
tJh o jogo' como instituiçãonormal,lesalizada l! ofidaliz.�da é grãvissimo sintóma dedecadencia moral e politicaI'
--....... .;_,
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'.' {lIIovimento de .,81 t U
�t�N:ln9:uem quer olhar: para o fUDgo doi POçO.��I' •

r 'Ri(( (CBl--:-ü gel &068 M:O�� .de de aconjeeímento nacional, por outrn� fatos Inê8nd�$een- do movimento de 30, o gal.
,teiro; apreoisnl!o do ponte d& àUàs milito eompreenslval em tas, sua figllra se projettt:' com Goes Monteiro disse que teu
vista pr-lítleo o . regresso do n08so melo: Ele -se portou no íutenaídade, por forca dos havido muitos equivocas nó

ex�l'1'eBldente Wllshigton Luiz, ostraelsmo com uma dlgnída- mesmos acontecimentos que julgamento dos homens e> dos
fez 8$tas declarações 8 um de que nA'.1 é OOIDUni S8 en- o tempo oferece no seu 1'0- sconteotmentoa Nínguem quer
vesperHu,:.·..

.

centrar nesse mesmo melo. lamento eterno,.. '
.

olhar para o fundo do poço,
O regresso do sr.Wáshlgton ligora que 88 paixões amor- Depois, aprectaudo o de·

.

Acresoeurou que o moví-
Luiz est� .. tomando Uma forma teceram ou foram substltutdas senrolar e 88 aoaseqneacíus meato de Outubro não atln- «O que existia antes de 30
-----�_.___-'----- --�--�---,--",-,--,---,-......;,.------,;__--,.._-__,'---�-- gíu seus objetivos. Para [ustl- não poderia permanecer Bem

,'DIA.. "'.1'0' }IA IoTUTINO troar esta minha negatí -a, te- .granres danos para o país, o
8 ."u r \i"\ ria de enumerarmuitos exem- que resultou depols de 17 a�

píos, de revolver muitos nos tem de se: modificado,
epulcrns caiados por

rOfa/dentro
do regime democrntl

Basta lembrar. porem, que 8 co. ·para diminuir ou suprt->
revolução não trouxe 8 esta- mfr os males atu ais, que po
bltídade politica e soclal; não dem ocasionar graves preju
resolveu os problemas mala jZ06 para a vida nacional.

,. -

ro na tingiu ·se
o regresso do soro Washington Luiz na apredação do Gal. Gois Monteiro

Dó «Correio do povo», de sintoma de decadencla moral

elprojeto
no sentido de amparar

Porto .Alegre, extraimus o se� politica»: a saude da nossa, pobre gente e

guínte : ..

'

'.
.

. .

E, lamentavelmente; tinham f nalmeute, qualquer tentativa no.

«Pe acordo com. informações raz.
ão. ·.EI .lastim,.a.velo que um de- \SéntidO' do . soerguime.nto moral Ique publicamos por intermedio putado eleito pelo povo a fim de nossa patria.»

do nceso serviço telegrafico, foi de defender seus interesses. a- Devemos levar ao seu conhe

apresentado, .na Camara, pelo presente semelhante projeto que cimento que este telegrama foi

deputado Carlos Nogueira, um aceito viria agravar ainda a ei- transmitido tambem a todos os

projeto de, decreto-lei restabele- túação de penuria flsica, finan- lideres da Carnara dos . Deputa
'cendo. ô jogo no paiz, ceira e moral do nOS80 pobre dos, assim como ao s. excia. o sr.

Essa sugestão repercutiu pro- povo. Seria preferível que v. Preside�te da Republica. QueIra
fundamenté em todos os. circu- .excía, ço:::-o defensor dos inter- sr, diretor, aceitar as mais cor

los tiaçjonais, verificando-se rriui- essea do povo apresentasse qual- diais saudações de Carlos Mo
tas re�çôes desfavoraveis à me· quer projeto no sentido do au- rais Velinha, presidente da Liga
dida: agorapleiteada por aquele menta de produç30. De qualquer contra o JogO»
parlamentar,

'
..

Entre as entidades que,
.

des

_it"éde .10go; p;rpnigdraru -e. restabe
f >51ec!mento da jogatina, figura a

, "Llg-a contra oJogo� desta ca-

pitàl�, <qn� .

se' encontra .atual
mente 'sob a presldencia do soro

Carlos de Morais Velinha. E d di
.

d P ·d l"b' d dDáquela entidade, a. direção
..

mpossa O O retorlo O art. o I erta ar a
desta .. folha recebeu o seguinte 'Capital Federal • Discurso do snr. R a u I P i II a
teleg.rarria :

«D�aüte do projeto de reabet-
. Realizou-se, no auditoria da

tura da jogatitla no paiz. apre- A.B.!, a cerimon�a de posse do
sentàdp' na Camara pelo deputa· diretorio do Partido Libertador
do Carlos Nogueira, tomamos.a da Capital FedElral. composto pelo
liberdade de 1e:rar ao conheci.. sr. gal. IzÍdoro Dias Lopes, pre-

.

mfmto qUI:) a LIga centra o To- sidente e dra. Natercia. da S:l-
��i go, dirigiu' lhe otelegrana abai· veira Pinto da Rocha, secretaria

xo transcrito � ..

'. considerand_? 1 geral. .'
q1.16 Q seu prestlglOso e presti- O deputado Raul Pilla•...• presi.
In050 orgão atacQusempre o ue,. dente do .iretorio Central do
fasto vicio, ap;eIamos no sentido Partido, proferiu, na oca8ião. lcm
de V. S, cOlltltl�ar a campanha gci discurso, do qual reproduzi�

k .

de mol�e a .evlta� a passagem mos ú seguin�e trecbo final;
F' de tãe 19nobl!rroJeto:. .

-'- "Repito, portanto;·. que -d�
4tIJ�putado Carlos NogueIra -:- superestrutura politica .pouco ha

Camilr� dos Deputados - �o que esperar, enquanto não are
",- A· Imprensa transcreve na ln- formarmos

.

radicalmente,' insti

Jltegrã O' seu li1menta.vel . projt:to :tuindo b regiime de efetiva res

,., ,'::ide. reabertura da jogatma. no ponsabilidade preconizado pelo
palz.

. . ... .. . .. '. Partido Libertador Mas, que se

E�quece v. eXCla. que o atual há.d6 fazer, enquanto isto não

pr�,sldeQt!;!l da Repuql'ca, _9.uando se dà, ou
.. qlie se há·de fa

UUOlstro da Guerra na, d.ltadura, zero para que isto se venha a dar?
em tou vavel gesto, profbgon o Se o· remedio não vem dá cima,
jogo, dizendo,. «E' o vicio.do8 ou de cima dificilmente poderá Râul P iHa.
'viciôs;, pois é ele quem pratica vir evidentemente há-de vil' de '

.

todos os .mais.
.

,. ,
.

.

. baixo, do povo, dos CIdadãos ar·

Esquece' v. excia. que ri
.
Du�.- ..

'.

ganizados em partidos ,Politicas.
que de C�xías no cam�il4e b::t� '.0 "HeraldTribUDêU critl(a Na.formação. dos par�;dos, no

d NdoV8i . 0trIlt'annSte-AdSe c8lrl�aUstalha e� ···.otdem do dia, escre: .... ....�. .

. revlgoramento dos part:c!os, na fi as me a me b
4

veu ;. cO jogo é a mais odiosa
..... a A r, 9 e n t I n a eleva�ão dos partidos, está pois mas vitimas isoladas causadas

das paixões hUmanas, .0 vicio'
'.

"

.

a salvação do país. Hà que fa- polo ciclone estão muito Ilhá!- ,-

que os peiores males acateta�," ;Nova Yorque -:- o jornal',' He- zer, por meio deles, . uma ca�· xo da realidade.

soCiedade, por ser .0 veiculo,,;de' t(j.ld Tribune" !Jublicouu1ll �dito- panha tão vigorosa
.

pela reah- to�:!dn��!i3o:,il�e;:a::8m.���
a:odos:'()s crim es.". .' .' ...ri,:l� criticand? aeveram��te �o G� zação da demoeraC;_la como

.

as '"

Esquece v. eXCla. que alUda verug argentino que. e!iLarm 'ti- que, neste mesmo paiS, �e flze- la temp3stade, se eleva li 56

painltri: n9 .ar às magÍlltrais pa,' ran..do. partido di:t escasses muno ram pela independellcla, pela e mais de 100 pessoas 6i\o

lavrali.!Qe RuY Barbosa estigm�� dial de trigo para vende·lo por eleição direta, pela abo�ição � ��gJ�a�O��I�r::�:r��!��8�I�f
liía" ti�ao_do .o\jogo como lepra do p.r�oB.ab8urdos. E d!z que fle- '

..

1 .... 'br Ou ael'emos capa O nume.ru de faddos é Im..�. VlVO verme do carater.
.

na.faÇlI por termo a ISSO, se os pe a repu lca.

���2.'..._.•.'"
.

ESqUe.C3.·.' .•......v.•.•..: e.x::iá. fio.a. lni.en.;tf!.;.' E.�t.iil.1......0.s. '.
n

.. n.idos '. pr.
Oibíssem

.• ·.qu..
e

leso '.d.eate.. esforço, ou perd.i.da es� Pp���i!:t' r8e:::m�n:�' p�Oqd::�:
.

'.

as memOraVel! palavras dos bl$� os dolares" f.:lrneCldos para auxI-, '
.

.

. �os de São Paulo na }üstorica liar
..

a EUrOpa•. fosaem de_vIados tara com li democraCia o oosso �:l: '��. ����I:���n�:en�°U;:.Pastoral de 19.42: «0 Jogo ?o para. a �r�en.tlna. �ra compra, paí�. ,pois ninguem se salVá, se
quena cidade de Bilo.xl, po

111 o ib$ti�ulçãd normal, le gah�a� de� geneto. aClma dQ preço mun·

º-� e I;}tfiá.!i�fQ� é s�:�j!�;�1 �!�l�.·
....

a�o qtliaer reglm�u�e lialllªi"f;fe, M.iIiU�ll!sjpil
�"

!n..UMBffk6' Quarta feira I· Outúbro de 19,.7 • Dr. Al::bDle8 BlllJlill Diretor' �eaponBlI.v61 • Mil XXIV Nr. 9
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.

.
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.
-

,C'P�()testocontraop�ojeto
� que restabelece o I o g o

o remedio·vira'de �aixo!

."....

,,'

fundamentais de CBrater. eco
nomtoo; não melhorou as con

dições de vida e de progres
BD, senão ii usortsmente, En

tretanto, foram dados muitos
passos.

scri ilaes a r

Praticamente (onduido . no Rio o
rito a respeito

Rio (C B) - Prestuo

depoi-I
tuosos da Ditadura, o ex-praça

menta, perante a Comissão de da Policia Militar do Distrito
Inquérito sobre os Atas Deli- Federal João Basilio dos Santos,

preso durante o Estado Novo'
corno suspeito de professar ideias
comunistas. O depoimento reve

la mais uma série de atrocida
des policiais do tempo em que
exercia a Chefatura de Policia
o sr, Felínto ::'.tIull�r. Após 0\1-

. vir o sr. João Basilío dos San
I
tos, o presidente' da Comissão,
deputado Plínio Barreto, cornu
nicou aos seus eparea que o

trabalho relativo á apuração dos
crimes praticados rio Rio já es

tava pratêcamente concluido, de
vendo ser ouvidas apenas as

testemunhas já. couvocadas
alem dos acusadoa, A Comissão
passará agora, a examinar uso ta�
los ocorridos nos Estados. IIlÍ-

dando a apuração -de umà de-

uuncia já apresentada, proce�

Felinto Muller denté de S. Paulo.

eliminação do velo
Masaryk rogou aos seus '(olegas. para
que

-

deixem de falar' em 'p�9xi.ma guerra
FJushing Meadows -' Ao - este privilegio e modificar li

prosseguir hoje �m suas ati· Organizacl1Q Mundial.'
. :

vidades, R ASBernhlél':l. Geral Por outro ladO, o delegado
das Nações' Unidas aumentou (c�eStovIÍCo. sr. Jan MaSR"
o numero de pais9a que de- ryk, advertiu claramente aos

Sf'j'lID a ellmioação do veto, Estados Uoidos que a' EUl'Q
embora a Tchecoslovaquia 6 pa S6 inclinara delinitivamev-
6. França tenham se mania te para a esqusrda e rogou
restadc contra 08 planos nor aos seus colt'gas que. "dei·
te-americaGos pa.ra reduzir xem de· talar em pl'Oximlt

guerra mundial' . O sr..Bldault
tambem se fez eco dt'ssa
exortação e denunciou como

falsa 8. acusação soviética fte
que o "Plano Marshall" cous

tltue um manobra pa.ra divi
dlr o munao.

Rs vitimas do ciclone
nos

..

Estados Unidos

Curitiba (CB) - Os Ldrôes ,le

galinha.. mostr.rnose partictilar�
meute ativos nesta capital. AI.

guns deles. depr.ís de levarem
todas as «pfDosas" de um gali
nheiro, escreVti'3.m DUr.! canão
de visitas o jà vulg::.rissímo »{1O
mem não! ", deixando-o preso
ao pescoço do galo. l' de a(:en •

tua r-se que LS larapios respeita:
ram apenas o galo, não deiy.éu.
do nenh�ma. galinha �arii\ q.cufl�

tf� f\ l:w�tQnª,! �
.
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TOR�ADOR DE CAFÉ r _

PERDEU-SE
- SH:If'rtla -Bola» 1
vonde-ec um usad i ,T.'hl eixo Cadar dum automo .. i I Caminhão fi oleo 0'ú, marca

f, na São Paulo, H�6, B:umemm I :'d "e'�;�'.E._,__�. t:_echo de Testo Sal-
_,_.. ,·'�.E"N...:1�,.H�EJI _. ,

_ ,

� t ro ,! ,�!!.."ldldl. Ped,�,i'E': a pes- C '.fi lnhão ,! �:;zohna. UHiICi, �
-

_

.

!:'�;)!:cj:tf�i�8::: �:d��;�a d;�el�:'�����';-'��o� "CI IEVROUnn
' f{�(;iSClft

! Ofecin? Artic Ltda. C�JDTp(H1h!a F'abricn de papel 'f

lGí.'at:iica . .:ii' bem, lT!'lJAÍ
� "���'1(_::::.!"�'rl"�,,�-;;Y<��-' '�"'l'�S�",,:::>l"!<

� ��====.-=-=�--�----------��=-�-===----=-----=--=

llJ11 fogão crouo.nico a carvão e
'"' � m

UJl; aparelho para esquentar café'l
tRiLliLltl-l.tU

_

..t,' Intorrnações no Bar Gruta do �=._.���=_��

Leão, Itoupava-Seca, . m�� ����'- ---_

� �
e

VENDE-SE i
�

,

d f
�

um terreno com I r o rn ne ren- �
,

_
'l

te, 100 fi de fundos, com um �lado I I Ó m c do outro com 56 �
rn, com uma casa de matc�i"i.;
agua encanada e um optrmo ]
rancho, I

Informações com Bernardino
Moseí. rua Desembargador Pe
dro Silva, 25-

.,;..;.���-----
- _,--------- -- __---_.--._---<--�-

�"if!C:?��pwww:mi;T'7S.�3'"'q:;a-qg�1Z.��A���.��,.�,.j:-c� t���:'!v�-�m��.....,...
..

-.�fJ
, � I

VENDE·SE

Armado

Itoupeva

-

HOJEeern

noites,as RU!l Marauhão
N' 27

com
,

se�s

A iMPORTi\DORA �AER(/,Nnl tTDA,�ocommiica
aos seus dlstÜ1tú,6 íregu.",scs, que e��á p�I18iWI��)?t�
6pBrelhtHla pgr-a qualquer en�eeHo de. RA_l?mS,
sub 8' direr.§;ü do C(Hnpe:GiBÍ':' técntco vludo direta-

mente do Rio de jsuerro.

S
te D n!!1 .ç:, r.!1f.U A�\��.:?_��;;rl·�":!·' �nlt"".��;;::,!�,Ç.�'

ervl�o �'{Bp.uO �1 ue �U;}'Jg�Jl ..1fíj \,.'l,iia�;Iií�.i1n,-kl1

Dii'lgif;!le á IMPOftTADOHA MERCI�j\!TrL LTDA.

Rm� 15 de Noveu;br0, 146,:1: - Fali"', io54 - Blutnenau

AZEITE
•

NOZES
f. DOMNiNG �

ci Fígado, o Baço, o Coração
o Estômago; os Pulmões, e 8
Pele Produz Irôr ea I10S 015808.
Reuun.usmo, Cegueira. Oue,
da do Cabdu Anemia, e Abor
tso. Consulte o medico e tome
o p o P u I !Í r depurativo

--_\

�

Compre R
e eompreré o melhor I

t:sta � a marca qu®
'lIldícCl a mali olm

.ijtlCllidad0 tim

Distribuidores no Vale do Itajaí
do t\me�;;;lcano

John

S /Jl.�
�

L» Freshel fi Fundado." ""

Mercado de Automoveis

Rua 15 de Novembro N, 487
BLUMENAU

Prdtram a farmha t'aon��ad;
pelo �ttOnUm JOiNltUU

foto
.Profi§§io�al

Novembro, 59ô

""�":nn.��a!:'l'.,,,,a,:lI,1L;w�.!!IJIi�llovllil&�,l!l;.JI

RDa 15 de

�

emarcil(.!ão em f@d�
:2>

88

mercadorias na

1-§o�iedade Beneficiadora
adei.ras lj'�$

Telefone 1248 -- Rua 1 de Setembi7jJ
fornecedores de Madeiras em Ge�_lForro Paulista, Encantonewas ele Qualqu,er E8p�cie

Alinhamento, ele. etc.

EspedàHdadee' Soalho Marca Strob
!

'
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CID. I.&....DE DE BLTJ
.. ;n!�.

'

r'. !1.

NA ssírn é a tinta SKRIP da SHEAFFER. 1000/0
.t"Il quimicamente pura, não deixa sedimentos,
seca ràpídamente e não ataca o delicado meca

nismo das canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem

po e da água. Acondicionamento em cuba-tintei
ro especial - criação patenteada de SHEAFFER
• _ que faculta o aproveitamento da tinta até o fim..

ME

São nss m us peTIas stwatter. In

teiramente de ouro de 14 quilate.!!,
o que Lhes dá o vator de uma verda�
deita jóia ...
Plavina na, ranhura, o que facilita o

fiuxo dr. tinta, dando à escrita a.

suavidade de umu carícia ... Po ta de

irídio, o que permite escrever de dois

modos diferentes, com a leveza. de um

toque de pluma ... E:scolha para o seu

uso WTOC( cunerc SHE r:1FFER e poderá
escreva dn maneira que você gosta,
durante toda a. sua vida.

CREST m: l.UXO: nl$ 525,00
LAPlSEIlH : çn$ lllÚ,LiO
OUTlWS MODELOS
DESDE CR$ 105.00

FFE

-=1RSpre!êntanf!:1:s exclusivos.

par;l o Brasil:

M. lS03T1NI 8. CIA. UDft.
Filial de Porto Alegra e

.r-o, to de Conserto3

Rua dos Andradas, 894

Porto Alegre

,..--._.,---

A jóia qU? eSCr2V?

Dr. Anonso 8alsini t
Medico EspedaUstü. em I
doenças de Crianças

e da Péle
CommlEHío - Travessa 4

de Feverell.'O Edí]. PHiter

Dr" AlJ'ig 2�e De Caetano
,

MédiCO

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as I; .30
e das Ll as 17

Rua !5 oe ,.c,vfmbro juto
ao Hótel Elite

Telefone provisorio JO�J
Residencia

Rua Paraíba No' 8
Telefone J288

Dr. Arão Rebello
Advogada
Esc�' �J>:.' u io

Alameda Rio th'&uoo

Dr HeQ. i1l P?!pe
CUUlcage:rai. Especialista
em moie.s!1as da garganta
nariz. I.n}vidü8 e olhos.

f,n���ita&: 10 - J;2 M. e 15 -11 DIl.

B1.UMENAU • HUA PIA li!. 2:

UR. ACUttlES SIMI
ADVOGADO

"CIDADE DE BLUMENAU"

Or.. Paulo Mayerle
Medíeo assistente do

HOSPITAL SANfA [ZABEIJ
Clínloa Medica e das orean

ças, partos e eperações -
Radiodíegnoetlcos

- 0- BLUMfN,\U -0-

o Arauto das aspiradies do Vale
do Haia!

_. FUNDADO EM 19M, -

Dire<t·r_l{eRlloll1,avl·l:
o ... &M:1i1itiles Bai5inli

Dire:;ül"Propriewrio:
�11'. Afonso BlI:dslni

ReJr"}iio e Admislraçiio
ltU..l. 4 DE FEVEHEIRO li

I �iD vH)1

Um r�cDrd de fel�tlllo r:':8in����;.:�batsdo no Recufe

I
Bem �'s�a(� clf:n �stfll- IReciTe, O tt>!etlpistll Nlítun �lH�<1to5 de medição .

Barbosa, dli agê:[IC.la local dos
_. m?,jernissimos. . _ iCOHelOS e Tel�g�af\)S, bateu Rua!.l�':; �<erembro fi lj

6

lo recurd de atívldede numa -�----,---_.-

maquine de teletipo, recebeu- A publicidade e a arma do
río e transmitindo, no espaço negócio e dO' des envolvimento
�e quatro hor as, cerca. !te de tudo. Divulguem, publiquem
;)20 telegra-nue. com um rota!. e anunciem na revista "Expan
de !2.fíoO palavras, �mton B3�·1 são �coilomíc1" cujo redator e

))1)86 fez declln'ftçoss cOnfl- organisador, Prof. .. Jonas de
ante e. fi que dentro em pouco.l Araujo Abreu, se acha nésta
b,terá o seu próprio reeord.] cidade.

L�t' e AÃfredo !'Iô§s
ll. edico

dI!. H< S!1 tal SUl. Izabei
"�t.o>el!'"Gç6�s
Ci.L.1'flCA . GERAL

�re�o,�rl�4.� lt��G!.n� I109H '- ASl:linaturns, lOS!l

IPublícidade, 1O�1!l.

Venda avulsa - Dlas utels, Cr$ I
'},5.) - A trazados, C, $ .1.00 IAssinaun as; " Ao " Ur. $ 60.00 I qj' .•

.

Semestre: - CI� :�;O,OO l ��g��1m

\
Menção: -:-: A díreç�o,_flâo s�; " l? O!ere(e ...,sse m emprego
;�s.ponSab!h�a por, 0P',m0e.s em!�!" .

\_)FER�CE SE emprego a verito-contador qn.e tenha conhe-
tidas em artigcs assinados. mes Cimento do Sistema Ru ou Rernigt. n Ps eterencia caS3(]o. Te
mo que sejam com iniebls. Ad rá C35a de moradia, com luz oletnca. LOCAL dist mte 1:) qm

\ \7�rtc. tam�em. que e.riginais K_e- 10n etro2. de RIO DO 3DL Escrever. do I,rorrio punho a:

bldos e nao aprove!taaos naü EMPREGO - Caixa Fosta! 20 - RIO DO SUL
serão devolvidos. Oulrosim o I

serviço leieg1tlfico nada tem al""'I_
... ....._""m7""""�_""·,=""'·""·""·""""""""''''''''''''''''''_'''''''''''''''''''''''''''''''''''_''t'''.s"

haver c.om a Ol�elltação. de: jOl- 11 D V O G A O O S:
nal e somente e reprodUZido a

, D M T •. A .

'

Htulo in. formativo para nossos

I. .

r ax lavare�

�.'ftmar.aleitores Dr. Arthur Balslill
Escritório: Rua Bom P...etiro nr. 2 !' andar, saLa !$,

Fones: 1150-1375
'

;
. ��[fJCIQ.}'1.11!.q!.H..I:i\l!!l'{§"l'!�=,_J

Perdeu�se

Dr. RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA EM GERA·

(Varices - Ondas curtas}
fone, 1226 D 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

li; III!
ADVOGADO:
Dr Q Ayres Gonçalves
Rua 15 (.e Novembro, 415
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ontem, no trajeto do jardim
da Prefeitura até '" balsa, um

\re..

logiO

rnarc.a. ��.E.st.U?iO»
Qt.:em

o achou, pede-se o hvor de en-

trega-lo nesta redação que se

rá bem gl'í>;ificado.
'

BUleI< SUPER 1938 - Vende .. ;.;e um em m'::wniik.
estado de cons81"I;'ação, Lunosine, duas pc.rta8: C(,�:;

radio e (,!.apas, côr preta, PH3ÇO Cr$ 35,ouO;ÚD,
Telefone, 1405,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



o viõe
Tudo dependerá das (culdiçôes do aeroporto local
-, reriamos Unhas aéreas. para o/$ul até Porto Alegre

e. para o norte, até a (apitai federal, (om

escalas em' Curitiba e São Paulo

Df\ S$ <.;

1\ 5 I

A "REAL SoA. de Tl'smJpor- clonada apenas ás condíçõ IS

tes Aer�Ob")tu ndsda em jliuei- dos repectlvcs aeropoetos.
ro de 1�:\t5, desde então.reom O campo de pouso qU!3 O·

sua frota de aviões - I í Ierecer mais segurança para

"Douglas", de 22 p3Bél8geiroB ,a aterríssgem e d.ecolagem
e 2 "Brlstol' de 32 Iugaree - dos seus aviões Bera o esco

vem cooperando eitciente-ilílhido. Esta íntormação, aliás,
mente para li €oJuç1'io dQ pro·�noB Íoi prestada pelo 8,1',
blems des intercOIDUDica;;õ8sIB€'Dto Pereira Oüvera aomo

nos Estados do sul brasHelrü�da firma "Olive ira & Cla.". 8-
o prestando íuesttruaveís ser-h/mtes na Capital do Estado, PORTO ALEGRE, (A. N,) - ii rer do L"mr.n, VH'W. .fi. aCP?tu .. ! ÜiV� piH'hiHicn há mnltos
viços 60 seu cHooércio e�da �LEAL», que esteve em O Jornal "Folha da Tarde em er-se. cada 'H z ruais, al.e {!! 5".HViE.

índustrla. IvíSÍt8 'õ esta redação e com elrcuuetanctada reportugem, �'oato de niln ihe pc'rmWr Si-l 'I'alvr-z !=H,eS'1 E'xisiir uma

Atualmente, mantem Iinhasjquem pa:1',lst.ramoB demorada- narra uma C1H'!1 mil&grosd j, quer, Ievantar-se. sern f; aju- fxplie2 p:n'H ü ocorrido,

regulares pura Curitiba, São mente. Padre Antonio Ribeiro PInto, ca do duas PP.3tY'Ge: Caminha- fora dfí C�Wi1o (b,'8 mi-
Paulo e Riu, com partidas de O distinto visitante, no de- mais ou menos da forma quo va, até ontem, com eXÜBmH lngr8é1. Não nos etibe PíifNH

Elorlanúpulís tu{llUI os dumin-
.

correr da pale"ltra, interpelada segue: ?iiíCuiüade, 1 prd:'!:1,a em um31 ('8tH parte. C�;nR1glJl'úT!OS �p�>
gcs, segundas, quat�a e sexta- sôbre 8S condl�ões do nosso, "A senhora Irls Fonaeca. fi[:flgllla .1: fIH!P:H'&OH PS)�' urn81 nas, o acomiocido, 8(',J1 iwn f'

!elraB,às '1,30 e, para Porto aeroporto, info.mou que o com cerca de 50 anos de ida- P€d1::1ÜÜ (ta fUíLU!!d, Ele c que crHlí,r nrn FÓ (iptnHH3 ti sem

. Alegre; nos referil1üs dias, exame do mesmo tora satls- de, residente I�e@!a cHp��al, di:' pode chamar Ih3 C,dl:<l': [:',1', I íBZ>'f 11-. f;;,:HH f()i.lHnce. U;3.i1i
.

com partidas ás 11,30. Iatórlo, coustatande-se haver começou a seatír ha mnHOS os �H:iS8{)8 d!1ljus, E znerío ourn I i'E'nh(,ra pa,'s!Hlca há mu.tos

"". De.
Curítlha pai te nova lin. possibilidade da "REi\L' l s- enos, os prlrneíros oteítos de

I
quase urraetar, entre 1'8 q�H-1 fElOS ieVé.HIÉCE-.t;6 e a.1<:L'Ld

ha, COW< o seguinte íunerano: calar com seus avtões em uma parallala que, com o cor- ��o paredes de um terceiro f
Iacarezlaho Londrina São nOBSS cidade. '.

pISO.' >-�"""--"'-���'"=-�-�-�'_=A'''=�.

Paula e vic� versa' Els poís uma noticia alvl-
. I

A'ij j 8 horas de ontem, nn,!8 Di! j\ "�'�I1" B W " r
Organização .modelar.' que çarei�d, p�la qual nos COl".g�a- . {fpl{n·iI::--D··�:-"'"'E···�Q(,l'·�;';�::';� ou �Ileno8! à. 1,1'is fO[ígec:l ec-

•

ÍI"
_e" alsmi I

procura servir com eIiciencie,. tulamos com li firma "OiiVílU8j' r: 'AlItUM··. �oPlal:} �êbIEi,. por I-H'Ei'iO procenente i », :;,.:,::'L):V:�;?i't�DO. ,;
segurança e conforto BU. fi elí- & Cla" ante seu desejo de (i�- !: ..�. . ..�� :.:: ao RIO, um pequeno pacote I J::.�C�'�",:�'":._!��'í�(}0 �m!!la C,�!;1��- I
eutela, a REAL S.A. Transpor- tal' Blumensu com tão lmpor-

.........,,AJ -_........ ,_

:l'lViado pm� llm� P��!iHH� a�i- II :::B:�; ,:2," .�.. i;:!?!!�; 1 !t;�. I
tas Aéreos vem procurando, tente melhoramento ao IDes' S A B R T{ gl1_ Seu eonteudo uma meus- HedUeutlil�_.. f;'.Jj Brtw- I',• , - .1:

I' I l\..' S 1 'r. "fi v" - 1 Q'15
por todos os meíos, smr-Itar mo tempo em que formulamos .!lEl (,(3 d. GDiHH'f.l, {ln \"aCR. ==-_�:::,.�:"��_���.. ,:

seus serviços, mediante fi lo- votos pela plena execução dOE �amp;tnha pró - aH�betisação uma novena, um retrato do
---==->=="-_.

oaltzação de novos pontos de' e!Jjetivos que tem me vista. de idultos: Pa d r e Antonio, E. alem díss« il'lf� I\}� ,nO >' � C

I' -. llb O I;$i�hcr� \(��!:.'1,;;i!? lfíW"I.�
escalas em regiões onde

081
uma Pxp Jcaçao �more como .... �. ""1L"""",,n liH�""';JiHá ni) livro uma luz calma .$

servIços aéreos estão sendo
que to"na o mund.o maior:

deveri12 procedt.r pari} übtCi @merfc&no terá Q1i� e�tfar
i.nsiste.D.'emen.te recI8mado�, ·Ai!olu�t!!!df'll. I',u,t"'!lil

I tiS g1'U,l!18 celestias Bmaondür;.

Assim e qu.e "retende esten- �'&U til..,. \.VII lU a sra. Quem ,(� pelos olhos d'almJ i ;ie NGSS3 SenhOfií. da Gr<Jçu para li) (©��s�H�o d�P vê mais '!Onge e vê melhor' . •
. -

p ,;
.

der SU!l8. linhas a Blumenau.·. P.affttrn - por liherml�cliO 110 Jilúre An- $; �� --

l1ii !!IU ' •• A�"m''!!ilG;rMiiiO
ou ItajlJíÍ, ou JoínviHe. Uma Nas vos,as aulas de estudo, tomo. A waicaçf:ío, por úlüU! . '.'. ""'"'''''' {'>II

de"'l""" ·r"s .... id,a··d"'''' "erá "'er-
'

b' l'd um tanto caballt'ltica era 1'.
• ..

'-.

Vida"'petlo"'s ;viõe:'d; comp"'an- Buenos Aires - O Tribunal �eJ�n��\:(�o;j:sa�lae:cu�:' 8Pgllintt:: COlocar a inedtdha"
" R��; (C B) �-- ,0 Embaixado

hia. estando fi escolha condi-
Federal confirmou que onze pes-

para os em\:)ates da vida. dontro de um copo com 6guu,. ,:osjl:'..stac!lo1i, LTmdcs no Br3s�
soas foram presas em conse· colocar o- ecp') sGbre {J reil':i-!lJ('!c arou, 1OJE', que 2e<edita Gul[
quêll,:ia dos prepar'óltivos de um Um livro aberk parece i:l'ü dO.p.l:ilhe-,A.'{ltoniü e H)y..tlr/[O�Br.a.T.5i� p.Odera·.Ob.�er .dO.ti.

E;;tae
atr-ntado a bomba contra a sra. uma ave que que� vo.u; I a novena, De auás em dugs d'A; Ümoos cerca clL� '10 mil to ..

Eva Dúarte Peron, esposa do e, quem lê, ireza uoa pn?ce ! bOTas tomar uma colher ;,jfJ. llelaJas "tê dezembro dc.,'tl." 2i1.0.-presidtõute Peron. A noticia des- ao SABER, santo 110 altar. ágUl'�, Apó� os no ve dias, eIS-
' todos os illeze:;, Acresctnto!l (j!1O

te fato corria em todas as bôs' I türia em_-H.tla. os prn!xu'ql1F:S norte-an:cric;mos
'd 'd b Não descureis a ldtura, d

-

cas na Cl a e, nos ara e re!! D. 1;'i8, entretanto, resolveu e tr,lg,o pilrd o Brasil eatariam
N· d d

. .•

t t t b
-, que a leitura nos consola: I 1 d.l. a ata o amversarlO aa auran <:,8 e ou ros esta eleCt- iniciar, büment6 b.t1jl), o rHtl[ü OUnc.!CIOtlZ, os apenas ao rein

Republiça - 15 de Novembro- illCr::toS. O juiz Juan Maria Lou· Nõ...o existe noite :sema
! lJfiJt:lcríw. l� d.eilull-8e nem g,esso, do Brasil ao Ccnselho ln.

b 'I' f" II' . .
.

h' d 1)3ra q'uem cursou a escola!

I
c

t' "
o governo rasl €11:'0 .:ira !nau· ge cmlJ.lrmou que .

aVia or e� �
a creJHEHJ �.�.'.' ül

U.-lW.,
liêill duví- :

': rnac2� 113� ,üc AlinHé.nt<iç�o, A.gurar, no ambiente de sonho nado a prisão de !! pessoas Belmiro l�r3ga til:mdo D.W1l0 de flua curti. I i!dS, c."pe'cd;e que (1 BraSIl te-

do hoje em dia mundíalmente mas acrescentou que se tratava
I Hoje; pelo manhã áa 10 bc,ltorne aquele org-ónismo dentro

famoso Hotel Quitandinha a ,apenas de uma associação ilc- Aniversários
'I rae ti prüxim1:HÜlITEmle, us H-I de breves dí:ls.

'primeira Exposição InternacÍo gal». Ih
. .�' j !

Aniversariam.se hlie; J EiS ae. u, .n�a flI'i'OXli.:r:HrrHD', �_s��<=_�_=��_,�=.=��_=,��=nal de. Industria e Comercio, ar- Ise do 8:::U leIto ptH/) I:;FHia·la
ganizada pelo Brasil. ; ,..' r 00.0. c

," í]\' '"

V ' d b
ti. .eV8.h!:l -,ov, JffiO (:oZlam ��f���rflW �� \!,':'.íl"'1íi���""';'"

Empreendimento industrial eif ão lazer um estu \) so re - A sra, Osvaldina Reis Faus-I todas tiê m8.)�!ãs. sen�i.odIJ-se I' �J. �ilh � 'k, I$�,,", "t!J!)�g;;!1�i'\!�il
comercial do 110SS0 país. essa

S!!lI d li) 'o
�
to, esposa d::> dr. Gil lausto de

I
com for.çti§ para. leva[lat\�·Be. ª�e oelu�r�us fJllt�cjdij;;�verdadeira feira mundüd vem O (\õ(UrSOS O uf.Uh Souza, . a selllWf8 mspensou a ajuda I

preencher no Continente lati- - sr. Gustavo Stamnt alto €i, SG:tirif'H" súiu da CailliJ, sob I - O chefe do G"['-''-l'''D'
no�americal1o ,uma sensível ia, Nova Yorque, - .Um estudo funcionaria da Empresa Força e O .00hiH· eliliHiDtado (i/iS fiihélS'1 glt1 menSl:igPIl1 ág�:�:����p' dn-
.cuna. d.os recuroos do BralllI, e das poso Luz e fjgur'l de desti'cala pIO· Em i>.t'(Yill'ft<> p;dm·G)ll-'je. SI "-Por f L'}'r,>pu'" -1'·- ,

�.' ""' .• ';1
< .. < •.. -

...
€1

•• "I
-

.

� ,._...... 0..;. 01. :.JI".J, Ui_B - � ,.... _.

'-0 v...... v ft{l�.J;: l-ui .. ' '-'f'PuO a €xt �

Slblhdaaes p.ara desenvoivimento l'eção em Oü!Osos m�ios :!ociaIs !"jau"':'�' pn_;c:r.,' i�c'li'l. "J'''i-1'' ".0.1-"[<" {';n�
-, -

;0' '.'"
.

c_ .t>!];··
:- �. ... , �.

..... '".I "b f.ULf.tJ U,C-f..., ..... wJ ..... 't.. ... � u.,�"",,, Uv t-<.(tiJ S",._'{'j �le!�\fj do:"
e mduslrtahzação des5e paiS, com

I
- O sr. Nestor Sch,elfer so"1 nlügl�em e sem [! HpOIO d,� "'-'110; n 1 '''.' --", -', .�,

A·
.

It P
. II 'I' f'

.

d E d
.

.

. ....., _. ' __ ("/)J' 1. df\ " 1 (le rp� rr"j

gru.·u Ar""€' fIlM ':'fi}I(A 11 aUXLlo lIJanCClfO .OS star os cio da f.rma BomhaUlstn ela, de I be. "g" 1" AO'ft.1..

a
..

m,,'\? iment"l."f' I' ri." 1 eá.-)
.

'}' . :., ':." _. ,"U', v:.,y v v� 'iii.1I .. RI V....., ,. .

U lÃ •• ;!. b'-J· g .� � �_.It..� Q"t ue .! ;)"""'{} c..:í�.r.; g.,.nc... rcuC! r<;�.... .{-�1

I Unt<:<OS,
sera felto. p.elO FULdo Itajaí. desemb1u'ulpHlbmente por tO-I vi <.:u.ü N

..

, .... t:)� Z::'�.':"�·f"'o•.,,".'" :�-.-Port.o Alegre, (C B.) -- VoI.- Século XX, instituição particu- _

�:

"da.a C"SIl
. 'p�:"ç"", ;.:,;.; �'::L\:,:,'_�QO OUb

.

f h
. .

d I d d' .. ", Fc;d""CRmentO$
.

a _'. ! . 00,""',"'. l':UH(',r,riE 'tF� ......, "i" C"'r'tam os ga aO.oros, em ensas ar e lcaua a pesqUIsas Clentl- -

'1"'c'" " quo T"r. "€'c"Rrln ))"'1' D"'í'.c.i ... " d" 'h' � ."� -'�."-'" ".L'
nuvens, a invadirem

..

0 munici- ficas e eco!Jcmicas. Teve sentida repe' cussão no

I ma- é �(f�"",,�'��n;e
I

���.��� 'i-""i-j' �ucm�':��:''''\:' ,:� ;� e �.".' e J of.ü I�(�-
·�i<:de.Santo Angelo, segundo no- A !nfOl.·;na�ão foi da�a por seio da .socieàade Iode a noticia ru, A ���;�urePGr�8g'e;:�u�,,:;;�_ �e:�i��d�j b��i�;�J:,tl, ���!�?i���ef:
tlclas procedentes daquela ,Joca· George Vv yt ....e. que delxou o do faleCImento, an�e or,��em, DO. Y"Í("fl O IC'",I,) (4 h'mnQ inl',,· O'.,,_ B' '.' fP"''-''' ";.: '. < ';;"'__ li.>

!idade. 'posto de diretor da Seção de Re- Rio do sr. Hugo Metütch, fl-! 'Ç"O-�i:" i"''''U'qD;i!�§'
-

:Clf�:,���U��.: �"'!Q::i�';,,�' b;,,��t,�_hrHÜ(10.
r .. r'

A
.

I _,.IS .:o!..h.1 Ii..., ..
, U- _ii LUo.uU ...)' lU::"";'n.l!VI'3- "�I'jú>!�fJ:U ºIT1Psrtl'f:.Os acr!c�ltores �stã� tomados publcas merlca�as.do Depa���- gura bastante :relacionada e ben- que a €H'Ii. )ris Fon8ec,':j ee. BiEla �'cim'íHü�.

-,. "".1_ ", '.

de verdadeIro pamco, em face t'imento de ComercIO, para dln- quista em nOSliO mcio, onJe re
,. �� �. �

.__.,�_.�.

de suas. grande!! plantações de gir o estudo, cujos resultados sidiu longo tempo, exercenJo a

trigo, linho e milho, em pleno deverão ser apresentadas no pro· tividades comerciai::. e il1dusti� s.

desenvolvimento. ximo ano. O extinto, que residia, atu;tl,

iR.,M 4Y@W#M"iGbll,:FSi&if*4 Ee&*fI}_smsotliiiWü"itIifi� mente, na Capltal federal, à �_.

1.....
venida Cdpacabaoa, ! 149 <apaI

C I tamento 801, deixa viuvJ. a sra, 'I, -
- ll.

". '.
'.'

d. Odette Metitsch e um fiiho' nele as f3 .;loras .

-, �!10-I'lh- \Ãronlicv _ r;--.c';(' 1;-;, i 1 <-" '1' ., r, l'
de 3 anos, de nome Carla;:;, ih -y 'V.:';;�/ -.1<.,

"",
' ,_;,(l - l<'-":;í Y L'!�C!J"\Fa�l em

� .

�ome
.
ia:�!tf�;:Y; ovaO preceito do dia lj r.1a ultra eEtupenda Cüme(�la COlE ,wt(�nt!cos m;1C'()õj ilo ri.9o

Há pais que, quando 013 fJ!hO!l g'irgalbada",! - Pi<lr]a S <lpimentad;; �! Cen:ls de h7x o Eureda iu�
adoecem. passam a cumulá-los t f.·ssante e hílarirladB tO(J,·[.�;

'.

dp. agrados e brinquedos�, qual> ll-co;np. Compl. Nacio;:al - Unh�'rsaI jornal e 5hort
do ao doença paSSíl, se deslllteres� i Fbtc;l 3,00 e 2,00 - .da]çi)Q z ao e 1 '\0
I' • � - t ....

sam de mima-los, Nu!;..ndo a

diferença, a criança se convence Ouinta feira á� ti horas
de que e. proveitoso estar. doen, r" .. '�.

r I r •.

i�1 '.lctór Mature • ,_,arü e banaiS e' _',011 Ch3111';/ .' "In
te, e. para gozar, úe vantagem, D

'J 1.� ..

a miMe se qtlCl'xa de qualquer �espertar O Mun O
coisa: Assim se ins;nú<l o hábi, (�:a!1dim<: produç:lo historica. r(�pjeta de aventuras E'l1t.c
to de fingir ou dissimular, ,,'::,m mG,rl0 í'ldvClgCi'n e mi"teríosG 1
N ia !:,ütique atos nem assuma !\Il'ilHtrns :'mti-dilll vhnoCi! Hornens d:, éril ,1:> ned,..�!
atltudes que possa.m levar seu UíH fj!n1'i! '.jt:e empolga e CltlOCiCll'.I

-

t· ,c.,

filho' a �ornar�5e ,interesseiro AC(Hl1p. Co.mpl . .!'hciolld - P;:tramcunt J'orna! " ".·l·>.(>_.'!'�6·
., �"TvS" P'

c'
." o '" '3 I

-, I- ;l.rner,:_,
ou hip Cl.'lta. - ':) ....Ho!< •

"

.ja.�eª '!-; Q ... 'hO!] - iil çaQ ��oo ç '"8º_,

Ilagr

feira Infetnadonal e�
Ouitandinha

VISITEM a exposição á

rua '15 de Novembm, 1226
ladQ da (ASA RADiO PILOr)

DE AlfREO OOSSV'/EI LER
Chegaram novidades em MOVEIS de:'

IMBUIA - CANELA � OLEO - JACARANDA
_. VIME E CORDEL,

MOVEfS AVULSOS, - Passadeiraa de fibra. "

-TAPETES-

PREÇOS MODICOS, .. Ta'mbem vendC-ose a prestação.
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