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SÃO PAULO, 4 - Já é hO'"'L ria Agr-cultura, TIl esse l.Il"':llI'l
de oferecer o balanço ao Hano tem ao flUa. srtuacâo no lIfln';lt&
de r-enlodelaçâo mtnísterfat do do ma" na denendencía do 11'.1c

presidente Vargaa"! Ao cabo ua nisrno (lO quo do Ei'ltado de ! '"r

quatro semanas de infinuavf!is nambuco, que o S1'_ J'Jão Cl('o'

manobras, (1 sr, Getulio Var,;a� phas repr�s€nt<\ a bem dzcl' ma

alínna, nas pastas ch'ü; tio seu eíço (e os trabalhistas ;;;;;0 (�,"

governo. um. novo elenco nc cases em Pcrnambuco l, no go-

meio do qual só aparece um aa-
V81'no.

tigo figurante, que é o mãnístrc Se o ar, Getulio Vargas tCH a

_______________....;._.;;..._..;..._........;.. ...._ ?pjn�o .ele Sõcrate,;. isto é, S,' tle
pensa que o snber ...·erdadi:ho

'I ':es�de na díatéttca, a nora (' !JI"J
t p�:-:la pnl.'a levantarmos 0'3 e.apl-
J' ritos e verificar atrs,,·és a.') um'
dt:batp. amistoso no foro Iut.ímo
d� cad�.. urn de nos. qual a .?Hfra
(h gl:ande j,r�mforlllaç[lC' pele.
Cllefe do E5tuuo, no quadro tia.
s�aJ adnrinistraço. Sai rna.i�"i fr.)\"t€t
ou sai enfraquecido, <) sr, r�"tu�
lio Vargas, depois da contrndan
ça qUe realizou em sou corpo) de
ministros: O míntsterto que
vem traz mais elementos C;'W!llUH
Se foi para formar no meío par
ttdarío, como nas duns ("an1",a8
a ação do presitlcllt-::'?

Un1. exam-e ligeira ii� sHuação

Mag alhães Barata a classe média ;��\If±�'I�!�g���C���' ?r��eo� :l�;
,

• empreendeu, do ponto de ':Ist.a

é a que mais sofre a exploração ��! aE��ll����;�a:��n�':s���;c ll'd�
RIO. B (Meridional) _ Fo- cenca previa, aludindo a urna

Até onte;)1, o presidente tinha

r;Jl11 os seguintes em resumo I' declaração dr,' diretor lIO Ser' para. escorá-lo no .Congrt.'s6o. _

a"

t . t'd
'

.'� d 'd' PDF
lern do PTB, que c seu o PSD

o�� assun os �:la a os na r�u'

I
\l�O e Águas a

,,' q�: I rnacço o PSP tambern maciço,
niao de ontem do Senado. 1 alegou como "causa� d" defi ! malgrado as arrufos e as amea
-- Mozart. Lago; Corr.unlcou ;wncla do rl?astecllnt'nto _

ti I ças sem consequencial> do sr. A.
àCR.sa que a corrnssao nomea· ,.alta de energia para estações

I
dhcmaj- ,J(' Bar-ros, A UDN SiJ

eh. I:ara representá-la na re., elevadoras e •• impossibilidade colocaVil em urna posição suí gQ
eepçao aos despojos da prín- ÜD importar grupos geradores nerís. Ela não dispunha de Ior

cesa Isabel e do conde d'Eu I j::�,l:::I fornecer a agua necessa- ça pura atacar frontalmente o

'.'stIvera presente a todas as
ria ao consumo da cidade,

I
er, Get?1io Vargas, Estava, c�'

'Solpnidades'? _ AI"!' castro' Pensar em pxorrogar a lei de mo. esta_ por tod� l)�rte, em nu-

'. _- 'V- 1 -', , Lcénça-préví« e maruer . nana. Vendo-se assim, ptlr seu

_T.llma.ocs. o tou a criticar .cc ,-{ '-1 n ,
-

a prorrcgaçã da Te: d l- CEXIM será ato de ci írne de lado e por outro d vísanco o ])1'0
. � açao a e, e I'

- - •

ídente io ,te bei sustentado
___...;..;__-...;..;_ Iesa-patrta, disse o rcprescn'

SI" I
_

' e lJ ii�, " ....

t d D' ,l' ,') V't i. pela. collgação paa-tídaría que O

'�ftfC!liI'd C 1.' I �nte? ístrrto: ... - 1 OI' tr',:; desde 19;;1. no CoaJ,ll'eSfio. a

i\9�liI:il ii ODneClmen O uc F:_elre. _Drfendeu-<;c da �. VDN niío OUBava atacar E(·sc.,

f•
•

i di'
, cut;.,çao, feita, p,?r mn matuü. va'.�a-se iDdo o ano para lImü

(titIa o re �fórlo ,no, de que su fizera :1 defesa cam]:'anllll de ol,m;11'à':J (iue nã!)

traI. 'I' do sr, "�icel1h! Rão por estar chq!lil'a até ontem �i ;;e cl)nsu�

I .', ':,; se_rnr;o d') sr. Gmlherme I&.nr, justaml'r>tc porque: com

� O. 8, (Me.tdllonal) - Tc',l- aa 511\"e_1'a e do Banco do pl'ccncija a dCHvulia dela, F"rte,
do Sido divulgadas noticias ::>0- 13;'-'1si1". DisS(' O senador ma- com se movia {} 5,1', Getulio '1ar

bre "ãs supostas íregula.t'!(!<'!ll's nl1hense: 'Nuncu ['stivc a ga.!l no Congresso que a(]'aula�
administrativa:;; vCl'lflcadas r.o ���rvjçJ nem d" minislros, nem- qtlalquer tenlati:a_ que SürHt

Banco Nacional d D -., ,_ ctt' presidentes do B<ll1cO do fru,;taTu ,lu dmnollç11;0?
..

.. _

C est;!.ll�,-,."\l !.}; .".�'l .... :t:" d' �.. :r:.1l·l'CCe St'r exauuIl[l;{bt ('on1

�entQ EconolDlCo a numli).· "1"1' .1",,,], no t::�, sa o Ol. 110 ple -1 1
,-

d . G�<"-
, ' ,," 1

_ t" 4
-

"1 II'" B I"UHl'{'; a pos'çao o SI, �c ....•

ção desse estabelecimento. d" ;<:.'1 C': -�. ?ga H!CS, ara' IÍll V;'l'gag dppoifl de l1aver �es
,

crédito torna público que d"s.
c3. Deu cr�nL,,:cl1ncntr� a Ca�a .)".Udo varios minislros I C'ssedls.

. . _
. f:'-
j C{'Ullecenuo ainda o t�Õl' do rr,-' -;� Ul:n e��t)T!al d<?, '�C�7re,l� tp,� e pr:ss?p,iRbls. paI';! C01:1))01'

. _.. . _., .. ! t
- i '

. -

..
'

.. ' 0�1 lVlanha , sob O �1��!1(J 1\11S
um Ministnl'lo m:ll',< s-eu que do

:lu nav::o bl'aI3I1clrO. "LQldC;

\tlllun
Tota, ÇustcdIO AntonH a or 0., qu.e � Jll?��GltO te:,l3. -"- ia?, da c}a;::s� medra • A pro· qualqucr parti-do, Os elcnleuto5

]''lnama;'', que donungo :f''()l Dmnela, Jose de Souza Bar- d? �ll:nada a) lIl\�s.dente ti:! R� jJuf.;to, disse r) senador paraen' ll<ruRtados ou desgostosos >com

a1::olroado pOi' um petroleiro r05 e Francisco Prieto Esteves, pU?l_lca, agua;rda conhecimento Sl': E' a elasse medi:1 que so- aO alterCação U1i�jst:l'jal, �i!-ú nu'

em New Jersey. Refeitos dQ sallOl'eia muma xicara de cafe I
ofICial ,dos $eus ü'rmos Pi:!!:!, fre, porque (l;! camadas mais mel'O'50S e initudlvCls: o Pl:lI?, �

h'emendo susto por que pus' no Posto de Guard'l.-Costas, pronunciar-se a re«p,ito P. 1'1', s-- : lr,mlildes nãn t�m dcspesas de PSP os governado!�s de Mtn3S

-saram Mario M4lntello, Joa,� cm' Nova Iorque. tal' esclarecimentos, i l'cpl'esentação e pelo que ga o Suo Paulo 'eSPI."ClÍ1ca,�1ent!} o

• 1 .'
'

. 'nadores pf's�eulstal! (:m

OS fUZilA OS•· La ---aM-- 1�:��li0�:�{,3�1�::�;l��L�� ;�;.�;�: �l\ 'vrime�r� g,:"a,nd(!�::
-- media é a qüP. i3uport,l c. "tira- do ponto de vista da enctell�la

II nir. das ieir,u;, a dificuldade numerica n';)
_ congr�s�o�F�����

IE I l'
dos íransporics a exploração se �ostraln de:apon,a "

,
,

• reVTl'uvolta pre,l'lenclal
..los preços, que aurr,enta dw

�T- t qu� para o forla·
, d'

•

1 .1",,0 repu 21U L.,; o;.
10

a la; e a c asse que suporta I
-

t do .,-,('-'er preóidencial.
d 't' , f' CCl'uen o ,"lU .

o esrespel.O oas pos.aras ° l' f

-

., s � n c (, � .; '> i d ao- .

- ,

-- -

dais, enfim toda a scrte de � v e s-, -
-

B

novamente a situação na IORa de ocupação soviética :ef���rr��I!�Sf ��:n!�a�l��� ; �Conclue na ,:'!.a página, letra )

]Jurt:ciparam lim, e no territ·.)r:o da :\-,':,1-,:1"3 � força.
'" I

mEdia que �o�'na�'ei, c :J?-o g!?- � V � m �i!0 OS
ori::mtal, do outro 1<1(10 ,!:. r""11 Uma notJl'l;J de ultima hora neral, eHi �:lenhca sItuaçac. edcerat>. a gr"" - 'Y

teira;. no disü'ito operá,'!'J dc' diz que cheg<u'um 1'<Í.ríf>:1 18nl,', los maiores "of�edores deste I ...:I "Jll d'
ope· �enni�sdorf. Até o ml)·llr'Jl1� sovléticos�. A1exanrl,�r 1'::,'z, I p�í3": 5.-;. �sjs" _Chateau' , empre�at:lOS uO DOn ,-

iao nouve choques C'.)m a pc>!l- o ponto lualS �lllporta;lte j:'

Jn'll�
nnd, PlO�d lU d]sl. ...rso

89-1 '11 '

c'ia. Na Avc_l1ida, stafn, ::L POlí'l na oriental de Berlim. A "ati- J)j'C o proble,11a da devastaçao nho aere�
, , n-

-

-d',
..

- , ,(: n'florestarnf'nto do :,clo bra'
ela tratou de dispersar Oi ma' "la nao po e S�r confunlH d at\: l'

.

bl' 1
"

- , ,

. .
�;; 1'11'0, que Si'l"a pu ICa{ ii en1 Irufestantes. porem sem r.'�orrt:l (Conclue na 2.3. pagma, letra G), "('parado, RIO, 8 (lVleriài01'ul) Os

______ � !3nlur(.�gados do ··Bondi!l1:,� do

a permanenc,-a
i :1�e�.'"�eq��ç':���:�I:á'.·�;���ra��lt),15e�
gu'ndn cinquenta por ce,)lo ,_� s-

I bono de Natal. de· C.r$ l1iOü.fl(l

J
-

C I f
3, padh' de primeiro ;ln jufuo.

O O e O aS' As passagens d-el1tl'o <1<, [llgu;Y�
d.ias ao PãCt.. de l\.i}UCar. Ci\l !:D!1'"

.

i sequi),ncia sli2S0, ljliSSaráo, i).. C�lS·

Despacho onlem com o presideote no �atefe! ���e� ����,:���'�t/����,e::!��.d,�
-

, , o'
'v Pa-·tido Nacional 00 T,au!Jll,�,

_

RIO, 8 (�i:l'ldlOnal) - s' 'n!lgal: as c;onclusões. do Se� {ices consídE'ran: coisa .ass€'n- � �côrdoL com os "mprl'gauos €

clreulos pohhcos aguardaram rall1arlO Lat.'1o Ame�,('ano soo tarla que o presidente na Re- _

ontem com a mais vh:.! ansie- bre Problemas �a 'l'erra que publica não exonerará seu au- .:1_)a_t_:.I'_o_e...s. -::--
_

<lcaba de se reahzar em Cam- xHiar. 1.. f�'" dn'oSdade o des);l.::t.cho do :\iinistro pinas, E' provavel meslUJ (iue o: Rene ItlO o.OS pro �1

da Agricultura, sr. João Cleo- CONFmlHADO O CARGO presidente' Vargas, sílEllciam' I .oi A
"

ph>l'>, com o P!�sidcnte da Re- A despeito do mutis�o, em IdO
quanto á carta dr, minis- 'l"raVOSOs �la maIoma

d quP. se conscxvou o lVImlstro troo tenha cesta m:Iht>!ra, o �
pt:blica, Isto p:-rqué H'n o o

Jovo Cleoph'l$. uma coIsa não int1lito de 'tadtamente confir-
ultimo minisl1'o civi! cio cha- d b'd d RIO. 8 U'.-1eridionali - A Bu�

par'sou esp ;rce ,1 fi a �o�- má'lo nas :fU:lÇÓ<!S que vem d
H1<1(lo "mini;;��'rio da (�Xpcl"Í- sa !'ep!)rta_gen:�, E que <:0 otn-I e}�('rcel1do dpsde 1951 í, cuja pedntondênc,la, da Mo-éda e

_

()

enCia", que aínda se mantinha :0,r.o salao :IC desp�chos, () no;icia de af�stam(\nto provo· C.rédito determinou a e\;JV�'}��
nllnlstro :fOi cUmprlJllentado 1 ma onda de a x>I05 par" tia cinquenta P'')1" ceuto no �«n"

no cargo, a despeito de ter 51- [101' varios funcionário" deles
cO!: �l •

,

r .

'" bio livre aos llfodutos gl.',).\ OBO"

do O primeiro a presentar seu recebendo 1)5 clá:ssíC�5 para- tida�lOs. de tuo.os os pontos .�� ,
da Am;l.zon;a, atlng'ndü 0,3 ,';'11-

- l"'ll� iprnt6l'l0 naCIOnal e de Vaj I" t . lU' t'n','''nl un"TU" flUll'l-
pedido de exoneração, espera' ,-�,

"

- 11; "n- úU {]c, .. " _,.n -

lVfinutos dc;;pois apuravamos 1"."5 ,agrem1aG�es J)O 1 �as, 1
e" por ,�,!nto de bt:nefi,;!,),

"-.l-se que cora a rem"idelação no Catete que no C'espacho C:'�1l::1S::1�\�'e:...d�o�?:<�Ó�!;:h�.�O:...;P�-.:B::.. ========:::::::
c precl\chido o com o presidc:.ute Varg"s, o

�r. João Cleúphas lhe 5Qlicita- iii t d peDI?!! ii
tl'" dos

lonteiIl áquela l'a um pronunciamento sobre IMUmen O as �uti�
o pedido do demissão Np.ssa

J! E I docasião, ent:h� o Chefe do Go· pOlisinnistas II S ti O
o de5pad�.) do midstro da vemo teria lhe adiantado que 'ú rl� II ti iii _"U --

Agricultura teve trs.nsc'urso podei'ia cont:nuar trabalhal1- , ,

1
.• t d 1 () -,-":-1 rei'

.to E'"lad'J aoa. feucfi,c,arlo,;
norma. E ;J !;.udll.. a repor a- o norma mente, poi;:; se fos' RIO. 8 (Mcridi"n,,j!'J , fnl d dA

r
" .C' tl �_ , (l'l�: ser'\�idores feGera.IS eCl (JS 'U'

g,�m credenr:'iada junto ao Ca- se sua intenção exoüerá-Io já nado aprovou onl em," ,1
_

IJ, __ L

'-, ! )0" de :n de <kzembro de 1946 oU

tete: o procurou. Ma:; 11ão quiz_ o ·(cria feito desde quando - fi 1 projl'to do< I"] <1,1 ,

O sr, João Cle(JphE� fazer recebera o }:edido de exone- �,:o rna�ú�l�ro gÓ,1 de-19;ifJ, {i'W 'i que vc'nham a ser con�,'dldas

nCl2.htUlla refC'l'encia á rOl1vcr- l':1cão. an�tc' o �DCCt'cto.l�i 7;Ülll'21'] por morte de '_,;(US segurado" O·

sa que teria tido com o prcsí-
.

PRONUNCIAMENTO 8�:8
1 �ca 21 d,' janei�'o ,ie l!i16. brigatól'iOs, o aux:,cnto de, (','te

dente da R<:��uh1ica sobre a DEFINITIVO
.4 •

- traIa o dCC!'j't1l-lm 11,., 8,765, '. (}

sua permanellch ('1.1 não na Embora não tenha o minis- concedcndo aUl( l'llto aos peusio- 31 de janci1",) de -19165,
_

Pasta da Agl'ieuhurél. tl"c--da Agric,tltura n'cebído niEtas do IPASE, O aumento, far-se'á àe !ll.!nCl-

_ A unira coisa que posso W;:1 pronunciomento publiCO O projeto e=:;tellde i,,, P'!!1'-;;é>S t'a a que as penSÕes já COI:CI!-

dizer é que o presiélerJe da {� oficial sobt'í: sua p(�nnanen- ('m vigor. concedidas pdo ln; ("- dida({ a benllfici'ãrios de ,;ervJ(io-

;=::;::=:�ÊE��:::��:::���-;-;- rt!:!publiea
me autariZC'll a di., cia no cargo, os círculos polí- _t_-u_t_o_d_e_p_l"_e_'_'i_d_él_l_c'_;a dos S< n'i:la I'C;; fedl'l'ais fal-ecido(; e!Clíoi'5 da

� 11 tle d'JZenl1).TI) til' ,16, oU <1�' que:
venham a· spr não ,;ej3n1 ltlfw

"im"cs ,nem superíol'L's :n' (j1!(l
\'iores nenl '.:m'pCl'iÚl'f!S ;,-1 'lue

ealJ(,.l'�um, ml1 igualdade d" (Ol�'
tlkões no" !ermos dos 1l"r:·-do,,4

3 J u ' .... (Í,f;-'
leis núnwp.)s 8,512, dI' 31 Ih

zembro de 19,15. I' 8,1;68 ,l'� 21 '�:
jane'.ra di. 19-H;, a bl'nifid;;rW ue

ri'! j\w'servidor de igual categi)' l'
i�i{.'l"lal� qUI! bo\. "-esse falcciuo a e

31 de dezemhxo de 1945,

Para atend1'l' !Is dc'�P(':::'� :.�.
lativas ao aumento de l'('ns,�-:
"crá o lPASE autorizado) ,), '�
;el' os adiantamentos Il�('e�s_L·
!

·

...-'5. o nt1.111cn'O não c !':::tenSlVOi

(Conclui n!l 2 ••t llj;;, letra Di

ssegurad
do mi islro

lulho de 1953

W
I

um

ctu
PCr

dê estrades, exigindo listas
em branco, ::.ssinadas pelo
diretor do D. E. R. O sr

Abdias recus:.m-se a tal, pe.
dhqo demissão,

de
.. ..

mIl

O' ,mu.ndo

.. '

3 .{

si

Senado federal

r;enfe:,meiras de
Quitandinh

INAUGURAÇiiO SA'BAno DO x: CONGRE'SSO QUADRIE NAL DO CONSELHO INTERNACIONAL DE

� __ - _ RAS - PRIME IRAS ALEGAÇõES - - - - -

em

'RIO. 8 {Meridional) - Realiza-se no proxímo �ábado

,no ,:;:uditarfo da Hotel Quiíal)dlnha, a solenidade de inaugura

ção do X Congresso Qt!a�lrienal do O;>�selh,Sl InternaClOpal de
Enfermeiras, que contara com a partlmpaçao de aprOXImada'
mente,' mil enfernl':!iras de todo o mundo, pertencentes a as

sociações nacíonais de enfermagem, _mem�1�os do Cons�lho
Internacional ou que nele tem l·epres�ntaça\). O Congl'€SSD
realiza-se a convite do, gOVErno brasilei�'o, para debat� dos

pJ'oblemas relacionados com a enfermagem, iendo em VIsta a

melhoria de snas condições efi nosso pais,
,PRIMEIRAS DELEGAD _

-

Já sé encontram 110 Brasil as pi'" .
as delegadas ao

Congresso, 'das quais se destacam: Mis Gerda Hcjer (Suécia).
presidente do L C. N.; iniss Mari 1. Lambie (Nova Zelandia),
pr.u:neira vice�);lresidente; miss K:atherine J. Densford (EE.
UU.); segunda vice-presidente; miss Grace lVr. Fairlei (Cana
dá); terceira vice-presidente; lTIiss G. E. Dayies (Grã Bl'eta-

nha). primeira tesoureira e miss Murjl)ric .T,
A sra, Glcte de Alcantara, nresidenie da A,,::<ociação

Brasileira de Enfermeiras Dinlomadas (A. B, E. D.) e da Co
TIlissão Executiva do Congresso, e :1 sra, Beatriz Cawllcanti de
Albuquerque, secretária Executiva da A. B. E, D., estão auxi
liando a secretaria do l. C. N, na 'rganização do Congresso.
A sra, Cla.ra Curtis. enfermeira-chefe da l\H3::;ão Tecnica do
Instituto de Assuntos Inter-Americanos no R'o de Janeiro é
a presidente da Comissão de Pl'ograma.

'

-

PAUTA DOS TRABALHOS
Os assuntos a serem discutidos llas várias se.:::sóes do

congresso incluem: O trabalho do Conselho Internacional de I
Emfermaría; a Organização Mundial de Sal.lde 'e a Enferma
gem; novas tendencias no curriculo de es�olas de enferma- (
ge:m; ensino e supervisão de pessoal auxiliar; nOVas t�:!d0ncias
na terapeutica; padrões aceitav-eis ue enferm"gcm obstétrica, �!
pediatria; em tt!b(�rculolie e em Sande Puhlica, -.----,.------

TROPICAL e BRIM

CASIMIRA )
CASA "A CAPITAL"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



atrás d«

Aviso novamente aos i nteressados, que a tômbola de

Nova Trento. é transterída pela uitima vez, nãi)"podia eóÍ'

rcr na <lata marcada devido ausência õos bilhetes que

foram entregues aos vendedores, não chegaram á tempo, a
nova data será divulgada no <lia 30 de Agnsto' de 1953,"
que será acompanhada da grandiosa feGta Paroquial. Os

premiados podendo receber I) _valor em dinheiro segundo
bilhete. Os premiados serão avisados diretamente' da Pa

rcquià, O resultado será publicado neste [orna], como nos

demais jornais do estado-

,,·A· .cORGANI.Z A (iÃ O
BlUME"AOE�SE ,[Ida. -'

- tem para' venda:

lhrbldo
ae Gai-

Matricu!a de alunos na Escola de

"(Censura Livre) . ,

Um romance de amor, num ambiente de dinamismo
brutaltdadel; ., Terl1ura nos labias, dinamite nos punhos!
"POR UM AMOR'" seus ,punnos �·e· aço esmagàvaài' impiedo
-samente seus adversarâos ! - June AUyson nos bracos de
Ricardo Montalban ! Ricardo Montalban no coração d; June
Allyson I Um gra,:p.de filme e a �resença das rnals-Lndas e

elegantes senhoras:e senhorítas de Blumenamr.l
.

Acornp. Complementas' e Universal Jornal.
-

Platéa Cr$ 6,00 - Balcão Cr$ 4,00 -
Senhoras e Senhoritas. Cr$ 3,00

AERO .. (I.UBE

Um relogio de ouro com

dois brilhantes e 2 :mbis·
_ Relogio de senhora com pul
seira de ouro.

Gratifica-se bem a pessoa
que o entregar nesta reda
ção.

\�-l. 1--1
·1 Diversos 16tes na Rua 7 de Se- \ . : . ._. .:

II t;,mbro, Ortimo local para mo- II
II radia _

e c9mé�cío. ii
11 x x x

- li

II' 1 terreno no Baírro da Garcia. I

I ii '�ua Engenheiro Odebrecht, II
n medindo 32 metros de frente 11
II por 60 'metros de.Fundo. IjII 'x x x

III 1 terrenó de 15 metros por I
II' 50 no Bairro" de Bom Retiro. j _" ,

II com uma ca:::material. !: Em fóÇ9 .. o caso do
'I 1 bela casa residencial no Be- II �.", .:

IJ .·c�'Tjmbó, ..situada ;'úm' terreno I aumente na Uohf
II ,de 116 metros. de frente PO!; II WI

I 28 metros de :fundo. Preço de 1\ :RIO. S (Meridional) - Ho-

li ocasião, F�cilita_se pagamento, II
je �eV'erá 'Ser debatido no D. N.

II x x x I
T, Q caso do aumento da l,'ght.

II 1 casa na Rua Baía, pouco a- I A empresa djz que só pode con

II Iêrn }�O POQ.to final do onibus l\
II da .'Itoupava. construída há paU-li LO nas tarifas de Iluminação
II co tempo, ótimo local para , gaz,
II bar e restaurante ou outro ra- li
li mo de negôclo, Facilita-se no II

II pagamento. .
II

j -
X:K x ]11\ 1 Búngalow nó Bairro da v«- III.Iba, em estado de novo. Terre-! o momento.

II no de 240 metros quadrados. li O�tra informação dá· a conhe-

II O'tima situação. II cer que vá.rios operários ataca-
I x x x I ram em Alexander Platz d ver-

li 1 negocio de secos e molha- ! sos membros da Juventude Ca
l! dos na 'rua IS,' bem instalado II munísta da Alemanha 01'1 nta!
II e com bôa �re�esia. II e da �olícia Popular. Não diz
'I
>' x, X. x . II

.

a. notícia ''Se se trata de
II Diversos terrenos e casas em I

um

II b
incidente sério e se houv- fpri

t()d�s os airros da cidade. 1 dos de graY·dade.
\I x x x II CONDIGCES DE

'=-·_-.,__ �__ -�"_"-_-�"- .. ,�_�'"".e.'��_.__,.__,_---.......--

" Diversos lotcs e casas na praia , AD '

II de Camboriú. n. ENAUER I
II

-

x x x I' :Et�mburgo. S. (UP) -:- mm en- \
li ,2 engenhcs de serra no mu- I; ��eYlst?- c�ncedlda ao jOl:'JlaJ
II nicfpÍo de"Ibirama a 11,5 qui- I ; ,AnzeJger, o ehance'-r Eon· �
,/lometros da estação de Mata- II I rad ��ena��r, d!.rigindo a 1,a- I

, dor_ II ! lavra a Rusla Soviética. dsse I
II x xxII' que havia chegado a hora t, e

-II. 1 casa residencial com um II! pôr têrmo
_

à "b-olcnev.zaçâ:>" <](1
I terreno de 750 rn2, no centro 1I11este alemão e dos teri.tõ<'ios o-

:, da cidade. • Il . rrentals pertencentes à AIc.n.

II -.
.

-
x x x i; , nha e s tuados a le te da I'nha

I 1 fecularia. 1 fabrica de oleo II : Oder-Neisse.

!I !;]e sassaf'raz, 1. ser::ar,ia qua- II, .��€nauer expôI" à Unrão Soo
dro de cent�o, 1 fabnca de II, vlet.ea as condições que de, em

:,' p�sta "Tn:ecat�lCa com 2 sarra- II preceder a normalização t12S
I nas iÇO e reserva de " Il' :relaç'ões entI'e d _

-

II 30000
•. d'

os OI\;; }Hu.,e-
'.' plnhe.u-os' a uUos, 1 II' Essa ndi

-

,. � " "

11 linda fazenda com 50.000.000 I :
teso

s co çoes sao as .A'b�ln·
I! metros quadrados. tudo situa II" ,_ . _

-,

.

fi do no município de Taió. II i 1), :Real·zaçao de elcl<;;oc.:; l;-

!I
.

x x x II i v.res no leste e no oeste da A 1
lemanha .

, ,_..

c e d a 11 o : t e de Siío Ber_ tete, Anwaça-os nlE.-;;;mo, o seu

i ,Llltes em Curitíba situados II
.

_
tolomeu m n �terial felt 1

leader na. Camara, de Os fuzilar

II em diversos pontos da cidade. I I
2) Formaçao de um governo sr. GetUlio Va.rlja'" a·t P",.;) depois dB amanhã.

II irerrenos de grande e rápida I .represe�tativQ de toda .'1 Ale- �u� ele sacr.ific;u �ta-;;to�O��l;�� Que resta ao presidente como

11 "àlorizaçãc.. Otimo emprego de II manha a base d'sas ele'ções, cO'npal1helros leui:; fm t'- votos de partido na Camara e

II capital. II

'j
3). Negociação de um Tratadu '��'r�� ("flir�", apen�s de r�: !la Senado para administrar '(!m

I
. .

x x x II de Paz. . que e o que há ate UNO- meio calmo, como vinha.

:C.onsblte-nos quando de-II
4) Acordo sobre todas ara) ,COU? o udenismo_

b
d';) até ontem?

. ;séjar efetuar. qualquer questões teritoriais ainda pen- E" ev�dente \atraves de vái'Ío?
,

n.eltoci<J,. imobiliaria:,: ,

I
dentes de SQlução. 1ll0� lmentos qUe Se vinham de·

R
s�nnan(b, desde meses no lo

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

O GANIZAÇ_110 BLU-" Tuw:> isto siginfica;ria pratica- tl'lZontll} que o pômeird ma��s:
-

MENAUENSE LTDA., I mente - segundo s� atrih�li a rad�. Era com a UDN QU2 bele J;:�
.. lá de Novembro

I
Adenauer - que a União remIn- St: dIspunha c' march:ll' e, o

• .....

f B70; 1.0 andar, sala 5, clava imiscuir-se nos assuntvs sentido lhe dilÍ"ir� •. "�, 1

n_sse

"
, .,

f
.

f 15'"2
. ,

" " ,�.-,; avan- 'a a cleuC1a, que aper ('lçoa

_,
_ "'?te, •• .lJrlvativos .da Alemanha, ou me- ços. Re§ultaram satiSfatório" ,'re mais a parte técnica

lh d i�t· d b 1 h -. óes avancos" 'r'
s f'�.. •

ar, que ea" la e o c €,1-
'",

-' locando o pesse- A Exposição tem-se cür.Etituido
zar a Alemanha Oriental c Cen- ��;:� �,o peesepismo pejo ude- uma experienc'a inolvidavel a

._.,,_}
, lC';)U o sr. Getulio Var�a"

_____--'-"'- '_.. ,com o P�ssaro que estava v<)�n: Ih;lTes de exp",C'tadores que só
ria. nu. mao? A UDN V1'ra' oc"par

·_ossuem conherimento ligeiros da . d 1 d M
t" til. O e ega;) orais Novais

o pos o. onde '.se acha furioso, nte fotografic·'. Por outro lado, dev''!1-!_ viajar 'para Buenos
, .•• c

.

qu:>se mtrat:wcl o PSD? Sem POl'SUC interesH' especia: para os'

;nlC:Ia�lVta ldOdi:>r. Pedr�; Reb.edlo, contar cdm a UDN não se C'JUl- [ilns da Fotogt'�Íja, já que cada
Aires, a :fim à� entrar em en

Ser� lns a:l C! em ni)ss� Cl a' \
par;:>. como bafe politica no Con_

.tendimentos com as élUtorida
ue "m::derno DepOSIto de. rp<SQ do PSD sozinho quanto

eb,a está acompanhada de dados dcs ,QOliGiais argent.�llas, pariÍ.
lVIo've;� "na- '" O n -d r I "d

' ,6.�nicos completos, concernentes obter a neces.�ária dClcumen'-
':' pI . l L' e no

. ;UaJs �nJ o -ele ao PSP -- a. ver- Ih

:Qep��lto, que aprescatará ao i :Jade e que até agcra ela não
�ü apare o e material empregado. :ação que prova o cte::;vio do

publico ile G::Jspar, os afama- E!CU�OU p·.)r um ato, o seu pro- • ,0, h�rario da K....."PO�Çã� será ,das café. daquele pai�, pélo grupo
dos e esmerados mó\'eis, pro- ! POEÜO de colaborar com o pl'e'si

,(; �i :;2 horas nos dlt'.S 11teis, das J de aventureiros interessados
!'edente da 'fabrica de mesmo dt'nte; Ao ,contrario, vendo (.' !4,3S �2 horas nos sa�ados"e das. Cp1 reexporta-lo para os Es-

nome estabelecida ef\) Itajaí. I
sr. Getulio Vargas hoje, fraco, . <IS 22 horas nos Dommgos. tados Unidos.

;:erá instalado num dos apar- o:" s,:us. antig'.)s companhe'ros a

tamentos do Edifícl: .Joanim � �u�aaos a UDN que ontem hcsi-
• 1 �"a_ em combate-lo, ago!"> se

Be�uschl. . �
,dl"pOe a vjr (l�oca-Io. r; atacará

. .
'

_

A sua. mnugur�çc,.J a!em !por que? Preci=amEnte :)()rq1.W o D .f"S E
...H_ H. _0, S. ,_nas autondades e?tao COI1Vlda-j ül1cont;1'a debílítado, seus am:gGS .

'--

dos todo O publIca de nossa p'''FcdlStas e r·essepistas desel'- TÉCNICOS li! COMERCI:AIS-
cíd"de, reina aqui Ul�1 grande jtando, .

e a carecI" ele- portanto
e· !'les\lsado Íoferesse €iffi torno do apOlO udenista hoje mais do ,,.... j S f A t T A M.f N T O - ..

cia inauguração do moderna qUe nunca. Qual o pre!:,=, qUf "

Depósito de Móveis "Itajaí". P9r essa colaborar.ão p'�laria de' jardins, garágens1 I.interiores de :fál!r�ca, etc.
Nesta oportunidade felicita- dlSPO�t? o. v(!nde-l�. (> udenismo?

mos o Sr. Peóro :Rebelo, autor
A pOh:l(:_a en�re no�, se processa L.O I E S E' M-

.

-

:P:R'-'E'C- 1 A r 0- E S
da louvavél iniciativa e com �aà?, ....eLo ma's nu: oase de nma -

. ;,J" ..

.

tf:n!lualidade g!'t ;;;:sell'a, !::Cl"t'l que
votos de um bom sU(,,\�SsO em motivos nobres ChCgUC1'\ � ias-

em diversos 'pontos da cidade
seús negocioso pirá-Ia. M &: D I ( 0- E S D E T E R R A S

VANDEMEENE YIAJANT.ES ,
A ceJ;.tidá·J pr: batismo qUê< o I,; -

• �a..

ra o Rlf.: de Ja;�PlrD, .se· udenismo e='tá pas!iando aos com
' '

-......

..,....,....--":':-------"--lguJra
amanha quarta feIra. panheiros que ac,�·tam pasta-s no I .INFORMAÇõES COM,

D em companhi<.> de sua fumilia, i governo- de GetuJio Vargas fi t
,-

,
.

vjaJando de automóvel, c . simplesmente horrível. Eles :nflO OS N I L D O C E R Q'U E I R A - L IM A

'!l�->bencfiiiário.s dos servid(\r�s distinto médico Dr. Abelardc pas!"am de filho,? d�s," �:V�S, �aue J • , •

iJ.t1e' contribuem para IP Viana chefe do C(:ntro de. chega� ao Cnt�t.e Qe",t.tu.do� de I R.ua 7,- de Setembro 1893 -� ou EdiflClO INCQ Sala 3 !
.; '.' •

O ASE " Bt patel'mdade leglUma. I , )

-t>o� força de com'cmos com' os Saude de mnenau, (; pes�oa. Tal o atívo do sr .Geh':lo Var-
�� --...._-_,;.---.....- ...----------.....-----;-.

'whvenios com os g';)Vcmo' � que gosa de Jargo e merecldo I ••

f' d t d
'. .

-

,

o ,.�- • t '1iI :1 d' Tas Ja n'] 1m e sua con ra an- "",,,,,,,,,,,,,,, ••n .. ,. .....�« .-

. tad��'G, municipais c terr-:tOl'ios. �t}l1c_eIto ?es a Cl a' e, on :; ça ministeI'ial, Tror:ou uma ia', f ; .

" '�Jií. 'discurso' o, :sr. Isma.' üe lambem. � membro da Cama_ !'mlla tod:i' el� nascidinhi\ dircitul �
SENSACIONAL VENDA DE INVERNO. , •

Góes' fez um apelo à COl1lis:õão Ira
MtIDIClpaL P;� '?r �'\belar 'COEI1 certificados de bat i1'mo. na

I6' R da -
.

: . do que aprovm ala ,S suas mao por outra quass toda llegi'
_

e é. ç�o para. que o PI0Jõt� ferias írúciaclls hoje P?ra, ví-: Uma <ie ha!'ta.rclns. a não f'cr o, �
��",t�ans:ta :pelo Senado ha

Idbr os seus p�1rentes C\a Gua- min:·.,�.t:'o da Viadlo. que não tem: I

maJs de dois an'?s não. volt') à' nabara :formulamos 'Votos de
I
f J'::v;ii-J partidarin. I }

,'ç�pa do� D�putado�, em pre- bqa v�;gem e felicidac�es na!. A .fi�a,sensi:�ilida(le ton,lO, ,a:,
juí� ..

de vim'mi que pcrCelJem a- Cklade.MaraVilhosa. _ . I mr:�g"ne�a 5��11 ndo sr',�(T<.!L�1 o,
'-tualíliente pensõe mis�mh·els. DR. HE'LIO FRANZOI VUl.,a.-> �a.o }la d� _te, ,,_capada �

•

S
_ "",..' c. f 'I' �

I a enct'uz,lhada em que se- ell�(ln- .

• -1"- u:g�ncla par� .a. votaçao. da.,15m VISIta. aos seu.
_

aml.a

I
tra. vê-se peles 3,rl'e�3.nbos (la:

. matel'la. fOi sollCltada pelo Sl'. res. Sr. LUIZ Fra!,zQl, pesso� UDN, que ela S'C di'dpoe.a aleg'ar '

'pires Ferreira. vastamente conceltuad3. aqUI, a iü.gitlmidade de familia par'l
1

�__�_'---__- ___';"_ esteve em 110SSa cidade na contestar <,o C;1el';' da N""ão " I

( ('-A S' A"C'OS)
se�ana ultjm�., .0_ ilustre ga�-I di""ito de d'zer que ;:;o.,.",m. i
parense,. Dr, HelIo FrAnzOl'1 com o u'ipnll"nlo. IDgO ';:r,1 !uc;e
E_conom.1sta receln-fprmado, dn udenismo, (l quo há ,,: consia- .

! de. I L_;' ,CapJt�l �o par;ma, onde tnr. na. nova po1itca. dn 11t",:<1"
I Peles. _: Nylon.� ,La .. 1 e:,,,,!).�a. Dlrelto e e <t�to ,fun- dente é uma frustx:J.!::lo. O ll',IlO" ,

. l' '''"CASA -"A-CAPITAL" I ClOnano .

do grande S.mdlcato .p2rtido op(JGicj(ln�sta se. recusa a �.
de MadeIra daquela Cldade. ,w.�5imila.r os comp:.l.llbeilQs, que "

____------�_......-�-_..., !s.caharn de desBrt3r para {) «':-'4... 1 � ... W\:f ..... "'II!' ........... """ ... "'� ... " .... � 'VW")Ii ...�!f,." ...,.,+ .. 1II

Caminhão marca Interna
cional K· B. 8 em estado de
novo, por. uma Casa e terra,
em Bluménan .

.

Tratar com José' Cabral na
Praça de autcmoveís Dr. BIu
menau.

e)
f)

g)

(1

._ Presídeate-

res:

DIRET0R�A: José Jo,a-
1'0-

c- quim Miguel. Doedoro Pe-
re.ra de' Lima e Augusto
Korb_
SUPLENTES: Guilher

rnc A- Gonçalves, Miguel
de Lima e Amadeu Speran
dio

CONSELHO FISCAL:
Lino Antonio Beling, Fran.
c sco Hermínío Rosa e Pe
'11'0 Souza e Silva
SUPLENTES: Benio Sou

za, João Adriano dó. Silva
e Abílio Gomes.
Está de psrabens _

° ST.

Walter Roussonq Pcimo, in
eançavel demente que cha
mou a si a responsabilida
de de orga:r:ização' do Sin
(llC'ato dos Traba1liadores
na Indústria e Mobiliário

Camionet�s Usados

TRO'CA
VEN-DA
COMPRA

ConcessIonários:
" 9AMlNHOES F. W. D. (F�ur

Wheel Drive)
. T��TORES: L. H. B.

F·'OPRenças e Acessol'ios:
- CREVROLET
� Linha _ .

MOPAR

.fiUUnmlilUu�ummunnnllnlU'lnulunmlilfUmfJw ..u.uUjUll�f�i'IUãllIfia!�lit�Uf�llllnHU[l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENAU,

no mercado livre
Is negociações com a Grã-Bretanha

p
,

b f
'

reforma�i�:::��I�eal�Zl!lIa por
. rocora-se uI a a f» Q'J!'���:��e;�!P� :e����n�!�= ��d:���;,�ileir08 '." o' esc9nuIBalo d,o "C a f e' ��'iJh::::::.ete����

çâo do governe hr,í.'lt!�I·["J, redi- ,Observa o redator dQ' f'F'nan� D
zada pelo prea- l('n�� Ve.l.':;as...�.� daI :rIDes" 'que a cotação do '

cilita.rã, as negoc.ações ccmcr-j cruzelro no mercado liv'r'e,' ea.iu S. PAULO. 7 (Meridional)

Iron.
ainda nâr- se apresentou

eíaís com a Grã Bl'etanht: ,_ d� agora a 130 aproximadamente
- Depois de 15 dias de in- ii notícia para prestar deela

'clara boje o redator financ'eiN por libra estertma, temos de
tensa atividade, a DE:legacia rações, receando ficar preso.

,do "Financial T;mcs", metade da cótação ofícal 1') .apro dde Falsificações, que tinha si" Sabe-se que I?le não so encon-

. xmadamente 25 nor .cento �"';'I'_ O convocada especialmente, tra em São Paulo, parecendo
Acrescenta o Jorna11;;1o" 'que - 4" "" _..... l'

"As novas t.endêncías da polrtíca :X:(}, da taxa cotada por'
,,' por so ícttacão do governo que se homísiou no Rio de

'federal, a esclarecer. conve- fai1ciro,' em casa de pessoa de
comerciasi e monetário do Era- da abertura do mercado em fe� •

t' meti emente o "panamá" do suaz relações. Vitor Romano,
sI ainda não, fie manífestaràm! verr iro último. ,Declará a.rida Q café reexportado de Monteví- o diretor-presidente c!;" firma
ctarameute. Mas a questão, real-. Õoranlisfa. '-- "Não surpreende déu, suspendeu tnexphcavel- está na Europa, para onde fu
roPnte importante é a dispos'i."ao I que as autoridad�s

' 'brs.eile(as mente] as suas diligê:-Jc:as, sob giu tão logo, foram iniciadas
.para. tomar medidas a fim de I considerem essa. ba'Xa. como in-

a alegação de que ae; mesmas as íüvestigações sobre o gol-
,fazer rum que 05 preços .dos' quíetadora",

,

,: semente poderiam continuar De das reexportaçõe,>,
�
_' ...c..,.r,,,,��o�o,"oc'''''i1!v...�o.o��;'c,,,,,,o�;j:�."'''�"''''.��' 'depois da chegada ao Rio d�

•

A reportagem apUTOl1, tam-

�.',�';�I"··�DiNSÍnüTÓDE�p,60u,:·OiiAS alNICÃii BAt- -I :,�.'.,,��?,'), !:!�����d�: �ári��e����:�:-s b���n��� ::r�� ��g:�:t:!a��i-
�; D da da Moeda e do Crêúlto-

� ft' � � ,

D .... TERIOlOGIW - '" - {a s�p:�;ta1�)� i��oOr�!::>�aa ere
ij,> .

l',aboratório d,e Andãelí ses e Mie,rosco,pia�
,

�J., que que o sr. Eurico cTe Sou-

I
-za Leão, advogado do grupo

I
aventureiro, que iínanciou a

F. G. ELLINGEB - (l<'onna!1o pela Faculdade de,Medielna. do I '�:� reexportação tinha telefona"
Paranâ) com cursos dI! especial. nos lab. de CtUitiba., Silo Paulo

I do da Capital t"'cderal para,
DIE KAFFEEPRODUKTION IN PARANA' B'

e Porto Alegre, .: Exames de Sangn�, Urina, Fezes, Escarro, � OS escritórios da Intercâmbío,
'. I !ifueo Nasal, L1qu!d� Cefalo:raquldiano, Culturas (Espermo). - I ii 'Comercial Brasileiro Ultra-

Der Nationale Díen fuer VOlkszaehlung 'gilbt be-
. I 1,lal'nóstico Bacteri..jf}gfco e euítnra da Difteria - Vrodl3ll'v

I �i marínç, S, A., à rua Libero
kannt, dass von,1939 bis 1940 dle Kaffeeprod�ktion im Staa � I lIÓSt:!CO dA G:r�vii!ez - Executa. com a. maior" rapidez todos os H B�.:iaró, 93, 9.0 andar. comu
te Paraná síeh mehr als vervierfacht' hat. Sle stieg von der t.. , exames reqUIsItados pelos Snn. Medlco8 clinicos, pal'1l.pa etu- �� rncandú que o caso estava

Menge von 71001 Tonnen aUI 303 016 Tonnen, wíe aus �i! citlaÇ"'.w de Diagn6sticc� � ..
sendo contOi"nado, juúto à Su-

den Statistik'en de'r'landwl·r',tsc'--=lichen stafl'st'l'schen 'Za'el1' ��i l
Rua. 15 de Novemb::" nr, 5118";;;92 - 1.0 Andai' (!Wlt I altos da '�� ·,;ermtendência da Moeda e;

mt.Ll.
, 'i'

FaTtllacia Sanitas (elf P.lllnger) - Blumenau, Fone 1558 - Cai- � do Crédito, fi' que, dentro de;
lungen hervorgeht. 'Das ausserordentliche Anwachsên der !ft i

1m postal nr. 16. -- ATENDE das 'i,.3ll às 12 hor:rs e das l,3ll � t.. povccs dias, David Sellim Ha-

Kaffeekulturen im Lande der roten Erde kann auch daran �!
às (; lwras.

, I .rari, �?lta�a para Sf)." Pau

gemessen werden, dass dle Al'lzahl der Kaeffeestraeucher ����1���!�������': ��;fSa neJ�cic�. llr03segmr em

in ueberraschend schnellem Tempo 1ugeriríi:ririier. hat. Dh:

,A
Esclarecia mais que tam-

Zahl der fruchtfragendcn Siraeucher siieg von 55,2 Millio�
•

t
,--. bém o delegado Mor:'!i.; No-

uen auf 141,3 Millionen. Innerhalb von zehn J'flhren sind 'C e" ..!t C ...:t o vais receberir! instruções no

d h 1
'

, tl' U sentido de "nbafar" o inqué-
'emnac 86, Milliomm Kaffestraeucher herangewacruen, .) rito.' pois n50 havia mais ne-

,W2S einer J'aehrlichen Zunahme um etnTa 9 MilliollPn ent- 11\ m
.

t
,.. - Uma das formas de dar tal' histórias de fada para

n 1 m.eres.5e em prosse-
pricht. Was die Reserve an jungen Staeuchern anbelangt, l.é " "le dormi..... . Nunca ,rl'as guir nas im,e_;ügaçõEs, que

com o.S ,-!urros n agnla no c � d
.

1 I'
so machte diese im Jahre 1937 etvva 37 Prozent der tra-

..... po Criam en'vu\"er persona l'
casamento. é querer traru- das histórias e recordações dades de proj('ção no cenário

gE-nden,Staeucher aus. Sie ist inzwischen auf 74 Prozent aTI 'ff'\r!UHr a pe:;soa com .quem dL ül1' homem sentimental' da p=lítica federa1.
gewacbsen.Im Jahre 1950 betrug die Zahl der tr�genden nos casamo.s. Si pelo contrário, teu: Declarações do sr,

Kaffeestraeucher in Paraná 160,1 Milliont'n und die au-. . ,.
. ,Morais Novais

gegnbliekliche jaehrliche Zunehme wird auf etwa 19Millio-
',' Natura-mAnt!2'. certas mo- c'!"Juge e frIO e ponderado,· A reportagêm associada in-

nen Staeuchen berechnet. In direktem Zusammenhm ge mit I dificações podem ser o.bti' llão. pretendas que ele suba dagou do tituL'1r da D€legãcia
, i das, si possuirmo.s a neces' como leite m' fervura só de Falsificações sobre a vera-

die�r gewaltigen Produktionzunahme steht 'me Notwendig- f, sa'rl'a h b'l'd d 'd d d I d d
k.t d' B h b' I

a 1 1· a e. porque tu lhe dizes quê o
(.J a e o a ega o, obten o a

€1, Ie a nver mdungen zwischen Paraná und den Eu sei d li seguinte resposta. i li: ; � f L"

Ka..ffee-Exporthaefen zu verbessern. Der Ausbau jes Eisen�
O caso. e un:a . amas, ou o mimoseias com - 'Ignoro êsses faias. E' 11 Il: li. !'.. JJ \)..

b h n t
.

t d
- .

f i' W' I

1
moca que cprngm o mau um bôIo. de chocolat� f:" con- verdade que estamos parados

a n e zes IS aher eme uer {le lrtsc làftsDoBtik von 1 'b"'t
'

g B' 'I'
.

ht' A 1 h
'

-

, la loque o eSPOS0 tinha f:ites prate!idos. . .
há uma sen'lana, aguardando

anz rasl.1en WIC 1ge nge egen Clt, denn gleichzeitig '! -'-'
, de 'umar na cama Suponhamos ,que és ,ca.:.

a document:lção solicitada di-
mlt der stE'lgenden Kaffeprodu.1üion wachsen auch -die Men t -'. -, reiamente ao .�r. Maciel Filho,

sado com uma senhora reá- dü·,.'tor executivo da Supe-
lista, dessas que não andam dntendencia da Moeda e do
com a cabeca nas nuvens. Crédito, O delito em pauta,
Nã8 fiques �hocado, si eu- vor�m, é �cl(>_ ação_ púb��ca, mas

•
' é bom que sÊ:-aigii-=- comoquanto a bejjas" ela lô o esc1<.recimento compkmentar

jornal -ou continua fazendo -- "manda Çl',1em pode, .. "

tricô. , .
De outro bdo, David SeI-

Aceitaçã.o. amigo leitor, Um Haral'i, oa Eduardc Ha-

os eis' a palavra de ordem pa- 11 Fendas, Esptr.has. Man ti
ra teu cas9.mento, si que- n chas, lJlceru e Retmlll&- II
res ser feliz. Aceita a pes- l\ ;-�ixm DE NOGUI!:IKA

II

sia com quem te casaste tal II Grande DepuraU".
como essa pessoa é, I! do sanCDe

BERICHTE

it P I O
6 I ( O

, diesjaehrige Ernte des fuer den Handel bestimm',
tÉm 'ioVeizens mit rund 400000 t bedeutet eine VerdoPP8-
lung de Vorjahrsernte, Die erhoehien Ernteertaege wurden
durch eine cbessere Duengung in deu verschiedenr,i1 Anbau
gebieten euielt. Besond(!rs in Santa Catarina und Paraná
bestehen noch gute. lVfoeglich1ceiien zur Aúsweitung des
Weizenanhaues. Man konnte dort im Durchschnitt 16 dz
und teílweise sogar bis 24 dz pro Hektar ernhm waehrend

,
- ,

Z. B,; in Argentinien der Durchschn'itt nur 6 dz pro Hek
'tal' betraegt.

',.
., ,

,Fuer das laufende Anbaujahr sind insgesamt 50 MjJ
líonen Cruzeiros zum Ankauf von Duengemittel vorgese-
hen,.mU denen einé Weizenanbauflaeche von 200 000 Hek
tal" geduengt werden kann. Weitere 6 Milliollen Cruzeiros
Sill dfuer' den,Ankauf von Spezialwagen fuer

.
'

•. TaPETES ({ I , II >)
KEINE �

o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS UNDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

WIRD SELBST NYLON PRODUZIEREN
Brasilie!n wird in, ãbsehbarer Z-eit ueber ein€ lande

seigene Nyl,;n-Galn Produktion verfuegen, so dass dJe

kostspielige Eirifuhr voraussichtlich schon in Jahresfrist
-erheblich zurueckgehen und Ende 1954

wird.

vendas â longo prazo

P R O S D O ( I'M O S. A�

Rua 15 de Novembro, 900 .... mumenau
EM certas partes do inte

r:oê da Airica, usam-se, como
mOedas, s21nentes de cacasu,
cô(.(lS ,e ovos.

SAUDAÇÕES TRABALIDSTAS
Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr, Getúlio
Por acaso, ontem consultei o Boletim de Meteorologia

que nos' anunciou um tempo instável, com temperatura ele!
vada,

Deu <;erto! Estamos tiritando :ie frio,' fiio maícrtado, que
apareceu 'traiçoeiramente, obrigando-nos a abf r o guarda-rou
p� de inverno, E, assim, encapotado, venho lhe escrever este
BIlhete, devendo r:ssaltar que todo esse frio lião fez desapa
recer o calor de mmha profunda e imorredoura satisfação pe
la_ nossa sacrossanta causa, que o };lovo não acredita mais e que
nao obstante vamos martelando crentes de que estamos apri
morando os nossos costumes pnlítíccs e que e5t"11'105 governan
do com o povo.

E, no momento em que estou esfregando as mãos não
de

,
contentamento, mas friagem, ao colocar, os' dedOs na

S:Xllth �orona, não posso deixar .de lamentar que r governo
nao haja declarado feníado nacional no dia de hoje, da che
gada. dos despojos da Princesa Isabel e dó Conde D'Eu,

,

Se se tratas�e do Vadinho do Barbosa" do Ademir, do Leô4
nídas, de negÓCIO de foot-ball, o comércio teria' cerrado as
suas portas! as rep.artições não funcionar-iam, enfim, tería
mos um feríado nacional, com pandeiro ou sem pandeiro com
lei, ou por meio de portaria.

'
,

, PedriElho Calmon, que na Monarquia ser.ia, provàvelmen
te, o Barão de Santa Clara e que, na República, tornou-se
Príncipe e Reitor, entretanto, fará o discurso oficial da eerl
morria de recepção. E sempre ouvido com prazer, pelo entu
siasmo que consegue imprimir, e nelas rodeios magníficos de
retorica de punhos de renda. Fazendo as vezes do "speaker"
do governo, o Pedrinho, a quem já mandei o telegrama de fe
licitações pelo seu discurso, antecipou declarações para os

jornais, mostrando que cumprimos o nosso dever de Honra,
repartindo cs restos mortais, da Redentcra e do ilustre Or
leans, seu esposo digno de todo o nosso �:Preço e de toda a

nossa gratidão.
'

O senhor tambem teria opnrtunidade de bzcr um discur
so. E de primeirissima ordem, D:m Pedro II. que está guar
dado como santo, na Catedral de Pe1.roP:JE", já rpcebeu a

consagração de sua voz, numa oração que rne fez chorar. (E
entre parentes, não sou como Ademar, que cll:ra e ri ao

mesmo tempo .. , ).
Nota-se, porem, que o senhor não cOl1l�arecendo hoje à'

Catedral Metropolitana ainda não ql1is entrai' em campo, cor

po a��orl)O, J1referindo mmipulaE, silcnci:Jsamf:nte, dentro das

parettcs do Catcte, a remodelaçao de seu go\'erno e a tempo
de evitar surpresas desagradáveis.

Ontem, hoje amanhã e sempre, ao seu lado, republicano
intransigente, católico, apostólico, romano, bisneto do Vis

i conde de Queluz, que comia doce de abóbora todo,;; os sába
.

dos, com Pedro II. reafirmo a minha incondicional solidarie
dade, e pode estar certo de que encontrar-me-á qualquEr que
seja a conjuntura, como o amigo das horas incertas,

.

BARRETO PINTO

p.S. - Não acredito que o Balbininho tenha coragem de en

frentar a anarquia no Instituto OsvalJ:l Cruz .. Não se

trata de assunto cOID,)lexo. Muito EtO contrário. O a

fastamento do diretor Olímpio da Fcnseca, a quem
não desejo mal. mas que 1;em sido um errado, no lu
gar de Osvaldo, de Chagas, de Cardoso Fontes, aca

baria com o impasse em que os maion·s cientistas da
quele extraordinário Instituto afastaram-se, por uma
questão de profilaxia e de decência. Ou ' Balbini
nho vai substituir o Olímpi0.lpor um farmacêutico
baiano e importado via Régis Pacheco, já aclamado o

bôbo alegre do Norte?
II - Fernando Nóbrega, que nunca foi llm ge

tulista, nem mudou casaca, chamado para o 'Banco
Nacional de Crédito Cooperativo, mereceu as maiores
homenagens dos homens de bem. Enérgico, conhece
dor profundo da máteria, desde logo, Fermmdo Nó
brega colocou '() Banco dentro dos eixos· E os resulta
dos já estão surgindo. Encerrou o balanço do primei
ro semestre com um "superavit" de 3.482.000,00, o
que é muito significativo para uma Caixa, ou para um

Banco que vivia de penicilina do Tesouro NaCÍo-,
nal.

III - Marcelo Tupinambá, grande cO!.,positor,
popular, companheiro de Sinhó, de Noel Rosa, fale
ceu ontem, em São Paulo. Sei o quando admirava a

musica de Tupinambá. Quando estava no !tu, inan
dei-lhe alguns discos de sua música, . que tanto lhe
agradaram, quando, pessoalmente, fazia movimentar
a esclerótica vitrola de corneta, que preferiu (e fez
muito l?em) deixar naquela tranquHa estância, da
qual deve ter tantas saudades .. ,

'

IV - Leio nos jornais que ontem concedeu a
Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro aó embaixador da
Italia, o simpaticissimci embaixador Giovanni Forna
ri, Muito, e muito bem. Geralmente, a Grã-Cruz é
concedida depois de vários anos da permanêncJa do
embaixador em nosso país. Abriu uma exceção. E
justificada, porque Fornari, em muito pouco tenlpo,
pela sua inteligetlt:':'a, pela sua cultura, pS'las suas

atitudes, soube se impor de modo admirável, em to
do o país, como um dos maiores diplomqtas ga Eu
ropa,

Sófre? Tenha Fé
Escreva detalhadamente para a Caixa Postal ': 9 1 1.'

- São Paulo - Junte envelope selado com ende�
Não utilise regjstro para evitar demora na retirada, em
hauria Improprio. •

I
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Limp.za e �1:nte�aD:�a �Ble mista
Dr. Pl:::�!ES ! no seco e fino. Em seguida

}\. pele mixta é á'lt.üb en'lll-',Ssar
nos Iogares onde a pe-

71Ue; vem�s a .e:dst�ncia d2 ll_.,:e mostra oleosa, lJ.� aJgo
r.iars um tipo ce pt11' num

I
ct211 m Jlhadn numa loçao de

inr srno indiv iduo. R'éI�ra ge- :, !:gente. O.lde ln sequidão
ral, ha a :"re�ença je apenas ::2.1' um creme gcrduroso ou
du!"'!s qual%"lcdes (SC(_[i c gordu I ::'if_l simples l,..o;dcreall1� QUrln"
:;'0- .. 1. Cl�1fl'::l"to que ás vezes. l:O a oleosidade for muito a*
embora cxcencionaln..�c[.te( a- '·"at'lada. p xder-se-á passar
,':,"ecc'lU todas as rsprcies de nos pontos e.n- que ísso se ve

LC�? t norma! seca e oleoso) i
I icar Em ;:!�godão crr-bebldo

j :un�:, única <! d� Ietm inad, I' um sabão liquido êcido e
1 n, .....,B. <C:l.!Clll possue e pele .' ,,' ajudará muito o desen
df'� ic G-nern deve e!F!..118r Q ;,0rc.uramBllt�. A maquilage
t:�-11J.:nel:íJ ccm muita atcncão lr-v: lá ser f(;ifa COIU ruge €ln

'il:C neccssitu cuí -

l' __ 1a de Crpiy,e e talco, para
,... c-2� >:eeos ou. então.

� '{t 'l2':; :':u:,:.; v f�3t'J e mostr.i

I'
l,'-C ccmnacto e nó de arroz,

'L :'e 0U daquela tipo. -,'!�l0 a !';ele se mostrar nOT-
c :i1':_orll�c �ó fal::1np� ante- '\"I.'! Gt! gordurosa, -

-:"1 rmente. cnt.re GS ,:.:>:) 5 ruix- .1.":..-' deitar lavar tOi.':t a pe-
-

,-:3 C 111:::13 c .murn r·l.<;er'-\."a.i·- 1� com agua �:� sabão liquido.
mos a CGl1:i)l:�d[�f:d (:Ic :'L.:";Üt- "'.0 lado dos cuídadcs exter-

,

C:o obt idos cem Q uso de cos-

,':!;_:lcml são uccessáríos al
',Ul'':> couselh -

s atinentes às
q",,�Uj,s alímentares. DI;; um

d ..ao geral :'. nliméntncão de'
1 �

v t' ::Cl' _1�1'-del·2d�, sem abuses,
;,....Jo. �,centUt1G.:ll-i·':"!! '2 rias .1.:1\.!:'_::,. ("< t'aq(!r·-�(.' nrcfereucía as

Os Cl_:ttLl;::"'_'" d.: li::'HJPza e C:"'l 1nS d8 \"�)C[l, vif,;�la. car

l)�'OlPC:10 {LI lll,l'I D2I_- ln.xta II C;l'r, Irangn� galinh<l, arroz.

(h":\Pcr&'o se'l' ít':!·'.:) C01Y:�1 se a: 1.. ��Cl�JI P1assa<;;!� legulnes. ver-

1.' ,,:,oa, ;)os':�j' ':�. ék·., 1':'sto51 �1,':";S e fruta�. AI.JOU!' Cls.ena'
c' �;' .?nuo a:::::-!l-:i. L:_� dn i�lll 1110- : .�h�._'�-'S. �eft(\; pena:s, ahnlcn ...

':0 gernl a : �{·!l.L� c�·. a :=( .. ; t'..-3 f.'!TI cl)ns�·r\�:l. ii.""j,)..., cm"

,:;nh-: üc12 rn:-pt.:i l-:·":-r f1 r�-tS-
i '_,_Clt an:cndas, queij;.::; fortes

l:quielo (' ;.:Loo1.

QUARTA PA'GlNA

- ;��i;.�_ Dl.tigirno_uos &5 mães
111,." elos quin.ze aos >le?oito-deze
r.ove anos, dessas jo,�ens que ire

(J.Up.ntemente 11.:., escreuem ;para

poc'l:r que RS ajudemos li resolver
0S seus pequenos pro�lP.'Aua.;:
que, tambóm. Fr'cqueriternerrte , con

{'hL�tn :r;; suas cartas d";{.s.lldo que
. :.n�:.'tl!�e não rue perfit� fazer r-e

::;lntc ou tr0ta"n�--'nto destinado a

C';'Ll';gir 115 minbus ímperteicões, .os
T,I�tlS del'eltcs" o

Se eSS?3 ln.til:: = lessem as cartas

q.lt' recebemos .vcrtarn que inf1u�
. !'c;� .gol·almentc dQlútos!' pos!'tln1.

.-a_ . sra. V,,�.
\�h"isseh!le,.vsky residt nte
ta cidade;

,

- o sr', Alwin Strlt!ker, re
sidente no baírr.o de Itóupava

��......#....�...
__....
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"t Cf)nsu�túric): Rua Jo.si:' BONIFACrO ]'�. 92 - Fone 2685
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fluente mes.

1\1atemldafr?
na Secção
do

"Santa Isabél".
� Tambem o la.'

Mari.oel J. de Oliveil'i'
Maria de Lourdes Oliveira,

engalanado com

�,� menina, que na pia batis
mal receberá o n0111" 6.'" E1ia-

VIAJANTES

I

Qnalé
O' seu I))"ato

lJr.edileto?

QUE a temperatur..l da ter
ta Lumeub á razão de 1 grau
f'ahrenhdt ClT. cada 60 pés de
proitmdidade: e qUe, nessa

pr _ pOTçã Cl, a água ferverá a
,1D',a profundidade d� .

l'2 720 pés. tornando pnssivel
�ozi!1har um ôvo ou preparar
,:e1ín chá·

QUE a lhama pod, cruzar
" -com 3' aIuaca l�ms exata-'
mente como' acoiüece com o
I ;Jzanl�nto d(' equino;; e asi-
1'il�'S, a problema é estéril. ;\lOVA YORK � Para
(JUE sete' cidades <in 'Gré- llabit.anh'.s de Novu. Iorque, o

'2
-

e da A',.:iA Men�r dispu- tempo sifnifícava l:lp�n.as uma

t::,m entre si a honra de t.er cais : pressa Mo5tra'n-se a
-! o berço do liorr.ero, o pn'ssatkr8 na" suas ruas, no

--;r<.nde poeta que viveu 900 :,',lúway
,
no CÍnemu, nas cum

:mos antes de Crioto. pl·as. nas rdciçóes... Nada
QUE já houve nos Estados os faz afrommr O' pUlFO. Nin

Unidos doi" presidentes com �\ll_m parece ter tetupo stúi
co !.'eDrenome de Adms, dois ei"nie nar. cOisa nlquma, ex
:!(\!n o de Har>'Íson, c d.Jls com '.::do p.ara olhar o relógio aeim
: dE- Roosevelt. ll'� 'vtrlJ:lcar se náo c&tal'á. per
QUE o rei Jorge Y da In- C:0ndo tempo,

glaterra. o ka'scr Gullherm� Mesm:) para visitar I.:ma das
II tia Alcrn:mh't {' o tzar Nico- lY:'9jor��s col�çõc; do 11:,m\.lo de

li!!
-

�,������'��-�," q -::"=--'-"C::-=�""�ll lau II da Rússia. eram primos rdt,gios nn tig-(}5, o:pc:"la no

1 n ir?, ," '"
�

.

:.;: r.: C.' u :: � A � a I��POIFU(IA 1(1, c�,trc :ó:i. 3:115.0 da Filma. da Universi-
{ ;;; �j

,

. . � If 9Jl "" r" '" h'lf! _11 ,C)UE "Tin;v Tim''', Clljo ver- ·Jade de No,ou Iorque, os Lno·

I
I c';«kiro norne ('ra Harnld V<1-1orqui''l;C's tiveram de an-

II D:?:,1t . .foi o menor homem que ';'::1" depressa A coleção, que·
.if, <-urgiu no mundo, poi'3 me- s.�' compõe de mais de dois mil

I( riia pn:cisamcnt<; 63 centíme- rf'log,os - alguns de.!': qU'tIlS
II t1':'5 de altur:i C pe:s:wll ripe- datam do Sl\:ulo XV .- fica

11 i'W' 11 (juilv,s; e qUe ü:se anão :'.!;''!'la. Bppnas clul'anh., trcs ho
';l'rd:ldeiramellte .fel'omenal, r'l" por di... ql\e qulõ! dizer� � � '"\.� ,� r: !?<'I � ;; ; ;'.."'=l( 'P, � g' V. :. � n A jJ10r .. eU no dif: 22 de set2lnbro 'i:;{=' os YÍsi1.ant".::s c!1SpÚen1 de

I,' [J::� •. ,�.;,,;.,,}�.:, .• !;.
"_ A!l:wK �11 l'd' �- _.. .,. � - "'" .-'" 1937. com ;)'J anr:s (,e I a- (ilif'Q segundo;'! par<1 examinar

I) n l'�n!·,�s",,:." i'ded:';iH:',. :ll r!l!...-ct"i�la,�e fi? :aran�_ i
d,', (';:;(Ll \1111 do!> <.bj,:to'" (XpOS-

t A ... a��arli': �,__! - � U1�!!t �� �: ? HH"!J.. ( a ;ar c. ela 'man la:

/1
----

- � Sc,.hl C'.)1'1� fôr, ,'1 col('C"df) 1TIIiJ..{ �'l ,'Hill llOra marc:\ca. \,� ( T
.. ftM,�O'" T..lI"yA( )

'J ...

I 11\ "r"n l rll't � �J 'C('.� ser visitad.l. As centenas
Sáh�!!a: P�í.s. �I �. ·1:(.'1:� ;:': li: (' .,l�H!.í;J. �la m�nh;i. 1 \,

��.. • !.U�:: ,:."
cí:! relogi.os dI> tudo.,; os tipos

I CtlnSu1�Ol'l':: :�U_l .l ,.,_;!. B:Jiu.aclO nr. :1;; - .L? andar.

t
í; I Sallatos para Rúmens, :nJ)'.tituem tm,a historia fasci-

l '1'elefoncs: :;:�.!l; I ,·,,<· ..··'r"l�) e � �3(i (eGn:m!tono). (I' Senhoras e Crimícas .I, r'ar;te ela h:Jbilidacle e do espi-

--����.":�._:ccc:_���.�y -���:'.��!o:���.c=��Jl i CASA "A CAPITAL'l I ri�o inventivo do hCTlll m
�. __ ._----- -------_-:-_�-

-'

_� .:.-:--_
- -- _o. _. --� -- - ---- _. �J.... �l:--- e5íol\�OS nara reri.:'Írar a

l�I<;::-cha dj tClnpo.
Na realidade, o homel11 sabe

nlli;w pouca cOÍsa sobre u pró
prh natureza do tell',po, Por
I:'G.l\'eniencia. medimo,,; Q tem
J):) 110r meio de perioc1os de
bz e Obscuridade e dIVidimos
t:�is periçdo5 em secções de
I:omidas horas. Chamamos a
t''1dn vinte c quatro horas
·aia" e a cada 365 dia!! "ano"
E::te e o tempo "sQlar·'. Os
r,si.Touos, contudo. medeln o

t':mpo por meio de umo estre
la fixa. E o chamad,) ten"lpo

�
":nde:ral. em. que o ano é vinte

� tu�nutos lnalO:! que o nesso n-

A no solar O que rest.a '!anel' é
(mde vão Se met€t ese� vinte
r;;inutos em c:lda .ano·
Outra coisa pecul:ar. no

�
qUe! diz a respeito ao tempo,'é

�

Carta

pude variar

clltre a feijoada, o viradinhu,
o vátapá, o cozido, etc. Com

fre�ência, êsses pratos sabo

rosOS' são précedidos óu acOlU

panhados de bebida. De vez em

quandO. Jrorém, V. se excede e

o seu 'astômago, sobrecarrega
do, logo protesta. Sobre-.rêm,
entã.{), os' sintomas comuns da

flatulência, hzia, .lores e erue�

tações. Neste caso, é sempl'C
e

bom tomar "Carbjlleno". O US1)

de' um anti-ácido e digestivo
como "Carbuleno·'. nos exces

SoS de bebida ou de comida,
muito ajuda o estômago a

tfansfunuar as gorduras, faci
litando a digestáQ.. "Carbole

no" é encontrado à vett�a em

todas as fa.l'tnacias ti drogarias,

� ��... _"�,�_ .. �,-��.��.�=._,� . ..."..,.,.,"""""=�.�=�-"",,,,,,�_ - m _

)-...:.�';�J�.$;it.t�.�������"""''''�;.!"��''"'-.õ.:t....:.���m�Ci;i����
f� {?:;�:;t., mr-��;*$Tm!i E n1�:�F'D(I1f\ n� rAuy.1. (&..TARJiU, ( li' fik;� ",�-,",,��'2�.�. "'t..'1,-<.,..�. '" .f> .... ,... ... ..... �,.. "'� ;t� �U u,,- JJ A A .I� Iflt.i,J. 4�"

� - Mai.dz: I T A J A l'
t� Fundl':do em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço

J
Célpital
Fundo de R2serva

Teleg "INCQ"

. _ Cr$ 50.000.000,00
.. • o •• 35.000,000,00

lutaI d) não exigfvel .. Cr$ 35.000,000,00
�-------

rr�ais de Cr$ 700.000.000,00

NAS PRINCIPAIS f'RAÇ\S 00 ES·.
��::O RIO DE JANEIRO E CURITIBA

INCO F
.- CONTRIBUA. ASSIM

DE fINANCJ;\MENTO

Dt\ PRODUÇÃO,

EM CHEQUE
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_':: -:j, ôO,. !.Ll:1;g;-eTil ( NO�5a
_.��'�:::",_'. de FáUnl�.l atraído

eh P Jj:c,Ja,;üo
�: r: ricnopol: t ana.

.:'. primeira peleja pelo
estadual reuniu

::5 renrcséntacões dI) LiJ'H
T2üõS- Clube, campeão da

Canítal e Sociedade Recrea
tiva e Esporriva Ij.iranga,
�:(.�!nDeã ce Blumer-uu; Nilo

, ; d �

t 1 . ..
-

�{
missão. captada nesta capital, rnunístas na Tchecoslovaquia,

se 5;,13e rorqde. os visitan-Irl.TI ,_o c:es :l�iJ.[ a �·.,l"lçaO, assegurcu a �'::t1S cuvíntes que 11'(,11 âos levantes centra ,0contríbuíu CO!.1 nada menos tudô estava em ordem 110S �;::,v:rno hungaro qr
" tcrmí- tcs rtuaram C:'111 grande

nada' mais de ] 8 nún!.ttS pa- natses satélites __ Hunzrta e ."arrJn por c iusur a substituí- .. ��-���".U[?';"'-_�_�_" <o-

• l' ....,

I. n -r'�;CblS!rlO Guraill0 cruase
í'" a vítóri-. clf:! sua repre: T'checoslovaquia. . C!l) do favt ��b do J5--rem ln,

.,'n'_·j·:) o transcurso da Ines-
� " \. emisora moscovita foi :\lat'as RakoÓ:1 por Nagy. - , ,-_. - •

'S""'�açao Aac' "'51"\ a ('on.:·
'- ,

• '" M
'

-, 1� ',_t, _. _. t.:,
•.

t--. mas além, di,zendo c.ue os NA por ONL.... ma, .armanco l11lElO ma

lItuiçao dFt�· nuas �qUlpep: trabalhadores nas "ó.!mocra- PARIS (UI') - t".. agencia suas jogadas e arrernessan-
JP1RANGA - Calválla- elas popular-is"." viviam cada r;o!onesa de imprenso divul- é:�; nior aind'.o, à cesta, do

dia uma vida mais L'li?. t:r)!.l hoje de manhã o texto do -
.

Prcsseguíndo, disse que o Jesmentido publicado c-m Var- qi.e se valeram os locais pa
C .....ntunismo, 110 centro e no sovla e divul rado l'ntem:i ra registrar d'Jnsiderávd
sudeste da Europa, h.rvia "ti- t")itf' pela Rádio Pulnnesa, vantagem no placard, che
tudo }::mra semore, os traba- (;,)111 refsrsl1(';a às "::-ubleva-
lhadores, da -pebrezo do de- eões na Polõní a". gando mesmo a vencer por
sp.mprego, da opressão, e em "Certos jornais r.eo-nazís- u-na diferença de 26 pon
troca os havia nosto no ca-

I
.13 ceclara o eomun icado, CO-I: :JS.lli'inho

.

da lib::rdaClz '2 da re-
,
11') ,0 "Telcgrnph' ú: �er�im Ao serem. disputados os

l.cidade".
I Ocidental, quo se espccialtza- '; .'" < 1

�_ � '. J�aJ11 notóríamcnte n:: inven-I nlu:u.oS. r rnais (LI) mate 1

t:�����,
" I çào de hístórias a l:"'�)PÓsitcl cestcbolístíco em apreço,

JAVORAVfL O povo AO da P;:l:::IÜ". dívulgarr.m r�cen-; passaram . S ipiranguistas
'..

.
-

O r . I tt'l�1el:te. ma lfl U1I1a vez, com
I
a jogar como realmente sa

NAMOR· Da PiUN(nA ('_l:JetIvos provocado.rc:s. no-: 1�,,'1'. tanto Que emnreende-4' '" ..tv." ucias absurdas e r-idículas a; --

M" Iii iRFTllJ fe,,�)eito de
_ des;rden� na Po� i 1':<".' bel iseima reufãu, �'ind�� �UA. � ... n ioura e da prociamacao da Iei I � 1);2r:1eI' P(';�() �CDr� c e 3�

LONDRES, 7 <UPI - O n1",rclal em,�V�r;:óyia .e ��n ou- I "'Ir?'" cem -'-) '--'A fq;---,,· eli-
. tl"lS cidades ;101;::11:5['5.

Mar.,-'
"":

J

�_h . ·lL.- ,:.""-.:1 �

povo ingles, che;io de tu- cha:1c:.o nessf:' �entid: cert::1::: m;n�('<:8 da comp('i.lI?"'-o.
lUl rés .cada dia -, !"::H:;iores, agencias n:rlc--ameril:ana::: de Domingo ii tard?, 23 ] ')
i:lcerca dos anlOres da Prln- imr,rens:J. dCl':m1, {":Il� zêlo.; L'-'�'a!\. fizenm1 a partida
cesa Múgarefh cora o J'á ';lnpia !lublki.ci3de 2;, menti' I

r;'-�l -,,� cu',-, �'r"- •

r)
� ;""

1"a'" dp escri-t' .. s na7:'.·t ..... r 011 �
-�.J�;-� .... � .:' _a. -� J,:.) L.� ..L..,i,.l:-.....

I
à ..vorciado capitiLl Peter ';f);1t'p:te no�i�'JU n;�'�:;<;�al' 'r�-:: Teni.s C!ul.:'�'· e C'v:-::-::i.',) (:0
TGWnSelld,. da RAF, come- 'jug�;ancii na Pofonia"'. ��·_:l de t;oii1\·jIf\ eJ!-;2.ndo
,ç� a p€rgunt.nr pm: que ra- C:':J �:;r�j:1:;�1'O a -;i·/':.'··�,. �Y'!:'.':.
zão não os deix8iTI casár,se, Cü;';Ü:gern (k. ,:;�� ::O:,3ij 8.�.:'· �
âs.!.::irrl o desefam. ""'''=''D���� �(.;; ,g�j.!�"'� f��� 1r<·d�PJ c er'�'!'!-:{'\"('l" Cv'�·>� -

• Os jornais dominicais E- :i;i�t��� �.\� v":J�,;:.\�) t)J�,-'
I i""�;;- t'_:.:-t':-_·>;,,;;:: ._=�,=:;

.

i ��:�ru: e;�h��:�'u�:��j! !� A j�t� S�r(�_'� ['-< �.:�n11 ������l�éj�é�':�
;� �S:>: p,��:t'·

,S.:lr se com o avie'dor, o \/VASHINGT')j':, ';' '01?' I ciu1 qual foi afastado do servi- -- O presÍch::,::;:- ;··.cu, cm - c"Liva <;-"""i'-""'''P-'"'', C:�l"j

. ;;0 no palacio real íJara ser �:nfrevista c-;l,c:dU,\ a }.�- II P�?�S�
-�b •._" .. ,

��enviado para a .Emi:n:ixada '.-::..;t", n,)rte·-i-meri,:c!1:.1 U. :\j'J Cf!l1''.DC'GD2id ue L:rlco
B B'l

. �,� ,. .

i ".

ritanica na e gica, prec;. ;:;. l�€WS "mc'a V{pj'kl :n.e- VYn�. t:oub,' ii eqn::�.:.e de
samento um dia ..mies de :x.rf', l)abli�:(,da lo_jc. le- ;-,rrerneÓ:;3�!(lores d.el Cl';_�zei
:fv[&rgareth regressar de sua clara qE:U a Argenílna atra !ti d� Sul �� Ci}}OCHé'Ú;', j!li'
\.·iag�m ao sul da Afdea, ':;ó>ssou "umn ctrpa i!:h:res- di;)!, co1'n l.un totu� de tiS
"Se querem ca%'1r-se, por

que razão <lIguem há de

irnpeâi-lo, pergun1q o "Sun

I
day �press'·.

S311tS", no {lOnlÍn10 dD üe- J]ontos, "'Í11do era �.icgundo
Jse;rvolvil11ento gtê.�J'fii�o. I �l do Lil"a. C(lr�1 37 f' eui. 'ul

��("rescen1 (:"1·F)er��p � �'E;�ira l ; i"l..,,�o a dtl I :Ji'���:.n3�1: COln

n�j don-;"n]ft dç:) i :iI) [}Ont(;!1"
Cf)!'1Clt:'i �r7:· \. {

DOENÇAS NERVOSAS E
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CI HONG-KONG, 7 (UP)
A China comunista está u

segundo

A unhaladas
imediações de

Noticias de Rill do Sul
SER,IA INSTALADA UMA
USINA EM SALTO PILAO

no rapaz
MORTOS E DOIS FERIDOS

D()!i� mortos e dois feridos gravemente, a punhal, é
o saldo trá.gico de um Incídente ocorrido domingo no bairro
de Cordeiros, na vizinha cidade de Itajaí. O incidente 01'1
ginou se num salã.:o de baile em consequencia dá negativa
de uma jovem ao pedido de um rapaz para uma dança, Es:
te ofendeu.-se com a recusa logo surgindo um desentendi
mento �ntre aiversas pessoas alí presentes, que 'continuou
na. estrada, já 'que o propriétarío do Balão PÔS para fóra
oCS exaltados,

'

AparéntC!Dlente, um grupo de Individues discutia com
o rapaz que lavára a "tabua". Um irmão deste, de .nome Dia
nel Anadeto, logo apareceu com um punhal. e cravou-o nas
costas de quatro pessoas. Uma teve morte ilb"i;antanea, ou
tra morreu a caminho do Hosu.ital. As outras' duas foram
.ntelrn)lttas mo nersoeêmío em

-

estado grave, havendo, en

tretatito, esperança de salvação para elas.
Apesar dos esforços da reportagem, que esteve- em

�----------�-------------------------------------------------�
I. �--��----�------------------�------,,�---------

RIO DO SUL, 3 - O sr, : federal Wanderley Junior,
I
em perspectivas animado

Alfredo João Kri�ck, na i o sr. Alfredo João Kri�ck I
ras ao 1:0�S(} p:og:es�o.

qualidade de Presidente da acaba de rccebér o segum- Eleições sindicais
Associação do C�mé:cio e i te telegrama:. 1 RI? DO S�, 8 '-:-. N?
Indústria de RIO 0,0 Sul, "Apresentei emenda PIa- Galpão "Mana Auxiliado"
muito tem trabalhado para no Salte trinta milhões pa- ra", realízcni-se domingo
conseguir das autoridades ra Usina SaU,... Pilão pt Ou' ultimo, as anunciadas Elei

competentes, o apoio indis- tras emendas prometidas ções Sindicais.

pensavel para o aproveita-. Hospital, Instituto Eoetgen, Somente vigorou a Chapa
menta das aguas do Salto Maternídadé.. e outras pt Uníca, prova ínsorismavel
Pilão, em nesse município, Abraços (ass) Wanderley". do perfeito enten:Umento

(Conclui na 2,a pág. letra R)Caso seja aprovada a e

menda em apreço, lUo do
Sul e zonas adjacentes usu-

fruirão enormes beneficios, Serão iniciadas
da

Quando estev�, ha algu
mas semanas, na capital da
Renúhlica, manteve diver
sas conferencias com re'

presentantes de Santa Cata
zína na Camara Federal.
Assinado pelo deputado

porquanto oassaremos a

ter energia
�

elétrica com

fartura, o que redundará

��� .

.t< 01 essa propost a que
maiores vantagens cíereceu

Murric'pal e, convindo irisar oue as o.
------------ .bras de construcâo sob ado

ministração d� governo
municipal vem proporcio
nar acs cófres do município
sensível. economia, levando'
�e �m conslueração as' con-

SEUL, quarta feira, 8 (uP) .

-I r�ncins �om o enYiad.o do pn,s>

I
suas ex}gencias ?�m respato

.

05 c.ficiais de ligação das X"" d ri+e 1'::3", nnowcr \\ alt<"r �o' devolução dos pr!S10neIros.
ões Unidas Ele reunirão hoje,' bertson, em que pese h�ver <,w- Em trnrrsmfssões que f'ez des-ç

"

Mun '\>m,
I, .", Q\1'>, "" negoc,a.ço�s e,.ta-l:1e 3:, propo"ta do general Clarkao mmo dm, C�l Pau

., c

....

r'
\'am num llllpasS{;, ma�; qu:'. ll, a Rad,o pequin rrsponsab'lí7n:t o

eOIll os comunlllta'5, paI,l . ab.l
, " ..,I 'l d sto, ("tava d'·.'lpo",o fi

I p.rcsjàlmtc Rhe-c, pesoalmente,
Se QS rep;resentantesc omUl1 "tt', acdtar "qualquer pinHo que tia· pela libcrtaçã') dos pris!onetrc,s,
(latão dispo, to'.; a asina� o fi I'·

,

"n nliSf'e as olJl'evinmcia da c:).

I
aeusando-o do "fazer um esfor'

mistício apesar da opo:çaos (Lt c') d '.Se perado" de coação �IS
Coréia do Sul (� sem a reca_l:;tun l'éia".

I NaGôes Unidas pa,ra desbaratar
dos 27,000 pris.'.mc,ros d;} gner' A reuniã� de ,hoie em P,,? [I arm'stício, e se cal� por co'�-
1'a norte coreanO'.;; que fOl'um li-. Mun Jom e conSIderada de·f'm· p�eto, sobre fi devoluçao dos )'1':'

, ' SlOnmros,
bertados pelo preslücnt�, ::;, ng· t 'Ya, Se 03 cOllluni,ta"; He :1 a.

man Rhee. rem a prOpO'iita do general CJ[\rk,
Ha exatamente dois anos, T,C�-

1 as Nações Unidas estão dis}JI)::;.
ta data. começalam ns ,llscui' I tas a aEsinar ') al'mi>tíc'o c de-
l>Ões de armi'"tic'o corn Os ;:,., po�s se entender'em cem ;l nrt'si'
munistas em Kaesong, dente Rhee, Como reagirá (,;�e,
A reunião de hoje fOi (' '11\':)' era till CH�O é uma ;ncógn:�n,

cada. pelos vermelhos com o EXPECTATIVA
fim, ao que rarece, de éutr8gar Ninguem. por outro larlo, po·
sua contestacão à prvpoH;-,� do de aventurar-se a dec·dj7· 'lua]
Comand'inte �sup.remo dns Na- se,�á. a re'posta qUi> darão Cf'

ções Unidas, general :l\f;;..1'1;: c?nnmistas: �"m r;mbarg-o, a R'i'
Clark, no sentido de FC 1lO1' r:m dIO de Pequln abrandou c'.:m_,i
às h'Jstilidades sem lev,jr rm c1eravelmente nos últimos ü:as
conta. as condIções impf}""t[�S 1)or
Singman Rhee,
Enquanto h:� Qt Q pri:?sÍtJe.1tr'

sul-coreano continúa enl Cu!',lp,

a origem do s.inistro .. -

Procurando revelar 110-
•
a origsm do íncendío �eria os motores inutflisados no

vos detalhes sobre o pavo- i -::,_ de que o ioga teve causa
roso _i�cendio que. de,:orouJ �lllr2nte 9 trabalho que es
o predIO, �m que tuncíona- tava sendo exectrtado 'por
-:a a oflC�na _mecani�a e um operário num pneu, no
C1� vulcamza_ça<;> ,

do l�dus; qual aplicava um processo
tr.lal vMax Preísig. sito a de cóla inflamavel. Na

nas,

Tr�ve�sa Porto Ah.'gr�, ás -CclSLaO, o referido operário
Até ontem a

prrmeiras horas da noite de teria Se utilisado do seu is- legacia Regional de Poli"
ante ontem, a reportagem queira para observar me-

cía aguardava o laudo pe
deste jornal obteve outras' 11101" o resultado da onera. ricíal da comissão €ncarre

íníormaçõos acerca do si- çâo que realisava, h;t) por- gada de averiguar detalhes
Beneillto Moreira de Carvalho, autor €le vinte assal- ms�ro �'

qU?, escurecia 11? momento' sobre o sinistro, devendo
tos e 7 crimes de morte, que conseguiu escapar do lHanico I .')eg�ndo �.:>ses l�f�rmes, Em consequencía da apro- ser instaurado o comneten
mio Judiciário. a versao mais preclsa sobre ximação do ioga do isquei' te inqwki1,o a rf:�peito,--------------- ---, -------------- --

:::-0, verífícou-so o incendio.

R t d Ih" A quando então abordaremos

espos a os verme os a ���%�7I:�d�:;'��:�:�� �,c����:en��:' melhores

I t d I k 'CI k
.i'agua, jogando-o sobre as

O 'er a o ga... ar ! ar, tabaredas, Com o impacto
.. do Iiquido o fogo tomou

.

d" d'M J
maiores proporções, alas.

Reunião ao melo- Ia em .-ao uo 00 -. trando-ss Pelas demais de-
pendencías da oficina, fadoa 1itando a extensão das chá-
mas o contacto com latas
de combustíveis e tintas in�
flamaveis,

CãUSCÚ . N

repercusseo
ocorrida ente-ontem nesta
- Ouira versão

o

ssàre

DO
Realizou -se, ante-ontem,

movimentada reunião no Ro
tary Clube de Blumenau, par
tieip!ludo da mesma as espê
sas dos rotarranus, No! eeasíão,
foi empossada a nova diretoria
do Conselho Deliberativo do
T�bajaras Tenis Olubc, Falou
antes do j::ntar de costume,
saudando as senhoras presen
tes, !) médíco Anniui-li Tava'
I'fS.

COMPETENTF;

para a venda de

Ainda, segundo as mes

m�.S informações, o mon°

iante dps prejuízos sofridos
CP1. mercadorias ascende a

800 mil cruleiros, Dentre

COME'Rmo E

GERMANQ

PO'!'TTú cmc

Invenção brasileira

Rio-Nova Iorque em hora e meia de
vôo apenas num avião

. super·játo
VENUA .I))':S'l'g D1AltiO
NA . ENGRAXATARIA

RIO, 8 (Mcr'dionall - o en

I
diqui:!> a possib'lidade ,I" sc

Che.,
rede atmosfe:tlca",

'(OObretienheiro francês, Jules VilFtt" gar '-t rCSUltaU'Js prát'cos IlC Afirmam eles que, lag'o q'lr' rico.
e o coronel av:ador da FAB que diz respeito. ,I, maio,r yr:ioci' se entra no domínio super són-- No entanto, algumas p::qu<,
Fernando Codl�o dc MagaU1à,eJ ,1ade,

atra.vés da "p!l1truçiio cor co,:a resistencia do ar ao avan- nas experiência'3 real zadas (.e
a.cabam ele reglStrar� T_bJ búrvl�;c '...l.!TI avião con1 nlU Or .)ot '"'nc:1f' cresca segundo o CXpOl'11te ::, � ram inteira satiSfação c p(r!J}i
competente do l\'Hnistério 6,0 meSlllo que cslm pOlpncla i{"'PC 6 da 'Ve:·.)cidadü e não ma!" tem maio.res espe.ranças pal'3
Trabalho, importante. invento de um milhão dc cavalo", Atual segundo eeu quadrado, como- 110 uma .aplIcação prática,
que, se aprovado na prática, 1":- I m"nte, já exi"tem jatos que \o,"ll' domíuio sub sou 'co, ES.5as COIl- No caso. de re?Jização in<.1us-
sulta.r.á numa verdadeira r€vo' ao 1,200 quilometros V ii' ]IO'·U. sideraçõe'.;; levaram o c'entista triau, novos problemas de elB-
lução nos meios acronii.utico� O tipo maio; avançado, Jules Vilette, credenciado ó",;m tro-técnica e de mccânica surgi-
le todo o mund'J, Tmta·,;c da o "Bell-XS_l ,. de vários trabalhos cicn.tír:cos lrr:' rão. Acreditam, pO)'em, Q"; nOlrJS

eliminação da .rcsistencia do ção ame.dcana _ mareou e POt·tantes, aestn dar um p 'Jecs' :nventotes quc pode.l."ão �vluc'o-
ar aos av'ões. <> que 1,2nnit:rá t'.:>mpo de l,fiCO quilometros. To- so que ataca o problema da no' ná-loH gr�tdativamtJnte,
a 'e"tes desenvolver ycJomrlaclee dlivia, eSSe tempo, verclaúl'l'.ra sistenc'a opo'�ta pelo ar na, .3.:'

que chegariam a 6 mil quilo, mente 'lnpresGionantc, só foi ob' origem, isto é. que l'm lugar <],

mEtros por ho;ra. E assim, e tid'J com Um aparelho l');pê' i, lutar cont.l'a e:; a rcs;ste�leia �

Rio ficada a apenas' uma hora �lental, no qual o.:; técnic,;)s' ut:. d'sv'a pelo tratamento tIa;) r;.1f}
e me'a 'de Nova Iorque. ,1Zal'Um um motor foguete, Eu· léoula.$ que compÔêm o;H U'
Partínl}.) do princípio' <le 'Iue contrapartida, no entardlJ, .mosférico,

até noje os cientista'" te.n au SUa ,a\ltonomia de vôo f')i (\{ MILHARES DE
mentado a velocidade atra-",;s da i3 m:nutos de vôo, o qUe ex,i!u;
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elevação -da potenc:a, :wuele" int_"'j:'amente a sua. utilidade O avião a jat·.) de hoje prcc'-
técnicos procuraram a lO;l!l1l1a pratrca, 'sa de muItos milhares de ca.va'
da progressão da velocidade pe' Sabendo-se 'de tudo is'.,..), e! 105 para' voar a 1.000 quiloma-
Ia destruição da "cansa" {lU me- mais que as dif'culdade.:; enc,')n � troa horários. Pela nova. i,-,o.rla.
11lO.r, pela remoção da l'esi:;�en' tr.. ,las pelos túcnícos cm aero- "asada em princípiOS eon"agra
cia do Ur4 uma vez que é a "pa· náutica para vencer {) ch'l.ln:l.de dos de física, esse gasto poderá
rede ahl1'Jsferica" o maior im muro són:co sã-o enormes, Ó c' '.;.er muito reduzido, ou C'.lm po
pecílho ao progresso - deslõe st. tridente que a corrida. 'JUPCt'-llO' tencía igual o avlão podel'á a.
tor da ciência ael'ottautica., tenela não cessa nunca. Ei'<l l,or tingir Uma velooidade de ordem'ne.sse modo; nã{) obstauta (I que o cONuel MagalM€S e .) pn- de �,OOO qu'IOl11!lt.ros por hora.,
abandono da hélice pelo J'ulo, genhelro Villette s-e lan�a.rnlll à Esses estud ...s inicinôos
:onda e;�i�t(! de COllCl'f:to !lHe �il' emp.f'(;a!l. de elllllill!J.ç>in rIa "pu- m::i.icl da um fino, foram
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