
NlJl.VIERO fi6?

LONDRES, 18.
Em nome do Arts Councíl of

Great Brjt�in, o seu pl'esidlcnte, Sir
Kennetb Clark, ofereceu no salão
de f-esta.:: do Ritz um almoço de !lCl
taíheres, á diretorín do MuselL teaubriand. A mesa, sentaram-se. os
d'Arte de São Paulo. A :festa teve diretores de tod!O� os M\.Iseu;; üe
por objetivo ,�xprimir o contenta
mente dos meros artísticos da

-

'Aprovação pela Camara· da
reforma da Administração

lVIAIS TRES NOVAS SECRETARIAS
VIO ENCIA SOCIAL

DE ESTADO:
E INTERIOR

ECONOMIA, PHR-

um mundo novo pnra ,rni'il,
�

� ij,w

qual �Ó agora venho de ;;-P.T ilnrq �

!luzida, Nfto !'ESSO de um psgãa
da arte, Isolado e f�;:hadG dFTITTO
do quadro fios pr.fjbjeIr�s' :p..'lSid-·
vos, com ü� ,!,uais lenha ��i\-üio;
fp"i? podarta um hGii121TJ iik' z;eh-õ.
amerícana dízer ami €íq;(tEiH�' .. ria
grande VIda artístína Ú-êEt& Lúnj:�as
rahulosn 'i
Fora eu inrormacão, rie?.ct� Gitr o:n1,RIO, 29 (Merid.) .-. Vliav.�' primeiro lugar, vInGO em f6.'- de 55. Os ministérios Pl'Ojof:t:l- :IUf' não haver+a aíü('u,;õf'!'. quantorá à cena parramentar "poli� gulda a .níormacâo a ser dos são os de Ecollomia, Pre., maís dlseursos. neste- af�f1i'f'. '1'''11tica :0. PfOjt;_to d9 :r:eforma ,da t�ar,:s:nitida ao sr, Gustavo

I VJdeni<;i� Social � do Interior. fies pois que perdoar' II ealamídadeadm nístraeão publlca, envia- C!lp.,Itet;na.. _ _ , ,.

f
Cll'do na CltJnUl'a. . de um Improviso, o qual, de i'i'�t{l,d.; à Câmara. em Mensagem 1\la1\s. ires JVl1ntl\teríOl\l A presença do sr. CIlAo Jr-

;e concilia com o WJ'-;�O .�mpli'ism(',.'.in G()verno� depols.?e urna
,

O ,p.roJet� de reforma d.a na Câmara, c ntem, depo s �" e com n culto dr, acaso di""i<? P'iÍc.m?v;men!a�ao 110htl.c�I' q')�.' aCU11ll1JS 1'a<,::o na�ceu, pratr- �l'ol?nga�a. ,a.l.lS�nCl�!.., vel:'

I
Suponho que Sir Kenneth Chrkmarcou e!>�lca. O proprJo EI· camente) .cL um discurso do confirmar as 1l,!OlJ1lUçOeS �o!� falou como f!ze�tes o Imperlo Bri'• 9'w:;tavo Capanema, ll11erpt�- sr, G';tuliO .Vargas, conc!!I- rentes a 'rt�spelto .d? projetn tnruco: numa hora dE rlistr,'lIj::u'J.,lado De!os [crnaltst ix, (I;:�·:r,_. mando Os partl�os a uma un.ao da reforma admínis+rattva . A InglarertJl é nina naeão ondedeclarou: de peritos de VIstas, par,l uma Declarou; ,

D: Qubmte !eH1 Ú pO'ótiime d:o anrefúl:ma de base. Houve, elfi - Para o projeto sei' errca- dar mascat-arío, por dFn'i�s d�seguida, uma consulta aos

11l1:nhado, depende dos parece, 8an,,110 Pança. E!'I.'On1I'flffi03 aquipartldos, tenda-se r.ecusado .3 res (ks dois relatores, 51'.:0, formas f�" vida inquieta, V[.r.-'iadei.exammar .

o- proposíto gover; Gustavo Capanema � Aínr.eo rsmente merldtonals. Vos e ,o� es.,namsntal apenas o PR. Fur- Arinos, panhoís (com quer.. T"'1.-1,,' tsntbsmou:s: .uma. Cornissão Int=!� Disse isso, quando lhe in: traços de aprczímacâoj, sois OSpartídárra, scb a. presídencla perguntado os 1110tiVOS ,pelos dois pnvos deHeo('�falns <ia -

'f.;um.'do senador Ferr.elr.a de Sou- quais a matéria sofr""Ta um (Conclui �AA'l :'.fl [}:jghm ietrr. j\lza, onde o al:te-proJeto gove::;-

J
congelamento tão prol"!ngado.namental :fOI anal.sado _d�tl_ Negou o -engavetamento da -----�_......._,.....,...-.-damente,

y _?,endo dlevo!v!�U lTl,atéria, transferindo a culpa F A ç A MS'E tI 's' "
com suges,toes. Logo depol.s, dê) retarebmento da apmva- ." ,�"na �âI�ara, :Ii;1�mouse. �mJ. ção do projeto para os 1�adcr .. I A N UNe I () � __ ,_Comlssao EspecIal, presldulu, da maioria e da minoria, I N E S T A F O I;. a A.'.pelo' sr· Cirilo Junior, como -

posto de compensação ao PSD
de São Paulo, alojado da C0-
missã,:), de Justiça. Porém, a

proposição governamental '[!:l1
'Ellgavdada. A Comissão Sq
reuniu apenas duas vezes. O
tempo correu, fical1do ') prc
jeto como uma bomba de �_
:feito retardad·::: a criação de
mais três ministérios, que ob
viamente, 12�2rcerão inflüen-Ida nas ele'cães presidcm'iai<l

Num SÓ. julgamento os mandados de
segurança· contra o salário mínimo
Sustellta.da legQlid�de da medida. deVargas

biente para glYJVe geral pelo
menos ante a manifestação do
Suprem{}.

O Min'stéri.o do Trabalh:.>,
onde se tem tomado o pulso
das � gitaçães sindicais, cOnti�

- Não há nada demais CD ,lt

relação ao projeto. Apenas (I

presidente Vargas cl��/;j:l eoru.,
pletar a reforma (J,_ue plnna,
[ou .!:'ara a admínlstracão, ókn
tro do seu governo.
Mas a volta .io díscutíáoHANOI - A comissão francesa que negociou com os comunistas a., pr,:j.eto, que tem (!,)1\10 re1:;,evacuação dos: feridos de Dien Bjel1 Phu. Da. esquerda. para a tlireita,! tores os leaders da maior'" (!;

os _coroneiS' do Serviço l\lédico Chip!}eaux e Terramorsi; o chefe dos da 111inoria, é abzolúLllnenteServiços Médicos da.s forças de terra do Norie do Viet-Nam, coronel : politica. PodemnH adiantar
Alleha.ut; e o decano da Faculdade de Medicina de Uanoi, Ilrofessor I' que o ministro da JustIça, si',Huard, que dirigiu. as negociações. (Voto do exercito franeês, distri, Tancredo NevoeS, tornO:l Ç:I_buida pela. United Ptess. via aérea). nhec:mento do aS'3l'l:!.t:l -8:-11

MOVJ' [Circular sobre 81
calculo de percentagensl

Pedido identico ao do Sindicato

RIO, 211 (Meridionali - O mi· ?;en5 devidas ao
ni5tro da Fazenda atendeu à soli-' �orias:
citação da _tl.ssociação dos Colet04 i "De conformidade com O' nso{·'
res e Escriviies Fedl.rai,; do Esta�, vida no proCe�so fich::J.do neste
do do Rio, formulada em nlemo··' Ministério sob o número :m.904'5".
ria!. fazendo expedi'l' a Circular: determino 'à; repartiçõcs subordi...
�2, sobre o calculo das porcenta_ i nadas que no calculo da. percentá
______________�,_ I gem devida ao pessoal das Cóleto-'

, rias Fed,�rais, em virtude da ar_

DI: recadação a que ;:e !'efere, 0- art.
!;; 49 da Lei n. 1.293, de 27 doe de�

i zembro de 1950, de\'e ser utiÍndidll
i a norma do parágrafo �.I.) do art.'
50 da mesma L�i, aplic�-nc:lo se uI Tabela de percentagens prevista;;;KANSAS crI':r, U9 (e_Pl ", na Lei n. 455, d'e 27 ele outubro deOs médicos que cuidam do cx" 1948, sobre a soma de todas a(l.

!=I'esident.e H 1) ry Tnu)1an qua1i contribuições referidas no aludido

I f:cam o l'staclo de,�!jy 'de "sé, 10 art. 49, arree.adad�s em cada mês.
_

e intflt"3,moent,j 1':'n._ 'j) f'OTl'_IIl'L", e dividindo_se a import:mcia total
_ (' dr, W21Jace Graham. médi 'c da percentagem, assim c:,lculndil'.
l'�s:,aal de Tl'UInan e anti!:,) f:-:" pelas entidades a qtlt' cOl'resi)on
(,lt'tativo da. Ca;;'tl Bl';1l11'tt: I1!Uí'-! dam ,�s contribuições. 'P1'f,pPrcio�
cou l1!fr::_ !I(:,l�:; 'L ..P'! 1.( l�{!',I;� ..�:. nalrnEnt� fiDH re_pectiV(i� mGrÜs.n:;.

GRAVE O ESTADO
SAUDE DE TRUMAN

proxitna sem?n!l, se

moroso julgamento,

t ül(1 iVH i ,hnpr- ..:,u.E_:-t Pln qnp t �n

t::tt� resTJIJ}1.d-n :-�, 1· rlí�u r.::; '.I 'i'
g<ll1tas sobre <) ,':J,<;O.

les.

DQMAT Fica. as::.im, revogada a Cil'i:llisr
nr. 7, úe 27 de jalleil'íJ d=:-1951'-;

Requerido lambem mandado
de segurança contra o IIIP
o Supremo também vai julgar () aumento das contribuições na P;; 1.

C,D.E.
1 Fatos que antecederam '_8_::__ '--1I 'renuncia do pres. -Irbenz·-t

APELO 'EM FAVOR DA

OVAÇÁO AO VELHO
PREr..."ÍER

A d�claração faz um apelo ii
França e à Itália para que ratifi�
quem o pacto da Comunidade de
Defesa Européia e contem uma in·'
t:Jireta de que os EE. UU. e a Grã
Bretanha não poderão esperar in_

e que procurarão
alguma outra forma de armar a

Alemanha no lado do Ocidente, se

o Pacto llão for ratificado o mais
breve possivel.
A declaração sobre o Sud�te da

Asla não' faz mencão do plano de
Ànthony Eden de tratar direta
ill;<,;nte éom �s comun,'istas-para con·

certar um pacto de não_ugressã::l,
estilo ao Cie Locarno.
Os EE, UU. se haviam oJ;losto e·

nergicamente a tal medida.
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( I N E
II o J E qUARTA FEmA
!íS & horas! -

NEM S ·A� R SÃO NEM
HOJE

• >

DALILA
NO PRO'XIMO DOlVIINGO NO CINE BUSCH
Marlon Brando, Grener Garson, James 1\1:rson, -Dehorah

Kcrr, Louis Calhern, Edlnond O'Bt eu, ·JQJm Gíelgud, 'em:

JUi,IO CESAR
O prtmeíro filme d;, restival da Melro ii ser lançado em

Blurnenau!

( I N E BL UMENAU
n oa E �OAR'l'A FEIRA II O J E

, as 8 horas!
YVONE_ DE C_ARLO, ROD CAMERON, ALBERT DEK.KER,
WALTER SLEZAK; DAVID BRUCE, em:

A . I R R E S 1ST i V E L S Ã L O M 'E'
(teeníenlor)

-

Co' msua dança de FOGO, Salomé transformava Os homens
em , feras selvagens! Uma brilhante fita em

-

deslumbrante
teénicolor produzida 1)01' WALTER WANGER, }lrodut'Ô'i' de
vartos êxitos!
EUA SEU DESTINO ... SmDU(.",_l).,. TANGER:" agora
volta. novamente YVONE DE CAltLO em: A IRRESISTIVEL
SALOME',!

D E �� T A D U R A S COMPLETAS
SERVIÇO GARANTIDO

. PREÇOS MODICOS
. .

H.EINRICH HOLIINGER
CIRURGIÃO-DENTISTA

Testo te n t r a.l

ENCARREGA-SE DE EMBARQUES DE MA1):r,:IR.AS E DE OUTRAS
MERCADORIAS PARA o EXTERIOR' DQ BRASil.. li: 1.0C.'-.ÚOADES

BRASil..ElRAS.

TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS, DE SERVIÇOS CONSTAN'rEs ... 's
MAlORES FIRMAS DO ESTADO F. DOS ESTADOS vrsrsmes,

".

'. 111111 ti 11I11I1II1t1l11111 II 111111111111111II1l11 tilJUIII 111111111111111 II I i IIIIII i II III'.=
F R I G I D Â' I' R E �

-

-

-

-

Refl'igel'ação em G�ral
_

de -

-

-
-

-

=

CONCERTAMOS:

eü�,. ,

=
= Reformas -0- Pinturas=

CASA DO AMERICANO s. A.

Secção Dom'stica
Rua 15 de Novembro, 473 Tel.: 1532

NOSSA DIVISA E' SERVIR
:;mllllllllll,i"'IUI"; .tI IIIUlfIllIlIl1uiU 1111111111111111111 11 1111111111111 III íu�

o
à senatoria, Neste ultimo caso, a nobres tradições do Nordes�<,.
situa('ü<\ se me afigurava ainda COml)TOnüSSo de houra.
maí, chocante. E' que eu teria de I Concluindo as suas declaraeôex,
me apresentar ao eleitorado, em' o sr. Café Filho acrescentou:
3. de outubro, �� o propósHo de.' - QueJTI se candidata à- fnnç32shberado de Iudibr-Iar- quem vot"iOSe públicas não C"l':ve pensar apeua-
em mim, coisa que nunca

r riz lo! nas van tagens mas no onus dela-s ,.ian1ail' farei, espero -m Deus. ern

I
decorrentes. A vi('epre.id'�ncin, quetoda a minha vida pública,

1 r-uncc ambicionei, por me parecer
. �em iut�rromper o fio do ractn-

I
murto alta aconteceu.rn» como!Cimo, continuou O sr. C!lf� FinIo, < premio inesperado, E' para mim.dizendo agora:

I
como para o' meu Estad'o, coisa

- ,?s postos eletiyo3 qu� tenho muito importante. Não deixar'oi em

1eorrquístado, ern mIDS de vmte á. meio UI11 mandato que me foi en
nos de luta;;;, em COntll$ � '�regue pela vontade de dois mi:
com 4)8 sentim.entos P. pUlbl",m"," t lIiõe$ e meio de brasileiros, rries- IGíJ· POVO da minha terra, f( 1'3'11 mo correndo o risco d� sacrificar
ccnqutstados, .tOdos <"les, C'lIIlG pe-

1
definitivamente· o meu futuro po_nhoc da confl::nça que nunca me lítico. Nilo é o dispositivo cnnstt ..faltou da parte de uma gnmt!e t.uc íonaf, est:,belecéndo !:.; i,lcom ..

corrente da. opinião ,);'I.]Í':a üo patibilídaõ,,_. que está em jogo. E'Rio Grande do Norte. l, POV(, .1<, tambem o aspecto moral da QU2>_meu E�tado sempr-e 3':reóltou €l-i t
ã

o. N:10 posso ralt3.� .a um commim porque nunca o eng.meí. Nilo promisso de honra, assumído com

seria� pois, n_e�ta allura. d� rníuba " eleitorado. com os meus compa,�arren'� que rrra decepei )Jj" lo, ",:_ nheíros do PSP e com todos aqua ,"re�entando uma. i'ar�a, a. pec',r

I
Jes que sufragaram o meu nome".votoc, para lU)) mand3.l.;) ::ujG f.e� .,

�

,

selllp.e�h� a Consti.tuicão me ve(;&_
.

ria exercer. Os meus .:!olnpaf\1:.':'lr0s
do Partido Social l'r,'�rc.,si.;ta
compreenderam perfeit:lOlcrte o

meu porito de v>i&ta, na';·'�".·i::l d,,_í
a idéia da. oxgarrízacão da "'Chapa
Café Filho", que log�J 'to-no-r ,,'aI-' �

po, para disputar as �h�i{;õus de 3
I

de outubvo: "S candidatos serão
e_colhidos proximalnent� en"l cori

vencão democrática. marcada pa;
ra -o dia

_

26 de julho� a r-ealíxar-
Caicó. ern

centro da"

• iôdo par.a O sanguel
• fósforo J)cra O cérebro.
• cálcio paro os ossos!

IOFDSCAL
o MAIS MODERNO FOIZTlFICANTE r

..

_ ..

:���:: - ::!. -
,

lABORATOR!O' LICOR DE CACAU XAVIER S. A.
R. retire dl Silva, 11, Iel, 32·ma . End. Tlltef. "',ull:!"· C. P, tuii� • �. i'AÜlí)

. ,

(ATARINA

nando (' opinando ,Robre os' T)I'
didos do financi,llnento para íns
talacão e a:m.pli'lçã.(l das i nd uo'
t : in.s d:? �!1at-P:rial ':a'utn l\obiE�t j
co:) e finalm"'nte, Ta2er fi regis+-I'o
,ln:: ��Hrn�� �3� �r� �Hllt·).rtJ� de r,':1
terial automobtlístteo ,

('Ol\fPOSICAO DO
PLENARIO

A ComisS'ão sei-á éornpdst.a
rCjJ'·e��.1tal1tr" dos seguintes 01"

gã')s e Ilüvidad�s: Carteira '.1,0
C'oiJ'ercfo - Ext "j:.lo r :10 Ban('o .:'1
B.rasil. Banéo N�cit nal do n,_�
�ern-olvÍlliAnto Ec·;nc l"'!c:o, In".
tífuto'1 dB- eTcnologld, com r rC1rJ
impOl'tádol' d,� llial"rltl.l' alltom�'
bilisl:-·,�. in<'íui'tt'b de vej;,ulos f

motor. ,;nc'lui<triü- ti .. n-r::.i"; paro
t'ekulos a motor' p in'11!,,(l ia
a.ço:
Aii funções dos n1f'mhl'os

Comiss.io sr. 'J const.t, ::"h'�

Sel"'!ço p.lblico l'oe!,� -;::'C.

nãJIreniulleradns e prov.idas por es
colha, d o presidente, lista �ri!lli
ce apresentada pelo ministro da

�af:enq��.___ _ __ , ,.._ 1lit;l=iii\'il�l§iig!ii:ilJm�!'!l:];OllWilÍii!íiillIlH�

S R A MOLlER
TORTAS SIMPLES

E
ROLOS CONFEI'rADOS PARA CASAMENTOS;
ANJ'VEUSA'RIOS, ?RHHElRA COMUNHAO, etc,

Rua
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o caso nos fez eneontraz e

5111'. Henrique Zimmermann.,. 'ézy
nhecedor velho da situaçáq rsmhem
Norte do·PaI".!iná. '. vaI'!l .Iá, se !i1d0iHwl '·;rHild�.'l ('nn,imAJ:1>ela...J.r»·:_·a

l ' . ttngentes de ü"rdf'''liiíli'Í<l. BiltrE,

I
respeito. �o desen'Vo!vi�entD e

de maneira geral. p".l'uram na-
das OO�dl!;ÕeS ,economicas da'!l1: bãilJo àssalariado; os fle�.:.a}s na
la reglao,. s?3re a ,qual so Efil: sua quas! totaüdade. p..d4t\i';·p.m

i
tem as opmioes mats c�ntrov�. te"t� e. forma:p1. -siÜJ)!+. fl :fãZê11'
í das. Prôntam.,n�e O' .• nr: :zlm; 'das, 0'11. se .dedféaJ;ll'.ao eomcrcro. ..

I merml�Din responô.81� as:.n�:>:f" O' fátô °l1f;lonía:d.IJ,
.

de 'qu" mUI-

p�mmnt� e, 1'esum·darn€n.t�·, �?l toá catarlnenses � 1'iograml IHefl '

disse rnass nu meuos
.•,'" S�gu.;::.�. fra:eassar:a.m T"1 Nórl8 do :r'rS!llo1

I te: "

; não SB 'PÓ>lfl WJ" 'fero cr,nli'
.

Tl,.,

"Oomo todas
�

as regi��,.:n��· região Ol1 da trl'l"a!�, mas. :t'nt�!'I
vas que se abrem á eolcnlsacâo drve ,�e atcibui-Io,' ao proprio·�·
farnbem o- Norte do Paraní!' -trm l-m'pufo hnrpano, flue !l,fig -se
provoeadn as. mais controverttdas B<Jube adotar. ás novas (�,1Idjq8�s
opiniões. .Uuns encaram aqul'1.1 de 'Vidã e de trabalhe. l�: nú�
r.!c3J região com rlemasindo 5i i muitos esppravam' . li. cTIC,-nll'ftr

. mismo; outros fi. dl?l'creveni com

I
de initcio as mCsmas. cQ!ldiyõ�9"

I pessimismo. Creio, que a maso- flociais e de vida '8. qu' ",n. 'ij\ti�

! ria dessas opiniões se r·)rmam na vÍalfl,lmbituar_los ,nas 1'eglr:-s
.

';li)

I
menta .de :v"ssoas "l1'p. npen:>s:''1 sua origem. Numa regia" l'h;
nhceem <I Norte do Paraná &11- form!1�ã:Q, naturalmente nã-, .5"

I perfieialr:eníe, ou lígeíramente 'F,dfm. esperar rnco�ar as mes

I ;cor lá passaram. As p-.ssoas fJ\l� mas 'con,dições de conrorto. as

IIá se ra.ík.am. qt;c lã prornovrm mesmas facilidades de. vída «u»

I o progresso cspartoso que não se encontram nas xe�iões velha<,

I t=m parale lo ':=P.: i,',?a a hísto. ia do- país. mas não s�' deve esqu«
110 mundo, ests.s são' unanímos eer, que estas velhas regiões n»

1 em afi;;lnu�' que o N:qrt�_'do :F'_?-- inicih dO.JJoyo.an'Íep.t;;l foram 0')
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- suear,

T chtcara de farinha
trigo.

to.

Numa
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.�ERVOSAS E t�EHrA!S
CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA•

"'" 1. '

ZURICH, 29 ((UP) - A Hun·
grãa e a Áustria. estão sendo g

pontadas pelos cronistas como
favorita;,; para as' seúli-finai's dI'
lVJje:. 'Os própr-ios ·bungr->.t'os' mon
n-am-se confiantes Em que po ....e·

. . rão dei',j:'otsr Q Uruguai, embo:.,
PUBLICO' DOS MAIOREf. }[OMP1NHOU;' EM nOUfJAVA SECA, O DESElmO[IR ATRIENT·E DE �: t:���'!�::�:t::eqlliPe d�olarM-

CIN(O P�:�EOS .. iii TRES SUCESSOS DO IPIRANGA E DOIS DO iMEiRiCA, QUE., ,SE .APOpEROU I u�:C:,�i�)�,lí:,��" lU:��f:i�lze st,�::J,
-c.

. Patrão: J·o·a'-o· ...C<trlo.". 'DEHHITlViUENTE 'D'�, T'A(A· tt6ECK I:.IEtH li,·iS .t�lJ'l ,�m .bg�. �'2 "onjunto
.. Bro, AIVJ '"

' .A, Ii.;j- O �
, U.J suporror ao: nos oraSl121l"OS".

ck\veld
Vóga: Alberto Stollrnele r.
Prõa: Manfredo Augensteín
3·0 Páreo (à tarde) - 'Out,

rigger
.

a 4 - ·N'lvissill1.o,s
1.500 metros' _ Em 3.a dis.,
puta pelo Bronze "Brasil Cla.
de Segur-Og Gerais"., oíérta da
:firma Schwaderes &·Cia. Ltda
Agentes Gerais da "BrasíL
Cía •. de Seguros Geraisl',
Ganhou com' folga a repre.,

sentacão do América, que mar,
c-ou,. assim; sua primeira eon,

quista, Como formou a guar

níçã� 'verde-preto:
Patrão; Harry

.,
.

fi.
.

,

'-nautlco

Bat smo de barec'!>

Previna.se contra o inverno comprando já o

PALETO' ou CAMISA DE LA.
Façii-)l>Js hoje uma visita, verifIque o n'DSSO gran

rie sorttmento de camisas de lã xadrês e combata c· frÍo
cem produtos KA'NilER, Os mais b2m feitc,s.

- "PSIQUJATHA

, Segu'tldo fora programado, berg
:

.zntre a!í' 9;30 e ro horas Vóga: Antonio Asini

manhã com cOIÍ:tparecimen-' Stvóga: Harry 'Kr'eutzfc ld

t·:, no' local, �e elem=ntos dei Slp,rôa: Werner Woe.stehoff
projeção nos meios, soeíaíe e.

Proa: ,Edgar Germer

esportivos blumenauenses, te-I'
4.a .Par.eo �. Interno

ve lugar' o .Ato d'? ..batismo de Yole � 4 - 1.000. metros.

'duaJ l:%QV� embarcações cuja
c. �aureou-�e :� gi,:al'ni�ã:

compra provídencíou o

IPiran,!
'A,> do Iplrang.a, qU'�. "li ..

ga em fins do ano passado nhou:
.

na Capital gaúcha e que lhe� Patrão: JQão Carlos Bro,

:foram ofertadas muito gentil- ckweld - Vóga:
.
Egberta

mene, _pelos sr�. Paulo Wer. Staruscheck --;- �lvóga: Ald?
ner e Rodolfo Goernann- Knaesel - S:proa: Ingo Puíf I

.
'

.

- Prõa: Nivaldo Kcb.àll
5'0 Páreo - Yolea 4 remos

-e-; Estrean.es - 1',000 me-
.'

a tros - Em 2.a disputa pela

E ,"
.

d·dT��a ,"Caçula':, ofért-i da cer-I _ Sp 'en � i o'vejarra Catarlnense S. A..' .' I
.Nesta prova movimnetcu o

Ipiranga suas turmas efetiva
e suplente com sucesso. (rga,
se de· passagem, pois amuas

scbrepuiaram a guarnição a.
1

mer-ícana. R:mal'um pelo clu
be' da �'estrela":

Rua
,

15 de Nuvembro; 1051

- Telefone lH.

It

a equ�pe
o Utuh} ·de

.sob
.

todos os pontos
vista, oTerneio 'nício.da 2� Div. de 54

.

Vencido," mereddamenfe� pelo Amazonas, 1urpreel'dendo o $érdnfiá
com honroso 2.0 posto.... Oiima renda em Rio do Te�to

Eis aquíios resuttadcs
nc�do.'>l nas -seís vrovas
competição remístíea de

. Patrão: João, Carlos Bro.,
ckweld - Vóga: Waldemar

Sivóga: Lindolfo

Slprôa: Haroldo
Beirns - Prôu: Vitól'Í<: Braun
·6.0 Páreo :_ Out-rígger a

- 1.500 metros - Em ul;
tima dispu a pela T'aea "Beck

Gies", oférta da firma B2Ck
G'es & Cia., Rio de Janeiro,
por intermédio 'de seu repre ,

simtante, sr, Haroldo Haer tel.

Diva).
IPlRANGA

Na c. nírunto d::s ô,;;xie·:oi;:
juvenis, coufirmou.se I) fuvori ' IPIRANGA - J'-sé, AH1�

t.:,,::..-:o C!DS g;rotus ipiranguistas dto, .hcy, K<llv?lage, Nórber"
qUe tril1pfaram �or 2 x 1. Per to, Frederico !.J,• .t� o Carol)., "

ckweld:
Vóga: Rinaldo Starosta;
Próa: Riwaldo Ko.ch.
3.0 Páreo (pela manhã i

Out-r'gger .a 2 - 'Classe
iberln -' 1.500 m;:tros - Em

�-----_._._--

A Efl(IENCJA
do· 31límelo aChll"lle d!
tetaml'lItt' Ugc!utl\ à dr
"ílhH'ãfí db jornaL A NA·
çJ\,ü é () tilÍlm) {Írgãu da

I erN'Ulíl.;;ão diárIa qit6. l}��

1 üHra. na maI�rla dn� IlI'
rf!1!I do Valt! dll I1a.jllL.

B'·nto.
R?rJ'iniltl '-r F[rjf:rÕS�10 -

'P0 re:?,'n�V-r1ênt.!Ã'i·� EJ.npat--: '.ie

x 1 --- Def1.isão por p:-'ltôlS n1á:iri�
i!"i'f!'=": �l�"inhq 2xl .. - )uiz: Ar.

I
toniü Ma.l'í'':lino ;:ln Sil'!.L

.\ "'ln ,'" \113'; �, l-i'lo "c-:::.,'3. � T?m�
� p':l rêgi.l'lan-I�ntnr: Rn1pate \.-1e ft

II"
" "', .('i-�l() pr,,·

.
Jl'\1ali,hd<',

,

� •

,,"'>.; -: Arn:r-'�nas 3x2. _'_'

'5!II__1:tII__�_n__...a... ,JU"'�: 'nllbelto p"ul.] de l.iroa.
o 8('" ·.�'inhn x Juvenl lli==: -- T�'Hpfi

" l'ío�. ...,(·,·
......

L,.,.��-I�u"="I·"'(v.�.·A"""
......<Q.>4"

�M�E:"":�.nr-l·:�,".Ji�.;"'�-"""'�-,U,·.�.�.·�.4_,;;...�'O��p""."â�rt."(;'.�,';''<;J-'''''''�.
",' '-1\1:1·"oltar: Em.pnl e do C;;:O.

n I) � �\ '-IUf'l� A � I II r}f·�i :":-Úl pc. i"' peU3S niáximas:

I Sé "dn.h::t 3x:? Jl1;i� Salvado·

,
--- DR. J.l,l1';Cli:SLAU SZANIAVrSK't ��- I�emoR dos :'<ant�)s.

' .
.

'MédIt'o {lo ·fiGl!pítal·'N!(II'!� St'nbOl'll d� Lu.. Amnzona;; li x S?fi'íllha fi
Conl'Jtlltório: Rua JOSE' BONIF'A.CIO'<fI[. U� � 'FíljUl ·�ti6li 0:>m desempenho' sl1Jwriu!', '€rf'

. Resideucia:' R. BARÃO ',DO RIO BRANCO N. fi2U 40 minút,ni'l de lut.a hnt )",11'<1 (13
. . O U RI'!, '1'8'A - PARANA' .'

a,lvi-celi-shN 11 at!uui'j ..h f!q,Ul'
'. Especialidade:. DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS' dra dt1 Vila Iroupa",r,l, pf'I;� se)-

�I'
Doeo.f:as da ,pele: Ec,Zenl&s. ·Furutlt:ulo.,;e, Cocelr'is; Man' re de 3 pontos a ZPl'll, flpisna;r-.
chas, e.l!pinhas, etc. - Glândulas. Falta de regra., EXC-E!!. dos DOl? .A.lexa.hd.,·� 2 ;?' 'fh1l1,inliü

. ��, i5�::�v�r����'t<,Ff1:i��c�e�!�ta�:n�t��ênCii:io:�e:;l��,ô� ._. �iuiz: S,üyador
' L.:t]·lt; ck1

njc<'li! em gel'aL Reumatismo, Varize.�, A:;ma, Malária c:rÔ'
Santos.

t
.

--- niCá - Hemorroidas, etc. __o

-

Allnhol1 TI

A'l'ENÇAO: Consultas em BJnmenau nos dia!! 2' • S. dr
, --- eada mês, 'no BOT�L Hot.ll;'r'� -�-

�#.w-l��""".�.f"""��"�'�'''�;'''1'!io'''''''''''��'"'k-'f��������......�.�,..�-.,;,.�
"�"�Ga....WGa�M••��·��",,������,,��qn���"�a.Pn�"""__�""��"..�?

FloriR.lIl Peixoto, IJ,'} -- Caixa P0sbl, 4;;[1 -

s. 'A'
.

li

RUÍU EY .'\ T r

tratamento

deu ,fuflções'
feminina,

-&l\ta1riz: I '1' A J A J �

Enil. Teleg:r.: . "INC(}h
Cr$ 50.000.0(1),00
Ci'�. 46 (jOO UOO,OO

96 (lUO.Mll.00
1',,1.:11 d(j� d��pÓ3itM em iH!3jM, mais de ...•• Cr$ 879.000.000,00
I\Ct:NCIAS E E�ctaTomo§ NAS P'·íllNCJPAI� PRACAS DO ESTADO
m�; SANTA ,(�A'1'ARI NA, NO nw OE jANf.:lUO Fi CURITIBA

tHtPCJSI'1'� SUAS l�('ONOMIAS NO 'rNCO,'E CONTRIBUA, ASSIM· PA.�
ItA n A Oi'vlEN'Y'O DAS POSSIBILIDADES DE Ji'íNANCJAMENTO DA

.
-_._ PRODUÇÃO :......_-

PAGUE ((rM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t
I
I

I
I
I
i

I
I
I
!
I
f

J>lNSUR6lRAM�SE . CONTRA

ICerta a. 3_usencia de Calé A s::::�SÃ���ID�M POR

l!!8S elelçoes de outubro
__ o'}��J!:!;�ED!sD:"�DOS _,

H.a.-,:o aspira "en)· D Monroe nem a Calnara I Segundo despae�s.·'da. Agend.fl 1'tleriÕj!;on..�, do 'Ria (i" Ja�iliG� laguarda�():ro.l.:m p:f"'(J.� � FIlll'ianopcUs;. pnr j')�dem sUjltlrtoJ', tl'�.' oficiais
mo. 29 (Meridional) - Em en- lho as razões de sua atitude: e senadores. Os �.l'gument(),· ornm da. I'olíela. iiflll1;ay' (fo Estado, porq'Ull m:mIfestaram;.se. 'tontp.. a J'ehí· �URICH,' 29 .{Meridional)

tr :.Vista exclusiva aos "Diários

As-I
- Amígo., meus do Rio Gr. do

I
ponderáveis. 'l'ive que ren:?tit' muí ,

elusãn de um sa�'�l'nt{t expuíso da corporação �or lncapacidadé FIFA censurou severamenfe tanto

>"",ot.\'d05", .U vice :presi�ente da Norte instaram para que me ean- to .para tomar a atitude que 10l"d. 'ral� Entre os o,GclaI51 prews enecntram-se um mll.Jor e' três capitães, .o Brasil' quanto. a Hungria, peh
Hepúblic.a confirmou a noticia re- dtdatasso ao Senado ou à Câmara Eleito para a Oâmara ou paca o

Ao que adtanta Q mesmo despacho, vidoS' OtlCllÚ>' .destacados, no que chamou o seu "cofiPortamen·'
ccntemente divulgada em; Natal;; dos Deputcdos, Não se conforma- Seriado, te:ri�'. que renunciar fi vice .. inter;,or do. 'Estado... '!Tia sOJ!daris3.r_se Ctlm ,aus IJ()l'l'gas. i\. atitude to antí.despoetivo" durante e de

nta' será candidato nem a senado? vam em ver_me condenado ao 03-' presídencta d� República. o que
dos oficil'.is tem sidc< viV�p.�te aplaudida,pFl::I" JI.opnlal)ãll da CaFital pois do jogo. A tàrera de punir

nl"��.· a dlf'pntado nas próximas -". tracísmo no próximo qufnquernn, seria trair o compromisso assumi-
do EStado,_ porQue: .. julga. se ,·lnlj.dmis\;ivel que, no momento, -Pm que dois dos. jogadores expulsos do

JE·iÇ·Ó2S. Na "mesma oportunidade o uma vez que o mandato 'le vice- do com o povo no pleito de lH';Ó. a Policia I\'1iUtar de. outros Estados se emnenham em ttvrarem da campo, Nilton Santos e o hungaro
"r.,Café Filho admitiu que poderá presidente termina li 31 de ;lmeiro Para continuar na VÍc€_presidencia corporação os �maus elementos, se re3dmitis;se Ú' militar expulSiO po;, Joseph Bozsik,. foi deixada a car

[,��Úinir proxímamente li prest- de 1955 e somente em 1956 nave- teria que renuneíar ii dleputar,í.) ou incapacidade moral, 'natn"a�"nte depois de um .. p:roces:eo ·regnlnr. go ((!li>' 're:pectívas confederações

deneia da República. em virtude ria novas eleit;'óes para denutados (Coilelilâ na 1..iI pi21n. i ..� í) DesMnÍlecemos o mé'rito da 'decisão .;;uperlo.- que reconsiderou o nacionais. com ordem de informar

d� ',"j'li'Ojetada viagem' do sr Getu· ato do mUitar já expnlso das fileiras da mtlíeía estadual, li bem ü.â. à FIFA ,o· quanto antes sobre as

li., cY.irgas ã Bolívia. sua. int"grldade' lnpral, reíntegranüu-o 1lJlS tuneões antt'rwrest t.oda-_ providências tomadas. Qu;;,nto à

.. :� g' verdade � disse - o p1'e� 'via, convém. frlsa,r que' tru. decisão POdHã ter seus rEflexos deslavo. HU1I1Derto, o c:müté diretor·

�iíi.Éi1n;; Gett'ilio Vargas comunícou rãvets, L"'1cidinão na �licunstãncja. de que a.

-

punição aplica.da ao. sar.,
FIFA reservou-se o dil,"eito de to-

r;,e: ná uma semana atrás, o seu !:i€U.t.O não passou de mél'� formalidade sem. senso objetivo, mar uma atitude, caso surjam no.,

pZ<í.ósito de ausentar .. !;e do pais I.ICOa DI CACAU :lAVfla E' sintomatl.r.o J;i.lle vários ortetaís da. cUfporação tenasm se m- vos fatos. Finalmente quanto ·'10

p""". alguns dias, por ocastão di" =1iI�*�.__� surgida centra li. .atitude· do -eumando, deixliüiÍu de preValeCêi' I) bom conlUto 'no vestiário depois do j0go,
_If;;, ;vi;agem à Bolívia. W.--....... senso da disciplina que ,diE'i'e predominar eilti"ê' m.iiit�es� não se tomou 'deci;ão sobre quem

foi o culpado," esperando-se aínda
os rell!.tórios da Policia e dos fu'p

cíonâríos Cm estadia.

O:'7'eport€r quis conhecer maiores

falando-nos, r,;úsLra,'·:.un se

mistas ·�;(l:I<tl:l.t{) a homolog'li,�fia

I
da eandi'datura ó) sr. COI d�il C .

de 'Fariàs ao gc.vern:J d2 t�"r
nambuco :pelas co:r..venções! df,

UDN e do PSD. I

Fixação dos preços da

ue açücar
.. RIO, 29 (Jl,fel'idion:;l) - O mi_
nistro Osvaldo Aranha 'recebeu
uma comissão de agricultores ca

navieiros do..: Estados do Rio, São
Paulo. Í'ern�.mb\lCO, Alagoas e

foi huscar a respC!sta

rl�l'(;.th€s da conversa. entre os szs,

G=;tl.t,Ho Vargas e Café Filho, 111:.tS

o '."i<�e_presidellte da República ar

reiec€u habilmente o n03SO €ntu·'
r,iE;,JnO profissicnal, mo· trando que
o iar!). milla possui de extraordinfi
rin� Hln3 v�z qHe está prr.visto na

("'íl·;tH.ílição.
',; E é pr\,�pis:nlente eln respei_

t":'i, �� ConstihliçclO e ao cornprnn1isso

����i, ���lJ��I:eC���:t�::1:�ei::':���t5E �"O co.nissírio Gilberto Dlves será prestI preveotivamente
RIO 29 (J',írr!d.) - Não ii"f! formou ii repJrtagem do O JOR

reuniram, ontem, os advogados NAL que a ;prisão p!'ev.-,ntjv:1. do
de acus.H.<}ão que fuucionam ne I comissario Gilberto Alves Si
prGC;SE>] !lohre o assassinato do. queira só será solicitada .lpÓS o

I'Er·crt"r N�stor :-.loreira. I�:1"a I suma;rio dn culpa, que Ul'min�rn
I:i""i HI13Se sEmido. ReflEti melhor, reunião .3(; destinaria a e"tuhc,:' I no dia. 7 de julbJ, Acr,�'i'��.,itou
r.-ntinu:ll'ej ll.::! V;":!·presidencia CrI' O plano de acusa.:;:to que ile- que, a. situação do comissarh,.
a1l.·· o 'fim. rá utiUzado contra os mutldQ-l com os ultimos depoim�ni:.:")d n�

O dílem:'. de Café FHho rr d Ih' l' t I J t
.

·s ()' ve o Jo.rna IS a. us iça, agravou-se serh'nente,
F:�:plica�nos então o sr. Café Fl-., O .a'dvogado Serrano N'Wf. ., i!1' Ir.'Jt!vo po, que Ecra soE�itada

Washington, 29 (UP)
Pela unaním'dade de

membros presentes,' a
mara dos Representantes a�

Pelo novo Tribunal o'�'julgallentl ,j
dos matadores de . Restar Moreira FAVORAVEIS A (ANDI�,

DAIURA CORDEI'RO �

DE fARIAS'repare -

• • fItare ,.
III fill.

" f°tt.rgü eletivo antes de terminado
o rUe'li mandato. E' certo que eE't(
ve 'd-jf;po�,to a renunciar para me

C:Luli,";aiar ii Cttm:!ra dos Deput'l_
d,,<' . Chel,ueí � fOl'mubr dcclar'l-

RECIFE,
sr. Etelvino

o estrondo da explosão
foi impressionanate, sendo
ouvida a. cinco quilometros
de· distância. O povo acor

reu ao local da tragédia e

verificou pedaços das crian..

ças pend'urados nas árvores,
fragmentos dos rins, infes':

RIO, 29 (Merid.) A
solução para o problema do
açucar, que o DIARIO DA
NOITE naticiou, em priffi'ei�
l'a mão, em sua edição de
10 dste mes, idealizada pe
lo ministro' Osvaldo Ara- I �iiillliiliiiiiiiiiiiiiilii.iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilílrj·

nha, segundo declarou no-!
vame:rüe esse titular, já é.
assunto resolvido. .'

.

'\.

O presidente da Repúbll- .

ca já, provavelmente, des- ipachou, nas últimas horas.

apresenta'c/o a

.clelegação cio ·

..

····Brasil
·,hE a&Mm a...L&gR a.a. �

MAIS

�' .

B L II M E N 1\USA N T A C A T A R I N A

MA.COIJlN, 29 (UPJ "- o iJr;;,
si! aprese-ntou à .FIFA. um J)r-J
tesro <.rJcrgiCOr ("[."1 �,l'P� pag':I.i.f':::f
contra a agresS<1;::; hungar8
jogadores brasilei.'.'os :lomb·. '.'
ult:mO'. O Cllde dJ. d: k,�[ ...�:·:;"
sr. J'oao :Cll·!l. l"i.lho. i!lff)l'm",�' à
United Pv<:s;,; t'r tamhü::1
testado verb::iJmênta ,Pé'!'
te,- a

.

FIFA desquallfica�b
1'111<:0 ,1(1' ..::am/le-onilt:) '-' :,,.'t�lry
dlre,:to hunga['.} .Boszik, í)cm co
mo outro:.; JrgadoI'CI;J . hUT·g"'J"v.3
qUH fizB-l'J.tll1. ·'Jogo. ,s"lt,k,n c·tP".�.t��
;) Brasil. Camo :;:e sab(!. Bos,;:k:
') mfl.t� \lois jogador(s
expulsos do ear1lJlO', �Ili!.� ü"'J
do bnieSo, No' pr;)twto (";'::·!.k,
a delegação brasileira censura
tambem 0-. juiz inrtles Ellvll, pgr.
ter concedido' o segundo fJ.oal
_hul.'1garo, . cpfididerando ofensivo.
�íf,mhros. da del(7ga..ção
l'aram a prOi)09iti,:,"t

"Sabemos que nossos 'protestos
niil() S1Jrtir.iit:l eU:lto; mas d' .'lIft
mos at\reseutá_lo·· nor' desencllr-'
go de consclencint'.
ZURICH, 29 (UP) -

.

rl'res jO
ga:.dor€f! braSUltil.'I)S, tl'l'S

guaio;s e <liaM
.

hu�aros

rr,3]'jam () tfam í:de::t.l de füc.t..-
ta!1. Essa a ophtIà<T
nistas despcrnvos .fr

VARIADO ESTOQUE
AUTOMOVEIS, A'

DE PEÇAS PARA CAMINHõES
VOSSA DISPOSIÇãO:

E

o

IM PORTAÇAO DIR ETA

Agentes ffA U S T I NU

Peças para: CHEVROlET, FORD, G. M. C, DOODGE, JEEPSt lNTER-
NATIONAL E MOTORES HERCUlES

,9RGANISAÇÃO ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO
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