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I Entfe Campos Sales e 05 esban,.
I jamentos trddicionaís do Legislativo

Assi:s CHA'1'EAU.BH.IAND . --

S. PAU-LO. 7 � Gc:siaria que os euccssívas vot.acôcs. ti C!J I r-n f.l�.,

chefes da dírcç,;.;:io nacional da Pnr-Iaruento. N::!.D S� trata de UHJ-;i

TJDN viessem tornar o pulso em atitude pessoal contra esse {ilJ

S. Paulo, à reação que aqui se lc- aquele chefe nu Hio. O que i�':5�
vauta, entre uderustas mais gra- grada. ao uderuseuo de boa (·�l'�.
dundos. ante os rumos pelos quais ao udcnismo de linha cnnservaclo

estão eles levando 4) parttdo, nas ra, dt;" São Paulo, é a norma (lO (,-
. pOSiÇHO. algumas vez.as ststcru« ti

cu, da dtreçuo do partido COl!1 fé'

medidas acertadas do poder ""c-

cutivo federal.

Ontem e ante .. ontem uvc ,..oscjt"l
de entrar em contacto C{)1H van��';

personalidades dG valor dH VON.
'no seio das finanças hanc{;rias. -:-lf'
comércio e da indústrta. [)I; 5e11:,
comentárros envotvíarn, 1o�J�m. �1··

plausos 'aos editoriais flue "piUP.·
ceram no "O Jornal ... do }1jn, e 11�1

�'Djârjo de São Paulo", e�ll';H·}il:.\!I.
do que a grande força da vpDsi·
(':.\0 consorvadora. que i... ;1 1JJJJ'\J.
não soubesse guardar urna Jinh:]
mais isenta de pníxão, no jnlJ;nr
os atos do prcsidcn te.

- "Se conünunrmos assnn, (]ir�,·
se .. nos um rrraude industrial. !iIin
do à U, D. N., c" r r c r e m o r:

nos mesmos
í

racnssos que tívcmcs
CDl 50. E nós não temos o direi1J.1
de fazer dcmaqogía, pondo em ri;;
co n1CllOs a nOSSil R(lrte que a Ih1
Parlamento. cu.ia dif�nida!le "ilhe 'i

9posÍção zelar tauto qU;\l11fJ �H"

governo".
Com efeito, aqui u.üo h;i ilHa:;

opiniões acerca ela COIlr1llt;� .t:)f1

presidente. exortando. u1nlVefJ U!)

Icader do PSD, na Cámnra. l!lTgl'S
c troianos a tomarem os rtlUlOS 'Jp

nal, Este é o meu ponto de {las, é, sem üli.vida, -um g rávc Campos Salles, para salvar as fi

vista e tudo quanto se disse erro que exnôc o governo à 0- nanças públicas. Todos acham ([11"
em contrário não procede, E' pinlão pública, o primeiro magistrado ngill eoru

possível que ela mereça repa- acerto. Vê-se na sua nli1ud.· ii de-

ros e tenha mesmo de ser sub- RIO, 15 (Mertd.) Após cisão de um homem. disposlD a

metida à revisão. Mas antes cncontral'-se coro {l sr. Dan- trabalhar mio com um Con�I'Cf;SO
de qualquer tentativa para ton Coelho, o sr, Gustavo Ca- desmandado. mnlbaratador da re

modirloá-Ia, haveremos de pa.nema declarou estar dís- ceita do contribuinte, porém. t:Cllll

submetê-la a um teste mais posto a regeitar o requerlmen- um corpo legislativo decente, cuns-

prolongado, deixando-a tun- to do Partido Libertador, por cio dns SH'lS r�spons:'bilidmlcs.. 1;':.'GOlav·.dado O cíonar intacto pelo menos por I considerar já bastante esclare- soergutrocuto rtnoncen-o do fi·} .'.
II dois quínquênlov, Mesm.o em I cí do o assunto que dterrninou I Atribuem

..
chefes da U?N nu-

M""O"lst d tese sou contra are-eleição o pedido de convocação. A- dona). propos:tos subtc�Tml'ên:; ,:1;'ro a clt; ll!csidente. No !3�asil, per-l1em do mais,
_

acha que o re- I l�rJm=,ro 1�,agls,tra(I�, un ,I�"Ç,,:.',II ..

II nnssao para re-eleição- repre- querimento nao se enquadra I cont.ra "e�tablhdrl(lc do le�11l1.:"Rgrlcu ura I sentaria a perpetuidade no 1)0- lJerfeitamente às exigências I DenunCiam frequcntemente {JS

- .. dcr. Temos bem próximo ° -e- constitucionais. (Conclui na 2a. IJag- :eéT:J l\)
<.:UHI'}'.[JjA, 15 (MCl'id,) - O xemlllo da Argentina. A m:tr- - - - - - - - - -- - -. - -

!��':l�::O:Ol�l�I�::::te :: ���:�� :��' s�'�:�te:��ic ����� l�:)U�II'aà Nov!I es�gl� �9r!l CRDcoSS!iO do
.IrO da. Agricultura, pura visitar U \lU II U U li b U DD
o ESI;;du do ·:Paraná no pl'oximo Pdmciro a modit'icação da

m.ês 'de julhO. afim <te -observar COllstituição, retirando-s'! (I

cambt'o a',s remessas fl'nanC81!raS'_iJdispositiYO }H'oibitivv da re-
_os problem<;ls do Estado que eleição. Depois sufocarão o

estãó )gadoe à pasta. poder judiciál'io com o esma-

�:��n�oOl!��ti;is°�Ç:��'la�t�: Critério estabelecido pela Superiolen ..

das llor uma maioria de }>a1'-
_ de'ncl"a da !l'oeda e 'lo Cra"delt'" =lamentares obedientes. No 11' V

&rasil sucededa o mesmo. Foi lUO 15 (lVIcrid.) _ O Conselho du SllperH�!.Hh,!!di-lassim que o general Juan Pc-
da ol\1e(la' e do Credito Vcm, agosto do ano l};ls::m.uf), aprllVU1!

rim começou. resulucão no sentido de ser orguniza«a, uma, escilla. lHlmíl,l:H!a
par" éoncessão de cambio desti�ado as r.e�cssas fma�:c:r�:;
rt!lativas a retorno' e rcmunel'açao de caln.t�ls e;;trllllgcl�{l)l '.!�
,1)1i�dl)Sc'nO"·Br�U,.·;P"1'�Ss�utlo·se 'tl, �t,:&slf1C-ê-Çi'l.o. (�S !11.v��:
thnentôs em geral eb fuuçá-Ó de sua uhhdatk eC{)�OmlCa,

.

rara tanto, e telltlo em vista estll�os prun:ovJC10:, pehr -!:�

Conselho Fellel'ai" do Comercio Exterwr, entao !hngHlo J..lclH
"cneral Ana�lio Gomes, a Carteira de Camb!o .do, Bal_lco (lt�

Bl'asil, pela Fiscalização Bancaria, acaha d� mstItu�l' {lQl� grn�
1'05, designados pOli investimentos favoreCIdos e investImen-
tos comuns.

DOIS GRUPOS de portos e [le)"uporto:;; n" p,-,,'

!:)egundo podemos reve�ar, fa- qui::a, 1"v1'a. industrializ'1.ção dll,�

vorecidos serão (JS capitais 1)1_ ,atividades 'agrQPccunri%, I':,'S

y""tidos na instalação. .ump!ia_ prOdutos derivados da peCoc;;. �

çã') '0 uaperfeiçoBm"ntO ,je usi- das mi�,ns; n:.'s indUStria:; de f';'1_

nas hidroeletricas e 11:>' trans_ ti}illanteS, de quimk·a de ;:'1\:,",

1) l·te e di�tribuicão de energia 'metalurgicR, d') con:;lrllljio ua
O � -

•

d .
.

�, D li ....el·'l l' :1",
Eletrica. na ampliaçào ,)"1 n�elho- va" e milqUJn.,s ,I to _"

d
'

,t de (ram; veiculos· {'Ie auto_pl'Opnl::3G ,. dI'
ramenro o SlS em1

. . , -I t " - d' c' i.s" ílJl:hl�,.
por ns t<n f'StreS mflnbmos, f.u_ labora Ono� e P squ ,-

. 5-
-

- "

_
. .talacõe3 (Conclui ua Scg\mda 1'''1:. letra,lTl

Y.al� e aerecs.e na::=. In!) ( +..

�

n urdem do di,"' C5lãvanl pl'C_
sentes apenas 36 srnadOl�es, No
vnmente foi, a�dlXl, 'Hdíada .:1

,'ct")ção do projeto t1� refonn,l

conHitucionat permitindo .'1. cloi- Guel rp, cDn1 rári' c', ( d-

----"i{pR�"BO =:::�:";":,:�:;;:�;:�::;;::: «o evem apressar seu r.earm8 �ntoJ::LUNlENAU-CURITIBA {i"o do exercito·, com promoção
�

"10, 15 (Mc,idiona" � () '.'0""'" Ja"o' Paohm"n" de quiloro."o, de "',, ��:�::�{�:���,; ;:P�:��i�E::::�:::�::: OS P a íses do Pacto �o Alianll�� »
que tanto êxito vcm obtendo !lQ No:rrlcste do pais, provoe3lndo I das ou permanecer no seu PHEÇO: Cr,�. 155,00 que tenham sido< cOmpulsados a.

Bradley não esta" sat'l�fe'"',to COIU o poderl-o armadu dos ahanos('tmvas artificia.is nas ·zonas. assoladas pela seca, -ütrave� de j rincã.o natal, enfrentando a AGENCIA CURITIBA - partir. de dois de junho de 1948.
' - -,

ii
, . . . cer

-

os �5panlióis, mas, Hl!Wum processo 'cientifico de incontestavel valor, qual seJa o lluta terrível, terminando es- [?u;a. 1;; � N(1Vcmbro N.o Submetido à d�Jiber:1f;;ão do pie' 1..0NDRES, 15 <UP) _ O c" ::fe do J,;_s'tado MaIOr CQl1Jun- '\",Z f{)rla'lccic1os, aumcnl.ariarflooml)ardeamento das nuvens com gelo sec!}, concedeu, pouco ta muitas vezes, sob o latego ,

B 1 d larou íllIe tu - - -

:lllLes de seu 'cmbarque nara () Rio GJ'am�e do Node, onde, fa- impedioso da morte. E a maio- .l1ál":I, tilo i'OnJellln Df' toe In,e n io Norte-Americano, gc.neral Omar ra[ le�', ec >

TI
.

- ,

nossas forças". Suas olJÍniõe[,__
1':� flIlVas cXllcricncias, úmu. h!.tel·c5s.Últc entrevista focalizando ria sC' disT>ôe a pcrnianeccr na Processo �ua. e.on!'<tit\lc:.(ln;t1idn,d[·. foi ,��t,� tios os paises do Pacto ao Atlantico, tinCIUslvC os"E�tads��emn:; .11 sobre a Grécia, T!Jrqui;� c <11.!-

.1 dos, devem apressar seu rearmamen o, porque nalO "_ "OSl�"l"1 f'Ür,lJTI ídenticas il CS-;1. ;11}lkaçãn dc:,sc nuvó llfQCl)SSiJ, qu.e vem endl{>.f' "c espenm- sua terra. Cídade onde a agua I f t J Iee aracao ClU ,... .. - •,

t
.

quanto tempo nos rest,a'.', Brad ey, .que eZ.a .ç , .. ,' > ,,�.a.!;alj os Hagclados da seca. C\c;;L1parecc completamente, D-

CaD ra
-

o sr f a ESll nha c ]. •

_ () (lia .'). de 'maio .lc 1951 � disse-Hos () SL Janot Pa- basiece-se do precioso liqui«o
- -

-

I!l entre.vista concedida a nnpren::ja, a lr!!'ou que
.

" '

I �--_._--._-- -_._-��
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1
-
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O" l<�",lel'�::; da t7DN " uo PSD Ju"'oslavia deviam ser incluídas no SIstema de defesa do A-
j('heca - marcou rima nt.JV;l éra llanl. as popu açoes nor es ·t- para todos os misteres, por

M L
OI"

J.nas. Nesse dia; .. l'caUzo1.1-se li ]Jl'imcira expcl'Ícncia de chuvas meio de cargueiros outros, U P I O n f.�laram em nome de �eUH l}lt·_ tlântico. do ponto de 'vista militei!". I 1--,: ......... ""'- �,� ..
:Il'Uficiais sob os céus (10 Ceará. servidos por estradas de Íer- II,

.

.

Údos. A 1)l�sa nsz':>ciou-se às 110_ O general conversou com. corresponderia ao D�part.�- l
V' �"'?;:tJ!c.�-;_'f) r.�.QDISSE'IA DO NOR- .'ca, com todo o seu cortejo de 1'0, ser;,:em-se de a�ua dos os jornalistas ao terminar as menta de Estado e ao Forei- 1

f." � ",,:g t -

"'" DESTINO' 1 horí'ores e mÍserias: emigrar ""fenders' das locOl:nohvas, na 15 (Merid.) menagf.ns. Depois. tiS], • Dário
conferencias que celebrou em gn Office". n;as que, pelo quc I "N.,' '. i-

I a· t t l' res passagem dos tre11$ Roupas Ca.rdo�o fês e,-,plicaI'iio ao pes_ PaI'l's e nesta capl'tal com as sabia não ha plano novo

al-�.
l;,E prosseguiu: "Duas solu- para z�nas IS ano es, lV. •

_

'...
'>.r- '.

t '

ções se apresentall1 aos serta- da terl'lvel _calamIdade, num para se_rem
. lava�a_s, mUlcas movendo um processo contra'o ;;031. coment:lnd.o elogiosamellte autoridades militares france- gum para o n;stabe�eclm�n o i �.

.

,--

111"_)'05, qua'11do se declara a se- longo palrmlhar por .cente- v.ezes sao ,tr.anspol tadas para sas e britânicas. Afírmou que da paz na Coreia. D.lsse ronda I l� ;d-
CIdades vl�l1lhas .. O gado .ex_governador Moises Lupion, ao, medídlJs d governador de

não estava satisfeito com o que os Estados Ullldos rt:_!co- I t;"J:. _,- 'I

.

Brasl'l g- Porlo'l'ai deverl'am alto' tar'll������i�l����� e��e���á�e�l� ::�'ve:':�:�:, df:i�:r'C:��s,!::n�: :!�'O:::l��� fo;:::en(�) c�:��:�!:� ���lr:i�fl�m ��ís ,����:al����\� �á�sCC:ilít:;�fes���!ã����1�= I "'�,�'I' . '. longo.. nas estradk's,'- e o pe- 'trras deVOlutas em área maior !Jos Centros Pl'odutores de cc' mos�netS;:!"=' PÕrmenM�-�e-'nc- Il1ahl'aa nHOOng�KnOCrlllgte :ie�lO�u�;�� I ��"-. .... . 1.. ".
.' '

..
' ·�,�_-���1pOa lleY.lsl1ues"rtOent.,ddCO Í'peeSl€oSs ql':;'� gou catelloricamentc que hou-.

..,_�" � _ 'w terras devoluta.s em áre3: maiO I' reais. notadamente para o ar_
vesse faGdo com' o ministro partes, mas que, por sua vez,

I d
-

t· II
-.

1!lI' d . des p inransaveis vaqueiros tuição d.o Estado, ° sr. Moises r::>z do Norte do Paraná. do TI'L o povo norte-americano sa.be

a CJama __ a or ogra Ia Slmp Ilcaua}> ��L��e��::�1�:�. :!r��1i;:: �e::.�O�f'j�esU�� ��:lOS ���iS::t�:: �;:;��d��::�I: ;,_��o::í:� �o:,� �:;F;{:�:���1�1Ui&;!�:}����= g�:��� bé����!1:tu;��rI�{2:��,� i
"�I·.{',r, 1\ ....0 .... C""""�'. no P'�.(}F_ l>E'DRO' CAL"10N, R'EITOR

lOS gO"Cr110.R;· te'm. de fornecê-' ..

lo 'nt 'eu Lucas Nog-ueira Garcés e ,o MI- la d� cessacão das hostilida- americanas e sul-coreanas. \
,.. � ."'_'L'" ",..",,'" v�, " .� , pl,on e aSsumIU, SOllllll ,I ('. -

des na COJ:éia, Acrescentou Com referencia à provavel1úr\.
-

UNIVEít8IDAJ)I� DO Jn�ASIL - PROFERIU A AULA 1115 aos _agncult<?res; porq�1e a ato incrimi- l1j�t':o da Viação, p:Jr esS9S pú_ 'd d
.

.

I___ INi\.UGURA1� DO C131\,SO DE ORATORIA --- fOl:!lC nao respeita. os ultUIl:0s que· C0l1S1 eran o-se a POSSl- extensão do Pacto do AUiin-
. ""

jg
S NUl11 <l111blellte aSSl1n tri"otiea", .proYídênci:'l5. .bílidade de tal fórmula. ela

tl'CO, PjJ"adlev declarou; "DoSÃO PAt'LÓ.' 15 (Merid,l.' <: 'to 1�mg-inquo. a Cidade' Univer- ra?, <
• ,

.

_

..

• .J
"'

;
, .� .• 4 :t'

-

TI I Janeil'( �jlrá rapidamente assll1alado, e fa- ponto de vista militar, ncc('�-

i,!�':�;\)��,)�t;n���l'�:e�::� (�"�\:l/; ��l�'I:Sl:i�n�i��a �.�al�dade.)
�

, fl��e�=s;�<l�I����d�defrog�a���� ·C·001-,lI'nU8' d-esconheclllllldo'
,

,0, p,a· ra d e IIfIô r o ����n���eoit���· t�r��en�t;<;'�1�1��
"('r rc&o]vida de uma ve;; pai "E' unI .tmpreendmlenlO ,<51-

que às �xP!2t'�í.enclas, orienta- tas razões políticas pelas quais
":":onclue na 2.a pga, letra G) das pelo enge!).heiro ,r. Janot alguns países náo poden'l ser

T ransbórdamênto �o�:]�!�;���:'Jo ��� dos dois diplomatas da Grã-Bretanha �!��;��1���i����::}�f� I
do rio·Bramaputra' ��;����t�a�g�; �:::;:a�l;��:� Nenhum/documento secretodeS8pareceu do «Foreigo Offi�e» �'I�1rs�a. q�l� d=C�;;!I1�; J�l:� 1artificiais, "sém outi·o interes-· LONDP:ES, 15 (UP) _ Informa-se {1uc o icreeiro telegra- ferro'.' são utilizada� para ?b- "anti-democrática", o chefe

Calcula' 15' '{BP) se senão· o de servir ao povo ma atJ:ibuido a um. (los tliplomatas britanÍCvs deSaI)arccidos, ter pls�as,' As autOrIdades. l�a- do Estado Maior Conjunto i
"

.•
nordestín'o, . ooteve sf;msaCÍó- procedia de Roma, o que veill trazer nova pista _ ou eompU- . lian�s Informaram haver 1.11- Norte - Americano replil'ou: IMais' de 10 m-.I' "es .. n"ls resultados,. Basta dizer

.cal' mais ainda - Q lHist.e�'ioso desaparecimento ilos diploma- veshgado eI!l todos os ,ae.�o- "Nn ultima vez, tivemos 3

I.
f ,. que o proci!sso do emprego do tas britânieos, que desembarcaram em .territorio francês há portos, estaçoe� ,

ferrOVlallUS Russia ao nosso lado", Outro

SO'.As· estavam fug.-o gelo seco, na Anierica do Nor- mais de dnas semanas, Pur outro lado, segundo desllachos }}ro- e postos frOl:telnços, sem rc� jornalista perguntou-lhe: "Se- Ili
.

� .

._

'"

te, em três tentativas resulta- cedentes de Paris, um perito francês em llaligrafia revelou' que sultado, porem: ,S�\)be-se, qu,"" ria li Espanl13 uma vDntagmn ,

do 11016 da ·�glao ram em <:luas H.egatiyas e um.a· "s ()"l'O'I'19iS cl". [}.ois t�l,,,,"'ramas enviado'" sob o nome !los di- o chal1celer bntamco HelbeIt ou desvantagem'?" Bradlcy

lili, Ui d I t v. ,,,' ,,,. - .� .",... .

f
- dechlr'l "U t 'fF'I'1'I � apf;mas pro. UZIU, r'C luva ar 1-. 'plomatas, 1JãO h<\vhi.m sithl escritos pOl' �Ul1l ciBadão ang'lo- Mornson ara uma

C
«- responaeu:

.

ma van a", ... , .

doBramaDllti'i ond ficíaJ. No Ceai'á, o. eng. Janot -
-

ção na Camara dos omuns, LC\'HrÜl tempo. para fortalc-

Ne-i9 - � .pacheco.' em' set{) e�per-ie�-
Sllxao.

'. .

na próxima segunda-feira, s�-
Pa- as aguas dA ri" .I,. das· obtevj:! sete ehuvas arh-. Um porta-vo_z do MiI�.isté'- Pflssar umas fer1ns proA�onga- bre o misterioso desaparecl- --____ iII II! Ou, ficiais, tendo uma delas 0<:0.1'- ri,o das Relaçoes ExterlOl'�S das. Perdo'H�,e ...Guy", pes- menta dos diplomatas b�itâ- ]""'r';-'c" l"sJ'j'nhas 1v'an-'•... ., 220' '1' disse que os telegramas,naa. quiza se torílOu ainda mais

111'COS, Um porta-noz d� I\'Ilnis- ........t�I._,.co) ,
.

.1,. 1mesmo Dome' es !lO rido na extensão. '",e qU1_u- I 1 ti' v v
-

RIJ meros. Segundo observações foním redigidos. pelos dlp 0- sensacionu quan.o se souoe
tério das Relações Exteriores

\
cha::i, llInTa'> c "nnaÜs·

pausandO mo'rtes e do sr, Janot, os céus do no1'- ll)atas clcs�pareCl�Qs. Burgess, que toma parte nela o fa!bn�- revelou que não. haviam dcsa- mo. . !'" '.

-

deste prcstam-l'c múit.o bem à, uyn dos'. C:hploma"as de�apare: so scrvlç,o de espionagem rr-
parecidos d.ocument�s secre�os E'] "�X'I' JJ]i' NfO"UFll'A '1d d h 'fi cidos, dlZla

.

no tel.eglama a -Hn1ieo, qu.e é um dos melho-
do HFOrel-gn Offl'ce', porem \

..L' l> � ..... .Lf -�-

ura'n e� Gno� ma-- nrodução,
.

de c uva.s artl·.- t d
.

d I t d 'g d D t-.. � � �iai5. O gelo seco fOI remeh- sua progenlto:ra: .

"Lamen o res o :mun O. S o po e SI -

admitiu que não se tem certe- Gran' e epUl'a IVO I'" IYluitO o meu sllenclO. Em.bar- nificur que até as fontes sltua-
-

t B} d �angue .terials. co para o Mediterraneo para das por detraz da "cortina de (Conclui na 2,11 pago 1e ra Ou.

1 ft 9 2

Jjnd. 'Cet.: A l'iAçAn
CaJxa Postal, 33

nua Sá(1 Paulo, :Wli
l1'OUPilVA SECA

282

,io elo Pacto elo Atlantico Norte -

- -----------�.

f:;--��-ODILdN-BRIGI E' leONTRI'RIO
ã REELEiÇÃO DO PRESIDENTE
flREPRESENTARIA A. PERPETUIDADE NO PODERIf

J�:STUDi\:l\i (Js .-COl\'IilNDANTES ALL'\DOS DE BERLIM,MEDIDA!:i CONTRA . o BLOQUEIO SOVIE'TICO A'S CO
,-- MUNleAçÕES COM A ALEMANHA OCIDENTAL --

WASJHN�:TON, 15 (DP) - Na sua nota à URSS as trés
potencias {)e�(l�l�tajS propêern uma imediata reunião d�s "Quatro Grandes""llá base do acôrão já feito. Em face.da posição
cm que se colocam as três potências ocidentais, tel'-se-á que
ver qu�! a sin�eriiladc da URSS quando propôs, inicialmente,
� .reumll;0 dos Quatro, A:insistêllcia básica di! Moscou semprefQ! relatlvamente ao debate das questões .do Pacto do Atlânti
co c da� bases amerâcanas a. posição assumida pelas potenciascolocará Mosc9U "na parede", como vulgarmente se dIz - is
iQ é u que se ciimenta nos círcutos díptomãtieos internacionais.

PARIS, Úí (U!') - Os úítímos carculcs extra-oficiais sô
'hre os resultados das eleições de domingo' lU'óximo', indicam
IjllC os degaulistas elegeram (l maior númel'O de deputados.
uns cento e setenta, seguidos dos cOllnmistas, com uus cento e
trinta, Esses calculos dão' aos socialistas dé 80 a 90 cadeiras,
aos radicais socialistas uma 70 ou '80 cadeiras, aos católicos u
mas 60 e aos. demais partidos .de SO a 100 cadeiras,
PARIS, 15 (UP) _:_ O· ex- manha Oriental. Não se reve

prcmiér Renê Pleven, fês, ho- 10u nada a respeito da� deci
j1:, grávc advürtência tio povo tOI11;:tdas nessa conferên
fraiu:ês,

.

Disse. monsiur Ple-

RIO, 15 (Merid.) - Conti
nua em foco a reínrma cons
titucional. o Sr. Odllon Bra
ga, sôbre o assunto, declarou:
"Sustentámos que não há

nenhuma oportunidade, no
momento, para suscitar o ele
ba te da reforma constttucíó-

o GENERAI� MAC ARTHUR {JHEGA A WASr
Ao chegar recentem.ent.e lt lVashíngLol1, aCOlllllan
eSl}OSa e seu filho, o general Douglas Mac A.l'thul'!
no aeroportfr por uma multidão ele aproximada
p.essoas, embora o· avião em que 'viajava somente

,,'

I'ado depois da meia-noite. '

A fotografía mostra o general Mac Arthm'"
"3gra€lecendo os allJ.auSos da multidão que o sau
descia (]u' avião 110 ..�el'()PQrto Naciollal de Wà
sua 1'nmte, vê-se a sra, Mac Al'thul'. auxiliada l:ior.te �nilital', .

. (FOTO:.'
------

adiada

comandantes ali.ados
tais em Berlim

mó,. ,is mlc1'hl.) � Alu
.(lill�O:�� ��!lg�I!S /�iH'!�q�
à 'Câmlu;a, 'sônre' o combàtc a

alta !lu ensto lle vida, esclare
ceu o SI', Odilon Braga:

..As soluções de emergên
cia propostas !leIo , .. governo
para l'elJrimir a especulação
e deter' a c�restía, merecem

ção tl� jlre[d{:J para o Dl:;(rito o apOlO· da UDN. Mas serão
infrutíferas, até mesmo con

tra-pl'oducc'ntes, se não fo
rem completadas por outras,

Na di:;CII·s:'iin únicH dus parco no sentido permanente e 01'
pro. limita_se aos IntereSses I'CS_ CCI'�'l' conh'ários au� G"g-à:Js t.éc_ �fInjco.•Já se vai fazendo ge-

l·
- .

d
..

I' )'L' p... "a1 II 'clamor levantado llelape luveLS os sme IN) l,adOS, ara. nJc:Js, rl;::uri1v� ·IU. nu nvulso, falta ne trans}Jorte e armazc-

nllrri�nto. Suspender a execu

Co- ç5,0 das obras llúbJicas llrgen

las lcs, s(�bretlldo do Plano SAL
t'

,1'E, de"tinada a satisfazer as
da ll(Jssas necessidades mais agu-

ming'lJ!' Vcl:lseo O represcnt:lI1-
te .::;r;eiaPda. çom Federal,

mOu pcoposits

lido' o _expediente
<Jprec.i:)ções .lo sr,

pe·::s'l is quando· refel'Íu ,sc' ii in_

fluência. oficial no; sindÍC'1tDS
do puis. Seu "Objetivo, como sem-

e �'--

que deverão ser adotadas con-

1:1'a {) bloqueio 'soviético às co

mmücHçõc;:: aliadas com a Alc"

f) .àla. O sr. M;u;cundes qna sôbra os .altos funcionário"
:lO Er. Do. ,. do Ministro du 'liab:llho, ufir_

trê�. ol'lund:ls da CâIUal'[l.

Man;Iestvu_tit\ a ,seguir. n

missão de ,JuStiça. em face
infOlnl'f,óe5 {.]O Mil1isLrl.l

;

varias

NCiJes.
EMPREENDIMENTO

GIGA.L"ITESCO
Jnr�)nHnl[.ú 'Pl'of•. 1::t('dro

mon, queJ ·num futllr'o não mui-
".

com

oro NO
- - ""

"-'r flf. r:�t.t!�t�d"?

tv\<ig.}ih;:j",

Um procluln t/<)

lMlORATÓRII) LICOR

üE GAGAU Ã�V!f.:H
S, À.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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!'ifornecer gelo seco para pro- --"--...,..--
.

.duzír chuvas (artificiais) in- �-pt§'l'.���� M§!S;'�""'!im5§lQFi%'i\i�'i
dustrialmente. No C�ará, 10-
nam banhadas por chuvas :.E'

.tificiais, parclalmente, varias
mun íclpíos, entre �1"€S � 'For
taleza, Cascavel, Cacar-ia, Ara
capé, Maranguape . etc. O cn-:

genheiro .Janot. Pa::lleC'o f'()ll

seguiu um reeord no emprego
do gelo seco, seja no avuíta
do indice de percentagem de
IDO%, seja . na redução da
quantidade de gelo seco em
pregado. Assim é que na A·
merica do Norte a quantida
de de gelo seco varia de 25 a

50 quilos para cada exncrten
da: o sr. Janot empregou, na

prüneír-a experíeneía apenas
doze quilos de gelo seco. devi
do ao estudo que procedeu
nos céus do Ceará. Na ulti
ma experíencía, foi obtida u
ma chuva que durou cerca de
três horas e meia, com o ern

prego de cinco e meio quilos
de gelo seco apenas.

EXITO DAS EXPE
RIENCIAS

-Um fato' notavel constitui
a reclamação apresentada pe-·
lo salineiro do municipío de
Cascavel. Diz ele que, verifi
cando estar o tempo firme e
sem sinais de chuvas, tratou
de abrir sua salina e que, pe
las 9 horas. vendo dois aviões
sobrevoarem 'sua proprieda
de, fizera sinais com um Ienco
mostrando sua salina. Foi em
vão, pois cerca de meia hora
após, copiosa chuva inespera
da inutilizava grande quanti
dade de sal que eslava sendo
ensacado. Assim mesmo. ar... tes
de 5ere111 concluídas, as ex

pertencias sobre chuvas arti
ficiais, este fato, em sua sin-
geleza, vem mostrar a neces- Jnínrmacães pelo tele-sidaclc de se regulamentar o fone 1 (} 9' Z.djreitii de se fazer chover, sem .

se prejudicar DS interesses de

I
I

�erçeirL\s. Pur firn. o: cng. �,�� _ ....�-=-----�-�--.�-�!
:101 Pacheco pro1I1C:1Cll rcnc- .._�_�_

,ir :.:eus feitos antC:riores, in
;,".;lusivc d� Or�li-{rf!.{..)ntar algu-I-__.._._;.,;.'
�nl1s f'XpprlE'llClaS co;n 31"('0-
irÍtl ",Ufici€,is e '101aveJ abaí-!;,:amcnt ode tcmpf'ratura.

]\r� :ta C:.1i�:::;:)I'j8, cb�e: -

...�"�J o

c: iteria &dma, s"rão inscritol'
c,s P'di::los ;)31'a remeB',8s d -s('
n3das a lYI'}rno de' capitais eS_

tr:'l1gejr�s ap1icad�s no p�ís e - - - - --

d�,"-idan�eflt? regü;tado� 11a FI ..
B ..l\N, iu::o� e�1 .�?ral. lucre:.', di
videndos, "l'oy�ntie.s", receitas 11_
quld"s. dil'c;tn "u�3rias. a1gueis.
c8missôss (excluitl�s as de a-

g�nte�), p!'emios de ,seguros, 3 Quartos inclusive partes
prodube de vfnda de titulas e sanitarias. e casinha.
OUtl'DS remessas para fim; s�me_ Situado á Rua João Pessôa.
lhqnrY', excél:1 as que eSt"jan', Infoi'll1af;õ('s com \Verner Sto
c�ntemp':dos Cm C'1t"go"las 2ckeL Rua 15 de Novembro,

S H fj - TcIefon,:;, 13DO.

comprometendo cada vez mais as

finanças públicas. Enquanto o go
verno corta no orçamento da Vi::-.
';ão verbas para pontes e estradas,
indispensáveis à política dos trans

portes, a-UDN s�ge querendo dar
.10 ft:ncionahsnlO. q...1e acaba (te
ser liJ.unentado nas SUas tabelas de

\·�nci!n.E.n.tos, mais' meío bilião de
\ ruzeiros de mão beijada.
"São Paulo é uma te?:ra onde puí
a .. .n ú irsbalhü '9 a Tl�ueza por tv
j2! i�:·n i'.!� .l1:._qnl. não é Impunemcn.,
! t (!Uc um pz:r::lrlo frustra. IJe.:::,;'2:
.h:)do� a confiança que depo�iw.
• ..I.U suo:! rapacidade de acertar, u11'1

_,-leit(;rado i,,�depeuue::_tc, que .,a':t�
::t quem dícve escolher, pela patrio
-i:::mo COm que exercer G seu mau

dato, em qualquer ramo, nrov.n
eíat ÓU federal, do poder legisla-

r anceír» ch,) país
3.0 põe maís que em jogOt em xe-

l �lle, o seu a!:cendente e a sua 110:'
. "laridade nas massas.

Reviu-se Campos Salles. há dias,
,la coragem com que o presiden-
te. PSD e PTB se .lançnram à ba

talha dos adicionais. Comnreende

se que os partidos que fO�"Him a

maioria no Congresso buscn « r 1 •

recer um fundamento mOTa1 â sue

norma de conduta parãamentd : de

modo a fortalecer o poder Iegís
latiVO, aos olhos da nação. .sr , Oficial do Registro Civil (�'-'

Per-o Bélo, habilitam-se pU!':'

casar , Antonio Sabino- P..ebelr) e

Norma Vinottí, naturais (Ipsl"
E'f:ldo. Ele, snlteiro, padeiro,
domlcClado e residente em Porta
Bé!o, filho de Elesbão JOsé R�_

de Matilde Kostetzer
Si alguém tiver cOnhecimentO
de existil' algum impedimentO
l�gal, acuse .0 na forma t]!) lei.

BLUJ',{ENAU, 1-1 de junho
1951

Getulio Vieira Braga.
Oficial do Registro Civil.

Afoito e descuidado, o diretorio

nacional da UDN se recusa a co

laborar na politica de saneamento
do erário. Tendo votado da m.

-�---------------

c
sentido de que à esta sejam
fornecidos -diariamente 40 va

gões fechados . para o trans
porte de cereais. A
cão Paraná-Santa
compromete-se. a entregar
diàriamente 40 vagões carre

gados na estação de 0111'1.I;lOS,
')a1'a que as mercadorias . ,

;.1

transportadas para S. 1''1111t).
:::alculado como está, (. s-rldo
'la saíra de 1949-19:;) de a

proxlmadainentc 1 rnilh i i de
�acos, teremos a safra do ano

)assado totalmente t � 'D.ldd
c1entro de llles e rneio da
5fneia do CQl'lVf!r-dOr

ELETRU..U1A{:AO
() minÍstro dê! Viaç-;j ) 'cnlll·

prolDetHu·se <l tClP�:)J.' Otltrnf
iniciativas, como:l: �\"�rlld;"
mecanização
da estrada de rode; <;'?111
Londrina a Ourinly'l. ...::'or, I

'.}rometeu-se a Íllterf, 'rir Ji.lr!'
�o ao!': govcr;lúS de S. Pa1.llc
= do Paraná para'(';que ambos,
...través do Deuill:tamento Es
tadual de Estrado:s de Roda·
gem, facam os me11101'ct111€:1.Í05
necessários nas e31.l'adas qUê
comunicam o norte do Paraná
com a Soroc&bana, estrnàDS
de acesso que facilitarão mui
to os transportes de mercado
rias para as estações de Assis,
Presidente Prudente e outras,
situadas na Aha 8orocaoan,'
'I1110rmou que, segundo de::1;l-

!l� J-:;Eé ,\TÍnot:! � de L�3ura vt,
not tl ,

Sh..
' alguem tiver conhecimen

to de existir algum lmp�dimenl'()
legal. acuse o na forma dá

-

ej.
BLUMENAC, 13 de junho de

1951.

GClUli'O Vieira Br-agn.
Oficial do Rfgis{l'o Civil

F'.;(,;,;) sal;€r que

de Jf!�us
. da Silveh:a,

deste JE,studo. dOrnJci ..

rcsid€ntcs llc�t� DjslrL
solteir:), (Jperario, filho

Mano"! Pínheir o e de Anna
Jesus. E:a, sOlteh:a. domesti

ca. filha de Eusehio d'l. Silveia
1I1Y!ria Fl'ancísca da SilvEL

f !
Iria). Comuns serão os c3piiaiF i
inv�stlt!.os n:s lnd12�:r ir s n�l..J en {
quadJ'a:ia,;; 110 grupo d:>s in,," tL
mento!': favo!'ecidos nD c,Dmfl'eic
Cm geral e �m 3plicar:ões
detEr:nlin:· ...:las na oe -siil:J C·) 1

gistro do capilal. I

REAPLJCA(.].O IOs IJ2nefic' 05 ex��ort':ve:s. o:.

f�'r:m re:Jplkav('i� no país. g.' Iz"a'ao do tr-I�m'ntl) de jll"u3ti_.
mfntos comunS '''u faw)recido5

I

c'lfonne a nl'.tv;·c::a da 5'1:1 1'e':'1
plieação. I

2.a CATEGORIA DE IPRIORIDADE .

Ficou eJiml112dú a 5.a caLPgL_ i
,}'ia Jr·inridade. r·asr-':1t!-::\ 05 J

,''"C :de Í·�nd.'s ntle: previs .. 1
ks '·p3.r'c!. ·a. 2.1 c:te;;ori:. E;"L, Ifieél fá, l'II1::;�', con::;ôtuida de dlJ··
gl'UpjS distintos, a .saber: 1'C_

lll(:"!,='" j'1·!�tiv :: a inv-stimontos
favor7l'ido;-; c renl��.sas re�atiVBf'
fI jnV('Stin)cn1dS comuns] inc]uí_
das na 5 .. L C?,tú1"criar ,-::>ra cxtin_
da;_,: DeStOS 11':; r�ncl"J!j cl:-s'3:ficn.
ta.

FuC;.o sElber que'
Cfls:?r-f'c: Eugenio
s�nt'.r e Zita Kosletzer, na tU-
11�js deste Estado, domiciliailo$
e re,sÍdentes nésla cidade. Ele,

to e<t:Ju trabalhando. __

A espcsa compreendeu' que a

quele máu--humor de .J i m d�-

Encarregado .da

uma: xícara de café quente.
- Beba isto enquanto prepo_

1'0 o almoço - e pel-cebendo
que o mJarlUo já havia voHa(!o

Ele deve ter

dO ...
- Ou você

der...
O ínspetor bufou

- Como 'clU niio sabia. respOn_ l
de.s? Bob queria saber a. que e� riais, cujos trabalhos ::;e,rao 1'81-

l'-a sanção... í nidadus 8egund,,-f�ira de me._
- E você sI'lbe, Jím? i nhá. Aproxima test('munha cou
- Claro! E' uma PerEollagCJ.ll vOC:Jda é o tp.nc,nte_gr.nel·al AI_

IIda Biblia que perdeu Ia, forq::l. J bCrt \VedemByel'; <lutOl' do ro1a

quandO' Dalila cortou-lhe 05 caa.! torio de 1917 sobre a 1'ituação
belOs. I na China, .lI'elatorio quc só foi

-- ; revelado ummamente.

I
l----����----����------�

farmaçia
de ',Plantão

de 11
I: ��_�um s,.: Super d,��!m�� portas,

radio, f:lro�é�;} c::.c neblina, ia:wleie lateral, com 50.000
km. em ótimo estado. Preço à vista CrS 85.0-ílO,OO. Ver e

tratar curo Dr. Carlos Ií-Iayr em Indaíal,
Farmácia
Catarinense

Rua 15 de
11.0 508.·

Novembro

IVENDE-SE
1 casa nova 6x9 com terreno na praia de Camborrú por
CrS 37.000,00.

I.Vende-se
terreno situado na Rua
Amazonas, a 5 minutos
do centro, com 20 mts.
de frente por 32 mts. de
fundo. Informações nes-

ta redação, ou direta
mente pelo telefone :

1123.

1 terreno 1.300 mts. com casa de madeira na rua Ta-

mandaré. Informações: Rua Amazonas, 920.

URGENTE
NEGOCIO DE OCASIAO

Vende-se Chevrolet ·12 de
Iuxo equipado.

--------------- ......

H
provettamenjo toiat é devido de ,

ficiêncb, do aparelhamento da

referida faculdade. Em meio 'aos

vários aparteante.s, riguro« a de

pura-la Ivete Vargas, que esn-eíou
dando aparte favorável ao,", es,

ludantL'�. Falarum, ainda. sôbre

o projet{), os deput.jos Tenorio

Cavalcanti, Celso Peçanha, Di

:ermand.o Cruz e Mario PaL

merío, favoráveis. e Raul pila,
cOl1trario.
Durante o expediente da ses ,

são não houve discursos impor

lant7s. Mais um:'l' vês choveram

comunicações e homenagen'S. O

depUtado GalenO' paranhos, por

ex('mplo, comunicou ter recebido
um telegrama d,).' Fet]eração das

A.ssociações Rurais de São Pau_

la, sugerindo que fique a dire

ção futuro. dO serviço Social

Rural a c:ail'go (las clru:ses ru_

rais. Seguiram com a pahlVI'a lJS

depUtados Benjamin Jmrá, Jorge<
Jabour, Mauricio J.oppert e DL

rio de B'al1WS. que se- congratu
laram com o Corrêio da Manhã

pel:1! pa.,.sage� do cinquentená
rio de :.,ua fundflcão.

Durante 'ti Icrdc!11 do rlj-" .,.16,�,

da aprovação <lo projetl) fl'.:· �o·

tabelece t's norma!' p�·r'l o -._

proveitumento dos 'alunos c;:np o

dentes, foi tambgm apTov�d'1 "I.

Lotes de terra, em. .salto ido Norte, ectr::::da partIcular I

ItouP'avazinha. IInformações cOm Rudolf
IMette, rua São paulo, 1124 i

BLUMENAU �- I
.

L�L�:'_' {:u::..u (�(' :::�ll!crial
;'!." 1: ;:...: ...';0 da 'Velha, rua
Joâo P..;ssôa. Informa
ÇÕf'S na 'i;a,d;:; Valeutin
üS�Gvsk), n., 37 G.

Expedidor
PRECIS.t-·�LSE DE Uh!, PP...RA

IMPORTANTE FIRMA LOCAL.

INFORl',!AÇÕES NESTA REDA

ÇAO.

Iluga-se

Traduções
DE INGLÊS, HOLAN

; DÊS, ALEMÃO, acei-

I· tam-se garantindo rapidez
e Seriedade absoluta.
Informações com o pro

I prietário do Bar Blum�-

I nauense, entre 18 e 20 ho
ras.

I

ADVOGADO

No trajéto compreendído en

tre � ponte (grande) da Estra
da de Ferro c o beca Rodeio.
ímportuncía super-Ior ri CrS

embr-ulhado C!11 um

O referido di

nhuíro pertence a U1TI pobre
opcrárío que luta pela manu

toncão dç numerosa prote, IU-

Iusíve de uma esposa acama

da. Pede-se a pessoa que C-11_

':."0nt"LOU a sorna supra. C::1t::T!

�ar nn Grupo Luiz Delfino,
i1�o;;t8. Cidade, à sra. 1\1ercedes

,Jc .�nU7n. onde será gratifica
(13.

:,lillllli!!!III!!!lll1!1:;!lIil!!!III!llill1:
- -

�e�resenta�õKS I
quais-§
para o:
Paulo.§

AceItamos, de

quer prúdulos,
Estado de São

M. ELli-1S &; SILVA
=

,,1.\. Cons. Rodrigues:
Alves n. 318 - Santos§
Est. de São Paulo =

-

pr()rrog:1 ri \r1?,ênrjs da lei dê

1icen.ça p.réviaJ qut?' Set"uhl lY11�:!
o Senado. No final d'l. 11"·",':iío,

para explicação no pes�-Odl, !,a_
II

lQU o deputado Clemente M"_

d"[!do. qu" l'ef:riu �e ;;ôbr'o' o �_

bast€clmento da Capital da Re_

pública. sa]ientand':J que Min:>ls

Genis �c considera um (;':"0 di.

v€-r,s'lmel1te do que aqui ,� consi_

derado, i>:to é. que o' problema
é n8cional e não litoral.

J
! l€rLsã·:J r2inante - p.dianta_se -

I f. prov:::c -da 1)6]a a�ão de c1e_

I m�ntO- r-xt1ernlstas que pr€lSn-
dem Ilgitar a questão das ter_
ras, levando Os _posseiros à re

si.st<incia e ú vio!€nci.a anle :,s

medid'lS r::Jmadas' :p�J(.} governo

parl1nacnse, empenhado em re_

Solver o delicado problema ':!om

esPirita de .Justiça..
Ainda de acôrdo cOm alO mes_

mas inf.ormações, elementOs co

munistas de São Paulo e do Rio

redaçã;) final dn projéto

za se Burgess ou M.:Lean ti
raram copias fotostaticas dos
documentos. Varias deputa
dos conservadores interpelá
ram ao primeiro ministro Cle·
ment Attlee por considerar
que o governo não tomou me
didas adequadas contra os e

lementos comunistas que põ
em em perigo a segurança .do
país. Averiguou-se que J.\fc
Lean e Burgess 'alugara111 um
automovel em Londres, no

qual seguiram para Southam
pton e dali embarcaram no

vapor "Ealaise", que os con
duziu para Saint MaIô, na

França. Burgess e McLea11 de
sembarcaram no referido por
to francês com pequenas va
lises, deixando o .resto da ba
gagem no camarote do "Fa
laise". Em seguida, tomaram
Upl auto e seguiram para Pa
ns, nada se 'sabendo dos seus
passos.

"�
,

de Janeiro foram :; ssin':;ladob'
em Po:-ecatú, organizando gru_
pos pam' 'operar pm gu�rri1has.
Para aquela localidade já fo

ra,m enviados. de CU1'itiba, trin_
tt::: 1l':Jldados da Força POlicial
sob c comando de um tenente.

Ach;:lJn_se, tambem, 'ali,
vestigadores do DOPS, de Sãp
Paulo. Co diversos agentes -da Po_
líei", Pcl:tica do R:'o de ,T:'neirQ,
qUe cooperam com as autorida:
des na repre.<;são

��---- ----------

B

extr�nlistas.

fi
ganteS(3, (;uj:s ,obl'as Íllic:aiS,
pelo seu andamento. pr:s:::;3.gianl
para breve o parecimento de um

g!'ande �entro <]9 cultura n1cio,
anI.

Mas não m� canSo de dizer,
uma iniciativa de_E',�a orden) exL
ge tempo. rFCUl'50\ {)bstina�ão

Ed"ifício «MUTUA», 1:1andar - Sa1a$ 13,]4

-,Fones: 1150 - 1375 I

ea�a Postal. 506 I )
BLUI\/fENAU - S. cat.) Iii,

j
i �����������������

Polícia -

Filhos e netos 111'ofundamente cl>nsternadQS
falecimehto de' sua m�e e; avó

Dr . Telmo Duarte >'
'OCilrrü!o dia .5 dI) corrente, vêm sensibilizados agradecer
llal'.Cutes 'amigos 2·.jll·\.'isoas con11ecidas que lhes trouxe
J:�' cQnfôrtQ 'duran,te o dolol'DSO transe, e acompanha
ram O' cllrpo. dà extinta até sua última morada, e espe
cialmente ao Snr. Pastor Methner pelas palavras conso
ladôl'aS'''Pl'ofel'idas''&RMl.!l-Sa e no cem.itér..itJ';. '"," T-"

BL1TlUENAU, junho de.El.5l.

- CÚBica: MédlC1!! -

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE ORIANÇAS
PreÇo; Or$' 25,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,A �AÇÃO
BLUMENAU, 16.6.1951 i,

- '-�,,�,---.___;------�---

ga po a Europa
diplomatas, p

Oriental
.

1 A

o onesescomo
•r'.

..

Rev.elações os'sôbreem
tos do Ministério '-do Exterior, transportou para Southamp- Burgéss, de 40 anos, podem tério de Assuntos Esí ra.ngei- com queixas de que vádosmas ao me5l1'1O ,tempo admi- I tono Ali mudaram de parecer, ter já atravessado a "cortina ros da Grã Bretanha foi sub- ,funcionários tinham sido visLÍu ignorar se Burgess ou Ma- I e tomaram o vapor de excur- de ferro" e entrado na Polõ- 'metido a minuciosa investiga-I tos em cOl11panll,ill de co�u�clean teriam podido levar co- sionismo "F'á laíse", que os le- nia. ção por motivos de segurança I ntstas ou assistindo rCUl1l0eSpias fotostátícas de' documen- vou a Saint Malô, na Fruriça. Um, porta-voz da policia em fins de março c prmcípíos da extrema esquerda,tos. Os diplomatas desembarcaram disse que se acredita em que de abril, I'''Vários deputados conser- com pequenas valises de mão, "os dois jovens diplomatas A tnvcstígação foi efC!tuada: O Ministério 'recusou-se ln-vadores inter'pelaram o pri- deixando o resto da bagagem poloneses", que voaram de Pa- bastante tempo antes do desa- ; d icar que "cmitiu alg�m Iunmeíro ministro Clement Ai- no camarote, e tQl11anl1TI um ris para Varsóvia, na noite de

parecimcnto dos diplomatas I cionário por esse motivo, mastlee, por acharem que' o go- taxí que os levou a Paris, 011- domingo passado. podiam ser Donald Maclcan c GUY
-

Bur- se sabe que "vários funcionáver-no não tomou: suficientes de seus rastros se pcrdem ,
os dois funcionários brrtãnt-

gess, e foi levada a cabo por rios foram extensamente m-medidas contra elementos co PARIS, 15 (UP) - Cone cos desaparecidos. terem sido recebidas carta" torrogados".

LONDRES, 15 íUP) - A
vcr íguou-se que um terceiro
tclegraii�a atr-ibuído a um, dos
diplomatas britânicos desapa
recidos procedia de Roma, o

que veíu trazer nova pista �
ou complicar ainda mais
a batida que se está fazendo
na Europa Ocidental, de am

bos os homens, cujo paradei
ro. é mistério, desde que de-.
sernbarcararn na França, .Iia
mais de duas semanas,

,

, Por outro lado, Segundo,'1f despachos de Paris, um perito
francês em caligrafia, deter
minou que os originais de
dois dos telegramas enviados
sob o nome de um' desses di
plomatas, não haviam,'sido es

critos 'por AnglO,�S�xões. Um

porta-voz do' Ministério do
Exterior disse que nenhum
dos três telegramas era do pu
nho e letra dos diplomatas -

-Donald Maclean e Gúy Bur
gesso
',Os três telegramas'
recebidos na Inglaterra, quin
ta-feira, dia em que . o desa

w:t'ecimento .dos diplomatas'
foi anunciado ao mundo in
teÍl�o Burgess dizia ém seu te
legrama a sua mãe: "Lamen-
to muito meu silencio. Embar-

co' 'para prolongado ,cruzeiro

I
fandegas e Postos F'ronteir-i

,
pelo Mediterrâneo: Perdoa-me. ços, sem que tenham encon-

,Guy",\ '

'

'

','
trado o menor sinal de Bur-

, A' batida tornou-se ainda
I gess pelo que estão conven

mais sensaeíonat quando se cidos de que os diplomatas
soube que está intervindo ne- não se encontram na Itálii;L·
,la tambem o' famoso serviço O chefe do Departamento
de espionagem britânico, que de Imprensa do Ministério do
é um dos melhores do mua- Exterior Britânico, William
do. Isso poderia significar que Bísdale, informou que se

até 'fontes situadas alem, da gunda-feira será feita uma
cortina, de' ferro são utiliza- declaração na Câmara dos
das para a cota de pistas, Comuns sobre os desapareci-

ti
-

\
mun istas que põem em per í- o boato de que os dois fun- Inves igaçoes noDevassa na ltalia dos, do que provavelmente se
go a segurança do pa ís. cíonár-ios do "Fo re ígn Office" For'elgn Qffice - --- ---- ---------Não obstante, ,as autor-ida- encarregará o Ministro do
Apurou-se que Mac1ea11. e britânico desaparecidos desde LONDRES, 15 (UP) - Um ,

des ítallanas l'nformaram te- Exterior, Herbert Morrison.
I .,

•

Burgess alugaram um auto- 25 de maio - Donald Duart Iuncíonúrfo brítàníco revelou

\
',_ _ _ _:__, - ..,

rem revisto todos os aeropor- Reiterou que não haviam de-

_�_��_�_� ��_��_-,_� m_o�V_cl_e_m_L_o_�_r_e_s�,_o_q�u_a_l�0_S�e_M�&_a��,�38an_�.eGuY q��.���_�.al_doM.�.j_S- 1M3 ujDas�eeQP,raver
t�, estações f�rroviárias; AI- sapareeído documentos secre-

_

_ '

v. �....,

«T R I·U M P H)neofasclstas e comunistas \
ROMA, 15�P�-���:í DU"���!�U' ,m��� a "U!"� '�:!?i��on'����i:�" �,�·.��.�inciU!�!?� \GlJti.ja ta OOm 113.1119 votas c�rl") .. , ram incluídas as eleiçõeS no rosullados não Ínrarn conheci-

sem 95.i3il3,dos comunist es e, j'a 'a-' que foi tratada, Os l'esulta'lu:;, dos n:l' totalidade arues de tré�conta ... c"m os v�'" s cD)1�e;;uic", In esquerda socialista. todavia, �ão mut-o reduzidOS P' ,- ou quatt,O dias. A votação come
pólos seus 1tanídO= 3Ih:j:)� '-1'3,

de 113.000, In�Iuindo os votos
da: direita. s8cia1isr: (_ repllblj-

ra tírer conclusões de alguma çou ôniem ás 7 horas. Os

cen-ltendência definitiva. trcs se fecharam ás dua,s horas
ctendo tereeno e sc>msnté conse-, Os funcionári,os eleitOI'nis G_ de hOjf', Funcionários dizpll1 '.

[,ui1'8nJ 17.452 votos. nuncíaram a concorrensia, de que nas aldeias -3 ,n-iéJiu de 1be GaSi'cri que regrti_;�c"l de 85 Por CentO dos 8.11-1.811 elei- mon1:!1nte� fDi maior do que ua I
. C'aste: G:"ndolf l'etii'ou-s,l lOgo tores ou �eh o totol 3p"oxima_ cidades, cOlnó Floi;ença. T�rin trpõs ter recebida o Iln:baixadür dw; ds que votarana de "eis mi_ t' Piemonte. Todos c,s parbllos Ino"te'amerjcelTIo Jamc.3 'Dunn,A Jhõ�s e meio O MinisteriD do têm juntas dir2tivas neSt') !;�- ilnnta' oHcnl diz que se ü'at.� da Ill'"l'ior anuncÍcu que .Jará fi. mana, excetuando o democrata I

I pl'oxima visita de }.ral'gar�t COnheceI' os resultados ele ,to, CL'iEtão que nn�ncicú que', esQ� ITruman. mas ael'e�Cent3' que rais. ral'á os resulb3dos finais das e- Il tambem trataram de, assunto,; Na� eleições de23 ele mDio. leições.
\

\ "Empreendimentos desle vulto deve ser
I

realiz8doJe891 a 'colaboração do povo" IFixa o presidente Vargas a política brasileira sôbre o petróleo - I

I RIO, 15 (Mer�.�nif�:!!�:ed� p:�:ole�I!::di�dÚS������- ," �:�p���", in",,'h"i"," ",i<i III
com o presidente Getulio Var- vada aliviando por esse' meio, cas de que o 11.0;3';") paIS tem
gas, no Palacio do Catete, a o Te�ouro da nacão de enOl'- imperiosa neceS'�l 1?dc, S0 pédiretoria da Refinaria e Ex- me onus. Está V. "excia, a ver dem e só deVêm :;'�r rca:':.";:;.ploração de Petroleo União S. o que durante anos vimos, dos com a coopen:ç;lJ e jJarti- .

IA. a fim de ,prestar uma home- tendo uma luta titânka para cipação de todo o povo.

J�",p('-l,nagcm à s. excia" Durante a mailter a concessão que nos 1'<llnOS quP !'<;ta, ('omun!,�a(�ãu
1 palestra que' os diretoríes da- foi outorgada através de COl1- será re:llmcntc ao ugl'ac Ç' Je

I q 1 . -

t' corrência pública a mais exi- V. excia,".ue a orgamzaçao 11'1an Ive·
gente J'á realizada no Brasil.

. ' ----- -- .. ----rnmwmo�����oo,
�-;;;;�-I-�!·••••••••••••�.g••••••••••••••••••••g.I f.��:rf.i�;�t�l���:� [bi[i:j�f:'�i;"�::,:,�gJl; 1-8ii!lft2?�-1I'"'IND-II'�T--RCll"�. 'ct,&&iSIJM-Ej�&8�'-111 DLE·=s-AN�TA PA-r-jn-'II}& -S-�11 ria da Refinaria e Exploração visas com que fazer frente

' 8 R bH II iVil ..8"de Petroleo União S. A. está aos pagamentos. e não nos
diante de v; excia. para,' il1- faltaram tambem, excia., os

1I,'lr t
'

ITAJAJ' -d t t I d e, e e - lUa ,rlZ:corporada, prestar uma home- e ra ores, os ma e cc .11.. s
,1 'r J 'INcod t d

.

t
'

"I Fnn,l�·'10 "m 2'.'" 'I· li'e v ",re·JJ"· li,' 19�;) Enul�l'e(:.o ' e,l!,!rr. « »nagem muito sincera: E que to a SOl' c e TCS1S Cllcla, 1" as.
•...U(M.I 'Lo " ..." v v '" �- �foi v, excia, quem, com a 'pro- felizmente, agora que a con-
I' d '('::r$,' J;-).OOO.OOO,OOf· et rl10 1 terTIO' s a s� Ca"it",l ntcgrahza O '" .". ..; . ... • A •mulgaçãa do decreto 395 de lança r o t, - • ,,- .t'

Cl':t 2tl. '117, ,252,1029 de abril de 1938, fixou to- tisfação de comunicar à v, Fundo de< reserva lega: C· outrus 1'0 t;',:rv. '" 'PI da a estrutura da polítJCa bra- excia. que 'contratamos com

I
sileira sobre petroleo, dando uma das firma� mais ido�1t;aS 'Potal dll não exi2'Ível ... .., .... .- .. '... ." ,.. Cr$ 14.417,252,10p�la primeira, vez, aos, cida- dos Estad?s, Ul�ldos 1.lln� p�oJe� l:r �

![lO EIi:!TADO
. ' daos deste paIS, a perfeIta sa- to de: constI uçao. montagem.e I AGENCIAS E Ji�SCRI'.rO'RIQS NA S I'RINCU'AI::i PltAÇ!A�, i',;:},

A ' : ,II'"

II
tisfação de sentirem-se 11on- fun�lOnamento de u�:a r;�fl- I

DE SANTA CATAR1NA, NO lHO UE JANEll�O 1<; CURITIBA'r'ge'nt"l'nQ r'.ldos por nele haverem, nas- na:Jan do maIs 11l,od�;n�; L'P� I,
' '

'I cIdo. Efetivamente, eXCHl., a eXJs!,,-nte no mundo '" I�te: I 'l'axas de De pósitos"

,
,

• grandiosa industria do petro- g�ahzamos o �10�SO, caPlt� !ll�-_ i '

't ( l' 't) 2(/fo DEPO'SYl'OS A PRM�O Ií'IXO__�________ Ieo de conformidade com a-} clal de 60 lmlho,:s d,e Cluzel I Depositos a. VIS a sem mu c
.O

.

N .

I
. I

F' '-)elrO uuga I DmpO'�'l"rOp LI_an'1''.�D'OI:" Prazo mínimo de 1� mêses ,6;'0
'

RI.' 15 (MerId,) - 0-, celra O'rande cidade do con. quéle estatuto só poderá' ser 1'05, lZelT\OS Q pnd •

-

!!l_ t:'l__ >:;), !�u ,d, i:)
,vas perspectivas desdo- tinente'" a IJossuir' 'servlcos exercida por 'brasileiros na- menta em dollar�,'tr_edga�l�lCahol Limite de Cr$ 50.000,00 4.:,1/27"'0 DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VI�,

'�t N' 't Ih g' d COlnura e Val110S eh -.

A' d 30 d' 4C(."
bl'am-se para ri televisão na de "vid�o" os, 05, mUI o e a ra ece- .

b .].
'

'll"r} pr'! _ Ll'ml"te de" Cr$ 100.000,00 4% VISO e las /,
, .,

� ,

mos por isso", P?VO raSl eIra, E;:m �u '

"�o 'J, '

41/20/,1
Amerlca Latma COItl_a

CONSTRUCAO DA XJl110, a subs::1'lçao ue 1I�'_;3�'" DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 d�as , ,ocente medida dQ govêrno A ·decisão do govel'l10 REFINARIA cio nosso capItal: q�e el,_vaIe- Limite de Cr$10.000,OO 5ro Aviso de 90 dlas 5%

I
Peron, auto,ri- vem sendo comentada fa- "Veio a seguir o dec, lei n. J11?S para_ 300 mllh�es u�. cru- Aviso dê< 120 dias 5,:1/2%407 de 12 de maio de 1939. zelros. Nao seremos lnalS U0-voravelmellte eni todos (,S

'

__ , 'nos da Refinaria, e o fazemos C"'DrrAJ�IZACÂO SEMESTRAL ----
zando crédito para uqUIS1-'

'

-,
·t C l:1U.

-

J

' cIrculos, uma, :vez que :{ws-' regulamentandO o abastecI- muito de proposlo, <!:upre- ABRA miA CONTA NO «IN CO» E PAGUE COM CH!,QlJ<J
ção ,de uma estação de TV, sibilitará a Argentina, tal lTlento nacional do petrolea, I endemos que ernpn'E:í1C1lrne:l.-

_
a se instalar nesta capital, De 1939, até 1945 - ano:; cie -,\.o deste \'ul�(J t.: naiure:,a, bem L@d_, ,-' ----�------ -�-- - ---

àssim, a ter.: ,como vem scndo féito em
guerra _ houve, como é ob-,_,__ "�_,",,,- -----------outros países", o ,aproveita- vio uma relativa e incvi.tavel ,- x - x - li

mcnto da TV COlllO jllS�U' di�inuição nas atividades do
mento de difusão da culít� Conselho do Petroleo. Em a·

gosto de 1945· porém, e em1'" e da cducacdo aÜ';.Ivés da conformidade com a legíslaconjugação' (lO ;om C'li'l ação aCíl11a, apresenlam�'] ;.0

Íln.agem. referido conselho o pedIdO de

, Anunc,ia-se, por' outro' concessão para l11ont�gem de

Iuma refinaria conSIderandolado, que a Radio Belgrano, Que em sendo ela indilstria de
será a concessionária da te- rendimentos elevados, graad(c i
Ievisão e que o govêrno ar- parte desses proveitos fossem

,

aplicados na pesquisa do ;:n ..

gcntÍno; ]JrocuFando dar tJ:oleo, Como consequência.base econônlicai ao empl'c- veio. a >óResolução número I"
el1dimento, 'autorizou a im-

'

daquele Conselho, que v. exc!a
portacão até 30 mil apare- aprovou a 22 de, outubro, ?e." 1945. E com esse ato y. eXCla.lhos receptores }lara �s te- lançava as verdadeiras bas�sI��espectado:re.s bUCllall'en-

f para a refinação e exploraçao
ses. Espera-se q�� a

"

TV i I Bjnmenau;" JoinvU., Iportenha d-entro de seIS a

I Viagens rápidas ti lilegul'U � t
oito meses esteja em pleno I no,

,.

I

funcionamento: . f EXPRESSO ITA.lARA.

Ilalia' contra os

nb1.ro ,le Gasperi_

escrlltinios parciaL; Ú'; ,ter<?eira \"-;"0:-; o'Jni',::,tlG:-5, a .-::'11: 1

ptos democratas cfrstã:os�l!Ull'CiP'ai�

Indenização 'de·
três milhões, de

cruzeiros
RIO DE JAI\'EIRO - URGEN

TE

No

,ÍGa do DÍ;;tri(<l' pederal, em que
é' aubr:} a TECIDOS 1\1:rNASI

(�: GERAIS S.A-, de Uc':', l'I(d_'i;?oni,€ �
e ré .TOSE" SILVA TJ;::C1ÜC"" l'

,

�
S.A., flo Ri'o, ein' \�i{'·f.·Jd·.- .,�e-:i .. :b-.-'l
ter pro�e�tado por faJ�" ',1" )1,-,

gamenCo; uma duplicata de 1'eS_

pons;3.b��ida.de da autora, cóín '<!

ceite qualificaJo, i�to é, altera
ção de vencimento por vontadB
unilateral do comprador, profe_
riu {) Dr, Juiz da, 14.a N:�ra Ci,
vil J.onga e minuciosa sentençà_,
na qual .são abordados todos os

pontos da questão, 'COn1
g-uinte �arremate: "Consitleran(ió
que a relação d9 causalidade en_

tre' 'o ãto e' o 'pr�juízo inexiste,
de acôrdo cam 'o laudo do Dr.
perito desempa,tador. 'quandO 'ac.

t.ribllC o, pt'ejuízo da, 'autora a

JiXACO
LA·R�O·L

foi o respon"8.ve1 por, es,a sL

tuação é não pode., ag<ll;a, a m�U

vêr, se transformar
nnígico para lhe traz/n° a inde'

lllZ:lÇão f'abu�.Qsa ',e salva_la da
!>iI Ilação de' aperturas em que se

encontrava", 'il o mais que dos
'lutas consta, assim como l'ês_

1I1n(es principias de direita à es

p"'cie la'plica,-veiS; ,julgO improce_
dente a açã,Q ordinária proposta
r'," folhas dos autos, condenand')
" autora Ui'lS' (ms'ms dd procedL

/�11wnLo.
EXPltElSSO

BLUMENAU'-CURITIBA
Elnd. Teleg.: ,"LIMOUSINES'"

AGENCIA Ím�NAU'
R1W 15,zé Nwçn1b;":t N.o 318

'FONE,1002
PREÇO: Cr$, 155,00

'

AGENCIA CURITIBA
1,�1/(� 15 ãJa N>o-vc11l;bl'O N.o 6U
;.. -�' X __: � - � � X _.;. �-

DEPOIS ... 5Ó mesUlO GeloI.
Contusões, luxações, mau geito,
torcicolo, dores nevrálgic,as e

reumáticas são prontament.e
aliviadas com aplicações de Geloi.
Gf'lol estimula a circulação e

retempera os músculos fatigados;
A DOR lOGO PASSA QUANDO'

SE PASSA GELOL,

_. ClHuOda e perfeita Jit;)wsi'jiu do let;1a.Jo:
rorma anaiômíca, confeccionadas \10') matéria ptásticn
f03Ca., etímina-jora dcs renexcs lJrilhuntes tão prejudíciais
'lOS olhos do seu operador: •

_ Quatro tamanhos diferentes de carms, !wdC1Jl �!!I' usa ..

ücs em uma, 4Ú miiquinu base'.

__ As réguas guias, de vidro, permitem ver u fim do

pape], bem como ajusrar com exatidão a linha u' preen-
chvr ou ldra fi corrigir;

:...: ema apcn.[!s três ráGcíu lllovínllmtu:", re\ir,l'::!'!
" <:'uro <la máquina part' Iilllpcsa ou :-suhstituição;
__ Igualmente fácil é ti retirad3 c suustituiçfto dO rolO,

,ftiponi\'ns para papel, com 27, 32, ·18 c 65 cmS. de largura;
_ Util e prátic'o di,�I!O�itivo llCl'nlite traç:H' linhas hOri.�

zorilais e v�rtÍC-":s, .sem (, müroS,o clIlpr('go do tipo de traço;,
_ O, capô I do leit O �IOS ti pOs, c carreteiE, ergue-tm am

l'lamcnte com focilic!uJn, p'.lt'll lilllpêlO:J daquêls,;, r. 5111,s�'

tituiçiio da fita;
'_ O envólucro prutetor ua lmíquína, de uclu <, mOlha',

na forma, constituído dc um'l única P"ç<1, fuuilida tlll me

tal leve, também é l'etjl'ávCI f'lci1mente, clcst:J t'rlJ,cham:llj-oo '

a,pp1l3s 1 paJ·:l'fuw';. o f!Ut\ fac1]i1a QXt1'Pm:ulll:nt"" :'Ri Hill"

pe�a� gOl'ais;

DISTRIBUIDORES
PARA OS ESTADOS'DO PARANA e STA. CATARINA:

PROSDOCIMO
____

o

- Importação e Comércio __�_

'

['CUHITlBA JOINVILE BLUMENAU
Rua 1;j Il� -:\u, cm"ro, 9UO - B1nmcnau

f
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·Em
Aconteceu, aconteceu de t'��!'�lade, embora nossa insjJ].rar rl(n�:d;l5

.seus ares de .��cC'çãa. Pois aC'Oltl_l'0U' marav.tnosamcnte o eptsoü.o, que
serfa de nenhuma importância não Iasse seu f:.:.scinio 4,rir.inal, ínêüitn
sua atuação na hora em trânsito. Se o r,�.siJiyo evoc.i-Io (� poruue foi

"- .

suave, consorador, eSIH;r:ln{�050 pr�se;:lciâ.-lo) ao CUl (te UTI!:t tarde des
sas, num momento de agitação enorme. por entro ruzcs moãhadas e as
impel'ti:n�:ilf'(aS de um vento herrvetmeute frio. Sc-is hora'] da tarde; gen
te �lidanlin (,:t1frega pelas 1'1!.::tS, ('xpr;mindo p ressa indômita, supltcando
cvndu.;w 1.lIl:��hata •. ;motor�sta,:r'}de ·�Iot.a.'..'àa_'l e "taxi-' passando em dis
parada .arripiante, na ansãa fl� mont")poliza-r todas as ono rtunírtane s. Mil
meio dessa balhuftEa, o tnterror d�qu�k carro (te: lot�t�ãO" parecia um
céu aberto, onde a paz �ra invioI3\'t"J. K; '.' !ii'l:':l!)f_} t:t1nh"�'ll1. o motortsta,'um preto moço c Jla9c�J,{h Ur.;Uõt o radil) c nHvj;,l, \"lni�\�vt�r.irl�. um hblue:l"
nostâlgico, lento, róuc��. como as afHçfu's humanas. -I\. 'VQZ ele i�!la Fitl�
gel'ald era linda de SI! ouvir, e o nloLoris{;:1. ne[�ro tlelihcrou renunciai"
à pressa, aos ga�h()s extrat)!""{!in-ii r:�s ern provetto th!. metancotía ar

-rebatadora, estranhamente morna GO "h!ues". Us passa.ge
í

ros estavam tr
rlta.dos, sendo que um deles. com- jeito· de. bl;l"guês apnsentado, confes
sou em voz alta. ca::.'Tegada de df:Sl}�CZO e p rovo cação que detestava tal
gênero de música. o negro nem se impo rtcu, não demonstrOl1 a menor
illt:enção de aceleram um pouco mais a mu rcnu. Eie flutuava na tristeza
(la raça, ele estava se sentindo o 'i.nlp.erador Sone s, otc era um frag
.mento vivo da. lloe5{a de Lanr;\13t(1l1 H!igh'".::,::, \111\ acorüc livre de Jazz
hot . ..t\traido vela 'languidez do uhlues'\"- p1!l:.t quent� b edezn da voz de
ElIa F'Itzg era Id., ele guiava como se est.lvosse a.uscnr.c, com. Jtcuma au

tomática, tmpr íminrto à marena, o rítrno da- m.ússcu. TI fui uma pena -C�

ta. durar tão pouco, po is, mal c hegnu ao f�m, nada mais .aconteceu d�
tUfcIIJ!IRtc. O automovcl ga.nhou asas, o motorista iGualou-se a.os demais,
abandonou a floresta do iml'cra<lor Joncs. CHIaSTINA.

Aniversariantes VIAJANTES
!'_;�i�VI, anrem ne"'!''' cidadq )- Tr8n�córre hoje I) nniVr!l":,"l"-

o sr Lll;-::; \Tíüir:�. ahusta-:Io. jn-
rl'o nata-_:icio do sr. Otadlio Vi-, t tdu& Tia! rosíd�n e em Camho.

�'Cente, funcionário d;l prefeitura li riÇl.
Municipal de Blumenau.

.

'.

1----------

=:::�:�:��::::::.'�:: ;';':::':1& 8 n s e r v a s
Vicente. I IPara você que não tem gL'la-

1 dejl'3 mas que gas(! de ter sem'
- Anivcrsarin_"c hoje o jov�m I'

'

pl'C ,sua ·dL--5pcnf:B. b2m pr::vjdg,MI1:l"io SChl'ocd�r, filho CO' Sr. 1 eis algumas maneiras de canseI'
Alfredo Schoed�r, industrial

v:r O� l�g'_Im::!: ferscos:
em Incluial.

COUVES:
- F��z anio,s hCJ'c li inbress-an_ ;

�sc'l!(le."�'s i,Pique ;',:5 couv:s e c ,

.

te .menina Norma, filh:l' do sr.
em água e sal. Lavc-'as depoisArtur Pia"-za, r"sidcnt? em Tim.

bó.

- Deflui hoje a. efsméride
n'fLta�ida d 1. 5�:-' Da. Anna Zi- i

mEÍrmann, oS�IO�a do sr. ])'elix'
Zimmermann, comerciante no,

Garci:1:. i
,

i
- Ccme'móra hoi'" mais um :

ano de eXlstEnc!'a, a :.ra., Da. Al-;
vina MaIl.'l.k", r�sid:ntc em

I

Timbõ. !
I

- A data d = hOj9 reg;,qtn a

pBSsagêm do nnivf'rsm'íor n3tl1ll_ :

"jn do jo-:cm Jo�é Ai1�Jiano.'
- .

,

filho d'o gr. P,ernard:no S;!V3. \

Nascimerilos

em águg f:-in. �:; ponh3: p�ra secar

·no s�l e fi11'almenb no fôrno.

Guarde as couves �êca,s em um

vi,!ro hermetÍcamente· fechado.
Quando p�rciS'�r l!zá-las ponh'l
de malho, durante· umas 4 horas
a tó que. fiquem inchadas,

TOillIATES:
Guarde-os da seguinte manei

ra: num pequeno barril ponha

,u;:.üa c9m�,da c13 8);. Babi'e e"ta

um'l' de tomates e assim por di

Unte. Fcch2 Plu:to bem.

ER·VII�!!.AS
Ponh:'! 'D,S ervilhas p1.Ta fcr-

,.:i1.=ntCS, cor-qu� a� em vi.dros
dR bOca joga, fedlfJIlrl"J os !]u'1se,
':c!ltpj�L"m"nl2. V;n�lmrllt(' {l:J-1
nha "'Ies "ictrn:õ d?ntr:l t]P. uma I

I p::n�la fucd'[\, CQil1 tigua atéJ. o
._ Co.in o n�;.:::cinlcnID de duaS!

gnrga�,:J e Je�x; ferveI' dura ..1te

:;0 n1inutC',s. R;-:�il'� d'1 ág"!.lS
da fel'v�nd8 e bpe bem.

intere;_;�111tES g2nlC?:i, €nc:Jntra_

se enriqu'·'cid·O o lar do' Er. A_

mari Bolson'! de Oliveira e exma.

esposa Da. Lacy C. Olivsira. OVO"
Numa vasilha cont2{1�tf) ��ho

- Desde o dia 10 do flu�n!e tl'Tl'('tic1o não a:u11') (lU�ntc. pI)
está de par:c lJen� o lar d:J sr. pha DS ov:s. Por cima pOlvilhe
l'ifi:.o Ramos 'e ue �ua espOlia Da. \ cç·m um pouco de fn,,]. Des(,

M· .

d t I ( r' J nlan�il·,�....: Ovc� �:I1sprvat'-:=e ãoana, t!onl c " V9Il o (e s u 1- - ., _ _

1hinho Huben�. I frcsco� durante mêses.

os corpos de tantos Mártires
cristãos. cujas almas veiu o

céu roubar; Aqui uma jovem
mãe, lá ur{!· velho ...

'

Aqui es
tilo spptIlt;)s g:-and,':!" e peque
nos, poderosos e humildes: a

qui C:.l gcstal"Ía de ser sepulta- J
do t;:mu,:;m. não fos:,!' o pavor

Ide m::,clll::n: estas terras que o

sangue genel'o50 dos :r\'Iárrrre�
regclli". E o santo Papa fOI
martirL;:Jda iambem. Nas Cf<'

t�curnba� (l 'lHe mais chalua 11

éJ.t('!!':ão sEio as pinturas (afres
cos)

.

n::;prcE:entando Nosso Se
nhor. a Virgem SW1tissima' c
os Santos. assim como as ora

ções ar);; lV[flrtires, gravadas
enl seus túmulos, denomina
dos "arcosolios". - Visitar
as catacumb2.s e!1che-nos de

I

coragem e torna-nos ainda
lllais convictos de que, como
'No:"so Senhor- o prometeu, As
Portas {ln Inferno não Preva
kccrãu Corr!x:\ a Santa !brc�a
Ca1.óli,'a. --, Mesn:w ellle nós,
cri "tão:; (lo :;';(:\.1'.1 XX, seja
rl1()S per�cb�üdo:) UH ln'Ol"" los, a

[g�f!j:.l de �033Q rSenlHtl� �Je5us 1Cru-:.i () (!r..7i.iH1U:�:rU senllH-e pr�- ;

ga!Hl9 a \�'�R.I) t\!}l_1_: ��QT,t\'L f
c� .r.\ a �n::;;..;_:::.(\�nci::l ln{�l�", t:l do i
Db,-icp E�píl�if.f} Sanlo. pni�
para isb) l'oi fundada sôbrc
rochedo que é �mo Pedro, u;
prim.eiro Papa, -- ASP. I

ilmJmmmUl;;;-;H",nmmmmnUlmJ;;I;;;;n!llll�mJlmúniún;�lilg::H E
.

R : B f.: f1 T"OS' II
.

L· E S�;.

-I
. I§_ Fe·.t·lo a prova d"�gua ª: o mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de

.

lU. « .

; \ diamantes nas págin�s da um liyro profulldam�ntel§ . -

. $ :: ; realista e humano. Milhares de V1das dependendo de·

5... a partir � de 597,00
.

ª I um minuto :te sorte. Um romance viol�n!o, :cheia de)'

i UD�I SLI U HFI IiTE III1 �:�: â��if;�dO�:u;;I;�;oS
e as

aml
_

.

.

�::__"'.
I. lnt.dran\l:nte ree::wrH;j) f'J 4'm'Jilnna::(JefinUiva·.

e R.OU[Jg�l el�l I:a",!rní.r",; de fiDi::;:;Íma
== Em f.,óúas iJ.§ li·vraria§ ou pelo T.Gtmoo'§o .pm.tal.·s qualidade" e das melí1C'l'c[; pxacfflEn-
_

:: cia.s. -

:::

5 Padrões Uloderni::;sir'nos DESDE Cr$ ª
�
.....

_�_
1.1000 =

:;: Rua 15 de nnY0mbro. 583/596 Sob,
,�

.

�lmllilmlmllummUIIlLbllHl1lli1U1V.uJH! !llIIlllllllllmIIW�UiilJJl 1 \;;;-';;'-;.-_;;-;;-_'-_-;;--.....,;;.;-:;.;
..

_;;;;.;;;;;,;;;.;;;.;;;.;;;o;_.�
..

.;;._.-;;-;,;'...-�,;;,;,...-.-_.-..
-

......., .iiI·';-..
-

..
-

....--_....
'
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,Você. sahe
voei!: SABE o QUE E'?
"Cata(\Umb�lS" - Nome dos
antigos cemitérios subterrâ
neos, onde os Cristãos enter
ravam seus mortos. Durante
as perseguicões sofridas nos

três primeiros séculos (seme
lhantes às que hoje se fazem
nos países sob a cortina de
ferro ou de bambú dos Co
munistas), as catacumbas ser

viram de lugar de refúgio pa
ra a celebraçüo de Missas '.:

outras reuniões litúrgicas. Na
'cata'cumba de São Cal.ixLo. em

.

Roma, há Ullla insr:riçflo man

dada fazer pelo Papa São
. Damaso, que diz: "Este é o

local sagrado onde descansam

DOREB NAO SE SUPOR
TAM 001>r PAOIENCI.A,
E1jIl'fIlN1IM-:;E COil'I
t 'rOGAL

Togal combate as dores
nevrãlgicas, r5umãticas <jU

gripais. venc�!!do-a-;
� rápi ..

dlmen,tê. TOG.AL. energlC<J
dissolvente do á(�idr) Ui'!f:',(f
não afeta 'o órgr:mi"ê:mo. Os
comprimidos ele TOGAL
não tem cont.ra i!Jdic.ar;�o,
TOGAL e:;p"c:fico de for

mula suíça contra as dore;,;.

_-
-

o que
,

e 7'
•

.--�------------ - _.-

folga
do :almnr.;o. per- sinal que um ROY �9NAL:rJ

cstav:1 de fojgu". ·0 filha caçu- (inSl':C1CI' chamava-53 "guarda ;
la, já garoto _de €lmOla, lia ') dn. '�a,sa". E: quando, logo se"

,

t'lJpl-ment:l doruinical do "SI

UI"! gu1·1', .,: O filho lhe fez uma p�r
.

Enf!U�nt.:> :, filh�, nJl'n'i1it feit.....�unta;· já então cem fi. pagírri
'

faz:a ·;e.::ei-�;ic'os pnru ·nao cn,::(·'J· €SÚ�· ã� vottas com -C2 :;ci{j:t1-
idar" numa

..bicicleta de duas rn'.-
'

.. , .' '.".. ; \
d"s qUe p:q-ncia ''10 irmão. te", d.'; trnn,'ilc,"? b,at.ou O .

Andamos
dcn tro das flore:;tas'
ros, c à margem de lagos cerca ..

eles de mataria- verde. l)e- vez CIn

quando, uma cldaqe sueca, dando
nos a impre�sao� ü-e q_LH� 11a'.:1:\ P.;}f;_'·'

-'----'-"'---- -----_--.:..:.�-_._._'_.,--:...... - _.�.-_._.-_- _;

. D1). esquerda para a dil'p\t1:
GonjU1ÜO, �;-(lmpOSta tl2 camisu

da. 'l1�iI:� com U 'Y'lrtc ':�jla e

b0]eró cm cetim azul }):l]!(]o C<)'TI

lhava. '6.0,) dcmnigr.s, E aquele
era um d<Js seus domingos de'

fOlga. \
Coma '"inda, quando a eumi-;

uho (la Igrej� J
cu o' vi, sorrídon 1

te. cuidando do, j31:dím, ..enquan
to ::\ es�):;�-a se 'Ocupava. ela ar

r u rnu çâc <1" "'.1: a "elO prep?l"O \
dn vilmoco. li'·I' .�-:;ilr1] qu e \J ln!
ahnr,;.o -'de

-

r �ta "punlll" Jin:i.!
.'irril qn': a tê . hl",!jHJO

meu thnU!!l.';(.I de f:'Ig-a l.cuho

seda a?;u) §iqarneei(:la
çõ"s de flores" em
de ·pontO PariS.

'C::mis"1 ,1(' noi��

chernier, em crepe

ZU1,.. bOrd�do. de
.

grupo," clt J
>
"pCHS!' eU1 :rOsa v�vo; _ p('(!u�n;)
'bola rtdonda e mont"gçm
pequen:1s pf8gas ..

I

J!.1'\.\, .

,
'

\ \

i
\

\

\
,

\

------�-

Cascalho
ROlflANCE
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BLUMENAU, 16-6-19�t.

hsde 1926 e lnt�ri".ctioool (!�. o ikcml ....
�dc; m4rcado�� 6 goilir.$ra$ (Ú; Pf� 4
�dad. do� �Ofltro� produtorG!. $OS. �
�;dcr�l!.. �.

/

.�.�

ouquondó a mocidade nõo é preiudicaç/a
pelos '}laJes femininos

Se pr'a você nem .eodcs os dia» do mês.

são azuis, experimente tomar' OforenQ.
Oforeno é o moderno regulador das fun

ções femininas, uma fórmula científica
mente' perfeita, de autoria do Professor
Fernando Magalhães, especialista em

moléstias de senhoras, Oforeno é encon

trado em líquido ou em dr�geas.
;" � _t. Il,._-':'

- ORMO·REGULADOR INTEGRAL-

UM rlt0DUTO DO

LRBORiUORUJ DO UtaH �f. caCIO XaYIER I;; I.

- .' .-

",�-RECEB�,U ,
!iOVA PA�TIDA DAS LEGITIMAS MA'QUINAS DE C�SIURA �IE.I� UND �EU, DE fABRICAÇÃO ALEMÃ EM KARlSRUHEn

.
A CÀ:)A BERTA .'

=-sempre ri? v�ngi!!Hda "-... comunica qy_e ml�lou tamb�m? venda de! ses ,a1amadas máquinas
a longo prazo, sem entrada. como sucede com os demais artigos dff seu variado estoque.

_- CAIXA POSTAL! 2 9 9 _' RUA ·15 DE NOVEMBRO, 8 1 O--
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mero,so o povo de Porecatú ante ameaça dá
um levante armado dirigido por comunislas
Soldados da Policia de Curitiba, deSão Paulo e do Rio enviados· àquéla ciddde

Normas para o aproveitamentc'[dos alunos Procuram ,as autoridades do, -;8 c/,.... d· O --:;'--.,.
-----

ex(edentes� da Faculoade deDireitô de Niteroi Parana resolver .. com esplrlto .
o.as. e .

Ufa
.

.

D!���t�d�ell����! ��I!�ndi��!,D�o�r�on!h�i!!!1!�t!�ido!d��!,��! SAO ��Lj���5i�) o ,���j!�pJ!!�,�!epo�� Hermann - Màlgc1�etM.,l-Ierin91
do de apartes c fei ta em defesa Ncl::on Carneiro dis�e em seu Informações chegadas do pura_I ma revoha armada dos comu- _ _

,

- - -

. .

- 1\,<" t E
-

t dl'sc'lr�� que � f�to do na-o n ,

• • t
.

' ..........I1AI\f SEUS ANlJNClO: Cumcmnra hoje suas bodas de <)lHO" dlstlllto casal Ifc17uanll Muel-

00 .{,lnlS r-o da duc_açao con ru , �v 'u � � ,._ na revejam que e ex remamnn t
.

t A
� t t II

_

] ..

-

. _.
• nls as "qualquer momen o. "" NESTE '_ DIARIO

.

ler nering - Margarct Mucller Hcring, per enccn c a me ior 5frCH!fla,,"

::��:"�:,:,::::�::;n;te�u�:�� ,:;onColue rnan2,aePl!'<l.c·Lcetra,Ba;gra;ea<l1':tU1"lças,
o

ComProreoca- c(coanC1UbCna
a

2.anPga,
letra

J),aI o'"-e's "a
;,:cig:�::�:'?:�::,!����!·;';:i�:;:f�:;�:!'::�::;2;E,:;;�: .••.

à concessão de' 'amti'icu\as ao'"
vi!cs'ià,clo no coração dos 1l1umenitUcllSCS,' ({ue" e_çtimal11 e venciam,

1\. ocasião, 1'0;;;, é bastante 'ol'ortmía para ··.{IUe se rossatte as ·qualid;,_-
.

��U'::te�;\.F;:l��:;:�C�l�lSD���:: ReAde VI-aça" Pa''raua" Santa Cala"
�:S��:;':�:�d::�I� :t���fst�:;'j�:lltri1lUir',"" J"lnl;' descn,'olvimcnt9,

.

dida s d: Niteroi. As matriculas O rlna o sr. JIermann .l\1up.Uer Hcrin)� chegou a'o Drasil.cm flHlO, ,.:asari!ll"·'

- 'seem 1901. Sua atividade corno in<lltstrj,il I(ü··das· .inai,�·· benéficas paTa a.
.

concedfda s pelo .sr., Simões FL I regiã.o. Sempre emprestou ;;'PQio irrestrito às: Intcíattvas de cunho assís-

<1.' hOje d3. Cârnarn. lho atingíramo apenas, ao nume-
.tendal. culturat e soctat, senuo .um dos fUlltl�l}()res dô';Asi!o"d05 Velhos,

O lJi.'imcil'o Oradol' <!Ue f:\!ou t D', d Id d f d .

d 49 50' d P
,

I f
.

'd dedicando. assim grande p�.rte ue suas energias reaJizador.\s ao l,em··es<

,;-;ôJ:n'c fi, matei-in nctma, ft)i
1'0 ,le duzen '3S, ficando ainda

- evera ser escoa __o o 50 ,0 ã s.o_rã _e._ ce.re.als e - .0 ar_anã � n_ormac,õ..

es ·.pres-. ta_ as tar II" "o!ethi(T".d�. �1',.·cm todo'.o tempo c' em 'todQs'!J� JHlbilit,mícs atns .

Ú !).or m:lt1iCular_se 800 a'[unos; Oi;

.
. _,

d,eVUt!ldO lt?litlno l'{ejson C;H·nt.�L I Oth M d
.

"

IJTaH(�:!df.?t', cuntou C(J!}'J (1 conrorrauor .c-st�mlJ�p d_t; sua g('t1f;fOSa C".':?1!vsa,

quais acham os depurados autn- pe O Sr. _ 00 a ar �ra. lI'larllarcth 1Hl(eUer Hcring. ,

Ill') I'" (�'T '1' 1
. . ...

_.... "'-
.

[
<!!I!'��-"'j 'O fl":l!osijo fIos p':lrentes e amtens do \�t'Tl_erall"dts l)ar velo trans ..

C
" '-', --,o) .H:_CfH rona ) i-iuuas -vezes crnmuosas, <,;,w natureza cconomica rmancci- r J{<lt O aguardandu u transpor-

sr : , .' _'. --.
-

-

. -

r.;; , ,,'

I· t
- .,.' 11 d' · " I COlltinulImlQ lI. alH>rdar tema ru�!o!> desse ditna qut: �e �IIOll Ira. Abon:loll lambem a qUCj' I (e e quc>'a nossa prodllção açu-

CI'r5U Ih gr"ta cfcl!lcnd" de lJ�J!l, em 'lue C!J�l!l;I!l(lra "'U "!)'. '1TH;;''';''

l . e�.n enarlo O primeirO '1'
relatiyo à economia nacional em que já vamos !lc,xan({!)

j
Hío da� cooperativas. . careira é de 26 luilhôcs �lc sa- riO} rle psaruNlto IIp.Ja op,nll'm!lade 'l"C ,tcr:�1) de h1)�'!J�agea-I(l. a_n"

que iniciara na vespera, o sr: mesmt> dr. perceber a dcsor- TRANSPORTES I (,él." e o consmno de 24 mi- assim IlU!: organizaram 1IDl banquete no '1"lja�:t�a TC1'�' _Oi'}>", "o!!! uu-

I B I d BJ
l,audü{fv Ah'c_:; reiterou no dcm que �í está. O sr, Otlwu Madcr, !JUC há

I
IhóC5. Há um: excesso anual de

J
ci? its 1'1,30 ': p'lnt o qual "-,,)1valam, JHH I'OS$<) mlcrmcülO, as l'0'S!la, [t,

"

__ aí e·· 9-
-,

umenau I
Senado ql!-e �;1O .

allmentav,l Voltando a abor,bl' a (lues' dias rcÍel'jra-;::e <I{) "cúmulo 2 milhôps. Referiu-se o repl'e- m,gas e n.lmJrarlor", d') cas;J,J, j

� 9-ua.1q:ncr mtulto de critir..os a tão d::l pcemu'ia nac'onal a�il'- de cereais no norle do Par;r- sentantc paranacnsf! II reunião _ � _ =

lfi{hvld,u?s, g::rUl'os.. .Il'oyerno I n;ou não ser PO:i5l,Vél. '1 :"Olt!-Illá, arroz no R�o Grunde do I que _�cv: iUg<Jf .no: MínIstério
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CASAME'NTOl
tivas que pareeem terem adOt3- o,!: lJohhcos. ,Al?reclin:a ? fe- çao do problema 0''.>

O>')�'SI;eC'-1
Sul c sal no R10 Grande do

I
da ywçao na vespera, a_ qual

�om�no eCOUOlnlCO cio 11.US t;Ul

1
mcnto de carne nos gi"ar�dl:s No:tc por falta ,de transporte, esteve presente. onde ficou

- . -
,�,

do () regime de féria, bem pod�- Lmçao de elementos qu,� afn" centros de consumo do' .

paIS vohou ao assunt.o_ Acrcscen- ".
. Civil e :'c:ligio�umcnl�, realiZil1'_"

Cm Lontras; nF.Ulidpio de

riam aproveitar tão bO:l' oportu_ !ni;ndo erros que se repetem sem medidas radicais e <úta tau que no Brasil Centrai a.ssclltado com·o endos�Q. ddO .;;e�ã: hOJ'e, o culucc matrimoni:li' cio ·Sul.
-
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. ('In cada hora com expre;;;,.ãiJ luta sem ·grandes lances
-

de existe grande quantidade de' tltul�r da pasta, uma senc e

nidflde para. reunirem Em sua,.;'
,
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'. , � 'medIdas VIsando o eSCOamen-
.'

ela iolrta. Isold:o KiJwagen ..
fi.lha : 'Após i-l ê�l>Imonü/, rCligiOS'J. "

llnnl das rnuit:J·s Soci;:dade::; roo_ si! les lh' -e
.'

'. '. "t d f pananaense Desde

cl'cativas e:dscentes em Blume- m�n�:::ano:s�l:;or::�::;led:�� ",
•

..:tca"'o·. de 2 Co JW!.a··n'....dos Na va-,�s' I�g{���Fc,r;:��V��Iebr��â u� C��:;�:l'� �r:�;: ��i�,;�::��:ac�:�
qu� tera hlg.UI' na Igreja Malri",

nau, pr·ocul"aso·c comem'Orar r, "eus associado,s algum::>::; horaS V "
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canvenio com.a e e

_

laça0 t3dOI' Lélis' Si!V;), filho do �r_ des serão recepéiOrHid-o,s

<lc()IlICcirncnto. COm um gT11nd(' dl' rccorpações do passado, um'!
' ,Paraná-Santa Catarina, rirr-

h�lile à c"Jl'rJdcl", prcmiando li_ vês que sabido é.que "rCcord,,1'

p.ara' .s zon.:. c_'e Me' _I,.terraneOllcoDcllie
na :!a. pago letra C). La,dislam R. di) Silvo,

l.Iuelrs 'lllC '-e aIII'eS"ntarclll c:>m é viver" a Blu-men:lu preciSa, no V U OI ai
o>; melhores traje.:; can1ctcristi- m.omenco, revive, OS' m3gní!i'co,s
co� dáqllCl3 épocu. :�::O�8�.� ãnn�j;�:S eU:�:�s Bradley favoravel à inclusão da Espanha no Pacto
As nos�-as �ocjedado.� recre). siasmo. LONDR

I

.

ES, 15 (UP) _-- scbre o flanco meridional maior progresso ,e mais, tis' I

o� palRes: do Pacto do A- inc�,ua a designação' de um forco na estrúturação de I .

t1antico NOrte an:mciarão general 'italiano para o co- umã forca militai· defensi-l
,em. breve um accrdo 50b�'e manllo elas forcas de terras V:3. do ocidente salientando'
a e�;trutura do comando' do e do apoiO' na;al, de parte .que não <estava sati�feito i
flanco meridiOnal' das' for- das forcas navais nOrte-ame com oS' esforcos' de nenhum I

ças .do g�L Ei::,enhower, in- ricanas -no Medítei'rál1.eO 0- dos .pajse� mê"mbros do paC-IIdus1ve os elementos de a- cidental. ISlio deixaria ° to, lllClUS1Ve dos EE .UU.

paio naval norte-americana mais complicado problemà Manifestou que não dis-l
do Mediterram:o. MaS' esse do comando geral do Medi- cutiu formula alguma com I

ajuste parçial deixará sem terraneo ,e o prob!.ema Cor4 '.� ministro da defesa, da GTã

solução a émbal'açosa (!On- relato -do Oriente Media, Bretanha, Emanuel Shin

trov.ersía sobre o Supremo soem solução. ..
well ou com altos chefes

comandante do Mediterra- C, gal, Omar Bl'and1cy, mintares a respeito do fim

neo, agora que um aTmiran- pr,esidente da Junta de Che- .da�J' hóstilidades na Coréia.

te norte-americano William fes de.- Estado Maior dos Bradley que .está fazendDj
F��cl��fci�c�hl�_ EE.�.,e�á d��n� rowcl� �2.a�g.��1) .�=;��==;;;;���;;;;;;;;;;��===�;===�;=�
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te nomeadú - pal'a o posto

.

com o ministro da defesa
--- Telefone Manual n. 18 do supremo COmandante do britallico, Emanuel Shin-

o
°c.eano Atlalltk;o. well. A opinião corl'ente é

-- Espera-se que a re,,"e1acão .que se chegará a' um .acor-

Res luça-o do M"
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f 'F
-

do criando doi'!. coma.nde.:;

.. O
•

lOIS ro oa azenda �';:,��" m�:fcti��:� d;f,���:

SO/\bre embarques da safra de f'
;;��:�l;;l��n�c��it�n�!� =
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'

•
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-- ca e ��;; :i��,��, d�� l��:;�n.���

I��c�� "'��) ��(���e���n"'�t!.a!�d� dO�� porto de Vitória ����.neo. até o Orkl1to

r�_lcio Lafcr, miniStro da "'a;;�n
-".

lo do;) ucel·2tu.lci nr 9,7M, de B �

J..' • gOCIO, ri:. Fazenda, no uso de
da, IJOiX'_)ll I e I'

.

t
de �ctcmbj'o de. 1.tH6, c t�ndv

I
. \.� ,gl lUte f,or il_ suas atribuições, c de 'l�ordo

ria:
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.

Cm vj:;;ta o pronuncÍ11mCntO fios
c:lm o di<'posto no artigo quar' srs. re.pl·esentantcs doS. F.s·ado� LONDRES, 15 IUP)
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cafeeIros, Ora reunidos ne"ta Uma vês mais, () cheff,} do
Capikll. para' sugerirem ao g) Estado Maior conjunto das

�crno fed?ral normas p:.u'<L f) fei� _forças americanas

CXPl'iffiiur"ma do regul:1mcnto de ('1ll})3j-- O Seu desejo de que a Espa
que,; {1u safra, 1.!)51 a 52. I'n _ nha fOSse incOl'porac1a aO'

solve: li) - f.l;S remessa:.; QC (;a- pacto do AVantico 110r(,�.
fé da Safra 1.951-52 para 'o pCII'_ Falando numa roda de
tO de Vitori;a: terão inicio em jornalistas,.o g.eneral Omar
c'8.ratel' exeepejana:,:1 'jJal,tir BradleY disse ·q�le via com

da à1ta da publicação ll}��) satbfação qualqu�» fOrmu- =

ponul'ía; b) - 'lI das cafes re- la viável qUe permitisse a
'-

metidos nas condições da letra cooperação da Espanha; =

":],". 'serão libcradas no corr:n_ Iugos1avia, Turquia ,e Gre-
te mês, ob.servnda � 'Ordem ,:1'0- cia na aliança 'do At1anti- _

I• d
t·e

no glca ns remC�"'''lS a,,, sc,,·_ co. '.tf!'
sentn mil �Hcos pediu maiOr velocidade, ! =

..._--- ._-�--.-...-.... ... _..._-"":"'-'

lUtiVO da Comis�ã() de Educação
l.' Cu ltura ao projeta d� lei que
c:;lnbelecc as normas p::nu o a'

proveitamento do;; rilunns ex;

cedentes! aprovado s n{ls exames

de habilí�Jç:í.o pn r.i mgresso em

cUtz.".05 cursns supt�riorc.sl espc_

cin]ment[l no quo se retere à�

e'colas partículas consumiu flua
si tOdo o tcmp.o da. ,ol'dcm do <lia

COlllCll1ur;Jnd:tjc no prmOmo

dia [l d�' .Tulho O Centenário 11U
Prim"iro Baile l'calizado nesta

que

MAOUINAS DE ESCREVER, DEI
SOMAR E DE CALCULAR }

I
PlU:":'. CONSf:RTOS E REFOmVIAS, PEÇAM

A 'VISITA DE NOSSO TECNICO

UIIl 11111UI

MACHADO & elA .. S/A
CODlércio e IIgêllcias

Aviso de racionamento
de Energia';Elétrica

�\V lo,? m�,,!tA{)�ONãII'l.ENTO t:ORItETIVO.DE E

�ít,J�GL .. ELE :r�ICA, lJOl' motivo da estiagem reinante
l-O , ale do Ita)al, })ara o veríoclo de 15 <t 22 de JUNHO
cllrrcllte, cml rÓI'me o seguinte PI"ANO'
NAO HA;'E�R.�' FO�ÇA iUOTRIZ TNDUSTRrAL PARA:
BJ,UlUENAIJ, lllcluslve Baínos
da VELHA, ITOUPA
VA e PONTA AGUDA
Di;, 15 - B.a fciru: (das {)!ts li hora.,

{das 12 â� 21 haras

Bairro da GARCIA
(da, O às 12 horas'
(dn, l!l ás :li horas

1Jia lH .. Sabadu: tda5 O:is 2� hora:;
[li:1 .L7 - DOIHi!l.1�O: (fias lj ú:-; 21 lJor';I::!
Via lU - :!.a t{.·jn..r: fda!:i O ús fi horas

f {d�,::; f 2 ;J� 22 hf]P!S
Pi;\ I!I - :;',1 fl:in�: If\i�� fj Ú� 2.4 horas

-

llLJ ;!.f1 � ·Lr; h'ini: (d�� o ú:-; 12 hura�

I da� H HS 2 i hor.él!j
! fla� O;,ti 12 horas

Id", 16 ,,� 22 horas
I d;�s {i�!j 21 horar.;
(d�l� O ÚS (i horas

(rl�!:i 1 n ÚS 2�� 1101'.15 ! d�s 12 ÚS 22 hOl'as
Dia :!J � !i.a rei,.,!: (rins H {I� 21 h(Jrn:� /((:15 U nH 24 htlTW:i
.Dia �;�! ... (;.:1 reli';l (d:J:� () ,Úl 6 hf)ril�; {dH:'; O i;s 12 J1ün.i.s

(d�)!-i J Z ;"lS :!2 hol'üs I d2� 11) tlS 22 horas
N!'_tI Hi\V�:J:.I\' ;·:,'>Il'.1\GJ/\ {LU�HN1\(,i!J .' �'�NS !JO)HCIl,�I�ta;::;:
rar;J HLIJ:\iEN.\U. inelu.lh:!� l;;Jifl'I}�,
(ia YELIL\, lTOUPi\.V,\ ,.

rON'L'\ :\(;VDj\ U.ti.'rn d�, (';.\ItCL\
Dias: t5 ... {j.� feira: (da;.> 12 ()::; 18 hon;:� IdH'-! (j iu; .12 hura�
Din J6- - Sabaclo: ,rI;l:; t'l tu; IH )lur�L';;; !(iil::>: (j.;Js 18 hor,"l!'Õ

pii.l. la - 2."" [cira; {da:i I=.! Úti IH honl� ieIas ti às 12 horas

Di;;l 1�} - :�,�l feira: �das \6 ils 18 11or:ls !da� 6 às lU horas
Di;! 20 - 4.:-1 feira: leIa..') (j às 12 horas !das 12 {ls 18 l}ora�

DiiJ 21 - 5.a feira: idas fi às 13 hOl-as '.das G ús 18 horas

Di" 22 - fi." feira: (elas .12 à� 18 horas tdas ü às 12 hOl'a�
IàIP()RT�\XTE: Fa.zê'ruos inshitcnü' apelu ;lU5 ::;enhQres cQullumi-

I
dures, tanto de ['"or�':1 lUotciz COfilU «" cn�"!ija 11:«:' fins domie;lia- -Il'es, p��l.�a obed(.'�e�cm rigor�.samc:ntc o ph\.nu acima. 11()nruc. caso

COlltrarH�� nos VU'Utmos obflgad()� a ng-ravar a. todo m!uncntu cslt"

1.lallO em prejuízo <1e tO�l'",

.
'HTJUMENAU, ·13 de Junho de 1�5L i
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MOORE McCORMACK

Passageiros e cargas para

NEW YORK PHllAOel:PHIABALTIMORE

e Portos do Mar das Caroib'as:

GUANTA � PUERTO LA CRUZ .. ÇUMANA,
MARACAIBO' _. PORl'AMÁR - CARUPANO'

R�ser ...o de p':OÇ.CI; pClssagens e demais informações com os agente�:

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MAI.8URG .Ji�t
IrAJAI
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J)ef('1lde a._ Jf�tl·tidj):I.�1�
da Ef'lla.llha
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de comunicarTemos o prazer
I NOUStR Ia .

que dispomos:,

a,

MOTORES iE GRUPOS DIESEL
.

!O.on revelou 4'J('

PAULO

loyestigaçao �as. BeusaGões contl'8
O

. regime �g nCbianu . Hai �be�
"VASHINGTON 15 (U. P.) - por outro ludo. Aehci:iUn <Iiiic

.secretario de Estado 'DeDn Ache

á. 100 K VA
80 •.

e 60 ciclos das
.,
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"
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.

ma.is afamadas
.. ' marcas

mundiais, por "nós \"'epresentadQS"

=

para
Falnndo ante .a cumissão sena. "e qUe o governa pretendc ill_

todal que invcqiü, :-';; Ci.\U"'a:; dU vestig'lI'!Js atiyjd,ad�,'j do;:; que

destituição d?· Mac Arthur, o trabalham em pi-ol da Chin;'J' nu_

cionalis�n,: v-i�an(to ec:n- i��o li :
captar us simp,-"t;".s da :lpinião ::
publica .

norte .iimcüe<:tna, AO' -

mesm'o tempo,-' o iitulal' do Dc� _

partaruentO do Est'.l:do revt.llou,
-
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-
-

-
-
-
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-

-
-
-
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Trum�n -otdCD�U qUf,! t;C investi;..

gue as acusações Contr;) -o r�ginle
de Chiang Kai Shek. que teria.
malbDratauo cs credito� qu� lhe

fOl�Õlm cDncedidó.� p�l(J g::lV'crno

Je VíTashitigth.

lordan·Équipamentosque -O ';;'O\fêrnO pl'eicudc ('''ela

�'ecer' <l. opinião publica SQb.�· a

desnecessidade de pr.a::;se:guir
nas inve5tigaçõ<ls 'iiOu>:'e �s C:lU.

s:l�L da lle�tituiçáo' rle Mac Ar_

thur.
WASHINGTON 15 ÚJ, P.) _
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