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h1 C:d.12ra dos Dept't�dos cu

neb im!n'(,1�3a, I) Dmne da
11'2SS0a que 1h_0 teria r)l"·ppicia
d.v a opOl'11l1 tidade di" "�onhe-

() ceI' o aludido l"I'la1.orio.

c1tur nos _ç
.... l'tidas politicc2 todo

c <l'l.'lãü COII10· parte II �itillln 11 t
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l;J...:l deli�ênct.:)_I.� no };cnLja d� _:._>

sarticlil�!' a 1 êrle

tica. acusou a comissão in
vestigadora suéca de faI-

- seament::> dos fatos re,)!iza
dos com o incidente. Essa
entrevista constitui a pri
:'neira discussão do aSSnl

to por qualquer jernal so
viético, não obstante a pu
blicação de varias r,otas
trocadas entr2 os dois paí
ses.

nal em sua composiçf!c' -pl('rh\,
são manifestamente :nsuii
cientes par« a realização dc,s

rjulgamentos na propoú:ão lnl-

daí Idos I
nima exigida, decorrendo
o acúmulo e a morosiC:,,�t"

processos em tramita':;él'l
---�---- --_..__----------_-
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CI'$ 100,00
Cr$ 60,(1(1
oes 0.50

Para casa de famiIin Cl1.1

Informações Iltels
l"ARMACIA DE

PLANTA0
Acha-se de Ptautão de

14 à 20 do corrente, a

Farmaeia G L O' R I A,
à Rua 15 de Novembro,
Nr. 591.

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA " •.

BOMBEffiOS .,

Fernando Velasqucz
D" GLOBE pp.5:SS

_'\ agricultura, axgcntina e.st;,
r- t� avessa nela unta crise. r,el .. )�.:

(k· longo período de mau tempo'
)'.crticulal'mente de SêCdS. OS f'l

�!.ndeit·Q'; argentinos estão lu

t.m'dc com a e'3cassez de mão de

on: a. f!l.\<1 prcjudíca a colh"iw.
deste ano e a semeadura de ano

p�ôx:nlo.
O .. exército arg��ntino procu+a �:r.l

cooperar com os agríeultores. na

:':l <'1 sotucão do problema, se.m

p.::'t.� que for poas.vcl, s. ..gundo (�C
tenlJinação ,do Ministro ,10 E�xlr-

N

A NACAO
�

Redação, Adimintração e Oficinas: Rua São Pa.ulo n,

3Hil � Forre 1092 - Caixa Postal, 3&.
Diretor; MAU lt I C 1 O X A V I E R

EXPEDIEN'rE
Assinaturas:

Sucursais: RIO: - Rua do Ouvidor n, 100 � Fones
: 43-7634 c 13-7997. � BAO PAULO: � Rua '7 de
AJJrU n, 23{} - ·'l.o andar - Fones! 4-S277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: - Rua João Monta.uri, 15. CURITIBA: ..:_
Rua Dr. Murici, 70S - 2,D andar - Sala 233. JOL"J
VII.E: - Rua S. Pedro, 92.
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:: HEMORROIDAS e
:: vARIZES E ULCERAS ==
- -

E DAS PIj:RNAS: curas sem operação ==
ª DISi'EPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COUTES, 5
§ AM:t:RIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS ii
:: CORAÇ.!iO, PULMOES, RINS, BEXIGA, FIG.ADO 5
� -

as massagens, cessar o tra- !
� D"., A R Y T A B O R D A ----

::
tamento. O efeito 0btido :: f\ - 5
não S\? nerde Dor isL>. ::: =

- - = -- ME'DICO ESPECIALISTA-- :::
As�m oomo Hoon�� - =

com a higiente do COqiO. o � Clínica Geral de Homem, Mulheres e CrIança. §
tratamento dos cabelos � a

� {TOUPAVA SECA: 9 às 11 e 15 u 17 hs. BLUMENAU i
observancia de cer�as die- ImllUlmml1mlllnUmmUllmUIIl�lllllllllmlllmUlllnJlJnnlllfJmllllr

tas, as massagens S30 un1 j D
- _._ -

�uim�Sel�-;e�-;_'e�etiç-ão, di-
bom habito, e tJda mulher go-lhe, !lois tudo isso- já leva
moderna deveria adotit-Ias, nos quadros de horarit) d� tra· selos de outras nàturetas e se

pois eliminá-las com�+'ta- �a�ho, nos .balanços C0DWl'- rã agravado nor mais um: o

• .,:
'"

I
ClaIS, nos reCIbos de c:nplaca- selo de aposentadoria. Que-

lnen-ve �os programas 'L.e menta dos automoveis parti- rem afogar-nos! Que venha
beleza, e perder 'um bom culares; selos em pene"!. Joa-

- tambem o selo para o "!ntc','ro,

fator de saúde e de bekza.

1016
1148

H O S P:;: T A I S:
Santa lzabel ., 1196
Santa Catarina,. 1133
Municipal •. .. .. 1208

Assístencía Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tenda Publica", que a

tenderá, gratuitamente.
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a

qualquer' hora do dia ou

da noite,

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro '

.•, ,. o. 1111
-(}Xo-

êsse

Ivisos OI CODYOCaçÕes I

E
Muitas vezes temos ou

,;ido pessoas afirmar::m1 :n�o
querer submeter-se à mas

sagem do rosto porque urna

vez começada não pode �er

interrompida. E' um grnn.de
erro: o mesmo se devl2ria
entã::> dizer da ginástie.:: do
corpo. Pode�se muito t·em,
uma vez obtido o re'lqJta
do pelo. qual foram feitas

EXPRESSO

_ BLUMENAU-CURITI'BA
Elld, 'releg.: "LIIVroUSINES"

AGENCIA BI,Uil'IENAU
Rua 15 de Novembro N.O 31l

FONE, 1002
PREÇO Cr$, 155,00
AGENCIA CURITIBA

Rua 15 de Novembro, N.I) G2!f

1'(.•.

Outrc. pr-ovld e-uc ia, tomada l,l'

I) govê rno tia Argent tna Pit.�:';1
a.umen ta.r a produção durant·} ("

pei-íodc 1952-1953 foi n concessão

F d'J créditos aos agricultores t�rr.

I� ccndiçôes ravorávcíe. Banco J:)

,volvinlento industrial é parttcutar- La Nacion Argerrt.ina ofereó<:t;1

I mente sensível no domir-!n dos (;'i>clitos em boas cond.cões pat [!

i produtos aumentares. bebl-tas. pro- O financialnento das cotheí cas

I dutos texteis. produtos qutmtcos. ,_los pr lncpa!s produtos rte expov-
materraís de construção � ctficn-I i;v�ão Íorragem e cria.�ilo de �'a
to. A criação ou desenvolvimento do. Os [uros seria anenas de :�

da indústria siderúrgica uarmí ttu po-r cento.
nos mais importantes paísos da .-'\.- l Quaisquer quo sejam as c.o.u<:..>ns

mértca Latina atingir o �nr-!; ai.\ (.1ue a agrucultura arg(;ut:na es

to grau de adiantamento. ?J<'sse do-

m in io, cita o jornal. partícularmen-
('te no Brasí l, a ampliação da Ustna

de Volta Reàonda e a crtacão de

urna nova usina no Estado cie IVH

nus Gerais; no Perú. O pro ieto das

usinas de Chimbote e na Colom ..

hiu, em Paz de Rio: na Venezuela
o desenvolvimento em curso da f"X

por-tacão do minério de f;e�:·o··. da

qual ntnguem pode ainda dizer ')

que de rrnpcrtâncía apresenta,

gredos, pelo menos no que
diz respeito à política de e- O Caça e Tiro "Dia.s Veltrr:'

feitos imediatos, corno o pro- que possue uma dínamica di.

blema da reforma do JVImis-l retoría em que pontilham :\l!l.�:'

térlo, por exemplo. Neste pon- res de eonhecrda rapa<;l�"-,.de, ,'k
to O sr.

-

Juscelin6 deverá sa- i pera, brfn'da.r seus asactados ':'

ber o que houve 110 recente I frequentadores com uma: h·.�ta

encontro entre o pre.stdente capaz de agradar 100%,
Vargas e o sr. Lucas Gni'cez. Aga-adeceridc o convite

.enlr�
-. -:

O presidente, com sua magía, 'gue à reportagem pelô -sr. Ler;l �.
poderá consolidar sua poIíti- Atcantara mui digno, resou.r!!i

rca na Un,ião, incl�.ünd[) Mi- de; C�ube, almejamos feÍiz .SU';�5-
nas também no eIXO de que S0 as comemorações' a serem

já faz parte São Paulo, Mas realizadas pelo ··Dias V��ll1Q",
nada e nem ninguém logra-

.

rá evitar que, nos bastidores, ----------.;..;.......;.;...............----..-.;.....-.;..;..._..::;;;..;,;..;,._;.;....:..,;..;,__;..
mineiros e paulistas já este

jam disputando a fL'tura su-
cessão presidencial .. ·"

'

,
!.

Em água 'morna avinagn�da.
A proporção é a de um co

po regular de vinagre para
cada litro d'água. A tinta
de escrever, quando rão é
usada constantemente, . às
vezes, resseca dentro dos
vidros. Nestes casos. não
há nàda r'121hor do aue adi
-ebnar um· pouquinho de
vin.:lgre e asLta-la beD.}. pa
ra que recupere sua fluidez
e sirva novamente sem per
der a coloracão. -- VERA.
Minha amiga,

Contrabando 8de �uto ...

móveis no território
mexicano

CIDADE DO MEXICO, 18 IF

P: -- A Policia informa que a

gêntes �ecretos 'Jf'tiveram quatro
homens. sob a suspeita de tere'. ;

introduzido pelo menos mil auto
móveis norte-americanos no Me

xlco, usando documentos de :r.;

portação falsos. Aqui. os carr-os

foranl t'evendedos seno f) pa;;:l
Jl' ento de alfandega. Enb-e !.; de
ticlos figuram 'Jois funcionár,os
do Tesouro Mexicano, que arra I '

ja,-am os documentos.

-1-
repitam mais os incidentes,
mas os ministérios da Justiça
e da Marinha de Guerra ':do
tam providências para at,�
mentar o policiamento Da re-'
gião. Os entendimentos entre
as autoridades estão se pro
cessando sob o mai(.!' sigilo
que, não obstante, já refletiu
na situação geral e fico:; ('a

mo desanuviada.

horário impróprio.
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_ E' no Io�al' da' venda que a propaganda :vende.
.-

AnunCIe vendendo e venda anunciando pela

Il Y M-6 RBdioMirador
Jj�AÇAM SEUS A1iI Ul.tetos

NESTE DIARI0

EMPRESA AUTO VIAC!O RIO DO TESTO
,

SAlDAS DE RIO DO- TESTO: 'AS:
6,15, .7,15 e 12,30 HORÀS� AOS DOMINGOS:
6,15, 7,15 12,30, 16 e 17 nORAS
SAI'DAS DE BLUlVIENAU: Defronte do prédio da

Mútua Catarinense; .

�.

DIAS DE SEMANA: - às 9, 11, 16,� HORAS
AOS DOMINGOS: _:_. às S,3U, 11, 14, 18 e 19 horas.

�Jllnlllllll!lIll11íIIIIllIIJlIlnJJlmlllmitlHllmllllllllUmlnlllmll•..

ARMAZEM P-ONTO· CHie
SORTIMENTO COMPLETO DE·CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAI� E ESTRANGEffiAS - CEREAIS

DE la. QUALIDADE - F�UTAS DIVERSAS

-- PREÇOS SEM'COMPETIDOR_

Rua 15 de Novem.bro, 486 .....- Telefone: 1 2. 1 9

t,<_us. Pouco o seduzir:3..n1 as lu
tes entre HI Europa nó-'dica ê a

Europa ·morena. Abstinha-se 'le

tomar. parti'do' depois, do prim'ú
cO c�nflito 'mundial, no que quer

que côniribuisse para ti vrdir
!:ontínênte, .E, 'numa época
cue multo pOuco 'Se f dava CO"1-

c;'etamen.te ce confederaçfto' euro-

péia. e est& - continente não p':l;
sava, do ponto-de-vista ::los plst!os

-le unidade econômica e pOliticR,
de uma expres�ão g'{'ogl'átr,·u.
S�'ntos Dumó!lt pensava e a.5J.\
em europeu:'

A
Entendemo.s o conteudo ti",.!"

vastas homenagens que a Fran
ça lhe tributa. Ele não punh'í
enl an1ar-VOS um ardor mOnDJ

fervoroso, A\� vezes distante rj�
Paris, na sua Vila Encantaan.
onde o vieilci tantas f}cze�, ;5t;�
a'ma aqui estava' em (.úmunhft;;
({oHtár'a com a ação' turbilhn
nnnte do. VQSSO CSpirHQ. Qwm·
tos momentos, d;scutiu!O'.5 os dl;;s

jornadas, aeronáuticas, literárias
e lloiític3.s vossas. Fil.1ava, na in
timida.le, ·como um frondeur pa
risiense, em seu.:; nobres pensa··
LjCntos, e nos seus âeUca·:L,::.
F-C'ntimentos, C no SQU scnlllrf.\
verde· lir'smo.

, .

L
11" I BLUl\fENAU'- JaINVILI�

pro�n:�� Assem.)'(�la. Viagens rápidas e seguras
Ordlllana, a te r lu-' ,

J
.

d
. ,

so no

g�r em anel,ro o ano pro- EXPRESSO' ANDORINHA
x_lmo. AnteCIpando él.grQde� :1_...,,- "'"'--'---._-.....--............:..,
Clment;)S pela atenção que
y. S. se dignar dispensar ao
presente, subscrevo-rne
cordial e Atenciosamen te,
Pelo Guaraní F. C., Edgar
Mueller no impedil'l'lento dQ
Secretário.

dia1. N"fr curso de duas guer?3S
recusamo-no',3 a l'LOS desinte::rra ....

da sorte' da vossa ci vil1zac;ão. J.;
como d.:!serttu· para o fundo .h
cenal'io da grande cris.e, se é :1

"ossa c!viIíZ[ll:;áo que da 3. m,�·t:·
da e a eSpf'l'uW!tl cto homelU hl1 Í-
110-america.ne> ?
SeUl ef;p-�':rH.o de' r!l:·.;:;.io11ar�!;�

ou de cruzados, Gabemos cont.u
C!" escolher o lugar de onde no.:l

compete ajudar a defender .,Ir,
patrimonio, 'comunl. Não prm:Ú:rL'
mos subir a' cumes alpeiõtres pa
le, enco�trar um devel' que Tl0S

aparece na. moJe,stla tia plan'C"e
C:as nossas preoctlpaçõe'.3., Qual o
brasileiro que não sente que é
óü seu dever cooperar na comu

nidade da defesa e da orginaz<o:·
ção da Europa? Fica;: passive,
do outro lado do· Atlantico, 111:'

_
" ,.,.

.

r:!
hora \la.. guerra, .. equivale ades-

Andres, L,. P,.z, A, VatagJllll e .... figurar a lm"gem d". ei';iüza-
Schwaéhheim, da Universlõ"d", de _

-.-

S. Paulo; G. Moliére e P. ElIdini,

1
çao que temos gravada :� 1:.3';

do Max-Pl,.,nck Institut fuI' p,.v-
.30S O�ho'3 o no .:105S0 eSPIrita,. (

sik, Gottingen; e E. SChOPPCl' e E. w! qUIserdes, ate na nossa fan .:'.

Rosale, do Instituto de IJesqui"as.
Slh.

da Estratosfera, WÜ'senatt. J co�v�vi' com Santos
l'

DumrHlt

As reuniões do Simpósio Sôbre <) sll�lClent.e pa,ra. vos ,:!�er <1t;e
Novas Tecnicas de PesquÍsas f.m

ele t.In�a.. _um estilo pnl;hc? .Nu.,:
Física prosseguirão, dia1-iamente,

o exterlorl�ava. p.�r. tunldez.
no auditoria da. Associacão Brasi- Suas reaçoes europela·.� e hum?.

leira de Imprens'l. "té o '<lh\ 22 do nas eram ína.":; fundas do qu<!

corrente. No dia 23, os "ongre�sjs- podereis imaginar. Sua -_huma'L(

tas seguirão para São .To.:" dos c1.ade er'3; a univi'!rsaJidade na

Campos, onde visitarão o C,,,,tro variedade.. Gosti�'a de tedos os

tons e solfejava todas as notás
par's era n'ele' um habito; era u

ma atitude espiritual. Paris, a.

França. a Europa eram 0& S(OIS.

quadros universais. o .

fundo do

s€.u humani�3IDO. Desaflava COêl"

tra-verdades, 'apenaS r2.cionand')

em francês: Paris 'tinha aos se'�.;

olhos o .sentido' de
.

uma .l'li.ntese
dos valor'cs h" ..tÓricos do co,.!j

'nente; on'dulav� .na sua imagir:a
ção como 9 simbolo de grand('�
for(;as 'em movimento.

até a

Geral
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IOr. José Medeiros Víeira � EXPR::::SSO
BJ,Ul\IENAU-CUftITIBA

End. Teleg,: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLU:.mNAU

Rua 15 de NO'\'embro N,o .313

FONE.IOCte
PREÇO Cr$. 155,00
AGENCIA CURiTiBA

Rua. 15 de No,-embro. N.o· 629

ADVOGADO
Rua 13 de Maio, n.o 16

Caixa Postal150 - Fone 245
_ Itajai - Santa Catarina.

_

:l"'.IIIIIIIIIIIIIIUfllmnUllllIllllIllllllmmIIIIIIIIIIIIIIIU1lllllnlllnllllrllUl� i

=:
-
-

D1STRIBUIDORES:

RESISTENCIA
A

EFICIENCIA

ECONOMIA

I

... '

LUIZ G. VALENTE A.s.A.

C minhões

I IAMOMD T'RU(KS
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RUA MONSENHOR CELSO. 234 CURITIR.4:..

I T A J •. I' com o Grande Colar, da mes-

I
ma ordem, que deverá ser ('n

tregue hoje pelo embaixador
espanhol no Rio de Janeiro.

Estacionou o' estado de
saúde do sra•. Perjll1

. Buenos Aires, 18 (DP} -

Nota oficial. publicada às 12
horas de hoje, sobre as con

dições da sra. Eva Pemn, de"
clara:

.

"Ao meio dia de hoje o es

tado de saúde' da ilustre E:n- f:ferroa não a:fei'ceia .n�p.huma
modificação favorável .

1

RAIIIO.FUI1KE
RUA LAURO MUllER, '68 - ex. POSTAL, 108
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nha" ..

lUas UdU se sabe em que
lltcllid,i sera uosstvet {,OH

fi,u nessas Indícações, per-
11tH; os oemuuístas fI ancê
ses, (Iue reeebern de lHos
cou ordens nâo menos di-

1 etas do que as },UàS répli
cas alemãs, comemoram. o
11 de julho em Paris com

uma. suavtdade que 1":7. (J';

observadores 1l111u!; arom se
n10 h.lved. uma IHJVà ré

\ íravolta cuhcilbto.ria d.1
"linha. ,iust,t" em. nrenaro
na caneca dos "gma�t gi!"
niais" du Kremlm. D iga
se que, antes de tudo, li
elássíea passeata eomums

ta, {h "P1:t.ce ele la HastiHe"
,i "Pla::..e ele la Natiou", j"i
este ano um com!lIe4fr Ira-

casso. Si} umas oito mll
pessoas tomaram parte nelu
e OUÜ,lS emco mfl, in 'lUSl
ve uns dOIS mil turistas nor
te-americanos e de outres

pu-ses, lt .15,,151,i1 aDI. 1'\·1 ••5 IS·

tO' �.-") é sig ruíicat,Vu (.. tJl').Ü

sint.omu d.t !wrd.t de lu'e:;·
tlgÍII dI) I-':tllHl0 Comuwlsta,
C{I!S:.t que ,15 tcutat.ivas 1 e

centes de glCVC Ja tínham
atestadu. No q�e se refere
:i. atitude mesma do nartl
do. em face da situ .H·iio, o

(!ue imhmtlt � IllH' 1111.1 heu
ve �dcr('!ICMS .1 �U"i'ra (b.
( uresu, nem cartaZes l\11 g'l'i
{(JS ÍllSUltdSOS aos F,qt··dos
Un.idcs ou :1s potencias oci
dentais.

I
,.."

aes Ir
n':'I.m�L'l o LE{'l'f� rU..JlO

I
... tieias

I

'1IllllllIUtnu lU 111111111111 II II i II; ii i III! I flllllllU Ii luUh:::
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F

Como conquistamos a Hungr!a
geral dos

LONDRES, (B N S )
Em r espo3ta a uma per gv l ta
JOll1lt'lada llU Câmara dos Co-

l"lf'18CS 0- (.UVlI'10S

primidos por Illtler- dui ante I' Isto não é o que cspcrav amos Dur ante .1 t,11 efa dI' 12CO'1;;·

a Segunda Guerra Mundial, o Ide você" DIZi:llJ1 nos '!tE.�1110

IlrUCãU
e desde então, 1. vemos

Partido Comunista Hí ngaro

I
u que esperavam que flZL'''S.!- o apuro d.L U 11.:0 S.:> vret ica

considerava oue St1<' tarefa mos ern centenas de fOI! .1S dife

estratégica 1I1a!S impor tanto 'Em 1919', diziam 'os 11,,- �('1:"''' O 11:1 1 • ux itic con

ela destruir os conqu lstadores

l�pcrWhst.tS
derrubaram ii Re- tudo, é o conselho e as ovrcn

alemães fasclstas Segui do as pública Soviética HG.11Jara taçocs ele .10,,;:;0 111.:SL1 n Iíder,
diretivas do Camarada S1a- nela 101'_:1 armada 're"t"u o glande 8tal111
1] 1, par a êste fim foram CI"a- raram a ditadura dos Iatíí'un- SUll Lurlos ('.,�5 fatores não
d: S amnlas coafisões anti- díaríos e dos capltalístas. A- terla Sido cr-iada a n .." a de-

-:'��-----�---'-------------'--------- ora o Exército Vermelho 1'08 moera la popular, SL') evoiu-

ouestgg dos �rJ·Sllinn elllrns de �uerr9 �1��::��ld;;��IClll�J�st;�j��I,�:�: d� ('�� :���( t�J'·tã(:l�:�.;i; d�lr�l�ol�
·u U U U U dit ..dura do proletaríado" «ucs \ íolcntos
1 ESseS camaradas 1'::0 >:)11) Durante a Reforma Agrá-

J.

chlllno"'ses e nDPte coreanos ����,���;�t�� qt��v����I�;,lp��I:;l� ���s��<ll:���ltg��tll!�ud�C�I��'��:
• derrubar nela fOI ca - ainda zá-Ios, se possível Por esta

! que '>0 temporariamente -.1 ruzão Iíxumos o Iímí+e mais

ditadura da burguesia e dos bano em 200 aCI cs húngaros
senhores feudaiS, enquanto o

I (yokes) , desta forma deixando
PartIdo Comulllsta não con- Il.tncta a grande mmfT].l das
rilllstasse a malOl'W da dasse 11Úzendas de kulaks I"tlJ foi
'lU1}alhaclol'a o lluclnl) da I

fie grallde aJuda 11<' SUl!ve e

darse trabalhadora -- f' 1'<1 r,Ij)lda aplIcação cid Refort11a
Agi'an,!
No eomêt;o de leconstrl'c';;o

<lprnamos r'quELi !)al'le e'a bur
"'u �"Cjue -- embol'u tempo-
I :1'" lan'1entL-l - ep'prf..JoffPY:' se
1IC;,tC trabalho Isto nos .Em
de gl'"nde ajuda pari "oIn('ur
os teclllcos a tI aba1l1f'" -- que
aquele tem!Jo ..l

burgueSIa
Quando pedwmos a1g), )1','

lldl-:'1os cUlctr.:dosamente as [.1'15-
�helS It:a,ões, C scn-_:l_\' que
1.1 POS"lvellll'cmvanVls U!'1'�
"cntando pedldos m�cles�o1!,
3"",11ll lmpedllJelo que ' ,1' 1<1-

go Juntasse e 11lOblllZ IS ' �!)t
cdS canü a nos Em s�gLntl'l,

os pê.odes e

LI
..... 1\131110S sern�)re OlF1. po.:;sÍ

\'131, fOlmulas de trâ'is'c-c,
!!(1 (''!i? 1t�"'If)

tubelecendo a autor-idade nas

secões dammadas ant:!l'lOl
mente pelos comumsta!'; '0;- 0-
"e 1 eallzando os traba!l'f,_ de

classlÍlcação
Calcula-se que rest1m eêrea

conquistado - tl,;\" (h
i ddUl'd do !.lroletarlado 'L:1O

POdld ser cnada
1 Em 1945 dIscutImos êssc ...

problelll ..s somente den':o du�
llmltt!s esueltos das l'Pl'l'lées
j,) \YlrtJdo Naquela epoca
,,"o

-

rhs(Ulunos o L'! ,}1(,1113.
dIante do 1)0\'0, Dorm'''' 1.1C'S

'110 l ma dlse�'ssão t�ór.tca de
l'lCla dItdduL! do Drolpt<l! '.Ido
rrmlO no"so obJetivo fl,':'l te
I'J,l causada &larm" PJlÍlP us

bl)S�OS SÓClOS na coal!s5o (' liO-
1 'a ('111 pCl'Igo nossos m:"r lí;O
! !la cOllqulstar a w.')::' l'lca

<'d peql'cna bl!rgllesl� , �t1e�-

1.10 (iaS claEses tral)a�l'�(kr;;s
So O iernpo csclar-2c ria, � 1-

DE
- l\[,ltriz: I '1' A J _\ r

Fuudado (,tU ..,'> fi" Ft'Vt'I'f'it'1J de n:lS fi H,}f·.I< )
..

"''' �

Capital Illü.'graliz:ldo ( �r':"; �, .) .111H

Fundo clt, r{'serva l<'gal ., oulras Y'l�Sl�r,'as ( 'r,." '1� "

.. _4 ..,tIP

1'dÍfII do não t'xigívt 1 . . {'l'S

A<:ENCI1\S Jt: I�SCRITORWS NAS PRINCIPAIS PRA(] \8 no .ES
'rAHO DE S !'\N'fA CO!\TARINA, NO RIO DE JANEIRO E ('vm.TIBA

TUXias de DellÓ fIto!'

2%

4,112%
4%

DEPO'SITOS A PR.AZO FIX\
Prazo mímmo de 6 mêses 5.1 J 2 �/t.

Prazo mírumo de 12 mêses 6'7<
DEPO'S1TOS DE AVISO PRE'VIO
AVISO de 60 dIas
Aviso de fiO dias

40',o
4, 1I2'}'(.1
5%
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- a exma. sra. vva. Dalfi
na Vieira Vatal, resldente
nesta cidade;

- Estiveram
na cidade:
HOTEL REX - S1'S, Juvenal
Ferguira e sra.: Dietrtch To
ther e sra.: Naí'tal Wladislav.
Henrique Oerttí, Jos6 F, Pa

g1ioli, Gercy Dorval Sando,
Alcides Fialho Andujar, A
míndio F. Carneira, Dr. Cice-
1'0 Augusto de Moraes e se-

I nhora, Dr. Sergio de OEv8i-
Transcorre hoje a efeméride

I ra Ferreira c senhora, .Ioão
natalícia da gentil senhorinha 'I'he- Mattoso, Ociavio Rent Lebae
rezinha Doroty Sarla, rnna do

sau-, beuchcn, Ccho F'leury l'�o- A participação tanto p?doso Humberto João Silda, e "'01 guelra, Romeu Murzon], Kurt de Ser feita em vistes. as
Margarida Sada. ,Alexander, Octavío de Paula

f nessoas mais importantes,

I
Costa Fo., Rudol.f Ballor e L

•

_ a menina Vivalda Célia senh?ra. N�lo Sc�ml:m.l�e, I
como impressa.

Tomelim filha do sr. Huno- Paulíno Andico, Paute, Wi
í

ly
rato To�elin, fiscal da F<l7.2n-) Rud?lph e �a:11il�a, Er�';l!1 r1t I Quando for convidada
da Estadual, nesta Comuna; gascn e senhora, '- .João I

para um almoco, lembre-seSchaeffer. - , 1" tHOTEL HOLETZ: srs. Gre- que nao e e egan e comeu-

gado Bardos e senhora, Luiz tal' o que come, mesmo que
Losso, �oão. Lopes, .Jor �

. Q�'- seja para fazer apreciações
lando �llv�lra, OSl;es Tu ':?l- desfavoraveis, Poderá fa-
1'a. Jose Ríssato, Nelson hlS-

A
"

,

satc, Alfredo Mossmann, ·9 zê-lo somente, e S81TI msis-

Vitorio Marques. til', em caso de muita inti
HOTEL DURMA BEM: - srs.

Hermann Spiegd e D,I;'CY S, midade com quem Iho fez
Corrêa. o convite, Ouse saber q�le

é coisa que agrada à dona
de casa, pois é melhor não

- Completou mais tinl ani
versário natalício õntern, o in
teligente menino Renato, apli
cado aluno do "Grupo Esco
lar H, M.", de Gaspar. e filho
do ilustre médico sanitarista
dr, Abelardo. Vianna, do Cen
tI'O de Saúde de Blurncnan.

QUARTA PA'GINA

Iracema)
1-·-----
I Sofre a tua dôr, chora se queres.
I Mas sofre-a com alegria e destemor

I de quem sonha; foi palma sempre a dôr
o pranto é Q patrímonlo das mulheres,

I

(Iracêma Feijó da Silveira)
,

------- .. ,

!

Lembra, de outr'ora os lindos malmequeres
desfolhados à luz branca do amor.

E quando o teu sofrer tenha o fragor
de tormentos nu céu dos teus prazeres,

\
I
I

--------1

I

I
I

/ No mesmo dia do pedido
OU nos primeiros dias que
se seguem, a fam il.ía do noi-

l\'O visita a familía da u.iiva,
ocasião em. que lhe é of'e-

I
recido um jantar. seauído
ou não de rece-pção. Se 05

J pais do noivo não moram

hospedados •

na mesma cidade, escrever
à noiva e à. Iamilta desta,
logo após o conhecimento
do compromisso ofi.ciaL
Quando residem na mesma

cidade, logo depois a famí
lia da noiva deve receber

I

II
I
I
I Tua lágrima, vê bem, rola constante,

j Ela é gema do céu !.)Ura e. divina
Aureolando a tu'alma trlunfant ....
'i�

ANIVERSA'RIOS:

Nunca te cause ódios e rancores.

que a tua dôr é gota pequenina
na integral de mil humanas dores

'Fazem anos hoje:

O

um convite para jantar ou

fazer um lanche na casa da
família do noivo,

- a senhorinha Ana Maria.
ornamento da sociedade Jocal
e filha do sr. Gustavo Buer-

ASTRAL

processo serve apenas para
tirar o brilho do enverniza
do e, mesmo ocasionar ra
chaduras. E' muito mais

conveniente, nesse

empregar água fria

Ha eS�I�n�fd�l���,;Ção de a belez!I "omoca ng ca:b3�g I ���:r C��l S:�ã��r�o�se�st::Mercúrio e Neptuno para I'1U- H U fi tj
.

U b UI B I

'1'
das substancias cáusticas- Re,,-liz?r_se-á hoi? o enlace danças, transportes, viagens _

matrimonial do jOV<:ill Almiro por todas as Vi2S. O:; mares A mulher que mais agr:::.cl'l ruda mas não a,gràJa, A perfei- que entram em sua compo-
Schoening com a senhorinha {deU' são beneficiados. Neptuno não é a lU,Ú3 be:a isto e. aqucvi cão do rsíco excita -l. admira . sicão, não raro são a cansa
Fay, fino ornamento da s::lciC'dade inspira artes, poesia, rornan- mais pHfeit::- qu-into às 'orllws ao coração. dã' oerda do brilho doslocal. Servirão de testernunh.. s os ces, pressagius, f'avor-ecerido e as propcrçõee, E.' antes de tu- nóleos príncijxalmente.srs. Herbert Schlossmachar c TIa!f psiquismo. Os nascidos nesta \10, a mulher gracros« " etega.i- , J:

Guenther Krieger. Aos jO\''!:1S nu- data, genercsos, justos, tlii,lD- 1c, aquela que sabe "!1c.a'.ta:,
bentes, enviamos nOS5a� 5inee�a� matas, distinguem-se fJe�ü

ta-j pruc seu sorriso, peloa ':'2Us ��("
felicitações. lento art.istico.

tos, pelo seu bom rrosto.
--

:'Iediai1;:u!.lptc boníta, uma mu i
� �

J
]i,er pode a;r":1'I'll' :".'it". desde

1f.i�!l
oue saiba. t:rar partido de SUf'�

f\ lj l�'.lílidade!",. pondo-as "ffi reI<"':) •

1�1. t.. ;"m e]t:.,j"ncia c g-ra;a. mulheres. formosas.

A mulher apenas bCl,! é admi-

ger;

a exma. sra, vva. Ana
Vetter, residente em Encano,
- e o sr, Vicente Farias. re-
sidente nesta cidade.

'

(ASAMHUOS:

- Ocorrerá hoje, c ivll e

religiosamente, o e111::,,:e ma

trimonial do jovem. Egcn Eu
nhardt, filho do sr, Engm' e

sra, Tekla Bernhardt. com a

senhorinha Vera Labcs, fino

$É6H
B04\/1

nG'l:
�� ti

p; 'II'
J �

HOJE _'" SA'nAIW às 8 HORAS UOJE
BET'.rY HUT'l'ON VfC'rOR MATURE c WILLIAM

I\'L'\REST em: -

DE-

o qUe se I.lprcch� ê ) sequ to

(,P ações que n peô>sua desen";;··
ve� nos Vál-iOS !3etore.5 da gr1.��
\.la elegttnc:a. do espirita. e cu�a

cbservação cuid'1.düs�1 constitui
a. arte de agra/.:lar.
Ern �uma, ".loce ng-rada pelei

que apresenta, faz Oll diz, c nã.�

IJt..�lo· tIue apena�; t enl.
���==-=-===-��----��

Acrescentando
lherinhas de vinagre lia'

água em q-qe voce for hwar
suas meias de seda, estas ih
carão 'com maior bril:!1o
pareceI:ão- sempre nov:as.
Uma flanela embebida em

vinagre é meio ótimo para
limpar as peças do seu iJH

nheiro, como pias, bacias
etc,

Se

ornamento da socicckde hca!
e filha dileta do sr. Ric[ll'do,
Labes e sra. Elsa Lancs. já
falecida, O ato ci\'il 1'ea
lizar-se-á à:.: 10 horas, no Car
tório de Registro Civil. tlesta
cidade, e será testelY'Ui1[1aôo
pelos S1'S. Germano KlelTIz e

Armin Baungarten, '!nqu'1!1to
que a cerimônia relil5ioSft te
rá lugar às 5 horas dr: l:n'dc,
na Igreja PI'otestante. de Tim
bó, e será paraninfadll pd:c,s
senhoras Hilda Gerti"llc!ps
Rucdgcl' e Carolina Vcnke,',
por parte do noivo, � o Si'. E
rico Kruegel' e senhon. pcr
parte da noiva. Em rego
sljo ao feliz eveuto serú oJ'l'
recida, aos parentes e pe�;so,lS Ide relações das fal11ili�,;;. l'l11il .

iestin�� na l:es!cl�:ll:i.a dos r�is Ida nOI\a, P111 runho. ....0

jovem e di"t;nlo pUí', ::<1:,:,'1:"0.;

Ivotos de um flllW'O jgmUIl[(:
:feliz,

118rosa

Pela !lrimeira vez, o r)rocesso !�(·lo qual as phiit:.,:; uti
lizam a ener<3ia solar e o ácido carbônico para crim' os hi
dratos de carbono. acaba de ser renroduzido em 12bélratorio.

Tal l'jl'ocesso de fotosintese foi parcialmente i'p.petidQ
num tubo de cns:lio :�elo éll'of. Arnon e �el.;S eolabon'dares,
na Universidade da Calífornia. Tal exneriencia, re\'\:!la UlJ':a
revista especializada, foi a afirmação de ql,e seria possível

reproduzir um 'pl'o('e�s{J ::'isio
logico cOE,plexo fora do frúgil
meio da célula viva. Utiii::r..ndo
ingredientes encontrad!is '101'
malmente nas planteS 'lcrdes,
esses sabios repeiin.-1;�l:1

::;e'lgunda parte do processo da fo
tcsÍ�t<:se: a fiX8C�D POl !'Cdl'(:<'íO
do aCIdo carbotllco. Se,�llndo
consta, o controle eh tl.:'1l1pera
tura reprQsl.'ntcu papel expo
nencial no bom êxito da 1'I::,fe
rida experiencia.

O dr. Arnon conta utili
zar os resultados !)ara ;)l'üCU

rar como os raios sol"res c as
substancias químicas vegetais !}roduzem o alimen�(' neces
sário às plantas,

use

reavivado e luminoso. Esh
mtüando as glandulas seba
ceas se mantem a pele rnais
macia €' elastica"se é de na

tureza seca; e se é oleosa'a
juda-se a eliminar o olec)
superflu;) impedindo flue e

le fique nos teciciIos e obtu
re os poros com ·os ('ravos,

Sobre os muscnlos a mas

sagem tem um igual efeito
benefíco estimulante, por-
que tem a vantagem de e

perg\luta;xercitá-Ios sem .:!ansi,-los
- '.Pode predizer-me

enquanto B:. aumentada cir- absolvida?

culação sanguínea ajuda a x x x

mantê.:.los mais firmes. PICASSO visitando

A h d 1" f
.

, ('3.0 de um. de �'eus

flUid� a���s: qu�ns: e�c�� !.;ii5
.

.se:Eis enfim um jc.�'em
tra em todas as partes do rão procura "fie- iÍnitat·,

corpo no espaco entre os
.

�

I

a. Paris para procurar um enxc

\'flJ de "i>lilionár'a." E' o tíbJ]ü
da pc<:a de Bernard Shaw que
ela deve criar em Liverpool e

depois em LOlidl'es. O papel e>:,

ge uma elegancia. suprema.
Kath·;,rine terá qUfl 'lbandonar,

com sent:lnentu, a!! roup-as mas'

culinas
x x x

Jacqueline DELUBN::! conta:
Uma jfJvem '''lenhora vai p 'o·

Cllra!' uma cal'tomante que· lI,,,

d'z;

A J.1Ulllê!'únha queria "cartaz" .. , Mas, de qm:: jeito!:!
Lia:�r com "g,lllgstel'S", nus horas vagas.. era seu espor-

te fav{)l'i(;o.,.
,. . " '

Vejam {) que aconte<!e fiuando uma loura 'IlU-fm e acu

sada de roubar rnllridos alheios .. , Para ela, representar
hllamleP' era café peque:ao. _ .

l�:,q}Iosiva c lnfl:tm:tvel, éla. (Ól':t um vel'd:uleiro vulcão
ambulante ...

"& 1� .1 S A V I V A"
Completam () pt'og'l'am:t, joruais e êi}n11,lementos.

VENDA n:ESTE üIARIO
NA ENGRAXATt\IHA

PONTO CHW

n senhora brr:.scamen·_"

ACERCA DOS HIDRATOS DE CARBONO

SERIA O CANCER DO SEIO HEREDI'l'ARIO ?
A revista "Câncer", órgão oficial da Sodedade AnwI'i

cana do Câncer, relata que Ulna mulher cuja mãe teve um

câncer no seio, encontra-se três vezes mais s:ob o risCJ de
contrair essa terrivel doença do que outra !)cssoa qualquer.

Tal é a mensagem redigida pelo dr. JMorse, da li'ecul
dade de Medicina, da Universidade da Colombia, qu" pn.1'
sua vez se baseia nas observações realizadas :r;or seIs eqUi
pes de !l€squisadores sobre 1.438 casos de câncer cio seio,
Sobre tal número, 111, isto é cerca de 6 norcf'nto, relacio
nam-se a lllulheres que tinham sofrido do câncer no

Sobre 400 óbitos provocados
por outras causas e entre JY,U

lheres de mais de 40 anos, a

mãe de 9 dc;ntl'e elas SÓm€ilte
tinham tido câncer naquela re

gião, Essas "verificac;õe,>" HlOS�

tram que, em média, 2 por t;el�
.tn sómente dessas mulheres ti
veram a mãe atingidn por es

se mal. Comprara-se tal cifra
com os fi por cento cO:�5tn.tados
entre as Cancerosas, A comunicação do dr

.. ,Moore ind�ca.va
igualmente que o fator hereditario se malllfcsiuva.mms de
irmã à irmã do que ue mãe à filha: d� out�'a l';1anCll'a, a 11'

lnã de uma cancel'osa teria duas vezes maIS !'iSCOS de COIl

trair a doença que sua filha,
Além dessa tendencia, as filhas de cancerosas cl)nt:,�

em geralmente essa doença dez anos muis cedo que sua 1,:�le,
isso em média, e de acordo com m: e�.t::t1..i�'tie3.'C ést:ó'tbf;le<::td::;�

�Z'r (li-,"'er:Qs m-�-z'5tig�dc=e:5.

HOJE - SA'BADO às. 8 HORAS - HOJE
UM NOVISIMO E ESPETACULAR EXITO DE

DISNEY ! ...

dDors
(Em Téchnicolor) .

Cantado por Bing GROSBy - Falado. por Basil Rath�
bane. A combinacão divina de côr ... DRAMA .. _ E COME'
DIA ... ! - O FiÍme l)ara encantar mocos e � velhos! "DOIS
SUJEITOS FABULOSOS" um filme que Doderá�ser inter-.
pretacio de conformidâ.!ie com o seu espirita! ...

Acomp, Compl. Nacional e short
Preços de costume.

Há momentos em gw:

toJa mulher se torna

pCll:'lativa e preocupada ...
551) ptJblemas de llature7:i1

j'ara .

os �luais, t;:ntr�t!lntD,

há um r.emédio adequado e cfldcn��:

GYSOFAL - a f6rmuLt peddra, Um

I'0;}trmo :Intissi?prico e dc<;odorizanrc',

UA4 PRODUTO DO

UHHHUUÓRIO LICOR DE CtiCnU XIlVIER 8 .. 1.
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COGNftC D.E
JltCltTRão
XJlVIER

mas chegou b13VO! Previna-se
contra ele, pois, tomando o Cognac
de Alcntrào Xavier, Â base de

alcatrão, balsamo de tolú, alcaçuz
.. outros med icamenros de grau-
de valor, o Cognac de Alcatrão

Xavier é o mais seguro prevt-n
tive centra as moléstias PUlf1!O-
nares Seja previdente: tenha em

Curso. de Potogretia
P o R CORRESPONDE H(IA

J Ai V I O UM· f O T O G R tt F O P O B R E !

quela placard verificado no
Estádiõ Curt Hering, daí a

razão nela qual envídarão
iodos cs esforços afim de
conseguir a reabilttacão ha
tanto esperada pela sua nu
merosa Iegíão de fans.

.

.
Atualmente a fotografia tumou-se imprescindível em todos os setores davida humana! PROPAGANDA DOCUMENTOS, ARTE ou simples amadorís-
mo!

.

.'

.

.

..
.

,.Estado: .. '

..

Uma grande ameaça,
pois, apresenta-se ao con

junto blumenauense, de vez
que nenhu mponto a mais
deverá perder. Se tal aeon
tecer, estará definitivamen-

I
te afastado do gnlPc de
concorrentes' ao tÍtul; má
ximo de 52 o Reveste-se o

chóque de amanhã à tarde
em Timbó..' portanto, de
grande i:mpÓl"iancia.

Não deixe passar esta.. ocasiãÓ de decidir o seu futuro.
O .homem de decísãó rápida é o que vence na vida. Preenchao cupon abaixo
e remeta-o hoje mesmo ao Curso de Fotografia por Correspondência -

Caixa Postal,' 154 � RIO DO SUL - Sta; Cátarlna.
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§'t,E·" t�" �)í Ir''' rt'�:;\OT�"" '!i'.E�"� o �;m.1j \J�_ l\!{\:J:U�H}w. ll�l..�iiiJ tl � L�; I.lIKj}l,JIl �
8�1;':<'11(ia no Recenseamento de 1950 a sítuacão do Brasfl,

quanto no número de !J"CP} do tcs, é a 'seguinte:
ESTADOS I'Ol'U- SACERDOTES

L\.QAO Necessários Existent�s

São Paulo !J. 252 .cio li 9.242 li 1.56t1
Minas Ccrais 7.830.792 ii 7.830 i ! 27B
Bahia 4 ooo ,419 ii 4.900 i' 374
Rio de .Ianclro i \i
Di.;tl'ito Pedcral '1.1:::9. asa II 4.138 '! 'l9a
RlO \JiftJltl� du Sul -l.2l3 :1lti '1 4.213 II 998'I

Pt.' rnamnuco " 4::0.830 'I :� A:W :1 :'184.,

Coará 2, 7:lfi. 702 'I a 735 li �-!<j,4
Pnianú 2,1-10,500 ,I !L l<1f) ,i :I ',.,I ' u_

Paluilia I . '730.734 '1 ] .7:{ü li 153
Marunuão 1.UOO.3H6 li 1.600 1\ 100
Santa Catarina 1. 573·159 'J 1.578 II 303
Goiás 1. 234. 740 II 1.234 ii 101
Pará 1.142.846 " 1.142 II 141
Alagoas 1.106.454 1.106 , 12::1
Piauí J .064.433 1.064 q 75"

Río Grande elo Norte 983.572 n83 :1 109
E" '. ';:u1to P,70.!lS7 370 'I 77

650,132 G50 61
530 020 530 fl7
528.451 528 1:!2
116.124 117 21

r\jl1;��;�t 32.374 38
GU:q): ,.'�, 30.4:J[; 37 14
Riu Brr.nco 17.G23 17 10
Fernand , r!e: Noronha 1

52.43:::.417 52.471 7 59ô
--_-------
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\."l·l·li�,·nl '..La vetoc.dad e rll'O
dcrou-s» dos motortstas, corno SI

'Ima [or�a mlster-íosa e inata o'

'mpel!,,�e a, um .1e'3tino de�,,<:,nne
cído.
Os ttãg ccs f> rcccní es a,{U ,

C�1l1t!n[1.'3, t:..:1H que pi.!recl:1'c1.:
tnumcr-e s vidas, v-oram const i

It a r :1 re�pon�abÍ1ida'je dO'i ,"'.J

e::ce-:s:· (I

i�
-

l
{o: dos ]

J dr-

D��SC2 'i .50U nudrcs. ét.:_-lcna:s 3.422 são seculares Q os de
mais são membros de Ordens ou Congregações, e eiem todos
(!:�_�',(_->n") a cura de almas

n:d:lte ÔéS.3a """núria ele -vadres no Brasil. não f:( \/0:; C'p

mo- :.: a itl' na e i.1 :lig ! o coracão?
b.ll�dlL.u-nes. então a terminar a construção de semíná

; ius. "\\\;.11' s i-rios a mantê-los, com vossas Diedosas oracões e
com YOS:::;O óbulo generoso.

.

Assim daremos ao Brasil multes e santos sacerdotes. {WC
levarão �;Ol' iodos os recantos da Pátria a semente eY:1ngáJiGl
!-':-'l'L� �f'lP1Ü�.:-.1. flcrcscer- e sazonar em furta messe noscora
c'

�

,-:" brns.leiros.

recebeu i1S ultim as novidades em casacos para senhoras .

• � I II f,l,., •

�J!��n � (las memores �I ;:;.Ü·Wr�"�I u.,) .1 f ::I:J U"I':� .... __h

Casacos de Peles -- Nylon Veludo
Modelos lindos ---- Cores diversas.
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Noticias de Rio do Sul
Dias 19 e 20 de Julho o "Dias

Velho" realizará o suo tradi ..
da Caça

qne rcc ·11('1110'" a ff·�ta 1 {'cá 1'1- ('c,nv dado que compar-ocer sem o

CÍ0 Co ,L;, 1 UUI rt, iU:.!!1J1!1.1t"e TI t,; .... U',aje à C!Úpi-rH� tcra que pa�ilr a

-i C:l!Pll':l. com in'cul il.'i ::11 h I

•

multa (:[1 Cr$ 2u,OO.
t IL1:1 uni ,L,UaVt 1 (·OIIV.ti� P:1i�!"I·.!. 1;1::; €10 t.!ia ln do atuní. (COncllh" na 2.� li'tl.gin::l. 1(_-tvl

clonaI festa e
1110 DO r;UL 1.'=1. ICU1·resp.� -

,. (''iub-: d .. C:H:a c' 'J'iro HD:Il�

\�(\:1 o \ "1al J l! di'-'tinbuir-no

1.st�J.. (Li \ lH<:a t; P ....�;ea l'tU 1!J5"2
])f' a l'{Jl'llu com

R�}�mgime81�o do lHU"
�i�o mubta na A!t!

13i;:RLi.\f. IS ,UPJ - O P.H::
(f,} d;t �(J1;a �L--' G{,l1p.1�:ftu
1UllU ldo d" ��!!: �O'� naZ: ... l:_h e f

h'!.l(!nlú�" !·dhl:.u ic..:ÜlS, npoiou ..I

lJi \.l'",;�a !l�, parLdo comunis"
par.! v ü.-tahelecÍlnento dt� U�ll-r

.. l._iemocracia pfJpUl.�:
"
r.a Alemanh'l Orientr! I

,'o pm'tido NaciDnal D
c,)nÍ1;;cido como

)�':í: Ius ivamcnte.
P':..t:t 'lUto f) '4U-:"�P�·'0 <:',-1� ," t

pI, to tlltr!:.�l1te :1. 'j.fl:111UHa carav ��

RIO. 1S (:,Tel'iclionaJ I -� DI'!l"-

r;, ...! � I!' ·1' -1fõ!:i l'.� ,fI] • !)rh.'-! '\
fl.:J;" 1 nl1W!":UH pa ru fi ;1,í[l'!'11 .o

'{'llli (ip_11 e .l.ÚltH; t ir!·� .. flVi�df !HF
í. ft·lH�.l t·:l."fltltt� �. lH\':

•

I
iro de t1";O:; dias (J advngado R�

lllt'[aj �·.:lo alh·e�e!.."tn.r,( :10 jtt '
•

da. PrÍlneira Vara C'riJ.h:n:-tl a ..1 •.

ff':ift prt \�Hi do tt·llC'uta· Ba.n i....:;-�·f

i_PUS;ttlo dtl' ter a·,�.;:nsl·iin:!.do (j

.'i;.lr-HIlO Leutos Ih'" He�n·ilJ1. l"T" o ...

(:l.�!lio o dl..'fl'lnsnr :lJ'l",larft
V"ndctü C'lse.

Restabelecida
E

11 Calma
RIO, 18 (i\'lerieEOt,·,l, _. IPOi' sua ve::.. p::55&I') �'l

'" t' 1 •

1 ,I - , C
.

f!.� .::1 res 2..b-21eC!f H � r: ...... L�:"':i i re(�ao (,a asa ao YIC2 pre-
l>O H1U111Cípio flm1.inel!S': c.e

.
sidente, procer trabal!-�5ta'l5::1,1 João do MerEí. cuja i

C;;mal':l voltou a r<?l!nir-se ! --------�-------- I
e' ,1\1 a pr;spnc:a de 1:; dos: Beixou a hUlt!aJei�a
]:-; vere;I(�o!·es. Couhp llO l _

0&.J'f; I 4

(,;!1'ldichdo da coligw:=<o da 1 O di:l!emala
�l. Alberto Rueh�r, :l I

"

."

PTn
t

,j ,,;(.:0IlC13 e ao L, 11a 1 LONDRES. 1� IUP' - O .e

r .....\",t} dü ::;1'� '\tValdc!niru; i:_l!lldn l.!tt�le:;�.·u dI l'tl�J,P·':/� •

.:. I 1�rlçU4 �1. vicc ...prpsidell�:l&:l f..�UVil�li('� 1-' . .1(\'pl l(_�:(n· t�·uV. :,'
-

r:,)rrêu l)(,-"l1 'ctl-
'!)1I '1 I!.",latl'lTil. dt'''UlLé '1 !lU t-

.

'

f' ;.. !I,l:,�:,(lll c'úm tUlh sua f,tlilil ('.

?"I� :'1 !"P', � .... p�.(1 elto alUal. ! r.

GS\ :üdu Ivlarcondes, C lja
el(' li vação depende rins e�

Ir ;ções suplementares, pas
sará o cargo ao novo

sid,Qnte efa Câmara

E�:t;l p! r!lJ(Jdt:1 thJ ]),".

r'omitHH':le da. T!or·h!1 �r�·l·jfi('lJ!.l::_ l"

n!'. 1a. !'('Ull iiio .10 dia :!5 ti e r··
v"l'eiro d" 1!J51 ."oh a pr e"tdw:a:: I

tlC Dl'. Alfredo (,iniel! t. De 'lI"

ndra que a Iouvavel

do deputado estadual

I::; !."I 11 0, apresentando nti _.\.f5 ';r.-

11eÍ:l. Legislnti\'il \10 E:;;tndo.

F E R f O A St
ECZEMAS,
II'HLAMACOES,
COCEiRAS,
F R I E
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