
sobre aconteoimenlos subversivos "aiO"· Cuba

� Assill CHA.'l'EAUBRlAND
S, PAULO .. 26 -- o presi- tC1U o elenco ministerial. Não

�ente da Republica" atru,:"é>, 'Se resigna o primeiro mugis'
a.e prepostos cre�enc1ados. m- trado em ver Os Campos EH- .

siste para que Sao Paulo co- síos como espia maré do novo
labore, diretamente, com c corpo administrativo federal.
seu novo· governo, Qu�r o sr, Pretende terminar a organí
Getulio Vargas que daqui zação que encetou faz quinze
partam indicações. precisas dias, com nomes �ue demons-

;���������'------�--��--����--------------------�--------�--��------��==��----�--__. �� _:�d:e�n:o:m::es:,�q��:le:_�l:h�e�c�o:m�p�le:- trem a confiança de São Pau-
lo oficial. 110S planos que ele
está executando, em segul
mento do seu ministério de
experIencia. Agora, muda o

case de figura. E se a físiono·
mia da recomposição míniste
rlal tem esse aspecto, falemos
com o sr, Getulio Val'g,.s e1U

termos claros e altos.
Existe neste momento, um

homem, que se fortalece dia
por dia, em São Paulo. Um
homem a quem o primeiro
magistrado deseja cortar as

asas, mas que nas ultimas se
manas só Ih'as tem feito cres
cer. Se o sr, Adhemar de Bar
ros tem motivos para estar
contente com. alguém, é com
o sr, Getulio Vargas- O pre·
sídente é sem duvida o mais
dedicado dos seus colabora"
dores, d'JS colaboradores dO!f

E f med C ·

-I J · seus planos, para a reconquís-.

·m OCO O nome o sr. . lrl o UnlOr ta de uma situação, seníamen-
10 te abalada, dentro e fora de

I!. ' .29 (lV!eridi('nal)
.

- bancada de São Paulo, como grande corrente do partido São Paulo, O sr, Getulio Val'•
. EstãO. cijSP0stos os pessectIstas um homem com credenciais se dispõe a abrir a luta e não é. neste momento. o antí-Ja-' rta, ,"'amara· dos Deputados a par:;_SlS,.upar o posto a conten- esperar por um acontecimen- nto Quadros do sr. Adhemar
agitar o, prpblema da Ieade- to de todos. Quarta-feira pró' to superviniente•.que venha de Barros, O prefeito de São
ran13 prop�l? Dar� (\s. seus as- xima -quando a oancada vol- a provocar UD1:1 decisão, A. Paul'Ol arrasou aqui, nas Ul
sumos pJhhcos, a sernelhan- tal'

.

S
.

bl despeito de tudo mantem se nas, o prestigie do ex-gover-ça de que há com todos os ,a e 1'et11111r, o pro ema c;rdiais com ° 'sr. iG-usta�o
demais partidos E inicial- vai ser reco ocado em pauta. C d d

'"
nadar. Propôs-se o SI'. Getu-

•

c •
, '

.•
'

. apunema, que es e o lnlClO lia Vargas a levantá-lo, e (f
mente, levant�m a c�ndlda' Leaderados _por elementos da da Legislatura vêm acumu- 'está fazendo com um sucesso{ura do sr. CInlo JUl1lor, da l'epresentaçao gaucha, uma laudo a direção partidária descomunal.

C0m a Ieaderança do bloco Agindo com uma auscncía
majoritário· de tacto alarmante, o ex-gor

Politico e não partnmen- vernador de São Paulo, mi-
tal' (Conclui na Zoa pág. letra lt}

O sr. Gustavo Capanema

él
-

..

acusado de se dedicar exclu- C' b ",. B II
-

nívamente aos assuntos legis- lU S hUm II ler o
latívos, Preocupa-se com a •

h .... Ivotação dos projetos em Pau' premler ( urCnll
ta e luta pela manutenção do
pensamento do governo nos LONbHES. 29 {UFI -�-- ° mi
embates do Congresso. E' nistro do Tesouro, ar. But.Ier. as
verdade. que tem. sido vítcrío- sumiu o governo da Grã-El'eta·

50, mas tem sofrido derrotas nna em substítutção ao prcmpÍi'
capitais. E as derrotas são Churchill, que se acha ·mfermo.

provenientes, segundo os des- Esse fato vem reforçar 'e> Impres
contentes .. da falta de ativí- são reinante de que o sr. But.lcr

, �
, . dade política do leader, que será, eventualmente. o novo

Congresso, autorizando, mcllf- só leva ao Catete exclusiva- Chefe do governo. Enqmmto Q

sJve, ao executivo, abrfr cre- .
�

dito especial até cem mil cru'� mente problemas rela�IQl1a' gabinete se reunia lNjC.;;oh :l

zeíros para ocorrer às despe' dos com a Ordem dI? DIa pa- presidência do sr. But.ler e Ht1

sas ra tratar com o presidente da ChiJ, o sr. \Yinston Churchtl'l,
.

República. O lema dos rebel- que conta atualmente setenta Et

Sobre a transladação, fa- des, na quarta-feira próxima, oitoan os de idade, se encontra-

101l aos jornais o deputado será: um político e não um va em sua restdoncta de e<Jl1lp!1

potiguar José Augusto: parlamentar, para dirigir a em Chartwell, alegrc c bem <liso

"E' justa a medida. A escní- bancada pessedista, posto. .,
tora Nízia Floresta, nascida
na antiga aldeia de Apari,
(,Jl.!e toje tem Q seu nOl)1e, foi
:0 'rr�aibr 'éspíl'ítr.'- fémirfÍno· do
Brasil, Passando algum tem
po no Rio de Janeiro e trans·
ferindo-se para a França, con
viveu com as maiores figuras
intelectuais havidas 110 seu RIO, 29 (Meridional) � melhoramentos e 3, em
tempo. Foi amiga de Augusto As ferrovias brasileiras, cond�cões de serem rejllve.Conte e sua presença em Pa- d�ris Se assinalou pela expressão cm sua maior parte defici- nesci as.

e da· sua cultura. Seus livros tárias, lutam com sérias di, Recentemente n comissão
mu português, francês e ita- ficuldades para renovacão. de desenvolvimento econô.
liano atestam o seu eespírito de material rodante. Ém' mico estimou as necessída-
superior· E' justiça que o Bra- b d 1 50 d t' d'com cerca de 14 mil of'c'ai3,' dezem ro e 9 o parque es a ualS em cerca e qUl�sil faz a sua memoria, agora". . .

gua�'da'S marinha. e marujas. A· nacional de locomotivas nhentas unidades de diver�

�::S:o:��:�O'd:f:�:C�;�::ir:':;l:;1Eslarl8a BOyler'n·o· argenl,-no' isen lo �'i�:�:n�: ��i�i:i�:ag::;�:S:�:�l:: Em ponto morto as �1:,�vuaaÍs3�:;�i a�:��!na! .��: dt;;ol�C�:��i�: :l� l;�:
saca. O titular da Jusüça, porem,. . . • '

r nhas c marlnhelros, senürem • _

d 194 diesel-elétricas e 194 'mero de trezentas, enco.
salientou que nada tinh? com o, .,

_

I
de pprto o Ü'abnlho de uma ou· negoclac,oes e paz

negócio e que 'a p,cssóa capaz de .

, • _. .

b
. .. ..

I·
-

di'
tra nação livre da America La· elétricas,

_

mendadas por várias estra$
auxiliá-lo erE' er. José Pereira

de suspelt!l·s ·So re a
-

qu·es ao . o ea e I' ti�'acentuou:
..

- "T{!�ho certe fU�����'o 2:re���ie às�r; ta���s�e����oge:s��d�o e%� '�:�U�1��e��o��s;:��· �!fc�
U 2a que esta VIsita dara a esses . -

'd t IllStituto Ji'erroviárío de lcs a in'dústria nacional de..
.

.

. .
.

.

.

I . gocIaçoes com o preSl en e

·'OP'-IDI·O-as e·m· torDO·do 'caso. do. sr. Rui Carneiro ��:�:,;:en:;fo�n� ����c:�::���, Rhee inform_?u hoje 1ue as PC"eOs!lqtUadisoarsl'a GeCeOrla1ôlndlle'caTsrands: ���o:�v;s r:!���� a���i ':.....ti
_., ... .

- uma melhOr compreellsao ,daqUI' m2Smas estao paralIz;ada� ,

..
. Rio, 29, (Meridional) -I 1'0, te�ía SIdo autor das de-

\ te�idéo, faloU' à imprensa, 1,0 que 1108a meric�.nos ;10 nort: até que se encontre uma portes, 725 locomotivas de, ' de duzentas máquinas e

·A respeito da" notcias pro- nunClas que :r·edundaram hOJe, aquele alto represen- .1

do,Sul ,'Sabemos, 1St? �, .que a solução pará "alguns deta- vimn ser consider,ad�s Oh'/ rejuvenssciJ12.ento de nove-
.

�. '"I ; ,'A ,.. ·t d·
,,-elllocrac as e os prmclplOS DI11

1 f
"

t t" 1 t 1 887 ass s de centas o"'�
ced'i:ntes de Santos e' se- . em d�hgenCla� �m tO,r11o ante as clas�es COl1serva- que acreditam)s valem a pena

11eS . inals, ImpOr ·an es ,
_
so e as" p lvel ....w;�

. gund·o as quais o sr. Rui das.�lrmas pnuh!tas lIga- doras, que aSSIm se mani- serem mantidos para as geraçõe"
Gomes de Almeida, vice- 'das a ree:li:portaçao do ca- festou: futura".

presidente da Associação fé pa:-a os Estados Unidos, !'N� mesma ocaSlao cm' Sri qüe, para. f)� no:;"D!; 110
-

't d t d Mo q.UI.' O Itamar:-otl' r1ava·,., <:0-
Ilwns. reprer!(ll1{-,anfes (iP:CQ;j dOé

;Conlet'cial do Rio de Janel· a .raves o por (} e
.

n-
- -....« E"j,adm; Unidos, esta {)portlln'da

nhec:er a declaracão uo r
. nistro .João Nev�s da Fon- (Cullclui na 2a. página letra A)

.toura sobre- o caso, mani-
- - - - - - - - - -

festei. opinião dê que, con� Apoia o sr. laniel a
forme os· dados que pós- f· dsuia em me� poder, o go-

COR erencla OS
verno argentino ' estava
isento de qualquer suspei- Big Four
ta cm relação ao assunto. LONDRES, �9 (UP)
Desde alguns meses vi- Os fund9nários 40 governha alertando repetidamen:_ no britânico receberam com

te est1?- anormalidade. En- provas de' singular satisfa
tretanto nã::! encaminhei ção a decisão tomada pelod:::núncias dirétas às auto- Ch-efe do novo governoridades que estão erripenha- francês,· sr, .Joséph Laniel,das em levantar OCaso é de apoiar a realizacão de

A missão pl'ecipU<t do. sZ Os. lilUito menoS citei firmas Uma conferência d�s- qua-
.
valdo Aranh� foi. a de convencCt., Ou no'mes, conforme está iro grandes com a partici-
o governador Lucas Garcez a, a- sendo noticiado", " pacão da R

.

band·.:mar os· termos da SU<J, no, .
_ ..

USSla.

ta. do dia 1{ e participar .da re

forma com a indicação ·do 'nome

do futuro mlnisíro do Exte'

! O presidenle e S. Paulo I

In�istem os pessedistas
naescolhade urnlead.er

No ínquérdto' sobre II importação'
do trigo· foram, ouvidas duas pes

soas, A prtmcíra
-

foLo sr.' Nilton
Guedes Peréira.. .da GEA Exporta,
dora e Importadora Limitada, au

tor da denúncía sobre as irregula-.
ridades. O depoímerito do· funcio
nário da ·GEA foi extenso

,

..

Contou ele que sua -firma foi

autorizada pelo presidente da Re

pública,
.

então '"general Eurico G.
Dutra, a importar do ·Uruguai trin
ta mil toneladas de trigo. ·Após a

época do sr: José· Braz.·
. O dinheiro todavfa .

não foi

tregue no, prazo combtnado e

'as novas dificuldades opostas à

eretívacão do negocio, No seu de

poimento. o sr. Nilton Guedes diz

que o intermediário do sr.. José

Pereira afiançou-lhe, durante os '

entendimen'tos, serem quatro ml-··

lhões e oito.centO!? mil cruzeiros"

destinados à "caixa" do PSD.

Justiça
.

à . memoria de
uma escritora patricia

Dificuldade) ,na renovação do
material rodante das ferrovias

fixaçãO do plano de orientação quanto
aos problemas das SêC3S no nordesfe
lY1AN".rJ�VE o MINISTRO lO SE' AlUERICO ESTUDOS C OlVI AS B A N C A D.A S

- -- -- - NORDESTINAS - -- - --

I Eisenllowervenceu: aprovadO o plano I

�e reorganizaçãodasFôrças Ilrmadas
Infunda_os os temores .sobre a criação de uma ditadura militar ao estilo prussiano

.' WASHINGTON, 29·OJP) - . ç(lo, só . c:'l1scguiu 108 votas, Estado Maior "ao estilo pru,,- oficialidade do Estado;:. Maior,
A Camara dos Representan· em vez ·dos 213 l1ecc�sa-rio3 si:::no", com poderes ditatu- que se compõe de 210 mem·

tes desatendendo aos pÍ'ote:;� para ser aprovada· Contra "riais. bros de alta patente Cada ra-
tes dos que julgam que se, resolução votaram 234 reprt... QUATR.O PONTOS mo do Serviço __ Exerci�o,
pJ;ctende criar uma ditatUl'3' sentantes.·A "oposição soli.ci- O plano dispõe o seguinte: Marinha e Força Aerea - ter;l
militar .no pais, deixou de pé, t.ava o .veto. baseando-se el1.1 I __ Dá .ao chefe do Esia- o direito'l'de propôr 70 oficiai8
hOje, por maioria consideravúl. c�ue ó plailo ... do .

prLC2ictent2 do Maior Geral a faculdade p�ra integrar o Estado Maj"r.
o plano de reorganiza<;!ão- dai; Eisenhower ·poderia· exigir um de se opôr a nomeações da a autoridade suprema de
?"orças.Armactas. do presiden" Dais. ein materia militar,
te. Eísenhower, '

. .

•

2' ___:_ Da mais fa-culdades <lO

: O plano cntra em vigor a chefe do Estado Maior Geral.
.zero hora do dia' primeil'O de, subtraindo· as faculdades i��-
jlllho proximo. Seus },'losito. dividuais dos chefes respec,i'
les haviam apresentado Ul1'a vos de ('ada um dos tres ra-
resDlução para que o Congr;8 11.10S.
80 o votass�; mas .. em vota- (C"nclu.Í na 2.:1. pág. letra O)

satis"fação que existe a .melhor I ',,�r a �Tand� açuda.g<Jn1 (lUt· c!:n'
identidade de pontos de vl�ta eu· tmuara, 'ncl!na··se� par'<. uma Jn

tre os parlamentare� e o

1\Iin;'5·1
tensificação de péq�c:na : llI,:rlia

b;o, o que vai facil'tur grande- açudagem em partlclpaçao co:''11

me�te o trabalho comum. O �Ii· partiCUlares e os municipios, ten.

nistrõ declarou-nos. q\:� cstá aU'l dênc'a essa
..
tamlJem da comi,;�l)

torizado a conS<eg\lll' Ja seu-, err· parlamental.
·teüdimentos com o mln:�'lrü 0-· O delmtado Osc,ar Carnei"'J. â
valdo Aranha. Naturalmente qur >:$3e l'c:<pe;to, di�se.

A esse respeito a reportagem es�e planó sofrerá modif ca:;õ.,.< "Um outro a�pecto:, -",9 De'"

ouviu o deputario Oscar Carnei-' pois as condil:;ões do norde3te mo' pa.liamcnlo das obras cllntra aã

ro, presidente daquela com;ssã.:J 'dificaram-se. Por exemplo, ?' secas encontra.-se de:;1l1)arellladGi
parlamentar que. dis"··ü: 'estradas etn .rcgencia, previsllls e desatualizado para I) ex.ecuçãtil
"O motivo do .encontro da <,o para ocuparem· operarios, .,.-e,.,;·) 'direta dos tràball1o'ii. O minist1.'1;l

mis'3ão com. o rninistro José A· substituídas por obras maIs d·,- ·deverá, de prl'fel'encia., entl'egal'l
merico ['Jl estabelecer'sc a uni· 'finitivas. Com prazer yerifica- a. realização :das ·obt·as à conC-:>I1'

dade dê' ação, Veri(eamos com !nos que o Mini."tro, scm dcsprc' l'cneia publica, tendo em vista?
tambem a formaç.ão de técl1i<:osl
a cont'ento. Outro aspééto focali
zado foi a intensificação da '1'('a,"
1ização de estudo� e projet.)!;'
Por exemplo: na ultima seCá:
havia yerbapara ai;ud("s, maB
hão ex' "tindo esbúlos e plano!!",
nada se poude azer. E conclU;l'l4
do revelou o sr. O,'car Garn'Ji.
TO.

"Ainda se ponderou n inclU5iid
nOJ orçamento de maiore,; vel'!Ja.rI
para e'studof1 e pt'ojetos hem C(l

mo para a participação �() Elst:t
do na construção de peq"nenos �
medias' açudes ]101' partlculal';;à
" municIpais: A:osim o Í\'lJriist;r.
do. prevê. estoque· de plUi1O'S ij
projei..Js. de caract.õl' preventivo,
bem COmo tendo Nll \'ista. à 1'1;1"
petição das secas qUe loram cml"
sidel'adas como que Ulha 1oenç!Ji
I'ndemica e, pOI·tanto, considera
dos os metodOl;; preventivos. Ain
da se fix..:lu a necessidade dà
construção· de \Ima rede d·e .siloS
pa·ra a estocae1l1 de generaiS a:
serem utilizados pela l)Op\lla��'íO'
no periodo das 'eecas, ;

RIO, 29 (l\-1crid·onal) - ° mi·
nistl"J José Amerieo manb.',,·e

contactos com as bancadas not

destinas e a com'ssão parlamen'
tal' das obras contra as secas

visando a troca de impre$ões
e fixação de orientação quanto
aos problemas que afligem o nor

deste,
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No' dia 20-6 estará a vossa dísnosfeâo um técnico
em Ifabricação de' fundas' herntártas

-

para todo e

qualquer tipõ de hérnia, 'apto a"solucionar o vosso caao,

Fabricantes:
RUnOLF, WIESBAUER & FILHO

.Bua Senhor 'dos Passos, 80
p o r 't o A I é g r' e

,RIo Grande do Suf
no J{O,TEL ,R ,E X

SEGUNDA l"A'GINA 4+A"*

I ·

noritario na Assembléia Esta
dual, tentou impor á coligacãc
que sustenta ali li) governador
lum candidato violentamente
partidário seu para presiden
te da casa. Foi derrotado. De
via ser: derrotado. Merecia
ser derrotad/::J: Colaborou
com g!andeza dalma,' ,par� I

derrota-lo, o governador fiel I,da balança coligada. O rom

pimento entre o sr. Lucas No·
gueira Garcez e o chefe' do
PSP aí está latente, sem
remédio.

I_ Que se esperava fizesSE
o sr. Getulio Vargas' ao re'

compor o seu governo? Nãc
seria dificil prevê-lo· Tendo a I
apoiá-lo a confiança do go.- i
vernador, estaria no seu in' I
teresse fortalecê-lo, dar-lhe i
substancia, para vê-lo em'
condições de lutar eficazmen
te no '!]lano estadua: com o
seu novo adversario.
Tratemos de seguir os .lan

ces mais importantes da xe'
forma ministerial. Posta essa

lhO ta_Dete, ante o estado de'
missionaria dos antigos mi·

n.istros _ que era de SUP01 I
fIzesse Q sr. Getulio Varga<
s�não � pelo menos deixa;'

Ii
... I ..

Sao Paulo na categoria de
1951 ? and Import Bank.

O sr. Adhemar de Barro!' Durante o mes de malO, a-

influindo' no l\tlinisterio, na- . creScenta o banco, o montante

quela data, trouxe para São I dos novos titu10s emtid,0'5 sohre

Paulo a. preside,ncia dó Banco I o Brasil caiu a 4.500,00. dólares
do ,BrasIl e maIS dnas pastas, ' t,)U seja uma baixa de 20300.000
a da Fazenda e da Viação. dolares sobre {) mes preceuente
Esse volume de Ministerias, o que reflete a redução das ex

com o respectivo conteudo de portações americanas parn, a Re
cada um deles, demonstra � pública Latina.

autorid�de com que viriham No que !Se refere 80S outros

Diesel
os pau�l�tas partilhar das res' pr.íses da America do 8;;1, do

p'onsablhda?es. do governe montante ile titules C'mitidos {)

com o presIdente da Republi- resgatados em maio não ,nfreu
ca. Entrado em ocaso o �Iinis- modificações s"llsiv;�is Golvo na
teria de experiencia, no que qun Se' refere á Colombin.
SQ_ lhe veio substituir, para
Sao Paulo, ficou reservadé

O BaIlco frizu,,,;f:itlllment",,lIljlHl
o total de letras de credi;o ('00-

apenas uma pasta. O contras'
te é acabrunhador. Se algo

firmadas em favor de ('xp�rtado

revela. é uma aliança osten-
res americanos para Os: naísefó

siva de Vargas e Adhemar,
da América Latina baiX'Jú no

para destroçar os Campõ�
vamente em maio, caind� a .. '/'Elisios. 151;900.000 �olares. As reduçõ'�s

O paulista d� rua racioci-
malores 1:eglstraram-:e no eon-

rPrecisa-se de moças maio- na hoje deste modo: _ "No cernen�e as e::::p_?rtaçoes para a

Ires para o servic>o na f h
" periodo 'Adhemar de Barros. Arg?ntma, lvIexlco, BrasIl, Urn-

" a rira .
. �ua e V e u 1 '

Fabríca de Artefatos de Bor- tIvemos três pastas (o Banco' -

1 'Cn z e a.

'racha Blum'enalÍ 'Ltda.' _ Rua J
do Brasil não será mais do

São Paulo, 2190. que um Ministério?). No pe' p
,----,---- _ riodo do rompimento de Adh(

,VENDE-SE, OU TROCA-SE Imar d� Barros CO�1 os Cam- iadstringente. Apos POl�cO
. .

'. .

pos Eh�e?s. uma 50 pasta. Lo- tempo. entretanto. essa 1111.-

Um predlO novo sItuad-o no

I
go, o trlUn:_o federal ��a o pressão desaparece e ã. pele

começo da Rua João Pessôa sr� Adhem�� de Barros -,

I volta,
novaO"18nte. ao seu es-

12 repartições apropriada pa� . �uem sal forte desse �Gte' tado primitivo. O mesmo 1'e-

'ra caso Comercial junto. gara- ]�: Quem,. e,merge dessa sItua·
1 sultadQ pa!;'sageiro é tambel11. Tornos :medinieos' "l"IIA;NSER"

gem, e moradia. çao_ prestIgIado pelo Catete observado com o emprego de "MARTIN"; "GAU�H�Í'\R"; "V. D.
'Informações com Oswaldo senao o sr. Adhem�r de Bar· :cC'rtas mascaras ditas nutriti- F.", "Al'vM.' e "M.ITTO".

'i'ledler'praça-' Cine Blumenau,
ros? A comparaçao r�vel.a vas e infalivelmente usadas lUáquinas para frezar

Fone 1456. q�Ie o homem forte de Plrah- antes, durante ou depois das Furadeiras radia:l
"

nmg.a, O bomem a quem o aplicações de eletricidade. Fll'radeiras simples "GIRARDS"

OFICIA' ,DE AL�AIATf preSl�,ente respei�ava era ele. Ao lado do grande valor .Fur�àeiras 'multípIas :'STEINEL"
I. • ,A DesfeIta a �1.�a alIança com os como mek' de evitar as ru- JU;í.qui�as ,de rosquear "STEIN'EL"_

Campc::s E�ISlOS, �o executivo gas e de aumentar a circula- Plainas n.TUWEL" c uimcoiri"
paulIsta. so cabera uma pa_.sta ção sanguinea, tambem a mas Rebíb.deiras
_ AgrIcultura ou Extenor, "agem constitue um oUma a- Máquinas de serrn e Íímar
uma o.u outra - eIn lugar gente Ilal'él o tratamento das! Senas hidraulicas "TIIULE'
das tres da fase Adhemar df espinhas. ,âcn� rosacea e de i "PETZ", "VASTO"
Barros.

. .
alguns tipos de cicatrizes. SQldador de ponws

Herm,:two. sem receber Como, entretanto. esses ulti- mido

�llase mnguem, nl? Catete, mos ca,sos ",ão do dominio da Tesouras "WEIGEL"
Daldo !la contacto dll·�to com medicina não o faremos SCl- TesouraS guilhOtina..
\) paullsta, o sr· GetulIo Var- não que cita-los a titulo de
gas volta a ,:ometer agora curiosidade, pois todo c qual-Ios erros qUe tao caro lhe cus- que rtratamento dos mesmos

�::ram no J)::,ssado. O .estadc requer sempre a 'atenção di- jd alma de São Paulo 50 e fa'. reta do del'matologista.
voravel ao

,

sr. Adhemar de NOTA: - Os nossos leito

B,rras: E �ll.lem está �riando rcs por:\çri-íD solicitar qualquer
eJ;jse clIma e o sr. GetullO Varo conselho ""IJr(' n' fr;:;(amcnto

g?5. t�ata.�do no seu novo Mi-, da pele' l' (::!lJPlos ao modico

Dlst:Cl'W .Sao Paulo, em term;:," espE'cia1i;;ta Dr. Pires. á Rua
mUlto dIferentes .daqueles cuI' México, 31 - Rb dc ',Taneiro,
dados que lhe dIspensava em bastando enviar () presente
,1951, quando o sr. Adhemar

',artigO
deste jornal e '0 ende

de Barros era valete de es- deço completo para a reHpmr Ipada, la.

·1
'

;OR��NII A{Ã;O � f j,T U R 1ST A
, ':PLQME":A�ENSE lfda.' i ;PreCisa-Se de um. moca ri\-

,

I d
ra o escritório que tenha bar.

,em para <:ven _
a: calâgrafía e que fale tambem

! __
o

-J
'

!�__ 1
o alern�iO' ,

II Diversos lótes na Rtta 7 de Se- I,
Fabnca de Artefatos .de Bnr

II, tembro. O'timo local para mo- II r,:cha Blumenau Ltda. - Rua

" radia c comércio. Ir
Sao Paulo, 2190.

II" '

x x x F
II 1 terreno no Bairro da Garcia. !

!. à Rua Engenheiro Odebreeht, II
11 medindo 32 metros de frente II
II por 60 metros de Fundo. 'Ili x x x III 1 terreno de 15 metros por I
II 50 no Bairro de Bom Retiro, II
II com uma Casa de material. !j
li x x x IIII l'bela casa residencial no Be- f �lUP�EGADÁS
Ir co Timbó, situada num terreno H Precisá-se de duas moças

lí de 116 metros 'de frente por li para serviços de gar=onete e

I 28 metros de fundo. Preço de, 11 uma para cozinheira. E um

" ocasião. Facífítacse pagamento. 'I rapaz. Informações no Braz
II x x x \' ,Hotel A' travessa 4 de Feverei
li 1 casa na Rua Baia, pouco a- I ro _ 40.
,I lém do ponto final do onibus iI/--------------.!I da Itoupava" �onstruida há pou-p V E lU Il\ E _

f E'
ii co tempo, otuno local para 01

I
11 ii .J

:,1 bar e restaurante ou o;t1'o ra" '11 Uma casa de lnadeira com

ti mo de negócio. Facilita-se no II terreno 18 x 70 na Rua João
II pagamento. /I 'Pessoa _ Velha. -

II x x x 111' , Onibus na porta.
Jl 1 :Sungalow n!} Bairro da Vc- 'I' 'Informações na Cas3 NO,'
I! lha, en} estadO'de novo. Terre- I ,BIS _ Rua 15 de Novembro
II no de 240 metros quadrados. li n.o 1.360."

,

II O'tima situação. ':1I xxx l
II 1 negocio de secos e molha- :1
li dos na rua 15, bem instalado li
II e com bôa freguesia. 'I
II

;
x x x )� _Grande fabrica de placas

'li Diversos terrenos e casas em 1 de esmalte, metal, bron- >

II todos os bairros da cidade. I, ze, carimbos de borracha
I x x x

, i; e metal, datadores para
II Diversos lotes e casas na praia II duplicatas e outros fins.
" de Camboriú. 11 Pecam in"'ormac- F -

" x x x II
_

l _oes a a

I! 2 ,e,:,genhos ,de serra no mu- II �
brica (Edifício' próprio)

L mClplO de Iblrama_ a 11,5 qui- L Alexandre & Cia Ltd

I) lometros da estação de Mata- li I Rua da Conceicão: 116 ..::
I, dor. ' II RIO DE .J�N'E'IRO �
II xxx \I,�'I 1 casa residencial com um! II, terreno de 750 m2, no centro II

-

R11 da cidade. 11
II :x x x II
II 1 fecularia, 1 fabrica de oleo II

II de sassafraz, 1 serraria qua- a
L, dro de centro. 1 fábrica de li
ii pasta mecanica com 2 sarra- I[

II rias "Tiçot" c reserva de .. \I
I 30.000 pinheiros adultos. 1 II
" linda, fazenda com 50,000.000 li
II metros quadre.dos. tudo situa II
II do no município de Taió. I!

II x x x II
I Lotes em Curitiba situados II

II em diversos pontos da cidade. II
1',Terrenos de gr211de e rápida I
II valorizaçãe.. OUmo emprego de Il
II capital. "
Il x x x II

II
Consulte-nos quando de·

I'sejar ,efetuar qualquer 1
_
n;egocio' imobi1iario: I

r ORGANIZAÇ_40""
BLU- "

MENAUENSE. 'LTDA., \r. )lua 15 de N&vembro I
I! 870, 1.0 andar, sa,la 5, I
II f,Qne 1572.' 'II

t_
I

HO.TE � Terça-feira às 8 horas - Rel1rise _ HOJE
CLARK BABLE... uma Bocado ho·mem!... AVA GARD
NER. .. Um Bocado Mulher!... Ambos tempestuosos em:

" "ES\RElA DO DESl�N9n
'

(Imp, até 14' anos)
"

Novamente a dupla flamejante' n'um filme de ação
I e F?,manCe em seu mais alto grau! .'�ESTRELA I?O DESTI-

'NO uma fase .s::m�rente da hísterãaramertcana, numa es·

"",w��,"",���w�"""�'__w�"""��.............""",•....,."""�� ...""",,..,...,,,,,.<._ J?etacular combinação d;'! lutas e romance! _ Um grande
filme que traz a garantia do seu grande, elennco: CLARK
GABLE - ,AVA G,ARI;INER _ BRQ�DEJ:UCK CRAWFORD
_ LIONEL BARRIMORE e a Marca da sua Fabrica: METRO

Aeomp, ' Compls. _:piversos _ Preços populares �Q

,

N. B:'� Novatnénfe rlà"téIa dó Cine Busch'
'.. .

'«(METRO JORNAL""
- '

AGUARDEM: À Lei >e a Mulher - Serrar; Sangrentas
D. Juan- de 'Serplg ,-,- Meu Coração> tem Dono e .. �

"SCARAMOUCIIE" O � _

M DAS i.ilIL' AVENTURAS" ,

BRE'VE; <lA Aventurá ; _Cairo" N?vo filme alemão.

o N I B li S . USA DOS \ A'
"'"

1 "GMC", para 7 toneladas, ano de :fabricaçãó 1950.
á gazolina, carreceria "União" (paranaense'j: '40 'logàres. ..

1 FORD V-S, ano de fabricação 1946,' á gazotina,
carroceria Blumenauense, 36 lagares.

'

í

1 FORD Hércules Diesel, ano de fabrjcação 1946, car-

roceria Blumenauense, 31'logares.
'

Tratar na Ind. e Com. ARNO GAERTNER &, ClA.
LTDA. _ Rua São Paulo, 501 _ Telegramas J?:AINBA
_ BLUMENAU _ Telefone 1106.

'

\ {

HERNIADOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INIlUS ..

IRIAS· DO, VESTUA' RIO DE BlUM�HAU c/.
,

"

(Em Technicolor)

"TAMBORES ,lllSlJUUESrf
BL1JMENAU

PIANO ALEMÃO

EDITAL

AGENTES

Pelo presenta EDITAL em cumprimento 3:0 dispos to'" nó
artígo 3 letra "f" das ,':rnstruções" aprovadas ,'Qela ,P,ilrtaria
Mimsterial 11.0 48. de, 8 de abril de 1952, Convoco os associa
dos deste Sindicato para a votação do pleito para a ,_.elei�ão da;
DIRETORIA. CONSELHO FISCAL e Renresentantês d a enti
dade no Conselho da Federação e respectivos Supfentesr,

A eleição será realizada no dia 2 de j\11ho !,I. vi {l.douro,
das 8 às 18 horas e será :proces.sada perante a ly.[êsat (toletora
designada e que funcionará na Séde da Sindicato, sita a Ala
meda Rio Branco n.o 70 _ fundos:

' ,,'

í
'

Só poderão votar 'os associados quites, contando mais de
6 meses de inscrição no, quadro social e mais de ,2 anos .de e

xercício na profissão, a menos que, se encontre naa. condições'
nrevistas no artigo 540, § 2.0 da Consofídacões �aas Leis do,
Trabalho, maiores de 18 anos, sabendo ler e _escrever e que
estiverem no gozo dos direitos Sindicais (artigo ,'2.0' das' Ins-
truções). !

Os associados deverão comparecer durante o 'horário de
funcionamento da Mesa Coletora, pelwnte esta, munidos . do
recibo de quitação da mensalidade Siridical, ou declaração do
Sindicato para supri-la, bem assim, paza prova>'dê'súa 'ídenti-,
dade, com um dos seguintes documentos: Carteira Profissio
nal, Carteira de Identidade, Cardeneta. Militar ou Carteira
-do Instituto de Previdência Social.'

" ,

,

O associado poderá obter informes ;na Secretária da en
tidade sôbre o local em- que deverá ,votar,. sendo-l_he facultado
examinar as listas de distribuição de ',:otantes. �

.

Blumelmu. 28 de junho de 1953.
MS. Euclides Olive,ira _ Presic]P?Ü�.

(Jompra:-se qualqll.er' qmintidade" de cacos .de 'vidro

{frasc�)'_"branco, -Iàvados. Paga-se' Crij;' 0,80 ,!lor quilo,
iiésfa praça, �ú CrS i',oo -põsto' ioinviIe�

Melho'res informações na "Farmicia Catarinense"·
".,- .... ,� .' '... • ••• , - •••'" <', "_'." .-

- -- - - - - - - - - - - - -- -"_ -- - - - -

Vende-se um em bom esta
do, a tratar: Confecção Ger
lhardt - Rua 15 de Nov. n.o
913.

respiratórios. AnticlÍtarral.
expectorante e sedativo da tOS51!t.

J ��--------�-- ----��--__��--�------
,

Ihares de testemunhas, fatos,que, do além, rrronroenam a deri- ,

tro das tr'ístes e acabrunhadgs �rea1idades' de nossa nobre ter-'_
ra, para consolar os homens dê boa vontade, e !tara' esface- '

'

lar-Se com a espada nua e Inexorável da Verdade de que Deus
escolhe "O fraco' para ludibriar o forte os 'onsamentos maus

dos ímpios.' ,

• ,,' -

, �,

'No- arrtígo Testamentó, cscofheu Deus a Davi. .inerrrie ,1

pastor de ovelhas, que com _o humilde seixo do riacho límpi�::,:':'
do" esfacelou a testa soberba 'de}' fílísteu blasfemo. ,Em-Fátima ",'

escolhe, por intermédio de sua Bediánêíra.' três pastorinhos',;,:,
para que êles, só com as contas -do rõsárro, -ponham em' fug�"
o"pecado, a descrença, a ,soberba.

'

, Fã:tima; di-lo :' Cal'dial Patriarca de Lisboa;-é coisa séria,
Está aí, � vista de todos. E' 'fato intangível, pÚb:Üco, nerma
'ne�!e., Nao se '9tld-: neg'.F que !1ara muitos terIl sido -fõnte de

's�ude para o C01':70 'c-lu:,; :')ura a alma, como ciência: e'filoso
fia ',alguma' !_:n:{e' dã-Ias ao homem. A multidão cIose,que de
votos ou' curiasos, alí ccncolTem, �cr:::"sce con3Í01ntemente, 'e já
se voltalJl 9ara' lá m��s unidas de tôdas as' pentes do iniíndo. .

F�tima' ��o é �xplo;<H,:,io edesiástica da ignoráneia sllpersÚ- ,

Clc'Sa� FatIma e fOlHe de luz e dó' graça, que a Virg'em lma-'

�ulada fez. �urgif no coração de. PortugaL A atitude� da Igre-,'
la ànté. :Failma poqe rco;;umir-se' ne.stas duas !,}fopósições, que ,

pa-rec_er_ao a nnll�os t::lvez ousadas, e que não são mais que',

�oro��riO_S .da 111ellS clementar' teologia; Não f:'Í a Igréja' quem, ,

1l11�OS �atl111:l �o :;nllndo; ioi, Fá;tima que se impôs à, Igreja);':
A igreJa, em SI, nao carece de Fútima: !,orém Fátlina não se;, ':
compreende sem a Igreja.

'
, ',>

E e"
Noss:;! Senhora de Fátima _ coração de '!lOl1sa Mãe. Mã(J"

de n:�S9 coracão salve: -",' j,'

prossegui Uo sr. De Bene-,
' '. " ". ;;

. Prd J. C. Binl1er), f,

qito, que já !e}J�oi·tamos I
II -: -.-

- - - - - -

-:-
- - - - - - - - �- - -I;�'-

cerca ,de 18.000 toneladas " "
'
"- ,'fi ',";,

Bicicletas _' 3, voltas de aI,godão, p_ara_ diversos' ( (A $ I M I R iA ) ,I
'

1.0 lugar, Osmar Debatin
PI.

com o tempo' de 5m,43".'
, centros consumidores, no-I! TRO.i"ICAL e BRIM I

20 lugar, "�Valdir Lopes e tadamerlto .TODQ(\ França e I CASA. "A CAPITAL" t
em 3.0, Holf Guber. portúgal, q_ua�ltidade es>' • �_

,

l!I0toeícletas - 125 cc. que pode S2r

considerada',:> voltas - 5.500 mrts. -

Lo lugar , Paulo Beimer- razoável se ,levarmos em

che, cem o tempo de 4m28". conta o fraco comércjo a-

2.0 lugar, Nilton SetragnI·. t 1 d d I d 1 t t
Eua aquele pro uto que

c (e cn.,r,�.r e. 111 ,cou a.cto '1'm 3.0 lugar, Ingo Wehmuth ' '

4 R atravessa uma f,.·se de', pov.o
,
bladlcllo_ es.�reüa. a n'_,�

e �m. .0. �dolfo Sutter. Os
-, 1

'

t
.

f t
," ! mms JS aços que Ja eXIst�m eI'.

prImeIro e erceiro colocados malO� o_er a ,que procura .; tre nossas duas, grandes, Repu
com máquinas CZ ti os demais QUls2mos saber se tal fa- " blicas.
com TWN.

, s� estava pl,ov.ocan,do oCila-j Lutamo.s, como aliado�s ",lfl,"CI:::'I3Se 250 cc· _ 8 voI- - d
tas _ 8.80<i mtrs, çoes desvantajosaS no pre- ',uas 'l.\lbmas gU,eras mund a'"

1.0 lugar, Lauro Cardava do co base ida exportacão e o r amb?s'
levados a luta, não lO!

.' '.. �.' ,deseJos ego'stas de 'cxpam;ão tel"

Lajes Moto" Clube, com 8 'ml- sr. De BenedIÍo, fInalIzando fraC3:s, mas sim, 'simplesmente

nBu�os e h25 . 1.0 lugar, ,Paulo
...
a ,entrevista 'que nos

conce-,
r(torial á custa das naçõe� mail,

ellnerc e" com CZ 125 CC.,. d "f' ,"

'
'

em 3.0 Fridolino Feldman I era, a lrmou. '

_.

em quarf.· w'n N k, oe I � O Preco do algodão p�la c�nsel'vaçao de nossos lde'

. . o� I Y - ac. sI'
"

, . ais e llberdade e pela seguranca
do�s I?runelr05 colocados com cotado pela bolsa de Nova' de nossas patr:as'., Neste mune'::)

��mas ,ESA e ,o ,4.-0 ,com "Iorque,está até agora firme ,agora tão cheio de'lutas e turou

,

.
Ciasse .350 cc. te��eira e oferece boas vantagens tos, os esforços de nossas dua,;

pro,ya _., 8 v:olks em seu ;:n8rcado' Ass-Írn; es p�!r:a'5 nas. me:as _de conf0ren,
,Lo' ,lugar, "Guida Gcrahl, pera-se que Ó "oúro bran-' cla. mternaclOnals. Eao fncitos em

com BMW,' n'6 tempo .de:' 7m. "
,

'

"

umssono
_

em apolo. das causa"

e 35". 2'.0 lugar Lauro 'Cor-
co �ossa, dar margem. ao das naçoe" mais fraca's e dos

doya, BSA., ,3.'(} lugar:' Etnes- BrasIl de c0:t;nprar. as lflU-- :nus desej-.)s de preservação da

,to Mueller.'
,", , meras materlas prrmas de llberdad'e.,Nos que tivemos de lu

Classe 500 cc. _ 10 vIto que precisr, ,para ° seu ta: para obter ° que boje POE-

1.0 lugar, Lucíl�o Baumer, completo desenvolvimen- SU1mos, 'compreend�mos perfeita·

d::; lVIoto C.' de JOlnvdle, com
' mente {} valor da llberdade e te-

máquina AJS, no tempo de' mos o firme proposito de conser-

9m15". 2.0 lugar, Fritz Bru- ,O varla".

ner, com Um3S". ,

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

Máquina,s "Sunbean" 3 - Elimina as Juntas c'e
10 voltas Munições, de Investigação

1.0 ,lttgar; Afonso Reiter, com Cientifica, de Fomento e él

,9m45". 2
..9 h\gar, Fritz Rei- retoria de Abastecimento.

meri em a.o Ernesto Vetsch e 4 _ Cria mais seis cargm
,el11. 4.0 lugal�, LelHs F. da de seerçtario adjunto da De'
Costa. - feO'a. '

Um agradecimento Os dois !lrimeiros pGutr.s
Os dirigentes do MotO' Clu- foram os que deram lugar à

be de Blum�nau pedem.-nos oposição. O representante
,sejamos interpretes de seus .Tamos Devereux, oficial re

sinceros agradecimentos ao's form<;tdo' do Corpo de lnfan·
"lralorosos c,olega.s lageanos taria da, Marinha, preveniu a

;Lauro Cordova, Edmundo dos Camara do "perigo" que {I

.'Santos" .Ianil e Max Blan- plano acarreta.

�;:enb,urg nela. sua presença às 'CONTROVERSIAS .(
Íestividadf:'s,' abrilhantando O representante Dev,'ei
sohremaneira as competições, Short, presidente da Oomis
e t1Jmbem. ao ISr· Lucilio Bau- são de Serviços Armados da

'iner, 'o famoso az brasileiro Câmara, manifestou, em de'

que tambem, com sua pre� iesa do _DIana. que o temo!'

simça, constitúiu-se -num dos de que o chefe do Estado

principais atrativos àqueles Maior Geral assuma poderes
festejos. ditatoriais "era !Jrod'uto da

fantasia", ao que respondeu
Devereux que nã,o, se tratava
de fantasia, mas de "perigo
real". E acrescentou que a

dar-se mais faculdades' ao
chefe do Estado .Maior Geral,
-"0.5 planos militares do país,
e msua totalidadé,

- iiéariam
centralizados em uma SÓ peso
soa",
A resolução ,para vetàr I)

iplano foi apresentad'a pelo
representante RQbert Condon.
Outro opositor do plano;' c
representante, w'illiam paw:
sori,':�dé:(:Járõu que o mesino I

,

investe' o éhefe do Estado IMaior Gerç!l de pode:r:es de
um "super�homém'I.,"

,

1��_.;;��,�� � ���__� ��__����2_��::

I���u�'_��"'��������
r

--

,( .rtH��f'CA

,Negócio ,de Ocasião'
Vellde-se ou fro��-se por um automóvel uma casa si

tuad1\\ no centro dâ cidade do Alto- Paraná, 'lnfõrmações
com Dswaldo Metzker" à rua João Peasoa, 3.280.,

,

PROCURAM-SE

RIO, 27 (Meridional) -

[
Com essas palavras o sr,

"O Brasil, precisa equilí- De Benedito, chefe do Se

brar sua di1,�isas, normalr- cor de Compras Ie Vendas
zar o cambio; atualizar os de Produtos' Exr�ortaveis
pagamentos atrasados e' do Banco do Brasil; expli
isso conseguiremos evItan- cou ao DIARIO DA NOI

qd'� �,r,o��. �os n?ssos pro-
TE a� �eclaràçõ€s- feitas pe

duto:s 'agncólãs; préférindo lo mmlstro 'Osvaldo Ará:'

'V.ende-los, sempre que pos-
nha a :vários jdl'nalistas. es

slvel. trangelros' em' ,entreVIsta

:j.lil�t� co_le�iva, ,'q�andO' 'aquele
------"_;;;..' mmlstro ':'afIrmou que o

B Brasil não; mais trocarjla

to Clube de'" algodão; mas 'sim venderia,
Blumenau, tal a como aHás, :já esta venden

magnificência de SUa festa SO- d
ciaI esportiva,

o.

Ofereceram as provas de
ante-ôntem 0'5' seguintes' 're
sultados:'

(lamioneres Usados

Um dos melhores meios de

evitar um resfriiido' é tomar o
Cognac de Alcatrão Xavier,

que atua como preventivo da. ,

infecções hrÔfiquicas ,e '

pulmonares, desinfetan5!P e

fortalecendo os órgãos

" PERNAMBUCO e

,:É:m ,Recife: Santa Cruz I) x Tre�

zc de Ca'mpina Grande. da Pàr�í-'
ba, O,

<NO EXTERIOR

MOUU·S! (OMO UM PINTO.
MAS TOME o

.

ÇOGNAC: DE ALC:ATRÃO XAVIII
....f':�'� _-. �,r:�

�

Na Argentina!, Ferro
2, x Hosário Central O. Gimnazya I,

yEs grima 7 x Lanus 3.
: f

Em Lima: Portugu,esa, de Des-"

portos' de S. Paulo 2. xc Sport Bo

O.

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

AutQmóveÍ!3 Usados
(jaminhões Usados

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

_ Linha _
MOPAR

.. ..

TÉCNICOS E COMERCIAIS

,4 S F A l LA·�M. E ti 1: O
TROCA
VENDA
COMPRA

{loncesSiolÍários:

CAM�õES F. W.D. (Four
, Wheel Drive)

'1;'RATORES: L. H. B.

de jardins, garagens, interiol'cs de fábrica, etc.

tOI E S P:R1SIA'( Õ E-S
,

-

pontos da cidade

D':E J E R:R A,S
em diversos

,

M ,E D ,I"ç õ E S

"A eIS A" _ Fone 1324 _
BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 983
Telegramas: VANDEMEENE
� til

'

O P E R A' RrÃ"f"VW

INFORMAÇõES COM

OSNILDO CERQUEIRA

fie DURALUIVHNIO, 'no mais
bauHmto.

'APARELHOS'

JNDU'SIRIA .f COME'R(IO
BlUMENAU'

':',

-'. -
".,

S;' '{ATARI,NA
"

'.
}'

-

P a r a P r o ,0·1 a: E n I r e g a:

Fara Paralisia Inf.antil c demais
ósseas.
Fabricadas por:

Rudo>.lf Wiesbauer & Fi1110.
Rua Senhor 'uén Passos,

Porio A.1egre _

Rio Gramle do Sul
,

No dia 29 6 estaJ.'á um técnico da

çio d<>,s interessados no

HO'TE:L

Empra'iagem
Trição

"

de c!,lhas

PRECISA-SE
GERU

!>lotores Diesel uDROTT"

50l) - SOO v, p. m, 7 -

para portas
-,-,-x--

Todas :MAQUINAS TEXTEIS
-'_ x.--

:DECALCQl"IlANI�,!?" .

.Tod,O;'3 tij)os de fijAC0S com 1m�
, pr-e:;sos'

'

,_,,,--- IX __

TOdlls '1nstl'umentos, Apar.elhos
;Máqninas par;>,' LaboratÓriOS'
Científicos. '

'

ualani:ll.�, G-eode5ill, 1tfeLe(lrolo�
gia, Vidraria, Porcelana, 1'ltp,,1
filtro - Ul;ensU!"s em geral
,Material, foto�rafieo.

--'x -'-

OFICINA para :BOl\IBAS IN_

JECTORA'S.
Todos/ .()s ,dias

Precisa-se de um ótimo ofi
cial, na Silva Neto Alfaiate
em Itajaí. Gratificação d�
fim de ano e seguro de aci
dente coletivo no' serviço ou

fora dele.

De uma Mo<;a para servi
'1;05 leves, Que saIba falar dois
idiomas.
Informações na Confeitaria

TO:E;NJES ----:- ,Rua 15 de No
vembro '962.

VE,N D E .. lE
Um'câ�inhão ChéVl'olet 51·
34,000 quilometras
,Estado novo, informações
na �edação A.P. "

Máquinas agrícolag
da, Alemanha.

'

Semeadeiras, AtadOS de

Grades dI! dí�C(l$, ,(hallos
dos oS tipo�, CultI'nldorcB, Corta
f)eir.. s, Clas5ificadores.
i\ii\'{�tlINAS l'ar:l' 'bene!ldár rua�

de'ira, em todos tiDo�
-

fadas máq\lÍ>llas estrangeiras
estoqlle com pronta entrega.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RIO, 27 (Meríd.) � o ude-

C
.
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b·" t
P'l'B face ao governo. Uont�nle dos -titulos emit�dosnísta Herbert. Levy, tratando, 00 rar.os OS pele IS !JS

..

'- O PTB - retrucou o ge- U

�1;' ��aspa�� �,tus��:ett�oo�o��
.

.. I .

'. U ��CJ�� _as ãi�l���f���dâoa ;���;: para o Brasil pelos exportado·
��i:it=c�;ão�t��a;f;J�a���.

.

.

•
··

..d· I
.. )�f�g���l.somos escravos de

res norle"americanos�ri��p;��Ç�� �;fa�:SliC�n���� ao prOjeto as· errOVI8S �ezV���y� :l�;t���c����;��h;: Nova Iorqu�, (UP) �. �lti��; :::e;�:5;�n�'lU����ao :��não, estavam dispostos a con- ....
.

. do' projeto das ferrovias, con- montante dos títulos emrttdcs de ,

d ítuacãoceder os emprestiinos preten- f POSIÇÃO DO PTB do sr. Lucio Bíttencourt; o

P-!CIUindo
com um 'apalo ao Iea- para o Brasil pelos

exportado-,
dade. E'Sta m:lhora a SI �a���didos pelo ·n JSSO governo ao A declaração do ex-Ieadcr TB resolvera elaborar um subs der udenista para que ajude res americanos e ainda não 1'e5- reflete �sscnClalment�.o '1 mlc�.quaIo orador acusou de h�ver trabalhist� causou. _

sensação. ti_tutivo, pedindo a co�abora- tambem.o governo � yotar 1'a- gatados por esse país foi de =:.. tIl) rce:n:bol�O, pelo
i .:a51, 't .' � •esantado dados falsos ao O republIcano Tritâo da Cu- çao do engenheiro Lafaiete de pidamente a proposlçao.· '96.700 000 dólares no' fim de I

suas divídas comere ars a raza

Congresso para obter a apro- nha estranhou que o PTB se Andrade, irmão do deputado I'
.

O sr. Lauro Lopes prosse- .'. .

., das 'inscritas em dotares, gt'açasvação dos 15& de adíótonats c?locasse contr� o-proprío pre udenistF José Bnnifacio.

ESSe]' g�iu d�l!ois nas suas exp�ica- maio utttmo, o que repr.e"et�: ao cmprêsttmo de 300 milhões deao Imposto de renda e demais sidente do par-tido - o sr. Ge- trabalho estava. em andameri- çoes nao tendo, ao que fiCOU

loque
representa uma baixa -I doIares concedido pelo ExprJrtleis. relacionadas com o PIa- tulio Vargas- O general exptí- to. O sr. Tristão da Cunha evidente, logrado convencer 11.600.000. dolare� du;ante eS_3e.. v. r.� I t 'I')no, inclusive no tocante ao ccu que, .em face de parecer insistiu na critica á atitude do aos udenístas, vi" mes e'O nivel mais. baixo dos úl- (ConcluI na �a".:. _e la _,Banco Nacional de Desenvol- ---

vímento Economico.
.

CRITICAS INFUNDADAS·
Indo ontem á tribuna, por

delegaçã do leader Gustavo
Capanema, o sr. Lauro. Lo
pes disse que' não tem o me
nor fundamento as afirmações.
do deputado Herbert Levy, as

quais o Ieader udenista, sr. A�
fonso Arinos, repetiu em a

parte, -esclarecendo 'que as

in-Iformações procediam de boa
fonte braslleína, no exterior,

·,do no tocante à inexis-
tência do "teto". de 500 mi-·I-e Ihões de dollares anunciado

I
-elo governo, ao enviar Men
sagem ao Congresso sobre a

-.ljatéria Indagou o sr- Afonso
Arinos se esse "teto." estava
fixado nos entendimentos en-
tre ó Brasil e os Estados Uni
dos, tendo o sr. Lauro Lopes
esclarecido

.

que não estava
. porque poderia variar para
mais cu para menos. Quis ain
da o sr. Afonso Arinos saber
Se nele estava incluido o ;em�

prestimo .

de .90 milhões de

I
doll'flres obtido pelá Light,
com a garantia do Tesouro .

Nacional, tendo o :orador reg-

I pondido igualmente com a n�:"
gativa. Entrou o sr. Aliomar
Baleeiro nos debates ingadan
do se o Brasil havia pago a

segunda prestaçã'o relativa ao
emprestimo de 300 milhões de
donares.

- Foi paga.
._- Tenho informação segCl

ra de que não se efetuou es�e

pagamento até o dia da saída
do ministro Lafer - afirmou
o $r. Baleeiro, que pediu ao
orador Dara se informar S J-

1 bre o as�unto_

e esclarecer me

\ lhor a sltuaçao.

I
O PROJETO DAS FER-
.ROVIAS ..

.

. Após essas.breves.escaramu
Iças, .

entrou o orador. a elogiarVERGESSLICHK PREIS8EHOERDE' o Plano de Recuperação Eco-
.

D�r COFAP' sowie ihren ZweigsteIlen in allen Staa- comica,· dizendo que ·só ele
.

. bastaria para exaltar qualquerten eles Landes (COF�Ps) sirid alle nur denkbaren Fehler, governo. O sr. Afonsó ArilliJililrr�uemer und aehnllches zuzutrauen;, doch berichiet tnan voltou ao debate, elogiando o
un� .,nun telegrafisch, dass die COÃP in Rio Grande' dp 'Sul Plano, mas duvidando q�e
�ich zu den ihr allgeborenen schlechten Eigenschaften qualquer dos pr�gramas estl-

·

,.,..... . ..

I
vesSe em execuçao. O orador.auch noch dle Ver�esshchkeIt zulegte. Da naemhch das alegou a necessidade de leis

�uftre�en eim:s Mange!s an Speisefett zu befuerchten war, especiais, já pedidas ao Con-
lmportlerte Sle, 'nach lden notigen Besprechungen mit der g�esso como a de transforma-
COFAP, 500 t.Sdimalz ausArgentinien. Das Fett wird in Iça0. ddasd estraoda.s de. fOerrOgenelen. '.

.

..
.' .. .. SOCle a e· an nlmas.· -

. d�n naechsten Ta�en .lm �afen von Porto Alegre entla- ral Brochadô da Rocha veio ..

.den 1;vuden, decIl wurde dem PUblikum" die unerfreúliche
.

tambem ao �ebat�. e .declarou I
Nachricht gegeben, dass dieses Schmalz das die 'COAP ! q�e esse proJeto Ja estava �ul

t '1 '-1 t
...

d 1 dI'
.

I
mmado pelo PTB, como m-ver e1 en

. Wl1, eurer sem. Wlr a s as lleslge Produkt, constitucional e contrario aosd�s zu sehr hol1eu Preisen ii1 den Geschaeftshaeusern der interesses do sistema ferrovia-

�ra�che zu fin,den ist. Die .Frage ist nun, wie, dies moeg·

I
rio. nacional.

.

:Ilch 1st,. dl:jch dle Aníwort ist verbluefferid. Es handelt sich
Ao�MNEM ESTEnaemlich um ein:é Vergesslichkeit der CGAP,· die es

únterliess, sich an die Zollbehoerde. zu wenden und um I'
mARIO

Eirifuhrsteuerfreiheit. fuel.; das Speisefett zu ersuchen. Da
nUll die gC111nnte Steuer g'ezahlt werden muss, wird das ·1'Fett l'und Cr$ 4,00 pro Kilo temer aIs das brasilianiscI18

I Schmalz se.in.

I .
.

.

i BOTSCHAFT AN. iHE ÁRBEITER DER SOWJETOZONE
!

.

BEIUN 19.'··..:.:_ Die Fuehrung der Sózialdemokra
Itischen Fartei in Berlin richtete an die· Arbeiterséhaft

.

des

I Sowjetsekiors ein�n' .AppeIi,· in dem diese aufgefordeIÍ'l
, wird,. sich ruhig .zu verhalten, Es heis.st ind,elll· Appell Euer

I, Kampf uno Erfolg·steheu?eispiellos· in der Ges,chichte der
von Diktatoreu. beherrschteri Voelker da. Nachdem jedoch

I die sowj(3tische B�s:a�zulÍ.g eingegriffen und den Belage-

I nmgszustand �roklamiert hat, ist die Erfuellung Eurer
Forderungen em ·Pl'oblem goworden, dessen Loessung! micl:J,t mehr yon der Kraft der Ziviibe�oelkerung abhaengt

I :l3ure Fo:der�wgeh 'koerirten nur no�h durch die Zusam-
menarbclt mlt dcn Kracftcn qer frelen Welt erfuellt wer'

1
eten. L"s;it Euch l1ícht zu Taten hinreissen, die nur unnuet
,!.e Opfer verursachen l;:oennen. Bereítet Eure Kraefte fuer jdie kommend�n Ercignisse vor !. - I

!
.

w u s .. ';-E�--;, I E ? II . R Hund nicht von Eurooa nach Amerika

Igabracht' ..,
� ..

'

n lange vor der s;arüschen .Erobe-
I rung kan11te11 u. . die Inkas schol1. ,liuIide. '

;

I
.

DASS DAS b
.

,.

.;Reich �twa 1/4 Teil der I
Ei:doberflaeche bêsetzt u

. .<:!�ssen Bevoelkerung un- i
gefaeÍlr 1,5 von s;aem�lich.en Melr�c�flras�en' betraegt-: '!· DASS EIN amenkamsclKr Mecl19.ruker. wáehrend
sei11er Freizeít' ein Auto baute, wozu ·�i�b��1· �m.indiger ITagesarbeit. 12 Jahi'e in An.spruch nahm, und:··

.

er fuer Ieinen Stossdaemp:fer ,:elcheli in der Fabrik í� eil:1igé:a::'Se- Ikumlen hergestellt wlrd, 6 M'Onate beans!lruchte, . I. .. .

�---'
'.

!

Diretor! MAURI CIO
...

�VIER

Reãat(Í:r� RAUL FAGUNDES

wfx P !: nr B N T 11

ANUAL .. ; _ .. •.. .;. �.. Cr$ 150,00
'. •

'Ó, SEMESTRAL •....• ; ••. .,. •• • Cr$ 80,00
. :;N.o AVULSO .: .. :': : ..••.. Cr$ l.�OQ·

Sucursais: RIO; - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone.

42-5953 -.. SÃO PAU L O: - Rua 7, deAbril n, 236 �. 4.0 a.udar -- !'ones: '-827� e 4-4.uH
BELO HORIZONTE:._;" Rua Gow. 24.-.PORTO.A.
LEGR:ll:: ...;..;. Rua .João iUontanrl•. 15. CURITIBÂ: -
Bna Dr. Mu.rici, '08 - �.o andar - Sala 231• .fOm.
VILE: - Eea S. Pedr-G. iI. ..

. .... :. ...

lDEUISCHf> SPA1TE
1 K�izE BERI�HTE
j, .....:. .

. ...../ o·· _.. ��.�_"'"
I

13 lVIIL�IONEN CRUZEikos FUER WASSER UND
'1"

KANALlSATIONSAUSBAU -. IN ITAJAI'

I B�i eíner Sitzung der Assembléia Legislativa wur
de das Projekt, we1ches dem Staat beré�htigt eine Anleí-

!
he von 13 Millionen Cruzeiros fuer -die Ausbauung der

1 Wasserleitung und Kanalísatíori in Itajaí aufzunehmsn,
I gebilligt.
I· ..

I
" . ",

II APPELI. DER; VÊRLAGSSANSTALTEN
·

. DESPRA.ESIDEN'l1;EN
! � , .... Im Hínblíca auf die Sehwíertgkeíten, mit denen die
i '.'crlagsanstaIten durch das Importverbot fuer iauslaen
I dlsches Papier zu kaempfen haben, wandte sich rue ".Ca-

I
mara Brasileira do Livro" im Namen der Herausgeber
und Buc�haendler des Larides an den Bundespraesiden

I ten und brachte zum Ausdruck, dase umehende Masshah
r men erforde1'lich seien, um zu verhindern. dass die Buch-
industrie ihre Betriebe einstellen muss. 'Unter den zur
Zeit herrschenden Verhaeltnisseil kQenne nicht an (Úe
Herausgabe VOn' Léhrbuechern, wissenschaftlichen Wer:ken

I Literntur etc· gedácht werdén und die Autoren, Kuenstler
lund alle an der Herstellwlg voníBuechern beteiligten Be
i rufe wuer.den dur?l). diese Krise in �chwe:ig�eiter: gera.,
I ten. Das 1m· lnland hergestellte Papler sel mcht In den
genuegenden l\�erigen vorhanden und sein Preis ueberaus
hoch, auch koenne man mit festen Lieferterminen nicht
rechnen. Die brasilianisc:t1en Herausgeber wundten sich
mit einem aeilnlíchen Appell auch noch an andere Re�
gierungsstellen.

Prepare
o futuro de
seu filho

IOFOSUAL.
. (Iodo·fósforo-Gálcio) ,

o famoso
tônico

nervino 8

muscular

HUMOR Um p�oduto do

.lABORATÓRIO LICOR
DE CACAU XAVIER

S. A.

l��� ���i'.i>��� .......- -'-'----'--'"---------.

§ : Cd,m 'u n i', C "a ç ã o

I
.'

Para: maior clareza· e conhecimerdo de fodos ii (IA.
I

.

BOAVISTA . DE SEGUROS,·· comunica aos: seus distintos cliênles,@ . .

, _. ..
.

§ .
corretores �: ámigos que,.. por ralões técnicas, foi criada a Su-

l .... cursai Parana':Sinfa:(atarina, com séde na cidade de' (uritiba,

J . continuando a operár 1I0rlllidmenle no Estado de Sanla Calarina·
s···. sob orienf:caf�ode Ir�s inspetores regionais e' escritório em· 81u

� . meRau, dmgldo por
..

um
..

procurador.
í

. ..
.

.

.

.' .. Blumenau, junho de 1951. ..

··- ..�""�..""-..;'I;;i���"���������irj��

I
r

mil "dolar

_l__
a tradicional

.

qualidade

MCUltemos ex!,oslç!lO
pormanente de' todos os

modelos dos no�ávejs

ILCO

Phiico tropic - mod, 3562-:<
Rádio-fonógrafo. Toca discos
long·pia)'ing e rotação nor

moI. Ondas curtos e Janga5.
Alio falante de 12". Móvel
'T1cderno, todo de imbuia.

Distribuidores dos Rádios Philco, nco nos limitamos apeneis a

vender rádios. Continuamos a servir nossos clientes mesmo depoÍ$
da entrega do Rádio Philco de suo preferência. É que, possuindo
oficina modernamente aparelhado, dispondo de técnicos especializados
e contando com estoque permanente de peças legítimas -

podemos assegurar aos compradores dos Rádios Philco perfeita
assistência lécnica, inclusive a dorr.icilio. Eis porque poue:nos (,Firmor:
Garantimos a tradicional quOlidade ('/1i!co! E agora com m'Jito

Imaior Omplitude 1... Já não são apenas 3 meses! O seu novo
._

Rádio Philco tem agora a mais absoluto garantia por 12 meses! "- ..

Mais uma vantagem que podell".os oferecer CIOS nossos freguêses!

IIAproveite o novo plano de Vendas cios Rádios Philco!' ..
• � i

, •
• '��3&';!:��� .}

, '. r'·m'<.;;>;'.d\<.;t/'fi'iJ;"N,,'·J.'l"_"'.,,·�-íe" '}.

If����
, :

',-' �- }
·"·.WJ> ...�:k�·J..H�:;,·.' '.�·?,f�:;·'" � I��'i.l;:&��>.� ........(,(;,$;O':.;.,.••ir".t!-".�. �

""
•

.

<.'

.� i
�!
t ! ;
� ! Il. il.�J

o mais perfeito em suo clas
se. Ondas cur:as e longos.
5 f(l;�os. Alto falar.te· ,uper·
SC-Iliivel. P�rmjtc a lcp1açüo
de leca discos.

Rádios PHllCO % IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO

liDe fama
mundial peJa qualidade"

·
.

Matriz: Rua Borã'J do mo Branco, esq. de José Loureiro - Curitibci
Filiois, Ponta Grossa - Lond,'ino - MoringA - !>Iumenou - íJistribu'd::lres exclusivos para o Paraná e Santo Catarina

Taritas mais b a r a tas para as !Bilhete' a VA GA
,viagens aéreas I n t e r n 'a C i O n a i S S�Aq���.�o�!r.�L!!!�T�d' amigo D', GotulloI

f-
-

f
'"

I O" t
..

d II "t- C" O senhor mistrou desejos de saber sc o deputado Her-.. ! IlaçaO el 8. pe O Ire.�rIO e
...

eronau I.C.a I· bert Levy, zangão da Bolsa de São Paulo, é uma espécie
• de Munck3usen·

.

.

111-.Tabela Ia em vigor· Posso satisfazer ao aoetite de sua curiosidade. Mais•

ou menos. Herbert Levy quer se considerar um dos maÍoresA Diretoria de Aeronáuti- DE NATAL para: ilha do' Cr$ 13.800,00, T - Cr$
. fir:ancistas e economistas que vivem neste nosso maravilho-

ca Civil aprovou a tabela de! Sal e Dacar, P - Cr$ .... 11.460,00; Houston, P --- CrS 'so BrasiL Vale muito menos do que !lesa, e do que se

tarl'fas 'I'
.

1440000 T C S 11 -4400 J·ulga. Faço-lhe, contudo, justiça, reconhecendo qualidadesinternacionais de pas- 11.910,00; Casablanca, P -
.

, ,
� r,. .::> '.' •

d� homem trabalhador, digno, honesto, até prova em c(m�sagens de escalas brasileiras. Cr$ 15.990,00é Lisboa e IvIa- DE S. PAULO para: Caie- trario, e estudioso.
; 'para ·a Africa, Eurcpa e Ori· drid, P � Cr$ 16.890,00; Lon- na, T - CrS 6.090,00; Geor- Não escreve mal. Fala !leIo método confuso_ Mas, de

.

ente Próximo, tabelas essas dres, Paris, Zurique, Genebra gEtown, T - Cr$ 7.020,00; pois de publicado, o que leu da tribuna do Palácio Ti:raden
.já em vigor, e que são .a.s e Roma, P _ Cr$ 18.690,00; P3ramaribo (Zanderi) T

_I
tes, m·erece ser exa�inado: Assim, por exem:olo, o !.h.scurso

..

'
. que ::icaba de oroferIr apos o seu regresso da Amenco doseguintes: Amsterdam e Franckfurt, - Cr$ 6.450,00; Lima, P - Cr$ Norte.

-

.

DE S. PAULO para: ilha Cr$ 18.87:0,00; Ccpenhague, 6.510,00; Port of Spain, P -

. O "zangão" está mesmo zangado. Todavia, acertou em
do Sal � Dacar: P- Cr$ .. P - Cr$ 20.202,00; Estocol' Cr$ 9.150,00, T - Crs .... 1 cheio,

em :t;nuitas coisas,
_

Dara demo�st�a�' que estamos vi-
3 C 1 P C P I 780000' C· II G

.
- vendo debaiXO de uma camara de oXlgemo. E ao entrar noI .860,00; asab anca, -. r$ mo, - CrS 20.949,00; s- . , , alacas .•a uaUl

ca.pítiulo referente aos nossos atrasadDs comerciais, na im-

/17,940,09; Lisboa e Madrid, tambul, P - Cr:;>' 22.371,00; ra) Cr$ 10.440,00; - Guaya- portancia de 457 milhões de dólares. foi aparteado pelo nos-
P-Cr$ 18.340,00;· Londr�s, Beiru1, P - Cr$ 23.551,00. quil, P - CrS 9.450,00, T so Maria Vai Com as Outras, o boní.s,imo Gustavo Capane�
Paris, Zurique,

.

Genebra [� LINHAS NORTE�'AI\'lERI Cr$ 8.700,00; San Juan, P _ ma,
..
Que, como sempre prá variar,. doente.em deíender à

Roma, P_ Cr$
.. 20.640,00,' CANAS 11.13000 T _ CrS p::Jh

..h�a do governo, começou ia· dlzer toh?€s de toda a
, , .

..

especle.Amsterdam e Franckfurt P- DO RIO DE JANEIRO pa- 9.540,00; Havana, P - Cr$ Aproveitou-se ainda, o .esperto Levy para assinalar
20.820,00; Copenhague, P._-. ta: Caiena, P-T- CrS .... 12.450,00', T - CrS 10.95000; os graves p.2rigos em que nos encontramos, e da náu que
CrS. 22.152,00', Estocolmo,. P 550000 G o g t P T MiamI, P _ CrS 12.750,00 T nav.ega sem o piloto, pela falta de res_I')onsabilidade e aus-

. , ; e r e Dwn, -

, terldade no comando .-' Cr$ 22.899,00; Istambul; P - Cr$ 6.630,00; Panmaribo - Cr$ 11.100,00; Nova Iorque E o noss:J correlígionario Tenorius; diante das babo-;__ Cr$ 24.321,00, e Beirut, P (Zancleri), P-T- CrS .,.. P - Cr$ 13.800,00; T - Cr$ zeiras do bôbo alegre Que é o Tris,tão da Cunha, aproveitou
- Cr$ 25.707,00. .6 ..060.00; Lima, P- Cr$ .... 11.460,00; Houston, P - Cr$ :1 ('(ixa do nosso Cab�nas, do 110SS0 super-estadista .JbãG
no RIO DE JANEIRb ,pa-

,,_._._�
.. --

.

1440000 T _ CrS 11.54400, q_?bal_las, e
..
!XIS'OU a ajudar o Herte Levy na sua dlgres-6.5'10)0 _:_ _:'_Pcrt of Span, ' ,

sao fmancelra,ra: ilha do Sal e Dacar, P- P _ Cr$ 8.640,00, T � CrS
. _ ...

.ôJ1 pôi't'Yo ALEGREpara: J .

O senhor. detesta ler discursos e ouvir planos massu
Cr$ 13.560,00; Casablanca, P 7,380,00; Canca (La Guaíra) Caiena, T _ CrS 7.260,00; do:" sobre finanças. Há, p�rém, �')ass?gens. �o goz'ldo He1'-
- CrS. 17,640,00', Lisboa e .

1 G "t TC'"" bert Levy, que, feito ,em pllulas pre;ndenclals. m.erecem serP - CrS 9.930,00é Guuyaqui eorge own, - 1",. . ..

apreciados pelo governo. Então, no que diz respClto ao des-Madrid, P - CrS 19.540,00; P _ Cr$ 9.450,00; T Cr$.. 8.370.00; Parampribo (Zan- perdício de nossas divisas em im!lortações obtidas pelos·Londres, .. Paris, Zurique, Ge- 8.700,00; San Juan, P - Cr$ dr2Y), T -- Cr� 7.800,00; Port camaradas, pelos tubarões, pelos afilhados do Pa!lai, os da-
nebra. e Roma, P-:- Cr$ .... 10 830 00 'T' C c 9 540 00 f S

.

P C c 10 410 00 dos são de estarrecer·. , ,-
- r", . . ; o paln, - l;'_� •

"

De 1952 até agora, nos cinco primeiros meses do ano,20.340,00,' Amsterdam e H
.

P C é 1245000"'" C S 8 850 00 Cavana, - r", . , , '.1 - r, . " aracas já importamos prát;mais de. 30.000.0.00 de c:ruzeiro� emFranckfurt, P - Cr$ 20.520,ÓO T _ CrS 10·940,00; Miami, P (La Guaiara) - Cr$ " perfumes e uísques, sendo que TenorlUs, que e bem mfor
Estocolmo, P - Cr$ •••...

_ Cr$ 12.750,00, T _ Cr$ ., 11.700,00; San Júan, P _ Cr$ mado acentuou que que ainda esta semana deverá ser IiI

I P C S berada uma uartida de uísque, que vai a mais de Quinze..22.59.9,00; Is.tambl.l, .:- r '11,100,00; Nova Iorque, P _ 12,120,00 -T- Cr$ 10·830,00 mi1hõ.es de cruzeiros e que vão produzir a::s felizardos, aos24.621,00. e Beirut, P - Cr$ Nova Iorque, P - Cr$ .. •.. felizardos afilhados da CEXIM, um lucro de 450 por cento.25.407,00- E I im i n e as: 15.430,00" T - Cr$ .. Imagine só. meu caro Dr. Getulio, o volume e o lucro
DO REC.IFE para: ilha. dOI

E
1239000 que tudo isso dará se o senhor fizer a calinada de llemear

S· P I NH·
'. , .

Cirilo Júnior ministro do Estado ! ! ...Sal e Dacar, P - Cr$ •••.

.... . ·A·S �bE BELEM pará: Caiena, Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo12.240,00; Casablanca, P .:_
T _ Cr$ 1.380,00; George- certo das horas incertas,,1:1'$ 16.320,00; Lisboa e Ma- A causa Combatida DO 1.0 Dia town, T _ Cr$ 2.490,00; Pa;_ BARRETO PINTO

drid, P - Cr$ 17.220,DO; Logo á primeira aplicação, Nlxo' ramaribo (Zandery), T - Cr$Londres Paris, Zurique, Ce" lI.rm· começa a eliminar aS espb P. S.
"

. nllas.cORlO sI fosse por mágica, 1,890,00; Por of Spain, P _nebra e Roma, P - Cr$ ... USe Nixoderm á noIte e V. verá sua

19 020 00 A t d F pele tornar-se Usa, macia e limpa. Cr$ 3.810;00, T - Cr$ .. ..
, .

, ; . ms er alll e rahc Nixoderm é uma nova descoberta
f t P

.

C C!- 1·920000· C que combate os parasitos 3.240,00; Caracas (La Guaia-. ur ,
- r", . , ; .0- da pele causadores das espl1}has,

.

penhague; P .:._ Cr$ 20.532,00; frieiras, manchas vennelhas, acne, ra), P - Cr$ 5.100,00; -

Impingens e erupções. V. não pc- San Juan, P .:__ Cr$ 6.000,00,Estocolmo, P - Cr$ 21.279,00; derá libet:1:ar·se destas afecções .

. cutãrfeas a menos que oêlimine os T � CrS 5.100,OQ; Miami, PIstambul, P - Cr$ 22.761,00; germes que se escondem ,nos mi-
B· t T, C·S 24;08700 nú.scu1osporos de sunDeIe.Portan- - Cr$ 7.920,00; Novo Iorque,e eIrU,.r;- - r.. .

,
.

ta, peça Nlxoderm ao- seu farma· T C Scêutico. hojE' mesmo. A nossa ga-
P�, Cr$ 9.000,00, - r

.:I-..z rantia é a 7 0"0 00

......mOUerm sua:malor
. �, .-

'8111 as Ueeçiill$ Cult.,e::s proteção.

- Tudo O. K. Contim�3mos chlll:iatendo a inflação
de maneira eS1)etacular. em observancia ao.> prin
cípics que estabelecemos na nossa campanha. Só
.em maio, foram emitidos Cr$ 1.098.342.002,00.

II - Como contribuição ,à Biblioteca que o

Jockey Club aC<iba de organizar, na :presideneia do magní
fico Mario de Azevedo Ribeiro. prestigiando a ação
de um incansável mestre que é Julio Moura, man
dd hoje o Gr.egorius II adquirir toda a colação da,
Política do BrasiL Achei conveniente deixar para
deD� is.'" remessa do volume da "CamDanha Pre
sidencial". Tudo a seu tem'Jo. Quando

-

ficar com
pletamente bom, sem sequito ou cum_l)incha.s, pro
cure ver a nova biblioteca do Jockey Club, que vai
ter uma' excelente impresso.

III - Deixou, hoje, a !lasta da Justi(_'a Xico
Negrão de Lima, em virtude da relll'::delação mi
nisterial. Perdeu o seu governo um grande titular.
Aíestão as demonstrações inequívocas d,e :a.preÇ'ü
que lhe foram feitas pelo país inteiro. O Xico deixa
() Mini�tél'io com mai::: !)i'cst.ígio do \lHe ao fotilSüTiijr
a :pasta' da Justiça.

CREOSO'l'ADO

fEUOS ) I
Sa.patos para H.omens.

IISenhOlras e Crianças I
Cl\SA "A CAPITAL" 'I

Em Geral ( TERNOS

Silveira

''''6'

I

..
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QUARTA I'A'GlNA

CURIOSiDaDES 00
PLATONISMO

anos sua idade. -. ,.
..'

o
. mais antigo e conhecído do

respondou ela povo é: ",egt�ramenle. a mas-

.' [sagem manual."RIa -

é' exece -

graciosamente, mas nada ,1:::nte 'nara aurnentar a circu-
.

ce :'eidc.o Ilaç80 -sangu?ú2a, fbrtaleéer
Eu os acrescento às mi- I cs tecidos e, sobretudo.: para

I pre�:n;r a COllstltulçao dasnhas amigas! rug",.". .

--------------------------;-�-_

I O relaxamento e a flacidez

Quebrando Cabaça ; g�ti���e'D�·:�:�ift���1.:!�e ���1�.................

6
..._-.. 'massag€ln lUaS.' sobre as

-

ru-
-

.

. I gas já 0: nst ituídas, o seu efei-

I to deixa muito a desejar. De
um modo geral a massagem

I deve ser efetuada na testa,
em volta dos 0Iho.5, na face

I
e no pescoço, com movírnen-
tos leves, progressivos e diri

I gida no sentido dcs �ulco.s, da
i pele. Bastam ser f1::Jtos tres
í a quatro minutos por dia e a
I melhor hora é nela manhã.

I PBr 1 fazer a massagem usa

I se comurnenta um corpo gor
i durosi. olco ou creme, para
i as cutis que são secas cu 1101'
: mais. As !)Ples' gordurosas
podcrn sur massejadas com

,talco '>·O!t1UIE. ',em perfume-

i A orielltação a seguir por
ocasião da Inas!;agell1 do 1'05-

I t o elc"'P C"pr °I �('P: .. int»: nri-n"!c.ir;,l �� ;;r0("i:�·;·' �f-���;-:\ ��pider-
;BC (·'if.o'j;) cr_'mp),·tam('nte Iirn
na � enxuta, l!�,Jnd::. -sc aguR'1sabáo c uma toa lh» fina. De
pois, pntão, íntclam-se os 1110-
vimcntns. A�lcantc a('onselha-I��rernos U:l11 formula de creme
ele m:.ssc.g�rn muito facil de
ser pren,u'adél em qualquer
farmac!». Btlsta juntar tres
g rarnas de oleo ele amendoas
d;lCC5 c outras tantas de 1a110 -c

Peroíbe, Capital Iin: em trinta gramas de cold-

1
1 - Ilaqucar. :'eal': branqueamento da roupa. 2 cre8111 .. Terminada a massa-Trabalhar na m.esrna obra. 3 - Cidade da Caldeia; falta, gem l�;,tira-,,:,! r-, rn o ..iux il ioexclusão (pre:oo.sição): base. 4 - Haste a que 52 prendem de umn toalha IelDuda o exas princinais necas do arado: tem ciumes ele. ;) - Reoeticão: cesso de cremo que sobrouadrnirador.: 6 - Milho torrado: nlanta terrníntacea. 7"- c-- sobre ,1. 'iel�· e. em seguida.torlral ; cano de moinho; letra. 8 - Trabalho de quinta-co- pa,,"'l->'C uma I()!'':;" ,:dsll'in-luna. 9 - Cultivar. 9ra�!ca o sport do remo. I ;?entc.

\. ERTICAIS I E:;�rs. (JS t:on':':élhos nara1 - Acossa: suco vegetal concreto. 2 - Sabotar (fi- I n n,aS�'rlL'('1I1 d.iaria. f.!ita
-

emguradoj. :3 - Outr-a coisa; inuí il (fig.): governanta. 4 -- CUSll. ,�I��de\.'end:; uma cr'ientaTapecar ia one�·.sa;. �)artido :volitico. ;) - í(irtude: ilha do ar-
I çã) simples. mas ab solutamonqwp�Ia�o britanicn. 6 - Em ccm-ranhía . de: casa. 7 �- te segura , Os tratal11;:ntos em IProf'issâo (sufixo l ; termo ind ígcna que sfgn if'ica erva; lei ra, : cl ín icus es.'ecializ,;das são8 - Roubo. H - Ec.l)a(.�o; brasão. .; fel!: S l'ma \'e'� por semana e

r��o'�� rã-f,!
Matl"iz: I 'r 11 J A i' -- U

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 E ndezeço Teleg "iNCQ" I
c-s 50.000. 000,00 �••

..

"'1l

. _- .. .. 35. 000.000,00 l!
S
�
b

�

�

ANIVERSA'RIOS
Fazem' nllos·hoje:

vezes no ano nDS

Lucia Homem, es

Manoél Francisco

-.__ . DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
. Médico do Hospital Nesse, Senhora da �uz 2665Consultório: Rua JOS� BONIFACIO N. 92ON<o�;9Residencia- R. BARaO :00 RIO BRANC .

C U R I T I B A' - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME.NTAIMS-. '"

Furunculose, Coceiras, _ an

2 �
,",,,''''''''=1''ÍÍ''i1

.3

4

9
�������-==-4

I
"""""-+......-t=-�-,-i

!

5

6

do sr. Ennel1egíldo
Mauri� Beriom;
- da menina Osvanfl

filha ° do sr. Cluididb .

e �t
MâTia dos Santos Pachecés

Capital
Fundo de Reserva

AGENCl.Ji.S E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \S DO ES
TADO DE SANTA CATllRINA, NO RIO DE JA..1'iElRO E CURJTIBA

Taxas de Depô�tos
Depósitos a vísta (sem Iímrte) 2% DEPO'S!TOS A PRAZo FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2í>O.OOO,OO 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%.
Limite de c-s 5�O.OOO.OO 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VlO.

DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%.

Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4. 1/2%°
e RETillADAS LIVRES Aviso de 120 dias

.

5%
-- -CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL

ABRA UMA CONTA NO "I N C O" E PAGUE COThi CHEQUE Vestido I:Jll cre e e ou [erseí de...

-,��'l1�It�!{nl
ri- Saía euIOgreg-,:.;, Vél_l em turbante.

lit'i'iiEk�i!W.'WJ!_._'!����_� --------.- --- "'---7-".�'-"----"""'�

total dn não exigível c-s 85.000,000,00

P:_aII1P_!Qng., .e .da
da; f�lha do sr.
sra: .Olga Link.

.

YllJINTESi
Total dos. cepósítos em 28.2.53 mais de c-s 700.000. 00Q,00

Ad

seda com blusa
.

.---------------

. TOALHA EM J!'ELTRO verde-bandeira, com

cÕes 'do mesmo em preto, vermelho e branco.
.

-; Becorüa-se o contorno .com tesoura de pícotar.. em
forma .de bicos. Aplica-se 4 novelo.s de lípha, se!;do 1 bran
ct>; 1 p,re,to, 1 verde 906 DMC, .f? 1 vermelho 11.0 iOO Ancora.
Ã : toalha:, medirá 1,20x120 cms:'

.

As cartas serão montadas. :9rimeiramente, e depoHi
epiocadas sobre a toalha.

fi._l)!=__ ·. �====:P�?EC'I$&pt
UP1t?L])f

---_..._-

JIU'[lfS' {( 11
o' MAIS VAlflA9D SORTIMENtO

ÀS MAIS LINDAs' (ORES'
ÓS�MAISRICOS DESENHOS

0.""

-

�hG012;1,

Vendas' a longo prazo
,

.'p R'O S D ot fM·Ô· S� À�
..

Rüã 15 de Novembro, 900 Bllinienalf

R E Ao"h'··"·l(S·�T,.A -
..

-

C A T A R I N E N'·S E
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QUINTA ,PA'GINA

Soperando,
,...,� ....

Bclndeirante de

ataque paisànduano não epenss contra é,.laum grande retaguar�ar máb princípalrnc:nte contra o arqueiro
da���r assll�rJi�����c\'é�TI\��1'� I �!� �ob�;:nd��s lJ�����_r����\�:�� 'proporcionou o' espeta," (ufo,. de d,'.0,.m. i.ng.0"" a,' _ tarde,' na '" Baixad,.a I 4(1�d-A,f�n�.a!1;01!ril?m="-1�rfaOrGO,nadrit:�ye"dna-com a maior dísuosicão e se11" lUas urdidas magnificamente, '

, ... _ " _ e �
so de resnonsabilidade ele- notadamente pela vanguarda maiores não 2!:,enas à legião do o tento de ernoato dos v;- tírnos c?��ntários, que

OS1
rara habilidade, as ínvestidás batalha, ãlvi-rubros ,; paysanmonstrada por S2US jogadores, paysanduana, notávs is desem- de adeptos do vice -campeác sitantes após vários minutos r�sponsavels. pela !epresent�- :�aysand.�anas. Tanto Lange duanos não cans-aram, apre-;'poude . o Grcrrrío Eepo+tivo penhas .ndiv idun is e d isc ipl.i- do ano !lassado, .mus a todo: de desconto... ,·.;ao de prOfL.."SIonals d0' alví- corno 'I'ião foram chamados a sentando o mesmo 'ritmo 'de

Olírnoloo, na atraente Lrd2'1
na tambem. Bm suas duas os espectadores presentes a O setrr defensivo do Ohm' .rubro' devia'm ,voltar 'suas vis- :'rntervir :segu:ídament�, resuí- Jog�, na ia,se' complementar;

cspc rt iva de domingo último, fases empolgou a p:ldida, rn praça despcrttva da Baíxada.vpíco e o ofensivo.do aíví-ver- tas par:a�a.lg"ulJs dos.gacks.do taru:I?,dlsto .

u� Jogo que "d'pincelandQ,", «íesta forma,
na Alamedu Rio Branco, dei- segunda. especialmente, du- Talvez estejam os paysan ,,le de Brusque, deram a nota '!lIa,dro.Juvenll e' nossa suges- pr'end ia :

a atenção dcs assís- com côros as mais diversas, o
xar o gramado, aoós scnsa- rante os 25 minutos Eiua is, duanos, ago1''l,. lamentando -testacada no excelente emba, tão, aO', I>iirece1', �?controu tentes.' ,os quais e�p2T�\iam, a explêndidc espetáculo futebo
cional batalha C0111 O Clube quand � então O time vísítar.te sua falta de sorte na jorna- te, o principal da terceira ro- e.co na. Baíxâda, O Jovc::n: Ar- tod,o instante. ° prrmeiro tea-

I Iistico desenrolado na Alame
Esportivo Paysandú, comple- psrtíu resoluto em ousca do da de ante-ôntcm, :->ois E's1'''; da�a: O reaparecimento de Iindo teV,e a responsabí.lidade to. da Rio Branco, Durante mais
tamente reabilitado e satí.sreí- empate, submetendo a reta: v<:ram bem mais l�erto elo Arécío .co!p� zagueiro central, de ocupar o centro .da inter- E c�ube aos Iocais abrir a ou menos vinte minutos man
to com o ernnato ele deis ten- guarda alv í-rubra a 11m as- trIunfo,. em se consíderando I' substítutção de qeraldo per medi�i'ia, an.te.-ôpteI?- à ta:r,de fontagem,.graças a um petar- teve-se a luta equilibrada:tos embora

-

consignassem os sédio constante e bombar- ·,cus Imnterruptos arremesos Lange, 'a deslocacã-» de Adyr '� apos um mIClO titubeante, dó. desfer-Ido com extrema com, ações destacadas de ambr�squenses seu segundo ton-Ideando.a
meta co'ü:'ári,,: :10 'go",l, duranta todo o c.Jtejr..: para médio direito c a ínctu- ::m,que tevede pagar t.rjbu.to "�olen�ía .901' René., o qual bas as partes. cabendo. a>

tá quando eram jogados os Iorma impressionante. nal'- ?or outro lado. também t01'l são do juvenil Arlindo 11,0 I '.1. sua fàlta ,de .experrencia, 'ao 99de. ser ccrítido por Olímpico urnpljar o marcador.
minutos de desconto, com o do c nsejo a que Lan!:(e rcali direito à Jamentações os 1)U' I�entro da intermediária, eis I fIrmou-se mais tarde, fazendo Jorge, 8!lOS um tiro mal dado Nicolau enviou um centro so
que mantiveram sua inveuci- fi zasse o nassivel e o .mpossr- piles ele Jnsé Pera, (1�, Cluãifi; :JS' fatores principais da me-! 5uz às mais elogiosas réferen- por Nandinho. Souberam os ore a gr:nde área alvi-ver,de
bilidade \'e1 talntJ2m. com :ntcrv'!n mós :mpressionanb l'csis,ieh· tamorfóse cxperim�ntada pelo i cias, Eis aí um dos futuxos Cl'aks blumcnauenses susten�. e René. bem distante da ,nie-
Acreditanrs ter sido est'2 Q I ,:õPs "à la C:1srilh,,", nu,n �L1, prineipa1monte no O�i:lSO o:1�nc? a.1vi-nlbro e as razões I astros c.o� que p'oderá contar, tal' .a vant:'l�e�n mínima llJI. ta' guardada por Jorge, c?l5é-melhor esoetáculo do atual: reap:::r€:d!i1cni') auspicioso ,e 10 maieh. viram seu a:'<':.) prmCJ,�als de seu excelentc! 'J assD.c�atI.on local. pe!'lOdo l111clal, esperando çecu a bem dizer com \) ros

certame. Houve, movimenta- 'lue cam'ou saiisIal.,ão ,ti 16 cair, f'urgindo logo, após o rlesempenho c:ntra uma ofen- j Equlhbrp', est11 a ·c;'lracte- seus fans com, 111Uit<3S espe- to.. O arqueiro não acredi-
1pito final, oporlU!lidade 21'1' :;iva arisca,

�

infiltradora, rá- I ristica '!l'rÍncipa1da porfia, �os ranças a d;is':_rufa: .dós' restantes tando Lsse o·'co�ll'i se aninhar
�lue algl'IlS tarcedoI'!?s m2is �)ida e v:1:z, cujos homens ,15 minutos iniciais, quando '.. . ,

' ,
. '

cX�11tado'3 dirigiram ofensa,,: i.anto conjunta como indhrí- logo: ,oe,'podc notar a seguran"
ao ;Íl'b;tro. sr. Salvador L�' ólualmentc, excelente impres- 'ça ,com tJue se -:_apresentav3 o
IrHi:> dcs SalltO'l. :11e�"'l1d;J nilo • 1-\'J 'deix-aram entre o;; de'Sppr-'! :"e:�;tcW <;lê.fen;siv.l?: do Olímpi-.
ter ele (onü:ol;Jdo .:;m� pl'ep'- í 1st:.>s blumenaUenscS .. ',l ,: : ."0, '011p:" :() tqo flllal mcstrou-
sã!) scu {'l'onômcIJ'fJ, lJcrmí,tin' Falamos, num de -nossos úI-": ".e" !)e'l:1'eiV_";

"

'destruindo
'. ", ..

'

���_,_�---

Lutou' o

Indicador Drnfi��in��1I _ u �tiJUf,UliU

Dentisfas

H PROBST
CmURGIAO DENTlST:.:..

AO LADO DOS CORREIOS !� 'H:Ll�GRAFOS
A· ALl�MEDA ruo B!!ANCO N. 8

Méd cos

DR. T H Il O iiÜHNE
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.

Especialistd em Cirugia e doenc:;as de senhoras.
Diplomado ra Alemanha e no Rio de Janeiro,
Tratamento pela�: Ondas ultrassonica.s.

DR· O. E. KRUii:GER
Doenças de Senhoras e 0lJel"açõt:s. Raios X
Consultório,: Hosllital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 -

l�one 1258 (em frente ao Hospital Santa IsabeD,

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
--- C:LINICA GERAL --

Especialista em Doen\;as de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 33 - 1. andar

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 17Q - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Electrocardiografia)
Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)

A"I'. RIo Branco. 5 fSQbrado) - Ao lado do Cince Buscb

.l\<10LESTIAS DE SENHORAS

DR, RENATO CAMARA
DOENÇAS INTlmNAS

OPERAÇõES -- ONDAS CURTAS
Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

Dlt, GEBHARDT HROMADA
�!lj)ecialist8 em alta Cirur.gia e âocnças de Senhoras

Consultas no Hospita1 Sauta Cat"l!'ilim
Das I} às 11 e das 151/2 &'8- 1'! hs. .

_ BLUlIIIENAU - HOSPITAl, ('L'l,.N'l'A CATARINA
OUVIDOS - NA,)RIZ E GARGANTA

INS'ITI'U'fO DE OLhOS

3! sr .. DRl. lAVARES e HEUSI ... '" ..

RUA XV DE NOV., 1135 - lo. ANDAI�

INSTITUTO DE RAmUM
-- DR. A. Omnm:ECU'!' -

2adl,oteran!a - Raios-X - Flsioteralila - lUetano·
,llsmo .::_ RESU}ENCiA: Rua 7 de Setembro, lfí

}l!iLEFONE, 1'141

ClINICA DE OlHOS,
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

-
, DR WILSON SANTHIAGO

&sabtentll <'Ia l"ac"lIlade de Medicina da UnlvenldaulII 110 BrlUU 1-CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e da� 14
às 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao HOB�

pital Santa Isabel

Advogados

ADEMAR lU!D R.
ADVOGADO

Atende eUl qU:'ll;quer comarca elo Est-ado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - FClIc 1602

Escritório: - Rua 15 de Novembro, 340 - Fone, lHOl

DR. BORBA.
ADVOGADO

scrltório e residência àrua XV de Novembro, 90i!
LUl\iENAU _-- Telefone, 1560

FONÉ -15-31

DR. HERBE Ri 6EORG
ADVOGADO

ESCRfl'ORJO: HOTEL HOLETZ - BLUl\-IENAU

Corretores

UUIjÉR lAffRONl
CORRETOR

Rua Maranhão N. 2 ._ BLu:MENAU

MANO JANGO
Contiuúa a grita .contra os jUiZES. Pcr mais que

\?urem acertar, os juizes são S�1�1,!!Te a "pulga na

da torcida".

· PIRIi IRMIZnS,
CIIÉs;t BIRES,
tORREFACÕES," �iC.
" .

• cafl. mo;"., na hora .ll

_

�

o. MOINHOSScgunrlo sc' cOlit; e diz:'
Imparcial, nada tôrto,
Só :houve, mesmo, um jui.z:
- Foi (, t�I que nasceu môl'Ío! ...

_ 1, '.,. \'. '

Após a partida Olím\;)ico x Paissandú o sr, "Salvad:r"

Lemos, que também é W'ofessor da Escola de Arbitras, por
f9lhas na arbitragem, 8!)ontadas pêla torcida do Olímpico,
quasi foi agredido. ' .

o eafé -moido à vista do

,fre.uêll é sempre preferido, pela. vantagem de

proporcionar um produto fresco. puro, higiê.
nico, aromátieó '_ e uma. bebida mais saborosa.
De fácilmanejo e ocupando espaço mÍnimoio31
MoInhos LILLA,'Onde se instalam, atraem'ue
tlúlses ••• emais lúcros! Solicite-nos 'catálogos.
P��IlOB acessíveis cf faciÍidanes de pagamento.
Temos tamb&l'II: Torradores emoinhos Industriais para
cafê. ':!llevadoreo; Dara café e outros grãos, Motores
elêirlco$_ Discos para mQ1nhos. EngenhOS para can�

CiluHlros para 'padarias ,e pastelarias. Carrinhos para

tt'ails'port!, ,e rodas de borracha. Bombãs para' água.
Bombas rotativas manuais para óleo, gasolina, etc.
Cortadores de trios e outras máquinas para fh"lS e(lo>

mercíals, 1ndustrllUs e :agricolas.

� ','

D'os alunos .que esperar

Quando falha �, professor?
- 'Para a. esc-o,la se salvar'
Si) tirando -o "'-'Saí'vador"!, ..

{_�Oh'?H(;r:.:S de
dJ�lL � l\.;�t�alha !,�elhor.

PfI)lS'pe ��ll bebé!

2 x

2

7

5 x

<I x

4 x

Paulú� o (tempo re:1ulalnentnr). �

Prorrogação: S50 Paalo lxO, vitó
ria que o elas iíicou pal'f'. os jo�
g09 finaÍs do To.rn,zio Octogonal.
Em $anta Cruz rl'l ruo Pardo:

XV de Novembro. de Ja:, 6 x San-

lange, ps,ys�nduana.
Apenas r2gular ,a conduta

de Salvador Lemos dos San
tos na arbitragem, Impreciso
em várias de suas m�rcações,
não brilhou como: de outras
vezes'. Descontentes com seu

trabalH::', pri,nc'ipalrríente, f�
caram os locais.
,Prel:minar:. Paysandj �6 x

OlÍmn)co 2 - Quardcs:
.oLI'MPICO: '-'- Lange,

;\_récio e Gordinho; Advr, Ar
lindo e Aduei; Tico, N.icolau�
Nandinho. René e Corrêa.
PAYSA:NDU': - Tião.•Jor

ge e Irineu;, Cachaça, Péquí
Ilha e Wallace; Patrocínio,
Wil:mar, Julinlio, Heins e

. Chico_

'lJORES NliO SE SUPORTAM

COlYI PACIENCIA,' ELI
MINAM-SE COltl TOGAL
Togai combate as :dores

nevrálgíc'1S, reumáticas 'ou

gpü)aL1, ven;::endo-as rápida
mente, 'rogaI, enérgico dissol4
'vente do ácido úrico não afe

ta, o organismo. 03 cumprimi
do;;; de 'TogaI não tem contra

imlic�ção.
TogaI, es-peCÍfico. de fórmu·

la dôres,

.ta Cruz O.

Em Caolpinas: Ponte Preta 3 x

Valinense de Valinhos O.

Enl Birigui: Bandeirantes 1 x

Palmeiras da Capital O.

Em São Caetàno: Ipiranga' ela
C;-pital 2 x são Caetano 1 (pele
ja matinal),
'!m SoracalJa: Fortaloza local

x Nacional da Capital 2.

Em Bragança: Eraguntino 1
Guaraní de Campinas L
Em Araraquara: Ararvrl'lara 2, x.

Internacional de Beberlou:ro �.
Enl .!\varé� ..i\Varéensc 1 X

de. r-Iovcrubrt) dr! Pirncir.:ahi\ L

o S2U término, quandO uma

grande fogueira foi 'feita

houve, tambem, queima
� iógos, encontrou o público
que lá compareceu, em h�n1
número, aliás, os mais varia�
dos entretenimentos, e moU:':,
vcs bastante fortes para fica�'

t;ún \Htv f,mim!�'-esliHili:mdol
Um produto

Icf:) 3Í"�'�'"rEX'(J

dos parfl a cOllstrução da pis:'
ta, l.ln1a_.dás melhores do sul
do país.'·

.

A maior atração.. da festa
sem dúvida algu

ma, foram, as competiçõcs
trieno realizadas, qtie se

transformaram, afinal de con

tas, em autênticas corridas,
entusiasmando a todos es es

lpectadores•. pois além· de fi(

la tomarem P?rte,motociclis
tas de muita classe, outros ti-

v:::l'am oportunidade de se re

velar, daí o transcorrer das

proyas, ,eln núm�ro de cinco,
.ter ultrapassado à toda e qual-

I
qtler expectativa mais otimis
ta, podendo-se, fazer uma

jdéiá, agora, do que não se�
rão futuras 'cómpetições,
quando, a nova pista estiver
co�pl�ta�ente .

macadáini;a.
da e' oferecendo, consequente
mente. maiores possibilidades
a qne SI' alcancem. I.:onr toda
SE'gllranç'l as máximas 'veloci-
dades. ..,

De parabens, portanto, os

diretôres e associados do Mo-

A, s;�;no ANvRt.nATit
"'J .... �

. �_ P��11io

A DEFESA DA EPIDl�mvn; rem vivarncnt::
dos com o que
u::; €;'far�adús

A ("lluu'me quanto mais
d(.licaci"a. 1!H1!'j t� 5CllSt\!cl an

'-'édll1' l' 'cl�l .[ri" c;';.ceêiiiivos. E'
prl'L::1J protegi:, la para que
'�h ).I;';l1t'�llhil ;.l .sua lllackz c

cl;:1"51Ü'ic,3r1e. livxc de lnan

clta',. :,al'das, Y('nndÚidóes í�

rvg;r pU' 1ll'ltl1r-!� p'ir, e'"-to
fj11�:'�lfi�: il;-l-�l��j�l'-;�ll;e� 5� c�n�-
p:l1'(' au Creme Nívea, cientí
ticdmcnte preparado com

.,ulJstancia,; tonHícantc.s, das
(,0lulas cutàneasr e que con

tém Euccrite cuja afinidade
::0111 o tecido da cútis prc por
cicna lIm cuntinua pl'OC:::SS'J
":1e' !,(·I1')\'?It:;}o. Cr:::me Nívea -"
.

liJmbe!11 e;{celentc basc para
rouge e pó de arroz.

-TIro DE JAl'·ffiIRO
dirigente::; :No Dü;tr!to J"ederal: Va::;co

Ganu! :.r li Cor.!ntiau':1 1. COD"!
te triuHfo.
crUT�t�lti!lO P-,JT<1 25 di::�]l_(ta5
nóL; do Türneíu U:::togonal
Elfi f"pni?galo; .E.q.1Up:_! f\1.i;;:ta

BC"'ltafr}.í!O �, x Canhibnlo 1�
MINAS GEHAIS

.! .

nóveI agl'emiur;'ão, 05 quais
vém trabalhando sem t'sin: re-,
cimentos nD sentido de re'sei:
val'-lhes dias melhores e b,to,
estamo:, certos, 'verificar'sC'á;
Ilois o MOlU Clube tem 'COlí
,tado com a colaboraçãu
dC:3portistas bem intcnriuna
dos e lambem

públicos,
pe�soa do Prefeito

Dce1'e, cujo apoi;.l. à notúvél
,realização do simpático clube,
qual seja. a construção. ri

sua pi.sta (' "éde na Rua na,

x Pe
nome,

I��������de

Atençao snrSaO'ficiais
Rio Grande 1 �ern Estofamentos !.!

I A FABRIcA ALl\lOFADA AUTOMQVEL, -sita. a Rua.
, Marechal He'rmes, nr. 11 (Pert{) C.entrll' CivicÓ) em Cn�

Em Monte .Alegre: �lo�t" Ale·

f'
ritiba, l1eces�it::•..de of_ici�Ís e meio oficiais estofadores.

gre .;, x Amertca de J01m!lle 3, � para t\utomQVelS e rd:ovelS est!}fados..
Em Curittba: Coritiba 10 x Bri. S

tania 1, Ferroviário 1 x Jaca- � PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
,

I � Os interessado!;, {�everão se dirigir à G�rencia comrezinho o. �
o Snr. Emánuel n:Iacnado em Curitiba, ou pór correi-Em Cambará: Cambaraense 2 Jt �� d' () P t 1 1242Agua Verde 1. if pon encra para . os a.. .

�
,

S PAULO Ii{,
'

Na 'Ca'pit�l: Fluminense 1 x São!�"'�����

DO i:!UL

J!lter!1�Ciüllal. 1 ()

n O f S ( O fi t: t jaí. é digna
p � E.J K L � eSllecíal.

lu H. e C. AZEVEDO li O governador L'lumenauen-

Il--li II II se. aliás, esteve ce!:"ca dás
; Reg. no MInistério da Ednca- r: 1'1.30 horas no' local do� :íes
ção e Saüde: Francês, Português, I

teJ'Os .. onde foi alvo de de'11)nSIug:1iêsJ I\'!at�máUca, Esteno�!"'ani: .. !
I I1atilogr;;fja, Conespondencla II trações de simpatia P'J'" par'
I e Geografla, II te daqueles que dirigem ('5
IRes.: Alaruílda RIO Branco, II desUnas do 'ÍVIoto Clube, aos
i fiéco depuls da \tna MarlUlhAo, 11 •

"

\ Calía, 89, II .quaiS., cumprImentou, pela
_�

' magmfu;:a óbra que vinham

�

SENSACIONAL VENDA DE }.NVERNO .

" ••

>

ESTA' OFER.ECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PREÇOS JAIYíAIS VISTOS. - VA' nOJE,MESMO FA·

ZER Ui�S.COI\1PRAS PARA E§COLllER lUELHOR

---- PAGAR lt'IENOS-

Rua 15 de Novembro, 505 - BLUlUENAU

(Conclue mt 2,& página, letra fi) LOJA _. Passagens - En(ll} l1lcndmr -- Rua 15 de Novembro, 459 - Fone .1535

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



uense
, lU" 11-, t-
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dM ftl
· Pf?grama De, Recepção A/)/Mensàgeirà

vencer ma su��es ao a, Irc orla ��em constituindo assunto civis e militares, e pelo povo em

T
. �

li

r
'

b I- I I
el:: transcendental Importanr geral. Em sugestiva cerimônia 5,

F: do ran Ito U ICO' oe
ela e de especial interesse pa- Excia, o sr, Prefeito Municipal ia,

S a r 1 ã cat 'I'ca b1u rá a saudacâo oficial com a entre;

riin ,ca' ,

'

�

\
l:e��a_u����I, a� �róxí�l� visita: ga das chaves da cidade.

:) no, dia 4 de Julho, sabado, a A's II horas: Em seguida será acompanhar.

b· t
Pcr ocasião da visita a 8s-1 deve merecer especial �en- esta cidade da, imagem de, Na, Imagem conduzida em grandiosa -----""'---'---,-"

ga IRe e I ta cidade da, imagem de Nos- ção dos poderes municipais, SenI;cra, de Fátima,. a s.anta_ procissão pela rua' 1::; de novem,

t sa Senhora de Fátima, cujo I afim de prevenir os íncorree- carnínheíra, que esta reah:;;an bro até a Igreja Matriz, ',donde se

. . l 'I . .
do uma vwgem de peregrma- dirigirá imediatamente, pelas rua.

PARIS, 29 (UPl - O I ça de oito anos de idade, vel em que viajava com' acontecimento religioso está mentes e contratempos de úl- •
ção através de todo o mundo, Padre Jacobs e 7 de Setembro, pa- i

'p�emier José Larríel assu-j surda desde fevereira de outro. No acidente, o meni'l sendo aguardado com intensa tma hora, A' exemplo do que lev_ando aos povos de todos.os ra a grande praça diante do Giná,

�lU oficialmente hoje as 1950, em consequencia de no F'loyd Mills sofreu uma expectativa, como é natural, foi feito cm -Joínvile, sugeri- países a mensagem de paz e sío Sagrada Família.

rédeas do governo da Fran. um ataque de difteria, re- pancada na cabeca e, ja "o " nessas ocasiões de grandes <1- mos à Diretoria do Trânsito deNfraBtern�dlade: d m d N

A's '12 horas: A Imagem Peregrí-

,> _ •• _. '.

o' raSI a IrrLa",e e . na será colocada no trono para re-

ça, POUCO depois, monsieur cobrou a :audição hoje, a- hospual, começou a ouvir ; glornerações públicns, o trãn-] Públíco determinar medidas 'S, de Fátima tem recebido 'de ec])er as homenagens de 'todos os

Laniel levou ao presidente pós um choque do automo- novamente. 1 sito é um dos problemas que' aconselhaveis para o caso. todas as camadas .so,ciais e do devotos, Diantc da Imagem será

A
.

l' d
mundo oficial, as mais sígni- 'celebrada Missa Campal com cân-

uno os nomes os minis-
tros de seu gabinete, entre F 'nda a Nesta Cla ad '. SSOc'lliIaça-o f���i��tehO��oa;��!'Çã�U�:;; :��::n: :::���ã:a:.:::n��:z:a:�
os quais figura o sr. Geor- católica do seu povo, Em terço, da ladainha de NOSSa Se.

ges BidauIt como chance, Blumenau, onde a mensagei- nhOra e da consagração solene da

ler.
Conferencia das Prollllssllllilonal ,Do um',8:.rClllo VareJIIIIII"sta í�n:jf���r::ii:t::���i��{� ia�:���a::o �l�';�:i�. a;eg:r���:
Bermudas '"

'

"

,

clesiástlcas e municipais, Qr-

LONDRES, 29 (UP) �A
ganízou o seguinte, programa

conferência das Berml.tdas Na reuoião pulem realisada loi eleita '8 1 ..8 diretoria provisória d�l"��Jão. DIA 4 de JULHO

ent:r:e as três potencias po-
A's 10,30 horas: Vindo de Itajai

dera ser substituida por Com c objetivo de se orga- e reívíndícações- de Borba; Secretár-io, dr. Os' plena, Osvaldo Pfiffer, Unter chegará às 10,30 horas ao viaduto

uma reunião dos chancele- nizarem cm associação de Finda a sua explanação, o Iny Cardoso; 'I'esoureíro, Arno Steinbach, Ethl Mayer, Roli 1\ Imagem Peregrina de Nossa se

res dos Estados Unidos, ln. classe, reuniram-se ontem ii sr. Otacilio Nascimento solí- Buerger: Suplentes: Wi1ly Schadrack, Osní Cardoso,
nhora de Fátima, onde será colo,

1
mo ite, numa das salas do citou sugestões ou oprnioes Sie�vert, Jací Campcs e Max Werner Eberhardt, Walter cada, ao toque festivo de cornetas

g aterra e Franca· Tal no- Teatro Carlos Gomes, os co- sobre .quaísquer dúvidas a Zlrnmérmann: Conselho FI',,- P tt
1'1'0' carro triunfaL Precedida por

t'
-

f
'

� e ers, Delfina M'gueis, Pe-
reia oi revelada hOJ'e an- merciantes varejistas désta respeito da constituição da cal: Gabriel Parnplong, Wal- um cortejo de rnotocícletas será a

- dro Carvalho, Simon Som- ,

f

te os comuns pelo premier cida.de. Convida,do .para dís- associação, tendo os presentes ter Petters e Delfina Migueis; Imagem conduzida até aPre eitu

b f 1 d d d
meich, Errrílío Fischer, Jací . 1 d h

'

interino sr R' 1 � d B I c?rI�r so re as ma 1 a es o se pronunciado unânimes em Suplentes: Ethl Mayer, Rol!
ra Muntcípat por u.\l1a,a a e on

tl
"lCLr u- [ slndtcato de classe, o sr. Ota- concordar cem os esclareci- Schadrack e Genesio dos San- Campos, Paulo Pamplona c ra militar., No trajeto a ImagclT

er. 'cUia Nasciment.o, deputado mentos prestados, após o que tcs, Ficou decidido, que nova prof. Ronli.llfl Silva.: deter-se-á brevemente diante de

estadual e perfeIto conhece' declarou-se fundada a Asso- _ ",
� Hospital Santo Antônio para

dor sobre assuntos trabalhis' . ciacáo Prof;ssional do Co- convocaça.o d?,> SOCIOS funda-

t1"d f bençoar os doentes.

tas, fez minuciosa esplanação
.

mércio Varejista de Blume'!
dores s�ra feIta oportuna0en- .!taCJ en e com um A�s 10,45 horas: Em frente

sobre os fins da entidade elas' nau. D2elarou o sr Ot T
te. Sobre os trab�Ihos ,fOI la' I Prefeitura Municipal será alma·

.

t h 'd
. :lCIlO vrada ata, (s qU31S foram sc- aVI!iíi\ d!ll "!=AB"SIS a recon eCI a ,perante o!õ; Nascimento que a constitui' I t'" I f R

n:u filI .I! gem recepcionada soleneme,nte pe·

poderes públicos

conclaman'l-
'-, I

cre anavos pe o pro, .omu' lo Revmo, Pe, Vigário com o, cle.

.
' çao em aSsocIaçao sena em 10 da SUva SÃO PI\ULO 29 (M 'd' I' .

,

do cs comerCIantes locais a caráter transitório até
' . .

.',
,cri lOna) ,1'0 da paroquia, pelas �utorIdadc�

se un.iren! para a defeza dos conseguisse um terço d�ues�: I

.�stiveram pr�s2ntes ,fi reu-
- Um bombard?l�'J bi-motor d� TI

,�&.:';." "1:<, í" �. ,,' "'''",

seus �deals e dos seus legíti-. cios. para o reconhecimento do 112ao de �llI�daçHo da Associ�' I F_AB, quo. �arbclpou .das ex 01'

mos mteresses, ao mesmo '-d' , ' "
çao Prof:sslOnaI do ComérCIO çoes a-roas ontem reahzau:Js n('s

, 'ª
ü::mpo que invocava a harmo' �n �c�to p;lo ��DJsterlO do Varcps1a p", segu.int2s' co' h Capital, com a prescnça ,dos o' B AIRES 29 (UP) _ A

1
imomento

ma da classe como imperativo
ra � ]0,

,

egUlL! �e. � escolha mcrCIHnics: W.üly SrewEl;t, Do-
' qrtatl'O "Glostcr Meteor" a jato.

I
.

.' , .

de coordenação dos objetivos �a .dn:_etofl:l prQVI�üna da as' mingos Man�el de Borba, A-, sofreu um ac;dcnte ao tentar a- chancelana deu à' pubhcIdal

"""""'V.nttfl ,�ocla�ao. a, qual fIcou ass;m bebrdo Pereira Genesio dos terragem forçada danificando se de ontem à noite um folhe-
� c�nstItu'd I -,

'
.

, , ,

•

I PresideI�t:: E��i����n�!��� �f�;��r�;ri���, ���r1!I' P��� I �:;l:�le��:: ���;����:o ferim.�n I �� �ou:��e:t:ro:�U��n!��or�

Segm�rP.aHraOr!cE,·ourolPaafe� I epora' n'O dia 30, o " iy'o't" ��:iSs�O J��O���;õe�:;!��!��
.» g I I ri P I com releição ,aos incidentes

dO���i;9c;!���:o:al) o�m)J��: da fra e"d; a d'" t ra' I·
naI:���t�r�1f��:e °Ul!r;:��le'

��!:�:3�:��J:!�7P�::�5 :;�fn •

'. I ,.

,

U ' m po I n ��ec�;�t�o� �:ro��:!oe��r��i�
TR.ABALHADORES ITALIA- t' 1 M l" B "'Ih

.

::l�a� °aoe d:���li:�� ��n�z��;,"""'" arla Dela O!U a na t.a Vara Crimhlal- ��a��lefl��� Jo�ó:rioN;�:�cel�:
NOS PARA O BRASIL lhe vo.tos de boa v:ag-em. O sr RIO, 29 (Merid.) - De· I de'JPD"cl N rL B 'Ih .c ., Fontoura, ao ,qual se junta-

HoraclO Lafer ",e faz acampa I"
- &� O e", LOn onl - a Lesa prevJa, Por 111termedic '

GENOVA, 29 (DP) _ Cin- nh",. da espo,a ,e deverá visitar, ve�a. pross�gUl: .ter,ça-feira j e o comoissar!o Raul 0'ay, de seu advogado, alegàndo ram elementos eonfusionistas

quenta trabalhadores italia-
entre outros par�es. a Ital a c a prox:ma O suma:lO Oe culpa Os tres ",cusados ja pres- que sua pronuncia não ti- de imprensa".

no dc construção civil deixa-
França. do advo.gado Joao de Alen' taram depoimento, sendo nha razãó- de ser, uma vez

ram esta cidade, a bordo do I
ear Atalde, d� detetive Jaí, que agora deporá uma das que, segundo o código pe.

�:apor "Toscanelli" com desti' ( (A S A ( OS)
m� .SE'na Canoca e do ho· túste:nunhas e "pÍvot" do na} não é r2sponsavel p01

Lv ao Brasil.' de �e�elro Oscar Correia lVIon, duplo assassínio, Maria Lu_ quem comete crime no curo

_ Nylon _ Lã leIro,. todos envolvidos 118. cia, esposa de Bonilha, Por primento do dever.

<iA CAPITAL"
Tragedia do Trampo1in, na loutro lado,. O detetive Ca. RIO, 29 (Meridional) -

qual 'perderam a vida o' ricca já Amanhã à tarde o juiz su

marianie da primeira Vara
Criminal, sr. Roberto Bru-

;o����:��if: ������f Intímacla d depOr
rio de culpa do advogado _I
�o�� ff:t:;i��caIa!::P�;�� jovem suspeita ao seaue.c:t'ro
Carioca e do hoteleiro Os'

,

car IVIonteÍro. personagens Recusou-se a comparecer ao Serviço de lransito'
,da tragédiu do H'lteI Cru· RIO;.9 iMer'd,) � ... As lour,1- balhando a fim de {!'.lclarecer I' O carro de que s� uUizaram

ta do TramuJlín. A sra p"O;" ';"hr:;:n de "Buíck5" con. caso. pa.ra. ,ra.ptá·lu era um "Buick�

Macia Lucia -ave se 'havi:.. vcrs:veis que' se acautelem, poi�. José Lopes cont'nua confil" de ,cor preta cuja chapa ele ll::-tO

aus?ntado do- Rio de Ja' de um momento pô'lra outro, r" mando as SUas pt"meiras decla conseguira distingu'r.
'

, . .

lt h' derão Eer aCll'�ad<ls U� co-autoriB raça-e"', fOI' assaltado por quatr� OITI VOLTINHAS"

I n!=,lrO. Ja vo ou a cerCfl -,

�
,

d
d'l! assalto, ao comel'cinr'o ,JosfÍ j.)vens, -:-;endo tres'., moren'as e u' Reafrima aonda.

I (d,e qu1nze la�, encontran·
Lopes de 01iveinl.. Embarorl. rua lour", que o brutalizaram

o-se .r,'" resldencias de com algumas reservas, as au:'; cruelmente,. na Una do Gove,:,

seus paIS enl Santa Tereza _ l'idades policias continha.m tra- nador,
mivo:s"

lhe ,)�,

,
,

onrosas

lum.en

."(

"

Prestará
ssa Senhora De

lo'

ens

Conseguiu o

a prolongada criseina
Figura o sr" Georges_ Bidault no novo

RTO no SUG, ::l9 -_ Por moU. a<:i.í·.) dc Rio do Sul. Co-ustrução Irmãos Bn�\'cs Ltila
VQ tios dehates ve:'jficarlos na .":..i Após ter sido y:)tarla ['"lI.) Go' TrabaJ11adcr fiel cumpridor de

semblé fi L�g slnt'\'a do Estadc), vernador Irlneu Bornhausen, foi seus deveres, ° alto posto qu',
referentes 'á� eJ,!)�·üc;; realizadn,; ') veto derrotado pela conl.alZem oc:upn, hoje na COni'trul'Jra Ir
'�m Tflió, dia 3 do corrente, � ac!ma, ficando assim, apl'I)Va,d,l te m:lo'5 Breves Tcp"p-,(cnta o l'e-:ul,
Vcread':lr Orlandü Bertóli, vem lei.

.

_ lado de muilos ano,,; de csforçc
de dírígü' ao Depulajo .1�T:2 O sr, ,,\raldemar Pabst, de'sta' e ded cação, Tambem por Pai:"
Coelho de Souza; o segu'nte te cada membro do PRP, falando dos seus suha.lternos o <;r: pedr-',

legrama: com a rep'Jrlagem de "A Nar,:ão" Silvino ChagaJ é bastante esli

� . "F'quei ciente pelas colu"')f ü:ve ensejo de nos adiantar que mado, .m'.)tlvo porque redigim0s
canoca,

. - t' f
-

_
A Nação debates travados err. esta devéras satisfeito com ccom sa IS açao. esta5 l'nhas,

:MINAS GERAIS PRODUZIU

IA
. -----=-

torno eleições realÍlm,hs Taió ,resultado da discussão � ,l'taC'ão CIRCO IRMAOS QUEIROLO

" cI d.a Lamento profundan:wnte preza' do, v�to, tendo em vrst.l qUç
-, o :aio DO SUL, 29 - A cldadc

30

Di\IEll,'nU:NEASND_AE ECl\'1:ACII�I��...
S proveIt .:.imen to

.

e nor e II!'�In051 do deputado ee tenha f;,Q::'Jrrjr"; obJ�tJvo alc:,:nçado rep�cs�nta está agu'lrdando para os' proxj-

"""

g . :JJ It ataques, ,p')ssoaj'_, a cidacUn, hon mtllto de u<Il para 'J "RIo dn mos dias a e t
'

ti f
rado� que aurante clezen;'l> dl';]' Sul '

' ,

_

s re a o ::tonos')

C C
.

�

CIrco Irmaos Queirolo, cuJa prin

I h M J
!l°R tudo fizeram pelo cng-c2I'.d", AN1VERSARIOS cipal atraçã,o ",erã CHIC-CHle

O Estado de Minas Gerai;; n iis ampàn a � on tr.:3 '..:.'I ..:J "'t fi" ('jm�nto 'e. progTc-so Y;lJ<) dr; RIO DO SUL, 29 -- Á efemé· -- o comico qU� vale Inr

�����çgo S���!�j�c�ra hdlgearb<'nnaé� .

.;;; U Q ,u�.. à I\.a.jai, buscando infol'tnt,; �ide de 30 de junho, a"s'nala Cia.

, "R I� 2
boletins anônimos e cnxovalhan.:' mais um aniversario d'l. exma. NaTravessa Nova Era

na. Sua safra, rel?tiva ao an?
•

.

9 I.Mend,) � ,C I corrências, os recursos {:1;, truiç50 d,'Js "gravatás", in' te'," que proC,uram na Injúrra (' 81"[1, Gabijú de 'Araujo Kricr,!\ Sendo armado o C'rco

�e_ 1,952, clev_ou-,sc a 30m!' preSIdente da Repubhc2 Verba 3 consin-nados à ve"t:gacões ecológicas pele �al�ni� razao p!'ra suils paixõe"i espoSa do Sr. Oswaldo, Kr:eek Quelrol0, devendo seus artistas

lnoes e 505 mIl cachos, na im- autorizou o Serviço N' l'
- >:>. I I t'! t� 1 MI' 1

'
1I.;llOb..,,5. (DoS. I ,Orl"ndo Bcttoli,J Illto comerciante elltahdpci:ic obterem novo suces�o em �iio do.

portáncia de CrS 219.636.000 1, ..' � ,�C1Q que e orgao no v1gente (lI'

I
ns 1 U o (e 1 a arlO.ogu:. - VCI'cador",

'

cruzeiros. A área cultI'\'ada
' na da :VIalana a utIlIzar, çamento. 1

- ,
.lcsta. cida,de, Fazendo parte rJo Sul.

a-
a.em c,e aplicação de novo< O dl'. Orlando Berto!'. "t.urma do bordado", da. GaU' Tratand'J-Se de 'uma compa-

brangctl 21·386 hec'tarcs. I'ndep--�J1dentemente de COl1 E .. b m't do p f'I't' T}arj'l'eul�r 'rn'«
- �. < s'a ver [;. no lUúl1Íant( e 'o s rOla Ieas. '" a ",o, ",xerr.!� jú \Será homenageada peJa" cr"r nhia especializada em 'Cllpetácu-

==�-:------------_....:.__....:..::..:..:._.::..::.::...:...:::..:..:.=-_:::.::.:. de Cr$ 110'7280900,00, se Na eXPosÍc_;;nu de
'

,l:l'ilhanti'mo a adV0C<tr';a rn ,:,oncóIltes da r,:;fer'da agrei11ia'10s para. rir, o povo J'amais dei-

f
...... __

�

- �.Cl n1otlvo� ,

R o do Sul c tão log1 leve co f;ão. xará deprestigiá-la, uma vez

1'0 empregada ,nn serviço� que sobre o assunto foi nhecimento elas o�orl'''\lCia" C"·, O ,dia, 29 de junho) marcm; que esquecerá, por algumas ho

P R A I A. O E (A M B O R I U' e encargos diversos do COln encaminhada à cons!dera- pQu.sa, solicitou a tra.1'S"1'ic.;'io do maio; um natalicio do SI'. Pedr'J raso as dificuldades da vida a_

bate à malária enl diferen· , çã�= do Ch:::fe dI) Governo,
te1:Jgrama acima uH!ndona Silvino Chagas, funcionaria ,.lê tual. " . .J!i

tes regiões do país, nota' supere o diretor do DAS!?
do.

VITORIOSO (1 PRo,rriTO
damcnte na l"2gião amazo' que deve, S01' examinada ;:,

WALDEMAR PABST '

nica, mediante a dedetiza· p::::ssibiliclade' de alJroveita-
RIO DO SUL, :29 - Quan<lD

-.

d E
con"-ocac1o para a Assembléia

çao mtensa os stados do mento do trabalho de, fla- T,egislativa do Estndo de Santlí,

Pará, Amazonas, Mato. , gelados' nord2stínos nessa" Catarina, em subs·.tUíçii'J ao De-

I
Grosso e Maranhão, insta. campanhas contra a malá,

"utado Schneidê�" de Chapecõ, o

1
-

d �:t
gr. \.1l'aldemar Pab:;t F1_p"i:;�6ntol'"

açao e uni';--<:lCte ,d�stribui- ria, notadamente na regUh alguns Ill'ojetos que foram PO!'
doras de_ antl-malarIcos na:J amazónica resguard:;:dos o:

nnf' diY�llgados.
Zonas 11<'10 protegidas pela interesses da Administra f � LeI aprova(:�. i)(:lO:; ,;leputa-

"'''''�'''''''''''''''''''''''''''''''"'"'''''''''''�''''v''''''''''''''''''"""",�''""""""",,,,,��ÁA_���___ d(.'df'ti7.;'t(";"in í!onüeili"H' <!P" ç�o i elos. concede aUXiliO ,10 (_,\05; " 'I
. "

,

.. '". -

._�--v""'"
'

" .. ,� •
" ..,...

250,nuo,oo i>ltl'U o �al11p,-, de IIvi'

sr. Laniel

Estão, dominalldo os

comunistas

SEOUL, Coréia, Terça
feira, 29 tUP) - As for
ças comunist\as continua,
vam dominando, hoje, qua.
tro importantes postos a

vauçados aliados que do
minam os acessos da estra
da de Seoul. Enquanto is.
so, as tropas súl-eoreanas
desfechavam viólentos con

tra-ataques, qUe não deram
1'2sultados, até agora,

Recobrou a audicão
al)ós o chóque

'

LOS ANGELES, CalHor
nia, 29 (UP) - Urna erian-

Trata-se do primeiro grupo
de 302 operários já emprega
dos no referido país.

Peles
CASA

Coroação �e nossa Mãe, ·Mãe de
nosso cor3�aO - �3IVeJ Maria!

I

I
/

(ORAÇ.!íO DO REV. FREI J. c, BJNDER PRONUNCIADA
I

NA"HORA. �A EVOCAÇAO A' AVE MARIA, DA PRC 4)
.

Este clIsb.c?, atra�c:;sado �m fa:xa na Avenida MaL 'TIo-
nano, em C�fltlba, fJI um dos que mais de !lerto nos toca
r�m o coraç�� durante a entr"da triunfal de Na, Sra. de Fá
tJ,rr.a na ,c�plta 1 paranaeD_se. Pois êle diz tudo sôbrc o misté
r�'J .de F�t.ma -: rev�la�ao do Cr;raçáo �e lVI�ri3; c q�em 8<;

Slst�s?e ...amo nos aSSistimo", 80 que fOI a vlhração do
cl!nhben<,c, desde as :nais altas autoridades ate ao mais ��1��
mmo mora.�o� dos ba n.;::;. todos irmanado� na mcsmJ fé c

I
no' ?lesm_? .1ubIlo, ver's(,-I� im:'1l2!ido a exclamar: Nossa Senho-

'

r� � a ,mae de nosso corat:;:w; Ela está no coração elo :: :'1'0 brn- 1
s,leIro. . . .

,

. �lumcnauer::'cs, f'3tar:n,: S ;l !lr,n<lEr-nos para a recepção I
�estrlia de �,�. Sr.:; :Ie F,allJ11?, !:o ,'"",i'�,<) �,lbada, dia 4 d'2l
Julh?: :Vam" rrcL,�e'la a altt,",j ,le f'l ;S<I'" 'radições cristã
Patr otIr"S e Unt'

-

I'
- , .' s,

"

<'0' --�, '> qUí' nao '!Z"-'"',' - ,�()cl;jis tamh?l'l1 �"
a lmageJ11 de. Na: Sl·a ..de Fúfi.'l;J. (Dl:;[1 ,-i<lg,etn c;;n�i'nh·"t;,�
pelo n:��l]{l:' ,I,n��ll'O, Io� �C!;ll;n :rJ,I, ('nm·) 'llW !Dr'lrloxnJmentc,
por .ma" mdct,l',s 1111 ArrIca 'A' j\)'il'j,: (' j:OS n;,í'ies ál'alJ':;
budrt-s > nlltj"'�

- "

, j) r ,

". c,:' :
.

" ,:� CJ "!lçaS IJaga,' 1l;1 Jnrl l], por qUe lu:sitariaino5!em ctn.gn llOS", a,t)do tamb(. n aOi cl'Is1acs nã')'católicos de

�lumel�a�I, yc:. fu_n,(�o de cuja 21ma S? l'eiém certamente, U1l18 I
'\ e�ha sa�dad", iI!L 1 para cem Mana S:illtíssima, a Mãe de

'

Je�us, Mae �e t,actos �s, h?mens': E, s('''tllldo a palavra do 'I')ró
�no Pana �l() ,KII, dm�.:da a n 1 dos :.lr6('2res do Protestan
tismo alem.ao., (l?i' nelo ainda nÚ!1cL a:.'c_:;tól' co na Alem5nha.
pr?eurem,,,. 0,lf,m. Q que n�': l!I:e. e na0 o que no" se ara'
pOIS ,trata-,," ele cerr:�r Jileir<ls ('onêra o inimigo com�'m g c � ,

ll1lll1JSmO .;teu,
' o

t..
Nãy

..�, ne�essár!? [:ccnlLHT (�t.e tudo o CjU2 \'amos aqui d;
zC-1 e,s.tat,a;'senlc :;Obl'C dJCum('lltJS al;rovad s nela autol'I'd"!l]C
cc ('sms ICil.

�

-
• ,

Tudo o quc vam?s aqui dí::.er, dirigimO-lo aos que crêem,
para qu� fe tornem frrvoJ OSOS. e aos incrédulos. oara ue se
tornem crcntes. .. Vamos citar fatos, con�provados n;r mi

(Collc.llle na 2.a página, letra S)
..

---------------------

PONTO CENTRAL FRENTE A PRAIA

OCASIãO

Vende-se urgente em terreno com 26 m2tros de fundo
(esquin::) com 35 de frente,
Tratar no BA� lTAJAIENSE, com OTT APPEL

ITAJAI"

a

�� 0_- ,____ _
.

_

Nuticias de Rio du Sul

Lamenta o vereador Orlando BerfL U
os debates sôbre as eleições de Taió

._-------
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