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M IFESTAR-SE-AO OS PARTIDOS POLlr/cos SÓBRE
O Nvlo DE TROPAS BRASILEIRASPARA 1\ CORElA
Vargas convocará ro Conselho

de Segurança Nacional para
examinar o apêlo da ONU

GUSTAYO CAPANEMA E JOAO NEVES CONFE
RENCIARÃO SÔBRr: o ASSUNTO - SERIA o
P. S. D. FAVORA'VEL AO ENVIO DE FORÇAS'

1--Rlo:28 (Meridional) - Os partidos políticos pre-:
par-am-se para opinar sôbre o envio de tropas brasi
leiras para a Coréia. A oposição, em sua maioria, e
xaminará a nota da ONU em reuniões de seus con
selhos diretores. As agremiações deverão manifes
tar-se ainda no decorrer da semana, reinando gran
de expectativa a respeito. O sr. Soares Filho, da
U.D.N., declarou:

TELEFONE: 1 o 9 2
End. Te!.: A NAÇÃO
Caixa Postal, 3&

l\leu partido examina cuidadosamente o assun

to. A situação internacional exige que o Brasil se a

presente unido em seus pontos de vista sôbre o mo

mento",

o sr. Armando Fontes, re
presentante do PR, disse:
"Se fazemos parte da O.

N.U., nos obrigamos a cor
rer em auxilio das Nacões
Unidas e, como é notórío,
na reunião solene do orga
nísmo internacional, decla
ramos que a Coréia do Sul
é vítima injusta' de agres
são. Acho ser nossa obriga
ção acorrer em sua defesa.
Desde já, .para que não ha
ja considerações desprimo
rosas· a ·respeito. da minha
opinião', insinuando que sou

part.idário- e que desejo que
apenas os outros marchem.
para essa guerra Ionginqua,
quero. esclarecer que tenho
dois filhos solteiros em ida-.

'. de militar, sendo "um oficial
da reservá e um:outro re

servista de segunda catego
ria".

O sr. Gustavo Capane
ma também deverá pronun
ciar-se amanhã. Sua pala
vra traduzirá o pensamento
do governo. Por isso mes-

111.0, antes de qualquer de
claração. o sr. Gustavo Ca-

. panema deverá conferen
ciar com o sr. João Neves.
Acreditámos que o PSD se

rá francamente favorável
ao envio de tropas. A nota

da ONU já foi encaminha
da ao presidente Getulio
Vargas e, de hoje para ama-

nhã, o presidente da Repú
blica convocará o Conselho
de Segurança Nacional, pa
ra examinar os seus termos.

TOQUIO, 28 (U'P) - Ur
gente _. Revelou-se que os

comunistas chínêses concen

traram dezenas de milhares
de soldados na frente ociden
tal da Coréia, apoiados por
poderosa artilharia. Ao mes

mo tempo, os altos chefes a

liados prognosticavam que as

forcas comunistas chinêsas
desfecharão nova ofensiva,
dentro de duas semanas, a

menos que seja feito um a

côrdo para a cessação do fo-

(Sta. Catarina), - SEXTA-FEffiA, 2� de

J U N H O DE 1951 ---,;.-.----l. BLUMENAU,

LONDRES, 28 (UP) - Os mi
nistros do Exterior ou seus delega':
dos, de todos os países da Comu
nidade Britânica, salvo os asíatícos,
estão se reuntndo aqui para uma

-conrerencía sobre a defesa da Co
·munidade. A conferen.ci!t se abrirá
..quinta-feira, e, funcionários do l'Ili
nístérío da Defesa dizem que seus

debates serão =mtetramente secre

tos" e que, se forem emitidos al

guns comunicados, sê-ío-ão em

"termos muit-o gerais".
.

Espera_se que o ministro da De
'.fesa britânico, Emanuel Shlnwell,

-. ,"presidirá ao conclace e o prrncípa!
assunto será um uplallo coerente"

para a dE'fesa das linhas vitais da
_"-""''''''.'--''''' ,c'

Comunidade, através do Mar Medi-
Os soldados Chineses e Norte-Coreanos apr lstonados pe lus forcas �

tel·t'àup.o e do .Ocean.,? Indico, t?-
,- ,. _. -

"
-

mando em constderacão a ausenrladas Naçoe� lJn.ldas que se opoem a ag ressao comunista na Coréia, re-
.do antigo exércíto indiano, de . 2cebem mais a.Iimen tns e melhores cuidados médicos, como prisioneiros,.I·milhões de homens que, antes,

d� gue'�,"�' d� q�e. qU�ndo,-integravam suas I·róprlas unfdades, AS ra- censucuía, a espinha o<)r�al da� de
coes dJaflas indtvtduats fornecem 2.800 catnrras, principalmente em i f("sas da Comunidalle, no Oriente
arroz e ervithas, alem de peixe fresco, safm.ío enlatado.' feijão e carne

.

1'dédil).
.

enlatada. Tod(ls os prisioneiros são Sl�l>metif'os a exa.m·e médico I Os meios informados dizem que
que chegam, recebendo os cuidados necessários. a conrerencía da Comurndade tro-

peçarãa em numerosas dificuldadesNa foto, um prisioneiro de guerra submetido a uma' operação rle
.. oriundas das condições polrtícasemergência, assistido por métIicos e enfermeiros das Nações Unidas. Foi \ vigentes em todo o Próxima, e Mê

levado via aérea da frente para Pusan. (Foto USIS). dia Oriente e no 'Sudest" da Asía,

go na. Coréia.
TOQUlO, 28 CÚP) - Ur

gente - Os pílôtos aéreos à
liados continuam informando
aos postos de comando das
Nações Unidas que têm obser
vado enormes concentrações
de tropas comunistas chínê
sas, procedente do refúgio da
Mandchúria. A principal con
centração vermelha se verifi
ca ao norte do antigo triân
gulo de aço formado pelas ba
ses de Chorwon-Pyongyang-

Kumhwa. Fontes aliadas 'afir-I riíformizados e armados, des
mam que os comunistas pre- filaram pelas ruas desta Capi
param nova ofensiva para a tal, protestando contra a pro
segunda semana de julho pró- jetada trégua na Coréia.
ximo. ------ ---

TRAVADAS PESADA.S
BATALHAS

TOQUIO, 28 (UP) - For
ças da ONU e comunistas chi
nêsas estavam travando nas
últimas 24 horas os mais vio
lentos combates das últimas
semanas na Coréia. Mas ape
sar da furiosa resistência co

munista, os aliados consegui
ram avançar quase dois quilô
metros, ameaçando o baluarte
de Kumsong, no setor cen
tral.

Pede o Irã que
'se abstenham de
oferecermediação

vVash[ngton, 28 CUP) - o

secrz tárlc de Estaoo Ache
son entregou aO p-r-esidenL�
Truman a mensagem urg5n
tS do prcmiér do Irã, sr.

JIil"l'h-adegh. ped!ndo
.

qUe os

EE.1JU. se abStenham ut!

of;'r<c:er m'ct'1ção nO ccnfli
to petrolífero anglo irania-

Recebeu a Associação ele
do Sul três· touros reprodutores

D·
"/0

nó.·.A Ca�a Brl'nca nã.o dei.
détUlhe algum sôbre '0 que ;J

pl'es'd 'nte' Truman !le:Õ",.'3, :l

respeito de,!:lS'3; mensagem.
T .. e1on 28 (UPl - O�

.

mebs Ofic'ais consideram a

carta do primeiro m;nistt'D
Mos'adegh. aO::> pre"id€'nte
Tru'man, ccmo v;erdadeil'o 'R'

pêlo - 80S EStôd.os Unidos,
vinda qu�' interponham seus
bons ofidos afim de sOlucio
nar a crise anglo.-irania
:aa.

RiO do Sul, 28 (DO Correspon
àente) - Sempre ouvim'os dizer

que dia eh chuva corresponde a

dia de triste@a, porquanto é sinal
que a natureza eStá chorandO.

Desta f,eita os riosulense.s !ls

tãO recebendo Ias chuvas coma

recor.ppensa do Creador,' para
qu" s('jam minoradOS os' sOfri_

Entrarão em funcionamento 7 postos de cooperação
diretor das Escolas Reun idas de Pastagem - As. Rural

Agrícola - Novo
de Ituporanga

TOQuro, 23 (DP) - As
forças das Nações Unidas re

peliram milhares de comunis
tas atacantes e avançaram
quase clois quilômetros na di
reção do baluarte vermelho
de Ktlmsong, na Coréia Cen
tral. O general van Fleet, co

mandaate das forças de terra
aliadas, declarou que estas
não interromperão seu avan

ço apesar das propóstas :rus

sas, para uma conferência ile
armistício no campo de bata
lha.

O "CESSAR FOGO" SE
RrA DISCUTIDO NO
TEATRO DE OPE-
RAÇÕES

.

Frente da Coréia, 28 (UP)
- O general James van Fleet,
interrogado a respeito de cer
tas informações divulgadas
pelo radio e segundo as quais
as autoridades soviéticas te
riam sugerido que o "cessar
lOgO" fôsse discutido pelos co
mandantes militares no teátro
de operações na Coréia, .de
clarou:
"Regresso das primeiras li

nhas ,mde visitei as unidades
avançadas que executam mis
são militar na Coréia. Não
posso cOlnentar nem dar in
:tormacões sôbre os rumores.
A minha ação apenas obedece
ordens".

. PUSAN, Coréia, 28 (UP)
Centenas de universitários, u-

A Assodação Rural de Rio do Sul, reorganizada. recentemente, :por

feliz ini<;lativa do Prefeito Wa!demar nornhausen, já recebeu 3 touros

reprodutores. 1 leitõa enxertada e 2 leitões caruncho.

Demonstrando interesse por causa tão ju,ta. a entidade em apreço

já está vendendo aos seus asosciados, enxada'] pelo preço de. custo. dis

pondo ainda, pal'a empréstimo, de � arados e I trator 11e esteira comple_

to, que serãa cedidos por intermédio dos diretores de nucleo.
.

O nÍlmero tIe sócios aumenta diàriamente, e sendo eles os malQ]'es

beneficiados, podemos prever franco sucesso para a Associação Rural

de Riu do Sult agora Cln sua nova fase.

POSTOS DE COOPERA
ÇAO AGRICOLA

Até 1. de julho deverão f:.m
danar em nosso Município, 7 Pos

tos de Cooperação Agrícola.
As localidades distinguidas com

a ínstaiaçiío dos mencionados Pos

tos são as seguintes: Laurentino.

Serril, Brftç-:: do Trombudo. Trom

budo Alto, Rio do Oeste, Aurora e

Pastagem.
Eln todo o interiur c nos�o ho

rr:Cnl do C�qlpf} 'lHe :tcr�dtta SÓ

nlente no que ve, C.5tJ: confíante

observando algumas realizações
que poàel'í:io irutlficar. visto qUé

uma boa semente planta<'.a em

terreno fertil prOduzirá uma co

lh'::ltd (�Onlpens:ldora.
NOVO DIRETOR LAS ES-

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

--------

-, flPosição do C!",.
mércio, Induslrul i
e la, I II r a de I

Santa Catarina
Realisar-se-á na Capital do

Estado, no próximo ano, UJ�a
granue Exposição do Comer

cio. Indústria e Lavoura de

Santa Catarilla,- promovida l)e ..

la firma local "DIYULGADO
RA UT1L IJTD ...t\.H_

O iln.P{1rtant� certame fnn ...

elou,Jrã em edificio prbprio. a

ser constrnidn dentro de al

g-un5 -diast tão lQgo seja7 pela

Prefeitura Municipal, desig
nado o loca.L

J'!S;. pl3.nta dos pavilllões a se�

rem construidos obedece aos

preceitos técllicos c linhas IDO

dernaq e será exposta dentro

de breves dias, em vetrina. de
;
uma das casas comerciais de

l'lllríanópolis.
A expOsiçãO sera maugura-

(Condu!> TIa 2::t pg. lf'tm J)

COL,\S ltEUNIIlAS DE

PASTAGFl\ol

pro '/9 l1t'en te de
verme$ infesfinoi"
combate-se com

�

Pilulas

XAVIER
'Me�ir::o�ento da

ação suave e efeito

seguro, q� expele
0$ vermes e fortifica

� o organismo. f'

Um produlo rio

LABORATÓRIO LICOR
DE CACAU XAVIER $. A .

Varias Industrias Riosulenses
.Compraram, Motores a Oleo Crú

Voftarão a trabalhar sem

interrupção os {oparários

Foi eXf'nerado do cargo de Dire
k>r das Escolas Rlltlnidas de Pas
tagem, f' Monsenhor Harry Bauer,
sendo nomeado em recente decre
to, para o mesmo cargo o Padre
Vitor virenzi, benquisto Vigário
da Paróquia.
O novo Díretor das Escolas Reu

nidas de Pastagem vem recebenda

felicitações d" seus paroquianos,
desejando COOperar sempre' para
que seus alunos trilhem o camL
nho do bem, e, aprendam o neces
sário a serem os verdadeiros ho
mens de aInanhB.

....ASSonAçAO ltúltAL UE
ITUPORANGA

Cont::wdo com a: presença do
Snr. Lac,rD Fortes Bustamante. se
rá inautiurado domingo próximo,
em Ituporanga. a AssQciaç[lo Ru
ral daquele próspero Município.
E' graade a expectativa reinante

em ItuflGranga. e o número de só
cios será enorme, pois compreen
dem eles que apoiando tão util

melhoramento, estarão co(}p�rando
em beneficio próprio.

Nu Rio O sr.. William C. ladd
ENVIADO DOS E. U. PARA ESTUPAR ASITUAÇÃO
DO BRASil QUANTO I

A: APLICAÇÃO DO PONTO 4
. Chegou, também, o embaixador da Alemanha Ocidental nosso país

RIO. 28 (Merid.) - A bordo do na,,:lo "Uruguai", cllegou a esta 'f eo "Conde Grande", o . novo
Capit:i.l o sr. William C. ,Ladd, enviado especial do Banco Internadonal I embaixador da Alemanha O

cidental no Brasil, sr. Fritz
Hollers. .Falando à United
Press, ainda a bordo, o diplo
ma.ta d1sse· que "trabalho no

Min'istério do' Exterior, em

B�r]im. õesde' 1927". Com o

pós os seus estudos o sr. Wil- advento do nazismo, recolheu
liam C. Ladd enviará relató- se à vida privada; mas depois
rios ao Banco Internacional.

I
da gu�rra foí eleito deputado

. .

e mais tarde senador pelo
NO RIO O EMBAIXA- Partid/) Liberal Democrático.
DOR DA ALEMANHA Há 25 anos sonhava em vir
OCIDENTAL NO BRA- para a América do Sul; quan
SIL do o primeiro ministro Ade

naue.r lhe ofereceu um posto
RIO. 28 (Merid.) - Chegou de embaixadQr. escolheu 10-

esta manhã, pelo transatlânti- go o Brasil".

dos �stados Unidos, que afluí deseml)enharn. .a funçã.o de consult-or pa.ra

assuntos de empréstimos pretendido. naquelc estabelecimento. Disse
ele que realizará, aqui, estudos em tôrno da sitru...;ão econômico..;.finan
ceita do nvsso })a.ÍSt quanto ao que se relaciona com a aplicação do
"'Ponto Quatro'�t a respeito dO Banco lnte.rlld,cional. '" '" ... � ..

-

" ..

Esclareceu que não é mem
bro da missão "Truslow", ca

bendo-lhe apenas iniciar as

observações necessárias para
a execução do plano que es

tá sendo preparado pela mes
ma. lEsse plano. compreende o

desenvolvimento da nossa a

gricultura, transportes, arma

lcnngcm, de gêneros, estradas
de ferro, eletricidade, etc, A�

condições que fazem das defesas
ocidentais ai um "risco calculado".

DIFICULDADES
Dizem os circulas informados

que a conferencia se confrontará
com uma pasição tal, que nem a

Australia, nem a Nova Zelandia,
ambas as quais estão para con

cluir um pacto de defesa mutua
com os Estados Unidos, no Pacífi
co, estariam economicamente, em

condições de manter uma força de
defesa no Oriente Médio, em tem
po de paz. Vem, alem disso, a clara
advertência da Africa do Sul, feita
na canferencia dos príméíros mi
nístros da Comunidade, em jane.,
ro, de que, se, como substitutivo
para o exército indiano, se plane-.
java trazer forças armadas africa
nas para o Oriente Médio, a Afri
ca . do Sul recusaria qualquer coo

peração nessa área.
Os meios informadas dizem

_'

que
a conferencia 'seria influenciada
grandemente pelas medidas que �
Inglaterra decida tomar no Iran
para o defesa dos interesses britâ
nicos aí. "Se se tornar necessário
enviar tropas para Abadan - di
zem essas fontes - o efeito sobre
os outros .patses do' Proderavel.

QUESTÃO DAS FALl{LAND

LONDRES, 28 (UP) - Apresen
tou-se novamente na Câmara dos
Comuns, a questão das ilhas Fal
kland e da suposta "violação" das
aguas territoriais britânicas por
parte da Argentina e do Chile,
quando as deputados conservado
res, capitão R. E. Ryder, Sir Her
bert William e Fitzroy Maclean. fi
zeram varias perguntas a respeíto
ao ministro dos Assuntos Coloniais.
Ryder perguntou quantas bases

� "tem agora a Grã Bretanh� per.

mallentêmente -. ,···.,gu.arn�cidá::i .' nas'
mias 'Falklahd(,';': que pjarios):em o'
governo sobre a' adicional' explór:a
ção e fomento desse territorio no

próxima temporada", ao que o mi
nistro dos Assuntos Coloniais, .Tahn
Dugbade, respondeu:
"Há, atualmente,' quatro postos

britânicos com guarnições perma
nentes naquelas dependencias,
além de Georgía do Sul, que é um

territorio administrado de :forma

permanente. Os planos para a pró
Xima· trmporada compreendem ati
vidade em maior escala naqueles
territorias, porém. por enquanto,
não posso oferecer detalhes".
Por sua vez, Fritzroy Maclean,

perguntou: "Em vista de que os

efetivos chilenos e argentinos, que

ocupam, átualmente, de fonna ile-

za.
.

Quando viajo e me. falam
Brasil, costumo dizer com ênfase:
.: _ '''Somos' um povo livre. Cam

peia a liberdade de norte 'a sul do

Brasil, em terra corno no céu. EXis,
te uma Iforte oposição legal, discu
ríndo nas assembléias federais e

estaduais, os 'atos do governo, sem

o . menor constrangimento. Defén

de-se o governo, na tribuna parla
mentar, pela voz dos le.aders dos

partídos que o elegeram .ou que o

apoiam,. esgrimindo com a oposí-

gal teritorio britânico nas' depen
dências das ilhas Falkland,
passam de doze homens,.e na

maioria dos casos, são menores, to
mará o ministro prontas medidas
administrativas para. a detenção e

retirada dessas pessoas como es.,

trangeíros "Indesejaveísv" O mi
nistro replicou: "Não. À posição
do governo de sua majestade, nes-
-te assunto foi fixada na. resposta .

dada pelo ministro do Exterior a

23 de abril. Disse ele,. então, que
o assunto deve ser levado à Côrte
de Justiça. E 'essa contínua sendo
nossa atitude".

r.-I: -S"-X-X-X-'"
.

_ Par conta do "Plano Salte"
Verba de 16 milhões para as I
I
despesas inici?it da construção d� Ibarragem dos nos «J. M. rOa» e Ja(ul

mais Importante do plano ge
ral de eletrificação dO. nosso'
Estado, desde que a aludida
barragem permitirá o apro-·
veítamento de um potencial
híâro-elêtríco, em Jacusi, num
total de 200 mil cavalos, E' o
portuno lembrar que foi em
razão da concorrência que a

qui foi aberta, para a

cons-Itrucão da monumental obra
em -14 de julho passado, que
veiu o saudoso engenheiro Jo
sé Maia Filho, então chefe do

I

---o-'----4

na liquidação do analfabetis

mo no Eraam Ajude a abril'

de �ducação de a...

Decretou o governo do ·Ira.k ziJnas restritas
vários distritos ao longo do frunt iraniano
Em aguas do porl8 de Ibadan o cruzador br,t��ico. �autirill�

BAGDAD, Iraq, 28 (UP) - O governo do Ira9ue, b�ixo:u fun�lonarIOs bl'ltanlco& ('b.s rE;a
um decreto classificando como "zonas restritas" varios dlstn- nanas de Abadan. Enquanto.. ,s
tos ao longo do front iraniano, e proi�i� estrang.eirÓs de via- 50,- o pr:e:;nier Attle:e e "b lIdeI'

.

jar ou residir nessas 7;onas' sem pernllssao espeCIal. A ordem da oposIçao, sr•. "YlnStOn Chur�

dizia qJ}; os estrangeiros sõmente pode:ã� utilizar al�u:nas es- ch_iIl, deCi�'U)ll conrerênci�r a

tradas especificadas no decreto para .VIaJar para a Slrl�, Tur- CrIEe no Ira.
.

quia e Irã, e proibiu todos ?s vôos �ôbr!! a "zona rest!lta", a BAGDAD, 28 (U�) -·.Um por� '.-.

menos que seja pelas rotas lnternaCIOnalS a serem deSIgnadas '(Conclue na. 2." página Letra. C)
em' breve.

TEERAN, 28 (UP) - O

meiro ministro iraniana _-Mosha
degh, dirigiu uroa carta a,O presi
dente Truroan, respondendo a

mCn,sagem deste sôbre o, coni:i
·tO com ·á Inglaterra. DiZ MO'sha-

degh que o Irã, se vIu forçad.-::J a
1 _

nacionalizar a índustrh do petró
leO' mas que .devido a mediaçã.O'
amiStosa do ,�mbaix:ador norte-a
mericano, deu major atenção aO

problem9.. E manifESta a espe
rança de 'que os gOvernos livres
do mundo e, especi:slroente os

Estados UnidOS, não deixem d'e

ajudar a nação iraniana.

mentos de t;-abalhadores humil
des . e honrados que tudo fazem

par.a ':3: manutenção de suas fa
mOas, contribuindO para O pro'
gresso

.

l.esta Comuna.
Felizmente cesSou a estiagem

e cam a chegada do precioso lí
quidO nossas' industrtas volta,
rão a suas atividad'='E normais.
Soubem,os que diversas firmas

importantes fiz-ç-am compras dc'

mi)tores a oleO' crú, porque O

pr·ogrEsso d? RIO de Sul não po
de nem deV.e par'�l'.
NOl'mallsando a Situaçã.o afli

tiva que vinhamos sofrendo, os

trabalhadores de agora em dian
te v.oltarão a trabalhar sEm inter
rupção, percebendo deSta forma
o necessário repOuso remunera

do.
preces de ,a,gradecimentC,s são

levantadas ao Omnipo-tente e em

todos Os lares ating'dos pela tr9-

menda .5�H�a que tivemos, vohou

a imperar a caIm", e espérança
num futura promÍssor_

-

'.-.-

LONDRES 26 (uP) _ S.oube

se qlle já estã. em agua.s do porto
Iraniano de Abarl:�n, o cruza�:Jr
britânico "Mautirius", d9 (}ltO

mil !>Oneladas. Es:>e cruzador, si

for preci�o, ajudará a .evacuar
mais de dois roi! e quinhentcs
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Roo 15 àJe Novembro N:6 sef
GOlS: - "O Brasil só melhora com' um::t vassourada em regra!, ..
O R.EPURTER '''MuitO hem, general, e quem llega. no' cabo ii:!.

vassoura?" (Charge de AUGUSTO. RODRIGUES)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l1U1a !--�U�'lla,
�ar�nH.;nto.· �e.' ele. pudesse pe��r� ��.. .·d�''''·" 1 � o carro ganh::l·\:fl.
pegaria, antes de tudo, no general- "-,OCl "oe '11 e

.

présídente: E os fatos estão 'aí para com cada interrogação, Rob:'l'l

i�lmil1á-lo. �';'I!réim�e�. o
.

�no I foi' bater de, enccntro a um

fIndo, o secretarro ::dJunto d? De-
transpor" de J('it:'. Um !1uJtoci-

partamento de Estado uma viagem '. '

nela América Latina. Ofereceu r-:lista que Vinha em s=u encaiço com Q mesmo dest:lq1j� ('0111 /'lU"
-

Não ,ca- desde que R�ber.t princ:�jar'l '�I a impl'2�sa �d,1 'nl�l publica ,,"

r-xce.sso tlC v=locIdade, srm qu e
,]ec}araçoes a" Stal!l1.

éle Ih" ('uNiSSe a sirene f:;;tridell'
.... __

....

t�.\ acei ccu-se do aUtQln')vt;1��
COlilP�'(;t'llmente danificcdo, Se!il1.
espErançai: de encOntrar .seu co� t

só, na bacia dutor com vida, Rem{)vendo

par-I
'

,

."

I' '-1
(1.;) EducadO]'l'S C1tO.1COS a r�l)lj-

t3 dos escombrt:.s, o po lCl'. con..
.

. . zar-se no RIo dg .Jan'CirD, (\ln
< eguiu cOm CUStO, ,;-chra-!{)."

, . .' 1 d l" I fins do prÓXImo mê,,; de jull',o"
,. "Afinál, fUI eu ,\) cu pa o. -

. . .

, .
- cOnclUIu D. JaIme de B3r .-O}

exclamou Robert fItando o mO-
Câmara.

focicJi:;:ra.
1l'J..\. pena .será menor" -- frisOu

O p\)�icial enquanto p'l'eenchía O

formula'rio df' jnfraçõ�s - '''um!'l.

qu'e o ::"enhúr r�'of�onhece "I� clD(l'Ou: "Fr1!z=:5 110� senthnos

CSU\ noite pOr tsrn,::s coma cGn-jvidaçlo um homem que é G pl'2-

�idcnte de um pu!,g qU3 figUID..

A C• a
\ ('ntTe nossDs me'hore:: umigos na

d') pess,oal da ANCAP. am
-

. J;'mérica d,Q Sul",
1"J: dos Deputados debateu o cOn-

Em segu'iJa :1eclnrcu:
r:w), aprGvando-fC0 uma mo�ãCl
chamando Os operarics vo \1"'-

t,' tllna v"-,-,
:-\)8 grandes !�nligos na S:lgunda I

balho e prome enüo. '

-

Gm'l'rn :Mundial. O prfl'Ídente as
1

.......�------�-----

normalizada 13:; atividades, qu�

I •

(,'&0 em pé de igualdade".
Inielizmente, úm argentino

Dr:l.'0is cuspiu no anzol. Mas .iII ti

jil .nha as iscas UQ ventre,
essa Iíngua- A vet·d, de, porém, é que quem

provou dos dollars da Wa11 Str'eet
até "'qUi; foi o presidente argenti
no. E se"á'éha que tanta gerrte está

tarfIbertr'provando, é porque os te
ve c gastou.

·e

Não contesta, porque não pode
faiê-Io, 'o ditador porteilhó, o que:
Çi ,jornalismo do Brasil ekcrevc ft
raspeito da sua :i'dministraç50 e dá
eua ditadura rosísta. Estamos em

lU Vós da cllilJ'ai,;{a"d::' da,Grã-Br('�
lanha, nesta Cl.lpita�. desmentiu
f::irmaImÉnt? a !Jrescnç:í, no p'o, 10
de ��lSS?r:\. cerno �� anunciou.
de um naVIO de desel!:.harqu�
trll�5portando tanks Ieves e· um�
unídadj, de ínrantcrta britânica,
LONDRES. 28 <UNITED)

{} gabinete brítil.nicÓ' terá, noje,
m';is uma reuniãa, para' discuti'!
o conflitO cem o Irã. 'roJ:os os

'P1'eparatlvcs -(',sHi� tOln'at1r)s PUrti
u rn j e·-racuaqão dos sudt-os in

glêseS daque',?, país. e ícrças ar

ulad.�E '�1;1tãO de prontidão, sob o

ccntrõl-e pe=sond elo cámônoá'nt ..
€m Chefe no Ori-ente ÍYIédio, Sir.

Brian R()bert�,Jn. J\.!::>s aPQ::;ar dls

,50, fontes oficiai>; ,jiz<,m que I,"'l.
vrs 1';; faça mais um-t tent'ltTVi:
para �vitar o �mpim":'l1to.

o

:i Câmara. <:!judada a busC-"r ,.

E'olução total da cspirãçáo des

gr,evistas. Numerosos sindicatoS

pr.lljetUm nova greve de 24 hO

r:�s. para hoje, em sinal d� Sê.,

gr�vist:s da AN·

L"-'TER
NACIONAJ, DE ,EMPREGADOS

E DA DIREQ.ÁO NACIONAL

A ALTA DOS PRE,'

SOS,

'CHILE, ,28, (YP:) _

- À. JUHru
,

Intel·naci·an�l de Empregados e

<" DirEçã'(l N'ación";l C'ollt�a. a

Alta dos prêç.os. })l'cc!amaram u"

l".ila greve naciona.:, ônt-f�m, à

meio noitE., com '1 propõ.sita de

efetuar uma dEmonstração de

';'..JoJ unidade ante 'OS problema,s

tios a�s',i'iàl'iàdos q;.:w pci-mal1e-cem
SBm so�ução, COntra a alta dos

llrtigos indisp"nsáveis c a favor

da legislação sôbre, delitOs 'le
..

r atureza ee0!lômie:l'. En1 rlrela

�,ação dad.o à pub]icidlldF, () go

v"'rno ID-aniféstou-:i'e contrário a

esta gr�v!', que detf'rmin'lTá l'l

ra1'a1ização doE' trrns, ônibus, e

meticana dos seus realejos,
ato, !iorém, ficou palpavel 'em tu
do o' ii.;" aéi:mtecéu: (, único iiÜ_
te li'l'dQ, ao AHân'tico .. que. receb'eu
our{) "(\03 Estados Uhi(Tos, roi ele.

B
CIRURGIãO-DENTISTA

BI:.ÚMNNAU"
o dolo-

da em 31 de janeiro de

permaneceiã aberta a visita

"aó pÚblico àte o dia 3 di; mar-

ço do mesmo ano.

: Como atra-ção� será contra

tado üm. ·g2,a.ndê 'parqué de di

'"\,tersões, sendo instalados, talU_ ,

bém; uma' ,�,,)ite" 'e um bem

montâdo bar.'"
:1':' iliib' resta. duvidaS, lllÜà

notÍ�i�' arfspiciosa, pots seiÁ
--

u

'ma óporhm.idade pab que' to
"tios \ conileçam
·Estado produz

GRANDE 'S01)TIlIJ[ENTO El\.i VALV.tÍJ':.AS A.MERICA-
NAS 'E EUROPE'AS: ; "' .. ,. •

'

PECAS E' .�C!j;SSORIOS�· RADIOS Ntn!OS
SERVIÇO RAPInO POR PRE(1JO MO'IHCO u_"

Ruà 7 dé Séténlbro, 4 4 9

,

(]
o emhalxador

f:011 que seu P'�j,;
1l1'cesl:Õidl1d2 de armamento

{�o nOTt(!_anlericanoH�

......

Nç:>V'A IORQUE, 23 <uP) - o

sccrstario geral da ONU sir Trig
víe Lit·, ch�6'0u hoJ� de manhã,

c;,a il."'l'flcirtmlO de Idl"wyld, proc;;'

c!('lllO d� Loudres. 1\.. uni jvru'3Hs-
11 -qUI_! Ihl"! p!?l'guntou EC esravn

CT!1. H1.aUS Lermos com o ô:,11r:gacln

;'O';íético Malil' sir Trigvie-Li!'

r<::spo'ndcU;
,

"ÔfichllplenlC não. �Tô� l!.OS a

iH!l'tarilOS l1S mãos quando nos

t;ncontramo�Jt. M'':ls recusou "iz-:·

ce pretendi,r!, �e oncontrur pr,

"oa�mel1tc com Malilr.

Vende-se
Motor "O'Ieo Diesel"

INTERNATIONAL - Com
Gerador "Palmer" - 220 -

380 volts _ 15 K.V.A. _

37 H. P. - Informações

na CASA "A CAPITAL" I

--�- I
VendO�8e III

LOND}1.E�. 2B (UPl .- O "''l'

t"l'ãO COIllunist:l :rUSHO "l:lravd?-u

:cnvidou -o chal1c::,j,er inglês Hê!"�

bert !l[orrison a lhe conceder 1,1-

ma entr�viSt.3. g'Jl�!]nIi!11:) qu':"! �:=

integralmente com O por motivo de mudança,
um negocio de material
de construção em geral,
com, ou sem o imovel.
'I'ratar no Beco 'I'iju

cas, Velha _ correspon
dencia Dura Negocio ex.
Postal, -1 5 2.

qualquS'
-tr:.i1n'[,11.S1'!,

sa!iOlJ'� (! I.�Pra.vt;l·:l·'

'0 )n ,p"ilh1jcar �;tl'.!.9

essa B"srartli'a
COnforme se l"('-"

EJYIPREGADA PARA
TRABALHAR EM
- Sl�.NTOS

Familia (�nc se retira
de Bliumcnau para ir
residir à avo Cons. Nê
bü"sr 2 5 1 em Santos,
prechla de uma em

pregada que saiba la
'nu e cosil1hal'. Paga
hom. ordenado. Tratar
à ltua São Paulo, 3.251.

Atenção srs ..

revendedofes
Tenho para pronta en

treti6 Canetas - Grande
sa 21 c Rotur:::,
Atende-se tan'lbcm pe

lo reembolso postal. Cx.
Postal, 1 6 O - Repre
senbnie _ Blumenal1.

- "O Equador foi um dos nos·

Slõgura-s8 ql!� o Equador emti- Ferida.s, Espinhas, Man
l'.uvrá sendo nOSfO n.migo, TI: ;)- chas, Uh'eras e Reumatis-
prpci.amos muito, pois qU?1'€mos ELIXlI� DE NOGUEIRA
q,::e [adas ?,g Rf'publicaS(do Sul, Grande Depura:tivo
fC'j�lIl nOSS3s amÍ!wS". do Sangue.
�� .... 1000.... ---." .......

..

Boje alo se tem milito tempo para

_IOili18e&1' livros, devorar' bibliotéealll.
Ma.., para a leitura diária de um boa

IeruI, há sempre um tempinho. Tome
1Ima &!illlliniMura do "Diàrlo de S. Paulo"

fi encontrará pe:rm.�nentemente cm IIn••

p'�.1!J um mondo de eo.nheclment••
úteilll e de lni'ormacõe. oportuna••

Procure ainda. hoje o agente d.

Desde o ABC você está
lempre aprendel1do

JORNAL COM O AGENTE SR. .ANTONIO MART",OS
CR$ i80,00 ANUAL

�1'nllmlllümlllllmlnIÍIIlUi!lllllllmilllllllilmII1II1IJlllnmlimHlillli!:;

�A mais alfa linhagem da moderna eletrônica :
EspeCialmente para ser utilizado à cabeceira, ou

ainda ,como S€gunào receptor 11<1 casa. foi elaborado o
modêlo "MULLARD:: 500516-U, cuja atraente caixa

de matéria plástica de
rJ..imensões reduzidas, e

pequeno pêso, tornam
no facilmente 'transpor
táveel a qualquer depen
dência onde deva lun-
clonar,

o modélo "MULLARD"
500:';/6-U é um super
hct(�rodino para recep
ção de ondas curtas c

longas, cujo circuito ultra-moderno foi espedalmcnie
desenhado para as condições climatéricas de nosso
Pnís:, Incorpora :3 válvulas "NIiniwatt" (técnica Rim
lock) com oito funç,'iés, que asseguram alto rendimen
to çmJ1 um mínimo de consumo, rü<Íxima sensibilidade
e Í}�féíto eq\ülibrio tonaL '

CARi�CTERrS'l''f{)fi s mU'EmAIS
FAIXAS DE ONDAS .CURTAS .E LONGAS:

O receptor é equipado com duas faixas de ampla cober
tura, sendo as olldas cm'tas 'de 5,3 a 18.2 Mc/s (56,6 a

16A 111etrOS), e as ondas lungas' de'520 a 1650 Kc/l'.
(575 a lHO H1ctn'l:;). Fica. Bs:;jm, posrihilíiada a capta
çâo de todas a::; principais ,eIl1 issol'as nacionais,' laUno
arüericanas e lnulldi;.�is.

MO D Ê lOS:

-

�

=

II
=�NAViTA I
ª --- I!IlIt'·15 aI' Nn"cmln'o, J :1 1 r.�

,
:: I

.1!lIllíilijillllli!lliIUlililllijlliiiiUi!jíllili!iHlilifiIliiiiiiiiliiiiiiili!iijiiÍ,�:

5005-TI - pal'á 110 volts
5006-tI - para 21W v<lfis

=

II

,\

v
Lenha picada- entrega à domicilio.
Informações com o sr .•Jo50 Wllerdlng pelo Fone 1371

SENHORES VIAJANTES!

o mais central.

Propriedade di] S1'. OTA 'fIO TCm:::AJ:]'

Precisamos de 1 empregado para serviços de escri
tório, Iltíncipalmente para cálculo de salários e servi
ços social-trabalhistas.

Os pretendentes deverão dirigir-se à Caixa Postal,
59 611 Blurnenau ou pessoalmente fi Tecelagem Kuehn
rich SIA em Itoupava Norte.

-:-....
- - - _. - - - - - - - -- - - - ,_ --
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In.formações só pessoalmente com LABORATORIQ ::
ODIN S/A - Rua 15 de Nu'vembl'o, 7 4 8 - N E S TA §

ii II! I! I! II li! IIII 1111111' IIII UI!! I!! i! 11111111 III; !I I! li Ii Ii I! IIII 111111111111111 IHIII i ir

::: Preeis amos:::

AUXILIAR DE ESCRITO'RIO, com pratica em C01'
-

respondencia.

-

aviso
De ordem do Snl'. Diretor de Obras Públicas, aviso aos

snrs, consumidores que, em virtude da estiagem reinante, co
o];lere ccrn. a Prefeitura Municipal e em seu llróvrio interesse
restdnginlo {) consumo de agua e evitando todo e qualquer
1 ri"" I •

bespcr",WiO, I
JOSE' ATA.I'·TASIO PEREIRA, Encareg. da Secção de Agua

PRiNCIPiANTE DE ESCRiTORIO
Fjrma importante precisa de um, entre 14 e 16 �:nos

de idade, de preferência com estudo secundário e conhe
cimentos de datilografia.

Cartas à Caixa Postal, 18:1 - BLUMENAU.
,'I":
'ii,

--- ,.....-----------�--

II II�!iI!! IIIIIIIIIIIIIII! II! !lUIII IIII "11' F

Dr. Aires Gorú;alves
- ADvot}ADO

panto do publico, quando
viu o urso, que Ci'a menbru- ,

do, em vez de se .:lelxar ;:101:'- "

ur,'bl.l· pe�') caçador, derl'uba
lo, sêl1tac-sr:-lh::o em eima
eallÜL1' com ?ntlísia�mo a ce-

lebre c3.:n�fio ..F\t-l Ul11 suceS

so,

Residencia e escritório:
Rua Brusque, 95 - Fone: 1472

_ B!,UMENi\.1,1 -

!lli!!Ú�IUml!I!!!lmllllmllmllll!Ul

�:Ef,'l��'

1f Agradecimento
�IM RAPHp.H GOMES SANIHIAGO' #1-

il Os Oficiais (lo 23.0 Regi�énb d� Infantaria, convi
dam os parentes e amigos de RAplIAEL GOMES SA!'I'
THIAGO, para assistirem à missa <'b 30." tUa que por lU

tencão de sua alm:t, mun.tlam rezar, sábado� dia 30 do cor

rente, às 8 horas, RO alt,?r-mm: da Igreja. Matriz.

-i- RAPHAH GOMES SANTHIAGO -1-
DR. WILS,ON SANTHIAGO, esposa e filhos, mais

uma vez, sensi.bilisados, agradecem ag manifestações 'de

peslu reeebidas por ocasião do faleCimentQ do seu. i�éS
quecivel e querido lJai, sôgro e avô. RAPHAEL GO�ES
SAiITHIAGO e convidam os dem.rus pal'entes e amIgoS
para assisth'e� à missa de. 30.0 di� q�e por intenção. "de
sua alma, nlandam rezar, sabado,. lha ;;0 do corrente, as 8

horas no altar-mor lia Igreja Matriz. Antecipadamente
agrad�cem a todos que comp:u�e{!e:rem a esse áto de fé

cristã.

_"SSdA 4.=4

llEMORROIDAS
VARlZES l!l u:r:.cmRAS

DAS 1'1!lRNA8: �wru_ o,*, raçAo
DISPEPSÍAS, PlUBAO DE VENTRE. COLITlllS, .&JrOD..

;BIANA, FISSURAS, COCEIRAS NO ANU§.
VORA�ÁO� PULMC_ :RI NS,' BIlXIO.4.t rne4DO

- . '

,;I

Dr. TabOl'da
-"_- l\.il!lDXCO ESPEciAU:STÃ .. _ ..

tJllDlcII, Geral de BomeJ!S" lllulherel!l fi,��
.

'

'I
l'J:OWAVA SECA.: 3 M 11 e 15 Ali l.1' hL - BLUHIIiNAl.Ii

N"AUTICO
ASSE�iBLÉiA GERAL EXTRAoRDINARIA

z.a CONVOCACÁO
� ,�

São convidados os senhores socias do Clube para á As�
sembléia Gel'ai' E,xthiordinária, :l. real.i:àti'-se em segUnda con

v!}�açao, no üia 5 de julho de 1951, às 20,30 horas, em sua

séde soejai, constando do seguinte na ORDEM DO DIA:

1) Eleição pará. o prccnchi:tlÜm,to (lo cargo vago de 1.0 Te
sour'eii·o.

2) Assuntos diversos de interésse social.

BlumcnaiI, 11 {lc junho de 1951.
.

A DIRETORIA-

Praia de Camburiú
Vaade-se lotis'ao melbor
peatô Ga praia em frente a ilha

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Ziin merann Ü:Ó teL 42S7.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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vemo realm�nte representat�-I �uprimi a v�rdade, Iimitai a nar seu nome
-. e:l1bora dizen-, in"i�tis'?'" em �1l'� a i�h_a tinha f ra conscgu+r a vitorta, a li!x'::- ! lw,d rcr>c,'!b(.·c';mPi:1o da C:'�l.\c I ::�!l;e:�:>� qm;;,r;�,\:\ �::'n:\fl�, 'r-(.::\'

vo, baseado na verdade, pOIS lIvre expressao do pensamen-
. do que ele "exlblU um assom- pouca Importância m ilitar pa- dado teria perecido há murto ." na comunista enrnora, disse I !Jd7,C::-. -: 1:" ••,11,:1,,_ 1,�t'cL. c. 1.1

a' propaganda é um ínstru- to e destruíreís a base de to- broso conceito de moralidade" ra os Estados Unidos, Ache- Iniciativa de lVIac Artluu' ele. jarria is tivesse t ioo cour.c- • {leste 1':118 ": uma I.:o isa
.

que a

mente primário dos regimes da a liberdade" , no seu C!.epoimento perante o son exptícou que ÍE-SO era ne- Washington, 28 {DF) - O ,':',- dê '.) do: qualquer decísâo 111,1';;:;)" reCe1,,' e respeita c,

totalttaríos, seja comunista "TIMIDEZ E TEMOf,l."· Senado, ao falar das Instru- cessár io para salvar o prestí- desembarque em Inchou, na nesse sentido, I com ii a,:uçi:;o.estr.�l�glca �los
ou fascista, e, por,iJ?-crivel que Mae Arthur .a�acou direta- ções aos 'orgãos informativos g.io, porém n�o, <;ra nccess�- Coi'é,la; Lei obra pessoal .do g�. No entanto, acrcsccntou.] LSia,d:j�, urucos, c, n.arcrnos a

possa parecer,. pr�tIca-St;-? co- mente o secretano de Estado, de, que, se a Ilha Formosa rramenre o crttérío verdad�l- nerar M?c Arthur e fOI, �,CE:l- "tem!a que não nos 01):.1<:1:::',oe- I
guerra

" ,
,

__ ,

mo arte ou crencza Iegíttmas, Dean Acheson, sem meneio- caisse em mãos inimigas, se 1'0 do gcverno. Corno em dis- to de ma vontade pelo Estado rnos que a China cornunixta ')c--'o:'� (lO 1'-,,' iJ,,1)11festad,o
.

" ,
. ".-' cursos anteriores pronuncia-I' l\iIajo�- Geral norte-am,erican<? se tcrnasse membro das Na- I ;' qi-';td[í�l de r.nu:' 0. ;}F];ili? 111)-

,
.'

dos no Texas, o general ata- FOI o que declarou o anti-
I f;Ô.cS Un idr,s e ('!1g" �",�'�a,mos 11n�r L'�}S !;alses ?fJ. PélCI,(:� do

'J.
,.',

t
-'" 1 cou o governo para, aconse- 1 gQ secretár-io da Defesa, snr. obs-igadcs a reconhecê-Ia". I -,-;_tl;"nt"�'O PC'·:I'J ser confiado

,'- am'alS . O comunismo . se ornara í Iha r "1i;nidez e teu-:or". ILoLtis Johns.ol1_: depondo, pe-. : Ik.r.·ub da �u:;sja : ao De,nr�é1lJ;;!"f[l (1:1 Defesa,

I t�t'fel'l!)?-o-se eVidcnteme!l t �'antr; a corrussao senutO!!a� �c O c,-sc-;::r(_!i,�'i:1 di! D,-,�"sa, o �L Louis J,on:lson. que cm

I te a Russía, perguntou; "F'I- Il.nquerno sobre a deatítuícão �\� C'!:!'.:: nartc. 2St��1 ('�J!lve:1('i-
. �Cil t.n_·p"_�·.,nt:!���.\ i;_q:-� orn d(,S�H-

, ,
.

d
'

d
.

AI h '
carnes conten,te,s �olnpron1e

..

I, de Mac Arthur, ,::Ir) r1 •. -:} '.11� os Estados Unidos quc as �:jjvergenel�� �ue1 e�s-

O· parti " O .. -',' O na ",,_ eman a' tendo ,) princípio básico? apa-, Como se recorda, o desern-
%0 an.ahnente capazes de ';:r:: o .-i.' Té'l.;n:w «e -,'os-

pOVO zi",.uando o instinto selvagem barque CD1,""etl.;mbro do a�10 ;'1';,-: '')C,'"l A.l'b;_'sc ','i. e de
•

ft" 0,'1': Üi�d' :1 ��l�s�'ia c al:rc.�-

que há srJb a agressão in1�Jla- : passado, no porto de Inc1:0111 cenLnu: '�lan1/'�nto yf.'T {;J!'"�:_;!'ir;J- <
Fr'':'':�lj �.

l��vel, �Icovardando-nos ante a oeste de 2t:'!!1. pcrn1itiu o (.1-
çõcs que rne p�!rCcCnl dar a

as ehicotadas verbais de .unl i \7�{nL'O e,CDc·tn('l1]ar l.x)ra o Ya-

O resuHado das· �Qnversacões em Roma - mat;�clf)r internacional" E \ 111 � 1':::1'a a fronteira m::nd-
, " '. re;;pondeu - "se vossos he- \chu,

.

ROMA. 28 (DP) - O chan-" vâ,o'e ;;.ço da Europa". P1'osse- ção deste problema, sem qúe rois que lutaram aqui (ni)' Por outro Indo, o sr. John

celer Adenaucr, chefe do go-I guindo; declarou, Adenauer :::eja ncc:ess:H'io recorrer ii for- 'liístol'ico Ah:mo, lugar onde son de�c!rmJ que quand;_) di-

I f d 1 d AI "O Ad 'd' "cbava I e outros tivessem es- 1, rigia D De'.onrtamento da D,,:-

verno da Alemanha de Bon'n,
r
que o governo e era a e- ça, sr. cnauer e e Opl'

concedeu uma entrevista . à manha tomará em tempo o· ni.ào que (I restabelecimento
tndo· sU.l<;,itos.· por Iirnij,aç,o:,:s i fesa linha a. im�res:_;ão ?TC ,que

,

extraordmúnas, (.'ue lhes tl- I () gOVCl'IlO ous' !'..st'l(h)S undos

imprensa felicitando-se pelos portuDo todas as medidas da unidade alemã deve ser
ra::::;em [) l'}O�:"r esst'llcial _oa- I se r.,lre_oarava n,'Ta UH1 e\'.:'I1-

resultados das conversações út�is para impedir que os 1110- cQl1seguicliJ a qLl,ilqucl' preço.
,..

que teve em Roma evocando vímentos extremistas da di- "O p% alemão, disse ele,

os problemas atuais para o reita na Alemanha não se não poderia viver sem libel'

seu pais. "Examinamos em tornem mais tarde ,um perigo .• dane. Posso afirmar que 951,:;'

substância - acrescentou os Disse j'gualmen1e que o comu- das populações da zona alemã

problemas que afetam não nismo jámais se tornará um o(:upa':la r,elos soviéticos pen

somente à Europa, mas a to- partido de massa na �len�a- sar,1, a esse rcspejL, f',:.ata-

do o mundo. Sabeis que se- nha, pois o povo alemao VIU, mCütc Cül:10 03 a]cmfw,> da Rio, 27 (l\leridional) - r

guimos na Alemanha uma po- e está vendo, o comunismo zona o,;jdental". O chanceler Chegaram a bom termo as

lítica de reconstrução visan- soviético. de tão perto, que dedarou em seguida que jul
do a um futuro. Pude cons- sabe perfeitamente com ° que gava t:!xistir uma ligação ll'lui- nEgocÍações do Brasil, par:1

tatar, com grande alegria, a está tratando: Referindo-se à to estreHa entre o mrJdmeato exportação de bananas á Icon"pl",ta l'delltlOdade de D011- situação interna, o sr, Ade- exéremista da direita e o co- .

1 tO L"

.L - �
•.

A gen l,na. J,-,nVlaremOS an-

tos de vista entre os governos 11auer declarou que o restabe- mt'111smo. "Estou convencido,

alemão e italiano. Essa iden- 1ecimento da unidade alemã frisou, qu{' o movimento da ze milhões de cachos du

tidade não' concerne some_nte .

constituia o problema central extren1'1 direi1 a é alimentado l'ante dezoito· mesês. A ba

ao trabalho já realizado no da Ale�anha. O. governo fe- por fundos C'01mmisc:,s·'. Re- , , . , . , .. , .. , , . , . , . " . , .... , .... , .

interesse da paz, mas tambem deral I,ao po�pa:r:a nenhurD: e�- ferind)-se depois ao proble- Ajuue J edificar lima 5.Wie.

aos esforços necessários para forço para atmgIr esse obJeh- ma' dos refugiados da Alema- dr,dc nto�-aiizada e em'HlueCi(l!!

que éonsÍgamos nosso grande vo, a.i:resc�ntou o cha�1celer. nha Ocidenial. o sr. Adenauer em se'IS vülo;'es de cultura,

objetivo comum: a paz no Mas e preCISO .que �e'saIba qu� decl.lrou· "DC'Jze milhões ele '�uOil,�nl'f! va Call1{J'!II11a de

E-Imundo inteiro, a paz na liber- a Alemanha Jamals recorrera alemã(�,� tentaram passar da ,]'ICil';:'(' ele A'lultos.

daele" .

à. força para restabelecer a zona oriEntal para as zonas 0-

Fazendo em seguida refe- sua uni:Iáde.,J "Estou,. alíás, ciàentais; no entanto, apenas
- - _._ - - - - - -

I

Tência ao nroblema do Sarre, convencldo, prossegUIU, de 7 milhões foram bem sucedi-
I

Act'enauer �dís;:;e que esse ter� qu� o desenvolv.imento lógico dos nessa ter,tativa, Cinco mi-
' . , . , .. , , , , . , ,. ' , , , , . ' , . ' ., , , , , , '

DeCnm!l!!lllJlliaçieS
ritódo' tem importância infi- das COIsas levara a wna solu- lhões morreram ou desapare- ilÍ1UDldUHl - Joinvi:h, '

n u till ii I!.II
.

t...·
I) t!tg�ntJ 1'ta..)JHla9 e oejt:u:. to.D ':lt.

nitamente inaior para a Ale- --_,_ cerlmmn .C111ctCll'Cunls ald1ClaS dge- TI1EXICO, 28 (Dp) _ A I cOl1si;_[cração
ao estudo 50\J1'e

.

ao ;;'"Ci'ct,,\ôo E,�CC1Jjj'_·o (F"�,

manll'� do que para a França, ra el1,e escon leci as , "<.\S ".�

e acrescentou que a questão
EVTTA TOSSE E RESFRIADO autoridades de B41111". IfJXPREJSSC) lTA.Jr.-...FLA. Comissão Económiea para a a relar:ão entre o comérc:o 1 reali:'é \1l11d i!1\"'Slig:tr;uo ,,0-

tomará outro carater quando CACAU XAVIER· - ---, - - - - -- - - -
-' Améric9. Latina lCEPALi, a- inter-latino-amerLano e D <:0-1 bre (J pl'f)!)k:j,",'�1 d;:' :!<lr o m�i-

o acordo resultante do Plano USADO COM SUCESSO HA'

�era' SOII·CI·t3�a' prOIII�i'Ca-O' Dr' ��
provoll seis resoluções de ordenação das unidac1,!s (,"'1)-1 :,1JTiI,' ;'(_ ui: ULaC;,(', ,;5 mstab ..

�,c����cro f�[ l�:;àf����O;ar:!�� MAIS DE MEIO SE'CULO I

_,'

fi

,. P 'I' ;l'l:e;�n�tYedo.e t:�l(���ê�:,�(;�:lC�� p�(::t:: �l���:��;�s �;::�iO(;���i�;,,�,�;:�l'���:��'I:: I t;,j::�, :!,:,J::.:,i��; ::]\��'�I;��::O:;;;"'l:;:na
-ses transfonnareln-se em "car- _ ..

di'as de J1mpílrl9c9f1 do Ig 0m II' fI(! II' ��'::s�:;�o ,'" ""de< ::'i::�i�- :��:,:;��'::�:c��"�� i :"�",: '::�;�:��':':�:,��::�:�:
U U li Ul'UÜ 1111 U II ua.,,_ COl1l,.;_rc,o iil�er·L,Li:lO-nJl1cri- ·1' rl1�:::��.::�1_a_ S;_1:::1 CQ;:eor-d;\_nr;iH ['

R
. I P AI 1:1 o' nYo.JII?'n"'�<;: g:l .. r-hns I /\ pl'in:eira delas, üCCl'ca cano, cujo est�<do, ma;s lhes a;lt's�:o a reso}uç·,o cl::J 1'1

eunwos· em .' egr ti .; !,Jl l,L, i�lv... Ut,l1.,1 \.�

I
d'ls eleito:> do programa de- in!.CI'CSSC E:specialn)uite. I EC'-lni[í·) Cun�,,!1tlva (,1_ns ChDll-

'PORTO ALE,GRE,. 28

(MCrí'l d:eidi(,la
.: (;l'iação do DUl'eau"In fcnsi\'o, no. rte-amel'icanc,) so')re '5) Que COll\'oque. em data! (_C}.:!',:S A!\1.�1·L<:ilf),3, l"_,Q]i_,::d'1

1
t

. ,

"11�
1
nnl

.... ', .. ["-::'-11' :t·)" r1

a:ona1) - .As dlretOl"H1S dns Cn- t:- rnêlclonal da Produçã,'J d� Lã o cornerCtO eon') os pa?ses li:.. que julgar eO.i}'l,-e;l]él1lê, l' l;. 1
L-. - L �- �,-. '- , ace!:ca '-'Ia

lnr:l,_erativ2.s Regionais. de Lã dl...". 'CO,ln �.:l' finalidadt:: de D1ant: r ern I.' ,tino-all1ericano7s). reCOlr.!.el�da r(!t1n�.3.0 c�pecü:11 de peri�os; C'rj,al�2;J (:2 E:;-n nl(��ani:�r,1o de

T> I B" d t 't
r, e o �� 1 t t

,. y� \1'OI' rJ','I',::::.:, 2G·!"!S"t.llt'J f..lJ.ra l,;t)l" e;:l IJrútic�l
Je"e, atas, ,age, LIvramentO, A!�- I

_la adOs os e�em('n os nt'c�ssa� '-l d" �'-'C:-" d�'l(� execu 1\:0 erl1 CO'l1E-rClO L_li;'.;", t' ,

.. TT
. ..'

d t I p"':\nal'e
" N -tI' I d' j' q

r., ..... J f,-,. ... qllP "'" e- ,',' UHl sÜ',i.crna Glcli-:áycl à fixD.-

grel.e, L'l'_uguail,wa e Rio Parda, I r�os : :,,(tlaçãO, a j�rlus ,�,;� :t'X- �'��"
- d� I,�u,a" �ma, ai1�- lS�U.lr as lk�·L,J,c� � ,

e -d�, Cooperabva C'=DtrD] dO;; bl n-·Clnna). Unl lndu.�ll'laI, (,i, 1_<.'>_ sobre o� feü0.l11.._nos qhC ",' jalll H3sinaladas pela Sec!"e- i ÇdO {úl,)I"1íh�tteraj dos r;fEçOS.

!'
l' li

- � t'
i Essa.:; p�i,3 r(�solucões f()ra!�l

I'rodutor�" de Lã do l1io GI'an- P' opcs'!o da con,'tituiçã'-' do Bu- l;'lP lq_uem 'a era,,'oes no C1Jr- tar'Ía u::-,ecu lva. I .

de r!n SUl. pross,t'guiram DH upU:- rc8u, diss� à rl'pol't2gem: "E',-l �9. n�rmal dfls atividad:-s eco- CONSlJ!.TAS ; aprovadas por un'nnimidade

c:ação do problem:l. flue inter('s- futuro muito breve tOdos unid' s !lOlTI1CaS daquelas naçoes.
, _ I CFi sC3são �l�ná�iél presidi�a

S,'''" ao', O,,jClllt.�.,'_'·".,s e ',�o.s J·ndu.-,' 1
' A segunda, relativa à capa-

A qumia resoluçao aprova· I' p::--'1) sco'cla:'JO (ia Econo1l11a

- �... ,I ,-t "P1}( errnlü::' 'organizar 2qui o B:1�1 d' 1 d Ccidade dos E�tado- Dniào- a. soo]"e a zona Í'.'re e ,0- i d;)' '�o\'erno mexicano Anio-

trJais d;, fiaçãõl c tec�higem �do "0 dn Lã, p<rqllc a no".'3<\ Cl'ODJ-
para absorver ;l:odl�OS' lati� 10]1. no Panamá, I'CCOlnenda i Dia ?:'L-\!'tin'�z Bacz,

p':is, Ficou ,j·rddido (jUP as ('0- Plia. lanjgct-a e 'a induC:tl'ia Í('x,r ,

t
"

-
.
�

.
,
'�no-an1encanos, recOlnenda -.-- --- .

°pC!·a IVas se djrig;!��nl no Presj- s��o "ao lmportant�s COnlO e a I
"��''''-�'''''''__''''__,.,... ........-..rv-v-v-r-''''-'''-'.r>.,-,..,...;-v-.,.-�

dente da Rspuhlicn E,:)licitanc'o r:rodU�ão ela horr-"c.ha '" " <0'1') j'
aos governos do' continente �

••.

: _.
, ;)

.._' �, �. �

que eStudenl os fatores da •••
�J r.:.

<:' prolblçao t'olaI por 90 diaE C'i a t" ' ...

-

P d
' I

- f'
'

i
lUe,nU ,,_tlll ,Iça". o em(l� e ('e'

I procurOI a largo prazo quanto Cn fl}H'i:' 'U� Bmll Vf1.nf D� f'r;r,ll" �� li R_-'*U �'l",M,...,� 1iiJI�" "fi', liuntl'ada d� las em _'OS e dl' c1- -vfmGs "·onstI'tUI't· <,,'n'll'J"m nu�'a d t d
UifU..n.luH . ."'��, "

• �, �- o '-.
,

" a seus pro l1 os in i viduais.
Sf1iTlir31;;j i"lté que seja pl'Cf>cd;J10 '.- d f

'

,

.

.

- ' Con]ul1'..c.o e e.s orç'�·1 comunf, o que eonstituem u maioria de
(I l�vant'é1m"IÜO_ das nr'c('ssid?d('s: nosso EdUCO de Lã, a Fxe�ll,lO suas expurtat;õe:l para os Es
r� 3is da indUStria, a fim de ,50-, (ln conStituição dO Ean�(I da Bar- --tados Unidos.
"('m c'>nSf'-tlldas li qutl'iibdcs e 1 l";lch;·', '

�
� .Ao Il. tereeh'a, sobre a nlanH-

:lf' qU:ll1tírJad:'s de tipos de lã.') I tenção do poo,cr ac;uisitivo
que alf,"l.ll1s indUStriais ca,'iocrls:

--

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

dos :;aldos de divisas acumu-

alqpm fOllip·. EXPRESSO
não curará todas as doenças, tn.UMENAU-cUr'UTIBA

ladas durante o período de

111as na 'maioria dos casoS, auxi-1
RU-TCO DA LÃ AGENCIA BLUMENAU t

ewer:;ência, exorta os govE'r-

liará muito. Disseram que o "hc- Po�' ,proposta a!ll'ov'da per Ui de NOVembro, No" '_0 I nos interessados a di.stríbui-

-
..

lIman1ffildadc rio sr. GrnaldO V'- Elnd. 'l'eleg.: "LIMOUSINE�_�" ,'Ias de maneira al1,ec!'uada a'
lllem sera. um loucO se lngenr-

.

•
o

lQSO Nunes Vieira. diretor 0'('rn1 FONE. 1002
'

aqui-i�;;o dI' "d
' ..

1

t,eh!(]":s alcoollCUS anres' dOS
b

PREro' ri.,.,..
'. "','" e Jen" e capJta�

do Serviço de Ovínoté'cnico da
,-> < ' 'Jl,•. 15,).00 d

AGENCIA CURITIBA
e e consumo.

Ru" iri ÜkJ N.�1Jcm!Jr() N,o 6""
A quarta, sobre o com,6rc';J

II

I

r rr
-Violentos ataques de MacArtnur ao De.pur-tum

,

: San Antonio, Texas, EE.
DU., 28 (DP) - O general
Douglas Mac Arthur, em

. seu' mais forte ataque até 'a

gora lançado contra Truman,
exortou o povo dos Estados
Unidos a "acabar com o go
verno invisível. baseado' na

propaganda e restaurar o go
verno realmente representatí
vo, baseado na verdade". �

Perante uma multidão calcu
lada em 15.000 pessoas, cinco
das quais desmaiaram, em

consequência do Intenso
.

ca

lor, o general declarou que
lhe perguntassem "qual é o.

nosso maior perigo interno",
responderia .que era "rec()
mendável aCabar com o go-
'verno invisível,. baseado na

propaganda e restaurar o· go-
Manifesta-se Adenauer sobre

Bananas �o Brasil para a ir�entina
se 1'0 cambio 80.l'á de 40-50
peses 1101" cem ll'uzeõiros. O

preço foi de 15-40 pesos ar-

genfnos para o· eflcho d3
banana núa e de 17-40, pa
ra arôgo empaH-,ado.

Diretor:
MAURICIO XAVIER
Redafor-Secrétário:
ORLANDO �iLVEIRA

EXPEDIENTE
Assinaturas:

Anual .... Cr$ 160,(){)
Semestral·· Cr$ 60,00
N. Avulso Cr$ C,50

""'li

arantia

o 5iJ ISucursais
RIO

Rua do .ouvidor n. 100
Fónes: 43-7634 e 43-7997

S. PAULO
Rua 7 de Abril n. 230 -
4.0 andar __:. Fones:
4-8277 e 4-4ÜH';·

.

RELO HORIZONTE
Rua Goiás, 24.

.

Porto Alegre: Rua João
Montauri, 15.
Curitiba: R. ,Dr. l\'Illrici,
708 - 2.0 andar - Sála 233

JOINVILE
Rua S. Pedro, 92

o

'J\UTOMOVE§S

MERCEDES � BENZ
de gasolina

olen crú (Diesel)
Pronta entrega
HIVITI

Farmacia
de Plantão

De 25 de junho à 1.0
. - de «Julho --:-

.

FARMACIA
.

� L O' R IA
Rua 15 d�, Novembro"
-,- N.o 5 9 1 -

.

TELEFONES MUITO
CHAl'tiADOS:

POLICIA ..

'BOMBEIROS

"Será mais louco se não
beber depoisdos quarenta"
Opinião .sobre a necessidade de ingerir alcool,
_.,_. d� acordo tom a idade do homem �-,

}} »

- ------ .._-_..-

PONTOS,'DE
AUTOMOVEIS:,

AI. Rio' Branco ". 1200
Praça Dr. Blumenau 1102
Rua B: Retiro .... 1111

mericanos, é acons�lhavel que

(li; homens, depois. dos quar·enla

nnos, b.eb�m' noventa gramas ce

whiskJ: por dia, O sr. Harr'y Un

gerleider; diretor dos serviços
Médicos da ,Soeiedscle de Segu- 'luarcnta anos. Será mais loucO

gecrctal'i8 da Agl'icu1tura, ficou

porém, se nã,(J beber d'2pOis dos
� .. _

quarenta",

DE'fRorr (TJP) - Segundo u' lAl�vr'-n(,:1J, cnl l..anSing, Michigan
i:lec:al,�ral1l qüe ('Sta prescriçãofirmaram dois médicos nOrt-El-a-

1'05 e Vida de NOva' York e O sr.'

Frederik S"\val'tz" do Hospital St.
internilcional,
üírio:

,

"

Companhia Boavista de Seguros
Sédo: Rill de Janeiro.· Iv. 13 de Maio, 23.· 8.0 andar I
SUCURSAIS E AGrul CIA.S EM TODOS OS ES TADOS DO BRASIL I

I
I

I

81 C I C l E T A

1
'

i
canGO I

-- --- ....----_ •._------------�--.

1) Que faça um exame CO'l

ti:1L1ado do comércio in,-er-b
tino-arnericano enl conjun..l_o
e em ;;qas diversas 'caract.!-·;
rísticas regionais" tendo"Dürkopp enlvisln a sua expansiio;
2) Que prepara' para a

i

prOXlrn ...1 reunlao anual (�a;
CEPAL uma exposição wb;'e i
as po;,slbilidadE3 de ex�)"nsi',o I
do cO�lér(.:io -entre os pais ..�s

!
)

Ji'oi coÍlsa_g-r<Hhi nelos maiores ciclistas m lIlH.!iais. I

I. E' o_fruto de ",�;,Üd�:.�!O,�e ,0nU"uo, e,tmí", I
aperfeIçoamentos nara cheg-ar,-se HO n�suEado 5'<.11'- '/Ireend�nte d� él;n.'csenim: a melhor hkideta mundial-

ncntc conhecida.
. ,

I

laL J:o-�l11'2rjcanos;
;:; i ç.��,.;e eontjnúe

CE $ fiZ. 000 � 000,00

CR $ 116.000·000,00
. Dürf(opp

la, D.üRKOP�>WERJiE A. G. Hielefcld (Alemap}m) ê
J

mdlee dI} mna ]or,ga. tra.1etória no fahrico de Bjcide�'
"as vexH:ctlOras de inúnlcras corridas.

nt de t

·Dr. ã--Camargõ'ROd1ãíI
--- rvJpdi('u �}Iwrarlor (Ili::.: A5::oi"t�I:t. (b 2 n C C B, Sta. Casa e p. Jidina rt!: ;.,. P',ulu

.

Operações Partos l'
I d""

.' t'

,::,
Clín" a mêdIea de a ul,o�� e cJ'la�r,;a::; . :',_(>'1:::3 JUSj

I
de s�'lilioras e nervosa;,; - V-IUS Ul'Jn�,-LaS

Haih,:\, (1':mn·H,.;cllpia) - OIvla:-i Cm"S:;!ói - h::;:t'�"l"nh,-l
llisturi elétrieu - i:nra V;o!I'Ü� - �nfJ a C,'ti! nt

'hOI--- ilHa f_f<r'qui'iwia ----

HOSPITAL DE MISERICORDIA ,- MaS'-iarandUOU]_- \TILA ITOUPAVA BLUMEHAU _._

1,�
_._-

---

���'5J",,...:._.�����::::�--:;�������:.=.�

cio
e

r1 R

Ó';C' �,� ttllJ [,5 f,fj Jj í� S

:da CEPftL

Peças e Acessórios para CaminhÕeS e A ufomóveis

*

Distribuidores dos insuperáveis produtos: !1.1/11

Batenas . GOODYEt\R

Óleo para freio hidráulico IISTOpH
Bicicletas u[',l S UIJ

*

Comunica que acaba de rece�

ber uma partida das afQma&�s

bicicletas alemõs IINSU ".

INOENDIO ·�TI{AN8POn,'I'E EM

- Matrb'.: ITA,JAJ'-

, ...Fundado em 23 de ll"evcn'h'o de 1935 Endereço Teieçr. dNCO»
'J'jOS ,nA 1\108 J)}]OPERA Dürkopp.

I .
E' a. única hicidcia com luvas d�� rdon;{)s soldadas

I mterlOrlUcnte.

Capital Integralizado ... ... ... . ... .

Fundo de< reserva legai e outras 1'8 servo .

15.000.000,00
29 . .:.t.l7 a ,�5�Jl0

Total dú'não exigível ...... �... ... ... ... ... Cr$ 4·1.'.117,252,10
AGENCIAS E I�SCInTO'lUOS NA S PIUNCiPAIS PI�ACitS DO f<:;t::jTAHO

DE SANTA CATAIUl.""iA, NO RIO DE JANli.:IRO 1<: CU]_��TmA
Taxas de De pÓ5iltos

Dep()sitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PR.:'l1�O FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo �e 12 mêses 6'Jf,
Limite dei Cr$ 50.000,00 4.1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO

Limite de_Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4,1/2%11
Limite de Cr$ 10.000,00 5% Aviso de 90 dias 5% �

Avisv� dei 1 90 a�l-as' t:: .. l<'i n-f !lj
� t.I,.J" t;;

/('1'CAPI'I'.A,LIZAÇÃO SEIHESTRAL ---

ABRA UMA CONTA NO ({1J:'I1CO» E PAGUE COM CHEQUE
��;'btM.'#"'®?""7"'��"""".=�=,,�-=�=..�,.-.-

GERAL ACIDENTES DO TRABALHO __, ACIDENTES

-ACIDENTES �DE . TRAN SITO _;"

CIVIL _.

PESSOAIS

CASCOS Dílrkopp
E' uma das trrundcs maravilbHS do século XX.

D ü r k o p p VI e r k e A. G.
(Bielefeld - Alemanha)

DISTR!BUIDOltES EXCLUSIVOS:

,
.

SUGURSAL DE. BLUMENAU
, �

.

'. , .

Rua.Dr. Wereu Ramos.No. ·49 ,,'I�O
Caixa P(}stal n.o, 253":_ Tel.efone lp R O S D O C I M O SOClED,4DE ANONIMA

�URITmA - JOINVILE BLUMENAU
aça Tiradentes, 290 - Rua 15 Nov., 393 - Rua 15 Nov" 900/904 i

1
SUBAG�CIAS NAS PRINCIPAIS LOCALlDADESDE SANTA OATARINA

':::r$
Cr$
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Seli,l

BLlJl\'lENAU, 2!Hi-UHJl

aticol
,que V11'1,1 a tarcl� Ou então na

ltf j:', "\ 1
!

n te � ....1l�\l la 11\)! d1,. seguinre ? EntJ.o, por que
, J lIi1,' l ql,' )l.P'" rmr» I ' "IJI de outra fDrma?" 114n�cOnt. dlfl ;1 ,ti I nj.n tl '�(,\llpd� cru

I
D-POis de cad:! mt!r:o�c;;;), IYI G U

l� r 1,1 Rober t pIS rva COPl ms rs vrotsn-

,

_LIVROS f f!UTORES_

I DBqlji e F6�a I
alu�e O Deão �e Cantuária

de ROY no-

que II nhu esposa nunca d"scon

f .l�);' de nada

Qu' tinhn eu d� \ Ir \1' 1;] a

nní! .. ? Eu nân lhe haví i dlt ;

Cl.' na a�eJel ad '. Desde que roí conferido um rrrêmio de paz Stalin ao Dr,
Howlett John,;ol1. Deão da Cantuária, "êsse desinteressado

",A fmi.il, fUI eu o culpado!" �

partidário da paz", como o "Pravda" o chamou vêm lhe sen
"t"Ol'<leu o lablD n"n''''' ,Ul"nt[' do concedidos muitos tributos na Rádio de Moscou, declarou
"Onde teria .ído el,'" 'r2]1' algum o perródíco Iondrmc "T'he Lístenar". "O Deão fOI citado como

dizerido que o movimento de paz ameia não tinha alcançado
f'lOr'vn para S:Ul'" Procederá as-

o nível requerido na Grã Bretanha rncs fazia progresso. Ele
srm com frequcnCla" S '1 qU2 ás acredita flrmemc!'te que a causa da P"? prevalecerá, Sempre
vezes <Ia vai e o cncma

.
Eh o que as nUVCl1'" ameacadoras ,dCSCC.1l1 sôbt:e o 1111.l11do, a voz de

,
,

I
Stalín msmra confiança'dlZ f mprE, no d.' sejruinre , Apezar disso acentuou "Thc Lístencr", :'enquant_? 1\1:05-

Mas os c'nCm"� ';t t rrnrnni i rn
I cou irrad íu 11t11113: eloquência untuosa em favor do Doão, que

lJ' 11'-"', UI' (I l'" hoi I' Or,,]'!"\ h e nUDI cst.ilo J110clPStO c suuples é 19ual111cmtp eloquente,

, cm seus ataques à rcltgiâo q1le PIe ofici'll.ll.'·1te representa Aos
1 1 :1 la I ft1 ..

r.o
ncrcr até (j11.1 �

ouvrntos sov íét ícoa fo' apresenta�'i rrurna lon�a alocução pcto
'�l�� ho' n..., d� rn dlu"-'adl" Do! -

1\
prorcssor- I:!clezhl'e" sobre subrne Cl).t.10 os U1111110S ! eruanescen

m ir á

rUL caEa esra n h'"' �. tes da rehgião ria Uriiâo Sox Iét ica" O 'D.1.arxts�l.l.o-Leninlsn�o,
�

disse ele, sempre sustentou Ul11:l Iuta consistente canil a. a ,r�;(Conclue na 2 a p;;<' .
l ..tra Iígtáo cujas raizes primor-dta is 1 ,11 21,1 C'estruldas na Rússia

111 P PU tH sr-nr 1 I I{""' h"l g;un'1t.-1, c(J.. 1 �- ]\·01l1C tI"] mulhPl 2 - EJ-

mo (� D(_rfl!lllC, c 3);1l,]" ri!' c:Jlp- !t pIdO (fIg,), - 3 P:<ll ,aO 4

I [.I. d('I'{dll 11<1 P"J" manchas c' - I G�aç , fi - :O;uql'Dliiculo d'lS a-

1 Inh ......

':j prol,iGni ntc dlt íl(fio quo 1'\ IOf 5! ,

'I
,oh' p t S mc�nll) ,<.) r, V O ',oJ SOLUe \.0 N (, 'lld

Not[l -- O� n(,',�c� lejtcllS p'- H-JlIZúnlaj" A[ - Ec

I{lã; ..,oilr'trI1 (jllnlquc.... con:) - (}'Cc_! - lll{ts 1 l'd1an � Rpnl0
lho sobl � iJ t1 tamnnto cld, P' 1c: p !

r abclos élO lllCdleO CSpQCIU "1St d.
])1 PUCo " Rua l'.Ic ,ICO ;;1

acordv

Aniversariantes
Hospltal São LUIz, ti Pc ,

r3n,beul 3S tinturas de cab 1

",-;_ i) I ('�pC:1S�\ ers por mu ito a�l-

Ha uu- l:tn <;; 41t az ning l' ln J})

I
der',i -upcr que os srmple.s pro
cu ros J6 cosmet ica sobremdo uS

,I "
, L' 1 ug ", f_,s em cap:ze.'l

ele {l :;en�ds da
, ! IJ L, ,1, q Ilrlt I' is

t (IV·!:! � n�'�� ;1'0 ; na \, e r fl o I;
ln

I. C�'p 'SI do dL COl:;dS ,Hi ,,'
ti U f9U I � í � 1.1 fi ; () lIome de 1):2)):;,'1. que se L '.p:,-

...\larpl l�, I
t d. 2"..,lln. p;:Jr um 1 '5�nslb1)·dadi.·

nü ç (.,_' �

t.' la "Sp2cl,tl d.1 pelu em face do

- Transcorre hoje E di: nte dB 1 sp

Ro.'" �t rlel::'('",lIp!r·/fln1-�p.
(,UO não ouvimos hOJI' C)

de ":').11S1bLl1d'1d: curarn.,

usa de lOfb
_ qua'qu.,

!1"Cl,['meDtefé; coma Ja 1" -a

"ObI tudo quand� da

... ez E,se teste conS'ste Em pas

;:a_1a, Inlc1almeEte, num::

lta superflPl!' da ptle da

aXIla :lU <.la nuca <atI az d:1

l (Spel ;:11· uns do s dlaS afln'

�e hauv" alguJn.1 u'

ElO do Sül (Do COl'f''?&pOn
(Conclm na 2 a pág. letra B)

!-lobI"'n1":l n.�1.a

dpc: fl:]'\!='!
t ])

puntual um' 011-

.\_ n1,1'-1 part9 d:t:::. '
... czes são, f:?

lZ�(nt.c>, acsd::!ntes b�nl-snos nl�S

('Pl aIguE5 caso:, dpr€SentUln

('.:le� dn celca gravldadt"
Os ar'{C1lutt.'-S f1u ,-,paIPcenl

rI ':"0 Cln produto �' �s 1 ear;ões
vt l\r(l:? ..11g-unlt_"'S horas d�

s (i(l "phcndo nt; dOi", Cu tlê;:,
ln II� tarnc, c::msutuinclo r"

Flnlhn"nt0 tcnjo'), a· ln 1]""11111_
c <-os cnuçajvs pelos prr[unlt::,
;:;relnt� � Jtquldos P,Il'U ,I po. e

flue, rSglu gErél]� co,: exteiIr rlZan1
Sc>Z ,1 fOI ma dn um \erm:-Ih!dão
{;a. �p'derme com plurldO, As ve

z' s hu \,1',_ lllll�ção s-gUld.1 d-"

\CclCulas, Quas" sempr�, ent, ,

lanto, G.s pr�jut'-Is q11e teln n 1

<1''' crmrO�lc,'ir olrO dr 'Jfflz!'
C'L:lhL[n (lIZCl 'IIW

prUdUIOS de belcz,! mOsIllO ('
_ fà

blIen'lo� pOI loborator1Cs lduneo

_"i0 ( pazes de prD' rr aI' "l'nas

�I. pllmCl
DCI

HUMOR

Originalidade
inglêsa•• ,

Repret"entava-:se: "'TI'

T�Üt1-1� A
eh e<; llma °W""�l', ,1'�'Il]fí ln- Opatllu'ada < o I ri1Pilr .

�.�
Nc,,"1 .... Cr�l STa lY",TlU �'ma ('",- 'SIN-',,-L DA CRUZ',
}1:1 mu'to an1auclluu, ;;>111 que
UíJ1 c�cac1o;' 'utflva CO'l1 um

ur"'o de \lbav,l ", d')JlOl<;

sabe

I
lho Je Jdll;110 bastando enviar

i c pr rsem s urtIgo deste jcrrial e

() cn.Ier; l Q cüTIlpleto par-a a 1 e,;-

PALA.VBAS
CRUZADAS

PROBLEMA N 0262

HORIZONTAIS
1 - MOl,rdln 2 - P,ll.r lepOl1-

sDI, V:' � - Me:;,I, 4 -- ImcS,I

dão. 5 -- Plonom:> pessoal fr.1T.
cés, {I - Nota musIcal 7 - Es-

sSnclal iI vIda

VERTICtUS

AlJlwm -

1e -- Olb�' Asar - Ur - Na,

,

O que e III

é o '1uma c1-e sun-. Episinlas reeo�

smal dr) Cl'lstf.o, que se faz; mel1dnl' fazermos 'Tudo em

(l'2S(,llh.ll)�i(> 5ôbre nos "lesmos, I' nO!1W d'} Par c d') FIlho C do
com a ]1','0 dIH'I'ta, uma gran- ,Espírito ::....ntn PaI.l WJ1 me

W'!l'aY:.,-�(' "1'1
_ ,C:IP Cl UZ, dH cu])cca ao peIto Ilhol' cOnheCIi11Cllt.) da DDutl'l

CFll1laV" um:), e�'nçaCl dch;::10 I
e do 0111bro esquerdo ao di- na Catohca recol1'cndável é a

c n.

Um dCr..ÇO de Leu hes go"
i (,U tantc dessa cena, que pe
all1 ao emp'?�ar'o flue o dei
::casse' faz'y (' ])al121 t'e ::ac"'

dor, p::n�D.ndo, ja se vê. O em

pI H ano lüe LIUi".
Entãc o J"lca('(J o:-u�lhcou-ll1e
cme 3-r-: tnpn(�, J ,'1clxasse
faZ�l :: j)pp"l üe " :::0 N1S�:")

relto E' inste "g' como l11lU

tos Cristãos fazem mal este
Sinal, que l'psume tôda a nos

sa ie ,. que foi instltulào pe
la S::una IgreJa para contmva-
111·.:mte 2\ 1\1&1'-nOS a mcnlórin
1:105 1)1 ll1mpms IV[tstérlOs Cl'lS
t:';05 A Sn:tissima Trindade,
a EncarD3ciio do Fllho de Deus
e a Rcdcl1"f.o na Cruz A San-

dr- _lH'e

jlrÍlnelra
exclama.

C'j·'L ,1L�l ) "InpI e;:,l'l.lO. ta Cl nz SOl, COIU efe1to, o

Ch85a, 1,01 ém, .l famu;::,<l .::e lflto de ,11<)1 te de Nosso Se
lj9, � nilo fei nequ,-lio o "_,;-, '11101' Jesus CrIsto, e Íazenào

'COlle! .'e na 2 a pga letra E) a sóbre nos mesmos recorda·
- - - - - -

I
mo-nos de que fomos torl1a-

..c:-:--_
dos santos pelo SofrImento

! de N03S0 Salvador, depellendc
I todaVia de nós, de nossa ade�

j
siio a Doutrina Catolica, Re

velada For Deus, a nossa fe
i,cj(lad0 eterna. Fac.an10s mm

t",s vezec durallte o dIa, (ao
1e\ antar antes das refeIções,
ao 1111c'ar uma tarefa qual
quer, ao deItar) o Smal da

F \f"ti.Ttrf �l�' .. rs AI�tJ!'-r(�I(}._j
N:i:",TE D)A�IO

C!i'h ",opa 6 ve-

rúllte oU"ttra n"'ieÍa hora Sir- I zinha I

va quente E ate breve. fil- t - Q.�"e :rr!elhol�: l;ão ,ê que
, i

são pregos todo::. "em pontas?nna 2.!Y.tlga. I ._

-��_,.._�� - .......-..-..-.----1
PROSSEGUE
AVI1DORA

DA S'l vIagem for elas maIs anlmado-O VoO

leIttlra da Yida de São P.lulo,
o granc1e Apustolo dos Gen

tIOS, e r\ue 'a eXIste en1 por

tugLlé,;; êlü J)ôas edIções Peça
à ASP, cxa postal 5415, RIO

cle Janl:ro a 'LIsta das Ll
.. 1'31 laS Catc)hcas do BrasIl" e

en\'le Ul11 selo de 60 ets para
a resp0�ta Terá c'O seu alcan

t!e b0l1S ln 1'05 con1 iaclhdade,

pOlS quase todas as nossas LI

VIana" Cat·'lhC3S vendem pe
lo re.:mbolso postal.

1 quS o IUldo produzIdo pe-

las abtlhas não é emlhdo por

1'..D-", ROGATO P(..<;"lOS em serVIço ..
no flnl

do ane, nas llnh s mtcrn3clo

nab blltanlcas

Cruz cnn1 as pa"!.a,ras "Em nenhum ()rgiio vOc-l, mas san

A.;lÕ,s do mesmo tipo se· nome do PaI, e do Filho e do De'a l:IPldlsclma Ylb1ação de

EspÍnto SalltoE Amem.' Esta- "u::s "S,\ú

renl0S, flSSll11, seguindo o
I 2 - tI' C'_ c;;egt1n bJ a úlun1d P. _

excill11!O 11') São Paulo, que "LatIS!.r" f'lbllCddn pel.t "'1 h"
I AmeI 'C.IU r,IrdlcaJ A�S"ClatlOl.'

�-----------------

ascalho
1 ROMANCE I
1 I

,8 E R B f fi TO,: S II L E SI'

O mundo misterioso e bárbaro dos garimpos dei J'I11, t: (�ibll{ do wm 1I1M piU:ip

diamantes nas págInas de um livro profundamentel r"t., rJ'- mllho ESlllag<Jclfr,
realis'ta e humano. Milhares de vidas dependendo dei ;j - (p,e I1I1guel, o gerll II .1lits.
um minuto de SOl't{j-. Um romance violento, cheio dei to, 11<111:;t1O, U"C:<'HJl! «('rta "'"

dran1a e ação, retratando as lutas, os ódlos"e-as aro. '!U", ('1>1 m 'lelI" r{' pwtm1t, "os

blçõe.J dos homens.
' \ dc!"lh'5 fazPltl ;, p,'rf°lt;âo, .11.1"

<:l 11C11 t jC fj_n nno (; (" ){lS,lf UH.i.:-t t'q'"�

BRASILEIRA

Estela FernandC'z, li !11esqueclvel mterl'ietc de
com DaVid Silva, em

"DE P�CADO' EM PECADO"

do sgu PIOP"10 ;av1ão, (TIl voo dU

'IBôa YlzJnhança".
trouxl!

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

:::mmmmIIHlmmllllmnfllmIUmmmm!!:Ulill!IIUllliS:ml!llUllHlm.:!

i� feitio 3.;prova d'aoua �
II a partir de 597,00 I

tl D I � t l o � L F i 11

ba nns E,,'ados UnIdos 158140

Tl1écllecs (' 6719 hO-P't'115 I Cei! s

hDdo�
hcllO fOI

IH lll1.( 11 • ...1

:-
i
]"lt Sl!.:l tl �nlar, S111 lJifj�,

,JanSf 11 e L�cll.yel c qUI' n,]

rn
..
Qlvln tle - D1Ullf) T'f110, fOI

dc�cCll""rtc. f'ónl"-'nte em lEm5

'1 - fjlle Já com"ç3 'I ser obJe-
1') !é' lnrJ,ló'h 13, nos ES«lCl:Js Um
elos .1 ln;:; deIra artificIal, () cpc

lllOduir, cham:Jclo mui,,)

BGORI EM 2a� EDIÇROt

Roupas
qualidade')
cias.

P1T! C i,..1l1t1n l' r1f".t flnt::S!1lJ�l
() tld� [111 11,t'J c, p1 ')( t:dçn-

Inteiram!'nte :reet.erito � em fórum definitiva.

Em iôda;!"l <15 ltvrarias {lU pelo r:eembú'oQ postal,
Prc�o: Cr$ 40,00

EDiÇÕES
O CRUlEIR8

Padrões l11oder11lssimos
1.1000

DESDE Cr$

Rua 15 de novembro, 583/59fi "5ob.
lJI CSJ(;ente til "mPlês� 11 que

lp_lr"l!w .iiC'." f!Ut' eg, ..
-�----

lYif'il);TIeieItSNSPlm

':;:::

�1I!IJmIII15�t1IUlm!!fH!!UliinnmmlllimilH;!n�!llill!I!!111:<!.:'Jh!llíUltI - ..

, 5

([lH' ( 1;ILInl ,jt];.O\l ri" °er

1li1,..,u,t V"\ tl 1"t1 i.l;j (lU 11l
....

l"Ot.:

110 8UO ;J�"'C dfjJO,,.. de Cl f':l\.�, que,
l-lia. ob�tantC ésse fatO, cunl'

nuou a ser cmpregaelo na liter,l
[111'8 em g<ral �té a pnmelld n;P

t:.de do Século XVII. f' -,'" f í

,L�,bnitz o últrmo clel1tista ::.,.,,'-

11'<')l1te que �serevell suas O�i"S

n't'�n�Ult lj'(l (UI latiu'"!.
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.

,�qu""ão :"� "'u�" o":::'��:;;::;:�;:��;=;�:�E:;�Qua'dro� di.'a 2a Ow" IlisaNl1 e do Depa'rtamento C'assDstah'Õ-mcnagem a A::s'Jc:'�çã,j d" :10,00 noras - :l.MO melros - F!- 'I:' "'" e I U I f

:�;����;::":::::'::1�::0;��J:�I;;::�;-;��;�;'estarão presentes ao torneio DO Vera Cruz, domingo
'o nos.a atlct·s'IT.!'}, g"'�.aças nov�-f,- Al'l'n1€S',G ,L p:.?3 _. Pr::vJ -rll1h,�nte �''-liI�'lle �::"\nn..�.jva .oCtt\a' luga'" Dlm Tª��� �a!R\.fta.rucnto 3 r,�h i:tüci:;tí ....a dos c1,'l- i "A 'l:ang-IlI1;'r)a", !'I,1n horas _ ,U al.m �D& W' �SirU& .. li .... II. � iii. .... �� \ll.U """" fII..iU!..:g. It
fDSrs

.. sernpr: uispr:!,=�b"s a cola· ;.A.rrcrne_c.zc no da ido -- P ..ro va Não só íS -j:)�'':'s Oficiais taL'riJ.
I
o i:avoriLQ do torneio.. Contundo, tretantO, eU1 !-:Jl'llt.'l(}S dessa e':)p�- arna nhã pod-râ =:;uced�'r o 111('smO,

�o!'ar . c in��::-l.tiv:r:o o e�p0rc:.� a.} '".A. Naçãú�'. 9�lfj h:Jras _ 10.000 campconmo farã.o CO))) que t:·.l...�'" t:_·'-'IJu -

I
ccm um quadro PQdt�l c.so, a t u., � i .c n .11! .: l.:ijJJ � 0':- f;t, )1)t0::= c �:-

:
('�Iben{]o a qualquer OUtrO dispu ... ,

mrdor, E O ..s�-gtl:nt= C programa �lnr-lrO;s - P"cva Frederico ê3:- f'an s ú'J fun�1)01 da s gLud:! d;-..': 1]";�1 "::L�llic pr-'lt'jdTIdO n'g111n�:-1 mente, de V{'Z que S� ellcont1:t 1't:gue!�1 l:1Ul'-��!"' :.:;"'\ pG�.'i o t·�'·::'- i' :1'2 a yitó-'hi 1L1':l,

rna:'c.(";!d·.:_ ll]lendf-". 9,20 h,�ra=: -� S'iL _:_c:J p-..-:i!'J:m rum cmíngo chc'o C.' ftgl';:nII:,.�úe!; que está>.) tomando \ Ú ir l1t Jo c:.mpf,)!!a!O 0a ;jr.,- 1,' O L�I_ I .�7J'S � êUl":; : n rIe 'i! 0t.1l1.) pon°,::) illtel'tls.�a�lt:� diz
:

d d·
, -

t"
I

�n1c�õ·!· ..Além t� � tr:s r:a1;"t�.:-\ :"1jlr� 1"'.> L't.!1·:�1r1e d; ='{�tlH�1'�rli;gull a. i.VISaO,esaeolntu\lolJ--·ma1s fraco às vezes marc a ur.: l·E.!=�it.úàp nicipn[)icd2algun,�

plOg18mada!' pela próxír la 10 {' Ill:\'� �!'gumas -:qn;pe:ó qu� 11.' 'l'a mais um,! vez triunfal·, Er�' j goal e f>à; vênceclol', DC1)O'S ,:� qu�.cttC� (Jassí'ta�. l'-ma ilovida-

dad:_l, varnos ter lá em 'r-:SlO CBn
J
OU:,jt:l ':) Curnpcuuat o C\ass'� ,1

,ral um stn!':cion"1 tcrne;c pô-! d_l L,e.D, Ei" a i em d.: (li· Grande retrata ,patrocinadabn)stico, pa ircciziado p�!J V('_'1 :",:nlh' brilho p8la o ""ovo de,J <l" con jurn as {'omerci'li� f: índns-

','a Cruz, que depoiS de amanhã, T'éc:(J '-:' rurn l e P;!l'U ilquel', (111', pelo Club� Nauf!co xmé ksl tdais apl't'!;tEiem ruas reais qua-

estará de fOlga no certame, UH", 1[\ f,:;l'em, é'm lJUSC.D. d·; CmDçõ€s, .., \, r !;11�\(:1.,:: ;1(' públir c d:o Testo C2n-

vez que j� encerrou seus COm- O V 'a Cruz, nalUl"�lmellte) é O Clube Náutico Ameri- gl'eni;:,C{O presidida pelo ;l':l.

-)t.. -:x --:\ ca pediu à LBD a data de S1'. l'vla:�oel Pereira Junior, C.-.' domingo eEpOllh'ü conrple'

29 de julho próximo, quan- iniciar '�.�, r.uc, e.lem de (1:> '.J, lJ'lj't1"iC, é o Q'.1e jlodemos C!..

do então patrocinaria uma: monstrar â atividade do,,::!' �,!' <1:",,, i;:Sla I;'�lrocjnada p',
grande regata, da qual pal'-l dlriEel1t(�S al1K·ric:n;.:::;s, in·' k VLl �t Cr1.lZ, om1: o Torneio :!;l

ticipariam alguns grer:'lÍ.os ;::eclt!'.'3_ o 1'('1:10 lo:::ai. 0:":- [!;:cb:.: dpstae�' se ,!�!;; ,lemais a-

::la capital do Es;�ádo e l!"tn'a lUi1 de;) rne!hs::.:.s llaeô' (lU::.' :�.� 10 inúrn�rasJ (lln

mais o Ipiranga ]oc",1. tocI:; S.�nía Cm,ari:1n, bem

Esta 1!ova, s!�;1h'Jrcs, C!11- C
-

O!11 c Jpiranga. 5011

!Jolgou os aluantes do j_"C- dicj�11::tl rivaL o Jl.1!'1él·i2 ..+.

Jflod�il('equesubstilnciasveneno-!Ia� U,Ú. MIJe - normalizando �� 1'''0 "'111 l)OCSa Cl'r'a"'''' 1,0,'" '
.... ....1.. ,"'-- ....1 l ..."'.-, � - dr::..4�r..l-lr: .!,-.:� O p�"""í"ll O'j[\ !'�v�'

iaS se acu,,-nulem em s-euofganismo, i fllnçÕf'" dos rm� _ impedem !I 1
-

_h. ' •. '·_Á L, • C"" "0--' --

PonbEl·� a salvo dM rna!e! oe.,- i acúmulo de �\Ib,ti).r,dall vcneno�a!
to[,a� as vezes cr'1 que sao

, 1"(:];10 blUl:1::natl.ea5(�, luta;1-
lionanoB pelo Ínau fU::lClor.amento I nG organismu. Nã0 �e�cuide d. aunciadas algulnas provas:
dO$ rr le. 'Use O remédio que mi· sua saúde, dei.ll:8.ndQ �eu "f�:;;niamo remÍstieas, eIl1 nossa ci.da- do (lontra ?,s guarllF;o<:!S
Iha.é de pessoas usam '; 8,5 Pllulas soirer S� cCIlseque:1das do mail de 11ü'ta-se O'rande sat:lsfa- nOriail01_)olitanas, no dia co.

D
.

- - Gl'?onde epuratl'vo
UT'li. Feitas à base de poderosas funcionamento dos rine. U�e ;'::nl' b

1 <'9 ri· "',1�"
pJalltas' diuréticas, d�:r!nfetant�3 demora a8 f'ílU!"'i Uni. ção entre todos aque es que

-", .,,_; J� ,.....

do Sang'ue,
2 d;3so1vent�s do �cido Ur;ro,

�SIA$
Pílultl:$ UnI! :;ãü f�it .. :. apreciam esta

mOdl.lJida621'_' • �_ � _� _. _ --
- .- ...

i?í,lul:"1 Um cv-:!lstituem '" ,m�ls ('�m á> pOdeHHii;;jS plahH!d :::sportiva mDiR que qurl- � --,_ ... --_.'

��:i: ;:aJ:mb����a�D;ef'::�:���: a.Gft<:li<Cin�i� quer outra, I�;!t) D,::outcC':,'

ltlar' se alif h5ri)ilie a' "'1e.ar:U!densim. leU organIsmo contra as AgrllndecftcáclgdalPiiul!!�Ur51, justamente porqlw U r�.!rn() �I" ii
'

D
'.

t>. to:ricaç15es provenientes do mau I ji) comprovada paI' milhare* d« dec;Jju mui to, a(�lÚ em Blu- y.. .

-
_ \,

Sl!
• V '

�
fu \CIOnamento dos rins. �Não se I' pCs�.oas, de.....e·se .n sua fórrnt.i1-l', ll4 w.1enaU. Sen."l nr;L:ü Jir.a·4-
1:1'1 ueca de Que seus rins precisam \ qu.al Lr�m !i2?CC'�'�fl;l de um� ffil'l' i I ceiro 110SS0S cLlbes

f1áUti-ijj;�: esIre' :1:a n��';, o',' p'a r,!l., e..
, I.: r8S ',i,:fl';U nanar norm"rmcnte para que' nClfa fel:: e clentlflcr•• fi preC:OS211 i

'
_

-, '" _ �: ,_
,.,

:ua. ,aúde seja perfei�a. Qualquer! p:anta!l d:: grafJ<>� vai?!" terap�u.! COS, la uma o� outr� Vel.,
Irregularidade nesse funcíonamen-I tIco e � Sll� m.�er Jsslma técnt"-'I I reS01ven1 ürgÕe'!.111zar Plgtnü,'
to, teVe ser combatida lIem de-I

de fabncaçao. \.T ..Iças !lO prOceS3«l

'I disputa, fa::el1do coro �1l::
Illon com IIS famolas Pílulas Uni. de conCii:nt;açi'iv à 13':'lxa te�pe:::r ,_;-, .. d . fi '�' mme]1 l"

• _ , tura, ,,� PIIula, Ursl mantem l�

I
l1iJ.O lnorLa, - e� l111l\.,

':..., ,o�,
e".flte estes mai�s c1:!ulõados

I
tegrais OI prindpiox ativos da" O esporte náutico en'l J::Hu- vÍag:l:l, ;;1106JI.1 ônr=1:1 a Jcaç,d>l

pelo mau flJn�lanCHn.nto plantas que' 83 compõem. D� I n1enÔU, a �1"1"6'",;,'J rlo ral"j�il'as dc E'u'
do� rms "erem a" PilulaNUr"j' -m r"rn'<'dl'� 't

' ,;,. "I· "r· J"'" �",', 1."1f,.('::-" :,s ,':, scgU!lCO 110
� � o o - - ç ... �/lerccc ap'OlU, pOi' all�O, Plcn:111. .!...I... ...J 1[' a l'lII " ... )�·f � ... --

!!;atre os muitos ma�eB provenien-j de inColltestável valor no trah,·
'

1 úci:'", Y1n:l,,'" dnqtlela zonü.

tes dõ acúinulo til! to.x:ina. n6 or .. mento daa mo16etia.. do rms e da esta 110va inieiativa c �� a- t��ndn {) I�r:' ,[0, o ,�U!" .;�. C':ll1-

r;anismo em consequ�nCUI <i� mau bexiaa. Use.s2I e comprove tam- ,
�.

. y ....,.;..-:::""" .. -'._)\";' [sã-) 1.1�:: ,;'U dt'l);,t em ca21�'lm:-;

funcir.narncnto do! rin;;!, 03 mais bém oa benéfico� reeultsdo� dêslEll! � na]" ""�U'�ll'4'

rreq.�1 !!tes são: - reumatismo, 6timo produto do Labof"Q.t6riG :
8hxil:ien..,;>,u :] �())üv·.�

irfritisffiQ, dor..1J 'de cabeça, Licor de CacauXav;cr. As plo.nbi. I:' EXPRESSO l' '1 :' , , t',

,:onf"z'ras, doie� nas eadeírl1U1. que compõem llS Pílulli.s Ur",i �Ri)t
, A li: � o (_ 1 ti

rl"'si'inrnlo,junta",iricÍladas,in- .- U.,.a Ursi, AbaclltfJii'o,0-; . RUa ttl de l"fl'''_!lô� _ 1'" ! ..."�, r;id'í1", ],(''11 \'umo

.6nia & nervo3ismo, LivI'e-e�, brJ}. P.ara, Cip6 C.. b<lllt;;o!ii� I �..:.. , ..,..
_

"'''' d'�� in,l';.M=d' .,PU.- Co."'. d. Milho •

ia,

(-%,-1(- X - 11: - X -Jr-X-lI

RADIO DIFUSORA ITAJAÍ, com süas 11 horas diárias
de rrradiação 'está ao seu disnôr. e. o nlJJYleroso pÚblico
ouvinte quer ouvir sua mensagem de vendas.

Ganhe mais anunciando, torne-se mais conhecido do
público,

seus Sefrimenlos Ião Vêm!
, lia Velhice1 'wtas Sim t
Da Má função ó;SJos Rins

Não se'guru com

(r€'m�(iixaâª ri -,

jog-atjo� Luiz Razifli
N{)ti.,�ilÍ.mos ôntem 'a ma, do

jng'lttl!;r Luiz Razilli com a

embaixada do Palmeiras, que
- inidou lll'o!ong:u:!a excursão,
§

I
fll:lyendo eldbir-se em 'vários

:: IDunieipjo5 de Santa Catari
§ na.'O referidQ elemcnt:>, po
=: 11-�1j;1, u:fo s�g·lliu. c·om a !n�s
::: s:'w a!vx-venle, isto pOi"que,

ª I compromissos plutied:u'es o

:: prendem enl nlumenall, AQui I
ê I fit-2. portanto, a necessá;'ia I

_=::;.
ré:Hfíerc,,:;,, :\ nflt:: (>;':tl'ffi .li

'Ii I
::

vI,dg;lib.

: i BJ...UMENA.U - JOTh"VII:..E I
__-. J Viágens rápid�o e ,seguras só

II! EXPRESSO rrA.ÍAP...A

IIl:ert1l�e N..;dpDlIIl de Basquete
• I

II�nc�sso. ahsol�t� alcaD�a a 'bampaD�a �o �ruze!r�' I
;,�estlDa�a a aUXIliar a cODstru�ãO 80 novo

_
estaulO'

ª I lnauguràrãà rquadra em consfrur§o as selecões de fo,olis. e d elninvile-l , �

ê I �éT�_,vê�es te:n �abld? ao I,ximo Campeonato Brasikiro

I
�!','-110S ago:-a '·nais alguns I:.

no"so l':�,:.3.;,O ?at�',:::::m2r unyl. de �ola ao Cest,? O �conteci- detaJ�":s, cs quai_:; colDcarão
::: con�pehçay, e_:pü� hva de taa -I rl'el'.w em ques:ao esta emnol- 03 le,tores a n�'" elO que VCD1 1:: I

grande vu_to como este

pró-I' gimclo toda S�nta Catarina, I ;:;ucedendo n'C:'st:= período ::;'l'é-
:.; mórmente iJ população floria- , :::ampeonato,

1:: I Tc,-r})iAU n0politana, pélÍS o 1ncal do ----
::: 1\(,1'0 certam-= será a Capital barri- Os dia;; de chuva, na "ilha",
E

nUl'[ ga-verde, qL:C re:::eberá em Se- não impedem a Eequênda das "

=: I {Jf� ({Vi O '

tembro númerosas delegações, ób:as, '[lois as 111.c:mas l'eque-
I::"

CU A n !. b,Ji'
vindas dê quase t(,dos os ou-

,
rem o TiWTIor eSj):J.ço d2 te,npo

:: I U.,JfU\!�';�1 tros estados da União. E' uma passiveI, já que o mês de Se-

=I.
i festa de magnífica grandeza, tembro se aproxima vertigi-

:: Preparando-se para o seu inédita para todos nós. Um a- nosamente, E' das' maiores a

::: I próximo comp:i'Om.isso frente contecimento que nos Eerá da- acão da turma de trabalhado-

� - :: I ao Olímpico, pela decisão do do a apreciar graças aos es- !·és, merecendo cada detaH1e
:'-ABRICLÇA:O de CSlTOBSiSrta'll �ompÚit&IiJ pàr. �J;: título do cam;;;eonato Extra, forças (ln Federu(;ão Atlética toda a atenção dos l'esponsá

imUmllmltmllHm�iilihúlíilnih!lliúmnümumuinmmímHmmh.- o Gu.araní,F. C, l�vou a eí'c�- Catarinens-:;, fjl�P; 'conta tam- veis,. �?ii�'.nd{)-;õe .

com isto,
� - - - ._ - - - - - - .

' to. n.. tarue de ontem, mars bem com o auxiliO dos node- posslVels l!JCOnvenl",ntcs. .A

i���..:c -�� �u� proveito�o ensaio de con- �'es púl?licos, sem o quaI'seria quadra ficBl':1 pronta até o

IA C li JULO, no qU�l tomaran: parh:! �rtlpossl;:d a cOIlcctização do fim' da pl'imeirEl ;�lÜ!;.zcna de. '" ,\7 !LLDO HA'l'EAUBRIA.�D ,

§ �stiSt��!r:itllPe5 de asplr:mt�s rdeal. jUlh,o, próxü:�; e� p�ra Ú1UU-

I IfRR-A ARRASA'DA §, �otamos. ,a disposição que Já adiantamos aos nossos t��:��I��,�ii'>:�;t=-j��·,;S c��e�A�;::

RI
;

li estao pOSSUldos os novos pu- leitores que a quadra dos jo- t-·" ·'8 <'·�l�ci'''� dc� Ylorianól':'()-• C pilos de Carlos de Campo l3-a- -gps está sendo <;onstruida no l;'� �'·,J�;jl1�,iú:-,�

l·b I
A /"

º mo�. tudo levana? a. crel'. qUE Campo do lV1mlC]O c que suas
_

\l I e o contra um governo I li n �are� COfi�,? ?lllUplO VUI ser ,dcp;nJçm:ias abr�gu,.'ão c�rca

I Ou1r'J QPfaEjc i.lltrn:,s!:l�n1s

li
� . § do_ 111<,_S dU,.ss"mos. d�' �,.OOO esp'2ctaoorcs, Che- 6 o qu� diz re!<l)eito [, "c?;n.1i Nas d:sass0ll,'bradas páginas de iI'ERRA ARRASADA,� iT-

-

I'·
-:

.

- -

-, -;

-=-1--
-

li
-

-,
-

-,-
-

�����l�a;,;��d�r��l'g�l�it"J�il��ll:�=
IS na:z o jornalrsta, Osvalüo Chat�aubriand uma análise minucio�a� l Dr onu ViU ao �amen e o l?_a;:h� ('S,lel, d";"�,!��adil é1 ,nJ,lg:J�

I � crua dos at�s delituosos praticados pelos homens do últimoli � ti
_

U - I, li ii .... 1 ,
,

���;:,:e����S (l���11ral��/1����lf��
§ gove��ou!e d���j=::�:' corajoso ,e ,sIncero cont�a os IlOlítiCQS� Jp're'lllIo P'o r·'".uoa-I X ,Espanl�a l���� 0�á 1���1�2tt�_.,;:.:�,"�:��� ,:�:
fi que tentaram transfOrmar i<l.quele Estado e o Brasil numa� '. ,

_"l.c::mdo o 1.,," .. ,vt,m(.o ,,1l.

� teZ'rade ningu-m.-ou, c,omo diZ( veementemente o autor _I i I .'
. cesso).

IR numa terra arrasada.
. I

LISBOA,28 (UP) -- O lorn';\), O;; pCrluguê",�!] d"vclv�!'i1:-1 'J
. ('()]n t;:lÍs ': ['.ln'l) �, {'Vil! o

j1;prico oe fU�le1}(Jl tt-rnllnoü V!I}- tl�'l anie u f· r
.

E' UIDja atusação fo:-mulada através da voz da maIS caD... ." t, 'nlo (J t· Dl (J,;,pc,n,-:lt!o :nc- esmero com qil() vem OR prú-

I
dente verdade. \ l,}!1iamen,c, com ,(;, (,p:tnhóis :CE espanhóis em Darce'>on[\, � ccn:s da F.A,C. ::ukbndo do

ti deixando {) Ca1Í1po quandO a cJn- l'mu eQ1JlP� portugUi::s(l O� llléi- a:;;S\lIlto, e_nfi;n. I:om (1 cn1.u-

P e D C .. 2500
C ' �18snlO r{"n"'" p p d' "" J))"{'� ç; r"':I_ § t:"r!:m fra l� lflY) [I zerO a fo 1'{)1

• • � �" (_."'; �
•

� . .._.. ._-

1l:"
ti .1. Fer qlt�\ ü P.rD..:-:l;l}Q (tHnljv:-t_'--

Em S d" p:..r lug"l. 1)['1'o1..; de 11m I H'o 0t' CôPOl't;V(:; comO!' am o !..m'l n;\lI) Hr"silpirn rl:' n,'.la ;:i!J
�

I
'Í\' rlB illsu!l:"; !J(l C"IT\jW, qus I rego {tE tai� 1ll,:,-tÜ:,H '1'1{: r.ri� (,�'s\r) �fllT\(: ;\Si.,,('ln:; V!�I"I;I(k:-

� Rua

1"'�]
. "" ]0'- d' cl' . . , '-3I1lP!1,f) !I11pn·.-;�Jí.H1�IHl":;, (l.

;� jc �
_ ft � �� • .:o� �o:� ��>3�t ��J1�:���o .�r:., �]S _J0- 1.:.1)1 .:l,llna lrnpropl"Io p:tl°a a rc;:... (-ando ilO 1.1vl'D d\' unrq dn (::i.

ftlS, ': idapoeso," OICRUZEIRO "udne .... C·p,lllilO!", l,Dna a tql!llle I LZ�I.':ac da pal'[ll�, :l1lUa! d'3 rUI"- 1:�';'lp ha·'1'wa·'.'!,·j'�i,:, ('U!ll,ll!!\
Y

_

� .

_

_

J S' aJ:a.lH.1Ql1011 !{'J gr_H.HIGtlo, 1 �10 :IQ� Ir 11"1 r.·n�rl' Portub�] f ;:1 11e:.:;11':- 11C�):lt�(J���1}1:��Jlf(: .. j�<l'.1 .�qt:r:::�V(I,��
,'.' �- -

" .�.� .,� 111tnt':l n'lIl.UIO'· (l J·Pg., 1. li}).,' ,l. )' •. 1 tI,1 !".1. J':d( "',. , 'h,

��...cr"'...e:..r,::ece.�.;!:I""���_.-,,- .'
.

- "'" ,c " 11.jd.
g,.ni<:,

'

-

-
-
-
-

-
-

�
-
-

....de 1926 o· lnhm�ttOI'l-a1 HIn'" o SrQt:Ii �
�o 1n9�codo(fa,a I!) ",Aneral dlll pr� •
�d. do!! e3nfr05 Pl'od\.!torfil" � ...

-
-

-
-

-
-

I

atletismo

I

l·:-. em n13té�!a de iCJ.·neios. Uma

bC'l Opol"tunid:'lJ:= para que nos....

._------- ----

1"<:1" d;:;,s, Espi nhas, 1'lan"

'hUG. U11'21'35 e Rematis,
EI�EXTIl DE NOG-IJEill,A

l,-,'�lid�(_�· .:: .: i rcunviz: ..

i.l;laS, c:n1pan:er• Ú. �'nl nla5sa :::\J

10Cí11 cJ�l pJ ln1cÍp'l DprCScll taçã ')

� , d� M:l"si1;1, rjllG hO!? �('"Hiu

!J:,r:1 �"f ;lf:iJl1:l. ]l.Ji" vi;) :1(>J'ca.

�')' "''';

(;sqUe'CtJt! (J ff{!flf'{J�"�!hIJVfJ!

I
I

MOLHOU-SE como um pin
to ? Tome um calice do Co

gnac de Alcatrão Xavier e

não tema as consequências .

O Cognac de Alcatrão Xa

vi('I' age rapidame11te. acele
randoa circulaçilo e levando

arlS puln1i3es os prcvcJ.1tivos
seguros contra a doença.
!VIas, antes de molhar-se,

tc-m�: rl1mb(;lTI o CogU:3C de

i'.. :,=�J ,"2.0 :".;(avicr p[lra evitar

é15 L,T�pr�s, as bronqui tes�
cs resfriados. O CogI!aC de

A�c<1Lrão Xavier previne
as docnC;3s pulmonares.

,..
,- �

.' .... �

:..(....... ; :-;..
,. _. o'� .

\

UM I'nrHHHO !)!l U!!HlfllHIlR10 tlraa fI[ GHil!l XHHf-

RECEBEU NOVA PARTIDA DAS tEGlHMAS MA'OUINAS DE COSTURA HEm UNO NEUf
A "CASA BERTA"

DE FABRiCACÁO Al[MA EM KARlSRUHE.
,

-sempre na ver.guarda - comunica que iniciou tamhem fi venda de�sa5 afamad3s máquinas
sem entrada, como sucede cem os demais artigos de seu variado �siúqlíe,

,�CAIXAPOSfAl299� M"
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�
�.j dos Jeleg dos

"

definitivament fe Uni

lo

pais, pn ru a d(feSa da lih:"dadc,
rpcC))c nrlo uma gl"<\flde ovação
iOs d putados e .sen�doros ncrrc
:- nJ?1 :caLJ.os.

t� Ga o Pla".-::u. q"e aqui se en

con-ra cm vi�ta afiei-I.

O pi'e:;:dsnt= equator-iano re:;

')f)nd�·n,.�,"1 declarou ?f l'j:'Cr lar quo
sua mssào na América La1ina.

EE,U{' c,ue lhe envi�m

----------.

Plaza, em discurso de 20 rnr

Pl.ltO��, p"rant3 as cnrnora s reu

'litl;.Jo cl"cTarou: "Através dum"

era convencer seu pOvo pOhl'2 o

'·'.'\.SrlINCTTON, :::i\ CUP) - O

pJ�,'i,dC!q, Tt uma n d:c1arou Ga�

d inrla n;:,o t.omuu nenhurna c:e

c'"ão "'ÔbI e a prOpó3ta da Rl.:::o

'.Va��Üd:lrrt' nJ �B (UP) -- ..t:\. Tu

,r,- .'V':l a: aba de solicitar aos sua vi>tg€m à Eu·

r-opa Bl':'«( ey dec}. reli que a ci

fra d,�s rfOtivos armados da Ale·

manha Ocidental, que pirricipi-

'(ti tom�(�a �0'3br!: a nomeação de

�lmirant� 'vVillium Fecht1er pa

'i! o (.;Ot'1"n 10 c1'-� forças navais

.thp1t!C�-:'S d ec aJ'and'"J que

nrohl21na <.srá em suspenxo". Co-

Plaza, do E-

dl,O\ pnra "clerrot�r a pobre
��I" que �ng:?nclra O cornurnsmo

e p rc ru e l -U H]u,i: de8ididg de :;=u

ja rn amlg3s dos ESllldos Umdos,
;]Q fo�el um brinde aO prcS;dênGP,ESSO

J-lun'l{1,'"). Llnl1 t'r�l i' , f'utJ Clk;; :i

f o 'l�'Ut!�"rJS .-C , fi) "11" J'I!lr"lr�I'J J<.... '_'., •
� c_ .1 • " • k ,_< ..

('\.I1p 'do" e UBl ílllp� roi f'on,;-"

nado D ]:ncrff'. Tt'('lf'l-Se rln Pl'f)C 1
ll-'creld' '11ez€!", 2pontau:> cnnto:
\'� SaS�Ji'lO tI � L in'" ..::ol,l"'d.)C! ru::;"'1

" 1,:,1

c rcmernu

�""'qu'- d9Vi"' =er amurn C,'JC: I�E

UU, De improvisa, Trurnan de'

íConclui na 2a. pag, letra L}

� in, pura ':1 cl'SSaçâl) da fOgo n 1

Coréia. Contudo, manirrsta qu«

des�p Sincera mente que a P'{)-

nn-utn p:'f'adO o mais depl''2.;-,sq
i>O�',IV J E�.se :pedi,',:} f:>i formu-

12 !", hoj e, pelo embaixador iu- 'UJ dn ri' fosa ccnt'nent�I, coruí

"Ua sendo uma queStão detica

quac1Gt· «.dv =>1; u a�J COtl!! 'L� o

,105 EE l_�O. dn (]11 C u rgent -

l'�l�ntl:....�_C�S"3.._-rl:) um v lc nt.i- P' J

i-,lanla di ajuda t[clli�a e r:e cr-e-

(Cn"'lclue na �,a. pág-ina Letra G) da.
r.a se insurgiu ccrura la; nomeá

pão d'1 UlT' americano para ess:

posto, Bra.lley revelou que dis

CUt'rl nn Europa o pr'b'cma (�'

':!Dmando +o ��:rerlitE'rran-:o.o O g� (U

....... 1 Rrad1ev pross vguntdo d"'cl'-1

rou que estava bem impressícna-

RIO, 2'" CM r'd) Pt()c�-I ,'� {!';s votumr s de 1\;:,10
m: iro ll';jg-;'5tr'do cquatorian3 c I

'��ntl' da Itá o"" chego" �:1je, '] d(,�GJlvr:l\':rl')",
(l,'nndo eSt� :terminou, puzvrurn- I:>";:;{'1 Cgr.:-; ...al, .8 h"'r,,10 d� "CJnt---. E ,I :-,f ':11!I' acrescentcu:

Gr(lude", D� Jaime de Barres! "T �:!c mssmo grand� prco

C;'unuru, cnrde�ll Rrcebi,�pf' df) I cl'p���ão "n1 ,presentar atJ� n(l�

Plaz� in,.ist;ll em que <], n!l- ': o d cTaneiro, Ainda '1 bot do ; ,c� j' v.]'<, um ca;<õc:!:'mo e p:l;J

rõos Ihn,5 '�O, mundO, "cl['v�n�, n ilustro pr;ndpn d', Igreja C'l-I que s." Irnha um:l icléi.J do vaIOl
rell'ar Sll:�S fllelrBs e lutar pe,o, : tóljca da Bra:lil, decla1o'l que I que o 1I1P:-mO l'eprOsCDta, dev�

pl'lnC:V[J� qU8 insp;ram V02'O

I
vl';n fi" p3rl iClpar fiai" solfmda- l'lOS r�eorciar nDl::lS frases de lI!'1

mrda r1C vida, Temos '�nt� nó,; oes ,!" hsatif'cação de Pio X, em! rjngrafo de PIO X, qWJ a e::;crC'

Ilm POdt:'�oSO inim'go da libél'-! RofI" DiFse fl >'cgllir da ,u'
I
y"u:

jl�ld:::- drC'tlldu a slZn1enr ':l c:onf:)l- t ;;;��bstDrãn Prn rC�T('S:::�lr ao BI:1- -- E� ern 1/:)" cnnl l"-iF se nr"'-

:''-' '1n jnte':"IJ-:" c;o t·1rVllV' f..éI- Liio p: ':{ c1'-'<;:llnHin .. A_ finl n"u-
.

I "f,,! rl.·". , .. ,_

nc-!"c' CjIlC ,)�, 't1{,í'ls53.clos esta-,
" 'ill, ,IPO um P lloe]J ele leH)_ ('lll'(' m,lhcot;'r [I m""'llid2'lo pú-

":an1 prl)Yl-1í_;"'/.:'1�,·--'dQ nq t::ans- t'ndlz�1t feu fanatrsmo, dev.:...nl""'s I �
... f) na Europa, s"h tr<irnrn'"'nf.o hiicrl. :-r- falf�r a ba::;e (}-j jnstr'!..l�

j{'r';:.{�Ch:); 013. ��s )ljna t13.r;l 11ln J, rléP' ii d' 1110t't'::.!C'"O a forc'.']. npcli- T I{�'di'-'c P inte-rrompldo na tlah"'- I r..l.() r"l·f;_'nsa".
í1.1IL.o .der; 1,;;;:,10, () que -..-Iria voro 1�1 e B in�n. 'ra�fi'"' D·

...nil'ltp ..q -

"''',te('''nl'1 ClllO ',"1 ""1
'

I_:;05Sibll�-'��",,� o l2r�:,.1If11ne�1to do li

1" ('�() ti". um 1 � t E f-i�(n,:

('a}""i.l1nh�j�, ...

'1Ufl t 'y.:. no pas�a.fl0 DCfen:IPU 'nf'ol1{t r"nl v12s d� conr:1tlfãr,. 'Dunlnle a nlinhn eSrnda na

, ? Dt�,:,--:�;:;!f) :Jr �.0n:-tl ne p�)- ",. n-íro-�p"v)nt� 'a lll,'lrdad� de 1m· I ur"r'l I�,:11" - CBc';1rO(':CU :Pllr},1 I :r.!.-lll·�T.'" (j (1 quel-·1',.
....

,

11f'Cl t"u lf 'D --'i' � r]_, ,-lesa- I 1- •
� h. .. J""b ::) .. ,- ..... ,-1..1 � �- pr lnsa e (e d':'Jf-:!�"" €. dIsse ql!:� -cnn'·Egu.U 2cabar � rv ,,�)l�l-I ura t-fofllnd.n r .. tud:-I o::,lH!rt.\;:1
ire, flr':-,nl� p:1r,8 o l.JoC..._-:!. to-
tnn:"'.-l:, (. cabj- 'rr:u1bo fO']05 (_")SttiO era liher(�'1,:- r.v� d.cc.:�A. olp�a du::'-;nnda 81"'5 10- '\i 'ln dr' P;o X, S':>lIS n)r�gres '-!

ac�'!fetaria o'f�'�h�'�;�i� 'd'�' h��;'lã;Ó�;lj:\,��:���};}��t���:::
tôn!Ü �o projeto das ações aoqpoftador 3 ;;�:�:g::,������;�;�J����'
1a. derrota do governo no Parla enIo :�:;::'::,T��;;���:,:;:::

':1 o Lor: ro e sôbre o assunto I na dlr�ltCS apre,,,�ntf.tm se aind-;

o t< <'temunho de um pra 'O'X m"h liel-'h' r,o"mal,

tamb""m,

prCt{ Stante da TJnÍverSJ l">OlíVn dec0�TlP�E;ci5-�, E' um fe-

rlade de Oxford, que reconre- r:i\mt'no qu� a ciênda não sabS

nl( nl e. -t,'udan<!o a comp"sição ,xplicar.

Química dos alicerces exist.entes A h"atif'caf'ão do Pio X

s:: dq pé f: o' DV2c;-:>naranl duron

te dois minutos,

'lU N�z�tr'th cheg<JU à conclu,' i"(' Pza,ia r,om parBffif'!"tOS

,�.o ti, (pte a mpsma não difere ':ficiais prOcedentes "I"

p:lD- <,ão pode1á, dedicar ,se à f�bl'ica

"!ia clQe, "f!,l'pamentos n�c-ssa

'l�':Of:� �,) pod�rá ser ('f�lare�;fl1

·'1.,-.h'") :J5 eli�l(':ões gpra.is frenc"'sas

Tendo os jürna'iST':;s formul'ldo

'.m pr,"3111tO r.!;} que hoj" compôs,
" dr LOfetO,
O B";]s;' t{'\'e 'a gran(Ic honr'l

eln partk:lpélr, com dN'laque, ela

],com C '''''''''J de PiO X, iStO p�ro

r,Uo fui e'pneIalml'nte convldad(J

p�r'" c: 1nhrBr llm� dn.., Lrê.;; mi.::;

sas pont;riciais na Basilica ,lp

ROm3. pr.!s OUtraS fluas apQflfl,5

poderiam ser eeJ3brad",� prr re-

11�io',cs ItOj;an3s, E tal d'ferên
ria trvp ;l nda UnHl Cirf'1lnst?in

('ln CF))r ... aI, umB vP's que t've

rnmlJ. '-lU-"':- 11ar{_'� s"cerfl,�)t'...'s hrD.':;_;:i-

a sua canoni"?;a-

t:HO� s� faz n",:!r.lssP"rio a rOflCT(

nmc30 dt, m'1is dOis milagc'oS
r,-,nstflu}dos pda ciênr:ia, Er<'

� .....

m�J [L) i convidado e 'êicei t('>� ..,

repre5�ntaçã.o de c::rrd�al l('g�do
CongreSSO Int('r-American':>

(( 001'11(> ,!l, 'etra JI

rnont;g·

IvO a

r I)'Ü'1d)._ }1QJns sa('�'l'do1 eH do (' o�

ROma, dos

r,l)"IS o meu soh,..inho � UlTI nr:to

NOTICIA::)"

, L,
t I S!=l 1"�� S'aT't!1 r�C'!", de LOrernlIeraçõ�,. JO Mfnls J'" da Fr.zcn- r xa ainda o ml smo m -tut'no °

Id S d '/'D'" C
. "

' i('ry,., ,1" :!'I('ssa Senh�l'a de Nao '10 ti" P o X, q,le há long.os a· hrrssalcnt'S e acessorios, destina-
U. EgUll o o tarlQ ar1oca, !:r. G�tuHo Viargns lavou às

...

..

7n,'othl h � o Ú ' • -, nOs esjL",Va� sfpultn,do na IETe]'"
t
rI<,g ao:;: navios da frota n'1cional

J Sr, HOl';lcio Lefel teria d-el,l- mã-s (' (!r,jxou O projep entlc ""
;cp t' ' • 1"11'T,O (li' ;:;an'f) ,,�

B' t
,\nlonio de P.,ÕU;l E �,li:i.s, 118 de ��ii'} PCflro (' um f.1tO im- de petroleiros. O sr, Getuj;o V3r

tado :0 presidente GEtui'o Va�' :;;ll� :>0 �1. Lucio IttenCoUl c
.

I
r"--'ntro\·ol ro;fI "m rr.18('ão ao trans p-resr..:ion�ntO tive rOpOl·tun!d .... ,--!p I gas, exáminando a propOSta da

g�,<;, que fechar a qu<stão Cm ao PTB,

I.

t
1 nne mirncu1oso ela Casa de .-1(' C:lnctatnr: si'u cOrpo não fo; ref�rida Comis,são, deu o seguin-

torno do prOjCl9 que .a Enta c:Jn- RECLAlIIj:A('ôES DOS TTIA--
J:iS'��'l Senh'lrn cio Naz'\l'('th p'\- fmkll"am"<!" e seu h'ar:o e per- t� despacho:

tra os interesses d� grupOs fi- BALH.\DORES RURAI3
<

',,_.--'-:_ .
--' �_:_.;---"'----__

<o:'nco;, )õ', serja �rri;;caJ' o 1"0 RIO, 2íi (Merid.> - O M'n',
',Cl'l'J iI pr'mfira clerrota p'l'l:>-

ria D;0C"1 S� dO C:Jxia:>,
Grande do S"l.

Anr-::"s r-; ') b'"''at'f:ca"ão - ac��",,
I �.nIOjl n. ,T"'ime 0P' B'-_'l·rcS Cá ..

1.1:J.Tn .� �}':ud�i a l'f',:n,<::t1r ü cr.r-

no FtlJ

RFl,2& IM-rid'ona!l - A C,

noiosão de Aqui.sição de PetrolEl'

r s p "pôs <o pres'dt'nt� cla Rl'

pUblica a idg, aO Japão, elo um

segundo fiscal para ':complll1har
a ex-cu"ão da fncomenda de ó'o

-, �"""-:J.!·1U'(':'1 8i_·c-4-ar" S p""ra ex:
-

C'nção e .entregt:! da enÜJfl1ftn·_1a

bl pOr que não fOI P�p.v'-:' 0, o

portundUlentel a npcess'dade do

::'1brts:G.1ente o acess.- .... io 'nqu11""l

to er fíl c::,nstruidos os nav'os a

-lue ":;::> d��finam fs ....:aS peças7 d

modo a que 'les prr prhs pud'C;;
�I fi tranRPor1a Irs?: por

p' co e praz') pCj'ria t�r

��+ã'\ i:lJu c.; I ada n encor.a°nd·?;

c) (1U;)1 Co eSP"'r'alirt�de pr--f sslo
., ... 1 1 ..... :-if ...._! .1r(l;:) fr· ...al tgov>':) p.t"-rJ.

rJ�,to?; dl a quantO imp�rtarã
2. de"P2�a total cOm ü Envio de

ln s-gund::J Lscul e manutenç.1o
d' s dois p�lo prazo da ex"cw;ã>l

em

'8.10 �0
,

0"\)1:;",,,

1:10 DF

(3-iEI�IIDIO..i.'\rl.....L' -

C !'lóra" C o HDIA-

(lue {) pI '" cl'TItc Gétul;,:J vargas
que h�\'}i-:' fechac'.í) a queStão en1

l_Grnn (�O prCJci o de e".;_tinçãO da�:
", õns '-1� l1r'rtfi!1o", tEVu que rC8-

bllL� i.:l qur:>,slão di.'·HtL' das pon-

t,,'nntr, poi� ,I'ficilmen'e o lià'!'

maj3ria de Sf u�

Diante disso, fri-

If.id ene�rncnda?; em-que mo.:_l:t

�frá fetuJ eS"5� pagam"'nto?; e;

1:::3 a ,"llcOtl1�Sda for entregu3 COlE

! cedlf cada df gaI antia dcs f01-

n-cedores l' regurada não se po-

rena.
O }):Jl1f':"t-r10 Fl pncico Trajano

l) ,-t

col-tj :[',
(' \ (' \ F X \ \'fEH meio de comp;-as de doHars, fra

!'tllu·· ....

do :lri

\•
,

\
B'uEl'J08 AJJ:.Ti:S, 23 IUP) -

S no nr\T Sl'(]�SS() TiA' II) T'!l';lt1r'�, "11"':11>"<;:11']0 pplo pr,'-' _ ,�-,'
, \1 ,\Js Jarp.l'� de�n Cap;taI pubjl"fi S DE :'IEIO SE'CULO I �',.!(ntp d, Câmal'a clt H"C'''r I

'

!'B1llnda oa-o- fOI
li encon'lra'd'o' ;��,�oc���,:::��:;::\s

Ct�P'; elo l'�·-..il;;:ldn :lrf.!'cnt1n:J \Valter

BerHg-!';I, atu:-drnr:ntC:! pl'ofp.2.I::f)'�
ria Univ"tsiêb,l.. d;:

O aVlllla- da C'
III

o d S I
c'lr_ Bel'ng�:ô !l.ugeriu

I O 'uze'f n U Unjd�s e"L,hel"cer o h10qU['10 (

, I., I II rQnômicn C011tl': B Argel}tina, a-

ITn" f·� t.. f" firmnnc1n flue o governo do pr�·

II' l��a,,:o:��:,�,;, :���:��e��:�,�a:P.�>�0 2�rçail3 ';"0>0 1'0.00 ,,,;,á ,,,,"m"o"

Eera�gi de "malor".
I �tclo Inf'a"z�rlo n CvlR:J carg,,(j

J 10 >]0 SUi, C'l!,!O r!) J)'lnh!1l1! ia

I tlon( i!a hrl iv an'l ():: t:iiri.1J�l')-

�{_>S mand'ram llTI1U nlcns' f!C�1J f lli-��r nU'l1 pnntano l'nl j\P l""
dizendo ter 3fs·n!lla-lo �l p lssa- r:

g r:l'ru n c:sc(lih�;. de :'11113 ç") -

1111S�{i') oe ;: :!:.ir o' �'\li �I

f)' l';ll' s/jhu: !.J íI;-:"al..1 [l,

...;ll:1neO vári-;,� caS:1s de prO('�<:'-

1..:," rl1�)tC."'O. conlO () r'un){.,�tJ

pl1m'''io:;
T u:i�2d(J

J\ ç...�ta

RIO, 2.8 {7'!(lríd,} - Deta
lhando uma C::as mOilalidades
do câmhio negro (jue se Lll'ati
('a em larga eSi::lla nest'l Ca
pita!, o vespe!"tiuo "O GloD{)".

publ!c�, IlG ie, en: .su::,- primei-
ra 1Jaglua, I) segumte: 'o, o,

, "Gen,imcllte o cânlbio ne

gro em moédas fortes ê feito
por meio de compras de doI
lares, francos suicas ou escu

dos, através individuos, isola
!'lamente, ou clandestillafi1cn
te, atl':'I.vés de algumas casa:,

{�e câmbio.
E:ntr::�tíl1!tO. see'''lr.r1o B l111r�

mos, existem no Rio t1e Janei-

lHiJ. a Si,

Co�denado a
,UIos

prisão
]�Ild.,p_'.!. �:, (f·P' � FfJl cnn ..

1\ff!mClJo N-tO .-�uhin à trthun" ç

('OI1t-,o'ou O 3t'�\dcr, O Dr! <; ,

sind:car:) de

'lue 1,!::J,nc:>'o Neto n"quC-", é

pnf'a 2I 3 h�l.nrill·10 {' h�jp. I'

ctn ['1';::-ão ! nHllllfr'.!:=U'llpnl-,se n�[a gr"vl' .. A

djSC.ll:�=to d:rs:cnel"OU T'�P�a CO

prO'='l�

ânin:11C::;.

.\ prO�)' p t�, (10 f�('�açt,..� q,lP O

r. r H ç'"'rn n ?v15 ...... da C!HZ i

,n do �ul, qu,� foi obrlgndC' a 8-

F n31mente falOu o deput:lc!o
o'; MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO)

:1'''U, 1) p!"e�'d�nte d:1 [lFs.enl

MOteo!] e, quando eSte t�rmi

n 'lhn!hos e retirou-se, A reu'

!"!.Ião nad�j deliber.u.

g€nl de um avião a "eSte' do pon
�o do p:1 rtí1l1o]l; m[:s não di';::i.3I!

I r:lm si tmham "ntr'd::J em 001.

I 'atO cC'ln eSt� aparelhO.

11 'In;ll p11�O t�111 \')

[" ....

T, (' :"'. C' �.:p,�li:'·h) pelO Passageiros e cargos para

PI!ClJO
,..,In., .,."" �lf"nt·. ànt�n1, pr'�C';)d€l1tt·
do I� o (le Janeiro, em linha l'P.'

�ll.l.la r. 'TI'" 6 intcrl�nn1p"'11
[' {'H} r�n P{It' .. � Pl'in'01pCl

BALTIMORE NEW YORK PHiLADElPH1A

---�-----------_._---- e Portos do Mar das Caraibas:

pas"ageiros e

GUANTA PUERTO LA CRUZ

MARACAIBO PORLAMAR
CUMAt;-tA

CARUPANO

para �(}hn;�'Vrar .n p·1.r1·anp! .......-;:_

tlnt!,) eIlJ C-:::r.elf"'4 t' \'na Bpla

r"is C'I,''l.lina� llarti"Clm do Ri J

de Janc'l'o,!! CCHn �OCOl'rof.\i nlan

I t'lnent°:'< e bombas luminosa"

p,'s'm Domo !le Be):m S<:guíll lIl{n
{Ollll (J Cat.',llina,

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentes:

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRiA MAlBURG
;t Telegramas. IIMooremacku
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