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suas aütudes uttírnas,

Ell{!uanto se discutia o problema
<In sucessão de Pernambuco, uma

frase qUC eonstantemente ouvi ao
I;o'rernador Etelvina Lins foi esta:

I
- "Sou um homem de partído ,

Nosso PSD é um" í<:.'rça triunfante
em todas :15 eleições, no Estado.
,)e,.fe 19405. Nã·., perdemos uma

i só -� munícrpnís, nstaduais e icc).-:-
ruis. Ganhamos, centra a UDN ("'

outz-os, partidos coligados. os dob

1'1Cltos, que se ic.rirarn em 45 e 50,
para govCl-l1il;:).)r llG Estado, Bate-
1�10S Getul!o Varrns, em aliança
cem a'UDN, :10 ano dg_SO. Tais as

1,- zões 'p::la;; qua.s (I nosso candida

to, o cancudato a mínna sucessão,

terá quo sair de dentro do PSD,
e, logo. um homem do partido".

I
Assírn f'alava, em 1�53 e 1954• o

chefe do executivo pernambucano
tomcdo de uma ardida conscíencía

l"'�U lidaria. Foram os acentechnentos

imais fortes do que .'1 sua vonta-

1 r}(' Ele teve que �banf,(;nar o cor,

p" elo seu Estadll maror, do Es·

d�l maior' pessedistn, pf�ra escolher

«Desnecessário ao país, nas condições atsats» �:l��i:��:t��i��:!:��::ij:a;�:�:�
RIO, ·17 (Mcl'iU.) - o Pre- tertcr. (I dtlal conjuntura eco. t':.>, por mais um quinquer.ío, AF�!:�icaçã_o do g�nde�al Cordeiro

sidento da Republica enviou r.cmícn c !:mam l'�r .... do país sem eliminação do -IC'.O orí., de . arras nao q�cr .lZer que o

mensagem ao Senad,) Federal, desaconsclha a sua conversão ginal consistente na falt:J. de : governador Etelvl�o tIve��e muda-

restituindo, com veto total. os err. lei. flnanciamento adequado- se;
I do dz p��to_ de .':I�!�. ·sena� _'.1ue c.-

uutugrafos do projeto doe lei 'lNEXF.QUl!VEl. NA
.

ria a persístencía de um erro
le transígíu com círcunstanclas do

N· 1 ....1·ATInA
"'

hecíd 1'" momento c,·;",las nelas adversa-
do Congresso aciona que .L � .... ja recO!' 1'2C1 \) e amp amahc,- -v, i"--.' .

-

-

tl
_

.prorrogando a vígencía das A seguir reporta-se o pne- p.ror:!amado. Fmalizando sua I !:svos,
para _OrtLflCadr _dallt1 admlllls o

I
"

·SAT �E O I
- .. � t C fé F'Ih

'

mensa
' .

1
- r. com 11m can ! a o e e eva-

less c" piano .• .1 '. pl'e- sioen e a 1
.

o a -. monscgem, assina a o presi- ío m -. o
•

sídentc Café Filhq (;On,,;id'�l'ou g�.m t;ndereçada ao Pod�r Le-I eL nte da Republicá q.U-8 �E!

I�
prestlg o nacional e no seio das

o m:Üje· (J contrari» aos ínte- g2slatIvo em 14 de malO· de tc'ca desnc.p-.· r" :'.1 e inop :'.'_ rcrcas armadas.
. . •

rcs.<-Jé:; nacloncís, pc las
.

razões 1951, na qUI"l o ,e1.1 anteces.] tur f' a pr=rrogação do Plano Desse modo. temos o prnnerrc 1-

: xpostas na r.:f.erida mensa- SOl' salientava que o esquema I SALTE. éC/l""r111l lia 2.& Página letra C)

����(';�!����b���� �uepr;�: �!���!:;�:!�1�1�!��� �f�l�i �Hn··{;t·�-l�-'�=��'--p-::�=if�'n����·t;·��-;n--
-

�<- �;-,?'r�:'�-'r-:"b.u-a se trate de uma medida SALTE, ...01 íntertnamente C( S I � � I ��
.

I �M tirll' III �lU'de in;eihliVf, do Pod,er Execu- trui;i0' ,mt�s.ln;Sm'l da a1:rv- I fvtl I � li I 4J t4UJ\� .'. �. Ui
uvo ourunte o governo an- vaçao. L1a ;e1 p�lo"Congre"s?, I .

Q . .I
•

��nf�nf;l����e���i�â����l���t:; l2 e jl r ri fi e n in ii q ;�IVf hl,·�tbi�t��·f· . o R D do". empreendlm·mtos nele I li U 11 U U ii li I.... U tJ l II UUfU �{t �1t1
prEvistos, as dotaçõ.:':l orça- i

.. '.- �

mel1tarias. sem· que fossera .

crifldas novas fontes de rec:�i
ta {iU I.:mmentadas ··as existen-
te.

.
,

FALTA DE FINANCIA.
MENTO ADEQUADO

.

�Dia. intriga angehcal I
�;"., IC aaw

ASSIS CHATEAUBRIAND
S. PAULO. lã - Hã um homeln ,t.hichllr-lhe <:I que o meu faro 111':

politico. de alta dose de patriotis- l adverte, í

rat dizer de publico e

me, de :-tguda crarívtdrncía e de u_1 razo ,:i� rszõ�s de mínna dívcrgen
ma parcela robusta de desinteresse I..:;" com c .cu pens'lmento c \IS

pessoal, que não estou entendendo

bem 1:11 l-úr'l que passa. E, como

ole .� \:Jn3 incol�'�que g'!sta dc peno

sar em vôz alta, em lugar de co-

L
Salte: vetado

,

para o pr-oxrrno ano

Rua l5 de Novembro, il'73

Cl>-�& do Amerieuo B.A.

PEçAs LEGITIMAS
RIO. 17 (Merid.) - O g:-l São Paulo, onde conferenckirá

v2rnaàcr Amaral Pdxoto sc- com o ar_ Lucas N. Garcês

guiu hoje às 10 hor[o-" par:;:! r s"bre ° problema sucessório.
_.

I Ouvicj.o pela nzportagem sO.
.

bre a· decisã,:: dQ PSD gancho,ARMAS E EXPLOSIVOS hostil a qualquer entendimen-

APREENDIDOS iU' Ir to c0!l1 o P}:'B, decl�rou que no
i'«A

, prox1mo dla 25 o dlretOl'lO l1a-

i cional do partido tora oportu
! nidade de debater Q '!lssunto.

- _ ..• A .pr·;posito de uma nota dL
CAIRO. 17 (:?P - A �ohc�a vulgada num matutino, s-�gtln

armas e explOSIVOS na re:;ndencla d a qual '01"1a prom,etido o
d b

-

dp -. � ° .

es?? nu únon;ne _pOSl.O <_e
sr. Adroaldo Costa que o can-

malha_ 0'5 fu,slS mE'tralhadol'as, didato a vice-presidente não
{le Mohammed Fargahlla, em, I:;;- seri« recrutadõ do PTB g.:;ú
granadas de mão< e cartuchos de chQ o sr. Amaral Peixoto. a
dinam,ite

.

eram tantos que exi- fir�ol�:
giam uma frota de 10 cami�hões I' "Em krlas.as conversações
Todo �sse material EC destmtwa

que mantive não tratei ele pro-
à. Fraternida.'de Muçulmana. ! bl-;mas d� outros partidos".

ISMAIUA
,

seu carl)ter do orçamet11:0 l?a
raleIo. uma das caU'las do <1e

E!zquilibrio das contas publi
cas. Sua prol'orgação, p-:.:rtan-

NESTA FOLHA

Reação. na Camar contra
o veto ao rOjeto 1.

Republica.

'(ARGAS
Para Joaç-aba

E];pr"�s,, BJumenauC�8e -"'lU.

Fones: 1620 e 1752'

EM MASSA

Por outro lado, não .

se

conformam as classe!> pro-

dutoras, pela pala,vxa de

sens principais representan
tes com 'a .ausencia do Esta-

r10 bandeirante da alta ad

ministra�ão fedf'l'nl.

PARIS. 17 (DF) - Agnes I em visita a Paris, tem aprovei_
Fontoura; :ç:nais elegante e'�tre-', tado1 bem. seu tempo. D.ep,?ls
la do Brasil. qU? se encontra d·", tomar, c,?ntacto conl,Os Clr-

. __ .---
- ----

-- -

. ! cul:s artlshcos, prossegue a.

I i gQn� suas_ aüvi�a�es !l�Un d�-

Novo abono de emerg·e.Anclllla para. os jl,�tt�t!��nt�r��:d�:e���t�!�i�;, com� Chri:-ti3n DioI' e Pierre

1 Balmai.s e à.s maiores casas de

II S e r y l1li1 d o r e' s c 1111 , 1111 S
'

.

e
-

m -11"11 a r e I
. ���'�:1��1e: �:�d�a�!�:�:r::c!:�

I

I
baixad'l do Brasil onde cum.

primentou ,0 adido cultural
-.------------------'-- Vinicius de ]\'[orais. PN!vê..se

!'tftfoVad,o' '0 �I_�no dA Reciassifitacão para ':5 ultimos dias da sua es.
1Ill ..

· 11 �� ló1 '"' .

• iada nessa Capital uma visita

urgencia, a fim de qm� se- 11'J,?S 'e!':�u�jos em q�Je _ Ren�i e;:
- viudo o mais breve pcs

ta a r",al17;ar I'i�u. t.lt1mo fllm�.

J� en
_ . � A estrela brasIleira espera rt:

slVel a aprecmçao do con-j grc.ssar ao Rio no prDximo -dia
gresso. 23, pcr via aérea_ ..

Um produto do

lAI. LICOR DE CACAU XAVIER

do governo enquanto não for
RIO, 17 «Merid.) -_ Téc- bre as consequ,encias do tão inf6rmados de que a

nicas do DASP estiveram veto preilidencia1 ao projeto Go�erIi� não tem quaisquer
no Catete, ontem, estudan�

l'
1.082_ Os médicosforam, en novoS argum�ntos a aduzir

do as bases de um novo :1- .

,

ás razões do veto, já e:xi?os-
bOllo de emergencÍa

.

para. O EMBA1XADOREf'
tas pelo sr. Café Filho, em

Eervídorês publicos, civis e
� ON( 1.01 t:ua mensagem ao Congres.

'1' G so e que Q unico fato novo
Im �t�res, que o overno:

SERA-O rUB'lllUIDOf era o proJ"eto de ,aumento
podll'a ao Congresso, en- \ .) J J

Quanto não for aprovado o; de abono, que, ao inves de

plano de reclassificação dos: . RIO, 13 (Meridional). beneficiar apenas uma ca-

cargos publicas. A 110ticia Vai .o ltamarati, . no prox1mo tegoria de servidores, os de

transpirou pOrque, na.· mes- ano sllhstituir cinco emb>:üxa- nível u,n�ver.s.ttario, abran-Idor�s que não são de carreira geria: todas as classes do iu!!
ma .ccasião, um grupo. de 1- 1 at- titu1 te Sãoc lp om lca. por a .. s. cioml.lismo. nue tambem e.s�Cl-nca mf>dl'coS, lideradOs pe ç,le os srS Walter Jobm no J ...

\
- - fi :Érnes�; Le!l1e�' na tão sofrendo OS efeitos da

Pa- alta do custo dE vida. A es- c

quistã?;. ,_ te projetode aumento do à�1IndOneSla e OlegarloO MarIano, b· 1'" dad cat'l'i1;e"t' de J!!i'!!!!!'!!!!!�!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!�!!!I!!!::E!;:!!�!!!!!!!f:!!!!!!!!�1!!lPottugal. �
0110 se_ia o a -- -

_",. #1% SE cau ,4 � 4MZ95tCSliiib

HERMES MACEDO S. A., LEVA. AO CONHECJ'=
MENTO DOS POSSUIDORES DOS CUPõES DO

SHOW J.\IIACS'l'AR, DISTRIBUIDOS DURAN'.rE O

JUBILEU DE OURO DO CINE BUSCH, QUE OS
MESMOS SERÃO SORTEADOS NO DIA 22 DESTE.
CASO OS VENCEDORES NÃO SE APRESENTAt"'
REM DENTRO DE OITO (8) DIAS, PARA RECEBE
itEM AS ENCERADEIRAS l\fACSTAR E PREMIOS,
SERA' LEVADO A EFEITO L1\j NOVO SORTEIO.
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2,l}, PA'GINA

Ir ItfTERMED,IARIA
de Metzker e Eiedlen Ltda, sito a Rua 15 de Novem
bro - 1344 - fone 16�89, caixa postal,' 736 - ofe
rece os seguintes negocias para venda;

VENDE-SE progressista' indústria local por pré
ço muito vantajoso. com ramo de negócio rendoso e

de lucro imediato. Passibilidade de desempate (lo ca
pital .no prímeíro ano. Melhores. informações com a

·

INTERMEDIARIA. \. .' i '" ,.;..

VENDE-SE 11m armazem de' Secos e 'Molhados,
· situado no centro da cidade, com boa Ireguezia, Fa
cllíta-se uma boa parte do pagamento.

VENDE-SE uma plaina ele 4 faces, alemã, para
soalho--foro e tacos em. estado de nova, por preço de ;)fw''''''�.

r

A família Rudolfo Kleme comunica a todos os

seus parentes e amigos o falecimento de ELIZABETH
KLEINE, ocorrido em Porto A:legre, no dia 14 de
Novembro de 1954.

,._ . Blumenau- em·

(,O ttt UNI ( Â (:,Ã. Q ..

11 lotes de terras, com uma área total de. ' .. " .

2.803.712 m2., sitos no lugar Alto Ríbeirâo Encano,
neste distrito, pelo preço de 100 mil cruzeiros. Tratar
com o H. Henrique Cabral, na Companhia Telefonica
Catarinense, nesta cidade, ou com os diretores dessa
Companhia em Florianopolis.

. _I
N f G O' ( lOS E M I ta T f R M EDiA'RIO
VENDE-SE confortavel casa de material de dois

andares, muíto solidamente construida, há dois anos,
em terreno elevado, de pequenas dimensões e ainda
não murado, compreendendo os seguintes comparti
mentes:

Pavimento superior: três amplos dormitórios, ba
nheiro completa e modernamente instalado (aquece
dor de água elétrico) e terraço coberto:

Pavimento térreo; sala de estar, sala de jantar,
cozinha (fogão elétrico), lavandaria espaçosa e muito
comodamente instalada e pequena varanda.

Situada em recanto dos mais agradáveis desta ci

dade, está completamente livre de enchentes, até mes

mo com o dobro das proporções da última havida há
dias, tendo ainda nestes casos' acesso facil e livre de
água ao bairro da Velha e ruas '7 de Setembro e 15
de Novembro.

Informações com o sr. Onildo, 110 almoxarifado
da E.F.S.C. .; F,one 1286.

II) EM TODi') O BRASIL·
E EIVI TODAS AS RESI

DENCIAS MODERNAS
ESCRITORIOS - PREDIOS,
ETC..

.

PERSIANAS KIRSCH
Reprasentante para o Vale i

?o Itajaí: Repre,-,:nfaçõc;s AL- Il\1ARIS - Rua lD de Novem
bro, 1415·- Tc1.d8ne, 1683 -

Caixa Pestal, 291.
· .lJ52 também portas "MO
DERNFOLD" - Solicitem in.

Em Uoupava MarIe
Vendem-se três, -eom

! i
J-7,50 de frente, por 20 I Representante: Representa\:õe;; i�eunidas
de fundos, cada um, 10-

iL4-,"acalizados em frente a

"'"

Rua São Paulo, 3922 - Cãi�à postal, 599
Escola EstaduaJ (antiga

I
toupav

..a�SeÇ!.a - ,Blumenau -·8ta. Catarina.
olaria Ziegler), Local �!!BII=�iIml_---_IllÍllilIIIIIIÍIIIII!I B'IÍl IÍIIIII_""livre de enchentes. Tra-

•__t_a_r_à_r�lJ_g�E_'J_�t_l__�q_U���,=. H'1, I"" 4\ ",J d I ou pelo fone 147�.
GraDue uporfumu!ue liVende-se um negócio de I F.. A ç A M 2 E U s I
Secos e Molhados, situa- f,· "

do num dos melhores; II N UNe lOS
pontos da Rua São Pau- l
lo. Informações com o I

1
proprietário na mesma I
rua n.o 1409 - esquina I
Vila Nova. I

formações c preços.

Se v. s, tem algo a vender, o� se deseja comprar
algum móvel ou imóvel" anuncie em

OPORTUNIDADES

OPOR'l'UNIDADES
OPORTUNIDADES será tuna revista que levará ao til' . mcsmu na mesinha que
seu conhecimento as "oportunidades" de' COmpr.a e.'

sustenta o .fogão de duas bocas
(:ão comuns nos. apartarnen,venda no mercado do Vale do Itajaí. OPORTUNIDA� [':s pequenos). Tambem as

�:�����!���������;���J����;'!,i��� DES circulará 110 próximo mês de deaembrõ. eortrnas, da. janela. de plástí,
'i '. � Reserve desde já o seu espaço em OPORTUNIDA* co trarispárente, são termina"
�� ARMA t t Ylu!�;;r-l:t�· DES. .

das ',m baixo com o babado'
l� �� .. AJ L rl"'iUil.tOS;;J [� . de legumes, repetido em torno
!g ,

�i I
Para reserva de exemplares e espaços':'Publící- da àlmofada do banco Insta-

;� Armas de caça, espoe, �� r
dadas ALMARIS, Rua 1& de Novembrê, lado em uma porta sem uso

�� te, l'evõI'I'cres, pistolas §�! fcrrnaçõss pela telefone. 1(jB8.· ou uma janela de p)rapeito'
i� etc. _ Qualquer mar- ��, largo e bai.:lf?
� ea, COl\-IPRAI\l_SE �: i

10) O' P.'·O R T U .N.I D A D f S� 'N.l! ��!-,- '.
.

..• , ..

�� (asa Pr;$tã -.e Caça �1 Será uma revista quê levârâ ao coríheõrmentô deVende-se um terreno si- �� _ ELUMENAU .....:.. :� f v.s. as-oportunidades existentes nó mercado.tuado no Polaquia, mu- � Rua 15 de Nev., lS!tl t� TERRENOS - CASAS - IMOVEIS _ UTENSILIOSnicípio de Inda iaI .co1m9 �.,,.c,o�_.c....;.-oc•.•,.,..,.,,,,, *� I - MOVEIS - AUTOMOVEIS, etc. _.

';,unia casa de mataria . o.cor.-. """""�oOcé"�'IQ

"'fl �n!ormações, ·anún.cios e reserva,de exerripl�res.x 12 e um rancho do -1"ublIculade ALMARIS, Rua 15" de Novemb:rõ,. 1415mesmo tamanho, com ;

ti
r �

d O
w_

Luz, agua muito boa, um � egotlQ e eanae
grande cafezal! c madei

Vel1.d.e·se um halc�.o ir.i-das do lei'
.

. gorífico marca Siberla ] l Bilhetes premiados na extração da tômbola, emInforrnacôes a Rua

1
. �

no valOi' de 42.000 ..00 ,'.14-11-54.
'.

Almirante Barroso '

BI J por 35.000,00. N.o 610 - 2.351 - 1:473 - lH - 627 - 1.2591450 -
. umenau.

____________ ' apenas com um ano de -. 417 -...:.. 1.778 - 422 e 289. ..

.,. ','

��� �= !�������:�d�� -:
I ii'."

,..,

mazem Streese. - Rua 1 (O M P R l�
...

(' E
..Bom Retiro - 850. II .J li

l'JESTE

-------------..."""""'--�

TERRENO COM
11.800 ml.

pausa nessas dlivergênclas secundá
rias; calar os 'resséntímcntcs e pro.;;
gramar certas soluçuS':'s concretas'

para as dificulc!::fles,. das . questões
e necessidades mais" imediatas" .

(�U B E JfG U A I' R A ( A S" ,� TlMBO'
; lt..
,

-
.

'Pela razão de até o dia" da festa de N· Sra. das
Graças não terem sido colocados todos os bilhetes da
grande tômbola em beneficio .das obras de'col11:ltrucãú
da Nova Igreja Matriz, a comissão dos' festejos re;ol�
véu transferir .a extração para o domingo próximo,
dia 21 de novembro.. ás 10.30 hs. .

.

Os bilhetes podem ainda ser adqUiridos na :porta�
rta do convento Sto. Antônio. Com os bilhetes não
vendidos até' domingo, jogará a comissão.das obras.

Blumenau, aos 16 de novembro de 195.4.
asso Frei Braz Reuter·O.F.M.

Vigário da paróquia

auto falante cometa de
12 a 25 polegadas.
Ofertas para auto ffllan
tes - Caixa Postal 91
Blumenau.

VENDE-SE
no distrito de Ilhota um

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

terreno pronto para ar
rozeira aproximada
mente até 700 sacos ga-

I
rnntídos.

Os interessados pode
rão dirigir-se em Blu
menau com o sr. Ale
xandre, no Hotel São
Jí):;é, e em Ilhota COh1 o

proprietário sr, José .Ia
i' cinto Vieira.
!

Aluga�,se OU Vende ..se
Uma casa, propria pa�
ra 110tel ou grande fa�

milia, de alvenarÍa, com
.

2 pavimentos, instala
ções sanitarias comple.
tas- situada em otL"l1Q
ponto da praia de Piçaa
nlS. Vende·se lotes bem
situados ml metimu pnlh
Illful'macoes com o :;1:.

Xavier D:esta redação.

Vende'se um C<'U'l'O. de
passeio tipo antigo, em

cHn1.o estado· de conser�

vação. sujeito a qual-
quer prova· precn bClSC
Cr;!;; :15.000,00. I,'lformH

II ci)c5 U_'!lJ u jJl'(jl_'r!r.obll'lo
a. rua Sao .Paulo 1409

I esquina Vila Nova.
I
=""'---.��-=-=-�-"'-=-_----"=-""-�-=-.- ",==---��-=�= --= ---
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da

De- EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegl": 'lMORITZ�

--ITAJAI--
P'abrleaelo· de Balança. de.241, • 30 Il (fi kl. - Bomba. lugl",.all 4..

111' "_ Eixo para .érrall eJ.rcularell -, ·II'ttudetrall hor1wtltall pa

ra montagem -ém atJÚlldo de madelra - l"euaC6.!!1 complmlJ �

Serra fita ...;. l'1aina. lImpler;"5O eent. (Iti largura - Clllndl'Ol ,pa
ra padUlU, moenda_ para. 'Cana G draga. completa. para nela e

pedre,.who. ,- OfIcina de fundlçlo e "stamparlll - Projeto., "or
çamento. e. demal. ln,form:aç"Õ'� 11& Fá.brlea..

NAS PAGINAS DES
TE JORNAL V. S· EN
CONTRARA" O VEICU
LO ,1VL>\IS EFICIENTE
PARA A ,SUA PROPAg
,GANDA EM TODO O
VALE DO ITAJAI.

........ _._'

• A ..

eXlgencla
dando às SUeiS atribuiçõdS

nais. mas tambem das condi.
ções J:: fornecimentos aju.>
tadas, em cado caso. entre os

íntere. sados _:., é contra in.
clicado I:,x,ercer, "a priori",
controle com todo o rigDr,
pois isso DrovCC�l'Í:l apreciá
vel retardamento na sOlução
de grande número de pecjJ"_
dos de licença, cem íneonve;
r.;ente::. :j_U:3 .o,:ría OClO'50 enu··

merar,
A G:. rteíra cOi",idera acor

tada tal -crientação. per isso
que não s·:ría razoável a im
posição de exigências muito
rigorosas, "a :9ri-ri". quando
é certo que a grande maioria
dos írnoor-tadorcs �,= corrstí.,
tuí de "firmas idone- s, em

,cujas declarações Lnnai";,
consubstaneíadas nOs pedidos
de licença, pcd" Ela confiar.
Embora assim procedendo

abra cert- .rédíto de confían,
ça (lOs impo'i'tac'ores.em g,,:,-
1'31, não deixa a Carteira de
dar exato eumor-tmento às
ri lribuições kgais qus lhe eh

bem, quanto ao control« de

prs ços- pe.sos, medidas, etc ..

haja vista que todos Os pedL
dos de Iícenço ji soluciona
d: s, tanto pelas Agencias co.

mo até a novo exame, mais
rigoroso, pela Subgerencia e

mesmo pela Séde são, em SE:

guida, submetidos a Fl3cali'.
zação e Preços.

.

Aliás, em virtude desse mé.,

E' de salientar, finalment·_"
que a experíencia até agora
cbtida demcnsra, com efeito,
:) acerto da or-ientação que a

cabo de ser resumidamente
exposta- pois, R-pesar do ele.
vadíssímo número de licenças
emitidas em todo o país, na

mrdía mensal d,,;, 13.000, r�.

duzido é o r-úm: 1'0 de casos
em aue ri Carteira tem sido
compelida a prcpr ," aplic,.
çúa de .];:cnal!d2à'es legais".

todo de trabalho, antes 1ne'-'·

mo de ':I imprensa haver foca
lizado os cases de burla a que
de inicio ,se aludiu já a Car
teira tinha voltado suas vistas
para tais casos, sobre eles
procurando reunir m'lis com
pletos elementos, a fim de e
ventualmente propor ao sr ,

ministro da Fazenda a aplica.
cão aos infratores, das pena
lidades �r·evjstas no art. 11 d'J
citada Lei 111'. 2.145, de 29.
12.53, segundo o qual sem

prejuízo de outras sanções
previstas em ld. e alem da
ínctdlrern em muItas d'e erS
5.000.00 (c iricn mil cruzeiros)
a CrS 20.000,00 (vinte mil
cruzelrc.s), f:carão imprdidos
de importar e exportar, por
período de ';;eis a doze meses,
,:s que. por declareções falsas.
ou outros orocessos dolosas,
infringem ·os �prec-e i1íos desta
lei.

I
, ���i!�����������$J!'"it'����,������!�·;'�I(I�����!�.

t] �-

A T E �l ( Ã O ��
� , �

�A FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS "R 1 II A R"�
,. ��� De ANTAL KOLONITS - S. Paulo �1
� �
� -

!�Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen�i
�ses à Atenção a Sensacional descoberta nos úlrImcs temposoit

�CONTRA FERRUGEM. �
�t 1) Porque raspar a ferrugem do ferro use I

i �� ANTI-FERRUGEM "BIUA}:''' ��
.•

•� Limpa e conserva o ferro contra ferrugem ..

l� c'

, :! 2) Vai construir Casa na Praia'!
.� proteja o ferro contra ferrugerr, usando
� ANTI-FERRUGEl\I "BIHAR"

n 3) Sabeis quanto custa um Locomovei "(
�
� Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje
'.

� ANTI-FERRUGEM "BIHARu
. .'

:� porque combate por completo a ferrugem e

Ili! conserva o LocomoveI.
to
�� 4) Sabeis quanto custa um Automovel?

'

�! Não espere que seu valioso Carro enferruje,

�i usr- ainda hoje o valioso Produto Químico

:� ANTI_FERRUGEM uRIHAR" I
�� porque combate a ferrugem e conserva o Carro-I
�� AVISAMOS à distinta freguezia, que já encontra-se àl
! venda o valioso produto ANTI FERRUGEM RIHAR, noi
.•� Mercado das Tintas Petersen & Cia. Ltda., à Rua 15 de ��fi Novembro, 1376.80 - RLUMENAU. ••. ... . ri:1 Representante exclusivo para Sta. Catarina:

.

'-�
�� Representações Reunidas West Ltda. k:� Caixa Postal, 599 - Rua São Paulo, 2922 §�

�; .
BLUMENAU - Sta. Catarina. �:

�·�"�������i:���'f�����i�������������i=���i;�.i.:����"'�i�������

dõebrãõdo-Ca·-eçá
.. =

.--:
1 4 5 Ó 11 9 9 to "/1 >

.. .1
/6
.......

HORIZONTAIS: 1 - obs, Caminhava; '�rtigo no plural.
taculo. 2 - Governanta. 3 -

J
16 - Estabelecimento que

Presentear. 4 - Logü; repe. vende livros usados (p1.).
tição (pl.). 5 - Vento bran, "

do; idiota. 6 - Em direção i VERTICAIS: 1 - Ao 'lado
a (prefixo); aqueles. 7 -- � de, 2 - Prisão, 3 - Acusa,
Animal doméstímo; que não; do; repete, reafi'rma. 4

pres' a, 8 - Debaixo de; epi-t Granito; fuzilaria (pl.). 5 _
derme, 9 - Arbusto; cozí;

!
Ferdo; alameda; como vai? fi

nhhr. 10 - Pro\'teitoso; es;' - Onda do ml�r. 7 - Esco_
péci.e de .equíno. 11 - NegÚ. lhido (pI.); senhor; vazio. 8
g.?llCia; rezai. 12, - A parte � Volume de papeis (pI.);
podre da madeira da arVOre;! acontecimento iu-esp'erado
a, favor. 13 - Atitude; pre.l inesperado (::1.-. 9 - Lista;
sentemente. 14 - Artigo (for. d'oserto africano. io - Isola
ma .antiga); venha cá. 15 - 'do. 11 - Compreender.

� DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
Médico do HQspital Nossa SeIihora da LU1I

Coneultório:-Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Ft>ne 2665
Resid,mcia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T J B A - PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOGAS E MENTAIS

Doencas da' pele: Eczemas, Furunculose. Coceir"ls. Man
chas. espinhas. etc. - Glândulas. Falta de regra., Excea..
110, Flores Brancas. 1>�rieza sexual. Impotência. 'f!);terilída
de. Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças aô
nicas � geral: ReumatislTl<J, Varizes, Asma, Malária t;t:w

--- nica - Hemorroidas, etc. --
ATENÇAO: Consultas em Blnmenan nos dias 28 a S, de
-- cada mês, no HOTEL HOLETZ _____

�OOGO��������$:'k�����Mt""�1i<-�
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E Ih -' cl' B I .

'I-ml�h�r�s
��P�'at�n;a�r�n�:

On re 0'11' e . e e"'.::l coisa rara ,e precioso é un:
;;;.J � .&.U fato confinnad:; ·pela.;.'> cart,,s

ANTES de fazer uma On- I que se- quebram ou Se la;s� .

, ..
dulação permanente> espc- cam Iacilmente, estenda to- ) i

cialmente se tem os cabelo'; i das as noites- em volta da , f Q R D
�e{:�s, _

.. 11l1�.�:DS ..com!�,le�a� !,unh> :';�s('l�Jla ou .um cre-
" i!'�çÃS' lA�GITIjIÀS'

111el,(e ," lllll.1e com azeite lp.e.1 base ue lanolina. I tJu'·à (lo Amerl;:�t!o ILIL
dO('1J quente, que tLrl1i.! o PARA tornar (JS cubelos nua lã '!Is No'VemIHtt, UJ

rabelo mais elástico e i!H" l:i"�d05f.:5 I_! brilhantes, de-
te; assim também a perina- pois, de lavados e secos, es
nante não o tprnará seco , fregl.le-os repetidamente

Uma fricção ótima para com um pedaço de· seda pu
tonificar a pele do corpo e ra envolvendo um chuma
fortalecer os músculos re- Ç3 de algodão.
laxadc» é a seguinte: mis- Para urna depilacào in
fure cinquenta gramas de dclor d38 sobrancelhas, U11-

óleo canforado, sessenta te-as C\:.fD vaselina. Se você
:;{ramjõls de vinagre de é particularmente sensival,
"lho, cinquenta gramas passe nas sobrancelhas um

água c'e colcnía e cinco gra- algodão molhado em eter ,

mas. de essencia de lavan- Poderá assfm arrancar os

-Ia. Depois do banho friccio- I pêlos sem dor.

�le todo D corpo com está Io- - PARA evitar que a pele
ªão. . t das mãos se torne- áspera c

SE TEl'vI unhas frageis I gretada use esta loção: -

PROrpielA fABRICAÇÃO
REU)'GIOS DE TODAS AS PROfEDH1{IAS
oferece por preços menores a

RELOJOftRIA CENTRAL
d e

HAROLDO REGUSE
�i:i1�X�:��:J'�"�

.-.

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. 1639

Para consertos em geral procure sempre a

melhor organísação técnica do estado.

,

DI
em

Vejl:i fJ (Iue a B E N fi I X Economat
iaz para Vooê:

, AUTOMATICAMENTE. enche-se
de água. no seu nível cerro e tern

pcrarura 'adequada, quente e fria.

2 AUTOMATICAM:l:lNTE, pela sua

ação agitadora, ta,�a suavcmence

sem prejudicar os tecidos.

3 AUTOMÀTICAMENT,E, esyasra-
se para c nxaguar, SC01pr� em ásua
limpa, lima Oll duas vêzcs, à sua

vontade .

. , AUTOMÀTlCAMéN;n:. afag'de
cada renovação de água, extra; a

água da roupa, pelo novo e paten
teado prQCCS�o a vácuo,

(r$ 1.148,50
•

mensaiS

GECCª.O
R!!a 15, d� -l)hnremb!'�. 413 F, O N E
- � - ASSIATENCIA - MECANICA

\'I10SSA . DtVlSA:...E� SER,rm

\
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ASSÍSTi5NClA�mriicA PERl\'lANENTE Á. ÇARGO D'E ESPECIÁLlSTAS
ABÉ,&TA AOS l'tIfEDIC,OS EXTERNOS

.

"PSIQUIATRA

P A R A N A'

Juiz: Amaro Julio Benb -

!tenda: Cr$,140,�9,-.1.0 tem,

pc: Ernpa t,e de 2x2, goals de

Eriéo, Werner, prlando ',� Ge
raldo, aos 20, 30, 33_e 35 mi
nutos. Fir;<ll: Serrinha' 6 x 2

geaIs de Horst. Horst, Eríco e

novamente Hãrst, áos 112, 5,
30 e 44 minutos. ,- Quadros:

,-

Serrinha -- Dílneí. Car;
;k's e Ari'be:v.to; Bíl"'amo'.rski,
Vilmar e Leopoldo; Oflandi,
no, Horst, Er\C'o, Orlando
Q.zraldu.

.

:'
,

•

guardião à altura das uecm;d

sídades do momento, muito
orovavelmente o palmei
rense Juca.

Deparando com tantos
obstáculos. muito a contra

gosto comunicou a direção
do grémio da Alameda Rio
Branco, aos parédros cuxi
euses- a impossibilidade da
realização da peleja esta

noite. prepondo-lhe!'>, ao

mesmo tempo, sua transfe
rencia para-quarta-feira da

próxima semana, 25 de no

vembro. transferência esta
c- rn a qual concordou o Ca
xias.

Portanto. aqui se apr'r
sentará o quadro de Juarez
somente' na semana que
vem, s'e não surgirem ou

trcs imprevistos que redun
dem no cancelamento.' defi-

I nitiv-, da pugna intermuni

cipal que nósso público es-

�����������������������_����_���_�_����������
ti ansioso.porp�senciar.

11105 oDE PREVIDE CUI
:.iQ se adiamt porque ii f�làlidade rem inesperadamente.
Adquiria a sua Iranqtiilida�e
através de 'um seguro confra

ACIDENTES PESSOAIS
NA

MU'TUA CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS

"UMA ORGAtnZACÃO A SEU SERViCO
t 1

nu

CONTRA
-

OXIDACAO
,

....

do óleo resultante das

•

use SHELL X1!100' MOTOR OIL
A estabilidade, na tural do SHELL x� J :10

, f' 1
li dití "

ilIO'-0rt OlL t' rt' orçar a por. a 1t.IVQS

anti-oxiúalll.F::;, que impedem a· formação

rIp rc::;íduo!" por uiais severas que

sejalH as condições de trabalho do motor.

,-

•
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RIO, 17 (Merid.) - Na errtrevís, contrava. Cêz'ca d" 30 minutos oje
ta coletiva. que ontem concedeu á p is, segundo a'Irmou, voltou a

imprensa, o Chefe do Estado Maior vêqo novamente. moverido.sa em

da Aeronáutica, brigadeiro Gcrvá- grande velocida.Is-, que não pode
aío Duncan, deu a conhecer as de- calcular, m.2.S aue c.r}i:�siderav;t n.aíor

cjar ácões de vartos oficiais da Ba"' do que quatqucr outro destocam=n

se Aérea d a Grav&tai enviadas ao t04 Acresccntot, �1t·da -O majcr !\"I::

jOomanc)::mte da 5.a Zona Aérea. se- galhães Mo ta, 11.;€ " t"al oblato cr-.

diada em Porte Ai.egre, e por aque- i briu um arco :ie ci�·�ulo de 60 lP··4us
Ie ao Est_.:io Maior da Aeronáutica: em cêrcc, de 7 a 1 () segundos 101-
na sexta-feira passada, a propósito ciando e parando ") rnovímento mut

do aparecírnento <ln algumas cída, i rapidamente, eoncru.ndo ter sldo a

des gauchas, dos chamados discos' primeira v:z que vil' objeto seme,

voadores, AI) contrárío do que" se Ihante e que narJoa .:J� parecido exís

esperava, as autcrldaues da 5.a Zo- te do seu conhecimento, cl� fabrica

na Aérea -se li1'liíarr.m a levar ao ção no momento.

conhecimento elo Estatt.o Maior de :
. DESLOCAVA PARA OESTE

clarações de ,J;.:clais que viram :., COM GRANDE "\ELOCItlll,.

suposto fenômeno vindo as meo.! DE

mas 'desacornr:anh�das de qualquer Declarou o eapitão Antonb Pir-
relatório. ho. que ás 13,20 horas do db 26 de

VISTO Dtói\.S VEZES
. outubro obs�rvoú que um corpo

O majo).' av;ad,� João Edu>l,.do estranho. ·de fQrm� circular e ele

:Magalhães 1\'[ot" declarou que n(l côr. a:inzent�da, Se úeslocav�' em

dia 24 de autnbeo ultimo, ás 14 pCSlçafr vertIcal, de oeste para leE

l'Lras, aproxüra"l:::')llcnte, fei ChalTl:� ! te, d�'3:nvolverdo _.gr.ande vI}Il)ct�a_
do pelo -1.0 ter.:r,t.'! 2viador Ern:mi . de e a grande altura. Declarolt am

Ferr�z de ·A!�e:1u. para observa�·I· da que no mesmo. <li�, ás ·21.30 ho

u mObjeto estranho que pairava a-I
ras, quando transltava pela <'õt,;;ada

cima iiI.;:. Base ALÍ'-mou que viu a
de Cano!'.sl deparou com um grand",

OllO nu um übjet:.J arredondado, de' numero de curiosos qu� ob$�l'vava

côr prateada fôôsca. cercado de um I o céu. NesEa çeasião, l?arllnd:J o seu

1oul0 julgando ,er de 40.0n') r.és' carro, poude observar que. uma b:l

a "rtura em 4,-,e () mesmo J;P' en- i
la de cõr alaranjada se deslócava

_, ...;.,. � . I para
oeste com grande velocida·

ESPERIDO Na CIIPITal fEDERaL I
de.

VELOCIDADE N�NCA
.

. ANTES OBSERVADA.

O M�NISTRO Da JUSTIca DOS EE UU I o ��t��n:n��S�r:::n: :::au:e�� i�:
meida, que �ec1arQu ter· sido cha-

RIO, 17 (Merid.).,.- E' vem movendo no seu país mado por um sargento para obser··

esperado no Rio o ministro contra a infiltracão comu-
var um corpo estr�riho que paira-

. _ '
. , � .,

va sobre a· B",e. DISO!> que o 10cali-
da .JustIç3. cios EE.UU. sr. nlsta. ° secretarIo da Jus- iou a ôlho nu, calculando sua alti.

�e:bert, que. aq�f vem par- t tiça demorar-se-á qu:;itro � tude em 30�qUi1ômetr� no mínimo.

bClpar do prIme1rO concrres- das no Rio' como hospede Segundo su .. s declaraçoes, tal ccrpo
• , . b. . .

era de ccr brilhante e de forma ar-

s� l;n,�er"'a;ne:lcan� ?� mI.
-I

à O embalxadar amenca -

redondada, mudando,. COll,stante-
nlsteno publIco a lll1Clar-se no. r m:nte, de fOl'ma e posição. Não

nO proxmo dia 21 em São t contente com o que víu, informa

Paulo. Browell aUe na qua- j'
ter ·se ,dirigida � �orre, on.& pc.de

l'd
' -

. . f O R D observa-lo de blUoculo. Dlsse alU-

I, �de de membro do lTIln1S- da o tenente Ferraz qUll o -objeto
terlO acumula cargo com as PEÇAS LEGI"fnVfAS se desloe.:va no sentido leste-oeste,

funções de procurador ge- Casa do AmerIcano !!.A., I com uma velocidade por ele nunca

ral tem se tornado conhe-, Rua 15 de Novembro, 473 ant:s ohservada, perc?rrendo o céu
. '. I

l ntun angulo de 60 graus, num tcm-
cldo pela .-:!ampanha que I po que variou de a a 10 segundas,

•

edida que virá acabar com as

injustiças no serviço publico
Reg�itarão as quo·torzE.

,
.

nações a p�roposta russa
, .,

.

--

PARIS, 17 (DP) - As 14 Anthony Eden advertíu hoje
�'laçõe.s da organísação do A�' ao oeídente que deve ratificar
tlântico �orte se reuniram eS- os tratados sobre
ta manhã para estudar a p1'.o- mento alemãc, \"Z! não quiz€r
posta de Moscou, re lativa à ver a 'Alemcnha ocidental H.tl'a
reàlízaçãc, de uma conferencia gada pelo sistema soviético"

. geral sobre ségürança euro-
. .

péia, ,)inda este mês. As tres

grandes 'potencias·
. ócrdentãís

já deram ii Ent,�nder que ri:
jeitarão o convite sovíé.íco..

.

LONDRES, 17 (UP) _. Sir
_____

.

_._____C�_ ___C-"--

-.. fstuda DIlSP o altooo· de emergencia

"O abono deveria vir de,

pois de verificada a impos
sibilidade total da aprova
ção do projeto de reestrutu
ração geral, tempo um, is
to é, o projeto sair da Câma
ra, digamos, até o fim do
ano como é a grande aspira
ção dos servidores. Ainda
assim .nJio vejo necessidade
de o gÜ:.serno fazer proposta
alguma, ísso porque a men

sagem c:ue estamos estudan
do, anexo ao LO, prevê a

concessão do abono de e

mergência. De minha parte
continúo favorável à reclas
sificação não Só porque éla
é capaz de vir em tempo

util como abreviará a tra

mitação do decreto como
ainda virá acabar com as

injustiças que se observam
no serviço público.

RIO, 17 (Merid.) - Con
forme foi divulgado, o go
verno estaría cogitando pro
por ao Congresso Nacional
o concessão de novo abono
de emergencia ao funciona
lismo público da União en

quanto aguarda-se a apro
vação do plano geral de re

estruturação, Nesse sentido
teria havido no Catet., uma
reunião dos técnicos da
DASP. O deputado Fernan
lo Nobrega, relator do Pla
no da Câmara, �, proposito
do assunto disse a reporta
gem:

Sete oficiais da FIB viram «discos
"gadores» na base aérea de Gr valai

A EFICIENCIA

A UMA V'ELOCIDADE· JAMAIS OBSERVADA" cías são imprevisíveis. .

MAIOR DA AERONAUTICA - - - - Ora para controlar a inflação se

no máximo; desaparecendo em

EC-I
São Leopoldo, Nova Hamburgo e dirigem medidas energicas, radicais

guida. Afirma aínõa que no mesmo "adjacências. Estando a noite limpi- e por vezes dolorosas que devem

dia ás 16 horas, observou o mesmo da e d.:: Iun cheia, em dado momen atingir as causas' do mal e não a-:

obj�to, d.:: um quinto lugar distante, to, ao observar o firmamento teve 'penas suas ecnsequenclas sob pena

constatando a axtstencía de mais de a atenção voltada para um corpo de serem contrá.proaucéntes e de

um; um fixo; �parentemente. e ou": íumtno co ê'� cor avermelhada fôs" .
terminarem um verdaõeiro circulo

tro se deslocando a velocidade ver- 'ca que pairava a uma grande ,al'� :vicio,o. Para" que uma medicação

tígínosa. tu;a e. na direção r-ste , Olhando-o, nnolcá possa ser ap'lieada em regi-
MENOR ·QUE A LUA,;, at:ntamente,' disse te r v.m:ificada: me democrático é necessário qU( Em beneficio da Cornu-
CHEIA não se tratar nem de um, astro riem· ha-:!á·· compreensão, solidariedade,

O capitão P�dro Richard Neto a- de um reflexo lumincso. Seria ím- transigencía, energ.i.a e esforços nidade Evangélica. de BIu

firmou que na noite de 26 de ou- posslvel, aproximar se do que v1\1' principais nos setores da vida na- menau, serão· realisadas : a-

tubro, nas proxímldatârs do rlo em virtude d::. grande altura em qu� cíonal. manhã no . Clube Nautico
GueÍba, em direção do local deno- o mesmo se encontr.ava. Tal corpo, América e depois de ama-
minado Belem Velho teve sua a

tenção desp:rtada para um p'onto
nhã na S.R:E. Ipíranga, ·enl

luminoso, de"aparencia opaca, maior , proxímadamentc. Concluiu o tenan- tem e fnnciOTJ�m entre nós não pos- Itcupava Seca, sessQe)'i qi.
do que uma estrela c algo mencr te Moreira Pená dízendo que, após. suem diversidades pr3gl'amaticas nematografícas, com a a

do que � lua cheíc, tendo observa aterrar, tro.cando id�tils co� os te"
I �ilo pr?f;u:ldas e inccmu�tÍve;': que"! presentação de filmes natu-

do o mesmo. por uns quinze ,minu- nentes Sahba e�lPP. fOl pelo,.; ImpOSSIbIlitem uma eonjtlgaçao de •
- .. :'d _-

.

d
tos. rtvrant= este tempo afirma tcr" II �sfcrços pnra resolver certos pro-

raIS p,rodUZl OS por ama 0-

podidO verific".r. com segurança, (CjJnclul na 2.a pã!,ina letra F) bl:mns básicos .'),ue não ,,;êlmitem res désta cidade. .

não se tratar de uma estrela, da _, -'---- :..-'- -"----�-----'-'-"--�-'-�-----..,...;.---�----......;.
lua. avião. ou mesm<) particular
mente o planet:: Venu3 Disse que

após 15 minutos êle observação, o

ponb luminoso eom:çou rapidamen
te li:! diminuir de tamanho. até de

,aparecer dando enseja a que nes

se loe:!I e no espaço o pequeno ins

tante, apar�cesse um:! grande lu·'

'''OBJETOS ESTRANHOS, LUMINOSOS,
- - - - INFORMA'ÇÕES

DESLOCANDO
AO ESTADO

do, anunc.io· aC]la-se d'_
retamente ligada à cir
culação do jornal. A NA
ÇAO é o único órgão de
circulação (UárÍa que pe_
netra na maioria dos la-
res "do Vale do Itajaí. f

BUENOS AlR.ES, (DF) lHanifestação I "Cristo REi" e a "Monsenhor
O presid.:nte Peron recebeu: BUENOS AIRES _ (AFp) I Lafitte". O." manifest:mtes pr..�
no �abado o ?1onsenh?� lVl:a_ri,) !

- A.s ';;,utorldades policiais da I tendi.am prestar homenagem
Zanm, Nlll1C!O ApO',;t<?llco JI1!11 prOYlUcJa de Cordaba disSOI-! ao h,isp? de Córdoba, m':nse
to ao gc,v,�'rno arg.::nt�no, :'m I ver;::m manifestação de qUÍ- nhor Flrmino Lafitte, d-enun-
pres.Enç.� a.c ;5r . .Jcr(jl1lmo H�-, .

ciado em r,:cen e dcclarção do

!:,::l:lr;C, ,��m\lstr,� das Rel:u:6,�s

I
""

pr,es�dente Peron. cc:!mo inte-
.t_.",tl

T lH�L '�"'.. . • . graça0. da cOnSplr.l1çaO politi-
l'i!E'nnum ,�(\mu.t'lcado L·fll ca-cl,el'lcal. .

puU:t'ac'ü cepois dessa en <- ._ Outro- Discurso
"\·i.'t:l. C:i.!(� se seguiu à vi,,;1.l '._ BUENOS AIRES -,...,. (UF)-
r�tll[!(;;) (�.it�li"l pelo l�uncif) Bt)
U h:�!j . .' (ia:, RElações E:-;:t,·r,)
r::-s. m,,·:. (lS meios bem inior_
nnclr,;.; iJf:lmam qu.? ess, e',

UPv:·;b t ':1 relação c,m é)
OISCLlI'SJ : ,'ouand' do pe:Oj g,J
ner,ll r'l'� nl1 ,e durante .) (}ln1
o presich;1 (' acusou a �e'::�:;
lncmbrcs ,;,(', cleru de '�':.�r�lI...a
rem a ação gov" i·)lamental.

Intervenção Federal
CORDOBA. CUP) - A s1-

tuaçã, t· nsa qUE" ."em verificil
çõe.s do !lre',;idente .Juan P.zror,
:J2bl'e as a' ÍVlàad{'!., politica"
de certo" elementos do clero,
fulminou nntem com- a inkr�
venção ffd·"ral na provincia, u

fim de reorganizar o poder ju
d:caro c':rdolJes.

.

DIA lI! DE NOVEI\IBÍtO DE 1954 - 208.2. LICITAÇÃO
US::;; ALEMANHA - Pronta - 4.000 - 2,000 - 7.000 _. LOOO
1.000 - 15.000

US$ AUSTRrA - Pr,anta - -- - 1.000. - 1.000 - _- - ---

_. 2.000
'.

.

US;; ESPANHA - Pronta·_·-- - 1.00� _ 2.000 _ 2.000 - -,--
- 5.000

.

US:;;; FINLANDIA - Prente - -- - 3.0ÕO - 1.00C!__- - --

- 4,000

US$ ITALIA - Pronta - 1.000 - 1.000· - 1.000 - 1.000 _
---

.__ ... _._. ._

- 4.000
.

US$. TCHECOSLOVAQUIA ::_ Prontz - 1.000 - -- -:- 3.000 - _-

- -_ - 4.000 .

COROAS DINAMARQUESAS - Pronta - 7.000 _ 14,000 - 21.000
- -_ - -- - 42.001}
LmRAS S!ISLANDiA - Pronta -:- -- _ 2.000 - -_ - -- -

-- - 2,000
.

.

BUDAPEST, 17 (UP) - A le
A'gio do Franco Francês - ér$ 00429 - Cr$ 0,0515 - Cr$ 0,0658 gação dos EE.UU. anuncia ter
A'gio C!:J Fr.anco BcÍga - Cr:$ 0,302B - Cr$ 0,3634 - Cri\ll 0,4643 recebido uma comunicaçao di'"

A:g�O d:; Libra SjIslândia _ --- - Cr$ 50,411
.

daI 1:10 governo hU'.t1.g.a.ro, que 'Os
A glO da Ccrc:: Dinamarquesa - Cr$ 2.20 - Cr$ 2 70 - Cr$ 3.40 cidadãos norte ame<riiCanos Noél <lOS sonhos de castanhal;., e, dos

A:g�O da C?roa Sueca - Cr$ 2,90 - Cr$ 3,50 - C!;$ 4,50 - Cr$ 5,80 1
e Herta Field fo.ram .postos em tradicionais ,OLE'S das suas can-

A glC- do Dolar - Cr$ 15,nO - Cliõ 1a,OO -< Cr$ 23,O{)l - Cr$ 30,00 -
. h.·herdada a"'Ó'S· cÍtnc'()i,:, aU'.)s de "r.i ções de amor'?

.,

fCnnt"'lul '!l.;s �.a pa;nna letra DI CrS 1":500
'I:" .r

______,_____ _

'. r, .

.

são injusta.
.'

i VOC� tem, agora, a 9porlunídade

lendencia perigosa para o
-

.. r,fp-rfo;�Z.f;gE��t::
futuro da orgaDI·za·ça-o . d·a U'

.

E S· C· O- -���:;;Ei:;�;�:::�
.

ria.!!! MISS SANTA CATARniA

Contrário o delega·do rltr"o"'nce""s a proposta..
'

��:::!�u:;r��e�:::O�h��l�Z:�
à graça é à elegância da mulher

_ MONTEVIDEO, 17 (U- cont a t d'·
. catarinense, e·isto graças A' PLU-'

) r. uma prQPOS a

norte-,.
Ic-ar-se a garantir a inde-

\
estatuto do. Conselho Exe- NA E mE'RIA, que colabor.andc>.

•
P - Daniel Mayer, em no- amerIcana, tlendente a fa� pendellcia do pensamento". cutivo da ,organização de nesta gi-aiÍde iniciaUva; ofertaram

"O

Pres dente Peron me da delegação f:rl.::incêsa zer dos membros do Canse- A proposta." norte-a.metica- medo que seus membros .e- passagens às primcir::s Coloc�das no
nhentas pessoa'5, aproxímada- i prot�stou ontem na confe- lho Executivo reprel?éritan- na, cuja discussão foi in i- jam doravante nomeados di�
'l1mte. qU2 davam viva a renCla geral da UNESCO tes dos gavernbs. Demons-' dada, foi apoiada pelo Bra- retamente pelos respectivos

trou Ma;yer que se tratava' sil, Inglaterra, Austrália, A governoi Até agora o Con
de �:r;;a 'verdadeira "politi- proposta tende modificar o selho executivo 'se compu-
saçao da UNESCO, ac?n-I . ,nha de personalidades es-
tuando ,que essa tentatIva

.

colhidas pela sua qualifica.-
éra perigosa para o propriq I

PRESO .. UM ESPIA0 ção, e q:-r: não representa-
futuro da organização. De-j NA INI!.[,ITEnR,ll

vam ofiCialmente go-
clarou notadamente o sr.. ,U' A lN. � vernO_

Mayer:
.'

I f""";�·""'''-_'"·
LONDRES, 17 (U;p) - Fo1

.

"Se" a UNESCO quizer· decretada a i:il:i�ão p:e'Ventiva de

permanecer fiél à sua
.

__

John Claren.ce,., �e TInta e .sete.
_.

mIS
uno�. Clare'nce.e acusado de eS-

sao unIversal, que cún�iste tar colhendo inf��ações se

em difundir a cultura, deve� � creta'S 50hrf!> a defesa anti aérea
rá ser independente das cri-l britani�a:, �ue p',:)deraam ser ·ufeis

ses e influências políticas 10 a um lnlmlgoí.. •

cais. Os estados muitas

ve-I-------:��;;���:;��;;:=__��::ç���!ãi!iil��i!=�zes tem tendência para 10- ;P""#

MA'
.

grar o individ�o: A UNES- �O DiACO pelo contrat'lo deve de- r_. �

I

Bnls·a Ofi.cial de Valores do
rEstado de

_
Santa Catarina

Rclnçã:> das disponibilidades cambiais na Bolsa Oficial de Valore3
de Sanh ·Catarina:·

, .

NIVO djscursl de Peron:

«N ecessidade: d.e um

mundo latino»novo
POlTOS ,EM LIBERDADE
APOS 5 ANOS DE· PRISÃO

RUA
BLUMENAU

xv DE NOVEMBROt N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

:x;-_

I M P o R T. A ç A o D I R E TA!
"

Agentes rrA U S J I N"

Peças nara: CHEVRO LEI, FORO, G. M. c., DOODGE, JEEPS, INTER..

�i NATIONAL E MOTORES HERCUlES .

li;

I �OR�AMISÀ�.�E(�ISADA PARA VENDA POR AIACADO ·-11 SEUS��4:NAL
���_",_��_"'__."C"""'"�-K""_��_"'_"_ � <====o-===�=.,_"",..,;".,.=="""'-..:
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