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o

(Mel'id,) - Foi I
na Pasta do Ex- I

_I
I

..o :U:nistl'O da
,�(Oh C(HYl o tl1aÍs )lfl.UO exit.o,
'1d..) >'1} ,la par�e '�xpo:<il.iv:, do

,ira os alem i.i E'5 \'on Kramlll,

i Bueholz e Ralph Goepfert.
..
------- ---

Comerciarias solicitou sua

éxoneracão no dia seguint�
ao dlscu'rso

'

do prc:sidcnte
Getulio Vm'gas, nQ CaIUpCl
do Vasco, revela a "Tribu

na da Imprensa", A seguir
afirma que neôse dh;curso

foi dito que os profissi.onais
üS institutos
bôas adminís-

trat;ões sem que fosse feita

q,;nlque1' reier€cncia aos clt·

mais, O sr, La Roque de Al-

meida convidou, então, lO

dos os presidentes él se dp·

seus cole
tDmou ele

<-

\

Cll�'SO, que
a proH'ção .S}U p".

C�I�\ lllúa nO"\'é:1

no Insii
S\n'dns l'

'com o

rurai� no Rio�jG. do Sul
cirn, ate 30-4-50 as dee la-

·C

o

ter íor nroro ulaando
do t:]p ímigracão
Brasil e a Itália,

o acór-

entre n

firmado
em :>-7-P'10.

OCFPARA' DUM�

FUNÇõES
RIO, 7 rMortd.) - F'icnu

assent;ldQ Que o sr, Egidb
Cámara, atual diretor dH

Carlem) de Re(�('scontos do

Bane'o elo Brasil ocupa ,.ú.
eumulativamenk .H direl;ão
da Supêrintend�ncia da

lVIoéda (� (in Crédito em S1I-

mstituir:fto
Soles,

Lh) ;:,:r. lVIorcir.i

\------�-----�------�---------�

Estõdos À830cia�os· �o Planeta
ASSIS ClL-\TEAUBRL\NO�

.J. P!�S�o.\ IP.I!ailHLlt .:\lóu ... � 111!!(,õ da Jh.IHh_·.! extt."'r:oJ" ��\J l!:',l-

Çh - \.S ctasse s "_"'nll�-I�l·,·�d(H·:1 ii j !:iH;
cil\Sl:t (·:tpit.tl. of�recpram 110 CIl!n 1 Ag'1'2deço de cor .ncüo e:-1a �'�,::a:l

L aho 11r.nu'o. ,,"nl T�nlhau. unl: nomenagem que me prestau, v�

�lhnllCfl 3;.0 s r , "\.�!:ih

eh'3te�n-1
classes conscr-v adorns da PR! 7'1h:!.,

urra», l'!lJ�(lid=lto �l ji.en:t�{'o�'ia ;e- no Club Cnho TIl';1.úCfI, o��r;!":lJ
!lpraL O dlrf\t_ílr rlus nnwrJoS' :1S- que �t? tra1a (iê 1111'1f1 10,."ta oc !'

xo e la d os " falou rual s ou mr-nos r�ltp.l tmpessoru, de�poü:�dn de ('.

as:-,hn. ahol"daudn algu.ns JfTohl-:;.... pirita de f�cçil(l. AqUI se reunem

"'railnlllús de todos (IS ,','edo$ pu.
- ------�-

Litit.os , di? tortos oe; eYsngelho� d01"!-

trin ..rr-íos. que S0 I'undarn na demo-

I cencta. Desejo pc i-mn raece r- n(.... l �(1

.::entilnento. de irnpe�soD.li:la.df'. <tt'�

I
d uou esra uomenanom, H!10 aglUll"

do nqui sonúo problemas �UQ po."
.....arn J,tnir os homens da mínho ror-,

rn. �n! lUf.'al" dr' dividl-Ios.

r-azões de mí Ilha ":.lr

'1 �a üe bl',\"-;ih:]ro) nestes últln�n..;

h:Júpu;o; é vc-riiic!;:f que o pensa
mcn to lnternacinnaI dos pnraih�'l_-
11n�-é homonenco. Desrte ii últ lm ')

.;uerra. nas víugens que aqu! :.;

uno ernpt-eendido. só ÚUC'O prouuo-
cíamentos fnVOrUYf"'is ás teses dn;..;

'Dia rios Associudos" n respetto r1"1

oulittca externa da nacão e <.ln

�elTdst€riO Se \lil no Brasí l ,�!11

ti n!:!.:11entt.1 de ponulacüo, do t)lltl i

'L� �P(l�sn: dizer que � (1 reino d:l

e(ln,Drpens�,o da. sorídartedade.. (' .m

tllie�tnl con"tl o nosso EJ pl"h Bp ..

�ío dos pnraibarrbs o entenderem

.lo que vieram as Na('ôes Unidas L"

sua cartn Estais com a fcodu I'

n prát íea dn nova sociedade íntor o

nacional, tendes coordenado f"c..'

feHOITlentE'" o FÍsh·1".13, E!:;piritu Cl�

rl�::1lislnO e ec:pirihi "ln idps.!ixrúo

t aoui se dào as 1'n;108 ,\"'ós outros

V(;S rccusats a \ cr o Atf ánf ico �•.
I

.

. tra\"és das visadas e ... treitas �o::;
.

p::d)re;::; jtlcohin03 de outros pnnt�)1';j
do Bl�!)sil TeIlde�. 110 campo ex

I

H'riCtf'. um i(!f::11 t· uco, e esse jdeal

I

dcôrcJ O ele
Bras; I

"ações orçaram em um bi

Jhâo e 800 milhões de cru

zeiros. havendo atingido no

corrente ano a deis hílhõos
e oitocentos milhões de cru

ze iros

... \'lli'\ pe'!"nut2 Cl1:o.:-er,eal .'1 ;·�llnU1l6·

dnde lnlern�cit..l�a] c1C.l1tro (!e ._Ul

2\il{)� confúT tadnre; para a no" :",1

i .... tellf�('n.:::a l_' [lS nn.;:"'o� conccp

({,.""':: d,l- l't:H'!·,\:-. (Ie en'l\ lVCI1Ch:l (;:fj·

11"," 1'-:' p'')\ C l;"!'':� 8-("1 -=.l'e.lj; n

I �'.1..�t!� I.l'�"l+i It�::'- �:��·tl ��:tl���,l�:)G�:�����l�:�.�,"

i·;XI·,:I::;:-.(l
gLt.'\!!::"l.\t; ... { l'HiflH\

1:"tI, TI'I<'�: 'l.l\!III':sI-":I,,,"

.\(;L�l'J \ gl t.'il'� \t·

UU;) !j lit� ""1t\PJllhHI �
.. (, :1 �

1'0',1:, h'l!
l'I!Ei t) {'f�.. i;l:-d\fj

\(a·::\:{ I \ ! ('!'lIH\.!

FALTA ül':

Ar.II':Ü,W I
Alntar�m flÓPl'amenln 9S nreJl'vesGOVERNAMENTAL H tJ U Ob \) II 9

ric���'�O��L�G��:�':i!�)M�� .11' O pril�rgma de 11 eles9 ng�l'oD91C!'\.tZ Alta dirigiu um rrw lJ fi U U li DO U
l11Drial �lO :;over_nudor ctu

: I s indicalisação imDéde um acOrdo
"A,;s;��LÍ1!I();:; Wll \'C'l'daclei ! :� "i' .....,�;$.'-..::t�.�?2"'l"

)'0 ('.\':0<10 dos trabdha.du!·cs I ,�TASHINGTON. 7 I L�P 1
i

-- o jormll :'Pittsl:urgil
I'tu'ais, que geralmente· 'che- I ------ I I Prp�s", de Plittsbul'g,l1, a,,

�am a tal situação de desa- ; Decrt:tada a prisão I
segêll'<l que 'a unÍC.l coisa

JL1st�)ljJento por falt,,; ele am .!d.ol
..

t 1 que" impedt:: !mi acôr(10 Cll-

paro governamental,. Con, I. e - Iof comUDaS as, Pl'ulll'iel{iriqs dn,�

dúi �lpel:Jí1do 'par«' ([\te S"- I'
.

-

(' en>prê!Cas
.

;,:jderúrg!c"S ('

jam: tomadas providência.,; I RiO, 7 (l\fcrid, j -- Pc·. scus :::elscentos e dnqupn1 a

energicas e imedia1as. Yi- ter exp'jl'éõc!o o prazo párcl mil oper,H'ios é ti dat1suh�
sando fazcr v"h�l' o,.; ira - detcnçio, o CtJl1s81ho de da sindicalizm:áo obriga-
balhadore:; �JS SW1S h_Tl'a".

ARRECADAÇAO DE SAO

l'AFLO

S, PAULO, 7 f l\Iel'idjo-

l
usina "KOr}l1os", q lIP

acnbava de regressar (le ll-

111d tC'luuorada, nos rn.al'C3

HI1i.Hrtico�. E ali tinham 11'('

"r
tado o taxi aéreo, para \'01·

\ tal' mais rapidamente II pá-
I1ha1' qualqnel"':g'pcrra, >

,iria. ICAGAD' ::1 ..__;_-�--'.._ _;_�-'------'-

" 7' .(üp�.� O -t- aS O prest.. ]_ O C,I(;UU .,,; Cl1tl'(:'g�' eml lU � .. I
.imedija C{}tÓi.\·�·�10je a dl1-

"" dente d,o" Instituto
zentos e "�l1tEl'�ove .cru- lOS Comerciarias Iirmta e: OIto

_ ()
"

7 tMerid,)
do Ins1 ilulo do� -I

(Paraquedistas brasileiros de s c e'rã o'
ino lucal du .sinistro do «Presidente))
I �e!�L��e�!�d ,u��'" c!areir�..����,desei�? n��' .��,�!"�,ó��:!�
húJe� às prilnclras hor'.a� da t"d'! _, I RIO. 7 ').ieridioaalJ - O Gab�· d1.1'\'ida,:;- {�.n torno d:-i atitude: fI$-

\ de\�p paxtll' a CXP2{l1C·.-,o PRU1i"l'; r nt:tc do :.1i!lblro da _\êronautl(·... uD'l'hla pelo :i.vIíni�tro da Aél·onall-
i rUl'l1O .. tO lOCD.l unde (;'liu o av,.-LJ I dl �lrll.nHtl o �e_:rtj!f1'te CiJH1U111Cá-'O, I.t êl o .�;-{hinpt�,; i nfOl'nln.:

! "PreslClente·. A or�fH1l2aCtlO -:t'l -Tf'ndn e'rll �·l<;.la tY.!. cCITie,:1:'11'i ,o..;, • T.�le lnco te\"e ciência do d,,-
'111ç:"ma fOI �"esDh·id:1. nntenl .ii �l.'l-i� 1 ?u.nl:��l[l(�-; pc�' .�1�1�1l'" •• 1:1.1�.�al::::, ,-I'?;1: �.:1!1;:)1'0!'ir.lento der H'/iJ,o ··Pre...:"

te� €'111 r2tl1lldO na �edp dn Acrr·- ·Ela. ,,-\.) .11) ::,_lP_ ),. D_". I l_do ({l . {;.�llt:!". [> I\.lhyi:-·térlD dt;l A,sron:-O. .1l

vias BrasIl". di) qual participar:u) J t,!yj� (; DO('j�12 iH' l.q��q. ti:' 1.',1J':' t�la, (·tiTI1Pt'indo unln opernçiio d�
o superintendente d(!s�a en].pr[.. ..;:_'. rf;lin:!, aC'lôll1011 ..:::;�u 'SC'n;ico €"'n

; o direior g�ral de insinJÇ"..1o rln - - - _-

t"'USC�l do !:i.ah·°.:t,:n,-'nt ..), aceít�ndo ')
.

FOl'ç'a Pública do Estado de S[..i- colabol'Heflo 1)0 "�('r\'!co de hUFocn �

11::<1) - ° Dckg:ldl) f{egic,
llal do Impn:o:to de Renda

N'\'eloLl que
11m 1;'1hão de Cl'UZCil'OS a

l�ITecadacão de São Paulo,

�·on.foni1e as decah:r:;õE::i
feitas até (; dia 3H-4-52, As-

. Paulo, tUH repn.'.::·cntan1e ào �r ..
\.

dhenlnr de Earros '= outro�. 0:-; px_

'ped�eion:.h·jo� .s�b'lli1".:'io 'Ptll doi..: ::.

",iúes da "�'I.(·r'(�viHs. c1e,\°l"'l'H}o 1€\ iH t
]4 paraquedistas, das quni"_ sr"'tt.:>' �i- �

vjs peJ·tellcentt.!s :i Foren Púhh('� {
Pau1istn. Sob a dirE'("üo do cap}: -10
GOll'\:éia Franco, da 111E:S111a fo:·t,.:.::t.

pÚhlica, c�:o!es paraql1edisras nhri

rão UDHl cl�u'ell'3 na lTIa.ta. ai!ll1 d�

11€'l'nlitir a di2scida de UHl )lelieoJ�
i.erl1 que t�:H:'1.b-ên1 Ira .. hor ..io cl.t-.;

Ulll dOf: fivi(>f·S. Pürtl! tia e�.:;pedt· f... ·l
i ienra nd. has.e L'I)'l Por� (1 p�aro ;:..

fOM;Ç(), II Juar::;t"ll'l1 dn }'10 Tocant' 1;;;'

e a CE"nto Co ��'ssenln .qtulün·le1:·.1 J
do local do c)I:sfI,in' I
CO""TIL,\'nlO :\' IXH.'l.'\TI\', 1
RIO, 7 � 1Y1t'l'üi,1 - (\ 1\tlnb!rtJ 1��

IAe,'onautica dechu't)u .1 1111!,.Il"enl;:::

que nüu pt:.·rnHtll·�'. dp 1n0<10 ,al'"�Ul L

Ü lr!nt,�anlcl1to de p;ln�rltlediqü5 IH)

ltleal ci�l enrastro1"(' ('oln I) n,vF'".'j
··Prc:'ildente··. ACl{�:,('enlo11 {1 bnC·l

tlcjro Nero -;\iIüura que �f'" pudi' '_

!"í', n�o del�ílna n?nl J�l.('o::n1(J Gl.13'�- {
qt1er eJo.pedlC'[IO pnrlleui3l" se apru� �
:·d!llur (k"t local. {

bém já reduziram seUS �el'

viços' de p.,ssagr>iros cear,

gas, enquanto ouiras allUI1-

cíam que terão àc seguir
breVBmf:mte esse pxempl0.

Primeira Amli- tória redigida pelos operá
rios, P�r outro lado, os cír

culos oÍiciaJs de Washing,
101"la c�a G 1 tt-rra

riamente o programa de de
fesa nacional do goy{.>rno

\�a do� sHrgC!llOS Everis!n

FelTêll'a clt' Souza, prc5Ír,ell-
ton admitem que as gl'é\'es
e ameácas já afetaram �é-

ll' da Ca;:::l Lln Sargeuto: A-
ta\ (�C de BalTos, S!?bastiãu

dfJ5 Santos (' ,io,;;{> dos Sa,,- A('n�s('entarat11 CjllC psse!:l LU-

ÜJS, en\·ol·.:ic�os I1�1 [H·,io �t,1)

YêJ':'i\':l no �êlO .:lo EX{'T L'i tu.

105 tanlbérn :r(et4Jr;.}nl o pro

grúma de dist!'ibuií,'iío ctt'

no ir�quérilo. tl'Ía ci\'Í" e militares,

�ah":nr:e!"lO 110rte-[lJ!1ericant. e rl�

PT(ITH"l:.l eOli1p:J.nlüa a que pertene;a
.) npnrelllo acidentado. Este ser\."l-

"t. crn todos os caso.... de acidente.
e:-:'O:'{'Uhl UJ11a op(.'·rFll�rlO consian�e.
de dUô1S fa�cs; ài�tlnta . ..,

- a hu(.;'c·:;
do ap::tr21ho �i�Hle.ntado, ou st?ja :l

:-:OU,1 1(1(',a1i7Uf":"!o t' fi �:'11', :J:l'�ento. ('.�

:;:;('i:l� Zl ida .ao la!�'l.] de (>1{.:>n1en{G�

et)C3:r'rl.!,qaciú..;:. d� 50CUrJ"·(!l' as vid
! , a '. bCln C::::�!tlu l·c·;n1H .... Cl' (lS 'mO]

to,:;, s.e: llll" o C:'l··). N0�1a <::0g,unU!l
!ip,�. 1):..; t'.h..'tUel:to;5 de sah'anl�n"'o
",ün "C!'1pr-�' [ll.·(nnpanh·loos d� Uú'tq.

t'or li.· ��,IO de i r1qut'ri to, a ,�l.H."1�1
("lJJ11i;tt!l\:; d·2tl':rnll.t1;.l.4 iJ.c'i p ...,'.. ..ü'.. ei.:;
Cflu.::a::= ri', �t["idell1e. No e!lFfl no '1.

\ lfip ··Prcõ;"Id,,:_·nic'. no �c Cncerl·;!.'

.n ! � LI';;<_':1 CV] tl a Incah "at'.-ln no ap.1·
�. lho. r�l.ld,,'1 a oifjeuldadc de a('f'-

.::..() .i�i1'l1dlato 1"10 lC'ca!� })roccssou--:;C':'I
Unl:1 .serté qtC: \'uG":; de reCOl:ll1�(;l'"

Jne;lt (l "iSllíll, Co fL)tngráilco.:::, l·UJl..l.
1 (! ...u�t;]dt)� fa�e1)1 prev_T n-ellhl1:i1J;'
pf� .çjhi!�rl'hif> DOF FOl'J1°c·:ivent·..:.3, 1\0

t':lTl'�.:,t,"r:tn, COlHO na l·eqlidad€:. C{,

POCICl·,· :-;{.;.!' eürnprv\ ada luloco �

�,-'i'PO I.!� cnlp')"õ rias vitirnas ter!:

de CL"'l' ....c·n·)yidLI�. (juülf.'fu,:.-r que "iC-

voct PRECiSa DO

\lfin

pela FAB ..'\

P('��,D�l� que \J pnJCü,lt;:a'nnI 1)urqt!\!
!-!C·, de \IlH lado, tiUl\1. ges10 louva ...

"el. lllllnano e cOJjlpreerl'.;ívCl a-

r qud>1� 'PeS�(,�lS dL"Se�am se :lcel'c:.Jr
di" scn� entes querldos no :t11esr."to

L inca!, leelü flÍflda. em vista ao di-.
�r(nH':tli na '!.!. !,;-�� ll:.t!.l. lj

Um pratllll0 do

,UB. liCOR DE !�lit4i1 XAVli,R s:a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I--� nos "DIARIOS ASSOCIADOS"
1�IWPRIEDADE DA:
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Rc,l.H·,iO. Al1ll'r.iiltl'adio e Otlctnas: Rua Sãn Paulo n.

319:1. - i'utH> ltl�! - Caixa Pustat, 33.

�'a'f,i"l': .• t ,\ r n, I C I [1 X A V I 1'� fi.

CrS Hrf,.OI}
CTT; {,\l.lii)

c -s
'

,,,:u

G

ga.
Medalha

Jovens - 2a. Categoria -.

Exma. Sra. António
nert,
Medalha Campeonato Ju

venís - 1a. 2a. Categ.
Exma. Sra. Vva. Irene Pei
ter.

ucldcntaís ftv ....' voa vam par l

tiJB0clHt}. arríscando um chu

que. Naqueles dias tlP9i'.J;

(1., \ nu' os LIPa!� q (-.. ntor des ..

II L\"íH�() se achava ]U�tan1ell
ie {1=1 Bcrlim, fi que se espe-

com (IUe esses llrÍncipios es

tão sendo poscos em exeeu-
I

ção". () sr, Pauto Lauro, Ii- \0 lia

[ler do PSD, disse:

-------------- r

'ai-VOS sobre o mal', e na vastlclâo
dos hortzontes marttímos encontrv
�lS o segredo dos nossos destinos
iornuns A paz reclama unidade de

ação ..1\ urnca adversarta que ela
tem hoje, no planeta, é a Urriüo
<las Republicas Socialistas Sovil'l,
caso Sf.o o, Ieaders vermelhos os

perturbadores da coneorciía entre

reah» .. "te
qu� O governo está
através sua pasta",

j
1-;' I

IfJ ti que os ! L1SS0� 1111U('é.\ OU J
saram chpoaf ao -Ln1 do sei t

ri', prro l '( <Gel 1[1) t' ,. ataoue j
!l' me �1. se (1(.lU. 1

I

(J prct �=....to agora 1 l; \ iden i
t e Os paises ocidentnis, •

JP t

pu testaram 1L1l1io :IS auLori-1
dades 50\ u- icas c:e ocupacão

IIcontra o cstúnido c :feroz me

tr-alhamenro do �\ tão rran ..

ees, Não houve amda respcs-
1::l fl:'cíal Mas L m dos russos

II]"'! ':r�('lH·�-'Il i nuo q Jtparel:1ff
ü'�'IC"-S tI lil] saldo (to corre- rnUllmmmnmmlimilmmH;;;,;jmmiiiimuii�rínu"i"mmlirutIID
dol." :" io e ." t)o"d11.:.'J.lya VP'; 01.1 = ......,. e A

, P t = :n.EMORROIDA� -Ique isto .J( ,!llcce ar IS O.. = T-r�D"'I:'g..,.,S "t......... __
= l

- "="�Jl.:J� L I.JLCLRAS :.
não se 'l.h ti \ cleixar de per- � ... ......� _

...

:.-
-

:: DA!'3 Pl',j_,Ni)�$; euras "<'!H o]!el'ação ::: I

" mtar pt' qr e ê"J agora tal = DISPEPSI;"S. l"RISJlO DE VENTRE, COLITES, ª
f_ lo, real nu rrna '"I'Uu'.o, pro

_::�.. Al\U!B'L".N.\, FIRSt'R s.s. COCEmA 1';0 ANUS ::
"OCtJl! um.' reação tão brutul C()U "ç -O T''''L'',,-..,.M v't

-

:n.."- A • -" \.) �f..O.t.'i.:>, LuNS, BEXIGA FIGADO =::(" d(Jsni?ce�SÚrla; T!"ata-f!t' dp

,U11 ll1cid,' 1L'-' [JL'!'igc:<o E pc· :: - DR :A R Y T A B O R O A- ;::_- ME'DICO ESl'ECI.lLISTA-

Clíni.ca Geral de Hmnen.-:, �u!heres e Crianças ::

Clinico Médica �iomeopatica
--- DR. MECESLAlJ SZANIAWSKY _

�Iédiw (lo I!o"iJ�it:ll Nessa Senhora da Luz
Consultórto: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2665

Residêncía: R. BAR.';.n DO RIO BRANCO N. 529'
fi U p.. 'f '1'! R ;\ - PARANA'

E�pecialiddc'{f't l)OEFC '\8 NERVOSAS E MENTAl$
Doenças da pele' Eczemas, �"Jrunculose, Coceiras Manchas
Espinhas, etc, - Glândulas. Falta de regras, Exêesso, l!'lo�
res Brancas. Fníeza sexual, Impotêncía, Esteriliàade. De
�envolVnnp.�lto, f�HCO e !'l'�cntal, etc, - Doenças crônicas
em geró'l: k:emnatJ.;;\UQ,S) Vartzes, Asma, Malária crôníca

·��-�Hernc:rrGldas, etc, ----
ATENÇ.'\:O: ü;nsult�s em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no !IO'I'EI. HOLETZ . _

se contra. eles e(:t.ulvnle a

! cer .!t p�l7. o n segurrul.eu

IC1:1ffi� ��__���___

K
P�lxot{l arím
Ihe nredldas que ponham co

bro an cscnndalo.
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. ULtlMEN!l.ü. 1I-5-1952

di�a:nos
sutnos, &'\... !-

caram, ontem de manhã, um

aparelho comercial írancês
de passageiros, nó .. eOl'redoI'
'aéreo de Frankfurt:u 'Berlim,

.

disparando contra ele as sU3'1 4tlllllHlm:tlIllHlllfIlIlHiUtlUumu111mmllllillllll
I-metralhadoras e canhões e

- Barreto Leite Filho·

ferindo duas das pessoas que " .. d' mundo ex- 'zona' inglesa .. e que lig.ti Ber-
. .

". (.1eclS1\10,' urante o .
.�

.

;lla�avam a bdr�o. De tOd.os os
bloqueio da ca Ital da Alé-Itei-ior eram feitas pelo cor- : Iim '3 Hamburgo pelo mesmo

íncídentes que lá se regístra-
.

.

P. . 1 .

..

.

.

.
.

.

.' manha pois como se sabe to- redor de Frankfurt e por ur-i sistema.
ram e poderiam' registrar-se I

'

.'.
.. !.",' .'

'
, t·

.

.

_ das as cornumcaeoes. entre 11 outro destínadc ao- serviço da icm um COrl('(leJI ao aper-
naquela área sempre tao·

de-j
.

.
..

.

Iicada 'de atrito .entre a Rus- .-.-------::.-:-.---.----�---_
.._-- - ...-----.--

sla e as potencias o�idént:,js.
. .

este é o uníco que pode
considerado até certo ponto
surpreendente. E' surpreen
deente parqué, apesar de

muitas vezes se ter esperado
uma coisa dessa natureza, é a

primeira vez 'que ela se ver i

fica, pelo menos nas circuns
tâncias indicadas pelo

_ . ,.� __• taa"..
C'JiEQ tl ........ 't...$. y ç w ...--.��.

�nIlAt;ql�;U�;III·I�;;I;;ldi�;'IIUlld';'nll"i;;li�';'I' :
llllutalUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIHlllmUlllilllillll\, §

-: descer na zona russa por de-

sarranjos de motores e outros
tado, sobre uma. �list�n;:'i.=< de

contrat<Hnpos de vôo. No pe
quatrocentos quüõmetros, es-

r íodo do bloqueio o tráfego
pecíalrnerrte no duro e tem- . .

f
.

t- 't"11S0 all' qu". ael't'o. 01 ao ln c: �, .

1)(-�t110S0 Inverno da Europa I (Conclui na ;>:1. pãg. letra A)'

Central. ares de navegação
é equívoccs, de pilotos
lJod€l'ialTi deixar de ser, uma

vez pGr outra, ihevü{.\'EJS.

Na -,erdade, rnuiios se detam,
como nconteceram C'llSOS do

aviões ocidentais obrigados a

o corredor aéreo de Frank- 'Ifurt a Berlím é uma faixa de

uns cinco quílnmetros de lar. ,

gura, traçada idealmente a

partir de uma certa altitude,
. mínima, que liga -em linha:
reta aquelas duas cidades da

Alemanha, uma dentro da ZlJ-_!
na norte amertcana de 0('l1::
paçâo, outra encravada na- zo

lia russa, Essa faixa, cerno f)

sou nome indica, foi destina- i

�:.. A localização .de
'.�tadouros mOdern,os .nas prtncfpats regiões' imi-' da ao tráfego aéreo '''ocide:1- I

.�oras de gado ensejara um·tal prngresso, dará trabalho a tanta ';e'1- tal entre os dois pontos indi- li·�,\.que devemos considerá-la um dá.do essencíat do problema l'tU"al' �.). ,

P�S. Basta assinalar qlle 05 'sub_produtos' dss matadouros _:__ fuinha.
cados, pois uma parte dela I

�e. carne, farinha de' sangue, farlnlll' "e ossos, gorduras comestiveis ... atravessa a zona russa; para I
�"ustriais, .ll(lubos·- serão consumidós na proprta região, o 'que V;Ie 'atingir Berlirn, "A distane la i
�.o� ��vo. imllulso ii l>�cnárla, e à lavoura e pela fundação das. indústrÍas
SUbsldHínas: cortumes,. saboarias, fábricas de vasilhames. .....

entre os dois pontos é de pau

.

Parece Yision'árlo' entre nós 'quem .se põe a irua"inar as
j -cn . mais de quatrocentos qui-

�:.ruturo.�stas,_ a qlI� me .refiro, .iá s.; acham, porem,"tão aó lõmetros. F.ste
" � todos que SU por: In<;llfW. 'con'ttmramns a 11110 abordá-Ias.

,
- ...:'-�:t.

1
,

--:-:. �

ciário.
Sim! Nos momentos
em Que um caminhão
deve "puxar" de ver

dade. é que se conhe-
ce a rõrca do GM.C!

Rijo e possante, de fá-
cil manejo graças ao

conjunto de direção
com setor sôbre esfe-
ras r eo ír-cule.ntea, o
novo CAMINHÃO GMO
é também mais con

fortável e econômico!
Dotado de chassi ul- ,.'�
tra-reaistente..• molas, I
vigas e eixos reforça....
dos ... cabina inteira
mente de aco, commais
espaço e 'maior visi
bilidade . .. GMC é um

camínuão construido
para qualquer carga,
em qualquer estradal

'i

PRO!)UTO DA- MOTORS DO BRASIL S. A ..

ür. Aires Gonçatves
- ADVOGADO-

I
I

itesidencla e escritório: I- Bl.UMF.NAl.i -
RrnS«lle. 95 - F�me: 141�

BATERIAS SUPER REFOR(ADAS
•

Novo plano de venda - Recebemos balerias
usadas em íroca Garantia - 12 mêses
18.000Klmfs.;

PRElOS BAIXOS
.

,

REVENDEDORES FORD

Casa, do americano SII
Mercado de Automóveis

John L. fresbel .._ Fundador
NOSSA DIVISA E' SERVIR

TOSSE
BRONQUITE

ROUQUIDÃO

I
outras re servas

Eu.aereçQ Tele�. «INOO..

Cr$ 22.500.000,00
Cr$ 27.500.000,00

.. •• • <lo __ •

. Total do nãl) exigível Cr$ 50.000.000,00

.AGENCIAS IB J<�SCH�ITO'ftiOS N:' ''; PRINCn'Af� PH1\ÇAR DO ESTADO
.OE S/lNTA CATARINA. NO RIO PI';·iAI" icuco I!-:', CVRITffiA

l)ósitos ,

2% DEPO'SITOS A PR1J20 FIXO

.Prazo mínimo de 6 mêses 5.,112%
4.112% Prazo mínimo de 12 mêses 6%

DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Aviso "de 60 dias 4%
Aviso de 30 dias 4, 112%
AVISO de 120 dias 57'0
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�aiéiiiiiiiQiiOiiCiãiiiêiCõCléi-IC-�;t-�iClC.cIC.-.-<.-�.=.iM�_-i;:;;�CiD=���-í-·-M-1UITAS leitoras per-

I
guntam se.é bom para: a

mulher dedicar-se ao sport
ern geral, e se pode o exer

I cicio de uma determinada
; atividade esportiva s�r

� i nocivo à sua sande. An-

O dia dos 1.0'vent amore� J
tes de tudo. vara a rnu-

ii v
_ ", lhe�', é aconselhavel ex-

o domín.,o é tal uma estrela engastada no ceu ora turvo, ora tIm:-

j
cuhr quaquer átívídada

do de todos os namorados. Eles são os que denunciam caiu "JIlajor auten- esportiva profissional. Notícidade o exlsttr desse dia, os que I11C dão por ornamento :11' .

nímuauo de tempo

zuíta e de sua. oxma. esposa da.Fazem anos,' hoje. l:'T.;ir Medeiros Vanzuíta, residsn
�- a sra, Ida Schmidt, virtuo- ti" A

'
, .

.

. I .. em pruria, o distrnto JO',('I11sa esposa do SI'. Erwir. Schmi'.lt. n-�lmol r"'h'· " ,I-

n"r...
�

".! 0.11'0 ( .. f' Andra. .ejresidente nesta cídadc. empregado .

d -n'« oV' no -comercIO e ...10
- O sr. Erich Haertel, resídcn de; Sul.

tL em :::toupava.. Norte.
� (J sr; Silvai Nascímento, re- •

s idcnte nesta cidade. I ViaJanfes: l
� a menina. 1'.fargo' dtleta fi Viajou ontem ccrn destino " I'!):' do sr. Oerrnano Scl-lup, l'es!·1 Curlt.iba, o sr, Feof'rico Co,!'h.,

dente no munlctpío de

Ih;r:'-I J':li>nde,
presidente dn Assoe ia-

ma. .

' �a{) Gomescial o Industr-ial ,ii' I-.- o mcntno Nivai<'L RlJl'fJ, B1unlenau e nU'mb'ol da Cnll1'U:l,
I csírlent o rm Salto We.ssbach. el" Vereadores,

"� ...

H scl f C distinto cidadão, l:ue é g'}-

(
ii tlmen OS rente da firma .Prosdocímo Ci�.. nNa sucção de 1vfnÜ�l·�l.:dade ;_10 JAtlu., rlesta praça, vní a cajn- ,

Eospital "Santa' Tsabcl", oco '- tal paranacnsa trutar de in' e- .'

• L
\ DURANTE muitos UI'10S, j ando a melhor coisa para...'"\ ua, pela manhã, t-ü _; �.1. I ...

�I d L

h,JUS elementos para Iíteratnr-a as enfermidades conser- fazer com c dinheiro. Pe
infantil, feminina, fantasista, ar ! varam Katharíne e Ho- i la manhã ela diz a Ho
ti�os domesticas, alimentação, f' \ wa�d, à beira, da Ialencia I VIDrei que eles devem:

.

víagens. cheios de preocupações I 1 - Lembrar as lições
Oi.: nascidos nesta data _ ;;-,(1 I financeiras, Agcra quase ; �:los anos de aflições. Nà-'

Icais, firmes. ativos no" negocio.s. i trinta anos. de casados. I da pode ser pior do Cl1,le- dia 1-5, um menino, filho úo . J l' id ,;;>.;.,
Inclinam-se à IitCl"ÜUI'<l / "r;;.., I C lV1 as e preocupaweser. Edmundo e sra. Helen,

., .

' .-,"",_-: ,'/' f// I financeiras. Os cinquetltaTheiss;

O Pre"ei·J",. do D"i!! �-:-:f »s: ;:;J /� b\' ! �TI�l cdru.'zetiros tinteirinhos--- dia 3-5, um menino, filho dn \. '!f D � - / ..

: i //. , \, I rrao ire .amen e
sr, LeopOldo e sra, Rita Schwan· O P�\PEL DA .aIGIE- \; /1 :�'� ! banco.
kc ; NE MENT ;\.L I . \\, \\ 1· I 2 - Levar uma curta
- dia. 5-5, um menino, filho .10

I
I \.� ',- I d• 't I A Hiziene AlcntaJ hão con"!- I \ ....",.;->:' �,cl'uzada de luxo I ,HowarS>. ."-VI o e sra. 1\, argarida � v ., 1

bd I
te simplesmente em },1'('..-cnir ,l� I !( '�"1 I' e ela merecelU uma oa

gJl1 es;
I •

I II \ :', '''-;1 vida. Eles têm dinheiro
-- dia 5-5, uma menina fi;t�'" d_oenc;as do ce! ehro 011 da

1"1'1 \! I
!",t',l- zao.

_ ._ ._ 'C�.. -_-_/ ._l�-.
•

1l1Q banc1o. Estão, port�TI.-[1" !'r. Gustavo e sra. Anna __

-

._ � _

_ c _

_

Sru campo d:> açf.o é be,;) .11,'li:õ

I
-, .'!" '.:L� ,to. regULarmente seguros.

for11-_"')' ./., ��...Ã!,.,.f' I, E umas ferias deviam cer
-- dia. 5-5, UIlI mcnino, filho Ü J ,;astcl - ela em;ina cowo

ou conselTa" um e3pit'ito fo 'lp eles conse.o:urranl ter un1a i tarnente ser levadas em
['1'. João Silva e <n u. Mm'ia 8:1-

I I c'�nta para assegurar ae sadio.
"

pequena imp�l'l;a�1Cia nO' ."
"

� 11.

Pra.tirjur os lo'reei/os da I{;. I banco, pela primeIra \'ez. saude e longa vida para
N.n,·v:t..!/U'." Para a'LUTI"'11+::,,'l' '�Ua bo" ambos. a:elina ClueUi gUu:to .f!icne �l1J])Lffll. JJUf'O fCI' n f'''i.� \... "...._. �" ......

Contratou cn>1amento com a pirita !od; e .':rlllio, fortuna, eles herdarmn 3 - Pegar part� dos" bebedeira.
gentil senhorita Luci Vanzuli,�, SNES, cinquenta mil cruzeiros,

I
cinquentas mil cruzeiros' 'poema da

_____________________________ Katharine fica acordada p. comprar um aparelho narrativo ou lirko;

D.·enclllJ!ila 'Popualrl quase toda a noite, plane-I de televisão, uma eletrola mandante turco. 5-

------.-.---.-_ ou outro qualquer :artigo, po de cavalaria
E I im i n e a s I de luxo para a satisfação nica; princinpio criado por

E S P I N H A S i �;os.fCU�íl;�sto l��' di�l�!i�� ������: 7 6_-En�:j;�nça,
Ira pam 0 banco. A fanu- VERTICAIS:

A causa Combatida no 1.0 Dia ,lia poderá levar uma vida 1 - Padre banzo, 'ma-
Logo á primeira apllcnção, NiY,3-

I descansada, para o futm'o. caco. 2 - Reunião. 3
aerrn comec:! a eliminar as eSlli- ! pcdendo, até ll'lclhorar S 1 d t 4Ilhas como-si fosse pr}!' mágic'a. .

U ca; pan ega, ,roça.
Use Nixoderm á noite e V. vem sua I' S(,:'U nivel" d€ vida. _ Pref. desi!!. de nrelha·,pele tornar-se lisa, macia e limpa. �

Nixoderm é uma lIova de,;coIJcl'la ! RESPOSTA:
que combate 05 parasitos I 1 N-' b'da pele causadores "as espmhas, I -- I ao e sa 10,
frie�ras, manchas \:el'melhas,_ acne, II., hmilia IJ1''''-cisa deImpmgens e el'upC<les. V. 11'-10 po-

< .e. , ....

der� Iiber!'ar se ci�st:,s afecções i lndhor dep::l'is deCUli�ne<iS a mt.'nos '-lue f"-UtTIlne os r • C" •

germe, que se <:�,colldem nos mi- I �aCrI.LICIO e preocupaçõesIlúsculos poros (lc sua p"le. portan-'.... S· b' r. d'tt:. peça Nixoderm ao seu falma- I Lo.
- erl?- es anJur 1- amargoso. 7

ceutJco, hOJe me�mo, "" nossa !ia- i nhelro depOIS de ter pasc..,�é d rutltw: e a r

nlX6.h-8e!F�'!i 5\1'" maIor � ::-ado tanto an:Js pensandoPari as lUet�ée� t::II�I!�il$ p:olct:ao, I em guardar algun'la coisa.

qUARTA f'A'(UNA

UIVERSA 'RIOS: di1?tn. filha da S1'. Manoel Vn ;':

1 eram os segulntcs
tc.s:

nasctmnn- lTi'::es .da sua <firn1a, devendo rê'

; ! tr rnat- na proxíma semana.
dia 3-5, um menino. fil!t(}

•

de <'1'. Claudio J, Mul Ier e srn ,

A ndelína Moser ;
-- dia 3-51 Ull1. meníno, tj�riJ

Ó0 sr. Teodoro e sra. Andína

ASTRAL DO fllA\
POR HAGA SWAMI

s de MAIO

�!()sel';
_. dia, 3-5, um menino, fil'w

<lo sr. Feliz e sra. Melzina Tan:�-

c h ífz ;
-- dia 3-5, um menino.

do sr. AclefrieU o sra.

t .. Bohmann;

di' eh;

í

OS exATOS TRfl.Ní'MITEM DOENÇAS
Uma nova doença, conhecida como "sarna de gat,o" acabe,

de ter seu aparecimento comprovado na cidade de Washing
ton .. Até a presente data. ]loi'ém. não se conhece ainda uni
remédio efi ... iente contra essa doença, cujos doentes apresen-

ümi. fortes sintomas de febre do
lorosas que podem prolongar-se
por ·semanas e 11ieSlno lneses. ,Con
iudo, apresentam otimistas possi
bilidades de cura.

Em 12 dos casos, e isso no mí
nimo, apresentados por dois mé
dicos, a doença ÍÔra transmitida
por um gato.

Us exemplos típicos apresenl,,-
1'[1111 curiosa particularidade, COil';
tatou-se que na zona do corpo su-

jeita á intensa coceira. uma infla
mação de glandulas contendo por vezes pús. Noutros casns,
porém. não houvera nellhum. contacto com um gato. pois ilHe)
se constatou o men& arranhão por parte do felino,

A basear-se sobre as gIandulas inflamadas, essa espéc'2
. de sarna pode apresentar, e isso a título apenas índicath'o. 0"
mesmos sintomas que a hlberculose. a doenç'a de Hodkin, ,1
tuleramia e outras desordens.

As primeiras medidas para o estabelecimento de uma

profilaxia segura e eficiente. revelaram que um cliagnosticr>
correto por meio de testes cutaneos espedficús pode ser es
tabelecido.

FAUNA EXTRANHA,.,
Alguns caçadores norte-muericanos acabam, de revelar

com uma certa parcela de humorismo, a cxtranha aventut'Ci
ocorrida durante uma recente expedição de caça na qual to
maram, parte.

Nun:ta dada ocasião. assin� relatam
U1U pássaro que. em vôo, tomarani por
ou mesmo por 'uma rola. Foi então que
se viram bastante surpreendidos quan
do um dos cães utilizados lhes trouxe (

um gigantesco! canário !
'

Os referidos caçadores ficaram bas
tante intrigados diante dessa nova espé
cie di' ca<:a que tomaram, como disseram
lhais tarde, pelo "produto tela cruza

mento de uma rola com um canário
..

'.
Na realidade, o fenômeno em

questão era mais simples e mais de a-
,_

côrdo com as leis da natureza. A certos Estados da Umao pa
receu mais racional e simples o emprego d� tintas para se·

guir as migrações de certas variedad<;� de passaras. em lugar
de utilizar os clássicos sistemas de aneIS, Para testemunhar ��!
fato o Estado da Florida tingiu cerca de 160 rolas em ama·

relo:canário. Ao que consta, cada Estado possui a sua côr ca
raderística para c.ada espécie de pássaro,. à sém�lh�nça ::lo
método de anel, onde cada um tC!rll seu numere}' mdICador de
sua origem. .

° referido processo foi tão bem aceito pelos zoologl�
tas da Florida que acabani de estender o. seu emprego a aOj

mais de pêlo. Para testemunhal' a decisão, os empregadOS dos
Serviços de .Estudos dos Animp.is Selgavens daquele Estado,
estão atualmente "tingindo" os .esquilos de azul. Dessa ma

lle.ira, não há que duvidar, ainda muitos t:açadores deverão
ficar lJoquiabertos, ..

eles� atiraranl sobre
um !lombo silvestre 1-

"

"

Em proporção ao terreno
que ocupa.

I
- .2 que em alguns

i condados da Irlanda-é

A.

VO(e

sentamoç,
acertada, ., .na

GRANDE VENDA DE fiM DE VERÃO do
ALfAIA'TE LADISLAU
Remarcações Estupendas
Novo e riquissimo sortimenfo

Vendas com o "TERMO DE GARANTIA, para
estudantes - Preços e�p'eciais

que os tubarões
têm predilecão pela carn-e
de certas

. -

UU'l

pratos que
que possui
ção de vinagres
vers.Js aromas.

��F1õ_"iTSSif:!.,

Vollrath & Stueber
Encarregam-se de: '\

ESCRITAS AVl,lLSAS (mesmo atmzail..!\S)
ABER�!JRAS E ENCEIt:&1L-"1ENT,}B DE ESCRI
TAS
REGISTROS DE FIRMAS
CONTRA'l'OS, AI:...Tm�AçôES DE CONTRATOS
e DIST1M'rOS DE SOCIEDADF.J8 COMERCLrUS
DECLARACõES DE RENDA

r...EGALIZAÇÂO DE LIVROS CO:MÉRClAi3. FIS-CAIS E DE EIUPUEGADOS
..

Ganhe tempo e dinheim confiando
servi�os por nosso intelmédio

ltna 15' de No\'embro, 642 • 1.0 Andar � Saia n.o a
(Edifício do Ban.co dNCO»)__J.'llSI"�_� �DO""C: .n.,.

•

Em exposição �com . os
distribuidores

, �,�'\._,\:�;""'�""���
..

.

-

�::--,T <.�.::..
,�

iMlpe�o' �ie�ert &'

Cine Blumenau
no J E - QUINTA-FEIRA - às 20 nORAS - HOJE : II 'o J E - QillNTA-FEIRA - às 20 HORAS _ HOJEROBERT NEWTON - SALLY GRl·.Y, no supcr policial de J. I JOHNNY WEISSMULLER (o verdatlcü'o Tarzan da tela)Arthur Rall];;:: '-

... : ELENA VERDUGO, em
'

,l'Mórbido despeito" I '�A tribu qt;j perdida'!
TJnm n1is!ed.usa e sensacional ::nrentura da ineompal'<tvel - j Uma aventura na Africa selvagem! WEISSMULLER enfreu
"Scotland 1larii"! 'Um dos 'mais impreS5iQnantes dramas dos I tando um leão,um jacaré e um tubarão., .. , 11 furiosa in.
�Itimos temllOs! 'l'écnica, argumento ê desfecho incompara- j vestida dos llllil'aéos gigantes· .. IJma scnsacão por minuto!!veis! Um g'l'antlt� fí1mE! que porá a llrflV;I a :;;11:1 :u'gÍlCÍll! ACOffill. "A TRIBU PERlnDA" - .Colnllletam () programa, jornais,ComI)!'>, -.Pi'i'(�OS (1" l'i)fihune. e cOlUplementos, - Preços de costume. . 1

"
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'JUBILEUDE PRATA
25 ANOS - Serviços Aéreos - VARIe

C�rtame

.•.• e assim a cozinha. está

sempre limpa c agradável.
Coloque-o também em sua

casa. Há 2 modelos: ED-l
e ED-2, para -paredes de

1/2 ! 1 tijolo. :fi aparelho
fácil de instalar em

residências já concluídas.
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levei nenhuma in-

pode,
assínar

paz com as

N
az

«Não _, levei qualquer incumb�ncia :1
de carater .,poUlico�tOU_dlulítar» I

do Estado Maior elas Forças
Armadas, Interpelado sob re

sua missão, o general Goes
mostrou-se reservado, ditando
as seguintes palavras: "Tudo

quanto foi publicâdo na ím-

Regressou o sr pre?sa atribu�ndo um o?jeti
I vo a minha viagem ao RIO da

I Botnhausen ! PraÜl, �lão t�m procedencía,
• III. ou se tiver, e uma procedeu- Sobre a Argentina
FPOLIS" 6 (Ag. Nac.) cía suspeita. Fui à Argentí- que 'visitou as obras de assis-

Chegou hoje. ás 13 horas, a
1, primeiro. porque tinha tencia social e alguns estabe

esta capital o governador Iri- grande desejo o.e ir lá, e, em. lecimentos militares, sendo
neu Bo�'nhauS2!1. pro\:enienk segundo lugar, porque fui tratado cordialmente pelos a
da Capital da Republ ica, 011- convidado pelo general Moli- I ficiais e o mundo social ar-
de fora tratar de assuntos li- ! 1

'Ina
e também pelo embaixa- I gentino tendo as mel aores

gados á sua administração _

dor de quanto lhe foi
em SE.o Paulo, onde par-ttcí .

R r .

SEproporClOnaram leJ.enu- "

pau da reunião dos governa

1 ia"dores do sul do país

RIO, 7 (Mcrid.) - De re

grosso da Argentina chegou,
via maritima, a esta capital o
general Goes Monteiro. ehef»

cumbencía do meu governo

para tratar de assunto de na

tureza política e .mílítar, Mas,
é natural que, dada as funções
que desempenho no meu país.
tivesse tratado planos comuns

de defesa da Ameríca'

em membro soberano (la
Comunidade de Defesa O
cidental. Esses deputados -
socíalístas - afirmaram que

qualquer documento que o

e cínco
dolares U ajuda que a Fran

ça necessita dos Estados 'Uni
dito

Coluna]Católica
11--.----

EXPRESSO
llLU:VIEN1\U-CURITIBA

Enu, 'releg.: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

nu:!. 15 de Novembro N,o 3t3
.FONE, 1002

PREÇO c-s, U5,O(}
,',GE:STL"I. ('t'RrIIllA

r:n.l 1) rl�

RL"i:UZA·;"� A .'ROl\II:SSA fiE CRl!:'n'O
Ao \ er-se abandonado Dor muito" de Seus discípulos.

quando pela IH Irneí ra \ ez ,'efecill-se à instituição da Eucnris
tia (cf'. E\':',l,;e!no (." S J"flO. (':J. 6 .. v 67 E' scgs.), Nosso Se
nho Jesus CrI ao \ uH,-, r-se para 0_; Doze Apóstolos e pergun
.ou-lhes: 'I'., \'L)S, q: _I' • .0 : 1',l:XI:l retirar-vos:" - Os Aposh,
los não havl, in ' ... < ,1'" "J melhur do o ue os outros como (>
qUL' S4:�U !_-"i\ uro 1\· ..!;'r,7 t 'a f:��r lhes Sc.u -Corpo c Sangue corr.o

Alimento mas Acrcdttaram, porque fôra Je,.:us quem pronun
clara a·.lu�lus .)c Iav ras: Os Apóstolos tívcram fé no poder do
Filho de Deus :': PIX;_O, em ucmo de todos os outros Apósto
los e em nome de iodos (JS Cristãos que viver iam através dos
séculos até c um do mundo, imediatamente respondeu: -"Se
Ilhar .Ics- . Crrc . d01)-se p E'a os Doze Apóstolos e pergun
nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo F'Ilho de Deus"! Con
fira o prezado Leitor este trecho da Sagrada Escritura em 3CU
Novo Testamento. e veja a resposta admirável de Jesus fi São
Pedro, e a cada um de nós: "Não vos escolhí eu?"

Doze meses após Jesus nosso Deus ter falado aquelas
magníficas Palavras em Cafarnaum sôbre a Eucaristia, Ele
está sentado com Seus Apóstolos, tomando a Ultima Ceia. An
tes de entregar Sua Vida Santíssima por nosso amor. Jesus
deseja cumprir a maravilhosa promessa que fizera. Leiamos
no Santo Evangelho segundo São Mateus (cap, 26, versos
26 a 28) a narração que nos faz, em seu simples e belo estilo,
este Apóstolo sôbre a mstituição da Sagrada Eucaristia.

I
Deverá1 ficar Gotre as ne�ocia�ões
aoglo-Hlipcias o prD�lema �o �n�an
EXluE o REI l"ARGUI\: A P.. ETIR.\DA DOS

DO TERRITOR !O DE StT-EZ

LONDRES. 7 CUP) -- o
embaixador egípcio, sr, Abdel1
Fathah, entregou hoje ao

chanceler Eden mensagem es

pecial do governo do Cairo
lJóbre as negociações entre os

dois países a respeito de Suez
e do Sudão.

Acredita-se que' essa meu

sagem reitere a exigência do j

rei Farouk de tornar-se so- I
berario do Sudão e para que
cs bvítânicos se retirem de
Suez. For OU11'0 lado espera ..

se que o prerníér Churchill
declare ao embaixador do E-

.PEÇAS FORD
LEGITIMAS

C',lsa do Amel'icano S, A.

'1IIaLI"'
.IIIRI[aIR�

Não se tendo realizado 110 dia 4 do andante a Assembléia
dêste partido para eleição do Diretório e do Conselho MuníeíI pal. em virtude da ausência forçada de vários membros da Co-

! mísão encarregada da reestruturação do P,S,D, nêste Munfcí
, pio. convida-se aos correligionários e simpatizantes dêste Par
tido para a referida Assembléia, transferida para o próximo
domingo. dia 11 do corrente. ás 9 horas, no salão do Clube
Náutico América.

Com o térrnmn da prrmet c l aco npanhar o progresso da eh 11l.
Grande Guerra Mund ial, f.ransro- zaçâo FOl quando, então. OUo Er
rra-se P:)1"8; o Bi así

í

urn J0\; em e"'� - nst 1'-�:e\: er LI ansrormou seu escrr
oficlal av iadru corn � esperunr 1 i tono de Representncões e Comis ..

de encontrar na vastí dão de nossn 1 sões. cm escrrtorto no qual seríam
terrrtórto e na hoc püahdade \ Jf' 1U1.stalPr{OJ os ser-v ícos de Jncorpo
nossa q�nte. n.l·�o (lU� o l'efi7e�q· rac("lo (': OrJ5fllllZ(l(_'>ÜO de UIna e�.l'"
da tt'll'l\"pl (f)nfl..l.graC',·w que ....1-.. � !11r{:-;.(' de transportes aéreos. co'u
buril de sacudll Slta P�ltl'ILl I capItal e"-;clusivan1cntc. nacion'l1 c

Seu!:; lohasto... 'ln:se'o� de r.'}ll"'l t,'('ntr.:lS europeus Esculheu (} nr,
za,· e pt'O�r("dlr...dera dl''''O Cti('t.D- hlC 1.1 cnn(;;:agrado nos céus do B.'l- I

---

t I pondn a dl-posie.io dr· C'eus fl1nd�-r�lrla'l) pntre nos nnl chIna tn�d- sd - S .\ Eluprésa de Yl�r;ão .<\.f. �

j dores colunas eln seu.... Tornai"ravl'l, e sua lIltellgéllCla perR" �-l
rea Rio Grundem,e - VARIG.

rancn e honcsttdudc f::l'13nl .;):::; 11-
t Ver\.ludelra canlpanhn or;?alllzar"t-

lnus qne l' }lpUnharl .. l na no\ n l .... l
1\';: chflculdades er c:ontradns no se efetIvou

talha E lU1 utth/ando-C:l::-' que
JJl!CIQ a��8e grande erllpreel!dilul."'p-! Entu!'!lasmado
to, dOS POUCO"" fürr.. ltl sendo ,pent'l- trabalha.ndo en1.

'.' patrimônio que é a VARre.:;

ü.fCII te d"i aS<;:{)!'lo;

de Ptlrto Aleg1"t..�
Btn.... pntu�la'm(la(.t

as �Iagf'ns qLl:-�nt(}
Bra,.l

F[lJ o hol.,tdll�C

povo.ll'-lhc "

�enlpl'C inEra df .11

cotnpdnlua df-' PU' !

Pro[)o:;

i ."i,1 1IPt�)('>i'1I inl1 �n�tc:lnle �on:::.�-

L'� t

'�(lf'_1
1'11"1') Ilh1ttJ ao� poderes conlpe-

-.'1'1(;,. (I '-
t(l�·te ... o .lPUIIJ 1l1,prest."111chvel IC

I 1- ..
' ,� H.ll!l C "'_JÜ) da e1111)1°U"'3, .F.11. aUdtÔ'l-

t iP {·oncectlc1.1. �l(} 51' Otlo Ern��
I

l\i.L (r, dcor�b:ul .) cnt�10 Presldp.('· ...

ir' dn E<:.;1tl'·l� o eolipi'11uto rlO..:!t[ll- Ilutr ..Js n.onle:5 de destaque. fOllU l

d� a .... ': Dt L\ntolllO Bo,·g.e!:i de lV!e- '-=C a U'" ta dos prImeiros aCiOJllstul_.; 11(."'11 o de 1927 Entravan10s

(h"Il'Uc.: �.rl l'�lc2t.l1n:u.r d ..l\.SSd.l- 'dá VARIG. todos di�postos n cnla ..

hlel.l d,,� Repré·,ent.u1tc�. U"l:' Il:Ol'?l' p;:n',1 o tlom .ê·{lt,) e engrun-

illen'::i,ager\l. n� qUhl sohc1tJ\�.:\ ...l
t
t,eCln'lCnto da en1presa O PO\1(J. (ln

Norte I1'1a para () RIO d:: 11n oi} bCI1I'ctO {Je Ip'lpostos e taxas eç;t�-I t:J-eral. lan:hén;- auxilIOU nos PlOll(·t- tas cncúntraVc:lni razJ.o ele ser a Inc ...

onde COlltlllt':U,,' fc'rf.mt1o -, L.,n- dUdb., pnmcua cmpre!ou ele trwl" ,na pnmelra fase de sltn b.l.l <Ilda quc t'1't':;du em tamanho c'

crchzação de Si'US S(,nhil� fO, ,lO. pfP·tes (!e!'::>-os bral:.'o,leu·,l.. �rano.:.fn"'-

\
dando o seu InCi!ntlVo e adquiri0.... {.�onsistcncu:l (J sonho que, lIrn dl.l,

mf.::finH) tCln[)o uut1e Ll1\!{hl{r.;��'d nl�hi:1 prn lei n lnen o;l.gen,1. pres�de'" do Stl.3S ações... c(Jl,cebcr� l.Hll Jovenl lutador, EI\1
lTIU10reS 1:eCllr�os para lralql' (1 ... , ela\ da'_�aln os poderes govern'l- Em novembro de lH2G. cncon·

sua ��ude. sensl\'ehuent.! n.1J .... i ija I nlCnté..lS seU ulteiro apôio à causa, trando-se :l Elnprêsa enl franc.1 jndeleveln1.ent(!� ll111.l

conl a contraç5,o d .. l ln::'1 H 1,,1 'qu. s.n.rl� a urlmeira no Bra�uL Ao

.,
cbtabilidade, podcnu pcnsru-sc l.'la grcs'::;l) (�bell1 e�t-. I

Na Cupltal Fcd'_l a!. \c'Z I no tempo que se encammha",. nC!msÍi;ão do watCl',,1l Kcnh'o e hu- 11127,

l-estn.bclecido. {l.:!t!-l'cnu-,.,t r �_ (!f'1.' o � �sunt;: para [l sua

�Ollcrehz':\-Il:nano.
e OUo Ernst Mé�1e1.·. c(,l"n Todos fi posto..;,

seu objetIvo, sunl, C;1"T�1 lnto ,).) .. 1 çito. a iJIlprc-ns ..1 gaúcl"la dava Sl.l�t destino à Alemanh3� c.:lmxa (1:' l'ot- '\,1'AroG apta [1 c thl .... - i t 'irU () 1 �

canç.a_10. Urna pnJ" \ J.l1t"Cll,,' cul;:·bori..lcâo 5'! lniculh .....1� to de RiO Grande. Eranl 0:5 prn lej;- grand{'s design!d. (!c"; DHHICSiiH.

gens nlarl:ÍImas. planos nl<..1<;; Li"" l- I -- -------_

pletos o v()lumoso�, ('�p,'r�,nn l�
I

1[lllUIIlllUIlIIUlHilIHmliHIIllllmlHmmllUilllUUUiUUlflflflllllllllllUUlnmllIIUllmmnHllllllllllflllHIIU_!f
scnlpre �rivn� . (t � Chn1!l a Lar

.-

510 !l radlC3.1-o;;;e n131S para o sul = 6 d
.

d=de de � 1'05 p:l-'a
-

Viajou uura Pôrto _\.lé�re _. 111 = ran es varie u 5 .)apal ui ::
estabeleccu-Fe con'l UH"! e .. ..:l·i:) 1 � = " §
de re?l�esentaçõe.:;, l\i.r-'_� �� ....lnprc n ....

mo"mo� sonhos'. I = SENHORAS, CAV AlHEIROS E CRL1,NCAS V. S. ENCONTRARA' .-

Es<;e borneln d que llC', 1 C(f 4 11)' f = ,

esse :::ti andt� ide lILo;.;ta q_l,�" t I.hlG.!)U : § -- NA _ -

a prlnHH.t'a enl�, ..·t,,"�l d0 Il /'·c �.H 1 J =

aérea. c Otlo Ern-:&'-i :\Ic,vl!r l� l ··1 ::
del'o o RIO Gmade e o Bra<;il :!

I::gratIdãO de ter '·;/10 o 1111pulsl)- ::
l"ladQr duma 110\ Li €;1"3 de pl'ogrf!', o ==
e 1113111 estdr socJal. COln o ad\rer.Í") J ;:
da ;JY1VÇ(10 ('tl�lcrt:13i etn no:! �G I =
pals E nl' lernbrar O- seu nüI'lle

VP-1::llel,a�ül.�elll-nos ã rnemória ':5 PI1_ §
nlelras lutas suas COlll o flnl d·'I =
con(.�rehzar \(lna ldeln. que sc.z.:la (

I §
pI'ínleu."o pn�:._o pGra o oneurtanlen- =
to das granàes dl�tclnclas. ::

'u�,l:� f�::�c�:u�;!!!' �l:;:�S :a�rq�� ª Sempre novidades - Vejam os artigos expostos em suas vitrinas. §
mQWlrra t=l11 que �" encontra', a "I JlmllmmmllnlllllllmIlIllUllllmlllllllltllmIlJIIIHlIIUllmmlllmlmUmllU!mIltJIJlIl.U�limllmmmUlUUUI

S(' tInal de Ol"gani2�H,'ão d ..:l

1'a dos nossl)� transportes alÍt·c'J".
e o., esforços da ple13de de ideal1s-

Rua 15 de Novembro, 415 - B lU ME NAU
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