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� .t-iJI' m�nV'i Us. ps:ssag1?ii1 f
no ",nivetsiu';" li" ál'mistic,o

-

da. primeira: gÍlena munútat,
,Hscursou em Cümpiegne n

premiér. Prnay, o armtstteto
de 1.918 fOÍ· asstnado nesta
cidade. Dj sse '<> s". Pinay que
realizará todos os esrorços
l'ara cotonar a FI'anca à ea

t.i-e�a. dos ll;;;\iscs ({ue ;"stão t"!'lri- j

Tn:turanlio Ix fllUHa da. mrma-

j
niaade. At�êutüub; que 11:.. Fl'an",
ta deve l'r.conquJstár sua
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umco caminho
Assis CHATEAUBRIAND

NOVA IORQUE, 11 {UP) - A
OpEra Metro)Jolitana de Nova
Iorque abriu ontem à noite" para
iniciar sua sexagéssima o tava
tempórada. A casa estava super
�otadisshns. .

com P.S frisas e ca

marotes vend das entre trezentos
e quatrocentos e cinquenta tlola
r€s. Para as gerais, onde se pode
assistir ii. opera em pé, por tres
dólares apen-as, havià· l1ma f:ja
que se extendia por vários quilÔ
metros, e a frente dela estava

S. PAULO, 11 (Merld-) - então, com o quadro desola
Bu_rbBI'O eríme roí descoberto

Idor.
O menor ficou estupeíac

:��l�s ,1l�t�H'id�_dh policiais :1". l�.: nas camas (l !.<'ll) ehão ja
t;ldilde tle SilO Pali10, [iS ] tJ �.wm. morto"" ;lEU" tI"::; e SEUS

.lOr�s d� hOje, num quarto de fll'imOB, já robertü:: dtO VErmes.
,fundos dn ('asa fi9!i, à rUa Dom
Duarte" Lt-'o�nlto, bairro do: Dado () estado diCo puh'i'fa-
CnmblH·í_ Ç'UO de;; eadáven·s, nãe. foi

'lossivel até agora fi Polída
estabeI,>('f'l' a c:msa-mol'tis. O
erin1P parece que tem origem
u fato de o sr. Vicente sus

"Har que sua esposa vinha,
'J,lltimalllente, traindo-o. A re

I?ortagem, em contacto com os

visinhos, sonbe que o sr. Vi
cente anunciara, segunda-fei
ra, dia três, que viajaria com
·sua família para Santos. Des
ie então os membros da fa
mília do sr. Vicente Zelino não
·foram avistados. Supunham os
"visinhos que ele estivesse em

!'L"O PAULO. G � Dá dó ver

I
União Soviética. O seu llwnif"sL)

LI m arn go dileto, uma _cria t lira lançadü ante-ont em ;. uma j)Úlé •

,'ia intdigenoia da seducão pes- fia quo não 111" honra a cuttura

-0:11, do Ill'ilho do espirito do g.t'. nem a aguda. perc�P'i&Ci qu= "<'ia

rwnd EiltilJac Leul, tl'r.JlulhudQ pre l'i'vi'la do p"pd li .. Bõ;if'i) TI:>'

)'Of' tnntas pievenções cnnt ra os defesa do AtEinlií'o. da Ami-rii''l.

pJ:wos de seguranea do Brasil e
e ;t1o planeta,

do mundo, diante rlos bnt es da Só há uma eXIJlicw:;ito ·par:l tan

tas afínnativas dr;s-''1certadus.
contrarias à evid�nciu dos fatos,

hostis, à reali(ll!.d� das coisas,

que se conFm no manifesto do

,·eneral Estillac. Ausente, meses

·�onsecutivos. do Rio de J:meil'o,

ele. não está. a par das linhas em

que t.ern (vo-lui1do o pnis. nOti ult
í
..

nos tcn1pos. 3- fiJn de enquadra.r
de modo pOi<ilivo. no si;;t ...ma que
adotaram o ;'lf'U Congresso. o SOl

Execult Ivo e o seu povo, para

proí egill' a, ('Sprcil; da ralnmidade
dE' uma nova gUPI·r'".

Fazemos part.e de um org3.n's
mo inie.rnucional e outro conü

nental para poder tratar os ou

tros povos 'eiil reg:me 'de Hherda

de. e dei justiea. Como, porem.

participaI' de modo concreto, _da
da r- (\:1.") atividades dl!1s$� .;lI.'!>

�'�lli�lnüB, se uso assumimoS a

j.ar h' de 1"esjlom:aldi',lades e rI\:"
..:.nt.urg:o.3. qUB H(}� calt'�'nl,

� �u.r:'1.
t(ti;: fjf·:; 1'2:1Hzprn o:; �f-US _otJJetl�
Y�-'5? Se Í{lTú5H10S ührir:açü25 pa

r-]: fleí';-·n.1;-.r o Inundo Iivre, que

AO PRESIDENT� DE ISRA:U. I ,,::;0 nos ..a1:"o oi;'idi-ias: A TI?va
• R��, 11 (Merid.) r: N!��a I giFHS. só pt..�i':_u s,·� m!�edl_d�,Capital, ('orno en1 todo o l:lX�- 62 fi liO;;ofl nVilIZ3<;:lO miO tI\'t:r

sil, o COlT1i"_rcio .. e as delnalS I u�edo d"'lHPl'.s rpii' pret,�ndem
ernprEsas lsra<"lÜas fecharam

. _ :_� _. '1.- 't·,vc -'1'1� �,�o 0.<, ven-
� • 1- PfU"'Ul'a- .:1.. _.� <id ;:J, ,H ......

Iloje, à;; dezessEis 1101'aS, por t---o1" �-TêO cüm a
.

-

_ lt t ce com o "Il!', .. " '"

mútnlO do se�:l ame�.o e�l1 c�n;[;'Encia 'd? qllP ela prH'.isa ��r

IsrpH do
,_ p:'e:'n�t?_nte (\aq�,:lE> erradicada da fsc,' da ti'I'frl,

'i,H;;, �r· Clla�nl Wlzmann, tia"
F"<;te aaGl'3, f"U:-i. ,;;r ratifica

'lf·rã aquela hora lUTlá L'OnL,("lt�
.....

-

�
. - -__ _', .� .j,.,

tr"çáo em massa, no tEmplo dv_ pelG .=F�l!.�g�,vn. "w� .. �a['�r<�.
'judaico da rua tenente Pos- vDmntafl«u,ehl<- ... ,. alwl1"m�nt-

�
• ,...:1 negC't"\indo pGr UidlTare::. €- asslna. ...

';010, como nas smagogas ue
• 1 tra A'

outras cidades. (Conf'htl na 2.a p"g. e ,

I!IO, 11 (Mel'itl·) - O tle�lUtatlo Gustavo Oapanema es

t,evt', ()n�eín no €aiete-, afim de coníerencíar com �. l)residente
na Relmblit'ã sobro o plano de sugestões que' foi entregue pe
rante várioli_ der.utatloS' para aSI alterações do projeto de abono
ao funehHlaHsmô. Na enü'ê,vista !Jresidencial, Q 51'. Getulio.
Val'�as ií1.{Of'nlOU ai} de,!Hltado Gustavo Oapanema que tenro
nara a remessa das propoãitás ii orlentação. dos orgãos técnicos
do governo, para 'iji"l.e estes estudem as razões que sustentam as

alterações· sl.Ig·eridá:.s,
A�(lrdadfj :pelos ;iornalist!l&, !lOUCO de!lois do eneentre. com

I} presiuentt", {)< H�ter da maioria ]Jl'e;:;tou r:;elaí'eellnentos Em
tilrn.J da entl't'vl;;ts·:

. .

Barbara cri e repercutiu forle ente
no seio da opinião publica de São Paulo
Em adiantado estado de putrefação
encontrados mortos os pais e 2 filhos

-. "Vim tratar com o

Che-!riO que Si> l'onhet;a a seguran··
te

_ c!(� GOYtl'flO das estudos ça técnica das modificações
rFlac;JOllados eom o abono am; projJosta�: l1i>la comissão dos
5erVl(tOI'ê� públicos. deputados. O Ministério, por
_ �.o.11r:esldf'ilte rmmdiJH que a sua vez, 'dirá sobre o vulto
lVlullsterlO da Fazenda e ') das desoesas decorrentes do
DASP ?C DrollUlú:Íem a respei- aumentõ que por ventura se
to, EVIdentemente é necessá- fizer".

b deputado Gustavo Capa- Walter J. llonllelly. recentemente nomeado ulto comissário dos Es-

nema .acrescentou que ama- tadoi> U.lidos ná Alemanllá, passá I'm revista lima gU:Hd�t de .honra mi

nhá OU de!lOis deverá o presi- litar durante ;;\la pr:melra visita a Berlim.

denie ter em nlãos as con- No l{eCor ..n d"s,;a visita a Berlim, o sr. nfiJlltelly [,roeurou o alto

clusões daqueles orgãos. "Na-! coruis.,ario soviélico, Vladimir (�huikov, � :lllrescntou vigoroso protesto

turallnente concluldos os ·estu- coutra a lnlerferencia soviética l,as viagens americanas. entre nerlim e

dos destas sugestões ------,. admi- o nHpldo exterior. O alto comi.;s�rio �llnericallo reiterou tambem " pedi

tiu. O lideI' da maioria _: o do dos Estados Unidos parll, Iihertação do dr. Walter Liuse, proeminen

projeto do abono encontrará te advogado "nU-comunista. do setDr ocidental de Berlim, {lne foi rapta

sóluçáo rápida. Sobre isso não .do de sua residencia' com a coniven·ciá das aut(Íritlad�s com,�nistas de

há O qu.e receiar. Berlim. _- (FOTO -USIS).

de V::IS capazes de gerar a conde
nac,ãn.

.

_ ;:Qª- JAf.j:ntle�tlQ� '.'" . oo� ..<4l0S
sao 'Francisco Simulicio de Al
meida, .Jack de So-uza, Ramiro
Barreto Alencar e Manfredo
Palma Silveira· As provas
contra esses acusados :foraln
baseadas nos oanfletos encon
trados em seú n0der. F oram
condenados aindã por maioria
de voios a quatro anos de pri
são. os se�uintes cidadãos:
Fernando Oliveira, Simã-o Bor
ba Maranhão e Arno Rieper,
e �or unammidade, Eliezer
Bandeira Aquino,

Essas condenações foram
baseadas no inquérib e rea
firmadas perante o Conselho
de Justiçá. E finalmente a seis
anos José Pontes Tavares.

O julgam::mio realizou-se na

Primeira Auditoria da Mari
nha e teve iníelo às nove ho
ras da manhã de ôntem· 'As
vinte e quatro horas o Cons€-
1h.1 deu início à sessão secre
ta e somente denois das 'cinco
horas da manh-ã de hoje foi
conhf,cido o veridictum .

---�-----

AI.'I'O eOl\IISSAIlIO DOS ES'l'AnOS UNIOOS NA ALEMANfL\

No j·("fél·idll lIUarj,ij, PHl 11·
diatItadn fOscado de putrefa
,tio, foram encontrados os cor
pos de Vicente Zelino, de qua
renta e dois anos_ sua esposa
'irginía, de trinta anos e o�
�ilhos do casal, Orlando, de
treze unos e Walter, de oito
lOS.
A tragédia, que repercutiu

fortemente no seio da opinião
pública, foi descoberto por
um sobrinho do sr. Vicente
Zelino, que pressentindo o
mau cheiro que exalava· do
quarto, abriu-o, deparando-se;

Até depois
servem torna0 veicu
lo de propaganda

tral de Inf{)rmações d-o, Go
verno· Acredita-se que a !ta
lia conte com doze divisões.
O novo exercito italiano foi
fundado em mil novecentos e

nuarenta e seis,
DEVE O BRASIL 50 1\11-
, LHõES DE ESTEllLJNOS
LONDRES, 11 (UP) _ O

Ministr{_) da Fazenda, sr. A,
Butlel', revelou hoje nos Co

.muns, [101' escdta, que os atra

I
zados cornerciais do Brasil à ADIADO' O JULGAMENTO

i Grã-Bretanha se elf'vam en· DA APF:IJAÇAO DE OLGA

I·
tre q�uar�pta_ e eÍlico milhões SUELY
de e:sterhnOll.
__

.
� RIO: II (Mel'id.) - A Tel'-

EXPRESSO

j
ceír� Cá_mara do Trib;-maJ. de

"§ Ã O J O R G E" fustlça do Estado do RlO achou
Viagens difâillS entra Blumrmll1!, ')a1'a a !lróxima quinta-feira,

ItaJaí e Florianópo!1s }s treze horas, o julgamento
- AGítNCIAS - da apelação do primeiro pro-EM BLU7vIENAU - Hotel Ho'etz

motor pu'bll'CO á-e �r·Tl·teI'ol·,- Rua 15 de Nov., 313 - F. 11165 -

�

EM ITAJAI' - Mario Machado eon1ra a deci::;ão do juri da

EMRiit�Iif1W�.i:Oi:I�6 _:__ F(;;:,:. Capital fluminense, que há

que Hotel _ Rua F: Sehmidt. 53 tempos absolveu, pela segun
- Fone 1449 da· vez, !lO1' quatro contra três

yotos, a srta. Olga Suely
Dantas, outrora cumplice de
"ÊiBl)lo <�miei�-&-;'-6rolt.'.i"Cl(j' em
'1.949 nó lnteri�r da Delega
'�;a de Polícia de -Duque de
Caxias.

:3antos. Pelas primeiras averi

;uações, deduzem os policiais
'e o sr. Vicente Zelino, pri

neiro matou sua família, sui-

'�idando-se em seguida. O sr.

:Vicente Zelino era proprietá
'-ia de um salão de engraxa

.('8, que vendera poucos dias

'ntes da tragédia,
HOMENAGENS PO'STlJMAS

rssenta�o n aumento �D �re�o
I �a �azolioa em 12 centavos
-----11 11-----
RIO, i1 lM r!'.lionall - E' de- o qual apurar:mos a vuntagclll

cisão. assentada o aumento no ou desvantagenl da mistura no'

custo da gasolina para a ceono

m'a 'de divisas. Enülol'u seju ine

v!tável a alterac:ão ·no pl'�c:o, ju

do vai depender (la quantidade
do alcóol de anidro ([\100 for dir.

tribuida pelo Instituto do i\.�u('ar

e do Alcóol.

preço da gasolina, na base, ao

que se ad'anta, de doze centavo,·

por l:tro, como consequencia 0-

brigatoria da miHtura em 50 por
cmüo de alcóol anidro ao combus

tivel norte�americano. Contudo.

o Engenheiro Plínio Catanhede,

presi'Jente do Conselho Nacional
do pctról�o, para ev'tar reaç,'_o
imed ata contra. aquela majora

p·stns declara-(��O; __J�2. hoje .

(]O�S.
.

- Nnda po;;so ainda dizer je

ob} tivo sob o quant:lm das no

vas tarifas. A delilJeL·:;.ção depen
'le do conselho e fie vários ·estu
dos que só podem ser concluidos

depois de certo periodo, durante

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

lulgaeloiOs CivisEM; litares EnvolvidOS Na
Trama·Ccjmunista Descoberta Na Marinha'

po unon_imidade cinco

RIO, 11 (Meridional) -�- Como

aUiantaram os advogador. BenQ

dito Costa e Jaime Leo'nél. ndv(l

""dos d!l C:lmara Municipal de

São Pa ulo, e seu pl'p;;id.'nte v· ..

fEador And.:!'é Nunes� f'ntraram

Pedirão os comerciarias earió.cas
explicações à Camara Municipal

linda há motivas para
recelar..se uma agressão

comunista à Alemanha
BONN, 11 (UP) _ A Ale- publicado hoje. Esse relatório

manha ocidental ainda

neces-I·
resume as conclusõe!' a que

!dta de ajuda exterior apesar chegou o sr. Mac Cloy sobre
de já possuir uma das mais .a Alemanha Ocidental após
fortes economias da Europa nermanccer três anos no re

ocidental. Essa declaração faz ferido cargo. Diz ainda o sr.

,arte do relatório do alio co- lVIae Cloy que ainda há moti
miss:.tl'lo dos Estados Unidos "'S nara se temer uma agres
neste país, sr. John Mac Cloy, \são comunista contra o oéste

da Alemanha, e que também

PIREC: INCRIVEL MAf é de se t�mer o ressur�imen-A ... ,JI to do naZIsmo neste paIs.

E' A PURA VERDADE Y--I-I---·-I-I
---

-------, 1---111
--- ,-

;:;�;:':��;D��:::.:":�P:�I O a a a ar-se no even ua convI e ao
��:l�i::t'l�:n�: :oe�:ell�li�:t:P1!;e2t��' sr Eduardo Gomes para ocupar o E FItu:çãü, sem as qua's nio p�de 1'[- II·

.

���;: ��i�Z8j���'d�����;;:���' IJ�S� Manlem ..se O Dr.-gade-Iro reservado snbre o casolituto d.os COfl1rfI'IH.rlOS. A preJll-
U

dicada confl'sr;a �;ua indigência,:
fazendo notar que apffmr de in

sign·f.cantC', àquela {lUanti::J. 111e

faz muita fa,lta. E' de paqmur
'Que um:>. instituição de previdên
cia social, além de pagar ridicu

la importancia a uma. ppns:on's'
ta. ain'ja exija par!}. embolsá-ln
carteira de id(!ntidade, utfstado

de viela e quejadas, Esmolando,
a pobre· s.-nhora, certamente, lu·

craria, diáriamente, muito ma's,

!sem !\ exigencin de t:i"nto p3pe16-

com uma repr('sentaçãü ao Pro
"tirador Geral da República, no

sentido li" o mesmo submetnr ao

Supremo Tribunal Feder?.l o con

flito ex·stente entre o governo e

,) legislatiyo da Capital ba'ndei
:'ant··l B"Sf>;a�H(, a r j)1"'8entação
no j'Pcente acordão do Supremo.
sf'gundo o qual é da eompetencia
exclus:va daquela. alta, Côrte tra-

I
\"r de qualquer. quesilí.o l'eFr��
tr· ü fiutonün113. (tU!; nlUlllCl

pios.

E' no pia �economico que se encontra
a razão dasmaiores dificuldades daONU

chanceler João' NevesDramático apilo ao
Nações Uniéf1:ls, New York, os mais' numerosos. A esse

11 (UP) - O chmiceler João 1 :,_'espeito, afirmou que· ao en

Neves da Fontura, do Brasil, riquccimento de alguns esta
falando hoje ante a Assem- dos corresponde o empobre
bléia Geral da ONU, destacou !cimento de outros. E que, por
que a !Jaz contínua sendo o .isso, fazía uni apêlo às Nações
objetivo fundam2nial da orga
nização mundial. Assegurou
que as Nações - Unidas, apesar
de trJdos os seus gígantesccs
esforços uté hoje, somente u

�ingirão a plenitude quando
delas oa1'ticloarem todos os

países e- dispensarem à ela a

tlitenção illdis!)E'nsÍlvel. A se�

guir abordou a situação eco

nômica mundial, destácando:
.

uE' no plano econômico que
se encontra· a razão das maio
res dIficuldades encontradas
:pela ONU. Impõe-se assim u

ma política destinada a aten
der às necessidades de cres

cimento de muitos na Íses. Dis
se que, infelízmentê, o mundo
está dividido em estados ricos
e estados pobres, sendo estes

(AMARA MUNICIPAL

Regeitado O projé:to elo Prefeito Municipa I,
sobre a Secretaria ele Assistenda Soda II

qualquer convite e, assim, a visi

ta não teve re;;:ultado!'l conCTe-<

tos,
PGl' sua vez, Afonso Arinos, li"

de·l' da UDN. esteve na res:den

da do bl'igade'ro E. Gomes, COM

<,uem eui endFu-se acerca do pun
to di'. vigia da. UDN em to,'u:> do

a,�6!'do militar entre o Bra�i1 e 08

1::stado!'; Unido". n"v,.18,se qu� f_)

S!'. E. Gorn:8 nuiorjzcu u se...A

fonso Arinoil ::; responder negati
vamente 3, qualquer lntel'pelaçil.o
de .qUê" fora t"'oI1vid:�do r;nra a

c!1(:rla da EMFA.rrador João Machado, declarou

na Câmara Municipal estar infor
mado que os comerciár'os cario

cas que receberam
.

"percupíta"
cinquenta cru:;:eiros, comparece
�am ao comicio realiZado há pou
cos \:lias contra a sanção do pro
jeto MIL. Rebatendo essl;t acusar

ção. o pr"sidente do sindicato da
classe f"z. hoje est� deelara-

____ .._--

VENI.IA DESTE DllutlO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc

RIO, 11 (Meridional) - ° brir tê agora, os ussuntos trai:3dos

gadeiro Eduardo Gomes se man durante a pntrevistu enlL'e os

tem extremamente re;;er'la<1o !Irs. _Eduardo Gomes e Getulio

'lu:l.nto ao propalado convite do Vargas.
;soverno pura que assuma a clH" DivulgaI se" lambem. que o bri·

fia do Esi:':,:o Maior das Força!' gadeiro Eduardo· Gom6S recebi!u
Armadas, nfi vaga do gfnercl a visib há dias do Ministro da

Gois MonLlú'o, nomeado para o Guerra em sua res:dêneia, O sr.

,Superior TrilJUnal Militar. Saba- Ciro Ca,tl'o, segundo alguma.,
do, conforme divulrroll1 ljt< � Rgor" fontes que se dizem bem illfor

confirma-se muplamente, o bd- madas, transmit""a ao ,;1'. Eduar

gade,ro manteve dcmorada 1'0,1- do Gomfs a preocupação do pre
ver:\ação' ('om o sr. Getulio Va!·- sidente Vnrgas com o fato de o

gas. no Catete. Anti's .porém, ccn 'sr E'duardo Gomes encontrar-se
versára longamc-nte com o ge!tc- er:, comissão, a despeito do seu

,'aI Ciro· de Castro. Chefe 'da ('a- i alto po;;to nas Forças Armadas.
sa. CiviL Não foram revelados, a-

.

mas que não chegoll a formular

ciênc:a de quem quer que seja,
inclusive do proprio vereador
João l\1achado, mas os comerciá,
rios não. Não nos vendemos pO!'
dinheiro algum,

rio.RIO, 11 (M€rídiohà1) - O ve

CONFERENCIOU COM O

PRESTDEN'l'E DA RE

PUBLICA

HIO, 11 lMer'dional) - Os jor
nuis ligados à UDN confirma

ram hoje que o governo vem rca

!izando g'slôPil p!ua coloear o

'n'ig"adeiro T!!du!u"do Gonles na.

:�hefia do r��ü;I�:o 11niol' Ceral

'Ia� FOl'gl�:J" Al'llw(\ns, p.m suhs

UtU!(/tO aü gcnel':.l l Goi'� l\'TonteI

"O, nomeado rl'cenrpnlf'nte para
Min·slro do ,!'r:!-.un:iI f\upt'rior
Militar.

.

Exgotada a matEl'ia da Ordem do Dia e como: 1150 houvesse orador.
o sr. Prêsidente deu por encerrados os trabalhos, convocando nova r"u

nião para a próxima ter!)ll-feirll.

ConfiLnHl-�C, tarnh?ln. que- o

candidato da UDN no último pIei
'·0, de�)ois de ter conferenciado
hora e meia com O presidente
Getulio Vargas, evoluíu. incI'nan
tloHõe a estudar a possibiJidad." de

aceitar sua nomeação par'a aqu'-
le importante cargo.

encontro com o sr. Gauthiér ôn

tem novamente mas ele mantem

se em tel'miIl11ri:te negativa nara
falar. S"abft-Se que o sr, Gautniér
conC'renciou ôlltem com o em

baixador
.

Pimentel Brandão. Mi

ni�tro Interino do Exterior. a

quem relatou os fa.tos que moti

,'aram (j seU regresso ao Brasil,

Reuniu-se ontem aCamara Mun;cipal, sob a presidencia do sr, Ingo recl'r da Comissão Especi�l. indicada p&ra estudar a criação da Secreta�

Hering e com fi preseó1ça dos seguintes vereadores: João Durval Müller. ria de As&istellcia Social. Ex,;otllda a matéria do Expediente, tomou a

.

Gel'hardt Ni:mfert, Antonio Reinert, Christiano '1'heis5, Emílio Jurk" Vic- palavra (> v"l'eador Pedr::> Zimmerm"nn. que. em bréves palavras. agra

tal' Weege. Federico Carlos AlIende. Ary '1'aborda, Pedro Zimmermann deceu a .olidariedade de todos os vereadores na sua indicação que pedia

e Arthur Zindars. IniciadOS os trabalhos, foi feita a leitura da ata da selS- a; insenção de taxas sobre bieiclétas dos opcrários.

são anter;('r. seguindG-se a leituré< da matéria do Expediente. que COl1'- Na Ordem do Dia constou O seguinte; projéto de lei n.o 91152• que
tou do seguinte: carta do sr. Aloisio de! Barros. pedindc( uma fotografia foi aprovado em terceira discussão: projéto de lei n.o 97!52. corr') pare

do expedicionário Aleixo H"rculr.no Maba; oficios do sr. Prefeito Mu- cer favorável da Comissão de Viação e Obr;v Públicas, o que (oi apro

nicipal. comunicando os entendimentos mantidos no Rio com o presi- vado;· parecer da Conússãf' de Educação e Saúde. aprovando um pedido

dente da Fundacão da Casa 'Popular; anexando o movimEonto de doentes do Diret"r do Colégio Santo Antonio, pedindO bolsas .de estudos; pare

do Hospital Santo Antonio durante o mês de Outubro; transcrevendo. um ce!' da Comissão de Finanças, sobre a indicação do vereador Christiano

telegram(l. do deputado .Jorge Lacerda. cO'1lunicando a sanção da Lei Fel- Theiss, o que foi apro"ado; pareeer d" Comissão de Finanças, aprovando

dera!, que abre o crédito especial de Cr$ 200·.0QO,OO, ·como contribuição o projéto de lei n.o 98152; parecer da Comissão de Fimmças. sobre a pr(�.
da União aos festejos do Centenário· ·de Blumenau;· aneNando cópia dos posta da Sul América de Seguros, o quel foi aprovadO; parecer da Co

atos baixados durante o m:13 de Outubro; 'parecer da 'Comissão de Obras missão de Finanças. sobre os projétos de lei nrs. 99152 e 100i52;, parecer
P>1blicas, aprovando o proj6to lei n.o 97152; parecer da; Comissão de

E-jda
Comissão de Finanças.isobre o projéto de lei n.O 77152, o que foi a

ducacão e Saúde Pública, aprovando um pedido do Diretor do Colégio provado; parecer da Comissão de Finanç&.s, regeitaLldo a indicação do

Sant� Antonio, pleiteandO oito bolsas de esntdQs; p<lrec�r da Comissão vereador Antonio Reinert; parecer da Comissão Especial, contrário fi

de Finanças sobre a indicação do vereador Cllristiano 'Xheiss; parecer da criação õa S"cretár;'t de AS'cistêncÍa Social. �egeit::mdo o pedida do sr.

CODÚssãa da Finanças. aprovando o projéto de lei n:.o 98152; parecer da I Prefeito Municipnl.
Comissão de Fillança�, opinando peja aprovação de uma proposta da Sul

América de Seguros. para um. seguro de vida coletivo; parecer da Co

missão dq Finanças. aprovandO os projétos de lei n.077: parecer da Co

missão. de Finanças sobre II indicação do vereador Antonio Reinert; pu-

O "Diário Carioca" acresc.-:;nia

que, por aquela ocas:ão, o· J)riga�
deiro Eduar'do Gomes e o Chefe

do Gove.1'no abordaram vários te

mas da politica militar, notadar
mente da aéronautica. A s:guir
regista o mesmo jornal;
"Como se sabe, o brigadeiro 1i!

duardo Gomes cOllsi'dera. impé>ra
tiva a substiiu'ção ·00 ministro

Nél'o Moura, e essa substituição
pooerá s€o1' uma chave para. a

sua nova situação militar".

RIO. 11 (Meridional) - Em sos e Prado Kel1y. Toma corpo,

face de aproximar-se a data da entretanto, a ála qure advoga a li

Convençií.o Nacional· da UDN, nha da oposição,' "a qualquer

1· 1
...� dr·s(le """o!'a entend'- ;oreço", à frente da qual encon-

rea lzan -��.. Ut; .

< • •

mento;; no seio do parti'do em trnx�l-se o.s s�s. Allomar �aleen'o
t orno do slibst1t.ut�-, .do >Ir': Odilon Jose Bonrfac o E- B lac PJ�to. f��
Dra!;" uc. !lr2f:idencia, at'lli:lUdo- I \'onl\'el ii eul rega d� pt'eslClenCI?-
,;(' ,"fI1 ((]!Cl; três llomeS, qu� i c:a UDN ao sr. OtavlO Mangahel-

..�=]o -

.

....
ra�

_"O

.Raul Fernsndes, Gab:i'iéi ;Ps!';-
�__ » __

RIO, 11 (MeridionaÍ) -

há nenhúma revelação, até ago-.
.ra .. ou mnsmo esclarecimento a

cerca do caso do ministro Hugo
Gauth'él" A reportagem trve um
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§ IIUM·ENTE o -VOLUME " �:
=DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CTR·:: -
ECUNVIZINHAS. FAZENDO UMA PUBLICIDADE EFI- E
:CIENTE ATRAVl!lS A ONDA DA ::: -

��EClSA-SE !l� :; Alfa1�te� OF�- E RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE VI.'DA.' êCIAIS patetozetrox. servíço contJ-::. Z, Y T.ZO _ 1 "'S" -ç' ,
=

nuo durante todo ano. - l\IelllOl'es -

f' � ,. .,'" OI .c.tC!!I. =
.

rormncões com LADISLAU AL l:Em ormaçoes e I\fiUnC10S nesta cidade; RADIO CLUBE, Rua. ::::ln
-

_ :; , 15 (16 Novembro' 415·' '.' .' ::::

:�;�A��, >�N��� 1� d�L�i����l�: l�U�!IIIUnlilmiIUiIIIIIIIUIII1111111IUIIIUiUUJ�UIIIIIIInlnUIUlUlllunllh�- -11---------------------11
VENDA DE:STE DlARIO

'

NA ENGR1\XA',I'.i\RIA ( ,cente e Juarez; Pacheco, Gépi e

PONTO cmc Gilberto; Peví. Michel. Ninha, :Mar-

frente aos _Ctl1l1peÔI';: de Brus

que e Gaspar.
Entre os vencedores {iú(ú�·

Silvino, Gentil, Nilton e Otto
mar foram figuras ímjiortsn
tes, notadamente os dois 1lti-'
mos, de uma capacídcde reali-

rr 1· d f t b' I zí'nho e Coti.zadora a toda PI'ova, No onze
ce nu 1:1 pe ela e ute o . -

A atuacão do sr. Wilson da .Sl.l-
.

Carlos Renaux - Mosímann, A- .

i_}erdedor sobressaíram. se B0tO
J va foi quase perfeIta. S. Sa. dei- .Ionsínho e Ivó: PiloIo, Bolomíni e IDuda, este um centro .rnédio xou de apitar uma penalidade má- -Tezoura; :Petrusky, Otávío, Teix",i-

notável, Reino e Wilson. costura. xtma a favor do TU!,I, quando Ivo rinha, Aderbal e Joyne.
.

defendeu com :l. mão o tiro víoren- Para satisfação dos diretores
Wilson Silva esteve quase Mas isso não satisfazia to de Marzinho. mas compensou ao C. A. Tupii, :! partida foi assistida

que ír'reconhecível- Foi rigo-- ao sergipano ambicioso. deixar em brancas nuvens um foul pelo Presidente da Liga Blumenau-

J'OSO na expulsão" de Altino. "Eu hei de fabricar penalti de Vicente. A renda foi a- enfie de FutebóI, sr. lV!(lxgarida,'"Ju-
Iérn da expectativa: CrS 3.265,00, uícr. que teve, assim, o grato en

médio alvl-verde. Este deste- disse - ele - uma autentica se levarmos em conta que o clássí- seja de pl'esenci::>.r um soberbo es-

riu na corrida um ponta-pé máquina de costura aqui no co de Blumenau prejudicou a ar- -petáculo «c mesmo tempo que lhe

proposital no extrema Ger- Brasil. Inteiramente fabri- recadação em Gaspar. ,foi .Jad; rqutlatur o temperamento
h d os quadros' TUpI" Dariie'l V,· da ttlr�jlll J.!:.asparense.ar t, sem grande víclencía cada aqui. E que será tão

.'
-

,- -

V
- - I:-X-lt-X-X-3I: ...' li: - X. - s: -Z-S'-1eío a punição, quando antes I boa como as outras que há

�:�::o:o: j:��obr���5���a�I�::sl: :. �:��a���'a�'1,�ue há de

INDICADOR DE VIAGENS 1teeansd1'SmUeanStbosàr))e�'naSt'}el0üve"::lesen-' E Virgrlio Rezende par- .

.

, -elementos tiu para o Japão. Ide ambos os lados, �om tenta- ,�:» .

'

tivas de agressão. Não sceítou - - - - _....... .-

f E M P R E SAM O R E I R A & W E R N E R
a interferencia do bandeirinha

1110 tento inicial do Olímpico. �;'_lJe,lDft ,�
quando fôra mar'Cudo impediu- r;;J"í ',iBrIJg
do, Teve uma �'tii.lde ridlcula

iíJ .,
no intervalü, quand,) qLliz oall 1 LllflE DI
caL' o "valentão", descontm- MAGNtSIAlado, talvez, com ;�:)lavra"
"graciosas" qllE" lhe dirigiram COMPOSTOtel'tns fans periquitos. \1.0 tf'Il1jJO: l x 1 --- GoaL

C:,'r!�ardt RO:3 U nil111tos \ 0-

bIl1plf'f) t' D(i(la ,'," .1(j (P.11<

1-----iTiEí!'as). ,

"2.0 tPll!j)O! Olit',;pi ',j -4 x 1
-- T,'i1!',S dto NiltolJ, :HI�; U, 2 '!
"i" . Ito _" I llHl1utllS, ,;Pll ln ':l�"l$ d" Jc[ll)l·�a. Qllddl'OS -- (ljímr,ico' ,

Vál<lil', SilvillO e Al'lilldo: Mar l

tio, Gentil e Knoll; Ri..tbem:,
Nilton, 01l0ma1', Arari e Ger
!lanH. - Palmeiras: Dioney,
Belo. e Chico; AlUno, Duda ('

Hor!::;; .I;:;li, Bobi HpÍlw, Wil-

'-======11

PREeISl .. SE
de um TORNEIRO,

Dois mecãníeos competentes.
Casa Royal S. A. � Rua 15 de
Novembro. :JOO.

11,-.-.-.=====

1 SEMPRE
AUTOMO'VEIS USADOS
51I.n:.::etles_ Bem: - 1939 - jVI:t-ior ti

tiilnilro's'; Ausun A-JO - 1949;
Ren;J.lIlt - 1948 - Rabo quente;
l'I1ercui'Y - 11140; Ford - 1937 -

llí) lJp; Ford - 1!137 - 85 Bp;
Adler ';_ 19:17; Plvmoutb - 1946;
C'hevrolet - 1941- - conpé: For.l
- 1949 '_o F-I; Ford - 1951 -

SOO Klm<;.
A C l' S li. FUIlI' 1324 - Blumenlm
Rlla 15 de Novembro !J83.

PEÇAS E A CESSO'JUOS EM
-- GEnA!"

Máquinas Industriais
As melhores marcas-de ,pro

cedeneía alemã para as Indus
trías -Textis - Sacearías v-e

Confecção de' Couro - Rou
pas Brancas etc. etc.
Maquinas esquerdas e direi

tas para sapateiros.
Maquinas tipo Singer 31-15 Residêllcia para

- familía. de fino

para Alfaiates. trato, comendo duas saias, uma, ro-

Maquinas Zick-Zack com 1 lia, banhctro completo, cozinha e

ou 2 agulhas. _

três varandas, send .. uma de inver-

Maquinas de alta .rotação _ no. 'frl'� dol'illiti;rios e quarto para

�. 200/5. oon pontos. elnpregall:l.-. e gllrage, situada. ii. Rua

Ma� Konradt � 131umenau ltaj<ti - 11111 -, tnrormaçõ es )'a

Rua 1'5 de Nov., 679

PRECISA .. SE
VENDE-51;: em Haja! por motivo
de mudança e pelo preço de fatu
ra, UDJa loja de brinquedos e ar

mafll1!IOS t ,
sita

_

à Rua HercílJo Lu",
n,e 5. - fi trat:tr com o proprie
tário .JOAO HEUSI, SE.'\'R."". _

D� 111ft mnca 'com prátici de da
í

lo g rn Ií a e ligeiros conhecímentos
tí e escrituração mercantil, para
trabalhar atgumas horas por se

mann, Trat,r: SEDAS OCAZ. à Rua
XV. 1360 (Fundos).

Alfàiales

PRECISA S E
de Vende-sei'rnpregada� .na

lãRF1irhieu� ã. Rna
bro, 1404. A COMEÇAR DA PROXIMA SE

MANA, VENDEMOS PLANTAS E
PEIXES PAR';' AQUARIOS. Tratar
110 J.'RDIM ZOOLOGICO DE RIO
DO TESTO.TAMBORES VAStOS

Vendem-se. Tratar nesta 1'8-

dação. Alencão
,

f

i
i I•

.

lJl, liCOR Df cmll mlfR S/i I
lllfillllillf"jlllllllHlIUnilJUliUllll'ilflÔUIIUII1IUmnllifUmlll1If�l11'w-lª tiáiU06BOIOAS .;.
:: VARIZE.'�;"E ULC'ERA!i

-

Si!'
ü{iS PERNAS; euras Bem oper-d.çiO' �\. i-

m::;i"f'il'MAS. f'RISA() UE VRN'nU;. ÇOI,ITKS. Js
; -'\Jt"_ti'HANA, f'ISSU!MS. COCEIRA NO ANiJ8 fi
.�

VOlirH;AO. t"lH,l\!OES, RINS. BEXIGA, l'''lGADO ii

II
E , .

ME'nWO ESl>ECIALU;TA-- §!
� Chnfca Geral de BOl)u'lll.l!l. Mulberetl e Crlançu :::; I= lTOUPAVA SECA: ti à8: 1t 015 U·j'1 W! BLUM�NAU I�mUlIUUIII'ISJlllltUtlnlllluulruUUlUiUlUllllllltíIlIUlliJIlnlllmUlUtlj I
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ª Fábrica de Artefatos de (ouro fwaldo ª
� .. ,Be,n�árdf - � I

ª C-A.SA DAS MA-LAS'9�1
ª Rua 15 de Novembra - 133t: Ehimenllu ª I==

Oferere aos �f':nt; di�tíntns -Clientes ft antigos"
::.

::l! o;, seus ifl(·ompal'ávI'i. artigos
.... CINT·AS- BOLAS
� BOLSAS MALAS
:::: REDEAS PASTAS-
- COL'E'lRAS CARTEIRAS:: f
ª Só na trad_icional UCi,SA DAS MALAS" qUI! V. S, encontrará 11 ª,
::;: maipr' e Íniúr. VIlt:itldq, !!1)l'timPJltn !'Im artigns _<1'" t'illl'O,
::::

� . �'. - • .<--
•

.,:::
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Matriz) - FOlie, 373

AGf:NCIA m\l HLUMENAU; Travessa <1 de F�vere(fo - (A
gência llra-Blti) - FOlie, 1 �IlG

VIAGENS DIA'RIAS ENTRE,l'FAJAI' E BLUMENAU
UOItA'RIO DOS ONIBUS:

PARTIDAS PARA ITAJAI': 7. 10 e 15,30 horas;
PARTI!)AS pARA ,J"LUMENAU: 6, li e 15 ,Horas.

HORA'RIO DAS CAMIONETE-S:
PARTIDAS PARA BLUJ\fENAV: 7 e 12",30 horas;
PAR'rIDAS l'AltA l'l'AJAI': 9 e' 17 llOras.
PASSAGEM: Crf} 15,00 nos ônIbus e Cr$ 20,00 nas camlonetell
AGÊNCIA EM JTJUAI': Rua. lJercllio I,uz - (Ao lado da. Igreja

__ <100_ _.� __ól_,

RODOVIÃRIO EXPRESSO BRUSQUfNSE
LINHA DE ONlBUS' ENTRE: •

, LINHAS BLUMENAU-BRUSQUE
SAIO!\. DE IlLUMENAV: - (De 2.a5 às G.as feiras às 7, 111, 13,
H e lG lwras) - (,tos s""a,l ...� ii·; 7, 10, 1:1, I' 14 horas) -- Aos

Donlingos ÚIJ 1 O h()r'lB�

SAn�A III' llRUSQIJE: - mias úteis às 7, 10, 16 e 20 horas)
(Aos DOdlingos às III horas).

LI;.l'HAS BRUSQUE-I'LOn.IANO'I'OLlS
SAlDA DE IlItUSQUE: - (Z,as ;l Sábados às, fi, 8, 15 f' 15,15 h.
SAln.\ nl� FI.Oltl.\NO'POLIS: _ (Oe :!.as ii 6.as feiras tu
7, lG e 17 Ilrs.) - (Aos sábados, às 7, 14 e 16 Itrs,)

UNHAS IlRtJSQUE-ITA,JAP
SAm;1 nE HnU�QtlE: - :!.as à Sábados às 1 e lU l\OJ'lls,
SAlDA nE I'í'A,JAI': - 2.as ã Sábados às 8 e 13 limas.

1.INHA ITA,JAl'-HHNVIJ.E:
H O R A R l () S:

:;AII):\ UE 1'1'.<\.1:.1': - n .. i!.as :L sábado as 7t e lã,15 hura,.

S:\JflA DE ,HHNVIl.I':: - IHl �.as a sáhado llS 7,30 " 15,01) Iii'•.

I,INHAS NOVA 'lRl!NTO-FI,ORJilNO'POLlS
$l\WA j,E N. 'j'i{ENTO - 2)lS, 4.a� e ,4l,as fl'iras às 7 lu;ru"

:-iAIlI,'\; nl-: ji'fl()!.lS, - 2.a�, 4,as (' G.as feÍl'as' :i� ill lilll'u.

-"'-� -�-::- _._

A U 1'0 V I A ( Ã O H A S S E
- ,

Att"JldelHlu as; nt�t�f"ssid3des e COl1venien{'la do� Sl'S#· pa!i!i;l5'f'lro�J
:t Auto VUlçfin !-lasse, LIf'":lhil de; estahelecer novo horal'io dos

�eus Iram,J)ort€8 colEtivos. os quais já entraram em v,lgor l!

'tUe obetlecêrão lia seguinte:
PARTIDAS DE BLlIMT,N."'.U: (r!iúriamente); fi huras - ônibus;

S hOfas - ulliHilS; LI,111 �-, ollilms; H,30 tlnilms (vIa. llliram:\);
PAft'!'l!)i\S ue RIO no SUL: (i1iãrj�mtmt.. ) 5,30 horas - unI

hn:1 Ivia Ihl1"anla); !) hora� -- Olllhu'i; 12 horfi� -- fli:\ibU5; 15

hora,"'i. -� {J!litJ1u::,

EXPRES1Q RIO DO TESTO LTDAa
Otnelhor e o lI1:Ü3 ráI.ido serviço de Onibue; h\tel'lHIl!lIlO

p.n1 re- Rio (IH Testo {PnJnerode) e Blumenan.

HORA RIO: - Pa.rtidas de Rlun\.enau. Rua Néreu Ramos-,
DIAS tlTEIS. 8,30. - 9,:10, - 11.30. - IH e 17,GO 110ras -

AOS SABA!}(}S: - 13.30 - 16,00 horas.
.

AOS DO:-'IING05: - 8.00, _ 9.00, - H.30, - 13,30, - 11,30
e 18,15 horas.

Parti']:is !le Itio !lo TEsto (Pomero!le) DIAS tlTEIS: - 6,00
6,3U - .,45 - 1Z.00 e 13.06 horas. D01VilNGOS: - 6,:\0 -
7,30 - 12,0:1 - 15,:J(1 - 16.31) horas�

PONT-CAUDADE - RAPIDEZ - SEGtlRA:NÇA
�.-- __._ _._

EMPRESA AUTO VIACÃO 'RIO -DO TÉSTO
t

SAlDA DE RIO DO 'rESTO: A's G,15, 7,15 e 12',30 HORAS.
AOS D01\Hl"<(lOS: li,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 HORAS,
SAlDAS DE :m.UMENAU: (Defronte ao prédio da lUfitulI. Ca
ta-rinense) :
DIAS DE SEMANA: - .às 9, U; 16,:lfl HORAS.
AOS DoMINGOS: - àill 8,30, 11, H, lS e 19 HORAS.

_-__ ..__ ._

EXPRESSO BLUMENAU�(URITlBI
Etl{,ereço Telegl'áfic():, '''1.1'''fOUS'.iN.F.s:;�· -" '.� '.

-'

A r.reNCl;\, HLU!\1ENAU: Rua. 15 'le-Nov. n'i-. ';ti:{�' FQtt'e: liH)�
""'t o,,

AGENÇ-'U nmrfIBA: Rua. 15 de Novemllro, �r. 1<29, "

_"'-_ -*",":,",,:- �
...- ,,:'

\

VIAGENS RA'PlDAS ,B SEGtlRAS
-- SO� NO '-

EXPRESSO A'NnORINif'A

.
"

Viagens

C ',I '[\J

useh
H(l.lf. 't:·S 8 HORAS: - ·"lnYIRT.\-�L GANHANIlO' com o
Sortcí.. de CrS 1.500 .. ilO ní'erta natrucinío c respnnsahllhlade '

na Caixa 'Economica F!d,�r tI.
S��OTT I>.RADY - K. T. ST�;;\' g:.�._:.; - nICH:\ RD nt_iBER ne

'

vínrante policial:

"P O R T O DE NOVA VOR

Emp. do Cine Busch

DIA 14 - Sexta-feira,
20,30 horas

Notável estrtía do hipno- I
tizador,· mais famoso do
,mundfJt .. , .3796 4657 -1265

3070 4431 2169,
3080 :353 2013
aOa3 iEfJ;ZO 4159
<I '!(J7 428'9 4045
4499 1269 4820
4198 2261 2701

Preços populares: PIa-.-
1éia Nlimérada' Cr$ . . .

25,00 -_ PI. sem numero
('rS 20.00; B�tlcão CrS . .

10.00 - Inu.rcssos à ven
da na escritól'lo . do Chw
Ruse_h; ,e na- portaria do
Teatro, uma hora antes do
inicio do Es:vetácillo.

II. 'IOl1tJTO DO

UOiOi."iiSitiO LI;;Olil DI 'UAU XAVlli 1. ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Destruiçãl dI homem
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Redil�ã!). Adlm!ntl'RcãiJ e Ofletita1J! Rua Sa. Pul••.'
11 11 � Fone 1092 - Caixa, Postal. 38.

.
DUlitor: MÁ.'UnI (}1 O X A V I E •.

'. . '. .

RelÍator: !tATIL DEOLIVEIRA FAGUNDES

NO INVERNO
Ei BOM

OU NO V'E R 1.0 TO D O
COMPRAR O SEU
RADOR HORGE

n:irretQ Leite Filho LONDRES - (SIP) - Muito embora a Russía faça parte
ira o estabelecimento de um zinhos da Argentina e

inclu-,
oi-ta são as razões verdadeí- de organizações inteL'nacic'nuis' que subscrevem e respeitam.

consulado uruguaio em Port- iye país'7s contineptais que ras que levaram a chanc!=laria os sagrados direitos do homem, olvidá êsses direitos flagrante
Stanley, capital daquelas nao lhe flcam COl1tlgUOS, Em.l- ':! Buenos Aires a suscitar o mente, Já não vamos encarar a matéria dentro da Russia, ss.
Ilhas, não é o primeiro caso merar iodes esses incidentes incidente, por ordem de um bemos que lá existe um regime de. terror, implantado em 1917,
com o qual a ditadura pero- serfa tão inutil quanto peno- ditador que já deu as mais es- regime êsse que tem desenvolvido' uma atividade verdadefra
nista vem apoiar a. téoría da so, mas o certo é que o Ul'U, magadoras provas da sua in- mente Iugubre, desde então. Sabemos também 'que-' tal regime:
incompatibilidade dos despe- guaí, o Paraguai, a Bolívia, o eapactdado para governar. Es- tem .causado a morte de milhões' de ·pessôas,- ao .mesmo-tempó
tismos com. as regras de con- hüe, o Perú e outros nunca las r-azões foram denunciadas que amordaça uma Donulacão· considerável com todas. as ar
vivío entre nações amigas. En- 'mais respiraram aquela at- desde o começo. A braços com mas possíveis. Encaramos;; problema sôbre o ponto' de vista·
quanto a Argentina, depois de .rriosí'era de tranquilidade des- dificuldades internas que a

internacional. A Russia desrespeita 'díàrtamente esse direito do
'lutas que tornaram .a sua h'ís- uídada que sempre orgulhou lia lriepcia criou e que só faz homem, ao imiscuir-se dentro deassuntos de outros países. Ela'
toría um nobre. exemplo da este recanto pacífico do pla- "igrav'ar, o genél'al Peron está governa com mão "de �erro as nações colocadas "por detrás
energia que os homens livres neta. Não me refiro a difícul- »rocurandc apenas criar um d.a corfína de f�rro ! e ISSO é o mesmo que dizer-se que a Rus-'
precisam empregar na eon-r. 'ade com o Brasil porque não .lerivat.ivo nacionalista para

sia n;anobr!l- taís pUlses: As populações satélites, a contra-gõs- .

quista da sua dígnídade oíví- (uero servir ao espírito pero í- JS sofrimentos do povo ar- to, sao obr-igadas a 'uceltarem ao pé do letra, os decretos rus-
a, viveu sob o regime demo- nsíta de desconfianças e sus- ;entino. E' visível que as me- .

crátrco, as suas' relações com 'citas, e também porque ne- 'HS tiradas demagógicas con- sos,.que visam !1�incipalmellte, exterminar com as fronteiras,
cs demais países desta parte uhuma delas teve efetivamen- 1';'1 os Estados Unidos já não porem, em proveIto da Russia. Stalin já Dor várias vezes acen-:
do mundo,. e, na verdade, do te importância alguma, dían- iastarn. Daí este episódio me-

tuou essa tése, de que "no grande imoérjQl soviético não deve
mundo inteiro, foram sempre e das razões muito mais po- Iocre e insensato com o Ul'U-

haver rronteíras", E, efetivamente, as fronteiras vão desapa
modelares, e a grande nação der-osas de solidariedade que .uul. O caso continuará a não �,?cendo p�u�atll1amente. uma vez que o poder russo exesee
platina esteve cercada do res- -;s ligam à nação argentina, �'J' importância, porque o ge. �ol'a .clos Iirni íes sovlétlcos, " A Iínna de conduta da Rnssla.'
peito e da admiração de to- (H.le nenhum ditador ocaslo- icral PCI'on já. não tem forças

e l1!llc:amente destruir o homem, e atrelá-lo ao carro do im�
dos, pelos níveis do seu pro- nal ('onsef�uirá abalar. ousal' JmuUo. Mas serv. pt:'l'HtllS!)10 soviético. Uma geração, educada dentro dos móldes
gresso material,' pelo desen- O estranho nrotesto da para l11 ..." ••·a ... �"t: que ponto a n:o�c�vlt�S, Já .se er�trega a, essa lal'{'ra hedjonda que é dar
volvimentD da sua cultura f:- ·nceJaria de Buenos Ail'Po' ,�xisl.elieia mesm·" de unl l"'j' _

vIda. dO .(or�1lln,lSm� lllt�rnaclOna�,' e hoje, a R\lssia lan!:a li se-
I

.. "IlHentt' de I10VaS G raro cs q tDe a limpidez dos seus
. pro.. nntra o (,oi1lpol'famentn per·,

. "dOl' podE ti1nur-�p de"r-on- .

i' _ "'<: .;u�-., ue opn 1'0 Uê urn prazo ,:,elati'ila-
r_f'·�sos políticos. Bastou, entre.. feitamEiite normlü'do Ul'ug'tlai 'ürtáveÍ'

>. - 1!I.-n t' t:ürto, .-starao desempenh:mdo o mesmo papel infeliz,. tle "'f'l'VJr di' E'"�í 00 ;. DoI 't' . .

d
'

tanto, que o coronel, depois le,,::;e ,'afiO das FalkIands, veio .. .

__

I
Par� a Rl'�"' -"� J_

. a;; l.lca pxp.al!-<;W1l1�ta. O b(}�chevismo.
:e1"1p1'al Perem, aprovt'itando n<:"IHIS aumi'ntar a- série do'\ FerJél"&!'!t, i<:splõhal'l. J\.l;:m. II __ .' . jl.;:-;Ja P sel!s .I"ó11tos, (j UllIC'O direito do homem é,

- • - •.

"b - - , I bt-.rVJr de 1�se �1 °l'unde D"I·'· 'd' t't '
.

e de uma conjuntura favorá- H'idf'iitf'S desnecessários e Cu!l.1iI••.T!('�r!lR e ReUniatiã- li t'.- F'" d._,: e 1 1 aml e qüe cons 1 Ui o estado l'iovié-
veL CiUF lhe fô_ra preparada, I'íirídosamente armadm:. O IDO.

.

.
.

II J(.-l'�, .,'rl'a, _I:';), fsse l!lesmo homem deve ser subjugado até
'r�l parte pela situação rTtim: ,verbo de Montevidéu deu m�fXIR OE NOüUrr.IR·}\ I! I ��i.�t�,��-:Lel��r:;'l:i�Z' �fm: .�p, ;l\!e �se monslr?, que é a admi�'
dial, e em parte pela <!mbição 'em, un,la resposta jrrefut,;- I Grlllul-e DeporatfyCI II tinúe �slla mal'uJ�13 'J:_�na::" �are, j ara qu� �;>�� !IlOnstro-- con,i!e outros políticos, instauras- ve!, e rethg-lúa em termos de I do san-ue. " d t-

.

�ê;. I
,:-; 1 tllfll (} !t1\ o e ri. tocto:>, itl.é .'lua &nto-

t lt]
.

.. es rnl�"o.,<;P li suá irania naquele ter·· .' a e egancta, aos argumen- --_ _ .

.

_"_:.:._,_.
_rit6rio ilustrado por' tantas 's inventados pelo peronismo

hatalhas pela liberdade, para ':.Irá provocar um debate' sem
!!le o mal estaI' SP propagas ·PllOdo. Essa resposta basta
p nfH' todas suas front;:.il'as, e lára esdareeel' a questão, no
'I·

. j-w�n lünge �ela�, .. através

,
.. '-'oU l?lérlto. Mas o.qllf' i,mpor-. H�eidente3 e liltng-a,s que a Il&O " este ménto, Já qUf e

envOlveram clandestina ou �ci lado do governo .. perGnÍsta
publicam,"nte cada um dos vi- . {> inexistente. O que im

'11: X �':B.D i EN 'r ..
&Yl.ilJltu_ru,

.
Que as ditaduras, totalíta

rias ou não - hoje todas, a
liás., o são em maior ou me
no� grau - constituam 'uma
ameaça à .paz e à harmonia
internacionais, é coisa de que
os trágicos exemplos de :Hítler
e

.
de Mussolini, e agora

. da
Russia, nos fornecem as pro
vas mais concludentes. O me

eanismo é 'vário, e diversos
são os prazos necessários pa
ra .que o fenômeno se maní

.

feste ; mas o resultado, é sem

pre o mesmo.
A recente ruptura da har

mania americana pela . estra
vagante e cerebrina nota do
governo argentino, de protes
to contra a autorização dada
'elo Uruguai, de que aviões
ingleses da linha das Falkland
descárn em .Morrtevídéu, e con-

Cr$ UHí."
Or$ 66,0'
(ir$. elo5.

Sucurs�is: .ruO. �: Rua: do. Ouvidor n, HHt - Fone.
: 43-7634 e 13,.7997. � SãO 'PAULO: - Rua'1 de'
Abril n. 2aa - 4.6 andar � Foues: 4·8271 e.4-4181
��LO !l0;IUZON'l'Ej_;".Rua Goiás. 24; -- PORTO A-.·
LFiGRE: -.- Ru-n,.Joao l\ton,taurl, '15. OU-RITmA: _
Roa DJ;. Mudei, 768 � �,9 andar - Sala 233. JOL"l·
VILE: - Rua, S. Ped�n�. 9�" .
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(óruerva OS alimentos em
• •

•

r

TEMPERATURA CONTROLADA·

Em jar�tar de congraça- 'lho", O primeiro dêsses Departmnento Nacional do
mento, reuniram· se, na A. cursos é destinado a habili- Trabalho, íalara'rn o dr, Ro:'
�. L.I d? .

Rio de Janeiro, tal' pessôas a planejar e berto Petis Fernandes do
fun(.'lOnarj()� .

do Departa· conduzir reuniões e OI outro. Departamento de Rel�cões
:nento, Nu;:lOnal do

Traba-,· objetivo �cailitar a análise. Públicas
.

da Sta!ldard�nil.ho, que, em d� encerrar das relaçoes humanas no Comp&i1Y, de1llonstràndo oi:;
c:xrs?S �e. �períelçoamento I d.ec:,rre� <;ias atividades pro- ·resultádos óbtidos no C"orpotecnI.c� reahzados sob �s flSSlOnals. ie fUl1cionáiiós da Standard

'Iu--'11nÔnO ',g "ultor'I·1a"tilO'O 901erll1l90g ����c��� �� �!.���ard ,011 cu��/l�coer����eI��Ort���:�: ���:o::oo.::eO�fr::':�:ri��
.

(j ti U b "u IJ ·U 4IU U O programa de ,�.r�Jl)a� ram os funcionár�os do De- �xectitado, _adiantand, qu�, men�o daqu�la empr,�sa de partamento NaCIOnal do esperava qUe êsse l'esulta-

S:oAhre 'OS' Ds'l�dos II O ,I d O
pe�roleo, crlado com o ob- Trabalho, s1's, Guaracy Car- do, fôsse'o mesmo entré os

U .' 'n uU
.

U '.
.

u g ]�b.vo de d:senvo�ver as ap� ,. n�iT? de So�:a Ct:stro,:;- funciOliários públicos . qti�
....' t:does do seu CO.l po de co bIra]ara da .sIlva, Perelra tenham párticipado daqueléNova Iorque (Glob� Press) l·.:'e�cla; exercIda po� seu país l<!boradores,. fDl recent�- Bastos, Walter Machado prcgrama.: Em nome' dos-- A!)esar de. seu novo

eS-1
"ObI e os Estade.> ul1ldos, mente amplIado dando en- Barroso Sérgio Leite M -' 'd'" d

.. ,:.
c-ritório estar situado num dos - Frequentemente _ dis- . .

,
.'

.'
.' UI' servl ores CiVIS usou a pa-

mais imponentes arranha- PIe, _ fala-se no México seJo, d,e que- �ele ,)Lldessem tInho, Vera da Costa Ne- lavra a sra. l\bria ÁUc-e
céus de, Ro�kefel�el; Cent:r, o I ,ôbre o imperla�lsmo

CUlturalj
partlclr:ar elementos. estr:a- ves, Humberto Pollo da Sil'- Barróso Soares, . qüe '�O'raconhecldo ]ornahsta meXlCano

I
dos Estados tJmdos mas l11i- nhos aqueb or[famzacao. va Perte Maria Alice' Bar-'d .

.

-1 ' ;:1. .•. -- b·d,·"O , F t
.

., h' , ;. d
'.

. '"

� .,

I
., ." - eeeu a ac mll11S racao ac�a,non raus o

..
.9areCla pn�.. 1 a lJ11press·JOo epOIS de uma motivo IJorque t'�rccm eria- r S' . O I d R b _ .,' .

.
. �'," .

::ont1'4r-so perfeitamente a curta- (-sta(1<r aqui,"é que nós, .

_ ",...,
oso ?ar:s, r 3n o ,a e �::InpanhJa. a oportunIdade

·.'ontade, sem a menor·sombra )s lati'1lo-a'nericanos, e espa- d�s t��ma", esp�cJaIS de j.un- 110, L'Jlz G, Ferrer FIlho" d·;: (lue lhes foi in'oporcio-,:lo "snobis1l1.0" ou

,:granfiniS"j
eialmente mexicanos, exerCE-I ClOna1'1os pcbhcos, enCUn-l!-I' Cícer·:) Pinto Neto 'e DJ'al- :jc'd'; de al�rel 1" '1- �,'.." d d ' f d 'fI" "I} 1

" , .. - ,., ., lC ",r a ('O ue!no. guan,o conce eu tul1U .:10S pro Ul1 a J!1'uencla 50, 111aeaS atraves day enLicla- ma AO'lliar de Cm'v,11 11',-'VO':
�
:, f'

-

..::'.
'nfrevlsta a Globe Pre.5s. .

'.

bre este país, tah'cz tant:i' d . cr ,'.,. '

,.

'"
.

. _

.. 10, ,,) Cl.1 lec:n,ca lU1et-r:;·n�I.!c,
Frrlllsto passou, i'ecerdemen- '-1uanto a que 0.'5 norte--amer!.: éS bO\ernamel1t�lS: ,81. V, de VlCq, c!Iret01: OH

'e, a .fazer !_)arte do corpo �'e-l ,canos e:ct._rcem sóbre J:ós. T�ll'l Dos cursos mLl1lstrados ,organização patroc;nadcr.)
".:t1orml ..de LIFE, InternaclO, 'o � .�1U·::J�a ;-como o, lm�'II[lJar I pe.b departam;::nto de apcr-I des m!:,Sl110S, disse da suGs-l- 'A G.O R Al<l� «: sela um dos redutores da cot�dtan.J e�tao profundamen- ft'lcoan1cnto tccnico • t' .. i.· f"- d' St', l·, 'd 0'1 C

'.

,}[l!<:ao espanhcla daquela re, ,te mfluenc13dos pelus teudnê-!
J

e :e. at;ao 3_' u.nC ...1 1 'OlH-·I. f'I-\O (�trENTF.·'\ T(\
vista. que começará a circn- cias e gostos latino-america- namenLo d��queJa empres�!,· panY of Brazil pela colabo-

.

,

1
.. d' ""C.'

• - ,

•

,DA HOR.-\.alO em JaneIro o pl'OXllnO ,lOS .. 1" basta se passar
. pela cursos esses que vao desde ração que prestou, fazendo. ot"CH.EQE_LHE.�no..

.

Park A,,:e!1�lC, em' fI'ente do os métolos práticos _. referência ao })l'ogranla d ....

.1'
O ruido dos teletipos, vindo lOVO edlflclO da Casa Lever d -.'

e P t\ N ( F I C A DÚ .

,la saJa vizinha .:_ ob:o:ervúu 'Jura se consiatur como a ai: quan o tomam conhecllnep 'treinamento da emprêsa.: T O E N J E h'!i'rausio - faziam-no· !�mbr:lr ::juitetura e a decoração iropj" to dos mais variados assun- I que há várü::"'S anos vem de-
b Iii d 1 1 t· flua 15 de NovembrQ

.

do tra -a o na imprfl1sa .e ·u a :lllo-americ:an1l;s t�m in- tos considerados essenciais' dicando especial atellcão ai:'eu país e especialmente do uCllclado a mdustrIa de à t·· I d
'.

,
;) CoroplefA varledl1de de pie.

}eríodo em que foi chefe do ::cn;,tl'ução dos Estados Unidns.
s a lVI.( a :e� que exercem, d(,::;envolvrmento inLelec- ""mUIl! e �$peclaIs.- tabl'le� '.

CAL NETO}·. prviço telegráfico do jl)rl1ul Nuscido em Veracruz, ern os funCWl1arlOS do- Depal'ta' tual e funcional dos seus co-
do� flO� l'f<wessns. mndernóll·

.em'pregado-s, Virgilio Re- correspondêl}.cia wm 80 ou. 'Novedades". I.Hl1, Fl'austo estudou em Wil- mento Naciond do., rrraba-, laboradores. F.XPRRlIUENTE
.

ul'fiA
S 1 d J' t'_ 50 90 firmas J'ane>nesr:s, ficou

- Até hoje - acrescentou ,�I"aOlSns(lUcCO�110gdre, edoor��tro� coAlé- lho, participaram de dois: No decorrer do J'antar
VEZ E COl\fPRAU'

: a va 01'. a en ao com. 1:" :.le _ o pessoal da imprensa ,.,- , tC a e .neXlCO, Ü "L'd d C f A 'SBMPRJ!,zende teve uma idéia: im- bem informado sobre as ·lo México se lembra do "fll- :erminar o curso secundário, ,1 ,?ra�Rç3 J
� onTerne- I que

foi presidido pelo dr.
portar máquinas de costura marcas, qualidades e preços 'u" que nós, da Reuters. im- i&SSOlt a trabalhar, durante u elas e e açoes no raba· Roque Ferrer, diTetor do
do Jüpao. Naquela época - do. produto niponico· Não "lfemos tanto à Associated �b na Southern Pacific Rail- ,�---�-.-----------------------
l"948 - não existia um tra� contente com isso, fez vü' :Oress co�o, à ....undited bPres-;, 'tV e durante a noite na As- �

.

, '1 a notI.cla uO esem arqlli� ,eiated Press. até 1933, (lUi:l'n-' BANCO SUL' D"O SRA'IL S/AÀ nüquín? 'de .éo�tura 1<!-'do comerciáI entre o Ja- c;,,,is máquinas do· Japão, e " fôrças aliadas na Norman- ,rEsolveu dedicar todo n
. . J

.

brasileira S(:l'{l . tão {boa: Cd:". ,pão e o BrasiL As máquinas '(estudou-as detalhadamente- ,_lia, em 6 de junho de 1944,
li t"mpo ]'01' 1"'r"lllsmitimos ·a. infornmç!lo

"

ao na Ismo. í IFUNDADO NO ANO DE 192ô)1110 as estrangeiras e ÇUf:!t-a� .i,ap.onesas eram exportadas à luz das necessidades. do 'PJo ll1enú$ com mEia hora ct.. COliJO redator da "Atalava!
rá muito mais baraft,> :.. '."."j ôara os EE. UU., e de lá-re- mercado bràsileiro. Subme- vanlagem. E. nara mim, o ia- \'fundial", secção diária de- 'E!' DEPóSITOS (JUROS ATE' G%)
O horte-n 110' tr"', d "sta" exportadas para o Brasil. O tidas as apreciacões e s(l- lO foi tanto' mais emoéiol�étl'i. lfrlÍwl'sal e de

"PUllor-allltll'
'l'RANSFERENCIAS

. , .,.

1 1 1 ü::; .. e. -

,_. ',' ...
_

-

. .
Itc quantl) o "flash" anuncmn- In1.r.rnacionaJ" secção publi. COBRANÇAS

lustol"ia, que eu te conto em
.

rodu.to. )s:pôUâiil era· tat' gestoes a um fabricante la-
J

do a lnvas50 chegara mui- ada três vezes por semana J
ADMINISTltAÇAO Df: BENS

,?�r:l, vendi,dl) aqui que r:· ponês, conseguiu que f01;-' l? "furado" e tiv� �ande (]i- (II' q,Uare!lta diári?s �l!exj_�a. ALAMEDA RIO BRANCO, 67/75 - FONE 10.68gillO Rezende logo compre- fiem uprovadas e .surgiu a flCuldade em declf�a·-lo_
_

os. F':'all>;to se tOHI�\l multo j ,- B 1 tI m e nau
.

-

d V' '-1' IG d endeu que poderia compe
.

, .

d t SER Apesar do entUSIasmo OllE' "onheClc!O em Sel! pais. �'UAH.u "A U_.v_ u

......_"."' """ ��fl1·ama ü H'g! 10' d:zen e.'
.

. -

maquma e CDS ura !.. -

tem por seu novo émprego en-i
u�

,

��' Há cer'ca de'lO an�s Vir� til' vantajosamente com ou- VA. Mas Virgi1io Rezende LIFE, Ramon -Frausto .. se re-

A cl'.-.

R d··· .. >. tras máquinas de costura '

.' d t' d b ,:nrda com grande saudade de

spe'ctos e"onoml·co O iJ
...

glilO ezen e· velO para
. o .'

'

_ 'e, a�m�.a e u o, .Uln. om
''''tiS velhos amigos da rua

.

\w pro-ve/-Uio e arranjoü úm empre- ; eSP�cl�lmente as alemas e brasileIro. Por que o Bra- Bucarelim, o centro jornálistí-
t�O ('ü:mo vep.a�dpi; :da $Üú.:�.s lt.ah,anas, . _ ...

si! não. pode fabricar aqui '1 nda. Cida�e do M,éxico.

cIp'cr Sewina Machines u·O'U.l" Nessas condlçoes, lmclOU uma boa máquina de- castu-. lornahsia mexlc�no, que

t
.

t
·

.

t' A li
e. l:> .' t· d' - t "

f" . -. l'uhalhou durante dOIS anos ..:tm�n O e energ'.;:t a OmlCâDurante qu-asi" quatro
en er: lmen os COm �s Ir t'a? Por que II maqtllna "a BBC de Londres, no de- g 'Ifó;;� ç'

anos, o sergipano trabalhou mtas. J�pol_1esasdPara lmpod��' SERVA não pode sér fabri- l'1'1t:r:tamento. de transmissões f BINGHAlVITON N Y '(Glo- pela G. E. para a Comissão de· sus pr_opriedades, Uma del�.s�com a Singer e ficou saben- .

ar maqumas e costura 1- cada no Brasil? Vireilio sa-
a mo-amencanas, Dbservou . .

: . �
.

.' . ,'. ,retamente do Japão assün I b'
_.: '

.:.
. ::le ao chegar a. N<1va Iorq�te, be Pres:;) -- A despeito do� En:rgia Atômica' dos Estados é. �u� uma quan�idade redu· rdo os segredos relaCIOnados

l' d'·· 1
Ia 9ue em Sao Pau lo Jd se

11t'ou
surp,reendldo com a In- 'intensos lrabnlhos dos últimos Umdo_s. .." _ I zldlssIma de combustível atô-('om a máq.u,it:la de c.os,t,urq_... que um �rata o

. comerCia fabricavam part,es E'.'pêças' Cl'llCO ano� D�).r·a o' apro"el't,�-
-

Ifosse aSSInado com ,�l � _ V" Serao necessa.rlOs �md,; llllll- ; mico poderia produzir enormeEntretanw·, is.so .dé· .ser' .' " .aqul.:: e avulsas. de ma.quinas de lrACAM sm.,us A.f\i (1\ �cro� 'mellto da d-e.<:_.'llltegrar..a-o ato' _

..

fIaIS Atra-Jes de t sa 1 J " tos anos para qt.le esses Llío- quantidade de energia- Esse .

sempre e�pr�;?;�g �ão: : :a:' j'.'
v In .eu (Cone U1 na 2.lI. pag_.l('tra ) NE8l'E DTARIO·

mica como fonte de 'energia, 1'e'8 econômicos sejam. perfei- fato, assim corno. o c.a ener-gradava a 'V'1-f),tiJIV 'llezen- : os aspectos econômicos (j.i;s· tamente compreendidos .-- R- gia poder ser liberada sem o.de. Porque" êlê'�é 'um 'homem .'
se aproveitamento ainda são

de valor. Que quiz e quer S. A.
10bscuros

- deClarou o Sr_
subir, ganhar dinheiro, Não, _ Matri7': ITA J A I' Marven J. Gross, engenii"CÍt'()é um desses' ínalandrões' .

d
'

23 de Fevereira de !935· En ereço Teleg "INCP" (da General Electric especiali�
. . Cr$ 22.500:000,00 Izado em tais trabalhos, falull-
'" ..

.

27.500.000,00 I do nerante a Sociedade de En-

genheiros Profissionais de �(J-

Cr$ 50.000.000,00 va York.
.

30.000.000,00 Tudo que se tem esáitl) SÔo

bre o aspecto econômico da e

nergia nuclear. tem-se ·bê.sca
do cm informaçóes extrema,

mente vagas - salientou' o
S. Gross, que' é assistente do

diretor técnico do Lnborató
lio Knolls de Energia Atômi

ca, de Schennectadt, dirigido

protegendo a saude no

. inverno e no verãof·

MOIOfERMft LIDA. ,�- "-- � --.- ---. �

I iD�ústria· �o PalróJe-n-
-

e ---os --loocioDários---ro�licos
Já passou a época em que refrigerador
{!ra considerado, .por muita gente; ob
jeto de luxo, para' os dias' de calor.
H.efrigerador é hoje uma utilidade do
méstica tão impo,rtante _ como o fogão
e o. filtro esterilizador. Norge,- um dos
mais

.

aperfeiçoados refrigeradores' da
atualidade, é parte integrante 'da vidà
no 'lar, em. todos os meimentos;·.Perini
te às dOIIas-de-casa manter a pureza
dos ,alimentos, armazenados para tôda
a semana, conservando-os na tempera
tura estável de que necessitam no ·in
verno como no verão" Norge propor
ciona economia, conforto e' sajlde!

MOTORES DIESEL GRUPOS GERADOU,ES
_:___ MOTORES A GASOl,INA

MOTORES MQNÓFASICOS E TRIFASICOS
__: FERRAMÉNTAS - MAQUINAS -

CHAVES ELETRICAS DJ� QUAI.QUER TIPO
.

. ROLAMENTOS - SERRAS _,....,.-
.

RUA '15 DE NOVEMBRO, 1301 - Cx. Postal .552
BLUMENAU-

'-.,.
Antes do fim do ano que

vem tu poderás
.

comprar
uma linda m.áquina de cos

tura fabricada aquí no Bra
sil·

Maquinas :costura

Informações Ufeis·

crescentou o Sr. Gross: xigênio, que é. indispensável
- Contudo - disse êle -- ]:Jara. a combustão do;; com

uma coisa é certa: num futu- bu�tíveis comuns, tOl'r!a a e

ra próximo," a . energia atômi- nergia atômica particulal'men
ca constituirá uma fonte mui- te indicada para a propulsãoto dispendiosa de energia elé, ele submarinos. Além áiss·o.
trica, e não poderá concorrer

com o combustível nuclear é
com os combustíveis comul'S

exceto em alguns setores €5· teoricamellte pos;;ível pl'odu�
pecializados, onde se poderá zil' energia de valot· comer,

tirar vantagem. de suas pro- dal e, ao ll1Psmo

priedades excepcionais. I novo combustível que teria
O sr, Gross citou três des-. valor militar.

.

"lUtltlAelA

PLANTA0

Acha-se de pla�tã.oij d-:_ l!l.
a. 16 do corre�te! a. l"a�' .

macia' Guim,uaes, 3,'. ru.a.,

15 de Nil"\;embro, lU. 1540.•.

a o S P I T A IS:
Santa babel. , • •. n 9tS
Santa Catarina .; ." H3S
Municipal .. .. "' 1208

. .

Totat" dos depósitos em 30.6.523 . . Cr$ 680.000,000,00
AGENCIAS E ESCItITORIOS NAS PRINCIPAIS t»RAÇ \8 DO·Et;·

'fADO DE SANTA Cl\TARINA, NO RIO DE JANEIRO. E CURITIDA'
Ta::l:ia.s de' Depó·itos·

.

DepósItos a viBtl't (sem limite) 2%' DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADO�

.

Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'tlO.OOO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de.Cr$ 51)0;000,0.0.

.

4% DEPO'SITOSDE AVIso PREtVIO
'

DEPO'SITOS POPULAlUf'.S Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00

.
. 5% Aviso de 90 dias·' � 1/2%

('Q.etiradas semanais Cr$ 20.000.00) AVlSO de 120 iliM 5%,
.

CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL
. ABRA.· UMA, CONTA NO uI N C O" Ii;

.
PAG UE

Assistencia Publica
A' disposição da popu-:

lação local, encontra,st:: no
Hospital Santo ADton�o.
a ambulância de "AsSiS
tenda Publica"» que· 11-'.

tenderá, gratuitamen�e, .' ,

todos 08 casQs Ílrgent�•... ··

. de enfermidade 'ou :de"
ferimentos graves, II

oualquer hora' <lo dia ou

da noite.
.

PONTOS'D.1!l
AUTOl\-'iOVEIS:

.
.

A1.· Rio Branco •. 1200
Praça Dr. Blumenau no,.

e 1178
.'

Rua B. Retiro " .. \111'.
"

te· --'�i
�

1'��'�'�'; �-��-;"
Com as economias- qu�

juntara durante' o tempo
em que fora empregado da
Singer, Virgilio Rezend� a

briu uma firma . prój;iria,
com dois empregadQS ape"

-o':x:.-

PARA O CONCERTO DO SJ:U RADIO'SO' A ()li'ICINA.

·RAUI E

CHEQUE
q'@l!ÍW

GRANDE SORTIMENTO EU: VALVUJ...AS .a.P.U!RtCA·
NAS E EUROPE'AS.
� .. fUJAS E ACEssômOs, BAiliOS NOVOS �

"4-." S�R\TI(lO RAPIDO POR PREÇO iiOijjíC6 1'
__"

Kg .. ., 4. S6tawBl'if. 4 • •
.

I
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Horizontais:
1 - Fruta muito apreciada;

instrumento musical de sopro. 2
- - Empregar. 3 _.- Infelicitar;
condicional. ·1 - Ant'go rlhleto
falado 1;13 Fl'Unça;' cabanu de in

.üío, [) ,- Instrumento para pa

'dejar; outra COiEi}' 11 -:- Letra �I'f>

ga; aplauso; 8 ,_o F.l;Incionar, fi

-,- Do verbo oirar; fileirn,
: Verticais:

1 - ,Cachaça; pI'o)(mo 2

Fala; aspecíe de cül'al, azul. 3

,Homem mnnsculo: feição. 4

li -- 'E;i��lh'a com 'discernimen-
to a loja ou o mercadinho: tenha

I !'IU conta a' qua1i{lâde, dos pro-

I
dutos que, oferece ,e 'fl, distancia
'que está d:l SU!l casa, Tenha: cer

, teza que pagal'lí.· pr-eços super.o-

Ires pelos pedidos 'feitos paI' tnle
fone t�' a" I'ntregaÊ U dotr,:cilio;
se pud '1' ir ii" loja v_ocê mesma

! reguln.rmente Iliiiünuir:i ecnside-

11'aVêlmeotf' u .eustc de tu{lo.
, 6 -- Observe atentamente as

) vati:H;ãc&' '.:e preço; quando o

custo d .. c=rtos 'alimentos aumen

ta' tmprev.stamente, sUbstitua-os
com' outros de Igual valor nutri

tivo e de preço 'riferiol'.
'7 - Economíse o BCU tempo

gumes,
Carne - O boi de boa qualida

de é, vermelh�.cerej:t 'vivo;,,' de

smperficle Ilsa. c aveludada ao li)

que. A g'oH��l'a é 'll'rmc:J ccerne e

mac'n

/
/

/.

--
" _,.

"",
;/ I

----'..,-_...--_..-._-�-�-------�--..;.,

'lI r', x.: '7,,1 ('"ti,',; í;,"ual, fi -l,,3. t r. ('onti"ua·se com li,

'I'ra.lra lha-se o ponto rn ,a. du- até medlr H cm.

I'::nll' 3 -('an, iavf",co. t r.: ti l'foi!(" Mangà -- Põem.se 5�

m.r. n"I', " l','{'.'iln ""'"-11''' .t rnn guíhar e trah\lham-sf' { em. com

E
do-o, p . saufona. Aumentam-se g p ,

sm ÓHI1l:iS ('ontli{�õ{'s de funcionamento: de N' I ,nl!("ha ,_ 1:, cu t'" ncma só carr .. 10 eont ínúa-se com
'

rs -' -1I - '1:; -,511 -liO - ül) - !Hl -,1115 -- 120 -
ln 10 <l

I110.- .. 17ft __ , ;�HI e :{511 Cavalos Efetivos. _ VENDEM:
x 1m. 2tl', rm. x. -- :l.a. carr":Di'

"

'

K ti- n 'i' W I-� I L & .c I A. L T D A.
todas as cru-r. do avoasn, lrullll' ,p. fant3sid. f,;,!CIHlo-s' ii eum 'E

Caix,t Pnstaí, 7-1;; _ Pill'to Alegre � R. Grande 'do Sul
ruam-se <la 'Hl1g'uint" man.'tt',.. tos -de cada 13'10, Deixam-se pra'

'i'clt'gran,aS "WI';U.L" � POlia'o ALJ,:GRE. ,

I,nei:;.=:
,tl',. e tI;, !ioh!''' ,IlJl?ill suspens� e' trabMhamr�e,ú oUI}'"

....*" ( - �"l c.", .. x laço H .. , 2tl, Lm, ,mungllt Igual, até medtr 17 cm.
p3�SUl' II ln,:. s(,)}re os .( pontos de' altura. Colneanr se as (; pfirtp- !

�1Il11ll1ll!IIJlIlIIl!llIlIlIIIUIIII1Wlmllllll!ill!IIUllllllitllilIllIlIlUUlIllIlf� 7tr. �1" 1

5,H �'�I'l'.: 1m!. 2\1'. hla�, 'do tl'M_alha. na sl"�uinle ordem li
= :;: ln, _ I, ln, pasisa r a' aç, S() NO numa 130 ngulha: 1 f.�rt', da fI' n

:: I 'GRAN'DE HOTEL = os uli imos ·1 ponto,; x, t!', manga, unstas, mangas e ou- I
:: .'

HOTEL JOM,U,Si"IHER
.A =- Sanfona - x 1t1,

-
í

m. x, 11"'11. i.ras parte' da fl'ente. C"nUmtu-fl,' "

�; ,R \1 / �ODERNO '�_,_�
o p, fantas'a, fazenrlcH',"\ 2 dimi-l

===_;;
C U R I TI B A

"'.-: '

ªTelgr. 'Jolmscher i Rua 15 de Nuv, 582
Rua B:U'ãij Rio Branco, 354 ; 'ft'lef. 143"1 -

- I 1'elegr. "Holel"
...

- '.rele!'. 55,56'! :::

:::: ,� '. I 80 quartos, todos com -

5==_-
Ó mais conceituado e ira-

Ir água corrente quente e ª_diclonál Hotel de Curitiba fria e telefone. - (30 apts.

:__::_ 1,1
com banheiro particular)

_-=::;::;;;=:__

70 quartos com agua cor- -

rente, Apartamentos Elevador - Espaçosos Sa-
cam banheiro particular e Iões de Restaurante- Fes-

:: telefone I tas, Banquetes, etc.
:: I Amerlcan Bar
:: Otímo .servteo de Restau- I S
_ ranfe. Dinet côncel·to I Cozinha d€ primeira or- ª=_:: f dem - nineI' concerto
:: Élevador Lavanderia f _

=: propl'ia a vapor - Frigo- I Lav:mderia propria a va- :
rifico _' Jardim I por - FrigorHicos. _

Francisco L.' Johnscher & (ia.' �
�JlmjlnilllllljlimHjlilllllllnllliiíiililnnl,I.II.miiliilnililifl'llli!iiliíiiill-;::

"l A
u ..
li

li

H �hu

Empregado coín real' stic-cesslfMs ;

TAAOUEOBROtWUITES EM TOOOS.!)S
SEUS GRAUS E.,SUf;S MAKlfESTAÇQES
COMO SEJAM: TOSSES.CATARROS,
;13RÓItQ 1JI,n;S .f., tOÇlUElUCHE.

ASSIST:il!II1'CIA l\IE'Dm A PERMANENTE A CARGO DE: ESI'ECIÁLlSTAS
ADERTA'AOS .E'DWOS 'E:XTERNOS

• J
� >
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,�.. �?

1'!l111 .tamhe�. :� �O:l!, �i'l'as sern

I :tt'dd,u .\'r;1' ]J,uiid, aollj�ltfJ'QU
sucesso. ·w''S fm l>Jlniu querll se t[u POli.·.. I' conerutu UH11

·la de i:l� í'orrna, que ns avan- .1,01'111 o earrunhu 110 triunfo, ':'l:ilo Aí ilíHH!e desenvolver

Les eonÚ,4<:i ,.., \'11';;11 •. suas JU'co 'itlall lu IL'(j'lx" i)e!'Jl:� {i" .una atu,«: io mais sat.isfatóü::,
:oencões «estru!d:.,;, levando-se eentzo .Iu gTarnad: I.rumar ('0:11 mais

Im

.

cQn�i.der.a;;iíll; .. ;ir;tda, .que !)l'üo� J • da I i·(· I �em ll11W:;\, uo entanto, flue.

,10' 1'1I�l'íodo Ílüda� GéVi nâo lárca '!.::. 1 r "111 '" cesso, de hrar a .t1sl;r.sii;ão do 'I'tr.llÍ, <lHe

���""';'$��.t;>�;.'f;"'';'''';.�����'-;''-;'�;����t;;.����;' ,:argQ�-:f�lxejrillha, im,pC1Ull{lOI' �}Í' C3! "dI:.,
,

'teve' � 'li fil"." L:5 hfllas

-,"
,

. . � ��ue'e�tr::,;:;�-turnasse � íJe.ão Ih; , Nãliestivesse exeéíentemen- nas tr , e, Valeu-se. o lJOnle:i--

z; rie' I' :t!tilh'e de tíi- :e armaua ;1 defesa Uil !l{l�l' :0, iíp'll'? I, 111,1 § '.�t'.ll vez, de

� ";lu'ovan ln r�I:Ij'; u.'.;m Vf�Z, dfTI·. Hla!' <'•••.• :!rol \;;:,:,I'!:;lal' um
�;; ; � .

'

�� ,,'J tUj)iallos, por �1'(J daqw,':: !';isfelll� '::-';�;H", ');(IU.1l1I'iio dn qual llmn taElo

��
N""'-

'''t''·
..

")�O 'I'
8 ·ddx(tJ:am de se llor Leb:." }l.:r:l :1: �<;.�� :lVa, Oríieih:.;sima:il

� .. .. '�;r'l,z:,f, '9'.. '"9U' a � '=-----��l":":':'::;:0"":'�,'-_=_�=7';_�0�I':it�i"·l •. II':, 1"�lI 1I"�I,,:t' ,Jas
�l ii ti UI, U ,na,;; "I'! hlr aIlV.l'i Lste.l;un

,�'" !.ertos. (i faVOlll') tio ('(,I'{,IIII(,
'." d-:' � , , Ll,-; "" •.

' -I n 1'0,,', � cj'
�� ,

.

OS' "'&:;1,'1.
- '. . Ü '-'b' d. L�pl'la

�

A" T
::; ...... � ..... ,IIIII ..mlllllllllulmulllmmnllllllllmUlmiminmmJlmm� :i1o?�_j"llV�n!::; (',pu:-: �J�j�t05 11€'1'-

�$ilI '

.. '; ',r'm".'I'n-O•RI'o', ·a'·y-''.'
...

=['ol(l),_'
'>l." a ,,(-�llll o i\I.lo

<.,. -

D t
III ,,<

V4
iii 'o ::: rllll'P!ra (,·"iI ;)

l� :f·
�:

.. ro:"S", "
,,' r�,,'a' ª1

Artill,°Í!"l::, Z!��,Jdltl, d'l

� F�rmad� 'pei�,Faculdade de �edicína' da Uni- \ :: ..
. ª Bangú, en,lI I H Wn tos - :! o

$ versidade do Rio de Janeiro ADV'6GADO '

=
.,'1, Professor, Catedrático de Biologia da Esco� Rua 13 de Maio, n.o ,16$ la Normal Pedro II I

-::

� , Assistente do Professor David Sanson _
Caixa Posta1150 - Fone 245 - Fl'uquúa Em G",ral

� Chefe do Serviço-Otormo do Cent!o Saúde de S _ !taja! - Santa Catarina.
- VINHO CREOSO'j'ADO

� Blumenau 8 :IIIT11IrtUIIIII IIl1llJUliullummUUlllunnUllummlllllllflUlliUllllllllt� Silveira

IFernando L. HeusitlJ\.lcango-;:-am êxito il'\vulgar os fe�tejo� d}1o
i 20,- e.niver:sario de: Hermes Macedo S. �.

--.. Country - Clube jJ
te com.emórativo, ao qual" especialmente do Par�lá e

I!lO assi�alou. ? transcurso �o t;>rol0!1gar-se-ão até o próxi- 1..izaçã? ofertadc: ::�s seus fun- ! ue Bicicletas N.I0narck que, compareceram alé'm dos ilus- Santa Catarina, sen,lpre' lhe
,

20·0 amversano' de' fundaoao mo dIa 4. . 'ona1'lOS, por hermes Macedo com suas presenças, deram um tres" visitantes, altas persona- di�pensou e a auem é reconhe-
1e uma das maiores potêndas Nos, dias 25 e, 26, foi cor1'1- ,:::, A., tendo sido apresentado, brilho"marcante às diversas lidades dos nossos meios han- cidamente grato.

"',
'comerciais do sul-do paí.,. da a 'Grande Prova Ciclís:ica pelos mesmos, ·um interess�m- ��'ltívidades .programadas por canos, COmerCiaIS e indu;;- Com essas festividades de

..

Fundada 'em 30" de outubro "Dr, HeL"mes 'l\1acedo", num '= e bem organiza,do '·show". Hermes Macedo S.A., os quais triqis, e ainda destacados,.fun- f!'ala;'10ram encerrados oS-fes-

110 1932 . HERMES MACEDO total de 282 quilômetros, on- como -complemento'festivo des- VJeLlm da Capital paulista, es- cionários da organização. C')- íc"jcs do 2Q.o aniversário de
"

:;. A. at�avessou 4 lustros de �re esta capital' e ,a cidad<: de sa noite m�morªvel. pecíalmente COln
o

essa finali- m!) complemento. foi apreSt'n o éÍl'rnlt:S IVhH:edo S.- A., _Impor

"I
'lutas incessantes, coroados da Ponta Grossa, prova 'essa que é�I�O

-

con;Jd;dos especiais
dadp.. ..: , , tado, �elís�imo "?how':, eOJU a "I(·ão " Comércio, sClti"favor

'§. mais merecida vitória� fica:-á sem ?ú;."lda alguma, nos cIn organização, se fizeram pre-
Na Jl�rde �:'; (ha 30, dw. do pa,rhclpaçao de arü�ta,,; ,10- a]gl�l)), _lIll1<1 das maiol'Ii'Sc 01'-

. No" transcorrer deste seu anaIS da lustona do esporte sentes os spnhoTes: 'l'homas 2Q,o am.verSallO da <?�g�nlza: cais e de outros eSl?ecmlme!l- llamzaçoes comerciais doe Slll

Si ')0'0 aniv"'rs:'<rio HERMES brasileiro. como uma das ma- darI'is�n e Lourenço Bonne- �a°al.e DdJa do ComedrClafrlO,>, f01ldte contratados, tCldlJa atuaçao do Brasil!
� �, '.

d g" ero Fo' s,.,u
.

t G r� lza o um gran e estIVa eu um aspecto o o especial
�1 MAG�l?O S:!". program,Oi! !Ores ,o seu en . I �

I m11.SSou. res,pectlvamen e e- es)ortivo lIa Estádio Duríval à essa solene festivid3de. D'I- i ---�-�=.-""""''''''�-.-c--"-'--

.r> mqgníflc� ser;_e de fe-,:te)o> "ellced�r., c;om O tem!�o de 10 I'm�te e Sl1b-,�er.ente da C�n:pa- :� Brito e_ �ilvíl,: Foram, rus- Tante o banquete. fez ouso �n ! ..� CAlloES FuNEBRfS
l'l' em cOl�emnraça.�_ AsslJ)'j_ ,�� l1o�as,,' mmutos e .26 se,gu,n-I nhJ<l, .GoO(�Y�;H �o �TasIl'.,L. f "'lladas diversas corridas de í palavra ° sr. dr, Liguarú do "

-

.

� r �:1:: .. de>;de o .cI13 ,��. do 1':".' �DS',�O ..Jo,.em e va10:oso, clcl1s.: ��iJeIt. .Evar� ,t; J ,E-A. C,,�!�
I
bicicletas, e

A

feita a entrega Espírito Santo. sub-gerente do I!--,---,-,!�, J!�--.-:�!I
81 )a>;sado; lem�; o�,'.ldo .�J\l�, .L,1 ?"I �n�ense. e ?�ltenc:nte.:, ��(J" ,I('SP('�tJvdm;nt: Presl_ .:oJenc dos premias aos vence- LOlldon Bank, desia C�ipital, I, smn Li;.S L L!!�UÜSOS II
� onda da PRB2, R<:tdlO C,l, JL.

•
,,;tI emwçao espOl Uva de HeI'1 dente e a,erente. d_e pH��agan dores da Grande Prova Ciclís- exaltando cm magnífica nJu- 'I _ Pl'eços Modlco;; ...;..: II

P�l�anaEnse. �l�ra\:!lhosas .au- I !��E:'S, Macedo S. A .. Adyr dt' �l;;a, ti" .

Ph!leu R:dlO, e leWVI- íca "Dr, Hermes Macedo", cw;ão, os mérito.> e o progres- :1 EMPRESA FUNERA'RIA II
dlçoes ,do alJlauclIclo s�prano I Lnr;a.

.

., ;:':oü .de S��. Pau,10, J.ohn ,D .. Enfrentaram-se tambem as c- :;o da firma Hermes lVInc('c.b II ti R l'; II 'L' Z E R II
': �m��_Io, Iol�nda Varga, e�s�s ��.i noIte; do ilIa 29� �: )';a-/ �J�.lJck, <?ele,nt� dd BOlg-yvpr- ',uir��'s de Solte_il'oS e Casado�: S, A .. Em agradecimento rmm I: RtJ:l Sáb l':mlú, .318 1\

!
a�d:.çoes e�tao sendo_ retran;;- l.,:,,, da Se_d,e . Cam�e,.tle do ,�e•. lnterm:tJ�ndl �orf.?:at��n (,! ftrl11�, cl�lmmando com ll- ';11gel<, improviso, falou o Dr. !l Fone: HOS I!

.

\Yj�.!J�"a estaçao PRL. CLlbe Curlt.bano foram palo - SI. Fcrdl��nd S1.uLt;lhell.l,
"º" pal',tJ(.la futebolística, en�re Hé�'n1es_ I'vlacpdo, dizendo d:: 1:__ - __ .�.� __ . � _ �!i

.-;:' ,
o • "

:I'; -c(lm!)!:'s do IIE'nnHc'�l l�s- ,:ltJS!<H.:'W de que era POSSL'i-1 .

__.,-,. _

!' ,.� L1dDA1 ""�...........�tli$!!$ � �'......,,.. 8111i11'i1i� -- • '

""'�f'. (:ll'��C (. ,b i\s!:iocia(,'3o tI I n�l(lll('le IIlOll1E'I1io. PUl:' v�·l' . f�--:-� ii. '
. ..;'

.. !.�n..
'

Atlelll:a Cmln, !çndo, COnlO li �('u tmbalhu, durante 2fJ .JmiUCdEO uO$ Hi!lliiJihna ..

" �'c_SIt1�arlo, ,0 t'111!)::.t" dto dois I)', ngôs, anos, a]c:llH'(l1' o 1;I'jl' I '�, : ...., ., i

,C'dto!'.,
"0_ ,j'.''''o \'ls�\do, ,d(�veJJdü ('I') gl';Ul : dores nas In�u$tna! daTa n�)1te desse luCS!l10 dw, ' / . .- 'ne (I eX;io de ;;lll] o!'ga- I

. ;0

1
'll',S suloes do L;r,,('lOsa CUlIb'y I :, lj['efel'pllf'ia �:. I

(1\i;;<A('t"'RiI�i.n ".lt,,:'�n .'M"","'lClube, 1ew' lHE::;!' um õJ:;Il(JUC- 11�1:1iia que o grumk púlJL I U'�!JllH�\,IS9\.'1 Il;; �v tfU�'"

;�lIl1l11ll"III1�lllllllllltllilllllllllllllllllll illIllllllllllIlllIllllIIIIlIIIIIIlIIIIII,:: ' I iário de Bh.HnerHm�
;� DOfNÇ'Al NERVOSAS 'E MfNTAI5 r�E'D 11A,l.ft,.,.
�� Dr. Arnaldo Gilberfi J.':il;O !ial'lf-r',:tI,':; (iii<; ri úreo
'- :: St'nlt> vin')'ll tjlli: I01 o..seo
:::DJRETOn CLINICO DA CAS.A. D1� SAV'DE Dr: ff, S, gl'ílltl' -(I .l'fsuIbdü do p!C'itfõ
'= _-- DA GLORlA ---- _ 'nê,qte Sindicato: '.
'

. CONSULTAS: de 2 às 4 hO!':lS na Casa de Saúde = P..,ra:J ])ift'toj'ia,' Cui1selllD
!ê de 4 à'l 6 Rua Candicjü dI' Leão :Hi ;,'jS( :,d (' HbllPrUvos sll�ll�n-

12 Fones tl212 e 3055 � l('S:

g -- (j U R I T J fi A -_ :::
, __��h:'l1:J 1I11lea ('<lnl la�f'i;O-

r�mmflimIUUlllimmmIlHmlmiillflllllllllmllllllllil!lillllmlmnllll� i "I"�lll1!lenall, 7 dI'" NOw:j:ilbro

l-,C!tlnplJ-nnalo D9u'll'" {a·t-l· I 1��11�Jl�:: CAqTI�LL(1N
,

Ul11 tin,.
. I.u -ti .:\ q I WHlAND '§HJlDI,GEit

.

,'_ '" ,
' f','"UI,O r;,ERN!1RDT

Gonqnua amda :rla, J,ic1(')'�!1- lní': .\r{';11Iici: Palm'['!l"',: �'-�.,
.

!
:�;díurn: .sft;-,�tt�,�j: Juvurdlf:: -{

------� -��_.:-�.-:_----:--�'-;---�-
GUHl:lní; .Tah::t'ltlllra x f'abí':j !

�:-: --- X\/ ti.� ;..j )\,i:·rnL!..) l{;: j i
'if�u:i.t·�dj:-! .� jl.-.rTUi!iJL'_� I Li ...

• 11
'P01"J,':' - iLJ íi_'HIl :'- 1".- 1rj" i J

" ;-:.1 >� 'J d.· No', f-:Y1tl] 1 t_1,,> i i
J"ú ;.: P illt· ,i, ,. t - .. ('0;", r·

!
�

.• f-
, I

rJ;:J,X �u1"lL!�-Vll�t �al:lJ:,L,_--- 1
:�)il':1llb;,.t x S, nL')'" -_ Sõ..ln }-';:t.

I),) X CU�'�}1� ·Ir;;:.
------------------------�--

marcncão l'i.�ol'\)<;iS"l1m!1:<, .�u�os
resultados f1},'am os melhores

}losslveis,. I;ois sômente', d�js
·',te>l1ifiS.vieram- a marear os' vi·,

as de-

pela. cham-e. l:!IIJ:U;:iú do bando hnl"'lU('nse
vaIlg�nal'(ho uo C:ulvs Rell;wx, l;u:uHIQ ljt;Ívio, ttranüo pro.
cmbura "<" .•1 a mesma fndli�· veit« \l� umn runíúsão junto
({afIe :!,� mnvlmentos, elmta- :1 znna �iCl·i, \!:USll dn arco !r1l1l'·

!,:nü·" a s or.te (�(' -escapou" de :mtêhtica. armadí-
liurus 'I' lha C a r t,õ�: ; ',: ;';�:"!' : '::'�:: ,�;'��;�:' I

;'"
. am e

CA . ,(1.< j,'.N,\UX· -,lHllo
tanto "1'tt';,. �'im!l'ln. ·T-;u,o••. :, AfllllSU;lw e I Com <1 �t'[,i.;inç:11) doi. primei

[vo; .•. Iuminl, T'''!'cil'inha '!
1 ra rodada do l'C(UUlO, j-,a qun t

l'lholr.; 1;d"Usky Ot:i\'i;), :\-1') B�(;;tf'::;gO, lJC' l';:h:lI mais um

I:Cl'D li e ,'o \'II....·
ooní inbo, e esta no momento

I!l (ll'd�ra dp colo..acâo 30::; du

tsat\lft �'i,,;�tc c �:;f jd_-·� (fl�pl1t�iltt--;:

Pnv II P'q I) 1<1 ÍI(>

·l,/,\·j ..... i!l!1l �.D

!V.1ene.:.���s.· tuf'ibi' ")1 fl.J Bangú.

r com 12,

Prúxim;: J'(Hla(ltl: SÚl)aClo:

"I
São Crlau.vúi " Bul:1fogo.-
Dflmi,,�so: }'!rt]lfI:'ng') x Olaria

Phtnlift1 ..nsr- x Bonaucesso

C,ültf' d .. Rio x Bangú e

Amér-íca x Madurena.

igual
este que at�l.llmPl1t.1'; l:. a fOl'<,::t

".Ie nosso fuíehól. f}

<lO' Vale ((I)

Cl'pi f

i\lil'hl'l
Gama, com a; .{,O FIamengo,
com 5; 4,0 Bangu, com 7; 5.0
Botatogo com \,; 6,0 Amér ica,
com 11; .7,Q.Olal'ia, ccr-t 13:
.l.o Madureh-a, com Ju: !J,O

ZSTE

Hc;: aso! ':!lilf.'. e !i<1pr ta�:l.

"em o Fhlmi!1C'IlSC'. com 3 jlOI!
los perdidOS, segUido do Bo-

I\-farzh,"� e t'., .. ;

, Bom esteve na. arbitr.ag.em o

sr, Wilson Silva Ievando O' co-

teSo a bom térmínn, dada a co-

11IJbol'açãQ, d� 'todos os pÍayers,
pois "n�-. �'I.' ,"'.(,t�!r",: qualquer
Incidente

eonSUC:éSS[) ,! Canto d(, .Rio
>'[l!11 17; J 0.(1 ,('<n Cl'i,:lo\,5:).

Nã.I� IiI}U"� oJ'elimillar e a

l;ênda, segmÍdo apUl'!ililüS,

chegou ã CI'$ 3,20ã,IlU.

- �,..:.
.....
,-

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Sulça

Alemanb:t'.e Aüleri(:a do
'Norte.

__
o•••_.....,..__

'6 A B I N f T E D f R A I O X
__ '_'-6***__

APARELHO MonF.RNO SIEMF.NS l'ARA
IHAGNOSTICOS F.XCI:O!=HVOS DF: DOF.N"

ÇAS nA CABEÇA.

!':):'io Pa u lo, (t ue 1;[1';:'(' ti l'lll li

,fiiiculdJdt\': p ..b POl'lllg'U;o,;;;,
:,lc De�pOI·tos, ll�r' � x n, I,Tp:n
!ogo ü ;;('!:fllil: Ü' COI:intian:,. CorH
am !)Gnto. de diferpuç;l, s('ndo

A R A O ·'-R E B E-Cal,'Advoaado
"

,

tsta, atll�ilm{"1I1e, n cb:;slfic:t
I.;ão:

AI.("I"i� "IH qllai"4U,.c ("\,
nl;"L, .. ,,� tt�, \�iõ.;f.(Jdo
- RLV i'rn::" r, \1

F.difldo ' "I�CO",. 1.0 São Paulo, CO;!1 � !Jf}I1-
;os pcrdidos 0- 2." Cc,rillUans.

I ,'0111 4; 300 P.ClI't-llgl'esa de Oe,;;

:1çrüJs, com ti; 4,0 P�.Imeil'ú.�;

lallis'Jail
VF.NllE Ca;;ím-il:'(J�,
bardines; UNi!OH:

. -"_o nOIl ... -. - .. ,
..

Agora l'm,O NOVO PLANO UE I't\GAl\fENTO
-----oOOu----

li � III pre,;t:lçõl's - E n::tis, smu I�NTR.A.OA lNICIAI, _
----·---000------

N�o :Jlreds:t fiador ...:.- ,CQm, t.�das as 'gar:mílas .1U�Jlto�'à
�-'-- Qualidade '

Renda totul do C€l'tame:

[!rS 11.926,3114,UO.
Próxima r0dada: Hoje: P01'-

�--- BLUMENAU---

Suba um ANDAR e economize Dinheiro
'

LADISLAU ALFAIATE
RUA 15 DE NOVE:MBRO, N". �S8 a 596
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RIO, 11 (Merid,) - Em ! de cruzetros, destinado, a. COllS

mensagem ôntem assinada e tituÍl' llute do capital da. Cai
que se encontra à caminho do xa de Crédito da Pesca. Es

Congresso, o presidente da. Re- i ses recursos serão aplicados
l}ública acaba de sulrcítar- a I na execução do plano de arn-

j'oJt 2 .\. II VENCERAM os nnns QUENSES, NUMA PELEJ_'I. EM QU E

abertura, pelo l\'linistéril) ·da ! plíação e abastecimento do no COMEÇO AO FBI -ELEVAD· o 'lNlJICE ·.rE'CNICO E DISCIl'Ll XAJt

.t\.gl'Ículiura, de crédito espe-' pescado em vârícs pontos do Comentário de C'ACIQUE
I
do 'pelO�ão do C. A, Carlos Renaux, tendo éste. mstintivamente, se pro-

.

Os estabelecimentos comer- Em Blumenau e todo o Va- E" por isso que os nossos cial sn_,erior a quinze milhões t país, com o seguinte objetivo .' expoente máximo do futebol. cata-

\tegidO
com a--,<não, quando a bola,

craís de Bíumenau, como a- le do Itajaí 0:1 festejos come- estabelecimentos se preparam,
;- - - - - _. - - -":1, ,Iexllresso: o IMPO�TANTE NO ESPORTE rinense, foi por demais injusta pa- lhe i? lltingir' o estomago, O árbi-.

eontece todos os anos, come- 'orativos do nascimento de convenientemente, para os p'rOj'e'," que d-.·spo-e soo I Aquisição,!lela.,Caixa de eín- NÃO E' VENCE�, MAS COMPE-1 ra.o com�etido: que emprestou tro ?arecell.n!l� nã?, ter v�sto o

�;i;l.1I1 a preparar-se, no decor- Cristo assumem uma expres- restejos de firn de ano, orga-
li -

co- barcos fmancJados, na Di- TIR Contudo a 'derrota SOfrida! maior br,lho a empolgante con->movimento. d� �a,�uélt·O e· nao as-

ler deste mês, para os feste- ao raramente ultrapassada. nizando com anuro suas vi- b
.

-,. "d' d'd
'

namarcu e Portugal; sessenta pelo' pujante esquadrão do Clube' tenda. Sim, >porque (, 'l'upÍ, verda- '"inalOU_a falta. ,� .

;ios de Natal- E' nos mêses de Sua popu.lação, via de regra I rines, que apresentam aspec- re a ,na IVI ii e e l,barcos para o nordeste: cria- Atlético Tupi, na tarde de domin.l de seja dita, teve mais presença O segundo· perLód� mil"�e�e _-o
Nnvt'rnhro e Dezembro que" ,-,eunon1iea c moderuda, ern tos encantadores.

-

• • (çã.o de base pesqueira em Sano,
�ü, .:;m Gaspo.l', frente ao renoma- em campo e somente .� gn,nde ex- ",..sruo panorama 'da rase u:uçial,

vr.lume de vendas mals se a d"1,cm)),'o e-mprega, prazelro I Nossa reportagem teve o· I militares .ta Ç�iarin.a; co�clllsiio do fri- {l('ri"m'ia do adversàrro, alí ada- a

\'�ntaj� _ �.ns�j&l1df: maiores u- };,J.:ll:·ilte, P;q'!t'. '!e suas e��nn- portunidade de verificar qu.e I I g'tl'I'lflCíf no RUI Grande (lo
.

I uma sorte íncrtver, estonteante ·lIt.. ,

p'�Jrtl'"H.lHrt.,S n"r:� ')!'l ('0":1<"1'- ,mia" nu aq u isrcao de li tltída- ; urrarijos, deste ano, nas vi-
.f!lO, li (Meridiana)) .

A. Co- Sul: sübstitulçliu do 'pese.adu roun·,a""O r!peda'ia ter presenteado o Carlos

etantr=, e�,�::, d:l�c·t,

1at')Oi'lO�<.1
, .. , ]1:'1''', O lu!', presentes pa- '·ines das casas eomereiais 1

misO'ão <1(' Segurança Nacional �o Di�tl'ito Federal em geia. \;i' � aenamr, com rrrna' vítórta de írnen-

QUI? ee conatrtur. em fiasco pats II>, amigos e parentes, brín- ',·"'ta eidade, ultrapassam em
' dn {'áw:u:1 j'unt.iiiIlOll n ";:üffl1Jt:J.r ,deiras e eamínnões adequados. , tso valor, que lhe. valeu pOl' um

no e-f>[€io llrln�'ipal dê SU::" F..- ,(",-II,,;:: nara as crianças e tu-' beleza, aos dos anos anter-io- :1:> i'1L1i'nd fl.H. nr.-rrc.f111;;. Iif'�lo P��riá 1��Pa.ri) aos llescaihH'l"-S' e suas S· O( " a'l real:zara" campeonato. Embóra. o tri"ofor tt-

conomía. ruats de que necessita. I'hl. Urna delas, todavía, vem ri" ao proj.:!" rl\h� di,�p(je sorire ie610iltUS. I
-;

vesse atuado no seu ritmo normal, do das, ·rêdes,. i!udilfdO .a: vigil&r.-

llI'aindü a l'urínsid.adp núbli- a inatividade drm militares. Àl- tuLTlfi'IA . REUNIAO SOnUiii '.
. '::.

.

'.b conjunto alvi-verde lhe 'superou I eia
de nsniél:_ Apôs � cónqu�st!l'

'H, Dela sua originalidade: llumflfl furam apwvad"'-R, !te:lt!i.- :.-i. REFORMA ADl\-UNI8TRA-
I sabado .

O· Clube I �lá� '·aç;;e$. Por
_ dll�s ou três veZes 00 segun�? �Ol<}. os tr:eol�:res 1m-

lcata·:'''' da vitrina da Casa �Nh',O'SP, rliêntre ;;1:1.'1, a que é;tn-!; _ .' TlV�, , :,!.: .

. os comandados de Teixeirinha est!· p"sel'am 11g.nro domlUlo, aprovei-

t-'1'f)sd(JI.:imo, ondtl se acha ex- hel,e.'> que os ofh.l!ais an[-erior- �iO> Jl (j\<!{fl:'id.) -::- Sera .-..
.

.' '\"eram na iminecia de envoh'"r 0" ;mndo-se dO-desalento que.se apos-

"�ta lima "roda-gigante" e' . (- -
- .

-

. DlOJe - :l.uünCllI.m os Jomals N:a
.

t41C Ame'rl!ca�' li)('aiB em sua" .. tramas, mas "stli'S, S?li dos rapazes do. 'rupi. Ainda 31:-.
balaw'os .

j)ara bonecas, movi-
m. 11 t tran"l€.I"IUOS para a. case:!- 'Oficiosos _ no Catete, li últi- . U O, Eempre prli',,'O>vidos E' dominados p'01' sm, os comandados Ue Pacheqw-

,. V!l., hmilo mms (fe q_uar€<ílta. a- .
,-' �b-' f

. . ..

I
.

Olt'nladoti pOI' lIm motor espe- .,. "
__

_ ,Dla ?-"e,UUla� 50 re a te. ol'n1a.· -uma disposição icrrea, anularam' nho esbogaram ·nov9.· l'e�.�ão e d..Sc-

;a1.
110., tle �er.v.ço, r,a,,�arao a, peree· adlnlnlStl'atlVa. preconisada.pe-. ,

"-5 pretensões dos visitantes, obri-
I
ta vez com notáv,,1 disposição,

Nútllralmente, outros esta. [; .. ,. 1'.I'OV,0,:10'; e
_

vaniag' JlS do lo sr. Getulio Va;l'g��' ·no seu }lromeie revest�r�se do ma-, eando-os !\O trribalho defensivo. A-! As incursões li meta de .l\�,}Si-

'1(0 lf'ci lTIf;ntos da praça, nos pos.to 1m ·'(Jato, :1i'fl'lt' 'IH.. !l.. tlíSeüTSõ ã� _tl.'k�. C!e' _outubJ.'o. io!' bl'ilhantisrno � êxito a en�
1 penas no início do pr�1io os .b),l1S- mann, se sueede:�'1.:. e somente as,

wS vii1.douro:j, reservarão pa-I nhuilUl: PrGIJlO::U(} t<m.ham t t�() .i! aute-.lli'oJt'!tu JlI; foi: '�]abpra- '('antadora reunião social que
l quenqes tiveram m!1ior presellf;Í< rel?etldas clis�ah<jàd€ll salval'am._3

.

os dias que se aproximam, nas �c.,� podeT'ion,s as guerras {f.o por .uma <Õ(J.Ui:!f! .de ·tecni-
'. .

_

_�'
.

no �t.aq_u". DepOis que surgiu o :
ewadela do, �arl"5 Hen,,,m:: de ires

," cus surprêsas semelhantes. I mllmlia's,
.

"::_Ol>, dirIgida I!elõ s:.:_. L,!uri,va! o Slm[Httlco Clube· NautICo A- f,., "J de PIlo!n, de um:? bola chuta- : tentos, que. for!.1m prati{)ament�
. 'F'antes, e esta sentf:!.Q3cülo- realisar& no' próximo ,h sem prdensões, que, puI' um ,"constrUidOS, send6 que por duas'

gnfado, Nestas :oróxli"1ag no· em sua. séde sodai, __ ,.
_

. I
V<'Z?S i< bola foi de encotl"tro aó.

y El. maiéria pass.a.rá às: mãtJ.� C.;ô\:}.J:�ChO �a sc-rte, :(.1 Fnc:r.tr-ar o t reste. d?püis de ter pa5s�o pel-o
;1r. !l:r€SUleu'tê' da. Repúbiíca para li qual li: sua diretoria' angulo oa meta oe D�"liel, apa· . arqliE'i1'O. Hma tH""lra foi chocar�

lhe, entãü, !l-Odei'i tra.tar da verti. envidando os maiores es- nH"c,.Q<l-O �jespr"vi'f,iti.·.� b .:_I-tlcu"'J,' Ee IiO trJ.vessão superior, iUUIlJ. ad�

"Oi1v&f,açaO .1m; partidos para forç.os no sentido. de corres- :Fr;r"j'{ �()l 'illrr:reei1t1H1o �?IG pFSO mirav,,! ca�'il?da de Gépi,
"

esLü<1:i-l:i, na ofensIva mpiense. A lmha me- I -,_.'
.

o

'.
�

.

<

pondel' à intensa espectativa <l,:;; pa�sou. �, ['.[]OI!)! ·0 atãqll€" qUi"
l�"lü:"to., o... 5"premo�, e_forços

reinante entre .os SOCIOS, l jnv"sti� rápido c frequemf'mellte
_ �. • •

! -uo r.e:nnto fin�J ::'.dv?r.s.ãrio, c,hrl ..

I:
J lIi':tIflca-se este .ma,lOr lnte-. 1

�Ü,1(!O :. FEtagutlrd!l visitG:nte a in

(eSSe pela CIrcunstancIa de ser I sano tr!lbnlho· dEfensivo. Quando

efetuada a segunda apuração

I
mais :lCentuado. er�. o domínio dos

.

.

"indios", eis que Martinho, a CU!'-
de votos para;l escolha da ta distância. atira violentamente:
Rainha do clube, cujo pleito num se'nsacional "sem-pulo". A pe

vem empolgando a" enorme le71·101.a
p�""ou por M�simann e foi e_n

gião de votantes,
.. contraz' Ivo debalxo do travessao,

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

Cqm essa elegante reunião
.

c

social.o., gfên1ió: do sr. Sebas-', ,_>Ji>7.=,""=,",�,""""">=""""".,,,=.......,,,,",��,",,;;m�_",,=!7>;o;m:

'PJO 1,1 (M'r' ,'ona]) - O� ve-
...., .. ,

'.. .

tião.· Cruz propiciarã - mais ú--
rendores cariocas. continu:'!m na < •••

'

.' <O." ••
'

•• c· ,
•

sua, ofe'nsiva c�'ntra a� finanÇas ma oportunidade ·para demons-
'

municipais, '" como não bastas- trar.: O
.

elevado: 'p�estígio··
.

sem os ',renc mentbs astronom: daI ·de que'. desfrutà na'

COR da>;> nUmerosas categorias de bluml:inâuense,
funcionários ma "R h lU rp'1.1UnH modo. que 'virá confir-'
�adós que os niinistros. de .Estado"
os ocupantes da. "gaiola de ouro" suas trad.ições de sim- '

d'l�ejam mais as segl'Íntes va.n- patia e alto coÍlCeito.
tag-ens para os servidOres cta pre Paia ahrilhantar. '. a sensa·

feitma: abono, gratificações a'di· ciori�l nóitada" d�nsante fOI.
ciona's e: uma lei que garante cin

,

.
.

'..

"
.

quenta' .mil. cruzeil'os ,à'.famili3· contratado famoso e aplaudl- .

do funcionário falecido,
.

do conjunto -orquestral.

. i'
Inaugura, .:se�á sabadO ':'00" [

Carlos Gomes a ExpOSição
de Orquideas e filatelia

pIo os

Mo,imenla�a reunião or�iDária··�a
Ilocie�a�e �os jmí�os �e BlumeolulI

Continua a ofensiva dos
vereadores cariótas

"�RJ,

Ti·.. ,'mo,; i",;t Ulrde do últirno .�ale�cl' scu melhor jogo COil- I
�úbado a dC'l"'icoiio do ,'al11p<::1- lunll\'O, L!va!,�'al"�'-J o., e"nleral- I

rlCtto dt' juvenis 10('<).1, C'1m o JillOS Jilab fj cu,.;ta de l<lhcf"os

..trac'ntc elássico enti't; a;; €- isolados, em pro(lIndid3.de.
!luipes do P.,lmeil'3>1 e do o_I Aos IH minutos (i-t'rh,uc!t a

iimpicu, que no tUI"'u haviam I !I'i" li ,:l'Ú!'C: pJJ".' () Jlimpi
;empatado por 1 x 1. I "O, pn>l,)h,n.:!1) " d'>Wl!1penho
O chóqu{' t_{>v,.:, cm nHlít�,.s l,ii.íÍS SI'gllJ'Ü :ie �íH t'(juioe.

fases' acentuado ('')lorid<i, i,to 'tt':wlvf'u l\'at:i'�nnl' (> :ime �Oll
porque dur::wt2 ttlgUH" lilli''l- [1':,1']0, (Íc;Jsiiío t·rn ((Uo: V:,ldil'

tos ambos os ac!vers:'n'io:; ,1- rui c:hallludu '-' in�l'r\'il' c·m lan

de a esta :l1l11i'.1 se en,::ol1t1'a ..

rem com lu !NIlWIl<; élpemJ�.

Veio o t2r!n'(I) rl .. 10 tem

po e ao sair tio gramado, o

'jlliz segurou a bandeirinha que
estava em pod"l' dC' um de Sell"

anxiliart's, des:'lfhndJ algnm:
torcedores qu.:? se mo,.;travam

Capas iii Ternos oe

jÍ(� profissionai:;, l'ol't'! é qn..' !lOl!! \Íl'fI dI' Ln'a d" ál'2:l, co- w;:ns. CiJ,n !Jt:·lissima.3 desci-

1(J(-(J!1 Ilu ""Btn l sqi.lPrdo; O lias; urm .das DOr dois exee

!!IIF .í)iil'.1 I):, ,ill"-vt:rdr'c, P1'3 .,prÜES ínsitle,',-:, (I Olimpieo as·

ç'i':1.úrulü, que :11;1\lI.:1ol.

:;oUl'e-ll
lI1 d,·r", , ',O,'HN'. ("-i" 'v l.-i3 ,'inalou maiS' u'es g0:il�, todos

li�a[ieil'a �t· I1Utll,!',S;, ... ,.,'�!{,l> ,101' ilitel'n:érlín de' Ni!ton um

ria pri"sentc: Ú B.lix.ttld t" ',IH' .

_

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

. ��ãrott} infprnal, intthgente, ,\.
dp;XGl.l llii� bilhi"lfrtf:;; " ar1"'- . MOVimento �o podo limo �íntad�)r e {'�utador, _

rl:1Ví'1 íml1{JI.'(:lI"!('J:.1 {j" ;�1:l (TU· de IlaJ"!a' durante mi 08 ]lIVCl1IH alV,l .. rubros :stao
Wiros. I lIt de parabens, pOlil seu trmnfo

Houve lances Lrll5C'0'l, rl":;· mês de Oulubro 'fOi mais qnt·, indísc.lTivel, j_m-
gas entres os cl'aeks ·mirins aI. to sob todos os aspectos, Oti-

vl-z'ubl'oS e alvi-'.'êt'd(,;1, falhan Da 'E111t)résa lVIaritima e Co· 'no entendimento exis�(' t"ntn:

do Wilson Silva 11;] [lrbitragC'IH
.nerciaI Lida.. cn: ,Itajaí, rê- I

eles, ao pUS:\J que seus rivai�.
-,lv'p',o" o relatorIo sobre o

A :fase inicial fui I)cr:l n'('!ho!' movimento daque}" perto du- preocupaV'lm�sf' mais com �:s

·que a segunda, poi:; e"teve ranie o mês de Outubro pas- : nntas, sem qualquer rpsu1taclo
mais equilibrad,l. passélUclo os

8ar10, �lue foi o seguinte: ! p1'âtico, Estão em condições
d

'
- .' - .. I NavIOS cal'rc.gadcs' 12; va- _, 1 t 1 tOIS arco", por <,:tU<lC;')CS L'ntl- '")' "'JtT1crcial exaortndo: Cl.S,

ue evan ar o -.I} cer ame de

cas, embora, �c nr.t,)s:�(' c1r:sdc I yl,.534,�� 6,50: mf'T·(',<ld�,rias ex-
I juvenis d� Liga HhlPlenavcnse

logo que a ,urnw t'un1andacla

J'
,?OJ tãda". - madeiras

..
'

"

, de Futebol. no:; compromissos
por Renato Reni,. f' "., "

,0.218.063 metros clJbTeos'
- J lZ_S�" �)l ('- carga geral: 1.3-96.399 quilos. (Conclui tia �.a pii;:-. letra E)

uiguns inddenv s vit's:.ier.! c'om

pralnFtt't a boa n H' ·h t ctn ('�,-

tle.,(·ont,'n Ir;, ,'0,;1

lhü,
Finalment-: " partidn fel r.:i

!'dC'iatla e �10tE� a ;ymeo os g1'f.'
!lás se ass:::'1h'll"JiHur,l do gra
mado, ajJrov,�if::I:1do·S{· ela in·

,"<-riol'idad(' do advprsario (' do

St.�ll tl'aba ..

. i'ol:vergactul'u, efl'lnftndo jl:ga- destaque ,':1t!.� os lJI,IYt'rs que
das dignas de nO!;I, as quais estiveram em "<:ão.
,i':m muito. poucas oportunida- I Quando t:r.hamo,; ::16 minu

'des são 3.;.sístirhld em pelejas I tos de jogo, linda, ccm ;Im ,'u!l:">(l(;O qll'.' dOlnir,oll seW1 110

lio "N'àscimento <leu a

conhe-I
illl1ciados pela Comtmidade ,toda a prova para que nada

ceI' 'O resültado de 'Votos apu- Eyangélica, em benefício dq! faHf' !iiira agradar a todos a

rados: numa demonstração de ,construção do Hospital e Ma- I queles que compartilharem da

júbífo incontido os populares ternidade "Samal'la", 'nOSSa alegria dl;trante os tra

ergueram vivas ao presidente
'

Dias 15 e 16 do atual tere- dicionais festejos da Comuni-
deito, . I mos a visita de meradores dos da:de Evangélica,

.

José Joaquim Miguel, o niais distantes ·lograd.ouros, De nossa. parte nós sentimos
,çandidato do Bairro Proleta- demonstrando que em benefi- recompénsados pelO entusias- .

,rio, conseguiu eXPFessiva vi- do das grandes reali'mções o I no reinante, ulYia vez que por
,tória por 107 vótos ·contra 3- povo �iosulense esteve e estu- ',diversas v�zes temos elabOra
penas 15 votos de seu antago- ró' umdo, '. do !.:omentarics sobre (l' assuIt
nista Rogerio da $ilva.

.

O Pastor Hel'�nunn Stoer I to E notamos (} agrado geral
Dando inicio a sessão fa- tem sido de uma dedicação n '

')01' tão sugestiva proóaganda.
10u em primeiro lugar (} De-

'
-

uutado Otadlio Nascimento e·

logo a seguir o Vereador Alge
nerio· M, -·dos Santos e o tra
balhista Walter Roussenq Pri-
mo· •

NUl'ila atitude das mais dig
nus e louvaveis, :0 :Presidente
.Jo"é Miguél convk'ou <; selJ

A tra.nsformaçã.o. da mesa. de lendas! feder;Lis do porto de ltajai em .Hlíagonistil de alguns minutos
Alfandega, de ha longa data,' vem 5"" ilnpondo CiJm<> imperativo natuIal ;mtes para secretario da pri
e lógico do crescente desenvolvimellt,,�las ope�il,Çõ,�,j de eml,arfl\H� e ex- melra diretoria que fiLOU as
liol"taç;ões para Q exterior, haJa. visto'lf vultoso Jnuvimento de Jnt.r('a.do

rias exportadas pelo 11r;"�!Jlal escoadouro maríf,Il\'" ,,_tllalmen�e )ln 15sta- , .F.in1 constituída; Presidente �
do.

- José, Joaquim Miguél; Sf.::cre- {�
os tn�ios ecoll('mj'c", � ""I'Uerc'ais "0 V:..te do !talai .-im se Y('ssen-

tário Rogerio da Silva: 1'('80u-

iLindo daquela llI"uid;t ""mo li":"" !l.Ul'ruativ!l. 1""'a dirimir :t sihla.ção �eir(} .�Ug�to �orb. i5 J\.�em
!le,·éra;; emba<a<;osa ni:J.d:l l'ti,' si,t,ma anacrônico de despachos pt,>rtuá.- ipTOS. d i,:r;tSe 0L' e� �ro

,....rios, 'fue exige.m. 1l.3:; tVe-Ul11.t;;:o ,·on.tin;rencia.sr \ilJ�.!iJ l--)r�ial1Í7;açfi:) prática j �reBrral� ..

e. A1mta, . m�� l� 0-

c. ""'5. t e. " 1 ..
-

d
.

.

. •

't' d d
I mo e lUI e n amo �nerf;r,

ç u �n an � com a e�u '",,10 O progresso PO':'�larlo, pcrrnl ln o o e- 'l' O D t d ot T N
'

semlJara<:o rápidO e eficientt' tiO,; despaChos tdcgrá.ficos. .
epu a o

.

aeI 10 ascl-

,'\nte o. recla.mos ,j_'stos dl)F eXpoTtad(.n·e. do -";lle do ItJ!Ja.i em tor- i mento qt:e aquL :,,!n;pareceu ft
no da ele\'ação daquela m.esa de rend::tS à call1gofia ile illfandcga, a As- "J.el� a�ençaoWao {tOnVl�; formu- �
,;o<,i:I.I;:1o Comercial e Industrial de lUuDÍellau. ,'Ilnt pleiteand'l juntos àas

. a ,o por
,

a
.

e1'
,

••�u�sen'l
llodere� públicos l'ederais a cOllcretizacão 'la. m�di."t, cujQS esforcos ii um PrH�o e Jose Joaqul� .�Ilg'..lel,
atesta.!o frisallt.. do e1l11,enho dos seu'� flirr!;,enti,s em defender ós lesiti- cOí_l.cttou . a traba�h�_ren: to;ios
mos interesses das claJses prlldutora.s da vasta e rica região, ,upldos ..

em beneflcl., d·1 la.,o

A pro!,,}:;Uo' do as�unto, a(lueIa ellfjd,ul� de (llas�e endereçou aO sr.
TIosa classe,

ni ....·tHl da .Fazeu(!a. Na.cional o st>g'uü .. te H��le!{f.1Ul.l:
hElll nome das classes COll.:'!!1 '\ .'!h" 's de tHUJUcnau fi: regii')es circun ....

vj�itlhas, l'elll'esent.ad.as por e�;� A:i;".!',f..... if), -Villl('S CQnl respeito �p�la1"
flCUd '. S

..
no s:entido de, qUI' :;",a . t. \.art-l à .�' .. : .. >'ria t{t �"Alfan��ga a

"lH" .\1 ... ",:1. dê Rendas de !tl'.ll ,\ I i'O�·'liuf""·m·I.� éstt" aveIo qUf'r��nlfJ�

·:tl!.·"t,lr ,l \'. S. (IUe a fe,"i lo <'I.,. I o� Rendas ,'em )lO,J seus ultlmos
: ·':\!I·t·t� H'S � �Ht'�êutando 't". � .1.daf>lPo.:'; Sn.\ihtp .. fl1l1� as _\1f�lIH1.:�a..; 'l(i' Flo
ri "1I_"JrHlh t: Sliõ I;ora.nci5{� ( ih. S,tl. .. f.). er.' (· ... I ... U ... I'-'H ta d" ereb-('ente

.'VSt'nV ·,"in'eut.o de t.oda. '1 t�,�Hí., d·) \' ,de .') l., �, A,;u en: I'li;" p;.rtt.
se processa o �scoament<l de toda a Ilruduçio, A elevação da ca.tegoria
sOlicita.da, imporw.ria. num melhor a.parelha.mento fuucional 'Hiue),. Te

('a.rtlÇão, fat.o que se impõe, púrUlDtil, como medida. administra.tivi! multo
a.cer1:ada " oportuna. pois que, beI,lefidalldo toda esw. .zona do llrll.sil, fra�
tá. I'OnSe'l'Unl."m"llt., incoutestaveis :..UIlêllW5 de nndas para ú. União,
.'\gradec!'mos as urgent.es llro\>idl!ncifl.s de V, 5,' e valf-mn.nus lit.!.opor
Ílmidade para allre;�ntar I,lOSS:l.S l'!'5J.)p!tosas sa.udà.tõ"S,

Aswetação COIn"l'ciail e Innu.t.rlai rie Blumena.u
iAs.) Kmt vIm He:rtwlg - V1ce .Pl'esiüente 'em eJiei'cillla

Ilanha.

EXPRESSO
"s' A O J O R G En

RIO DO SUL, 11 (Do COl'
l'espond�nte) - Sob a presi
deneia do Deputado Otaeilio
Nascimento, Rio do Sul assis
tiu, domingo último, a esco

lha dos prim.eiros dirigentes
':a AsSOCiação Profissional dos
Operários· na Indústria de
Constnição e Mohiliários de
Rio do Sul.
Grande interesse despertou

nu classe o!1erária a proveito
sa reunião que contou com a

presença de elevado numero

de trabalhador.es
Quando o Deputado Otaci-

Viagens diáriOls entre Blumenau,
Haja[ e Florianópolis
-- ,>\Gf:NClAS --

EM BLUiVIENAU -- Hotel Ho.letz
- Rua 15 de Nov" 313 - F, 1065
EM n'AJAl' - Mario MachadG
- Rua HerdIJo Luz, 36 - F, 3E::I
EM FLORIANO'POLIS � Caci
que Hotel - Bnu F, Schmldt, G3
-- Fone lH9.

Umaprovidenciaquese impõe
-----=----�-----------------------------------------------------�------�--------�----�-

----�--------------------------�--------------------�-------------------

Rua

Rua 15

a cerveja preferida peloscalarinense
Malte, Lupulo � Fermento �eleeiona�os

çervejaríaCafarinense· $•.1l.

oinuil/e
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