
DESAPARECEU

Ignora-se o destino dos 24 bilhões de
que fala o ex�ministro Osvaldo Aranha

-
.-

IAgora, D realejo militarl
..-....---- - � .......

A1'l8t5 ClU.T:cAU'SRl&.Nl)

FAZENDA <'i!UE:LUZ (Capivm:i e .:lI: ausencía de l'esponsabllid!i"l'�
S. Paulo), 1 - Plll't� um pa!1:ido, poli1ie2, maio; penosa. N�G se ten

deI'I'otw:io em íl'�n slelçé�q eonse- do 'pf'dido fazer notar, no resto do

euttvas, a tIDN de lVIinas estA mais paía, pelo -e�ttid.oi: de tuna vitori2.
que fâiSiUdo: E-stâ: OUSClildG dt"mats.. elf?lTvi.Ta.I. .f) urleni:;mo u.ã.neit'O t-an

Nilo hã, no:; dias que correm. ,j'-'l;- ta chamar a atenção da opinião
tI'O do eenarto brasileiro, 'uma ex- lli'a�i1e;l':l pelo sensacíonaüsmo de

perieneia de) leviandade parttdaría ntíruües extrnvagnntes, destituüias
___.... ....._.................;......._;..,. _;._� _:._....._ ::�ctuf:r de senso comum.

Acontecimentos importantes se

E!1COmram em marcha. no Brasil.
A começar da questão do saneá

merrto d:1o, eleições, pelA limpeza
das H��ías lios eandídatos, e a _..

liidn�I." llelo movimento de educn�ã(1
dos coIegios ele eleitores, para que
o pleítoradO vote com eonseíeneía,
h6. PI))' aí dezenas dI} assuntos, ca
pazes de e-l'lCh?l"eli:l, a agenda dos
wmit(,s tio;; parttdns. empenhados
na elevação dos costumes eívíccs
da JlOS";} terra. ° que acontece.
porem, com fi UDN, secção de Mi.
nas, é que ela se recusa a despre
gST.!''' do que é passícnnrío e pue
ril, para consagrar-se a. eoísas de

mní nr densidade politica e moral.

Nã'l lhe inieressmn OS cumes cívíoos
dn Yidn hi'nsileira. Não fi empol
gam (" prnhlernas da nossa exís
ten{:i:1 em comunidade .. Muit-o me ...

nos o seu pnrtldo, armaôo de de

veres para com lVUnas e o Brasil •
EJa niío está disposta a impregnar
o momento que passa, do grave

sentido di" ordem politica dos mi
neiras. Sua coceira é a futrica; co..

mo coceira é n :futric_a; como seu

II

DOS AGJOS

.

RIO, 3 tMer.iidonan - O en-

lOS agias existem ou nãn existem,
'In; da cartc el·o sr. Osvaldo Ara-. esse problema IIÚÍ.Q. é meu e cabe
nha ao matutino oontestan'do: os ao Ministro da Faz.enda sabe!'
comentados a respeito das allU,' onde .ele,;; -estão". Acentuou o 111'.

::ações' do agío, deu 'motivo :a, no- Os\"aldo Ara.tihD,:
\'0 debate em jj(U'llliOo da. destilILo
dos biliões de cruzeiros; arrecada
dOB pelo gwernJ) -anterior noa
Ir..riões ,de. divisas•. Afilrmou, '()I sr,
Osvaldo Aranha que os vinte o

quatro bilhões de cruzeiros estão
recolhídos e estão sob a custodía
do Banco do B1'asi1 à disp>JSÍção
dos ministérios da Fazenfub {), A'
grtcultura.
° sr, Costa %1'00" no entanto,

ralando ao l\1inistériQ da Agrí
cultura declarou:
"Quando, assumí a pasta. ouvi

do ministro Gudin, que o dínheí
ro dos agias fôra fd-esviaclo, para
lOut.rO,<; fins. Posso diz.e!' que atá
hoje não, recebi um só tO-SWJ<
desse dinheiro. Digo .mais qUe o

mínístro Gudin acrescentou que
parte das 'arrecadaçõ-es havia si
do desviada :para SãO' Paulo. Se

"Não sei porque sempre que se

liiscute � assunto se dirigem pa
ra mim. Estou inclinado a nes

ponder sua carta porque me cu

eontzo numa, situação, dificil, si

lua�ão essa r,:r':l't'ocada pela dís
paridad€! de: informações a. res-

peito do destionlQ. dos agíos. S(Ju

procurado frequellromf:nte pelos
emíssáríos das associações agrí
colas e coop;erativas que veem

eobrar' dinheiro, e eu já não sei
mais r.es�;tnl:iler porque, a verda

de, rep,ii(:.o, é que o dínheíro nã-o

aparece,

nas recomendou que consuriassc
mos o .ültlmo balancete do nosso

prin'Cipal estabelecimento de Cri!

dito, onde deveria 3111U'PCEr- co

ma sala!) da moéda em movi-
mente em iodo o país a quantta prurido é a intriga.

do dois bilhões de cruzelros. .li: I A
. exi�tcnci:.l de uma agremiação

concluiu indagrunw uelo destino parTl�a1'1� repousa num voto de

d
. .._

-

t b"lh -

1
l conscrencm a defesa das conquis-

IQS VInLe e qua 1'.0 1 _OCS .. (' , 1
f 1 ". .. ..., � l

tas, que a canearam os nossos

qUe a a o eX-'!.1'mISt.l'O <la l'·3.}��n-

da, (Conclui na 2.3. lIãl1.ina letra F)

Homem digno de ocu,ar
a'presidencia da Republica
o SR. PORFIRIO DA PAZ FAZ o ELOGIO DO GOVER.

NADOR KUBI'rSClIEK
o general An'a.pio Gomes, em

·tres ocasiões. dife1'.entes. contes
tou que estivesse depósitado nó
B'anco i() total dos ag.l.os e não

quiz maJDifestllX'-'Se oobre a missi

va ·do sr. Osvaldo. Aranha.• Ape�
:�i

:s. HORIZONTE, 3 (J'.'!erid.) - O

sr. Porfirio da Paz, více-governa
dor eJeito de São Paulo, enirevis

tado por um lnatuiino desta c.api-·
t::l. eui. f�1"axá, t;ude �e t::ncontra,

diss(! o seguinte sobre o seu en.

contJ.·o com o governaõor de 1\1i

nas:

_ O ,,1', Juscelino Kubitscheck

é lllC:U ru.nigo � de nU.ütos anos. Pül"

I.sso, nosso encontro de duas horas

.evestiu-se da maim' cordialidade.

Juntos, nnnlisumos torl.a a ttonjt1n."
tura politi,;a mlcimml. inê'lusive as

{; um homem digno de ocupar D.

presidência da República, Inega
t'dm"nte, peja "oma de serviços
ao S;;lI Est:;do, pela reputação de

que g0za como llO)UCln público di
n��nli('o e l·ealizador� o S€,U nome.

ee jangado como candidato. encon.

trará boa l�essonancia no seio do
eleitorado. PeSSfJah"11ente, .encaro

cem l<impatia uma possivel compO
sição de p::.rildo:: em t.orno do
sovernad'or mineiro"
!,cferíndo-�e ao apoio de São

P:nlIo ii candid3tnl'a .TuEcelino, de-

- Quando ao apoio do povo pau.
ii2tn ao governador Juscelino, se

t�!.' ·lrtTh��üa su!,\ 'ê'andidatu1"'at ê di....

fidl (!ualquer prcgnôstico seguro.
O :-:1'. Adhemar de Barros é candi
d&.to no governo da República, se

ao �:'!' gnr,do l'dteradamel1te teln declara

S1. �;, Detem €i" nm terç'o do eleito<
r.-,dr, paulbla, e se se candidatar•

. (ConCluI na 2.a. pAgina letra B:)

Prejudici li
as instruçõe

o
d,a

Fuga dos depositantes com ii reducio das
.,

I ii X ii S ,de
•

J u r o s

New York está dando à a..

puração do pleito 110S EE.
DU. seu aspecto mais. dra..
matico. O democrata Har·
l'iman, colaborador do ex·

tinto presidente Roesevelt,
conseguiu desbancar seu ri..
vaI republica, senador lo
ves; e este mesmo já havia
reconhecido a derrota. Mas
á medida que começaram a

chegar os ultimo sresulta·
dos da zona rural, tradiclo--

Sob a presiciencia do sr. IÍlgo Hering, reuniu-se ontem a Câma.- feitos com o consel'ltimeuto do sr. Prefeito :Municipal; recluerimenio nalmente republicana, a

ra Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: João 'Durval nr. 104. do ver�ador Wadislau Constansky, pedindO informaçõe.s (lO grande vantagem de Hatrie
Mueller. Antonio Reinert, :Emil;o Jurk, Christiano Theiss, ,'{Uson de sr. Prefeito Municipal. porque (> fiscal Afonso F"'rinhas não p"ga impos-

!nan foi nlinguando. E toro
Freitas Melro. Fulvio Emm.endoerfer, Pedro Zimmermann e Wadislau to sobre SUa granja' requerimento do vereaóor João Durval lVlucIler,

Constansky. Os trabalhos foram iniciados com a leitura, pelO primei pedindo ao sr. Pref�ito informaçõj;.s sobre os terrenos tio sr, OswaldO nou-se tal pequena que o

ro secretário, da matéria do ExPediente, que constou do seguinte: Buerger;
.

parecer da Comissão de Vill<;,ão e Obras Públicas sobre ;� icom- iI tual governador Thomas

Telegrama do vereador Fedel'ico Carlos .AUende, pedindo dispensa por pra de um terreno par" a construçãg de:. Agencia dcs Correiú� e 'rele·' De-wey ordenou que as ce

duas reuniões; convite d� Kennel'Club de s. Catarina, para a �o- grafas. Terminada a hora do Expediente • .(l sr. Pte.idente colocou fi pa-
d

sição canina' a realizar.se nos dias 27 e 28 de Novembro: Bol�tim :M:cn- ,lavra a quenl dela quizessz :fazer uso. Pedindo a pulavl'a, o vereador
-

ulas e as maquinas de vo

�al nr. 60, da Associação Comercial e Industrial de Blumenau; cópia W.adislau Constansky protestou contra uma informação do sr. Prefei- tar fOSSe111
.

colocadw sob

da ata da apuração da pleito de 3 de Outubro, da 3.a Zona ,Eleitoral; to Municipal, ao seu requerimento nr. 82j54. Disse o sr_ vereador que, guarda policial, para uma

oficios d'o sr. Prefeito Municipal: respondendo ao requ!2rimento nr. pessoalmente, constatou que o britador ('ontinúa no local e em COI11- eveniual recontagem. POI
99, do vereador Pedr.o Zimmermann, no qual era pedida informação pleto.'abandono. Cem â palavra, o \·ereador Pedro Zimmermaml infN'�

sobre o :fiscal Oscar Barbeta; em resposta ao pedido desta CÍlmara. ce- mou sobre a reunião da "CELPE", renlizaeb dia 1.0 do corrente, neil-
.

sua vez, Harrirnan imedia.

dendo u'a máquina de escrever.;' resposta ã indicação nr. 16154. do ve� te recinto, Pediu ao sr. Presidente a indicm�ão de tuu outro vereador tamente publicou uma de

reador Pedro Zimmermal1n, para encaminhar à Comissão de Educa- Para substituir o sr. Gerhard Neufert. encl'.Ianl<J perdurar �ua aU5e11- chn'ação, responsabilizando
ç"'o e Cultura para elaborar a respectiva lei: em resposta aC ofício nr. cia por se achar de·ente. O St", presidente imlicou (J sr. G',;;rhard Neu- , d f"

.

� r lO os os uncronarlOS que

I�������������;���
337, no qual era convid!;,do o sr. Prefeito Municipal para a l:1eunião do fert para fazer parte da comissão de 1Oança5, na ausencÍa do verea-'

. 'EM p.- -R E.G ·1·.0.-11 S '2;:§:�,���..
dia 1.0 do c01'l'znte· respolJ.dendO ao requerimento nr. 97154 do verea- dor Federico Carlos Allancle. intervenhalu nessa reconta-

.' ; d.or Pedro Zimmerril!mn. no qual pedia informações sobre o funcioná- Na Ordem do Dia for.::.m tratados os Reguintes "ssuntt>: f'Ifl 2.a ge111 por qualquer irregula...
rio' Walter Rcsemam1; jUllt!'.ndo cópia do convenio com {) SA�U: discussão, o projeto de lei 111'. 112i54, que abre um crédiio especial ddade.

#!, transcrevendo um telegrama da banc::.da udenistá na Câmara Federal, de Cr$ 100.000,00 para auxilio il. Escola São Jósé: aprovado em 2.a di,,-

I�
"'. � com relação a uma comissão que será '!lomeada para vir a esta ci-' cussão o r�querimento da Liga Ailética 1.lItunen3UeUSl', pedindn uma

.

.

_
Oferce-'Se até 2,O(}O,OO _

de _or(Jenado mens�l pa� � dad'e' em estudos dos prejuixos da· última enchente: juntando relação subvenção anual de crr; 24.000,00; 1''''re€er da Comls.áo de Viação e

( A R G A S
.

.
-

t'
-

d d'
.

d � do �ovimento do Hospitf<l S�nto Antcnio. rE;!rérente ao mês de Se-

\Obras
Públicas. refe!"ente a doação de um terreno pllra ti nil'�toria

ra as· que possmrem pra lC8. os lversos serViços, e
� tembro, A' esta' altura dos trabalhos. o sr. presidente retiroll-se. pas- Regional dos Corridos e Telegrafas perra n con5tru!;ão da Agellcin 10-

Hotel e Restaurante.
. � sando a presidenciã ao sr .vice-presiden.te, vereador João Durval MuelL cal. A <:!omíssão, indic?U os terrenos [-In frr.·n1e ii est"-G,,{I da E,frada

I
Para Joaçaba

"
Apresentar-se nO'

.

.
. � ler; parecer da Comiss1,lo tle Viação- e 'Obras Públicas, com referencia de Ferro Santa Cata�na. . .

I HOTEL CAmO' �
.

a um oficio do sr. Ferdínando Sassc; requerimento ui. 103, do vereo-
' Exgotada a matérm. da Ordem do Dl:!, (I sr. Pre�adel1t.e detl par' Expresso Blum.cnauenlle Ltae.

�. � dor Wad!islau Constans1.-y. pedindo informações sobre os jogo de encerrados QS trabalhos, convocando nova reunifto P"-XIl .fi p;·óxima ter- Fones: 1620 e 1752
� bnsquetehall realizad.os no Grupo Escolar "José Boniíncio", que são ça-feira.

•

.��=-=�""""------�
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�
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•

�le lV-tetzker L;:i l!"tjedl\17 Ltda; sito- a Rua 15 d� ="'�ü:t;el11'"
tlo ".__ 1;_�44' -- f(fl1:;� 16 i��}.L c?j.:{a 1:H;;:'�·11, 7:1f; - fJl",:;.

-.l. ·S. (lESi'�1fi t:o.,��t"dr :1. SH:;1 C·l�H própria ria bela
Praia de Camborru? -- Então pão perv.l tempo vu
hoje mesmo adquirtr a sua data no belo Jardim Sereia.
tei;err!-c�"'iado ��t;111. q1_�ai1(le.:: vanta iens 1JUrt! o Iabor io-

.

i,?··p:.:vo 0.� V,:le j,��'-il:ajaiT• •

"�� r' _ •Informaeões com �• .t�\lTER1Vi.l!1Dli'l.RL'\. de Metz-
.

ú rua 15 de Novembro nr.
J 3,;;'4 :_ FU;1do2 _. Telefone nr. 1689 BLUNIENAU.

Fone: 9.t16f - ln São Paulo.

o Corretor
38';:} -- 1.0 andar

jorna,h; '''Nova Era" e

tipos e!.>,{fio settdo lavados I;! a

n09S'a, ímprerssa foi, tambem, «u
a·amGD.te atingi!d.&. Dê! rae!OICfJ

·lCP.."i;;,. N ::-'s;ócio urgente.
Preço de oe:lsiãrJ ... 'Ver e

irar:u' na oficina Gaertner
eor» ..V. ililigC'1", ou neste \

-- --_---- ------ -
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uESAtiüvl0U o MiNIS1RO DA AGRI(ünUü OS
HORIZONTES GAUCHOS COM RElA\AG

AO GOVERNO (AFEi filHO
Assegurada. 3 compensação do trabalho dos Iavraãoees de
trigu, - Um municipia totalmente mecanizado - Cnugresso
- Problemas a resolver: aubo-.suficiencia em trigo, constru..
ção de silos e mecanização - O maior problema. da atualt.
dade do pais, afinna e ministro: é faz� prodtuir suas

terras

.--�

PORTO ALEGRE, 29 (Mc- a r:união presidida pelo sr ,
rldíonaí) - A atuação do mi. Costa PQ,.I:to,··1;.na q;t,llfl,p�fe
nístro Costu Porto. da Pasta riu o titular da AgricultUra u,
da Agricultura, que veio as- ma palestra sobre a situagão
sístir a IV F.esta Nacional do de grandes diiiculdlldes que
Trig] e tomar parte no Con, enfrenta esse órgão governa.
gresso de Tritict.lltura, evt, mental .

denciou que o presidente Ca., Uma das mia" importantes
fé Filho não podia ter envia. resoluções do Congresso foi

.
do melhor embaixadnr f,).O Rio ali mesmo transformada em

I Grande ao Sul. Foi o sr, Costa áto legal, aprovada em porta,
Por;o o primeiro membro do ria pelo ministro da Agzíeul;
novo Govern9 a visitar o Es- tum: a fixação do preço mini.
tadc. m.o de Cr 300,00 nos portos

�m face dos entre choqUes de ,:mbarque do interior, e de
polIticas as atenções gerais se Cr$ 32Q,00 nos portos do Iíto.,
concentravam, com grande ral, A portaria preve um au..

I
espectativu. no titular da A. mento progressivo para tri.
gricultura que, entretanto a. gos de muíor peso hectolitri
pós os primeir;-s contatos 'com Co e maí, um prazo curto. de
governo e classes produtoras aquisição.
gaucha., fOi acolhido com ge- Este era um problema maxí,
rais simpatias. m;;.� v.arP.... o.s. t1;icult,..ore!l. e, a
Nas primeiras entrevistas e sua solução fOi recebida em

no díscurso no··CTül) "Comer; meio a entusiasmo dos pro-
cial, em Carazinhoj - falando .dutoros. .

com a mais absoluta franque, Outro problema tratado no
za e 'senso d,e 'realídade ·bÍ'lásÍc.. C'. ngresso foi o rclerente' à
Icíra, o sr. Costa Porto afas�) portaria, em- estudos no mo
-v:u logo quaisquer resquícios f mente, que regula a "entrega
pcrventura existentes no Rio J de 50 por cento da produção
Grande do Sul, com relação j dos moinhos do Centro e �o
ao atual Governo. I N':rt,:,. 0" produtores sugeri-
A visita dia ministro Costa mm ao ministro que as en-

I �osto à terra gancha f?i pon, ! tr:e�as sejam e:fl�tuadas '!OS
tílhada de fatos da maior síg, : moinhos da zona de produção,

I
nificação. I considerando a grande falta
Seu esi\:rço no sentido de' de transporte e temendo o

incrementar a produção en•. chamado "trigo papel". TrIa
controu pleno apoio em pala- ,

ta.se de uma questão muito
VI'JS no referido Club pelo gc, dellcada e �nesm? complicada
vc rnador Ernesto Dornelles e que, l":r ISSO. ficou para ser
que de-eis ck falar sobre o� estudada, detidamente. pelas
prob1emas triticolas e. de mo, técnicos eXo Ministério, dían,
do geral, sobre a situação eco, te dos interesses em choque •

nomica, abordou problemas
sociais, frizando a necessída,
de de verdadeira revolução.

I Foi quando L�Z o governador
I um a:p.e�;) às elit-efi para que

t participem da luta que se es,

I tá travando nesta quadra de.
clsiva da nacíonalídade,
QuandJ agradeceu as mant;

festações qUe Ihe foram pres
tadas, cspecíalmenta pelo go.

I
vernadt r e prefeito local, o

ministro Costa Porto ressaltou
as afinidades entre o Rio

I
Grande do Sul e Pernambu
co, sua terra natal, declarando
ter ido a Carazinho .afim de

I
receber estimulo para o tra,
balho.
Afirmou que. por muito

'tempo, díscutiu.se se o Brasil
podia produzir trigo. Carazl.,
nho, entretnn.c, não discutiu:
plantou. Depois, fez uma aná,
Iíse (ks probíemus da produ
ção, para dizer que não pode
mos gastar divisas que não
temos, para importação de trí,

I go, nem disperdíçar riquezas APVo.IsSsIuTaAeAstaPdEaLeOmTAScara.•que podemos criar.

I ztnb-. o ministro da AgricuI_
DESFILE

. tura, sr. Costa Porto·, e o go-
A IV Festa NaCIOnal do: vern.:dor Ernesto Dornelle St;;.

I Trigo tEve eWp'3s que l',eal- guiram a P,21otas, oude visita.
ment.e demonstraram os be- ram a Escola Agro Técnica e
n�fjcios da campanha do Mi- .

o Instituto Agronomico do Sul.
n;stério da Agricultura em Presidiu, ainda, ao encerra_
fav. r do nobre cer<:a1. m.ent). da Grande Exposiç:ão
Houve em Ca1'8zmho um Estadual do Gado, promovida

importante d,2sfile de 300 pela Sociedade Agrícola d'c
da.., 800 máquin'J5 agricolas Pelotas.

'

empl'Egadas na lavoura triti- O ministro ainda visitou a
cola no município. Teve o Escola de Agronomia Elizeu
prd'cite IDcal a precaução de Maciel, a mais antiga do P.1Íg
evitar que participassem do fllndada em 1883.

'

dcsfíle máquina" de comunas

viz;nh, s, afim di'! qu,::! ficasse
patc nicada a pujança da meca

nização da lavoura em Carazi
nho, que. se mscmbra de du
vida, é hoj.e ."}. l11'lior centro

, mecanizado do Rio Grande do

I
Sul. com relação ao trigo.

TodO! esse mUniCilJiO está
mobilizado para o cultivo do
imporlante cereal, observan-

.

d�"se a exuberancia d'ls ,mo!'.

mes plantações Ç! o d'esapare
cimento das demais lavouras,
pela d:minancia do trigo.
CONGRESSO DO TRIGO
O nonto alto dos debutes do

Congresso de TriticultO!'RS foi

...

o
'.

SHEll X-100 MOTOR 01L

con tém "aditivos"

qlH� limpam comple
i.amentc o motor

pür dentro, protegen...

. di) as suas partes vi..

tHifi contra a ação da

POEIHA, dos ÁCIDOS,
do c\n\�o e de outros

agentes causadores do

CONVERSA FRANCA
COM: A IMPRENSA

Durante sua estada em Ca.
razinho, o sr, Costa Porto 'foi
procurado por muitos jorna.
Iistas, com os quais manteve
permanente contato, usando
em suas declarações da maior
fr" nqueza. sem prometer o

que não pode cumprir. Refe.
riu-se ao fato de não restar
mais quase nada dos ágios ar.
recadados e que se deveriam
destinar à lavoura. Mirmou

DESGASTE
-

E CORROSAO! que o Brasil se defronba com

série problema: da necessída,
de de auto suficiencia da pro.
dução do trigo (ainda produ.
zlmos pouco) e da construção
inadiavel de silos. Ainda mos
trou a urgencia que está 11 re.
clamar a mecanização da la.
vOUI'a, salíentandn que o de
que precisa o país é de fazer
produzir suas terras.

f O R D
PEÇAS LEGIrrlMAS
Casa do Americano S.A.

Rua 15 de Novembro. 413

PersegUido pelo
{(Hazel)) o «llml-

raRle Saldanha."
RIO. 30 {1\Iea'id.) - Quando.

do inicio de. seu regresso, (li N.
E. Mmil'ante Saldanha. foi a.�
cossad'=> pelo furado "Ha.ze1",
qUe varreu as costas dog Esta,�
dos Unâdos. Na imin€!lWia. de se
r:i'om envolvidios pela. tormenta.,
foi determi'nal:la a. aceleração n!3l
marcha dn :rúl.vio-escola. Em

con.'requencia deste impreVisto>,
está o "Cisne Branco" chegando
aos portos de sua d'€TEbta COln

algu·ns dias de antecedencia, o

que virá forçosamente antecipar
a sua chegada ao. Rio. de janei
I"Ji, entre. 8 '6< 15 de dezembro, e

não mais em 23 'do, mesmo mes,
comb: estava previsto·,

NOVA DElRROTA
Foi estabelecida, tambem nmO!

nova derrota para o na'l,'"Ío escola
b.t'asi'Ieiro. Estando atu.alrm�te
em Cartagena. deverá seguir pa'

.
1'a Lru Guaíra, ultimQ' porto, no,

i esirangeiro:. A seguir. rumará

'para Balem do Pará - Recife

! - Salv.a.dor - Vitoria e Santos.
No entanto. é bem provavel que
não siga até o porto :Paulista.
A.pós a. chegada deverão, ser

concedidas férias de um mês
B.'Jis guardas rolil'iitlha..·

. r· "

TERMINARA EM DEZEM
BRO O ESTAGIO

Em 15 de 'dezembro', serãlo: en
tregues ao Estado l\fwor da
Armada. as notas dos guardas
marinha. Nle'Sta mesma data t.er
minará o estagio 'a qUe estão

submetdilQs, quando térão apenas
de aguardar as formalidades bu�

rocraticas para. que sejam pJ:1o.
nl<w:iHos a. segun'dos tententes,
quando. ,�ntão, os que desejam
contrair matrimonio terão, con

cedida â licell!}a.
Um fata pitoresoo ocorreu com

a tripulação Almirante' Sa!1dà..
nha" na cidade do cinema.. Fo
l'aro {'ol1:vJdados; para a. filma....

gem. de varioS' "seta" :par.a o fil�
(ConcluI na 2".3. página letra. li)

FAÇAM êEUS

ANUNCIOS

N'ESTE 10RNAL1
-----------------------

JO'IAS DE PRO'PRIA fABRICAÇÃO
REtO'GIOS DE TODAS AS PROCEDENCIAS
oferece por preços n1enores a

RELOJOARIA CENTRal
d e

HAROLDO REGUSE

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. 1639

Para consertos en1 geral procure sempre a

melhor organisação técnica do estado.

ARTEFATOS
OFFENEY

CARGAS
Para florianopolis

DE
Especializada em serviços de lJiquelagem e era

magenl de peças até 1 metro de comprimento, com

cobreacão antecipada - Aceita servico em :;:rande es

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
informações.

Rua Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16
Forte, 229 - BRUSQUE

•
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A.SERVIÇO DAS. BO.\_S' MANEIRAS' - Os fr.:-gueses
das lOJas de Londres, quanda entraram nos seu.s estabeleci
mentos referidos, no Natal, ficurão- DOr certo surpreendidos
com ,:,. amavekv'Felíz Natal", que ouvirão logo ao abrirvse
qualquer jiorta .. E não saberão quem lhes dirige o cumprt;
mento se rrao tiverem conheeíménto de' que 13,,= trata de u;

l�a inyenção brttaníea, um ti!;!:} de, gerador magnétíe-, de
fI,til,' Iígado e desligadc( por contato i-ernotc. eauaz asslm cip
transmttir automntloamente ligações e boas maneiras. '

.

'., F:EIRA DE ,BRINQUEDOS INFAN'.tIS --:- Num con,
Junto d,':' 350. salões de cinco grandes hotéis de Htn-rogate,
fam�sa estaoão de águas do condado inglês de Yorkshir-r,
VI)t Instalarvso na primeira quinzena de janeir,::! a Feíra de
B�lOquedos e' Artigos de Fantasia, Carros, bonecos. [ogo»
d';1 !oda' natureza.. inventos mecanicos tudo o que foi pro
duZ1d'J por .eerca de 700 fabricantes especializados forman.,
d'o assim. t��' mundo mnravtlhoso :

para as crianças que visi

tl!rem. na época Harrogate. Em seguida haverá uma exoosí,
çao so de ingleses.

'
"

,

WILDE '-:-;- Os ingleses não lIi.'fl'ueceram Oscar WHctié'.
FOI comemorado na Inglaterra o eentenurtn eh nascimento
do grande Escritor. Em Lcndres foi instalada uma exposlção
d� cartas e manuscritos. Em Dublin foi inaugurada umn

placa na casa n.o 21 da :rua Wcsthmd Dcw, onde nasceu
':l.utor do Retrato de Dorran Gray,

BIBLIAS - Em dezembro completará 150 anos de ati
vidades a So.cie<;lad.e _

Biblica Britaf!ica. e Estrangeira, que
pl'�m�)V:. a.�1StrlbUlçao no mundo interro, de bíblias. Essa

aSSOCl1:lç,aO ja colocou em todos cs paises 600 milhões dê Ii,
vros! nao sq em íngles, mas em 825 Idiomas difd'('ntfs, in
cluslve certas formas dialetais.

DtlttlllU1dof ... ata. ca�l
,,' DA.

A1."A:HADAS CASDlllU.8;
',r N O BIS"

Márea· F.brll da _elll••
eubnJra 4. Brull

- lI:"";'"
Linho. e._; a"t'lámentoit

pan Altaiatelr
'_ :I: -

Rua XV. 1360 - ex, POdal, lU'

BLJ)'MENAU

��!i!�'��1f1�i�������!�������i��it��!i!;�;';��;��';�;�;��;�;.�.;.������� 'i

Iludlcador rrüfi!isional �
�� DENTISTAS ��

i!i DRA. RUTH DE BORBA KA:ESTNER :l
� At - Cirurgiã _ Dentista _

��
:ii" . Consultas diárias das: 8 às 12 horas e das: H às 18 horas �!

�� ODONTOPBDIATRIA - Terças e Sextas-feiras· ��
oi Consultório: Rua 15 de Novembro, 1502 - Fone 1730 - BLUl','IENAU r.

• 5
i�', H. P R O B S T ��
��'

- Cirurgião-Dentista - ��"

§?, Ao lado dos Correios e Telegrafas -- Alameda Rio Bran- �!
��

co nr. 8 - BLUMENAU .�
� �
�� DR· VICTOR. C. GARCIA :oi
b '

- Ci1'urgii'o·:Dentista - ��

� ,Rua 1� de Novembro 1392 - 1.0 andar - Raio X - Fone 1694�;
� �

.� DR. EGON GREUEL ��
�� ..-

- Cír'urgtão-Denttsta - a�
�� �RAIO X = 15 d N b

"j

:!�
- �.ua e ovem 1'0 1166 Li) andar �.'� I3;

PREDIO: FOTO HUGO a�

I LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS I�
*� EL�INGER ��
:!:� Rua. 15 de .Novembro l!r. 092 - 1.0 andar - Nos altos da Far, �ii
� macra Sarrítas (ex,'Ellmger) _ BLtTMENAU - Exames de!�
:!� sangue, urma, fezes, eccarro, sccreces, urodíagnostrco da f.
�� gravidez, culturas, etc. !'�

U -=--=.'::'::::�:)E TODOS OS DL-\S UTEIS
__= �- ._- �Il

_
MEDICOS �

-
�

�:'t HE1\IORROIDAS _ VAmZES _ e ULCERAS �g
�i DAS ,PERN-:,-S: curas sem operação. - Dispepsias. Prisão de!� ..����������������������������������������������������������.� Ve�tre, Colite.s, UlcEOras do E.stomagb e l?uodeno, Disenter13s,��
�� Amebíase Intestinal, F'issuras, 'Flstula", Coceiras do Anus. .:�

-.-'---�-,-,--- ----

� DR. ARY TABORDA �?
�:'f Clfníca Geral de Adultos e Crianças - Consultoria: Itoupavai�
Zi't Sec� - .BLUMENAU. - Hornrlo: das 3 ás 12 h-rras, .�

�� ResldencIa: Rua Preso Getulio Val'gas, 143 - Telefone: llG6�:

,j
-

DR. CARLOS GOFFERJE' �i
." Clinica Geral C,rurgia Hospital "Santa Isabel :� I�a .. A

__te_n_d_e__c�h_a_m�a_d_o_s_p_e_l_oS__f_o_n_es_: 1_19_6__e__1_6_33 -.
· "�

r..!· . DR. O. R. KRUEGER �� I

,"" Doenças de Senhoras e Operações, Raios X - Consultorio'':�'
�� Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9.30 às 12 horas �.�
.tI das 15 às 17 horas. Residencin: Rua !vI:trechal F. Peixoto, 253�;
�; ,

F'olle 1258 - (em frente aO Hospital Santa Isabel) t�
�t DR. TELMO 'DUARTE PEREIRA

-

t:
�� CLINICA GERAL - Especialista elll Doem'as de Criam'!' ��
,'. C(ln�ultf}Tio: Floriano Peix"to, 38 - 1.0 auct:{r - Fone Íl97;� I�� 'Re�idel1cja: Rua Paraíba, 170 - Fone 1074 ��

�!. DOENCASDO éORAÇÃO�--��1
�* .. DR., CARVALHO :�
�8 (El;eirocardlOgrafIa) Av. RIO Branco, 5 (sobrado) - Ao lnrloi�
� do Clnc· Bu"ch' - Tratamento de neuro'es - (PsicoterupiaJ 'ii�

�§ MOU?:STIAS DE SENHORAS �i

�J nu:. RENATO CAMARA ��
,!]2 Doenças Internas - OperiH;ú"",' - Ondas Curtas �••,','�õ ConsultórÍa a Rua Nereu Ramos fone

i 1226 ":�1
, �� I

.�. DR. GERHARD BROMADA �:
�, F��pecial!:ta (;m alta CirurgIa e doe.,ças qe Senhora. Con·,�.1

�� ,

�u1t:ís no lfospital Santa Catarina _ Dns 9 às 11 e das 15,30:�
�r

ii!! 11' horas ;_ BLUMENAU - Ho<;pital Santa Catarina �;
�� DRS. TAVARES e HEUSI �â !��:�' INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA r..

RUa 15 de Novembro, 1135 - 1.0 andar - Consultorio: 1232�� I'.Delefones: Dr. Tayares; 1461 - Dr. Heusi: 1677 1".

I �.

." INSTITUTO RADIUM Gil�i DR ..A. ODEBRECH'r �,',.�'"" Radloterll.pia -=- Raios X - Fisioterapia - l\'Ietabolismo. .

I�
_I

: Residencia: Rua 7 de' Setembro, 15 - Telefone loloU ��'
� --�__------�------------------------;�l

�.. CLINICA DE OLHOS
(,.

� OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do
g�

!í:� DR. WILSON SANTHIAGO ��

i�t�., "

ASsistente ·da Faeuldade de Medicina da Universidade do Brasili�
Consultas: Horário. das 10 às 12 horas e das 14 às 13 borsF;:'�

Consultório; Junto ao HosPital Santa lliabel �� \
.

. . �

��
· �

�a�
�

� �.

i,
DR. ADEMAR LUZ o.

,

-- ADVOGADO �- ��
A�nde em qualquer comarca do Estado. - Residencia: Rua��
Paraná,

.

a - Fone 1602 - Escritório: Rua 15 de Novembro ��

I
340 - Fo):).e 1601 - ELUlVIENAU �:.:

_o �

DR. JOAO DE BORBA ii
:Escritório e

-- ADVOGADO -- u.

residência à rua' XV de Noveml,ro 908 _ BLU-�
,

MENAU. -:- ':I1elefone 1560
'

��
�

DR. HERBERT GEORG ��-- ADVOGADO _- u.

Escritório: Hotel Roletz - Bluntenau �
��--�------�D�R�.-G�E�N�T�IL---T-E-L�L�E�S�=------�I

- ADVOGADO �- �
", Causas civeis. comerciais. criminais e trabalhistaS' ��

I
Escritóri�; Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao lado dos TelegraiO���
ResidenCla; Alameda Duque de, Caxias, 106 _ Atende cba·�0

mados para as comarcas do interior do Estado. ��
Fone 1710 --:c BLVMENAU - Santa Catarina � 1

�� C O·R R E T O R E S � I
f ULMER LAFFRONT �� I
j� C_ry_n_RE..;;..'T_D_R__,;';;.-_.;.._R::ua:::-=::':1i:::'r-::ar�a:'n_:'h.;,.ã�o_::_n-r-._2_...;..._B_L_U...;..M_EN_;,"_,Y_J__ i� !

� . DECORACõES DEUS!
'-

r�
lI:ngo. Lu1z l'l:ocopio Gomes - Decorádor: Ruben�' Rensi h
Engenllllriu, Cálc\Ü(i!!, Projetos., Construçõf'S, To;pografia, �.j,�
ooraçõe-s. PublleldlaóelJ, R.epreselltn<;Õ€s, Cer!lmicru. �fleto.�i

TêS, Móveis Funcionais, Revi;ta� estrangeixas. 'i: IAlJ!meda Ri<) Branco, 88 - Telefones 107of. --- 1687 _,. Blumenau�+
� , ""

�!����i'.j�!�2�i!i!�m!i'!����!��S��������i��d�f���!,�iS�i!it�!i���

f"AltTOS - PARTO SEM DOR - GRã'vm-.:Z B
- COMPLICAÇOE� -

. SERVIÇO FRE'-NATAL
CONSUL'rAS ME'DrCAS DIA.'K!.-iS - t - 11 HOBA!!

no

traídos os quistos.
CICATRIZES DE
ESPINHASsó

podem ser extraídas por meio
de uma agulha, dessas usadas
para injeções, bem esteriliso
da. Ferva a'ag).Ilha; limpe bem

':' rosto; passe no local dos quis
tos um algodão molhado em

et.=r, .o dê,. em cada quisto,
com a pcntu da agulha. uma

picada 1� v·:', apenas para Ie

vantar a pe le. Com cs dedcs n.m. Por

protegidos "10r um linho fi.

no e bem limpo, tente.' então.
extrair o quisto. S,:? a picada
não Li suficlante, de outra,
mas sempre muito :supErficial, especialista de

pois para a saída do quisto não

lOS DE PREVIDEM
Não se adiam, porque ii fatalidade vem inesperádamente•.
Adquiria a sua franquilidade
através de um seguro contra

ACIDENTES PESSOA IS
NA

MU'rUA (ATARINENSE DE ·SEGUROS GERAIS
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU· SERViÇO

lançam de São Paolo para o BraSil

1'ImH�irtl� da retrlr;fr:u:iiú uomé�U�fi lvt�graImente realiuda no Br�t1.
.s bu!ti.tr"llI Pe�dra u.pes S.A; cumprem. vltorJo.amenü, ",ai!

UnIU i!taoa uü seu programa" industriaL Com sew iii�ftjbuiúareet

t , l colú�m ao alcun�e de todos 03i lores Q

!lOV" e ,.,,&1'·",:';lIllO rerng� ....d"r CUMA..'{ RUNDADO. Igual, ao�

melhores de procedência estrnngeira e .s r:t:�-O r�duzido, CUMA.X:"
llLJ:-iD·'.DO de �

pê' �,L'" 'L- I .. !.;u.uICOSr UUt&C�·se peLK sa beije aparência, ampl?
eSF"éo, in,erne e um llOtivel aperí;'i�m.nto: ii COMPI1ESSOR
CUMAX liEmltrICÁIv'.ENTE FECHADO_ {'JJMAX BUNDADO

dá confõrto ao '.11 lar. sem pesu no ..." Moo!

MJUCR: lCONOMIA
.

MAfOi!lt IU:S�STINCiA'
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E:N
legHimo orgulho- da IQt(itstriêf ;B,rlsileira ,

_ J,lJÍZ: Ã/flu',lil) I: Ivf,JI'atS,
- coro doscmpenh., ""niAf:l1,-,titi, ::

Prclimin'3r: lpil'anga :l:: x -

Bnnd(_::.rHnt.�� �2. ::;
Antes de se Ivcomovar- 3 �

ouadrrr Lcallzada em Itouoa. -

va' Seca, esteve o quinteto -do =

BaI1�::jrllnte,.na Baixada, af'irr, :
de disputar com o Olímpico o

tempo p-�t.ra da fl.elt·ja que
ambos não chegaram a decidir
no turno d: enmoeonato cestr
b )jstiC::l de 5·1.

}i�1l1 cínc: minutos de acões
fez 5 nontos u r::pre�,l'nta:��iio
brusquense e dois ;1 equipo
alvi.rubra da, Alameda Rio

5:; x Ol impico
-.. Il i s l r i b uidores
-
-

��=-�����--------------�--�-=�---=--��====-

verdedeiros

ViHtdas sé por atacado «Dpronta» O Palmeiras
Para jogar em Lajes'

599 - f-

'i Preparando-sa para dQis- di.
I ficeis compromissos na --cid'ldc-

I
de Lajes, centra o Internacíc _

cal c Lag-es F.C" sábado e do.

mingo próxímos- respectiva
mente, treinarão ·:m

io , esta tarde, os profissionaís

�stadio ela Alameda Duque de
-:;axia.s:

l
•

Por nósso íntêrmêdío faz .a

Jireção técnica eh ;;tl:vi-verd€
um a!1e10 a todos os jogadof.zs
�itllII_'l\?S e suplentes do Cam'.
,le50 do Centenarlo no sentido

Reunidas West

do Palms íras, 11:) :!g6,(! aberto íCaDi'llll' nll' Z.a p!1;,"trIa 'lfetra MJ
------- - - _-

Cf lavadeira

está
...

-

N,
\..;;.1;

SlJ8,S

pb.-
1 ríos Mant ívernm 00 rl1br.-).nf,gro'�
f ao,..

do Bairro do Gareia ti vire.

Hdarança do campeonato com

um dificílimo trlurito - sobre

Venhu adn,lf;í-b em pleno trabalho.

Venha conhecer em ação as caracte

ríStlC;1S qae fizeram da BENDIX

Ecormrnat a lavadeira automática

mais vendida no mundo!

Só BENDIX tconomat
lhe proporciona estas vant!lgens:

1 � autornàticomente, enche-se de água,
no seu ntvel certo e tempernturo ode

quedo, quente e fria.,
2· Clutomàticamente, pela sua ecôo
ogifadora, lava suavemente sem prejudi
car os tecidos.

3 � outornàtkamente, esvasia-se paro

enxaguar, sempre em água limpa, uma

ou duas vêzes, à sua vontade.

4 - automàticomente, antes de cada re

novação de águo, extroi a águo da roupa,
pelo novo e pctentlfodçí processo a vácuo.

Potente exclu.iva da - BENOIX, garantida
por 5 anos - que, em suaves movrmentes .

a vácuo, tira a água da roupa, depois d",

enxaguada, sem amarrotar, sem quebrar
batões,. envolvendo suavemente o tecido,
num processo ,II. Ifllmina (I preJudicial e
antiquado "if;.{o" •

liiIII ••
,,_ -

�'
II;

• , •• m:..is estas vantagens: a BENDIX

Econc.mct não necessita fixação ao solo

nem instalação _ especial. Trabalha com

qualquer pressão de água e bosta ligá-lo
em qualquer torneira, para .que fundon.
com tôda a eficiência •

. Cr$ 1.148r�O

I .L)
.Um produto da

.\;_.v_.........,."....,O�ci
INDUSTRIA E COMERCIO

DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS SeM COMPROMISSO:
-.

',t'

s. Ã.
SECÇAO

da NovemIlro, ·i7a F O 1'1 E I fi a 2
ASSIS'T"ENCIA WfECANICA

NOS§A D�vl§:A E' SERViR
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Outro roubo de automovel drão que roubou ti carro do
verlfleou.se nesta, cidade, na sr. Acarv Guimarães, gerentenoite de sábado) úIlim0. Se- d:o Banco N. do Comércio, há
gundo se acredita, é de se pre- cerca de deis m·9SGS. o qual
sumir que '':'', autor dessa f,J.- fugiu, em dias da semana Pl"S_
.çanha tenha ?id�J o mesmo Ia- sada, da Cadeia Pública dt;'sta,cldad�. ont�?c :'tg'unn'!av.a jul ,

1���'m'�i�(�j4AUj�Rm�Gt�A!��is�"";��;!�i�� gri'gn:o�lbO de sabado último,
, ! r('gistrou.se -em :!'rcute à resi,

P 'C d �� dencia do sr, Emllio ,Rog".
ara aça or' f� mars, à ru�_Dr. Amadeu Luz.

Expresso Blu�enauenGe Ltlla. �� Nessa ocasiao, r�Dlls�v�-se a

I �� festa d'� 50.a anrversarro do::!
Fones: '1620 e 1752 �� Juudaçâo da Casa d·� Moveis

��j�J���!�����!-i�.!�·.�i��:i��if.,� .h('.�smi rk-Ltd:J ....4,. Íl!ha do sr.

Rou�aram OS relo�ifls depois
�g terem visitadu 08 parentes

Rosemarx, depois de t€r con
duzido algumas famílias para
auas residencías, depois de
encostar o carro junto ao meio
110' foi chamar outras pessoas
r.:,-'r8 levá.las as suas casas.
Êm menos de 10 minutos, o
al -dacíoso .Iadrão agiu, pondo
em funcionamento l) au�omo
vcI corri a proprí a chave que
a filha do' sr. R-�ssmark ésque
cera de tirar. Só domingo pe,
la manhã,' é q'..le o oarro foi
encontrado, capotado num ri.
beirão à rua VidaI Ramos. Os
pr-ejulzos sofridas atingem 2.
o. rca de 30 mil cruzeiros.

Ante-ontem, €stiveram nés, quatro relógiOS, cuja faliu sóta cidade, fazendo uma vísíte foi dada quando a visita se'à sua cunhada, da. Inês Lern, retirou.
burg. residente à rua Chape: Imediatamente da. Inêscó, Jocsé Ifiscb.er e sua esp'?-:; procurou a polícia, saindo em
sa, que Vieram acompanha.' pr rseguição acs larápios sódos, de Itl3jaí, por : Moacir de cs encontrl.md� em Itajai. De,tal -� o motorísta daquela poí, de serem Iocal ízados os
praça, de nome Nestor. me'líantes confessaram 'que'Na ocasíão, eueontravatse roubaram apenas um relógio.também na residência de da. ° qual foi entregu-e, faltando
Inês seu noivo, qUI:! é vende. ainda três. Na Delegaeín de
dor de j9ias, snr« as que is Polícia de Itajaí, o caso fi
Se encorãravam diversos re., cou send;.. resolvido e os ga,16gi.Os, de regular valôr. A- ':un':s serão devidamente pro.pr_'veitando-se de um peque. 0.::'ssados.
no descuido dos donos da ca- �------------,

sa, os visitantes Su:rrupíaram

Um produto do

LAI. liCOR DE CACAU XAVIER"

RestriçDes do PSD gaucho á
C L I C H Ê S aliança com os trabalhistas
* Desenhos simples

REUNIãO DO DmETORIO NACIONAL PARIA A
, FIXAÇÃO DE DIRETRIZES FACE A SUCESSÃO
RIO. 3 (:M:er1d.) - N-as

Ulti-,
cos aos mínejros. díscordando

n;as 48 horas, modífíeou-se, sen- destes oobretuldo no' que diz iesstvelmenta, QI panorama da su- peita :a, partíoípação do PTB emcessão Pll�Si�€lncia1, � como vinha qualquer composição. que venha,sendo encamínhado p€1kls minei- a s;er feiia. '

ros, Os' ganchos, afinal, mamífes- - COORDENADORtaram-se, junto ao governador I GAUCHO'
JUSC?lino

_

Kubistchek, opondo, I Os ganchos, 'J.rganizaram-S€; pasegundo mfcrmaçõar, restrições' ra esta fase da sucessão "crooeuà ll:)fLnlõira pela qual iO, caso vem cíando-se o sr, João: N.€�es dasendo tratado, pelos seus atuais Fo;ntioura como articular e co-'arttculadores, Mostraram-se res- ordenador do pensamento da r e
sentidos, por n�o tenem si&J' con pr,e.sentaçãó pessedísta do Riosultados e nesoeveram, antes 'd0 Grande <lo Su'i_ Sabe--se' quemais nada, que o Diretorto, Na" ,tE:'S.e inicial levanta/dá concernecíonal do PSD deve; ser convoca- a forrnacãc elo bloco PSD-UDN.do, para tomar' deliberações, A- nos m'J:Ides' da aliança que foi
cham que 'J partido ainda não feita no Estado. e qUe conseguiudefiniu sua posição com refaçãJO vencer as eleições, em condiçõesa certas protímínares de alta im adversas, Concordaram os gau-portancía, relativas ao caso. Re- cbos f:m que. o candidato devavelaram-se: Os gauchos antagoní- eer partidário', peseedísta, acres-

Nenhumaãmeaçã de&iSãO;r.;�Êl��;'���::
nas' hos te (C pessedl"stas �)�:; C;�:��::;�!������i�;��. a

través de novas arttcmações,
TANCREDO NEV'ES: "BOATOS TENDENCIOSOS" _ QUAN qualquer dívísâo interna. no

DO MUITO, OPI1\T(óES DIVERGENTES PSD, Desse modo, tornou-se ine
vitavel a convocação, 'urgente do
uma reuniãt> partidária" a fJm lAPETC. 3) Aspecto' de importantes, casas cclnterciais, localizadas ;rqualquer fUllcb de v"'dade ati no. n"uniiio tIas BanICadas de verificar-se com quem está a i\yeni<la Carlos 'Gomes. 11cm DI} centro' d", cidade. 4) Aspecto da ,ruaticias dando o P.S.D. como anl(U-' As bu!',c::tdns do PSD em ambas maioria.. Po�enlos informar quo I Lanro Mueller onde seus morad,ires tinham apenas "batera" ã suaçado docis;,;,. O partido está mais ;:5 C",,,,, do Con'�'nsso reunir·�e-ão (:) sr_ Antonio' Balbino s.e' enc·;m-, condução. 5} Aspecto da estrada geral, defronte à estação de cargasdo que nunca, coeso em torno dE qninl;:t ien':l peJ .. m:or.h;_l na sede do tra, prec�sam€nte, no cent.ro d-rs'

da. E. 'F. S. C•• 6) Doentes dOJ HOs� Dr. Roc}la, sendo transportados
beu presidente e identificado pelos pnrtirl�, p'ra fbcflÇ.'íO de sua p:Jsi. SE'3 aCGntecimentos, com gral1cl.e l,ara nutro. lloS'Ocomio pela camlonete do IAPETC." 7) Ténnl�a da,altos propositos que infcrm�m su� <:'io 1<,c<, �o projeto do Executivo apoio na UDN, sobretudo do C!J- .

,

•

' , ,�.existencia". r.íta."m!ü o impo5t .• de consumo. ronel Juraci Magalhães. ponte "Waldemar Bornhausen" e ,inicio do, BaIrro ProletáriO. 8) OForam essas as dêolaraçõec pl'e� ..;..,;___ Ba.lrro PJ.>oletário quasi tot.�lmente inundado pelas agua,.ladas à nossa reportagem pelo de·

Not.·cl-as der1.,-.iR.·o do Sul (D:> Correspondente,putado 'Tancredo .'Neve:; sobre tais ti C 1: Z, A M A)(Joatos, que classificou de tenden·
<,losos_ Na verd'ade. aerescentou °

antigo titular da Pà�ta da Justiça
__ nossa ngr€miação se apresenta
monoliticn e prcst'!liada pelo Pi),
VO, do q1\(, foi pr"",:;; eXlIberanTt' f;

pleito de �! de mlluhi'o,
-concluir.d'_I, di"�e,nos fi procer

mineiro qU(-, ql1an(�o muito, po
deria haver opiniõe5 :1iveru€'ntcs no

I
"'lO DO SUL .,...:.

. , " ._ Ag'J.-a Cr'l" MJelh')!L" 'do que palavras
Oi. n:n,sa cidade está voltando :).'J 13m os clichês, pelos qUlllis

XARO PE ' EWU normal, vamos apre':l�ntal leitores pod€rão avaliar <>,»
'O'

'tm relato da enchente em toda foi a enchente de 1954 emSt�ANTONI ii. .la\1�ura. à i'I11lústria, ao comé'·,· ! do
CF;.}, as estradas em geral e

popUlação de Rio do 8th.
A !Dossa reportagem (l,'" hc 10

apl1f'senta diversos clichês <ou,

jas fótos foram fórnecida;, gm-'
Ulmente, pelo sr. Renato Bin
:ler, Agente rlb TAPETe.

I) Desenhos para nu-
pressão em cotes

,. Etiquetas metálicas,
Para máquinas, mOM

tores e móveis, "em
cores

* Placas'metálicas pa
ra portas, escritó
rios e consultórios,
em cores.

CONFECCINAM�SE
NAS OFICINAS DES-
TE JORNAL

RIO. 3 tMerid.i Não tem '.io eh P;�D.

Que Assolou Rio do

'tOSSE
BRONQUITE ,...

..... {OUQUIDÁ(.,
--- ---'----�
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