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_A AFED
ENTA ILH

negro
·;IResponde Q senador Ísmcr d�Gois as

'acusações· ;Iançadas por seu irmão
Dntonio R. IInd... e cril�ca a atuação do lIalnaralí
lHU. 14 IMerid.) _.- P:Ü'�6; tadn. fi: o dr:;'�IV!l'nto l'ncie 5i,e ,ontra parte. l!:ssa é ;; v""datli,

que. l� general Coi:; l\!IcHll
, IJlIl)liC[�d(J como Pl'OV:i clt" (1Q"'1 R' lil�l fato que a mlm só dlg-

desistiu de SLWS J precndtmenro de mínha ]):11'- nifien, mas que el.·, IJ tal, r' ".
,te l° ('I)jHO testemunho 0'" um (,IU'f! ínver-tei- com labélls in
.lto ,o,'iminolio e diabóli;') eh famantes.

� --� O sapo tem ti parle trazei-

de doll

Terá oHio
Ferrovias .

Subterraneas

1';1 rente ao chão. Pois êsse in

dívíduo qlw lJ1PSl'!'ljlJlllosa
mente ousa UH" ;1ta(,81', 4.. mais

baixo (f(lE ;l J};JI'tf' haíxa do

sapo. A comparação porte não

ia' étíca. mas calha hem. F'

LU!}:t luva".
CRITICAS AO ITAMi\RATl'

S, PAULO. 14: (Mcl'id,J r=:

O delegado Antonio Ribeiro

Andrade, chefe de uma secção
no DOPS, Ies crttícas no Ita

mara tí em face da ação Li.. e

lementos extremistas que en

tram no país para desenvol

ver atividades políticas con

trárias aos iuteresses nacin-

�A,�-""-"'"
Major gener-a 1';<1'''0,,01 Ii

Lcavcy, oficial d" l':.ü-n' iI ••
dos Estados Unidus n'l'u,le
mente nomeado para scrvtr
com u general Dwight D, Ei
souhowcr. supremo l'Ulllall
dante a llado na Europn
gt-llt·)'al. Lt'3V,V servírú C'J1THJ

� - -

Opr'é�ick��te í-ictl'r�,-'!::J, 1 TU-
man nomeou recentemente o

d� .. Alan T
.•Waterman para

diretor da Fundação Nacio
nal de Ciencias dos Estados
Unidos.

tron

UlHl'uj":; IIiU"?'t 1';I'll c·tll eon

,;cqU"IWI:1 d'l dH"I\!t' enrre

o ;]('::1 I Úl{'j' 1I(1l [,"-:1!lJé·I:ir.:Hl;)
.. \\!;likf'" \ ,c'm

:1}1e
:�3j' ;-tf avariarlo, ií'l levado

51:10 ,1:--. :iUfl it�TIT;1<,ll[. lia

11tH'];' E\ ;wgi-l;m Ú RlÍjc;l-
para
Gude
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SEGUNDA. PA'GINA

Orgão (los "Diários Associados"

A NACAO
, J

propriedade da:

S/A "A N ao c �boi1
7

SISTEIHA")'ICA

,

e não :... a4lJ nenhuma írreverên
,

da _o oepols do Illbll'irltQ da Intra
e1 aCJ,f;'- a ehnnceta do Minotaur,' ..

Redação, Administração
-- e Oríeínas �_- �

Rua, São Paulo u:' ;Z6.l) ,

Fone: 1092 ex. Postal 38

Após uma nova pausa o deputa- E eu não me iludo, como lambeu
do JOl'ge> Lacerda ratomn o fio das ,,::io se iludem os senbor-es ueputa
suas tntcressnntes considerat"'üeS-J dos fpderais: diante das mult íptas
rl;.z.;�ndG:

i
fiU'l_bui.-·ôp.s que o nosso lTl"Csiden..-

-

•

"Chrr.t fi H?ÚLtP'h.G ce(i'st.dtl'a;-;el I 'L:th.sffiO eGhtkl'c 9,0 ('l�i·:(.� �.hi 00-
tin nü·�i1i.n If"dcl'al, (JS munieipios v[·rno, o sr. Pre.::id�'1n!e üa Rep:lltlL
'-',"FJ,n, como inúreís as tendênCIas

Diretor:
MAURICIO xaVIER
Redator-Secretárifl:
ORLANDO SILV::IRA

JJ:.1Hdê-lpalis:1as da nossa Consrrtul-

EXPEDIENTE
Assinaturas:

Anual .... 01·$ ltJO,(}O
Semestral c-s 60,00
N. Avulso Cr$ 0,50

Sucursais
RIO

'_URRETOR

PILULAS
lJ�SI
XAViE·a

'Imér
(PARA OS RINS)

9rovam qu" as

�fantas bra�ileiras
-ealizam milagres.

Diurêtic_ IS

eliminat!oros
do 6cido ú!'ico.

ASSEl\:IBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
vídade, que não me leva a dar
o grito de alarme, na espe

rança de fiel' ouvido p
ter-idades nacíonaís" - afír-

.
mou O Delegado, salientando

I a necessidade de maior vígôr
nos vistos dos representantes
dos países da "cortina de fer-

mêses?
A CHAN(�icr A no MI

NOTAURO
FD�cndo

1 rra lia cartcírn c acende trrn per..

urnarto clgat-ro jng1t·..�. reenceta a

salestrrt, declaronclo de antemão,
jue pouco mais t ern tI (II.:C:I', }l� eon.....

Enquanto Ijllf� (Jt{LVJ'1
1\1'_1:" f(>lÍ:ll!>-1l1C' :'l1ngJ,[O,
q:w sc'" nc. pirúlllllldQ. Consta

1) Eleição para I} preenchimento do cargo vago de 1.0 Te
soureiro.
Assuntos diversos de ínterêsse social.

São convidadós 0<; senhores soeios do Clube para a As
sembléia Geral Extraordinúrfa, a realizar-se. em primeira con

vocação, no dia ,36 de ;1unh!.l de lH51· às 2ü,3!J horas, em sua

séde social, constando (ln seg'uíntc na ORDEM 00 DIA:

Blumenau, 1:1. de Junho J� 1951.
A DIRETORIA

ro", que não

ver, de

a fr�{Ui'::' de várins cOn.-;,-t��:l3 \:

!'sões geneIrt!I7.'ld'l,o por todo
cr rpo, lnc:usiv) 11a cabeça . �'eu
estado, o:p2�ar de não ser consí.. 1
derado gráve, obrigará S�la per-

ES:iiJsa, Irmãos- -Filhos e netos profundamente cons- -

ternados com li falecimento de seu irmão pai e aVÔ

Pedro Celestino dos Santos

manência per vár-ios dias naqu€;
la cO:,a hospíjatar-, onde rê ceóerá
oas npee.:i:.áríos CUIdadoS.

ecerrtdo ri 11 do corrente mês, vêm sensibilizados agra
decer 11��!"éntes amigos e todas as pessôas que enviaram
f1ôres, C01'Óas e telegramas que lhes trouxeram confor
to durante o dcloroso transe, e acml1.panharam o corpo
do extinto até sua última morada, e, especialmente ao

vigário da Igreja Maí:lz pelas palavras - proferidas no

cemitério e convida os parentes amigos, Ilcssoas conhe
cidas par::. assistirem a missa do 7.0 dia ql\e se iará' rea
H7...:t1' di� 13, segunda-retra, às 7 1-+2 horas da manhã.
BLUMENAU, 13 de junho de 1951.

_0

2)

COnsertos em rádios de qualquer marca. Montagem

p�5'iOas que vbj1v';m n":; v?ic:'
[c: acídent ados, não s').:r"e! 11m jquriCqu"'[" fetin1cnto;::,.

í'UQS de qualquer tipo. Venda. de peça!! e acesnôrtoe para rádio,

Venda (le válvulas Americanas e de IilÍlvuial! PbílJips H'Jllan'

i1ezal!.

Rlidios: díversos modeles e msrcae.

Rú.t1iol'J: usadcs "ótíma ocaslâo",

Rua 7 de j$Atembro, � ti, fJ (!ln
ELUMENAU

I
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RIO, 14 (UP) - Chegou,
"'ConsteI:ation" da' panalr,

llossibi)d'-"de de os dois gmnde5'
parôdos \'irem a se' fundir, for

m3!!do umá unica,agremiaçãQ (le

�U1ÚJiiO 1);ac\(ma1 e que se cluic
.

, ..
·RegTs Pacheco, gover.nador

e,.,éa, nOva agreriüação 'vjrl'a cou- ';Bahia.. Compareceram '80 Ga.-
cretizar no Es�ado de 1\1:inas a lião muito; pOliticas em ,eviden�

da e pessoas amigas. 'Pudemos
notar o' sr. Simões Filho, miniS

tro d::: Edacação; capitão Jiosé

serrajolo, repre,sentantC do_ pre
sidente da RepubÜca, tleputac,os
Antonio Balhino, J()eI presidio,
Luiz Viàna, AlOiSio de. Caslro,
Belsuque: Mooscooo, JOsé de M'a�

tos Filho, pericles Madureira

Pinta, chefe do gabinete do

mi-lni,Erro da Educaçãô: 1'Valdyr
Souza, selwetario )181't)cu:';Jr do

gOver�ador do Ri" .. !' o sr. M:Jr- ,condes Filha, VíC."_pl·e�idfllt;; rió

� � � .. � � i i� .. ti "" ••• " a- •.� -: ."""i , ., :

!I "'COMERCíRL VIEtU BROIIS 5.1•.
II Peço,. Ace"ório, para*caminhões e Autom6veis

:
l� Di,tribuidores t in,uperávei, p,od::o" :
{ Batêrias 'GOODYEAR, .

{; ,,'

.

:. .:
.

", ."/1'" ii

fi Oleo para freio hidráulicO., STOP .!
i� .,..' Biei'd�tasIlN SUI/

.

.

{:
(:

H

�'�
(�
(:
(:
(:
(�
(:
(:
(�

.� H COMERCIAL VIEIRI BRUIS S. I.
!

�: i 5 de Nov�mbroi 923 eao fado' da Igreja Matriz) �\.
.

E .'�
'

,..' ..•. . Blumenau,: ." "

• ••�._jb���,.::··;.:.·,:;.:..:;.";,;·,;";,;;,;;";";,,,,,,,,

Sénarto,

:qEPUTADO DI8POSTO A

SAIR DO P.T.B.
. J..

RIO, 14 ('UP) - o deputado'
PUnia Coelho,

_ ré�T·f.geMmte do I
AmllZorr18, I;�ta dlF.P.OStO fi aoDn- t

" .
dOnln o F.T_E. O mOtNO

8.lega-1dó é {} ínciil�nt(' com IJ lideI' do

governo,o s..... Gu�j avo Capanemn .

S3bP..-.�e, eútretnnto, em esfiO

Tas bem inf.ormadilS que O' Si'.

PI1ilio COt,jho vinlúl·' IJlci\.eHncio
jUIlTO à Faz�mj3. quatro nOúlC;:l

.ções para {) Anmzonus. DUtl,S de·

Ias sair'flUl, ums para seus 'ad

versari,os, inclusive o sr. PaulO

Bentes, da U,D.N..

* ·

·

·
·

·

·

Comunica que ceaba ele rece
ber tJma partida clt:fs afam.aelas
biei�/êfas a/êmã� >iNSUii. ,

'.
·

·

·

� ,
.

..
.

' .'.. ..

SUA INT�UGENn!'.Compre à melhor bicicleta 'na

de Seguros
I
I!
I

CR $'
.
62.000.000,00CAPITAL

l�ECEr:l'A
.

nl�
, ..

Clt $: 1l6.oo:cfooo,OO

- J,.:,
y:

NOS RAMOS DEOPJERA
.

, .

_ ,ACIDENTES DO rffi;ABALIIO.,.- ACIDENTES
,,'

..

, . . ..

,....... AdiDENT.F'.s 'DE TRANSITO �

CIVIL -'

GERAI"

PESSOAIS

CASCOS

DE BLUMENAU'SUCLJRSAL

Rua Dr. Wer�u Ramo. No. 4' II 1.0 Ilndar
.

1 250' m I f
.

1167 - End.Tef. <cETJ.\ilA»Ca,ixa. Posta. 1l.O J d _,... _Ln�. om�
.
..

. . :

BlTRARIl:NCIAS NJ\S PRJN<JIPAIS Ú)[í.\LIDADESDE SANTA CATARINA

. ,_;.--
--_.:...:.._--___,._--� --,�----_._-

atacar
Norte

a
•

ICO
Soviética

los países ocidentais CÜl1lO
uma cortina de fumaça des
tinada a: ocultar os prepara
tivos militares a qUe Se en
tregam - concluiu Gromy-

ko,
Devendo Êrnest Davies

partir pata' Londres ama

nhã de manhã, aproxima
sessão o:w será reafízada se-

gunda-feira; às 15 h (GMT)'.
Nesse sentido, Gromyko la
mentou que «haja tantas

interrupções nessa conte
.rencta»,

.n(lréi Gro.miko volta
. ,...

....
'.

Pacto do Atlant
Recusadas pelos aliado:s propostas dQ�União
PARIS>14 (UF) -;-' o d�-

.

tes foi ,consagi'ada, em sua ToU-Se disposto a prosseguir tais fi. rejeitam.

COlcca"se/!'
reunião, mas teme que os'

lu::atlo soviético, si�. And.;;;�i primeira parte; à reafirma- em seus trabalhos para ehs- no entanto, a questão de' três governos ocidentais não
Gl'cmykCJ, declarou qUI1:as ção, por Jessup. e. Davtes, gar a um acordo. sab.er. ie deven:9S eoneeder]: tenham mais a mesma ínten
recentes visitas

.

de chefes do cal'ater 'd.efensivo do, Jessup, par seu tUl'no; mais ímportancia aos' pro- ." çãO• A conferencia prelími
militares .' nOl"tt'-iamericanos Pacto do Atlantico, e da re- confirmou os pontos de vis- positos .do general Bradíev

.

.nár de Paris é utilizada pe
à Europa demonstram, sem eüsa ocidental em incluir na ta do seu COlega brttaníco, do que aOS de .Jessup, que,
deixar higar a duvidas', a� ordem dó dia, proposta. à afirmando qus são, ídsnticos se esforça para provar que
o Pacto <I() Atlantíea Nrft'te questão relativa ao Pacto aos dos' Estados Unidos'. as E�tados Unidos não tem
é uma orgariízacão: ag:r� do Atlantico e.às bases.mi-

'.

Finalmente, Parodí indí- outro objetivo que não o. de J
:;-;iVIL. Iitares na Europa. O gover- cou que 'o Míníster!« do Elx- díminutr a atual tensão in-

. Refel'ÍJlho:Sii às visitas' dt; : no britânico t}isse Davies'r teríor da França o encarre- ternacíonal. Na realidade,
\ ,*eneral OmaI: Bradlev, che� 1

não quer acreditar que o go gOiÍl, je exprimir a sua sur- diese Ü' delegado sovietico,
1'13 do EHtadú-Mai.or Misto, vemo soviético, esteja .dis» presa pelo, ato de que de- a conferencia dos, ministros
do gen-eral' J, Lawton Co+ . posto' a sacrificar 05' resuí- pois do tantas' sessões não do Exteriol é destinada
Uns, erefe elo Estado-Maior tados obtídos até aqui oe t-enham sido aplanidas as outros fina, para oS ociden- r

do- Exercito, e do. general tornár- ímpossível a conve- dificuldades que ainda de- tais, do que fi melhoria dasl
Vovt V3.!H]emberg, chefe dü eacão dos quatro ministros vem fel' resolvidas. relacões C0l11 a URSS c [ti lono declarou
Er::tmlo·MaiO}', das FOT:ças do Exteríor. Mas, O' go-ver'" Orcmykc interveio em BC- cOl1s�oHda({fto da paz. Parodí I' 'I-nleroa'c·lonal =AéJ'eil�j Gromykó manií'es- DO inglês não está dislJosto gnída, reputando as .obje-] esforçou:se para encoutrar .'

,
.

.

t{iU, na. reuníão dos suplen- a íneluírar questão do Pac' çúes apresentadas por Da- uma couu-adícão na posição
tes dos ministros' das, Rela- to da: Atlantíco edas bases víee e Jessup sobre a opor" soviética. Não há nenhuma
cões Exteriores (lOS! Quatro amer�eana5' na. Ol"d-em.. do tunídade de incluir a ques- Foj o governo. soviético que
Gral1dt�f;, .gue �esses, não s�o dia, assim -eomo não acredí- tão do Pacto do Atlantico c propos a reuníão quadru
viajantes de comerciO,>. ta que o Pacto do Atlanti- dás bases na ordem do dia . pla dos ministros do Exte-

CO,seja a causa essencial da. A, situação, afirmou, é sim- rior, continua a desejar tal
PARTS, 14 (UP) .......:. presente tensão internado-I pIes. A delegação. soviética.

66.a confereúcia :c1.os suplen nà,l. Todavia, Davies decl'a-I fez illlla proposta. Os ociden-··
- - - - - - - � -

COgita"se na fusão doP.S.U. e r.R., que Dr:��rthurBalsini
tornariam o. Partido Social.Republicano
Mantido, absoluto sigilO, .. em toruo do assunto,
BELO HORIZONTÉ, 14 CUE)

I
cano','.' . .

"

_

possibilidade de' uma maior har� i
_ Enlre Os lideres, do partidO E� t-orno dO.;" assu�tos tra.b.: monia entre o governador dó 'I

SeciaI Democratico· e o 'partídv . dos nessas conv,eI'saçoes . rem;" ESlado,. Sr. Juscelino Kubiilchek

RepublicanoÍ -atualmente' ;eunl-' absolutO sigilo, .mas insiste..se e ci eleitorado, que ficará mais
,

t C
. 1'"

"

las que. tanto o sr. Benedito Vall'a� :J;irme.dos nes '11 apIta ,em amp
. .

.. .
.

'. .... dares oomo o sr. Arthur Bernfl"..,
convErsaçces. correm rumores ln l ,. . te'

(. .

.

.... des, nos' re�pecttyo.s encon r 's NO RIO .. O GOVERNADOR�:?'siEtenles de que se CUIda da
·t t'd

."
Ca I·t�l· e n'-'.

-
.

.'. . que em 1 ° nesta p n • � DA BAHIA

�Oepoimento de DchesOR
_

Não desejam. os Estados Unidos
excluir a Russia das Nações Unidas

que «a· Chioa camunisfa já se. manifestou criminusat
lantageDS conseguidas pela Onilo Soviética na última guerra"

llort,'-am('rjcano declar",' ';Iuc'
,n�m ::l ONU, n{ln1 ,os ESla::'os

- VOCl1; tem Unia fesllon, Unidos t;}m quaJfja�l' "Dbr'gJr
I, sabilidade social. Já c ),â,peroll ção" de unificar 'a Core'� "pela
na iiqlliriação do analfabetis. fOrça",'Na sua opinião, se :rõr
mo no Brasil? Ajude a abrir 'possivel negociar-,sc á CesS::lciiÓ;i.lii· eurso de educação de... do fogo com os' cOmunístas.· nú

-'.-'_.' -�._...:......'---'-----------'-,-----�-......_-�- ---- ----�,---

sr. De''!n

j}�he,(Jn, asseverOu que o'" ESCa

a

.ali' prová ao mundO que o "0-

munismo conStitui uma 3me"çu

]'10 Sext.o dia de, seu .{!epoi;.1:(·n
,t.;, p€I'ante as COml.ssÕes SC'nl
.

tCrir,is que investigam a'5 cir

eunstanci-Js que' envolVeram a

desrituiçãev do general Douglas

,conferecià no PalaCÍ'o do C3teb
com ",0,. presidente Ge.tulio. Var

gas, tratan40 da. questão do pr9-
ço, dO: ,açuctar e seu tralJSp0l"ée
das zOnaS produtoras para '05

centros de consumo. Ouvido pela
I report'agem, o sr, PessOa de Quei
roz '�di.antou que manteve com

o 'chefe do gOverno amp')os' deba-'
tes em torno do(). assunto, acres
centando qUe a questãO .de preço

I çs atualmente eStá. merecendo. ·�s

tUdO, Referind'o_se n .aleglB'da fa:-

I ta de açucar, diSse que não há

absolutamente, falta. Podia, con
:
firmlilT suas palavras cOm ii. en

I tt'cga imediata de 50 mil sacas u.

I PrefeItura de S. Paulo, em con-

"
. tra,tO

..

que a cooper'.a:tiva àssinou
COm '0 prefeito de S. paúlo,
"Alem da. quota nOrmal deix'i-

dá em lei - adiantou o'. Sr. Pes
SCía' de' Queiroz, já. embarcamOs

I
da s'afrp. aluaI .cercO d,C.1 milhã:"

I
e 800, rml sacas ,le :.çucar,.· ,!l'sn
nnd:Js, s� no E�taao d'� S. pa\�:o,

I
Q-uanto >1 questao de trunspol'bs.
com as providencias tomadas pp-.

,�====-,",�;;-;;;;;����;;;;;;;o;;;��-:;;;;;;-���;�&�-�;;;;;;;;-;;';;;;;�-=;;;;;;:;;;;;;;;;�;;;..

10 :p:rcEiidentC da .R,epublicn, el"r;

AiDVOGADO

Edifício

.

�<�ru'l'I1A}), viandar - Salas 13, 14

�\Fones: 1150 - 1375

Caixa Postal, 506

'\'BLUMENAU - S. CaL
.

. .

D*sde O ABC você está
.",

·.I�lI1pre aprendeud.
ii1

BIiJ;t. d. IH! tem multo 'em,. lJar.

lIlanüaeíí.r I[n... de't'sl'ar btbUüUüII.
Mu. pua li leitura dlidll dêl Illiiiil biliii

.I..lIül. bã ii�iilil1rô Uiii t�mph�u. Tu••
Wüia üiblatiü.'a do "DlAdo de' 8, "a1ilji"
ii .i:i.�.iit'iári »erilunent.ment6 •• aiiall
�'I'IIiU mil IlillJiio de .4Dh••Jmil.tê.

fltel•••• tId6rm.�fSu op.w:tuJla..

Pr.ulure .bull> hoje .. •••nk ••

"Dfitlo de 8. F�ilI6"ue.t. fi!.....

JORNAr. COM O AGENTE SR. ANTONIO MARJ....OS

CR$ 180,00 ANUAL
�--_._�-�--------�-----

Imediata entrega de 50 mil sacas

d�o.���,,�!w!?� ��,v :r��,.��,,"�;��,��If� i
. ram embarcadas em pernambu-j'ls3Jd' 'zo.If<:lni."};Jl? 1l0sSad �so.r
dente da Cooperativa de Usinei- co, neStes ultimas 30 dias, para
rO"; d�' Per·nambuco. esteve em >os portos c'orripl'adores eS('3ndO,

par conseguinte. merca.do nor

malmente 'abastecido;' - conclui
O sr . .JOSé pessoa de Queiroz.

�eu regime, baseado ncs princi�
pios da jUStiÇ"l Sllcia I e da valo

. i-ização do- tr'abalho, Fleria
.

o

id�al pa,["a a civiliza'ção.
Agom. não penSR mais asSim.

E' mais um intelectu'l'! desilUdi
do qu,e (em a alma. cheia de de.
cepçÕ(·s. A Russia, diz e:e, será.
faralme,nte derrotad''l, porque
assumiu as -

me,smas pretensões
que tivcram a EEpa,nh:3, nos

I tempo� da invencível armada;' a
França. nos tempos napolcônicas

I, E' 3. AJEO):lnha de Hitle.r; em ·uós
SO<; dias. Esquecida. das pl'omes-

I
.' ""S que fizera, rl�J.nSformou-se

_ Quflt.ro tn.manhos ,jireTente ....d" "a.nos púilfm �"!' IL';:'- llUm puí" imperialista (': reaci'O�
. n".l'Ío, inimigo dR liberdade {i; da

/ dig-nitt:'e hUlH3!l:l e que tem '2

I' [ll1�*:i:lo rF"pmpo.'ii3d'1. fie ficar
.�f-nllOl"f. (lo- mundo. .

.

,r,I/"!
NUlle,-;: ]Jüiíve, dIz G�.9J pscritoI'

Jl:lís algum que -collseguis·�e eon-
qiliBtm' o munrlo pela força. E o

hOkhEvi,m[)' russo, I'squ('c-en'do
Os ExOi1plos llnicI"iOí'es, está con

vencido de QU2 ê�e realizará o

mi![!I'.Te, Entre us Ul{Jtivo.'ll· por
ele enfileirados contra. a. preten.
sii.o moscovita, €st:í, um' flUe é
re:J']mente- impl"esilionant-e. :A:
cultura, de um povo' nã:o se im�
pl'oviz::>.. Nií,Q há decreto que
POSsa b'an$fOrmal' um pov� se:.,.
mibárbal'o, afeito ao regime feu'"
daI �m se am'oldar às -exigenciafi
da cultur'a, que exige longa ex�..;

periência sistemarizaçã:o e o es"

pirito da livre pesquiSa, E f<ll
Russia, não possui esses preQf..
cados. A sua ciência. é to:calIru

I par decretos do Kremlin, qUI}
'oficia�iz-a esta. Ou aquela conclu�

são, cOmo se fosse. a verdade co

mo acontece cOm uma serie de

pesquisas hiológicas. Não ha""

vendo,. pela. dir&dul'a ferreru, pOr'
"Ua vez () 'espírito da livil.'eS pes.'
quisa, parque todo' cientista rus

So é um escravo do regime, a;

ciência se torna, inteiI"amente
·superflua.
Por fim, :falta ao b'olchevism6

a experiência. cOntinuad'a, a ci.. ·

ênciru conquistada. pelo estud<t
prolongado e metóçUcO'. A Euro"
pa cOnStruiu seus lnboj'!3'fOrios
dentrO desse critério. O que fll:'

'zem os cientiStaS americanos e

Mac Arthur, Aeheson rerucou as

insinuações de que este paiS ««:

tá t.rarando -de expuisar os rus

sos da. ONU. Manifestou que o

munjo livre, deve permlJ:lr aCS

eovieticos: ,ctlntinuarem, onde

possa.m ser vigiada 'Su·� cord\lt'a
P. que, entreta.nto, "S· !:!)"tados
Unidos e as outras n:v::c�s àe

mocrotic';S devem prepu7"r ::u

ficienf.c fOl'ça militar pa�d der

rOtar os esforç'os sOvietico,s des
tinados a "destI'uir" a ONU.
De ,outr'a' parte, \1 cri Inc!ler

da ONU e das l\7ts<!os !Jni:l.o"
1l1.bol'fLr por uma Coreia ·'livre.

.u;;'ica e demoerat1ca.", m�s já
declarou, em depoímenjo ante

rio!", que a. unificação de�s�,

paíS pOde ser con.seguida por
meio de ,negocração, após ser

aju�tada a cessação do fugo.
Acheson repeliu a insinuação

do senador republicano, SI'. Hen
ry Clhot Ladge, '(t;(). .sentida cte'
qu� o governo devía ter Eolicib-

do �utoro1zaçii.1l do Cngr� ,;.� )

antes d.e enviar forças militv.;·;;
lo. Coneia, l' t'1mbem a de que
foi um ··.eno" reth'ar 'll,s tropas
dl' OC'llJ'lt;ãC ,d�lquehL peninsula.
em 19·19, Té.mhem respoll,ieu d

Loüg!' que duvida qu� S2 lucre

'mult"l cam o repudiO pp.:o, 1",'

tndcs Unidos do 'acordO de. Yal-

Il

- Matriz: ITAJAJ'-
Fundado' Cm 2� d6 Feve·reiro de 1935 En(tere!:-o TeIe�f'�

.

dNCO»

Capital Integralizado . ,. '" ... . . .". .... . IJr$ 15.000.000,00
Fundo de reserva legai e outras re serv, ,.. Cr$ . 2l:), 417. ,252,10

Total do não exigível '" Cr$ 44.417,252,10
AGENCl.r\.S E ESORITO'RIOS NA S PI1INGIPAIS Pl�AÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO IUO DE .JAI\'EIRO f� C{TRITIBA

Taxas de 1)0 posiros
Depósitos a Vista. (sem lin1ite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FlXO
DEPO'SI1'OS LlMITADOS' Prazo mÍ11imo de 12 mêses 6%
Limite de) 'Cr$ 50.000,00

.

4:,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIQ
Limit'e de Cr$ 100.000,00 4% A�SC de ao di� 4%

f
DEPO'SITOS POPULARES AVll'lO de 60 �as _ 4.1/2?olLinrlte de Cr$ 10.000,00 5% AviSO d.e 90 dtas 5%

I
.

Aviso dei 120 dias 5,1/2%
___ CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL ------

ABRA UMA CON:rA NO «INCO}) E PAGUE COM CHEQUE·

ta, peja qual' a Russia

concessões de pOrtos, f�'rl'ü\'i ��

" territorjo na Mandchuria,
;).'OC'3, de ·sua

guerra cOm O J'iJ.pão.

Maq.utnas ale escrever
J �4ii jill2�-".

1 «T R I U M P H»
I

- Cômoda e períeita. disposição do teclado. Tec!'as de

forma an:TtÔ:J?1Íca, confeccionadas de matéria.. Jllá!"�'c'8.
f(}scn., eliminadora. dC.s reflexos brilhantes tão Jlrejú�ir,lllis
nos olhos do seu operador: ,

,Ps pm U!lIa, só má.qnin1!l. baRRo

- As réguss gní:;ts. oe vidro, p€il'mHpffi vw/" n rim ri,;

pape], hem cOmo ajUflt9r com f'y.!J.tidãll :l linhs 3 prF'n-

.:..... C{)m a,penas rr;�s fáCi'is movimentos, retira-s"
o r,'l1TO da. máquina para lImpt'Ba. ou 8ubstituiçiio;

- Igualmente fácil é a retitadn. e f.lUhStiluiçi'í,o cio' relo,
d;�poniveis para, papel, com 27, 32, 48 e 65. em;,. de largul"n.;
- DtU e prático dj,sposirivo permite traçar linhas hOri-I

pIamente com facilidade, ,r,a.ra JimpêE'[l' d!lquêl°,� � Sllr,s_

tituição da,' fita;
_ O env6lucro protetor da máquina, ·de bela e modero

.na forma., c<Jnstituido de uma única. p€-ça, fundida. em me

tal leve, também é. retirávB1 facilmente, destal"rachando-se
apenas 4 pal'afusoS, ú que ts.clJita. -e:qremltmente ftil lim-

pesas gerais;

DISTRIBUIDORES
. PAR"- OS ESTADOS DO PARANÁ e STA'. CATARINA:

PROSDOCIMO
-�--- Imporl'3ção e Comércio ----

CURITIBA '. JOINVILE BLUMENAU
. Rua 15 (te Novembro, 9{)O - Blumenau

---�----
,

.
�.

Acheson mostrou.se de acorda

120m o senador LOng, quando eS'
te manifestou que a China Comu

"erlminosn internacional", 'sacd�
ficou sua opo:rtunídade de cons�

guir nego?iações de p:3Z na ONU
(' ,sofreu "dan.os sey€rjssím()�"

cOm I) bloco economieo
do.

nlia�

B�RRIT1 FINU
(De um observadot" econôrico)
Ilustre penSadOr ing-lê,s, CU

nhEcida paI' suas simpatiJas pe:o
r€güne �o\"iético, V(:\I11 e.§.creven.
do agor{\. ,'ucessivos artig'os'con,
tra. ta RuSsia. Multo embora
nunca. tivesse fEitO profissão de·
f[ c0l11UniSl3, achava

. que ,<t

na
Ru�,sia estava Tl'alizandO maior

rfvolução d3 hiEtol'ia e que O

{.�i1.

eUl'opeus resulta. dessn,
-pUI'Uvl vantagem,
A prOva tivemos na ull.ima

guer1"1l. Os rus.sos diziam qUS
pOSSui'Jm 8S melb'oNs 31'illOS {{&

I guerra e que elas poderiam com

I raC�1idnc1e conte.r '11. invasão hi'...

tlerH'lt'l. Niio foi o que- ac'ont\ll"
ceu. A m>a'Íoriru das >arTnlll9' (lá,
guerre, canhões, tanques, tnêtl'a..
lhadol'as, enfim, :armaS mecanÍ!'
cas, fahricadas na Russia não
funcinavanl e .quando funciona,
Vâm davam :pé!"stmBS tesulta-doã.
A 'derl.'Ot!ru finai '\111.'1}, l'ealmen(là

incom-

, �-
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��..q..r.rJ"""""'-J"'/.oo"'..r............r..r..r.;"".r...,.../..r..r.r.r.........cr..r"""�.r..r.r..r�.r� I Hoje em dia, é muito co
,

',àd
-

'

· -§ I, mUl:n ouvirmos mães qn�le ,se
,

IIS' queixam que seus Hlhos

I '

'

a' nl' tIa � 1 são muito ego�stas, esperan-
- " '-' '"' I.. � \i � do, que os, pais- façam tudo

, " "
, 31 para eles" Séln se .preocupa-

��.,.cy"'J'".h"..o-.Át CC'"".Il!I"''''''��� ; ��1).1 com o trabàlho: que

SA 'BE-f) O R IA 'It�!��sa hí�tól'i[l. de egoísmo
e, um capitulo Interessante.

l\fulhéi' dü j1l1VO diz,' ris Vfl7.C!S, corn de:oo.:.dH·iil�l (�nr�t.ehl, ,.:e.rd:.td€�.; pois na maíoría dos. casos'
enormes t:_!;:t+ uma onU'a muí.s t:: \'�lfeCÍc1a peht SOl':'e não .��.. atreve jamah:

l
'

'li. reenntieee r. A vend,,(lol':t di: nú,.es, 1."'0;< rolJt!sb t' decitlitl;l pos OS, pais sãá os culpados' do
rincões a/;restes .le L"ir!a, i' umn ('datum ,,:ihi:l, ponderad", ,1es"as que egOÍsIllO dos: filhos, Por e-c

por mestr�. e c?TI5t'lhel.a �ú li'm :t vida" m:"" nin,!l"h,"JIl: Qllelx::.,,: Oh, 'x�nlpl0, quando . uma. casal

�0!I'.o ela ':l.h?m�"" '$ 'lue.xa�, ;'5 !c<Jll�nw,c"es, as 'lagrnnas facels. 'os' 'trabalha tóra a 'esposa e'
sorrtmentos lorJados pato tedw!." Al"":1 II caheea da pesada carga. _

,'.-

de flores, c, enquanto as freguesas vacilam elltre o esplendor amarelo rrlae volta para
das dálias e rubra rigidez dos cravos. ela vaí contm.do corsas, vai falan
do sobre isto e mnís aqurto, dando vasao ã sua saherloria transccnrten

ta], Quelxar*'se lHa que"! .i\. troco {hl u'::Hla é (lHe não vale a pena. E (

sempre a tr(}(:o de nnua tiUe :\ t-:t!Ill� s e (Jllt�iX:i. i'ür 'tn°a.zeltt P01' háhito,.

)por qlIalquel' moríve cst.eril. De feliz HU de inff:liz todo mundo tEm. um

noucc, aquela mcsma l1istól,'Ía de sanuüaue, lloesia e loucura de que
f�la o adagio. Basta a. gente- olhar pr:l trás, pra. ver que aln da, sofre })OU-lco, o irre-medj�vel }'{'mctl:ado está, n:'i.l) é e e rt.o ��Co'! Lrnla freguesa re

J;Jlica que a vida é malog ro aJle::la.i. A vendedora ri. s�l�udindo no ar

uma prorusnn de víntetas. DepOIS t"ita (lHi{,t:J.. E�phl 4) l;t�U. IJ'rúCUl'a. sen

tir o conraeto do �f}ll acartcru [h· !t;ve as flo,'e;o;., t.!{i lJ�ttida!� 110 avontat

e rala nUIU tom quase c��tt·gól·jeu: r't1Ha.1! r,ão ':ll"l"edite n ísso. A vida i�

11õa, minha Sl�111UH-!L Tem lá SU�lS ricas l·üinp{'-llSn{�t"Jt.-s. ·rl';.lh�tlho f�itõ

escrava a SêUl:illa inteil'a� luas !lOS dOH\ing:lJS, t1uanlf.u S�\10 a ll;lsseio COITl

llleu noivo, de vestido llUvO e pintllf no rosto, hendigo a \'id!l� sell]lora".

Ap:lZ1ha a cesta. Cüln desenvoltura volta. a eqUilibrá_la sobre a cabeça,
e dizendo ,deus às "qlleridas freguesas" ltt se vai� rua. enl fUl'ât canta

rolando um fadol a c.esta. de flores P!ll'(�CellClo lJeSar ll!enOS el1l. "sua ca-

beça 'lue um�, coroa de rainha. CHRIS'fINA,

Q.lJA.RTt\ PA'Gl.NA

A�:a:�:���'���! O anivel'-I Ediv�,��,A��;�n, em

s:triOi natalício do sr. Leo- Blumenau, os nossos dis

poldo Aeslebem, l'esident(! tinto[ colegas, S1'5, AntOnio
na vila de Rio do Testo, Epifania dos Santos, Helio
A data de hoje assiúala Kel'tteli, Silva e Mario Fi'e

a passagem do aniver5al'io YfO:'ebell, respectivamente Inatali.�io de sr. Arno Grun- gSlente, redator-Eecretál-io I

ner. e crcnístn. parlament2.l'" do I
Faz anos boje () sr. Vk'- ycspertino <'Diário da Tal'" 1

tOr Kcprow:õld, ele», que se edita na ca.pi-I
Aniv,srsal'ia-sc em data tul d::' Estado, l

de hoje a gcntil sita Il'ís AOE: p'ezados colegas, a-IPersul:m, filha d{) SI'. Emí!io! g-I'adecemc.:,
,

a visita com

P,el'suhn,

I
que liOS distinguiram. IDeflui hojt_; a efeméride E� �8Ve Gntcm Cl1tre nós,

natalicia., da 81'a Da. Edel- {) 81', Mat'ío Gonçalves, C012-
traut Re1ch, esposa do ;Sr. I ter ut,Elua1 eI:1 I\f:ls!,-;-al'an-
Bernardo Reich. ,dub:.L
Fes't€ja hoje maÍs' uma PE10'\ \:: 1[-'1:(r'

,

d i J.' L -' .J!t.-0L.I
P Jn1aVEl'a e eX'SLenCla, o

jcven alivio GisW t'csíden- AS, 11,E, Ipil'anga, tra-!
te en1 Timbó. dici�nal agremiação sedi�d3.T '

Cmu€móra hOje o' trans- na Itcupava S�ea, levara a (

curso ce E::U natalício, a sra deito amanhã á noite um I

Da. Anna Rauch, residente! gl'andicso baile á «caipiL'a>,
em PD.SSO l\'[�:n"o. I abdhantaeb pela «Orque�-
Er.'- di:.ta de hoje vê r�-Itra Blumenaue�se». A da

gistra:.:' mais um ano de VI, ma e o cavalheIrO que ap�'2-

da, a gEuti: srta TussneUrr 1 �'�L�tal'�l11 os ti'aje::. mais 0-

'Sleber,
'

I rl;:;-inai ,receberão sugesti-

N ,.,; -- 1 ! V;::S P}'2IDl::JS, não faltando

aSt;dlien�OS. 1 pinhão, amendoin, quentão
. C,orn c na,�,clm::_:nto de �:::\L I E;�C, etc. E.:,p:;·a-�':; mais I
flllunh" A1IJ�eU, OC?"·rldJ l uma e�e::,;antc ncitada:, dallu
a. ,�� do ;::ld,�ll1t,C: c�t�

_,_ :,�': I (J 211t:u,�a�mC) c o' .int81'2Ssau-1fe·,ta c Ic'L ,(ta 81. NI(.;

"_"!
t-. ·"--"':t'1·1. ,-. 1'0 "CIO t'ra o'pan-
: ............ -'"""'i: _'-'''-' .,I,. .,' .. , b-

Marques e de SU'l C"i_J83U de Ü..li1i_J:'a ipiI.:mguista.
Da, Maria.

'

Desde c dia 13 do (ol"ren- r) DI';--';�c�l'k\ rffl !)j'nJ '1 t .......-"\:>- �V 'Y;t_j U' �'Í

te ef."tá ele pa,rabens o· lar do
-

'1
..<·:0 ullico talis111fi�,. I

sr. F'lczin'J Pel'C1ra e c e sua
Quauc1,-, !1C' v'lC'ill"-": ('J1">-1-esposa. Da, Maria Ondina I

' '-' ,.-> U. - _.. " ,-�

"'1' 2.:·âm�>, c lEt1i\::du=- fi�J. l.�.!.·���
,cem o auvcato d8 sua Í I' l1i- ,.

' 1
,nha Ivla.rli Ante !lia, gidc (imunizadc) contra a

ICASA' ,hIiENTI--Oj<"
varicl.l ( o aJa.strim, Essa

"I �mi.!i!id:l(i:, g'cralm:ntc é lon

ga, m;u:' nã(l 3':; saJ:,Jl' (pall
tu tempn ..[UI'U.

('Prncul'p nHlntl:l"'�:e imu'
l'!,izatb CLlltJ a :l varíola c o

a1ast:'irn, evitando ludu (lLl� ,

póssa l"cntribuír para que
suaE vac:nas deixem de Gpe
gano - SNES.

- Reahsa-�<' hoj.:: ne:.::ta (.;i

dade, c en�ace matrimoníal
da g.:'ntil srta Weda Petro

wsky. dilé'ca filha do sr. Eu

rico Petl'c'W�.ky e esposa Da.

Marta, com o joven Harol-

(to Lucas.

NOIVADO

\
i:;YÜt. mia l\'lg,rÍa.-Rt>Ínert

"ir \
" Cem 'a ',prendada

'

srta. ca::amcnlc o d1stm(.o m 1-
,

TIka 'lyIaria ReinErt, da SO-I
tar, Tte., \'V ::ümore p, dE. Si-

ciedade local, fiLha do verea- queira,
.

I
dor' e cemel'�iânte' Anton�;:',' ,�os llClVC,s e E:;:rr:�S �a-
'Rein-;r-t e :1a Da, 'fany Rel- m1has nC,,-sos cumpdm�n-

-tíert ,'a:-aba d9 éontratar, tes.
ilHUilmUUilllllítI11r>IUlllummIIIllUIIIIIII1I11Il1Iillllllllil!l!lIUmEIIIUlU

.

Feitio a prova d'agua I
a r�p-art'!r edp. 597 00 :��

,>,! 1., v 'I _:
e. w., -':;

tl�IIL1D lLF111T�
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=

-

-

;: J

RO\l[J3S
quúlidad\;:;

::1
(�ín c��inlirns do finissio1U ::;
e d�H; r;H'llll"'.J.·f�!'� lU'(t(·f!dpn- ª �

�!
rnÍJdenll'J�:hnn�� I}Cr·�['H� Ct $ ª'
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J ,won

da, mas vai logo' tratar do i 1110(;:1 a sentir-se .cnnsnda: ,�
jantar �ús fi_lhns '�� do nÜ,�·.i-1 !�'i1S,:_: iJ reclamar (JÚê nin-·
do, sem, aceitar ou-: tJ8�1 fi' rJUE',d" S�� ofereee para tor

uma ajuda. Embora ela sin- nal"J{iú12 SU::C:C a sua tare

ta l:íràz�l�'em 'trabalhar pa- f�, clL:t..ê,ndo que os honrens
,

, "..
.

.

san, uns egoístas, querem
rn os seus, no fim dé algum I

tudo a teri1.po e a hora, sem
tempo de tanto trabalho co- empr-egar para ísso.rienhurr

Tôdas as
-

ci�iaLÚ1'as, '

natureza) gosta:rn"" -de estar
paradas' e evitar ceetos tra
balhos; ,

c, se .uãó- 'receberein
uma' direção no sentlôo de
prestar o seu auxíl.lo aos de
mais, aos poucos 'essas cria
iuras .vão se. tornándo in
difB!'€l1tI;;S e, consequente
mente, egoístas"

O dever dos pais é dar
aos filhos" durante o cres-:

cimento" uma' orientação
segura a respeito de coopc
rl��aoJ d�, acordo com a ida
de, :Se us�;jrn fizerem, pode
rão consídérar encerrado,
dentro do, seu }ar;', o tüo h trazem ,êste nome simbólico Lldiee,

"

lado "egoísmo da juventu-,
.

'

Imediatamente após a líberiação- ,�a Tcheco�lo ....áquia'
,a'le", '

1
'

. soviético, 0_ povo tcheco�lovaco, tendo à frente o seu Govêrno e Conl

a ajuda de todo o mundn
.

d(!ffipcrático, eonseguiu a reohstrução da no·_·
.

.. va aldeia de Lidice: Na recà�.LStruç50. t�m3raln parte ao lado dos t�
c_oslovacos, Delegados, do povo trabalhador de quase todos os p<-,,� ,

} democráticos de· t�da5 a5 ·partes do nlundo. Depois de alguns anos� >;
a

reconsiruçGo ficou pronta.- Agora .. Lidice é o sinlbolo' da lut.a das forca�
progressistns. df=ino.cr:íticas c bncificas dp lnundo 'inteiro pi:la conserva ..

,;fio da Paz mundial.

EXPHESSO
BLUro;lENAU-,CUrtITIBA

rJ!nd. Tel�g,: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

Rua 15 <lo Navembr,� H,fI stJ

FONE,1002
PR.EÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CUHITIBA

.Ag fllu1heres d� Lídi·�e. 'que S"obreviyér':"ilH s.:::iJ.m.. : do:; cnr;lPo:-; de eou ..

centração nazist3�j t! sua�i c�tía:1.;as, sõn1cnle as tlUC pudérall1 ser enCOl1-

trauas,. a�0ra� e�Hio llUirreli:te do mOV1rDento popu13r tchecoslovaco p&-

la Paz. H.berdade e socialismu, Na .fila, única conl êles lut.:nn .peJo meSillO

ide�ll cer:.tenas de 'milhões de povo trabalhador do mundo inteiro.Nnvembro N.o 6Z3

C:'IEte pelo grégo Pitea$,
J.íarsslhf:t; , qUe: lla.vegou ao

.lpngo da" Inglaterra até'
Qhega_;:' <20 país ,de Tru.,;

" pro\.':wêlmeúte a hoje de-M!
''''l'�n�" ]"TCl'"u'""n' "'Ctan-lot'l'O_.I.':' ..llí".'"U.'t ·-ba ..... l,.,"'-'.1.. '

l1:l,.J.

_,

Vestidu,� de lã e :;,:rh. CO:"!l 1;;)lso!; tia í)l'opcía saia.
A !.il1�;a, H:l !Iarte Sut1c':ím-, l�,r;-na um:. 'llN!Uen:; lle!erínc,

IVucê· sabe descansar?1
o velho
horas de

sqrtO, oito horas de traba
lho, oitü horas de prazer"'?
"E"grac;aclo!", dirá você',
"onde estão as óito horas
ele prazei"?" Por ràais que
voce-se l'sforh�, núi1ca ás

po ereto, só da ciÍ1tura pa'
ra cima, e depois cáiá so

bre as perna.s' sem ci'fe:çece-r
resisiencia, Quanto mais

cair, e Quanto mais mole

cair, :rrielhbr.

Depois disso, estenda-se
novamente na cama e ,"des-

encm1tra, itáu é '? O máximo

Iligue", (J cérebro; não pcn-
(!ue eor:seguc é tel� Ll':1S mi- '.

nutillhus para ler' ou para
se em nada, pois você- só

ú")ousar,' eonsGg'uÍrú.....
um cpm.pleío

lvla'" pr" f"l'n' cm r ,y,' l.l
. repoLl';o se ús seus pensa-

", JL Q. <.i, L_I I;C lJV -,

afast.::.dos,

I -,=--==�-_.
I \

- ..

Cascalho .. UFelms .. ·Na Opera»
RO�1ANCE

com BENIAMJNO GIGLI, - TITO SC:SIPA - GINO
'

BECHI - M,ARrA CP..NIGLIA:_ CARLO CAMPANINI
o corpo de bailados do Teatro, Scala de Milão e os dois
celebre_;vpianístas Ornella Santeliql,l.Ído e Franco Manni-

�. ne� Um espetaculb desltunbrante! O film que orgulha a
'

cinematografia italiana! Grande programa musical des
ta-cando-se "La Ca.mpanella" de Paganíni -:--- "Cava:Una"
dr. opera B;H�beiro de Sevilha - Prologo da opera os

Palhaços 'de Leon'CRvallo, e outras de grande -valor! ' :

Acamp, Compl, Nacion:ü - short e jo:rnal americano.
Platéia 5,00 e 4,00 - Balcão' 4,00 e 3,00 - G,a Feira:
Platéia Numerada Cr$ 6,00.

- Mil Ci�uzC-Írcig uma bol
�;inha! - exclaina um do�
d:s, -- Mas riU::: raça de }a
X'Õ2S!

'H E -H B f' fi 1.,:0'
I O mundo mIsterioso ehá.rbaro dos garimpos d/
diamantes nas páginas de um livro profundament�1
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de:'
um minuto de sorte. Um romance violento, cheio de
drama e açã.o, retratando as lutas, os ódios e as ani
bições dos homens.

Cc'ntInua::"tdc i1e,�te passo
'com a pui:Hii:.idade radiofô
nica,' rio ànu 2,000 oUyi1'2-
DJOs dizer:

'

<;0 qu�ijc cncrgc":ticéJ: l'e

·::cÍ15tit�ünte 'contem: yita
,

li1iriàs . A, 13, C; D', ri; pp,
r

ft.::i j_'�) é:ll�i(.; maúgaÍ1é�, C 'ff;
,

Lá-, ::L venda"so r.ncn te. na"
fnl·tit:lLÍ;'i::, mediante f.tpl'e

rl(; !'eecit D. I�lf.dj-

�·,mim!!nml'lnU'fU/Iqi!J.tDmi!N'-:
::: Doencas do, ..

., . -

t:
-coracãOe �

..; ':: C"·
-

D tIO t
=::::.__,',

Di�, CAI�VAlJ10 .::�: �I';;:::'- ,.' ,'lrurglao en �s �<�:�'
_

(F�ledl'o['rtliugl'�f;a) _

- 'J'l'al'[im""�:'J' dl, n<,m'O'-'Cl:! -� j:,§...... '11.'0· LADo DO 'C'O:>-"l�TO E' TE"-r"·T:<GR·.• '�
,"

::: (P,clcohJí·:).llia) ::: I;;;:
-..Io.� " 'H.l l.U_ 1!<..c. ="IJ -

� ,A.v. mo 13!'un;:o, Õ '(;;Olrrado)ª I E A/ .ALAM1r;DA ,HIO BRANCO N. 8, ....

� (/\-'1 bdo do Clne Bll'ldt) -I
= .

, , .'" , ::::--

:;!JlU:IIII"W'I�I"tUmWh6mmA� ·jUIIIIIWflllfllfHIIIHm"IIUllllítfllifIIIUífHllimlllffffllllflntú'iimml,o;;,

aCORI EM, 2a. ED1Ç.dJ,
,

"

Inteiramente, reescrito fi em fórma definitIva.

Jt:m tótlac: :IS J!vrarias ull peln ]'e�mhô·so ,postal.
,

Preço: Cr$ 40,00

-E O I r li 'E S
O CRUZErÜO �.- },{ql m:,u:í.:1o ITiE\ faz

IHa I, file .inspira 511:3-
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a Prefeiturd
tros, cu l�lenO;;, .

a dís
fiuicitL � . Os corredores
parü�'ão defronte da

Prefeitura, as 8 horas.
," Entrarão n& Alameda

I I) ri! Aernal1i 'Senta :de·Oliveira Rio Branco e pegarãO
'.

. , depois- a rua S,"te de
Médico í'orlnadO,.pela 'Ullivcl'sidade do Rio. il,e· Ja,neil'o SL�tfHlbro; R.2guindo a-
ÓjjcrfÍç6es'':_ CÚi\ích Geral - Clínic� cí;i)eé1ali�a(la 'de té O transf'crmador da
---- crianças, senhOr[l�; e partos -',--�--

Longa prátícc nos.,hospitais do Rio de .Janeiro, SfiQ Paulo rua Paraíba. Continua-

'-:--: e !?anta Catarina --o,-.- ... , rão por .ssta e sai!'âo,

J
CHAMADOS E CONSULTAS A QUALQUER HORA na rua São Paulo, vol-

Consultório. e i"cSidênéi:i: - Rua 15 de Noveulbl'o, 1393 tando a seguir pela Ru-
a 15 de Novembro; che-

I
- . -- - - ----

V-tnciôo�o <<tive» -do----'-Ou-qu-·e -de----:--Caxias,i !Dr. B. f�o���o Rochal

lider do Certame Extra· da 1. B. D. ::::.t::�:i������;I:::'eC:::�:il:' ::�és:i::
de senhoras e nervosas - Vi�s urinárias

Ra1o-X (fluoroscopía) - Ondas Curtas - Di:.!:t)ermÍll
Bi§tIiri elétrico - Ultra V:oleta - Iní'rn Vermelho

--_ AHa í'requêncía o_�_

aguardando-se.' por isso
um zrando succf,sn
nesta fEsta que· o Du-

'I,;,-X-X.-X-,·-.·x�x-

qUe de Caxias patroci
nará,
Será de ·seis.mil me-

:x: -
cais. encarem COUl a111

mo fi noitada esportiva
de. sábado, dirigíndc-sa
para o local da dízpu-:
ta, afim de aplaudir
vivamente a todos OR

CJm}l::'tidol'e::r, dando
lhes, ;1lOf::'la I forma,
maior incentivo.

.

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

- - --..- ____...,

galldo em frente. à Pl'e

feitura, novamente,
Vários !':erão OE pre

mias' em disputa, senda'
que a Prefeitura ofere
(;,:;1':1 urn a taça

TU:1o isto faz com

que os afidC'l1udos io-

" tares, ,é. preciso qu? S�

diga, está em granele,'
atívídade, aparecendo

mesmo como um
. d9·�

que mais . batalhando
. pela maior difusão de
todos os esportes ama

dores, q,:1e em nossa;
cidade, parece, não vem
.sando olhado commui
te carinho pelas outras
agremiações'. Os caxi
enses ag:Jra patroci
r!arii� o circuito de
B!'urnenau, numa dis

. puta qUe vem empol-

gàndo os amantes
.
(lo

pedestriantsmo, que
ainda nesteylo i:iãó ti
veram a satisfação de
assistir tiro espCj.'te que
no Braeil e mesmo em

Santa Càtarina 'conta.
com inúmeros f'ans e

di,-:;pÍJüintcs d� gTand3
categci+a.

à e q n i P e v e n c. e

dera, ':�i)dú ean fi' .Jdns
mais trinta ' medalhas

Aviões mistos Douglas C,47'-�'�1� '25%
de ITAJAí para .

SÃO PAULO E. RIO DE JMiEJRP
com escala ern Mafra, Curitiba e 'I'tararé - Domingos
--- �eguíHlas e Quarta�f(�il'a$

..

t

Atletas elo Duque
de Caxias, Olímpico,
América, Palmeiras e

outras agremiações es

tarão em sensacional
duelo [iibado à nCite,
lutando pela primeira
eclccacão quer indívi
dualments, quer por e

quípe». Teremos na

prova o que de melhor
pcssu., Blumenau sm

matória de corredores,

até o ttig'::E;.'.im!)
eado.

lerVlço, i�r�us C�úZeirW�D 'Iulifda:
.:

'�
"

de RIO DE :JANEIRQ E SÃO PAUtO, para
�H/dAí 'e' FlORIANOPOUS,

<_ .Ó,
oióI

.

:

TRICOFERO
HOSPITAL DE MISElUCORDIA - Massarandubs

VILA ITOUPAVA BLUMENAJJ -
• de Barry

mrsrm CUM

com escalas em 'J\hflht, CUl'1tib:t e Itáraré - Dúmi-...:;os
��- gos, Terças e Sábados --

Agentes em Blumenau:
.

"

.

MACHA.DO Bt elA. S.lt côM. e AGÊNCiAS'
R'l'ta rs iszs _:_ Téle:fone

(�:

-- do,BrUU-
CONSULTAS:' ,

Horário: dá" 10 á!'l 12 horas I
e dás 14 ás 18 norae , !
Consultório; Rua 15 de NOM I
velllbro, 742 (Ao lado da.;
Suafarmal.

GR:'AV1DINA
U:;ÁDO HÃ MAIS DE 30 ANOS

I
I· ,

I
I

,[O 'l��'!-{'v::'tl, Nilf:fll ��!l.!..;q {)a\l,:,. e!'T!!O U!Yt

A data de hoje é por dc- pre ... idl nte.
; mais grata pam c�� d2SpOr-, Per lsso, hoje � noite,

I tis tac lccais, c príndllal- Rest::!.,�\ralltc }./fudcÍ1[), a

\ rnente pa::a cs memh;'ü;:i do turma do A61'sO C'ube de
! AétCG Clube de BIU1ile:nau, Blum{:ü�m, j1ll1tamente ,::G�n

E' que com2lTIOl'a, hoje-, 9'!:ÇUI1� .ãé.:;pcTLi::tas locais,
mais um aúiven;ário natali- lI'ã" l/cf;lar r:o 'abnegado
(ciO' c Maior NewtDn Ma- pl'csitli.:nte; uma homel1��"eIn II ch�dc, V'ieí;:a, dígnisslmO ofcr::cenito-lhe um 'grande I

I prcsidente ,do Aéreo C.lú�e tàüqu�·tê,' c�c:; contará 'cDm II de Blumena;u, e do Gl'er11l0 a pl'e2Ença d�s, Elais' ::.l.tas
ESpCltivo DuqUe de Caxi- auto!'idades, CIVIS e m1hta- \

,. res' dE::i,ta cOmlma.
I

as'; ,

Major Newton :Ma;.hadc

1
Vieira, é uma pes;:;ca dotado. " Assil1i� conhecido � esLi

de ,éxe1entes vjl"tu�es.' p�s- mádo· como é o anivers�-
soalho Sab,c· s::1' amIgo. saoe riante de hOje, deverá rece

[cr um perfeito cavalheiro, bel" muitos abraçGF e votos

e al:(ID de tudo, vem se des- de feliddade�, aos crua':s, O,? I

1
tacando como um incansa- nome de todoS' oS alunos, di-'ve1 oalillh'ador p'e10 despor- retore�'i e associauc:;' elo Aé-,
�o blumenauense. Como pr8- r:['!o Clube de Blumenau, ;
::"idente d'Y' Aér€G Club� de iunt, iiossàs votos de pele- \

Blull1E';1au, ape;�ar do pouco �10S felicidades, transmitin
lempo que se rnant�m à do, aindà, pal'a ao distintO!
te!'ta desse difícil cal:go, ja pl'c5:i len� e" ainigo, �. n:)S80 I'deu mo:,b'as dr; sua c:apaci- gTand·:; n:fJe�"to de mao.

Está marcado para ci� dia 2.3 (e junho o baile com que a popular Churrascaría "RAN
CHO ALEGRE" cOY;lenl0rará. seu primeiro aniversário de fundação. Tratando-se de' um

estabelecimento que- vem mel' acendo a slrnnat!a da socieda de 10c:11, tanto pela sua origi
nalidade' corno pelos excelente" "rates e finas bebidas que serve, a festa em aprêço es-

tá destinada a se revesti'r do mais completo sucesso.
.

.

A reserva de mesas lX1W o. baile noderá ser feita com o pro;:n'ictário do estabeleci
. menta. ao prêco de ,Cr$ 40.00 (quar-enta cruzeiros). As dan ças serão irrípu.lsionudas pelo
.,JAZZ GUARANI'. d

...... �::,at'��;.�!ili""k<�"�,u."...·i'r: ,,"'-�'-�"�- --7'!l_""'� �;:�""'!.':;';P!��\_.- 'H' __"_.�' �.,""'�:.' �-.����""��··�"",:......t!I'i

casamento

.

-.

v<.:í'dadclro I

nol

,
Fortificar o

..
organismo deve ser

, a primeira' p-reocupação das futuras
,

____ mãesinhas. : �rãvidina- é o fortificante
-

à, base, de ferro,. fósforo, cálcio e

vitaminas, elementos da maior importância..
.

Seja previdente: tome Gravidina.

Ut.i PRODUTO,'OO'
�triBORITÓRIO L�COJl.DE· cllca� XAVIER Sal;

Vista elo

recebeu nova
.

p?�rrtda :d�s ·Ielltimas máquloasl)e.. costura'
-BEID UNiD 'NcE'(J,' "'de 'lalJrl'êâç�o al\em�. 'em '·K:a'r,l's'ruhe.

A '.'CJi.SA' BEaTA"",- se'�,*re � Da," vaoguarda .. �OlDÚftjca�:;qu i:! �ioiclon tam ..

"bem a vend'aa dessas afamad.s.máquin,a·g ..a �loDgo.pra�o.,:;, sem :entradaj COmlO
sucede com ós dem�'ig·.�:artjgol de seu ;variade estoquei '.

CÓ.SQ -B'er'ta li. RUQ,:16 :d-é Novembro, 870
-� .••• ..,,!
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Fazendo Ao

voos
8#61#

o aVIa0

J�ep
houve' mõrtos Ia

rezentes,
de um

Imponente Festividade Religiosa
Real,·zou se D,"a DOI"s em lt-uporanga ;:;e:�'::t::�:n�.sj��;:l':;::::.

di-

iiiiiif
, �t-.-O'iS f'.�:JI18fgd,_G,� qCiaipil1o.:enjli�,lt]El'-.i1,_to:;iO'la,")rSH1 g-:r�-�ndes [!V;t.rj�1�1 eSpr:CLll :i--

.
-�l-;

•.

;"t _
...� 11;"; ....

-

�

-

mente o vagão 105-TtT, que

C '
-

�::<1�u;:��: en::��::n�:e�o :� emporeceu O bisp'o de Lajes, Don Daniel Hostim ��::�à:�:iO;el��;:bi:l{�:���:�:
, ITUPORAN

a fim d9 dar explicações. O
pars igerros , A maquina a car- GA, H (Do CO'r- nents recepção (l' Stl::t. 'Exch nagemjao Revrno. Bispo. FalOu cr-,tário G'':: Prefeitura dêste Mu-
_

dí
. . '-' rss ° d€ )

segundo, t�X[O fornecido pelo Dg- -

vao era lr!g!da na ocasrao rrn- sp n nre - Ccnsoanta es- Revma., Dom Daniel na. ocaeíão, oferecendo' o h''in- nieipio, lançando as ba�es da

d t t b'd" I a
parüamento 'de Defes']-, a pedi(�o

Pl'U en emen e, em <leso 1 lenC!.! t va programada, -realizar.am-'lo preclaro Bispo de LrijeS, que -a:::_ quete, o Dr. Vinicius de Oliveira criação da .Assoc�':::ção _ Rural
.

1 \-0 r ? d
da comissão, traJa dos

ao sma ,
- {la � O corrante, JJ. impo- qui veiu em caráter particular e PromotOr Púb:ico d::l Rio do Em seguida, falou 'O Del_egada de tos ,'lcguintes, Omitidos'

aind!�-, 'o f.nco-ntro com a imngê-ro Sul, ° qual foi especialmente I Higiene, Dr. Vania de Olivéira,

I
primEoiro teXto:

,j_e N.S. _ da .Aparecida, A recsp- convidado pela Comissão
_ Orga-

:::�:�:':�:::�,:E�;::� ;:�=:::,!:�;�;;::�� ·E�onmCIuemoa2·caP71:·oLentra_Ba'dumeoaÇa'sflC'
um'];

0--s franC'lAsesdi, fo-rm�:;nrlo €ntüo dali .. em se BrasIl" cO,llcltando os colO'no" -

-

!�!l�'St: ::'1C!:�ã0.A n;�::��za�: _:::�::�t: C::�i���;;:S ae r:'�� i "

-

-

,

-II:·"" -0'- 'd- Fiam-e'o-'RO::::'�;n:;';.,�"��" ':�;:.�:�"': ::�;n�:�:�UI:;:,:aaR;��::::: com· 3 eXI . ly3 c. o ..

!;;:!�:O:�se�':�s�: �!!;,eld�, �:: t�b:�:��ra;:; ��:;�::: r:�' - Mais um granlle leito do
'-

'clube carioca
préstito, no qU8.} desfi�aram fel'êneias á modestia; -e 'afab�:i- Mais. um gNnde feito dO' Fla-' minutos, ós b��a.sileiros inici",- vio Costa: Garcia, Biguá -e Pa-

mais deo trinta. veículos, con-du- dade do Revrn-o. D.- Daniel; uma mengo, registrou-se na' no.ite d":' I ram'üm shaw, -com grandes. ma- vão; Walter, Déquinha e Bigode_.

zindo Irmnnd!il:des religiosa's, das expreSSõe!1' de maior
-

relêvo quarta-f-eira, em ,Paris. r3barism{)s, '- deixando -atônÚos - a Nestor, (Aloisio)
_ Hermes, AdRO-

�.utoridades e povo. Chegado à do cl€ro catarinen!'e. - Ao termí- do contl': o Racing, a todOs os -asSi,steptes.., zinho,. Indio (Beta) (CidO)

Ma�riz,
.

foi ':1 imágem -entro.ni- -nl3r, foi caloro,snmente aplaudid'J Esquadra dos campos friincê'es, FormOU' aSSj� o
_

onze' de Flá- .Esquerdinha.
zad'l; na !3Ibr-mót·, pnr D. Da- p-e:os lJrEsente,s. Em prosSegui-
!liel H()�tím, iluStre mf,nto á fCf>tividade, usou d'l

Lajes, tendO falado, pall;l,vra o Tenente - MOisés d::>

Oliveira, da Fôrça Polícial do

...

Cãpota
Furou ainda uln pneu .. Não

arrancou a

.Ino" 14 (MP�·id. i - Na: <1.""- I
ntda lItoreana a ��rra da, _�ljU-1
ca, quando um avrao de trelna- I' RIO, l·i (Merid.)
mento r�alizaV'a vôos razant�_' I
eõb '1 f Il \.

(['Du-se violento -choque de iren:
,�o re n piSn fte as .a o co neu, 1

.

" -

i cujas consr-quencias pode rium
de maneira espetacular um Jer,lJ ;

_ • _
ter sido nrais, jamentu\'l!i>'

de UH):] emprcsn dn ormst t'ucàu.
'

SilliHttO oeorrnu na eFtU<:';'o (ÍL
arrn nco ndo-nu- a eapotl1. e !u'�1l1 III�nt.I'E . RiG�, s=m que se vf!dii
dO�lhe o pneu. O mü(oi"i,Ja .s�li'l

i]e;:o� O avido tlêl'[l�n{"e .:1 hr�.-:.?
[,;I;>V�Ul vidIUaS pevsnnts . O trf��n

d -:: luxo Vel'�'1 Cruz, propedt·nt�

VIOLENTO CHO'QUE
DE TRENS

�3ni"1 CiiLZ,

duzentll"
-'-'letra;; ,la es(ução el-} Entl?

DUZENTAS Mil MOCAS Rins, fOi C�:hido 'em _

ehé-jo por
-

_ ,

I
nma TIl aquma a curva()' fIUe fl:-

PeilirU:IH T\il:n-ülo :t Rmll:{l :1.i!j mi,llOhJ"as na (,('�,qif,O. Os r:iÍ
A,TItO'fiI{� ln; (ir- P:1VOj' sf',�'uid().r; de eOrfP-

RIO, 1'1 Cf....1el'ht.) -- Di,7.2nld;; I r-i�1::: t: enlpurrõe:':f no int'::ri!.]�

mil mG�:J.f: fle,'Jfl1nI<3íil (lj:ll1rP (1 �
df:;:- c[J1'f(1Si' f�tftbel€eel'i1ni nraui:::

im"ag'::n1 de S!tnto AntiJnir: n';
rGnfHB:lG_ Algunn VriEÔfl:i .c:nfr.--

igre:ljll. existente no Larg'u d..;

Carioca, orando e pedindO c isa

mento
,
O desfile começou cêdo

diante, do ttar do Santo casa

menteiro e, às ultimas hor-as da

noite continuava o mesmo mo

viménto.

O.:: cal'rc.s, qua tiaregavam em

sentido
-

contrário; chocaram-se
resul1l1nd(), em

�.{lonsequência' sel'e� jggadOS à

distancia os ,sr!!. OtáviO' Rukoski
'e Robel'to Grahl, que viajavam
de pé nu: carroceria, cio cargueiro.
de propriedade da CtO:.� Bering,
Soc'Orridcs por populares que a�

'i}
_ correram :J.Q

- ';_ocal do de'S:lstl'e,
. foI1'lm os doís homens - trans;

por-ades tmedtaiamente para _
o

Hospital Santa Isabel, onde 1'1"-

Conclni na 2.a pá�_ letra R

DETIDO O DISTRIBuIDOR
DE DIPLOMAS FAr�SOS

; Rio, 14- O\<Ierid,) - Encontra

s� detido no QU':l'te1 do Batalh:ll;

de Cavalaria da policia Militar

o sr, OStacio J-oSé Ruiz, respun
o

sável Pelo derrame de diplQIl.)�
fsIsof' dos cursos superiores a

flui '''Ui Sã:O Pau:o, e no ruo

Grande do Sul, Tendo coub=ei-

(COSdHf' na 2a. Ieíra .n '

Apôio ir(€strito
a/�goilna
Telegrama assinado

da Assemb léia
governal1or Arnon

porl 23 deputados à II.· Legislativa
ao

MACEIO' 14 (Mericl. ) de ord'-'m, tra!lquilic'l:de, Jib-=:'

Vinte (' (res dos trinta e cir..co dad:- e sEgurança, o <!mbient"

deputados Ei'taduais de Alagoas predGminant2 em Alagoas;
já aSsinaram o seguinte telegra-I Ccn>icl:rando que eSse 'J:mbien

ma .. Assembléb LrgiSlatiV'I'lle é fruto da ação do atual g')

hipot"canclo irre"trirn. sO)clal'le. v"rnaclor de ESr3c!O, que "e "'m

dado 'ao governador Arnon :1'"

I
penha em mantê-Ia, '::pcsar dn::;

Melo:
-

pI'CVO"Bf;ÕeS pal·ti das de determi
"C(Jn.�ielerando qu(' é ineg'ável. nncl> ekm-;ntos ç'squecidos d,,�
---�-,�------�--------------

Watrnl�3S alia�as infernam-se eml
Iterritório�omína�o �elos vermKI�os
TOQUJO, 14 H·p. -

URnJj;j'\'[
3Slãu n(_VHlilenll' em I'clil'<lda

TE
,- pOde�'csas �atrulh3s claE longe ele toe:-: a fré:nt" de

Naçoc,- Uniria" tnternJram-s� lha na COtlia tln NOrtú.

))j"Gfundamente em l('!'ritorio do- xando hat:llhõcf. suicida,3 lia 1'('

minado I,clos r;0muniotlls chino! tagtl';l'd:, para ret"l'dnt' c avanl;o

f'''S, 11::' :-:cna de Pyongy3ng
f(UI11S<dlg". ene:H1tl'ando fGrtl' rc
,'isl.i,rwi'l. As !t'''jl:IS aliad:ts n[to

l"llll'-"); iii I'"m,

jf- (lf�;� \
.... (;n [:1 t 11

ai_(-::- �tí.!'nl·='. êscnhü
1�()t(1 ü f.�l-n·"':�n dO

�.onv, P'y(Jn��' C--, ng C [{lun:;nÚrr
Ultidl'-j"; f.-rt'.l(";Z:J's dc�-: •ôOnu.ln:s
t-", iiilll"s r1'< C"liii,,-d lIür!" (·u

r-:'!.:r·b-.ir'J VC'1"Jl1':)1:). 0,(' pt)nlqni�'

t:l:!, f�Jil :(gUllS eon(r!] �:lI'�1I111('S.
f>OnSf.[:lrij·:111J dflls:ilnj:-o' I) 1 ;.lli;)d.O�
[,nJ IÍhrí:l';o;c� jJC!Ü,;,;c-;;. M;l" ('St;l,.

I'F':: n:!. ()�; :t r'. do,' n;PIlJ
( lIt I'.��lld() I :�� i�;tf�(l{'i:1

.-!-,t�n t n

�t i�linl�'

-nlrOs inlerêss's do _peva. alagO:3lÍo
e '}nsio'os para rEviver as cGn'

denáveis práticas e

-

calUl�i3r e

injuriar Os _ -adver.sários;
Consider'ando-que _os

_ tlePUt3-
dos abaix"-'2ssinadOs-, rôpresen_
tandO' a maioria absoluta dcst<i
As,s('mbléi>:l' dão il're�tdta w�ida"l
j'iedade politicél �o goveI'nadr)l'
AI'nou de Melg, como ajnela- tO.
do o apoi'o de qUQ llecessibr

final deu-se forre rcnção
fl<aucêses, nllas o quadro bra si,
]qiro se t:efez e nUlU€.'lltou p�r
jntermédio de .Adãozinho e E"u

querdinha, surgindo depois o ten
to de honra rios locais,
Quando

-

faltavam crir'C'}:

para !J. réalização 'de', �ua pa
t1'iótica t-lrefa de res-tituir nos

:alagoanc< ,!::_ paz e 'Ú cOllfinnç'l'
nos l'cspOUrávêis [fel!] :'dmini.,,-

,- ���= � pú IlHc:!;

"n Cüuside> ftll,jfl t[ue t'"S!l oriell-

f.o:.ção é inc1i"pensiivel pnl'a.- fi j e
cUjJ:l'açiít) do hOmBm alr;go,:lUo e

wc,rguimcu[o econômico, T)lít'�8
e ;:-ceial do Estado;
R"rIllCt'Emos, clIvido e p}qn:tl'lc,

,rjanl tl'!.tnsmitj(Íoll ''-;0 Elrmn.
Si'. Covêr1J!1dol' AJ'U'on dr Mele
1)0 'tjJlnusDs rl""t,;, AnstmhJ,;j" ]1i'

vigário d:r Paróquia.
No dia 3, ás -lO hm:3!"" houv'1-

m!ssa solêne, na. Matriz, oficia.
da lJor Sua Revrna. D. DJniel·

Hostjm. As 13 horas, ·efetuou-se
() banquete 0:0 ar livre, sévido
por jtrnci0,sas ""nhorit!�s ile nos

sa mc-íhGr sociHJade, .Gm lIome-

dà' AParecida, no que - foi t2m

bem lJaSVilnte aplaudido. .A;, 12

'3. .nberrur'1

Agt'o-Pecuária.
naqu,,:e' mOmento, o

LinS, dedicado Se'Hyêelo

Floresta e VE/r a Cruz
querem'Licinio Pereira
Entrara... em acordo 0' 1 clubes

(Wifmt.l,

í�!tO qu·-' �;. ]�X(·i:í. VfõfJ1 ii11pr1-
T!lin.-1o 'ao �PH g()v�rna�> não só
iil'! hl<ndo ;1 hm'IllGnh ellrt'A to

a>: COt'I'enb'" p:1l"(idlirinR,
-'-"Sf'gUi'ulldo (} máximo de;)101U_'.1$ ad{.I!-i. tlU�� �rc} r� P!(!'1i11fontB l!"j

tjllilat]()". ivlespw ,u;sit:l, ,-,,' tr�

pC' p.'jr-te dcs V(-i;'l!U;:liJ.? "I

,.;:,,- jJnr 1"-·1'1(' ti' f !"ml'nl(j�
fa i';1 n"-� t·0cOn(rtii.st.l,l�1 s
h()l'�:; d'p"i�,
TOQUIO, J.[ lUPI URGEN IJ!ls {h ONIT '-,v:inr;--,m

rn€nU!.TE -- Os eXCI-cito;; cOlltunistus

Aviso de racionamento I
de Energia Elétrica':
AVISO DE RACIONAMENTO CORRETIVO DE E-

-

NERGIA ELE'TRICA, pOI' motivo da estiag'ê1U reinante
no Vale do Itajaí, }Jara o lleríodo de 15 a 22 de JUNHO
NÃO HAVERA' FORÇA MO'rmZ INüUSTRIAL l'ARA:
corrente, c,Ollfórme o seguinte PLANO:
BLUMENAU, inclusive Bainos
da VELHA, ITOUPA
VA e PONTA AGUDA
Dia 15 - 6_a feira: tdas O (Is fl hi)ras

(das 12 às 24 hOl"ns
Dia 16 - Sabado: (das O às 22 horas
Dia 17 - Domingo: (dns G às 24 horas
Dia 18 - 2.a feira: (das O às fi horns

(d:ls 12 iis 22 horfls
Dia 19 - 3.a feira: (das 6 às 24 horas
Dia 20 - 4.a feira: Id3s O às 12 horas

i d;':l.5 18 às 22 hora!';

Dia 21 - 5,a feira: tdas 6 às 2 .. horas

Bairro da GARCIA
(das O às 12 horas
t das 13 às 24 horas
f d3S O às 22 horas
tdas fi às 24 horas
,das O às 12 horas

(da� 18 às 22 horas
tdus G.às 24: ho�as
(das O tis 6 horas
(das 12 às 22 horas
t das G às 24 horas

Dia 22 - G.a feira (das O às 6 horas Idas O às 12 horas
Idas 12 às 22 horas '.da' 18 às 22 horas

NÃO HAVERA' ENERGIA ILUlHINACAO e FINS DO:\IICILL\.RES:
Para BLU"'IENAU, inclusive
da VELHA, ITOUPAVlI. e

PONTA AGUDA

Dias 15 - 6.a feira: Idas 12 às 13 horas

Dia 16 - Sabado: Idas 6 às 18 horas
Dia III - 2,a [eira: (da.. 12 às Ul hor��

Dia 19 - 3.3. feira: (das 6 às 13 horas
Dia 20 - 4.rr feira: fdns 6 ;_ls 12 horas

Dia 21 - 5.a -rei",,: (das 6 às 16 horas
Dia 22 - "," feira: Idas 12 :'Is IS hora"

B:-irros

Bairro da G.\ltCIA
I das ü às 12 hol'.cls
,da, 6 às 18 horas
telas 6 à,; 12 horas

-, das 6 "s 18 horas
Idas 12 às 13 horas

. \ das () as 13 horas

Idas 6 �\s 12 horas

I�IPORT..:\_NTl;:: f'azenlos lnsistrutr.- i.1llclu a,1:S se!ülon·s {�0l1s1un'i
dores, tanto dt� FOl"l:.:t ã-lotriz COU10 dt� t·'H�rgia llara fins nOllticitia

)"es, par!! obeu::!-C{lrem rigorOSftment:f:' () piano �H�inl!1, lJorq1te� e;lSO

contr.lrio1 nos virialllos obrigados. !l a� !";n;!l1' a 1u(lo rllonH�nto ('stc

Illallo eJll põe,iuizo (!" todo,.

BLUl\lENAU. 13 dl' Junho de 19;;1.

Nl\IPR!ôZA FORCA :g LUZ S'\':-.1T.\ ("_,'j'JI.\ltl"i,\ S, A.

._---�---------_-._.- -�-,--'--------

CRUZ

NUlll 'encollti'o FIOI'�sta. X ve- vêm ':ssi!l3da
-

pelos presidcnteE
l"lt Cruz, ró 'a!'bitI"-:g�m (; um de-· dos qu['urOs ,le Rio d(} 'feSta !

talhe que nlm'eee a major (la:; TeStO C'-ntra!. Vamos ver ,o" rJ,
com:idül·::;"Ôês. AS dinlcrlDs- dOS: conheciilo Juiz de'ta. vez corres-,

cais. l-!-clicitançJo g;uuntias para
Os seus elp.m�rltfJR. N?í.o (-, lW']'
menO' ...

,esp:l1G UC;; pü::;tnb.do;; t!{' nossa

(;�1l t ] M!lpni. p:nd-�. Sua -respl)nsat,i!id': de, ca'
sO for indicadO, é da>! m:1iol·"s.

dúvida.

,lois C:U],2S, ':, lod-.) custo que['::,m

,-:,ssegural"- o bam anebmento rl:J.

lut!l do próximo domingo, afim
de que nã.n 8e repitam os ca.� os

que nltlm:mente vêm abalando

o nossO falehól. DiretorC3 -fIo,,-

Band2il'untes c Bom

continuam na raheir'D do eer<""

me, não
_

tendo- :ué o momentl'

conseguido uma vitórh
O g-remio da Poupava t-.inda

hateu o Flol'e�t!.1, mas lJ":rrleu 0'; TruITmn recentemente no

ponte_,>. Pcsith"::mEnte (,S(ê é o m,sou para 'chefe do novo
piOr de todos ,os ano" p'-trIT o I Escritorio do DiretOl' de
Bandeirante. N€gocics de Segurança In-_

OUlro�iilll, l":c!)nhec�' esl'l As

senl1,l!,in 'lue, eHI C'on''('quên' ;_'t
d2�:Si1 orientação, o E.�tndo. rje�·

de n hlicio do atll!l.l governo.
dosfl':tI:l um mnbiente de verd::t

deiril. liberd!1de, segurança, p!1Z

e ordem.
Sala d.1s S('s�ões ctn. A'sem

bléia L?gislntiva Estadual, em

MacEió. fi de junho de 1951.

�de l'umbCm enviou

um protesto i; entid::d,J IOC91,
restinos' ti vel':l.CT"uzenSes j:i trn:' para qua Ú' me,smo seja encami

taram do USSUlltO, tend{) enviado Disciplinar Des

um cficio tl L.B.D., indicandO Q- portiva, I'ontro. o 'lpitador Lici-
Fr, Licínio Pereira p31"3: <apitar prejudi-
a pugna de m:Uor cartaz da pró- II I

'
-

I I· I I'- Iii

.

�'"" ,.d",. A :;�;�:;:�:::��:.::�� Mumeo a· a espec alva pe rrs c asslCos
Trumão apela ao -povo -para qué .titud.. do �rig'�:::I:" ::::;:' que apreseRf�fá a etapa da segundona
o s����ca!O noC!r����e_oàoJ!���e�o1,.!:::l,t:::,••,,�:':'::;:'�:' d�' �;�:��;������;:::���������������os· !��!�ts�lItes

1VASGINTON 14 (UP) _ Truman, em sua: entr�yista. ii mingo último no �stádjo do Fló-.' q�{' s'! a"lzmha, eutao () certa-l para 'empanar seu brilho.'

Truman pediu ,aos cidadãos! imprensa, que é urgente que o- rida. O viee-lidi'l' da t.'lbcla ler;', nie da segundon':'J pOUCO a pouco 'rodos os três -líderes atuais

art· '1"
'

C 1 l'
- que' vi:JJ'al' depoÍiI Ié! amanh2_ vaL.perder -o .seu inr-er'eO'se- Si,-.". eStara-,.�_ en\'ol"l-d[).� nOc ,IOI-,S "nI'

n e-amerlcanOs- que o- -al1�O ,em ongresso pro ongue -a, eglslaçao
. , . �. ., � -

a combater as tenden'Jias infla- e o cOntrole pUTa, a prOdução ll1í� _pal'fl, \l. "Fortr.le7.a. cnde médir'� meus ·:migos. a 'daria de dO- polgantes -clásSicOs de dePOis de

ci�niEe:s, .as quais, na. sua opi- _lit:a.r -e ,da defeSa 110ci(J"nâJ, os ,forças com ,{) eÓQuad-r;;'o de Mah3

p::1'3. tanto rti�'igin -

um telegrn
quai�, expIrarão prO'ximamente,

dos de8\)Orles 10-

mingo não pOde e nenl "manhã_ -TOdo cuidado. portanto
é 'pOUCO, precavendo-se OS

tres passiveis 'fr
-

desagra-
nii'j.o, podem conv"ner-se em

"terrivel eSpiral". Acr��celltru

que o custo de defesa será du--

Trum-on t':mhem ,sublinholl Il,

necessid:lde de medidas ligo<'f)�
P)cado no prCxÍmo :me

devem <;el" renovadas r s me

dida" de cOntl"ole do;;: preço�,
quo espir::tm no dh - 'rInta d�

junhG proximo.

sas
.

f: de uma

-t!:dos os pai�es.
cOOperação

MOORE McCORMACK
_Ailld'l; fm ma teria econonlic3

! o pl'€sidente Truman protesto�
centra a deciBão de' COl1greS��o,
de incluir na :;_egislnç1io ,autori

zando creditos sUPlementl1res pa'
1'). u. ::ljud:a exterllu. a clausula

que poderia d�termina.r!lo Suq

penSão de tal njud;l 'ats }llJis"s
detuu�s';m .re"expc-diçõ,-s

de m::teriuis !Jura. o cúftlpO ,li).

vidico,
•

Passageiros e cargas para
-

WASGINTON 14- (uPl BALTIMORE NEW YORK PHllADELPHIA
Foi

e Portos do Mar das Caraibos:
� �.
PARA fERIDAS, lf

""'O: :.f.io -,,,,#1

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A SI
FRIEIRÁ

QUANTA LAPW.ERTO - CUMANA
CARU,PANOMARACAIBO PORLAMAR -

ReSEH'VO de praçcl, passagens e

CIA. COMÉRCIO' E
demais informações com os

INDÚSTRIATl'umu-Il dL�,�c que s" h'3t�l rIG
Um sel'io golpe, no esfGl"ço !ie

üeI'iisa das Nações LivI'0s, qne
}JOderÍllm ,\1entlT'-se 'nmBIl!]'a"las
com :a referida ciaüS'ullji._

5 I

ESPINHAS, ETC.
�����==���_-f
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