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LONDRES. 12 - Adiei esta via

g-e1TI por mais oito dias exortei a

Antonieta e Dino Grandi retardas
sern o casamento de Simoneta

Grandi (de quem serei padrrnbo.
depois cre amanhã, em Assis), por
uma semana, para que não faltas
se à ceritnonia que assisti sábado
passado, em Belo Horizonte. Irrau ,296

TELEFONE: 1 O 9 2
End. Tel.: A NAÇAO.
Catxa Postal, 38
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Ap3r8o,temente sem culpa 151M/NUIO � O

ma;OF ..

ão OS varegistas
CARTA QUE COLOCA· EM EVIDENCIA OS l'YIOTIVOS DA

,
�-- MAJORACAO ---

Registou-se, nos últimos dias; acentuada majoração no
preço da carne verde e jogo os jornais começaram a bradar
contra o abusé, acolhendo as reclamaçães que chegavam às
suas redações: Este '111a,tutino também foi procurado por con
sumidores Indignados, que instaram para que reclamasse con
tra o nOVO assalto à bolsa do povo, junto às autoridades. Inte-
1,�1'?C:IIte, em BI�méllau.1!ão existe, _ou pejo menos não se tem
J4'jt1cla que funeíone Ilualquer orgao controlador de preços,
Desi'arte,.não se. tem para quem reclamar em questões dessa
natureza. Preferimos, nessa contíngeneía, investigar as razões
do aumento, para flue a população pudesse julgar de sua con
veníeneía, Sabíamos que com isso não melhoraríamos a sorte
dos consumidores, mas nossa função nao vai além de divulgar
acontecimentos e interpretar os anseios da coletividade a que
servimos. A repressão contra os abusos em si é da alcada das
autenidádes designadas para esse fim.

-

Assim, ·puzemo-nos a investigai' os motivos que determi
naram {} referido aumento, para que os leitores ficassem bem
Infurmatlos sôbre ele. Fomos auxiliados nesse mistér pelo sr.

WiIly Poenier, estabelecido com açougue à Rua 15 de Novem
bro, o qual, lHH' sugestão elo prefeito Hercilío Deeke, trouxe
nos u'a carta que reeebêra e que esclarece a origem da majo
ração, Essa .carta acha-se assim redigida:

- "JOjn�tlile, 28 de junho ,;e mos ·qu·:tro mil bois em São
1951.

. "'.

I
r3U o pejo preço d" o-.s • •

Ilmo�, Srs, ott(� lvI.3yer. ErvL 10.000.000,00, Ou seja a razão ãe • r- .....d' '", ..•.." ee,."" .","t1 ./�;,f,'''':I!!:<l!\l,c;;.\)l.l "i ;ji�,i,,·.;;i.".,r;tÍ;.� ...
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d O A GUERRA NA CORE'IA na Coréia do Norte., . forças comunistas de mate-no rxc .�s, ui erma IZúel'n2r Cr,!ji . o . p�r unld'1 e.

cO'l_l' - Este bombardeador ""-26' O t' b b dei

f
..

d.Ioj-, e dema.is açougue lros Ji0:O- ,latO da referida trunsaçâo está L ;u con U1UO om ar ero rrais « e guerra índispensà-
'" da Quinta Forca Aerea dos dos centros de suprimento, veís e causando espantososes fn:guê,3es.fm JOinv.ile e wu, a diS?!J,!';ição de V:,.Ss: p�ra ser

I' Estados Unidos Ianca+uma concentrações de tropas e .numero de baixas entre as
'y PCBrnl'r Em Blumanau. ExamInado S8 aSSIm. c:]eS8]arem.

. carga ele bombas sobre ím- Iinbas de eomuntcaçâo do tropas inimigas. - (FotoTem ésra o fim especial de (('cnclue na 2a. pag, letra Ui portante objetivo comunista ínímtgo está privando as ONU para "A Nação".confirnlar a nossa comunícacão

!;,\!�:: ���:��:::�:�::idSandonado O dec:rétoq"ue consi,de�a ccnfrovencôc
d� Junho P·Ta. H' venda de boi I

.
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!�r���!�:�j-;;�;:��,������:'�����!�(penal·:�os atos de preconceito de'raça ou de côr
Cadeia e severas multas para os cbntraventores
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.
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bt' + ltuemJsspO .. pCt"Q ;l1lJUTI1ClOQ,arJOSJ3.t_J _.�Jç�s: .. la .0505.
�esponsável pelo estabeleei- da üe mercadorias em lojas de
me.nto. qualquer género ou atender a
Art. 2.0) - Recusar a al- clientes em restaurantes, ba

guém hospedagem, em hotel res ou confeitarias e locais
ou pensão, estabelooimento, semelhantes, abertos ao llÚbli
ou estalagem .ou estabeleci- co onde se sirvam alimentos,
'lllent{) da mesma finalidade bebidas, refrigerantes, guIo
por preconceitos de lIaça 011 de scimas, etc, pOI' preconceito
côr. Pena. de prisão simples de de raca ou de côr. Pena de
três mêses e um ano e multa prj,sãó simples, de quinze (Uas
de 5 mil crureiros a 20 mil a tI'és mêses ou multa de 500
cru.zeiros. a 5 mil cruzeiros.
Art. 3.0) - Recusar a

ven-,
Art. 4.0) - Recusar a en-

.- - trada em estabelecimento pú-

CAfF' FILHO
hHco de diversão _ou esporte,

.ti. _
bQm como em saloes de bar-

DESEjA IR AO ���f:�i:i!�i�i�r1�t�ilt� 'JurlGdic�mente O Bra�I"1 estaria obrigado aPOlO t.JORTE {lias a frês. mêse�. Multa de .1 II it I U
i\ 500 a 5 mIl .cruzelros.

�::�;��:�:;:?:�=�":� ��f�J:::�:"T�:;�gg; oferecer ajUda ililaràs Haçõ�sUnidas:'
<,om destino ú Suécia nGiS pI'f_ to de raça ou de côr. Pena de R

.. •

DON t" lPa�o Jl vlIl!'!Igbm de GOlS
:.>t:mOs ã1JS o qúe eStá d�p'.m- prisão simples de três mêses a eUlur..se ..a ai para IS IUlar o " .u I!!I

• ,11'141 .'"
.

, um ano, ou multa de 500 a 5 RIO, 4 (Meridional)' \ parecer a respeito do en- netm.has que ele tanto a-

tlnldo, entretanto, para sua. <111. mil cruzeiros. 1 d.. .

1 'd
. - Para'graf:o V'nl'co _ se se ° dirdório da UDN se

I
vio d('> tropas brasi eiras ora.

senma co p�1IS, a aUtOrlZUq.,o - E t t r
'(Conclui na 2.a pãg. letra B) reunJ·r.� para eml'tl'r seu para lutarem na Coréia. nquan o o repor e

rJü Parlamento. O sr. 03fé Fil'hi!> -
-

\- - - - - �� _ - -
_ _ _ _ _ _ Sabe-se que alguns ude- converSava com o gene-

visitará a Suécia detidamente
N I

- I G' t f ...

_._ O r3 nistas, em conversas iso- ral OIS. es e Ulnava Ulh

�rj!Om;;li:���:�t�� �C:e���j:).�;� DECIDIDO O FECHAMENTO DAS II! ��d��, s��:�:t���r� K��í ��g���iâ�1���an�� �u�e:��
'C� rrerá \"arios países da }']'1I")_ d

'

_
-. : Fernandes, segun o o posa ...

""1. inclusive a F'l:ança, Suíça, INSTA LA COES DETROLIFER S I 1 B '1
.

'd'
I'á'ia, Alemanha, França' e In�

t
I A ,�e�te� es�:::C: o�r�����a�

rll'terra. Os objetivos d() "r. Cu- ' I oferecer ajuda militar à
fé Fi�hO i!1c1uem observaz: a ';lo. LONDRES, 4 (UP) - Referindo-se ao adiamen- I ONU nesta emergência.
l;ôca ch'! assistência social '<:ns_ to da decisão de evaeuar os suditos inglêses do Irã, Não se sabe porém se o

tente na Suécia, onde, n?;te fontes oficiais dizem entretanto que o fechamento I protnmciamento udenista
:rarticular, a organização é C)ll_ das instalações petrolíferas continua de pé. A retira- será nesse sentido.
,jr]ert:d, mC,deJar.

.

da da frota de petroleiros illg1êses não deixa outra Ialternativa, esperando-se que a grande refinaria de RIO, 4 lMerid.) - O gê-
Abadan paralise seus trabalhos no correr deste mês. neral Gois Monteiro deve-jMas os técnicos e funcionários itlglêses permanece- rá embarcar para os Es-
rão a postos, mesmo depois da paralização total, por- tados Unidos à bordo do
que entendidos britânicos e norte-americanos ad- navio "Uruguai", deven-
vertiram que, Ulua vez retirados os iúglêses do Irã, do demorar-se quarenta
provavelmente nunca conseguirão voltar. dias Falando ao "O Glo-

-,. ------------------------- bo", hoje, o general Gois
disse que é uma "balela"
dizer que ele não pode
viajar de aviâo.,. seu lué

dico ;:,\ o autorizou andar
de avião quando quizes
se ... e, assüu, não é este

o motivo porque viajará
de navio.

Perguntado acerca dos
detalhes da sua missão,
mostrou-se retraído, na
da adiantando de maior
intel�esse além do que se

sabe: Disse, entretanto,
que Bua viagem também
tem motivo sentimental,
pois terá ensejo de rever
sua filha, genro e duas

.,_1lg.!üOàinl�tnt:51 o que '"já .aca?:;.'0-
'1011 altas rios lnercD:ucs base.") d{;
Rio, São Paulo e Curitiba.
Julgam.{is os fatores· pl'incíp3JS

dEssa permanente lU]la dO gadO
gordo, a inf�ação o conseqUi'ri_
tê dé'svaJ.oriZ'4cií:o do dinheiro a

tllminuiçã.o dO; p3:,toS artificl,tis
de' São P�1Jtlo que e,stão sendo
convDrtidOS ern pla.l1tações de' aJ_

.Ç(}dãO, a ex.portr:t<,ãD ele carne en_

Jato'"1"da PeloS frjgorlIico5 estrBl1 ..

f:eiros', e.principalmente a' lei
i'mur<lvel da ofen,'l' e procura.
Muito e'!llhcra cm muitas prll�

Ç2g e>iF:jt' t"b':'lailp <) pnçó· da
CDrns no vorcjO, 'não esdi pne
"al0 o. t:rr9U.l1'or· .1". fvrmH q')!.'
a.s .COmpl'aS tél'á de ser feit88
pda prrço dO dia do mercadO. t

Ain.[a !Já poucos di�s adquiri_

RIO, 4. (Meridional) - O
Presidente da R,epública san

cionou o decreto do Congrés-
50 Nacional, inclu{ndo entre
as contravenções penais a 1>ra
tica de atos resultantes de

DECiS,õ,O SôBRE A
. . .

QUESTÃO DO IRÃ

HAYA, 4 WP) - A
Cô:rtl'! Internacional de
Justiç� informa que dará
amanhã à tarde seu ve

redicto ao pedido do ar

tigo vl'itânico à naciona
lizacão do Detróleo no
Irã.'

4

sj do iniciada 'Outra guerra,
mundial e que a Austr3,'i,J.
.eStava .sendo bOmh:lrdeaia,
cerca de duzentos dborig".

PRONTA A
R E S P'O S T A

DO BRASIL
RIO, 4 (lVieridional) -

A resposta do Brasil à Or
ganização das Nações U
nidas já está redigida. e
sera enviada ao sr. Trig
vie-Lie, provavelmente a
manhã. Os termos da no
ta brasileira correSDon
dem à resolução do Con
seUlO de Segurança Na
cionaL Ainda hoje de
manhã o Minist.ério do
Extel'ün;, através de seu

representante em 'Vas
hlllgtnn, .

comunIcara ao

g'overUQ dos Estados Uni
dos da Aluedca a data do
müoal'que do general
Goís Mo�1iei:t·Q. chefe do
'Estado ThbiOl: .Geral das

l,ha dad'J inicio a OUtra gUer•

ra mundiaL

WASHINGTON,4. (UPl ....

nes c.!::l interior do pais ci'l".

garam às visinhanças c:e
Darwin pllr,3' obter confirrr.a·

çã'o da nOticia... Os ahOl'L

genps nayeg-aram e canlin "1.� .

ram m'iitOs milh-3r�,s de q"L
lônletros- para pe!'gu' t,�.u" si

era vel'dad5 que o .l"rla ti_

BLUMENAU, (Sta; Gatarina), - Quinta-feira, 5 de
'-�--" J TI L H O de 1 ti 5 1 H .

precoilc("itoS' de raça.ou de
côr. A lei é originaria do pro
jéto apresentado à Câmara na

legislatura passada, pelo de
putado udcnista .Afolll'So Ari·
nos, deputado' Melo. Franco e,
a partir de hoje, está em vi
·gôr, senilo este o seu teôr:

Art. 1.'0) - Constitui con
travenção penal, punida nos'

termos desta lei, a rêeusa,·por
parte 'de estabelecimento co

mercial ou de ensino, de qual
quer natureza, de hospct!.ar,
servir, atender ou receber
cliente, comprador on aluno,
F0r preconceito de raça ou de
CÔl:.

,

Pái:ágrafo lJ'níco - Será
considerado agente (le contra
venção o diretor, gerente oU

munishl.
- Ta: '8firmativ.31 faz per.

te do relatorio semeStral �n_

viado aO pre�idente Truma'1
sobre 'Os esforç«>s dos Esta_

dos para prep3rar suas dera.

sas e ajud'hr as Nações E:vrc:':
.

a preparar lambem as .su�s
O sr. i.'Vilson disse <lJue

as .outras zonas. eriticas S1.':.'
n. Europa Oci,jent;sl e ns Na_

<;ões 'ljvres do orients médi ..
t' A.sía.

------........-::..._

(TAL. Y;;STlLAC

EM V I A (1 E t�
PELO SUL

lUa. ;1 (Meridional) - O ge.
"pnJ1 EstiJac Leal l'l�'guiu I1.n· <

FOrtó A:egre, afim de pros»e_
r:;uit· nH sUa viágcm .de inspeção
às unidade.s e estJbPlecimentus
militare" (la zona sul cki pa;s
interl',ompida parn participar ;:;�
reunião do CtmSelho de Se;;ll
t'·�·nça NaciOn3I. Deverá regc'p..;_
sal' no próximo ,.J,íta 20. O gene_.
raI Estiiac Lel.ll, que fôra reÓ;;'9.
iBm".nt€ comandante da !l/.)na r,l'

jÜar dO S'11� pretend,e re.3.)zlr
uma minuciOSa reviSta i'Ls uni..
,3ades aquarteladas no l'!.io
Grande do Sul,. inteir8ndo_se,
,let1,pn1('nfe de :3\litil l1t'GCS;;jd.l.
des atuais

'

que se dispunham. a operar ,se para
tanto tivessem permissão dos po

deres públicos. O que não se faz

legalmente, se obtem tacitamente,
E' quase a mesma coisa, para no

fundo resultar em coisa Idêntícst ,

Um dia perguntei ao genial P.

'!'OQUIO, 4
..

(UP) --: Durante.o dia de ôntem o troar dos P. Gianini, porque com o poder
c,:mhoes n.a Coréia reduzíu-se senslvelme,nte quando os cornu- do "Banl, of America", não vinha

ms!as �celtar�m: a proposta do general Ridgway para uma_cOl:- ""ele operar em Nova Iorque, agin
ferêncía prelimínar, no campo de batalha. Essa conferência do por intermédio de outro Ban
será destinada à suspensão das hostilidades. Mas os comunís- co.
tas pediram que a conferência seja efetuada no domingo pró- _ "Ja estamos aqui", respondeu
xírno em vez de hoje, como propôs -o general Rídgway. Tem- me fleumático o magnata italLa
se como certo que o supremo comandante das forças da ONU mer-icauo das finanças bancárias
aceitará a contra-oferta vermelha.

TOQUIO, 4 (UP) - A resposta comunista, aceitando o 2 letra A)convite de Ridgway para as conversações preliminares, está lConclui na a.

condicionada a que os aliados aceitem sua realização no dia
10. Ainda não se sabe quando Ridgway responderá, conforme
deverá fazer, para que os emissários tenham salvo-conduto.

Quartel General do Oita- vVASHINGTON, 4 {UP)
vo Exercito, 4 (DP) - O - Fontes das Nações Uni-
comandante das forças de das prevcem que as forças
terra, general van Fleet, di- \ aliadas na Coréia continua-
rígíu uma mensagem às 1'50 lutando até a assinatura
suas tropas por motivo do da trégua, E dizem que mes-

quatro de julho, dia da In- mo depois disso. os norte-a-
dependência Norte-Amei-i- mericanos continuarão trei-
cana. E ordenou que man- nando soldados coréanos do
tenham a pressão contra os sul. Acrescentam mais que
comunistas, para que estes

as conversacões fracassarão,
.não possam preparar novas

se os comunistas fizerem e-
ofensivas, Adverte van Fle-

x ígências políticas, tais co-
et que os vermelhos têm

mo a entrega da Ilha For-
capacidade de recuperação, mosa e a concessão de uma
se a pressão contra eles for cadeira nas Nações Unidas
realizada.

aos comunistas chínêses.

FPOLIS., 4 (Por Mário Freysleben) -:: O deputado .Cassio ,

lHedeiros encaminhou à Mêsa da Assembleia um requel'lmel1to
solicitando fôsse enviado a.o dr. Nereu Ramos, Presidente da

Câmara Federal, o seguinte despacho telegráfico, aprovado
por unanimidade: .

_ "Assembléia Legislativa de Santa Catarma aprovando
requerimento formulado pelo deputado Cassio _Medeir�s vg

apéla Vossencia vg bem 'como digna representaç.ao catal'1ne�l
se nessa Egregia Assembléia vg sentido ser dado mtegral apow

f projeto de lei autoria DeplItado Dauiel Faraco.yg que exclue
�

.. I incidencia imposto de consuulO vg telhas � tI�olos d� bll;rro
i> ..AÇAni SEUS ANUNClU, i vg humidecido e prensados vg virtude constItUIr medIda JUS-

NESTE DIARIO . to anceio pequenos produtores deste Estado".

Red. Ad. e Oficinas

Rua São Paulo. 269
n'OUPAvA SECA

.D05 (AN 5 E'I
aceita pelOS co unis1as
a proposta do oal.Ridg ay

--

TOQUIO. 4 (UP) - As
forças aéreas aliadas ainda
não estão dando tregua às
tropas comunistas em toda
a rrente de batlha. Os sol
dados vermelhos são aota
cados dia e noite pela avia

ção. dqs Nações Unida;> se-

gundo ó' propósitó do co·

mando aliado de matar co

munistas enquanto a paz
não vem. Todo o dia de ôn
tem a aviação atacou rude
mente as tropas vermelhas
e 19ombardeou tambem pon
tes, ferrovias, instalações
militares, aérodromos e ou

tros objetivos militares co

n1unistas.

Sol; cita
" ,

rOJeto

guravam os acionistas, elnprega ..

dos e orretores do BallCO da La

voura o novo edifício, de 24 anda

res, do grande instituto de crédí

to nacional. Digo nacional, e me

expresso rigorosamente certo. COlH

efeito: difundido, já. através de

uma rêde de prosperas agencias.
no Paraná, no Rio Grande do SOl!.

na Bahia, em. Pernambuco, no Es

pírito Santo, no Estado do Rio, que

falta ao "Lavoura" para ser o ro

busto banco brasileiro. que ele já
é, recebendo. e emprestando di

nheiro, através de uma máquina
de crédito, que, amanhã. estará ar

ticulada, desde Belem e O Terri

tório do Amapá até o Rio Grande

do Sul?

, Compreendo bem porque os go

vernos, que tem tido o pais, no

plano federal, deliberaram não se

guir entre nós a politica, a qual

julgo errônea, dos norte-america

nos, e que consiste em não tolerar

que os Bancos se expandam fora

da área dos respectivos Estados,
onde têm as suas matrizes. Na A

mêrica, êles fraudam a lei federal.
aliando-se a bancos locais, de ou

tros Estados. e assim, dominam do

mesmo modo o raio de ação, em

I DANT,?N C?ELHO
, Dt,XA,RA A PASTA

DO T R A B A l H O
RIO. 4 (Meridional) - Um

matutino notícia hoje que o

sr. Danton Coelho deixará,
em breves dias a Pasta do
Trabalho para exercer a Pas
ta de Comissão do Exterior.
pois já recebeu convite do

presidente Getulio Vargas pa
ra tal. O Ministro está incli
nado a aceitar sem maiores
discussões as propostas, uma
vez quo: está seriamente doen
te.

llJ

O a 010 ao

aniel Fereco

Levará a Grã-Bretanha ava n te seu
glga "tesclo plano ·de rearma enIo
Ité os; aboriuenes preocu,ulm...se com �a situação mundial

LONl'lRE3, ,1 (UP) - o <I C a Dl a r n. d u S Ia [l. l1efesa, sr. Charlss.'\'Vil_
prcmiêr Aul\'8. afirmou allto) Comuns (]Ug a IngLaterra

.

Eon, 'fés 11 seguinte declara_
levará avante seu gigaut:.'5_ ção, hoje:
co plano de r�armame'l�O á hemisferio ociden.toal e

mDsmo que seja restabelecL uma' das trés zonas criticaS
da a paz ná Coréia, em que '0 mundo livr& de"'"
--� ,/ aumentar seu pOderio milital!

D,'irwin, Austria, 4 (DP) e econômico afim de pro te_
- Julgando que já tivn 'jcl ger.s� contra a agressãO �0.-

Feridas, Espinhas, Man
chas, U'ireras e Reumatis
ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo
do Sang;ue.

ITexto da mensagem da ONU solicitando a

lremess3< de tropas brasileiras à Coréia

.EXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA

End. Teleg;-: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

Rua. 15 de �;ro'Vem,br N.o 313

FOl\"E, 1002

RIO, 4 (Meridional) - E'
o seguinte o texto integral
da mensagem que o secre
tario da ONU enviou ao Mi
nistro do Exterior do Bra

sil, solicitando a contribui
ção de forças terrestres bra
sileiras para o cOl1filto da
Coréia:

1118 e, particularmente. com

os Estados que já estão con

tribl'illdo com forças arma

das. Foi-me pedido o envio
de comunicações, em seu

nome. aos governos rnelTI

bros que anteriormente de
ram resposta favorável,
quer para a resolução de 25
de junho àe 1.950 do Con
selho de Segurança, quer
para a resolução de 27 de
julho de 1.950. mas que ain
da' não contribuiram com

forças armadas para o es

forço coletivo na Coréia.
Tenho a honra de transmi
tir, junto, a comunicação do
Con,aüdo Unificado.

so governo dar atenta con

sideração a este apêlo, à luz
da necessidade, para o for
talecimento do esforço co

letivo na Coréia enquanto
persistam os agressores em

combater as forças das Na
ções Unidas alí. Muito vos

agradeceria se me informas
seis a decisão de vosso go
verno e vos comulücasse
com o Comando Unificado
sobre quaisquer entendi
mentos mais detalhadós. A
ceitai, senhor ministro, as

reiteradas expressões da
minha mais alta considera-
çâo".

.

..

A nota foi acompanhada
do pedido do representante
.dos Estados Unidos, em no

me do Comando Unificado.

"Recebi do governo dos
Estados Unidos, agindo na

.

sua qualidade de comando
unificado, a comunicação
concernente à necessidade
de reforços de tropas tCl'res
tr�s aos governos membros
das Nações Unidas, para um

esforço coletivo na Coréia.
O Comando está conduzin
do amplas conversações rc

lativan'l!ente a "stc proble-

--�------------,_.-

PREÇO: Cr$. 155.00
AGENCL<l.. CURITIBA

Rua· 15 riie NofJvembro N.o 6Bll
Como secl'etarro geral,

l'espeil!osamonte solicito V05-

Nevralgia?
Reumatismo?

Aplique

SINIIDOR
MedicaçSo
sedotiva deI"

efeito
imediato

Um produto do

lABORATÓRIO UCOit

CACAU iOIVIEfl
S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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;500;:' '3-U é um super- =

::::heterodino para recep-
_.

ção de ondas curtas e

:;: longas, CUJU r'ircuito ultra-moderno foi especialElente
-

= desenhado para as condiçces climatéricas de n()s�o -

_. PaÍ", IncQ!'pora 5 válvulas "Miniwatt" (técnica Rim- _.

lock) com oito funções, que asseguram alto rcndi:nen
to com um mínimo de consumo, máxima sen.sibilidade -

e perfeito equilibrio tonal. gl.:Ê;; '3é! apresentaT;a, dirigia-
CARAC'l'ERI'STIC.:\S ESPECIAiS se para o balcão qU<Jse alivia-

= FAIXAS DE ONDAS Clrn:l'AS T� LONGAS: � da. ali permanecendo até que
_ O receptor ii eçplpado com cun;,; hixa" de ;m1i,la cobt'r- ::::

<' voz 'lUtorit;írin GC Camilo a
tura, sendo élJ ondaJ curtas de 5,�� a 13,2 Mel;; �5(j,ti a -

16,':;' metros). c as ondas longas de 520 a 1650 Kc/s. _

_ (573 a 180 metros). l"Íl'a. assim. possibilitada a capta-
ção de tod?s as principais emissoras nacionais, latino- _ "Paco ". o gatinho, até às 11'
americanas e mt<ndiai'i.· � hora«. quando o grupo se dis-

_ M O D Ê lOS 5005-U - para 110 vuHs
sol\'ia., .

-

•

..

V:500i-U -TnaruA22â
V<:lfts � 1

_

� --- RUO.' 15 de r.;-ovcmb!o, 1 3. 1 [, _"__ ' � I . _

G
.

.mmmmmmmmmm:mllmmmmlllmmmmmmmmmnmmll.::: taIllenr, casaco ou vestido,
- - - - - - - � - - - - - - � - -

'

pcrque uma flor é sempre

1;'"'11':!":--r-""8- -8. C-a-mLargo Rocha':
um enfeite agradável aos �Z�:�D;H;;�A��'�:;:��R��S� ;;
olhos. E isto fará "locê mais I A.e o TI C A B A L - E.:lt..v.:!o Soa Paub

....,..

::::
atraente e lhe dará uma éX- /lWic'.enw.L t"do._ne=kt!ç_ Touat _

pressão alegre. ::: ---- !'.!E'lDICO ESPECIALISTA
.

I _ Itlédico Operador
- ....:.. - -

-::- -;--
- ...::_ -

-:- _
- -- '-,- -- - _:,

,�
Clínica Geral de Homens, lHuiher-p-s e Cr}anças

, Ex-Assi�tent= <1:1. Z.a C. c. li:, Sta. Cas3. e POliclina de S. PHul(\ !S\_id'ii!iimmm ......a���lli.:::: - -. " � .
' "

i r
� :::: !'1'OUPtl t (J. SECA: 9 as 11 e h 'lS 17 hs. BLUMENAU -

Operações Parto.!?,
. .....)1

,

o

_ � Immmilm!IHli!lllmlimmi!lmm!I!HliHH!i�mHlIlmnmmlJlmmlll
Clínica médica de adulLOs e crianças - Moléstias �

� A tl· �
de senhoras e nervosas - Vias urinárias

I�";: gr·� �clm'eJ;n�� �
I,: U�·· -�'t'UI�
Raio-X (fluoroscopia) - Ondas Curtas - D�&�ermi>; _ li

I Bisturi elétrico - Ultra. V�oIeta - Infra Vermelho • .

. Í'�
;�., i'amilus enluta!l;�s lw!t) l'Cllclltinu l':.ledmcnV, de l?l

li AJ.ia frequência ---- �;ell 'lJ:c...ido e inesqucdvel filho. h'máo é cunh,H11) k�

I! HOSPI'l'AL DE :fullSERICORDL.-\ - lIassaranduba RiCARDO f. �/itYER; ��
\l, "_-'-- VILA T'I'OUPAV_� BLUMENAU -- sellSibilisarlas, agradecem sinceramente as inúmeras ma-

j, u!Íesta.'[:ões de, pezar recebidas e :1.:; homenagens l'resta
ri;].s ao 'falechlo, enviando nôres e corôas e acompanhan-
do-o a sua última morada. ,

Agradecem. �arobém, especialmente aOS snrs. geren
tes e funciomidos do Banco "INCO" o !ll'müo socorro

providenciado, ao snr. Dr. Kxueger e ás iucâllsaveis
Xnnãs do Hospital Santa Catarina _os esfon;os de salva-
111t'l!ÍO empn�emlid{)s, bem eolUO ao snr. Pastoi' lVlctlmcr
l'das su;u; pala vras de ('onforlü.

"'V:l. Clu(ildu ThICyl:r
I: ar.; famBia:) de
Hilda Filhruinn
�Iax Alt€nburg
Walt�r iUeYN'
Eliel lUeyer
Wilfl'ied l\lcycl'

BLU1\IIENAU, junho de 1951
W#

Registro
.���..--�

Faço saber que pret endem : l,'aço saber que preten'dem
casar-se: Leonard Falaster e i casar-se: Alfredo Schwanke e

Stefania Reuter, domiciliados I Lítly Benner tz, naturais deste
c

e residentes nesta cidade. Ele. Estado, domiciliados e resí
natural da Alemanha, ViUVO,! dentes

neste Distrito. Ele,
marcineiro, fi.lho de Mar-tin solteiro, operário, Eiihn de
F'alaster e de Crescencía F'a-

I
"leinhold Schwarike e de Ida

lastera Ela, natural deste Es-
.
Sehwanke. Ela. solteira, do

tado, doméstica, viuva, fEha; méstíca, fiJhü de Otto Ben
de Ma;....� Zwícker e (�� Pauli- Lertz '-: L"lC Margarethe Ben
na Zwicker. ncrtz. - Si alguém tiver co-

nhocnnento de existir algum
Faço saber que pretendem impcdlmento legal,

casar-se: Manoel Serpa e He- na formajda lei.
'rondina Casas, naturais deste Blumenau, 4 de julho de
Estado, domiciliados e resí- 1951.
dentes nésta cidade. Ele, sul- Ge:nlio Vieira Braga
te�ro. ope,l'ario, filho de Fer- I OficIal do Rcgisti o cr-u
1'1;tmo Jose Serpa e de

Marga-j_
c _

rIda Serpa. Ela, solteira, do-
méstica, filha de João Fran-

Bcisco Casas e de Francisca
Luísa Casas. - Si alguém ti
ver conhecimento de existir
algum impedimento legal, a

cuse-o na forma da lei.
Blumenau, 3 de julho de

1951.

A V

tratar dum estabelecimento Q- ,

fíeial dê ensíno, a pena será li

de perda do cargo para o a

gente. desde que apurada em

inquérito regular.
A,rt. 6,0) - Obstar alguém

a qualquer . cargo do funcio
nalismo público ou ao serviço
em qualquer ramo, inclusive
para as forças armadas, por
nreccnceuc de raca ou de cõr.
ji�ella da perua do

J

cnrzo depois
de apurar .a rcsyon:::alJiJid:lde
em inqnédto regular, p:ll'U {)

Iuncionário e dirigente de re

'};l ..UC;ã<l de que dependa a

i�·5�ri.r'àa na �onCUl'SO <le ha
h.iht.:' ri!', <los caniHda!os.
Ai'i'. '; .;l) - Negar empre

go ou trabalho a alguém, em

autarquia, sodedade de cco

nómia, na mixta eIDlll'êsa con

cessionário do serviço público
ou empl'êsa privada, por pre
conceito dú l'aca ou de CÔ.l'.
Pena de lll.'isão simples (le três
mês,,:> a um ano e muIta.' d�
5(\:1 a ;) mH craztiros; no caso

��e eluprêsas I�ri;;;at1a: l)e:rti�
do (,8.1-g0 para 1��5poIlsabilizal

, L •

... r0Cll.:ill 1:0 caso ne n:u,arqula,
i'.üc:{!rlar1e- de eC�Jllômja ulixta
� eiupl"'êsa C0i1C25�ioll�X!O do
serviço rúblic()a

I S o

INSPETORIA DE VEICU
LOS E TRANSITO

PUBLICO

B L U TvI E NAU

l� Inspctol'i�� de V€iC1IIOS
désta ddaile. comunica aos

interessados,' que já chega
ram as placas para bicicle
tas, devendo os proprietá
rios dêsie5 veicnlos que já
os regish'aram, COll11mr€cc
rem na Elesnla repartiçãD,
afim ti,> receberem as :res

pectivas placas.
Deleg2cia Reglo!1al de

Polícia, s3cção da Inspeto
ria de Veículos, em 29 -de
Junho de 1951.

Dr. Herbert Georg
De16gado Rê. de Polícia

Ad. 8.0) - No,> cast:lS (le
rcinddénúa ha ;;idos em csta
helecbnenios l:arti�ularcs, po
derá {} Ju:z ifetcrlninar a pe
:na ad�cicnai de S11SnensãiJ d�

:iZ:! f�lilCionan1.ento� por fli."azO
I:ãú sl1n�1"iOl' a tr�s n"i€SiCs.

Essa
-

iei CIl.�l'al'á em vigor
quinze di.as após a sua 1mbli
[:2.,;5.0, :rcvogaOas as disposi
ções e111 Co!!t::ário.

Fer;das, Espinhas, Man
rhas. Ul:;_neras e Rematis
ELIXIR DE NOGUEffiA
mo

Gré!llcle Depurativo
do Sangue.

ª= gn;lI'llmmmHiímmml!mm!!lljmmlm�mlil!lmll!immllllll!llml�'
WALTER STDDll:EC1i{ E SENHORA PARTWIPAl\-I O::

Marina
B!uraen::on, 1 de Junho de 1951.

"�;;j!:�lil;�'!ll:mi!ll!!�I::I!;mmil!mmmll!limmlmmmlllill:;

--AVISO--
,

E�C�10LF rtliETTE, proprietário {le terl·eno situado no 1'11-
gar !tfni7)aVa�inha. e fr�::!dos l;�1.·a Saltfi NOIte, tendo verifiçado
que alguns moradores daquelas localidad.es costumam, sem ()

seu consen�imento, il';:msitarem pelo seil referido terreno, {)

que lhe vem ocasionando sérios prejuiz9s, vem, pelo presente,
torna,: público que, a p<>.rt!l:' desta data, �ãQ permitirá que
qualque" Jlessoa tl'usite por dentro de aludida l)l'opriedade,
sob lJcna ele responsabilizar judicialmente aqueles que viola
rem essa d.eterminação pelos danos que vierem a lhe causar.

BLlIII-lENAU, 26 de Junllo de 1951.

1r-:;:_,.�..",_,.:::[�]=A.�X- X --:g - x -x-- A-X
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A mais alta linhagem da moderna eletrônica ;,;
Especialp-"C!nte p;wa ser utilizado à cab,eceira, ou

t-._ ai!1(h� cO.:.i10 s�gun�10 rc:-:"-ctnr lIa casa� :Lü elR.borado o

l.t1JJcIGJo "I�lULI.ll\.I{D.. E·tiO:; ( 6-(J, cv ia �trH2i.1te caixa
dr\ l11atél'!.::t p!:"13t�ca de
(�1rn"=!:'lsõc3 red:_{zid��s, e

ii"e·:ll1f_.nn p�i'f)� 10l'p;:un'"

J)C) faé'ih:lê:ni'_! tnm,spor
tável a qualquer deô\.�n·
dência onde deva fun-
ClOn::r.

Praia de ta bo
Vende-se l�tef$ DO

I pODt�l da, p�a.i� erll frente a ilha

I �_R_... _u_�_I_1f_;_:_�_:�_�_ç_Õ_��S_im.,;I_:_I;fU_le..�_�:_�_1n_T_O_l_�_�_T_�_:_'I:_4_2_8_""T_,_.__

IIiIlF

81 �erti�ao �e Ar�uivameOID ..

CEE.TIFICO, que a "Cooperativa Agrária Mixta dos Ce
dros, _Resp. Ltda., com séde no distrito de Arrozeira, Municí
pio e Comarca de 'I'ímbó, Estado de Santa Catarina, apresen
tou em cartório nesta data, duas vias do Balanço Geral de En

cerramento com Parecer do Conselho Fiscal, protocolado sob
n.? t?8, às folhas n.? 3, livro A, n.v 1. Registrado no Livro B,

suamos iargos interesses no "Na- n.? 1" às folhas n.? 68, sob n." 52. Em duas vias a Ata de' Li-
tional City Bank". Nesta cidade 0- uid'

_'

A l' G E d"
'

_ e o i �
. 's de- q�U aça� da ssernbléia e!al' xtraor l�lana. anexo u�n E!x�m-

ueramos prec.puarr:c..te �tra.\ e -

nlat' de Jornal ele convoeaçao. protocolado sob n," 59, as fainas
ie. �e quem possu":,os, Indívtdual- fi,o 3, do livro A, TI.o L Registrado no livro B, n." I, às folhas

:n.��,",::: um dos maiores blocos de 169, sob n. 53. Em.mais duas vias o Reiatório apresentado pe�o
"çc'?s, t d F

' '.
h d Liquidante de Prestação de contas. protocolado sob n.v 60, as

1l,"'.'n e e arra tm a a pa- folhas ri." 3, livro A, n. 1. Do registro livro B, n. 1. às folhas
visão ilnperial. Era ta-

72, sob termo 11. 54. Documentos Êsses (l11C ficaram arquivados,
Ihado para. o exercício de lima

sendo uma via dos mesmos remetidos á Junia Comercial do
vasta missão rio campo íederativD.

E3t::ldo, tudo nos termos da Lei em vigor. O referido é verda
;'''0 nasceu para trabalhar, ilhado de do aue dou fé.

'

...';:.. }':', aos 2" die julho de 1951.
�m testemunho 1. G da Verdade.
IRIS GERMER, or. F.eg. Civil, 'flt.

Estados Unidos. "Também alu
; rucs do lares em Nova lOI('flJ:2_

estnoelecírnento do Attârrtíco, por

�=l L1e a nossa cadeia bancarta já se

estende de um a outro oceano, Va

mos do Pacífico ao Atlântico. Pos-

queza nacionais, Jcomo nenhum ou

tro banqueíeo pl�Í'rado�
�

a
r
não ser

Vlaua antes dele concebera. O A

napa foi uma prova do BCU arro

o, A Acesita, outra. No�sas ulti-
mas conversas giravurn em torno

le S. Francisco e da recuperação
lo solo cafeeiro de Minas, para alí

raptautarem-se quinhentos míthões

Ie nov as árvores. Numa das mi ...

1h�l":; v lar;ens aos E;l:tdús UOlCtOS,
1ue antecederam à sua morte, pe
Jiu-nlC_I:le trollxesr.:.e tudo o que

�u nW:�(15s'e reunir acerca da u'ren
I

�cs ;<2e \ allc� Authority". Desejava

=

c::.ronha:·-se no assunto, para 110S

eD. tr�<:!� .."-n�n5 junto a un1 projeto
l-c: B'::fJ.�1,gS. r�:..te o fa::",clnava, des

�d.-2tL�� d) &�:a.nde e�lgenl:eiro a pro ..

:le H133 quando lhe relatei as

;>ósito ela eletrifwação do Rio Gr.

.=nl suns cabeceiras.
- "Com aquela água '! esta ele

(,.nflC3.ç-:;0'�. dizia-nle Clelnente de

Faria� .

o que nós mineiros não ire

n(13 fazer no sul de mina.s!"

IInvià dentro� de Cl€m�nte de

r�t:=:a ri-ois hOl'lCns. dois homen�

�:dl'aOl�dil1flriõs� e a suà fortuna é

.:gle eles não eran1 drlerentes, pois
que ante!? somavam. No bau:j_ueiro.
lO :lcnlem de negócios, coe;·i::!�Ea

{J �ducador. E foi diante da gloria
viva do educador, que vi desfila

ren1, sf.baclo, em Belo Horizonte.

n1êis (ie cinco mll I11ineiros.

Para vender jorllais
baírrcs do Garcia, Vila
Nova e Velha. PRECISA
SE. Ti'3.!.ar nésta redação.

c
Dlant� do Expost.:!, c:entific� ..

11105 1;"V.Ss. que pal.a ,0 111&,8 d.e.

julhO próximo \'inc1ouro só pod;>
remes. vender o bej gOL,j:> à Vv.

53. p,IO pr2ço de Cll..$ 10,00 ]'01

quilO, POStO no �.1atadouro d:'

JGl11vile, ParL os futuros mêses

dal'em(',� Os preços até o dia 15

c.e cad,: mês anterior. Esperamos
que os preços não sofrar.l 'mais

g1t�ra-;õl's.t mas nada. podeln0s
garanti,' uE,sSe sentido.

Se-n' outro assunto n>:} mo-

ment� subscrev'ffio_n'03
Ar�os. A1:;)5.

"Sccie�lade Sul Pecu:r!n Ltds",
VOrifH�a_se ndo EX!}OS[O que

a a:to urro foi dsterminadn 'p�los
varejistas. IStO, tOdavia, não 9_

t"nú 1 o sofrimento do J;lOvo hr8_

_Heiro, que já não sabe mais pa_
! 8 que lado v0"t�r _se para �s ...

I capar ;j_ g'anancÍX dos esp:cüia_
dores de �tltO horda.

I
.

LICOR DE
CACAU XAVIER

USADO COM SUCESSO lIA'
l\IAIS DE MEIO SE'CULO

Lenha picada, entrega à domicilio. '.

Informações cem o sr. João Wilerding pelo Fone '1371

EVTTA TOSSE E RESFRIADO

CO�GNAG DE
ALCATBÁO XAVIER

SENHORES VIAJANTES�"

------------

f
�� :::or;:-iclCl'te. Certo diG. a !lenllo

_
r<1 B'-,quin encontra um velho
e81ót:'::ldo. comissfil'io de Po

.."., lü:i�l, ,-;pc'3en�_,aclo, o sr. Grivet.:
:::

qWê" l�i)l' sua.Yez, lhe apre!';en-
......

ta o [j; :10) Michaud, e a nora.

:;: SUSGUcl, Organiza-se, então

,-o
';(0 ,ú::m:lh!lenh�. a tertulia do�
RaqdlQ• coni a pj"C":;ença do�
nú ;os ;:1migos. C0nversa ba

nal, d::' que Camilo participa
cordialmente e Teresa no seu

habituJl alheamento. Jogava.il1
dominó, Teresa não jogava, a
tenta :'t campainha da porla
da loja, e, quando algum fl'e-

chama'3se de retorno à sala.
Distrab-se. então. acariciando

Indo a Rio do Sul procurem � HOTEL DOS VIAJANTES,

o mais central. Cozinha e qu:n\,os de primeira ordem. -

Propriedade d� sr. OTAnO 'TOMAZI

de Lima casal.
Onienado; Cr� 700,fHL Exjg�m,se re!N·êllcbs. - Tra
tar Dr. Santiago - Rua 15 de Novembro, 74Z.
lr-X-X-X-lC-X- � _' lo( ,,'.

ffllm"'"UHm1l!j""illl"õ""ç'''''â
"11111"''''''''

""'''1
Acha-se instalada, nesta cidade. uma bem mon-::

_ tada CHAPELARIA, no Hotel São José. ::

ª {ieforma-se, qualquer tipo de chapél.!�, pelo proce;s- ª
I § so químico. Trabãlhos rápidos e gaY·antiçlos. :-:;

== Proprietário: OSCAR ROTES. 'S
- .. '

::
!',lllllillIIIIIUll1llimlIHiHlim!llmlllllll!llIHHillmmmiBmlnm:lllll�;?,

MOLHOU-SE como umpin
to? Tome um cal ice do Co

gnac de Alcatrão :;Cavíer e

não téma as consequ_ências.
O Cognac de Alcatrão Xa

vier ag� rapidamente, acele
rando a circulação e levando
aos pulmões os preventivos
seguros contra a doença.
Mas, antes de molhar-se,
tome tambem o Cognac de

Alcatrão Xavier para evitar
as gripes, as bronquites,
os resfriados. O Cognac de
Alcatrão Xavier previne
as doenças pulmonares.

I
I

�L:;�'Iza::

I
\ ..' f

UM PROnUTO DO UHlílliaTóaiO Ur.ilS DE C:iCIlU uvas S. IL

H I
n�n';', F'I!' ,"":liJ<';Cl'} I'" .�", ,; IIdp-jtO�.

I
j)rj(.'tano cio (_'sr-"bt'k�cín1':ai \) �ü J

RAnro DIFUSORA ITAJ:lt, com s1Ias 11 horélF di;'jrias
de irradiação está DO ''':11 disp6r, e, o numeroso público
olr/i:l!p quer ouvir sua lTI?n...;ugcm de vcndas�

,Ll,

nhcc:mento da rr��il.. Ofereç",l _,�np_a'i re!'e!.·,_n::las}- ';_C.:i:;}(l L'�b�"'11

curtas de fli1119a. :ttOBER.TO Tn,_�BL"L51 - Bua Page, ::i:; - 36G andal'l
Sai,,, 31 - :Fonc :}3 .. Z:;Z1 .

c-rimino:'iO.

�cgun,l()

;J'HoridiJd'3S, a mundana ch,<!r,�,_

�:I.: Georgina e frequenta tt nd:!_
d2 o café 'e�t'Jndo
,Ull procura.

C(_nvidam-s� tiS senhores acionistas para a assem

bléia geral extraordin;j!-ia que terá lagar no dia 4 de

agcsto, às 1') horas, 110 escritório c?l1tral dâ sociedade,
;� nw CO!"_mel Vida1 R'Ul10S n. 4:�J nesta cidade, com a

:.;pguinte ORDEM DO DIA:
Aumen10 ele; capitéll e consPrll:f'nte reforma do �H'

h,::,o 5.° íl_O�; esíai utm;,

Bl11'!11en:w, ;W de junho de 1!l3 j ,

hi!lpu Bornhausen --' nfretr_'r-Prüsicl('nt<�

_
O recem-orglu�izado conjunto, sob a odentação de'E:.

::::: 1\<10ACXR, ,ü 11".alaoarista do }listou, tendo :como seu Di- �
:::: r�t.l)l" respQ."lsávcL (} cnnhecidíssimo jovem JOÃO SCHNEl- �
'= DE;R, q�e. des4� já. põe à ilis'posi�ã{) �le todõs os �nteres- �

sados, para quaIsquer festas a serem realfzadás conio: Ba- ;;:'!

= tizados, aniversários, casamentosl saraus, bailes e domin- E
= gu�i�a-<s, a tratar com (; senhor Dil'etor responsável, na::

Tipogl'aüa Blumenauense, ::
O modesto conjunto, ap�zar de novo possui diversos::

elementos jovens. tu.tu:r;;:;; revelações, bem j:!QnlO diversos::
valores já conhecidos em iódo o Esta{fo de Sta. Catarina.::

.JOAO SCHNEIDER, Diretor. ê
�i!IHiliijlfill!Himlill!irllljÍlII!IHllílilll!lllilillllllnnÍij:lml�nlllllllllli�
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:�= E
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- l'ECA'§
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. .

:::
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:: toda PARANA'.
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Serão econ()n1.izcidos�'·'pelas refinarias 40
%

divisas gastas pelo Brasil In combustiv
Iprovâ�as as enCDilleBtas�de .relinarias brasileiras • Favoravel o: presi�ente 'ar�as à. apliclçãO �e capitais

J. .

»uvias e o ccimpr.oruisso cl(, �'.J

·1·ÇãC,
de produtoS Iiquido,s, C�l''::)

o material pura peSquisa, ;sonda- de 220 milhõ:s de dotlai :," -

f;f'm do ])ctroleo e o dessas re�l� .1ec'[lrOtl 'o ministro das Hej.'_

1,arit3S nos sejam entregues p:"n-16)('S Ex7el'iores.

t1n:mf:nte mesmo em caso de· Ji.:MBARQUE DE MATEHIAl.'

g�'errn mlln�ial, foi o pcn.�� dei -GI'a�as, '80S. ('n(endimcntC<s
'-lsta def'.!ndldo ljelo Brasil·, . 1 ou€'! ref�n -- -dtz o sr. Nove s dn

Pas,�o.u o sr. João Neves ela· F'onrou ra - já foram emu�réil

assinqlar . a grande �Jcs Os mater la ís 'd!"�t;nnd':'e h

eC"',nomica das l�C:l_ :�nJ.p1ic,aÇ.ão d·]. rpf�nari:l do R'�

que o Grande dO Sul, poüendo es;ar

r.esso Pl'incipal prOdUtO, produTo em condieõcs '{'I� cnn-ar .em run

cerca de 700 mijhões de. i1o'fit i: r-ionamento ;3: ,lo Cubatâo, ü'l t
(> que o combusrivet Jl1'cvocu u., im 'São P2U'O, cr!rn n r:áp3dúr.. i'COD ra no
P'11 ,iespe.sa de 500 milhões s("l", de para 40 mil barris, dia�·;J';, nro, 4 (Merid,l -_. Dec1am_

€"0, assim. preferivel a írcpor- pr-lo fim do ano c!ltl'ante". :;õ:'s (.\:) gov'�rnR'Jor Amaral pei_

tarão do ó:eo crú à jmportaçã.) F'AROVAVEL O PRESIDB:-fl'i::

\
xoto ,'obre. a reÍf'rt'Ju da, Cons-

. ', ..

.t"
. (�'O. rnfínado pela aconomtu que VARGAS tít<li.;;f:.o, f'cz voltar -ao prlmcíro

Besídencla e ·escrl orlO: '" .' ,

�ua Brusque, ,95 _ Fone: 1472 Il,rpresen1·a• "Podemos econ�;:!1!' O ministro João .NSvP.,s sal'.-,a_ l'],mo '"11 pü];(ÍCll nacional J p;'o

_ ;BLUMENAU - 1;':',1' 40 po.r c�nr<' das. divisas {1,.. e tOU, finalmen\€,. qUe quan! J ii n'{;n1,1 que VH'rL 0." udcnisiocl já

são aplicadas na impoi'�· Política financciI'3! do g'OVl'1'i10 EP cne.ontrava d'2c1in'�ndo de j:1.

sangue no

Há falta de borracha especial· para' as transfusões IO�cl'C��ll:lS decllrações elo dignO

RIO 4 (MeTid,- _ O Deu'LO wcnto em virtlld� da f"\t:l- de ""·rv:<::o de transfusão é a de 11T-si:'_{-nt� do PSD, Somoô �o

co Bi3�CO de Sa,nguc da Pref9ítu_ ]_.Orrachq de alt.o p'l<1rão tecnico, 'i'l'oC{'d"ncia amfríean3, e"prl·j ;,'- ("eu parece!', O �a55, ma's ,�',D
,l·l('nte fahricaon p,'r<! e['s' 1: .1,! ,'ue nunca, nece",slta, de establ:i

r,�is fatores estãO hnpf\.l!"f!·� I� I!. (l'�" C' d� c::n[ianç�l_ pr-r consl'� .. (1í1;1on Br:ga uma n1udílnçn de

r ,na1menle, a jmpo�t"çii(1 ,P�,sa .i_Tt'iJlIC, c<"he prim{l"d;almtrte. aricnt,u;ão l);JrrL os �e:·d('rs

1 r �'ra<;h[J: 10 difieu' daclEs cri2_ "OS l1lemln'os do 'governo e a·5 farmis,;)'"

,1"-s p:'b cl.)mi�é'lf) da BO'Taena "
' _ _

- Retire O presidenl'é dO T'SD

'" da Cartelra de Imp:wbç[itl;,!V fi d'..!, _ , .' Il1,o€"n OO.lnO
:<,0 restrlçoes do GGve,no dI"'.' _ Ui I ::C�J � (". ;;..l

ric�no, e� vh,tudo ctn ameé.:;.1 rll:í n�f.aCj nara
I;P gu('rra, EStes são, "TIl r""'I.

l.v P"'" -{ - rJ •

�Çl, os motiv.os pelC,5 {ju�is e3_ EElÍOmóveis
t1'mos com dficiencia. dê mllt�-, Hl0 • (Merid,) No cur,o

!a'l E onclUl"u a l· ...v!Jrific.-llnos '
l'.�, , C ' ,

]'l'r'odo de vintC' dias o CEXIlI.f

Mais!Uilla tra�icô
���.'.�.

'

11m.�oslur3_

.

püra o apt'rfeiGo�nlento (10 r,·::::i _ ("rerai�.
O:11e o B2nco de S3.ngue do IPA_

recebeu p�didos de c3mhio llnra
.,

ve e para que os go\"el'no."
SE bem c('rno inst'tUlçõeS p"l:'- '- o't "'1 d • <>', r'o ! ' . ,-

(ne um obse:rvador social).,
_

_
n,.p r i]r;. t' .1C-SSO·l >s • e c.1I_

i que!' di] Unlao quE'r dOS Estad,'s z�'do;; no r;rjd,�l ROIPI f"InI ()

A infamia arquitetada contra o t'l'u1'lres congener�s (�tliO nnl"�

1
',1 , I 1 1

• '1 -2'

cardeal primaz da Hungria� que o
'

." ..
,

. _,

l:lIT10V._.'. nun� VTI or g OJ3.1. . e J._ (Ls-ponhr·lnl dos nl('los jnj::.�]Jf>-n�d ,.;::gl1hor Biunctti, ·,,·;("�_pI'·:'S�·!er,12
<,adc1s de ('o1)'1plei� paralls ":a'C'., milhõe� de er'�z�il'OS cota"O en1' , "

d
atirou' inteiranlente aca�ado pelo. . .�. l-..

.... �- ", -u V81s aO exCrCIC10 e SU:l r�L..

'- (la RCA. Tl·al:l .. s� cl� Unl;), ,tH0-

eIn Vj,"\t'l da falta. da nOII.l0.,,] (;, 'a . 1
'

",", 1 ,I, ,_ ' ,,' ,I ,

sofrimento, para o silencio de uma
,

' • '

) r, ao CamJIO .ILlcla, aplo- v'nte n1lssao. s� o fIzer tOra n?IS n1Jclcr..l·:s l' pOtentes ('<,\;:"

�v� poderes competentes no SelL prisão, não pôs termo ao. furor an- "mN'icIJna clest'na<!a :JS transIu_ ,. 'to' e ln,,� f ' ' "

'

.

_

(..J "núo_s , l �,_,._a arma, os ..n:._ ccnc'ol'"rido cleC'Slv�m�\nte p2r'1. çr,e5,' C�Ul brande r�io de ,H�:í')

1'''.0 de qUe tais. compromhJ;Js rti�religiOSO
do stali_nísmo verII_'elho, S'es. t .

. r.()rl'I,lJ,ú5 da fl'Ul'qu'a concO·'I·'
j.

A d " d d um Jr1"
I ! _H

ç:, �
> _.t • -I.... - (jue- S(' rt.sJ�ure dos qlle ne...:�:'l-' ,'; f'fjl'll_O:I,!3 CCllTI ,1 cnn.1·-:!�a:.! flll'�

...
f 't f J'

In a a",cra, epois e ,lU ,a- '<" . �

::ej'1m S2tl,S elOs com pon ua L mento, quo fOI' urna trl'stn c ", ')m-
.'& vis,tl':do a. fnT'maça-o lc úSO'

• t
! . ,

� � �
, . -" - _. ,-- -

"

", ' 'c 1 -. "'fI·"; ll1nll.m aOlmn de udo a Ô_' VCP1 amp;iar c n:de p'onC;}';t ;'1

c'é'de, ex:L';tindo nt'iSSeS peijd.os riria repetiçãó das íarçás anteriOl'és, , .....--------- que par" um ano, J bE:l'd.�Je, a democracia e a paz.' 1 eievi:;ão no Brasil.
.

1l:n comp;eto -f;ch",rio." rnQuid_ novas
\
condenações atingiram as i

,
'

1 b mais respeitáveis figuras do clero

BIFE!l!) pe a reportagem
. so, re o

católico, em Budapest.' Todos os

.t,ficiencia .de material que ..e condenados são réus co·nfessos, To

P!"taria verificando ��o' BancO '.!{' <los eles ge comportaram. como se

S"ngue da'Prefeitura dis;;e_l1!}s I. com�o�tam nos tribunais vcrm·elho5
, as Vitimas da sanha bolchevista,

('l medico Artur Cavalcanti: "05 Porque, de acordo coiu a dogma-

[,ancos de sangue :dO' Bra.sil in- tica staliniBnB, dogmatica de todas

,
i (Mer-id ) - As q'le�-: um ,ptl.rticular apelta que fez �o.

l;C:es de ·poIílica internacic:ul, :prcsídenll> TrUm21l no senrido

nusorvernm quase ·toda. a at.cn-I de apreS:5ar as ecOonmendas 'brq,.,.

:c;;ãO da imprensa plJ,ulis�� 1'::', Hleira.s feitas nos mercados \l_

I (tnando da v(sita ,dO cbancelór] mericanOE_ A construção de refi,
. ';João N�vee -da FoutC'lira a Sá' .

.

.

- VOC� tem uma ('espon·
I
Paulo. PequenO d('st'3.q',�. mi .

r flabiUdade social Já ('l.ope.rou
f 'Verdade, foi· dada a proble 'l!J.<;

na iíquidaçâo dO .analfabetis-
.oUtros, igu'31mente .atuaís, e ,de· •

mo no Rrasil! Ajude a. abnl'
profunda r�percussãc' na vi:l. t.

tiro cursó educação. de ...
nacíc.naj, De fato ia

, , dulto'L
da

.

do' ministro das

,Exteriores em nossa lU I IHUI! III t II i II iIJ.!llIllU l!t 1.1 tll"H
('urta e mal houve tempo para

f:bordar assu�rtJs ,outros que n'9/>

fossem os mats diretamente ...IL

gt.dOs - pelo menos apare=.'t?_
mente - à situação inlcrnaé;o-

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADO-

r-aí.
,

Num curto

pt·ograma de

. intervalo dO.. seu
diScursos, CÚ-'lfc_

UlIlIIIHHllIJllmIllUlIIIJIIUlUIUJU\
1 c>je

rencias �'rece;pções. a repo}',a

·g-em podE' ljgeir::!mente,
-

p:.�l'::;,_
.' .

;...
.

-..

traI' cOm o sr. JoalY Neves que.
como sempl>'9 fala de São PaulO
com cntusías�o e e:xaltaçã� jq_

mais arreft'cido.s Interessava_
nc>s saher, na recente reunião d�

,

I 'VashingtOn
O· ministro do E,'{_

----��----�----��----�' ,
.

.--'-�_�_ .I'terior, no setor do petró'eo:.
r""__"'_--�--_"-----I APRESSADAS AS ENCOMEN-

•

DAS BRASILEIRAS.

AmeacaJo5
,

1

bancos ele
Fechamento os

'Brasil

"A 'IltividaÇ{'"

r�, para com OS doac1ores gratifi_

C'ad'Os. e:ev�i_se nO m'ÜI!)ent;) a

,25 mil cruzeiros
-

c01'rc,sponden_
,

/�es aos· dois primeiros trim�strOS

ão corrente anO,
.

Em viSta da:;

------------- --------

ncceEsarh: às transflLsõeS. A

corrocha nu cÍ.onn! não se pl'''S�

til e�'s.'· função d2df,' O nlm "eol'

(ti::! enxoff e que ,e,:rnt{lnl. incf:in_

veniente ê, saude de, enfermu, A

unica borracha que

t ras;leira u"

I Vfa,shingfon não abrangeu 0:5"_

1("1' da exploração dei pelrólel),
. recl'1mações surgidas em tornO

,nas s" limitou,.ao ·tr3(0 da ·1!:'.��-
• (ieSse arraso 110 pagamento 'lU!)

ta�ação de refinaria a,t1'3VeS (p
c'tNia ser sagradO, a, .nossa repor

da muniCipal, cujo àjreror. Q

If'edic{)' Mlur·Cavalcanti, dec]�_

I ou-nos: "O :BancO' de Sllng 11'
:Nova gréve

estudantil
. RIO, 4 ilVIerid.)':-:' Tendo o

Ministro da Educação negado,
a verb:t do Congresso Nacio

nal dos Estudantes. por ser

tÜÍm a si.tuaçà,o fínanceiÍ'a do

Ministério a União Nacional
dos Estud�ntes convocará, o

Conselho Nacional dos Estu�
i dantes, afim de ouvir a exp_?-

· i siçáo dos· motivos, qu: .·,11,aO'

I·
permitir", a reahzaçao d_?
Congresso. depois promovera
,uma g1'éve .em .todas as fac�ü-
dades do Brasil por tempO' m
clete:rm.nádo- O presjdente da

· 'UNE, sr. Olavo .Jardim, de-

·1 darou;"Não procuramos
·

mas . se a briga nos procura,
nós a abraçamos
prazer".

n2.(L3. teul' a ver com o p�g2..tl.l�n
to d.os doadores, E'e é. apena,s o

portador, o intermediario dos pn

gamemos. Têm sido feitas rPF.'

r:tdos e çxaustivos pedi.do.!' iUilW

preciso de
MOSTARDA!

as tiranias, o governo não erra e,

1)01' isso mesmo, toda dcnúncia a-

gime, acrescentava-se o adio espe-

f'gress'Or pana' fugir em comp'l cial aos homen$ de fé religiosa,

decidira:!l I bia da· mundana.
Uma das grandes p1'.,ocupações do

E;ominform é o Vaticano, que cen-

, trallza, para ele. a maior resisten

. procurou .de1xar tambem Q estl:./ c�a ao avanço soci�ta, Os mate

be:eciroento, no enc:lço lo s·:'u rlallstas dO Kr�mlin, q�e negam I
•

.

• r

f por todús os meIOS, o espll'l10 como
, "

companhen?O, IndO, porem, onl_ realidade, temem, acima de tudo, • "'"
h'l,r· a pOUC'OS metros ,ldiant", o pOder' espiritual, Todos os pai- � "'"

dE:!es deixou a mesa in�ior do Gude expir:ou,
. ses assaltados peJo co�unismo con_! ,-,'-------...."""'._-"""".- ..

,

,

>. ,. T d h' p. to <l
servam, mesmo debaIXO da força,'

_

café, e, vO':\ta:ndo em seguid:J,

I'
oman o con eClm,-·n '-1

a sua religiosidade, Não podendo:
empunhanío umi "peixei1'3", vi_ f<.:I:O, � Delega,d_o de

_

Plantão "e �e�tr�ir, de mOdo, algum, essa ::c-
.

cár c·a C1wtar nU!nica;s popu13·_ r.rou auatro gofp�s nas éC';;ta:s r"Itet'.Ol, em {{lj'gencms, apu�o'l liglOsldade, a Ilo,lItlca d_0 KO"�t�-
'. .

.

..

-

I·' 'I (tl n'orlo era Jair Mac-:odo form procura crIar entao o dl\"l-

r(!l.· .

. do camp" nhB1I"1.'.
I . e o '.

- ,
sioniSmo religioso e transformar a

. � fie ")., .... no... -P.ID profi<:são e rt:
I .

pO;UCO. depois; ali chegava l� Estabf1eceu�Be tremeI1d� C')\l ',;'�" � ;",
s'

• "

-

�. .,,� I religião numa �a do Esta,do, ,

ma,númdana, loura entrtand.:> a. ft.são,.do que se aproveItOu QlslenCl3, 50,In -va1r:1s
.. entlad,,") .Encontrando_ amda ,reslst�nCIa

-

:_ . ._
, .' _. ..

.

H;'S delegaclas da C>1})ltal f1Un1.� para consecuçao desse fIm, ela rc-

-,-. _.- - -� " -

-:-.
- - - - -. - - - .----

• � , .

corre então aos tribunais políti-
. .. .

..
'

I
(ConClUI na 2,a pagina letra H) coso b; assim monsenhor Josef

Gross, uma das mais prestigiosas 'Nas vu�c"nica,s terras da 1,, _

figuras do clero católico, é conde- 11. di 1 : ' pt' ,

nado a··.quinze anos de prisão, Com

I
.ln a, 13. neste n�onlc·n 0, ,1,-

.ele foram para o martírio mais ou- tl'r:sns ,iJtjvjdadfS 11li1itareS,

tras \'iümas, E tudo isso para a1- Tajs 2Ii1'ida,!es tem comO UP._

'",ançar, �e pronto" ? Igreja Cató- I ro: a lJl'indp·'I b"�e ael'ea da
hca, a aefesa esplntual do lnun-

..-

do,
. Chã.

f;zer galanteios 'ã inundana; 'l'e�

'sulr3_ndo diStO um ,desentendi_

r,',€nto entre :ele.s ,pois cada um

se julgava com dircitõá mulher,

A vítima; mortalmente
MOSTARDA
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s
•

1

i po ta a UDN a cooperar o

fortalecimento da democr eia
II iz (I sr, Odilon Bragareforma,"entanto, .

a
LIGA_(..;AO cOJ\.f r; H.EFO��:...

MA DE BASE
p'lrtidos que O apoiam, a prauce

d" uma polit-ica de >l:lbjP'.h;OS

r:ítid:Js c ação c�'3ra, que ni'to de

lug= r a receios e suspeiras. 0",1,
.JS díscursos dO mirdStro do T'ra.,

h:tlho e .os m-ovinlr::'ntOS do no J��'

SL An1aral P-:ixr:to. no ,:::r;n�j(lo

ii:1 j"('fol'ma .:r'l: Constituição, é:O_

r:�·PIl�do. para rDn�!ef!"uir r2sni.tn

,10S, que ele prCpr;o r�conh,'c�

qu-' p""dr·tn ��r 3tingidos por ,,-ia

ri,'> lcg-�s�'�{}\O o:'dinória, não s�o

ic, I�HtllreZa cap3z de tranqulIL

r"\cios p:J�ílicGs um novo pro ...

J1111h:ianH'n1o dos pvócores �0Vel."

ni�t:::.:: sóbre a tfL� deb,=:t:ida r\�_

tlH? nc.·vC;,; ;:J�pe('tas \ícjan1. leV'ln_

t��dos �'n1 eonl'x[!..o con1 n 'anunci.1

d('l: «ref.:.n·Hl(_} dI? h:lS:'� ceOllondca"
f I.unc;;;rla pC'I:) ,�ena':lDl' Albcrto

P? se!", ::Jir,i.

tc:resse, O sr. Odi1cn Braga, cor; ...

�ultado pB:a nossa rpporulg"t'Jn

�'[-"br!.! o ultim!) p:.'o1J!JnCi�nl(n_
,() dn prcsident(' elo PSD, nnde

':c eneOnln-tnl p;)lnvrns d� Cé.:'n.�u

l'f!l'} á nlanújra como a opos:ç.i�)

C>'Ica!'" " reforma jcnStituciona.l, a n�cão.

A REFOR�IA PELAS

MEDIDAS ADQUIRIDA DA R,C,L

fstaeão de
lelevisão� para
Belo Horizonte

nJ>tornar:t_lo su�,'S c!)ns�rlerf_lçõ(�-:
Cm tôrno dns d"cl�rucÕ"s do pn"

sugeriu o �f'.

reformo da ConstÍ-

t.-i,:áfl e �:ugjrn. a� ÍnerPd(?r-; qU(l

Icr"j['lU ".os fins por el� pl'o<:o

r,'zado<; € esta.J'i'n'os pronfo," :...

f xilm1nii ... l::s C0111 alto intuito cÍ_

vico, porque, de nossq !J,P'lC,
ri'í0 dfó'sr.j1mr<; senão concOr:t'l'

f.}';ant1; (j\1e:52 Cnr.:1nl1;;' n('�'��

r:lpitryl, <,c�h<l de <1dquidl' ,]1

F�CA. un1&. est:'!ç30 di,: tel- ;:i.;:.l 'l,

l/JC S\.'l Ú nlo�'1.tada f!111 B(-']o Ire '!-

_._-

"

I,.�,-Bmmlfi��MiiclO .00 �jNn bU!R1N4 U,<
�

- l\-Iatriz: ITAJAJ' -

I-�Fundado em 2� de ,Fevel'eiro de 1935 Endl\reço Tele�r. «iNDO}}
;Jl

Capital Integralizado ... '" '" , •. , '" r�r$ 15,000,000,00 '

Fundo de< reserva legal e outras re servo Cr$ 29, H7. ,252,10
Y4

Total dú não exigível ." .. , .', .,. Cr$ 44,4] 7.252,10 �.�,_'AGENCV\.8 E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPAIS I?UAÇ'A8 DO E�TADO t,:;l�J�DE SANTA CATARINA, N( i I�IO Df.� ,JANEIRO É üUH:ITm.-\ ha
'[' .1 w�

,

axas úe De põsit.os �l
Deposito!:; a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRili'::O FIXO 'ijl

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6%
. �.�,lLimite d2' Cr$ 50,000,00 4:,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRH;'VIÓ �.'!!

Limit:-' de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4;k �1
DEPO'SITOS POPTJLARES Aviso de 60 dias 4.1/2), fi!I

.�. Limite de Cr$ 10,000.00 5% Aviso de 90 dias 5% t�
Aviso d'" 120 dias. 5.1/20/, [�

�� . CAPITALIZAÇÃO SF.J\-lESTRAL �
1,���WM!!!!:!=!uCO� «I�:�!:�i��l�;:���'(Mm!Jt'

I o I
_IPOR AL N2Tú

Esta {HH,e - Keflavik -, nchJ':'

.,�. a 50 quilometros 30 n01'tp. de

Reykjuvik capiLJl da IsI�ml;a,.

.

. r

COMERCIAL VIEIRI 'BRUIS S� I.
Peças e Aces5óri�� para Caminhões e Automóveis

*

LOSO n'f' .inicio da uldma. gue�'_

ra mundial, a Isl'nL!i3 Cirmc tl em cOn:.áto

"O d9 guerra, as potencias a 'l�_

(hs teri:1m aqui uma p(J.s;�ftD :ii.
Iluediatam{"l1t'::', o

Fi ':yl;5av:li entl'OU

,'O, <lcct'clo com O" E�iados n.'!: mBar a que tiveram durante fi

(in" par� a defesa dn t�rrltorJo �ltimn guerra.

l'dcional· I "Entr(>tanto ficou lecididc que

Em virtud� de�;;e :;JeôrdO, 1,;Va;,_ ,a nós, lslancE'ses, eomp('tia diz""

h'nglon enviou tropas nOrte- 1 quando e cama ta: po�içio ,,0:,:1

amPl';C:1n;JS para a ISlnndia, OH. redabelecida".
d': elas permancCeD1m até o fim O conlunicadc, infOrma. que II

('ecisão agora tomada foi d2l::r

n..inad31 pelo parlamento i�la '1.

Drslt';; en(l'Ddimcntcs �!""ilif 'U

o envio do prím�iro condg'l1!J
dfl fOl'�t�� nortc_:1m .... l'icanas ll.lra
a Is ':'llüiR,

já. fie fH:];a

t[lS_

No propr:io aerOportO d2 Re;lk_ {�a guerra.

javik, t<lmbem tr·'lhalha_"'i' él:;- :B�"lo p"lis, cuja PO!JU�1'çãO n['.O

vamente na prep"r;J<;iiQ dOI ll;3_ ..passa de 110 mil hahitantes, nj:';,'}
fPsa .aéro. tio p!\ís. pO�SlW ('xercílo, nrm m:lrinh3,

. Al:em dissD. em tOd(lS 03
.

u_ l�'m aviação proprios

f!lreS:t!Strategic05 da ilh� ,��'f'1 Exp!iC311,!O ao povo [I n�JtlFd!a

ni,s�à na Cor€'ia
•

.". ante" sim"

çi'.o de insegurança intern'3cio_

:P-'a)),' �reada pelo expansionÍ3mo

s!:Jvie:11co, a ISlandj,,· f�stá roma"l_

cl.J" todas 18.S precau ções.
E:ste país de 40 mil milhn,g

,. cuadrad3S de supel'fici2 f:Jz·

p�rte do Tratado do A�lallli�:J

. NOl'tt>· .

I O Tral.ad,Q do At�aniico NO",2

{J uma organiz'3,,<:ãO defensiv<l, ei,
I jo� membros uníNlm_se J'Hll'J rl.:a

'r.,,' cçm5unbm�nle 'em ca';o :le
,

P3r_essão.

I De.sta orgl'ni71Olçáó f:lZPl1l V2.l'_

I' I
te ·E:stados Unidos, Grã Breta

nha, Frun<;:a, I(alia, B!'lgka,

Lux(!n�hhrgo. canadá, I�Ol�n,l'a, 1Portugua], NO'ruega C Dlnall'i!l'-

jt�,
. .. . .�__.����=-������=--��-=�__-=�__=-�-=====�=--=�

insuperóveis produtos:.
posto� de,s('ndo e�tabele('ido",

oi sPl'vac;ãO mi] ital'.
E� face da j�gressão

'*

COmUnIca' que acaba de rece�

bar uma partida das afamadas
bicicletas alemãs I'NSUU.

SEJA INTEUGENTil Çompre a melhor bicicleta na

CO�ERCIIL IIEI'RI BRDIS $.1.
15'de N(_lvembro, 923 (ao Iodo da Igreio Matri�)

BlumenolJ. •

=
G.

:.. : .

O �
$���..:.:..:���:.�.:.�:::_:-.:��!:��:;:;::.:��:.�:�._�:"���,�.::,-!�=:!}-:d:..:;:.�.:�:;.

força:5
Este parlam�nLO - �onhF!ciJo

:P'�'I:) nCme de A}thing -- é o p,lr_

l'lmeolo mais antig,o dO=1.l.un
G:>

Um'!

éf!�; atuai!:; 3tIVid3.deS T:1i!itJ.i'e:;,
c governo de Heyltj'lFj], d�,u ::l

L1tala�õ;5
tOlia a ili1:'_l.52 mCmbl'Os

,

são cQmuni:;_conhecer um comull;carlo cm

),ára o Trand{l do Atlantic0
NeSte n1o]n�niu, tl pdl1r:�ip;,J

r reocup:lc;ão. c1"� nor!c.':Jme1'i('a.
I:OS é a insta"1çAo de nm:! rêd[!

:le radar cap�'z de denuncim' 11

:-p�úximação ao apI'o:ómaçiío rp

4ualqU('r avião inimigo,
A iruporlancia milit2l' da I'õ

landja é fund<jmel1�al dCl1tr'l' dI)

f;'1C declara: 0" ,13 cc!Ugressista,s não Co-

"Quando ·a Islanlia enlrou , n::mli:tas apr,o_"wam a ren.1 ;I�la_

�orte, concordamOs que, cm ça- I r!zaçao cio paIS.

�---- ------ -_.....- ----- .._----

JjUTO�OVEIS
ERCEDES .. !BENZ

limousines de gasolina
oleo crú . (Diesel)

Pronla entrega
HIVITI

qu':'dl'O da

''-'o .An:so ',:

» }} �iS ma i;,:, ·c�rtas entre fJ União

Rcvieiica c os Esmdos Unidos,
E... 'não 'esqu�çn, nmigo l�itO��

di, pl'o...-ns (h� Sua. bôrt educ)'l',fio
g-uiundD 'I.) seu (!rJ1TO

.

.

c�:ninbã.{J con1&' uma

,oiiizada,
Rua 15 de Novembro, 1315 - BLUl\iENAU
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QUARTA ,PA!GINA

o livro de poemas "TransH':'1lra.çácrZ) marca o meu contacte inau

gural com a poesia de Paulo Bonfim, o autor de "Antonio Triste", obra
premiada pela Academia Brasileira de Letras em 1916. Em "Transfigu
ração" é bem visível, bem sentida a ínUuênc;a elo Campos de Figlleire- I a
do d .... Ulmagem (la Noite'. Infiuêllcia bcnêflca, construnva, que não
impede UG autor i'cvclar uma concepção multo pessoal, profunda.. exata,
sutil ti:! vjd� como movtmen;o, êxtase e a:;on!a.. de tudo e de todos. E'

possívet que Ú'S últim",; representantes da éra Wildealla por fidelidade à
palavra do mestre, j"illguem de direito negar a virtude das inOuêncêas
�Q piaJ.ic �Ia arte em ocra1. E' este um p{)n�o-àe_vista bastante dIscutível

Ilcns sú n:Hli'.:!N� o noma de !.J:;rniciosft, de· ímorat, a influência compreen-

tam para a afirmacão de um corrteüjo -original,. de algo reaímenta sofri ..

do e não apenas assrmüado paz motivos estétícos. Dos reflexos de "Ima
gem da Noite", Paulo Bonfim. extraiu brilhos novos e inconfundíveis,
'L"'i�hns for.�ados por seus prúprjos anseios, íncertezas, fugas, desencan-
�í':':; -f,.

• •

f'" Hi. O que no livro !1E� Camnos de 7�;;tlcfredo adquire carne-

sublimada, de expe
'.: "," �:- A' i�p..rt::nil10 apó<.:: 1!:c1� ronda de JJJ.ais de

e'� 5..: B,í _u: ::��lJa ElO é!o dos fatores
,. . ,;,_'h:.:., ::'::5 i"hXOS � n!il!CS ...a:!.l;:J':: n.2.s, antevés

,
_
.l .... _u�.;.o � ...... p ...CLi1 português f'X:}r�.m:tn1 li ::l.ar;da·(e. sugerem o

,_., .. t.m; .i�or1.lt de uma avonturn, cuquanto ti,:, (;e P.�i:.lf) RÜ!Lfi1n falam de

juveni;u1.�. ce avcutuva ::!.{a�!Ul!'1 illi(·��:.i.'tt ':t' nH!�", G.Jl� !\ifHÍf't }H��:a!� eutre
a somura e a luz e se ressente mais dos ful,.iofe':i do meio-dia, que das

::i·e::p:-;·�t;.iare";4 Sf�o poem 1.5 t1t a.a�t·fp2.�ii.), onde os descnnso
.

se 2.11_:;::ra:iTI C •• ormes, Lef�Eiti\'O"j l_lo'1r culpa da propr ío
de acnra e de que t!:a:lc_.::�":lil:;m est-es ve rcos:

Aniver:;arianfes'

I
I
I

mais :UH'} IIo sra «n.e�c " L-

I
menino Ario<;va1JP, filh- '-'o 5"1
.tl�r:(2n(';r F?:: F"' � .. �',

-

n: f) .J

�Tuntos seremos entre a noite e o dia,
Ifhas de sonho sobre a f':iIlta"a".

Alentadora poesia, cheia de estranha e místtca beleza, li'fllli de
"Transfiguração". Poesia séria, l,lão poesia atitude, poesla em ascensão,

CHRISTINA.

·QOW,EJ.;:Y, r;:sjdente 'na vizlnha
. !hde de Brusque

- Complót.a hCJ"
, Trancórre hoj'il a dEt� lld.ili�ia
<lo sr. F'r-edertco PrtH1Z(" at>,..o
e t}5timado gel'ente li t fil.al tt":s

"Casa:; Pcrn:mlJucar,;;:;", ne;:.�a

etdade,

- Auiversariavso cm da:a de

hoje o jr,yem. Adolfo 'N:.Jl·'."l.

c'; Com o na,cim:nto de su
'

I f ]!1inhl Ir3n-, r'20jT;(:O a 26 eH I
� j1lnho p.r. e�::ã t�e l)al�hf'n;-!. I)

cf�méride n;:,_j1-,. "') SI' F' .Iencia .Ioâ.o ,,2

sria 1õ1:Ul'ici<t Bo rba :'" t'!fl .'t_!a "sp-o��� Da., .ú.. n

filha do :'1'. i sé1ma.
I

- Deflui hoje fi

t"licla da gentil
Maffezz0jJi, dilé�,l
Jacob Maffezz�, li.

I

I
--- DCsrL -O di· � elo

D.11-_
I
r-ncr ntru_se eng21�na(to () 12..:

j
J<i:>l'lhif'h f!

- Faz anos hJjc o J:JY'll
1 ceI Marcelino.

- Ocórre hoje
""<r�;"cr':a;;o nu.taliciG dr) sr',

elides Zimroormann. 1 .., t: sma 1 recobcrá

i
.L'"-I(t.�s� M iriu.

- FeSt�ja hnje mais unn pri_I---
l:.'avéra dt' existenci". a g"l1t'l Via :antes
srtl1. Mariia d9 LJurdes Arau _I.

,

-���}tl f - EncO!1tJ��_so r.nt"e n03

jo.
_, ':... I ['gnns dia�, dEyend- r,-iOrnar ,,_

r. :� nhi1 à F:or!anf'pOliF, onde ê

rf rente da filial d2 "Grafia 1 ,rJ

Ht, ,1, rlift 1";;'"
SNES.

--_ --�,-..;....---

- qu� a zona lnn.i� baixa dr

terra é a região d� 1\l\:t1' l\:l:01'to. :!:i
tuada a 39:; met",,::; .-0;' o nivel �!'J

: ·mar.

o (JRl�IVlE NIVEA
alimenta ao cut.is

A epiderme - de extrema
sensihilidade aos raios do
rol. Pru'a prctegê-Ia nas

p1"aia ..�. TI:ida r:1:al� ilHl c-a 1')
que o CREiv.l.i� NI1.-mA. i1'
um creme P:::.'l o dia c

para a noite, insupera ;,,1
para a limpeZa da pcl" Q

-:;omo ba",e p3ra o pó (.!e

arroz ou rOU{;C4 Ct{Ei.II�.1
NIVEA é o único creme tIo
mundo que eontém Euce
rite, sub",t['nc'a de glande
afinidade, com as ('ulu!)_;

cutâneas, a�inclQ cunio u:ll

tónico rCI:l.üv�do:.· dü-s t�C\
dos da epiderme. €RE7>::E
N1:VEA, penetra profundu

í mente na cuti�.l' tornando a
bela, ffi!l.cia e elá.,t'ca. evi
tando o ressecaru.euto e 1 u-

- que o Padre G:·nc:;h'in. ;'lL1{)-
80 agitad.or poliU�() !1C! ,

.... -C,l<��· ..ca
no, pronC:l::1u t3dq� 0"" dw, tIUIa

cohle.téncia pelo rjc!.!() oQ cnlpn:�ga
·145 datilókrafas eSpeC1G'n'c ,te

,):1-'ra atender à SUa cnf)r1�'<: ".:.,·crras

pondência.
- que. COOl o lntt1ltr) ti." frn1l�n- t

tar O estudo da mú�lca. [\ iJi;)iirAc ..

. ca pública de SprinGfieJd. I...nl lVIa3-

sachussetts, nos Esta-lo:.; Unidos, ,a

luga a S{ltn client".::l1 rii�cos ;(}:1�

lrt'âficos; c que aquela biblioteca

possui mais de 2:1.000 gravaçõc:,
mUSicais de todos os génetos.

- que alguns t�cniccs de "r.ra

tional Physical Luboratcry", de

(Dr. 'lli.':'TS RchclIo - Colabo- ração especial para "A Na
Estamos e111 plena batalha vitaminas, O organismo pre

cicutifica para vencer os ('5- cisa de todos eles mas, a ques
tignws da velhice. Ha poucos tão. é saber eseolhe-los
mezes chegaram telegramas devidas proporções. Regra ge
da França anunciando a des- ralo indivíduo dá uma prefe-

i
, coberta ele

5.H fdm, 5-7-1 !l5 J
L�m, Mereudo e Saí.ur

no, favorecem aUmenta
ção,

.

terras, a�rG-pecu5.
ria. mi.nas, 1JrÔ!Jriedades,
cartórios, tr::mSlJOrtes, mu
d?ll<;as. correios t.' comér
cio. E' bom ser rcs.erva«o
c :,li"udente em assuntos
mmwtál'ios. Os nascidos
ne"ta data, podem consc

:;n',' nOÜIT{'1 t'Fevacãn nn

Juventude. Seu (j'uúinio ó
fi {10S cartÚl'i':I!:, destinan
do-se ::> m�ntcl' na:;:· e har
monia n::.s famÜias.

(ImpróprIo até 18 anos)
: fi. hü,1oria trisi(!, vazÍa, ociosa, boemia e dramática de
M

uma UlllHwr que nflo (!onlwceu [) verê!adeírf1 amor. Gran-
de· dCci('mptmho! Maravi:1hnsH musica 1l1cxicana! El1rI'do
(lUC abson'c e extasia! Acomp. Compl. NadoJ1i11, ::;1101'1 c

ª jôrnul americano. Preços de costume.
.,.

·":.HnmmmimmnmmHllmmnIUUliHnllnmlflnlll'llUn!íltlmnmmt�'

tIORIZOl\J .u-\.IS:
1 _- '\:el1 (1;�g€r�l.
5 - Façanha Ip:i;J.J.
'7 - Um ri,,;.; fi']'3 da i,Bl1él

os alguns l11Í111.itOS

!1úlpebr2E.
i\n1inue () baton

ildnrle clara�
Prenda uma [fôr IVI :,euque

rente.
[j - Milho \<ltTP.d.).
9 - Agua.
10 - Tem:1a çOl'siclr;:radá

como lar.
VERTIC.t'dS:

�onchte na

1$ •

CascalllO I
ROMANOE _,[

T· O' S A�L"E"S,

de certas rnulheres, de cer

tos til;('·s femininos.
Um bom slstem.u para

não errar, 111uando comprar
um vf'stido, é observar : as
novas linhas da moda e ('.c-

° seu

1 - Teixo.
') - Anel.
3 - lnstrmnento c12 feitio

da flauta.
4 - A.preasado,
5 - Brisa.
6 - l32:''3élrÍn.

J! -- Jt -- X --
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deixar de encarar t.J\l 'ão

p-ra o espo-�e

'I'alvcz multn gC;Jll." !:i'c
----'----;.....;----------,---"---'-----,-....,...;._--'-'----,-----...,--'-...._-----saib� uuo dirigerites de

Palmeiras e do Oün',:;:c:

São estes os jogos restan- ·'·,�a·:, =' da série cI'? ;-;. Pau-
1 r» 1 Rl'O CU'" atual lc, a,c) Ib) cu cm GdO Pau-.:.�, ".; , ;�l a r 'i''-. ..,-

i�en.-:'.t.l �E d�Sf1l�t. c,.1 n(,' Ric, di- to.
Pa;Jrü lHO V:Jlt:1 ,5". � �(':r um

.
-

-

�t () (' ite) 1 o

, . ,
,!�;\;ell'" l' t ,'" !-;Úln l';,1.I1", Día -f ,1, no: e _.

h·r:l D �'JI - 'l;:r:�a{lp" (Cl"lJl,\'C,� '.
'Y fI'"

'
.

lJi:.. 'l . E"trda \ errnc- inal, no lho ou em

I U1il x '():iLl['IC, n.. lliu. --- PaT�10

a·s'sunlos! ::;.}X�·(in.::::
-- Aust.iia. em S. if.nI?}ian2; �1·�n���e!:",�91·";�;��[O

- â_::Oa t 1 Q., \.J.!.�' ,
.. ,-". v �, ..

=-:_: h __

, Dltl �l � Vasco da Gama i -- - -- - - - - -

Nacional, no Ri? i TENTA O GUARá�Nr
Juventus x Palmeiras, em I
São Pa�lo. .' I OBTER O CONCUR�O
Dia 11 (á noite): Primei- ,

"I' '�"I:�"" ""�'

to colocado da série d� S. I DE �AjL�rflld��U
Paulo contra o 2.° colocado I

.

da s�rje do Rio. no Rio do Nascimcnro Ó ('.OmO uma bor

.Ianciro __ . ].0 colocado da 1 ;,,:l�:J. Nào par:; em ncnum iu.

5l'.-;(' cio ElO f::mtra (}., 2_'� co- I
�';'l, O1'1.L ,-:,15. S<lui, ora aco:n,

:·;'�.1l:;:1- ]UC':ir,]O da serre d;';) Pau-:] r, �J ,le um Clllb" para outro,
lo, cru ���:t) Paulo ") 1-1-: d'l ,u.res CO!l.':it�ntemel1t2'.

cm Di,,'!) ';Í IH);( '.:1. l .' c(!ln-! ;':;ravp' a princip;o, no OJimpi.
.. 1. l·�· .:..... ��. j'� SOt- "'''lId. I _J •._'_� -:

_ -4 •(dr.) ( r, .'lt_ t 1. L·=-:... .. i) r!... �·'LJ
;ntio l\f'p'JíD pa.. rn (..-aspar, cn.,

contra (] :�." colocado d:l �L'-
'

•
'

.

1 � :;"'-1' .-. ;o""�r 1)Qo Tupi. It'oi, - ,1., \, ,'t:o _

ríe eh Rio, no Rio (!C .ía-
I' Hl",':,�� �!:-J�;);S p(o Paysal'_

11(,,'1') 1.° colocado r-'.,·:l .....
. \ - - - -�-� ,,",

,,'," ';:,-a.a c",a. em. Rio do ::5t1',
série do Rio contra o �. J C:J-

I 1'" Duqu e .1:; Coxias. SegundO

�if��5!'tE��f:�\� �gm grbn�gs aIrativos as ôuas últimas lutas �o 1!1 ':,::::���:��;: ";�;:�:!::,:�:�d:
ImiLl��'�ã����:���'t���c�:s��� rturno,\l dnolO POrlgme ,dg �n�nnd!J nJ1Ul1Sa""O çdo 191:1; :.:::u:::���{:��C�::::i;��J�,�::::�NU1ICIAS vindas de pelos esportistas daquela demarches, pOIS nao se sa-l i UUO O bü li Uu i)ü Uu U V � nfi d! que

." _"dão conta de que orósnéra cidade, nos dois ba quando voltará o CO!l- I I,�
•• • "'.. I n: cnto var mudar OUtrn \ Z VI;:

tanto o Comercial como o prinleiros cotejos.' junto palmeirense de sua IUniC31cente O floresta COlltO 1 dos maioraiS, ·estara peleJando' c:lmisa?Atlético ambos superados, .JA' SE achara abertas as excursão. I Estú para terminar o Pl'i�', enorn�e importância para dia, em Rio do Testo, o :F'lo-
{
.- - - - - -

- - - � -

pelo campeão do centená- insçnçoes para os próxi- Outra nota interessante meiro turno do

.c�n�peO?2'-I?S
d01S club::,s,. isto se o-Il'�sta s�rá, visit�do pe.�o Fió- T����;� !r���rtg� coml:io, pediram revanche ao. mos campeonatos de bola diz respeito, segundo infor-I �o dO) see:lElcb divisa0, Ial- ülarmCJ;:' as :llbm.L3 co.loca-j nda,' G,qu. Ipe q�l'=, peidendo ""I'Ut.\NG!!l " :;aranta. seu' I d G Bit 1 'b" d L'

- .

b'd I'
'- a.

�
_

•

...:.:"lU;:e. � S1'. êrm�11.0 e- ao C-3S o e vo�el 01 alga! J?açoes por nos. rece 1 as,. iando apenas lllilél rOébcla, coes, o'lde aIn;JOS, ]\.lnia- m.::ns Cl'lS pon:os llCSce c�- dlllJH'il'O

�.!_uehl. ReDoV.J!,-se-laI?�.as- j !?lumenauer.se
de Despor:' a v?��a do Bang-y., de,Mon- f

para isto. por sjllal ri mais 1110n Lc com o :::30111 Letiro. f t2jO, -,('r-:::�:-ú afas:a[�;1 Ó,
31m, �':l D?'lSaçOes VIVIdas tOS. . tevldeu, que por aqUI pas- � fracQ de 0U2P t'13 já teem se travam duelo de vida o'..! I disCL.��l p:úo iitlÜo. i\cha-

1_
.

-- -- -.- - , ---

MI
! Hor2��e�1ta:jo ao t,)úblico. A- de Elorte p;ra I:.ão fi·.!a;_- na ii m.o; E10SúlCl que é pouco I. f\",.. i"on4":\NOI"<",-

i irJ'llT 'i... H!����.' í.)

�il ii" "tpenas d,;J,a:; pelejas estão "r3beiro". Tendo iá ellC8l'- ;pr(Jy�Ye} li'TI. suc<:!sso aos I'
-"

-

,

" r' ."", rl� ·,,,,,,-1 �1 +;;0 1'av.".o seus J�OgOS ll� nrin'ei- i c:::u&.r:rbdos de Maba, 111.eS- ','f!l!i'.... c;.�'.amo """'�e .!\.�,••��!,j,',,. r i P_o6_,,· __ a�d.s, ql._�_'_:O e.1.ç,_
"'-. d

' .. li", _',,:.;, . (11!t. -, _

"''' -

� 'VZ1·emQS CIU �('ao apeEas .ra metade do c�rrlpeona·�o! I n10 l)oi"oue em se:lS cml-I' I- 'um Cl'l'ldro qu� se er::COll- o alvi-e,egro do hairro mi-; Dias. ;) Floresta é �lais po- I JUV81lft!S e Naciona
." I tl�a n;_�3 p::.'lme::'as cDloca- lionário espera. de, braços ,'dero::::o C?m;udo, a\,esta ,0 I Alais dq,is prélins, t�rça-fDira

fi" I C0es. cruzac.os. quale;.uer 1Topeço exer{lplo nado pelo ..oan�:l- :õ. ncite, deram continuação '"o
Banc�éi1'an�0s X !�gua dos dois contPnd(}res� Está rantes, frente ao Unlao,

certHn1f� nlunjia.l dr quaircs
Verde, ;:li esc::' L!r.12 la-:'a que I luta "lerá trave.da no ('limpo que S2 multiplicou para e-

campeões, Em S�3 PaulO J ';u.
::;2 :'15.�� deSDerta a curiosi- do Bandeirantes. vital' uma derrota. - dI' ',; ,

> I y'mtus, ·ce.mpeao a ta�a, c 'm

U"'ad? C:03 aficdonados. tem Nov<l.mente em SE;ll esta- Tal'lez sejam estes en-
, _

�_.-

gl'andes diflCU'd"d:s, E'.lP-l·OU o
<::ontros mu tanto fracos,

Climpyc da França por 3 x 2,
mas tambem pode ser que

- lVIuclnelli pa,
venh:::.m agradai' totalmen-

lell1brou rie

jogo
São

esportivo ·Iocal
110 oeste, a derrota do
límplco c a decisão do Tor
neio Extra, são assuntos
QUç provocam comentàrlos
dando li entender (lU" o Ian
esportivo de Elumcnau ain ...

da se emociona CO!?1 seu r'n_

de
dos

tcbol

estará. em
"I, •..

e domlngo Q

C'" A. Odrlos

"

equrpe
Renau:&:

iguais

- r-' -

"'::- ':'1 � ..:_' ...
� r;r-

• W
T •

�
,

1 e. (;0111 I'é.:SLd taàos 811:"'1:J1'e
e1.:cif""Tf ,?t! ("!:-; �Pll té r·rrlÍLo.

.

'(

RIO, ,I g'llE?ses. jor;arrm
à.s 2:1:i:. 0'5 ur".tguai"/3 o.

bo".:1'') l"i rnn :-�'11,'S (1. �ioro R;,-\
':'�'� dc"críam S� l'calizar

, � e

I gÔdo lambem por 3 ::<: 2. c�.

r.urio c Bernrrdcz fcram i'xpu-
lWjl2, l�ss-s jOg-'3:; fã" V2,�(:O;' ".5 no 2.0 tempo. Os g:J3'S: B":
Ausb 1:.1, 1:0 Rio; c Paln1eirtl,; x nurflez 2 e G·un�nez (Nacicnn])

F.Stl:( ',ele. :-en:1'lh:'" em .SEi,] I c Pa!�lnto c .T�nitl,; C.;l't'i.':(L (S�

11'au.u. O a1!ameU'AJ fOi mmlV;J.
I portingJ, Henjell f ,[: l.ng:J:1 :l

cl' pelu lllau lfmptI cm amb <:

I qu?nti'2
d� (;[$ :187.890 00.t

='..ls CDPitain�
,

I

Não há democracia com
19rW['Dnda. ./... c.lrtilha é a
clla"c do cOnhecintentn,
M.alricull'Wos "8 1\ 1I'11f!Jh"_
til" 1lI1111 CHrw rie <:'duca�ã[)
d� IHllllLoa.

!
!

-f!I
assim, 113

\'.1 ele um grande (ucun(ro fl1' '.

final

11lais
j

� li" �f-." (-Hill i7$,"-O"'"'lrll"llnes
I BLUL1ENAU '-' ,j(JI;_�VILE
j Viá1.�ens rúpidDS e s(�gura.9 só
I
I

no

EXPRESSO ITAJAP,,;

PARA TODOS OS FINS INDUSTRIAIS
Infernational lhe ofarece fõrca econômica

para II jndú�tria, por intermedio 'de uma série
complefa de mofores industriais. Modelos PQfQ
funcionar r.t gasolina, querosene ou Diesel;
desde 16 H, P. até 180 H. P.elPerâJeràm I) último

boade' ficando DO
alto dia Urca

nr01 -1 (lIfer:di':mol) - À3 pri-, c_ndn C f::,'!.), dissu-am ".s jO;:11'.o
l'l{·iras horas d' hoje, ....d!l.s prDxl� 'eICm p'l'dido o úllimo bonde!

h1.jdnd�!)
�

do MCrro da Urca, pur_ F -ram 12-';2d{)� .1 PoEcht e (l�ií �
il,-am p?d'dos de sDcOno. Ci1<,_ ,;cguirJ.J1:1 rara '31WS l'{;s'<lênr·j 1";.

I"N'D U S f,R:'A 1'5
CONJUNTOS El.ÉTRICOS
série de motores Internationcd

,Clom g&rL1dores inc:lui medelos com"
cap"ciqade de 1 KW. atá as KW.
e' podem ser GquipCldos tem r�gr.
lenior ele voltagem e oufros imtru-.
menfos de. c:ontrole.

úente verdade,
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n

de três para fi,scalizar
medidas oes. Ministérios

le Dl'jnr("rneUtO, para prcctd rr dr' tiro pronuncioucse um ír,cêil_

!:.-tUd.1S sobre organização, cl'lI. i [:'0 de 'pequena;; propsrções num

uit,QCS e mC10(bS de Lrn!'!l'h", l,nonte d� f"J'lUgelll .s:[lludo pro,
.

. ,

rl�J3 unidades administrativas do
�

..cimo iI ��t[lnd� D- da a inflan12�bi-

r,,�nistério, bem como l'ugel'il:' PS '. 'j�,de '10 msreri. 1 d:: combu!,;l::;_o,
rncd.da-, ...rue julg-:r necessarLa�' i t.err-c mpeu .. ,se o oxcrcloío e 1..0_

;t SU'l ractona rzação !' ap"rfei.! "P", lnl:n,,\.élS d .. p'duc;o"i <]<:> :'<lU
r03mento. O presidente Get"ll!n I lJ�a:3 e are1i:\ d bl'}arnn1 ns crra ,

Vargn1; aprovou li exposição dos I h1:1,S. Não houve ameaça no pu.ól
:l1ütiVOS. d':! munições, nem tampouco i.() I

---- VI" feridos,
RIO, 4 (Meridion'll) - A 1"0_ - - - -

_,:1:1:10, 4 (Meridional- - o Drre ;

,.,Dr Ger?r {}" DASP sugeriu ao

P"€S'd"nte Getul'o Vargas a cria"

ça:o, em. c.ada miniSlêrio

GOVERNO
,
._:Df PEIPING

",""l'itrNG KONG, '1 (UPJ -- No.
11('ia Polit ica não pode permttrr
;;. rca:iz.�ção dama segunda ccn;

"enção pura d'fe'u d<_>. petrólt'.J,
anunciada p'":r.� amanhã 'às 2�

11r.1'['S na l�NE, em virtude d�
'é T' promoví.ja por um ól'gão já
conSiqeruGo sUbvprsivo, cujO fr_

i hornonto foi sclíciradn pela Pc
licia.

itô'/ian'o contra

greve dos vermelhos
Insuflam 8 anti-americanismo

RIO, ,1 nvr'?l'idionnl) - Chegam
nrvos detr� 111:e5 do íncêndtc no

t::a;ól de municões do EXerclfP de

'vlnl'llmbnia. A 14.30 }1:1ra5, qu 'I,.
�() 0S 1:1iftal és f'lZ' "rn €'....-: 1'cie!['

7i"",p-pn9 -+.. !lfrl�9 #Ii �Pvt, ..-ws Bt

no

FY.P'P ...�W f'f 4,J fi R to

_1 tl ..l�. al.'U(1J.rbt.J

em auxüío de" n05-
,0 pms, no -CB"O (:08 �,]ress.1.o. C

•

JJ '\ndn do ahlur:.;.nh.' Carrrev .so

"iro nl'�t:�r'" un �1tj."p·:dadt"s no

caso :rl� �uerra".·� jernai� comu

socialistas criticaram for

P"I(PRlil8S0
BLUMI<:::NAU-CURITIBA
AGENí'IA BLTTMENAU
'f. cU! N01J<'mbro. , •.• '<

Il:nd T('leg-": "LIMOUSINES"
FONE 1002

PREWO: o-s. 151' 00

AGEN"l"!I.A CURITIBA
RIlXJ. 15 "y, NQ1'em7Jro N.o 6:/2

7

Entre' as nu r : .t'o�'\ li cr:ar ma � ij

m.s' ,�, s dlplomáticJs dG

r:a As:u. Um') debs,
,'oria ctl er."haix.:da,
Eéde em l{"araki, nO P' <j.ll�rá'\

.1€ e a {)Cllr", com ('ut'b'Clria 1(' '''.

gaÇ:ão, tCt;B :"ua .séde em J1ma_

gart�l na In.!onés; u, Sá he_s�
.,

'

que q_té o f'm <lo ano de\"e1á '-,et'

cl'iad�, em rvrani!l3, 'nas l<'lli,l_

)'[15, a l�gação do Brasil, e ,,

vando_se, dt'sse mola, a cínc') n

nú:mé>rO de -missões -dif'oll1átj('él,
Q(. 1'I11SSO pais na. A&ia.

FRAQUEZA EM GERAL
VTh""J10 CItEOSOTADO

(STLVEIRA)

UTlGtO SÔBRE
QUi=\TóES fiSCAIS

os CONTRIBUINTES PA
G.H'- mtrPOSTOS EM

nors 'ERTADOS
Rro ,t {Mcrid;onall - As

autcr-ldndcs estão sorjamcntc
nreocupadns f'1l!11 a situação
da zon 1 litigiosa situada na

SC1'1'3 .\. írnoré. pelo fato de

que os habitantes estão pa
gando Impostos em dois Es
tados e oomecam a dar mcs
T.,S de i :1pal;i0;r�ía e descon
entamonto em félce da situa
'f..o irrf'<:;llhr flue se eterniza.
',:; autor idades procurnm ("1-

entrar UT,) meio para solu
-ronar o :mp'IS1'C decorrente
das ai ividades do 1'isco,

1\'.�SHn·:GTON, ?!I ({';I')
() sP(�refár:o da Defi'sa, �c

lH:�l';lj Gporge l\larshall. decln

rou anill a C'n!l';5:sáo àa:; Reln

CrtP'i F�,·1\:1··n;,es da Cârnvrn ,] '5

RC}H :'H',1':-i';1h_'<j !;U('l "f'��"I."e,r:H

mos (,]�it�T t·.l'Rs·d'�r�vl�l IlffJ� n�s-

51) ilt Uli;f�lr!3.l·�·acfin de rn s t.e

r ía l (:·;rt.:.'·� .)S 7.I;lf',i).flo.; (:lo Ire.m ix.,
í'ê río (lt' :!{' ital". [':{ lne Q pro

Jeto :ie i �� !]{' an;.... i) () ao (\I;tra.!l-

'e!l'o. na sorna de oito }>ilhôc',
fle d')lares. ?\;�l! ....ItaH rliss{"': -

"A 11P('r.;S dane da (�cfnsa. S!·

torna ('11:<";1 ,\(l? Tnil<'" �·l:'i.r·! r'�: l

n(t�,�a.;; n:H';�CS "ll)/"'ri"'ana.s. Os

E�..,t.-l,-lrl� 't'u:d,;.s "";'111 fO:\'l:í'1,,'Cl1-

du nl"t�r 411 m�JH(i.r á '" lnéri('a

Lat_"'.ll:t à h�i ,e (1�... rf.'(o!n1)olso, a

fh)} (tI'" aH',e�.. tirar liln papel
ID3.is at.. \ {) na (l.efl:'..:a �n l1C-

lu's1c!'icl od.àe:ata'i. O }l:ro<;rama
toLa! COTe a�;5nC'�':'tr os recursos

In·Ut ..lres cc..tZ'atégh:os d:'s ou

tras Rr-púhUf'as. aUlcri"anas

cnn) -(,S dns E,;tados Unidos. e

assc,.;l.Ir;u· a .elltrC'�a de IDatc-

r1als l'"strí\téf�icírs essenciais (> o

cllmpr mento da missão da de

fesa hemisférica".

4 (DP) ,-

J
,egTcdo m·lx'mo. Ap' Vil:; -;uuc- [!;�am ,a nnior pnl'le lL �,·tl.'

bem infrr-: �p que é v .... l'i-s v�z�s ;.1:J.p�·dot· a {._;:f(rço� a criar outrGs tipü'"l,
()� ESt,IU05 i C'T![j'-Fnta o� ES';lt!OS Dnido3 Já desde a bomba de h:drcgenic> ',-

b-o'llhfl.s �'_ fé proj icis <1tOmicos para;]I LI.

ph11''Jn=o que ílgor 1 d '. �aria ou guiados p-�o rad.io.

-EUS Al\'l"�<'!Oq :"OR,\l\1 �UBSTrrUl!H)C; 'PD3 ES-?I���TOS
RIO, 1 (�rerid:ona' I - O ';1",' p:tomuo disse ao presid"T.;"

A.ri Pitombo procurou, o presL lU "lllli'! V::!1 gas atribuir 1si () ,:0

dent3 GEtulio Varg2s p:)ra qu(:; -: :h1tO de ler vob-:!do a fav::)"!' 10;

:nr_�e de que S"US amigos, que! ,díciona·s, interpr�tando as i1C- \..
e";:ercianl Cm A�3goaS fun:çõe� 021'

(lid']s cont!�"1. 'Os .seus an1;gf""S, '0- ''
cargos do serV1ço federal, ';"1_ n;:; lcpn-sal:a. "JWas CFlá V. "!1:".

v:alU sidO, tOd's, remOllJá{'�_
1
('ia. 111Ultrv enganpdoH -- t, I'j�l

,,�·:lnerad.os e ,subStituídos. ') �r,' {!itú O S1'. Pitombo - acrl��ce.l-

wndo:

'*
�e'1{':i!;!
\fira!n infoTnH1GFe�"," rlh lllU '"bCdi_

1 0 �m energ-i::� atrmipft, qUI) Di!

tIa Rus:-;j q pa ra a

DECIDIDO O
MOVIMENTO

PAREDISTA

que foi forneeidu

da CC/missão Le_

Atomiea
8e�:lÍntt!

1{'l!umo das revela�õe>< de�sp. pt'_

o técnicO. aludido

fugiu, n Russja havia coml)l.� lÔ

,'o a fao' jc�ção de vinte e '10":>

I ':'m]y1s atomic3S - todas rln r;_

pC: "'comum" de plntoni<l .. Ne!j;;:t2.

época, o p;ano russo pre"j,l 1

fabricação de umas cinquellt?

----� -----_ ..._-_-

f",mbas sromieas e cerc3: d" se-

tent'l e cinc.o para "meados de f':AO PA{;LO, ·1 (Marid,)

forma, o citad" ;:t:);tlveram r�unido:; os pre:-íh!t:l1-
te.s de vinte Centres acadêmico.

flUe os rus,o-' C� São paul", clecidiml0 inicill

r1edicavam rOdos Os seus e,'f' r. t m1 d,,:; m�iO!'cs greve,;: �.�tU.

,,"s a acumular bCl1'bas atúmlc '" d:mlis I�OS últ'mos t�mpos, �,l:_

.standard" sem fo,bricar ·'tipo.; (ialmCl1tr, o movimento ê:lllIlg'

(,.xperimentais" .. o que se inicr ...
ia onze centros vcudêmícO:1f dr_

preta como qu'" não f1bricI1raln � �ndo se e:qend'r depo!.s aos OlJ_

l-.ombas de hidrogt'l'Iio. QUanlU à

"V.Exija. é lutlibriàdo fI1:_

'''"'dsnt�?-mEnte por seus ía1::,.:J.';

�,l gos e ('u vou pro'rl'_llN" -

e em ...eguida exibiu a.s ficha" '1'

(" da um dOs que subStituíram
o,' seus t:cITC1'gillnál'if s. e 3 ;"

("11ft D,p nlaiori,'}, er
....velav�nl ... (�!�

de de�fa:q\les crim:n)-

'\ iut]<, J r"llfif''!l'' lima """ii'_
rf"�rlP. n.,('t""�"jl:,t"\tf;'J (l enriQuP(';cht
em SP'lB l�llo,o:_�� df:! cu11UI'a,
'-:ooper ,1"1' ra (:alllp"HlIJa de E
'ltlCtU'[.L) de .'" J1I1t08.

JORNAUSTA
CONDENADO

COtl:O ESPIÃO
PRAGA, 4 (Ol') _. A Co,,, J

ce E�t�do coml1n' s"a �c:)nden{'u�
i) jornaljsb
'\Vi'lianl OatÍs, corl'espCln"e 1te

d.\ AssccietOd Prcss, a 10 anOs de

r.l·'.�ão como suposto eSpIW).
'três 'Ilntigos €mprega<l:lS ,",h(',

(I>S, à'l' mesma agência, fo""m

rrndf'nados 11 prn:l'" l'Dl rp ]I; a
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