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,

o G�NE�AL Peron con-j t>:1-se centra os bispos de tres
tmua mdocil c voclferante,l províncías, porque são propL
Desta vez contra ;a Igreja Cu. cías aci Partido Democrata
tãlíca e os ra'vazes das untver- Cristão.
sidades. : Que ousadia! Na Argentiná.
O ditador arg.:=ntino não ade manda Peron e Peron não ad

mite que haja forças pofítícas mit" que se organiz.êm noves
concorrentes das suas e Ievan- partidos político's.

,"'. .':'5 l5 30 hor'as. retornaram aos

autorWades e demais cc,nyidad'�s'
tI- e.ll'.a cidade, todos mallifcstaJn-
1:10 a melhor iIm,preS'lloo SObl'C o

que lhes foi dado. observar.

Evidentemente, a rEtÚicaçã,-.)
dOI h'echo Apiuna-Subida se

Iconstitui como uma iniciativa
das mais louvaveis e justa's da.
direção< {la ID,tráda de l§'1�!'t'a'
�a,nht Catarrn.a. quando aquela

i,Ul-� f''"l'rovia, entre Blumcnau e Ita
jaí. iicai:ã aparclllada para a

tende;!' ás cxigendas doo escoa

me,nbJ de toda -a pr.cd.ução 'do

Toviárias, que vinham, de 10n- Vale do IbLjaí lla..t'a o portoi de 'I'TOS tempos. Fnfrentando 'd,i�icUl- rtajaí e: estará a àitura d.e pr2"- RIO, 16 CMerid.J - Ainda úf!o \
Peron à Igreja, na Argentina, de pronunciamentos mais ca.te

dadc<l de Úafego naquele trecho. encher a lacuna que se' fazia
j
�e conhece um pronunciamenú;) ele pode estar certo de que no góriicos sobre o assun.to. Esta

dada's os
.

tl'a-turais obstacul')s de' wmtir CM matéria de trarlSdJÓrte. oficial 'doo Vaticano, mas os doo-, só oos católicos brasileiros mas mos espe;ra'lldo informaçõ(l"s de-

" pscenf;ão do morro Pelado. Na em grande 'cscala e pôr preçoi5
.

paehos telegraficos das mais va- !;ambem os catõlJoos do mUTHiu talhadas, atravcs dos canaJlJ

16 (UP)
• -I

DOS NO MEXICO comercial sobre o polo< alorte, o l11f>sma ocasião foi inauguI'ddo .::·"l1venientes, Essas 1'eaI.isaçõe'S rl'iadas procedencia's anunciam inteiro se lev�nta�ão num movi- competentes, para po'dernr:JS fu:.!:

norte-a_?1erlca- Cidade do Mexico=-..16 (UP) -'avião "Rolit AL Viking", cmn lum tllnel CQ�truido) com {}
ela E.F"S.C .. muitó. se 'devem ao ·.que as consci!oociás católicas ào mento de :mh�at'le'dade e Rp�le': mular mE:thor juizO' a respeito.

as Naçoes 0-' O ministério d:> interior advertiu trinta dois passageip.)s a b'Gr- comprirn',nt'(} de :260 �ctro .
_, iiJspirito esclurFdda e d,e inicia:- mundo;} int'dro receberam com aos .seus lr'l11aOS .�ort'.nhos REPULSA DOS BISPDS

iem (ie inumeros boe!�os : PO�- Uvas .da atual direção, 'S'J'b a naturà! indignação a insólita, a· declar()u Dom. Jose Ta.vol'a. ao BRASILEIROS

da tilhÕNl. ,qual se encontram os esforçados cusação de Juan l.)eron, comra DIARIO DA N?ITE, 'acrescen- Outra eminente pernonalidade

Após �," solenidades de i'" i engenheiro.s Braul�o Muellcr (l as autoridades esel�siásticas ar- tando, em segmdn., que r101' un- do clero brasileira, abordada J:)e

gltração, foI' oferecid,) ac.s ��::= 'e Anto·nio' VitorJntl Avila" cUjOs.
I
gelntinas, aponta'das çomo oriel�" quant<�, a atitude das autN'idaüu�' Ia reportagem do DIARIO :011.

s'ntes urna suculc'nla churras" esrorços.,:.;ã� dign'Js dos àplausos tadol'as de um. "?omplot" contra i!Cle.sj�ticEt15 'do Brasil é de ·,'"lt, NOITE sobl'e as acusações fto-n-'

cad!! ):w5x!ma ao lccal. cuio á, da pop�mçao b�umenauense, o governo- ]liOxte�lQl,. pec.ahV"a"
".

tais de prron aos bispos de

ga:pe tran.scor�p.u num: am-biente Est.e Jornal fOl. representado no Aqui no Brasil, pa.rt.lculal'lnen A Igreja ll-bte caso - fI j",uu Córdova, Santa Fé e La iRo!...;.

ã(. tranca. cor'j.ialidade, ato pelo sr, Martmho· Cardoso da te, os reprEsentantes da Igr€:ja, _. deve ag,ir c'Jm o maior CUiÚ,l- esquivou se Ue fazer qualque-l'

.,.....,__,..;__.;__.;__ .;___.;__'--'.� __;____;..;.,... '--'....;...__.;__.._ Veiga, embo.ra :por enquani:-" se mos" do,. Eis porqu-e nós seus repre' 1" comentaria
a .respeito, adiantan

ElEVAC,ÃO DOS AGlOS DE trem reservados, adteétaihU�s s:ô�;:
'5entantes. devem',)s nos absh�l' ,(ConcluI. na Z,a pAgInA letra C)

nheçanl maiio;t'os _ _ _ _ _ _ - - - -
- - -

PRIMEIRA (AlEGORIA O assunto, não se recusaram 11

li A manifestar atraves da palavra
RIO, H (Meridional) � Circulou de l,m dos seus mais rc·speita"e;l.s
notícia, óntell"L, da tra$f-erencia chefes, Dom José TaY·�ra. bif'pc

para a prül1<,ira categoria ·das mér- auxiliar da Arqui<liocese do Rio

cadorias e pe(;as p2ra automóveis de Ja,ueil'o. 3.s'.5istente ecles;asU-'
e caminhões, determinando a e1c- co da Ação Social Arqui'di>Qcesll' PARIS, 16 (UP) - Hoje de labor,)dores Droximos do' grane

"'ação dos ,;:gio::. de primeira catego- na c da Fundação' Leão XIII mà::hã na Igreja Saint Pi�n'I�. de cdado.L' da moda :feminina

ria, O Com�rcio, entretanto. afirma lender virtual da, jufentmk ,;. de Chaillot foram realiados os' b-�m como para "ven«eu.s,�s" e

que a elevação' não resulta disso. peraria católica 'do BrasTL funerais do gr'3nc!'z ccsture:rc lnanequis.
mas d=.s reduções c%s disponibili- Jacqu-ss ;Fa�h. com a p',':esença l\:Iulhéres da grande elegau ...

dades nas bolsas de valores. Sabe- MOVThIENTO DE SOLI- de considerável multidão. No eia estávam lado a lado com

se que nos ultimas dias os ágios DARIEDADE côro da Ignja, onde se amou- as pequell>3S ap-rendizes da

105_ por cen-I - Se ficar provado que ii'E toávam corôas, haviam, 5'\1:1 "'eusa Jacques l!'ath", que não

trata de uma perseguição (I,> re�,9rvad�s lugares para Os co- cons�guiam escond\�r sua vio.

_____
._______ lenta mag::Ja, P,(:r:mte assisten.

(�ja pr=ri.l.nd'Elrnen�E' CiÇmolvida
nroccdeu-';;e a absn1vição do

gl'1nde costur.;�iro, cuja carrei..
ra foi trágicamente interrom ...

pida na idade d,� 42 anos.

Contbiua e. fóce � SUi:eSb�O CORDOVA, a maí., ilustre c

'l's')lllf401 OS 11110·0reO ope
r � culta das provincias argentí•

. II O
'

II � farlOS �:�� !�1�n���;�e��s�::;
O �eonr!ll Pgnro"Orl �3 �osta iJ:���n�a;aJ:��e,.3alias contra

Ij U àu Df) A Igreja é paciente e longa-
nírne.

_______.,..
Está acostumada a ver sob

•
.

s·,-I.1S pés, vencido, e ·arrepen.
RIO, 16 (:M:erid,) - Continuam em detrimento da UDN. dídos- os mcís encarniçados

as articulações para lançamento ESCOLHA DO LIDER DO inimigos, Está vendo agora,

da candidatura do general Can- GOVERNO NA CAMARA ::;or exemplo. cs bolchevistas

robert Pereira da Costa ao Pala RIO, 16 (Merldv ) --_ Os l-Mo' russcs lançados numa campa

cio do Catete. As ultimas con, res dos partídos se. reunirão aín nha, precisamente para defen;

(e'rencias foram entre os 51'S. da hoje afim de escolher o por"
dn DS padres e os fieis contra

Mi1t!Jn CampO'S, Pedro' Aleãxo, ta-vó.s do presidente da Republi� Os ataques e "carantonhas" de

Armaindo F,alcão, Clovis Pesta- ,ca em face da renuncia e não algumas organizações do par
tido. Os comunistas defenden

na. Irineu BÚ,I'nhausen e Mene- (Conclui na z.a página. letra H) do 0 famoso "ópio do povo".
ses

: Pimentel. Os lideres opera- ---------------------.:;....;..-'-::,._---

�ft�iOS!',�sti;:�::l.dO����:�c emz: Mendev fl'ance evoca 3 pOII·II'capretendem Iançar manifesto sob U !!
o titulo "Substitut.:� para, '0

catWii?��A�c� �e �oa amiza�e com 9 Cana�á
RIO. 16 (Merid.) - A reu

níão do diref.c.iro nacional do

PSD será entre os dias 22 e 28,

pendo tratados: tése �a candí-
a hrortc de treze no slnístro . O clichê datura 'partidaria e li. 'Situação

soas e ffril1do trin.ta e seis, Não vartcs mortos na. ex-: da proprla candidatura. do. sr,

temos a lamentar maior numero Juscelino kubitschEik. O SI', An-

fi plosâo . Em cima: Iolan'da Can-
e vitimas, porque . tattou ao tcnio Balbino está em, Recife en

grupo escolar ínstaladó no predío rlhida GpOUv.ei�, 1':l�nta Cal,:ma- tendendo-se com O: '::1'. Etelvi!nc
t'

. . lL am. avom Do:nno Pavaní e .

COIl 19uo ao paíol de polvora, P
.sobre o nome !do sr. JuscelImJ_

clandcstlna. uma das l.i.t'Jfe�',;i."; sua. esposa" Rosa Baldare a-
FD::ARA' POSIÇÃO

ras, damdo margem' a que 0'$ 11- vamí e, f;>lH baixo: José Emilío O � GAUCHO

Ar,a.' 1 J�nos se ret!r.assem;. mesmo as- de Castro, J'Jão Kazan e Afonl- RIO, 16 {]!,I€l'jd.) - Reunir-
ares, (um .duas crranças foram sacrt- so 'Gust-is,

.

se-ãa boje em Porto Alegre o

PSD a fim de fixar li. po-sição
diante do problema da sucessão
presidencial. Rejeittam' o saldo principais programas eco- VAI LICEU(UR SI: O
da candidatura 'do '51'. JUSCrliM nomícos, insistindo mais n IA - �

I
pois colocam o problema dian- particularmente na conver-I t!nvtR'UDftl\ IUIANOte das alianças recusando' qual- são da política de investi- ti� � I�A U'K. Ull.

______

� jque;r emten�dim.el'lto
com {} PTB •

mento, na produtividade e

I RIO 16 (.... "ld ) - O .�.
d

. -

d '..J ' ,,,,..cn . gove....

n� mo erJ?-lZaçao a l!luUS� na.dor Reg,1;s 'Paeheeoí jndi!sposto
trm, DepOiS de ter sahenta· ao transmitir o cargo ao sr. An-

)
do a necessidade ce desen- tonio Balbino, pretendendo li

volver trocap francco-cana- cenciar-se por trinfa dias, antes

. d" . , 'dI passando o cargo 'ao presidente
i enses O pr;SlGente .

O con- da As'Sembléia Legislativa,. via.
selho frances conclulU com

I
janôo depois p.ara .a Europa em via�

estas pa.lávras: gem 'de repouso.
----'"-

E' CLARO que ,5 bispos e o

clero argentinos não I'lÇ deixa,
rão ,.:atemorizar pelas ameaces
do general Peron e dos �US
masorqueíros, Há uma' cOnsci_
encia d:Q deveres irriper-afivca,
que não podem ser neglígen
cícdos, sejam quais for'cm os

perigos,
A Argentina eomeca a fati,

gar-se com as im;Qost'!1r,as de
peronismo que a arrumou; 'ar
rastando-a ao mesmo tempo á
degradação política.

"

\..,-'

MONTREAL, 16 (UP) - f "Conjugando nossos es

O presidente do Conselho f forços cem o de todos cs nos
Francês, sr, Pierre M, sos amigos, a grande Repú
France pronunciou ôntem a I blica visinha dos EE.UU.,
noite, sob os auspicios do Nações irmãs da vossa, da
comite da França, Canadá, I fam.ília de "Commonwe
aliada francêsa, uma coníe- alth" e dos povos da Euro
rencia na qual, depois de pa, unificados e animados
ter evocado a amizada fran- de uma vontade comum,
co-canadense traçou as Ií- não é possível que fracasse
nhas gerais do seu progra- mos"r
ma. Foram desenvolvidos os -----�.----

Rua 15 de Novembro,

Casa do .Il!qerlcano

tn

S.A.

-- PEÇAS J_,EGITIMAS_

Repercute, 119 S�iD �o clero brasileiro

A insolita acu�ação
I de Peron à Igreja

Nfl MfXfGO UM
DD G UIITEMIlLI Realizados os funerais do grande

costureiro francês' Jacques Fath

" .

exprlmlU nos
.

OSLO, 16 (UPl - Numa entre�

\
complicada em razão do número de :;eus reprcsentantes como abserva-: propostas da nota soviética anb

vista !l imprens?, realizadla hoje pe_ oaises. ! tiores a uma tal reunião" - afir- \ ôntem criavam eondições favoraveis

10 gal. Gruenther, o cnrnandante
'

PARIS. 16 (UP) - ° pcvo chi"! mau hoje o "Diãrio do Povo" num; para a rcunificac;ão da Alemanha
Supremo das forças aliadas na Euro- nés aprova cc-m calor a proposta! rios editoriais âifundlidos pela A-I'" jornal escreve:
p.a, exprimiu sua inteira confiança soviética de uma conferencia euro�' gêncÍa "NOVA CHINA",

i _"E' de i��eresse de tod?,s as na-

no� alemá:s', péia c se sentirá feliz em env�ar Depois de ter salicnt:!do que as

I
çoes europeias. pequenas ou gran-

.
.

,
des. vm, se instaurar um sistema de

�u:,e:���:��: d�: 1i������E�.�wOJlMO��=�P�i��R·�E�i���IO����iD=!��I��i��S"���iti�i�1! 'i�gC:;�ll�� i�;����:: d:e r!��:::l�;�:
\

Alemanha dava uma garantia quase �� l'!� I aiemao e Cl'lllçaO de blocos mlhta-

absoluta Q,u.':n!,l) a .atitude da Ale- !� t� 'Ires
opostos". ,

manha pl',ra c�m outros aliados 'da � � O jornal de Pequ!n conclui seu

NATO, No que concerne aos plenos � g� ectitorial dJ[!clarando:

poder;s concedidos ao chefe da NA- �" Oferce·se até 2.000,00 de ordenado'-lnensal pa.- �, "O povo chines está interessado
JO.

di Clt1
TO, de conformidade com o' ccm- ;§ ra à.s que possuirem.pratica dos ·versos serviços de �� 1110 cstab::lecimento de uma paz du-

ít.into. c'es3es acôrdos, o general �, Hotel e Restaurante. �� : redoura. nã'J só na A�ia mas. igual'
Gruenthcr disse que eles não pro' � A

� rl..�t,.,. na Europa, onde a criação
cisarão ser irplica,dcs na. Noruéga. �"" presentar�se no' � fi U!n Il!stema de segurança cole1i-

A questão dos plenos poderes, dis- HOTEL CAmO �� I va contribuiria para a manutenção
se ele, visa antes.,de tudo aEuropa'. � (l,., fortalecimento da paz mun-locidental onde -a situação é maiS

...���...,����������� aI"'-

{In g"ulld
d"" ..ntf'n!
/iíléraire

mon .affil

CLAUD� fARReRE
� ác { ,'1.c�dtml!' franÇiHIC

PIERRE
LOUYS

;H'e, de, leurel méduf:5
dI' Plf.'rre LouY"
Cf dl',r /,"/< .simllés

DO�1AT

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IlE �•
.: A"Y I 5 o �

A J ti y' E, R M l D I ,1 R I A I � OfiONA TEf(NICI�)"�'B lU M EH �
de Metzker e Fiedh."ll' Ltda. sito a Rua 15 de Novem�: I�. De J. J.'

",

Múller ::
bro

---:., 134: � �orl(! }6,:89, �aixa posta.l, 736 - ote- ;r!gClcha-se e:n condiç?es,. de Iimpczcr, wmsertos � refor-êrece o.. seguinte.. negocros para vendar
. .. '1 :ma's gerais em maqumas de escrever; so�a!, calcu-:

" ;
•

,', "'» . �o ',!§lar e dUpHéa�(}l'es;', �VISA �q)1e.'mud�l;t-se pai,a .à �uaêV:l��NDE-SE. progressista indústria }o.cdl lW'" P[,,� ". EParaíba, esquina Joao PeEsoa, Junto a casa M;ax Zlm�;
ço muito .va�t,aJoso, c:� ,r��;o de negocio ,l';ndoso � fI' �mermann, próvi?àúamente .. - Fone 1242 l?esde jã�d� lucro lm.eul�to, Pcsstbil ldade d::, deseml�aLe do c: '

I ªagq\�eQe s�Hs c1l,el1��� � amigos p�omet��o )pstalar-s
,
pital no prnneiro ano. Melhores informações com a d:: se em carater definitivo no prédio do Cine Busch, ::INTERMEDIARIA. "

."! '
�' I � ,

'

" =

VENDE�SE um armazém de Secos e Molhados, :(UltuUHllUuunmllUlUfUlllIIUmlltUJIIUIIIUlUilllllfllillDl1UllIlIUnS e.

situado no centro da cidade, com boa fregnezia. Fa-,
cílita-se uma boa parte do pagamento.

VENDE-SE uma plaina de 4 faces, alemã, para
soalho, foro e tacos em estado de nova, por preço de
ocasião. Resuitado da Tombola na testa no día 14�H-54
,--�-__---,-__'I

VENDEeSE
11 lotes de terras, com uma área total de ... , , . ,

2.803.712 mz. sitos no lugar Alto Ribeirão Encano,
neste distrito, pelo preço' de 100 mil cruzeiros. Tratar
com o sr. Henrique Cabral, na Companhia Telefonica
Catarinense, .nesta cidade, ou com os diretores dessa
'Companhia em Florianopolis. '

Vendem-se três, com

17,50 de frente, por 20
de fundos, cada um, lo
calizados em frente a

Escola Estadual (antiga
olaria Ziegler). Local
livre de enchentes. Tra
tal' à rua Brusque, 9!),
ou pelo fone 1472.

I TERRENO COM
11.800 m2.

VENDE-SE
no distrito de Ilhota um

terreno com área de, ..
600.000 metros quadra
dos, com maquinário e

terreno pronto para aru

rozeil'a at)roximada�
mente até 760 sacos ga�
rantido'ci.

'

Os interessados pode.
rão dirigir�5e em Blu
menau com o 51". Ale-

'

xandre, no Hotel São
José, e em Ilhota com o

proprietário sr, José Ja
cinto Vieira.

Aluga.,se eu Vende�se !itUma casa, propria pa.
ra hotel ou grande :fa
mília, de alvenaria, com
2 pavimentos, instala
ções sanibrias .comple
,tas' situada em atnuo
ponto da praia de Piça
raso Vende-se lotes bem
situados na mesma praia
Informacões com o sr.

X�vier l;esta redação.

R
PE(1).S LEGITIMAS
Co.''Io do Amerkan�
Rua li!' fi" NOYerul1l'!l,

II.A.
.73

( A L ( f I R O .(4)

PRECISA-SE
Boehme, Alfaiate

Alameda Duque de Ca- .

xias, 106.

PROCURA SE
MO(,:H com pratica de
serviço de balcão. Inte
resados dirijam-se Pelo
felefone 1613 ou na c»
sa Sonia a Rua Floria
no Peixoto 146.

r�nOUPAVA '1.0,' 1 E'�

1.0 Prêmio -= Nr. 13 Mário Schulz - 1 Rádio Monark
2.0 Premio - Nr. 972 Fritz Schneíder - 1 jQ.gQ ,j,m,ro caré
3:0 Premio - Nr. 909. Linos Hadlích -:- 'I tapete'
4.Q Premio _ Nr, .540,.; Hans Schaeffer - 1 :balança . ,

5.?, Prêmio .- Nr, ,38 Gerhard .Schulz. - 1 jógo pI chá
6,d Premi: - Nr, 503 -:- Carlos#. Buechler -:-'1 fG'gar,eifo
7.0 Premio - Nr. 142 - Lsouoído Frotsch-er 1 ir: elétrico'
8,0, Premio - Nr. 734 Arou Sasse ___:. 3 paci� �;yrex •
9.0. Pnemro - Nr.. 231 Erich Baehr - 3 forlAa$ l?yrex
lO.o. Premíc. - Nr. 196 lhaura Rohweder - 7 bacias vi.d,ro

Il..o Premio - Nr. 466 Ràs'lrita .schmidt -:- i tesoirra trinco
, 12.0 Prarnlo __: Nr. 125 qandido Klein .-,1, 'faca

.

13.0 Premio - Nr. 529 Renate Weissheimer - 1 .pinça
�._'" ,Qs contemplados-poderão procurar seus "px.e:mJ'dS,·.na Ca
:<1 COlnercia� do sr., 4P,!::ldo Haertel, :2ffi Itoup�y'� :N�rt�.

__ "J\,:.'.<",,", ,'.'.

.
NO EXTERIOR

C'iÍmp�onato Uruguaío -

cional O x CEleiro Porteno O

H

a famítia enlutada da srta.
e

,

P'I,RES RIBflRO I
falecida tràgicamcnte dia 12'do corrente, vem por e5�

�II'te intermédio, agradecer a todos que enviaram tele
gramas, coroas e flores e especialmente às Inmâs do
Hospital Santo Antonio e à farnílía Jensen e familía

I Chaves, e em fim a todos que acompanharam a .extin- I------....__---_ ta até ú'-síià ú}1;ID1à fuol:ad�C
' .' ..

PROJETOS
·

PARA
EDiflClOS

,:��., :i
Vende:�e u';n terreno si
tuado J10 Polaquia, mu

nicipío de Indaiul com,
uma casa de material 9
x 12 e um rancho do
meSlTIO tamanho, com

Luz, �lgua muito boa, um Fl'êU1dsco Tresk .Jnr.
grande cafezal, e madei- Engenheiro i\:quileto.
.das de lei· Rua Alvin Schradci' nr,

Informações n Rua 621 - Blumemm.
Almirante Barro�o 1\ -����"'_-_�.....;..-._I

1450 - Blumenau.' J
.----I.�__-

r-7;�õ;j1
Armas d,e caça, ,espor_ �� --'":;:;:;;���ij.II.H
te, revólveres, pistola.! ".

�tc. _,... Qualquer mar- �� I (OMUNICArÃO r

Aca, CQMPRAM-SE �� •

. NA "�. PRA'ACala ,Pesca e (aça � "
- ",

E
:&LUMENAU - �f Comunico ao comérciu,'

a 15 de NOT., 13D1 �� à indústria e �iO povo em

"':olir������,.,. t�J geral de BJumenul1, 'que,
sob hipótese a1gLlma, mf!

Y E N DE.. S f fi' ��i����:;il�������s �)��
I possa vir a contrair mi-

l bar bem instaiado por. nha filha, Edith Mor- I
80,000,00. 1 motor N. I' dhorst

'

'f i'S . U, 9 H. P. bem re- ) I
Ass. OUo l\!IQr.clI,orst .

I !'condicionado, preço ... I i
12.000,00, ,ou troca-'5e I _� �_�_ I
por Caminhão ou terra,' ",. O ( .!l f I ii O

I

Informações na R,tla 15 ! A ii' A I
de Novembrn, 1425. .{ I ')1.Vende"se um carro . de-

,passeio tipo antigo, em'
'oLimo estado de conser
vação, sujeito à qual
,quer prova' preço base
Cr$ 35,000,00. Informa.
ções com () pró,prietário'

I â rua São -Paulo· 140!�
., esquina Vila 'Nova.

Grande Opor�i2nid�de r
Vende-se um negócio de .

Secos e Molhados, situa' II do num, dus melhores
pontos da Rua São Páu-. I

, lo. In�or�n.ações cum· o !
propnetano na mesma

I��la n.o lLl09 - esquina·

�i1a Nova. .!

P E R O EU .. ·5 E
Relógio de Ouro
No trajeto da Rua 15
de Noverübro, 'entre ti
Rua São Pan]o e Cine
Busch, A' pe<:soa que a

encnntrou ,pede-se en

tregf.·lo na Agencia lo
cal r:p Sarllurco S �1"�\. ..

med�ante bÔéi grntifica�
<;ão.

Negócio 'de Ocasião
Vencle-::;e um balcào rri�
gorifico marca Sibeda

I'no valor de 42.000,00 I'por 35,000,00.
a!lenas ('om L'ín ano de i.

I
US�l. Os íllleIessadt);) po.. i
dem Se inforri1m' no ar- :

mazem Streese. -,-, Rua: I
Bom Retiro � 850;

..

� "
>

I

I''-<:,:,,����

�D!I �'1 of!2rtP-.
Ontem mesmo, ás 9,30, o Coman.

;1"",.., dn :D.G.A" em companhia
ie SU�� cornf tivn," sozutu para Fio
ríanópoüs, d''':c',d} :':êto:ro:!.r .Jl!ljc

I
para C"""""

,(A(IL.DA

"1IUUlllmUmJlIUUtJIinnutIJlIIIJ''';:

I� f.AO'·Y&ifE'lTOFADOS � pfllIlcntos e �p.arelllOs cit]Ja.
,:::: 11'1 _ �"J J - :;:: zes de permitIr a observa-
§ ,- '.. § I ção

c· ex cr.escimento de plan-
Si F�brlcaçoes e �lJ:odlflCa�ª t�'s. �i�ravés' de materiais ra�.

,. :: çoes'�-: pecoraçoes ,para: dloatlVos." ..

:: Janelas "

ªª AtomQs' para a Paz .

� fábrica de Móveis § Brookhaven é, em sum:i,
ª f 'LD!:ny I{UCãit'yIER § um centro dé ei!'orme l;l�iIi-
:: � A D�I\ . Y�AJ L :: dade para todo:s os palse;;
:: =' lívtes. Corri .ó' seu novo sfu�

, � Blumenau-Rua Paraná �ª
1 crbt,on; b Iabórátõrio'�e t?i·.,

:: 227 � Caixa Postal 582-= llarv .um "dos grande::;- pn)·,
§ 'Fone '17n3. : ':ê pulsares do plano lançado

l�
.

S: .pc}o presidJ:!nte Eisewower
.�iIIIIJIIN__III\IIIII " I__IIiIilII_" ·:d1"._..,"'n•• 'H..... f.'n'.'.;n.....�· '-=,.t>-tOR'8S 'para a :Paz. '.

A família Rudolfo Kleine comunica a todos os
seus parentes e aniigQs ? falecimento de

ELI�ABETH KLEINE,
ocorrido' em Purto Alegre, no dia 14
de 1954.

'

'B1uineiúiu,-em 16.11- 1954: '

;', )

.<

d'" S.,,'
..

aoe
..

l_' ,- _
.' ,�.

"

..

I'ioncirM d. rc�ríber.çAO ·t!<tmõ.ltra lUt.l7atIDenll; rcoliud.• UII n�Mí!,
as IDd�fltri_ I��re,irA �P� 5:t� eUlIlp�eml vit9§"io!J!!tm�� [!.ei�

lima ctall'l dn ec� ;program� industrial.. ,COO! ·asun dÍGlrlbuid_
"

',C, I 't.". . .. toJ",osln"ao aIr,ueo de toollll <J! Iii''', ti
i!O�" " moocrnj�!ID!I r�frigera,jQr CW\fllX BLINDADO, Jgu.' Mil.
ll!$lhl}r�" de pioc'.dência. tstungeita e 4J 'preço .lclluu.r.: ':Cl'JMIIZ

mJNDADO de 7 j!<\s .ctíbk...,:deslnc.,"" pél,; .... Ix:IA �P4fêocÍ.R:; �inpl?
Cllpllçf} interno e' um DOl>Ívél �l"'rícjçOlllllC'!tO:' " COMP�OR
GUMAX HEf.MFmCAMENl'E FEGHAOO. CLl�X 1lI.J�f)}iI)O

... : " di. cOJilllrlO' R" seu lar, '""m »e1lAr "" MU bol3ó1

COM COMPRESSDR ,H{RMEIICA.IAENIE fE{HADD.:-:' . t\>.
..

,

MAJOR GAIANrl�
MldÓ. l:C9N�Mj� .

*�OR�S�C'Â

,.ii-'
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BJ..UMENAU, 17-11-1954
.

Interno Da Inglaterra

l

LONDRES (DF, -- Pela prí-

Iteel'(porta�.ã.o-,
e que, antes da

.
meíra vez de�de- �939, a Grã Bre guerra, cinquenta por cento de
tanha poderá tmportae uma era- Irnpoctado procedia da ...

quantidade limitada de café pa-
Illérdca Central'.

: ra o consumo interno., segun'do
'afirmou C.J. Parham. em um Referindo-se á inlcpoltaçãol de

banquete realizado, ontem à noí- café para' o consumo interno, a

te na Grosvenor Houve. i'irmou: "Uma noticia como es

I Depois do banquete, Parham ta 'deverá proocar o maíor- i'n-

declarou aos jornalistas: teresse e entusíasmo entre os

I .:_ "Isto significa maior varie- rareícurtores , Significa que es

nade e uma mistura maãs agra- ses café finos, que tão, bem C-O�

üaver para os 'ccneumldor-es , A- nhecemos, encon.trarão: nova

tE'm dtsso, a medida eontt-íbuírá mente. seu lugar em 110553,5 mís

rara a estabfiízação dcs
_ pre-I

turas juntamente com outros

roa" . ilpos que; estamos empregando.".

I
.

O consumo de café na Grã
DiSSe aín'da, que grandes qunn Bretanha fi atualmente de 26

lirlades de café foram importa- mIl toneladas, em. compa ....ação
•

üos pela, Grã Bretanha 'nos uí- com 20 mil tonr.ladas antes da

ultímos anos, mas somente para g'uerra.

't
REDONDA

't� "�.'''••OfC".eoe:'.')�'=_�AI''!.::;• ._:..x".�.�,A�.·,>�.�...ç ..')..:;".·�s-y'••-,.� '.C}.o,"���..c,��� ,?.tr.:.[j;,.o..� ..C.'tt!�úlrO�S\M-D�I).O.�':;*,-'*'�'.�. �..ô-.(".. ; ..... ,'"�.!;,...Cl&Of>::;.'..l"ü"""'!.J4n....

t6�!�. ATEN(ÃO ;�
i!A FABRICA DE PRODUTOS 'QUIMICOS '-S I H A R"��
� De ANTAL l{OLONITS - S. Paulo ��� �

I ;,tChama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen-�Il!ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos�,�CONTRA FERRUGEM. ��
i� 1) Porque raspar a f-errugem do ferro use �j
�� ANTI-FERRUGEM "BlHAR" §;

)
�� Limpa e conserva o .ferro contra ferrugem ��
U 2) Vai construir Casa na Praia? p

Il � proteja o ferro contra ferrugem, usando

i"�; ANTI-FERRUGEM "BIHAR"

, �: 3) Sabeis quanto custa um Locomover 7

! a Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hojE' §�; � ANTI-FERRUGEM: "BIIIAR"

i�I � porque combate por completo a ferrugem e
'�,

�� conserva o Locomóvel.
i i� 4) Sabeis quanto custa um Automovel?

I
' c.

� Não espere que seu valioso Carro enferruje,".

�� usr ainda hoje o valioso Produto Químico
: � AN'l'I-FERRUGEM "BlUAR"
, �b

•� pcrque combate a ferrugem e conserva o Carro-�g� AVISAMOS à distinta freguezia, que já encontra-se à���venda o valioso produto ANTI FERRUGEM BIHAR, no�
!� Mercado das Tintas Petersen & Cia. Ltda., à Rua 15 dei•• •

Q��i Novembro, 137G-80 - BLUMENAU..• ' ..

: �!� Representante exclusivo para Sta. Catar ína. .�
.� Representações Reunidas West Ltda. �l:; Caixa Postal. 599 - Rua São Paulo, 2922 ��
�� BLUMENAU - Sta. Catarina. ��

j .;:•••......:,...,..;·�������·��·�·�����:-��·_j;!'.�'·,..:!�� ...�'��i·��Z·��!2.�����f�·.·':��'f,0,;.!'��:':���

I" Nos Bastidores do Mundo
.

I

i 10 fixo Moscou·Pequim-1I'

1----
I A aliança, entre a RU'5sia. Soo

I víetlca e a China Vermelha é a

chave para muitos aspéetos da
I
atual situação internacional.

I
de organãzarem a conquísta, do

1 O impacto mHitar dessa ali-
, ança foi demonstrado' ma guerra !!loder pel-os bolchevistas.

I h Formal e ofilcialme·nte, porem

I·
da Corea, quando as tropas c i-

'" aUança sino. sovtebíca 'data de
ncsas, equipadas com armas so-

I fevreeir>J, de 1950. Nesta data,víetícas, fO'l'çaram -:JS exercitas
-- - _- -

- - --- -_- ----

Maol tSCI tung e Stalin assina-
I RIO, (Meridional) O IDADE ATOMICA, I produção de energia. das Nações Unidas a retiral'-se

ram .em Moscou um tratado. de

I
maior e mais eficiente ins- • Experiências sensa I

'lo Yalu para o Paralelo 38

trumento de pesquisas atô- Um aparelho de Pp.squdsas fUi'"

I' �ionah "

! ande a gu�r�a. terrn�n�u ." um �j;�: :�:u:;atado, Pequim eon-rnicas do mundo. será insta- .

.

,.

4' �O -mh
- Ah Se fazem experren- empate poütíco e mlhtat.

lado no laboratório Naeio- eleares 'que CU Sf3ra nUa Df rI cias interessántíssimas. Uma o poder politico da alíanca foi sentiu na permanencía de tro-
!f.ii -

t pas 'Sovieticas em Port Artbur,na! de' Broókhaven, perto ., . ... '. é a observação da natureza demonstrado. cíazamen e na

f f t t t ,,' recebendo em compenlõ.açãa 300da cidade de' Nova York, e· emprego em l?S pacl lCO�, r
men e, ?O�s 1 UI o malDI'· e da rebção entre as par·. ConferEncia de Ge�ebra, quaulélo

-

".
'.'

. _

.'

I como desenvolvlmento- agn- centro atomlco düs Est[�doé) I1culas atômicas, coisa que -Dhou-'en-Lai e VyrtehesJay Molo- milhões de. wJlares de aju'da. e"

':�stara v�nte mrlho.es ,d.e I cola, incremento da pro::Ju- Unidos. As radiações oriun- anteriormente só se podia t>ov se Ul1:iram para forçar a ren- cOll1omica e o cont'-'oJe da estra
i colares. Setl ?,orne clentIfl-

j ção indtlstrial e combate I
das dos isótopos radioativos estudar através de balões- diçáo da parte; livre do Vietnam. da de ferro Changchun.

I C); p_r�ton,-s�ncrot�n.. Ele às moléstias. produzidos no gig(afntesco sc-nda que operavam no es- Depois da assinatum do tra

! P�SI�bl.htara Jf\')5 clenhsta� Radiaçõ�i5. dos isótopos 110rnJ do. l.abc-ratório, _e�tão I paço a vinte milhas da ter- iado de! ajuda mutua, o. Krem-

d:-cuphcarem OS seus cox:h� I O laboratorlO de Brook-, sendo utIlIzadas no dlag-, r3. Observandio., num apa- liin tem J-i!deradol a campanha pc-clmenfos em tOI'J?-o da Clsao

" haven, centro, ativo de pes- nóstico e no tratamento de relho chamado cosmíOtron, f O R D ra admissão da China Vermelha
nuclear no sentido do. �eu quisas atômicas nos Estados doenças e ::0 mel�oramel�to i ns j)8rtículas atômicas, os PEÇAS LEGITIMAS

nas Nações Unidas.
__....;.......;..0-0.__....... .......... 1 Unidos, é superintendido. da produçao ag.rIcola e lt1-. cienthtías podem 'inclusive - Em 1945,. Q,S slJvieticos se a->

Casa do Amer.icano S.A. .',' ( A R G A S·
.

J por nove Universidades nor .dustrial,. bem éomo" no de-! fotograf.·ar a cisão nuclear _ poS'Saram de toda a inidustria
. j • Raa 15 de NovembrD,·-.73.

.

• te-americanas - CÇllumbia, senvolVlmento da força 2" T�lmbém ali existem equi- pesada da, Mandchuria. Depois
: Cornel1, Harvard,' Johns, tômica como elemento de Conclui 11a 2.a p:tglna letra Gl rlíJ' tratado Ue ajuda mutua, pa-
i Hopkins, Princeton, Yale, 1iÍl I!iCl1��"�.".""�!IIIIIIIIIIDIIII!!IIIlIII__!!I!II.m !!!!!iII!IIII'IIIIIIII!!IIII�_1II4_._UlII!II!.!:'I!..::.. i'em, o KremUn não só mais se

} PennsYlvania, Rochester e (lassou de industrill'3 chinesaS
'Instituto de Tecnologia de mas tem até ajudado, parte da
Massachu"etts. Presente- T E EV IDE tiC III

}:Jor AL NETO

De arguma forma, a aliança
entre os chefes do. Kremlin' e

da China Vermelha começou há

mazs de 30 anos, quando. a fim

HORIZONTA.IS: I - Diauasá3 de voz; auaixonar.se. 2 -

EntUsiasmo, vontade de trabalha; ovár:o dos- peixes. 3 - No
.

me d·_:: homem; cor cinz-enta. 4 � COm forma de OVD; t'JntQ.
5 .:.._ serna. 6 - A' viva v:Oz. 7 - Preposiçãoj merrer; o ar�
�igo "o". 8 - Multicolor. 9 - Cachaça; esva;dar. 10 - O

gue agora; eportunidade.

Não se adi�m, p1)rque ii fatalidade vem' inesperadamente.
Adquiria a sua tranqumdade.
através de um seyuro contra

E

reoonstruçã'J economica da Chi-

l,nãoCabe aquil uma pergunta:
qual é o futuro' do eiXo Mos-�

cou'Pequim?
Da resposta a esta p€'l:'gunta,

depende, em grande parte, o fu

turo da hum�anidade.

f Juntas, a União Sovietiea e a

f ChJna repre.sentan� um territo

rio:: de mais de <lO milhões de
I quil-ometros quadrados.

A popuLaçãO' Sovietica e a Chi
na produzem mai� !de 40 milhõES

de toneladas de ·aç.o por ano e

mais de 400 milhões de tonelodas

ACI PESSOAIS

MU'TUA (AI!P. ;.lf:tUE DE
UMA (JRGA�EA(Ã()

,

SEGUROS GERAIS
A SEU SERViÇO

NA

No meu p:r.OxilnlO' comenta,
dO' eu te direj. quais são as ca'"

l'llcteristicas basicas da al,iança
entre a Russia Snvieti!ca e a

China Vermelha.

FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

N E S T E J O R N A J.

I VERTICAIS: 1 :_ Cobe;tura; .afastar�se. 2 - Azeitom;!; ra
í paz" 3 - Bebado (giria); pátria. 4 - Flor. 5 - Automove1.

16 _:__ Fatal' formiga. 7""':'" Meio de transporte; dev.oradlOr. 8 �.

c

..���.;......,;;;.;,_.,;,.;,.,.....,_�_......__�-........_.,_.....,......,._______ S.Em profuhdidade; elemento qm/1nico de purificação da água,

OlllttlbUldor ..m 1ft.. Catar1Jul
D A I!I

!l.PAMADAS CASIMIRAS
rr N O BIS rr

'\broa Fabril da melllor
I!!IUI!mlra do BraadJ

- 1C-

Linho. e aviamento.
tI!'!I" Altalatea
'_ 'I' -

aw. XV, 1380 - ex. Po.tal, HII
BLUl\iENAU

!
I
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.A CARTil 5EJ.\I A:"iSlNAl'l_lBA "'- Com r'.liva d, rnajur n",.
g'iB fH.!(� íuruura 'à'.<;lW dei;! .

". (,".ISlJl'flil 11 m: infetllD, n .:ibklado
.

Norrnan {;[>Gd�"aH· ti'; Ga1r;", _;;cn";.::'-l.!h� (!TW,,; 115.f) as"illuL!j
W!!'" cart-r. r� ntq�c dizia, i'lpwrg'r); !"Jit· é lenUJ() ·de .,algucm
1'e ·2ij;'J!I'Ir. R.cg'H1,. Pn ruco um 1011(:0. '.In). lHUu� nnH'indo il :J
rn] lhuéi de distancia. Nib' admira' que 'nós (.'.!!lll(UlíQ� Qclio' de
t·i .:: .dns �llPS métodos. 'E's: igl'igi:ante cr)mp 'um suíno f;! .reio co

l\lfJ um )1'<.IC'\OO", Poi/;\ .0 .rnajor R�gan ideÍl,til'icou o .úutor' ',da
cada e o Ievc u a uma côrte marcial, que condenou Q .��)ldado
Norman Goock,aH a passai.' mais 2 meses no Exérclto: preso .

Gi);RR-àFA� -. {)
.

instituto de .Oce·m(}graf.ia Seri!}',. n.a' -Uul ,

ve.f_!)idade :.da Californ.a. 'v�i:--"lall'Car 3,0, mal" 12 .mil 'gar,rat'as.
a Íll'!'\ de prpcede·r a um estudo cíentvflco sobre as evrrentes

�na�itíll!a". às garrafas ,serão Iancadu» 1.000 !l::1.' mês; cem a

lndl_caçao de data, sendo 'l)edido às Dessoa� que as recolham Q

ObSCiJuh de fazer comunlcacão a resueíto à Undversídade.
O 'FUI.fO -- O dr.' Leví Kr"'yberg. pesquisador nvrue ,

guês afirma que aíndn nâo há provas irrefutávr is. ruas ape
nas fc.r'''2s Indícios ele que c uso do fumo ]30U2 provocar U

cancer de nulmâo. Chama: ele, a atenção para a' incidencia
cada vez maior do oaricer. acentuando que o mal é mais Ire.,
qusnte na cidade qu-e nO 'caJn:"o e IDqiS no homem 'do qu·e na

nlulhcr.· .

'

.� l\'!ULHER: MAIS �AUDE' - Sir Atioli>he Adrallams. (,,'en_
tísta inglês. já nâo tem mais ,dúvida: biol::gicamente. a rnu- , ,

Iher- é supel"Ícr ao homem, Tem mais :<:uide. é mais -resfsterr, �:!IHIII111mlJ}JmlmjIJUlJlmnmmllllflllmullmmmumiJUJflflllJlml!.
te às enrcrmtdadas, vrve mais. (I valor moral da 'muiner- é, I:: '" .

'

. .
,

E
em g,craI, supeuor ao do homem. e como ertmtnoso a mu., § Maqumas '" Reglstraúoras "

" ::
lher e capaz de chegar a extremos a que o homem nao. chega. :::: .

• ;
. -=

Também a, mulher mais apaixonada é mai_;; lncltnada à

in-I'::!'
"'::

dt;lgência .sexl�al U a mais in(Uf.8'rente noríe ser muito mais ª , ,�:' � 6 ª
ir,a que o maJ;, fIi c' dos ho�el_l-s. A mulher mais casta pode :::: �_. :: .

esconder ti mais Iuxuz-íesa. E e rara a' mulher que serre. de = :::

:=-u"'_'�em.u,:__ _

_.. .. Illegílimo g

JO'IAS DE PRO'PIUA FABRICAÇÃO :I
RElO�G;OS DE TODAS AS PRO(EDEtU�AS I;
of�rece por preços menores a

Nô verão gpstamos de fa
ze)' as refeições ao ar livre,
locmpre que '(J t-empo perrni-:
te. Ocorreu a esse respeito .

contudo, uma. mudança,

J

___ MIl _ *'

f
-

-

RELOJOARia CENTRAL
d e

HAROLDO REGUSE

.
Rua Floriano Peixoto, 95
Cp , 439 Tel. 1639'

Para consertos em geral procure sempre a

melhor organísação técnica do estado.

"ESl)!!cia!i;,.;ada cm sr;rv.i,t,:();) de niquelagem e cro

magem de peças a1é 1 metro de comprimento, com

cobrcacâo ;lll!eCÍIl;ld:J '-- Aceita servíco em grande es

cala, })3rU indúst rus -- Execuçào rápida � Sullcitem IMI'OIlTAÇAo r; COMeRCIO

inf'ormacôes. -
-

Hu<; Bar�() do Pejsta1,,lfi ªR�d 15 de Novembror', 900 - Bl U M E,H A tJ ª
.iJItIl!iI;II!_!I!IIlIIIlII!II_!MII"_� IIIIlIJ IlSIIIlm'iIflilOOl'l_I!ii!!iII"Ii35I�__� J� II li I IIllUnunruunu Illllll fj';hilln,m JlU11ll1111flJIIlllll!lllllllllllllllli'l�

.
.

.

F Ar B R I (A D E
DE ME T ii � $ G.

ARTEfATOS
OffENEV

o st rib u id o re s

Pare Suas
,

r
elo caído meio

Cebola:

Sopa dé batatas e

'l>l"'OCOh;';

fazer �

ça um bom refogado com a

manteiga, a cebola bem pi- zinhár ,no

cadínha e o:,; eheircis-vel'de�,
Quando a cebola estiver
�12ura''''o -junte a ;,;Jua f0r

. venci;, ou o caldo (vá po� ..

do ao s poucosl, Engrosse
,com a farinha as gemas des
'feitas o queijo mü'4 pOlico

�
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:Méd.iC6 do fi{lspi:taJ Nossa Senhora da LQ�

i Conaultório: Rua JOSB' BONIFACIO-N. 92'- Fé.mé :2665
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.

Réside:ucín: n. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
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3 x (arlos Renaux 2
. .-�' -

o Palmeiras: 4xO sobre o 6uaraní
e OI;" Ía: Neitzel, Jiollõ1"io e

Cannurú, Icgcr. Joãô� \V:\l
:.' J��ir .

• 3 .....

res conj.rár-íos, que sentiu bast ....nte

a ausencia d� Nélsinho, De inicio

procurou decidir a parada, no que
foi bem wcedido,. pois aos 20 mi-

iln com irequencia o rnr ío campo

'Juardado pel�. turma alvi-rubra.

Não traduziram su'; supertorídade R(}DA)_)A

:territcrial, apen r.s porque técnica I PAYSANDU' 3 x !\.'l'LE'1'ICO RE

não houve), contudo, nos números NAUX:? - Local: E'túc'/;o "Cônsul

-Io placard, que apontou um tento Carlos Renaux", em Bnusque -

para cada lado. I Juiz: 'Vilson Silva, com falho de-

Na eÍ8.pa derradeira m�lhorou a 3empenho. embórc. não influindo na

RESUMO TWCNTCO 1),.\

fABRICA Of MAOUINAS E FUNDICAO MORITZ
.

.

De- EDMUl\1DO MORITZ
Rua Urugm\i. 30 - Caixa Postal, '4 - 'releg�,: "MORITZ"

---ITA.JAJ--
l"abrlcaç!i.o ue Balanças de ZO, - 311 e 40 kl. - Bomba. lnglelll'ill 4&

). lJ4 - Eixo .l,ara. .J!erxa!J circulare .. -- ,,"'uradeira.. horizontal. PA-'
x a mnl1,tl\C.':m -em armaç5.o de :madeira - Fl'rr:..{;eulI 1)umpletaa _'
berra nu - PlaJ.lla,s .imt'les, 50 .cerrt, de' largura - CU\n!1roll pa
><1. lJadarias. moendas para. can .. e draga0 completa. p1.\r.;,. p,t.ela.,�

Prelhl"linar: At'lêttco Rorraux () x i "cdreglt.ihot. - Oficina de 1'nndição e �sta.mparla - Projl)to., 01'-

3. I (,;,,,nenr.o;O fi delV-aiJl 1ntonnaçlies na Fá.brica..

.PA:(..r.<1.EIRAS -4 x GUAR�,NY O i �.���""��l�AJI�������I�m��������!!!!���������������
- Loeal: , Campo do tricolor, em ,-
����:V:���?;!o��;0��?�i:;�'���� I n�acgrdtempo: Palnl-elras 3 x O. goals ele I t li U
SaC'linha, Jonas e Sadfnha, êflS 1�1.

15'", 20 minutos. - Final: Pt-Irn e
í Contaf:I'D'.5 de jógos qUe foram 1 Em .Iaca.réainho -- .Iacat-ézi-

ras 4 x O. go"l de S:�dinh� ;>os r.
I
disputados sanado domingo "1 nho 3 x Mont.e Alegre 1

.

mtnutov: " Quadros: ,,�gun'da feira ultimes no Es' I Em Ponta Grossa - Guara:ni
Palruetras - JUCI'. De Lucas e

I
tade'. pais e exterior: i 1 x F'a,lestra da Capital O

:'úrdinho; Lázr.r", Zé G?uc;ho : Na-
.

SAN:I'A CATARINA i Em Ro.Jandia - J'uventus de
_,êL; Jcnas Mal'zinho, Teixeira, Lu Em Blurnena.u - Fábrica de S. Paulo 2 x Nacional O
pérclo e Sadinh::. Ga.itas 2 Artex 2 (sabado t Em Londrina - JUYE'ntus de
GUAftANY - Daniél, Sehram e Kucbl1J'ich �1 X lYIafi:;a 1 Isa- S. Pa.ulo 3 x Seleçã.o local O

Aurv: Nilton, Werner c José; Lu-
oado) i2.a feira)

do. Lulzínbo Michel, Corrêa I e
Guara.ni 8 X Palmeiras 1 (as-

Corrêa 11.' :Jirantes) 11': ,@!'"
PreUminar: Guarani B x 1.

Na rape derrndetra do cotejo prra- Palmeiras 4 x Guarani O \P:�'
fi,ssionais)

cipal, por ter desr�speitado o ár-bi,
Olímpico 5 x Vasto Verre 2

iro. toi expulso d? cancha o atlean

te lricck:: Luizinho.

e

Lóe.a: Guido, V.altinhH e VlaU""ce:;
Chico, Patrocínio. Julinho, Heinz c

I

Wil1ímar. I'
A�LE'TICO 1\'Io�ilnann. Afon- 1.

sitlbo e Iyo: Tezoura.. .Bc lorntru l2'

!snê.I� Petrusky 'I'et'xctr-írrna , Ctá-!
li;;, Ad :rbal e �l'"le. !

o ·emb�.t:, despido de quaisquer
atr�:ti�J;s; :teve II comprometê-ão

�alnda' um? série de jogadas rtspídas
,e desleais, tendo Aduei se oontun
.·.tido nr- -cauecu. nurna d.íspwta de

bó]� com Carigur-ú, a') pr.sso que
'Geraldo. num cnoqu , com Ren.ê.

teve die ser re tl rado de campo, pas
sando Fel'nal1do ,,_ OC\lpar a -mé ta

rubrJl.r.verde. Os excessos cornet í

dos por alguns ptayers, entre ,·les
Honório:' Ieger e Renê, originaram
se d!\ fz.Ita de energia deuonsta-ada

pele condutor da porf'in, que deu

lib::rdade. desde os prirneiros �s
tantes da batalha, ii prática do íc

viril.

apenas em 5 páreos

l T D A.

�
..

Em Sant�s - Tpíranga 2

PQt,tuguesa Santista 1
Santos 4 x Cruzeiros de

S. PAULO
x

o ALDO LUZ -GRANDE ESPE'iI.'l\"-CULO NA" RAPA SUl, DE FLORIANO'�
.

2.0 lugar: C. R_ Aldo Luz

B.

LORD'"
AlFAIATARJA

Intt�1'11aci0na.l 2 :{ Naeional 1

Enl 11a!!ú -- Bagé J :{ (}uHrani

Horizonte Z (2.a feira)
Em Jun!diai - Paulista 2 x

Se�eçã::J Neg.l'u de S. Paulo O

Paulista '1 x Guara,ni' de· Cam
',)Ínas O (Z.a feira)
Em Catanduva -- Coríntians

"_ Capital 3 x Catanduva 1
Em Limeira -- Internacicllal 2

;= Guarani d!' Campina.s 2
N,.) Distrito Federal -

.

Flu
RIO DE JANEIRO

mint'llse 4 x Olar,ia 1
Va.sc,:! da Gama 3 x r>Bnsul'é

'30 O

t:01.a.fOl;n fi X MadurcirH O

B�lln!!n 6 s São ('ft"isf oV'ã,{) t
ESTADO DO RIO

lnrn l'Htc:roi - F"IlalnCnb�)1 :._ .)

�'�1 oto rk) Rio fJ

da'

1Pproflssionais) segunda feica I

Bl'usque - Atlético Renaux 6

!(. Paisandu 3 (aspirantes)
Paisandu 3 x Atlético Rcnaux.

.� r profissionais)
Em Timbõ -- Floresta de Rio

do Testo' 1 x Caramul'u 1 (amis

tOS'J(
Em 'l'{'�b Salto -- Juveutwl 2

r;erl'inha 'de V. Itoupav3 6

Em Itajaí - Lauro :Muller 2

,{ Tiradfllltes O

Riachu�loo - 5,2 � Jalmo; Nilson, Arlindo c Bran' Em Flol'ianúpoliH - GtJ;''''J'li

"$:2::;;:::;:::;::::;;:::;�;::::��;;:::;:::;;��:::;::::��z�::::::;;:::;::::2::::::�=::;z��z:::::::::;;:::::-�-l t· Ayn í 2
ri ruo I�H.ANDE 1'0 SUL

,<;lll 1 'Oi'l {" ll',cgr-e ---_:- Grcn,io

.... H("n�'r rI

3.0 lugar: C. N. Riachuelo.

O
..
América "ão competiu. OI,lMPICO a x VASTO :'ERDE

TOTAL DE PONTOS CON., 2 - Loc"l: Cilmpo do alvl-rubru.

Q;JJSTADOS - 1.0 -

Martinel-Ina
Baixada � Jui2:: Wilson Silva.

li, 55 pOl1to�. 2.0 Aldo Luz. 5'; com ,<.tua<:ão apen"-s regular. -

pontos. 3.f.> Alnérica. 40 pOIitos e Renda: C�·S 2.835.00. - 1.0 te�npo:
4.0 lugar. Riachuelo. com 31 pon- Emp·.le de 1 x 1. gooUs de Joao e

tos. Nélsinho, aos 26 e 41 minutos. -

MEDIA POR PAREOS: Filll�l: Olimpico 3 x 2. goals dl:� Rc-

América _ fi 1lê. outra vez R:né e Jair, aos 7.

Martinelli - 7.7 19 ::: 25 .minutos. - Qu;tdros:
Aldo Luz - 7,7 OLIMPICO - Valdemar, Aduei

CONFEccõES FINAS PARA HOMENS

!
O

PAP.ANA'

1
.

r:m ClIritihil --
- OJl'itiba 2

ltua 15 de NOVClllbl'(), 5H2 - La andar � Hlumf.mau' s.,C·1 I
FC'rI'f".'k.."h!l x A�lIa Verde

Br'ümin 1 (mtlJsdo)
���__..��..:::=����_.,;.���::;;..

MIN;\S GERAIS
j"1ll Be'·) Horizonte -

::t'ÍI'O 1 x Si'clel'Ul'git'll (l
x Em NÓY[6 I_,ima - Vila N.OY<l
1 I ,.' Atl';tirc 1

Conclui n;� Z.a pállÍlU 11"tra. J!:'

(!rU-

"GAMME�NE" AGE POR SI SÓ porque V. não

pr-ecisa ficar no aposento durante a aplicação,
I'cEpirando o cheiro desagradavel de querosene,
como acontece com outros inseticidas.

Use *'GammexaneH em sua casa, escritório,

loja ou :fábrica, A venda nos armazéns,
empórios, ferragist�s:i far�ácias etc.�

3.0 PAREO � .cl?ssc Aberta

3ingle Scull - 2.000 metros.
1.0 !ugpr: C. N. cF. Martinel1i.

Sal CO IrSHliriln. - Renlador
.\oT"nncl Sih·eíra.
2.0 lug:".l'; ·e. N. Aonél'ica. llarce

f;d'Y'r ll;�. �;. -RcnludüT' - .Ef�:ar G::r
mero

Nesta prov",., naufragar�.m r'

barcos ,do Aldo Luz c do Riaclmc
lo.

�.o PAREO � Classe Aberta -

J';1tt-litigLlers ii 2 .remos .C0I11

trão - 2.000 metros.
1.<:> Jug"r - C. N. Aldo Luz. Bar

'o: M acyr, P'"trão: .Alvp.ro Elpo;
voga, EdsDn Weslpl1al; pr�_ NUtor,

Brogno!L
2.0 lugar: ·C. N. Martinelli.

:�.o lugar: C . .N. Rlaeb.uelo,
4.0 luga:r: C. N. América: Barec

Chrysta Carla. Patrão: H. Weiseu
. r"1'. \-oga: Cundrlfo Bonse. Pr.:a:

Gerhard V. Z'viker'.

5.0 PA.REO - Classe Aberta
Outt 'Rigg�rs :-. 4 sem patrão

a sua lavadeira
C!as�e

-

E�trcantes
�- lúlc l"ra!lcl!c�.4 rem"s _. l.ODO

melrus.
J.o lllg'�t·: Clul1e N. Ri!l�lllle!o. -

-13.:roo Jurlt.i. Pairáo: ,João 1.. de

t Paula; vOI.{:..'!, Jorge T7.j1ikis; sI voga.
I Vahuor Oliv.cira; �: .proa, CarIo,,;

t M_ ·Piccoli ,e .pÉo�. vàJncr Barbi. -

O ÁI1,�rica não conC01'l'eu ncst;l
1roV:,l: .. 0 E;'gundo lugar coube 3C'

Mdo ,Luz 'e o tcrccil'O ao lVIartincI.
li. BENDI

-l ...... está -à sua espera em nossa loia!
'Venha admirá�Ia em pleno trabalho,

Venha conhecer eln ação as caracte

rísticas que fizeram da BENDIX

Economat a lavadeira automática

mais vendida .no mundo!

· ;LOOD metros.

1.0 lugar: C.
· 'c·doviário. ""O/!": 'Antonio P. As

· ,in1; s'vogn: H. 'Kreutzfeld; sjproa:

I: Edgar 'Anl1uscclt e prc..a: Waldemar:
'Annuseck. _

·

2.0 lugar: C. R. Aldo Luz,

Neste páreo, naufr",gou o

: :';io c, N. Martinelli.
fi.o PAREO - Classe Aberta �

"

')ouble-Scul1 --- 2.000 metros -

1.0 lug?r: C. N. F. Martil1elli.
'Barco; Libor;o Sonci1,i, R:madOl'e,
,

1anl,1c1 Si [\--ei,r". c Y<1JBlc r 'Vilela.

2,0 ',IUg;ll': C. 1'<. América: Barco: I
Rkardo polle1'. RemaG1ores:

Ed_1gar Germer e Heinz Steillmalln.
·

3.D lugar: Aldo. ;ku:I: ,.

4.0 lugar: Riachuelo.

7.0 PAREO - Classe

!f;i .rel!lOS

Só BENDIX tconomat

lhe proporciona' estas van1agtms;

1- automàticClm�nte, enche-se de água,
no seu nível certo e temperatura ade

quada, quente e fria.

2 - Clutomàticamente, pelo sua ação

agitadoro, lava suavemente sem preiudi
cor os tecidos.

3 - automàticamente, esvasia-se para

enxaguar, sempre em águo limpo, uma

ou duas vêzes, à sua vontade.

4 - automàticame.nte, antes de cada re

novaçõo de água, extrai a água da roupa,
pelo novo e patenteado processo a vácuo.

10[$0 fJexfvel de Metexaloy
Pat"nte exclusiva da 8ENOIX. gllrllntida
por 5 anos - que, em suaves movimentoll

OI vácuo, tira .. águlI do roupa, depois d.

enxaguadll, sam amarrotar. sem qva!.rar
balões, envolvendo -lIvovemsnle II tecIdo,
num prOCIISlO c",,, elimina II pfllluc!rell1l •
antiquado "ri>! ii"•

(r$ 1 �148,50
'menJais

.... ma!. A.fa� vaDlagS!!3!! a BENDIX

EconCHoot não necessita fixoção {la !>olt:t

nem insfalação e�pedal. Trabalho (;om

qualquer pressão de ógU!l e bosto ligá=!!:.!
em qualquer torneiro, para que f!J!'!ci©f!s

C0!l1 16dtl Cf efidênfÍa.

GER. s. A.

1" {) N 'E l!í $J, 2
MECANI{;A

Y' SF,Ryrn; _
... "'.._

I
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RIO· 16 (Ag. N'jcional) - parflcul, res espalhados por A seleçã; dos cand dates ;)_
O presidente da Federação tcdo; país. Esta é apenas uma correrá, provavelmente -em
Nacional dos Estabelecimen- primeira mr dida- surgida da janeiro, procedendo Os colé,
tos de Ensino, sr. Thompson identidade de pensamento sn gios à verificação da situação
Flores N,:!t:;·, teve oportunída- tre ,a F-ederação e o Govêrno. (co�ômica de ca�a um. Sub- Observador $enafori�1d2 de falar à imprensa a res_ l:,_veneto no futurJ serem ado- metidos ,O.S necessItados a pro-j

• ... li

pei:c do desej;; d8 contr:buir bda� outr,;s medidas no mES- vas d.o cap'cidade intelectual' (f
I

d R'pam a implantação de uma, n-::o '.sentido. Estas indic�rão (s trinta mil na 00 erenC!a o 10
politica "ducacknal mais' Seh,çãa, e provas que serão ben,çf:ciad,�s.
util ao pais, Revelou ter sida1-------------- Representa a Fedrração
resolvido por aquela ,entida-I mais de oi'enta por cenb do
de que trinta mil jovens inte-. �-IIIIIII!IIIIII...-IIIIIIIIIIIII_-----I"� ensino secundáriõ, noventa e
lectualm::nte bem dotados. ! f O R D cinco por c·;nto d\) ,ensino co-
mas sem' recursos eccnômicosI' mercial de todc' gaís, quatro
qUe lhes possib'litem ,'} CUS_I PEÇAS LEGITIMAS universidadEs e cent2 e qua-
t.elO d� seüs estudos, frequen-' Casa do Americano S.A. I tro escoks superiores is:la-
tarão, no 'próximo ano, sem I Rua 15 de Nuvembro, 4'l'l das. Ainda proporciona ensL
gasto algum da parte dek-s ou no púnário a mais (!,'3 sete-
d�o_S_P_O�é_'T_e_S_p_u_'b_li_c_o_s_,_c_o_l_é_g_i_o_:;���!!!�!������IiIIlIII����_.:c�e:n�ta" mil crianças.

•

E

As cerimonias religiosas crianças de varies mUl1lCI- Ao assinalarmos o acon-
de domingo último na Igre- pios do Vale do Itajaí, cons- tecimento religioso, não
ia Matriz do Apóstolo Pau- tituiu uma demonstracão deixamos de fazer sentir as

lo, quando foram ministra-. impressionante de fé crís- autorídades eclesiásticas a
dos cs sacramentos de cris- tã e de contortante cornu- necessidade de, néssas oca
ma a cerca de sete mil nhão espiritual. I siões de _grandes aglomera-

I ções públicas, a necessidade

Visitou O 2�.1lI. I. uma �as mais '�e�!���:��;E�I;'�Ji�
observar domingo último,

altas patentes �o exército nacional I !��:E i:�i��;���:
idade, expondo-os aos pe-

Expressiva recepção' ao GaL Anôr' T. dos Santos rígos de atropelamento ou
Conforme fora anunciado, che- t;'!:�do presentes 3.5 autoridades 10- de asfixia provocada pelo

gou ontem a esta cid'.::de, de jrass a, C"IS e outras pczsoas d:> destaque,' calor da época. Duas críangem para a Capital do Estado, o notando 'Se essas pessoas c r. Pre-
G:.1eral de Divisão Anõr Teixeira feito Hercilio Deeke; dr. Ary Pe� ças mer:ores de poucos me
dos Santos, antigo Comandante da reira e Olfveíra, Juiz de Direito da ses de Idade, sofreram CO
Zen" Sul e atual Chefe da D.G.A., 2,a Vara; dr, Vinicius de Oliveira, lapso por asfixia e por pou�
que veíu acompanhado dos

Gene-I
Promotor Publico da 1 a Vara e re.

CO fat
-

t _ fraís Inácio José Verissimo coman- preserrtr.udo o dr. Mareilio Medeí- .0 O n:-0 ornou Se a-

dante da õ.a Região lVfilit�r, com ..

"�, ,T"',, (.� Direit,� da La Vara; talidade, nao fosse a pron
sede em Curitiba e Sadt Folch, co- dr. Antonio, sub-diretor da E.F� ta intervenção- para fazer
mandante da 5,'1 Divisão de Inf"n- -, (;.; o.r, O.. ny Karsten, cheIe da voltar a si as inocente-
taria, com ={,d� em Ponta Grossa. D,I"�'J.<:!ia Fiscal désta cidade; dr
O ilustre rruütnr e sua coruitíva, Abelardo "Tiana chefe do Centro

foram recepcicnaríos, ontem, ás 8,3D de Sauder dr . .T�lio Zadrosny, Dele
horas no qunrtél di" 23,0 R ,L, pe- gado Jo�o Gomes, alem da oficia"
lo seu comando e oficialidade, "q_ (Conclui na z.a pagtna letra DI

RIO, 16 (Merid.) - A aprovação do prl>jcto 1082, chamado projeto
dos médicos, elevaria as despesas dos, Instítutos em cerca de �II milllÕes

de cruzeiros anualmente. Tal informação, foL dada. hoje a reportag,:m
pelas autoridades da previ<téncia social. Acrescidas do aumento de tum
Ililhão e 800 milhões de C1'11Z'elr05, que caberia li; União> essas cifras atin_
giram a despesa na crdem de mais de 2 biliões e, meio de cruzeiros p9r
ano'. somente o IAl'ETC teria um aumento de 150 milhões de oruzerros.
O IAPC cerca de 120 milhões o me&.<'"110 acontecendo com os demaís ms,
títutos e autarquias,

RIO 1 G (Meridional)' - .1\ reportagem ouviu vãríos senadores a lIl'o,
posíto do> veto presidencial cha,mad'J< "PROJETO DOS ME'DICOS". O sr.

Djair Brideiro e Os srs, Amilton Nogueira Alfred.. Simões, P. Santos,
Vivaldo, Lima, Sá Tinõco, l\hthias Olimpio: 'Mozart Lago, Domingos Ve_
lasco, e Atino Vivacqua são contrai o veto.

Outros senadores ainda não tem juizo formad<>, estudando a qucstão.
O único senador intc-iralllentc favorável ao veto é o sr, Carvalho Gui�

CAMARA MUNICIPAL

o.ada ao Governo Muoicipal
, ,

crianças. Sob a presidencia do sr. re,

f
xemplar "Secretária do Cort-

Nos dias posteriores, a go .H<ring, real!zou-se, �ntem, s�l�o T���ico d� Ec�mo�ia e o

cerímonia do sacramento da maIs. �ma sessao da Çamara" � .•.anças arqu�vo. Idem l�e;n
(Conclui na z.a página letra li)

..Ml;lmclpal presentes-maís os se Idem, remet�ndo urna pd1ç,ao
guíntes vereadores: �erh:ar? (dO �r. Fr�ncl�co Sackel, �:z�m
C, F. Neufert, Antcnio Rei, d.; indenização peles prejuízos
nert, Emilio Jurk, F'ederico I causados a um caminhão de
CElr10s Al1;::nde, Chrid .íano 'SUl) propriedade .por oêasião
Tp,erss, Martinho C. da Vei da última Enchente; à Comís;
ga e Wilson de F, Mdro. são de Finanças. Idem idem

EXPEDIENTE .dem, juntando projeto de 12Í
Do expediente. constou: 0- que concede pensão ao Sr. Ed

feio da 2.0 Inspetorta Escqlar, mundo Silveira. na ímportan,
respondendo) a um requrni, cia de Cr$ 500,00, per mês:
mento do legislador Constans-

f
Para c pr . jeto em refe rencia

ky; cópia ao íntzressado .e ar- foi pedida a dispensa de pa
quivo. Oficio da Prefeitura recer. Idem idem ídem, ane,

Municipal, enlViando um",e- xando !)rojeto de lei que re ce

be, por doação de Chris.iano
Th�jss d,versas faixas d,::: ter

ra, p�rà aber�ur� de ruas, à �o I
m�.ssao doe V1açao e Obras Pu
b·ica's. Idem idem idEm, trans
crev:;nd,� telegrama do So?cre,-

WASHINGTON, 16 (UP) tário da Fazenda. comunican-
O sena'dor George Smathers, de- dOI a órd;m de pagam·znto a':5
mocrata, anunciou ter aceito um runciGnárlOs da Estrada de
convite ,para' :",tuar c'Jm� Q�ser-I Ferro Santa Catarina; cópia
vado'I" se-nato.l'lal· 'na sC'ssao mau ao vereador PEdro Zimmer
guiaI da conferencia €conomÍna I mann e arquivo. Idem idem
dos Estados AmeDicanos, a ini- idem, juntando projeto de lei
dar-se no Rito, de Ja·neiro fie- que trata do ';:-·:dido de dispEn
gunda feira pI"Jxima. Smath�r� 33 da' Cemunidad'e EvangêIi
chegará ao Rio por via aérea. ca, do pagamento de taxas e

emolvment_s; à Comis,são' de
Legislação e Justiça (pedido a

d1spensa de parec;,r). Idem
id"m idem, transcrevEndo in_
formações da D.a.p., atinen
tes ao uedido anterior fOrmula
de pelõ sr. Heinz Brandes, có
pia aos veNadores e arqui
vo.

A idéia (!q c:nstrucão doe um
abrigo de menoreS n-é.sta' cida
de vem sendo ,:.ncarada peltis
autoridades compeüntes com

é<, devida atenção, d-8 vez que,
o problema da delinqu�ncla
infantil em BlumeDlu, como

Já 1,,::mos n::tic:adG, nos ultL
mo" tempss. agrava-se acen

tuadamentz. em flagrante de.
trimento da própria s:cieda
de.

Trinta mil obre5poder§o estudar
A federarão Nacional dos Estabelecimentos

!

Governo concedendo matriculas
de Ensino coopera com o

gratuitas

ina Popular dar provas
suas intensões pacificas

�--------------------------------
<

ev
d s O'RDEM DO DIA

aorova
ao

a chanceler
HAIA, III I UPI -- Tr,,-gvi. I.ic, nunca da necessidade das Nações' monstrar, de maneira ccnVincente"

ex ·'ccretário gcrül da ONU chegoll Unidas" - afirmou. Interr;;gad\J o .eu e'pirito ti � �conciliação será
hoje a esta Cnpital vindo de New sobre a eventualidade da admissão tempe então pn,!'fl ádmití-la n� con

York. Nun" entreYista a imprensa da Chi ..a popular na org:mização ccrto d?, 'Nações Unidas". LONDRES, 16 (UP) - O primei
Lie declareu qu.;! ajJrova,'a a opi- ilotm:nadonal, Lie declarou que no Quanto ",O Iuturo de Form(',a. o ro ministro ChurchUl ,evelou hoje
nião de :,Ir Ec"'n sobre a última no- ,;eu ycr ain:h éra muito cedo pr,ra ,:ntigo s�crLtãrio geral da ONU 0_ � tRrde r.,;; Câmzra dos Comuns que
t: soviética e que corno chefe do encará-la. "A Cl,!ina Popular, 1'\ pinou que éra " população da ilha ele proprio. a 26 de maio passadf'.
F,'reign O.'fic<:, e-ns'.óiTava qll� creõcentou, deve, :::ntes dar prova que dcvia decidir sua propria 501'·' pusera Q duqu;:. de Windsor das a,'

não "él'il sCl'ão assegurando o csta- das sUas intensõef; pacificas: em te. Enfim Li!! anundou que estft. cusaçõe� feito:.:: 'Contra: ele em rela"
bilidade ocidenü;! que se pod:rÍa pTimcir" lugar pela conclusão d" ,'" (',ndo (S últimos retoques em torio secr,:!'to, ,alemão e �ter:.ão
criaI:' a b:;se e-"211<'ial para a pro- "lU tn�tad2 de paz c�m a Coréia e .;eu livro: "Nm'uéga �ob Ocupacão do Foreign Office de publicar esses
cura do entcndi,lwlÜO com O lés em seguida respeitando escrupuJo- Nazista" documentos Churchill a�rcscent(ill
te. ' samcnte o acore'o [,ito na Inrlo_ SEM FUNDAl\IENTO AS A- 'que, n.:! oc:::sião, o duque não fês ('

"Estou m::i'; ccnvellci,10 do qlle China. Se dentro de \Im ano de- ,'_.. menor objeção. O Primeir:, Minis�
.����;���������;��'!������j�����.!�;'�����!"!j!���i.��!�1���i������i��';'ir�

... � tro frisou que H� devia tratar co,u

li ALMOCO, Df: (ONFRATERNISACAO ENTRE i� DORESDO{��'J-?e

I
::S���:�ç;::e;or:���::t��n:a '1'1:

�g) '"..
O ex-rei d? Inglaterra não tinham

i� S E ( U R I J A' R I () S �c;.� REUMATf�� ffllndé'lamento. Por outrdo L'ld;.>. o Che-

"� I '" c o governo recor ou qUe a pu"
�.

.

�� I,EVRAlGIAS Nic{ção dl?sse� documentos aprc-�� Por ocasião de sua visita a esta cidade, o sr. Atti-��, CORTES,(iOLPES,PONTADAS, endidos n�Ios aliados éra obra de-.

I
FERIDAS RECENTES. .l"

��lio B. Ribas, esforçado gerente da "8. PAULO" CIA.!� PICADASoElNSETOS
' historiadcres independentes, dando

��NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, nos Estado3�: ,..
r·ovas dn m?.is alta objetividade

Ig��r��i,�a':;'o�e��:��t�f:r:;;, ��s�:��a�!";:�11C ílU i t!lat e- de unhc·erso·it.árroia.ba ter� Em um'!Jiente de franca cordialida:le e coleguis-�i 'U • ti c1 '

imo, ficou bem evidente a confiança que todos têm em§�
Iseus e.sforços pc.lo progre'::so sempre crescente de seusf� O d e s f I o r es I a'm e n I oilinegoclOs neste 1l1'lp:::rtante setor. ��

,

�§ Em palavras simples e com a franqueza que lhel� I
'

fté peculiar. disse o sr. Ribas da satisfacão que sentia��
.0.I d

.

t' t
�

l' �� RIO, 16 (Ag. Nacional) O a- o, incendio.
�'..le PO er �s ar maIS uma vez en re os seus va lOS�S�� groncmo silvicultor do S�rviço Mentalidade florestal

ic�mpanhelros de !r�balho, de qu�m depende, sem �u-§� I ;!'lorestal CIO M.inistêrio da Agricul- Infelizmente não contamos ainda.
�vIda, O progres,:;o rl1InterrUlJto assInalado nesta reglao.�� tur,,-, sr, HcraclO Peres Sampaio de '10m umE! organização educacional

r�Usou talubem da palavra o �r .•João Demétrio ScheadJ� �Iatos, qu� acab<l\ de apI'esentar capaz de preparar e diíunãtlr a

�d' ., b
.

de' t '�� ,a F.A,O, um trabalho sobre o te mentalidade florestal entre os haJ

ii' 19n1ss�10 anqueIro a
.

Ia. nes. a praç.a, que, emi 1 ma" "Politica Florestal do Bra:;il", ',itantes d�.s zonas rurais e mesmo

�!1ome aOs presentes, era bl'llhante ImprOVISO, agrade-:i�! Balientou, em contato cem a im ,UlS capitais. a exemRlo do que {)_

�('!eu a gen(Üeza do sr. Ribc:,s en1 ,oferecer aquele lauto ��' Drensa, 4 necessidad� de pl'cser- '101're n05 Estados Unidas, no Ca_

�""lmoço :i� varnlOS e desenvolvermos a 110:::;5a :ladá, na Inglaterra e em outros

�.>..�
•

• .'
�� dqueza vegetal (:meaçada por di- 1 T '!j; "

.0 Especialmente conVIdado, esteve presente o SrJ� versos fatcre� destrutivos, So0 c

"Ir, es. crnate, POl'S, J;lecr�JSarla
". .n· uma campanha elU prol da silvi-

g�Paulo A_ Reis, dinamicEl In:,:petor Regional da Cia.,�� ",On5umo de !1ladeil'a para combus- cultura podendo a mesma ser efe"

�ineste Estado, que corn sua presença demonstrou oi tivel atingiu em 1949 a 81.289.738 tuadâ �través"de programas radio-
o d d t t " 1 C' 00 metros cúbicos de lenha e,.",. f�' t

.

1m tiggran e evo amen ''o- que teríl pe a sua la., a quem:l� ,amco", car az�s e espema en e

.0 d' 1
c. '304.110,789 quilos de carvão vege- patrulh!;.s volantes que melhor in-

�Iltudo tem feito I}elo seu gran e aesenvo vimento. Es �.o' !aI, na-o fl'gurando a1- d�dos ro"e'
-

o�
- • � yi fluenciariam os fazendeiros. O ei-

i�teve tan'lbem presente o sr. Francisco D. de Souza,l� ,entes ao enorme consumo dte ma- nema educativo é outro elemento

�)í::sforçado inspetor da Cía. nesta cidade. i to crioulo par? lenha nos �stado� !.lii! grande influencia nesse s:ntido.

� Notamos ta111.bem a presença dos seguintes agen-��
,!'o Amazona�, parã, Maranh�, Mi- Existe já, da parte do poder pú.

'. .0 nas, São Paulo e Rio d� Janeiro, blicG, a iniciativa de instruir o ho.'
t�tes: Salomão Matos, '\Vald2:mar Zoschke, Demervaloo"'.· sob a forma de combustivel domes' ., mem do C2,mpo relativamente à ex-

��Melim, AlnlírO Mario HesS, Waldir Luz, José dos 8an-�� tieo e para caldeiras de alguma, pIol'ação racíon::l de suas :floresta,;.

�hos Ronald Schmitt e Vera Sch111.itt. � companhias de navegação dos rios Falta, porém, ainda, maior númHo

�g
,

íALMARIS):. �� Amazonas, Paraguai e respectivDs de silvicultores' devidamente trei-
;,;!! �íl �.f1uentes, Para piorar a situa_ nados. Cogitou-se da criação de
:i� , ,,"O'-$"l'-" .-.DCC ..�..'..,. �� ção. e:x;ste ainda uma praga maior E 1 d S'l' ul'

'

� .���i��!�i.��!��j���i������:l���!��;�,�e:.����'�i=�.����::itJ).oO�,ii�i;,$oi-��,. um.a Seo a e 1 VlC ..ura, reme-

tendo se no Céngresso um antepru_
jeto a r:speito, com cu�riculum
próprio, inclusive a f::culdade
contratar prOfc,sores especiaUza
dOB, no estrangeiro.

CUSAÇõES CONTRA O EX

REI DA INGLATERRA

* Placas
ra

rios
em cores.

cores

AUTOlVIO'VEIS,

RUA
BLUMENAU

xv DE

coalRA CII'I, '

QUEDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS
AfECÇOES 00

COURO �A8flUDO.
1

Prossegue, apeSar de: tudo, com
firmeza a política llorestiü do Go-'
v�rno da União pois é preciso fa.
zer para).' o dednorestam!'nto, cres
cento de ano p::ra an?, que é um

I
dos sérios causadores das :;;ecas p,ro
longadas que se verificam no Nor
deste - concluiu o sr. Horacio" ne
Matns.

'1IIaLII
,IIIIIEO tO�ICO CAPIlAR

'pan, EXCHÉN'I.A
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