
que querem se casar ga'
nharam a partida.
Como liberal, acho

não se deveria criar mes-

mo nenhum entrave ás don
zélas que no curso dos seus

optar.
conciliar

de Fora, Cur it.iba., Sah-ador, Ee'
cífe, Campo Grande, e F'ortuleza
HOSPITAIS DA GUARN�t,'AÓ:
Natal, Marruns, Florianüpu1i5.
Vila Militar, Alegreta, Ea��e,
Cruz Alta. Cachoalra Lívrnr.iento
Santo Angelo, S. T'ago, Siio G:.l
briét, Santa Maria c 'C'rU[;uahma
HOSPITAL CENTRAL. do E·
xereíto, coneervarâ flua atu"l úe
nominação. ,HOSPITAIS GE
RAIS, de guarntção, serão Idr-n
tir;cados pela deslgnacão (10
seu tipo, s-eguido do mome da lo
calidade onde tem l'éde. HOSPI
TAL DE GUARNIÇÃO. com dES
tion. técnico especial. serão j,l,;n
flflcados pela sua espeelallzacào,
seguido do nome da localidade
ond-e estíverrm sediados.

RXX

ACONTECE, porem. quo
o·matrimonío produz eer

tas eonseaueneias, como

por exemp1;_, a do aumen-

1.0 da fam'ii.'lu. Aí surgem
algumas dificuldades. Dar
;';E!' ii que as alunas casadas,
quando gestantes ou 'no pe
ríodo de amamentação,
.jueíram gozar de -regalias
e privilégios em matéria
de frequencía. prestação de
exames e outros,

Passariam a constituir
um estorvo à normalidade
da vida escolar.

xxx

NÃO sei se foram devi,
(Conclue na. 2.a pâgtna, tetra G)

os rle
J��z

Recusaram os deputa
dos argentinos homena"
gear e presidente

Terão 0$ operários ale ...

mães c apoio moral
norte amerkano
ESTOCOLMO,9 (UP)

Os operarios sindícalízados
nortc-americenos (:'5'1:&0 dís,
postos a da!' mais que sim
ples apoio moral aos traba-
lhadores da Alemanha
Oriental, em sua luta eon

ira (J comunismo. Essa de
claração i,-,rma'l .ser[. feita
pelo sr. Walter Retliter,
presidente da FE dcraeão
Sindical, conhecida COJ110
congresso de organízação
industrial, que está reali
zando um dramático côo a

Berlim para proclamar a

quela decisão. Beutter, que
viaja acompanhado de seu

irmão o de mais dois fun
'cionários sindicais norte
...:'mencal1o:;, prosseguiu viá
gem rumo a Berlim ao meio
dia. Falando à United Press
disse que tentará inclusive
entrar no setor oriental de
BJ�}:'_l.UJla,"".,""""�'�""&'""'>'''''''''Ú''''''

Já se fala nos nomes

para ocupar ii pasta da
Saude

RIO. fJ( M:f'..rid ona l) -.- Embo
ra a.nda não tenha sído sancío
nado pelo prPsidente da Reuúbli
ea o projeto crtando o Minlsté·
1"'0 da Saúde desmembrado do
Departamento de Educ:1ç!i.o, ja
começam os palpttes em torno
do seu primeiro tttular.
Dois nomes se <ncont vnrn Cl11

evidência: o v do professor M:-i
guêl Coutinho F lho, pe<l>;i!'Iir-ta
que 'Segundo dizem será sucesor
do almirante Amaral Peixoto no
Erstado do Rio e do dr. Mario
Pinetti, atual {ljretor do t:Frv'ço
t'{acionaI da Malázía.

VENDA DElSTE DIAmO

ENGRAXAT.llBIA

TOQUIO, 9 lUP} __ o O corr.an
do das Nações Unidas cornuní
cou hoje que o presidente Rht'�
está disposto a asstnàr ,) armls
tícío oom os comunísta., a des
peito das suas objeçõfs, segundo
,declararam fontes sul-cor-éanas.
O general Clark já segutu para
SEOUL afim de conferenciar
com 1) presidente Rhce, u'roi;;

..
de convocar uma reunião ÜOF

ficiaís de ligação, cornunístas a

aliados. para a tarde dI' noje,
visando a fixação da darn, para
uma conferência dos delegados
principais. S,t'1'3. nessa confer-ên
cin, que se resoh'f'J·ão 011 'lcblh,,"
fínais do ncôrdo de trêgr.a. Logo
após a chegada do, generál
Clark, 8('U5 assessores foram
ccnrerencíaa- com Í) P_'2�it'cnte
Rhee.

à imprens,a
RIO, 9 (Meridional) - O '-'<I,' era!, afírmou que O PSD

ll1dka-l
mente aos miIlistérios �nilit:l_1't'''',

sal Amaral' Peixoto, bem (:OlHO rá candidatos em J..954, os quais disse não ser o assunto de (,iI-·

o novo :M:íinstro da Ed·lC�gil.:), serão apresntado., aos dew"'s racter politico. '

sr, Antônio Balbino, encontram- paJ'tidos com a finalidade de Sobre o cambio fne. �j:;li;__ r,' ou
se na cidade de Salvador. llf;n1 o.ú� o eacolhído marche para as

1
que () dólar. na sua Op111:"", fa

de puxticiar dpa convencâo cl9 urnas com grande base 1,oliC,'a talmente b",i:mra, dl'j)l'nd·.',lil·o
PSD. Os Ilústres visitam!?"! ti- e popular. Sobre o sr. João C!!'o p.rincipa\mento do !W,�:J.ni'nto
"éram, segundo telegramas. eq- phas, .ínforrnou que g"�H1Úe tio;; nesses atrazados �otl!"l'I';:ljs

cepcíonal recepção por parte número de diretórios pes:oed"',a;;, Em No,"". 101''11l': l tu.Jl;'''m

dos círculos poltícos da f.:>tpiwl principa1mente nortistas. per. ln uma formula rrc onal i, ',!'.l

ba]ana..

\
sua permanência rio 'Mi'lidLério concessão de licenç1l3 pu la

<) goyel'l1::t.dor El'uani <:0 l'>1,na- da AgricuItum. POl'!}m, ?(·\;;t ,'"l- (Conclui na 2,a, pág, .eu

l'aI 1"e1:1<:oto e dona Alzll\t '\ al- --'---......:------.--......----..-------�-......

gas do Amaral Pcixoto são lws' F A TOS DAS E 111 1\ N l\
....,.,..���.;;.

pedes oficiais do gOV<'lU"Óll' IRegia Pa.checOt, no Palaeb ta

Aclamação. Numa {�trev:.;ta <'0-

!eti'l.<a à imprensa, o gov.:r::-13,t10I
fluminense respondeu às m:1ir
liariadas perguntas. Falanclo �:c

bre a re-fol'ma nlinistel'iai negou
fosse a mesma ude.lsta, p, .�b

t'ecendo que os ministros 0sY,,-1-

do Aranha, José Américo ,; Vi
cente Rão ,não team f'lia'}ãu 'P2�'

tidária.
Quanto a ,sucessão pr!)"i:!fn'

s
nCI
baiana o" sr, .11 .. Peixoto

inh d

enaltecem
ca e ferti1issi�

asi todas habita�
as que, p,olfl sya

te.; sacrifícios. veln
ai�)l' descuv"lvÍluen-
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SE�UNDA llA'GIN4 a.w&!ltt.

u: It, G E N T'c F.

�oto«;,icle� "Triunph"-Tigrc, . "Um 'relogio de ouro comde 18 JtP. moderna. teleseo-I ::1ois brilhantes e 2 rubis.pio dianteiro, qllatro tempos, Relo"'Ío de .r.enÍ1ora com pulZ 'dlbid:ros, pneúS 'novos,' d:ui:" seíra d� ouro.
d,()�se gãrantia de ,seu perfeito!., Gtàtüica-se bem a pessoa��mci�)Da��nt�.. ,A?0lppanh!l que o engegan·. ncs;t.1 redaami!a' um Jogo de pIstgea orl� ,'çüo.naís, novos, s(lb medida. COlÜ. i'un_;fs de' pressão 'c' õMo' c ain
da o pino de cada pistão. Mo
Uva: enfermidade. Ycr e tra
tar "com J: Gonçalve�, '

neste
jorna'I:·Preçac de eeasíão> -

Cr$ 19.-O00.00�'

'OFICIAL DE AlfAIATE

Caminhão marca Interna
cional K, B. 8 em estado de
novo, .

por uma Casa e terra,
em Blumenau.
'l'ratar com José Cabral na

prá'Ça ;de 'autemoveís Dr. BIu
menau.

Precisa-se de um ôtímo ofi
cial, na' Sil-(ra .Neto Al:fàiate,
em Itajaí. Gratificação de
fim de "ano e' seguro de aci
dente coletivo no serviço ou
fora dele .. A

A· 'ORGAJtrl;A'�:;ÃO,
BJUMENAUENSE: i"à.,
tem para vendá:

�--I 1'--_1
ti Diversos lótes na Rua' '1 de Se- I
II tembro, O'timo local pará' mo- II
II radia e' comêrcío. li
II x.x x. " li
I) 1 terreno no I1airro da Garcia, I
\ à Rua Engenheiro Odebrecht, II
ri medindo 32· metros de frente Il
II por 60- metrôs' de Fundo. IIII x x x

\II ..

1 terre�o de 15 metros por I
II 50 no' Bairro de Bom Retiro. I
II com uma casa de material. !I
Il ' xxx '1'II 1 bela casa residencial no Be- Ili co Timbó, situada num terreno I

jl de 116 metros de frente por II
I 28 metros de fundo. Preço de 11

l: ocasião;' FaC�it�_s� pagamento,

1\[II 1 casa 'na Rua Baía, pouco a- I
fi lém do ponto final do oníbus II
II da 'Itoupava; construída hã pau-lIII co tempo, ótimo local pars. I
II bar e restaurante ou outro ra- II
li mo de negócio, Facilita-se no II

II pagamento. II
I x x x IIII - 1 Bungalow no Bairro da Ve- Il' lha, em estado de novo. Terre- I
/I no de 240 metros quadrados. II
II O'tima situação. 11II x x x I tação.
fi 1 negocio de secos e molha- I Para esse filr destac�I1'Os ,os
II dos na rua 15, bem inst'alado II avaliadores. e técnicos do InstItu,

.

,

t 'I' r

es+ão percorrendo a�1/ e com bôa freguesIa. li o, que Ja

II .

I' regiões atingidas. contando em S,
x x x

.

_., 00 e�acão daII Diversos terrenos e casas em I'c
Paulo com a v"no�a cp" -

II todos os bairros da cidade. I I Secretaria de Agncultura.
,

I x x x III P(''SSoalmente. tambem SIgO ho
- . .

S- P nlo com o dr Raulii Diversos'lotes e casas na praia I/! �e pata ao a .

II de Camboriú. II i Carrl:Ji'O de Melo Netto de onde

1\ x x x III irei percorrer os zonas &ssoladas
E t d bem con'o do EsII 2 engenhos de serra no mu- ! l

do filOU S a o
.

.

,

Il'nicipio de Ibirama a 11 ã qui- 1 í t(ldo irmão do Parana. Para o.b-J
.,. 1 OU a Sl

rI lornetros da' estação de Máta- II sen'ar tam?em m, oc ,

-

I dor. .. II tuac::iú, esta lie partida o dlretoI

II I Paula l';oares que, com o governa-
II 1 casa res�e�c�al com um II dor Milnhoz d? Roc�a do Estado1

.

ra a5 regiõesII terreno' de 750 m2: no centro II ,do Patana, per('orre

II da cidade, u· ·ntingidas.

II x x x I, .:....--.,..:._;_--H--------I 1 fecularia, 1 fabrica de oleo 11 ;í

II de sassafraz, 1 serraria qua� 11
I dro de' centró, 1 fábrica de II publi(�a,. :;;egúnd? consta" .um
II pasta mecanica 'com ::l. sarrá- II tabeJamehto umco de Cr$

II rias "Tiçot" e reserva de •• II. 12,50 para Q 3rroz. Por força
I. 30,000, pinheiros adultos, 1 II 'dó prt-ço teto, os prodatos de
II linda fazenda com 50.000,000 I qt:alirlades Ir elhores e de qua

II metros quadrados, tudo situa II !idades inferiores passzram a

II do no mUnicípio de Taió. II custar O mesmo, ,o que repre'
senta mn onus. inSl.lportavelII x x x II

fII Lotes em Curitiba sItuados II para �'S camadas menos avo-

recidas da fO,rtllna· Entende
I I em diversos pontos da cidade. I

P reI Terrenos de grand� e rápida I que a COFA • mesIl2ú d ;
II valorizaçãr". Otitno emprego de 11 sent?ndo trans�ormaça:d �v,:II capital. II desaparecer pOIS em n� a a

IJ x x x II I vorece a bolsç: do Pl)\ o, qUE

II �onsuIte�nos quando de

II! aPO:�:re��;;,nde�ovimentados
r seJar . e!etua?-". ,!ualquer I d b'·

-

in torno da CEXIM
negOCl(t lmoblllano' e d<,eg e. -.

1
_

ORGANIZAC li' O 'BLU- II provoc3.das pelas dec araçoes
, - :s.

do comandante dQ Corpo de

RMENAU}r.I!.'NSdE N LTDhA., Bombriros, de que essa cor'
. na. � e ovem, ro poração há,. cipco mes�s aguar870, 1.0 andar, sala 5, dá autoriiar;2.(} para lIr.por�arfone 1572.

mal1gueiras de que llf'Cesslta

para. tem desemp�nhar sua

n'lissão. P01' .sugestao do sr.

Fértai'ldo Braga, qUe se re'

portou a incendio d t "Expo
sição' Avenida", o SERDEF
hipotecará solidarieclade ao

cúronpl 'Sadock de Sá.

HOJE - SÉXTA-FEmA, às 8 horas - DIVIRTA-SE
GANHANDO, CIJnJ. o sorteio d.e Cri? 1.20Q..OO, ,�ferta. Patro·
eínío e reSPQnsabiIidàd�tda Oaixa Econor�l1ca .���eral, Agen-cia de Blumenau!

" , .' , ..... ',
dueãFlarence Mady e Robert Peíton, na' pnm�irl1-' pro uçao

americana filmada no Japão':
'-

, .

"ELES: SÃO' ·-OS SACRIFICADOS"
(Impróprto 'até' lq anos)

_.

. Romaneel I.t,.triga! Espi�nàgem! - Q J,apao VIsto
"IN' LOCO':, nos' bal�tid6'res_ onde' operam' 'l call1bl�,negro e

a espionagem! - "E.LES SAO OS �ACRIFICA�OS desven
da a verdade n() Oriente! .... Um fllme excepcíonal ,de g'ran
{I(r atualfdàtli!� feito' -

Com' a colaboraçãó'"dos mais O:estacados
'artistas japon�zes - ! ' ,

Acomp. Çompl. Nacional
alem do SQRTf:I!l"DE .1.260,00

�

� '-
"

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

"Mafricula de alunos na Escola de
])e acordo com 3S instrueêes const�J:!.tes .d:r- Circul�l'. n!.

2': de 29.4.53, da IHl'HtOl'ia ue AeronautIca Cl\'ll, d1J! �llluste
rio' da ACl'ouautica, turnu púbfíco que se ach_'lm abertas' as
inscrições vara a matricula de alunos na escola de pilótagem
désta entidade. devendo os íuteresnados atender ao seguinte:

1.0 - O JllIinistél'io da Aeronautíca, na circular em epi
grafe, cumuniecu ter adotado (' sistema de subvençâo total,
isto é, o curso de l1ilotagf�m absolutamente' graUs, para os
candídatos que safisí'izerem os requisitos abaixo:

a) Ser bl'aGileiro nato,
b) Ter mais de 17 e HII)n�S de 25 enos de j(lade.
c) Ter instrução ::'��Ul!dária completa (2.0 cÍe!tl).

INUlG!DIT8 . DE VUGENS
f;M P'R:ES�;A M/O;RE·lltr, W E R N'l:R:
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' J!l BLtT>lIiENAU

abnÂ'ruo DÓS' ONnms:
PARTlDAS PARA ITAJAI': 7, 10 e is.so horas;
PARTIDAS PARA BLU!\1ENAU: 6, 8 e 15 aoru.

,

aOR,\.'RIO DAS CAMIONETE8:
PARTIDAS PARA BLUMENA.U� '1 e 12,30 hO'ral;,
PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e 1'1 horAS.

PASSAGEM:- Cr$ 15;00 nos' ôÍ1l'llUS -e C:rJ '20.00 nas camtonetel
AG:1!:NeIA EII'I ITAJAI': Rua RereUlo Luz-. (Ao ladO' dá igreja
Ma�).;.. - �one, ;113,

'

" -;,', �:', v : _,._ •.

AGtf(CIA EM' ImUMENAtr: .Tra"Ve.Q; 4' dé Fe�eréJra'- (A-
cênlÍfa Bra-Blú) - Fone� 1266 -

.

.

'_.._ ..........._

SAIDA DE ITAJAl': - De 2J1s a sábadO' as � e li; 15 hO:ralJ.
SAlDA DE JOlNViLE: ....:.. ne z.as a sábado as 7�:!O e '15,00 hu.

LINHAS NOVA TRENTO-FLORIANO'POLIS
SAmA DE N. TRENTO· - Z.as, (.as e .s.as feiras 'às 7 hora•.
SAlDA DE FPOLIS. - z.as, 4.as e ,6'&!I teu3Il à. 16 hora•.

Endere!lO 'TelegrUieo: "LIMOUSINES"
A"GI':NCIA BLUMENAU; Rua -15 de "Nov. nr_' ji-J '- Fone: IOOZ
AG:1!:NelA CURITmA: Ruà 15 de NovembrO'. nr. \629.DESENHOS

TÉCNICOS E COMERCIAIS
" ... ·ASfALtAMENTO

Os candidatos deverão reunir os seguintes documentos:
ai Certidão de idade.
Ir) Cel'tificado de c:,md.t!�ã0 de cu'rsü: ciefit:ífiéó:-
c) Certificado de ul istanu n10 ou quitação militar.
d) Atestado de bô::l cunduta. passado, por autoridade poJicial
e) Autózízàeã» pater-na, quando menor o candldato.
f) Exame médico, em dmis vias, sendo a primeira" com

firmas reeonhecídas. '

g) 24 fotografi:is,: 3:rd.�m., de frente,
colarinho e r. rava ta.

h) Requerimento ao lll'ts;d�nte do Aéro�Cluhe,
do matrícula.

Alltoni"oveis Usàdós'
Carii'inh(íes Usados G'
Camionet�s' Usados

damente examinados esses

precalços, ria resolução li·

beral que eu' aprove.
�

Casar está bem, m&s nae

estaria igualmente bem a'

btir exéeções eln favor das

estudantes casadas·
Afinal de contas, as jo"l

venS nada perderiélm, es,

perando um pouco, T�a gos
tosa -provação do llólvado ...

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

'Chitago- possui
-

as mais
extensas avenidas do

mundo
CHICAGO. 9 IUP', - Até q'x�

al�ma outra cidade prove -.:

cont.rário, Chicago orgulha.-!'� dO
possuir as mais extensas c a�

mais cultas avenidas do. m'_melo,
A mais extensa. rua, ininL;l"l'pta
é.a chamada "We'.5tcrn Avenue"

'.

que mede 37,818 mPb'os e a m?is

curta".� a Longmeadow A-:;nur,
com 1(r nül metroS" e 38 Centlúlf'

tios: -

-

"", >;;'1";::-
põ:rtaçáo. .

:':�.':".,;,,,;,;;,.;;;;;;,.;.;.._;,, _.;;��......-

O governador 1!:ll'nani c!;j Ama.-
,,' ,.

ràl ���oto l;egréss�t:í nó' _

Rio I pNl'slrífos:- 'direféres do(h .JaneIro na prOJoma qU1ntt..- U;l ",
_,

.

féil'8._, !ll.fojIl1aC$p._' 1101'ÚC;1, que o Da'"o"'c'O" National degwV'(!rnn.Qor f1Um1n-ei�E=C r:;,z 'lUes LI
_

ti'õ·-,(Jb visitar, antes d..: s<!u Te- -..,.iM)v-���!'��:"':-_�'
grt'550,. os cami::lhos .peü'Çllife,ros '1';;'<>-

D" ",- I'
-.

:n"lo
'.-

fattJ que ocorr�r.í po.;;:;oive1mcnle esenvo vime
Rftida� :hoje,' .. ', ! .... ,

RIO, 9 (�teridional} - Rm,li-
zou-se' hoje a poose do novo r.r?·

)" sident� e dos nO"�')ll diretores uO
Jànco Nacional, de DCilenvo]v1,
[dento Econf.rnico, respectiva'
Inenta srs. Valter Sermanno,
AntuneS Maciel e Cleantho de
Paiva Leite. O ato verificon·-se
�,; 15_ hçll'as no gabinete elo Mi. f.nj"tro au FM.pmla. -

I

TROCA
VENDA
COMPRA

ConCeSsionários:
CAMINHõES F. W; TI: (Four

Wheel Drive)
,

TRATORES: L. H. B. Diesel

Peças e A�essorios: '

FOR}) - CHEVROLET
- Linha:
MOPAR

de
Peles' - Nylon.' - Lã
CASA" "A CAPITAL"

------------���--��������������,RIO, 9 (Meridional) - N.c)'"U' _.::...:....:.;,:::.:..;...;.;__;;;__- ----_"'- "'-___;;��-....,...,.:....;,-----�'"-"� ..

vaga está. aljerta nà Asselilblt5iã ......""",;.v.,.,.._""""............._..�� �_.",._."" ....�..,...._...'"""";.�_�__...._'".....,_._

da Paraíba eom. a norueaçi'io rio
f',1'. Isaias Silva para chefe do
Serviço Médico do APC, ,1'l'cente
mente classificado, ,em concurso,
O sr. Isaias Silva pf'rtence a U
DN, devendo seu lugar ser })T«
enchido pelo sr. Flavio TI.ibeün
segundo suplente udenista, de
vez que a vaga do sr. José Mo.
,ríz foi 'preenchida pelo .sr. :Luiz
Ignacio Ribe'ro, sqbrinho, do n",
Flavio iRbeixoo. " ;, ffii 1'1

...

de jardins, garagens, interiores de fábrica, etc.

tOTES EM fi R-E S TA'fô'E:!: -

•

pontos da cidadé

D t T E R R A l'
em diversos

MEDI[õES
;

-

INFORMAÇÕES COM

OSNILDO CERQliEIRA L Il\fA
Rua 7 de Seiembrot 1893 -- ou Edifício INCQ, Salã 3

,

,

.

,

ReumaliSma:?
,. 5

Ne.vlalgia?

.; ," "_;.,

Linimento
efeito

. sedativO'
imediato

de

Sanador:é unt bálsamo de' a'ção:
sedatiyá,. ,contra a dô� nevrálgica;"
reumática. ou muscular. Uma fricção""
com Sanad,ol' esthnula a circuláção
sangüínea e: P�9düz _ ráp'i{lo �líViQ.·

-

". .

'l)M PRODuro' DU

lIBORftTO'RIO UI: DR': DE-- O,II,CIU XI VIER S� I.

_.__•
__e_

y y w
Q R F

C··E
E J

E E li
A � V

Plano de
Y D Z
S X li

1

__.__ .__._

,
Todos os

11 E N r Ar R ! A

DR'� _ER'rtE
BlUMENAU,
Tefef(;me� 1591

Rua 15 de Novembro, 389'
(em frente da tafé 5Qcher)'

•

EspeciaJisadõ; em" profele -denfaria, dentadMr�s at1atomki$� p·fin..
.Ies� - fixas' e' moveisr - corôas, phm� efc�

-� .
. .
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SAUDAÇÕES TRABALIUSTAS
lUeu querido Chefe e meu grande amigo Dr (ietúli"·
Ainda esta semana nretendo v::;itar o Seaadas Viana, que

não recebeu, ao que disseram (serri possivcl?) nem mais o

protocolar telegrama de felicitações pelo transcurso do seu
aniversário natalício. ,

Gosto dn Segadas. Reconheço Ihe qualidades 'de um ho
mem de bem. Como já lhe disse, ioi um mlnístro-burocrata,
mexnressívo. Mas a Câmara perdeu 11m grande deputada. No
meado tabelião de Notas, suícídau-se pol iticamcrite Enfim.
como o mundo é uma bola. não pudemos dizer {J flue vai ser
o dia de amanhã. Não voltaram tres "velhinhos", ou melhor
a trinco do barulho: - Zé Améri-ro - Osvaldo (eapítaín) e

Ráo, como' "half" esquerdo? ... ", ,.. ." ... .,. ,., ..

E se hoje citei aquele meu velho amigo i_, porque, <Errando
estava com o fo;�o ardente, num churrasco em 'Petrópolis, de
canoou contra ;JS bandalheiras do Fundo Sindieat, falou nos

!l'elegCS, nos slnecnrístas, nos gananciosos e malandros que
mamaram. E prometeu que tudo seria apurado. .. e punidos

I
os culpados. ,

Deixando o �linistério. verificou se que tudo ficou no
mesmo, se não pior! '

.

A�I3Umindo o', cargo de ministro, o nossa qnerídíssímo
Jango, em entrevista aos jornais, tocou na mesl_!1a tecla, isto
é que vai acabar com as sujeiras, com as cavaçoes ver�o�hos�s feitas por conta do, Imposto Sindical, uue tem obJetIvosO governo' turco" ao tem- especiais, prevístos em lei.

po dos sultões, tinha o no- Assim, o que devemos. fa�er '!.IOtO� é .pa:a_ que o .Tango
'me de "Snlllime porta" consiga moralizar a arrecadação e a �hstrlPUl�a(} do Imposto,

I Sindical que foi sempre (o' meu querldo. patrão bem que sae:1quanto qu; o ,s�u Conse-
be ... ) � v_álv,!la de proteçã.o para as. horas atrapalhadas, ;por-1I,o de Estado ela chama' que tudo e feIto sem controle do Trlb�nal �e ço�tas, .samd<!,do "Divã", daí, naturalmen o dinheiro por'meio de papeletas, poirs 'a {,olUlssao, FIscal e

te, a crença popular' de apenas. um órgão decorativo.
, O senhor, porém, deve ajudar; não autorizando despesasque -tedos os compon�ntes I ((ue podem ser- pagas pelas verbas, orçamentârias, ·ou outrasdo g.overno, são nus boas que nã,/) devem ser autorizadas, sob qualquer tItulo.

..vidas". . . Num dos, "famosos", dflise que encontrou o Fundo SIndI-
cal desvirtuado de seus fins, utilizado para as manobras po·
líticas inescrupulosas. �á d� conc�rdar'1Spor�m, aqui muito
em particular, que a corsa nao melhceou uepms de 1 de feve
reiro de 1951. , .

Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, amigo certo
das horas incertas,

,

<�,

'vendas a longo prazo

P R O S D O ( I M O Se

TaPETES I Til« »

,o MAIS VAR'lADO �ORTIMENTO
AS MAIS liNDAS CORES
OS MAIS RICOS DESENHOS

.. De acordo com i:l tradí
cão muitas noivas, em fo·
da a E1.JrOPll. guardam o

I lenço com que enxugam as
. Iágrimàs causadas Pela e-

I' morâo do casamento, Fa�
" zer� isso para, quando mor-

rerem. serem e:atcrradas

I
"t:om 'as Iágrhnas vertrdas
no dia mais feliz da vida".

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

Rua 15 de Novembro, 900 Bimnemm

BARRETO PINTO
P. S. - A Polícia Militar. na chegada dos despojos da Prin

cesa Isabel e do Conde D'Eu fez um grande sucesso com
o seu n'JVO armamento e gl'{lpO motorizado. Seria injus
to esquecer o coronel Montezuma, antigo comandante e

o mínístro Negrão de Lima, que tanto se bateram para o

reanarelhamento da p. lVI.. �

II - Continúa sumindo, e subindo o arrcz , '. Os tu
)3:,.1'6(':> dominando a situação, porque as medidas da
COPAP são irrisórias.

III - Se o senhor não houvese domitído os direto
res do Banco de DesenvcIvímento Ec(,nômico, nenhum
escândalo teria surgido. Os demítídcs foram se queixar
ao Armando Falcão, que já declarou que vai, por sua vez,
fazer escândalo tribunício. Enquanto isso, Maciel Filho,
que foi quem -dfeu o serviço ao senhor, tranquilo, sorri
dos xiliques do Glycon de Paiva e do- Roberto de Olivei
ra Campos, que só gritaram depois que perderam a mar
mita... i, ••

IV - Afonso Arinos, moço bonito, líder' da UDN,
a famosa "demi-vierge", no seu discurso só não disse o
que tcrfa vontade de dizer, que está doente, pois não fô·
ra ultimado o acôrdo entre a UDN te o govêrno, que per
mitisse a realização de seu sonho dourado, sentar-se no
gabinete de Rio Branco ...

" ,

UI1.lIQU/f)/F/(!AD012 .En ${/A. C'A5'A. Í {/1IfA:_

NrCr$'g/DADE I_';'_ '" ,>�_..,.' ,
tI--

:.,4GOlJA:�, .Eft1,PREgli1Ç'Ol:�
MENSIf/5 lJE'á-i "1}401/" �/U'",

.

.

5.0.
COMtRCIO-K.,15d.e Nov. 9óo-BLuMtuAtr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



tdda, exposta nas col�Jçõp.'"3
costurE:l'Os. Ievadn ao pútllcO

i( -I-f .,:: 7_á -as ..

QUART.'\. PA'G!NA
--'---�----�----�----�--------�--------------�--�------'----'��--�------�----�"----�------------------��--�.������������;;�;a������������;;�;;;;;;����

V iel a
ESPIRI'l:O DE li\.VENT!'RA - Foi nresa 'mm bar (le Paris
1\Iac1eleine Cornbaeuf. m ais conh:cieb como Magda Fontau
ger, cujas aventuras lJOih.·� -arrrorosas a mantiveram no car
taz antes da guerra, tmlL icb uma ligação sentimental com
Mussolini. Em 1927, fr 1 JlJ {,O.I' um tiro de ,":vo1vo1' o embai
xador da Franca, Q C'!111w!._:: Chambrum. Durante a guerra es
teve 'em evidência em vírtude de suas at ivid ades colat-oracío
nistas. Por iaso mesmo i�i condenada. em :;7, a 15 anos de
trabalhos terçados. Em 53. porem, beneficiada pela anistia,
tsve perrnissâo para residir em �\',:ltln, a 50 quüomotros de
Paris, não podendo entretanto afastar-se da cidade-menago.
Inquieta como <;2m.9c'2, Magda fre·:{uentemel::e ia a Paris, (

que deu margem a um, dr nuncis :! a uma 110'/a prisi'o rumo'
rosa

�AD:o.r..rr:s:v{}s - O {tr. HCI::ri (,h:rrig'!II', !�!'l1 nota enviada
a .?l.. ::..:�r::":.;:;. :7�· ..... :: .... e ..... " ..."j? ,!"\;,t' P!'ª��t eomunieou que eíemontcs
l·a(�,��,;l�.h��)t: 1J\�: . 1 � :..... �{ ..... ::::= '": ::�.� ··!.-;:cstr �·3 .. nu nh:;;.er?'atõ
rio de Pny-dc-Dcruc. a 1...1,;;;) mc:'!'!.s de al!H""le C mesmo a
950 metrru semente. (11 sabio (DnsL�PLa prevável que esses ele
mentes provenham das {'�;:�}I3_.;;:;e.!1. ..::.t�i�inica.3 vezificudas recen

�em1:!ltc nos Estados Unidos ��.:{' eles se tenham 111")1).,<;,u1e>
assim a {Bis altitude:".
'.r"EIJEVlSAO -- i..D.... 1,,1"1 rcon ��; \\1 !!-��:(:SJ �(·!c.t�r;-"j ,}1 (:;1J1:n estou à
})BC! uma nova lc.1t(' para C'ritn.:l,l·, !lt' l\·I,·v"::Jc... que tern U!11;
distância foca I dt, ��.03:� mtlimct rJ;. ",:O, t 1, ,,1<' Íoi utilrzad:
para transmiur as corrídas de (';1,',<1'-'5 de O '".oi realízada re
centementc ;1:.1 Grã Bretanh.; Seu 1): c· ' num: do é cl
�lcbro da l!2n!'� de 1 :)16 1;111m�ctro>- c- constí tul um passo à
rrente na indústria ai] tele v SéW. A !t;L .. , .. , ".' Ielc"151011a
uma 1111)5C<1 a noucos metr'o.s dté_:[i��;t:l":.:l,
�lUPERADO� em PARIS - EncollH"a-se a� �r:l. na Francu f

'Ul1Ilerauür do dassis, ll!w'o l'J,11n, J 33.1l {h diuastia fundada
cm 1.050 e que reiua sobs e um mEhãn e n,'!ÜI de SUditDS dis
seminados sobre a maiur r:a-L? ih Alta ,:,,1,,\. Ele .ln conhece
harstante a França, uma vez que cumnrlu SPlI servieo militar
num regimento de Careassona. Enji'et:mto, viaja ugóra acom
panhadn de quatro ministros. e:u"ol' 11,'0 ha i'. levado consigo
nenhuma das 3:!O esposas com Que- v ive !e vive bem, :1:1 mais
santa paz dórnéstíca ( dando contn 'lo recado r, O Imueradm
{lo lHassis vai í!Cmorar-:jc ainda i}Cb Franc 1. Vai a.,�:;:tir em
l",ü'is o Grande Premio de LO!lgcham]l, :l' r�vi.sta de 1:.1 de
jun�o e, em segl!h!;'it de accl'du {'o:n o sen lJr�gralna, visit�lrá
V:t1'l3S grandes cuhl.des e !oc,1is histúi'Í�os e llitorescco; (lo lUÍS'

p\'!df"l)CulC. pnr '�xpr'l}p:o l L! '"OCI

oode, ii aprove t,ar algum 1. (O", '1 \ S:ll1Ü de perfumar <,

do ano l'assa::w), F,d� !t!I'hbll:i·anCH. Cort€: O corpo.
bem ser usado nes tF:! P'� "lodo. I

ej'S corno (h.!�"'c sr-r fl il.o: "t lll\lc�i(

�:._'(I.....�;..��.....���.;-;>��,..-"':"""��'!',���....�'-";��-F:'y�"4.;"'§..'.....r:","J-...........,«:,-F.. "'�"''''''�...";"'"'Ç.�����...,r

}� (l H� i ( A M EW D � (fi rm:;1r�P4HI(A �,
\� o J)D n,p�\"'T"SL' � TT S7 ''',Ti" '''ST'�Y { !�.:'i .l.l-. 1 .... A..:.. _.b�_ ........ u l... .......I ... "l .. _ .... l.\v .1.)0. --_ �
..� Médico do HesllÍ{al No.;:;;... Senhor:! da Luz ��� Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N, 92 - Fone 2665 �
'i,) Residcllc;a' R. BAliÃO DO ruo BRANCO :N, 529 ��
�� C U R I 'f .[ E 11 - PAR!\�A' �1c\ Especialidade: DOENGAS NERVOSAS E I\'IENTAIS i�� Doenças ,da pe1,'; Eczema", :;"nl'LUlculo.5C', Coceiras, lVIaIr �
,� chas, eSIJlnhas, etc. -, Glândula!;. 1":l1ía de regras, Exces_ �
,� so, Flores Br::mc3s. Frlez'-! séxud, Im!Jotência, E:,tel'illda- to I�� ele, Desem'olvi,nC'nto físico e rneutaL etc, - DOe'1ç"a.:l crô- �1 I
"'t nicr,s em geral: Renmathmv. Van::e3, .Asma, Ma1a1'ia cró- $ !

\ --- D ;ca - EemOlTo�da,;, etc. --- t: !
t., ATENÇAO; Consu;i.lS em Blumenau nos dias 26 a 3P de � I�� --_ cada mês, no HOTEL HOLETZ --- � I....���.f..�..r....fS....�"S-��..�;,."'�"'4'".....:. ��.s..r;""�"""� ....J.:�....... ..-: �""" �

.. � <I':;._...<'-J .�'.J:�..:A:.� .....� .,J.:'+,"-'F..A
.-

- ,"' -.J'".. ';"�j..... ;»�.,. �.. .,_� ,c. ....<�

Oliveira,
.Ir;> Itou-

euldar d� bebê I
;orSlIIH,{{URlfBRO I I

I

I 2. 3
I

2
Agara ponha entrelã nas

orelhas e pt'(�gue-as na ca

heça do coelhinho. Aplique

I
doi:> circuio"5 cte te';H..l0 pre
to para os lJlhos, url trían
gula do m,�3mo tecido pa
l'a o nariz e complete, com
um belo bigc.>de de fios de
crina. Arna1.'re ao pescoço

�ào bichinho unia fita

r r

re
Escreva de.alhadafw:nte pa�a a C:1i�>-a Postal "1 9 1 1

- São Paulo - Junte Envelope selado com endereço.
Não UtiliS9 registl'l'I puta evitar ilemora na. retirada, em
hotadQ imprçprio.

I�DUfST!{Ll E (CME'RClO DE SANTA (ATARINA Ss
- Matriz� 1 T A J A r

Fundado em 23 de i:Ocvereiro de 1935

legar no Brasil aviões do tipo

"Popular" (mistos), com descon
t

-

f

to oficial de 15·'. sõbre as for!

�o$/aVARIG it também a pi�

"<tiro de suo economia, E note:

Um dos mdhore;; meloa d�

evitai- um ti:sfriáM é tomar o

Cognae de AlcntrãG Xavier.
que atua ooma preventivo da. .

infecçõ<:s brôn'luicsa e

pulmonares, desinfetando ..

foru.f«:C!fdo 0$ órgãos
re.pirntónos. Anticatarra!,

Capital ••
,.

Fundo de Reserva

E Ildereço Tele, "INCQ"

'" Cr$ 50,000.000,00
.. ,. .. 35, OOV • 000,00

conSllrvou-lhe o confôrtol

,..,.-'_'_ �-'r '1"'"

t�
i (J FUHOAOHII �

� 1927 fj
total d,'J não exígivel ... ", ... II'_ .... .... •• .. ot Cr$ 85.OOO,OQO,OO

Total dos o.epósitos em 2n,2.53 mais de Cr$ 700. OOi) .000,00

,,'-GENe;.!'!s E ESCRITORWS NAS PRINCIPAIS PJ:Ai} \8 DO ES�
TADO DE SANTA Cf\TARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

POSSIBILIDADES

DA PRODUÇÃO.

CONTRIBUA. ASSIM
FINANCIAMENTO '

DEPOSiTE :UAS fCONOMIAS NO I N C O E

DE

*

fEITOS

EM CHEQUE
f;.11latOf> para HUÍnel1!',
5enlHll'as e ,f.!rianças

CASA "A CAPITAL"

dria i
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haviam os di

rigentes alvi-verdes apontado
o 11'me de :s ilvador Lemos

ad-
dos Sentas, com o que não
concordou a Diretoria cruz-

árbi-

�ara fi
Brasileiro �e

o ioició
Juvenil

orgauizou um

L;t;·la. en

Bra-

Direção ele:

Nau, mais irá a Jüinvile � equi!J�
Haviam os dir-igentes d3[

seu tublleu n" praia. !,.j J"l:C'n�:J n,,_':�rm:1'-ic.o, d�-

Sccíédâde Desportiva Vasto Acontece. ,;oré"l. i,m: a 'a-! '.' "d'; sua 1\'P!'l;'StmtHfi'<u de

Verde entrado em ac5rdo cem

'I
;-1'. 'l,i?ç§o jn!l1yEen· ' pre- : ú .'�li<H'-"e CO'-,"1 o Ipiranga de

•

1 • 1 l' I - -,- •

os mentores do Bom Retiro tenc.enuo ('y�"�r o t'i ::-H�'n"-J!:" i
.:".1..1 �. 1"éU1ClSf·j'\.

estnrão de

ti

n� Jasld Ver�e

vindouro, os

COlll o' t�Z1 resorveu (Lt Ve"

a um con- l'ré:iJ inte!"nmnidr'�l; ;:une- lb�,

pelo Glória
�

•.

de JoinviJe, j Ola :t6
li

sido
seu

ncic Iníci ; c!(: lB33_" (I qP_:
> �1.. r��l v-er lo:!·tl n 1__.�1.) Q_�1i.!(I:':._<

do C. N. Marcilio D;::F.

(Orma-Ragulador Illt:Jgral)

o' moderno

tÜ:[.I.:l0S Fnfr�'!f:�r:!._o P�11 c-ra

ter :_- -:ijistG;�O :.. 0qvi�"'"' (o Ca- C>.. >. J�l Ye'11�'�rá� Eis urna
xías F. C-" ur.i dos !�:..1. res do P'_l��'Ujt,-� cu.i�: resposta será
'--._0'--- �- 1 -onl r,�'d' 1'1' »róxím � domín-atual certam» de lJl':íÍi�.;.sL:-; L f_��l. I,,!L a 1. r�:ll .. _

:,....
•

..

. _ _. -" ., ; g::: .. ::q:c�s a rC�ülZaç8{, do Jogo
'1215 «a LIga J::lil1VL.:;ié,e, "'lil'n o D'1-'l'" <le Caxias p. o� . � ... _ _ ! _� ...� .,,!':>- l: o..: �...-

O conjunl r 11'aUC,', :;:GO ES-, Ci1l<1C'. atual lide!' di Torneio
tará 01n .: .. cão com � 'd03 os Extra.

_

:S�'US l::1"ineii)��S T3.1(1!"�"'S. Sq-'
�__,.__...,....._,.....,._--, �.

I bressaindo-sc entre C!E'S, P18-' Artigos para
noskí. Fed ...�", Sa!1�ui::('cti.! Senhoras e Crianças
Lula e vários -uitros. CASA "A CAPITAL"

A.SSIST2NCIA ME'DIC ,À PERMA.�"ENTE A C}H,WO DE

�BER'l'A AOS M"E'DICOS EX'I'ERNQlil

�CIDADE> ME'I)WA. - REPOUSO � mS�!:,BHXfC,!\Çõr::8-
LlSMO - TRATAMENTOS ESPECHLIZ.lHH)",

AVENIDA MUNHOZ DA ROCB.� N :2-:7 _ ,.",

;i:Nnl?RR{'O TELEGRA ''.:lICO Pi"�tQt.;:!í.TIt;;
CURITIBA P'R���
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Na data de ontem festejou
I SPu r.níversárío natalícío 1)
dr. Affonso Balsini, diretor
da nossa confreira "Cidade
de n!l1menan" e figura, proe
minente nos drculos médicos,
scciais e político> da cidade,
motivo porque a grata efeme'
ride foi de parrlcular satisfa
ção e regosíjo para os seus

I
inumeros amigos e admirado
res. Desfrutando de geral con-
celto e de vasto circulo de II d 'I-
��iZ�:=pr�' s�r'i:::�ãOc::S�� �Iecessária a prorrogaçãD a licença ,

deração dos. s�us cOll!lida?ãos RIO, 9 (Meridional) _ Com lho c: = Representantes da COD

j
Importações estão causando á

,,�. 0, :nédico, de serviço, sr.

pe=a� suas vlr.u�e� .nao so de a pn t;cn.ça .d '1S representações ie(,el�"t;:lC r"ct(:iona!_ d? co- eCOJ1 �r>'ia b1'a,silcira. Assenta' r·�llClO Redrígues, declarou
metl.H>o hUlnaru�a�lO, como ::bs. 33 smdl-:.at?S e das4 fed�. mCl'CJQ, Ne,;sa reurnac. íntor- ramo quar:tJ a C�XI!Vr., que a

J qUe não poderia internar a
tambem pelos m_erltos de ho- taç�,E'.s, I?atronars do com;::rclO lJ�:U ••

os ch+.'�adi)s do comer' prorrogaçao do �l.cen:).amento narturlente i. seu filho :o 1
mern devotado as causas do di Dist r ito Federal, reuruu-se, i cio áPi'ta canital e dos Esta- . .í.,tev!O a índa se impoc cama s:

_.

- I e o

prJ�rémo e desenvolvimento cutern; o SERDEF, =ob a pre- ',nus decidiram promover es- cunf.ingencia decorrente dos. fato de nao_ diSPor de vagas,
de Blumenau, tendo já exer' sidencia do sr. Artur Pires forco no sentido de suavizar DO:SOS problemas econemíco- (\ facultativo determinou,
cid!l o cargo de vereador 11a que .. l.pic:ialmente, falcu sobre; os mal=ficios (,ue as restrições 1 nancciro.

. porém que a doutora Oldeia
Iegislatura 'passada. Atual- a ultmà rcrmao do Censo- 71,'·'5 !-'f:tores de exportações e 1'T:J prosseguimente". - - Lob5:J assíst.sssmente, é presidente do direto I -, balhos, o S!". Agostinho Mei-
1'10 muníeipal da UDN, eleito Inaugnra se riom,'ngo a nova.

reles: do Sindicato (lOS Co' n1101'a, Q que foi feito,
recentemente em memoravel

- U m{'rcl: Varej;sta de Generos medico recusou-se: a inter-
pleito, em que seu nome me' Alímeriticíos, resljo11sabilizou porque
re(·eu.a� simpatias dos seus escola na r u a Ar:::.trangua'"

� Ct'''''f,P nela fr,lta (ie arroz

corre'lglOnarIOS. \) U 110 mercado. Disse que eSSE

P.1I' esse motivo, o dr. Af· � t'. -uto. u rs últimos meses,
Ionso Balsiní foi alvo, no dia Sob os auspicias de uma como scfà: roda da fortuna. vinba sofrendo baixa nos pre-
de ontem de slgníficatívr» cem ssâo de moradores resí-

l1'if3S,
tombola. bebidas. café. ços, cem a entrada nc Distri

homenagens de seus amigos, deutes á ru-i Araranguá, .de- d ces, cachorro quente;" cos- to Ji';:deral das safras. Exaja
Embora tardiamente, cumpri' verá real izar-se no próxtlmi» telas de porco ao espeto, etc crente nessa ccasíão, deliberou
montamos ao nobre amigo e domingo; d;;� 12, uma grande No local da festa haverá um '1 COFA:P ordenar, por deter
coliga da imprensa, com vo-

festa escalar, ensejando a I s=rvico de alto-falants- com rnlnácâo da presidenh da Re·
íOS de. felicidades. Inauguração naquele dia, da. grande repertório de musicas; 'C.onclui na letra Hl

------------_. . r:ova ('scala municipal naqu2' á, 11 horas - recepção ás
:-'----:------ _;.. __.;.� _;;_ !..k __ 'Ia via pública, O reg<'sijo da al1lnridades. ocasião em que

fioUcias de Rio do Sul p'lpuh,�ão daquele lrcal não s�ra oferecitJa ao sr. Prefeitc
podia .3eix1t' de ser justo, por' l\Iunicipal e ás auloridádes

M I d
gU<Jy.to a n;:.va esc)la vciu presentes, 3u�'ulenta churras'

enO "rles envo v" :�reencher urna lacuna que cad�1; fls 14 110r3s ter'l inici�

.L 1 O� je há muito, se fazia sentir: uma grande domingueira,
"ttndendo assim aos 1<.gitimos que s"'rá prolongad·). até às

� an5(:'1·-·" dos moradore:l da 21 horas, abrilhani.�da por

d·
.. 'i>' b' l'lla Araranguá, cnde fi cifra Tlima mus:ca. As referidas

1VerSOS rOU OR :!� E:sC'olares é bastante num:' restivid3de,;: s(.'rão k\'adas a

__ r:;53. efeito no ;;>a�io da p, cola.
O PTogramCJ festiv .... come·

n1crativo, comtal'á dr· .seguin'
,jayme D:l"gllW te: ils 9 hOras - inicio da

odontologia, .,;.i'.!· festa, com g;:-andes diversões.

CASA

Xadrês

Algodão
"A CAPITAL"

RIO, 9 (Meridional) .

- i em adiantado estado
Na mqdrugaia de ontem, o! gestsçâo.
maritímo Gentil Alves de f O casal tomou o ônibus
Aragão, residente na rua 11,0 8-28-27, da Viação AI
'I'eresópolis n.o 516, em S,
João de Merítl, saiu ele seu

domicilio acompanncdo por
sua esposa, Cenira Andrade
Aragão, que Se encontrava

Brins

AffONSO BAlSlN1

Nos dois prtmetros f1agl-:.tnt�s vemo. os �"ldadCl3 do
Corpo de Bombeiros lutando .!,'ara dominar as chamas, que
então lavraram com grande intensidade na "Exnosieâo Ave
nida". Em baixo, soldados do Exérrito, da PaUêia jnlitar e
fuzUeircs navais lutando nara manter' a multidão de curio
sos, que ne avolumava nas proximidades do incenóio, em

lugar seguro, Ftnalmente, a "Sapataria Fur", já na Rua da
Assembléia, esquina com Avcnida Rio Branco, tambem a

tlngínda pelas chamas, cujos proprtetaries, como se vê na
fotografia, providenciaram a remoção para um local segu
ro da mercadoria que alí se encontrava.

;om
RIO DO eUIJ. 9 -. D', ',n1., il, Tdndo lhe um fU':lfO mu' fl'!.z.·. P''f_', <..cnte

sema�a enl Cl�"SO, c:4\.�er�_). t ·.-tn� I en1 eOIl1pnn�l a [' � SUfl bOiHi, '1
f
(!':.1( dic nat

beleClmentos cOmerCiaiS 1 Jl:,:n ) Iam;;;.!. ca).
vistados pelo.3 an. ;:;0:5 do 'l.:l(;.! :hCTARY CLUBE D:8 Dneri30s fo,;nn ,.)s o::) ""e�
O". R IO DO StJ L qi.'e abordara.n assuntos de Ó!1,er:
A conhecida firma, Un [,o C:;·

I
I;IO DO SUL. :) - D'lmnt, f �':.'f€''' para o Clube, durant? (1

nlercial Riosulense e a ('<'"r-a d:
I t�:� 11.1':) .J alt ,-' Ftsth:ü rc;r:tl 7.:1 :.1� 1Calçad�s .

de Lui� Ga,'ioli tl Ln: I" 1

"."t:Jr:-t ;iuhe dt' R,) ,'" �\. Ja',lar Fest'vo, o qual te\." � 1!l1

as preferIdas, ultlnlaml-�ntl.·. ! 1
l' (·pnf• li '_'}:ll :_\ p;;r' .. ,' . {.!<;:_hJ s��ld! cada todo especial .?0nl a

.t;. policia 10c:t1 consegulll J li,: ; ,an:if' n'II'11'''' d' -:r.n\"""'j jJl'!Spnça de devn.do nún,e,'(} r'e

�aver o' rOtlbo clü calçados e pc. I I,,� fl'i ("!lj"_ '�" {tf; (l T"}"<J C'. n c'<mus, dama,; da socicch l.,) rio
lncrivel que pareça; OR aut',lrel J � Jl110 D !_'€:tUl' d') C!ubc p�lr.i o _'1!t t.. � e.

da façanha são men;:)l'(�·,

I
"Y.J'I"J�!" 1!)�3-I:J51 o qual ficou

Não po'Ssllinuo uma C;1.'<l di '" :�I COllst tuici0: Pre 1 "ii�2.
correções, os 111e!1t...rt.'s l�f ._.'ill}1'l- \lit:.;l' ()Llf � ::1=';,) cador:as �r:l t; - :jt�h10 f;nda (1 dr. Ji1�..'nv.... "[:;(,t i
rados) COlll a lles':H!la psel ln q�H j T<-.1I, Ve�_l·nJ0'.: Vire Prc�'lh�1hl

I
l, • .

�

;repre:::enta O c:n"m,t 'e·V,'. jllU I'. 'T
" .. " apl'oYü!ÍCI O ens�]a ',:;1'8

CUranl imit:l,' ü� HWlf._',l" ",1..
,.(1.1")1 K. �. P�ul ("'!"·U'l.r,O agradacer Q qlC:io da im!11'u'iE'8

é'.
1,:(' ;.- (' ('O",·,',�o i"; 1.0 :';;;"1T

le.,Cljta
e fa!>t(:l i.e rUo li. ::::ul1 IIos.

Erice.li ("lllomovel, l't'pxC':5entada pelo jornal srd Pu
E' lastimavel t) qUI' \'�IJ' ,.q); 2.0 d";· ... f. dp.) Paulo Cunha, dirl"tOf 1!' No'

tecendo 'em R'o elo Sal. FuL, !1�.- j
.

E 1 1 K' .
.

"í'::'" '_;.. Lll1Ul1{:rr � ln�1S (���.�,.. n1'

I
va Era; Vitor Pellizzetti, dh'�:Ol

�"e llode ne:.Jar que S;-tO üd
lU;1 (,·PS, gaso!:ila. d '�tr!bJ"f ;:�d J:

.. ela Radio ]\1 radar e Cv;:; Ul1i"".. ,
os maiores culpado;;. Tl'::'llreil'o. El!.ard GrmdJ:

O:I�:'I Cr.'l'üsponclent('
i,� A Na�iio.O cieSlacan1cn:"_l lH)l cl�l.,;.

1••
-

L o'ec.- e-�"nf'·aiE. újb1"-("a� O sr. Vitor Ohi. novo Prc:-:ii-
nl�ndado pc-lo' ;Sai·.?T nL\._). .

..�::!1J1)"; ;-(:otorl"1 d'J Protoc!ll{', Pedro dPl'tL'. foi basta ;\:� ieli;� CDl Ql:::'

y�U d�ravante excrCi�r nl'LU. -:,: L�'i! Ll'� E!l ..�a 1;:1illlcl1bu:;ão lé t 1.rilh;:,�te oraçãQ receberdo �o
glJancla dn'ànt� f.!. r.ê"l c. ;1 • r: CUra fll' I.l'lnlii{ f a. f;,l)! "a <::\" ': I 1.10 'JS dema'., oradores. t::t!pr J
que Se]il tnulquilo o son:! ü. n:l1õ

I r"l'f'·hl 'c'm P;:-s:u' 1.,1"� J sos aplausos

:��:i�f-ir�-�-c-a-o�d-�-p-o-lyll-l·c-�-d-e-�-i79d,1h: muitos � m�i�o.,; arl��;
-

('r� � �b . � Uwu ,., II '" Ui J L t� ii '"

��? (�O�l��' ��1�;::' 'fr.'���:ll�:.}��l'f"� A C�n p nr
fica-D a rg e p t I· n o b';]111 s� i � � I"' • rIeEt ma de "lus IlllUl1":'l'OS ":ú: C �#. V.i r: €I ... � I' � I!'� i t1

gos. U ,'U.� .U' II
. ti .61Ü " õ.'

��:�� �:F::.�,����;��::E��,�·;�i:�· Oeseja O gal. Pl!roo O bem ,estar J!os povos
em cujo cUI'go tem d,�!�l1Jnó1.ra.

fUO, 9 (Mctidíonal) - Co' ocup:Jr um plano de igual PO'j cpssario dá-ln a conhecer iá
do s. sua melhr)l' bja \'o"L,:ú,'

no �'.)i div�19a�o. :n�ontra'8(: II é'Íi,'ão. p05ir�o. de des�r:volvi·. que nenhuma outra coisa'pr�'
.10 hlC' de J :dWlra o neputadn m.;nto eCOnOlTIIC3, pol1hco fj I ü'nde senão o bem ('star dosEm diversas ocas�õ s � ltl>'i! t!l ; 1 -T � C' I

.' Jl·k;. �O, sr, r_ec,.or ,ampos. "Delal que nH·.lhar cOllvenh:l 'l;lovo(i, sem eg�ismo nem pre'o MM, Juiz de Dlre'to <:'.t r�r ll1\',�;;' 'O: 11" qllahqade de en· I a�; bp>n estar dos seus

rJspec', pOllderancias de nenhúma es'
nlarca, merecendü lierupl'e. de . I e t� . ...1. a'1'1'0 do ge t· o 'd d- A Ar t·

.

';!l1(,O ,'\. <.:I.1«,n
.

IV S ('I a aos,_ _
rgen m.a, ge:-I�_e respeitando sempre .,

'Serventuários da Justiça, os m;:; 1era! .Tuan FermI P'lra con· em �:l1as reJaçoes m1ernaclO· epH1l3o de c;'da um deles".
JUstoe dr,g os. v,,;r�='�'0e� ��::,_ cO gove::�o br�: n�ls, ,p��css,:gue f�él nos seu� T'}r:ninand:. disse o enviadoA àata de !) de juiI.o tLL:lt8 :!I,:t. �J, ,]i a.... d:.J aos Jornuvs. P.Ill:tPl"S 0<; amIzade e con' espt:!ci<::l do ;-Bncr.:;1 Pelon:
assinalou mais um univ l'",;!l';' l1QJf:, .:l!SS.': O sr, Hectol Cam' cOl'cha, resÇleji.ando a tnd?s pa' "O Brasil: como uaís ir.
do sr, Teof'10 Floren![no j,"'l'lc f)os�. . _

Ia .pJ1' todo:; ser 'l"esl?�ttad�, c1ão E'stá n:lturalmenté inclui'
a c;ual, em rcgasijo ao �cC'C':1[(Kl "J.�I,pha _

n'lssa.:: �!,dúe:l eVl,:ando qt'e se V(!I:JÍlquem :' , . .

.,

mento, oferceu, em �'ua apr::c;õ l't2<1rl1·nl.açao da polltlca de os m+reesses subalternos ds I
do em toaas as poss'bIlldade_

y\'! rzys.idellcia. suculent3 cnut 1:11L:ade' e ..:npla c::'·.)peração competição entre :ls nações, ':=lue se �preStnt.am, na �r<;lem
cu!n O" del:'!:,is paísel-< irmãos .o.o's a todos considera c""'mo l!'llel'nacI't'n,a,l, para par.tlclparr��cada aos seus HIUigos. - .... ..:l J: f d

. rl0 {'l'�tI'nelltc que ha anOs G ;1'''1['8' ...08 ·('ne 1C I)S que SUl'jaln a
sempre sohc to para e�.!n "

� )ll • , ..

•

...... t.u

;;-_

,

'

ola o sr, Tcofi!o m!..ll"'"�� i
p1":"3; lente �cron P!ECOUlza. .A V:Jslça". da Argentina,

mlpre�
_ '; "icnera h�!llell�1 A _·lrgent.p,' d2seJ:1. e espe' n::sta materI:J, mantem-se e

com Ju-st.ça,. � -

n -c r c" '

!'::t que iodo;; os países da mat?-ter'se-á eln todas as opor'
)1!1!Inm que or,! pr•.stHmu., "U.,!I .�,mprj('a I."lt:na cheguem 11 tunu:lnrtes em que Jf:e fRça nc,

REUNIÃO
DO R O T A R Y

�(l do pneu. o que ceu mo·

:1vo ;:;0 incendio.
A,nurou ainda a r,ferida

COnlplementilção' da<; econo'

mias, que (>, a orientação d'1
general Perr,lJ em materia de
r'OIH'ênió<;; c(,merc1::d::". . cedia
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