
seu apeio ao governador Lu
U1F Garcês,
"Fui portador - declarou

o sr. Prado Kelly - de um

apêlo do presidente Artur
Santos e um voto particular
do brigadeiro Eduardo Gomes
aos companheiros de São Pau
1.::, que recentemente renun

ciaram importantes cargos do
diretoria regional da UDN. E'
bem verdade que estes com

panheiros não abandonaram
o �nlrtjdo, mas a situação na

cional éstá a exigir trabalho
de todos e foi CJm o maior

prazer que aceitei a incum
bência' .

Q1.wuto à posição da UDN
em l'élac:ão aQ governo do. Es
t2clO de S. Paulo, o sr. Prado
Kelly ,,;';rm·ou que é assunto
cxclusÍ\'o da c'cmpetencia do
diretoria de São Paulo, muito
enbora o sr· Artur Santos ve

ja e:m bons olhos uma políti
:!:l ele anoio ao governad·::.r Lu'
cas .,; rogueir� Garcês.

. : ...1.. RIO•. 10 CMfrid.l. ·::-Cc. A. res,qlu- iV;f'suiam. estóques?, . ..... ,.' '_Si,�.d�;\J6· :,;;�''*'ti::';-''Íi.tUiít�''r'
O sr. Prado KE.lly já' malrl'ção da COFAP prorrogando por I - Eram 'poucos e ·estã.o, abo- L' -" -

d d
.. l·t - Eou','e Unlf.. ait:'l, com a

teve enténdin'lentos com vá- 30 dias o praso para entraI' em 1'a, -procuran o- a qUlnr o es

rios prpceres udenistas, guar- vigo.Jr a Portaria n. 51, e que disponíveis, em mão dos reprc- qual não, estou· de aC'Jl'tlo emb�
dando a rnelhor das impres- fez conl que voltasse a prcyale- I scntantes dos produtores e expor- rs, fO'ilse de e>'pel''it' 1If,13. l'eaGao

sões sobre os contactos esta-
')

.' tadores do Rio Grande. I,as fontes de lH'0��U<; tO fdlomC:
belecidos. Deverá �urante o cer o preço' �etc: de Cr$ l.,,�o: rOL

_ Há traU'l:.pol'te para C'Ssas a- no quase nOri�I).l Il«,tnolo h:L

d:a de h:;je dar prosseguimen- um ato de Ju�t1ça do .pr�sld�nte {luisições? muita procura rIe d"lel'l':I:1�da

to à Sl1« lnissão em São Pau- daquele organ'smo, po!'.> 'ev.tou. mercadoria.
10 para regressar ao Rio de aos comerciantes do Rio 'P�'ejui-' - Li �,:c a ?OFAP havia s,do

ESTNCAR A ALTA
Janeiro zmanhã. z(J no 1!T!'oz que haviam compra- tado proYldencIas e estou certo

do na base da PO'I'taria n. 42 a- : ode qUi! seu presidente sabe que

gora restabelecida. Na ultima; O tranRporte é o fator preponde
semana ?O C?D'.>elh� D:r�tor da l rante. não só no que tange o

�soclaçao Comerc aI tive OCa-
auoz, wmo aoa demais

'

produ
�lao. de me congratular com o

tOb. Acredito que o CeI. Helio
p.rcsldente da COFAP declarou-

Braga, tenho. recomendado me

Xl!.Js, ontem, o 'S1'. Luis Brunet, dida'.i urgentes, para que náo
de Castro>, vice-presidl'nte Ira. elo pals c demai'! gralldG'� cen-

Associação COIlle,rci::U. tros consumidores, um tlC::tste-
.t;; O" ímport:1dores que não eil'H!-Jlto á altura <!'e 'SUflS nt ,�e,,-

Nova Iorque; 10 (UP) - í do "Helatório sobl'e a Amé
O jornal "The New York � rica do Sul", em que apre

I Herald 'rribune" publica da favoravelmente a ex'

I hoje um editorial intitula- posição feita pelo dr. Mil-
----�---------------------------.-.------- t,m Eisenho\ver ,a respeito

S -, �

I
- du sua viagem ele bôa von-

up�raao O Impasse na so uçao �f��{�l��". repúblicas.sul-amê-

cl I b I
'

o editorial destaca que

ã q U e S t;o a n g A .. r as," e!,· r.::ll essns repúblicas neceSS1-

g U g tam, antes d� fudo, do ca�

rúa1 l1orte-ameriéano e a

Amb3s as partes cederam em sua� poslCoes ..
sugt�stáo de que uma boa

• forma para atrair esse ca-

pital seda o desenvolvi.
menio . de um clima favorá
vel para inversões' Acres
centa que isso vida como

cOllsequencia natural de
uma rnaior compreensão
entre as nações. ,

y
!!!II

I adextrar-se
SEÚlJL, ln (UP) - Terca
feira - O Exército 5ul-cor�a�
no ::tlJTOveítar-se .:t' do armts.

ticiC' para. adex trar-sa mais

a)nd�1. e ficar pronto l)a'ta

llUulf[uer eventualida.de, nc

(:;150 de urna nova agressã<.

(·(fn1t�ubta. Tal decla.raçãc fa�

llart(, de um documento pu

hh(,;l(�O )H!io llresidente 511yng
IU:a� Rhee. Este !t.crf!'f-'eenttHL

II ESIH:ralJH1S contar COJn �l

niuua da.s Nações Unidas no

caso UI! outru e v entuatldade

ANO X

Chegaram a bom termo as

negociações entre os

Lucas (Jarcês e O.
sr).

Aranha
RIO, 10 (Meridional) - Encontraram-se ôntem na

cidade de Cruzeiro o governador Lucas Garcês e o ministro
Osvàlclu Aranha. Ouvido hoje pela reportagem o titular ela
Pasta da Fazenda limitoa se a dizer o seguinte sobre o

encontro, ao qual se atribui grande ímportancla política:
"Tudo correu bem. Há perfeita identidade de pontos

de vista entre os governos de São Paulo e da União. As
co.nversuções que mantivemos em torno do acerto de contas
entre o Estado e a admlnistraeãn federal tíveram o mnísi
completo exito"·

.

O vespertino "'O Globo", por sua vez em despacho
de São Paulo, informa que o governador Lucas Garcês con
firmou à reportagem que, realmente, mantivera, ôôntem im
portante e prolongada conferencia com (I sz. Osvaldo Ara
nha, tratando com o Ministro da Fazenda da conclusão dos
entendimentos sobre a eunso lidacâu da dívida flutuante de
São Paulo.

'

Resaltcu que em face da
absoluta identidade de pon
tos de vista com o sr. Osvaldo
Aranha, devidamente autorr
zado pelo presidente da Repu
bl ica, .as conversações sobre
o <-.certo das contas entre o
Estado c a Uniãc chegaram a

bom termo, importante acon

tecimento para a viela interna
do Estado.
Desmentiu o "r. Lucas Gal'

cês que se houvesse avistado
com o sr. Getulio Vargas em

Barra do Piraí e insistiu em

que « entrevista com o sr.

Osvaldo Aranha terá grande
significação dada a disposição
do Ministro da Fazenda, que
lhe assegurou que todos es

forços serã,) feitos para o 1e
van1aménto da economia do
E�tad;J b:mdeirante.

Por :fim disse o governo
paulisti.i que não se avistára
ainda I'om o sr. Prado Kel
ly c qUL teria grande satisfa
cão de 'conversar COln esse
ilustre hras:leir)". Este líder
uelenü:ta, ouvidél na manhã de
hcje, em Sã:) Paulo, pela re

pol'tagun, revelou que não
levara p�ra àquele Estado
qualqupl' recel11enelação do
brigod;'il'o Eduardo Gomes ou

da àire�ão nacional da UND
J:'ara que a secção paulista.
dE-03la agremiação empreste i

PEmuanecerá a India em sUeildo no caso da
..�- (hh�a vermelha na O. N. U. "'...

BOMBAIM, India, 10 !UP) - o sr. V. K Kissh
na Menon, delegs.do àa India nas Nações Unidas, disse,
hoje, que S2U país permanecerá em silêncio quanto à

questão da admissão da China comunista na Organi
zação Internacional, a menos que outra nação apre
sente proposta nesse sentido,

Não obstante o sr, Menon disse que os problemas
no Extremo Oriente são insolúveis sem a admissão da
China Cornunista à organizaç�lO.

Disse tambem que levava instruções detalhadas
do primeiro ministro NehrLl sobre o papel da India,
na cr.mferencia da paz core�na,

RIO, .LO (Meridional)
Est�,l). próximos a bom ter

mo as negociações que vêm
s('ndo i'2alizadas com re

presentantes inglêses nesta

cidade, para solucionar a

:lucstão dos atrazados co'

merciais brasileiros, para
com a Grã Bretanha. E'

o vespertino "O Globo",
divulga, hoje, que segundo
apurDL: \

sua reportagem,
;l.rúbas as partes decidiram
::!eder em suas posicões. Da
formula finsl :1ev�rá' re

sultar um meio-termo en

tre as delas propostas lUI

:!iais que, por sua total di
'vE rgéncia, chegaram. a cau

sar impasse nas conversa

ções -. Jmpass!; já supera.
'1(:.

passivei que a solução
iinitiva seja anunciada
!:ró:dm1l3 dias.

de·
nos

o Ministro da Fazenda,
Re'aHsou O avião aferri... ir. OS\Jald::> Aranha, depois

de concluir as negociaçõe�
refen:'l1tes ao empréstimo
:Ie 300 milhões de dólares

;-.- I

para liquidar 05 atrazados
Ela, 10 I l\'Ipl':dional) - o a-o cOD::lerciais nos Estados, U'

vião "Becchraft" da FAB nro-\
' .

eednnte. de CUt';�iba realiz�t; a- nIcles, voltou suas vIstas

tCl'l,"ssag'em de emergêneia na para este assuntç e assumiu

praül de Laranjal, 110 Estado rio pessoalmente. a direçã':)
Rio. o pilõÍ'J, ten.ente Oscar. d,)s c·ntendimentos C01n os

Augusto e {\ co-:p,iloto, te.nente inO'h'ses. Divulcra ainda a-
Eloi, fie3J'am feridos. O ('sladn b. b

do tenente Eloí inspira. cuida-l quele Jor�lal. q�e Uln dos
doS. pontos prmClpa!S que vi-

saaem forcada
.., ,

o exercito coreao.o

o MENSAGEIRO D
BLUMENAU, (Santa Ca rina), Terça-feira, 11 de Agosto de

Iniciados OiS _debates examina
ram-ss todos Os serviços em cau,": ferio 'de vocesv, UTout court"; �,
sa e da atual execução, 'chcgan-

to sem envolver conces�ão ã� OU-".
ct:o e-

'..
1

- .. 't
.. lrns, classes, das quais fora do. seu'

,
, -B. a.cone Us�(} oe que !nUl'.OI': "elementar dever tarnbern cur�.de1:s so poderão tSofr'Ür modíf

I
No, acervo das suas graças c�m '

caçao. radical com a !prmcima apenos 05 que trabalham. Su�,,·,
reforma do Codigo Comercial. 'trilem-se .cs que dão trabalho. <:iS ....

LEVANT.AM:El:"TQ D08 <ll1C empregam, OS que. guiam' ,
e,�

liSOS COMERCIAIS disc.ipHml!:l os trabalhadores. PO;j1
aí se i>oder" medir' o sacr1fleio de
diH:itcs·.e de' <Í�veres que repr�

RIO, lO .(Mel'id'.) - Conforme ses produtozas, o sr,

compromisso que assumíra por Brandão de Oliveira e

oeasíão de 'sua recente visita ii diretores da, A'saodação Comer

Assocíaqão Comercial, o .sr. João eíai, e" da parte do Ministérhl,
Goulart enviou, ontem, ii. sede Os s,rs. Mira.n:da Neto '.diretor do

daquela entidade o chefe de seu Departamento Nacional de Jndus

gabínente, si'.' Luiz Co.reia, e os tria e Comercio Clovis Rodri
diretores dos VUI':OS Dcpartamen gues diretor 'do Departamento
tos do' Ministério do Trabalho, de Propriedade Industrial, 'Pireos
que mantêem relações com o Fe.rre;ra, diretol' da: Divisão' de
comercio e a industr+a. Assim, Registro do Comercio, Regirial
.reafízou-se demorada reunião, do Santan'�' diretor ,da Divisão.

comparecendo, da parte d'a'3 elas de Expansão, e Alvura Trindad't'

, __� .. Cruz, ínspetor dos EseritorlQS

f�lkas 'e'Cnl'I'SI$ ".!'t fre-
CCJt?Ierciai� no Exterior.

{,ii U i \i!Si UQ V O sr,. Carlos Brandãol' de Oli-
veira deu' a presidencia dos tra

balhos ao sr, Luiz OJrreia :1Ue.
declarou terem os entendimen

tos encetados, na reUIlião o 'oh-

RIO, 10 (Meridioanl) - NoU- jetivo de lima ação conjunta ca

.cía-se que falhas de, caracter, paz de aperfeiçoar os serviços

técnico está se esboçando na fro do Ministério de ·int.eresse' das

ta Inacíonal de fetroleiros, sen- classes produtoras. pessoalmen

t-In'do-se também os -efeitos de te conhec_g.;.-perfeitamente o valor

falhas admhlistrathra's e comeu da cooperação que aos poderes

Iando-se que .a emfresa já. está .pubflcos pode prestar uma Asso

desorganízada tnteíramente, çois eíação COlnercÍal, pois já exi'!r

há crescente in:com'patibiJidade ceu o cargo" de secretario geral

entre Os diretores. . da de P.Jrto Alegre.

ta de petroleiros
-Eisenhower ratifica a 'ei
fie ajUda ao estrangeiro·

WASHINGTON. 10 (UP) - o nresídente Eisenhower
assinou hoje a lei de ajuda econômica e militar ao estrangei
ro, durante o ano financeiro de 1953-54.

-Mobillzad a Dsslciaçao Comercial
esmagar a alta do affOZpara

cio local a responsabilidade das al-,
t3.S dos pre�os, pois não é ele quem

os estabelece.
:;� verá mani!lra (t:\ \!cP!erri9

imfl.J lador local, reagi..' qua·.do
1h ....'Hl alia ,não pa;�ç� ';...:�ta cu

ntJrmrjl�
_ Há e deve aÇl.)ta-la. sem d�-

r.,tt.fn. AháSt a e.s� .. res:1c1tc já
(.'ç!l.�"'sel com.o3 sr�, COl1stanti-
1,0 !lf�;r_.uoni FIlho, atacfl(li' �-l, e i

.

o'!;o (}.Jnçalves Dias, reprege,l' RIO, 10 (M&'id1o-nal) - A 0-

!a' te t' cfhgamos a con<.:lnsio rlf: posição cOnsiderou de modo ge

'ue i�, t:iS W3 cate r(')':o;: tIlercan- ra.l tranquJ.lizadora e oportuna a

';:i {.•. r\l�'lbalh�1'1 com bcnerlJs nota. da presldG-ncia da R�públi
at.'lj, ,meios, nes�" pr'lça, deV';ll1 ca sobre a ,1'éunl.ãQ do min'stério

C:'.1:. :rr imediatame':'� em açq(l
.
Entretanto, a atitude é de fX

at"-'iI'.sta'S, vari.':i�t.,);J e rep;e�. pecfativa. O BJ.". Arutr dos San-

0;':- .hl.'''.cs c01nerc� 11�, I too declarQU:,
Ch!i'garam a algtlma condu-

"Julgo 'i Dota' do governo sa-

são?
•

• ti-sfatoria, 'cabendo agora ao go-
Sim e "té já me 1�IOVlmentel, 'verno Q ;rest�ifu dever de fazê

A\'Ístei-l�"" com o. pres.dente d� la observar nos seus precisos
A"scchcao ComerCial e lhe deI.

Aff A
..

. ,

- termos.' O Sl' On'So nnos

cra1heci.m�nto da conclusao a (�lte disse "que �. �ota é tranquiliza-
me re1er., tendo o sr. Brandao '"

<1" Oliveira apoiado a idéia, ficutt- .dora".
60 de amanh;, expedir convites

,;_�s Dil'etCtrH1� do� re5pcctí vos Silldi ...

o m�is

Tranquilizadora a nota

da presidencia
S. PAULO, 10 (lVIeridi.onal) - DLlranfe a reunião

da Superintendencia dá. Moéda e do Crédito, na últi
ma terça-feira, foi focalizada a, shuação dos acôrdos
financeiros celebrados entre São Paulo e a União·

De posse das informações, apuramos que o Sl'"
•

Lucas Nogueira Garcês encontrou-se com o sr. 05-'
valdo. Aranha. Há tambem a probabilidade de o sr.

.

Getúlio Vargas ter se encontrado com o sr. Lucas
Garcês no Barra do Píraí, onde fo! passur o fim de
semana. O encontro entre os 81'S. Lucas Garcês e ÓSQ
valdci Aranha deu-se 11a �azeDda do segundo, nas pro
ximidades do local onde o di.. Getúlio Vargas esteve�
O encontro teve, segundo o sr�' Garcês, o objetivo,
de examinar a conjuntura finilIlceira de São Paulót'
nada .nÓ entanto transparecendo deste encontro'

.

Seria uma consequencia natural
da compreensão entre as nações

pHr::\ U1U::'- reunião,

breve pos�ivf'l, naquela AJ �(}da_

<;ão.
'

UEAÇÁO IMEDIATA
_ Confia no resultadO?
_ Plen3mente, Aquela tres ca

tegorias po{)�m resolver a situação
poiS os homens do comercio sabem

qUi) é preciso reagir imediatamente
contra a sIta exagerada dos pre

ços. 1<;' logíco que a produção tem

que Sel i"centivada' e estimulada

por preços compensadores. O C'l

l!lércio pl'eeisa de um lucro r(l

zoavel, 10;11':1 poder enfrentar certa

.�oncorrcn(.i? e as dc�pesas que to

dos os di�.E aumel1t:tm. E a ninguem
é <licito recusp.r colaboração. em

beneficio rla coletividad1a, ainda que

seja necesrsrià algum sacrificio.
- Nc caso do ar:rozt sr. Brun'l"!t

,Castro qual é a $ua idéia?
_. A. d� um entendimento sim

ple�, form?l e objetivo, visando to

do o respe1to ao preço teto e 'Ca_

da qual N:atando a ·margem do ou

tro e estabelécendo do outro um

VOLTARAM OS AFA....

MADOS ' COM'PRIMI-

DOS E TI p. I N DE
BOEHRINGERJ ALEr

nham causando maiores di
ficuldades aos entendimen
tos, já está resolvido.
0:- ingleses decidiram-se

finalmente a dur garantias
de que serão concedidas li

cenças para importação de
produtos brasileiros num

total de 40 milhões de li
bras. O Brasil tambem deu
gal'anUa idêntica com rela
çao aos produtos ingleses'
----------------------�----------------�--�------�--�----�----������----��-

Fraqueza eER géral
VL'l'HO CREOSOTAnO

SlLVEm.A

n
l\
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Interesse no mercado brasileiro \

tOOCOfó3 a Grã-Bretanha ellllavorecer 3 soluCãodos atraza�os comerciais PORTO ALEGRE, 10 (Meri

dionai) - Um polonês entrado.
clandestinamente no Brasil rou"
bou joiaa <> valo'r de trezentos

:m}l cruzeiros, O :roubo foi pra
ticado na j>;>a1heria Henriqúe
G-errardt. O ladrão roi preso �,r
horas após. Fez oitenta perfura
ções ;na porta, conseguind'o que·

bra1--itn� a, resi:3tencia, car.regan

do as joias e o dinheiro. O po'-
le.nês Kazimir Melo, doe 25 anos,

{le idade, chegou ;peJo;:! navio

"santa Ur,sula", e será proces-

lSado "e expulso de Brasil.
'

LONDRES, 10 (DP) - Círculos ingleses bem informa
dos dã:: a entender que a "'Vhitehall" tería maiores dificul
da.des em assumir quaisquer compl'omissm: em vi"ta dos gros
s:s das compras britânicas no Brasil, qUe já l:ealizaram 'por
vía particular e que a t·.:nc1ência é a volta à empresa privada
d,e todas as importações britúnicas.

Contràriamente são agora um pauco ,maiores as p'o'ssibi
lidades do governo britânico concnl'da�' em que, pelo menos,
uma parte dos atrazados comercials brasileiros, seja cons:1li
dada por um empréstímo, aproximad!I.1ente à· longo prazo.
Os exportadores británicos interL'3Sados no mercado brasilei
ro, que fnv.:recem sp.melhante .solw::fin, alegam que prit1ica
menle a maior parte dos atrazados :h'! foram pagas aos for
necedores do Brasil pelo "EX1)Ort Credit Gnal'antee Depar
tament", do Board of Tl'ade, Istl) é, pein governo britànic-n.

Este não terá, assfm, dificuldades' em des�jar abrir ao Brasil
crédito a longo, prazo.

.

NOVA IORQUE, 10 {UPl - Todas as entn:gas do café

Santos, à termo, acusaram, hoje de manhã, uma baixa de 2
cts. por libra-1;Jeso, ou seja, o máximo diário permitido. �s
.vendas foram atribuídas pelos operadore!: aos boatos em Clr

éulação, segundo. os quais o governo brasileiro atenuaría as

restrições do câmbio no que cõncernc às exportações de ca

fé. Segundo esses' boatos o Brasil autorizaría aOfl exportado
res a vender no mercado livre os produtos de suas vendas
que ultrapassarem aO nível de :33,05 ct.s. por libra: Até es

se 'preço as conversões em cruzeiros CO!1tinuarÍam a ser efe�
tuadas !)cla taxa ofieiaI· A' base desses boatos, os operadores
inclinam-se a· pensar que essa concessão do câmbio, caso se

ja confirmada, podel'ú determinar uma baixa nos preços do
café em dolares.
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. , , . O Antomovek Club de Blumenau {em (I ma:umo prazer

de convidar seus assocíaâca !: da S. D. M
.

Carlos �()mes e

E1cmas famHias :pa.ra (I Baile Social a se real1sal' no dIa 15 Ide'
a (lst� firóximo Villd()uYO com início ,às 21 horas, n�� amp o:i'l- ir s.' D "''' crlnrlos Gome!> abl'llhuntado pelo -Conjun
sa 1)e5 ",a

'\
• lU. "'.. ' ,

to- Frainer" I'tPlie: e" filhos)"
' A_ DlRl':T?�I�. ,

'OBS.: � Traje de passeio. As mesas pOUI.'n: �e! reservadas na

séde -do dul�, 'bem como os convites especiais.
,

'\ .'

(luhe Blumenêtuen se de Caça e Tiro
ASSEMBJ,.EIA GER�L, EXTIV\ORDÍNAR�A ...

Pelo prese,nte, ficam convocados os s�nl;o�es 80C1OS. a

e,::;mparecerem à nssembléia .geral exn_,ar;rdma_rw, a reah�::
se mo 'dia 18 de .agosto de 1953 (ter.ça-.::elra), as 1�,30. hOI as,
na séde deste 'Ol)lb,e, p:al!� delibJ�r.al;em. &obre o segumte.

·,ORnEM ,DO DIA; realizou recentemente1:s
,Ápro'\?açã,o·.rla 4tlÍ antér�?ri : .,., _ maiores manobras aéreas

.2) Delíberaçãó sobl1e um proJeto. de loteamento do terl e
� t }

no, do[} Clube e autorizaçãó qa, I;>iretor!a de promover a :,en_da La �isiot ia da Inglatel'l'a, Idestes rôtes' para obter -6s fundos, para, t04a3as CO�lstlllçoes e1l1, honra da Rainha E1íZ3- Durante uma festa ae1'O
e iÍlstalaçóg.s indispens�veis ,das, modaiidades esportiVas pl'U- beth II e de seu esposo, o dc,spol'tiva realizada no
'tiéa:Cia ·pelos associados.'

D ,) Ed' b aCl'üdromo de lVIanguinhos,-3)' Assllriio� diV�s,os:', .. .

uque ue 111 urgo.
Não havendo ·numero legal na lY',ra marcada, a assem- Não obstante, os jornais r\o Rio· de Janeiro, ,:foram

blél3 rios 'te-rmos �est'atutários, funci:m:t'rú éom qualquc:r nú-
COmetltaram acerb8Luente homenageados os oficiais e

mcto' t1'atü;COl'Ti'do 30 minütos.
��'b'

-

d d euletes da I'Civil Air Pa-,

Bl11mena:u, 7 ·ae, ag.asto de' 195H. ,� que essa ehl 1<;<10 o po c-

"

'

ALFONS'O DE OLIVEIRA PresÍflente. rio aéreo britanico mal ·che trol", dos Estados Unidos,
gou a impressiom:r os ob- ,QUe ura . 'visitam ,o :nosso
:>ervador€s, estrangeiros, O l;aü,. CCl1stando. cio VI'o'gra
casal real observou o vôo de ma de solenidades a incor-

bitre. Saguí, no centro da in- Q'lversos aVlOes exibidos, poraeão à frota do Aero
1.ermediária esteve numa tar-

com a :finalidade de de- Clube do Brasil de dois no

vos aviões "PT J 9", serviu
de paraninfo no batismo de
um deles, o que recebeu o

nome de "Senta a púa", o

ceI. Alvin R FortneY, da

Fo:cça Aérea Norte-Ameri
cana IUSAFI e comandante

DE da deIu:r,.6io CjLle atualmen
te })erê�;T� [) BrasiL

I

Grande fabrica de: plad�§
'dtl esmalte, metal, br�'
ze, earímbes de 'bar

,

e mélal" datidol"es palra;
oub:os

'1' A ·B E L A ·D CE H 'O R _�' R lOS

Saídas ii" Rio dI} >.re.to NOS DIAS 'OTEIB :tlailla;s de Blmnenau

6,00 horas 9,30 ho�as

11.001 !lorás6,30 horas

7,30 horas

12,00 horas
13.00 horas

12,00 horas

16,00 hol'as

17,00 bOl'as

TARDE
,13.30 horas

lU.oa hGl'à!1

17,00 horas

SA-BADOS

12,00 bO}'l15
13,00 hora,

14,00 horas
DOliUNGOBA:OS

a,ao �o"áS6,00 horas
'9.,00 norlls6,:1fi horas
11..00 horas7,30 horas

�_:-' 13 31). h l'ail12,00 horas
�..,.,. .'

' o

16,00 horas 17.$0 horS5

16,30 hor.a,s 1'8,90 J:iCll'R6
17,00 horas 19,00 1-.0'1'36

iNPI.ElA M·D"R"E;IRA & WERN'ER
'VL�GI:NfI MA'ltlXS,lllN'l'RE llTAJAI' B m:;1JiiiiilNAtI,

,1lõRA'BIO nus 'ON:I"US�
,

PÁR!f_AS PARA lWAl': 7, lO oe ·�$i�llltora.:
PARTIDAS PARA, BLUMENAU! &, ,8 � 15 ROral. ''>,'" �..J<.

'llORA'RIO ll.AS CAMIONETas: ,.�
l'ARTIDAS PARA BLUMENAU: ! ti 12,30 hU•• ; ,
PARTIDAS PARA lTÂJAl': 9 li!' 1� hor....

,

PASSAGEM: Crf 15,00 nos ônfuU!i" 'Cr" 20;UO nlUi_�!mteta.
AGj;jNCrA;E'N'{,'l'EA,JAl'; :RUa llexelli."Luz. .. (�o·�u !la 11:1111_

Ma.trtz) � FG�I 373 ,,:' ': ',.

�GlllNClJl ;EM ,BLUMENA':l'= ,�fa�n";4 Il'iI �n,fIIlfjj (:A.-

lIenela Bra.-Rlu) - Fone. 126&

·IODOVllllOnPRÊSSo--ÍRusouEasf

y
,; ,.,

,

Cünc6!l!!sionl.Írfoll:
CAMINHõES F. W. D, (FoUl'

"

. Wheel Drive)
i'RA.'.I'OnES: 'L, H. B. Diesel

�eça.s e Acessaria!!:
.

FORD - CHEVROLE'r
, - L�hha,

itUMENAU�

TornelO Iníci-�, não 'est.á
a levr.r a bom término
pa-rtida futebo1istic�_.
Pal'ubens ao Umao, o con

junto vitorioso, que soube hon

I i'ar a cidade de Ibirama, le

I w'ndo de vencida HS equipes.

I
rios111en!>1!s, !>uraben� ao vo- I
luntariltso Haity, VICe cam

peão do Início 1953,

8
o:;

.

trabalhos de acabamen-,
to da MototPi!rtft "Prefe'i"
to HercHio Deeke", ,perten
cente ao Moto Clube de

"BlulTIeWiu. Porisso que, no

próximo domingo terão iní'
cio intensos treinamentos
.a6s' vários motociclistas da

'cidade que deverãp inten-
vir na !;ensacional jornada
do dia -6 de setembro, por
ocasião da inauguração da

quela moderna pista doe
cO'ITidas.

H
dernoeracia brnsileira.
Abre_se, com '!,ste Congresso de

Previdencia, antes de tudo, uma

implacavel ôamj'.illuha 'de 'desmoril

lizacllo do Brasil, de descrédito das

Eua;' ,ruitituiçõe� -e de rebaixamen

to de> seu gtlverno. Sente-se"através
da' 'âudaeia das inve,ctivns dos, Cl;l-.

munistas fiO plenaria do Congres-

S'l. Ó abandono do gover-no, que é

II'cuado por eles. A ·serie de capi
: ·tUlaçães iJ:(> sr, Goulart, ,dian,te da

dfoiiezÍl. C10S 'b'Olel1evi%tas caboclo�,
'noQ oferece a sensação �e uma au

to;idade que, 'ameaçada, vacila ,e
deserta d� co�batel'. Se mais dias

'duras8€ C Congr-:sso, dele, se po_

de'ria dizer que foi II. desgraça &

ti rerdíç-ão de U,fi governo. de tal

'n:>od�l nele o :pinistro do Tr�b(JJho
em �uas I eumues, cavoU o leito pa

l'a a tra�edia da propria debilida-

de no €'h:l'l'entlill' os inimigos e os

'traidores dR llutria.
Depois do ,puis e

ções libe1';;is, q,qem sel'â o �lais a

tingido 1'01." singular c��erelo, por
eBBa '(>xll'llvagante fraternidade do

Sl' . .Toãí' Goulart ,coJ:J;l os, agit�do
res eomunilltas? E' o governo do !ir

,

BlUMEtJAU..JOlrfl�
VlAGltN8 :!lA'fi'l,DAS • 'e1MIDU.ii

-1S0'NO'�'
111 XP''BlIt lI.lI!) A M »-0 ji;1I�.''''

A HLlJi\IENAU, 11-8-1953

cc f NEM ..A s,

Busch (ine
"II O J E - 'l'e1'ea-feira. - às 8 horas - R E P R I S E

G 1. O R 1'0 S'Ó ! - Eis a patavra parn co:;te 'gigante em
.níeolort ;' ..

l'fl V A N.tI G r.
tee- II O J,E - Terc::deira - às S horas - R E P R I S E

O' drama da Vii'gem dos Paúes rOMino:;! A dolorosa historht
da peu ueu ina I\{aría Goretti, que defendeu sua honra com u

pl'ópria vida:

HCE'U SOBRE O PANTANO"
o . ViNGADOR DO REI"

Ó Cavaleiro Negro ... Os valentes arquelros de She,rwood _ ..

A bela e'loura Roweult", A triste e morena Rebeca .. , Ri
cardo Coracão de Leão e .cs tra ídures normandos .. , Veja-os
em "IVANHOE', O VINGADOR DO !tEl", uma vibrante nar
rativa de amor e aventura extraída das págtnas Imortaís ·de
Walter Scott! Uma das maiores reatfzacões ctnemateg'rárícas
de tndcu os tempos! - '''IVANIIOE', o ";INGADOR DO REI",
é uma super-máxima produção da Metro. com Robert Taylor,
Elizabeth Taylor - Joan Fontaiue - George Sanders, e, ..

não esqueça, "GLOR10-S0" é a palavra para este 'Bu:per espe
táculo em Tecnicolor. - Acomp. Compl. Nacional, short e

Nlétr.o, Jornal. - Platéa Crs 8,00 '_ Estudantes Cr� 5,00 -
Ba!lc5:'O' 5,00 - A' noite: PI. numeraüa Cr$ 8,00,
AGUARDEM .para breve, o novo e sensacional sorteio sema
nal de Cr$ LIJOO,OOl- A SEGUIR: "0- Dia que u 'I'erra Pa
rou" - '''l'estãmento tle Deus" - "Yinhn, Mulheres e Mú"Í
ca" -:-- "A Filha üo Cmnandante"

, (Censura Livre)
Um filme \'li.rias vezes premiado e elogiado, pela crítica mun
dial! "A obrà de arte de maior perfeição desta época", diz'
Frei José de Guadalupe Mojica. - "CÉU SOBRE O PANTA
NO" - a história de uma nova Santa. - Um filme .que :todos
deverão nnsistír.
Preços: Platéia CrS 8.00 - lUeia :pt 5,00. - Balcão Cr$
5,00 (preço único),

,

BREVE: "O CONDE DE MONTE CRISTO" super produção
frullçesa.

A
';:1), urnrr cartn, so1icítnnC'_l a cola_
f)Ol'i-H:;"JO cH:ste düü'io na humanítn ,

ri a C;,tYJjJ::nh[l cuntrn a péste bran,
co eJ;1 toda a regíão do Vale do
H'lj:lÍ, ,HJ mesmo tempo que nos
envrou, inctusa, urna círcutar que
i01 r.n'igjda ,P. todos os prefeitos
n,lInicip!;i" do Vale do Itajaí, pre
sidentes c.<1S respecttvas Cârnaras
e c:ü iee�1i es das Assocjações Co
nl��l.'cJ[ti�� e autarquias existentes
néstu F:Qiflo, circular éssa conco
hida nos seguint.es termos:
·'A f\.��o-{'iução Medica l\) Vale

do Il�íaí, co�s;derando: ai que,
dia [( (;;(1. aparecem novos casos
de iube] culosos, tanto 110S centros
U:rl"',fU";CS CCnlQ nas zorras rurais des ...

ta l't'gi"o:" b I q ue os poucos leitos

p'·01<'StG5 da população: f) que,

COr.] a cv.errtua l consrruçâo de um

nove. oaví lhão. C91no foi proposto
pe]:) Selvico Nacional de Tuber_

culose , tais inconvenientes dgra
vai--se-Iam, certo? ainda. de que
se ría

í

muosstvet sua manutencão
exclusivornente pela Prefeitura lo
cal:
"PIl: swaer-ír a corigregacão das

ctass es repr-esen tatí vas de todos os

municípios do Vale do Hajai, no

sent rdo de se conseguir LO Govêr
no F�de;. a l, através do Serviço Na

CiOi,�,1 rie Tuberculose, a exemplo
do que �á foi preconizado pelo
rriesrno órgão. ern outros Estados,
a construcão e ínstalacão de um

per-ueru. hospital regional, de tipo

BATISMO DO AVIÃO
pa��a !Lb\.:Tculosos: existentes ern to- prog ress.rvr . destinado exclusiva-
da a ) egiiio do Vale do Itajaí. no mente ao tratamento médícoccí-
Hospital Miguel Couto, de lbira- rúrgi('o de tuberculosas. em algum
111<', ( e h�, muito que Vêlll sendo in- lugar (f'Y't!'al do Vale dO líaiaí, f6-
su1iciente" p.arn os portadore3 des_ r� .!e- ('cn'!�os urbanos, e &. ser n1an
S�J Hlúje:.tia e ({ue c'�le necessit lrn: t'Jo ern quotas proporcionais. por
t.:I que o Ser\'i�'o Nacional de Tu- todu os municípios deste Vale e
b'2!('ulose, hú anos, se opôs a CO"5- p.'o Goveulo Federal.
trU!l' unI pavilhi:io com

C�IPaCida-1
Co"",;m ressaltar. ainda, que a

de pUl'a 50 a 100 leitos. !"tnexo ao \"nsía J_'ê�e de c0111unicações rôdo
Hr�!,;ial Municipal Santo Antonio, e telTo, j;;rias da região, tóda pro
dQ ldun,€-ntlu. e euj:-t lnn.nulenc:ão V ...dd de Energia elétrica e de ligu
dC\·eI'!:l 1'(>nl" �l cargo da Prefeitu- c:;c''le;; <l-e]egrúfica...c; e telefônicas. bem
l'n dêtite l�!unicipio� dI que a ti- con:o a cxisti!ncia ce lnicroclinuls
tult> r �·I'c§.rio. já s� adn1itiaJn tais pr('l!J1C::o�. se prestam sobrelnanei
de el1t��, hé1 alguns anos, COl unl ra ii eXt�<:'uÇ:ão do p�ano. sob os

"SENTA fl PUA"

pCf.(UfnO pavilhão provisório, de
1J�l:ldeira, que· dispunha de 6 a 10
leho:-:;, e J qu('� êsse pavilhão foi re
�enlcmeld.:: demolido pela Prefei
tura. �I rer:'ido' da Direç30 l\lédica
� hdnlihi ..·trutiva do referido hos_
pital, r1e·.ido· t\s precárias condi
çôe� eUl (�ue 'se eílcontrava a velha
const ::-uçttO c, t:Ul'lbénl, levando-se

t":laÍ.;, di\'i'!:»"sos aspectos,
Nt'ste sentid!), 'a ASSOCIAÇÃO

�.!�DICA D OVALE DO ITAJAI.
fa� UH, c"lo1'oSO apelo ,a V, S. pa�
1'a (lue se empe,nhe junto aos srs. Go

,·er(l�acr do Estado. Presidente da
Assembléi::. Legislativa Estadual.
Diret<.-!" tlC Departamento de Saú_
de Cu E.'tado. à Associação Catari-

mOllstrarem O trabalho diá-

:nEMONSTRAÇõES
PAli:AQUEOISMO

Qlli. cent.1 que, enl se tratando de nen8-C de Medicina, en1 Florial1ó
Utl1'. rl:0�(Jcônliõ de clínica gera'l. si- pO}lS. acs Senadores e Deputadop
tuada elC. pleno centro urbano, os Fedl':'rai;; rcr Santa Catarina: ao
tube�'cll10'OS, frequentemente, eram ,,' MlIll5lrO e'a Educação e Saúde
3urpl'l"er,ô:idos' nos bares, cafés e e ao Diretor do' Serviço Nacional
cinemas d:> cidade, além ":'3 que, dA '>'uberculose, solieitando'h.esnlP!lefÚE.n�10 o número dêses doen- su::} Yalit;s3 e indispensavel coope
les, continuamente apareciam ou- r. ('iio para o bom éxito desta cam
Iro" ,.: �(l<;s de fóra da comuna, lOanhn, el'jas ele\'av:as finalida,des
t f�f�lld\gand{j ndmissão ao citado torna-se desnecessário encarecer.
p3'.ilb,lo. sf'mpre superlotados, os C"m O� melhores agradecimen
quais. nftsEe interÍnl. permanecen- rosc. subEt.xevo_me atenciosamente.
do IV' cidaC'e. constituíam fócos PEla A�sociacão Médica do Vale
a"il)ulunte3 de contágio permanen- do Haja;. DR. RENATO CAMARA,
t .; 'p'r'6vccando tais fatos justos PRESIDi'.!':>.rE"

Com.tituiu eS1?etáculo inÉ
dito, a demonsü:3ção de pa
l'aquedjlrno,

.

realizada há
POUCO);' dias em Aracajú,
com á assistencia de IO.OOO ce)'ú e111 seu apartamento. no

., ,., \..0' f'
. . Cepac"bana Palace, um cock-

�es��)a;. .

S o leIaiS e })1'ae..as tail para u qual c'8nvidou a
a0 J:.xeri:lto de Paraquedls-I :ll1pre!C:i;J.

.,

(

... �

- ".-

.

- . .. _
..

�.-1 ',,""_ _

-".

ELA Sllbe· ql.tal é' a últitlta 1l,ovidade !

Andar Da móda, 'Ser elegtmte,' gastar
-

d '? Epouco .. , quem nao eSfJa, -<, no

entanto, como isso é fácil! Basta se

guir diàriamente os anúncios! Quem
lê anúnc:ios conhece o gô,slo da época,
distingue os bons preços' e sabe qual'
a .loja que tem as novidades! A
leitura de um anúncio - é sempre o

,pI:fir�éir�'pásso panCu·ína boa compra
pois uma )oj!l que anuncia assume. a

responsabilidade do que p;o:i1;lete, tr:1:�
SUáS ofertas a púhlico para que 'se
jam

.

comparadas e não se' esconde
dtI'ás �Ias v i trinas, ã espera de um

fl'egups menos exigente, E Íembre-se:
Cfuem lê os anúncios salJe �on:hprar I

D,M ·BOM PRODUTO É SEMPRE UM PRODUTO ,INUM'CID'DO
CAMPAWiA Cl)5 ·.'P['.I<IOS ASSOC�AO':;S:"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"ai· ·resllld'llIIir no'" B'rasl-1 'a nela'����� ���::l::�:�(�::.��t�=:��· :��:�:�:d::���s����;'�ãt:�:���'� ���;l���d�::�::�i:r r:�l���:��
I:" Mmlsteno da Ag'r+cu lt.ur-a, de Iavoura do trigo. Lsto porque :} no mercado interno. }l'Clssibilitan-

, calrou q ue .a usstst.ennía técnica preço' base estabelecido de 01 � do u'n margem maior de "cono'

a'
,

'

,

'I dR" d N
'

" prostada pelo governo em adu- lS0,O!) por saco suscitou vcrdu-
m la de- divísae par-a ri E'.:a'�\!.

'mals,v,e a o ei a oruega ��=' L���í�:.��a�ofi���!�o�:.e a l;::; dt'i'D l��:����: n::re�;;:U!�Illa:l�: �.�;o".pussa
a importar ;;.a,ú!i

, '" '

. do horn tr-mpo :J:;''lma1ado nos ",�,u::;'::"�===-=="'::" -==============:
RIO, 8 (Meridional)

,

Laure ntzcn com a, princesa qui. ll'a ultima ve-z em, fevlt" ÚItllUCS !'1'·�c:�, PO,:slbilitar;;o urna -=============-----------------;
Qu/'o·reráos viver, no Brasil, Alexandra constituiu um dos rc-iro do corrente ano, quan- sair!! do, t"'go, {'Bte' nno ien l-

C B
.

como sempre viveram meus accntcclrncntos sociais mais do t crnou as primeiras provi- mente c;xtraardinária. dev{'n,ll:'

ebísavõs; e contribuir para o brilhl'.lltc-::\ há cerca de três dencias para fixar resídencía l'cg':sil'at"$c quasí o dobr-o

I..:.sa uerg rprogresso deste:'p�ís como se meses, tendo ussísttdo ás cerí- aqui. que; obt.ívernos rna c';)lh";ta :1"'''' �iU
fosse um brasileiro" - assim manias matrimoniais membros '( O sr. Erling Lorentzen é, rio.r��'
mícícu o sr. Erling Lorentzen das í"miiias reais de varíos segundo suas proprias pala- As lavouras t.rIt.ícolas, pela:

IIGRANDE Vt.�U\A n� INVli:.nuOsua palestra ' com a reporta- _países e O "grand-rncnde" das vras, um homem ligado sen- ínrormacões recém cheg�das, es �i�U LV.. �Ki1
gem de O JORNAL, ontem, pr:r�c!p:,is cidades europeias. timentalmcnte ao Brasil, pois tão sendo amplamente bcncl'i
no Copacabana 'Palace, onde "Ouer'o viver a,é lado de é bisneto de imigrantes 110- dadas, e pelos cãlculos [,'lo,'
se acha h:'spédad'o com sua ErIing ólpenas como sua espo- rueguescs que no fim do se- teremos nada menos de 38y;' :1

esposa, a princesa Ragnhild SU" -- r:ccla:rou a princesa. culo passado fixaram-se por ma;s do que 1'oi eonaagu ído 1"11

Alexandra, filha mais velha "Apesar de termos aqui ehe- estas bandas, Seu bisavô, 1!15:!. ou seja sobre 689.00fl to

do pr íncípe herdeiro Olave, da gado numa manhã brumosa, Hanz Dudwrg Lorcritzen, era neladas do produto uos �"ta<ll)"
Noruega, "

sei que o verão aqui é um chefe de uma firma de na-
(12. Santa, CaWl'ina, Rio (,�xand"Casados há poucos meses, convite permanente para a vi- veg'lÇão rnar-ít irna no, Ri" e seu do Sul e P::Ll'uná. jpode-se' dízer ,que o jovem ca- da, PW';' o sport, e tratarei de bísnc.to, ;-'cguindo seus passos, Declarou ainda. o sr. tn?:h�\,

sal veio ainda em lua de mel aproveítar essa, oportunidade mantivera (JS negodos dos as-
Bm'gantr} quo re'na gl'a "1,, L'lI'

para o Brasíl..ffxar resídeneta. que os negaCÍOS do' meu ma- ccndentes, pois aqui ainda
"Ficaremos no hotel províso- r ido ofereceram a nós ambos, .opcr-a a companhia de vapores
rtamente" '- disse-nos a prín- trazendo-nos para morar nes- Nopal Line, com serviços do
cesa. "Já temes amigos in- te pa ís". Golfo de Mexico para os paí
eumbídos de 'encontràrrios u- E,::1;.l é a primeira vez que ses norôícos e para o Brasil,
ma casa num' local, sessegado :! princeza Alexandra vem ao Uruguai e Argentina. Agora,
e arborizado, onde possamos Brasi l. Mas para o seu espo- ampriando suas atividãdes co
gozar o.�' aspectos mais encan SO, (' a, quarta, .pols esteve a- rnercíain no Brasil, o sr. Er-
tadores desta 'cidade". ',,,�

IL1g Loreriízen adquiriu todas
Recorda-se que o casamen- as ações Que a Essa detinha na

to do j-;:v:em -milíonarto Erling Companhia Brasileira de Gás.
--,---- -

-

Prepare ott. A princesa Ragllhild Ale-

I E L E C r fi , f'ili O x3�)dr,:, Que tem 22 unos de
. �,,'lJ 11" I I) futura de id3de (' t;dona de grande pel'-

M Ar It I ( n C"lh sonaliàadE', 'e�ievc com a fa-
U i \li seu I o rnilin I cul, exilada nos Esta-

dando-Ih., d�s ;'JrlitlOS por cerca de 5
,

I ! anos, <t '-CC111vite p2soal do pre-
ln I;'nS" �I sic:en1e- Frankl'n Rooseve!t,áU'tl:U' l/til J ;� I enqUPl!tl dur<ll! a ocupaC'ér;1

I{1,�c,fõsl'C!!l-C�1ci.) l�,' i 3!tm5,
I ll(;,k <\ tarde o cas�l ofel'p-.'�"�;e;:;JJ

_ _:.';ôiJS��,"
'

(:-'(JH('lue tta 21i'it Il:tgh::t. letra C)

K U R'ZI E· B E R I C H T E

CHINESEN UNO WEISSRUSSEJ:.l NACH ERA
, .SILIEN

RIO. 9 (Meridional) - Im Hafen von Rio trai
der italiel;isehe· Uébers�erSchnelldampfer.

.

"Conte
Grande" mil li:inwanderern 'ein. Ausser eu�opaeischen
Passagleren braehte' dás Schiff �uch Chinesen und
Weissrussen aM Ernigranten fuer Brasilien miL

a safra trigqelenova

505 - BLUMENAU __,---

Casacos á começar
Casacos 214 á cor:1ec:ar
Casimiras corte a começ-ar

Chapéus finos
Lãs (metro)
Lãs xadrez (metro)
Camisas xadrez

c-s
Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$
c-s

190,00
150,00
250,00
95,00
29,00
53,00
48,00

E ASSIM MuiTOS OUTROS ARTIGOS A' PREÇOS

JAMAIS VISTOS NESTA PRAÇA.
ij_;

NÃO PERCA TEMPO, VA' HOJE MESMO FA

ZER SUAS COMPRAS NA CASA B1JERGRR E GA-

NHE DIHEIRO.
Logo á prImeIra apllc ,ão, Nixi)�'

CI.rm começa li elímtna as esnt
nnas COKlO sI :tOSse por mágica.
Use Níxod.rm á noite e ,verá sua

pele tornar-se lisa, ma e limpa.
Níl<od&rm é uma nova :1esp.obertt
que combate Os rasito8
da pele causadores d espinhas, �

trieiraz, manchas v'?rme SJ acne.
lmplngens e erup�ões, V, ão po·
derá libertar·se d"stas a �çõea
cUtâne35 a menos que -tI' e 05
germes que se escolidem no mi
núsculos poros de sua pele. Portàl1-
ta, peÇa Nb::oderm ao seu farma
cêulico, hOj", mesmo, A nossa ga·
tNf'" � ral1t1a é Q

riaxf)(;}�rf9 sua rnt:1or
rira Il$ tíleccíil,s C'!lfinelill proteçao.

CASA BUERGER - RUA 15 DE NOVEMBRO NR.

_ ...._--------"'--�-_._---_----__._-----

i

'1 A conselho de São Hel1riqu.' ROXG, e como coaciJutor
o reverendo dr. JaYme lVlarques d.: Oliveira. que me proibi'

'1 ram de modo terminante nór fJ nariz de fora, CkVldo a

, um resfriado acol11nallhado
-

de L!br". !lassei, então a ler

qualquer coisa sobre o petróleo, TvI;.!" eomo _o livro era ca�

, cetc, transferi-me !Jara as Avent\ll:a!:' do Barao d= Munckau·

sen, quando alguém me cham�u pdo 1elefone .. Procuran�o
noticia, do 111,eu Estado de saude. ehaJl111U a mmha atel1çao
1)31'3 ,,-Pcrt"ria do novEl ministr,) Aldor.io Balbino, dispondo
sobre .-\s�istencia Técni<:a de Educação ( Cultura, e a cria

, cão de um órg·}:. que fundonaní junto ao Gabinete Minis·
terial com s:gla especial "ATEC". � ., .,I E como a ATEC ou a PET:E.CA Ja e;sta ll1stalad�, po·

, demos, agOrL'. e011\'er.:;a1' um pouco :l r(:<'pclto; quanto a ex

: traordinária cl'ia<:ão do sl1pel'�cosl11ico !itul31: imberbe, que
i veb substituir o bom barbad1l11n S:moes Fllho, que desS'
j lado de não ser mais mini..tl'o. vai chm',H' todas as suas lna

i gwas nelas manhãs luminosas, na Catedral de Fírenze, ou
: no tÚnwlo de Beatrice, a irresisth'cl eompanheira de Dante.

I Não '1odemos f21ici1al' o B�lbillinho. Fez a,quilo que
o senh�T chãma Bacalhoada das COI11!:::l'ües de Medalhões: ••

I Diretrizes e Bases! Fundo de cultura! Demúcrahza·
, ção dos livros l!) Un:fieaç�o e Sistematizaç�o. E. assim

I por di.mte são l.od:>s os conslderand'l da Portana Balbmesca •

------------------------------------.. E �ara guarnecer o "manjar PETECA, foram convo�
------- ----- -

cados os grandes doutores� os c�n.feitf"�ros e pastelõcst como

O 'A R M 1ST I C I O
Anísio, Fernando Azevedo, Pedrmho Calmo� (sempre a. poso,

�
Ls!), o paore Heidf'r

.

(o natav�l �adre HeIde:- ... ), _Gll.ber-
, ,,'

" ,,-",'
,: ,"" "',

"

," ,', ",' 'to F'reyere, Hermes Lnua; SantIago Danta, ate o Leaozlllho
Vital é como do manjar, o internacional Josué de Castro"

RElVIONTA aos hebreus E odns mais técnicos, e menos técnicos, sem esque'�',;L {1,')3

das hI'bll'ot"'cas nemes de figuras ilustr2s que, no entanto, não terão k:ml;r:;
a orige:'B '" (Alv31'\ls de Oliveira)

,

I
ni'í(l ,'h'Gou a oe :13:')' tlldas guer,;: da Coré:a, A quan- de comparecer às reuniões!

Gua:rd�l;'am ;eles nos salltua ,,!- :idade ,re:�be.tl=:��2?- �:. ����:',(:�e�es. e ; ,Jr'Jar a a- tas b:l'as famintas supri- No prinCÍpiO, trabalho febril". Setenta e duas ho;.,'as
rios, Nuo so as tabuas dos

I ü(:,a do anulSÍlclO na Co- !
IL.ll,,'JO (h. tarWCJ deslocan.- riE,m thO grandes dispên- depois, estará tud:J �squecido, e ir�o I?or agua a!Jaix� ,:s

-

I 1 "') A f pesquesas e os nlane)amentos e os mtwtos de se lmprlllur
seus lamentos, como os 1i-!l'éia cc:m,um pou�o,.de .frie_ (,:' _CjS,S�:,� a�su;:,o5 l�r�Cl= CIOS. "quantos en ermos

uma "orientaçãõ" sistematica com a aplicaçã-:> de medidas
vros dos profetas, "

-
... , la FOl uma nOl;lCIa que leL", _'" .. , o fUl', "I, sv.e curariam os remédios gas- caoazes de disciplinar o esforç� Côn1'lll1 em beneficio do

epstake" e "mateh" ex1ra tos lla tremenda refrega? prõgrama de educação e cultura" .. , (sic).
Lacerda x Wain�r, parcl se O dinheiro que destruiu, Pessoalmente, gosto do Antonio Balbino· M-oço inte-

gunclo }llano. Náo ou':! não t t'
.

? ligente. Sadio de carater, e verdêl.deiro democrRta. Deverá,
':I. quan 'o conS.l'UIl'la a paz. porém no exercício do cargo ser mais prático. O que o Es·

I'se Jesejasse ver acahada a TlJlvez <l doutrina comu- tado r{ecessita não' é de Petecas. E' de Escolar, E' de giná·
carnifidna de um país an- nista pu'desse muito mais sios. E' de Institutos de Ensino Superior. E' de moralidade

I tes ignorado e agora geC':{rn· se �e a�Ecass? tanto di. pedagógica. _

Assim invés de perder tempo com orgaos que temos
j ficam�n;e baste! tte conhe- nhE!ü'J para praticar o bem

a certeza ab�oluta de que serão mEramente líricos, o que o
,('idL, i('lido entrAémt,) pa- e aJneniz;:.r a miséria hu- Balbino deve cuidar é de C0cperar com os Estados para o
; g'J muito caro pe ,i sua pro- m::ma. ensino primário. Quem me informou fOI o mago do Itú, que

d num cálculo, muito otimish, cérca de seis milhões de crian-
pil,Çan Q. A nietrópole recebeu, co

ças aguardam matriculas .. ,

� Quantas ii idas perdidas, n10 dissemos, UIU tanto fria E, então, no que diz respeito à Educação de Adultos,I quantos (rfãos, quantos a noticia. Foi um desafogo, cuj:s recursos têm sido desviado3 em vários Estados?

I P " ... �l'm '�'lhos, �I,H'U que" nã.) l'tôsta duvida. Toda vez E' natural a ambição. E a gloria. Já dizia Voltaire qu�.
se temos muito; falta-nos mais! Balbino é ministro, de sete

j
Hci quantos anos o mun- qUe uma tempestade ame�- meses, porque em fins de fevereiro deh;ará o cargo. �' can-do aLr"-vesa o tem� ern ça tomar o mundo e depOIS dídata empipocado ao governo da BahIa, para substItuir I)

I n� �jo a ten"'-es ervosas Sp (;5s01"e todo" suspiram grande "c1own" Régis Pacheco.
,�(:: : �o, 11 < , • -

,':,. '

,_",. ! Desse modo chegando a ministro, teria sido preferivel.,em melO a guerras, a reV0- de 'L,llVlO: E LUI 18:'0.' apenas' ser o ministro da'Baixa do Sapateirél, construindo escolas,Iluçõcs, a convulsões? Pa- um sl1sf:�ro de alIvIO que a anerfeiçoando o equipamento técnico e cientifico dos atuas
rece que o espirita humano l11atrópób deixou eseapb,r institutos, enfim, fazer uma o�ra de resultados i�ediatos""
é sequioso por l'1elear, que cone a paz na C"réia Frieza Se a Petec� ou AJ'E<? for avante, o que na·;] acre�Ito

,

'.L quando se conclwr a pnll1elra parte rio trabalho, o Balbmo
SÓ se diverte qmmdo vê lu- que provem da Incertez", de já não quer saber de mais nada, preocupado effi fazer poli-
ta, E luta pode,'á haver em que realmente a guerra te- ticagem designar inspetores, nomear professores, auxiliares

I outros sent;aos porque o !lha cessado no globo terrá- , de ensino, tudo de maneira que P)SSH al�ançar o Palácio
nnrnoo é tão chpio de misé- qw'(" H!, �el11pre uma brasa da AcIll;mação, a que tem direito, !)orqL1e e elelior e nasceq

. ",
-

.', -: ç.,- .' , ,na Bah;a, Terra de Nosso Senhor.,
I r�as, oe dores de neceSSlUa- acesa emomxo da terra fna,

, Desejando sinceramente que Balbino mude de rumo.

Ides que se ap1Ícasse o es- N:iste sempre um estopim I 'tornando-se muito mais efici�n�e. pois qualidades _não lhe

, pirita indônüto. a vontade "ceso em cada canto do i I3ltam para se� um grar�dê nWllstl"J de Estado, l'eafll:mo-lhe
: -, 1 t'd ,',. P 1 i que ontem hOJe, amanha e semlJl'��, ao "eu lado, sereI o cer
I ee pe ,,31' no, seu 1 o em

r
gwno. arece que os. 10-: Ussi'mo das' horas incertas,

! bC'TfI, quanto r::e reétlizaria 11101',5 tnmados p210 egOlsmo : BARRETO PINTO '

; ncsr,e sentido ? ! nE,o se- curam da doença das i -- .- -

--:
-

_- ,

j\rlilh<�é's r'", ,';c/,u·qs 10- j '''uen''os E u <fprn1e está i p, S, - HOJe, nao ha, porque jó é'scl'e,'i a12m do que prc·.1� , ',�', , I b ,cI.
"

b-
,

I tendia,
r:.n-n g[!SlOS ,

llc:,�a mglOna I se,ii,pl'E: :razendo cocegas ... I

(�. D '�lI ..i&'.I'\."�'l-'�a. DOaV 0$1 a �. ", ,,,',:"�5.h c:\ .

Escritório ,de Blumemm
Caixa Postal: 153
Telefone! 1 t 67
End. Tel.: UMA

_.

I BERLIN, 9 I ;Jpj - O.õc:::eutsche Eisenba11l1er
."" líessen verlauteri,' dass von de,] Russen Truppenvel'-
schiebungen gros::;en . AusIDHsses. von Polen nach
Deutschland vorgenommen we:rd,:on.' Dies"!, Trup'pen
vershebiebui1gen sind die Gegen�nc\ssnahmcn der Sow
jetregierung gegen den anti-kommunistischen. Auf
ruhr, weh::h�r· Ín vielen Teilen Otsdeutschlands um

sich gegriffen hat. Seit Ende vergangener Woche ue

berfthren Züge rnÜ Truppen beladen die Palniseh
deutsche. Grenze' '.

. E_n.STIEG.I N'í>AS FALSCHE FI,UGZEUG

�" ,

,

...para' a vida do motor!

Acautele-se contra o excesso de fumaça de

seu C8ITO! Isso pode significar qtieimfJ. ím-

f·

Para evitar (�ue o mal cresça e suas' desp:�
sas sejarn rnajor{�s� procure o SER \7IÇ()
PREVE::�TIVO FORD, para solÚcionar tC'G

nicamente Ésse Pl'oblema de seu Foi·d.

:iL Descobrem:-se as fainas;' que sáo c(lrrigidM em

t0mp(), antes que se agravem.

2� O custo dos serviços' é menor, porque os

consertos são pequenos.

3.. Previnei'n-se acidentes, porque removem-se

as causas.

4. Mantém-se o carro ou caminhão rod;;mdo.

5.

leve."dedóres nesta cida de:
(!:.

Casa dó American o SQl Af,'

--

a. o Meu querido Che�c e lUeu :;-r,Uldc amig'o Dr, -Getulio

C0�re��r6S e Am�g�s Que mu ..

m�'! ����F:::�:'�:cm r��'�� (j �Il�é�iQ' Ptmlo Sd1eidemantet·
t'U} �1'� - ]·0 imdar sal� 1 - onde tOrlUnua

- --------....___.

VMea�t!e�'\ �
.

fXPOSIeAO 'W

(Joópe!o,;_'a dR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i.a pt\'GlNA

da menina. EH Maria,
d,i;l"sr. Cipriano e sra.

Ester da Silveira;
;j:da menina Neusa Maria,

filha' rio:
.

sr. Bértoldo e sra.

Maria Küestner;
.

�. da menínn Ma,rli, fíllÍa
do. sr. Paulo e sra, Ana Kor
mann;
- da menina Sueli, :filha do

sr. Francisco pedrd e sra. F.
da Silva,
.� 'õa menina Rosanía, fi

lha do sr . -José e sra, Maria

, .

INCENDIOS - A eorporação <los bombeirou de At"
· Janta (USA) promoveu um inquérito popular a fim! de av�'·

riguar quais seriam, na opinião publica, as tres causas mais

1:requentes de incendios e, com base nos resultados, \ estudar'os meio; de, debelar os Inoendlos na cidade. A resposta mais
iileisiva' e Iaecníca que recebeu de um dos habitantes lo'

. cais, foi a seguinte, no questiouál'io: "Homens, mulheres e
· crianças".

�. da menina Maria, filha
do sr. João.Galdino da Silva,

HISTORIA DO FALSO ENTERRO - O navio de passa
'geiros de Córsega atracou no cais de Marselha, começando
então o nessoal a desembarcar. N3 balnurdía dos primeiros
.abraços .

houve um movimento de atenção, todo o mundo a
briu alas para que passasse um caixão de defunto, condu
zido por 11 corsos de luto. A triste caravana estava para

. deixar c porto, rumo á cidade, quando um funcionário da
-Alfandega se aproximou dos donos do defunto e solicitou-lhes
que abrissem o caixão, de acordo com o regulamento. Os
homens botaram o caixão no solo e deitaram a correr. E'
'que em vez de defunto o caixão levava café de contrabando.
.Perguntaram então ao funcionário o que o levara a descon
fiar daquele "Muito simples - declarou. Nunca vi enterro
sem víuva".

.

.

OFORENO
.'
, ..... lapIdII.la!oçall i

o� uolomcnlo dQJ

fttnça. funinincn.
,_h

....�MGQ..N_

""' ......-

"',,"llIU'. UCU II

]} ",.. lUlU a. I. .

mês em curso, é o motivo da e srà': Maria Vieira da Silva;
alegr-ía que reina no lar do �. do menino Manuel, filho' .

sl::-Jacinto P. de Borba e sra. do sr: José é .51:a. Cleusa "Rei-
Heleria c'e Borba. l ehert;

.

- Acha-se em festas desde - do Menino' Nilton :filho
c.rifa 5 deste mês, com o' nas- do Sr; Augusto e .$1:á. EdWiges'
cimento .de um menino, o Iar Klatz, e

-- do menjno
e .sra.zíra .soliú .

_. 'f�mbem

do sr. Gercío Souza e sra. Al
do sr. Pedro
Cordeiro.

o lar do sr,

ANUNCIEM
D I A' R I O

.: . l):stLvl!�m Hospe-dados
Dá eidada: d ..•...
- HOTEL:'REX' srs,..Afou-

SQ S., Gçmes, MtilOru Irnada,
Bruno. JVf.al;,i.otto, ;.dr;, "Richard
Gcttsrilann" Clat\dió . C.. Inda
Iencio, Geza Reichmann, .Jae
ques SCh,veíd$-on e familia,
Moyses Üma .e. familta, Lino
Degán;: Breno . SilvE!ira Pom- .'

peu, .losech .

Te�vaXY, W.
Marfin Blurn, Frederico C.
Medeiros/'Haroldo Vaz Lobo
e sra., Gl:Jr'beÍ't Fa-mda e Odo
ní Válença,

DOENÇAS NERVOSAS .E
.

M.6lflTAIS

Ca.. de Saúde Nassa Seabol!a da' Gloria
• A8SlSDNCIA Ml!:'DIC A PERMANEND li CARGO DB

'___ .&BERTA AOS IlE'DICOS EX'l'EBNOS
ESPECIAL18'1'd

'.

Jn.aTRICmAD:B ME'DICA - REPOUSO - DESJNTOXICAÇOES - ALCOO
.

LlSIIO � TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. -
ÀVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 12*'1. - Fone, 10BI

ENDEREÇO niLEGRA'FICO: PSIQUIATRA
". CURITIBA PARANN

No tratamento do corpo
não esqueça' dos cotovelos,
dos pés, joelheis e tornoze
los. São partes geralmente
csql�ecidas e que no entan-

to, muito influem no con,
junto. Ao fazer massagem
com creme, nas mãos, lemo,
bre-se tambem dessas par-:
tss que facilmente adquí
rem um aspeto rugoso, as

pero e escurecido.

,�. ,':�.
S· � .' P·((EfEiTO DC,. DIA

..'

t FEB�� •
TIFIQA :th'� LEITE

.'

/

- O leite pode "conter o

geriúe da febre tifica. Mãos
do ordenhador, v�silha:me, ad
junçâo dágua, moscas etc.,'
sâó os causas mais comuns

.

dessa conÚlmin.:lçáo. A fer
-vura detrói o micróbio que
S·.� encontram no leite.

8ó beba leite que tenha
sido fervido . ..;;__ SNES .

. '. ASTRAL DO DIA
p(}l' IIAGA SWA1\ifI
II' de Agosto'

tola}: . do n,ão-.. exigível .. .. ... -..... .. .i.

Total dos depósitos em

AGENCIAS. E :�SCRITORIOS NAS PRINÇIPAIS PKAÇ'-S.DÔ·ES�
TADO DE S�N'f'A CATARINAs NO RIO DE �ANEmo E CURlTmA

DEPOSÜE.SÚAS·:ECONOMIAS NO' I ti (·,0 Ê '·-LdNrRnjui>oÀsS�IM
PARA O AtJMENTO fOAS "POSSIBIUD'ADES DE fINANCIAMENTÔ'

·DA

P A 6"U E"'lM

FJtIZANTE MICHELON

.

.&ua lIS de NctYembro� D.O. 8'1t
-'

'I;
-

: - .

.

.

Telefone' n•• ·nt.f
Caru put,al; I"

GORDURA DE
COCO RALADO

COCO. CRISTAL
...,

. .

YfJ��·"l�AU5·: ,�-,

..

-o- :. ":", .-;. � �.i f.�'
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l'_t\'GfNi\
.'

.

�
_ ..

�

ico

CIRuRGIA.o DENTISTA .

. ...

AO LADO DOS CORREIo.C; E�TELEGRAFQS
A' ALAl\'lEDA:RIO BRMtfCO N. 8

.

i

DR. (). R.: KRUEGEI
ME' D I C O ,

goals de Valdir, que empatou,
Guido,' M,m:io, Róberto c Ru-

II ,

DR .. T H I L O" H ü 'H N E

r� CLíNICA; GERAL�
�

.

"Especialista ·em DaettcaB de 'Crtaaça. .�

"CONSULTORIO: Flotiano. peixoto, ,38 - .1.. andaf -,

Fone: 1197 ,

.

RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fon� ,19,1,•.
.

DO (ORAÇÃO

.riuluo talPeão:dn cer
, lIame' 1Ia segunda diVisão
.'

Sall8' 18 11""$,11 'de .. 210 . tD.lra ,3" um

4�1.,� '�sp'.��lar ,s.b�e I V. Verde
" 811111 'Ielela '0,1, . ·,Balrra da Velha .

Deu 'o Florestit. 'j1â ta:tdé

,def
oor intermédio. de Herbert

domingo,',otrl;ro 'p�S�() :gi�az:- lOS ,22 e Cangurú aos 43 m.i
te�co rurh.:: à conquista do h- nutos. � seore

. d.este mel�
tu LO máximo -do campeonato tempo Ll algo injusto para

1
da 'Segunda Divisão de 1'9-53, os locais, que 'atuaram mais

com a espetacular vitória al- desembaraçadamen�e.
caneada sobre o Vasto Verde, Na fase denradera enccn-

no Bairro da Velha, no match trou o 'time de Rio do 'I'esto .-:_

.prtncipal da rodada que pas- seu melhor jOg?,. r�18recendo �
sou.

.

smplaméate a VItOrIa atcan- �
-ntí"'idamos mesmo que 'çada, Ou seja, por 4 goals a 3, �
oualquér -:.urro quadro que, Urubú desempatou aos 5 minu lli:l
íntervem no. aludido c'ertam.e· tcs, ... !·.ara, os alvl-�erdes, mas

I"". possa ímpedír que .os a!vI- Neítzel _gualou_pda segunda ',.

'venl'es se .,sagrem .campeoes, v� zaos.: � nao- termmar.a .. ,....

, pois, 'além de ter�m -derrotado aínda o. JubIlo dos vastoverd,l: �:
um de. i.eus mars próximos nos. quando f?O segundos ap_::.'" \:';5
perseguidores tiveram a be- Herbert consignou o .te_nto J.J' �

neí'ícíá-loe o em1ilate registra- nal OH tarde, decidtndo o 'I�do no cotejo União X Progres match, �

50, Em 'I'ímbó. Além do .mai·;, Dernonsrtrou vo Floresta qu.; ,<;;1'1:'lOVOS reforços' vem de íntro- seus jogadores estão bsm �
duztdos na 'equipe de. Rio do preparados ffsicamenta e quan t:lj
Testo anmerrtandó sensivel- to il parte técnica seu quadro ,

men4.� .1)<:,'\,1 ,poderia técnico, o portou-se muito bem, notada

qual jã era dos maiores. .

�,
mente ns parte fínal da con-

,Os trlcol':;Ji"es de Blumenau. tenda. .

'

ao marcarem .a vantagem de' Con�uziu-se. corri' gera] a

,2 X 0, acreditaram .

demasia- grada 1';<.1 arbitragem o sr. Sal

, do em suas possibilidades, que, vador !�em�s dos Santos. Co'

rendo nos parecer que rnenos-' meteu pequenos erras, carac

prezaram à equ'ipe visrtante, terrzando uma v'e.z mais
. �eu

to caro. Wáldemar aos 7 e trab-albo(D 'honestidade e rm-

t Chico
aos 15 .mínutos haviam parcialidade. .

I .o,'

· colocado seu bando ,e�. van- Magnífica J�i "I .Ienda �pu� II,::,
·

tagern no marcador, vantagem rada no 'EstadlO 'Curt

Hermg,[esta das mais 1ustas, pois 'os Cr$ 3.179,00. .'

,.

\'.?stovêrdinos marcavaro me-; EqL1ipe�: FhORE�TA:.,_
lhor Eeu jogo, levando 'cons- Carlos, Norbert? e HenrIque,
tàrítemente o perigo à metã Valdemru', DarClo e Tule; Uru
cóntráTia.

.

. ,

bú, Luizinh0, Canguru, Cor-

Os visitantes, �ontud;o, não rêa e Herbert·
'. ,"'"

se atemorizaram e batalhando VASTO VERDE: Egon, VI- "

coro 'entusiasmo- e espirita d� çó e Moretti, Nelson, Osvald;1

lúta,. empiftaràro em d<>is ien- e �oelho; Neit:;;.el. Waldemar,
, tos ainda no período inic1íü, JaIr, Mass eChlco ..

. ,

Juiz: Salvador Lemos dos

Santos. com desempenho re

gular e renda de CrS 320,00.
Sábado' próximo defrcntar-

Rua 15 de Novembro, 1398
Caixa Postal, 588

.

End. Tel.; EDUARDO
B L U M f'fI I U

SANTA CATARINA
Clinicas. Geral e Operações no Hospital Sta. ,Isabél.

Especialista em .Círugfa e doenças de 'senhoras,
,rfiplomado :,a Alemanha e .no Rio de Janeiro. ,',

Tratamento Del::u; Ondas 'ultrassorrícas,

. "r �

Doenças de, Senhoras. e' Operaçôes. Ralos X> '

Consultório,:�Hospital Santa Catarina.. .

Consulta: -Das 9,30 ás 12 ho-ras e 'Das .15 -ásd1.7 hons.
'Residência Rua Marechal Flo:t:iano Peixoto, 258 �
Fone 1258 (em frente ao nOllpítal Santa Isab�H.I",.

,

DOENÇAS
-, . DR. 'CARVJH.HQ

(Electrocardiogtaiia)
Tratamento de neurosas - (Psicoterapia) .'

Av" Ri'o' Branco, 5 (Sobrado:> .� Ao lado do. Cine Ruseh

MOLESTIAS DE S:EN1iORAS

'DR. RENATOCAMARA .

DOENÇAS OOF..&NAS
.

OPERAÇÕES '.--:--" " ONi)�S CURTAS
Consult'Ó:do: Travessa .( -de i�everel:rof 3 .

, '. Fóue5! ,1433 e 1%26

DR. GEBHARDT HRUMADA
Ellpecialista em alta CirUrgia e {t�n� �e Senbóra*

Consultas 'no H�pltal,s.nta catarIDA
.

. . . Das 9 às 11 e das 151/2>b,l'(h8. . ".
_ liL1YlMl:N:A:'U - HOSPITAl.. s�Jti'E�':'Q��A1U1fA

olJ'vmos - NAm-IZ E GARGANTA .

: .
..' .".�. . .." � . . . . �. .�

INSTITUTO DE OLhOS ,

.. .; .. DIS. TAVARES'e HEUS1· .-.
RUA XV' DE NêV." ,1135 - 10. AND�

�;�
.,

'<'1
�" ...

.,.....

·INSTITUTO Dl R:A:IJIUM

.
. ,

.'
.

� '\ DR.. MfRBERI

..

PaeU.me �batitlo em Brll3�ue,
Belo fl_O t lSlDDpí·· t ti �I'.' Glleadl , ,time' ,ar.Daeose 1I0r"7 x 21 �
..

'

•
Derrotado sábado, àtarde :r-::� primeira et�pa da pa�� �I

em Tijticas, por 2 x: 0, ften tloa, çmbora fIcaSSe pOSltI ?:.' I
te ao Tiradentes; o' Assun� vada sua indiscutível supe-

.

gúí, ��grelíliação' filiaàa à riodthrde, O Paysandú ccin

Fedt>rac.iio 'ParanaenSe d€ seguiu marcar apenas um

•• : > 'Futebol, jogou ante"ontem goaI.
" ;. 'n-:a 'Cidade 'de ,Brrisque, ,1'10

.

O
.

onze "milionário" en-
I

�

· 'Estádio ·Consul .

Cárlos • Re- trou 1'10 gramado com a se- I
·

naux, :contra O Cl�be '. Es- gu-inte constituição:
.' .pol'tivo Paysafidív

. ....

.

,.Zanon, Gachaça e Irineu;
·

.
A peleja 'e� apreço.fOI wmmar, Péquiriha e Walla

das mais fáceis para o vi- ce, Merico, Pàtrocinio, Juli
é ..lidH �do 'éàmpeona�o' pro nho, 'Mafra e Heinz�

',fissional da Liga J31uirte- �:Aljitóu: regúlarmente o

t l1auehse,de Futebol"já que, sr· José R. Oliveira e arre-
·

alf::m de cumprir uma' per- cadacâo não·· decepcionou,

Ifórmance muite . boa,' nãü atirit!indo a cili'a . 'de Cr$
·éncontrou à stia frente ad .. , 3.015,00.

.

'.'
.

'versáÍ'io dos Ih,ais"( 'perigo': Marcha da contagem -

sos, tanto qúe lhe impôs u" 1.0 tempo: Paysandú 1 x 0,
· ma goleada espetacular, por: tento deMatra nos23 minu-

·

7 tentos contra 2.
.

tos, 'FinflJ: PaYsandú 7 x 2,
I,Os números: falam com. goaIs de Julinho, José de

; ,

absoluta· clareza do dómÍ.- S?úza" (.A_:ssunguÍ),. Pah�ó�i� I·

nio :técnico e territorial'dos 'mo, WIllmar, .. PatrOCInIO,
.

alvi-verdes brusquenses em Hénz� ,Patrocínio e 'Valdo�

toda ti partida, :' prinéipal- miro "('A:ssungüí), respecti'
mente no segUndo 'tempo. varnenté aos 8;; 15, 16, 20,

,"...AS#:; ...� 25 35141 e 43 minutos.
'," ';:" �.

,�_.'

.
.

A T E 'M ( ,Ã O ! ! ! liquidaçifr loial de
Não deixe de visitart li' pa�nf do dia .1-0, de Ago�to{ ii gigantesca.'

,

rr M O D A-S· (H A 'N f L "! ! !
Uma queima tomq n'Unca� 'Se 'yJu em, Blumenaul' de todos os artinos' de inverno:,

tais como tostumeSi vestidos, blusas, manlos,. ArUgos de malha com descontos de 20 ii

30 po.r. cento.
.

: Visite a partir do dia 10. do corrente as vitrines de "MODAS CHANEl" e

que"�ff;das; gra,.ües vantagens que ela .Ihe oferece.
'''MO DA S (H A N E er' �.Rua'1S,de .Nov. 1393. I

�... '

'
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.

'.'
.

r�i :, .
,.' .. .
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�U'
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RIO DO SUL, 10 - Esteve Pl'cfe:to
J

AlVIVIErrtpe hoda
cru ada de

Notii:ias de Rio do Sul

r iniciada a
ro orl de

-

io do
c�al funcíonou na arbitragem

em Rio do Sul, durante os ultí- seno cqm ('r1'(;5 observados por to-
mo>: dias da ultima semana, o O comércío e a indústria JÜO deis os assistentes. '

Tenente, COl'onel Helio' Brügg- apenas de Rio do Sul como tam- Em t')O minutos de luta ti
rnann da Luz, Chefe (le Div:'_;(i) bem dos muntcíp'os circunviz:- vemos então a finalíssima co

da õ.a Zona Aérea. nhos, muito irão lucrar com o' locando frente a frente o Rai-

O 'lustre vtstantc esteve 11'a- Aereoporto Comercial, pois ,nin- ty, desta' cidade e o União, de
tando, junto ao .Pref'eltn Walde- guem ignora das facil'dades que Ib ir-ama. dice de doentes atacados pelo mal riu cidade de ltajaÍ, já tendo íni-

mar Bornhausen, da construcão í.eremos com. um bem aparelha- Os ccrnandados de Alceste de Kcch. Interessando-se pelo as; ciad:o a campanha destinada àque-

do 110F60 Aeroporto Comercial. lo campo de aviação. voltaram a jogar com desen- sunto, o prefeito Hercíllo Deeke, lo:! Um, com li angariação de dona,
. ',-' tri f d vo ltura consegutndo O alme- desde Iogc, mtctou as prãrneírus tivos onrre- os próprios sôcíos, Es-

cujas õbrns serão íni('l:ulas írne- ....;xIJresSlVO rrun O O" < �

jado trtulo ao abaterem o é'2marche" junto ao Serviço Nacio- pera ::. A.M.V.!. tambem contar
díatamente. União de Ihirama no Ha ity pelo escore de 2 a O. naI contra a Tuberculose no sentia e ...m o r.pofo e o prestigio das clas-
O 'l'eneute CoronEl Br'üggman Torneio Início da Pri- O af'astamerito de Pileca veíu -ío de ser construido um pavilhão 3e5 produtoras não só do muntcí-

ficou de providenciar, dentro
Incha Divisão confirmar nossos eomentaríos para tuhercutosos nésta cidade. Os pio, mas; também de outros muní-

dos próximos dias, a J'pmessa, do pela Radio Mirador, porquan- planos primitivos a respeito não eípíos do Vale do 'Uajaí.
z.uxüío concedido pela Aeronau- RIO DO SUL, 10 (Do Cor-

to tal atleta vinha prejudican- roram aprovados pelo mesmo Ser- A l:ropósito. vimos de receber 'do
ttea, para tão importante €mpl'e- respondente ) - No Estadio

do o proprio clube, com reela- viço, devido a circunstâncias que de. Renato Câmara, presidente da
cndimento. do Coucordia, situado no Baír

mações constantes contra o ár unpedíam a construção de um pa-. Assocracã« Médica do Vale do !ta-
Cam � prescnca (los membros ro Pro lctar ío, realizou-se no

c 1 2 -... 1 tr A}= �L .<L
'd' T' {Conclue na z.a página, letra Gl vithão junto ao Hospital Santo An- (cone ue na .a """.na., e a

da Campanha da Aviação, S. último ommgo, o ornelO
-'- ..,.... ..,....

... .................-'- -'-__-"

Excia, participou de um n lmo- �7.;Cigader!i��3, �i�S�l��;�o�� D�aSI"stl"rilR1 OS' grev.,lIstas Ira'oc'e' s�e,s 'daço, na sédo do Cltrbe de CaGa
'- Despertos."Dias Velho", em cuja 0('1151,10

T0111.u'am parte no meneio-
foi saudado, pelo dr, Albino J::c-

nade ce:...tarne, as representa-

i!· d;op:;:������e�:�e�l�S�!����; bõl:�(�l1�cà�a�t;�ia�Oà�sOt:di:lé1d� sua c a, m p a n h a contra ',O governoCoronel Bl'üggmunn teve ensEjo d�, c União. de Ibirfmla.
de declarar que, ;1 grnnde aspi- �',.pos O sortc;o realizado,
r&<;úo dos !l1onido!'es dcstO'\ zona, tivelTIOS O prirlleiro encont,.,
s!?rá hrevemente aut'!nt'ca 1'8a1'-

q�l:- lellnil� h�itilmses e

dU-1 PARIS. 10 (Meridional)
dude, graças ;10 clll1atl1;'51l10 ,lo "qLllsta:3. Cl;JO tnun10 pencleu

_ ° .' di t '" t' _ _

--, "._.�--_..�----,�,',

,�'r, TI::ii'V. Dor 1 a (J, f".lhan(;o S S1n ca 0_ an 1 comu
,

n®"�)il���� ��, �1B?i7@�;j!��O ., i ��;menti\"(dmente ;) árbitro, ::'0) llistas franc2ses reuniram-
w �,"� ••• 1 '1.' � "" "".uê",. I>,! "al1r! 'r e lenio conSignado \:!In i se hoie nara decidir Se le-

�H'a;i' 6�� ��"'I":� 1 imlj('cj;lT!ento. Elltretanto .. J v"",·;:;'o· "'v�:r1te su"t calTlPa'lha'tii��� �·jh� ��.��1�1 r(':_:li�t�Jdc pró IIaity. preln�':)Lt
a_� .... L.L,. L

�

A'l'ENAS, 10 (DP) , Onte!t� G,; lO' [Ol'Ç'JS dOil valorosa�' t'on1r� _O. go��rno,. depOIS
pela manhà a ilha de It:lC'a, !to I r"p:-,z:''s que fazem do futebJl das vltonas Ja obtIdas. Es�
Mar Jónio, foi v'l'tualmente de�! Ij J;:l!'sate!npo preferido., sas vitorias transparecem
tluida: l}OJ" um terremoto que f�z P.. se.gulr entram �_m camp,) no::; dezenove decretos de
desnlop.)nar ou avariar '.severa-lO'" (,ollJunto.s do Umao � Gre- ..

b d
A

E" t Co c rd O� emergencla, aixa os on-
mente mais de duas mil ca- ,����'�tD!1t��r i�V�UgU1'�r�m Ia·

seu�
sas. í !1CTé'S e vistosos uniformes,

ten1, il noite, pelo governo,
O fenomeno prolongou '51? lJCI" I : t'f1(la a partida transcorrido f' dos quais foram retiradas
trinta e três segundos e te"" i ,c_n, muit8 movimentação. De via'ias das projetadas me'

o seu ep'cellt:ra �o ('str'eito ::'!;"'! 1ll0:1!',i.rar:do melhor conjunto, didRS de economia que de
entre a refer:da Ilha a Cef;J!on!:'. i G 't.;niâo em 30 minutos d0

! ram h.l2'é<r à greve. Assim,o total dos mortos roi .CJ.l':n;s! Fgc:, CGllseguiu aoate1' o Con- �

de trcs c de ft.'rlclo',", ü!:llS ""
• CO!'Om Dor 3 tentos a O, O () projetado atnnento da

clnquenta,
I
n,('Si1lG -;';;:bi1ro da peleja ini- idade para apGsentadoria

------------,�--,--------�,---�,-.-- foi tran::;formado num sim-
fg@�����«:; �:ti$ ��6]:r§�� ples formulário, permitin'

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

do aos empregados idosos

Desperta entu�� o I ����i;�:;ard!a�::�:::o� g:

sensacional concurso

Vai
d ui

hospital para alojar
Há poucos meses focalisamos o �tonio.

aspécto sanltãrto désta cidade. no Encar�mrlo a premente e inadiá

que se nIel'e ao combate e profi- vet necessidade da instalação de

Iaxía da péste branca. cuja campa- urna casa dle saúde, onde os tuber;
nha fomo. os primeiros a encetar. culosos não só de Blumenau mas

A classe mêddea local prcmmelou, também de -outros munícípíos vi
se. então, favoravelmente ã eons- ztnhos pudessem ser internados, a

trução 'de um hospital para tuber- Assocíação Médica do VoaIe do Ita
cutosos nésta cidade ou mesmo rõ- jaí tomou a si a iniciativa de estu

ra do perímetro urbano. Os pró- dar a' questão, Assim é que aque

príus poderes públicos munteípaís la benemérita ínstítuíção vem rea

voltaram Suas atenções para o 111'0- lisando estudos para a construção
blema, considerando o elevado In- de um hO�'pital para !túberculosos

"Valdemar Botrrhau-

lei de segurança

vernamentais quasi só sei

ra aplicada ,aos cargos que
vagarem' E finalmente, a

idéia de suspender as pen°
sões aos veteranos da guer
ra e congelar as pensões
para éiS VlUvas da guerra
foi completamente abando.
nada.
PARIS, 10 (UP) Foi

realizada notável me:hora nos,' caminhões
nas transmissões das co- pernütiu desembaraçar as

municações telefônicas ho- estações de malas postais,
je, - .. anuncia um comuni- estando previstas hoje nes

cado do Ministério dos Cor ta Capital e nas grandes ci
reios e Telégrafos e Tele- dades, a distribuição par
fones, que constata o reiní. daI da correspondencia.
cio dos trabalhos do pes Quanto ao resto da Fran
soaI da telecomunicação. ça, o serviço tende a voltar
Esclarece o c:omun.1cado à normalidade. E conclui o

que' enquanto, sábado, a comunicado declárando que
proporção' do pessoal em as ligações internacionai.s

greve atingia a 50 por cen· I estão a caminhq de melho
to, hoje de manhã essa 1 ra, notadamente' com' a In

proporção era de apenas 351 glaterra.
.Está normalmen

l)or cento. te assegurada" a ,reluessa
Em Paris a utiliZaçãe do'Correio InternacionaL .

RIO, ,lO (Meridional) - Acha
se p.reso em NiteroiJ d<esde qu'n
ta-feira última, como.

em, varios axtigoo da.'
"lei de segurança nacional" com

b'na.dos com Q codigo' penal, pac
por ter participado do ult:mo

movimento gravista' &:Js, moto.ris
tas üeflagrado' n� CaIl'ital flumi-

nense. o vereador Affonso C2Isl)

Nogue,'ra Monte:ro.
Pela justiça do Estado do Rio.

.será julgado hoje o !pedid·;} ele
habeas-corpus impetrado pclo
vereadar Palmer d.1L Silva, ' -em

'favor do seu colega.
_______ o ---

Encontra-se no Rio
a missão comer

dai do governo
alemão

RIO, 10 (Meridi>Jnal) - Já
se 'encontra no Ri()i de Janeiro a

nova misSão cometcral do go
ve;rno alemão, cuja vinda ao

Brasil o ministro joãOl Alberto
ianunciará em entrevista à im

pren'Sa, ao regressar daqu;ile
país. Essa missão é chefiada
pelo cônelheiro P;remlzel, que
vem concluir as negociações
iniciadas em Bonn de um acôr
do de Il'agamentos, desUnados à

nornIalizar as relações comel�

dais entre o Brasil e a Alema
nha.

'v'lsitou esta cidade a estrela
do cinema

i

nacional Rosangela

No intuito de retificar do grêmio, onde serão de
um lamentavel lapso da positados os votos. As apu-

d f
. , $&m sair de sua cidade,paginação este jornal, com' rações serão eItas aos sa- pocerá obter de S. Pouio,

rd;:_rência à nota que Pu' badcs G os resultados pu- tudo que desf,je e EdejJ
blicamGs, domingo últ!mo, l:Leados por' êste jornal. O em falta no lugar onde
sobre o Baile das Debutan- encerramento do concurso

vive. Comprorros e reme

temos a V. 5" quolql<ertes e o CCll1curso da Ra:nhe:: ;redficur-se-á n') dia 12 de artigo que nos peça. kG-
do Carlos Gomes, publica. setEmbro, durante o Baile servas em hOfeis, ingres. FORTALEZA, 10 (Meridional

I· b' das Debutantes. sos paro teatro, futebol, _ De acôrdOl com os estudosmos laje, a aL'(o, o cupon etc., correspondendo co-COll' O J'a' dl'ssemos pel- ha POUCO;) realizados "'elo Servi-
que ctt direito ao voto dU$' i ,;:t merciais ou particulares

l'

candidatas. prüneira vez, publicamm: em qualquer língua.lnfir. ço de PesquÍ'Sas do DepartamCn
pretes e cicerones. Infor- to de Expansão ECOlnômica des-

A propósito, informamo� s cupons com direito ao moções sobre firmas, ho- te ãstado, cnegou 'se à. concluaüo

que <lOS domingos publica voto, a pedido, de inúme- rários em geral e pn3- de que em 1.952 o Cear.w foi o

remos o referido cupou. l1'os leitores, o que é uma �_.2"?,,;?,,, ços de mercadorios. maior produtotr' de algodão' em

r '."p ''', "" Trota os d f d t·;)do o nnrdcste. Os estudos fo-
Além dêsS2S votos, a clire- I prova evidente de que c! {�",""l;;;'c�, m e o o eram real1'za,dos no sentl'do (l�

.

'd CIG I' "L "I 1'.,- qualquer assunto. �

t�\l'la ,0 •

ar os omes
...

es· sensaclOnal ce::tame para a ic;1,SiV_:;"-",' Queira apresentar O SelO apurado o volume da produ-
ta p::mc.o a venda os VaLOS 'cseo1ha da Ramha, do Car 1!_;.:,�:tf!J 3€oU "caso" sam com· ção cearense e revelaram que

�nja renda reverterá em; los Gomes está despertan-
'

i:,::5'}_:)'" prornis';o. grande parte da p,rodução algo'"

beneficio da sociedade. Ha- : dO vivo entusiasmo entre ORG. PAULISTA m sumcos UDn. doeira foi desviada para Cam-
" pi,na Grande, na Paraíba at.>.'u-

veTa uma urna na portana :
os interessados e:.derêço YelagrMico LUT,"OOR

CM Po<�al 4928 ' São Pa ... !r. vez ds chama.das "estradas es-

.1!III!_a: I:iIIII
!
tratégicas".

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

Desde sábado, encontra-se' Rosr,ngela veiu a,
nesta cldade, a estrela do ci- de em visita, a parentes, de-
n0ma (' do radio nacionais, vendo retornar' hoje a São
Rosangela Maldonado, que Palllo, por via marítima.
estrelou os filmes "Milagres Durante a sua estada em

do Amor" e ':Dois. Destin:::s". I Blumenau, Rosangela foi al-
Rosangela e hOJe uma a1'-. vo de, :n,Úmeras homenagens

�ist� �e p1'im�ir.a grande:ta no de seus "lans", motivo por
�narl.? art1StlC� na�lOnal, que a llÍmpáticu estrela leva Precisa-se de um ótimo di�
'1ao ,f:.? como artIsta cmema- a� mais lis:ngeiras recorda- daI ou de um aju(lante b�m
tograflca,

_

mas tambem pela ções da hospitalidade da po- adiantado em Silva Neto AI·
'ma atuaçao destacada na Rá- pulilção local. fainte - ,ITAJAI'. Gratifíca
:lia Tupí e TV-Tupi, de São Atualmente, Rosangela es- ção de fim de ano
Panlo, 911.de s� salienta, p�IJs tá fihnanâo para a MUlti-I de acidente coletivo
seus mentos mconfundlvels. Filme, de São Paulo.

,
Q ou fora dele.

1

foi O Ceará o maior pro ..
dutor de algodão

Amplo plano cle reestruturação
dos serviço; do Min. do Trabãlho

da, teve sua atenção volta
da qUE;si que inteiramente
para a solução dos nossos

probkmas econômico - fi

nanceiros' inclusive o res

gate das dívidas brasileiras
no exterior.

Pràticamente resolvidas
essas questões, inicía agora
o titular da Pasta da Fazen
:la estudos para a reforma
dos sistE'mas d-9 trabalho e

dDS serviços ,administrati
\'OS (lessa secretaría do Es
Ütdo.
Entre os assuntos qUE

vão merecer especial cui
dado do Ministro Osvaldo
Aranha, figuram a reforlIl2.
do código de contabilidade
i:! do régimento do tesoure,
nacional, a primeiro para'
fizada hn tempos e o se·

gumi.o ainda se rege peJü,
decreto 24036, de autorl[l
do próprio sr, OsvaldJ Ara
nha, quando de sua passa'
gem pelo Ministério da Fa
zc'nda, em 1933, hoje já na

turalmente obsoleto 'ante ú

desenvolvimento dos servi'
<:QS fazendários do país·

,

RIO, 10 (Mer!d.) - O mir maior eficiência aos
Ministro João Goulart, ti-I véÍrios Departamentos do
tular da Pasta do Trabalho, Ministério do Trabalho, o
vem mantendo, desde que :;r· Jo[lo Goulart determi
assumiu essa secretarÍa do, nou Se fizessem estudos pa
Est�do, constantes conver- ,a reestruturar a máquina
saçocs com as classes pro- ldmínistratíva sob sua che
duto1'2s - Associação Co- [ia. A propósito está sendo.
mercial, Confederação Na- esp=rada para breves dias
cional da Indústria, Fede- u substituição dos diretores
raçãe das Indústrias de S. dos departamentos e

Paulo, etc., com a finalida- viços do Ministério,
de dE! encaminhar as solu- buindo tambem essa

c.ôes para os problemas a- dân�a 'às presidências dos
fetÇls ao seu ministério e institutcs de Previdência.
de interesse especial àque,

1
Volta ao cartaz o'

las ('lasses, cl'Íme de Pilões
.
Com o objetivo de impri' Petropolis, 10 (MeiidJ

- O processocrime
�ões foi remetido a JUiZO
com (l pedido, assinado' pe
lo delegado Paulo Bretz,
de concessãO de novo pra'
zo para prosseguímentQ daE
amgencias. ° anteríor pe
dido de prorrogação, que
vem agora de vencer, foi
concedido há S2ssenta diru>
pelo Juiz Orlando Carlos,' e
durante dois meses de di
ligências nada poude a Po'
lícia Ldiantar. Comó sus

peito número um continua
va o hungaro Brankow
Rancig, Estando desapare.�
cidos Irene Hunger, seu a

mante e o menor Harald.
filho de Irene, cujos despo�
jos se presume sejam

.

os

encontrados no Ribeirão de
Pilões.

Reforma do
re5imento

codigo contabil e "do
do tesouro 11ê1cional

RAnn�A DO CARtOS GOMES

RIO, 10, tMeridional)

10 Ministro Osvaldo Ara'

I Lhe.:, desde qu:= assumiu a

' ...._ ...... � �
i din:<;ão da Pasta da Fazen-

\/04V 10 em .. , ....

Debitos das {siradas de Ferro da União
IJ� Rp' n:\T ilhlftdorl8;:Js,U(iJ6 H' U�bll i% fi '

"

Normas p�ra exportação
. e outrDs prOdutos

RIO, 10 ! lVIel':d i01:al) [:enus so primeiro semestn
O ministro José Américo l f!é:' e;:Ó. eX,ercício, motivo
de Almeida respcndEu '. i V:'l"Cp2 esta sendo proces'
um pccüdo de :nturmar::õ22 ! . n�J par exercícios findos.
da C5mara sobr,::; pagur,;cn ! ) iX1!;zmento cm:responden-

,� ,

to de adicionais aos funciy l'c ��;',S dois outros selnes

nários tlo Dep·,·'t"11'""r'l' � ".;",
c .. l. ,I,; .l.l,-=�..._" ii �.t..���

dos Corr0ios e Telégn:f:::s cc

I ��::l;ir�nta, luais adi2.nte
(lhTidas 5:�� Estradas de fer- �'t::: us gua_rdas-fios e iDS?�
to da L!l1luo. i ,l'Y,-'S de 1ll1has telegraf:-
Qua,'llo ao IJâlIamentn (',n' : "", Ciu"J1do "'fao::tados de

....., I
"'-r_,.

,I.
,-1. c.t.;.�

"t1'o.zo eh g,atii�c;'jf,�:!O (;,� i "',,',�=" fU1l<�ões' específicas.
que tl'H�::: (; art. 1.1 d,: L,c' 1;':;') c\E\'21Tl rec�ber a gra.
1.239, de J:j (li' jlU\'C"::1]_',!" ��li(,cí,>::,:, ":u��ida 110 citado
ele 19.:1,2, CC;!JC-d}(' ::�:{",'.:"(,' I "'i' 11- '::,"!" ç"",lific"ca-o L'

"-' _ _ _ .. � • � � �« "o_.o ,�\, ..._-::..L �t. _ _ ... U
J'

L

cer qu'O'! os cl'érlit,�s c�;�� j�,

I
",' ,-,-,,-,,-," ,)�--. ,1,-, ')5 pOI

buidos 1:0:> anos do 193J, \; �';n;(:-�,�;; :'�:',"Li;,;';:C-i1t�' ou sa'

195�] l1a1'3 tal :fnl� Jo:eén� .. � li�} lo ... !;l'!;��:') t,]ra os car ..

aten-ielldo ü' ! teirü3 rí_':"";" :cm distribui-

dão. cu coletas rurais, os

guard,rf:os, inspetores de
linhas e os condut0res que
façan1 o transporte de ma

las a expensas próprias.
Acentúa, finé1lment�, o

ministro que, como ainda
não foram coligidos todos
"8 dementas r'=!ferentes às
d;ív idas das estr<!das de fero
ro da Uníão para com ae

Cãixas de Apos?ntadorias (;

Pl'n:;õer., ::caba de reco'

mCndál" ao Departamento
Nacional de Estradas de
Ferro que providéncie, co.1J

llrg{�ncia, ,o forn2c:mento
dessas Íaformu(_'ões.

RIO, 10 (Meridional)

-I
te em outras moédas es

Está alcança:?do a m;:tis al- t,rangei:::iS' a serem ,fixadas
ta repe1'cussao nos CIrculo:;: por umdades de cada pro
econômicos do país e nos duto e em colaboração com

meios cafeeiros, as normas os órgãos especializados. I _ '

1 t' 1 M'
.

t O E f
. cas, sto, mesmo que seJa ver-a( o aaas pe O 1ms ro s- m, .ace dessa nova orren- daàE'ira a afirmação de'Mos.

valdo �4ranha e aprovadas

Itação
a taxa será variável C�)U, de �Ge os. russ?s .possuern

na última reunião do Con- com os portos e com a co- a bomba de hldrog�mo .. '

t
-

d d
.

I
-- Tal dpclaraçao f�I for-

selh(! de SuPerintendencia, açao o pro uto estranger r.wlada ho�je pelo s�nadcI'
da Moéda e do Crédito pa- ro." ,Bourke HICKENLOOp,ER.
ra exportação d8 café e vu'

tros produtos nacionais.
A liscalizacão bancária

ficou autoriz�da a expedir
guias de embarque, me

dianlz o compromisso" pe-

los exportadores da venda
de cámbio no mercado ofi
cial, d:::: importânc:as em

dólares ou "seu equivalen- .1
REDUÇÃO EM 10DOS
60S PARA HOMEi�Sf

E (RIAN{AS

O� AlUI ..

SENHORAS
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