
ElO, li mierirlional)
--:- O ministro da. Fa1:en�
da submeteu à conside
ração presid"nc:al o pro,
ee5S0 Em que o lVIinis�
tério do 'I'rabalho suze.
re seja fornel'ido reci"ir ..

sos às l�mpr".sa" Carbo ,

nÜe1'3S de S?nt3 Cata
rina para pagamento .de
aumento de salár los.
A respeito, o e!1rfe rio

governo proferiu despa
cho de acordo com o ML
nístérlo da Fazer-da, que
opinou cont.úramente.

O'RGAO DOS

o MENSAGEI R O D
ANO X BLUMENAU. (Santa Ca tarfna, SABADO.

DEVOLVIDO IA CA
O p OJETO UE I
EmRn�a �o Sena�o fegulaH�o

H importaçãO de automove is
RIO, 11 (Meridional) - Na ses

são extraordínarta J'''!alizada na

manhã dz ontem peln S( nado, foi
diSCutido e aprovado com diversas
emendas, o projeto d", lej que cria "Ao art. 2,0, inciso I _ Acres
a Cnrteira de Comerc.n Fvíeriores eente-se: Os requertrr-entos a que
(CACEX), dispõe sobr€' o íntercam- SF alude aos protocnlados e sub
JJio comercial com o cxtertor e ex- me tidos a despacho dentro de 4n
{ingue fi CEXIM. horas, peja ordem j.! entrada no
E' interessante frisa� que o pro- protocolo, sob pena de responsabi

Jeto criando a nov-i ('arteira do lidade, não admitindo diligencias
Banco do Brasil ime<iiatamente a- por mals de 3 dias, findos os quais
pós sui!, chegada da Colmara dos retornarão imediatamente de modo
Deputadcs, foi remetido às Comis- . (lue o orgão competente prolira a
sões Téénieas, que em!t.iram Ion- decisão dentro do nrazo referido".
gos e bem fundamentados parece- ."Ao art. 3,0 - Aevescente-se in
res sobra as vinte e ums emendas fme: 'que m.mterá ob"igatariamente
apresentadas na Casa em cada Estado urna representação
Em menos de quareTüR e oito ho- para atender ao com-relo local".

ras, portanto, ::0 projeto "J <: examí- "Ao art. 'Lo, item VIn (emenda
nac!Jo minucioSâmente, eu,endado e de plenario) - Aereseente-sa: "O,
aprovado pelo plenarb, jr. tendo re- funcionarios civis e militares ela
tornado li Camlira dns Df'putados, união que trouxeram r-utomovel dI'
juntamente com "o que institui o

Fundo de Eietrifico':'io, Tal "re
cord" só foi possi;;'el graças ao en

tendimento do Senado. através do
81'. Cp.fé Filho, do :'leader Alvaro
.bdolpho e varios OUÚ'('S senadores,
com os relatores das Comissões dia
Camara, convencidos de que o pro
jeto pOderia tramitar nOrmal e cui
dadosamente no Se14"'4o -_ e, alem
do mais receber eme"-das na Cama
ra Arta.

PRINCIPAiS Ji!l'rIENDAS

ctat com o exterior, a e""Ponação
e a importação de bens de produção
e consumo de alta e>.<encialid.ai>

WASHING'l'ÓN, 11 - Os

11in
que receba a prt'rústa "como tas apreciações como ""'lo' reje;-

EstacQs unidos ainun têm "mui- Q que é: um sêrto e pratícavet ç50 definitiva do plan ). pois os

tr-s esperanças" de qne a Russia passo em direção à p:lZ atomíca" � russos ._.nãO podem, h�vê�ln estuda-

N'eitc o plano de piz ,,,,,,mica do Segundo o plano, a P.:'3sia os Es- do deudamente amda

f..residente Ei5enho\Ve�, apesar dos tacos Unidos, a Gr'í. �I'etanha A declaração ofie:,,' da
.

:.t::.qUC5 comunistas dos ;:rimeÍl'Os c Canadá contríbutriam com pc- Branca, lida aos j(:rn",b�jas, pelo
momentos". quenas quantidades d,} uranío pa- I chefe do gabinete de imprensa, J',l-

Enquanto· a Casa Brarsea fazia ra a formação de um orgéo mter- 'll1e!í C, R(\g�'i'ty, diz que 'depoÍ5
",ta declaração, o D�n!lrtamento r-acional, que destínaria esse mine- de tudo o presidente sempre reco

Le Estado marurestavs flue Char- rio a usou pacificas enquanto os nheceu: que sua sugestão requere

Ies E, Bohlen, cmbai:,{I'uJ: dos Es- quatro países podertam continuar ria um estudo minucioso" e que

tados Unidos em MO�(,OIl. "chama- fabricando armas atômicas e hidro- "qualquer reação em vinte e qua

l! [denção rio g! ,ve,'nó sovíé- gonto sem Iimítaçôes. M�.", a es- tro horas . .', não pode se r eonsíde

t.co para o earatar- esnaclal da perança é que a coonernção, ainda l"da mais que comentá'.'(Q� mo-

r ropostn do presidente", COlJ1 es- r-urna escala Iírnftada, possa eon- (Conclue' na 2,a pág1n" letra DJ

psranca (�� que o I{rE�al;]J lhe dê duzír consenuenternente e um. pro- ---..;;:._:----,.,.,..'-..,..,-,.,.,..�..,..,.;..;.;..;..,..,----;.-'""':--___=::::�.
sua aprovação. grama, global l'ealista de Inspeção

RUMO A' PAZ Al'O�.lICA P. controle atômico,

A Casa Branca, trio .•rdo sua VETO PRECIPITADO

cnnvlcçáo de que o pi-me Eisenho- A Rádio I\:105eou, em uma de-

wer constitui II metno- esperança claração apoiada po,: Andreí Vi�

õ .. acabar com o atual impasse na

I ��inski. �'elegad? sov,tétiec. nas,Na
situação entre a RlI';sb e os Es- çoes Umdas, dlfund1ll llncdJata

,
tüdos Unidos com respeito aos as- Plente a 3cllsar;iio de qUe Eisenho

�t;ntos atümicos, fez uma declara- í ...."er "an'eaçou com a ffael'ra atô

ção especial pedindo n cuidadosa I lTIlCa e fez apOlogia des:a politica
<G!lsideração soviética do plano. f

de força".

I�dem 03 Estados Unidos ,'o Krem- ii. Casa Branca, da Jne;'D�a forma,
/-

São· as seguintes a,; principais e

mendas ontem aprova:l't l pel� Se
nado ao projeto que cria a Cãrtei-
1'3 de Comercio Extel'Tor:
"Ao �rt. 2.0 �- 'p;t.,f're�"{'ente"�e !1

e-s:te artigo ondf.;! eOll\ iei:' u seguin
te paragrafo: Ag disllosíções do�
Í11cisos r e II deste artif;(' não se
:oplicam à exportação ôo cnfé,
�u:i.t. 'CulH.iHt1t1.La 4 'M;,i{� rl..;.,gulad.z,. pe-
12 lei n,o 1.779, de 22 de dezembro
ce 1952".
"Ao art. 2.0 inciso IV - Dê-se

a este inciso a seguinte redação:
I't-# - financiar. eln Cl�OR especiais
e mediante cri teria quz �erá fixa
do depois de oU\-idll a Comissão
Consultiva do Interc",m'Jio Comer-

Essa epinão foi man.fe_tada pelo
l'�oprio presidente da Republicas
sr. Getulio, Vargas, ao Eêl ontem
consultac'o pelo Iead,�r damaioria,

-_

c�Ílne COlnun1 ou ele 1 B�r=f.Hlsabilida
de que o sUjeitasse n progresoo
dE' "impeachment"; c, segundo -

SP os deputados Em',1ldo Lodi e

I,utero Vargas tinha", igllalmente
{'"metido algum ato incompatlvel
('0111 o decoro parlan1211�:lr p aevianl
ter o lllunda1 o cassad�)

cia ou enl que estiv::sse baseado

e outrf>. do sr, Euric) Sales, deter
ntinando tambem .2 r �1.1eE�a do avul

50 do inqué!. ito ás Ccmissões de

C onstituicões e Justi �') Economica
" Finanças da Camar.l p�l;:l elabo-

-jt;;, $!'l�
'ler 'ós é" '

IIJoticia ,- ajuntou o sr.· Bas-

I tian. Cinco "jornai;:; a publica�
ram, alguns com destaque e

1 pormenores,
I O desfalque, segundo esses

I jornais, teria sido de 10 mi
\lhões de cruzeiros e sel.:;: auto
r',;5, dez funcionarias do B;:n

! co, det'dos, ao cab;j de diligen
I das efetuadas pelas é'utorida
I dcs da Delegacia de FlJl·tos.

I Pura invencÍ<.tnic-e - acen-

Sr. VISCHIl'\S'KY . iuou o sr. Vitor Baqtian acres-
que alguns .nembr01 do Congres� i centando que não si, 1Jerific'ou
sr. e do carp::> rliplomát'rc dos Es-' i furto algum na filial dQ Ban�
lados Unidos, qi�se d··l\'?mente, no '

co da Provinda dI) Rio Gran
(ntanto, que não '-'c.nsicl�"a1Ta e5- de do Sul, .em S PEulo; não

jornal
"News Deutc!1!�n.:r.._!,J, fJt.·g-âQ; �fi.,
dai dO! Partido comuni;tu re
comenda ilfooje aos berli�enses
que realizem manifestações du
rante a proxíma. confel'enda dos
quoatro grandes cha,nceleres, pa
ra.. segundp diz, "obrigar os di
'pIOlllal"ls 3. fazcr"Ül o que O<

F':lVO quer". E3sa publicação <1es.

pertou o' têmor de que os ve,rme.

lh0'3 pretendem. prOVOCIll' arl'ua"

ças durante a cI,n'i'et'('nf;Íl.L

Importante decisão lomaJ!a
por um triblloal de Berlim

emenda n.O 5, que m�ndé'l·...'a excluir
do }'elatorio óa Con�issl,) de In
querito o titulo VII, <o�re "a si
mação do presidente. da Republi
ca no caso presente"
A declaração do sr, 'Ge1ulio V;r-

gas foi aplaudida 1'''''0 SI'. Afonso
Arinos, que acentuou que, de falo,
a aprovaç-ão da emenda �(' can ....e ..

IRmenllo do mencionado c";pitulo
poderia dar a impre�,ão ce que os

c.migqs do presidente esbriam ten
tando ocultar fatos -!owpl'ometedo
res que não cxistim', no relatnrío
{jl'anto : SUa pessoa

BONN, 11 lUPi - O (('mI'':: tomul' café, quando aga,:a re.ela,

que {) e.mprLgado gasta tornandu mava por seI'\'iço' extraonlil1árL>,
café, faz pn.l't>' do seu dia. (Í, Mas () Tribunal d iClarou que em

t.rabalho, E".5a impOl tunte '.le,�i, bóra a em]}i'egada gasta�se par
f;ão acaba (le se,· t cOlada POI U!ll te do h':oT;2rio ue trabalho. to
'f.t"ibunal da Capital nlemií, S,w, mando café, en.tretil.nto à.usE'nllJ,
�aso {''C,ncréto: E' flue um I"" nl-:'>e do sp!'viço sem. fazer o que
t.iL:J' ncu,,�\'a pagar extraordir.',- quizesse dUl'aT";te ess·, llel'io{!,l
rio à e-mpregada, alegando qu: sendo certo pOitanto que- est8x"
(,la havia gasto tanto tcml'o a às ordEns da. patrôa.

Cere de 4 mil crilerios
n a concessão de licenças
Novas revelações sob�e o CEXIM
RIO, 11 (Meridkn.al) - A

Comissão Parlamentar de In
quér:to sobroe a CEXIlVI, te!'
mínoll, ontem, à tarJe a in
quirição do sr, A:'ll1'lr.do 5('r
zedella Cúrreiu, que foi des
ta v{'z illl.er.·oguckJ apelnas pe
lo deputado.

RAIMUNDO PADILHA
Quis, inicialment2, o repre

fentante fIumirwr.s�, saber do
antig,� chefe do gabinete do
Er. Coriolano de Góis se o di
l'etor da CEXTh'I pod'<1, por
iniciatIva 9ropria, altErar ós
critérios de licenci:Jmenío fi
xados com caráter g":ral. O
inquirido l":spondcll negativa
mente, declarando que a 0-

rientaçãQ fixada pek3 orgãos
técnicos pode ser m:mdada a

reexaminar pelo diretor.
Quando, porém, se tratava ge a meta.de da,; efetivo" chinê'

Oe assunto ou matét ia perti- ses, ao pas.'''' que só 1>;' pod�;"ia
nente à critério rxailo pela [111&..' :r.Uma retirada em g:ra.nde
Comissãoã ConsuIt'va de In- eseal;]" c�,so, I1ltl'll.JlIlPSn.S';(! dR.

tercâmbio Comerc'al ('om o metade,

Exteri T, a mcdif;caç�o desse
cr:tério tinha de sC'r, previa_
lr.ente, submetida àqt;ela Co
lJ1ÍS5ão.
Quar. tJ �13 üp('r��(,G(,f vincu_

ladas, declar.ou q\� . .: ma pr�l
\:lição fôra dete1'l1,'nada nao

pelo presidente d:l R"pública,
conforme acreditavn l' depu
tado inlerr0gante, .11as sim
pelo sr. Ricardo Jaf.:>!, atra
vés de um simples aviso, que
ná,] tinha qua!qU€l' validade
jurídica, tanto assim que tais
operações, ao seu tempo na

CEXIM, continuanlm a ser

efetivadas,
E era nula - ue1 êscentou,

porque, sendo o sr. Ricardo
Jafet presidente de uma so
e edade de economia mista,
r.ão poderia apenas l�pssa qua
lidade, traçar normas à atua
ção dQ diret-or cLI (,EXIM,
que era o .executor ele uma lei
tspecial.

NENHUM CONFLITO
Foi também ouvide logo a

pós, o sr· Olinto Machado, an
t'go funcionário na CEXIM, e
a quem se atr�aia l'ma de
�inteligencia com sr. Cario.
l:mo de Go's ante j) existen
cia de ir�_t!"cl :.J.r.f!!> na,!uf'.
la Carteira.
Inicialmente, a p·;didCl do

H. Aliomar Baleeirt,•• o depo·
ente fez ligeira eXJ:'..:sição w

bre o fllncioname"to da CE_
XIM,

Disse que era um dos res_

ponsaveis por Slli.� crim;á".
poi.s em 1940, 3U.j 'riu suá
transformação de mera d.e
pendenc'a do Banci) do Br<t_
si! �m '<):Í'gã1) autõriomo. à se

melhança de um Banco e ,.lO
qual serviu em s�l("õsiva" di.
retorias,

ABANDONAM OS CHINE..
SES A (OREIA DO NORTE Iprova as· conversações a nalra o

.or'a-voz da U. RII S. S. na. Ale
Primeira reação oficial do

.

comunIsmo à nota dos

SEOUL. 11 <DP) - Uma par,
Le dO'3 exercitas chinêses na 0,
réia do Norte s':lIlndonou aquele
pas, atravessando o Rio Ya.lu e

voJta.nklo assim pa.ra a China. Co
munista. Es;;a, infornmção foi da
da. hoje pel,� departamento da
Defesa da Coréia. do Sul. Acre,,
ceniou O porl;a,..vós oficial qu e

a relirada entretanto. não lliin-

NA. ENGRAXATAJUA

PONTO C.UJO

BERLIM, 11 (UP) -_ Wa1ther

Ulbricht, priméiro minbt.,..o in
tel'iJl.Q da Aleman.ha Udl''lltal,
deelal'ou" hoje, qu,,' SOU gú\'ern:>
recebe COIU agt-ado H • .lf'eil!fçãf)
aliada do convite 1>0'-' il)1 Íel) pfll'::t
uma rt'união dns qual ri) grande,
potencias .rl'esta capit,�1.

ES�'a é a primeira. 1"':1/,:1.') üfi
cin! dn comunismo aute a n.lta

das t:res gl'anrleB pot'-'!1':i.1El Cel'
c1f;.nüLis O: I'\!ra.�(Iou. tr!���icl:L é
C'onsidc_'rac1o t) l11:;tis qn:t lifh:'1do
}JOrtu-voz ,do Kncmiin !lll Alcma
Ilha.
Sua, decluração f()f :�q 'I ',:1 u·

mE., rE'União do gabil1ch·, 0" t'un
cionar,ios ocidentais Jul�['!il que
ele deve te.r falado com apt'ova
ção soviética e qlH', p�rl'lnt(!
Moscou não podp maL; ohst,,_cu
los à re;)Jiz:H�no _

da çonff'� en

cia.
Entrctatlto, lJlhl'icbt nad" di�

clarcu qU:Jnto Ü da�:.t d.:�.! ...10.:

Inu,'lt·o pror' �la pr'!os :tliaJ,": ;,

l\Ioscou pari) tnjci" drê re'm';'d,
ALrVro DA TE:S'�;,O

A emissora ofiú,lal da Al','UiJ-

nha, o.riental propalou a d'�ctn.ra

ção do primeiro minh.txo, tl'lo]
aó'escentou: "Estam'-s dhl'::J,;t'_'E
a, cemtribuit'· para' ú aHvío da
temlão na AI"manhu " no ll1un·

elo".

ohstante, o pt:im'"ko mil1t03tro !)

proveitou a oport.unld�l"í,e 'panl
assinar quo os p"-ct,,,; de p"!'je>

e ,Bonn determinam ;; incliw�lo

de unídades da Aleman�l'i O. r

deÍlit:J.J no Exél'r;ito }":;tlrGPN1, lIv'
rem que' is'�o (/IJ1.'e S,'I' fumlulo

se .hOUVíll' !l. \mifíC'u(;âT! da A!e,
ma,r:ha,

VENOA Ol!:\STI!: DlARIO

Ulhl'ieht hasia l'cunic_o í} r;[;
b'nete pa;ra di'_.;cut.i,. medi'!:1,; mI>

Urradas a n1' 'Ihora!' a nivel ctf'_

viela da Alem'anh:l Ol'ient�tl. N,io

ç·5es €utre os gOV�,�'I�:;'; 0B_ ..\1€:
li'anha Oriental e O:'idr·nial
,;
senl i t'l te rfe:rencias csi: rH 11h�,s··

para discutir a unificar;ã·,J e "l'j

tieOll () gov·€:rno d� E��-_.nn pOl
>H� haver: .recusado a ant'-:l'ii)['P'::':

f:ugrstÓBS (�omun_C_�UlS
tido,
Os COZl11.1uistas tjq

Oriental incia,rant u:na c:an1pa
n113. para admi!ilMo tf,� ;;eu" I'e·

r,l"esents,n;tf!S nn cpui,-"'rC'-f,cLl dos

f{u"tro países EUl '-law l'c'nniã,).
ontt'nl ú noite? foi apt�tlv�ld,:;. \1111,,1

t'(=:soIuç-ào n�!sse sentl·lo
LANIEL SATISP:W:FrO
COM AS DECr.;;.5E�

CASTLE IL&"RBOlJl,l, 11.
- .A. confe.t·encia '1:t...c; Bernludas
não j}od8rl'1. dar ou! ro·, r!:sult:L�
dos sentã.o 'es que jã se conhe�e:n

(Conclue na li!:.a. pll.gma- ietra G)

Não está a estatua a
liberdade em Nova Yorq e �ilDilicBria ª neulraliza�an �a

Aleman�a 3 vitoria àn KremlinNOVA IORQUE. 11 'UPl - 3!:JS EE, urr., f�'i i.oll..ca',hl, r,:]

A [a.ffiO'2a est:l.tua da lib""clade Ilhóta de Bedloe; E, ;t S1'a \'1;'

não está emNove Ir"'l't;!. confor- lyn Hill sm,t.enta que eS;<Il' i t óta
me tod'", o munJ10 .sempre 3"':'10<1;_1 embora situada no porto <lo! No
tou Essa. sensacional UJirl.,Utí-\ 'la Iorque pertence n.a reali�ad.·
va. ·a.caha de ser feita pela pro- ao Estado' de Nova Jersey, (j la

prietaría dtl uma mod<:st}, loj'l do pratico da questão é flué a

de lcmbral1ça9, instalsda an pÉ! SI'\1.. Hill ex.íge devoluçã.(). dod, in.I'
da estutua_ E obr,lgo\l (c.; jl-,z:,e� I PQsteos 'lu" vinha pHgtLndo : h:.i

da Supn�ma Côrte' de N,,.\,�, Ior'jtres anos ii p;refeiturn. de l'ijjova

que a. iuki::n'un ;lOje el)nc:\1]t.-J� Iorque, e qu� agora, diz t�CIl1
a d.ocumentos seculares, E' (!tlP .-ido cobra!i;:Js ílegalmeni e. ',�
!i estatua presente ds F, :tnçn

•

PARIS, 11 (UPl - 'Ü!l1ll, 1', 'u- ·�:o lido n'o banquete di! U!.'lsocia

I.nl.J.iza.ção dn. Al"manha sígnlfi- c;ão da imprensa estrangf'-lra. rie

earia a vitorill <In União Sovit:>- Paris. Disse ainda que os EE.
t iea. !lobre a E;.!l'''Pa. Li\'l'�, (, a urr, e a Inglatl!rt'a náo
trnntifOnuiH;.1o d:! Alemanha rianl e1 err.f1n"1c·nte Ruas t(G�';,:,�
mim !<atéHte r;l,;SO em 11:'1";>" n:1 Ahlm:lJlha, ,]Jllxa ga:·a.lti;:·:
rra:�o. Isso, foi (> '(',,, c,rirmou o neutl'alidade, ; tão 1ugo
llrimeiro mil1i:;fr�' AdeU(1\lI;l', �ht fo(�rças fm'sen1 rotixadas,
Alemanha ocid"'llti,l, em clbc: .1'- caJrín. na aroita russa,
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VENDE-SE TAMBORES VAZIOS

Vende-se neste JornalF"r pre!;!> da oCllgil,o Iii por mo

Ü1f1l de IiiudlU1ça, Um bem Ui_ta.

do> B:U'- com pequenas acomoda

l3ii!;;;, �itul!dO UI) Bmuo do Gar

;i�. Ot!tn&.· iregul!:l.ia. 'i'ratar coM

" 1'J'op:detãl'I0, à ltua Alnazona;;

»:1'. a.1il!'l, (ao lado do cine Garcia).

PROCURA EMPREGO

tOlES Ar VENDA

Senhor Casado com ? anos de ,

llJ:ática dê viajante e balcão,' po-I!lendo apresentar qualquet' refe
rencia, oferece-se llara trabalhar

J:)O ramo, de preferenda; com fiI'

mas desta praça.
Tratar com Alcides, à Ruo 15 dI'

Nov. 82S - sobro sala 4 en, na 'Vi.

!a Nova n.o 1340.

A

CINE BUSCH HOJE SABAm� AS 4 íWRAS
1.0 COMP; NACIONAL _... •... '. -. -

,

2.0 DES�NHO FERIAS ATRAPALHADAS
3.0 SHORT BOLA AO CESTO
4.0 SBORT NO MUNDO DOS ESPORTES
5.0 DESENHO'POR. A"RTES DO- B'E'BE

ORFÃOS DA JEMPESTADE
com:-BING CROSBY, JANE- Wy:tVIANN; ALEXIS

MIDT. Gosadissiroa., comedia. PEo�rama. livre.
- _.... _.-'_

(INES BUS(H .E BlUMENAiJ HOJE SAIADO
;' S fM U II A N.� A M E ti T E

BEATRIZ CONSUELO, HELio,sOUTO, na �prjmei1'a
nacional em eõres

.
,

. O DESTINO EM APUROS·

I UM NOVO MARCO NO PROGRESSO DO CINEMA NA�
CIONAL! UMA LUXUOSA E FANTANTICA FANTASIA EM

MAGNIFICO COLORIDO! GRANDIOSAS CENAS' DE BAI-
• LADOS DE BELEZA INE9-UALAVEL, LINDOS NUMEROS

i MUSICAIS COM INESIA BARROSO,. PAULO RUSCHEL.
t LUIS TELLES, QUITANDINHA SERENADERS

CINE BUSCH AS 8 HORAS - CINE BLUl'fIENAU AS

8,80 HORAS
-

Preços

TERRENO EM CAMBORIU
VENDE.SE por p:i.'e�6! de

GCltsião. e muito bem situftdo,
el>tndando-se facilidades para
t) pagamento' Tratar à Tra�

vessa 4: de Fevereiro, 105.

PRECISA-SE
1 Auxiliar 'Para. a sec�ãC) de
tleSpachos de cargas, qUé s�i..
blJ falar portuguez e alemao.
dati:lograi'&, quites com (}l ser�

viço militar, e dirigir cami
nhão.
Tratar na Empreza Kal'lIlO

Ltda. -- Rua Dr. SOIlpeI, 177
= Fone. 1435.

rigação. Acifra. de moto-bombas

supridas p-el0 M�nistério asceri

deu, em novembro a 34, e de tra

tores, a 34. O Estado rle Alagoas
adquírtu ô milhões e 454 mil cru

zeiros de material agrícola. em

11 mêses Per'nambuca quase G
n.ilhôes. 'A. Paraí"a 7 milhões

quase.
Com um crédito de 49 mlthôes

.c'Z��
,"�.Jeoeoet..""o.CIê:OJ}O.CfilC"-.'::'Gco,-,... , ....�. - •."'.,
i�

co acO-O'lOitC_Q.c.c.c.-.c.oeo.oec.cecao..",.Q·�g

I ARMAS E MUNICõES l�
�"

11

_ ��
R -

i� Armas de caça, espor- 3�
I te,

.

revólveres, pist().� �
�� Ias etc. qualquer g�
� marca. COMPRAll'I-SE:I�
!l?; NA §*
ao 00

I ��

i§ (asa Pesca e (aça iI
� _ BLUMENAU _ §� Houve outro de 70 milhões de

� Rua 15 de Nov. 1301 �� cruzeiros, 'também para o TlTi
• ��' nistéri!()\ gastar no mesmo mate

..����������i������2������� 11 rial para o qual foi aberto c

primeiro de 49 milhões,
Aqui no Rio Iavrsdores e cria

dores d'e varias pontos do país
compraram 234 tratores e 234 Irn

plementos .Desse modo, a cifra
de tratores e implementas distri
buidos atinge a 1.215; a de a.rrí-
mais reprodutores a 670" moto
bombas de irrigação a 297, oe si
los metálicos a 67. As vendas ff'i
tas atê aqui, pelo crédito dei 70
milhões, quase alcançam 90 mi
lhões.

o Ministério da Agrkm'kra ven

deu 93 milhões de 687 mil cru

zeiros de tratores, moto-bombas,
implementas, animais raproduto
r-es e silos metálicos.
Fui ontem, espontaneamente,

ao Ministério da ,\gricultura e- {

xamínar- os mapas dessas vendas I
e confesso-Ihes que não resisti ao',entuslasm-, de que vi pcssuído o

meu ve.lho amigo dr Cid 'I'avor'a.

encarregado 'dOo servíco .

Onde já se vira {} Minist€nio
da Agricultura. a vender, com

24 meses, de prazo, P01' prcçús
de custo, cambio oficial, aos la
vradores. tantos Instrumentos a

grarãos tantas cabeças de gajo,
para reprodutor- de leite e carne.

en1 granjas e fazendas?
Mas O que funcionem este ano

Ilia Ministério da Agricultura
não foi apenas o crédito .de 49

"Õ<lS, ao qual àcal5'O! i:1e me
referir.

Vendem-se diversos lotes.
Situação previlegíada, proxí
mo ao centro. Preços vanta

josos. Facilita-se os pagamen
tos.
Informações com o proprie-

tário. Dr. Herbert Georg - R·
15 de Novembro, 313 - Fone
1531.

sabe qual
I'

e a
I' I

·

ti tinia ruroidadel

r
A:utomóveÜll
Caminhões
Camionetea

Usado.
USadOll
UsadH

Andar na moda, ser elegante, gastar
pouco .•. "quem nao deseja? E, no

entanto, como isso é fácil! Basta seM

guir diàríamente os anúncios ! Quem
lê anúncios conhece o gôsto da época,
distingue os bons preços e sabe qual
a loja que tem as novidades [ A

leitura' de um anúncio é sempre o

. primeiro pass,? p�r� uma bQa cO_Illpra �

pois uma loja que anuncia assume a

responsabilidade .do que promete, traz
suas ofertas a público para que se

jam comparadas e não se esconde
a trás das vi trinas, à espera de um

freguês menos exigente. E lembre-se:
quem lê os anúncios sabe comprar I

(ENTRO DE
A UI O M O' V E I S

§" -r

i;.y..:.. ....:, ......
TROCA
VENDA
COMPRA

tF·�;
,

Concessionários;
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Dieael

Peças
.

e Acessoriil8:
FORD - CHEVROLMT

- Linha-
MOPAR 'I

At)'.rO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A·

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. 933
"ACISA" - Fone 1324

·J'f.ólegl'amas: VANDEMEENE

ORGANIZAÇÃO 8lU",
MENAUENSE UD!.
Tem para venda:

EXPRESSO BLUMENAU -p (URITlBA
LL'\10USINES' NOVAS DE LUXo

R,APIDEZ - SEGURAJ.....ÇA- - CONFORTO -

!lnd. Tele!!,.: Blnmenan e ·.Curitj.ba:. - .LIMOUSINE!

AVISO AO PUBUCO
o "EXPRESSO BLUMENAU-CURITIBA". con:cessionário do••er
viços de transportes coletivos em LlJ.'\iOUSINES de LUXO en1ir&
B:t.UMENAU IS CURITmA. VIA JARAGUA' e .JOINVILLE avisa
que a. partir de 16 do corrente trafegará. nos, ser;uintes h:rlirl.cíll:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SUCURSAIS: RIO; - Rua Rodrigo Lisboa, 12
_ Fone 42-5953 - SÃO PAULO: Rua '7 de Abril

n, 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Goiás. 24 - POR

TO ALEGRE: - Rua loão Montauri, 15 - CU-

....__R_lT_I_B_A_:,__R_
..

_u_a_D_r._�_iu_n_'_Ci_._7_0_S_-:-2�.o=--a�n_d:-a...r�:==1ISala 233· - JOINVILE: - Rua São Pedro, 92·

:O EU TS C H E SPftUE �-------4mp-rescindiYel O espirita
I KURZE BERI�HT�. m u tua para salvaguarda das
I

I{EINE ENTWERTl!NG DE:s CRUZ�I.RO "A Encíclica u'enun "'ovarum". rAlal com o trabalho. entrr-sando- ra:t;·L Poder-ramos cita, os empre.,

Auf Grund zahlreicher Geruechte, dia im Vol- .mplantou na conscienct.t dos PO-! os perfeitamente. endimentos de Chnrles :>,1,,'
,

Cor-

I ke kursieren und díe von einer Entwertung does Cru- W'S civil.izado5 os �ll.""r.o�; da iU:-, :.n5 �;stados U,li�"" por. e_x.íi: ruíck , as diretivas ben sueedídr-s

. ,

b !! f
.

St b 'rt, et auf dern interna- t!ça socíal, necessarros a SObrE'Vl- pIe :1 Imprensa no, dll nottcta .de de Walter Canerazzo.. : tanto, ou'

Z�lro ln ezug au sel:r�e a 1 1 a ' ...

vêucía da dernoct-aclu. ]'!,.s :>aises ',q.reendimentos nor.ivets. no qu� rro,

I tlonalen Geldmarkte W1SSeTI wollen, gab nunmehr der mais 2diantados, .,,; 'c ,) �"for(:') <e refere fi rnanit'estacõ•• is de jU�- Na Inglaterra, scgull'.l) Stanley

1 Praesident des Banco do Brasil der Pressa folgenda de muitos Ín!:1'Ustnai.<. no �entie" Ih,,,. sadia e sábia. _io, emprega- tllgh, o proletariado se associou

I Erklaerung ab: "Vem Eínanzminister dazu autorisíert, de Ir ao encontro do o:'erárk, :lan-' ;i:oru. para com os empregados, c cem os capitalistas ;')L'r.� rejuvenes-
,

k
.

f d' G h' 1 do-lhe o tratamento célnc!igno que das quais nossos km I IS d!lCluela cer a mdústrra nacío 1'<1. 05 ope-
stelle lCh ategorísch est, dass 1e eruec t�, we -

merece, para narmon'zreã» do ea- I;q>úb!ica se orgutha-n, com mujta l�rÍos aceitaram a tél:efa de edjfi-

che der Regierung die Absieht unterstellen, die No- _.
'

-'- I car o futuro da naçã... com e r-s-

tioel·.ung des Cruzeiro auf dem ínternatíonalen Geld- ��..,..�����
markte abzuaendern, jeglicher Grundlage entbehren", 8 fi; .. O & li O I. D A I!J

VAJ.UZES ); ULCEBAL'

O�GAQ, j)OS (<j)i&r,:uOS ASSOCiADOS"
P:iR,QPEiEiilAil'E DA:

fSíA H â Ii.ii ç Á O "

A A ç À O
R,eiisçã6; Alimiwsti:áção e Oficiml.s= Rna SãG !'aüift n,

3191 � Fone 1092 Cal&li Pat>íai1 3i,

�:;':J�. �_. ��
Dii',stOI'; lVIAURICIO XAVIER

Rettatoi': RAuL FAGUNDE§

EXPEDIENTE
As..'li""la.tula.s:

ANUAL '" .

SEMESTRAl,
N.o AVULSO

o-s
Cr$
c-s

HiO,OO
80,80
1,60

I
BENZIN-RESERVE AUSREICHEND

. . ;Zu den umlaufenden Geruechten, dass infolge
der Eínfnhrscbwlerlgkeiten demnaeehst eine Benzin

i kllappht:it zu erwarten isto aeusserte sich der Praesi
dent des'.Conselho Nacional de petroleo dahingehend,
dass (Ue B'eunruhigung lediglich durch die verspaete
te Beliefem.:mg ciner einzigen Firma entstanden isto
Die "Shell :Mex Brazil Limited" hat mitgeteilt, dass
sie infolge der Verspaetung '<'lines Tankschiffes, das
urspruenglich am 12. Dezember haette einlaufen sol
len u.nd nunm€hr erst am '17. oder 18. eintreffen wird,
die Lioeferung wm BenzÍn fuer die Tage zwiscnen dem
9. und 15, Dezember einstellen muss' Deis ist jedoch
wÍe der CNP mitteilt, ein vereinzelter Fall und aen

adert nichts an der Tatsache, dass oeine ausrelehende
Benzinreserve vorhanden und die Versorgung uebe-
1'alI im Lande aIs gesichert anzusehen isto
DIE IiUEANISCHE,REGIERUNG KAUF'l' Dili BIU

'l'ISCHEN EISENBAHNEN IM IANDE
HAVANNA, 11 (UP) - Die kubanische Regie

l'ung machtoe sich zum Eigentuemer der britischen Ei
sel1bahnen, inden'1 sie sie aufkaufte. Kuba bezahlt 13
Millionel1 Donar.

.

DlE WEIZENKULTUREN
DO SUL,

Anlaesslich eines Presse-Interviews berichtete
der Landwirtschaftsminister João Cleophas uoeber die
Weisenanpflanzungen in Rio Grande do Sul, Euer di€:
er sich bei sejnem Besuch in Erechim besonàers inter
essierte, wo oer bekanntlich an dem Nationalen Wei
zenkongress teilgenommen hattte. Der Minister fuehr
te aus, dass er die allerbesten Eindruecke von der

dioesjaehrigen Weizenernte und der zu erwartenden
des kommenden Jahres gewinnen konnte. Die 250
landwirtschaftlichen Maschinen und Geraete, die aus

Deutschland und den USA importiert '\vurden, seien
bereits in Porto Alegre eingetroffen und wucrden zu

angen�hmen Bedingungen und niedrigen .Prei�en an

die Landwirte verkauft werden. AbschliEs,end er

waehnte der Minist'er noch, dass e1' vom Staatsgou
verneur von Santa Catarina eingeladen worden waere

an' den Feiel'lichkeiten, die am kommenden Sonntag
in der Stadt Concordia beginnen werden· teHzuneh-

IN RIO GHANDE

men,

NEDES BELGISCHES GEWEHR SOLL VON DER
NATO DEBERNOMMEN WERDEN
BRUESSEL, 11 (DP) - In zllstaendigen Krei-

seu gehell Geruechte, um, dass die Vereinigten Staatell
, l.U1d Grossbritannien zu dem Scbluss gekommen seiell,
I dass das Gewehr "FN" belgischer FabrHmtion unte�
I aUlell Prod·uzent�n der westlichen Laender, die bel3te
'Waffe diesel' Art sei uud dass man beschlossen habe,
clieses Gewchl' hei: der Infanterie der NATO einzu
!ueml'ell.

REZEPTE
CWeihnachts-Gebaeck)

THORNER KATIIRINClIEN
150 gr· Zucker, 60 gr. Fett, 300 gr. Honig, 500
gr. Mehl, 80 gr. geriebellé Nuesse, Gewuerz
wie Zimt, 1 Essl. Kakao, und je 1 jl,f[es�erspit
z,e Karclamom, Ingwer, gestossene Nelken,
Muskatblueíe, 1 Ei, Guss Rum, 1. Paf'ckchen
Backpulver, oder 10 gr. in Rosenwasser auf
geloeste Pattasche.
Zucker, Fett und Honig im Kochtopf zergehen'

lassen' abnehmen, Mehl, Gewuerze und :las Eí zuge
ben und verarbeiten. Ueber Nacht zugedeckt ruhen
lassen, aro anderen Tage, vaI' dem Aussiechen, die
aufgoeloeste Pottasche dazutun uncl einen Guss Rum
darunter kne.ten. 1:2 cm. dick au1'o11en und mit den
Spezialforroen auss'techen, au! ein gefettetes Blech
legen und in Mittelhitze etwa 12 - 15 Minuten backoen
Der Teig wírd feiner im Geschmack, Wenn er vor clem
Ausrollen 8 Tage ruM.

RIIEINISCHER. GEWUERZSPEKULATIUS
150 gl'" Maxgarine, oder Butter, 250 gr. Zuc
ker, 1 Ei, 400 gr. Mehl, 2 Toeel. Backpulver,
1:4 'reel. Zimt, 1;4 Teel. Nelken, 1 Messerspit�
Kardamom, 1 Messerspitze Pfeffer und Muskat.
Den Teig wie Muerbet'eig herstellen, das letzte

Mehl unterkneten. Spekulatiusholzlorm mit einem
Pinzel ausm.ehlen· Teig hineindruecken, den uebrigen
Teig abschneiden und Fo1'men ausschlagen, in MitteI
hitze etwa 15 Minuten hellgelb backen.

HUMOR
D�eser: - "Sié zeigen schon wieder ano dass

1h11e11 eín Hund entlaufen ist; das ist der dIítte seit
einero Monat."

JeneI': - "Ja, weiss der Kukuck. Se:tdem mei
ne Tochter Gesangunterricht hat, haelt's k't�ii1 Koeter
mehr hei uns aus."

/

compreenSiO
instituições))

Deputado Walter 'l'''nStiO

caval_\
(anti: - Agradeço o "p:ute de V.

Excif1.. que muito me honra er! ...

ôossar.

.. A firma lhes <'tI médico e

(Ientista gratuitamente .', ::e pre ..

cisam de bospitaliza�'1o, qualquer
que sejam as despez-is �]'.es serão
descontadas em prestacões Inseri
,;;'veis de Cr$ 25,00 a Cr$. !<O,OO por
Lés. Abono 'de quarenta e cinco
cruvetros por pessõa, ,")n'(: salário
hUj'ilia. Vinte por ce 'll'J de abono.
5(llil"t, o salário, como prõmlo à as ...

3id��itlfide. Seguro ,le ... �I 'a, per-

r·irito de 56.:105 t'r�51)·<.nS:1\·CLi ;:"))11

urna empresa C01TI1UH.
Na Alemanha. as t:�,:;o 11,.n.llçÕes da

[ue-rlta não consegutra.« el1H�jur o

geniõ industrial, e te operarlado.
vendo de muito perto o que é 11a

verdade a miragem comunlsta

DA.S FmNAS; Ciií'fiil Üliii op.ai'açb
t)1E>1·�P§lAS. PRISÃO DE VEN'I'Rií, C01,iTJS8,
-'M 1!:6lANA.. FISSURAS, COCEIRA NO ANU�

COaA.(:AO, PULMÕES. BlNg. BEKIGA., nGADO

7:í..is eíreunstâncías cí t·:;l.ram S"

rr f:::-: conhecimento; q·,llr'l..ooú -da 1'2

Só se harmonizar-se coro oca'" canto visita que fize;�" s .:. paren

f.:tal prôdtlUvo, de m{';rt.l s que tes lJOSSGS. operário; da En1presa
l.íio poucos anos depo� da guerra. Indtlstrial GarC4'l, ......1'1..) r:nr:i.iólTLf'S
rUdeSS€inOS 'vêr mn pa\!;" vencedor (�..i::r ti n.ossa adlnl§á,ç.ft11 P sf.'"nti

.!1'l1 extreJlla cúficulda!l;:: para pngnr n1<H; se.r nosso dever dat''' :-mul0 co

ctrazados cOhlerciais. r;OI� yel1c.ic.o3. l.;ll� citn"entol dêsses f[l.�C:�. fJ3ró1

E· iUlprescindivel f) €splrl'�'o :.\e .iH'· foi:) orgulho dos ca:'.l'::l-;fJ1�e_C;

cnmpreensão J.n1út.tIU, para selva- . r.:i!''ft quP a líção sirva d,.! exenlplo.
.r;unrda das instituições livres. P01'" E!:'�a obl'a eminen"!.f;ln(�:"Lt( SOCiUi

isto, qu"ndo, no :B"'I&il. "ma po- se deve a :Ernesto St;:,j'''o:'l, ;rúni,,:o. O presidente dos :Estado� Unidos, segundo um Ú'::lS seus ajudantes
derosa indústria se lenÇ:"3t desas- c.un dír:f.ge, cor:l ülnp!:i v··ão e co.. estávivamente empenhado na· lccuperagão espiritual de
�Gmbradonlente, no c:,minho da l-"hecirnento dos mePl(,r�.;. métodos

seu povo. _

justiça social, prncUi"mdo d'ar ao I,tdustríais da Europ,l, pqt'da Eo,
E 'Olais, ele considera esta recupera.ção de 'fórma excepcional.

t! abalhador uma exi>téu"'a digna, l·resa. e ao esforço e patriolism' Coloca_a sôbre' seu próprio programa de governo'·e declarou ,que
clf'vemos dar conheclm.'uto a to_ (le José Schubert ;rU"'''1' �if[odestl>, usará SUa projeção e influência p:>.ra levar, ti bom' termo ,tão magna
nlCS de tão nobre atit:1d", para que crmpletamente avec,')S P :lUarejUer tarefa.
(J e.J;,clnplo não se 1d .. ,!t"2" e antes p'top.aga.nda� - a f:ihy.;CH. elU -i Con�h.iêra a ft)rça C.':lpiritu.al superior ao) poderio de. ft'i7m3

frutifique abundantem",,[e {f,mbenl ni'ío precisa <:,0 ;)ropagan- ca 'enquadr"lldo-a num dos máximos fatorfr3 à paz mundial..
No m'lgnífico exem»10 ce traha- r:!a porque tem a proc!w".'J veo,[jda Disse que milhires de pessoa� no. E5t�_dlJg tInidos e no

lho e produtividade que e Blulne- c�- rn muitos lneses de :ul�E'cedenci�_ carecem' de no'rma::l e [llDdHo3 da r�1ígiã{j.
.
�i�U . .folnos encontrar. no progres- - tivelll0s qt�e COllV..::' .t"�'r eonl .

ReligiUo para ele é um bastão de an-Iparo. sem limites,.
si::-ta 11UÍl"'l"'O de Garc�!t l.ttTIa si.iua- nU.lito gente para ter ;_ :"!'R visã.r ,Em SUa �cp.}:l1panhn elelto:r,tll Eif.enho,-,rer p�cou pelo .p�XJ.".e�sü

ção inteiranlente excl.,.�pc't}nal�' tal... E'xata. dfl que de nO:n'"e i·e pas-.:a ligiosidade enlan:--.dos de Sr-1L<:; dh�cursos.
vés em todo o Brao,n. - quasi naql.!cle hairro, po.s" 0vident" Deus estava 'sempre neles, e tran�pare"ja amigo e sw.ve.

{�cis nlil operários,. ('it�e �ecebel1do C;E'6 tão baixo cust'.l d.:-: \ ida nITcl Se o tom desta voz 'pal'tiss� ('I,) Cardeal Spenmann� ou de
s:"'lârios talvês dos ir.�j�... elevados rodr::ria ser conseguid) �.. t'm o de�:- reverendo !unericano. Çt efeito seria benl ·.desigual. .H"laS pa�indo da
(l� regiãút dispenden1 O" C"ttlito de preendírilento necess;lrfo· t·or par.... Suprema autoridade a�:neri�na:. cabe-nos

�

ri:' .recolhiment�J.· }::.31'a mM; ...
,:'da de ha ôez ano!) passados, t."? �o capital. E :=1:'1(> C."lUO nos tar sêriamenie enl suas palavrA.s.
q�ando o dinheiro ::J;1dn valia a1- .fxemplos citados d� �nr�e .Amé-rL f

Hel·oi dp tantas lutas. veterano de tantas batalha,;, h{.!Lf.'m >expeoot
gt.ima coisa, A Carn,? s"ea cúst.2 C&. reverte� essa desj'repnlhmento. rirnen1:ado (-Onl0 poucos, Eisenhol...... er apreciou in loco bs pa�� ...�'es e hor"",
CDze cruzeiros o quilo O �1(;Ueal� en'! benAfíci.o COlTIUPl ,� da pró- rores das carnificinas e l'latura.lnlente suas palavras atuaí", �fio reflexos
lJl'anco. Cr!$ 2,50� o al'T("tZ Cr$.. p�ja Emnresa, que F�·I.:;" de ex- vi:u e sentíu na Europa e na ..As ia.
;1.:{.{}; qu�ndo nós aqui: o pagalnos t�2úrd�náriE..mente, í:,r:er'feiç;oa Afjrm::i ele que' nãq existe nacão capaz. de se bastar a si lnesma,
:1 doze cruzeiros. A it1l'inha de m!l!s :;;eu� rrtétodos (te pioduç_vot sern o bals.anH) idealista Gi8 fé.

r..�andioca, eles pagar'l .n
�
um eru- r�la renovação do l1Yl:quin5.rio, por Do que expõe. há que se destacar o te.tnperamentti tenlplário do.

ze-iro. e a banha a t.i�) eruzeiros. 0t:t:t'O'-' m�.is aperfeiç W::.10S OS 0- 39.0 pl'e�idente dos Estados Unidos. em função de: suas pola'lras que
AE. fazendas. para :;'''uuP�! e para, perários cüm quenl t'.3in.most mos- assim foge do estadista e tributa com p�ove1to o. pregadv::.� :n.l('ssiállico"
c ....·sa. talnbe·m pelos "':11ostr:.os preços tram·-sE: disciplinado3 � satiSfeitos, Entre Uln e 0l:ltro. todavia, reveia-e o hOn1.eln en1 b'ua,:�latL1ral jndo.
Í!:'criveis. O aluguer de. grandes .::.n"!antes dO trabalho. le. tendente. :to apa.zíguamento dos .conDitos .

casas. benl feitas. COl")1 1r?s e mais Eficientes. Desde os rn3is nlodes- Quando percorreu os· EstadiJs UnitJo..-> eH1 sua canlpanl'f'! o candi ..
rplartos. jardiIl1 e ::[ulnrai. oscila � �on�:'(1nlestres dato Eisenho\ver. pronleteu a lnilhares de almas angustia�ja� dar :fim.
entre trinta e cinco c (.inquent� V!n.,iti. l\1aas,! à gtierra da Coréia,

cr-uzeiro.:i, ;\ !'irnla !!:I.:'f: c,:.,a médico SchàeffE:rt Jo�é Sant1'1:..!"u. Fernando Confirmou a palavra .c�n1 o ·ato. e C.re.IUQS. fosse ou n:1Q promes...

e dentista... C0sta. lVlachaf':.o, o TI'1.3U \:elho amÍ- sa. ele oporia obstáculos ã continuação da batalha cQ.!""r;-n"na; deduz ...

·

DeputaclO Cássio tt.:c�le!ro:::: - V. �Q ·Luiz 1\1e}.-). e tant(·.. � vUlTOS. .;-;e isso das assertivas óra a correr mundo.
.

Excia. tne permitp um :. ('[rte'� Estan10S certo:;: que esse exemplo De mim. cahe_me dizer, que frente o Tribunal da I\npl·ensa. suas

Deputado \Valter Ten(�iío Ca- In.agnHíeo virá conv,.:n_'e'..� 70S mai� palavras as�umeln responsabilid.9..des COll'..D éco no céu.
... aIcanti: V. Excia. �e'11 o aparte. I pcalcitl'notes de que é po.qsivel a Sem dúvid? and'" bem inspirado o presidente Elsenhcwer, e poSt3
Deputado Cássio l\'lc1.<!'TOS: V. l'nrmonizaç50 e a COex!s',:r.cia por onde está, se nos afigura a nação p;mel'icana um corpo de ferro pul";

E>:cia está se referindo à Orga- C'í'nseguinie. dó capital e do traba- sando no intimo um coração de flores.
.

rezação da Elnprêsa G?!(!\a? Devo lho, aSbentes na justir:-�� I::{;cial, em

eEclarecer a V. Exci"!. qu, não sÓ que ao operário �eí'l rarantid'l
cs'sa Empresa manté:-:1 t'lDa coo... \..�Ina situação de .dig:n'.cl"!oe de ".,..'

pcrati\'a onde vende OE produtos gurança. e de salário honesto.

r.dais essenciais. con10 quasi todas Porque �;do trab21�"1.·) r:!() operá ..

as outras org'anizaçõc':) de Blume- rio, nHsce a granje7� rllS� Na

n;- u sa.bem premia\' o;; eSforços cões··. na lição eterp.? de L-::3!)

d.os seus operáriOS. X.. lI".

- DR. A R Y T A B O R D A--
� U'DICO �1!U!'E()lALlSTA --

Olbdea Geral d,fl RomeDa. MuUtu6a III Oriantu

ITOUPAVA SECA: • b 11 e 15 ali :n u. BLUMENAU
����������D�

Saudações Trabalhistas
....Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr· Getúlio.

Não lhe venho falar sobre o dogma da Imaculada Con
ceição, da Pl":::c'ssão no Vaticano, trauscrev.sr uassagens do
Evangelho de São Lucas, 0\.1 citar trechos da já fama::? EnCÍ
clica "Fulgens Corona" de Pins XII, nosso bom amigo, e °

grande Sumo Pontífice.
P;:;deria ainda dedicar este Bilhete à tl':1nslada<:ão da

histórica imagem milagrosa "Virgem du Lago" como era co
nhecida NOEsa S,enhora, venerada no Arpoador e que chegou
ao Brasil, antes de 1.600.

Meu querido Dr. Getúl'o, prefiro focalizar (J do" e, como
o da consagração das garantias individuais e {'"l,�Hvas. se

gundo a frase do Herbert Moses, que aparece sempre como

presidente da A.B.L, e que tem medo da Justiça i:O'l1(l o dia-
bo da cruz. .

I Mas, não sei porque (J Dia da Justiça PélSSOU vazio, sem
.

que tivessem sid:l realizadas grandes manifestaçõef, de ,Poder
Executivo, em homenagem ao Poder Judiciário.

Muito devemos ao Poder Judiciário. Em 45, assumindo
o gov·erno, o nosso fraternal amigo. ministr.;J José Linhares,

l quando lhe quizeram cassar os direitos políticos e mandá-lo

I para a Europa, ioi o Chefe do Judiciário, na presldencia da:
. República, quem lhe c:.ncedeu todas as honras. fornE'cendo
lhe ainda um avião presidencial para que tomasse o rumo

qu.e, espontaneamente. escolheu: - São Borja. P. Góes, seu
ministro da Guerra. e no dia 29 de outubro, o seu pior ini�
migo, não conseguiu demover a atitude do nosso Linhares ..

·

Quando estivemos bem atrapalhados. quando os gene
rais, com Dutra pela prôa. insuflado pelo Cachimb<1o, de
sejavam impedir a SU3 posse. porqu;= não havia alcam:ado a
maioria abs�lllta de sufrágios, foi a Justh:;a Eleitoral quem
nos defendeu e assegurou a vontade ão povo. para subir as

escadas, digo f) elevador dó Catete.
.

Dir:gindo-se agora aos magistrados do Brasil, reafir
mando a sua conf:anç& na Lei e na Justiça, o lnnrado pre
sidente Linhares assinalb�l que nessa época de incertezas,
em que as tradicionais normas sofrem os embates de doutri
nas extravagantes e ameaçadoras. sàment-e a Justiça poderá
preservar a paz e a [('licidade dos povos.

O velho e sempr'� jovem Línhares, mais um" vez ele
gante oe ponderado, prefel;iu falar de m-:Jdo geral. guardando
a sua l'nha de serenidade como chefe da Justi\!u N�cional·
Mas, se pudesse falar. . . •

Enfim, meu querido Presidente, ainda é tempJ rle levar
o seu abraço de af,eto e de carinho à magistratura, na pessoa
do Presidente do Supremo Tribunal, em cujo Palácio é re.
cebido ftempre C''Jill grande alegria.

Certíssimo, das horas incertas.

fábrica de Máquinas e Fundiç.o
Especializada, em fabricações doe· balanças marca

"MO�ITZ", de 20, �O e 40 quilos _.Máquinas para
padarias, marcenarIas, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegada:s�

.,
- Oficina de est.amparia e fundição �

-Projetos, 'Orçamentos e demais inionnaç�s na Fá-
brica:

'

Rua Uruguai, 30 - !talai � Santa Gatarina

����'5�§.W�;.��Çf+"1-....h���§1).���h,.;.............�..,...

...,oÇ..��'�I ATENÇãO: Consulte (l,:; pl'eços baixos e economize �

I ::��R�?1!d��!:�f.�,O:'�!!�?, cane-I� tas Parker "2I"t etc ••

I� IM Tel!2.Rn!;�!DOL�!�J2ovembro, "04
1.0 andar _. BLUMENAU _. Santa Catarina

�����""�fw�����������

Bdl1CO de Exportação e Im
portação autorizou 'ontem
lli"1"! crédito de 705.000 dó-

Ilal'""s
para uma fábrica 1.":C

te-amerÍl:'ana de maquina
:da, como ajuda parcial na
venàd de 301) teares a u!.la.
fábrica de teddm: de São �

, , I

Paulo·

I'
.

A iábrlcu nort<e-ameriea-
.

na, a Crompton & Kncwks,
'\Vorceó:tE:r, tem um con':

trato para emba.rear os tE'a
res para a Companhla de
Flacão e 'Yecelagem Nossa
Sen�ho1'a' do Carmo, de �ó·
l'ocf'ba, no Estado brasilei
ro de São Paulo,. O corou

iJicado di:> qu-e a Cromp
ton �/: Knowles custeará
pHrte do embarque.
O crédito do Banco ·será

pago pela companhia :fabri
cante em um periodo de
cincr, anos, ao juro dê 6 por
cento;

BARRETO PINTO.
P. s. - O embaixador Orlando Leite RilJeh'o entregou, on

tem, as suas credenciais ao Presidente da Argentina, gaI.
Peron. E segundo os telegramas recebidos, foi um dia de
júbilo e de festas na capital daquele país. Consigno o

fato, com prazer, pois não tenho dúvida em reafirmar
que o senhor acertou, mandando Orlando Leite Ribeiro
llara exercer tão difícil mi!3são.

II - E' de se lamentaI' que, até hoje, não sejam cOw
nhecidas as importancias já arrecadadas com O ágio dos
leilões das divisas, e a sua aplicação. Por outro Jado, de
veriamos conhecer os detalhes da recente transação da
venda !leIo BB, CIo algoclão adquirido na adminí'3tração
Jafet, trazendo, desde logo, um prejuízo superior a dois
biliões de cruzeiros, para o Bancá, comO' tive oportuni
dade de lhe denunciar, logo que o Jafet começnu a fa
zer as atrallalhadas. 7 CUP) - O

Cre�ilo �ara uma �om�anbia
Teci�os DO Brasil

I ENDEREÇO CERTO

COMPRAS DEPARA SUAS

ArAL

Rua 'i 5 de Novemro, 505
ln
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SALLES.

1
p.1PPUJl;.l. C'lOOlliido C. Al,;

1 \.<"" Halls Fr-ledli, JoÍlo Eu ..

r:3<:li! "nus lll�jl" J>,�.t:11111 C'jJuineSe fi! sra., L,,�
l.IH Arlctte, tl s luu } ol ísart ís e sra., e sra,

I fL 1",.. l:!:llell Heril!� e filha.
"IOTEL HOLETZ: srs. Arno

I:f,el" Otavio Sehd;:er. Vprgi�
:VI .... l ut,dh. He l i j R2'S, Ica
S1ü> gia, P\�ci.l:o Gar-cia 6

Carlos Zlpper"r e fami ..

Ade! Garcia JulIo Helers,
Wagenfullr, AI thurEl iLd B,,"k,

J J�lt F;( � I',�; P,,"':�e ra ; sras �

P j ílhos.

l',dll(f razer ol'lI:lÍeeí'1'

,lllftllidmlt. qlle tem o pai
f:1Jllllb não lhe dá o direi.

ser .lrbJ.tr:I1·'�) ou gros
mal traí ·1!' os f'ilhos.

de

prevulever sua

indu

-ern as crianças n 1<1 mtir e

(.,�. imular Para :I saúde 1l11:'1l.

1, I {;(.'.sl as, ;;<'1 Ú de consequen
I) terror que

-, V u-u a:
- 4) Jo\ll..:"f!i Ha r ry 1� rier-k.
�, 11 iérc 'J Iocal:

d' uormnou-

1mlJlmh:t SlI.! :mlol'id:ule
a SI'U filhu ('(1111 bons

l'Xelnll!IlS � manejras,
('OlfVl'neemlfl de que de-

'I
,

Vo: o!;!.'lie.'et' e nau o <lo�

nllii.uHlo jlelll terror.
SNEi"l.

:;1. RoIr Guiudani I (

-Idi Jll1
j'� Ih' õe;r,'nlbn)

e

1 -I r 'I
A lJi .. lJlla jJ"dt' dl�.C!,eç'ão e

u �"..r. ,lt ..'-:i�� -_.t"JUí r r
, l.ull

(/, I jldl"lCIlCl,. A tarde e ótima
l'] !,1l r. -

I'"]''' " h"esüvcl'-', tl13ntaeões,
llJIIJVl:IS. e,rtúllo,',

tercu.J en:... úll jllU .1- 03 nascidos l1<:'Sl.1 data

(b.,_-t' . ecothlda ao quarto
do-

Hus'Jit. 1 5..111ta t 'd\1� de iruciatlva e a;,tidões
- i

sído subnretida ' (·.lltll�Ub.

,

ASTRAL DO DIA

J�NDf.:HEÇ'O 'l'ELEGnA'��rCO
CURITIBA

I

n','I' I)',}':: vVitie Ii·(;-..;ld\·lt'(�; 'li Itou.,

e.un a 81 ta'lErlith Paraskv, ;.111 da �J;1. I
I

I

{lO sr. m.
Ida Sendo ti prilllêiro a fai!}f 'iro_

fegor fiO Brl.lsil oviõe� do tipo
;
,

"Popular" (mistos), com descQr:!

I
l

I
se. Alberto

1Pl-l{'ll" d« _Fun�E� t , :;..1exan ....

Custi u Car-los V<:ibneI'.
eh ulJpnl. � cf.. ·1{JS C. \
Dr. O!;ca!' A. Schmidt

to oficial de 1S"I.sôbr-e Õ� hlt!

fClS,CIVARIG é taMbém a pie>-
1

fieira de SUCI econoMia, E note,

na eh1:1de:

FES1AS DE Nt\TAt E ANO BOMr SO
;\ TODOS E !vi NOSSOS B;�tCõESf /\'

879
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das
. gôafuições catarinenses dê renm

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

A

L
somente

i5"I '

Inicio, esta
Imasculino

as
" .'_

it tr
111

ii a n e os I tos
". IS I II te iii

J 5 e tlt ,ii

r s I r e n a r I,

no encontro principal os -emeretinhos» fitarão de posse da taça"; ({Norberto fngel}) ... AIs 15 horss
;�:��iJs!i�rt�l,��jr.J::li!� I

tu:

'tN\'�:NsJVVE�"IS.E, II ;:��i��J�:�i:�r�!��c�����1�f� I e"'" r a--'-o -;bi�
--

c�� n�-p-'-e--'-�'�---'�d�d�-�LBf--- -a�-�--a-n'ha-'
".-

-'-e'-m'-�J'- fi "'nvi!fi! I� n---'C---·11t. ãnreamante�_ do, bol� ao c�st,o em Antecipando a estes eOlS�' l,'_a hon� "h" nao cnl�lparece" ,

• ;ijl iíiil
<

� ª� til,
, U '

r.: i1 � i!f de
nossa- cidade, sem H5S1shr a eontros noturnos, haverão, Ja conftrmou sua '.'Inda a '

, li !imB UU M u li f, ii

����!:fÍ1i?�:*��:���;: 1�;;:;��:I��:e1� �����;U�f!;l��l:�i��:��:I����t����:�� O'U'O" p«�r!l raC' línqui�I!ir< n II·tu·lu� liXillflO dO flli�j',b�,nl Ds1adualBairro de ltou:pa'V;l Sc.ca vem gremtaçees: '.
das. I II U til U ii' I� U li U �UI li li t,1J I!I "\i

lutand{\" sem' ,esmoJ:e<;!mentos '
,

l�ela'sol'Írevhil'!l:icia do ba.sque .

C
., ,.

�
, ,s

tI t
< Em plena fase Lria: éitingé' f idas ist», clIl a);.sr,'''i''·J, não I t ime de Hélio Ol;ng,�r coroca- Irrial isximns do E"t:tc]'.al de

I
ulges5ilo.o nu der;.;rrpl desta

tj!bof em n(}sso, meio, caso Rim um<� n�nlpo n gOI(l!I e '118 f' CUmpe()M�,O E5t<j(:��I,,1 ÔI:' 5:>_; ti !}l'J}Qj'b
em drzcr �l\". está a:-llá

por tel'r�l suas aS:>iJ'ações,: 53,
,. _.

semana, não estando assegu,

êI'J'ntrár:o ,estana o mesmo ti lU j(l il n {j O blõ li U agora, -seu clímax". ::;Uéll1ctll f;j:itaaà de todo a hipótese de tr-ndo em vista que' uma ta-' O nréd io esquerdo ._t'llolo. i ada, até o presente mcmentu,

êomplettamElnte ,relegm:to ao c

•
• " Amér.ca F. C. f': C!Gi�,0 Atle., H111;1 vitór;a. sua .-,0"; domínios cetra partida, segundo diz I) contundldo está 'i1'eGCUpando sua pnrtícípação no monu,

f!squ�cim�nt!5 por .ll�'rtê de I ,

FI'
s.: ,,,.c ';_.,

'f'
c.

G � �tl'"
,I < c

uco �arlos ReuallX, a 0X0I11-. do ,':l(!v"r�aniJ, n1e5��'il1 porq_ue, regulamente dJ \>m\peonatt_l. i;1 dir-eção técn ica tricolor, mental combate aruuciado

nosse.' público esportivo. Ira a o'rla'DO�
, IS O' Itm�ICO'

pJr} .10 que sucedeu no "nu (' (l1�tu a inda estão perfe ita- ser ia levada a efe:tc na Capl-: 1"OIS aJ que pode apur-ar nos: para a tarde de urr.anhã, em,

Vitórias .ou del'1'Atas. pouco
.

. ii·· I f,a�sado, empenba!,::.'t:: ci.rn ':,ente ,lembrad.s [JS nossos tal.
. , I sa repOl'hlg2m, tev,� seu pe (CIlI1"'U� na 2,,, I'il:!":' l"t1'& D;

importam' aos_ '�an:arel�nhos" , U 11 I t:,C!� entusiasmo f' t'ibr a pDS- (I{'SPOI'Ü5Ü1S, perdeu em Brus- Para o América, c;Jnvenl,H!-j 'x= ... '_"��_

E' sua íntencão ,tal) somente, '
'"

"lVE;JS 1.'1;-, b.rsca de urn galar .. que, 11<1 tC";1porad" passada, mos, o compr,)1111SSiJ e de vida i ����,��,-���",�,��-�.
tebtar fàzer< res�urgir em nos- ,Pro00vlda pe�a "A Gazeta F!lS �ambem foram' ff itas, co- dão de Indíscu t+vcl valor, q:'ICiJ peb scor-e de 4 tenros á 2, cu de morte, d.esdl! que só-l

SI J" d'� r f"'''
..

Isa: cidade. um eSpi'rte real; �:�portlva" de S!'!,) ,!:8ulo, .t.e- �;o e o ,caso do :�'Je�a r_reodo: spja, L: título. de Cdmpl'ÚO elo iguahtndo � dia • após ,c::::JlI j,wl1,te li vitlll':a abrir�lhe-á \ nU· IL� (1ft or "f' li I� f 10na'mente atraente, mas tl11e tem Hl lugar ama-?ha, ,�a Ca�lt�l I ,co "Felnan�es, d.:� � dad� �r:l: futf�bél� �atannense, o categol'iz,vw ond(� dp Anto� I eammho para .uma 'acanha 1 �� � �_�
!oido olhado com (leSpl'ezo pe- do Estado, malS f.lT"1� prelu:m- �lafI�: O pr.lzo d".:> l!1s�l'lçoe, Os 90)5 lD.alS p01.:'nít"s

.

d- llwho, em Joinv:J:', pür 2 x 2, I eom a qu&l ha nJL:lto tem])u I, .,
. V ti liiv

la maioria, dos clube!' de Blll- y:ar �atar,lnense da, Corr1da � ncertou-::e ontem, " P1l1a_ndo qUildroe5 do ESr�id ) borrlga- lluma i);lÍ�tlJw ond,.' S"IYlpre s�, '.-em sonha:1do seus ;'j(lepL 5,
"

nienàit:
,

�e SaoSIlyestre, �t!�O venc:- c-s �nt�n�ldos pot.��l:� trllUl: verdeestiv'3ramfl':Jr:lei.fl'cn. c:mduziu com S1,lp(!ri(rid:H�I� CO�11� g�rl:lllti�! péiru o.2x1-
'

", ;"-.' .. '�:-",,,G'i<�j�:;k�;�,,

Aqui ·eGteve, sabado e duo: �or rum,ara_ em �:n., élo �or- :<? ,lndlvldual e (:O',t::,'�o df?' Í,r- C7,1 Brusque, dorl1lrgo pali· l(cnica sobre o ,íl,t;ígl,nista to dlSClp1t_nar ao e�p"taculu,
nlingo :(dthl1GS,. o"húm:ogeneo �,e�te mes a Cap'_Lal _paulista, c lVI-rubros da AL!l11�tl,.I Rlf', �:Id;), C1::ando, os dwbos ru- POSUCl1! cli!s�" k1c:tante, 0.3 que devera b:ltE:I'. p,�l' outí'u I

i te" d G ", J'
"fIm de represent,.l." r·osso Es- Branco. a exempl'3 de! que bros ahrm:ull ilfiV(')ei UUi:' '

.

',_ hdo jodos os rI=> O"(,IPS de
<lU n �o I} uarar.l ue 01U- � � ��, � ��.�,<� t" d' " "

,
, J" '..

. tl'lt:ülures lXI'l'(l Xc'g:I-'SSéll'eil'l
' , ",

vW, cUJ"as âpresimtaéões con- tado na maJOr prova no pc_ em suce Ido em ttJ1·poradas l'l.mpan:een,m 30 l'�5té',(\![) Au-
.".'0 J" ·\1Vl.'j

.

('OI' 1
'« :. 'lI e'\'s (11'1 r'.nda

em (:',"J't;lr.1�" n(ssa na-

y, ," , 'd' t·· n l' 1 IJassadas -- '--'. .>!' e - -, ,b 1,., , . . " '

'd
firmaram 'aé' todi> 0, cartaz de es namsmo mu : ,ta '. : '

_, '" 1. gUS1Q Bów:!:', fl�rd2nlll: l�ür 4 triunfo, isto se f(Jj elll à h;la, wreza, se_ra o ll1�s'r::) �ll·�.g,l ::)
que vinha pl'éeed1do e para Dentre os clubvs lJ1SCr:1toS A o,lg�mzaça('1 c: �::JI?tro.c .:-; 3 tm c1rcullsbnc: <JS esuc- (j'Q'Joslos '; nãc d" '-éf1u";:; por Guall)erto Tacl,alh, aIbl-

.

"ara a sugestiva C' Ir petJcão ela prelll11l11ar de Sa,', SllvE'-- ' ; , .

-. ,�, . - c, J., ,,., ,_ -, . - --

esta nQite e_s'tão '-l.n-'-ogramadas J:'
,. :�

"'
"

'

, '.-.:,. clahss'mas. apus um C:2C(tl!- �'O poss:mt2 qU<:lclfr) americ"- iro da Fed::raçuo Pa'lisia de

ruais duas sensaciomtis parti_ ;:_ s�r reanzada dep01" de an;a- tre estará a carg0 d:: Federa. 11'0 no qual tiv2r:111l qt:i� ria1' UJ, Vale sDlit'nbr pof Gutrl] Futebul, cuja viagcm D Join-

6.as cestoDolistfcas' -l elúli!!_do n1.1a, (!��vem �es�acill:"o CC�u= ção Allética C�taé' n�'nse, ha- «(;li::bate não
_

apen,',s a,,'
.

'�vt}- li'idn, que ü repl'es',ntc,l1te (la '1ile dal'-se-á. hoje à 'i.II:de, em
ii primeira' as repl'eL,entaçoes bf AtletlCO Ca,ar ,nen, t e a ':endo perspectrva,> uP. que ii VO, llHS bl1lbeal �:ll cU bI!ro , (ntidad2 d'l Rua XV de No- companh a CIO sr, Oe,n' lVfl'lo.

ns:yirantes .d,o Ipiranga ,e Ica- r.avana do Ar, de Flc!:ano!)o- di,�puta ,se revi,sta, �J mesm,' ',VI.�noel da Paixâo ,ToUl'ín�1i"', !f:-!nlll'U tem ]Jara SI a rhonce presidenj.'� (la F,C,F ..

raJ de ItaJ!}I, cabend(l as c- 115, bem como o G, .é:., Ollm- bnlhant1smo atmgldd por .0lJ- �'UJO dtSSmpe!lh) .rOl HIv! (lr,s de um IClIlpat.:ê, [{UP. caso ve�

quipes titulares d.as IJlesmas pICO local, que se fará l'epre- iras já realizadas na CapItal. nJJ\''; severas ::l'H'I(:,li:. l:!i:l ;. s("r 'cc:g'stn,do, ;;ignifi- Está Q técnico Ht"lio Olin-�

�sso,eiações. realiz:w o encon- s.'ó!ntar por uma eqUlpe de seis Amanhã � tardv, visitanGLí L'. ['J a reconquisb de um tÍ- ReI' a braços com um UlllCü

tI'O ::principal, em � disi1uta da grandes fundistas, inclusive o loinvi1e. encontl':1l' 1 (' bi·.'am- lulo q IH� fi.:ou [;:',1 S'�1I pi'Jder pr'oblema para es,'a lal' I) qua-

bça "No.rberto Engel", c da conheciqo Valdemar Thiago, F A ç A M SEU S p"ão d;; Liga Dl.l'll"';<ll.lense IJ::' tl'mporada dr.' 1 HBu t" oue

I
dro do Atlético R"n�>l)x, que

qual o.Ipi_r:mga i,á conta com �!p8ntac.o, ainda �(_�ta, feita,
A N UNe lOS

- rie ,Futr-bol difi�Lild;'!Íc"; .. bmn lhe rouboll [) próprio Améri- ,[Imanhã !2stará em ,::;invile, �1-
�ma vItorIa, para CU!O emba- coma o grande -'''.vonto da m: :'.1'e3 uara biS::!)' l) ieno aI.. c: NfI 51. .'" fim de disputar (<')m li Arne-

te convergem todas :,>s atel1- carrein,
.'

N E � 'f E J o R N A L l'anç;,do ·:1a i.al'd,= fiu dia (}.l Nem !ne,:mo a del'l'L,ja do rica (I match númf,!,(I 0U'S das
coes dos fana do- bola ao c'cs- Numerosas insc"içées avul- - i:'>

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

I
� i
J
à

, II
!
!

III �

I Av.

I
=:��::::��� IIt�fue, ÓüS Gâm�eQnat6s oe vülei�DI,

bªs�uete �ns Jo�os nes�Drtivos �o ô��1
Terão pr�sseguiT{!_"l!ío, ho- lj�:j'j_icipal'n divf·rs:;'; en�pres"',> n:asculino, um de futebol, um

je, os I__.Jogos De�1:;)rti\T()s do industria 's desta cid,-,,:k, VE''''' de vdeibol f�mini �10 e O quar

SESI. iniciados dia 28 ele No- ;;fnpreslando ari J1�PE'''·-'O todo te de bola 20 cesto .

vembro, diga-se �k pa�sagem, .:) apoio possivel. C(}n1]"hrecen- Assim é que, a começar às,
com brilhantÍsnn ,n\;ulgar, (lO em grande númer') ;,')s L, Hi,OO horas, '-remos 2s.,;i"tir a

As competições at.,f nqui rea- cais d,';s jogos. I primei�L parti,da eb CamI?eo ..

I,
lizad!:.s caus�ral11 a l1;ed?or N<_J esiâdlo ,dI) Gremio Ec_ ;lato, ue" Vo_lelbo!, !:'la:'culm?,
düs impressoes (, n pubhco pDrtlVO OllnlPJCO,. te1'€5noo: o d qual e"tara a Cc1, gJ_ Cios se:::
desportivo blumené:;_!enE.2, <1- (,nsejo de prcsenc-mr f'sta h)l<- tf;tos, da Empreza, U1dus!rl�l

" va]Janão em suas ({'"'lidas p1'O-1 dê, quatro ,espet:í(';j:::s s_uma- GarcIa.!" Compnn];I�, Brasllel�
porções a fillalkh�dl: deste mente lntE:ressante�, qua!s se- :'[ de E umo em .l! Ou1",

oTandioso r:ertal'llt.' de qU'il 5,,111, urn encontro de voleibul I pEsccnhe_ce.l1!-9s as verd�,-
'"

I
delras posslblhuad.0; dos do's
adversúrios, mas é de se e'l

perar qUe ambos aprpsentem
dt:elos equilibradJ,;,
A's 16 horás, ser,'! :evado a

efc'to (! ter..:eiro Dr. lio do c,er

t1me de futebol de:. 1 Jogos
Desportivos do SESl, reunin
do nUlr1a contend',. que muit,)
nr:'mete os conjuntos d.a F, A '

'1'. Artex e Ind1stria TextillCia, Hering, vencdos na ro-

dada inaugural terra-feira
última, pela C, B Fumo em,

Folba e Empreza lndustria�
Garcia, respectivalnenjE', To,'-
Ui-se difícil aponta " � prová-
vel vencedor·
Empreza Indus:,r;:Ji Garc'::\ I

:;, Cio. Brasileira de Fum')

1:m Flllha, é este o embl'.L�
:1úmerQ três da et,-,pn de ho-
y;::, valendo para () csmpeolla •.
te' de vde:bol fem:!1ctio, Seu

It rnnscol'I'er' deverú ,,;pr b3S-
1 cinte movím,�!1tadl), h,l1do em

vista o excélel1te plantel de

Ir,IJe dispõem ambo'; Of' clubes.
Finalmente às 18 horas,

�,mda na quadra ou Alameda I'Hio Branco, será t'íetivada a

}mgna cestobolistica entre os
I

) :lpazes da Empl'l.:'za Indus- !
HONRA AO MER!'rO' �'IY;(S q\ie meses atrás, por mn b'ial Garcia e Compa!1!,\a Bra-1
lWais urna vez Flcita Solish; tú;: Solish não fol. en viado, de r-ileira de Fumo em Folha. I
f?i carreg'ado em triunfo, Di- I! \'9,lta,! ao �etl lntÍs naí1!l." E <Outra boa atraçãCj, sem dúVi-j'ngentes e fans 'rüllI'O-negros, so nno fOI ll1rsmo porque I) da alguma, para f.odo�� aque
cep',),is da sensacícmal vitoria! 1'1'es:dente Gilberto Cardoso ](:s qUe afluirem í.U?�' m:ris à
no Flu-Flu de dilmillg'o, dl111-1 ;,:<�redita ....a na sua Clt;'1M'idade, praça de esportes du Baixada.
do vasa à sua alegria, condu- Fieib 8o!ísh e"H'('�polldeu pelo que ac;,;bar:lOs de ex-

I :tira� ? técnico tru,aemí, lJeIo r:�e;:t'!mente, a cOIl.fi,,·,�a, ti_o pur, ro�em os leitores i'az;er

I "e:;tJ[tl'1O afora. O (cnâch" [{e- I (Í>l'Jg'ente ruhr(Í�llegro. H:t 01- \tIna Biela do quanto de

sen-l
�

I ralmenie discreto. não liôtle I iu anos o }i"IameH!;'; não 00- ��,eiona! e é!n10tiV0 DPI �,,('nÜI- �

, I {lj{'tHlder SU,l gl',md" saüsfa� i nhecill I} s�'biir de lima viti;_f
I
:{, hok à turde 'J <',lpfttilu nú- l C O n R l!: 'r o Jt

I !:uo pelo êxito da equ;pe (tIH' Il.'i:l igual. Acima, l'l;u,rNl1te tlo& J!Uõ!'O cinco du:� I JG(!05 Des. I i RUil ManmhAo 11, 2 � BLUMl!1NAU
� ��_� � � �� 0m�Et��h�ofu��"- �r��c�en�. 01'�M��ill. l� ••_�=a_�__. .._���_

melhor
V itrine

c/o an

e os

NfL
Rua 15 Novembro, 13

BANCO INDU'STRII E (OME'RCIO Df SANTA

Fundado em

Capital
Fund9 de Reserva

�llde:reç(J Teleg "mCQ>'t

.... , Cr$ 50.000.000.00
,_, ;.... 40.000'000,0.0

...- ."..,. .. ..

.. ,,���< 90.000.000,00
Total dos depó�itos €;ID 31l8153, mais de. . 786,000.000,00

AGENCIAS. E ESCRITORIOS NAS PIUNCIPAiS Í'RAQ \8 DO .ES-

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE .'JANEIRO E CURITIBA

DEPOSITE. SUAS ECONOMIAS NOINCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMEN'rO DA PRO

DUÇÃO

o encontro inicial

OenHsfa�

PROBSTti
CIRURGIAO DE:N'lIST�;A

AO LíWO DOS CORRl<�IOS 1<: '.rELEGRAFOS
A' .IH,AlYH�UA RIO m�ANCO N. li

Médicos

D R. 6 o F F E R J E'
CLINICA GERAL - CIRURGIA

CONSl1L'l'ORIO: Rua 15 de Novembr'o. 51l5,
Fone 1550 - (acima da Farmúeia Glória)
A'l'F�NnE CHAMADOS Pl�LOS 1,'ONES:

11!IG e lG:�3

DR. T H 11 O H Ü ti N E
Clínicas Gerai e Operações no Hospital Sta, ISãbél.

gspedalistJ. em Cirugia e doenças de senhoras.
l)iplomado )"u Alemanha e no Rio de Janeiro.

Trutumento pe1::l� Ondas ultrassonicas,

DR. O. R. KRUEGER
1Vl E' D I C O

Doença:!! de Senhoras e Oper,,�ões. Ralos X
Consultório; HoslJÍtal Santa Catarina.
CO!1.sulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 11 horas.
ltt=sidêucia Uua Mareehal Floriano Peixoto, 253 �

j.'one 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

-.:........,_ CLlNICA GERAL --
Espec!.alistá em lloençaB de Criança

CONSUl..'l'OHIO: Floriano Peixoto, 38 -.- L andar -

Fone: !W7
REf;lDENCIA: nua Paraíba 170 -.- Pone 1 UH

DO CORAÇÃO
nH., CARVALHO
�Elecll'oeúdiograiia )

'I'ratâmenio de neurosas -- IPIiÍêotcl'apia)
Riu Rt;wcu, 5 (Suhrado) . Ao !ado du Cinc Basel!

�------------.�----�------------�--�

MOLl<�S'nAS DE SENHORA::'

DR. RENATO CArV1APJ.
nOENçAS lN'!'�:í.n'<AS

OPERAÇÕES ONDAS çUU:rAS
CGllSlllt(f!'jt!!: i'rnVe8�ft 'Í de Fevaeü'o, 3

l·'on<es: 1433 e 12t6

DR. GEBHARDi IiROM,ADA·
.1lpecialista em alta Cirurgia e (]aenças de Senhora.

COn8ldtas no Hospital Slllnta CatlirlDa
Das 9 às 11 e das 151/2 às 17 m.

_ IH,tlMENAlJ - HOSPI'l'AL 1�,'í.N'l�A CAI'ARINA
OUViDOS - NAimZ E GARGAN'l'A

INSTITUTO DE OLhOS

....... D!U. TAVAREl e HEUSI .... oe

OiT'HVOS - NR.RIZ - ii: GiUtGANTA - no
DR. WILSON SANTHIAGO

;!U1!.Jtitnte lLt. rac�ldade de Medicina da UnlverlZid!itle a.. Stasu

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e dali 14
As 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto "lO Hos-
pital Santa Isabel

.

RUA :xV DE N@V., 1135 - lo. ANDAR

INSHTUTO DE RAOIUM
-- DR. A. ODEBR:ECHT. -

IítadJoterap.la .- !talos-X - i''1§!,,)iGf:apla � Metab.
USMO - ltESU)ENCIA: i;;'1l1!. ., de :Setembro, 15

�EFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS.

Advogados

ADEMAR LUZD R.
AnVOGADO

Atende em qu::usquer COIDaI'ca do Estado.
Residênch: - Rua Paraná, g -, Fone 1602

Escritório! - Eu", 15 de Novembl'O, 340 � Fone. 1601

DR. JOÃO BORBA
ADVOGADO

sc:rltór!o e res1dêntla àrua XV de Nov.,mbí'�.
LlJl\-U:NAU '1'eléftJ118. U60

FONE � 15·31

DR. HERDEIU 6EORG
ADVOGADO

�SCRITORIO: HOTEL ilOLE'l'Z
____�__u- �r �

RLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R�O, 11 (Mertdtonal ) - tornando-se, destarte,

inabili-I
perguntas, n;:js erros ou abs-

CI ticando os critprios adota, i tados para as atlvjdades de tencões implicaram perda da
d .,; pel , DCT nos sr: us con, I seu oficio, Questão, Isto é, o candidato se

CUI'SOS, o deputado Jorge La-I mas, como por excmpro: estr í- acertou 4 per'guntas, mas er

cerda pronunciou na Camara passou a ter urna ÍIr..p0rtancia 1 .-OH 2, obteve zero,
o ��guinte rap;�o discurso: rr:aior d,? que à. p"ópria apti,! A êsses candidatos pediram

I?enhor Presidente, dao proftssonal. sinônimos de. nalavras diflcifi-
_ .. _

Ja não me surpreendem as Para assinalar, 'lIn.da, �l. ,s:.n- ,palavra estrige, q1lf; me per-
1,_ provaçoes em massa que se gularrdade daque co crlterJO' ge Chamo a tenção dos nobres
verificam nos c�n�n:-�o� r�ali_ desejo salientar q ..•. , cm sei� c'2iegas para esse nlist.erioso
:Z:<Jdos em reparttções !-'u�l:c�s, vocábulo: estríge. Não C011-
(tiante dos .estranho: _crlte�lOs- rundronos com aquela outra,
anotados na formu!aça ' e Jul- ViO D' ISeUTaft Ol: ORlE que, durante tantos séculos
garneuto das quest;,,'?:õ das res., li iK.' M

tem nutrito tantas metáforas:
pcctívas provas; �01 (J que ob- TIyor DF fjCFESA I

Estige - o lendário rio dos T t R A E
'�:

Ds�rvamos nos últimos e:cames J ... # L infernos da. mitologia gre- en ou a.ptar spoSOl oei,:!tuados, em todo ú pais, nas ga _

Diretorias Regi<)ll;lis dos Cor- WASHl"-TGT )N' I'"
,

.
,

TI' f ....·r'
., , l " , 11 tUP) -- Senhor Presidente, e essaretos e e egra os. "' a prova Altos runeío

,-

,. I
"

I
.

Sde português por exem lo ,," eionarros cnp omattccs. plavara esrríge, q.le me per- , •

D P f
� M thouve candid�tos, que:'em:Or� ��.tal':�'t: finar:-Ceiros dos E�.: mito oferecer, como, verda?-�:- O C 1 O a er

�

umar1a
. yr Q'conjugassem acertada-r ente o ,P.- n: _110J; para Pall"'j 1'0 quebra-cabeça. <:l erudição
_

tempo de um determinado ver �nd'" d,,,,c�brao. C4Jn: �utt'as qua-; dcs Ilustres deputudcs . .

a.. "

�Ó'9���if:f��eZ��itt;:e��e��� f�,:�e an���'��l o:ix:���l;':�'adn cf:.; pa�prdi�r!}� u! a;���t:��dae�' Um cheque falslflca�o e histeria idêntica a emtJregada para iludir I industrial
vez apenas, um desses inespe- quentn, ; quatro. �a�em pn.rt.. I clarecido espírito do Diretor RI�, 10 (])IIf'.ridio.nal) - Um fE'Jizmente sem lograr êxito em. flagrante de falsif,icaçâo, EX"1Jli-, ;:atava Pal'�.do· um carro, que

rodo!; acentos, estabelecidos do. mi�f'�lt) o .!'ecl·ciarl)J1 di' Estn- I
Geral dos Correíos e Te]égra- audacioso 'gangster" está levan- suo. tarefa até o momento, ! cou que um índãvíduo bem apes- me paruceu ser <de aluguel, com

p�l3_ nova orto�r:,iia. Ali�:;, do "!,�,q{ r-r- ,s�':r,.t�.rí� do T",�O:J!:-J, \ ias no s��ido de ?{,terminar �o o t(,�Ol.' aos lares (�as iam', F:,n��anto i{:t.�" as autc:!'lda.]es! �CGd? S!€t apr-esentana naqueta a- um í:rLdividuQ ao votante. l�á I

muna prova de rádlctoiograêla .101'"" HUI.',Hlr{'� � o BPCl t t li I? uma revisao do J1.!,gamento l.as abll'�tadas desta capital

COL1,'
pOliCJal'3 cruzam Os braços, sem, geneia com um chtrque de sua pude u:3ünguh' b.-m suas feiçoe"J

torna.se até ocioso o própro da Defesa,.. Charles Wflson , das aludidas provaz, sucessivas tentativas de rapto, tomar as provtdencíu s que o I nrníssão. no valer de 150 mil cru- mas )J�,:'<)"!!""�'m[!
cOllhpeirn�nto de tals acentos, . � ----- _ - .. - - - -

. -

ca.so requer, dvga,n(', IDP.SnJO a' zeíros O funconárío constatara, motorislil"
pai,; :]l�e os aparelhos não os Regeitado D abcna de Nalal duvidal' da'! de.núncias ii>v:ulll,S poren� que nem o sr. Carios
tr6IlS!n�tem. EnL�etantc, mUÍ- a e(eito-, como acontrcBU com Stern, nem a Perfwnallia. Myrta
to; :f!�lOtelegrafIstas, _velhos, e Por me'ro seul·mentall'S01o na-o podem

uma das :vítima,>, cuja f;ueixa, S,A" Unham conta no estahele-
eXfl·.'nmentados !,F'ofJsSlOna s, I nem nlf':S'rrl ..... foi registrada '... d � d't ...

��il������� ����r���Sa1;a��!�� ta��:t��u\=�om!����, a u' �:�� ��:������:e�e�q,::��:O ����

��·lt;���(iPr::.���m:{�nd��e��ti�ri;� OS cofres mURllllcl·pal·s sofrer saogr,aa ��:�Ra;=' J::P;S:.m:: :ud�IS� ia�����·:��{'.nte, p sr, Ca�lop

Ta n e-xPTcicio de st,a prof'ssão ,,' li i 'n" � SterH fUiZl'ndo-sa acompanhar
, 1

• - -

á'
pr""'ll;rta po c a se co_essa ,11.-

de amigo particular e advogado
COlTH, .ran_:;nllssac:. tE'!f::gr fica capaz de descobrir os seques- . ",
ou recepçao audlÍtva, foram

, . ' tradore!s e ,nem mesmo se e5fo1'-
da. f,:r'oIl111. Arnaldo Calazans, ru'

reorovados por tel"em cometi o senso de respon�:om!idal1e dos .presenta o próprio ,nó<, <'o );lO- movido pelo seu espl�it, altamen- '
, .' . mou para (1. i\Ip.ier, onde.. segun-

-,
•

A
-

"

,- h 'bl- ,. , ça para 15SiO e Ja nova. ti'ntatl- -

do simples erro aI" ortúgraf'a omens pu lCOS, mCrmeme dos presentam I) próprio suór do po- te L'ristão, vem de pr'>p<"lr e.ía ('on- do lhoe inf'o�"Inar:l.ln Pelo telefone
. .. "

l'E>presentantes do povo !unto ao \,0). ef'dic.:.\l, a todos os fun�ionál'ios mu- va. de seq�€'Stro vem �e cbeg-a.r
t' , t " •

� I e uh e to d 1 "pr'" "a JS .aMa o
I geren� e, a. sua e!1pera,

Le�if.latlvo, co�sti:ui ulIta ,prerro- Assjm piõnS31ldo e agindo, é que nieipais, sem distinçãC' de classe,
ao � eClm n .,a,

, ll: ��'� < já. co.m a" autoI'ldad,:"S policiai'l,

I Y P 9
s:;atlV/l q\te se lmpoe como lmpera- fi Comissiío de Financas da Camara um �bono de - CrS. 5nO.OO, e aos 0-

ccornda quase que nas .n",,,�la,

I
- ,_ si"

,

T b d '1. f'm de qUo e-Ip. testemunhasse
.. Tivo de conscicnciu n', defesa dos Municipal de Blumenllu, acaba àe pe1'ár105, CrS 250,00 pOI ocasião CU,cun, anclas. a�, "m C'1�IlO a

t f um' () flagrante,
sagrados deveres de d<,feT'rler os in dar parecer contrário ii concessão ,"as Festas de Natal, que toda a pl'lmmra vez ,a VI lma ,'.1 "

RA'DIO JARAüUA LTDA,
tues,<,s do povo e r,sgU<ll'dal' os do abono de N�,tal aos Í\_,ncionár;os crbiandade comemora. !E;stivamen- fe.milia de .industriais, não se

legitimas anseios da coletividade, e operários d'a Prefeitu a, opinando I te, no decorrer deste mes verificando o rapto graças à obre,
- Uma. Vóz Amiga ctn - d

'

't
Seu Lar

zelando principalmente pelo di- muito constrangido, pela regeição
t

Missão difícil é a <!n Legislador, J.o acal',Q- à presem;a e (Spin o

151'" K do requerimento do verE.sdor An� qcando, como no presente caso, por da. sra, Constancia stern, e.''1po-
" c. - 198, 6mtrs.

D·· t d 7' tonio Reinert que, num gósto muito puro amor à justiça, se ve forçado sa do sr Carlos Stern, a pessoa
larlamen e as as... ..-' -�_____".,� Ih'd' ,

22 h ,..
. louvavel e humanitilr1(" pretendeu a apoiar uma inicl.ltiv�. tomada esco 1 a. 1" dJ,..

� oras

� I proporcionar aos serv,dt'res muni- nesta C2sa, ete não so"'�"carregar QS

�,���,t
I

cipaís um Natal mais al",..::re e fe- cofres públicos, e, com e�se gesto,
liz, ir contra uma idéia que toca. em

F·ELICITACO-::rs No entanto, injunções de ordem �ada um de nós, as cordas mais
t I economica levaram a Comissão de r �ensíveis do nos..'iO intimo. Todavia,

Por nlotivo da� festas de Finanças a regeitar o pElUdo de a-i como a missão do Le'il:s1:>d,or não é

Natal c Ano NovfJ, rpceb."mos! bono, por considerar a evasão da legislar com o coraçã) m�s sim,

felicitações das segUll1tes fir- I respectiva verba umll verdadeira dentro do estrito esplrit 1 da lei, e

m3S e pessoas: ,angria aOS cófres púhlieo� do

mn-I
dentro das possihillda'�e5 orçamen�

Centro de Il1iorlYlaçÕE� elas nieío. ante as persp,,�tiv[..s de um tal'ias do Município, e eomiGterando ,:j"rlum 11 b.-,�as da ma nhã.

!'�'?ÇÕ{S Unidas, do Ru de .fJ_ deficit.

!
que a situação finan�e:ra do M11ni- quando o industrial Carlos Stern,

neiro; Estrada de 1;' ó1TII 5;;n- Foi () seguinte o judicicso e subs- ci1>10, talvez não se.i:!, ainda, co- àireto-r t'e'.3oureiro da Pc-::,fum:l

ta Catar na; "Incar:-H:I Ltda" I tancíoso parecer da Comissão de nhecid"l de todos os Vereadores, pas ria Myrta S, A" receibeu em l':eu

- Indústria .::::!atarl lem,{' d,2 I Finan�as sobre a não ccncessão do ' sa esta Comissão a, em Hg�ira anã- escritório, um telefonema. O in-

Artefatos dr� Madp'l'l Ltda; I
abono' em referencia' lise, expor o seguinte', . ..

di"vid\l!::> falando, como sendo ge-

Distribuidora de Mat,�r(al Te� "Exmo. Sn1'. Presid"llte da Cama- Existem, nos cofres c:::, TEoSouraria rer;J-e da Agencia., do JY!e,ie.!'". do

n'_co - "Din1atec LLl:l", ''te r" Municipal de Blumenau: lV>unicipal, contas a "0,,"3' no valor' Banro do ComerCIO, solJcltava o

Sa.::, Pélulo: Escrilr:.,'IO de Dc_ I Rscebeu a Comissão de Finanças de Cr$ 2,272,388,70 e °roH. .ís as des comlJarecimento do industrial, a.

coraçõ(>s Heusi, rl,�.;t:l cidade-I' Orçamentos e Cont �', do Munici- peeas empenhadas, no vr.!Lr glohal fim de que fosse efetuado um

Agradecpmos e l'"t:'i!'llinHl� as vio, jUdiciosa Indica,50 do nobre c'e Cr$ 1.623.749,20 aguardando �=:_-:�""':-__"';"_:::,_-;_-:-::�.......� _;__;_�_..........;,.__,____;___;__
fd;cil;lçõ.�s, I Vereador Sm.·, Antoni,.) R�'nert que, ,'erbas suplementare'. que deverão Concerto c� lo fá.

-------

J l\Iín, .João Cl('tJfas
---- -

��:�rin�:liZen��:��� n� =�i:e:i��a��:� I
II r s vOnll!S

O trigo catarinense € oprograma ;f:;�:?�oãt�i���;�:;IEncerrar-se-ao hoje as ativiclades
do Ministério da Agricu Itura �ª;;;:�f;:;t:�:;����:i�i�IArt ;stico-(ulturais de.<te
OUVIDO o APElO DO SR. JOÃO ClEOFAS PEtOS. tAVRADORES DO SUL ��,��a::��l�i::S c���"'l) e e�er;����

d Encelrtran�o SU�St' btividda-de 1951. es CU UraIs-arbs ICOS e

1':10, 10 f:\'L'I'dio,"II) -- C,)- '1"1. d,:,con:enda do �-elevo do

sC-lllorma'l
escoumento; mecal1i:-:a- Mas, mesmo�que o nobre Verea- 1953, a Sociedado Lramáti-

lHG1L1an'do ,I �lt\laç.ãi) do I! ';::" lo e do r'{;"ime salutar da peqllf'- ção de lavouras - atê nl(�smo dor ReinerL qUisesse se referir ao co-Musical "Carlos G-omes"
e:" :1' incnse, o "CoTreio da .1'.1;:;- na propried!!(lfe e l!nja execução pEquenas - através da -di:;trihui excesso da arrec?d'açã) d" presen- reall'zar' h 'e I

,

I
t "t I

- ,- a OJ' e'lJ. �,ua sa a
1d(,' .:screVf> pu' SUH \�dição d" é fruto do trabalho harmon (",0 <;ão de tratores. ceifadeil'as p e exerCIClO, a nao ser,a possIve!, ,

I o'. ti,·, I' pel03 motivos acima CY"ostos, on- de espetaculos, um magnl-\.I� que a. presen e safra clf', e C'onj'unto do Governo Fede, tl entras maqUln33 ngl'lco as as /1<1- ....

t
ll'l'- e to" 1 'I 1"" E t f'

,-,

( t '" de, :>0 env<!z de um super-avit, é
I
CO concerto, com. apr(o!senta-éO ,nl .. ;>0 o cU',, e\5pecBl- e (O ,-,o',crl1O '.ô adual 'rma·"o'J I soclaçoes rur!,"ls" pa.I'a que !3�"

',1[nl.' i <{11 Sanln. C"t"rlnll se a- (.m cinco p:m:o,;: ,rl:"tl ibu:ç: o 111 serw.çOij de cooperaçaJ
de s� _esperar um denC!t, caso as . ção de peças para crquoes- _

;:�i'��'�li::��o f(��a'A�r����Ítt�r��l"�::: I �����utta�1��1��;a'�t��ê����'���I�;�;5� ::n�:l;:S ;a;:=lh;l��lta�:, re:�'�= �::�;��:�r:c�:��s�� ;��::���� !�!: ����' piano �
X,)

orq.ues- Em paU I-co at·l'ra-r--a�__;m-·--o'-s......c..�e- do'"'�.:!' -'·.H tl'itiC1l'tOl'8" l"vouras fiscalizadas prlos técni- dian�c a di·"tribuiçiio de adu1pli Forçoso é, :o. esta Cnmi�são, quiçá Durante o ano a arlsto- ,

,
. -;

:,U!idWS, ecoado pelo apêlo do ;:0,1 eo� lh MinÍ::;t';rio, ou de campo;; e fe ..tilizanies gratuitamr.mte "u
a mais espinhosa de :nd-.s elas, ex- 't'

. � d t
. .

.

VCt'r1 iodoI' Irineu BornllaUSêr1 te I d,.. muli ip!i, aç;�:; ('fici��!s; CGn,,- ao preço do cusít>, e, fin�.lmente, por aos demais Snrs. Vereadores,
rra lCa SOCle�la C em pro- "

di"VI" t, �posj:L dos l:rvl'il.tlnrcs "hIJ' lI'\l�!i(, " mt1.nutenl'..ão de lima t'sta·helecimer:foo de um }',"eçJ em quarito importaria {} aoono pro- porcio�ado aos SI::U,S .sócios'. rem em grau e ve oCI-dada'.'·lip ..e,des". ; I'I de n" lIrmnzen·ame.l1to e �Tl'�í- mínimo para o tI'igo que reCOIYl' posto pelo colega Réncl'r. e, assim um programa d� atIVIdades' . . '

]llaís adJantq di". () ('nT1N,irWl(!')' }ag w (/UP g[H'antn a pr"SP1W:, lwnse o produtor c; o esUmule li analisamos: recreativas, culbr"é.ds e ar- .

'

[f���;:�f\?�f:�::;';:·
C'"

pdOP'Odi:'y'iã'1:', IN«if�::!��::::!�'
no

I ;,������������i} ������;��:.��s�:� �:�. :��f����es proporções.'�.

di) minis!r.. dn Agri('uln,rfl ('s·
..... ';". ".

'.�. .,.... .:,.:.:,::",.:::,'::, ",<'.':.' I.,? '. ': ,":. "".. unos f DEMAIS as grandes Inlclatlvas que nll'il proXÍI;nidades da },',lz"ndL' ças que o firmam "l cremalh..ira

��;;'�l ;:�p:""tl'"u.tiU>a d:�s;; êxito, I

I� u�II[ fIAI_I
AfECÇftES DO 1 �evertesse� em beneficio :� �:�o;�II1,vX�!:��;s�� °t���: !:maa���Cí�:nde embahg':n P'L'

�;;�,::;�::'"�' ��u����::!';�,�: I J"l.i ; I'''li 'n�; ftit;i �fr liã1 fij '�n�::ii'i� I� ����;��::��:�m: �:';':;:';'�d�'Ee: ::'=�
t�������e�\;�� �����:;���,��: pa�:.1 I;rL, � LJ X'· ". ri- .... ':":�'. �:;.� r:;. '::, .:":', ,.:...., .��:':\ .;.: :::'.;. 9� �s. t::� ����io d:Sf�;;!� o/��s�a;::!n�l:'l1.!:=:d;:rid(�:

- - - ------
-.

no sentido de sempre reali-
panico, fanÇ>l.ram-se da !3f)mposi-

P:,e�o O mendigo: emprestClva ���aa!g��ap��:��:�r�:;;� �:;e�:;:��!:�:��:=rr:;l1'��
,

dos seus inumeros e distin- DESPRENDEU-SE fu';,m.-

d · h·· 'f b 1
tos associados, cujo f:sforço RA ABAIXO

1n e 1ro a
tem sid cor ad I 't O trem OS-2, ua. Central ua

.

.

] u r o s a u o SOS graças �o es;iri.�u(�o!Xplr�: Broas.'l, constitUldo de ma.qui11''t
e tre>s ca;rr06, deLwu Te.-csópoU.,

Trazia no meió dos trapos docunlentos de propriedades _ ���V�e!�::up������:o��� :st�!� :G��� d��pX:::�ã, ('om

TIIO, 11 (Meridional) - ,) se- gada de ontem, os invesüora(k,,:c'3 de sua propriedade, .á rUo. Pedro

I
Ísto, intitmtl"3. O in:luilino a n·

xag·Bn.arlO João Galo" sem pra-I Carvalho e Almeida, prend'>;'iU1J 11:ascarenhas, 83, ,,-,m Cat\lml.i b'andonaU a. ca.'1a. e_ !l Vi'p·:kra.
fi",",b e residencia, pcln quar,m-jJ"oE", Galo e o revistaram. InqUiddo a este respeito, dfecla- recebendo, C'OIUO pt'OmrS:,l de
eh!. de mi'3eria e suj,'lra QUI';

CS'I
PROPRIETARlü E rou quI'> já está e:m ü'anMjão ven,da, 50 mil cruzeil'os. l1\1i! lhe

tentava, todos os dias, na T'ça. CAPITALISTA. eomEll'cial com oQ< referido imo�veI. foram pagos no iniCio d" mog-D-
Tilatlentcs, onde fazia "ponéQ" Em ptXIer do falso mendigo, Esclareceu ainda que, l's'3oJl\>ern cio, f.icandCi o resto par!!. der,t);s,
eo;}';o mendigo, insp'.rav& com-, os pocJ.:ciais enc;ontl'aram a qU::1n- vendê-lo pejo fato de não ter Deste dinheiro g{lBtoU oito mil

I ["::;>0 a quanto::; por Uh !)8S?",I;-j tia de 213 cruzeiros e va.ri-,s 00- permitido a Frefe,'tura que de cruzeiros e: o :re',�tante. rlepfJ!'itoll
EE,.1 e o vls',lI�nl esmolJ.r, A�Sim'l Cunl€'ntos. Dentre esteS, (:\.•!htl.- aumenta9se o prElt;o do a,lugu"I na Caixa Economiro,. ::--.<ão de

torJe·" lhe punham nas "f'l'iOS a

I
...·anl-"Ae o srecibos de um" casá que era de 1,200 cruíeiro_' Por c!arou, entretanto, o JH'''Ç'1 1 NIl

e"mol:t pedida, certos J,' qu� JJ(l[' por que havia trans·aciorw.tlj (l

�::���a��a:e�k��t.���;;l�O���I:::,:n':'�t.;� IO-Ireto'r-lo
imovel. "

Por outro lado, ficou tamhem
DI:! do deghno I1'H" pal'c'''l'l i d
'S"l. I

aPura (} que (> falso ul,"ndlg') �-'1-

favo. emprllstando o !;eu "r.'flfli-
A. :;.nt.ec ", .pOff'11l que�, ",,- \ ta!" a juros de. 20 POr ceuto ao

li l'tlle :o anci��io não f� Tii.ti, dn; �. .. mes s") 1 S E C 1" ]__ , .• ,

.', {"--'� �"!'('J-t'o., .

EslanclO para termmar o lnandato atual, o DlretorIo lV[u_
'. en e esqu �.r. 3.,1a;, (OS

• ue um dos lTiUl.l <,

••
', ': mcipal dJ PSP convida, por ,ste meio, os correligior.ários pa- intrin.ca�os processos de �e::u-

lhe.,'!; que ",,,em pd.."1 cltl"'J" ;j'
ra compar.�cerem ás 9 h0ras do d'a 13 do corrente no Teatro rança u'$l.dos pelos mais lil'.:tttos

.' � ><ll"ld�d" l"l'J,\i'''1
I
C 'G 'd -

d
.

. <

"��l'o�a""!'xp,o�a. a c, � l �
-

-: '\ at',os ornes. on e sel'ao tl'ata os os segumtes :7ssuntos:

1
"t:o ._ u ...

l.ransformando a m�ntlH"'hC"'� I 1.0 I - EIE'ição do Diretoria MunicipaL Agora, pr.lso, o espertalh!;" ini
nu":l\ meio fn.cil de ganhar di-l 2.0) � P6sse do mesm,O, rp,sponoer por todos f'O'lt.es er ílllHcô

111181ro s(m trabalhar, E jc;l:o f{·, 3,0) - Assuntos de interesse partidário. !l!.aticados contra a pl'opriçdnéH
cOfllprovado quando, na ma/lru- G, Beduschi � Presidente. alheia..

,

"Só c1eixarei a

depois de morto".

unl ai"ide-ll�e, "ali J}ertoiJ seUl

contudo l)l'edsar (} lncnl nem 0::1

fE'rimmlt."lr;) que Ca.IlliQs tinha !>Q-

(Conclue na 2,a

Qua _\'o chegJ·u ao local IlÍlO
encc,ntr(Ju n�da d-e anormal 1)1,

r;igiu�t'< íme:dlal;a;tnente, a.o gal>i
'let: I dd gerente, ponde-se á sua

disposição, O banc.a.ri'O .respon.(l €lU

que lião dera nenhum telefone

m'a, nem tão pD'Uco tlS 'Seus fn!!:

(',iomI,rios, nina vp.z que ninguem
aparecera para cobrar Cr ehe'

qU<l..
D,,!.nL'i .,,, fi('f!l' tud.;] esclar;.e

cílio, 'O sr. Ca)'los Steorll regi'es'
sou H'J "I�l'ltorio jUlg<1,ndo qUB
fora vititlll.l. de um simples íroiii',

UM CHEQUE
FALSIFICADO

O fato. Qcor:reu na últim:?, -ta

feira., ,quando tamb.em !li' vi'I'ifi·
cou a tentativa d.. sequestro da.
sra.. JaJl,ET, e qllase nas rnesmas

circun'staq�ias Apenas n hora

foi diferen.t.e,
.

ln:' íOrfOS r:lOnsequ.encias.
() "AGIDENTE"

"S,'Ham 11 30 horas -

ano
VaI' o conceito de tradição
social do grêmio.
A noitada artisi::C'a de

TRITORES WITERLOO
SENHORES AGRICULTORES

Acabamos de receber nova remessa' destes' afamados Tratores
Canadenses. _N Adquira agora o vosso trafor pelo novo plano de
vendas a prestações.,

Solicitem-nos uma demonsfracão sem
,

COMER.CIAl VIEIRA
compromisso.

B RU H S S'" A.
\,

Esquioa da .Rua. Pe. Jacobs
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