
cidade o assessor economico do consulad ale
. . ,

O'ItGAO DOS "DIA' RIOS ASSOCIADOS"

lAVRENTI BERIAnTERIA SE LANÇADO
P-.ARAQUE'DAS> SOBRE O SOLO ESPANH

DE

NAÇÕES UNiDAS, 2,1 <DF) -

dos Os comunistas desta caní
tal, inclusive grande número
de oficiais. Acrescentou o co
municado que foram apreen:
didos tambem documentos em
que se explicam os métodos
de sabotagem e de operação
.re transmissores e receptores

0;1 membros d'u'5 Nações Unidas
f;rizam que delegados Iatino-ame
zícanos ficara mprofundamente
írrttados com a reconta afi{:mati
va do primeiro ministre> Indíano,
51'. Neau'u, de qu-e o voto contra
a parttcipação da India na con

ferencia politrca da Coréia teria
sdo ditado pelos EE.UU. Essa

Jrr'ítaçãn se evidenciou durante
os debates de õntem na Af,scm
bléía Geral, quando Os delegados
de Cuba c, do. Equador se, afas
taram da maí.ería em pauta para
responder- ao sr, Nehru. E ao

que se anuncia. outros latino-a
mericanos aguardam apenas sua
vez de falar. para tocar MI m•
mo assunto.

E

Acha-se o Brasil em um
omento

. de desgraça
RIO, 24 (M&'idional) - A menta de desgraça. Por isso, mo

convi�� ?OS alunos da !aCuld�de I bilizeL-m€ e lancei-me na cam
ide DireIto desta Capital o .01', I panha de recupe'l'açüo moral.
Otavio Mangabeira pronunciou, I Vou convocar para qa t.odo',,> o:;)

naquele estabeleclmentc, uma brasilulros que ainda tenham
conferencia de natureza politica sangue para colabora r pela Pa

tria. o Brasit está sendo das
'truido pelo inimigo interno e

esse inimigo é o- proprío gO'C'ül'-
110. E'Sse inimigo se. mautresta
principalment€1 pela crise QUi'

'tem seis aspecto.z fundaznellt.;tiS.
crise de governo, a ,de reginle..

, a,

I f:�C01�ô.nüca.
1:: financeir�!. social e

mora). UUl pais qUI;\ 'sofre tPllt.aS
crises ao mesmo tempo está ou
não na desgraça'!
RIO, 24 (Meridional) - O sr.

Flores da Cunha, falalld0 ern

Porto Alebre :1 reportagem, àis-

Camar
di

CIIM!SDS

SABIDO 011 26

Kancler
Di",sc () ex-govcl'nador da, Bahia..

cm um dos trechos .u,o' eeu tra

ba1ho de oposiço;
"A Nação i"e acha, em un�__�_o-

à

Protestou a UDN naA-fim-dc melhor atender a seu ereseentenúmero

de consumidores, RODOLPHO KANDER s. A.

dia 26 do corrente o seu LUXUOSO VAREJO contra a
M
!�

sce n su re no r
COME'ReIO E INPU'STR IA, 'inaugurará, sábado

15 deMove OI b r 0, 1051
Disse o sr. Baleeiro que, '1

RIO, 24 (Merid,) - Como pr incípio, não deu crédito a

porta-voz oficial da UDN, o essas informações, que, no

deputado Alfomar Baleeiro omanto, Ih! foram confirma

lançou, ontem, dn tribuna da das pel,o, deputado Benedito

Câmara veemente protesto �;,!ergulhão.
contra à atitude atribuída ao ALARl'im

chefe' de Pnlicta, em relação O restabelecimento da cen-

às emissoras brasileiras. Se. suo; seria baseado em dois

gundo foi nmplamente notl- decretos do governo Linharr-s,

dado, o general Ancora teria ambos lnspir-idos rm prccei-
,feito uma advertencía às �I)S da Carta d·� 37. Frisou que
missoras, ameaçandu-as <I UDN estava ..Iarrnada com

Iechamento .. fie v.üculal'cm no' o fato e desejava imediato es

tíc.as ccnslderadas caluhlosás clarecimento à respeito, Pa
ou injuriosas ao presidente da .ra isso conclamava o Ieader

República e aos ministros de da maioria, sr. Gustavo Capa,
E,;tado. A censura seria res- nema, a ocupar imediata
tab01ecida, inclusive para as mente a tribuna para tranqui
i�r<ldiaçõcs de discursos pár- lizar a Nação.
lammtare::;. Respeito à Constituição

Adiante salítnaou v sr.vBa
leeiro que o presidente Varo
gas tem ouvido com inegavel
compreensão os ataques a ele
dirigidos constantemente da
tribuna da Câmara. Ninguém,
entretanto, até agora, havia
ocupado a tribuna para acu

sar o chefe do governo de
haver atentado contra a Cons
tituição, no tocante às garan
tias e direitos individuais.

- Mas começou agora a

querer atentar - frisou {) sr.

Baleeiro, para acrescentar que
ficou sobressaltado com os

discurses pronunciados pelo
presidente da República no
Rio Grande ao Sul oe, sobre
tudo, agora, com a atitude do
chefe de Polícia, a quem ha-

"Deus me livre que o E;r. Gc�
'via aberto "lal'go crédito �e tulio Vargas não tire todo o "�l.t

confiança", porque, .

"a
.

nao governo. O ar, Osvaldo Aranho,

ser em' Caxias. Níteroí e está simplesmente tentando vot

Goiania. ninguem 11'0, B�asll var o pobre Brastl, O ::l'. Horu

tem sido preso ·1301' motivos cio Laíer o que fez fQi uü�tifi�

políticos", car o ';;1'. Getulio Vargas f;' Oi

O sr, Baleeiro concluiu o Brasil. O presidente Varglls .pre
seu discurso encamin.hando à cisa, chegar ao fim do seu.

.

go-
verno. não por causa dele, ma..

Mesa um requerimento, no
pela &.Jbrevivencia do proprtoqual solicita informações so- r

bre O assunto, e, ainda, inda- regime. Já. não somos mais uma..

ga do ministro da Justiça se J.'C'p_ubliqueta. d?, A'I�,1f�l'ica Ccn

tem conhecimento de exores- üa1, onde a. altuacão se reôulv[!;

(Conclui na 2.J!. pis •
..crtra- 0;1 I com. xevoluçóesinhas.

!(OGHA(�·DE�ALCATRÃO
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10% SOBRE TODAS AS FAZENDAS, BEl\'I COl\'IO:
.,..
»:

,

��, .1

'I
�
.. '

t de rádio. Nas últimas 24. ho
I tas as autoridades locai.;j_ deti-

1
veram mais vinte supostos co

munistas. Desde 10 de agósto
até 22 do corrente, foram, de
tidas 1.222 pessoas,,-cons�dera
das comunistas" das quais 413

já recuperaram .a liberdade.
Ontem à:' noite" ,cein �i1iados
ao Partido Tud,eh, for�m en

viados desta> capital.' para
Khorrambad. onde, certamen-
te terão (te trabalhar·ná cons

tr;;'ção de éstaradas.
-

'F.Qntes
mílttares.. iniQrmlu;"am à, U·P.
que: os oficiais comunistas da

Força Area . atearam fogo, a

quàtro
'.

galpões é' um depósito
de gasolina. na base de - Cale
morgh, mas o incendio foi ra

pidamente su1!ocqdo,- .quei
mando apenas' parte de um
avião. Um .major �'d9Ís te-:
nentes 'e -um 'sargento, cujos
nomes não foram 'dovulgadõs,
são tidos como autores da a

tentado..G:mseguü;am eles 'es
capar. em um jipe, más poste
riormente foram' cap.turados .

{ESTAB�LEC�ENTO

!I
"',

. '.,'l ��.. I.. L_1 -
�

fÁBRICA 'DE MAQUINAS E' fUNQJÇl0lnMORITZ" I
Rua' Urugui\i, 30 _.. ITA.JAI -- Stat. Catarina IFabricação' de- ba.lança,,- rnarca ,"l\fOIUTZ" � �e 26, 30 e

40 quílos. �. i'YIáquinlh'> para. :va.�anas, m�r�en,arIa!l, bombas

para, ágn� -- Oficina es1amn�da!la e fnndlçao.
,

, Precos combinar na fabrIca· ."

:.;.. .

,

"

EDlUlUNDO MOR'lTZ --.Propriet*io. .

- .. :�;' _ .. _-' -- �4&'��"-:& 'ii'
-- ._- � -;. a ta SR

:.:. :i:'

de TODAS
PROCURA-SE AU1:nLI.l�R de esc;rit<J'rio ele :pl'efe- • '.

L L Y S I E V E Rrenda" écm nratiea. E1�i.j�-se refer.f!llClas ..; da casaW I. Interessados' queira�ll - dirigir-se' Ilor carta, de pro- I

."

,

. .

. -.

prio lJunhli á' Caixa pO'stn1 142 - Blu��enau. " JI "

.•. ., . :;'.. .-'.: .: •. -,' .,,:

'millillli6IBliililôil__W.:O;;&Pi!í\lIIt!\ôííilS ii'; ='"
,

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

'�-
.'

; PREClSA ..SE. \ f
..i� ":; ' r
II '-' b�:"uma moça para serviços de escdtólL'Íos, sendo ne- J

cessárío que fale ,0 português e alemão.
.. l

.

pá-se -pr:eferencLa a q��� 'possua o cunso �maslal com- 1

pleto 0(1 parte. Ordenado mlcl!l� �. 000,00 c:r:uzerros.
As interessadas queiram dlrlglr-se pessoa, lmente à Trans

portes �é'r,e.:gl Çl:ltarinenses SIA - Rua 15 dei Novembro, 459,
_' Edüicíci Busch.

<

i
'

I- \

pro

R A D lOS e Radiolas: Artigos para
tos d� música; Discos; etc .

prosentes; Brinquedos; Instrumen- o

,

Além disso: novos notes de mercadorias a preços reduzídíssímcs, de

VINTE A SESSENTA POR CENTO! (20 a 60%)

r
, ...

�
.. -.

Sedas lisas por 9,80!
Trobalcos por 11,50
Blusas de lã de 175,00 por 75,00
Bolsas (verniz e Nylon) de 78,00 por 59;00
Casimiras (Cambraia) de 675,00 por 398,00
Chapéus: a qualquer preço!
Camisetas de 4,80 e 5,80
Camisas pa. crianças, Fan taz, de 32,00 por .17,50
Discos de 25,00 por 22,50, 18,00 oe 15,OO!
Cortinados a todos os preços - etc. - etc.!

__ ·'RiMO" ewa_i!!II!I_IlIIiIlilill_.

Veode-se �f.!m motor'
De � p S•.• - Diesel 2.500

à 3,OOIl rotações ,-- Fabricação
. alemã - Propr1.o para moví-.
mentiu industl'Ías. Negocio'
de ócasíâc. Trahll' 'com Paulo,
ii rua I�àjaí. 2261\ _;_ (Escola).

Eis aqui algumas provas:

No bairto Garcia, a 10 mi
nutes 'do: centro; uma casa de
madeira, tipO' chalé, 5x6. bem
'forrada,· com terreno 20x30.
d:l3pl.lrido· dé todas as instala
eões: sálÜtá'rias, com água da

rêde <ll, luz <elétrica. Negócio
urgente. Preço de ocasião: Cr$.
35.0ItO'tlO. "IriflG'l"mações- com

Alvin 'Kàestner;" à rua Ama-

20nasjGarcia ��. 2.301.

CENTR.O DE
A UI O M O' V E I S

de uma moça p:a;ra copa 0111

cozinha, que esteja disposta a
ir para o Rio de .laneiro com

uma família que possue' co
nhecidos em BIumenau, Tele
Ionar para 1234 'ou Hotel Rei
até o dia 2.6 do corrente.

'

"'�".. ""'.p

j.,_,!i NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE

Antomóvei8 Usad�
Caminhõel!i UsadO;\"
CamJO'net�íj lJ8ad�,

,
TROCA 'l' ... \
V E N D A ·;€!kw \,

G O M PRA
..... ;1 ..

V�NDE .. SE
4.":

.

',,1:,;:<
.i."r':... '

ÚÓJ:it:esslonárlollJ
CAMINHõES F. W, D.. (F'uur

.

Wheel Drive)
TRA'l'ORES: L, li, B, ))!esel

Peças e Acessorlos:
FORD - CHEVROLET

.

,,_- LInha-

Ve�de�se Terreno - Mo ..
fêj Sito', José

-
-

::
-

= =

F . '. .. .

. S
WimmmJUmmumIlIllIDlIIIIJIIIIIJlIlllIlUlIlIJllIllillJlllllllmmUIIDlJlIIUI.iUl'UfltffiUBIIa:momnUil!it §

.

�
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MISTERIOSO ATENTADO EM B. HORIZONTE ao encontrá-Ia 1 OSCILAÇÕES ABUSIVAS NOS PREÇOS DE MATE-

I
·

f· I· ..num dos corredores. Hou- 'I
RIAS PRIMAS EXPORTADAS PARA A EUROPA

,

IOVe'I eu ermelra' 'O" I ve intervenção 'da Radio, . . - _d� transportes e da comunica-
"

"p t Ih
' "

t
- f'! RIO - 19 (Vla aérea) - Re- çocs. assim como da numerosas

,

a ru a c o araco OI grsssando da. Europa. depois de sccíedadce industriais e comer-

I d I 8,
preso ' representar a COnfederação Na- cíaís privadas e chefes de em"

a aea' 8 no el 8 por um'
I cíonal do Comercio na XIV Con- presas indiv�d'UaIIlLcnte. Atl"a.vés

,

,

.
'. CHEGOU AO AUGE A ferencia da. ?ru:nara Intel3nacio- de suas expceíenclas, os que lU"

, . '

,

nal ,de C,<>merCl?, recentemente tegramjo órgão elaboram regeaa

tarado e ·estrangul'ada CRRIISOE23N(?Kerl·Pd.!Bn"l}BAIAANcrOl'_ ���i�a��=Ov�:n�il�aS�:o�;��= :i���:�çi���:te;()v: !a���
�L "" '" �or.te'SOurejI'a!l1a e�tida.de, fe�' a Infelizmente, nos dias que 001""

se na secçãO! dO: PTB na Bahia. imprensa declarações relattvas rem, 'São os governos que emitt!IU
ceãigou ao auge. Segundo tele- ao organismo promotor do. cer- a. última. palavra em assuntos e-

minho do Pronto Socorro, grama. daqueía Capital 1() caso tame e à importancia dei que Cs- eonômícos. Corrtudo; ê por inter

reinando d ;:'1)::>;) m j"i' t- no (>m acaba de tomar novo rumo com te se revestiu. médio da Câmara Inteinacional
torno di ocorrcncia Sus- um recurso apresentado- .. ôntem - "A Câmara Intecnacional de de Comércio que os governos se

ao Tribunal Regional Eleitoral Comereío - disse o sr, Rivadá- inteiram doi que d'e melhor se do
peita .1 p', -,:,' ,1 (j,. l)t' 9 li

'

t d
.

C ta d S'l f dad
e f' f'

.

1 t d
pelo chamado movimen o e via ae no alva - un a veria faze!!: na matéria".

'en ermelra 01 VlO en a a :restauragãOl da legalidade". Em em Atlantic City. em 1919, por
_ "Os preparativos do G<lver

e solicitou exame nesse seu longa petição, cuja autol"'!. é a- iniciativa' do sr . Etiene CWmen-
no Austríaco para. a efetrva reali

tido, tzíhuída a renomado jurLsta e tel com a colaboração de homens zacão do conclave - prosseguiu
, .

d
� firmada em primeiro lugar pelo esclarecidos .da França, Bélgica, o sr. Rivaidávia Caetano da sn..

As diligencias ain ::'. nao '

deputado .Ioél Presidio e a seguir Itália. Estado.s Unidos e Ingla- va - sobretudo na imprensa
forneceram nenhuma pista peros deputados e vereadores. terra. ao, contrário do que possa munídal, pelos representantte
para elucidação do barba- mamvros dos qiretorios muntcí- parecer, .não é uma associação nele credenciados, deram ao a

ro assassinato. Neuza era pais, se insurgem contra a díre- de camaras de comércio. Conta
(l,)ntecimento tão notável divul

noiva de um medico desta ção partdária do miisntro João entrei seus associados grandes gação no mundo inteiro que an-

Goul"art, denunciamdo aqueJa federaçõ'C'S, uniões profi"sion"ais teClpadamente j,á se poderia di-

Capital. Côrte de .Justiça uma serie de indústria e do comércio. de ban-
zer d", projeçâo, idoneidade e uti

UM TARADO irregularidades. cos e organizações financeiras, lida,tle do Congresso e da agre-
BELO HORIZONTE, 24 míaçâo que o mstítuíra. JornaiS

(Meridional) __ No Sanató- ele numerosos países punham em

rio do Morro das Pedras, o 3 rlll� !t:!i
relêvo a capital importância pa-

doente João Soares Amo- r(]t'..,h nln -- L I T: �= ::;,;:d� :J:;:;:: :::�:'qf.
rim ficou tarado por uma WlCII � { t

�== governam o mundo econômico,

empregada e abraçou-a e participantes do congresso !1e

t-�----�--��----�----�----------��------------------
Saudações estudantis.
Meu querido Chefe, e meu grande amigo dr.

" ,·na. Deve .xx aceutuaco, em-

.
cora tie passagem, que qualquer

Getubo. I íue.a sugestao ou obsezvaçao fei
las no Parlamento Internacional

Não, fôra a indiscutível habifidade, e a maneira jei- ,-' d
t

de l!;l,vnómia, t-'€'.s e qUet, visem

tosa com que o Prefeito Dulcí dío. Cardoso procura con ornar
o b�n.íIC'O «as reiaçoes mterna

tõdas as dificuldades, estaria deflagrada a greve geral dos
eíonas, sucvucrum na Camara

esjJ,ldantes, em solidariedade aos estudantes das Faculdades
seu maior veiculo e seu mais só..

e Ciências .Jurídicas, Ciências Médíeas, Ciências Econômicas B 'I ,-
.

id d d -I�' ..ustcntácuío, O rasn, pc....
e de Ciêucia e Letras, que constituem a Umversl a e o

D'i'Jtrito' F1ederal.
..ma S.luaçao pnVlll�latla. no con-

tinente americano, pela sua ter
Explicase o fato do seguinte lll"ldo. A Lei 547, de 4.

D· t· tll�daae,. �xubel'áncla de suafJ
de (lezembro de 1950, restabeleceu a Universidade do JS ri' .

to, Federal. Em 1951, o crédito concedido foi de dnco mi- florestas e, pelas imensM l'..qUe

lhões de cruzeiros, dos quais tres milhões foram destinados zoa:; ao ,�cu l>up'sclo e sompre ai

eXl1ressa,mente ao barateamento da', taxas. Este ano, (} 01'- vo da atenção do� h·.)m"ns em

çamento consignou 12 milhões. Entr,etanto devido a turrice p,reendeJorcs, Reclamava-Be, eu

do Reitor Rolando, Monteiro, o Con_:;elho d� Curadores redu_ êl'ctanto na CcnfucnClI:>, contra

ziu a CrS 2.100.00000 a subvençao destmada ao baratea- as osCH�çõcs abusiva.\> dos pre

mento das taxas es�ol;res, principio aliás c:onsagrad/o na �Os daJ matérias pNua'S pr;Ovin

Lei Organica n.o 547.
.' ,

tia de paise.s, sul americanos, d,e

Log{)l que teve conhecimento da greve, o magnlflc{). que resultava o encar-cime,nto

Governador da Cidade entrou em cam!l0, e estamo!) certos .oJ:; produtos manufaturados, Fa

de que há de ser encoX:trada uma �olu�ão que, se� diminuir Java-" e desdenhosame'nte sôbrCl a

justas reivindicações dos alu_ a .ReIt�:lrla venha satl!3fazer as negligênCIa VJUl. que certos pai
nos das Faculdades daquela Umvenadade. ses (Ia Amér.ca do Sul cumprem

Rolando Monteiro f.oi nomeado pelo .Joãozinho An'
as 'suas obrigaçãos contratuais

da llrá Trás, !:ou'melhor pelo éX"1.1refeito Vital. Dulcidio Car-
de- fornecimentos e pagam€lllt05.

doso não () substituiu por forç� da Lei, que .dispõe sôbre o
Embora não .houvesse referencia

restàbelecimento da Universidade dO' Distrito.
<:!xplicita ao Bras,l. sentiamos im

�ota,-se, porém, que a UDF está precisando de uma
pllcitamente, que a nossa gente

Ameara de gre'y'e' �/-'
dClinfeção. que terá de ser feita com muita cantela. O Pre-

era visada. Precisamos e com, UI'-

l' .

_

I .. '

.",._ 'fL.,-�_' feito nomeuiu para o Conselho de! Curadores homens de .J_.<,

. "

1
- ..... »....-..-. _,., �' - t d'

. gência cr·o'r nova m�ntali"_'e
.

_

I (t I ......."..(ó.lli;""'" '" ' -- - envergadura, como sejam Alfredo P'essoa, o ex raor InarlO r

gera na a Ia

�.�
-

- �

.Mini",. Annibal F"'ro e Josin. de Mede".,- E' O«oi,., p,""dcr" ""00'" ,,_lo '"

ROlVf..A, 23 (UP) � O governo I =-
� entretanto, que esse Conselho não se deixe levar pela con- oca,�ião da expedição, de noSSOS

� ve'_'s", Inole daR Congregações. produto'.;; tl� exportação, pal,'a
os in'du.striais fi( tambem albnns

I=-'"
- t

. - Tambem era o que agora nos faltava! Uma greve ge' �.le assim gra:d'ativamen e b�Ja
dl,'rigen"tés: trabalhistas estão. en-,

r
, E conceito

ral dos estudantes cariucas, greve provocada por quem já modificado' na uropa o·

vldano.o.:>' e�for"'os pa.ra ev.tar a
. ..

t 0550
" morreu, 'embora tenha sido ressuscitado per 24 horas, pela .e",fa"'JI·ávcl ali corr<-u e, a. n

greve geral, mareada para a .

-

t 't d E t d t
'

t d
meia;, noite. Caso o movimento. I Uniao J.\.le ropolI ana e s u an es, pra ser en erra o, outra .'e:;;peito.

.
, vez, o Reitor Rolando Monteiro, a quem não conheço, nem .

," , ,,' _ _

deflagrasse a Italia sofreria a ' de vista, mal3 que nos parece um tanto desastrado, para lidar A par d.s.::o. o Bra,:,ll n�cessi
grwe mais seria do após guerra

'

com os estudantes., _ta de propaganda mrus .obJetiv�

����:tà���3}:��!��:S!::��;�;;,'.OCO'" que'r ser 0IIICI191_iV)'gdor dg Certíssimo, das horas incertas
BARRETO PINTO I:i;:��� �:i�:5���11::�:.r�:s::r�:

mtelro, As tres conf'ederaçoes: U U U UU Uu - - - I ternacionaiG, mercê dei delegaG
sínd'cais p€,dem aumento de sa-I P. S, - Quando o senh�r procura nomear gente sadia ções bem preparadas, munidas

:��o �e�:�::.: ::�:�� de

I Fo'r�a
I e' r e a Brtsl'lul1rg 1. ����i�oo:t���������le�o�OS�s�� �����o:,m���� ;��: :aç�e:OSr€��ti:�::tosno!:a:���:
K u U do os prof,:::ssores Robert,:: Accioli e Mourão Filho as- ponibilidades agricolas.

_

minerais

T E L E S ( O r P I O sumiram, respectivamente, os eflrgos de Presidente e hidiustria1s e., E'Jbretud'o, que
. . .

.
do IPAS!!: ") de Secretario Geral de Educação da Pre- levem garantiaa solenes de fiel

lA Ar G I ( O . IndiscutiVl,elmente, a Aeronautica é uma das feitura. cumprimento ':'05 compromissos que
1'1'1 ... mais brilhantes carneiras, aspirada pela maioria dos jove.ns II - Não se justifica, de modo absolut;;, o au- assumirmos. No caso do café,

entusiastas e crentes 11'0 grande futuro do Brasil. A aeronau- menta que acaba de ser feito, em relação á gasolina. para ÉiXemplificar, lIlão pod'Cmos
t!ca brasileira, militar e ·!ivil. é a maic.r da América do Os argumentos :apresentados pelo Conselho Nracioníll subestimar o vulto da infiltração

Sul, mercê da compreen3ã0 daqueles qu., observando os do PetróLeo não convence, para justificar o aumento inteligente e cada vez mais alas
vastos horizontes da Patrla e o significado da aviação, tão

I
de Cr$ 0,0751 que' parece diminuto, mas que virá dar nadora do produto sul-africano

n.ecessaria para o seu progr�sso e defêsa. batalharam,· dan- vultosos lucros as ü::mpanhias, distribuidoras e impor- e de vários paises sul-amerlca-
do (} melhor dos seus eSeOl'I'ilS "'ara conseguir eSSe ideal, t d r O K" '"

I
a o as. . . nos, Pro:ltidencias justas e acer

transformado em realidadj�. :a:oje, a aViação nacional, que tadas por parte de n:oSSo G<>vElr
cresceu e se avantajou sobl'e todos os meios a,e transporte, I III - Na verdade, muito cabeludo, o Bilhete,
chegando ao cumulo de- produzi:: excelentes aviões a

-in-I
de ontem, D:lÍ porque na derradeira hora, j;üguei con-

no tornam."'Se urgentes e impe-

àustria brasileira empenhada c::m justos motivos 11) pro_ v.eniente não publicá-lo, considerando mesmo que ha- rativas, se quizermos CCtnquistar

gresso aeronautico, d.esejavel antes de quaisquer outros in- via absoluta falta de espaç;:J .. Atendendo ao pedido de um mercad'o muito va!io..."o que

tf,rêsses na produção. de veí':!ulo3 motorizados, é o orgulha I vádos an;ügos, transformei�o em Bilhete Confiden- a nossa inércia e a nossa dispU-

d?5 brasileiros. _Aviões �e modêlo genuinamente nacional, ciaI. ,. E foi talvez, melhor ass:m... cêneia teimam em perd€It".
servem de padrao a naçoes sul'amerlcanas, que obtivt>ram

['
------�

do:- gOVj::!rno brasileiro :mtol'ização para fabrica-los. �nm
espirita altame!lt� dem_ocratk!o, sentimen_talmente fratErnal,

" ,'�:"

aeronaves, braSileIras sal) doadas nns palses visinhos, ptira,
�m demo�stração de amizade, provo:r a eapacldade ;� à pu
Ja�ça na':Ional nos �ssuntos aeron:mtie03' Os pilotes brasi

se in- 1e11-:os, cUJO nu�ero e sup�rio!" a 15,000, com {) seu continuo
musi- trema�ento, ate�t�m a eficif)l1(!ja das escola::: de aeronauti.,

,ca, m:htates .e CIVIS, A m;uo;,',a formaàa nas escolas de Uib
tagem dos aero-clubes, péT:,ence à reserva da Força Ae:rea

I Br:asileira. uermanecendo � serviÇo) ativo i.lo progresso na-

I clonaI, àlérfa ao chamado da PátrIa.
,

. A Aeronautica carreira que simboliza o grande Ideal da

juventude, que �onhece apre-destinação histór:ca do Bra

sil, traçada pelo gênio de grandes brasileir?s c_:Ijas imagens
merecem 'a veneração mundial, pelas reahzaçoes que lhes

','grangearam a admiração universal, é instituição que apri
móra eléva e cria H:mens, Jovens pi'lotos-aviadores, são

Ihf�,neli3 ,t;}f: rf(;:ponsabiliciade, capazes, coerén�s, como si,
tiveSSem o dobro da sua idade.

Atualmente, nóvas perspectiv.as se abrem à juventw
de ,ansiosa pela Aeronautica. Mediante I) preenchimento de

1 alguns requIsitos, os jovens podem obter ingréss,,, na � car
reira aeronautica militar, chegando a ser oficiais. aviadores

.

da Força, Aérea Brasileira. A Escola Preparatória de Cade-

'O crocodilo ainda dentro tes do Ar e a Escola d.e Aeronautica do Campo dos M:msos,

d t d . 't não exigem despesas de espécie alguma, proporcionando gra
() ovo. en �rra? mUI o tuitam".:nte o alojamento, fardamento compléto, alimentaçãoO,
fundo da areIa, pIa deni;ro e assistencia médica, bem como um vencim.ento mensal. Os

dele, dando à·mãe sinal de interessados no detalhes para o ingrésso na aeronautica mi

que já é tempo de o liber- litar, poderão obter �odas as inf(�rmaçõe.s, folhetos eXP'licati-j..
.

. vos, etc". com o preSIdente do Aero-Cluhe de Blumenau. dr,
taro Carlos Henrique Medeiros, à Rua Hermann Hering no. 1044.·

. BELO HORIZONTE, 22;
(Meddiónál) - Desde as 3
horas de hoje a Policia se

movimenta para esclarecer
brutal e misterioso crime
ocorrido na casa da rua

Coronel Pedro Jorge, 235,

l
.' FRIEDENSKONFERENZ KOREA I.

NEW YORK, {VereÍ:t:lte Nationen, .

24 (UP) � I
Der Delegíerte Kanadas zur UNO, Kanzler Leaster

JPearson erklaerte, dass die Kommunisten keinerlei

Berectigung '.haben 'di� FriedenskonÍerenz Koreas zu

verzo�gern�,
.

.

.

. ..
...
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BROERING
Rua 15 de Novembro, 1398

Caixa Postal, 588
End. Tel.: EDUARDO

Bl U MENIU
SANTA CATARINA

OPERATION

1
Jt'oi cm i026 que

ve�taram as llo<tas
calS.

.

c, O lO U n' i C a ç Õ o
A COMPANHIA BOAVISTA Df SEGUROS .. Sucursal Paraná-Sla'

(afarina, estabelecida à rua Pedro Ivo, 341 Caixa Postal: 521 OI

. fndll lei.. "fIMA", ( U R I T I B A,
comunica aos seus distintos clienff;S, corretores e Amigos que mu

dou séu escritório em Blumenau para o.prédi o Pauro Sche!demanfel:
à Rua q15 de Novembro; 0.0.870 - 1'0 andar sala 2 .. ond� continua·

.

alendendo. dentro· do horário normiS!.
.

(ia. Boavisl a de Seguros
'.Escritório de Blumenau
Caixa Postal� 253
Telefone: 1161
End. Tel.: ETMA

comeciais concluidos

....

"

Vli sempre vê alguém fumando

Umo' preferência nacional

U M
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LARANJAS ]i LIMõES: A� laranjas são .frutas muí
to saudaveis e' r<efrigl'ràú.tes...Uma ou duas laranjas toma
ddi; de m:ànhã, dão uma sensação de leveza e bem-estar. O
lirílão' é' uma das frutas maís saudáveis. O seu suco é em

Jlrégado oàrà 'gárgarejos:, evitando e curando mesmo as in
'Íla!na'�õe;' da gargàr;fei.· Quando etn uma casa surge um' ca- .

'sê' dê difter'ià, todos os mémbros dessa' família devem pro-.
'ceder gàigejos' com' suco de lfrnão, qus é um desinfetante
't�xce12nte", E' tambem uni otimo remedia para rouquidões."
_�'Hás. ,::;" emprego 40 limã-o, nunca pode ser assaz' recomen
dado' àqueles que sofrem de artritismo, porquanto ele pro-:
'voéa a díssotucâo do ácido 'úrico e calculas e evita a :forma
cão de' novos "dep.:sü'Os: Alam disso, o Iímão é aeense1l'1ado'
para fazer estancar' 'sàngue. O suco de limão com açúcar e

agua, constitue UI113. bebid� refrigerante muito salutar.
,

' A LIMA' é uma frub muito alimentícia -e tefrigetan
:te, que se pode' dar sem o miriímo receio aos enfermos.

O ABACATE, além de ser uma fruta saborosa, quan
d.:; preparada' com. açucar 'sumo de limá'o ou vinho, tem
tambem excelentes 'pro�riedàdós nutritivas. Com 'sttás"iolhas
'e' grelos, preparam-se ínfusões largamente' :recomendadas,
àqueles' que sofrem do figàdo, baço, rins e bexiga.

A ABOBORA, é m(lito estimador .como 'alímento sa

fiio e nutritivo. Ela se' prestá 'para a ·'êonfeçâ'o de varíades
. pratos, quer salgados, quer doces. As sementes da abobara
tcrradas, são muito recomenda dos para a expulsão dos ver
mes, pfjrticulaúnente da tenia.

na 'P'Jltrona uma·

mancha; repousanto.
:' Se azs 'polt.rorra.s são duas pc
derá repetir a mesma almofada
a mesma como forma >e 'medi(Ja,'
'variando a: cor. Duns eores con-

AHIVERSA'RIOS
�II;' ,.,.�r:""��
- Fazem

A T E N ç Ã O A T E N ç Ã O! Grande venda de prtmavera da CASA
BUERGER - preços jamais vistos e mtodo o seu variado. sortimento de tecidos leves'
para o verão e roupas feitas em geral.
NOTE BEl\'l: - Em artigos de Inverno, descontos 'de 10 a 50%.'-. APR,OVEITEl.\'I

B
.

Ü E' R ti E R - a mais popular da cída de.

------ Rua }5" de, Noyemb�?, l��,er� ,�.?5
Endereço' Telegrâfi co: "'BIRGUER"

armaria
serve para criar um corre
dor' E' aconselhável ter as

portas da parte do corre
dor para que possam ser

'. i
abertas sem a nscessídade

II!! ii
I 'de se entrar no ambiente

que fica no caso, às costas
do arrnario- Neste caso o

ambiente determinado é
destinado a um quarto pa
ra duas pessoas. A parte
posterior do armar io é fei- ou cor viva que
ta em listas vert.cais, pinta com a tecido da
da em cor clara criando as- ,� das almofadas

VI
'LUTA NA RUA 'l\Iontier, conhecido lutador

de box, ,!stava num período de repouso, em N. Orleans,
.qua�ldo, ao 112ssar ::_:or urna rua, viu uma jo"·em simpática
�m. luta contra um brutamontes. Sentiu-se, no dever de ban
ear o mocinho. Aproximou-se e com urna direita bem. aplâ
cada" derrubou o tnesnerado adversarío. A moça agradeceu
li inter!ere-ncia e :loi emboi'a. Refeito, do soco, o rapaz 'ex-'
])Hcoll a Rex J.'\tIonticr que a linda jc'Vem era uma ladra
que ele pretendia entregar- á piflicia !J()r haver-lhe roubado
Vtirios obi(�tm; de estlmaeâo," Aí Rex -Monfier' apalpou os,
'bolsos, deze!}nfi:u!o: "geNlera" a carteíra e :::. relogio ... ·

, ,

':;:NVEr'JTO - Uma empresa norte-amer ícana lançou'
-110 mercado; com sucesso, um aparelho que se destina ás.
pessoas .que .roncam quando dormem, O aparelho é dotado
de um obturador de couro, '{!Ue conserva fechada a boca
do individuo e ° obriga a respirar pelo naríz.. e de uma ·fi
ta de pano que prende o queix o. evitando que ele -caia,
Afora um pacote de algodão para os ouvidos dos \fizinhos·'

I
. .!...-

-.-
" DOllHNCO - A sra, Jane Saxtnn, de York (lnglater-

1'3:), moveu' !'i',}{'e' 1;0 centra uma SU:1 iüquHina, srta. PeggyP>;.oQthard ::_Hõla fatú' (te esta lavar sua roupa no dia de domin'_
g'O- - dia. consagrado no repouso, :;'1�guIldo ·1)3 tradicionais
'�bítos !mdt,.no;.;. (:Hntu�o, a acusada foi absolvida; O· juiz
.JUlg!iU que lavar a ll:-{)pl"la rouna no domingo não e pecadoIWis' hi!:mlleZa é algo divino".

ALÇOOL E VIDA - Houve uma grande . ,festa em
'Delby lEE, UD._)' quando 'o sr. Robert Gi)�adi completou os
seus 104 anos. Toda a cidade Io i apresentar-lhe os cnmuri
'mentes, satisfelta por V21 o mais velho cidadão na Iocali
'dada no pleno Uso de suas faculdades, enfrentando a vida
COI? à nLgria de um jovem ainda. A unnrensn' notíeíou o fa- I

�o, ��ssajtando que ele chegara áquela idade por nunca ter
l·,e�lGO um� gota de alco:l. No diJ. seguinte, porem, os jor
l�<.t!S•. l'��.eblam uma car�[!' da sra. HO.;e Burry, protestando
caruru a campanha ant!-alcoo!ica. Ih·!la ter 101 anos e es-
pa.Yil ',y;ver muito ain�:b. E :;CIT:J)r'] tlln,otÃ uma garrafa de I\'I:1h<:: pDl'

l�:-' í'f!l'êJ1C':·.
Preste' ,1t.�:n:;lJ para

a !'arne ll''i' Se queime. :":'.,,:
{"', neces·ü':�;_t: mr.líor �l'mnti:
(\ :1e àe meato adicione um:
peliCO mal::; (h: .agua,
11) entallt,) «afogar a'---'

j "
r-f, "'" ,; 'he. -"

Até, os pratos mais - SÍ!11- C3m'e.

.

IJepois :1:1, ean:e ter sido
pies tem a sua· c:én'ci''\':'_ Corte a C�ll'ne em l1e-.' -ér.�'tla pu" 1 hera adicione
o 'ensopado, por' exeml11i:l .. �l1�nos qua::!.l\:t.:les e teJr.tpe�: ':,(,qua�tida'>: llecessaria de
]\)"ão resta dúvida .que qua'l- rc tom sal. P.ass'�·[; pOl:r,u.m' :,1.�.�etals :

.-:- �'atatas, cenou
ou€r uma de nós poderá r)�L!Ca de t .rn!i: e frite--a: '1'<s: etc. Ia descasChdas �

fazer um ensopadinho, mas �':' pan;l� .-;:;::':0 .... jtmtam�n ic?zid�s. AdicJ')Y!:! �ambem
para que éste pr�to mereça t", 'com 2 � ;'.'íf�!(:;; . 'H.' 'õh::ú li� :S:lcara de ervIlhas
uma exclamacào de· BIS é e� I'ccial 01..( ;úcoP . De�xe-a dOIS o� 3 .tomates e ce

preciso obs'ervfli' certos de-' dr -urar be,;'� ..)€. todos os Ía- bo�a? llltelras. Se preferirtalhes. 'dps, adicio:r:;,;rido em se- adlClQn� 114 dê xlC�ra de
A base r:c um bom en80- 'gl 'r:]a agu L qa'e-nte (o neces

molho ue tomate (�atc.hup).pH10 é, naturalmente, .. cgr- s",-jo p2.r.1 c'brir a carne). Segundo a
_ ve�8ao lrl�n

n� de bD.{ qualidádê: "em- T' mpe be 1! � "deixe cozi.. desa um bom. ensopado cte
bor.: seja m!:üs eé�non1i(7) 1', ar lentn0'.,�r:le Coloque Ve levar t�m�em ..1!2 re

ap;,o\'E-itar as sobrás 'de ertão os ten- neros dI' SU'l polho que �era adlclonad9,
-

- < (Conclue na. %.a. pâgina, letra G)
ii& n **mtu;e.''W'' ti f

BANCO INDU'STRIA [. (OMrRCIO DE SANTA CATARINA SI L'
� l\!í:am� !TA J A I'

I'ülulaào em �2 dt> l!'ever<ei:t't> de 1935

Capital •• o,

Flmdo de Reserva ,,_ �.

Endereço Teles: "lNoo"
•• , .. Cr$ 50.000.000,00

40.000'000,00

750.000'000,00

AGENCIAS E ESCRITORiOS NAS PRINCIPAIS PRAÇl \8' DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURlTIBA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM. PARA
O AUlVIENTO DAS.POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO nA PRO

DUÇÃO

(O M E R , I A .N J _E S
�,--�-------------------------------------------------

R E C E BEM O S - ESP ARGOS ARGENTINOS E
AMERICANOS - AZEITO NAS VERDES e AMEIXAS
PRETAS. 1���t:4.lIf"'#��.::.;�·,
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público
'

desportivo ' citkdi-
1101 o qual vai se habituan
do, pouco a �ouco, à rea
lização destes campeona-

senrolar,
As príméíras horas dama-'

t
.'. ·

:i�i:ead�:::g:e:=:;::� UrnCa;mpepna 0JO'"líllenSe
19rámados, num total' de eín-] d-gonistas e tantos e tao

memoráveis clássicos, pro- ': O conjunto capitaneado
metem para domingo outro por 'I'eíxeirinha tentará'u
espetáculo bastante expres- hia vez mais dar ao Caxias

<.

�-�

sívo, de -anorma repercus- aquilo que o clube alví-
são em iodo o Estado e que negro almeja há "cerca de
deverá quebrar pela se- seis ou sete anos, ou seja,
g�nda V,ez �o11�ecutiv.2� to-

{rChaver para si a hegemonia
dvs os lecor�e.oo de, r nda do .sssoc;ation joinvilense.
"?!U .pe��ja,;> de ,camp��l�at�sl D,esdeJ..946, ano em que se

regIl;mrus de Santa Catarl-, !(.onclui na 2.3 págtns letra m '

--������--��������"

, Com respeito à solicita

ção feita pela Federaçãó
Catarhíensg: de' FUMból, no
'sentido de que' a LBF ce

desse domingo passado um

de seus juizes, Salvador
Lemos dos Santos, para
controlar o prélio Avaí x

Figueirense e ainda' a=ati
de que tomou posterior
mente, pedínde o cancela
mente de-sua-víagem.trde-

1 vemos dizer' qll'e'o proce-
dimento da entidade "ilhôa'
não' agradou ao sr" Sabas
tião Cruz;: tanto' que o re

ferido" desportjsta' , enviou
a Florianópolis o segu'inte
despacho' tel-egrá:iico:'· ,

.

"Atitude essa Federacão
solicitando . 110SS0' '·árbÚro
para dirigir partida'domiri
go dia 20, tendo esta Li
ga desfalcado : arbitragens
seus jogos' campeonato pa-
ra i::tender pedi.do' que foi
confirmado 0ssa Fede.ração
fonograma 3:i�J�do 21 à

suas nretensões:
O �lube alví-verde, que

chegou a se colocar em .si
tuação privilegiada na ta-

bua de classificações, à

ponto de ser coneider.ado

por muita gente como sé
rio concorrente ao títuln
máximo, inesperadamente;
recuou c bastante, perden
do sua representação partí
dr s nas quais era franca

'._,

favorita, pod'en�c'-se crtar-,
como eXêmplo, aquela em

que baqueou diante do Ve
ra Cruz, em Brusque.
Tradição é tradição e jus

tamente por serem Atlético
e Pavsandú dois dos maio
res r;vds di) futebol catá
rínense, sejam quais forem
as condições técnicas de

seus limes, torna-se uma

temeridade tece!' vaticínios
em torno do match que rea
lizarâo depois 'de amanhã,
no Estádio Augusto Bauer,

tarde 0' último hora sàba- Um dos protagonistas do
do à noite re�ircl1 l::editl,:' ampolgante clássico quer
c�usou estranheza alem dI- findar sua campanha sem
ficuldudes nossa parte '25- ""·l�'c\"':mo.lltar o amargor1 .- .. .... ...�!........ .L. ....

ca_açao nossos Jogos.
. . í de uma derrota síquer, pre-Despesa, passagem árb.i- ; ,

1
-

t 'vel' ad
-

-

.

1
tsncenc o seu erm -

tro que nao m,,:iS I�OU?e ser versário, de outro lado, ím-
canc�Jada d:�ld::J adla�t�- pedir que tal aconteça' Pa
do h')�2 sera _l<:;,ado debIto. ra os "milionários", a vitó
essa E ederação . , ria sobre o "vôvô" aquiva-

",,:J:,,;U:;�'�{:! I leria à obtenção de um

T--O-R-N-E-I-O--D-O--B-A-N-n-E-I- campeonato, motivo' p2'Io
RANTES EM SALTO qual é intensa a expectati-

NORTE va reinante nos círculos es-

Continua atraindo as a- portivos brusquenses, pela
tencões dos amantes do fu- eletrizante batalha que se

teb61 da Segunda Divisão aproxima-
o Torneio de Futebol ous

�-.;.;._---------

o Bandeirantes levará
�

a

efeito depois de amanhã à
tarde, em seu estádio, lo
calizado em Salto Norte.

Os dirigentes do popular
dlube tricolor oferecerão
os mais diversos entreteni
mentos à todas as pessoas
que acorrerem ao seu gra
mâdo, para presenc;ar as
exibições de diversas equi
pes representativas dB al
g�mas das agremiações fi-

- liaclas ao Departa111ento da
Segundona.

i
' Nossa repOl'l;�1:!,�,'rn roí

; cientificada que l�(l perio
: do da manhã d� domingo
,
haveria tamb�rn aiguns

i jo�os, sendo que os princi
. pa:s terão lugar à tarde., em

'disputa de belíssimas ta

l ças. Na praça de esportes

I tr:.ícoior outra� atrações se
rao proporCIOnadas 'aos

I
assistentes que para lá se

guirem, havenco no ref'e-

I rido Ideal' completo servi-
co d9 bar· .

I
.

-

:essona iei l, e r.ri .uecondo,
nessa -.1.', 'J �.: ,'. :. e' <: rrne co

Esportivo ?''1Ys.mcü, 1',0 leção de .

j!'.,LJ� e- J] :;"':, po-
:-lua1,' por z.ina], �:1;:.' der.. a a 7�m';lçfl) p-c: .,11

.bôs SU': dl'SFC,it,: li no da pcií·: sr- .Ioão Curlos
-tame do ,',)�·.'I ',l' a'· Renaux .B�i!1':-r �!"':;";;I .r.an-

São', ptl" EtS'S in ter â ';;G 1: CU',l) �':(l :'C", Co :

dois excrcm �s qu.t: se to- cibiudad.; e um ún.co nbs
cam. U.Y1ii (lLlS PQ'll(J;,o;, 3 .áculo i. mais surr.o ii sua

_� l,,>

trícolot, encontr r-se H0 to- frent.e, pará qUe teJ111a
no da t:,.'')�la d e PO!1tOS êxito em seu intento, Ob5-

J.:erdi&0s: absoluta, _c- m. UI
táculo este ,q�e se consti

citulo
,

'
ee 'll L�:m:;;'B ,} ga- tue .11L1ma' s<;:rIa amt�ac:a as

:'anUdc: hâ-mu it as . semanas
, ',-'. .• '" .•

oro víndouro, ,- ocasião
que festejará a passagem de
mais um aniversário seu..

Nesta mesma oportuníd'a
'de, cs dirigentes americanos,
reconhecendo a dedicação e

os esforços de seus atletas, na
defesa das cores verde-preto,
no intuito de dar-lhes, maior

Noo ..� �ostGO
.

8 ,- preSi�e8Gia d�
liga �r] t ii D te na F. t. F.

Sendo c primeira o faxer tro_ '
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"Popular" (mistos)/ com desco�
,

Fegar no Brasil aviões do tipo
.

to oficial de 1S"'.sôbre os tor!
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Fo;/ oVARIG é também o pi�

neira de sua economia, E note:
i

f
'

conservou-lhe o confôrtol /

Prepare
fJ futuro de
sçu fillw

Representantes gerais da K L M no.
sul do país "'"
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EXPRESSO BUJME NAU - CURiUBA
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO
End. Teleg.; Blumenau e Curitiba: - ,LIMOUSINES

AVISO AO PUBUCO

-
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-
-

-
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. primeiro pa��o para urna boa compra'
pois um� )oja que anuncia assume a

respOl:lsabilidade do qúe promete, tra3
suas ofertas a público para que se

.Iam' compar::glas' e', IÍão se esconde
atrás das 'vlírhias, ii espera' de um

.

fr�guDs menos exigente. E lemhre-se:

,quem lô os' allúúcio�: salJ€! çomprar t

Partidas de Blumcnau ás 6,00 horas

Chegadas em Curitiba às 12,00
l'artida.s de Curitiba às 13,30 horas "

Chegadas em Bl\1mcnau às 19.30 horas
Suvic;o de DOMlCILIO .i\. DOMICILIO

OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA
,

A g ê 1]. C i a. s�
,

BLU1\IENA:U: - Rna' 15 de Novelnbro, 313 (llotd lloIetz)

\
Fone 1002. ,- CTlRITInA: - RU.'t lã de Novembro, '22 - FOllE' .ll:l4
A E�IIPlmZ"-' ACIUT!\. VIAGENS ESl'F:CIAIS

PARA SMDAS A Q.UALQUER HORA:, �i:EXPRESSO BLl,íMENAU - CURlTmA, LTDA. ",�...

,

, 'I'El.iEOO�S:,
RESmENCIA:

Dr. TAVARES --14f11
Dr•. ílEUSI �:U14 UM,� BOM;" PRODUTO. ,', É ,SEMPRE UM, PRODUTO DNUNClaDO
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para

Terminaram ontem os

trabalhos de coneretaaem
00 piso, superior da ponte
sôbre o rio Itajaí-Açú, Iigan,
do os bairros de Itoupava
Norte e Itoupava Seca, cuja
obra acha-se na sua fase de
conclusão, devendo ser inau
gurado o vultoso empreendi
mento, possivelmente, 110 mês
de Novembro.

Em regosílo ao aconteci
mento as firmas industriais
de Itoupava Norte, Kuehnrich
& Cia. Leda. e Staedele &
Cia. convidaram as autorida
des locais e a imprensa para
fazer uma visita ao local, on

de f:i cferecido aos presen
tes um copo de chop,

Cerca das 17 horas, era

grande o número de pessoas
que alí se encontravam, ávi
das em conhecer de perto as

perspectivas de conclusão da

que

ez atravessaram a ponte em

demanda acs seus lares, .em

Itcupava Norte, denotando-se
em cada semblante "tlm misto
de orgulho e regosijo pela
quase conclusão da obra, que
representará um fator pre
ponderante e decisivo para o

maior desenvolvimento da

quele populoso subúrbio-
A ponte, que está sendo

construída sob os auspícios da
administração estadual, medi
rá 163 metros de comprimen
to, por 11 metros de largura,
de cujo espaço haverá, de ca-

rança.
A concretização dêsse no

tável empreendimento deve
Se em parte à Iouvavel ínr
ciatíva do vereador Gerhard
Neufert, que apresentou

SEM fUNDAMENTO
A INFORMACÃO

•

TEHERÃ, 2v (UP) - Um por-
ta-vós do goverso, Amidi Nohri,
dectarou hoje que ainda não
terminou o procesSo contra o ex

primeiro Mi'nistro< Mossadegh.
Portanto, falsas as noticias pu
blicadas no estrangeiro segundo
as quaís Mossadegh já teria 'Si
do condenado à morte. Como se

sabe, o correspondente <10 jor
nal nglês "Dai1y Express" anun

ciou com luxo dI> pormenores,
que a sentença. havia sído la
vrada 'na madrugada d:e Ihoje.

�erá aman�a B. a�resenta�ao
do "Ballet" DO Teatro Carlos Gumes

"

('f. c ""

t_,.,-,.;7.':'� .L� ..

,��t,. ,\:.. .:'�1 '1 ��r.,

��.t; ".in �ouve desfalqu� .de um �eal dn
�U�, -l) dmhe:ro do Fundo Smdlcal, ilflrma-�e

RIO, 24 (lVIerid.) - ° Con
selho O:nsultivo da Banco de
Crédito da Amazônia tomou..
conhecimento de oue em 1954
haverá deficit de borracha,

RIO, 24 (Meridional) acusações comprometedoras
"'E' verdadeiramente absurda contra ele. Tenorio não disse

:1 hínótese levantada pelo co- ur ele sofrido coação de es

f: nai Feio sobre os espanca-' t·::;C:e alguma, tendo, porem,
mentes (;.::! que faí vítima'
"Pernambuco", declarou o de-l
pulado Tenorío Cavalcanti à Irepcrtngem na tarde de on

tem. Como se sabe, o secre- I
tár io de Segurança Pública do
Estado do RI;, em carta lida
pelo deputado Getúlio de

Moura na Camara Federal,
desmentiu tivesse a polícia

lIa-o se d!l "Dr vOHcidn o eOIJDohDJ'fn f��f�f�e���cíe;�t�n��ta�. mo-

� Ou li ,�:. lU ti Uti III :",�E;:E��::�!Lf�,n�l�
mao�a c�u,a ,'� fi Janot Pac�ecn ���:;11�::E:���!1�';

corrido no município de Cam

pos. Revelou, ainda, que foi
o proprío Tenorio quem man

dou sevicíar "Pernambuco",
a fim de distrair a opinião pú
blica do depoimento contra
ele prestado 1)01' ,eutro moto
rista. Roberto Pereira.

Dois "Pernambucos"
Revalou ainda, ° ceI. Feio

que Tenorio procurou confun
dir a opinião pública,' com a

histt rta da fuga de "Pernam
buco". Como se sabe, existem
dois individuas com este vul
go, sendo ambos motoristas.
° primeiro foi entregue

por Tenorío à policia n.:) dia
do cerco de sua resídencia

Caxias e se chama Agri�
cio T.�morio. Foi motorista do
par-lamentar durante algum
tempo, mas ao Ser preso fez

Ao contrário do que foi
noticiado, deverá realisar
se amanhã, sábado, e não
domingo, o magnífico espe
táculo de "ballet" que o

Conservatório de Música
"Curt Hering" promoverá
no Teatro Carlos Gomes,
em sua segunda apresenta
ção, para os filhos dos só
cios daquela distinta socie
dade recreativaculturaL
A expectativa em torno

desse grande espetáculo ar

tístico tem sido bem acen

tuada, o que revela o entu
siasmo e interesse dos só-

Prolongue
suo mocidade

com

OFORENO
(Ormo-Regulador Integral)

o moderno
tratamento

dos funções
femininas

..

f'm"ulo do

U:;',· �\>fo do

tABOii';;TÓlU:b ue 3R

DE CAC:IU XAVIER
S. A.

RIO, 24 (Mer.d.) - Des- A propósito, convem des-
locando-se para o seu aeam- tacar o seguinte: ôntem à
pamento em Haverá, o sr. tarde no Rio comecou a

Janot Pacheco acaba de <1- chover muito. A ma�hã de
cender sua fogueira à mar- hoje, enquanto lá o sr. Ja
gem do campo de avíacâo not Pacheco armava seus
da Escola de Especialistas ingredientes, foi ensolara..
da Aeronautica, na Iocali- da e bonita. Depois do meio
dads paulista de Guaratin- dia as nuvens do tipo cumu

guetá· Enquanto .cs "classi- lus começaram a chegar,
cos" curiosos se agrupam à vindas do sul, até que o

volta dos aparelhos e fa-I tempo fechou completa
zem perguntas, o sr' Janot I mente. Mas 'o Servíco de
Pacheco vai informando; Meteorologia afirma'que a

que alí tem possibilidade! chuva é de São Pedro, em
para trabalhar, em perfeí-] bera o sr. Janot Pacheco a

ta colaboração com a f:,rça firme que é sua ...

Aérea Brasileira.

cios do Carlos Gomes na

rcalisacão de noitadas de
arte clássica, como o que
foi dado presenciar no últí
mo sábado, dia la do cor

rente, quando verificou-se
um sucesso retumbante e

RITA LEVA A SE'RIO
O 4'.0 CASAMENTO�.-�"'�

bastante expressivo cuja
repercussão artística tem

sido motivo de francos elo

gios e aplausos do público
blumenauense.

Inegavelmente, o espetá
cula apresentado pelas alu

JIJ Carlos

DAS VEGAS (Nevada) 23 (U
P) - A estrela Rita Hayvv'Jrth
manifestou grande sattsração por
terem sido, finalmente, z-emovi
dos 05 obstáculos ao seu casa

meínto CDm o cantor argentino
Dick Hayrnes, O enlace será rea

Iiza.do depois 'de amanhã, com a

RIO, 24 IMerid.) - O
ministro do Trabalho, fa
lando hoje à reportagem,
disse que não tem o menor

fundamento 1:1 notícia de
que interferirá na politica,
objetivando o afastamento
ou transferencia dos servi
dores do Departamento Fe
deral de Segurança Públi
cs para substitui-los por
pessoas de sua confianca.
Acrescentou o sr. João

Goulart que tambern care

ce de fundamento uma ou

tra notícia, a referente à
aplicação de 4 milhões de
cruzeiros do "Imposto Si11-
"iical" na realizacâo do
C�ni!r€sso de Pre;idencia
'30cia1.

\ Disse que aquele Con
'11' S;;Q foi custeado com di

I iheiro dos Institutos, de a-

I dJi-rlo com deterrnínacâo to-
. .

mada antes da sua posse no
, M n's+ério do Trabalho. E
frisou o Ministro do Traba
lho:

"Podem declarar que até

hoje não houve desfalque
de um centavo do Fundo

Social Sindical' Pelo con

trário, determinei provi
dências para cortar o má
ximo das despesas".

Em 1954 haverá
deficit de borracha

Constatada
•

pOlICia
•

contra

en.IRA CASPA.

QUEDA DOS CI-
al- I apontados como autores ma

teriais do assassínío de Irnpa
rato e Bereco.
�,

Todo o Estado do Rio está
sendo vasculhado pelos poli
ciais :fluminenses, que acredi
tam tenham os pistoleros fu
gido para o interior fluminen

Por outro Iadó, '\) de'pl.ita�
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