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da M�?cúríü) �. Sábn
elo pela manhã, SêglÜj';'t
para Jaraguá, ecm sua

comitíva, ii sr, Gover
nador Ivineu Bornhau
sen, que ali Inaugurará
a ligul?ão elétrica Cani
varí - .hraguá do Sul.
melhoramento d�sti.,_I�
do a ter enorme in
fluência no desenvolvi
rn.ento econômico do
norte do Estado.

_-_. Vai o
ORGAO DO§

- o M E ti S A, G E I lR o
Blumenau, (Santa Cata rina), Sexta-feira, 24ANO X

PR RROGOU
A VIGENCIA
Comissão para

pedidos feitos
RIO 23 (Meridional) - Resolveu «mtem a Càm�ra ado

tar o su'bstitutivo <la Comissão de Fin�llças ao. prolet? que

prorr-oga por mais seis meses a vígencía da LeI dc LIcença
Prévia. .

A votação desue substitutivo foi lJrec�dlda d� longos e

animados debates, tendo os deputados Pelix V'l10lS, Campos
VergaI, Tenol'in Cavalcanti, Carv::lho �obrinho, Nestor Duar_
te Padre Ponciano e Augusto Meira díscursado contra a pro

�sição que não teve ninguém a defende-la da trtbuna.
T;tloS esses discursos .vora:m em linguagem victenta, e

até mesmo virulenta, contra o governo e a CE�IM.
O deputado Felix Valois, repetindo expressoes de um se

nador da República, disse que "ou o governo acab.a c?m a

CEXIM ou a CEXIlH acaba cem o governo", 2 mais allld�:
_ E' uma fonte de roubos, escandalos e peculato, na opr-

nião do aludido nenadcr. •

Entrando com um aparte, o sr, Tenorio Cavalcanti ameni
zou um pouca a rudeza dos debates, dizendo:

_ A causa da causa é a causa do causado!

Ú� ia:maisumperigoaoseu
proprio povo do que à Europa
RIO, 2:; fM€,I,'ÍLl.l - "A Fvus',Úl estão f"rmemente persuarl:do,; de

não quer u guerra no nlOHlento que a criação do Exercito 8,,, I

pelo menos, até qUI! con3ign. IgU9 ,pt'u, pele'" EE. UU. é um gran�l(
lar com os Estados Undo., sm ' pe! igc, P:ll'U a Europa.
fOl""a atomicu". Com e'.otas pul) A "clique" supEr naci":laU,;!::<

vr� a mllJritora flance5!'\, r,pn<' \11'10 foi abs.oluta�1ente i''lll (\1' :'
v'eve Tabouis, 01';l em v S�,L l'� -� os generms naz'stns 'l'stao OP.U'
H.'o iniciou :1 en!.rüvi"ta qu,� Utl vivos, ag-ua�'dando apena a nova

� cn;, no fiUf,l.l tb' Hua. confprenei:l Jportunidadp de' ({ue firiul!.10S ir... l'

}1)'{lnunc1ada a A, B. I,. cl'n:,ect"" �os em lhc� dar", cRf"riu "nelll

a ° JORNAL, �uc "Adenauer primeiro. m n ",Ir'
,llem'lo há pouco cl�mou peh "t'

ronquista dos terr'torios per:li
:105 da Polonia c aue o 8:H','
dnd:l "��á na::. cogit.;JÇÕC5 ;to }lo
la alemãolJ,

Houve risos e o sr. Campos
VergaI ocupou a tribuna pa
ra declarar que, salvo meia
duzia de negociantes que es

tão ficando ricos à custa do
cr teria da 'tradição para as

importações, o c-rnercío bra
sileiro repudia n re-gime de
controle vigente
O tercclrç orado' foi o sr.

Tenorio Cavalcanti, que co

meçou protestando centra o

"1'010 compressor dll Regi
mento" que tr-ansformou o

MOREIRA SALtES
DEIXA O POSTO

LO SR, J. CARLOS
MUNIZ

Washington, 23 (i!P) -

O sr, Walter Moreira Sal
Ies declar-ou hoje aos jor
nalistas que tinha spresen
tado seu jlcdido de (lemis
sine d�'lmsto d,e 'Embaixador
do Brasil junto ao' p;'overllô
dos Estados Unido;; c que
já c.omunic!lra s\�a dccisão
ao< Departamento 'de Esta

do.
A declara('ão do t-mbai

xador Moreira Sanes, foi
feita justamente depois de

ter ele feita uma visita. de

despedida ao se('r('t<�l"i{} qe
Esbdo, sr. Fost�.r lIulies.
"Lamento eleoar \Vas'

hington - disse {} sr. Mo
reira Salles _-. lnas BOU

obrigaelo a volbr à viela

lJrivada. Acres('cn: ou que,
regressando a9 Brà!.il, reto
mará. li direçã,) �10 banco

que tem seu nome

Os jornalista� (!u�zeram
s.aber desde quando datar:l
o pedido de rlemissáo elo
embaixador, e este respon
deu que o enviara ao l3eu

governo hi cena de dois
meses. Nã9 sabia, ainda, se

já havia sido nonwadc seu

substituto. Mas ficaria nes

ta capital à sua ('spera, para
lhe transmitir ") posto. As

sim, sua volta ao Brasil se

poderia dar dentro de al

guns dias ou de ah;llnlaS se

manas.
O SUESTI1:U't'O

A l'eportagem a}Hll"OU on·

tem, que o sr. João Carlos
Muniz vai substituÍl' o sr.

Walter l\lcreira SaBes na

)mbaixada do Bra'iíl. em

'Vashington. Re"elou o 110S

so inforl1lante que o hover-
110 bn,!.ilell"o já solicitou
"agreeluellt" llara Co novo

embaixador, esbll<!<>, alH!

nas, aguardalldo a l'e�ll?sta
do govel'uo 1l0rte-amfrlC'J'
no 1lDra divul�'ar a I10tída
oi'icbhncnlt',

Enquanto iS'50 i'ros.;;f'g-u�"
__ tental'á fortalecei' sua pu� (;_1"

interna, inclusive COln no .'05 ,".

purgc.s conlO e�tá. ac_onte('e�l.�
�g{}ra, com a llqu'uaçao d,� �,c

ril). "em meio a unla alIt 'nti�:'

CGllspi.ração pa.laciana"
PERIGO ALEMA(l

Com relncao ao 11I'litarhl1l'J ;'

P'nlão. qué· o l't'lundoJ em geral.
ficr!:'!dita i er sido e�nlag,�'�!O nj.'

pe!mnda guenu mundÜ1I, '1 jOl
halista francêsa tf'l11 opinllLO lo
',allllcnte oposta, DeclaroU 'I 'li

"o rn 'litn,l'islno al(,11150 e5tii. mrt":
V'vo do (!lI.' nUnca e os fl'ar,c,'''(:'

D
exame dos

à C. E. X.I.M. fuzilamentos e detenções
em massa na zona russa

Plenario em Calvark., obri
gando-o, modesto crador, a

carregar a pesada cruz de lu
tar por uma oportunidade de
falar aos seus pares. E, entre'
falar aos seus pares. E, en

trando no caso da Iicença pré- ,

via, declarou: !

- Nosso país, C,11110 náu-!
fraga no meio do oceano en

capelado de complicações e

conômicas e fínanceiras, está
a caminhar no terreno escor

regadio das incertezas, das
perguntas sem .respostas c

dos desvarios gerais, do po
vo, no momento em que as
sistimos à crise. o governo, a

tordoado, ° desemprego, a'

miséria, a fome, a agonia, a

dor da Nação COlTI c' que co

berta de luta, alguns casos até
de pejo c de vergonha ao

presenciar espetáculos que se

incompatibilizam corr: a nos

sa propria dignidade.
Para o sr. Ca!'valho Sobri

.np9.. "8., GEXIM talvez pudes
se ter alguma utilidade, se

por traz das pirâmides de pa-
péis fossem cnlocadcs téC�lt
cos de verdade.

O sr. Nestor Duarte disse
que há no Brasil áuas falan
ges: a dos ignorante,:; essen-

I ciais e a dos ignorantes eru

ditos, esta ultima formada

I pelos chamados técnkos, eco

nomistas e financi�tas, cujas
"vagas conclusões s'!bl'e hipo-
teses falsas", nada esclarecem
(Conclue _na 2.a página, letra C)

.BERLIlvr, 23 �UP) - O íncran os �rabai",:dores d\" ,ul:jn;; di'
quilo governo comunsta da _'Úe·1 nranio realizaram íU\1if,'tacces (!

manha Oríenta! aumentou os ú que foram cieclara:la�l grcves em

rettvos de sua temivel policl" SI; 1 J(na, :Maugeburgo B n8rCelú,
ereta para combater uma onda
de greves é de mflnif'stações JOli e Stalínstadt.
contra a escassez de atmeutcs.
no momento em que <: rcurnrn
novos rumores de oU(, U ríum o'

coxidJi na zona sov'ética '1(' DeU

nação mais fuzila/nemos de aj�U
comunístas.
Sabe l3e que centr-na-, ,j.� traoa

Ihadores foram detidos na c�da
de d!â" Stal'nsia,dt (aI'te" F'uers
,embuerg do Od.er) onde há gHLl1
des funcPçõe� de &\:0. Al1unci<,u
se tambem que houve d':it>nqõe'
Pm massa. em Weimar. El'furf
Ha'lle E'st!nacn e D"esd,�, on""
)3 dirigentB:� das f:;r"'V?� f(I:r�t1"'r'!
eondenadog a severas PQi1rtS d�
pr'�ã:J.. se

A aR'iil'J do N01"!)et.� ,h l\l,�m!'
aha informou que haviam ,k'�a'
oar'P.cido 300 (\nl"'"ar 01'

A "BATAII'!.'l HA iHAN- res do setur errental a nrover
TEIGA I�lYl REHLliW' - O tou a Cp;'J'�',ll1id[lde para a

prefeito. de um '!<-" Di:,tri[8sbastecer-,e pagando lIG:, des
de Berllm resolveu organízar valorizudc's marcos d a zona
um grande mcrc 1([1;, !1ara L �.- russa. Nu cartaz com os pre
ne::er v1Ver�><:. �1 pr,'\;v; accssr- ços, que aparece :IE sta cena
veis aos pa�rlCws do outro Ia-vemos a palavra "Ost" (Oríen
do d� Corü'j� �e 1<"01'1'0, Ver- te) e cítrão indicativo do
dadeíra multídão de morado- "Pfenn ig" ta moda divisio-

'in�licandÜ' que
7;; "Pf'enn igs"

para o quilo de cerejas ou de
60 "pfenn igs" por duas laran
jas se entendem em moeda
oriental. (Radiofoto United
Press, via
Iorque) ,

aérea U'" Nova

Visita que
izade

vem

-....

RIO, 23 (Mel'íd) -_ ��-I Unidos, c os adidos militares
contra-se desde untem no RIO norte-americanos
o �r. Mílton Ei�enho'Yer, em- Tradiçiio de amizade
�alxador eSf)ccw.1 r!(,rfe-ame- Ainda no Ga!c<i.o, o �mbai-
rrcal10

.

ora em y'slta aos paí- xador Eisenh.ow"'r pronunciou
ses latmo-.amenc:mo::. .

!
breves palavras ce saudação_,O s,r. lVIIlton E!scaho'.\rer fOI afirn1ando que "o Bra,jH e Os

re�ebldo no a2roporto �o Ga- Estados Unidcs possuem uma
leao por a�tas tlutondades, especial tradição de T:Jr1Ízade
entre as .quau' anoüül1os o ge- fi�ada sobre interesses, proneral Calado de .Castro, repre- posItos e valores comuns Te
se,nt�ndo o. l(rE'Slf\e\�1f.! da Re- forçada per nosso (:'�fOl'çd CQ
publIca, l�lms!!,o V�cente Rão mum, na p:1Z como na guerdas R21açoes l!,;xtc'l"Jor,'s, pre- ra".
feito Dulcidio C"lrdoso, sr. - Partilhamos da vossaWalter Walms.Jey, (ncarrega- no futuro do VOS30 Pé.is _

de> dos neg: CIOS dos Estados c2ntllou.

Artigos para Homens,
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPITAL"

----.--_ .... -----. -

Ao abandono o pequeno grupo
c/e sobreviventes c/e Canudos
RIO, 23 ! l'vIer'd ) Ha' l'la'. "1 t"1 "

' ,-
. I.

r'Aa que enl nracurado cnama"(e '" ano< tran·-ita I'
, ..

sões d
..

•

'" pe as C')U1IS- a a te';)ção de alguns deputé..-ln'l
um l'�, Camal'a ,do:; DepmadLs; par'a o, c'tado projeto no senti�b
sr. �af{etP. de leI de autor 't rdO I ie que a ele dêem ancturn�n,(I

"

e Filho, estendendo "os retirando'o de alg'Uma comi'OaC')hN'Ols de Ca d b "'f"
,"

.

nu 0'5 os en, ICIOS :onde se encon'-rc congelBdo -'a,daO! leIS n "88 816 !.
L .< •• ,

,

,

s, - e .' ,que cGn{'�-1
da de prático COll'seguiu, até ag-od�m '\ antagens a mIlItares e c 1- 1'a cntratanto

VI'; que tomaram parte em upe' �"
.

rações de guerra .illnquant'J IS'.iO, I Falando a !l0s;;a �·:ol'brç�l,l. "

03 ofie'ais s{}brevh�ente d:Jqc_(da [�OrOnel FI?_l'r�l��al.C _S-llva "�C'��J'r'_
Campanha. hoje reduzido, ti. um, c,7� que a ,,;tplOvaç,:"',) d�) ]1!'�'J:",()
!)i'queno grupo, V:VClll esquecidos

VII la .�:fi:eLlc ar ,n�"() ": f'i J -,a"
Um de'"ses herói.; O corem,'] A.u.,10 EXCI CltO I:UlS t,lTI,j1c,n ti' (lI

!justo José FflTeira e Si!Y:l ._ t\'l"drso: batalho",! dt' Poli,: ,I p',,-
, a uals

LONDRES, 23 (UP) .
..L O 3cr

r.:al "Daily Expres'3" diz, hofe,
que será "muito deplorada" a

decisão de substituir a princeea
Margaret em seu lugar na lin.ta
de sucessão ao trono, af!m de
lhe dar r..1aÍ'JIl' liberdade pessoal
na sua vida particular. Como se

saue. �). ··-::ci":=lão do.,: .....1.., � l
(! �nl.

tal sentido foi anuncia.da ôntem
tal sentido foi anunciada ônt'lm
e está sendo auibUida ao SUPc,s
to romance da princesa com o

rabito Peter Townsend.

CHEGARAM A BOl\i TIR

MO OS ENTENDIMENTOS

DUAS ARIVIAS

Acentuou fin�lizalldo que
nresenC"'d:. do Exert?;tn Eqj'i"'"T'"" 'I
�o �nvês de ntl1edl'.t)li��r 118 l'_'J1��

;;OS, va' levá·los a tl�'fla"r','
6uerra ante� que tHJ 3[";=1..108 r"

'"fam devidamente 1'1', pa.l'a ia,'
daí o perigo".
HA RUS9i:..t V[!in :1g�n{l(l rn;-

::l:ua.s- nrtlla·.3� cC'n1 o l1=h:"ion')jsli'
filO CO'nlO está pro(,Hdend�J na ,A
(("manha, e COl'l o df'elCilT,j (·,,1",
mento das popn';H;líl''i ,'" rn "d

J('or.rendo ern t;'tnnde ,),"rto <l'

mundo",
A conferenci9, llronulvõ':,C!"

filf'ntos antes pt'u· (''!r>Ut''f"/'''''o 1T:.1

bou;',s. a qUf'! éonluar��cel'i! ti' rlf'�

tacadas pPr50nnlid,,,itlf', ""r�"l

sobre suas l'prn;rda<;õe, c""""_dw,
n? fatos politicos oCOI'j'hlnq �n

bl'etado, no pPI·jr.do '-'0111;)('''''-1'11
10 entrf'?- '91'::;: r111· ..... !n'!'Hlf1I?S �ul'r

ta.:; nlunc:lia.:s. R'�lr�;"l'lhl·'-Pl ��I:i 1,,1.(

sCrupre clamol1 )leIo IIp,·i'''l ,.,.,

l·�·ta COU10 ngorr. ?n�nt�l n j'l'"''
nia �Qvietic8 p. T""'Irdg nrn'l -,- .... ;- "11

\ verte co,nt 1':1. I'J "f'rig'o do j'P<!rma'

menta gel'nwnieo,

AS M A
TOLTARAM os AFA
MADOS COMPRI:M:I�
DOS "E U F I N" DE
BOEHRINGER, AI,J<:
MANHA.

sucessão do. sr. Getulio Varga'<,
° pr'meíro im,peto do pregLient"
nacional do PSP foi -exatamenl:r,
no sentido de -deplorar a de c:a
racão do gove:rnauoT de Sá o

Paulo, fr'zando'se que o 31'. A

dhemaI' de Ban'os em palestra
eOhl os Rmigos1 chegou atê mes�

mo n dizer (Jun' não C:spel'WJl\
",3se gesto do prplúdente de hr.n
n1. do PSP scrli'lo de São, Paul:),

SEOUL, 23 (UP) -- URGEN.
TE - Fo.ntes diglla�;; d2 \'f'!ditu
d zcm .que os delegado, ti", Í1';�
gnu aliado" e comunistas él!H:;',
ram f'L entendimento sob!'::, 1",:1,,",

l\Ia's ad'ante �fjrmo" que ";,

Russia rC'presenta mais um pi?
rigo paJ'a O" propr'o" ru ...·'''.,: de
lue para a Ellropa, poi" n bom'
l't atomica, na" mão .... dos am�

rícanos tem '.:lido um ful"� }J(l'l"
t·vo n::!ra �nnt(\r P-'Vt" et'("r',:-;. àt�
�ontrariQo do Exerc't" EllronOIl

lue r�a1'ma o militarismo h·)f
monico.
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l\foç:lS e lllÜ:':OS pára JJalcólli5tà com bastante

}}í'atica:, , ,

'Paga-se bbl11 (wuenádo
CASA BUERGER /LTDA. l{tlal:i {h� "No;"

v�inbro - 505 - Blumenau.

:

" � I U, G A .. � E
. . I (ASA DfiO(UPADA

Ãll:u:�mel'ttit· com o dO:rtnl- VENDE
....

"

"

starv « I d Uma de madeira no come-
tOl'l4J&, !,aIa t�e e"" ar_: "a a re

ço da Rua João Pessoa. Beco

jmí.b,r, banheiro, {'ozmha, am- Albert Stein. P1'q;-o ele oca-

b;d,:s 'flOcln ·irg-üa quente e fria" síãa, "

cd.lla. e d-à.i'a'O-e. InÍlU'u'!l.cões à Inforruacôes Cü�1 Os'\"<:ldo
". '? "'fi.'.

-

:.�O Fiedler - Praça Cíne Blume-
l'Ull. U"l'll1!i.l!ll .uel'lllg n. "'/'.

nau _ fone � 1456,

nesta l'edaçâo.,

PROCURA SE
de aluguel

Pague-se até Cr$ GlHi,OO,
mensàl-
hlformacões. l'eiefone-

1.3'!1.
'

·AOIlS.NI Z A( Ã O
·8lUMEHÁUENSE ' Uda�

tem para venda:
�'-'-�-l'·' " '1-.-- I
fl Diversos Iótes na' Rtta '7 de,Se- ii

'h teJ;llbro, O;timo local para mo- I:,
1\ radia e comércio. B
li x x x li
:i! 1 tetreno no Bairl:O, da Qarcia, .1
\i à P.thl Enganheiro Odel:ireeh!, II
ii meifindo_ 32 metros de frente (1
11 por 60 metros d" FUll?O, \1
li x x x II
II 1 terreno de 15 metros por li
11 50 n" Bairro de Bom Retiro, H
i� e61iU UDla casa de l1:1aterial. H
li x X X F
II 1 bela cas:. re"jde�cial no Be- !I

fi '''' '.fimoó, situada num terreno II

II de 116 metros de, frente por ];
i 28 metros de fundo. Preço de li
1\ 'ocasião, Facilit�"S: pagamento. fili x x x I.

, li, 1 çasa '11a Rua Baía, pouco. a- li
t: léil't do pouto final do onibus ii
li çia Itaupava. constnlida há pou-H
i� <'o tempo, ótimo local para fi
" bar e rE:St:;mran te ou outro ra- -II

- íi 1.;10 de neg&cio. Facilita-se no fi
II' pagamento. H

- 11 ,- x x x !l
fi 1 Éungalow no Bairro da Ve- II
i�, lha: em estado de novo. Terre- rI
Ir ·no de .2,(\1 meh'os quadrados. II
li I,.,.tima situação, 11I'
h', :lO X x 1\-'ii' 1 rtego!!io de secos e molha�, [
li' �:lG" na rua 15, bem instalado il
II e COn1 bõu freguesia.

.
li

iJ .

x- x x
. �1i �i\'ersos terre�l.03 e casas em

ii tI}Õ�S os baiuos da cidade. t
t' � �":f '

A :'( X - li
'fi Di....ersos iotes e casas na praia li
n de Calla!)oriú:

.

fi
li I X x x II\1 '.'2 éifgenha.<; de serra TI" mu- I
li inci'pie de IbiraUia a 11,5 qui- h
!! 'ktfaetro. tia, estac;ão de Mata,,; I!
li dór. H
fi x x x \!'II 1 casa residencial com um i
ii -:tt'rreno de 750 m2, no centro iI
(! 'cín_ eidade, 11
n· _

x x X
.

1:
. ri . 1 fêi;mlariu, 1 fabrica de olco II
:)!le s3ssafraz, 1 serraria qua- li
f, 1;11'., de centro. 1 fábrica de II
!i pastb lnec:tni.�a com 2 sarra- II
l,riall. "Tiçot" e reserva de " JI
;;,30.COO pi1ü1eiros :adultos, 1 I'
li Úú� fazenda com 50.00G.GOa II
I: metros quadrados, tudo situa II
11 dó no município de Taio, IJ
n x x x fi ii
H, LoUs em Curitiba situados .fIp em. di't'.ersos j!)ontos da cmade. I,
,l' Terrenos de grande' e .. tápid� 1
!! vÍlIÍ?riza"õe•• Orlmo emprego de ii
n: cf!pita!, fi
11, 'x X X II.

I) Consulte-nos quando de-

jlI· s�iia1" efetuar qualquer I
II- uegoflio imobiliário: f

II fJlt�A.'U��ÇAO BLU- n
11 .. I}1ENAUEN'SE L'l'DA" IIli �u.a Ui de Novembro

\
'11 i &7 ii, 1.0 andá., sala 5, }r_.!,_lene 1572.. I

c geràlrnente conduzem à de

lesa da CEXIM, Incluindo
se no primeiro grupo dos an

ti-CEXIM. acentuo li :
-- Estou rrurn diterna: entre

o descalabro fi'1anCello. que
os eruditos dizem qur a ex

Lincâo da CEXllVf 1Jl)ç�ería a

earietar. e o descalabro mo

ral cue a CEXI1\! vem provo
cat�â-õ no nais. Preí'irc agra
var o descalabro fi);;'nceiro,
A CEXIIvI. pelos se us escan-

Idalos. pela c'ie5::nvdtl1ra cOl?

I
que age, é hoje a c1.odca ma

xima da RepúbEcu,
O substitutivo d .. COluíssão

dE: Finanças i::>i apro\·,,:do. a-

fipós verificaç'ão. COrl' chama-

da nominal. requeridá pelo
sr. Aldo Sampaio. Votaram

l,\\'!pelo substitutivo, 143 dcputa- (
dos e contra 4', II.

A proLP().�í�ã' La.dotáda ppro�- líuroga.a el (ta lCcnça re-

via por '30 (Uas e cria .um ar

gão coletivo, comuostt I de P {
membros. nomeado'; V.:'1o pre- {
sidente da RepúbLC'<I, com a

denominat;>ão de C missão
'Executiva da Liccl1ç" Pré
via I CELP l. para clecielir dos

nedidc.s de licença !ln via, A

�scDlha dos lI1emb�',), da CoE.

L,P, dcv;'l'á recair sGbre pes
soas de notoria iôoneidade,
reconhecida ('ompetepcia e al-

io conceito em dif�::entes ra

m;-og das átividades de produ-
ção e comercio. de clcdo a as

segurar 1lI1'1<1. composição re

presentativa dos ::-,rgi:\os da e

O{lnomia naC"Íol1al. O diretor

da CEXI).VI serí.a n'l:mbro na-

to da CEL? e s;::;v p-:e�idente.
Cscla membro te�i,a um "jet
tcu' de 300 cruze�"o<' por ses-

são ,até o máxime dt: 15.000

cruz�'iros mensa;s
,

Cu-ntro-l(! dos Lucros
O pIenaria tan�b ..rrl adotou

tuna emenda que estabelece
o seguinte:

,

"As margens de };'lCIOS pa-
ra o comercio dos bens im

portados, lU(ediante h�ença da

Carteira de F.xportat:ao e Im

portacão. serão est�,belecidas

pelo Poder Executi...-e, atendi
dos os criterios l1>:cais para � r,
composição de pl'eco:;, e serão i�)
publicadas. dentro (h� 24 ho

ras do ato da fixação. no

"Diário Oficiar' (13 V:,ião.
Pal'ágraÍo - o I'['(�er Exe

cuti"o expedirá, oen1ro dê

cil1l:o dias dé' d,;ia dE' publi
'caeão desta lei 33 i:1struções'
paí'a o fiel cun;pr::l.'í.i:'l1to des
te artigo".

Usados
USado!
Usa,doa, -;

�.i�_
,t.e:. R

�eças e 'Acess-Qrloll:
FORD �,CHEVROLET
'- Linha-

MOPAR

i$LUMENAU,
, lll�� 15 de Novembro, '983

)XARO,PE .' _,
�

'St�A'l\ITONIO
• '!:�

,.1\ NAÇAO

(ONVOCACÃO
.

,
O Presldente (la Liga Blumenauense ele Futebol. em acõr

do co-m i) � 1.0 do art. 7 .0, do� Eútatutos, lHI1' ·ter ",ido soltelta
élq 'pelos Presidentes dil mai�ría dos clubes fil�:tdos com mo

tivos j_u.stíficadôs, conforme os $i 2.0 do mesmo art. 7.0, con

vocit os Srs- Presidentes óu ,;clls 'deleg'ldos dos -clubes miados

I
para a Assembléia Geral Extraordinária, CIU lll'irqeira �o:nv.Q:
cação, a realizar-se na sêde da Liga, as 15 horas, de 25 de

julho do corrente, é em segunda eonvoeaeão às, 15,3ü 1l9P�,
do mesmo (lia e local. conforme o, B 1.0 do :11't. 9, do mesmo
Estatutu com a -ueguínte ORDEM DO DIA:

I - Resolver sôbl'e os jogos eh,' campeonato da 2,3 Divi
são a realizar-se no' campo (lo Filiado S. D. R. Untâo, de Tim

há, conforme o pedido de convocação da maioria dos clubes
filiados.

II - Outras decisões que a Assembléia desejar tomar.
Blumenau, 20 de iutho de 1�53.

S,EBASTIAO CRI.TZ - Preuidente da L.B.F_

!
VIAGENS RA!PIDAS E 8EGURA$

---', SO' NO, .-,
--

.

Jf X P &" a II o A,N DO. It l!r •• , ,

\���
.

�
Fr�q.ufna Em Geral WASHINGTO�, �3 (UP)

--1VL'i'110 CREOSOTADO Uma, tendência p.l'onuuc1ad:t l,a- .".
Silvoira ,ra reduir aInda, mais o plano de

�� ajuda ao �'strallgeÍl'O. �Ol'nOU-5e

� �
.__ \ cyj,ic,nte na comissão ele n><:'>05

'l'OQVI0. 32 ! GP I _.- t) f:,!'.'- do Senado. Yiirios nlclllbl'::J'3 d ..'''

uefal �raa'k Clark. cmlla.11Cl:lnte sa C01IÚB8ão ent(!n'd�:n QUe üqt:.e
supremo. da" fOl0,a� aliadCi'" 1!0 le pla,n� de...",m seI' re!'<"n'ados

Extremo Ol'h�nte, a.nunciüu que fundo,," ainda menores, do que

pre,ten,de ass)stir ao ca'p.nlcnto os a provados õntem [I, n:>lte pe

do' ',;eií- filho 'nos "EE, LTLf,. Nn Ia, Càuúu:a l10s Deptltacl/)<;. G go
h-ês de agúsfo pl'osimo, C;l�O O vel'l1O eSperR\'a. pelo ,contr:írla
arm16tiÓo e�teja. ass,inad,;! hté qt\e· (I Senado restabtIece;sse ()

lá e aS COl1.dições a p�rnlltam. pIa:;:;-0
�

em 'Sua totalidade, &llU
Dizem os observadores que isso 1an'(10 os COItes efetuados pela
indica que ,�{ark C1alT e"lw�a.
a assinatm<t do arnll�tieio den- Câmal'a; mas tudo, indiea
h'o de ulUa ".'mana. tal esperança será frustad&.,

tenl ciio c Íl'lllÜa mas sí,)') de ver-
yR.EPARATIVO�'. I �ladeiro$ preparativu" para os

, Ha dIas que a A,E D,D.H" I' quais devemos alertar os po-
..""':'lil.'!!il': h�li!, çom,� s� con ece a A sosciação

\
d�I':es constítuidos

_ ... _ Br.asI1elra de Def"ó'ti dos Di- Presentes estivcram os ge-
Concessionários:' 11'eItos

do Hortlem. \ orgão re- nerais reformado" Artur Car-

'CAMINHõES F W (F
ronhecidament.e yel'l!wlho, vi- nauba, que presidiu os trab:J-

,

. ,D. our, nha_ promovE'ndo h'naz divul- lhos; Leonidas Cardos e .Fe-
"\Vheel Drive) ,-,(a(:ao em .folhetos, cf'nviclan- licissimo Cardos,,-: capitão

.

TRATORES: L, �,B. Diesel do o PO\'0 p3ra :1 :rNmião de reformado Antol:;,) ,José Fer
ontem. verificada 1'" salão do f}3ndes: Vivaldo Vc1E'concelos:
Conselho da A.B.r.. Nó mani- Manoel Soares Cane ões; te
fQsto incluido. s\"l'.;scre,·eram- nente Mauro Vinh;üs de QU(+
no, entte (}Lltros, o deputado r:'z; Arlete Ribeirn (taquígra-
Ellzebiç) Rocha, t�nente Wal- fa do Partido Comnlisia): te
ter de Souza RibeÍ:o I ('alTeio nente Dias e Sil\'a; capitão
militar de Prest'-'s) l:: mais e- Ari Miranda: tenc:Ite da Ae-
lement;)s bast-Rnte conhecidos ronautica Jvã:> l\.foutf'iro e

por suas idéias ex(,ruxulas, esposa: capitão Jo.sé Antonio
Finalmente, com d,]11inuta Roleinberg; tene!1t� da Aero

','A C,I. S A" - Fone 13;z,4 - a.s�isten('i:;, pois "'Imente a nautica Joãc RodriSlif's: OS"
Telegra1l1us:.. VANDEJ).iE�� chte Cotnpareceu. <:i!':sistimo-s cal' Silva'; Maria Ester Rama

à, pregal,'ão mosco\ :t<.:, pl'inci- lho: .f·nacio; Tavar;'s (Surdo);
piando por um nC('I'ülógio ao Germino Pereira de Almeira;
advogado recem - falecido Abe1ardo� SargCl1to Moacir

�Ioe,;jas _Roiím, qu� aluava u- Modesto de Souza e::::posa do
tIvament.e _ nas :filei ra !!_ maáor Julio Cesar: Israel Ja-

o. "ti�ta�o ·maior" cob Averback; capitão Alvã-
omunista 1'0 ç1e Souza; Est�l'zhba; En-

Devem estes s'mpatizantes genheiro Pecro Ccutmho Fi
russos zombar c!r.s regalias lhó; Lena Glisse; Jo��' de Sou
que gozam, reunínch1 se om za Filho: capitão JC.l'l�'e Blan;
toda garantia, a fhn d� se pre- Luciá Figueiredo, 'e,.posa do

p�rar pÇlra <1ptmru1]ar a Pá major Leandro }'igueiredo;
tl'1a. na pI'imeira qJ0rtunida- Vivaldo Ramos Vãs,,' noelas:
de, Brhzi de Mendonçá; Fra{lcis-
Para que não $(' tenha dú- co Chermont: te'1C'l1te do E

vida da .reunião da fL B. D. xército Teodi>ro Hildtbrando
'D, H" anotaITIOS ;'11',i1ns dos Garcia e oulros C�;jl';; nomes

p:t'esentes, po� si)! '':01le '" e- nos passara,P-'l. ",
mmeiação dE'le.s. dispensará A "FINALIDAD:F,"
qüaisqner eomont:"tl'J.O�, ati- A iinalidact", (t.l rc.m,ião era
!lentes ào fim dr. cc,nc1ave um protesi � às r�'I�oes pre-
Nãc resta dúvida de que nã� ventivas em crimes po.!íticos.
,t; trata de ratos isf.\W(!os.q\te coiSá a,li{ts de ql',C rJ"UCO sti'
StJ fl('3sam merCC'!' (":.nsident- falou,

InNDICADOR DE
AUTO V'IA�ÃO mo DO lfStO E fX'PRESSO

RIO no TtSJfi
T A II E z, _'L li E H o R A' R I ÇI S

Saídas de Rio .10 :resto NOS DV\S l!'1'E!S S:lIda5 de Blllmenau

6,aO 11Or<iS 9,30 horas

11.Oa horas

12,00 horas

10,00 heras

17,00 horas

6.30 hora.",

7.30 noras

12,00 horas
13.00 horas

AOS SAIIADOS A 'Lí.Ulll';

12 f·l) hora,

13 OU horas

14,00 horas

13,30 laorns

lG,OO horas

17..00 h·)t'3S

.\OS nO:\<ItNGOS

H,OO horas 8130 horas

9.00 horashoras

7,30 horas �l�OO horas

12,00 horas 13,3U horas

16.00 horas 17,30 horas

16,30 horas 18,00 horas

17,00 hora" 19,00 noras

EMPRESA MOREIRA & WERNER
VIAGENS DI"'�IAS ENTRE ITAJAI' E BLU,!'t1ENAU t

BORA'RIO DOS ONmUS:

PARTIiIilAS PARA lTAJAI': 7, 10 e 15,30 hora_;
PARTIDAS PARA BLU:UEl'IIAU: 6, 8 e 15 Bou;l.

HORA'RIO DAS CAMIONETJllS:,'
PARTIDAS PAR.'l BLUMENI\.U: '1 e 1230 horar,
PARTIDAS PARA lTA.JAI': 9 e 17 hor�s.
PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas ClITilloneté!1

AGÊNCIA ElI-l ITÀJAI': Rua: Rereillo LU1l � (Ao llldo da Igreja

J'flatriz) - Fone, 37�
AGÊNCIA EM BLUMENAU� TU.vlella. \\ de Jl'everelro - (A

&'êIlcia Brll.-Blú) - Fone, 1266
_.__ .

__._

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ONIBUS ENT.RE:
LINHAS BLUl\lENAU-BRUSQUK

BAlDA DE BLUMENAU: - (De"l!,all às 6.11-1 felu. As 7, 10,13,
H e 16 hora.s) - (Aos d.bados ã.s 1, 10, 13, e 14 horll.ll) - Ao.

Domingos às 10 hOr'i5.
SAlDA DE BRUSQt)E: - (DIa. -atei. as '1. U, 18 e 20 hora.)

(Aos Domingos às 18 horasl.
. ,

L1N'liAS BRUSQUE-FLOJUÁNO'POL1.5
I!IAlDA DE BRUS,QUE: - (2.a� à Sábadolf àlt 6;8,15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLOIU.\NO'POLIS: - (ne 2.as à. 6,as felra:a j,1

7. 16 e 17 hrs.) - (Aos sábados, a, 7, 14 lo 16 hn.)
LINlJÁS BRUSQUE-1TAJAP

!lAmA DE h.�_i;QUE': - 2,:>'5 à Sábados às ... e U hora••

SAID.A DE JT.<\JAI': -,. 2,;tÍl � Sáb'ados às 8 e 13 hor....

LINHA ITAJA.{'-JOINVJL:E:
,

H O R A � lOS:
SAlDA DE lTAJAI': - De 2.as a sábado as 'i1 e 1515 hor....

SAlDA DE JOINVILE: - De Z,as li. sábado as 7,30 e '15;011 hu,
LINHAS NOVA TRENTO-FLORL�NO'POLIS

!!AID� DE N. T.RENTO - Z.as" t,as e 6,U feiras às 7 horAS,

SAlDA DE FPOLIS, - 2.as, -l.all e 6 ..... feira.. la 16 hor... ,

�_.-- __ .__ __*__

AUTOVIA(ÃO HASSE
,

Atendendo às necessidades e conveniencla. tIo� srs. passageiro"
li Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo hórario tio�
seUs transportes co�etivos, os qUlllJI lá entraram e.tn vigor 6

que obedeeerão ao segnlnte:
P�TIDp'S DE BLUM:ENAU: (diái'lamenteJ: 6 horas - ônibul!;

9- l10ras - onibus; 13,30 - orubus; 14,36 orubus (via lb!rama);
PARTIDAS DE lUO DO SUl.: (diáriamente) 5,30 horas _ on1-

bus (via Ibirama); 9 horas - onibus; 12 horas - onibus; 11l
horas - onibu••

EXPRESSO BlUMENAU ..(URITlBA
Endereço Telegráfico: "LIMOUSINES"

AGt:NCIA ELUMENAU: Rua 15 de Nov. nr, 313 • Fone: 10n2
AGt:NCIA CURITIBA: Rua 15 de NoveÍ:nll1:o, Rt. 6211.

BlUMEHAU ..JOINVILE

(ine
A S

(ine
HOJE SEXTA F:EIRA, às S IIOfl,�S ,- HfH�': - Ses

são das Mocas! A mais bela. sessão da semana!
Jane 'Russel - -Victor Mature Vinceut Pl'ice, na

grandiosa pi'oduçá'o (la RKO
HA ( A t� i N H O D O P E ( li D OH

HOJE -

(Impróprio até 14 auos) ,

Luxo! Vício! Sedução! Em Las Vegas, tudos faziam serr

jogo, ., mas, aquela mulhar sensacional preferiu '6l!t1·os ea

rnínb.ós! -- "A CAMINHO DO PECADO" urn �:r:ill{lioso
filme com Victor Mature, e Jane n,U�'len! Las Vegas... A
Captta l do prazer onde cada qual joga perigosa narttrta com

o destino! - Um gl'a:p.de filme e, " a presença das mais lin-
das e elegantes senhoras e senhurítas de Blumenau!

-

Acompanha Complemento Nacional - PNIVERSAL
.JORNAL e "VAMOS VER ESTRELAS?" short especial.

.
P!atéa Cr$, 6.0Q _- B<1Jcã.J Cr'S 4,00 - Senhoras e Se

nhorítas Cr$ 3,00, Esclarecido o 'suiêidio
do direfor da Panair

Concertamos:
Rt:fri/fel':ulores' Dülaésiicos, Refrií;rel':H;ãa eH1 OH:!!
Maq!llll:ts. de la var, l�t)gões/ elétrrcos, .t\spil'atlol'cs de Pó,
Encel.'adcn·as, Litluidiüeadores ele, . ,

R c f o r In � S P i 11 t II r a s
CASA DO Al'\IEIUCANO SíA,

Secção Dcmesttca
OPINIÃO OBSOLETA

Opinado tambem "obre o impô
tante assunta, afirmou o :;1', \'1,1
son Feracio, um. dos ch('f�" (in.
firma expJrt-ado.ra Odtr P·"·,l.cio!tua" 15 de Novembro, '173 tel z li;3:�

�. NOSSA DIVISA E' SERYIR ' ..

I
I

�O'F O I,.E··N O
tS::': (Orme·Rlplld81 latell1l)

'��,O moderno tratamento dali i
�-

.- funções fenilninclI '\
contida no o::rtigo ;crimeir0
Seguiu-se a anáLse

.'roj2to que aut(}l'lza o Po
der Executivo a é.IY,pliar a

concessão à "Thc 'yVestern
Telegraph Comy)",ny Limi
ted" no sentido da mesma

fnstalar e explprar seu ser

vico em João Pessoa capi-
"_��tJd '

'

�:=::;;���:;::::;::���:;::::;::�::2�:;::::;::::::::::��zé:::;::::������§
ál a Paralba; oe relatou

D O E N ç A S N· E R V O S A S � IMPÕTEH(IA lt\l ::�:c:� :;;����:;�:0g::���
;!
I
ficações, q_úe foi aprovado.

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade, I A parte final da sessão foi
fobias, idéías fixas, ir.ritabíJiàade, esgotamento nervo- dedicada ao prm.seguimen-
SO, insônia, falta ce memória, neuJ'uses cardiacas (ner- ,

vosísmo do coração), digestj.vas (dispepsias ne.rvosas), to da proposta olC'ómentà":
etc. - Probleinátjca sexual e afetiv.a. Narcoànálise. - 'I ria da União pata> mil no-

N A P O L E 1- O, r E I X E I R A !
vecentos e cir.quemta
·luatro.

I..,..., ,....__.......__--''--

I rêndas elogiosas que Ih,
foram feitas, qLle demom;
traram estar a nU;:;-<l assc.
daç'ão trilhandü um cami,
nho certo no sentido do en'

. gr;mdecimento' C]O dfsport.l
blmador.
IV -

J'4not.s. ti.
Pr.f. Fernando Magalha.

U.. pAda" 4.
LAIOIU61UO UUI DI
tiUIt lUlU

D R �

Professor Catedrático da. Univ�;;sililacle do P·araná.
Horário: Da 1 e mi'ia às 5 e méia da tiarde. Pelá 'manhã:

só com ho.ra marcad�.

Sábado: Dás 9 e m.eia às 1::: e mei� da :manhã.
Consultório: Rua José Bpnifácio nr. 92 - 1.0 andar.
Telefones: 3326 (í'esidêllc1ia) e 4436 (consultóriO).

CUR,ITIBA
.

Reumatismo?
.evrallia?

'1

,Sanador é, um bálsamo de

sedativa contra a dór nevrálgica.
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador eStimula a circulação

sanguínea e produz rápido alívia.

Cam�eoGato· da La,
mo da 2 a Divisáo,
U�a boa medida psta to

mada pela Presídeneia da.
entidade da B.ua XV dê
Novembro. com o intuito
de mora1ízar 'os espetáculos
íutebolístíco� SGb sua res

I?o�sabi1idado, os quais, in
felIzmente, têm tido sua
marcha normd eufeiada
por uma sene de in e-gula
rid,:des vergnnhosas, que
mUlto depõem contra o
):10m '. noma esportivo de
j Blumenau'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEBENSMITTEL FUER OSTDEVTSCHLAND
WASHINGTON, 22 (UP) ----' Die ersteSendung

von Lebensmittelh aus den Vereinigten St2at€n nach

J der deutschen Ostzoné am 15. Juli von New York ab ..
Siebefindet,Sich 'an Bord des amerikm.iíschen FrHchi-

I
schifies "Amerlcan Inventor"·,

, '\ .

.

.

UEBER�CHWEMMUNGEN IN ITAI.lIEN·· .'

ROM, .:_ Die Schaeden, die durch das schlecilte
I'VVetter in der Gegend von.�rescia ,er:tstahden shid, '

!.. werden au!· artderthalb Mllharden Llre gcschaetzt.
I 17 Personen verloren das Leben und zahlreiches Vieh
ka mim Hoch\vasser um.' Durch die Flutel'l ;,vi.lrden
17 . Bruecken :weggeschv,.remmt, Die Eisennahnsi.recke
Bresc1a__.Edolo vjurde an 18 Stellen únterbrochen.. .

,
.

t O presidencial
t 'd· d f· d em

! c:Ílo nos ."moldes da Cín.: Sid.enl�. ficaI" a earge da Comissfif) Execu-

f
caísse ti veto. O véto foi mantido inte:iralmeno .

Por 1. vo os elxou
.

ue
.

ser lIa a ! gleu NaCiOnal", o que poe.orra li- uva do Carvão. em raee dos cstu- Outro discurso que despertou te. embora a localizcção cm .Lngu-
.

..

-d iI'ír. rnitnr- 'de muito o desenhü da no- dos tecniéos relacionados com a atençâo foi pronunciado r:eio ca- na tivesse obtido m!ÜOri3 de vo-

Laguna .3 :nl!ya DiUJa SI erurgu�a va usína e a' sua linl!:, de produ- c'lr<strução � � iIM ltat1Ul'uçll,. tnr+nense Jorge Lacerda, l'hsse (,te, tos dos pl'e�enü�, ou 155 .....otos con-

RIO, 22 lMel'ídiolUlll ,- O, COl1- ,collvellien<:Ín da 01';;ramwc;.10 da çJo, em face d;l ,posi�'hilidad" d,'· no lHoJ'fLl' sul -rlumlnense.

I
a certa altura:

•.

tt(l ..30, Neste caso o veto :l.oi man-
.

"d d d C' d·· .

-- Cb�tum"-sc dizer Ironrea- udo por não ter sido nthlgldo o
grp50s r�acional, ontem r'::llnl o no nova usina po_s "moí os . a .in, associação n )"Ü)v usina eoríl um u �

1· o exa S'ú
.

Nan!o 1'" n o CI"U cstabeJ"c'jY��I'to 'por'" aprovettrn- o OS DERA'rES· ml;l>te que os discursos p: ..rl.'u'nen- quorum constitude!Ilnl de dc[SIPalado 'l'iradellte�, cone U"l .

.." -:- 1 érurgH�a � na • � .

'� � '''y' � - ,. c "

Esse
me do veto presidencial a dispo- ruríctonamento na .base dd utiliza- enxofre, uonstttutda em !!l51, e cu-. Os debates �irarnm pr-; lÍL'umente . tares mudam as nossas ('piniões, terços para SUa derrulJnda.

sittvos diversos do proje!o de 1-4ci cão "exeltEiva" do (:m�',-:�(J nacío Jo relutoria foi hft pouco divul .. j em torno da loc�li7.a('üo da novn � ruas 110 nosso voto Aqc.�. porém, quorum era de 102 votos. tendo
._

J � d C-'" 'vfio N�-L"(,nnL Jú' ;'n1. 'J{nuo.
r

'.
• j usina sideruri.!h:a cm L2,.:UH:'1. Na J nas sessões conjU!lU].� do COJigre.s- �L,;sinl õeixado de prevalecer !l pC_

do J l.onQ o aI
.

\ • ,
'

I . . 'd' 't' , . t u j', I' 1-' �'Q ""o lJl-' .

d L a 1 o por uma dlf01"""ln:'I"Cunj=t� 'lntc)'lol' havia o con"'j
, As It!lzúes Prestríenelas QUih1tn !."I palavr.t ··

r'�:(-!U:.::h·[!H d{'te���� ao sspos: 1\0 ve i'r u u ,1- �-; ..1, OCO!Tc o con :�J.�.... .:. ... zt t.;- colha c aguna �. '.

l�"e",. : nttdo o veto CI�l 1'e]a�r;,o Na Mensagem Presiden{.�ul ha\"'i:t "na h'ase a b:..tsa e)o.t�lUsh':l d(� f'8r-ll'�Hn os deputados Plaeído :_�li1l11_,..io! dirlcamos as nossas opir:I�·':·s. mas
ç� de apenas 7 votos. O� resu �& ..grc.::..,o ma

'. ,i·.. \V Id • nu 1) JorrJ;::. T":)l't!Nl,� d it ica O' o nosso vot» 'l''f.;t'''os tetos for"un. !'J� seaUln"
TI varres dispcsitivos. Na- sua se-lO sr, Getul.i.o \"ílrgaS Cl;lllSJd�l'adG � vão l1Hcional", para 1tH1ClulHHncn- n enltl.1, p� )

.

1:.- .1...... a, 1�O J ICunl Sr ,�., ,1 •

�� dos eOlnp e. L ... Q

·:�U11.da sessãoJ esU'_va 'o congres-j UIU erro � pl'efixação,. er::._ lei llíl � to da nova USina',' .unteu(..to o pre- ��U]�. }�anl0S. r,JOaqtu�ll R,".nlos e �ado UTl: nle.ro �co do v�to.. _

tes:

SO cnlunado a decidir �cbre ou- ·loc"l par:t a const!'uçllO de nov'" I sidente da Republica que ;lo res- ",1aUlIC10 Jop)Jert.. be.m ('orno os, O bmano Nestor DU .. rtc en 10 _ Superi _ Aprovado o vé�·

t tos a so;·h ....r· alo-I U"l",a pOl'S ent�lldia o'''e tt escolheI trl·ca
....

o não convem -ent iace da ex- senadores Ivo d' AquIno e Fran- j trotl no:.:. debates par:'l declarar to ;or 133 votos cont-ra '87. H;ouveh'OS qua 1'0 pon .' . � .. '- . n>,. �,

!
.

-
..

.

. i. .
'

:f
.

ealizacão. em Saperi de �:rúu cal'- I devia fiC"l" ,�criterio de estudo:; periencía brasileira, que tem de- e'$(;O Gnllottl, Contr.a fal��':m. ape- ; eniat:c:amellte:
. "

21 votos em branco e 1 01 anu-

voeir� para U' Centrai "do' Brasil,

I
tecnieos l:!cU,radDs, os quais pOd:- monstrado

.

a� val1tag<;ns sOh.O nas 0: deputados LIma 'f':{,b�el�edO II
- M",s

_ de�t�. �€z. �1�'J nobre lado.'
.

d te d 10 tn'lhões d" riam conclmr tanto em 'favor oe ponto de vIsta eeünom",'] e om- e Gustavo Capanema, su tent�ndo colega. '1<10 h_"era retn"da da 2.0 _ NoS moldes da eia, Slde�
CO lU a o �çao e � ..

.
.

_

..

-. 1\1 t'do O
cruzeiros; a IocaJiza:",ão. em La- Laguna como de qualqucr' outru mico. da mistura. d", um "e,rvao de ambos ns Ra�oes do Veto:

I
Laguna.,. l:'urgica Nacional - all I

de nova usina sil'ferurgica" ponto da zona geo-econ::muc? do lltO poder aglutinante, co,�,(J o car- No seu d,scurso o !e, de� Ca-
Um dos outros defensol"Ó's da 10- ...éto por 127 votos conira 106.

!�;:'a qual p�·evê. o' PI:?'ric a dota-I carvão de Santa CataL'i;la. Tam- vão de Santa Catarina. ccm o car- panema abriu a .questao. dlzendo
cali:z.ação da usina em Laguna, de- Hóu"e 8 votos em brnncr> e 1 foi

eão de soo milÍ1.ões de Cruzeiros, a bem nlio concordava com" restri- vão betuminoso ameri"1110 para que
_

governo haVia vetado _a loca-
putado .Joaquim Ralnos O,'Sel'VOU: anulado.

"

íabric'aeão de um t.onl coque .si- hzaGHo em Laguna r.:ara nao

})r�-I_
A aceitação do véto tero quas2 3.0 _ Laguna _ Apro\�ado O

derurgico. julgnr .un\ prOblen;a cuj�. SOlUÇ�O o si$lnificado de uma ct")ndenaç�o véto por 155 votos dOll�ra' 80.

Relativamente ii Jocaliz"tilo de dependIa dos tecmcos. Nau ha�,a previa da localização que i) Leg'ls- Houve';, votos em branco e 2 anuo

uma carvoeira da CentrE'l em Ja- nenhum sentido politico 110 caso,

11'
f" ba-e de opiniõe;; lados.

Peri a Mensagem Presidencial ar- razão pela qUEI os congres�istas da atIVO pre erlU l'; �
. � 4 o _ Esclusiva _ Mllntido o.

e pareceres tecnlcos que '"'_-leran'l.
92 Hgumenta do mesmo modo que o maioria poderiam votar de acordo.. 1 ·t poi . "éto por 13� votos contra '. QU-

, ., . pubhco. O que P el eamos, s.
1 IfEZ em relação a escolha l�e Lagu- eom a l?roprla eo_n�elenc,�. O g�-! Tlesta oportunidade é qu�. enquan- :e 5 votos el1'l branco e autl a-

rs_,a_._fr_i_SDa_n�d_;O":'b_q_Ue_;e.:__a_ad_e_C_j.;_;;;...OI_d_e�\_,e""n-'-s-�lr_;-rl0-lf';"a'1-"-;,_{,_se_�_s_eo-,n_ttl
....Tl-
..�a_c-::d:-ea_rJ_r:)_t_avd_Oa 50� Il�:ã!����:e::���:���di:;::':���I��� ::�l��e:��U���;st���� d� ;���!O ��

SOWJETISCHER KOMMISSAR PROTES.TIERT Com·.a pari]'Cl'p'aç.a-o de figurando entre as

ue m n I 1 d Car�ão a dotf:ção de lO milhões-

II
',' do \,,,to, a determinação cga e

GEGEN LE'BENSlV"ITT'ELVERTEILUN{�"
'

.
.

t
. ..

, .

�t S 1 de crllzeiros para constrl�l}�lO de.

1. .L i.' delegações de. con�eneres r€nc!s as Ja ne.e n-:!:'cna.. ',.
•

f. ',' Eer a: usina na legendari.", ü>.'"ra _a-.

.. .
,

-
-

. u�n carvoeira da Central do Brasil.... , .. BERLIN, 22 (NP)'- Trotz P:!'oteste dt'l'i sow- d A gentl'n'a Boll'VJ' -I Bra- as sras. Helen Robp:ts, da - ,� .... " gunense, que nesa rea.h.'I.�<:ao poe
d

.

jetischen Kommissars, :\verden die Vereinigten Staa- S�, dhile, Ur�guai,. À'mérí- Suiça, Aracy Muniz Freire, I

ror�oe as ferrovl'as
qc- Na-u i ralam: aSPi���:�T���gao ev;:.��n'a. ��� ��:nt�: ��� ::u�:ac��r��: ��

ten Lebensmittel an die.hun·gernde Be,voe1keruD.g der , N' t aI' ar-se a' do Brasil Jamal Harfouche
.

I
.

mesmo modo, constará do Plano a

russischen Besatzumiszone ,verteilen> So e.rki�erte
ca ao ar e, .::e 1Z

-

do Libado, Margar�t Por� r , . naRle�Orandaer��ta:_ã:I:::::l:!�:"l':��i� doi"cão de 500 milhões de cruzei-
� nesta caPital de 20 ::t 24 do

.--
1'05 1;,.1'a o estabelecimento de umaheute ein nordemal'ikanischer Beamter. Der Kommis- corrente, o II Congre,�so das sUh, dos Estados ,Unidos, e ",RIO, 22 (Meridional) _ ,_ta IndllsJ:i�ia de Extraçãc €,"creio, com cedula difclimte �n� usina siderurgic'l, fi hase de car-

<:a- Sm;r f h t·
'

,

P to tb
.'
f a d'

.

C
- ,.,.. H g Gras d U' -

.'

1 t·_ cad', U111tl das quatro express(Jes
1

._.l. L}nOW ue r ln semem ro ,-5 ne n,. ass A"'sociacões ristas li eml- o sr. u o .

'SI, o IU- O Sindicato NacioJ1C1J da In- (lO Carvao, em a(dtnmen o ·"t d: "da meno- de 242 con- \'ão nacional, mas não cxc USlva,
d· V t'l L b 'tt I d 1:: t'

.

t· t
.....
�, .

.

d"
,. ve a ('.s. rt".'I..;; .

-er escolhida cnl San-Ie e1' e1 ung von e ensm1 e n azu les lmID ·15 l ninas da Ameri,ca . Latma, gual. dusiria dE' Ex1.r�lçáo do a varias teJegrmnas, lngl- gTessi�tas. dos qll!)i� 202 oepula- em arca a s

die von ihm genannten "Verbrecherischen Elemente" certame em qlle, serão de- A Associação Cristã Fe- Carvão dirigiu ao prl siden- l:OS a Vossa Ex{'c!< 'win! 50- rIos C 40 "cnndores. lIa Catarina.

welehe im letzten Monat 'in Aufwieglungen tei1nah- batidos importantes temas minina do Rio de Jàneirci, te da Republica um tele- bre o mesmp a�;sun�(l deste
men, vom neuen zu erregen. relativos aos problemas de que patrocinará o Congrés-

grama advertindo () Gaver- e encaminhada: ac Minis-
RHEE VEnLANGT DAS,s KOM,!}'IUNlSTISCHE assistencia social á mulher. so, é uma tradicional ins-

,no de que será fatal a der- �erio da Fazend:!. '-l"m soh;-CHINESEN'KOREANISCH:E" GEBIET VERLASSEN. o. Congresso se rennirá tituicâo de assistenda so-
;roeada de todas as empre- ção até o prf'.,cnt�, lJ'Jde vê-.

-,.
.'

SEOUL 23 (UP) D'er Praesl'detlt Suedf-oreas 'd
.

d cl'al �feminina que f!.u::cíona .

\7 H'X�l'a. "
-

.
t. 'sob a presl enCla . a sra

". sas que êle rer:'esenla se !lIa para expor 1:1 c',. c

• Shyngman Rhee, erklaerte heute in einemPressein- Ester Martinez, do Uruguai. nesta capltal ha maIS de 30
não fôrcm tD1nad�\s ;i!ledia- ;.1 desoladf.'ra (!'·:.se finan'

terview,' dáss di,;� komm'unI·stl·sc}·lel1. C'hl"n'esen 1'n sechs
.>
....

aIlOS ""'tando atualmente a "

ltcUl [L"'Ç

e vice-presidencia da sra" ';:-"'.
r, _

tas prcv!dencias para pa- eemJ em qllC S0 iY. ç" .,

lVfonaten nach' Unü�rzeichnung des Waff{�nstilÍstand:>, Stella de Barros do Brasil, I s�la sede lll�talada "ave
,gamento dos forn<?cimcn' l'mpl'ê�J<1s CU�'h()riíferas na-

lmreanisches Gebiet ver]assen muessen. Ande:tenfa11s '. ..... mda Frankhn Hoosçvelt 84 tos feitos à It F. Cen'ral do I:;onais, devido ao enorme
wird Suedkorea sic hdie Freiheit erlnuben seinen ei" - -

-MUUISMO-
- -

t 10,0 andar, onde são manti° Brasil e à E. F. Leopoldina, atraso no pag.1n1P{llc de I
genen Weg zu wàndeln. CO II ••. dos cursos de ensine ariis-

"lmbas sob a l'f'!'!p0!lsabili- contas, que montam, desde
BEBER DEN DEPTSCHoBRASIl,IANISCHEN I Nossos botucudos tO- I Uco c profissional de cultu- dade da União. dois ano:; 8tr�n, à ,,<iria};

HANDELSVERI{EHR ! munIst�s d�vcm fBtar de ()- (Ira fisica e um "bureau" de A� débitos d'0ssas emln'e- rnilbôes (k. cruZt.:iH)S , rí'la-
I d 1 S· I

relh.as em pe, com a surpre' . v;:,.
11 cr etzten itzung des Paulistaner Indus- endente (par-.l. êles) revi�: empregO' para moças e sen-

sas referer,tes aos f�Hneci' tivos a f,)rnecinwn:o:l de
trieverbandes, die !inter dem Vorsitz des Herrn Mario ravolta. da politica, lá das I horas, alem de um restauo me�tos de cnrvãc, atinge êll

earvao LÜ(Js :l Estrada d0
Toledo de Moráis stattfan::!, 'g'ab der Direkíor des In- I estepes

. I l'ante a preços modic0s, não $ 110382"' 60 'C 1 d r '1
. Entr'et"'llto, a fluerJi eo- I' 'd A C F

Cr 13. •. í, . ",em eOil Ferro _entra (] )raSI pt'"dustrieze.ntrurns des Staates São Paulo, Carlos Ben- ... 50 para SOClaS a . . , t d d' 11.1'-I hece l}l"ofu�damllnte a hís I tar os a raSA os e que e las empresas: l' meraçaoko, eillen Bericht ueber seil1e Reise nach Deut5chhríd, toria da lmpla.utaçao do 1 como tambem .para nc; peso c'redora a Cia. Siderurgica Geral do Bras'i] L�da" Cr$die er als Mitglied der hrasílianischen Wirtsçhafts-. I r�gime de ferro n:1 Russia,! soas não socias.
e cuja Enclus:1o df'va o 36.000.000,00; Carbonjfera

delegation gemacht hatte' Was ,die neUe Zusa.mmen- nada há para se admirar· I A par disso, eonta a ·As- nl'.mtante a ce1'ca de 300 Caeté Ltda.· CrS ..

k ft b t ff d'
.

k d 1\'[ t A t I Foram surpreendidos, &="�iação Cristã Feminina .

un an e re e, le 1m Ol1W,1en en' .l.V ona nUgUS I pdncipalnu-nte quando se I milhões de cruzeir.),:. 21.088.705,70; Sociedade
stattfinden 5011, so meinte Hffr . Toledo de !�Iorais, I' achavam '1<1 mo!ltento cul- ! destro capital com: um pen- MAIS UM APELO Carbonifera Cresciuma Ltd.
mau werde dann über vieIes endgueltige Entschluesse . minante d(' sua pl'opagan-: sionato rara moças, instala- d S'..J· Cr':': 7.721.5.18,20', Soc'eda-
f

..

I da, 1 do na ru,., V,iscn"'de d'e Ca- O novo !lnelo o mu!C<l- y
,�. assen koennen, was bisher noeh ungeklaert bUeb.

.! E embalados pelo ;la- I
- "'...

to da Industria de Extr;1" d2 Carbonifera P1'0Spera,Àue,h der Direktor der, .CIESP, ,Egon 'Felix: Gotsehal.k, I ravelas, em"Bc·tafogo, onde C· 12334910 C· NtrÍotismo extr.cri1ist�l alno-,
d' b ção do C:�vão acres�enta's(, Cr"'; 1. .', ; la a-

aussertesich zur gleicheli.Angelegenheit und gab del;ll veitaram:se do precillso ti 1Pho
em as Jtovdens q'le }ra a-

a uma sere de t!esto ...'s que danaI de Mineraçr..o de CarW nsch Ausclrllc" das be" d 'V rha dI n r liquido, que se ehama-. !l.e- am ou es'u am e n�'Q pos �

.

u - , _. '1", • S 1 en e n u f,en vor
'd ..,

I de longa d..,t., "'e iem pr') V"O 0<>1'''''0 Branco, CrS,'...anem auch die Vertretei des Handels und der"Indús� trol-eo. e ,1 pl'Psem;a ua suem familia nésta Nlr-ital u n � - -
-

u "-'u'

esquadra lllne!:ic:i.n:.l entre
desf'_Y'l'tar de' um ambl'entp cessado como tentat:í'Ja da.s 463.343,10; à E. F, Leopol-.

trie gehoert werden Inl'l'sstcn und nkht nur die Bi:mk ,.
.

!l"V""
-

d (' C L 'rli nos. pUl'a'asse.sGll'p.nt " ....
-

sadl'o e fanl1·11'ar·. empresas de salvar o am� dina, pc.la /ia ... :.n'c()l1l�e-l�llte ul1.d (11i'e POll·t.l'kel". l�·c."'r: Benko b'er',:cllte'te. 'd'ass mente"5 batel'!:!s' d'l !1e-.'1.'. �

A' A . -

C·
-

F q'lil�mr'nJc enc·1'::t1(' árc';, ra S. l\;larcos, Cr$ ..{ri Deutschland .rIros�es Interesse 11'1'r brasilia�ische sal'IDonia soé.l.l. sob os Ssoclacao nsta e- � <.l = - J

�,

céus do BmsiI. minina, que �c()nta ih 'com 1 do país eujR ec"momia é to' 3.409·111,70: e :i ViaçãoBaumwolle bestuende, die. Qualitaet a�ch �erei+s. d�r l Os amNical,ü5 vieram 800 sacias nesta (apitaI, I da ,b<,'.s�a:la na pn)l�ução Ferrea do R.b Gra;:lde doBremer Baunlwollboel'se .wohlbekannt S:el, nur' dle e se foram seus homens
'o fer, Sul, pelas eias. Estrada dePreisfra8:e S_D,lel"". eine gro�s'e Rolle. Die .A.uf'lahme-, I nasseiaram, deliciaram,:se I tem corno presidente :9. sra. ,caro n1� ;,.

!\�
-

�'t M' 01'
.

d M

f
O 'l'ErlH'nHr\ll�L>. 1<'0'1""_,0' eMi'-,asS50JEroni-f

'.

k 'i f B '1" D hl d' J
pel,os mais �indli5< rel'an os: ana lmpla e oura �� ��•.._.

� �aehlg -e1. uer aumwQJ. e h1. eutsc. an 5€'1 ganz d �_ n I R" "011 I. . '.. 1i" o ""P'l",t., rJ l0'<to -lq l',"J e l
.... ,"'.rl-r'Jl�,'_:ff'I·:-> -l.e Ml'-e �ao ... au o e .1.1 e�·

-

H.elS, e vlce-preSHlente a .D '-o. , ; oe ' .'" Lt" . U _ cc e

I
enorm und die Meldung,' c1ie var kurzem v('·m Banco fraterni.saram· com ti povo . ... 1 o.. r.n'a r",.t'r r' (It- nas BuLi, '1.) T.:>rCll i;e Cr$

I do Brasil nach Bonn. g"2Q:eben worden ist, 'llach der _ t' 'nda I sra. Cilla Azevedo que é Le E",Id, . � L'C. ,"
•

� 'e nos mos raram, ;i1 > i I (Condue na ?a Página', letra "'B) "O Sindicato Nadon:c;l _((..OJ.'C_lUi ��"__2." pa;".'llln__ I.e._t_r.a....Hl
.

i Brasilien an die Zahlúng der Handelsschulden gehe� I ,com suas poderosas naves,
�___

_

I vv:iH; wird die' K�uffr�udigkeit der .deuis��e�l Tmpor� I ! Cn�ãa�o.a�tlu::a·ali�dfasad�ea.ai�{lJc�'J��!: ;,1:1:: !11��I���l:§'-;.�S._s;;;:-S:'s.ss.s��:..-Õ%<I«�:-""'ss-S±!O���.;����f II teure und Textlhverlc� hetraechthch erhaehen.. 1 i �

I
' .." '.' , ; Sem duvida; (lue ob'3er-

J VOM BRASILI.t!NlSCIlEN EXPOET' ! vaI' cenas comú essas é
� Obwohl Ínuito mai", edifkanle, do

1 ftque assistir as tropelias r:�
" .

sorreteir.as, ex!,luradol'as iV,j' E . C I nos E
.

DliUiRliU10Sda ignoranda incaull: da . U IIIVlM álln
falta de respeito à autori
dade cOllstiíuÍ(1.,1 e ao cum'

primento das lei·.; :do lJaÍS, I

exemplos tão maléficos a05

homeus. 1\las, f3.kmos dos
fatos russos. De começo,
lá se foi o I)eus Pagão Sfa
lin, cujo b1'aço lncf'.lJdi<uio·
o criador (le todas as I'oi
Bas imobil;zoou par,,' snn
pre e cuja atro;t, mem?r�a
vai deseamb.am19. ,'erfigl
nosamente, lll'.ra·· o mais
negro esquecimento,

A Alemanha Oriental
pagou com s(m g-e11l�roso
sangue sua altivez, porque
se nega continuar {le joê
lhos ante seu algozes, que
lhe .ameacam m�tal' pda !

fome. GlÓria ao 'mártires! !

E nem podia c devia ser

de outro modo.
Só mesmo, pohU:'os da

mentaiídade l'u!iSialla, a

costumado,>' a pisar povos
barbaras c de cultura llri
mária, são Callazes (le me

nosprezar, um el08 l'lorões
da civilização ocidental.

Agora vêm-nos as no-

I tidas sõbl'c deJlul'a�ões no

i seio do próprio sovietes.
I Já se fora!:!l Bér�a, o

'I MarelChal dos campos· ue i 1I cO!l4ent�:l.ções, e o tJlge- I
j-nheiro Malichev. E' o co- I
! meç.o ela derrocada.,' Sã.o j

! 'assim os regimeq .. San�;tu- IIí nários. Sempre ,) foram.
I Os botucudos comunistas I
1 já devem pstar sentLldo o I
1 amargor decepé�1!lante do I
I nada, pois as ontlas herte. i

1 'Lian:!>, invento que, tanto Item servido :;;uas adima-

I
nhas olJOrtunistas, estão I
espalhando }lel0 Globo I
terrestre atento os b:am - I

I bolhões grotesc')s ue lll;n I'

I regime político. cnjo Deus I
I tem os pés de barro !. I
Is R. de l\'Ier.leiroG ,

'-�!

Dlfetol'! MAURICIO XAV:am

RedatÓ:.r� RAUL FAGUNDES

� X F.E D 1 li: N T J:.

Ar�t1U'�l.
ANUAL .,. .•. •.. • o. '" Cr$ 150,00

'

SEMESTRAL ... .. _ .,. .• • Cr�' 80,00
N.o AVULSO .. ".;;.; ,., Cr$ l,Oa

S�tml\CúES TRACALiUS'l'AS
M�u (jue�idll Chefe e ll1('tl gl'ande amigo Dl'. ('etulioo

Foi ludo combimld:) ge 'Véspera no ja�dim rie inver-
nü do Guanabara. Ent.rt'tanto, fazendo-se de lfig�nuo, quan..

do lhe informaram no mesmo jardIm de inverno do Gtta
l1'!'bara, que o Pull'o Ernesto, pl'efeii0 da cidade?o Rio
de Janeiro, eanital da RC'[lÚblica, já psta\':J. rer ....Ulldo, no

Qlurtel da P(llíeia Mililar, na rua l<::varisto da Veiga,
"mostrou-.se rI1uito admh·adü" e diSSt" ..10 grupo, que esta�
Vá (lU V indo rúdio e cont.ando aupdotas horriveis ...

� Coitac1o do Pedro El'nesto, que foi preso.". Vocês
já sabiam disso ?

O nosso Florenciozinho de Abreu inierrom!leu e teve
a coragem de pE-rguntal', !1� caso, qual. s_ería a atitutde do
presidente da Republicc., diante da pns�o e:l'.etuada pelo
chefe de Polícia, Respondeu-lhe, com melO sornso:

-Coitado do Pedro Ernesto. .. Mas, o que é que eu

posso fazer, se firmei c?r,nigo mesmo u�1_ compromisso de
não intervir com a DolIcIa, com a famJlla ou com quem
usa batina, seja padre, .seja juiz,.. Eu não sou [,belhudo
como V "seu" Florêncio ...

Jt duns horas depois. o padre Olímpio subia as es·

eadas do velho Palácio da Prefeitura ...
Invoco essa passagem, porque .sei do mexe-nlexe, lo

go que se anunciou que estava para ser decrf'tada a pri
são do judeu Samuel Waíner. E alguém que estava pr!'�ente,
n�o no jardim de inverno do Guanabara, mas n� saho da
Capela do eateie. informou-me que o senhor tcrw declara
do com a maior frieza:

- O Wainer está muito atrapalhado .. , B quem se

mete com a Justiça, fica ainda mais atrapalhad0 ...
Pois é. meu querido dr, Getuli;:.[ Vendo nS coisas

pretas, Samuel Wainer, o intrujão, o AI C:apone, �pre.s,sou
se em ir à casa do juiz Emílio Pimentel ete OILve:ra, as. 4
horas da madrugada, talvez para apresentc:r e�[.9licações e

evitar o VExame. Mas o íntegro magistrado, a quelfl rudo,
àaquí. as minh3.s maiores h:>m:nagens, ponlJ sei.! velhe ami

go das horas perigc�sas, não te<'e meia.;; ::.)31avr:]s. Em sua

prÓpria residencia deu a ordem de prisão ao rnaqlli:U'élico.
cham :mdo um tintureiro, que conduziu o ilibado cidadão.
o palacian8 Samuel Wainer, ao Terceiro Batalhão da Polícia
Militar sendo alojado com estelionatários. �Oll1 o famoso
professàr Goulart, de Jacarepaquá, com ::l "Doutor Bragui
nha", de Niter::i. e eutros acus:làas dessa quali.-:l,ade !

E', sem dúvida. um trágico aconteciment'l para o go
verno, e,ssa prisão judicial do Al Caponc \Va!ncr, considee
rado cOlno um dos maiores homens deste pC!ís !

Resta-nos, pcrém, o consolo de que, a �x�mpl0 de
Berlim, não somos perdidos, porque sempre tivemos jllizes

i no Brasil .. ,

Por outro lado, como um dos re1310re.: da lei que
criou as Q0missões Parlamentares de Inqueritcs, sintome
satisfeito, porque aplicou-se o dispositivo, como uma :luva,
po;s foi r?digido com o louvável intuto· de punir 03 patifes

) e os meliantes que se consideram os jarabandaias, incólu-
; mes quando protegidos ("mo afilhados cto rel'Ím�... _

i pensando que podem fazer o que bem eihend�rl e desres
pei,tar a quem quer que seja,

Ontm, hoje, amanhã e senlpre, ao seu 1:10.0, amigo
certo das horas im:ertas,

�ARRETO PINTO

BROE ING
Rua 15 .de Novembro, 139&

. Caixa Postal, 588
.

End. Te!.: EDUARDO
BlUMENIIU

SANTA CATARINA P. S. A escolha de Caio de Melo Franco, um dos nossos
melhores embaixadores, para �hefiar a Missão
Diplomatica em Paris, mereceu Of' maiores elogios
de, gregos e troianos. E' um brasileiro ilustre, cul-
to, de acatamento.

'.'

II - O senhor nrecisa eX.:lmin:>r as indic,,'
ções que lhe têm sido feitas pelo Estado Maior, va
ra adidos militares no estrangeiro, C0P.1 C'úl:Jres a

treze cruzeiros, etc. O critério deveria ser o de' ro
dízio, ou a escolha alternada· Verifica-se, porém.
que está entrando em prática o protecionismo. a
escolha de afilhados e, em alguns caso". ao que
me informam, oficiais' que já serviram em tais co�
mi�sões. Por que não entrega tudo isso ao magní�
fíeo ministro Ciro Espírito Santo Cardoso? E' que
sendo a ('scolha do E. M" o assunto ficrr dependen
do, ancnas, da sanção presidencial. Pode. porém ..•
e deve corrigir a anomalia que ora se verifica.

Sófre?Tencha Fé
Escreva detalhadamente paM a Caixa Postal í 9 1 �

- São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em
h�rario improprio.

_ au"U. Illo •

.,... ,.1••••IH 1 •••• , ..,

�tke�� Am��.
rfL,� .�!� ·I'A�/ \
f __

e:zuc

VAik a� tIR/{1IPLtl
.. �

..

fXPOS;ÇA:O.
g'oDPelo,;z"a de

OFORENO
...

(Drao-RlPlailll·r.'�l�J
o MIXIomo trolamenlo dai

fvnç6e. feminina.
..........

..... ......",do Mogolr.a ...
"'_ iJrOd... df!ll

....... r6.10 ueo. Df

&lUD lUlU 1. l.
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�l"d [1-:", 1:tiHi11r..1,,-. )., �."I-. t 1,--".1 � r"fl"

.P"_l'Ji(ln ... ,".r1�1 ,
- •• , .. � r -"r. '.� ...

Uma grande dama inglesa, LadY Hcuston, fal!'cida há tl'�tt'l'I�,. 1',,1, ... r'n.•. ·,I·, ,_." �--.-.

quase vinte anos e que passava por ter a maior fortuna do ! p{''' um r.(;h�)�'" ('�,·,I·"r". ",
seu país, organizou em sua resídencía, por uma noite de N�-,'

1" l}(':"l.�".,,,,, I"m"�""-: .-

tal, uma festa, cuja recordação perdurará em.Londres. U!Yl 1}')mUG ",." ""; ·1 .': 'r;_ r

Foi transformado em UIll lago o natto Interno de um va?""pun<1'" "" ,'O� .,.., ,,'0

dos seus palacios particulares. Essa baêia; após haver sido me}h()re�\ 1 "'1<1i('Õf'� 110 r","

cimentada até dar uma profundidade de 60 r.m., foi cheia ty'.- �·,I ro» .",.. n n"," II.., r"p

de agua perfumada. rr'fÜ!f',t" R{>l",;�t c:.. O·...
L ,1 ... J.1-o,

tert('+H n1, Nov.n7. ••1�r,.1:""I -r n

�obre e�sa toalha liquid�, iluminada por mil Iampa- nGrf:cjnar Ih ""l'l,'<1n ['�"i.:1 c> "".

das elé�rlcas (cifra exata), desltzavam duas gondoías, uma. nl,. ,,,,,,'In'ir,,,,' ,"()n �"lhi1 1. j\m,,'
das quais, toda branca e enfeitada de flores, servia de, ..

!'ia.,'
l� !J'lo caro n ... 'lO Vfl,1tcn fi" n'",,�

la de jantar aos convidados. Voava sobre:1 aapa uma muí- �.'. nro··'·_ "'''·_.r"',·'�,. � .- .. "

tídão de aves aquatíeas, sem contar os cisne; p patos que da 'la ..�r""': :''1 f'e r!f;r,," 7 ,10

nadavam. IY'�'..,. "i' lllJ7
E para que não se dissesse que ela se divertia, quan-'] ,1<'. cio nmn h:"ir."I� " .. I .. � '�.:':

do tantas misérias enchiam a cidade de desolacão. LadY! ""'''3: rr 11., 111"- � -.-, � • -�

Houston entregou ao governo, como todos os anos de re�tü. ; 'tr, "'��:" "'''� ":":"l'"j"I"l, P"�;:'
um cheque para os sem. trabalha, da fabulosa importancia! ���:��:�]. ::; �'�'·rt:;:;.:,. I'��=t.;�:;,:;
de dez milhões de cruzeiros na nossa moeda! IÜ17er lIa�I".l' 'ss '-"". "v-"�"" o,

- -- -

....,.1�1'·(T.r..,...1 (L" 1'�" l,n "'�l ,... -,

'1"'-1Na Suécia. em Skanen, um camponês recebeu 1830 't[l'nl� r1<> n�v,�,,,l,, . -�··"''''1\-.� -,

cartas onde lhe anunciavam que sua assinatura de run jor- :", ;:f;r!",'H·,..
..

"n. 'rm-:;,w, "nr• c'-

nal de Estocolmo estava. para chegar ao termo e que ele! hp.' �.".h-, F,.., ,-l'" " "" ,,- ,

era convidado a regular-izar o montante da assinatura se· f n "�b'",· "lu rv- 1;". ';" rI ",' .. r» I
guinte: A maquina de fazer os endereços estava defeituo- \ u'2Ja grawl' massa e�"'·,"". T"�- I

1 n!1r, Rç. ""'<:'�-''''' .+ ..... 11 T)F)rr'lln .roo}" .... '"
.. I

b" "li' ...

i 1)' ur :o <we 11� v;'i,··,,� "�lY'.",,,- .. ' I nlGU . em GISSe a m:1E: '\'OH lã::: Susana fez cC,!,:

Queb- ra--ndo;._C"abeça'-·'·n.
o .. ",1)�" 1'""I-"r1"" ,..��"." ....,ry,.!fazer o qut' voce quC'r" ise acalm�sse.

,la entre r" nl'lnL� .. :,",n .. __" l __
t Procurou a."llhas sl'olern ,.- I 4 .,.,.. '" ,

___101 gan,p.�l'te rlDDO'<;"" >.:::�}, .. ,,'1 P'l fl·n·""l.�! '1'

� •

-I"
"" 1.:11 -- 1!,; •.lgO!:l a

----
! ta, Ma." V,i" n ,1h ',� " '0 " ..... r í tares e c.:.ando um pec.:lç0 (,1e i�Jode tr:cotar
�não -nllh." :"·.....r'·"' .... .,·_c;::n: l;.:!!1f"r:l: c.:f-I Ir-::,...".,....,.-----.-"'--,- ...;,..;-'-....:..:....-,- _;___.:__-'-- _

;ccnir'a_ O� do;''; irmã0F l.(�·�l ... df\f.!S .

: pelo ierTOl'. lJel!'nll fnt"e ,'-, r'l I �... J ,.. s e'tas o penllp'l1n P 1e("'''-'1 n"-'1 r �"' lo".S m n r e �O\.qe�T�tbosquü.An\f3u'n·) [111- p .. i-<;1,. ..

r·11 � • r"'.H
: um }."llÇO afas,pd" ,1" ;,.��".;

.

V-:ee Sabl�, qw_ I1H cHIa CO- SerVô1l' Sli<1 {ntL-; 1'.',,,:.' .• ' ('
'llhr>, ("r-"\.....el1 .... r"\ Tlr>n ....r'rif> n�T·., r1 .... -; I zlnha S� ene:,nt:�anl otirno_, lEdadt-(�
! 0:::.: �. 0, m(\lhol'f'S ,.. ,�-

'. prJdutos de bel,'za p::,ra COtl-

I i
II
II
II
I I
II
, I
i II,---"-,

-tl������-�-------------;-------�---��-����������:��:::LUZES NOVAS PARA
CAS'\. NOVA

HORIZON'f,\I"': Luzes novas para a ca-

l -- D:.'r bom s�lbor -- � Vednrln -- :1 Grac':!ja; •• ltc!·nati- sa nova. E :::omo esta quer
va; Si11l11b quimo do t'l11o!',:o -_-' '± Fcme:l de avestruz; go- \ ser essencialmente confor-
vernanta de padre -- 5 Filho de Noé; achar praça - G Pro- . ta 1

.

1nome (caso obliquo); raiz grega que dã a 'idéia cI(' ponta I
ve, �'aclOna e repousan-

gemido - 7 Arara tb Bnsil de cor ::lZLLI Í(�lTete _ g Pen,- I te, aSSIm as luzes, tambem
grillos. na hr.rmonia do,;, acessório,;

VERTICAIS:
__

' r' .... :" '. • � (sustento, abajur) querem1 -- Ap[,rf·1h(ü' - Antes de tudo --- J � OI. tl <it;i;ll). ante 'apre� t, r-s� � te .1 t I}!\I�l'idiano, Siplb. '-lulul. do 1'1llOnlo ._._ 4 Ff'[xe; unid;lde (hs
:sen a. ,.1:; a '. s ue �c o

medi�as agrarias _- 5 Silpncioso. tOlnuei _. G Simbolo qui-
I com requlsltos funcwnms.

mi.co do didimo; brisa; cidade da Caldeia -_ 7 Rdativo ao A cada a')osentc a sua
prlmeiro homem - 3 Pel'egrin::t(;ões. luz, ou melh�l', a cad3 can-

R 1
to a sua luz, a cada função

e oj'oaria Schwab e I a sua luz. E não é. esta, pu-
O melhor sortimento e melhol'CS preços de joias e relo' Ira "coqj1eterin" da casa:

,los de marcas renomadas. só se encontram à venda na 1 podemos dizer qne faz par-
te da higiene da casa. n

Todas nós sabemos quan
to envelhecem 1�05S0S olhos
os raios infra-vermelhos e

I
ultrt-violeias não oportu
namente dosados! Sabemos
quanto se '�'U1sam, nossos

olhos, ás luzes falsas, as

iluminações �iolentas.
Vejamos, então, este e

xemplo de casa bem ilu
minada.

�<Para as �Ionas de casa»
Traduçãio de YVONISE M.

O CHOUCRUTE: - é uma dos alimentos mais ricos
em cal. Por-isso é de eanítal ímoortancta para o b01U fun
cionamento dos Intestinos e rins' que clabnram <'IS reservas

de cal e fósforos necessártcs á constihlição dos ossos C' ner-
VOS.

o "choucrute' P\ ....:.:: ser cernido crú
"hords-d'oeuvre". QÍlClll o saborear dessa forma C se habi
tuar a ele o eomerá sempre assim. O cozimento do ehoucvu

te; diminue suas riquezas nutrtttvas, sobretudo quando, co

mo acontece tão frequentemente, ele é requentado por varias
vezes. Pessoas ha que se sentem indispostos, rlepois ce te
rem comido "chcucrute", Tais pessoas devem evíta-Io- Aos
que sofrem dos intestinos, recomenda-se ? agua cm que é
fermentado o choucrutc,

Em muitas casas, tem-se o costume de se por íóra a

agua em que foram aferventadõs os legumes. E' um grande
eri'o', Lernhrerno-nos sempre de que tais aguas contém saes e

vttarnínas de que nosso cnrpo tanto necessita. Empregue
mos portanto essas águas para sopas e molhos . .A agua em

que f-6ram aferverrtadas as lentilhas deve ser dada as crían

ças para faze'las expelir vermes.
Os oves :frescos, tampem são multo nutritivos e sau

daveis. A clara é pura albumina e a gema contem albumí
noíde, gordura, sulrur, ferro e nítrogenío, Os ovos são mais
dígestos quando crús e muito indigestos Quando cozidos e

fritos.

"REVEILLON" UNICO

IJ

T

Rua 15 de Novembr.o. 828 - Fone 1546 - BLUMENAU
RELOJOARIA SCHWABE

p

r
Não a face
Nem a face
dos que não coram
Aos açoites
Porém, a face
Lívida
Dos que resistem
P('10 espanto.

Não a face da estátua
Na exaustão
Dos soluços.
�Ias a face do lago
Sem reflexos
Quando as águas
Entranha

Não a face da madrugada
Fria de lua e zéffro
Mas a face do círio que se consumo
Lívida
No ardor.

ANIV�RSA'RIOS
Fazem anos hoje:

,D E S E N li O· S '-..
TÉCNICOS E COMERCIAIS
A S F A L T A M E t� 'f t).

de jà.rdins, garagens, interiores de fábrica, de.

LOTES EM PRESIACõES
,

pontos da cidade

D E T'E R R A S
em diversos

MEDICÕES
,

INFORJVIAÇÕES COM

OSNILDO CERQUEIRA LI1UA
ASTRAL

aWf r

'iGENCIAS E ESCan'ORIOS NAS PRINCIP AIS �.RAÇ \S DO ES-
7�'!ViQ DE S�.N'1'!\. f'A 1'ARINA, NO RIO DE JANEmO E CURlTlBA,

BAt4CO ntOU'STRh\ E (OME'RCIO DE SAIU �i
. lt'Istrb. 1 'I' li J A I'

Fnn.dado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital
FllUdo de neserva

total dn não exigível •• ... ... •• •• ... ... • lo

Total dos nepósitos em 28.2.53 mais

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO I N, C O

PARA O AtJ�1ENTO t)AS POSSIBIUDAD.fS

DA PRODUÇÃ01

EM (HEQUE

Euàcreço 'releI' HINCO"

., Cr$ 50.000.000,00
.. .. .. 35.000.000,00

"'\_ '-,

L
... '\", -=-��

cve c facilnlC::u te transp I pé, tod���l;· em
ortavel eln val'.�os pontos. qUf'auÜ'.
do local es ta lar.wada de

.. Cr$ 85. COO,OOO,OO

de Cr$ 700.000.000,00

lO to

_'

E eON·T'RtBtJA. ASSIM

DE "FfN;ANfIAMENJO

ASSIST2NCIA ME'DIC A PEMIAI>.'EN'l'E A C;1RG0

�F'l'Ri()lDADE �:lE'mCA - REPOUSO - D:i!'::>I!":;'.'L 'J':",.H..'Af,/c.E,s �- ft,,,_,DOO

US.M9 ...,.... TRATAI.'UENTOS ESPECIALIZADW1, ,>,

A.VENIDA MUNHOZ' DA ROq-=I;\ N J �� T
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQuL�TRL

C U R I T I B A. P p", R f!� )''; ,:.,

R E C E B E U O S
FRIZANTE MiCHELON

GORDURA Im
�

coco RALADO
COCO (�RISTAL
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. �:)I;._�'''''��'\:!li:1l:'l("".':;:�''''",-<t(�'''''''JC>'4:''�''jt;��
-Ó: JORJEIO DOS ��REM!O} DA HMPOR�DA �NTER:
ESTADUAl Df. RASQUEi ��or! E VOLEIBOl PRO*
MOVIDO PElO G. E, Dtmu� �f: (AXIAS

ori,_

.,9

5,a PA'GC-,:\

··Ar

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Univorsidade do Brasil,

[tio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorr innla
rfngologia do Prof. Dr. Raul David de San
sou, Ex-assistente da Clínica de Olhos Dr.

Moura Brasil --_

._. -

'�. a

Para maior clareza é conhecimento . de tC,dos a

BOÁVISTA DE· SEGUROS1 ,comunica aos seus d!5f8nhu diênlesr
corretores e amigos ql�e, .pcr ratões téci1ita$� fei t:�iada aSo
cursai Paraná ..Sanfà (afarhuf, com séde ns dd��e· de (uriiiba,
'cdnlinuando a operar normalmeiUÍe no E$�ado '€�e Salda (á�afina .

sob orientação de três inspetores regionais c esc�tUório em �nu-'"
mena'ui dirigido per um

. prot�u�dtn. ;õ'

PARA DIAGNOS1'ICO E TRATAMENTO DAS

Molc$fias DE OLHOS - OUViDOS
NARiZ e GARGANTA

E�te Instituto Especialfsado está Magn!fil'!l
mente Montado e Instalado com li rnals
Moderna All:ul�lhag(�m para todo e

(!ualfí.u(�r 'í'ratumento da sua

especiu lidade
'1'0410 I) seu Instrumental foi Recentemente

A�hiuh·hl .. a (;I; !!npf).rtadt.., f�;l Rt]i{�:!
Alemunha c Anj<,ri�a (h

Norte.
__O:;tl�.t'I

__

GABINETE DE RAIO X
APAREI�no l'"WDF.RNO SiE.lV!ENS PARA
OIAGNOS'l'lCOS EXCLUSP/VS DE D(_lt:N

ÇAS DA CAln:çA.
_�D.$"_._ ro6 b" • d �"'. •

a mete e t�l�o�erapm'
IUSTVRI EUn'JUCO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS (Uttraterm Siernens

modelo 52).
INFUA-VERMELHO

.

AEROSOL íAparclho in-

c1ez para nebutisacãc no tratamento das. slnu
stntes sem operaçáo) , Electrocoagutação,

Diafanoscopía etc.
--(l�:';._-

Gabineie de Refração
PARA EXAlHg DOS OLHOS
(EQUIPO-BA1JSCH-l.Ol\-IB)

rARA RECEl'XAS DE'; üCUl,OS E
RESPECTIVO CONTROLE

nAS LJ�NTES REGEI
'.f!\DAS C/VERTO

l\'[ETRIA.
Microscópio Irlnocula'r - Lâmpada de Fen

da - Pezímetro) ,

__
2� ••__

Gabinete de Trõumafolog'ia Ocular

f'
I

EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXEClJTA rERI
eras - CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-

CAn A SIl\HJLAnORES.
-_.�.=-

Instituto ftulciol!3 de manhã e á tarde
INSTITUTO: 123:t

R 15 1 II H3 � l-ua! oe f,ev., li U.. !

1

anDar
'j'EljEFONES:
Ul�SID}'<:NCIA:

Dr. 'l'AVAlt ..;S -1461
Dr. JIEUS! -- HIH

\0 LADO DA CAIXA ECON01"iHCi\

1.0 Premio - 1!)28 - Um Iiquid iücndor "Rca}"
2,0 premio - 2427 - Unta naneln de ')l'C'Ss:O;l) "Arno'
3.0 premio - 1547 --- Um jogo d a pon-clan a

4,0 premio - 2050 - Um conjunto ele toa lhas "Avenca"
5,0 premio - 2149 - Uma boneca "Es;rela"
6.0 premio - 2421 - Conjunto de toalhas "Iris"
7.() premio - 2057 - Esí ojo !:')ara eavê'!)heil';)' "Laril hori"
8_0 premia - 2091 - Jogo de toalhas de banho
9,0 premio - 2303 - Conjunto ele l;)dlha5 de banho

10.0 premio - 2109 - Guarriiçàc d;; 1!1C:"<l "Esmeralda"
11.0 premia - Hl53 - Guarnição de mr-sa "Eilvia"
12.0 premio 205:3 - Conjunto d::: toulhar; de banho
13.0 nremío -- 2033 --- Urna ctlcha de luxo .."slJcl('
14.0 prcrruo - 1993 - Urna garr-afa de "l<\1i�(.r
15.0 premio 24GB .- Um qu adro de parede
16.0 !)remio - 2233 --- Um pu!' d:: abo!n"dmas
17-0 llremio 2(J51 - Um purt.a jóius de ruaric irn
J 8.0 premio - 2347 - Ul"fl. �}Ül·ta :itlia,; d,� ll)ad�'ir:t
19.0 premio 2031 - Creme de Iaranja
20.0 premio -- 22 53 ._- Licor dos Padece;
21.0 premio 1740 - Uma gaita de boca
22.0 premio - 2'461 - Uma dz de 'vidros dr· Linta o. .'�maios
23.0 premio - 2133 Un1H gaita dê boca .

"

24.0 premio - 1847 - Uma gaita de boca
.S,N. premi ; - -1714 - J,;go de toalhu-: Unlâ».

Os jiremtos !)odem SCi' !Jrllcur:!tlos na sêde do G. R
Olitnllico com o sr. Artur, Mediante ent.rega rlo bilhete
numerado,

.

nsres. Seja previdenre : vuha em

casa um frasco do Cognac de

Akliuão x..vi�I·.

o FRlO este ano chegou tarde ...

mas "chegou bravo! Prevma se

contra ele. Pois, tomando o Cognac
de Alcatrão Xavier;" À base de

e outros rnedicamemos de "gr?D
ele valor. o Cognac de A:l�ci�ão
Xavier é o mais seguro preven

tivo contra a. rnolestias pulmo-

OfICIAL DE ALFAIATE
adiantado em Silva Neto AI-

.

Iaiate - ITAJAI'. Gratifica
cão de iim de ano c seguro
de acidente coletivo no servl
:0 ou fora dele.
,

Precisa-se de um ótimo afi
'cial ou ele um ajudante bem
=:"��;-

1�!iV/.--�-:!-�-q-�-�"Ql!-_�Q�-Ü;-�[Jj�\ilQ&Qi;-vT-�C-tií-�J.-�r-;.rj-�-�-�-Q-.).-li,t;-Y)-�-l-rQ-'-D---'Q7-ill1lº�����1i��;;;,aS.!:;;;�;;;:'I�í2;:7:l;:'�;:;:.g-;;1i:ÍI:\�JJ;':;;,lrr��;;;.;'�';';I;:"�:;iJ!;,��"-:;;:-:;;'-;;.I;;;lS]�';���J�4iíll�r.:;;";;;,��Ji;;·��.ii�;;;.���..
�-�-�,����ii.�

I G r a n·J s Ie s t e io s populares do
Dias 25 e 26 ·do .corrente �i�":�c��:� ��n!�� 19 de-

Em comemoração à passagem de seu 34' aniv�rsiríõd; fulfd�ç�o
DE (AXIAS AS MAIS VARIADIú ATRA(õES SERÃO· PRO POROONADAS. AO PurBUCO� DF.STACANDO..SE ENTRE ELAS li REAlIlA

.

·BINGOS E DE ÚMA SESSÃO OE . CINEMA AO AR LIVRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



pr

AfirInou
tende

o sr .. Adhemar
e c olnquis t�a r
tris ��k.regreS�;:�h W ,k��M ���"-��-��-����-u-m-a�·�k�ad�l-çl�I�S-gC-'�-I���.�.-.�,���

s. PAULO, 23 (Merld.)� vê-los. Esses problemas não Pr,Op9ra-se ',O· . Ctr'",los" .,,,,,'., "GODlOS ·pgrt ·ro911I.,'9r',' ,0,',',', .. presidente
o estado maior do populis, me preocupam nem pOSSl>. O U U..,. ti U U U au

propno �oo ;;l���-;=ran�,:m������ �����o t:::h� o���� �:�' malDI-li-CO "a)fle da"s deho'l!oles do 195'RIO, 23 (Meridionat) ° I as vezes, dignou-se S, Excía.,« Públicas para que oê currtprl- O aniversário natnlíeío de blemas maís. urgentes 6. OU· U D u U" d
pr-es.dente da 'RcnúbJ:ca a-I aprovar as medidas (lUE suge- mente às decisões antertcr- dona Leonor de Barros, es- 'imediatos para resolver n05 ". ,

provou Iongs cxp:)�':ç::;o do I riu, nâo constanr;o, entretan- menta proferidas pr-lo presi- Pesa do sr, Adhemar". dó Estados".
sr, .A_r�ziJ Viana. 2c!minisira-' la, tenham. sido cumprídos, dente da República, relativas

Barros, Em meio dos feste- Revelou o sr. Adhemar Segundo :J:omos idormados, de mais seléto e distinto deu

dor do Plano SALTE trans-] até o momento, 013 despachos à construção fer::oviária do
..

d 1'"
-

'D I íd t I R 'bI' Tronco Prjncípal St.L jos o sr Adhemar da Bar- de Barros que talvez vá ao a diretoria da Sociedade Dra- tre as senhoritas. da melhor

mítín o 50 lCa:::ça') eLO epar'! que o presr en � (a epu r- _ L'. ... ... .,

tamento Nacional de Estradas
I
ca houve por bem exarar, no, ros, abordado a respeito da Japão e colônias portuguê. mát.co-Mustcal "Cé:';l.l;l Go- sociedade blumenauens.e,

de Ferro. no sent i.Io de que interesse da efl�j('ncia dos
BERLIM, 23 (UPJ _ O gov0r última entrevista com o sr. sas na Asia, Africa e Ingla- mes" está elaborando seu Sem dúvida. constítulrà

lhe s_:-ja �n�€g\.\e a dotação I serviço,s � d�, defesa dos co'
no da zona russa mandou eon- Lucas N. Garcês. limitou:se. terra, anunciando que

em\programa
social para o pró- essa elegante reunião c maíor

de 80 m ilhões or' cruzerrcs ires publicas'. tingentes 'da Polícia l\1ü:t,,': to •

QU2 o orçamento fHieral par s Em resumo, o chefe do go- .oda pressa para as minas de U a responder: ,setembro estara viajando ximo mês de Setembro, estan-

o corrente exercido consigna, verno concordou COP.1 as se' ánw da Saxcrria.. afim de csuia- "SÓ posso dizer que nã;:. pelos Estados, frizando: do os seus dirig''l1tc.:. empe' menau, êste ano, V_is, já se,

a fim de prosseguir �! censtru- guntes medirias: autorização gar novo lEvante anti eomunrsta li e não e-ostei, Na verdade, "Em setembro voltare! nhados em dar um cunho to' tornou tradicional e causado

çâo do trecho ferroviário 1- �-.o-lVlinistél'io da Fazenda pa- que a Políc'a tocal não con e- , '-_,' Joã'á' Ribeiro. Minas 23

tangua-Eng anhciro Blr.y, ra providenciar, �t!nto ao guiu dominar. L'lStJ, palo menos. no momento nao ocupo-me, para cuidar da pelítit'a

pau·.tdO
especial de elE'garjcia ,à a maior sensação (1\"1 id.' '

N' 'do t itc
.' ." ai' o '0"'1 I' t

'

V lt
. �

,-

d s cus ',,' socíal não. só desta .cíoade, co' ,.LV e1'1 .1, - ,0, JS rr O de

No expediente, o adminis- Banco do Brasil S. A., seja e o que 'n,orm 10Je J rua nem preocupo-me com a. IS a. o arei para recon- ,eunlaO' o seu !:L)�lO,S. ..

"Newe Ze.'tllno-", publicado en' �

,

J eaba DPOX'l""'O deste
trador do Plano SALTE lem- creditada à conta "Tesouro � "'" Iiti t d 1 D de . quistar o governo. Isto quer' Reinician,do suas ativldades, mo também nas demais cída ecea , �

- .' , ..

, alemão pelo, alto comrsséviadó PO 1 lC3 es a ua· es e ,a " -
, "f-

.
'

brou que "por �rC-'3 VEZ2S, já Nací crral com Plano Salté", a
norte-arnerlcano. Acrescéma que bril estou cuidan(b Eomeri- dizer, voltaremos a atacar' o Carlos Gemes reabrirá seu;,) des vizinhas, donde p1" cedem municiplO} ven reon-se ,W-

,

teve ocasião de lc'\':1r ao co- importância de Cr$" , ...• ,

, P';""'SS·'l· nant o�cI·re·;'nclia A

nhecímentJ do p,'esicipnte da 84.830.000,00 isto é, o total da durante o fim de semana, houve te da política n3.ciomÜ, dei- os problemas partidários suntuosos salões paTa ,0 ·tra' inúmeras famílias ,para as, d-'-� ,°ti eL
'_

.

d M' .

R 'bl' t 1 � t
- ". d

sérias choques, entt:e a P.}lich e
d tI' l' or-' do s dic'onal "Bal'le' d'� D"b"tan Sl'stl'r',a magn'''l'ca l-'''••ta, des Oj.'llE!S <ta aurm a arla

epu lCa a m:on:êll'a wnu -

...0 açao orçanle!1L�rla e. . .. mine';ros. do's quais duzentos fo' xan ° os assun OS
•

{)Cal� OCaIS, re �anJZan O " "" _ c<
• li... '

,

<lLa'Tl'a ,"om ('''1'' C�l'� sendo f:rS 85.000.000,00, r;l€nOS 0.2 1 d" t' f' tes' onde er-'- elel·ta a R m'ha tacando-se aI'nda 'c' pr"se'nç', de Jesus, soltei!"a, de 27 a-

' � J' � - ,- - ram p;re�-o.s sob a acusS'-.�:J do .aos meUS compan lelros e GIre ,01'1OS, en l�n, prepa-I,
s '-'- a , � _,

executada a constn:çã� do (dois décim;:s por cento), de r('beld�a e de incitamento à pro I d:retorl'os que e�t!;,... habl'll', d t'd r !'la ristocráticá sociedade do sr� Governador ck Estado nos, após dar 8 luz a um,·
"Tronco Fr:ncipéll Sul", da acordo com o artigo 5.(' da Lei vocação.

'- _v ró:n o o par 1 o pa a as e'.. a, ' • . A • •
__

,

t 'b 1 l'
�

'd ,. I "uJ'o pIei'to reunl'rá o -que ll-i que· sempre tem I)resíl'gl'ado !'asal de gAmeos c,nmmosa..,
qual é parte o trec'ho Itangua' n. 1.504, de 15 de dezembro a::1OS e sa em c:;mü reso, ,elçoes Vln ouras .

. '"
.

..
� <;;

Engenheiro Bley. E ,em todas de 1951; alltorizaç:!o ao admi- com sua presença, ao; grandes mente sepultou' os :r'ecem'

nirtdador gemI dã FIJJlo Sal' Dventura d- um padre noitadas do Car!os Gomes, nascidos, quando estes ain-

a rO'" d' dl""'a- r,,'
te para pôr, no B-1llCO do Bra' II fi 11111 Para maior brilhantismo da da vlviam. Laurinda' con-

� '-'
sil S_ A., a referida quantia,

""'b 'O',

.

, , ·l'.l
'

, de Cr $84.8�O.OOO.(!O à dispo' B h d·
·

t
festivida�e, a direü ria. da S tou' com o aUXl 10 <.e sua

Recebem:)«,ontern. umn sição do Departamentc Na-

.

e eu, emal S fi n 1 'e
"

E; D. M. "Carlos Gc.ri'){s" na genitora,. Maria Joana dê

carta de agradecimento e danaI de Estradas de Ferro, 1.& ;çntratar um iamc�o jazz de Jesus. A mãe criminosa foi
devendo ser ,bservado o dis" 1 •

d
'

1"
um convite, respectivamen,

Curitiba, (lenUn�la � a po 1(13, que
• posto no Decreio'l(>Í nr. 6_144,

te do G. E DUqU2 de Ca' de 29 de de2embro de 1913, P'og �r a Co'nt.,.. Desde já acham'se abcrta!i já efetuou a sua· prisão,

xias e S. R. Culturd "Ly- revig:lrõ!_do pelo artig') 15,. da reCUSoU-se Q' .

.

. ..,& .. Ao as inscrições para as senhorio bem como de 1\.lfilria Joana'

ra", cujo teor publican',5s 8
10i n· 1.102, de 18 ele ma'o de

.

ta b d
. tas qUe desejarem concorreI dê Jesus e do indivíduo co-

1950, para o fim de reger a S. PAULO. 23 (Meridional) pois é para isso ",ue fundo- l"ito.

1
ram su ornar o gual' a Cl- .., lnh h'd 1 'd A

seguir: - ,,- Foram eIPos· �-m,bem pro"- vI'l que os '--.Vl'a (l'-tl·.-!O, com 2,0 CObIçado tItulo dE' Ra a 11 eCI o pe o nome e -

movimentaça,J, arJlcaçao e - Fato curioso e s.ingular nam aqueles lQcai�. No entan- _ .... ... <li!�'

(
,

"Do Presidente do G. E. :::ompr:::vação d3.S d"-"tações do I registrou-se na madrugada de to, hons mais tal'de, aque!(!B sados por corrupção ativa, a importa,nch; de du:r.entos I
do C:arlos Gomes, devendo as maro da, Julia, sobre quem

Duqu� de Caxias - Ao Sr. Plano Sal�e; e, f,in'limente, re- on�em, �o interior da "Boite locais. No entanto, l. .. rall mliJS pois à salda da "boite", ten- r-ruzeiros. .. candIdatas r2CaetU suspeitas, pois é a,-

Diretor de "A Na,,�ão'" cOlnendaçao, maiS uma vez, ao - AlI", sItuada na avenida tarde, aquele� Individuos :re-
'.

tribulda à ele ir í)àternida.
, Ministério da Viação dp Obras I Francisc;) Matarazzo, df; pro- solveram de:xar o (. stabeléci-

I
..

ii

d
'

A

Assunto - Agl'arlecirncnto ' ! priedade de Manopl !.:arques. mento, porém, s�m liqUidar mportantes {.� .

t d sf'lvl·sa
' O' 'a' malar

de dos gemeos_

(Faz). "'EOUL23 (Drp) o
.

',.
Curioso e sirrgular Rois não é as despesas que havialn feito. � ·es u O " n,

,.

Os corpos das crlanci�

I A d· t
.

d G E
., ,

- prHlleJ_D l'odos os dl'a Uln 1" M 1 M opr!
Ii>., j .

h f a d t ado
- Ire ('na O. ministro. sul-coréllno. To", Chio

' s quP. re Igl?- anoe arques, o pr c- ., "n as or m esen err s

Duqte de Caxi?s l€1'n a sa- Pa'k, acusou hoje, os EE. uu. so, rt;presenta?te da. Igreja tário da cO,sa a p1_indp_!o ten- - do 'nordest�' p�la ,polícia :10 quin.tal da

t' í
-

d t fie esbtrem Ifl'ocurando obrigaI CatólIca se ve envolVido em tou accmod3r a sltua(..ao, po- recuperaçao e·conOm'CQ , g, casa-de M�,rJa Laurn:da e
IS 'açao e npl'es�n ,ar'vos } pr,'sidellte Shyngmunn Rh'e.. desordens e muit:- mpnos no

r
rém os dois eStranhos não

_

seus agradecimentos pelu ,cd,pr sob a ame�ça de retirar interior de uma "boit(", co- queriam de -:nanci.ra alguma RIO, 20 (Mer.i.diomtl) um substitutivo e que res" I ta, dos deputadçs André removidos ;,'ara (Í necróté�

real apoio que lhe foi em- In'� <1 <f-ll!·:U"J' econômico. Numa.! mo aconteceu na madrugada pagar o que haviarr. c.onsumi- Esteve reunida ontem a co': salta ó problema das secas,!l Fernandes, Olivelra Brito rio desta cidade;
.l.cl:ll'Oçâo. publ'eada pelo Servi, passada. do.

'

prestado por vc',so destaca- �1I de Informações do, govfrno, FARR.A.
missão do Poligono das Se- periódicas naquela região e e P. Araujo.

do matutino, ra�a a Tem' o Feg�ndo dirigente da COl'éla do Cerca das 3.15 horas da ma-
Foi nessa. 0c:as.ao qLi�, vell- ocas na Câmara dos :Depu� seUS reflexos na economia Interessantes ,projeltos I

d I < d 1 d '}l11 'lllrmOI' que o futuro do SQU d d d' h do-se pre)'.1dlCaaO, Manoel' "'-, " '_ f'�

para a nter:'Slct na. (' ".,' ,;
.

" ,,' "

.'

-

ruga a, OIS' omers, de
"'7arquns S01I'Cl·tOl\ a ,_'nterven- ta.dos, tendo, es",.·e orgao tec local, sugerin,d,o a reorga- disC1l.tidos na ",aniara I

)"J-" ti 'pende mtelIUlll-ente dU'd t'd d' d' w. oe _ ,

.

B[.;,squetebol e Voleibol 1e. Jibio de dól;,�'e'l quo, d<'v"rá. I'e
1 en 1 a "e l�ncra ,,�, maressa- ção de u mguardp civil que se" lllCO. dado micI') ac '�xame nização do DeÍl..rtamento 'RIO, 23 (Merid.) .,_;.

. A

Ivada a efeito no.c; cI)' as 18 e �ch!'r, pam atendet' à'" suas ne· ram na Boüe Ah onde pas- co trav de sel"\: ko aque tdIA d
.

1 d Ob t'
.

, -

d F' d'
�e;:".idadcs ma'o, urg-cnte3 e par'a saram a dançar e bebér, O 'en na, :.;, n

<

-

apresen a o pe o sr.
'

n re Naciona eras oo:n ra Comlssao e
. !rI.anças a

19 do corrente, con1 a coo- as '.}hra.� d,� l'cconstrução. fato não causou estranheza,
la casa de dlve:s�)es, e es.c, lt'ernandes aCerca de vádos 'iS secas,. que passada a 'de" Câmara dos DeputadD5 a- .

u por sua vez, .sOhCltou o' com-
,

,

peração do G. E Olímpico, parecímento da autnitlade de assuntos·referentes aos pro, ilominar-se Departamento prec:ou ontem o projeto
S, E_ Bandeiran1e íd·� Brus-

T
I

I t �
'plantã.o na Policia Central. iblemas do núrdeste.�: Con- Nacional das Secas' que manda aplicár nc com-

que) e S:)ciedade Ginásti Orla eu 9 o 0ovHoe09r se n Os do.is. rlesconhec!d?s, ..
0 ,c1uiu o relator propondo Lembrou ainda 'o relator. puto do tempo de �erviço

ca I�c�a�;:<:;�U�,:li;1�t��ias ti U b II
-

,

t�:;i!�}���b���;iP:{��� 'SEU' FIXADA A' DATA ��n�::l�a����o adJo���:·· ��: �����od�'�:z(irfoú���t
constantementp publicadas �OVerDa�O'r ',lOlar'al rOI'Iulo de Políc:ia, à prc!:€nça do de,

PAIU A IfSINA·rURA I selho Nacional à�s Secas, tembro de mil novec€ntos e

em vosso jcrn-'ll, lic:(l\.l o
legado Ran<!li. Intín::'Idcs M-, XA l}.:J

.. cuja função principal sería quai'enta e seis, o disposto
'bl' bl

vamente, a nagar a conta que SEOUL '2" ·UP) A' d '00' l' 1"1'\ d C 't't'
pu 1CO umen:�,l':,,;se p:::r' ambos deviãm ndes se nega- ,! -: \ .-. ,ln '7, a

a de ela rar panos, VIsan- rio artigq ;[., a, ons 1 Ul'

f 't
. h' d o 2' .. '1' I) 'r t c 't I li I"·' ��' - •

T\l'oposrf;o, do anunCiado aC(I1'{1o r '
� �.

el amem:e ,:on .ece�,or .e< RI.:, (i:V�erJ( ona -"� (t, a ap-. a na vo a, ao passa' ram a f�ze'lo mot, <. e pelo qU�� ,-r::b"'" ó' armísticio, f..:mtes a.uto� do a recuperaçao economl- çã.o, ,

todos os d�rrla'-'ches 0fetu:r licia Fluminen,e inic'ou investi I o-or .C�cr"Je!nl. do Macacu, saltou
a. au�o.l'ldade .. resolv�u abrir rizad3s diem que agOl'8, falta. a- ca do nordeste. Resolveu O relator" sr, .loão Agri-

gações afiln de apurar 3� 'J go-.

'j
d,o on'bus qu.e conduia, iniJ..) W,' .

til f 1
d�s tabela de-. J'o·-sr'Q e"1ul' f 1 B M b mquen D pO.'(,la . <J ml <e a- pe� nl,aI'car um encontro drs ,- oscerl'll'r nos'

'

t
J , <

,- ,�c "', '�l
- vernador Amul·u.l Peixoto ten,_ mar um, ca em 10 no ar �,a J

purar as r:esp2ns'.lbilidades. t)lenar r� !l"" liua!'! com S"Ó'-'5 p�_
a, comlsSaO pr , ::>', '�'b' .. plno, apresen 01�

pes disputantes. lo,'�is' e s do vitima 'de uma tent'y,t oie \lguns minuto'_' apenas ó'e �\ ra a ratificação <los termos' ,já. estudos com a C3�.a oraçao que. foi aprovado, favorá-

hora do<:: J'oe:os. �ll,·nl d'e <::"'11-
,nvenenamento, dom'ngo ú!ti,�o, nham passado COIDeç<lU a I'D;tT F'

.�

b' d E'd ., _. l' ., . ,_'

-

�.
- -- _....

em Cacho,>ira de Macacu. locali'

\
'e mal, com dores cO�vulslvas. ,01 n�ssa OCasIaO, flue, ao ,com ma os. m segul a, U<)V� ." I dós varios orgaos, '�nc USlve ,,=1 a proposlça'), mas suo

t· f" d '
. d f 1 ser exigida a idenj;da�e de cor mar"".da a itata )jara a flR"!-, N" . �1 d 'E- d d d

11' pro un, mnr:nrc· ':lw-: se dade pl'Ox;ma de Nova Fribur
, ..m o. a a ecer.

.

'

1
'

natu,I':''' dO! o.rda, 11<.ue � I o Cons.elho _ .ac,:lf","r._'C1.L e prin1in o a mesma a e-,
't d

. ..•

go,
Levado o eornoJi para Nova FrI' ambos, um <le es íàc·r,_j ificou- .,. � �

1\11 d
�

d 't
'

'

lra uva ,,'o éln1!', I.'1!" .. "'tl'.'él L' d lnIS '''rlús a t
.

ac o .,,,·s "mento
-

-- _.

"", <" �u!'g-o. foi pelo leg;.sta constata se c:.mo sendo o pfld�o 'Y'eodo- 7,31'a CIJ,n t' '''!'1' &. -1 conomla e lI::! ermln �a e "Ju "",

de granc'e i"te"�'-'�o '-ara o
° que !'c '5aoe (Le p::JSlth'a ,lk'

'1 t 'd ·t· d e v,'n ':-la ro Bibl-allo .-l.• S'Jv'''', .de 32 Mun'John e. d;zem_ ainda. cs."lt.'3 Vl'aca-o e Ars,ricultura ten- "os 'respectl'voS proventos
...

,

- -- _.._,�._}J -

o n10nv::.nto, se pt'�nde :\ n:"l"tl"'!
- o. ex 51 o VI !t1!.a e n;, Co ..;I. C�

f t N Un d"� r I co , '.1.

deSI)Orto ne B1l'I,'P'1'lU 1 ..
,.' ," ,

,nento por arsen co. Co'rropüran 'lnos. P3Í',OCO da igreja Santa on e1;- 'qUI' as açoe.'i. I.' "�. J
,

•

d'" d d
- t

..

:: ,

-- ,

.- ;.
.

. 1(:
um com rClaro ca.tI1J'><, ,C'11 :10 o laudo médiC'.}. <::.s ,-,ut')l"l1, tão l?l'onfas pal'á a.ssInar. a� l do, para lSSO, c:s!gna o

, aos pa roes, ,a qual. es ava

III - Deseja El�jna a Dl- crcunstnnc,qs ba. tantl' es,"2--
]'5 policl'ai,- loca,i�, enC(;]1t",.,,.nTll

Terezinha à'-I l\JI:-õninJ Jesus,' que o conllmsta-; se disonhmn <ti uma sub-comissão compos-! (Conclue na �,a pg. letra E)

I T 1 I d 1 . I
" ja Cidade dE' Jundüú. Seu .�""-

retor:a do C. E Dl1CIUe de n las, cn< ') SU)! o no sa:eH r,
'l'sênico no aGllca'_'e·�·o elll (jtJl11 "

-"""'".'

•

! :N I' 'h t �cmpanheiro de farra era 'An�

OC -i· � o' "d _
.. �, . f' p:u'a, -'- o'.-a 'r _urgo, em ,','2'" \'itilTI::t ",e 'servira,

'u d 3 omesaX.él" a""r""ecf.. ,.S le " c, �ua noiv:1., Silvio �'[al:;1a'1,1, cie A� suspeitas de tentat '-':1. d.- tônio Pereira, rc:ojul!nte na

erca e ntCo,"clui na 2a, p�gina letra AI !28 anos de idade; l'esidente ,'p_" "nv;,uenamento l1o. se, :\m,.".:t nn Santa Terczi!.1ha, 89, na- sava C iI.'!.,' " ._"."

'

-------------
'_"'. Peixoto �e prendem jushll1'll�r quela cidade.· • _

.

a eS'3e fato pois 15 minuto" �lll t" Com tal revdação, ambos

'dt�d{):rJ('\I'oemR· ioo !nOry�;���;:,:t(�� ��. foram conduzidos ao Gabine'

a' lesar o'S·· 1
..

n c a' u' tos"
,

-- �. ,.. te lVIéd:co r,egal, na Polícia

par
'

automovel, vindo de Noyu Fr'" Central e sl!bm�tido,:l a exa-'
,

,

'

•

'

,burgo. e tendo pa1:ado no nll!'!l1r
me de dosagem i:tkoolica, C,U}'o

,har para, tomar tamb'-ln um ('"

.� fe"inho. Nada de anormal. pl1àl� laudQ seguirá juP.to 0.0 inqué'
OI t·d- d n�sclmenlo par9 casar

�� I:��·:·�����il�e��. Cnrfe
do lDzecl'lJ' FalsifICOU a cer_1 ao e ii

.

II

��, -, .. _

E
BE�RLI�l 2'> (UP) o r.-o 1 _ L"lcI'ano tenha se,'1 casam,ento Pereira Munhoz - Lr. Kel1y

-.�,.!: PAGOU O lO'.D �v, -
'. • -, ,'" ,._., (:' I RIO 23 (Meridiona]) '- d ]1 r

'

-" r. dos U:ll�dos d:stl'lbUU'U0 r'\'
5 t-

•

h':I d
.

o' montes anulado, e que. se comprova- Milton Pinto e I/J)1'21S

, FOR"'jl"'�'"
'. nl{':ntos a- ponnlaça-o fu,h'l·nt,-. d'a I s ao c. ,c",an O <1 S. "

.. �

a cer- Joaquim Moira Va"('oncelos

.'.'
i1.

••
Y .!,,\_1 Z comunIca às lnclú!'ida..:' e ,aos :

..';, �

rUAS DIVIDAS'
l"U

•

... ,. • denuncla- da.., Pl)]lCHilS de da a falsi,dcacao, em 3U
., ". .

,".

> 1 ",
zon.a d", ocupaçao rusa, al}e'�-Hl'

':o -. 'tidão de iade', ma,., unl pro- - Al";lIZlO ��belro Lf'lte

;t seus eons:unidorE.'g em geral que- a partir (Ie hoje foi �� :'
"

' ,

dt) protest,> apresentado' '-";10 quase t?do ;) B:asil contra:. o cessO criminal se'\'á lDstaura-l.JoaqUlUl VH�lra M:tttado
,

��suspenso (_) raciünHn�cnt(} corrcth'() K1e (,:1�l'g!a cl5ir>=:' RIO, 23. (,l\-Ieridional� -- O ",lto ""mjs"';;.�o �.ov:étíco. k10 chantagIsta L�cl"!no F.onte�; do contra ele.
'

I Antao Perna.mbuco. '_. Fer

;�ea que vinh:l adotando,., lHl!11lc:\!1d.! "'::ola i'11prensa;" Td·!'J:d,<l Braf'lleclro rel!'c�l�IZ�I)SnU,;a foi o que declarou hoje 'âm 1e, um dos mms audaClCSos'ja
Usa 30 nomes ! nando Aml_)rlm Mala Fala _

6,' '"
'

• ".

• LV! U para om a :,,,_,a ,� ...' ,,- funcíoll(ar'o nortl"�americuno. O detidos pel::!s autGl'idades ,d.a 'd d d i Aldenor Sü<;/rp_ Duarte e

�! C IleIo ramo, ,:: m'ca Fed�al, recoln,-en,lo. as comissariO! SmY':l!now, em Hoê, Delegacia de Roubos eFaJs�-: Tambem as aUl�r! a es e I TítQ Livio VespaEiano Belo,

{., '"o quota."l df: amol't:zação do fl"U (''!!·ta, de ))J·Ct.e'3tO" n.legou qtl" a ffícaçóes que continUá em <lh- Pernambuco envwram um I

tO Blumenau, 2:} de J ll!!W tle 11)�;1. :,: pe'.'lSoal. relativas aos empr,'sti' <l'st_rib!1ição de viveres se «Ie-',i', lige,nCÍas para ,aI- urar ctn "dossier" completó das ativi� 1 ---- .

•� .' 1l10!1 efetuados naqu�'le eatahtle, nava a exc!ta:r1 ,novamente r.<' seus minit1()'s detalhes todíJs ,dades de Luciano n�quele '7S-I,DEVE HAVfR POR
�'ElVIPRE?A FOU<':A E LOZ S!\N�':'" C\THARINA S1\": c'ment?, 0.m isso, os operari?s (lue elo, chamou de "elementos os �us golpes. tado .

•
" •• (, funclOnarIOI:I do Llcyd fJUGel"lD cl'lmínl"os" ()" aua'... t,)mar�:l' PARTE DOS EE UU.!" ••.•.,

'

'.' ........, ......".- .-.'
.
,'- '.-- .•.. 'e ," ,_, � , __ ,

,
,:� no:ament� !aZ�r empreaUmO!1 na parte na.<; agitaçlí:es do 1J1� pml- Segundo ainda t::; dr:legado

. .'
Ue.: � ."�••�.'.';:t.o.�.c.-,,!.'.·..... � .. � ··�-��··�·�.,,!.�,,�.�.��t.�..�.c� CaIXa. Econonuca. I �fído. .

. rae��l::acy:s��n�;,���.sti!U�� RESPO�UA8IUDADES.

N f '
.

t'gações do R"cife LUCla- .

ova
". ves 1 "J TOQUIO,23 (UP) - A radIo

.L sespe 'óf' onçQS ao cQ e com ,10 costwna agll.". usando os

I',ll.> Peiping, em seu :prime'ro OJ'

'eguinte.s nomes: mentário .so,bre as últimas uf'c}a
Manoel Amaro da Silva - :ações d_o }>l'esidente Shynglnanr.

as m,,edl"Q'�.S dQgo veArno mIene'l·ro
�a1° :aCir;e -=- C:í;�� ti�; ��':nd����!?Jeaq�:s;�n!;!f)i�2;

-
�s o oval� i.

'

� ie pelo .�primento da tl'cg'U.'l
'.ego, -- Gerson \i argas de

paI' parte da Coréia do Sul. Con
'ouza - Isauro Punenta -

ludo a emssôra chinêsa ná::> a

RIO "3 (Mnrid) \I,-eneo'r p -"
-

t d'
·',"anoel Alves da Silva - Ma- �"aç'ou com re·�"·'�� a a-'s,'n�,tu

'
-

,,_
- " :"", , fira. sua. cx',cuçao o- h'ovt'rno en re oS! que se de 'cam a aS'5Un pro.blema, que é a dlstr:buiçã.:)! do

l. .u_ ....,._u�.� _

u melhor reperew;sao nos c:rc:l" mineiro. est� convocando todos l toS! cafeeiros desd'e- que (} mesmo credito, instensivamente. Essa loel Alves de Souza � Paulo :ra do acô.1'do, por cau�a da n,ftu'
los 'C:P�r:taMr.e3, c d·:. �oll�ere-:, )s círculos Inte.ressados no soe;r-'

"

visa. a recupe-rar uma. fonte fie politica ao lado, de' m€didas (lU' ie Oliveira Racine - Wilson de de Rhee,

de- c!l.fe 'no RIO, !l. enh"C,':>lL3 cCu' guinlento da. lavoura, ap3-relhan- riqu·eza. que. naquele Estado ""m t�as ,,"cun.dar as _ �cre ""':1.1'0"

------'-��_.....;__.._ �_,___...,.,.---�--__-,._

cedida u "Agenc'a Meridional" 'lo, pa.t·alelamenb:, Os órgiio'! do t:ofrendo uma, crise de oefe'tos - cedo darii. a Minas Ct lur.at'
pelo !i'Jve.t'nad�r de ]'IítH'I'3 sr governo que especific'i.mfnte bem onde;rayeis". Cíta, pOl' exe-m que � cabia,!h.á poucos anos' a
.IuBesl no. KUbJÍ;'�n.ek, " nn; ,:on l'calização a.s medidas preL,ún ZCl' p1o. cHIe etWIUilil\to, na safra de traz, quando- s.uas, S3:t:ra�', alcan.
tem publtcadfl. 1)C.O ° JO.R'\hL da,;;. 192911930 lVri:na.s chegou U produ· çavam niveis excelentes".
na.qual o chefe, �o cxecu�,,'o lU!· Sobr.. o assunto, ouvi.mo'l, em zir 4 mi1hõeg de saCas, nn. de NOVAS ESPERANÇAS
nElll'o tl"aça, em lii,�h�s gerai,;, (J rápida enquete a op'/nião de \'a- 19-18-1919 não alcançou lll:lis. dc 1 I

um dos diretores 'da firma D.iul'
gra.nde plano destmado n, flro'. rias pessoas. de de"taque ligad:-l� milhão e 900 mil. O sr, Djalma, Boechat P;lho,
mover dentr�oi de pouco tPl.1PO. ,., e{'o:}nom;a eafeeira. PROBLEMA VITAL

I
ma Branco S, A. declareu q'o.lC- fi>;

a recuperaçao totnl da j;l.'/OU··" "EXCELENTE IMPRESSÃO Por sua vez declarou o S�·. TIui medidaS! que o govarno Iln Mtnas
caieeira e�l s('u Est<ldo g'nm<l'. Di',,<-w-uos o sr. J\Tal'celino Mat" no caWlOU f'xcelente Impre>-S3ão �'i:á planejando,' vem traz"r no'

fonte de r:Qur;za OUiê yem se es· f Un,- Filho, chefe da firma (!XDOI ! dente da Ass'.)ciação Comerical. vas esperanças para o agricultól'
goiando num cre�cí'l:ldf] as,msfa- (fadora :M:;uee1in" Martins Filhe (GomÍls de Almeida, vice-pres;. i daqut'le Estado- de vez que o,;

dor, reclamando medida:_; Ul'g,'ll: & Cia., 'r> pl'esitlEmte do Cfnt"o! que ao gCU ver "o plano foca.li�;, i cafeicultores mine'I'JS tem visto,
teso ,1 do. Comé"cio de Café que o pIa· um doS! asp6Ctos maÍ.9 vitais db (Conclue na ,2.a, ,pga. letra K)

r

Protelada
ordens do

a
,,_

execuçao ele

cia, eneostandi! ao 1:i.l���jO ou fa

cilitando-se. a pass:J_'geml como

prescrevem os regUlamentos i!�
trânsito,. entendem d ..,. apb�tar cor ...

rida com ela. t.omandG-lhe� . às Ve

:;:es a diant�ira. Com is"o impedem,
qlie o' veiculo assistencial siga na.

màrcha nece5sá.l'i� ao }Irf"stamento.

da socorro 'reclamado. illlú{as ve�

( afta
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