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SÃO PAULO. 1,

t
O �r. Vicente Rão, com aplausos dus

Felizmente. o governo brasileiro" povos livres do cnrrtinerite; a poli
foi ilupecavel em sua atitude de a- tica da defesa do hemisfério." de

gora, no Faso do Guateme,la. Agiuiacordo com o sis�e:na. pa�a�e:rica
o Itamarati com urna correção que

no e com a tradíção urasíleira.
"

desafia qualquer correüvo, Toda a
Aos mo-çímentos suhversívos do.

sua liu.ha de conduta foi Irrepren- agitadores comunistas e crtpto-eo

sivel, do começo "Até o fim. Fez muníztas contra a ordem amerãca

na, respondeu a diplomacia brasi-

leira, encabeçando uma ação conti

nental, que tanto teve de largll co
mo de eficiente. Voltamos aos dias

de Rio Branco, e com a círcunstan

cía auspiciosa de, se haver .aqirí
leaderado a conferencia' dos chan

celeres. a qual deverá repor Gua

temala em sua posição de Estado

democrático. Porque não seria C>

pronunciamento dos 32 zenadlores

chilenos. bisonhos e irresponsaveis,
que iria tolher a América em seu

legitimo movimento de defesa. do

seu sistema de segurança e da de

fesa das suac instituições livres,'

Det(s permita que o Itamarati
ande sempre como aridou agora.. se

guro nas suas iniciativas, 'sereno

de sua ação e decisivo nos seus

golpea de execução. Agora, sim, a

gente raccnhcce no sr. Vicente Rá,>,

o eximia advogado que �l.é é. o agi!
pubficlsta que sempre foi, e o ful

gurante intérprete do sistema pa

namerrcana, COm quem I:onvivi fuz

alguns anos atrás, em Nova torque,

quando !ele representou o Btrlasi!

na ONU.
Todos quantos ambíctonamos um

Brasil maíor; leader na América,
só temos motívoa.parn nos. solidari
zar com a diplomacia que soube

integrar este povo nos seus desti

nos de Estado amerícano.

LAI

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

BONN, 2 (Dp) -- A Fran
ça deve ratífícar imediata
mente o pacto do Exército eu

l'opeu. Em caso contrário"
v::.r-se-á ante um novo exer

cito nacional €uropeu. Tal ad,
.

vertêncía foi hoje formulada
\ pelo chanceler' federal.

SAN SALVADOR, 2 (UF) fantes na Capital, onde serãortes sem importancia. Segundo
- O a'CUrd'o hoje' ass.nado

en_j.ncorp-or.Zdas
a·o, Exercito gua- a junta mílitar, tais levantes

tre a [un.a militar e os rebel- temalteco, Ficou ainda estabe-Iforam provocados pelos comu

des da Guatemala, estabelece Ieeido que dentro de quinze nistas agora derrotados. Tam,
a cessação das hostIídades e dias, a nova junta escolherá o bem o corre.spondente da Uni
a paz definitivas. O coronel presidente da Guatemala, Ca- ted . Press no quartel general
Castillo Armas se obriga adis berá ademais à junta exercer rebelde de Chíqu mula Ro
solver o governo revolucioná- funções legislativas e executi, bert Prescott, i"nformo� que
rio instalado em Chiquimula. vas até à: promulgação da no- os camponeses comunistas ve.

Suas forças entrarão tríun, va constituição, quando então em hostilizando a retaguarda
______ � __

, o pJV'() será chamado às lIr- e as linhas de abastecimentos
nas- dos revolucíonárlos.
SAN SALVADOR, 2 (UP)

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

- Foram concluídas esta ma

nhã, no Palac-o Presidencial
do Salvador, as negociações
para o armistícío na Guate
mala. A pedido das duas par.
tes, atuaram como mediado;
res o embaixador ncrte.arne.
rlcano naquele pais e o presi
dente da República do Salva
dor, que participaram das ne

gociações. Fo� assim cornbtna, 9BSERVACÓES DOS ASTIWNO�IOS. H(ME PARê. A COMS
da a formação de nova junta

_

'l'A'1'AÇAO DE SEREI) VIVEN'1'ES .NO PLANE'fA

governativa na Guatemala, RT_O,'"
que durante os próximos uuín,

.:;, (Meríd.) -- Os ;J:<- Assim é que, !)ew Ieleacó-

Z'2' {li$ jsel'á [preSidida -pelo Irônomos do Observatório N,,- pio de 13 polegadas do Obser.,

coronel Elfego Monzon, chefe cional, a exemplo do que por vatório Nacional, acaba o sr.

rebelde coronel Castillo Ar�
cert; acontecerá ·�,rn todos os Domingos Costa, chefe de 'e

mas será um dos membros des países, estarão alertas hoje na qu'pe desse serviço especiali;
sa junta, que será ainda ínte, fundada .esper�nça de consta- zad'..:, de observar "que Marte

grada. por José Luiz Cruz Sa,
tar a ex stencía de seres Vl_\ está aparecendo apenas corno

lazar, Enrique Oliva' e Mau-
ventes no planclo Marte. um circulo alaranjado, como

r' cio Dubots;
Como se sabe, durante ás

I
certo brilho de tom esbranqui.,

NOVA IORQUE, 2 (UP) �4 horas. de hoje �'erif�car_s'2_ cado e peq}lena manch� escu,

.0 corres ondente Ma:rio Ri-
a a maior aproximaçao �e Ira c cl!rva . Segunda ainda re

'.inf;;....n-.!)1L.�$l:a a.. l\i!arte_ com a Terra, os qU;llS Ivelou éprovavel que tal man,
" -="" ',' ,

. :�� .un1,-�-�l>;ellias;�-�d�a.,'\P:ua PllOID"'-
tel,efone; q e � govern�--anún- a �agatela de 65 milhõe� �de I

midade da Terra.

ciou ter havido alguns levan, q_mlomet!t?s. �ob condições I
Sabe-se, também, que, tal

.

tao propicias e que os cíentls; como ocorreu em 1924 e 1939

passage.n:, ?ao. esí ava mUI-
,

-- tas, tal como procedem cada, (quando houve igual aproxí.,
to familiarízado .com o aS-I

I
I Y p .. 9

1115
anos, nut�em a esperança I mação entre os citados plane-

sunto ao ouvir qualquer re- r
de ver e ouv r algo que com- tas) postos de escuta já foram

ferência à Coluna Prestes I RA'DIO J�RAG�A LTDA· P,:,�ve � até aqui hipotética e_ inst�lad?s. através dos quais

'd'
.

. .' - Uma VoZ" AmIga em - xlstencla de vlda n·esse plane. os clent stas do nosso planeia
segUI a de um comentarlO! I Seu Lar ta, que é o mais próximo do continuam a esperar a' capta�
sobre a revolução comunis- I nosso.

.

(ConclUi na z.a pagma letra l'1)

ta de 193J, pe�gún�ou: I
-.------�----��--------------------------�----��----�

�z�,::!!;�:ir�:':::���:: Cobrança das novas laxas e

�::�:�::e!:::::o::: previdencia . dos bancários
Excluídos os requer�ntes do mandado de segurança

ADVERTIDA A fRANCA
•

PELO SR. ADENAUER

o que se havia organizado em

Guatemala e em plena ação, mane
jando por pobres oficiais, sem men

talidade política, soldados inteira
mente chucros, era" uma cida<.lela.
de ataque à doutrina de Monroe.

{ConclUI na :',a página letra A}

Marte alaranjadO e comi
um brilbo esbranquiçadol

por ·cenlo· sobre o
o abono foi fixado em

30% sobre o valor dos refB
ridos beneficios, não deven

do, entretanto, ser inferior
a 400

.
.

dor a

RIO 2 eMerid,) - A' suspen
são do ato de cobrança das no;).

vas taxas de. previdencia. que
noticiamos, decretada: pelo juiz
Sampaio Lacerda, da 3.a Vara
da Fazenda F'C'deral, em datas

de ante ontem, e da qual dEmos
"'UnelUl na z.a paglna. letra L) eircunstaillciada informação, só

b::neficia os 713 funcionarias do I 'l'rabalho limitam-se, até agora,
Banco do Brasil que .impetraram a acompanhar o desenvolvimento
o mandado de segurança contra da questão. . '.

o d,ecreto pr€sidenci�l. Quanto. a Assim, os tl'abalhadorês' quo

isso, não há a menOl' 'duvida e, se sentem prejudicados com a,

�l conseque,n0Ía ao tempo em C'.)brança das taxas de pr'eviden
que remete, o sr. Sampaio La. cia instituidas desde 1.0 de

cerd'l:__as informá.çõ,�s por ele so aproveI'

licitad?-s. o presiCiente do Insti-. impetrar novos mandados de se

tuto de Aposentadoria f. Pen- gurança, para que poss-am sf·r

sóes dos Ban'cari'Js devera tomar be.neficiados, a, exem'p�o' do qu"
as providencias IlIecessa.1.'Ías a cionarios do Banco do FlasH a

fim de que os 713 bancarios em' v,em de 0C0t1'� lC� os. 713 fun

litígio< continuem a contribuir cima referidos.

para o aludido orgão .na base - -- - - - - - _- -

das taxas anteriores. EVACUADO (OM' EXilO
p..)r outro Ia'do, estamos se-

"guramente informados d,� que o O DELTA Di\: RIO
sr. Hugo de Farias, ministro in _ U. - -

teríno do Trabalho. não tomou. VERMElHOaté o m')'mento, qualquer inicia- "1'1'"1. L.
. ....

tiva tendente li susta.r a cobra,n
ça das novas taxi',s em carater

geral. nã0 procedend0 '1\ entrevista

------�----------�

HANOI, Indo,,:China, 2 (U.
P. ):_. O general Raoul Salan,
sub�cl1'2fe sunremo e coman

dan{e interiÜo "das forçasl
francesas na Indo.China, bai
xou uma ordem do dia, dizen�
do que suas forç9s conclu:ram
co: m êxito uma das operações
mais difícçis e ingratas na

história militar, a'J evaCU<I

rem a região m�rid;onal do
delta do r'o V·2rmelho. Se

gun:do um porta-vós oficilt.ll,
toda a operação, já cognomi
nada "a DHllquerqucr d'Js
5mnnam:i". cu;;;tou a':::5 france
ses 11-][:'119;:; ar duzentas haixas·

Kaiscr - Frazer
"§AMARCO S. A."·
-. Blumenau -

'l'UNIS, 2 (UPl - Pl'05- mou medidas espeCWHi de
segue a onda de terror de- precaução, para garantIr a

sencadeada pelos naciona- ordem durante. os funeral's
listas. Mais -um, tunÍsiano do jornalista dr. Emile Ey
foi morto e outros sete fo- raud, çUretor de "La Vigie
raro feridos por fogo d� fu- i Marocaine'1 assassinado nll�

sil-metralhadora, ôntem à I te-ôntem à plena luz do dia.
noite, quando sentados em.1 E' que os grupos franceses
frente a um café. E' o �'T- do Marrocos pretenderri :rea
ceiro atague dessa na!ureza lizar manrrestRções de pro�

verificado 110 110rte da A:b'!a testo contra O' crime t�r!'o
ca, nestes ultimas ires dias'l rista e as autoridades te�

I CASABT,ANCA, Mal"ro� mem guie pqssam o�o!'l"er

1 cos: 2 (DF) -- li J::ol�o!a. t�- 111'r'v?� at0! tI!? yi�lê��;ç;!
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ESTABELECIMENTOS JOSE',DAUX S. a, Comere.a!
APRESE!''''AM: _..

HOJE SABADO � HOJE
SIM U L T 1 ti E A 'M E N r E

(ines: BUSCR e BLUMENAUr às 8 horas!
1) WALTER, PIDGEON. PAUlJA RAYMOND, .:JOHN IIO
DIAK, AUDREY TOTTER, em:

EM NOME DO DIREITO
Mais um grandioso filme da Metro com um elenco fabulo!>o,!Quanto deveria pagar ele para aquela mulher deixar seu ma
rido! EM NOME DO DIREITO, uma l:IDJ()iCioncn�e históriabaaeada na vida real, cheia de suspense e ele interesse para.todos!

BALENDA, GIO YOUNG, .JAMES ANDERSON,

L O B O S D A, N 1) I T E
Um filme poUcíul de alta tensão para es espectadores!A história de um homem inocente nerseguído por um vH as;sassínot Excítamentos a cada. Instante na. sensaeional históriade .um audacioso assassino! ,

Um pragrama. duplo, excepcional que' reeomenâamos a todos
1 amantes de bons :Illmes!!
l Não- lleream hoje: EM NOME DO DIREITO e LOBOS DANOITE! SIMULTANEAMENTE!

----_

nos adigos de Inverno pa ..
AMANHA NO eINE suson. O grande espetáculo da ME_
TR,O, com MARLON BRANDO, DEBORAH KERR, JAMESMASON" GREER GARSON, JOHN GIELGTID, EDMONDO'BRIEN, em:

JULIO CE'SAR - (um filme do festival MGM)DIA 8 nu palco: GRANDIOSO SHOW com:
D I L TI' l\1,E L L Ogosto e

AMANHÃ NO CINE BLUMENAU: o emocionante filme mexicano com ARTURO DE CORDO'V'A, PEDRO ARMENDA_RIZ, em:
O MANTO DA SOLEDADE
que o' PREÇO DA ESPERANÇA!

l�i�uiclafão
que começarà.:·Seggunda-feira" dip 5 de Julho

r
I'

B
ta tarde, .sob a p;re.sid�ncia do ,,,,ao, os (Jvs'ô'rvadores 'da ONU
general Vagll Benníeke, chefe � foram chamados ao local de 'II,Wdos observadores da ONU, resol- I outro iU0idente,' a sudeste ua
veu por um "cessar fogo" sem i montanna de, Sio,n, onde dOIS !".
condições a }Jartir das 11.\.f;1l raelerrses foram feridos. l'o;r J.)U
horas I hora loual), 1\ comêssâo I tI'O lado um fI'ade frances 'ú!J>
;re.sol�eu i�ual�le:r.,�,: empreender i convento de NL'tre l�\:tm�;, Í1 �j
um Inquertto ímedíatamente, FO, Jean Lainado, de, 51 anos de ibre os incidentes de ontem c de dade, f'Jj ferido por uma bal;l.hojO, em Je'l'udalem, IJU�' 'i.ze i vinda do lado jor'dano. Ali.t'aJ II fi t
rum um morto H onze ftl'ido I : também sob!';> um observad [;L.Entre os isl'acLcnses ,� um morto i da ONU, quo ,se estorcava lJlJo.\'!to nove feridos (flll'V os j.J.'�\i<': remover o corpo de uma dali \!

; Limas dt' oní.eni.
da.

.

comís- ,

maior estabelecimento de .modas na prata. , '
��. '�--4f#:��

�{' Agradec imento
E M ISS ·A

643 ..651 � Telefone 1021 BLUMEH!U

A família do' saudoso

MAJOR NAVARRO,[·INS
diplomacía

passac.o, teve ::. pusícão de Va!tg:ua�··
da qt1;; sempre lhe coube, mostran
do à Amértca que nós sempre guia
lTlOS e Iamaís .... :n1105 guiados.
Dc"ta vez, o gen,�ral Peron ficou

soziíÜlO. com 32 beneios senadores
,chil�IlOS.

ainda profundamente abalada com o jrr,�'arável golpeque arrebatou a vidi de S'�l J queridíssimo e ínesquecí.,vel Chefe, externa, aqui o .f�11 -:.teJ'no agradecimento a
tortas as »essoas que �, cercaram 0'111 s.u conror.o 110doliroso transe, bem CU111') ao desv=lado médco dr.P.' do Maverte '_ à bonissma Irmã Irene, do HospitalSanta Isabel, que tanto Se dedicarum ao Major na SWl
longa .nfermidade. '

Aproveita o '''!l1sejo !1HJ'a convidar a tortos para a
1\�it;SIl de Setimo Dia que ::;eriÍ crIebrada r n IJ:!reja lVIa�triz desta cidade, n-J próx mo dja cinco, :-;cgUllr]:'-ütrá,às 7h3Ulllt3.

a Améríca par a os. russos, a Anlé--------..:. 'rica para' o impcrialIsmo moscc-ol
ta: O 'sónho di! Santa Aliança, fra
cassado nu inicio do sêculo XIX.
os guatemalteeos do coronel Auenz
_e dispunham a realiza-lo por COH"
ta do rnesmo voraz ímpertatísmo
que 'o concebeu Iaz 130 anos.

'

Em Caracas "C estreou o duelo
que acaba d.; te.1.." o seu desfocno,
provocado pcJ:_� cIasses armadas da
Guatemala. F.'sse duelo era a lula
entre a cupidez imperialista da

I (I!R�sia e u América livre, eonscíen- De co-Bemy Cr'i? 600,00
t d .

d "'"nc'a d csd o Com, e,'Repr. ' Kieser.
e a sua III epericer I • e

ds votos proferidos, por todos os to só é de ser feito quando c'
brado de Monroe, em 1826. Mon- L t da.' ,,

mínístrcs, para demonstr..ar a cer te-
( pr _ videncia se fizeJ;" mister, o que

rrísmo e nàcíonalívmo slavo se Rua 7 de Setembro, 465 za de sua tese, I não OCL!'!'e no presente caso",defl'ontaram, dentro da América.
Analisa � seguir o procurador

\ Con�lui o procurador Plinia Tt·a-
Assistimos a propria nação, que e-

PUnia 'I'ravasoss as argurnvntações vassos, ::u relatorio: _ "Limitou.'ra, faZ dez anos, a cobaia da ex-

O I
'

,
'

exp"sto_ pelos impetrantes para 5e portanto, o Executivo, a decretarperiencia verms.lha, se erguer e

I fundamentar o pedido, demonstran G, novos quantitativos do salario
,

com as' proprias mãos expuls3r 0<
Efeti'Vos dos diversos do sua improcedencia, ao afirmar minimê hl c::;mo resultantes da

traidores do ideal panamericano.
Foi desnumtelada e reocupada a clubes atraem para si as aten- i qUe 0_ textos constitucionais, cita· manife' t .. ,:�!} mwnime ou majori-,

dos como inIringidos pela expedi- táxia das COlT.ISSÕeS,base politica e mIlitar que o Co·, cões do pUblico O To;rncio para" .

lÇão
do decreto 85450, não auteri' Não se configura, a;sim, nem ato

miníorn havi.a preparado a fim de ti' "

�, ,,., dos .

m.e.s asplran,,"I'" :progr",ma o
zan� a conclusão ::. que cb,egaram ilegal nem ato de ::rbitro. A aut9-'

derrubar o sistema di' �egurança
para a manhã d� domingo, t3m- os lmp:trantes, de vez que tal de- rização legal ioi indicada - pará-continental. Contavam os comunis-

•

bem promete tran�curso, mov.i.-' creta não exorbitou, tendo ao re· !rafo 2,0 êt:J �.rtígo 116 da Consoli-
tas da América e de fora da Amé·'

, -! ves observ2.do o que a Consolid<l- rJaeão das Leis do Trabalho _ e a
rica sustentar aberta .a brecha pela Se .. .

t
•

U InICIO es a çüa das Lc'_ C>:J Trabalho estahe' fiXLlÇão dos quantit::tivos decorreu,qual há dez anos irromperam aqui
previsto para as 8 hOl'a1>, deven- lc('o 110 pargrafo 2,0 do seu artigo como vimos, das resoluções das pro

� forças do despotismo soviético'
do SUl" obe'doecida a mesma ordem 116, prias comisEões de s!!lário milli-

Em 193:>, igual tentativa roi feita
Cita numerosos trate,distas para mo,no norte do Brasil, fi' fracassou. de jogos a ser seguida na dispu- demollitrar '" legalidade do ato pre- Em face poi:" do exposto, COIl,-

Agora, vemo-la fracassando nova·'
ta d•.» priodo, da tarde, ou seja: sidencial c "cordãos do Supremo fiamos, com base nos precedentesmente, e seu fracasso quem o de-

monst.rou foram os mesmos guate� �.o jogo: Olirnpico x Atlético Re- bem como legislação comparada. já invocados, que este Egrégio Trí-
malteeos, vitimos do golpe Afirma então, que 'ao contrário bunal, em sua alta sabedoria, não

do que afirmam os impetrantes, conheça do p:dido inicbl, ou, ."e2,0 - Palem!ras x Vasto Ver- não era formalidade essencial para dele conhecer, que o 1ndeflra,'po;r·a decretação d� galario minimo, evié'cntemente descabido". ,
' y;

em apreço o inquerito censitárin,
pai:, como ressalta da l�itura Co4.0 - União Paisandu .artigo 104 da citada éonsolidação5.0 - 'Vie�edor do 1,0 x Vel1

1
das Lcis do Trabalho, esse inqtleri·

ce,d<Jr do 2,0 jogo 1
6,0 - Vencedor do a.o x Veno, (

,NDUZIDO 'DO
ARRANQUE 2&

ol,trlbuldor ena ats. Catarflla
DAS

4:FAMADAS CASIMIKAS

Est{}que
permanente

.Rua .Ja{�ô Bru-

cedor d� 4.0 jogo
7.0 - Vencedor do, 5,\), x Ven-

cedor 6, OI jogo.
preenderam '? As duas ta
buas, depois de "esticadas"
(é uma i?ó que corre), se

prendem uma à outra com
dois ganchinhos de metal,
nas extremidades pqra
lfuait.--: firmeza.

"MOBIS"
Marca FabrIl da melhor

casimira do Bnaail
- lI:-

Linhotl e .av'lámentot
par, A'uaiatea
-:!t

liUl" XV. 13(j1) • C:l!.. 1'OH.... MrI
8U:rMENAU

'do algum sobl'e" local
pfJÜffl·i.(xrn entre t'istm-...e DR

[I(It'en1amtd.�. Disse {{,II'] Ql11l.n j'e_
união in·Jporl.un;t poderi!J "(lhE'CU
l'cr,f';r '} c�nntjl}", PUl vez dI') ali·
viar a. tcnl'liír"

FAQAM SEUS
ANUNCIOS
ESTE J.ORNA1.

c:R"plJlldmldo <w 1'<;r ,;t1 tl\<ll; tu
mull'l,rh,:; Il!)l· I'f'cnto JlPJo;; Jnr.
;na.11sfaEl, ') prim.'lr'.J minlsf 1."0 lhE>
se que (} aunlento do comercio
e,ntre o Le.ste e o O<:ste é um
dos melhores meoios pn.ra de1"l"lI
bar a cortina de ferro;, e conse
guir "a modificaçãl> do rigQrDl>o
aístema russo". O povo russo "'S�
tá 'desejo,soJ dê melhorar seu nl
'VeI de vida e nem mesmo

&i za

Uefrigel·ad�,r;..s Domésti�os, ItcfrigeraçãlJ em Gm'lll
l\1.áquinas de lavar, Fogões clétt'cos, AbpíradoI'C5 de

Pó, EncerradeÍl'üs, Liquilli:l'icadol"Cs etc .•.

-0- P i n t 11 r a s

CASA AMI�RlCANO A.s.DO

Dom'stic!l

=
-

�
=

r.mmmmmmiiliiPdmiimiimmmmimiUiiiiiiiiimiittmi!i,iiHiiiiji""�
NOSS:\ F.' SERVIR-

I
I
J

, I

I

'�

-

...

�

-
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



",.
,.

,.

/'-
,:

_.�_.,--'--.

, 3.8 PA'Gl1NA
-

O'RGAO DOS «"DIA'RIOS ASSOCIADO!'!"

PROPltIEDAD'E DA:

S/A .. A NA c A O"

A ( Ã OMA
Acaba de ser assínado Entr<J

o M�nisterio da Agricultura e (

Gt.vemo doe 3anta Catarâna um

Importante convenío, visando a

Jl.cdaçâl), Administração f) Ofle�' Rua São Paulo �

3191 - :Fone 109% Caixa Pilstal, 38.

t", _···�����1"...t.\.�:�����,tI.
. !\'D

.- 'i��f-'
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Redator: RAUl. FAtiUNDES

BXP:EDIENT':
ASsiDaturu:

ANUAL .• o'•••••••

SE1\.mSTRAL
M.o AVULSO

Cr$
Cr$
Ci'$

150,0'
86,00
1,01

� ." ,. ..

SUCURSAIS: RIO - Rua Bcdrigo Silva, 12
- Fone 4%.5953 _ SAO PAULO: Rua '1 de Abril

u, �3ft � 4.0 and81' - .f'ones: 4·8277 e 4-4181

·Bl!LO HORIZONTE: - Rua Golá1. Z4 - POR.

'TO ALEGRE:',..;.. Rua .João Montanrl, 15 - CU.

RITIBA·: - Rua Dr. Murici, 708 - 2.0 anda!' -

�ala 233. _ JOINVILE! - Rua São Pedro, ".

E('U -t:x:'

pnt� e .armazenagem; pela re

venda, ao preÇo de custo e sob
sistema de prestaç<!G ele maqui
nas e instrumentos. agrtcolas e

pela revenda, ao preço de custo •.
de adubos.

Os sc-víços constantes do con

vemo serão dirigidas por U'U

I
funcdonarlo técnico' na quaíi 'ia -e

cle "cxccutor", indicado pelo Go

ve-rnador do, Estado e designado
pelo Ministro da Agricultura, sob

a fiscalização do Serviço de E'lt!

pansão do Trigo e da Secretaria
da. Agricultura.
.
O convemío, que foi assinado

pelo Ministro. da Agricultura, , f'

pelo representante de· Santa !Ja
larina, terá a duração :1e 5 -n

nos fimanceiros, ínclusívo ti
tnal,
A noticia da assinatura do

con'Ve,nio teve larga repercussàc
-nos meios ligados a lavoura .10

comercio e á industria de trigi,
louvando todos a ação patrdétt
do. Governo eatarfnersse em dar.
sentido profundamente objetivo à
exploração ã;� cereal·"o EstadOõ,
sendo várias as rnerrs.agans que es

�o sendo dirigidas ao sr. lrineu
Bornhausen pelo povo.

Í1lÍau�;('n pelo 110\1'0.

DEUISCHE SPD lTE
KURZE BERICHTE

HAND-ELSVERTRAG BRASILIEN-JUGOSLAWIEN
UNTERZEICHNET

RIO, 2 (Meridional) -- Im Itamaratí wurde

der Vertrag unterzeichnet, der die Handelsbezíehun

gen zwisehen Brasilien und Jugoslawien regelt, Der

Handelsvertrag laeuft vorlaeufig ein Jahr Iang und
sieht beíderseíts einen Warenaustauseh in Hoehe von

18.000.000 Dollar vor.

BRASILIENS VIEHHERDEN
,

RIO, 2 (Meridional) - Einer internationalen
Statistik nach hat Brasilien 55,8 Millionen Rinder,
30,9 Millionen Schweine und 7,1 Millíonen Píerde.

In allen drei Faelle nsteht Brasilíen der Groes

sé der Herden nach an dritter Stelle in der Welt.

ULSA ERWARTEN RUECKGANG
PREISES

DES KAFFEE-

RIO, 2 (Meridional) - Die Zeítung 'W:orld

Telegram and Sun' in New York vertritt die Ansicht

das sin ganz kurzer Zeit ein Rueckgang der Kaffee

preíse eintreten werde, es sei denn, ein neues Missge
schick wuerde aue hín diesem Jahre wieder' den
brasilianischen Kaffee treffen.

De resto. '<1, tritic,li�Ul'a cnrre

nós caminha a passes avançados,
·C0l13titumrl0 o plantio do nóbrn
cereal uma '<las pr íneípaís cogi
tações do colono aqui· radicado.

, Pelas notrías c�·,·.·
cer..: sabe-se que no ano

-

eu; �"u�.,
SO, gracas ao trabalho dos gover
no" federal c E st idunl, as quo'

RIO, 1. (UP) - Wie die Bank vdn Brasilien ta-i.para a aqutslcão de sementes

mítteílt, sind die Rueekgaenge beiro Kaffee.Export Eoram mais elevadas, ajuntando

in de nbeiden vergangenen Monaten nicht ueber das
se. às verbas distribuidas para

.
. 'semelhante f,im os saldos provi.

normale Mass hinausgegangeli.. . nlf}utes da. venda de sementes Im

Im Mai díeses Jahres íst zum BeispieI .

mehr próprias para plantio,
Kaffee exportiert worden als ím Mai 1953. Ferner -..,.'�-'-----�-'-'-......-

h�t die Bank mitgeteilt, dass in deu � letzten T�gen IIwíeder grosse Kaffee-Auftraege aus nen US� einge- i
l Iaufen sind.

'

IlF U ER G E FL U E G E L Z U E C fi '_r H'R -

.

GROSSE KAFFEE·AUFTRAEGE AUS DEN USA

•

�

(Fortsetzung) I

Das natuerliche Zusammenspiel bei der ge·1
samten Fuetterung unserer Haustiere, W�e auch bei!
der Ernaehrung der Menschen, naemlich: . Sonnen- I

sehein - Vitamine - Mineralien, wird im allg'e·
meinen viel zu wenig beobachtet. Das Fehlen einer
dieser Faktoren ist aber hei unseren Kueken sehr
schnell zu erkennen. Bei Mangel an Vitamin.A beí

spielweíse tritt sehr leicht Erkaeltung auf, obwohl
natuerlich nicht j'ede Erkaeltung mit Vitamin-A·Man

gel erklaert werden kann. Bei Mangel an VitamÍn D,
einer Krankheit, die frueher aIs Bretterkrankheit beM
z'eichnet wurde, aIs Hinweis darauf, dass die Tiere
nur auf Brettern, im Stall, und nicht in freier Natur

gehalten wurden, sitzen die Tiere im Alter von zwei
Wochen ab viel herum, gewissermasS'en aui ihren Ell

bogen, dann sind auch die Zehelil verkruemmt. Bei
gutem AusIaui in Sonne und guten Gruenfutter ver·
schwind'et diesel' Zustand bald·.

Unsere geIben Orpington bekommen, ohne dass
man bisher ei11e Erklaerung dafuer weiss, bei Man·
gel au Vitamin D einige schwarze F€dern im Gefie

der, und zwar nur im Kuekengefieder, bis zum Al
ter von sechs Wochen. Es handelt sich hierbei um eine
schwal'z-e Pigmel1tablagerung in den Federn, die bei
Vitamin·D·Gabe bald verschwindet.

<Foríseízung Folgtl)

HUMOR

COMPRANDO S'EUS
NO, NO GRANDE

ARTIGOS DE INVER�
SORnMENTO DA

GUTEN APETIT
GEFUELLTE PIMENTAO

• '.' •••
1, Pimentão schoten, 500 gr. Reis, 300 gr. fein�
geschllittener Schlnkcil, Salz, 400 gr. BuUer,

I2 Zwiebeln, 1 rrmnate.
Den Reis mit der dreifachen lVlenge Wasser

zum Quellen bringen. Den aberen Teil der Schote
absehneiden und das Kerngehaeuse entfernen. Den
Schinken mit den anderen Zutaten schl'\ell anbraten,
abschmecken, mit dem Reis vermischen unci in die

abgebruesten Schoten gebeu. Diesé in heisser Butter
solange braten bis sie weich sind.

Dazu Salzkartoffeln oder frisches Brot mit
Tomaten reichen. PREÇOS NUNCA VISTOS EM

(A SA 8'UERGER
'1-'

PERCA A OPORTUNIDADE ,
•

RAHMRi\f�,T()FFf�I,}�1
1 kg, r�8.d-f]ff!:'l!!, 40 g!"o Butt€!"� 5i1 gT, lVh.'hJ,
118 Lo Salmr. 1\,1 L, §l'Il'[;, .Mt1_s!�flt odr.:r Flel§d!�
bl'uehe.
Kartoffeln schaelel!, waschen tmd gar kochen.

Aus Fett und Mehl eLne helle Eibrenne machen, die
se mit Milch und Fleischbrne'he auffuel1en zu eineI
dicken Tunke, E!inige mai· aufkochen lassen, die dicke
Sahne daruntel' míschen und abschmecken.

Danach die Kari!ofreln in dicke Scheiben
schneiden, und in die Tunke geben. Ein,igemal auf
kochen und heiss servieren.

GEHORSAM
'Wie ist denn der Herr Niesswurz oertrunken?

I - Er war doch ein ganz guter Sch,;o,rirn11ler.'

I
"EI.' gillg ins Wasser nnd saI! dan!1 das Schild, J

daíis Schwimmen ve:rhoien ;;varo
..

I- Natuel'lich hoe1'te el' daul1 auf :lU ;;;chwim�
men und ertrank'.

.

•

s ...... � =<;" ... t :P Bt _ Z :Jit'ii5tt;;::;WU:;S::_�4?%A'A:x;g;.;,,:::,_ $..... 's!IIIIi!!"
I

CAS·A
RUA 15 DE NOVEMBRO,
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Mastros quebrados, singro num mar d'e ouro
'Dormindo f::go, incerto, longemente ...
Tudo se me igualou num sonho rente,
E em metade de mim hoje Só moro ...

São tristezas de bronze as que inda choro
Pilastras mortas, mármcres ao poente ...
Lajearam-se-me as ànsías brancamente
Por claustros falsos onde nunca oro ...

Desci de mim, dobre: o manto de astro
Quebr,ei a taça de cristal e espanto,Talh�i em sombra o oiro do meu rastro.

Findei .. , horas-platina ... olor-brocado. ,
.

Luar-ansta . " luz-perdão .. , orquldeas.pranto ..•
_:_:_,'o' 'pâ�i<Il;;s' d�' �i� ._:_ 'j�rdil� ,��tagnado! ...�'!._. • �

- o sr. Helmuth Butzke, re.
sídente nesta cidade, e

- Fazem anos hoje:
_ o srJ Emílio Krueger,- a menma Jucy, filha do tambem residente nesta cida-

de .

.

CASAMENTOS
- 'No Cartorío de Regstro

Civil, desta cidade, realizar.,
se.ão hoje. os os' seguintes con

sorcíos:

jovem Harnldrr Butz.,
ke, f'i lho do sr, Hugo' e sra
Hilda BuLzke, com a srta. Ma,
ria dos Santos, filha do sr.

Leopoldo e sru. Basilia dos
Santos; -

- do [ovem Carlos Gottlob
Z'egler, filho· do sr. Carlos e

sra. Carla Zíegler. com a srta.
Lily Bonetti, filha do sr. Ju-
lio e sna. IMi'randa Bonettí,

- do jovem Harry Rosen;
felder, filho do sr. Herrnann
e sra- Lydia Rosenfelder, com
a srtu, Terezinha Jardina Soa,

",

- Acha.s« e mfe;;t,,;; desde
dia 26 do ines transato, com

o nasclmento lia Secçflo de
Mat.·�rnidude do Hospital "San
ia lsnbél", de um robusto me,

, " j
,�

- HOTEL REX: 0=1'8. n ,_

I drlg., Azambuj», Wakfiel su.
veira Landim, Mincru Imada,

I
Elio Antunes dos Reis, Jorgc'

. Ke Ilt r , Ernesto Alberto Rig.,I genbach, OurívaI Cesar io Pe.I.
•I reira, FrItz Gut, He'nz E, O.

-er-dírig e Umberto Bel1íe; sr.is.
Mercedes Rocha,
- 'HOTEL HOLETZ: srs.

Antonio Santos, Augusto R,
'Ru.'iso: Pedro Silva. Dinar1e
Z; tola. Garibalde de Ol ivefr.r,
L�o . Elarelli, -Mario Silva E

Gerald.) Schoener.

I

\

COMO EVIT,A:R CALOS E U.
NHAS ENCRAVADAS

I
\

\
I

\
\

em

Ao ecenprar seus calçados.

i'l'OUXOS.

3 de .Julho
Lua, Venus, Marte e N.eptu_

110 radiam maravilhosos flul,
d-os de sorte em tucri'í! Em cu

sarnentos, amores, amizades.
artes, poesia, musica, diversões
sonhos, romances; presagios,
ps'quismo. Inspiram novos ho
rtzontes. viagens . longínquas,
por céus e mares, planos ousa,
'aos, romantismo!

OS NASCIDOS 'NESTA
DATA' - Realizam
espeCUlações:" .
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ta RODADA: - flORESTA x BANDEiRANTES
JUVENTUS NACIONAL: _ �,� - PROGRESSO e

.. � (ARAMURU'
x iERRINHA

ca.ndtda.tosi' à. poss« dl'_

campeão, tendo tem vísta as dis

porrdíôsa.s e sc-nsactorm ís
BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO Df A.

como I1ll1 dos Illaio<
&2 U

J reduto do -

- N:wional, em

doto (I11d�, apesar de sua supet-lo
. ridade técnica,
'ue pel'der: _dois
cOllstitUi�k um inicio desastro

- Matriz: 1 T' A J A I

Fundado em 22 de Fevcreirn de 1935

Capital .. '.. . .•

fundo de Reserva ... . .. .. " li'

En!l. 'fckgr.: UINCO"

eis 50:000.000,00
Cr$ 46,000.000,00...

Só para a. turma rubro-negra.
Querem

-

os nacionalistas jus-

96.000.000,00
Total dos depósitos em 3113154, mais de ....• Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORi:OS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEfitO E CURITIBAmato com uma atuação de gran

des mer-ítos . Povta.nto, que 0010.

quem suas '-b3:}:b�s- de molho DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM:' PA
RA O AUMENTO DÁS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

'---'---:- PRODUÇÃO -
AMAZONAS X SERRINH.\.
Os times que melhor

-

impres
são - ãeíxaram, no 'J;'orneio _

Inicio

de 27 de junho estão prepara

dos para esb,ear no campeonato

-E PAGUE (O M

sugestivo combate.

cidade, na

Sust.entarão
no Bairro do

�'l!l��.iiI�����

Sinuca de bico para a lBF e os

C I U·-b&s
ra pois não dão ouvidos às

CO!1'I."JcaçÕes para as .reuniões do

Conselho Divisional, como ficou

demonstrado recentemente, em

duas oportunidades.
Onze

com sucesso, nesta

tarde, de amanhã.

E' um dos bons cotejos da ro- O
"<>, �

dada de abertura do certame da

�etessários juizes para
diajogos,

do, titu:- Garcia, havendo certo favoritis

mo para 'os alví-celestcs.

segundona;' apresentando como :;c."ll1o que talvez tenha pas- perspectivas cujos reflexos, não

detalhe curioso o' fato de s:er cs )l'_;arlo 'dtspercebiüo dos dtrtgen raro), se fazem sentir no afasta" Urge que sejam tomadas de i

ta primeira vez que Amazonas e tl s dos clubes nlia0J� e taivez monto do publico dos eetadíos. medéato, medidas tendentes a

Serl'inlla figuram como part.ící- �,a -)lF(;pria di.:·p'Jão da Liga Blu Quem menos direito tem de resolver o ínquletante problcmti
oficia:! n',�nauense de F'utchol; é este queixa, caso se sentirem preju-

\ que diz l.(speito it realização no dicados :na escolha ou '<l>esignação
das arbitragens em beneficio

I - 1

I
- Jos proprios Interesses do Iute-

! prôxtmo dia 11 de nada. U1(llO�
I 't'

-

, r c p, ap! aa')I'cs para os encontros hol desta região. bem nsslm
ti,' g p"lf'j'l". r: fkia i';. '11Flt!'U pe I

I' 'I
-

Li
.

1
.

.. ,{_ os quais ueverao par 1C1IJal", se _, os proprros cameonatos que e�;-
10 c(>J'li:lIlH.' �1:) IH'llil{�lr!1:C 'JU� 1

rü�� os clubes da Divlsão de Hon- ião por ser Iníclados ..

Il'Ils tantus pclu cumpeonat.o da
-

!l!O;< numero irleul ieo d'.' jUi,;f:' ;;'IHWmIilUlnmUUlmmIiUtllIllIlIllIlIllIIlUlIIIIIUlIlSUnllnnUUtnw,:
pau' (li!'ig'Í'!o;;, com !"'l'-"';ti-,-''- E I" I '€I 11

-

VI h ih [{
I

I
5

��::!::_i:;;,�ed:;:;�::a f.�'�;:�;:;�_-!'",_,i:';:'-1;t;�!'-!1-,�1 :_� IYla eralHaaR
.

� slIe .1 fieu er �=_:1;;· tJ.\ rrultdadc. um .

-

k -_';: 4ABDIM SLUMENA.1J
,,,,. 1"!I! 'k 'i("'- ,,',_III(lu ': ,;o>]!":n, !:;.

_ fiAR'!'" �EM nua _ GR,�VIDKZ Jt
::.

::::�,�'C�;:L:�!:::�::,,�:,,����:':,::�' II '"�::'�'::AS s::,�X�{:':::���'A�; - '.I ft<>&A" ·1
;.;. 2.0 UC-J(ón 'T! '-H!!Cnl n "']1""'0.!;-� ,nl,lutuUnIlUIlIUUIlIIIU'�IIUI�lPltf,"lIh'III1UUIIIIIUlldUHII.•HIU!!a' �_
,i;' ,w'.'r:';f',;,:;'C;· t!" i;'l""�'

_

tid,1
_ ..

;��JlA cU:'bC-" -UIA;jl"
.

�P.. �NGlf..'\XAT:1UtlA

...

I
(I'!;:�J;-< ... �·n!·1ç'1I1 O:::!�, 1I1!,':11'-" l'JI-P111I:l.-;: 1 :

. -ctn!I-
I _---� �---"='----- ea a -----;,-! --- -----.- ,("�,Nl�(t r"fTt-rlf'"

I . 'I IIIII! 1111111' 11111 IHIllIiIl iII 1111111 j! 1111' !.111I1ll1I1l lU 1Il11111l11t1i IImnuunuunuu l!IInllJUmmmmlll1! li li! IH'
I::
\�
. - \,
!;:;
f:;' RI';PRESENT.t\ (ÜE8I � C/. I XA pnS'I'i\ L. ,iH7 TpJdm!e 1.34;')
,:§ : .:,'_: J: L· n l'l,� E N A {I_ RHa 1.:1 d,� Nllv('lIihl"}. ��}2, Ln A1HhH"-'':' S_'C'utaTÍlllA
,.. -

I I ;J:�! 11 !I1iHl ilillt IIIHHtlIll!l1H1uuuunnmnumunuuuruuuun ilHIII:l�lIIlm
IIIUU1HJ :�lfIIllJ'"

....

�1Im"lÍi�

II1umenâg�l;) a fe t� ce Hema PaullslJ
11 \ r:n;;t $'S�1l ".;' � 1."�·.1:tl:'J;�I{ílDtt'tH' t

."ia_ ao mesmo tempo quo lhe

I
-.. 1)':11,$ v••"O� 1�5�as ",ti; �� E ....U ..v,) ! p:-2sta1l105 as n:S5,',5 ho.ncua-

I
A F'edcraçâo de REmo d2 85.0 I

varrtudo l'eSl)e,:to e proruuda gl'i' i gens ,

Paulo, num gest'], muito simpati-I_: .. áo vísancto reconuecoj- cm Fe"�r .. çáo de Remo de São

c',}; vem de prestar uma justa. ho V.S. 'J paul'ão de dilig-ente, a;- P,n:':J

r.lCnag(m. aos. devotados espor'! quele que. ;"1 ::.ituuções diver��s '_A<is} Dr. Ari08to Buller Soou

LAlJlStAU K U S I K O W S :K I

RARIROS DA FEDERAÇÃO

te:!u d_ rllonsfrado a sua ,ffeth:a tott

colabcl'ação para que o desporto

p:_i.trio atinja suas alta!; finalida- N. TI. -- A drcisão acima da

des'- Entidade bandeirante, tão. justa

Muito honrados em o;ntar com a esses dois baluartes do noss;

:3 sua excelsa personalidade, co·- esporte, é testemunho eloquente
mo Meml�ro Honorário desta FC" do ,prEstigio qu� go.sa s�nta: Ca
dnação congratularr.9·,nos cem tanna no CenaJ'lO. esportivo n_a"

fC.l,�z iniciativa:
-

;\lesta Direto- dona!. .. -- _. .'.

I tistas catarinenses 51'S. Dl'. A

IUerbal Ramos da Silva e Moacir

I Iguatemy da Silve-':ra consideran

do"'Cs- c':;mo �IEMB!10S RONO

'rccebrão

DO REMO DE s. PAULO.

Nesse sentido a Federaçã<J
cadaPaulista, EndeI1eçou a

I daqueles destacados

I
o �(,�Uil1te oficio:

SOlO P,lUlo, 17 de

lfi51. o Torneie
TClpOS a satisfa<.;ão de levar 11"

; .1,!l -10 nqn i'o
n " I I-s1�:�::�::�le��;e�::'ati�;S'd:::' 1�:� IIu) t U i I' C 3

�S'up eu '8
iidade reunido -cm 10 de mfl.'n I-S;· I b I -t' +"' � fl 11.n.r.:a_s, amanhã '"

�orrDnte, Cl11 Assemblêla

G€'",J1,"..
lU etí}l ti Pft Ir ...tU VI I y U

ilprovou }.)nr unani-
-

E}os llltl,1S s�nsaci�nais s('�á o t pcrado, 'rorr:C'io lnicio dos Ú.lti ..

midade â pi'oj)esta da Dl1'c'ori�.. doulin-go -esporth"J- de anl.anhã,
I
mos anos, '.lcs�'nha se como u

tt,,_ lndiençiío de seu nome PIlJ'iJ pal'a a platéia "blum.enauense. O, ma das ocorrcncias csporth'a'

figu�'al' na galdria dos MEM- desfile dos quadros que. vã_o qU<l nw.ior sensação proporci>Jrta
EROS HONORARIOS DA FE- tt;ntal' abiscoiü!.r para si o (lese-' rã aos aficionados �_e nosso fu·

DERAÇÁO DO- REMO DE S,\.O jado titulo maximo do eampC'J- tebol n:csta temporada .. Q - - .

PAUr,.O. n�to ,-profissional- d;esie ano, na �mo apen�s os jogos,_l!lltrc-_ . os

Ü' fato corn ale� no mais CS (Conc1ue na Z.& pJ.�1JlI. l"tra �:

M U lU n t n 1n R I N E. H S E
.. -- '," :�"'� -,�

-

.- �'.. ,.

UE SEGUROS GERAIS

ACIDENTES· PESSOA IS
.

Planos acessíveis a cada bolso

Info!'HHlçõeli com LIVONIlJS & C V\" 7101

Hua l'G üe lwvembro, -. BhÚ!l t!E!U
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'WASHINGTON, 2 (UI') --- ILJ Estado, sr. John Foster Dullcs
cr. 30&-:> �3.rlQs Mun,:;;;, €'mIH�-1 um cheque do 5.000000 de. uoü'
xadoz elo Brasil mesta Capital res: CQm esse cheque o Brasil
entl'egou 'ho.j,e ao secretar-lo 'l�r� 'intoegra o pagamento da dlvitfa

que contraíra com os Estadr.lÍl
Unidos durante a S€'gunda GuH
'a Mundial, a titulo de t, em .

�m pro�rama
�i�oo �e aplausos
A PRC-4, Rádio Cultura

·;le Blwnenau, está doe pa
rabens com a criação do
seu programa "Reporter
Catarínense", que está no
ar diàriamente a partir das
19 horas, sob a direcão do
nosso veterano e compe
tente colega Pereira Jor ..

Esse programa, dedicado
à difusão dos acontecimen
tos locais de última hora,
de informacôes úteis e de
outros fatos de interesse
geral, vem agradando ple
nament-e aos numerosos ou

vintes daquela emissora,
tanto pelo seu valor infor
mativo como pela absolu
ta isenção de ânimo com

que esses assuntos são co

mentadcs,
Não nos lembramos da

iniciativa de maior valor
tomada pela tradicional e�

missora blurnenauense, do

1_ue_ essa de levar à popu-] _

Iacâo local dentro de sa- I .

.
,

, . .

di�- diret
!

do" I Apesar do mau tempo cíal, com o prestígio te o apoio que serão sorteados, Iíndis-

te "um" comrlzels't .lafr:amet�-I reinante, é de se esperar] Foram os mais intensos I (e todos OS associados. I símos prêmios, servindo os
, p e o ln erma l- - � t

.

d di A 1 d I

vo 50'bI'''' a" 'ar" ! que nao se arrereça o en- os prepara tívos a meto- exemp o o que ocor- mgrossos para o campo co-
_. " De rencws. I -

.

d
.

âtti
.

d
. ,

t
que mais de perta lhe in- I tusias�o' de q�e. se acham na o srmp� lCO gremro a reu em anos anteríores, 3. mo numero concorren 'e ao

teressam. E' um programa I,' possouídos os Soclos.e sim- Alameda RI,O..BraI.lco ,para
festa Junina do Gremio Es- sorteio. A's 23 horas.. reali

que se recomenda justífi-] patisantes do Grémio Es- quo os tral!:.lClOnals :Eeste- portivo Olímpico, deste ;1- sar-se-á a cerímonía da

carido-sa os votos'que for- 'I port.ívo Olímpico para as jos alcancem o mais retum- no, de acordo com . ° seu proclamação da Rainha do

mulamos pela sua' conti-] grandes festividades [uni- bante êxito e brilhantismo; programa, eapriehósamen- "Arraial da Alegria",- con-

id d d d'
I te elaborado, proporcicioa- curso que está despertando

um a e entro a sabia I nas programadas para hoje esperando que os seus es- rá um 'espetáculo de gran- franco interesse entre os
orientação com que surgiu.' e amanhã em sua séde .50- forças sejam compensados des surprezas

.

e emoções sócios. Após, terá lugar um
bastante humorísticas, cuja animado baile, num 'tablado
expressão tipicamente re- armado ao �u�_,Jiyre 'p� que

gional, é do agrado geral será impulsionado: por úr.n
"do público blumenauense. ótimo conjunto musical.

Os:' festejos do "Arraial Durante o dia de' amanhã
da Alegria", como' foram e' à noite, prõsseguírâo OS

cogncmínados, terão início ') festejos, cuja espectativa é
às 21 horas, com farta dís- das mais otimistas 'e favo

tribuição _'de bebidas e gu- ráveis, tudo fazendo crer

loseimas, A's' 22' horas terá que o "Arraial da Al>egria"
IlO Departamento lugar a sensacional extra- será' converÚdo no mais

Terminada a corlmonía r,li I çâo da Tombola em bene- sensacional �spetáculo juni-
1>&., O) fício do G. E. Olímpico, em no .detodos os tempos.

--�----------���------�----------������--����----��'

Conta Gom
"A eandidatuza do gene

ral Cordeiro de Faria .foí
definitivarríente apresenta
da ao eleitorado de seis

partidos, PSD, PSP, PDC,
PL, PRP e PRT. Adiantou

que o apoio foi a resposta
que tais partidos 'deram à
carta do sr. Cordeiro de

RECIFE, 2 (Merid.)
Abordado pela Agencia Me
ridional sobre o momento
político pernambucano e a

candidatura do sr. Cordei
ro de Farias, o sr. Etelvíno
Lins declarou:

SEGUNDA SEMANA DO
CINEMA BRASILEIRO Faria, colocando-os à vcn

tade para escolher .outro

SALVADOR, 2 (Meridio_ candi?ato. Concluiu o sr.

nal) -- Promovida pela ASSO_I Etelvma que alem dessas

ciaç�o dos Cronist�s Cinema-
I poderosas forças. poIítticas

tográf cos e patrocinada pelo conta o sr. Cordeiro de Fa-
governo da Bahia, Inaugu-'· f r

.

rou.sa hoje na Capital baia- n�s co�. as orças lel� a?
na a segunda semana do- cíne; br-igadeirismo, e tudo índí
ma brasileiro. Caravanas de ca que estas conseguirão
artis_tas e jornali�tas do Rio' transformar-se em maio
e Sao Paulo estão sendo €S-. .

d N"
peradas ainda hoje em Salva- na no sela a UD .

dor. O sr, Etelvino Lins es-

ã meis

liquida o Brasil sua divsda
os Estados Unidos

.. - Cinco milhões de dólares pagos aos Estados Unidos

fENSAS AS RELAÇÕES
FRANCO-NORTE
AMERICANA" I

Para a entrega d� cheque fi-
J nal realizou-se IDo 10.epartamet.tc'

de Esta'do uma eerémonía, ()
Washington, 2 (UP) -- Os

Estados Unidos solíc'taram
embaixador brasíleíro tal acom-

Informações" à F'ramça, hoíe, panhado do sr Mario Cama.I'E,

sobre os motivos pelos quais
esse 'País abandonou aos co,

munistas do Vi�t-Mính à me

tade merid'ional do rico delta
do rio Vermelho, na Indo.,
China. A nova estratág'a ado
tada ps los franceses fez com

que ficassem ma's tensas ain
da 25 relações franco norte
americanas.

pr.eatímo e arrendamento".

, .

e estrateglcB
.,

ere e no

RIO DO. SUL: 2 - Ha vartcs quela localidade.
['n03 que a população de Braço! S"nda um assunto d:! vital iro

do Trombudo, dístríto de Trom pcrtaneia para 'aquela progres
budo CCl[ltral, em nosso municl- sísta .regíão dotada de Importan
rin, vem pJ.cít�ando, junto ao!' I tr'.3 industria!'. nada mais justo
pu'Jeres compotentcs, a criaç:-:l ;1" que ap'liarmoS. tambem, a

duma Agencia do Correio, na' campanha pró Agencia do Cor-
...,---- reio em Braço do TrombuG'J.

"H O R A D O L A R"
Com r:ferencin ao apelo diri�

_ gido pelo Vereador Heinz Seh-

roeder, de BI'aço d'J Trombudg,
diVUlgamos, na íntegra. a 1.S

posta rec€'bida po.r SS. da Capi
tnl ll'ederal: "Vere::tdor PTB
Hcinz Schroedcr - Rio do SLlI
- Ocupei tribuna Gamara soU
citando criação Agencia OJrot'eio

Braço 'dO' !!'romJjudo e Trombu
do Alio acordo su;n orie�!lção.

o:·nlinua npl'(!f;enfando, :,I'ln'lna!'

nv:�nlel C\ yit orÍ(t::5Q prog:'alllrJ
HIrora do L�lr"'O
A apresentação em f.ko, ê

.RIO DO SUL, 2 - Por inicia
Uva do Pcdr3 Vitor Vicenzi, estio
lnado Vigario da Paroquia de
Rio do Sul, Dim['Jot' do Ginásic
"Dom Bo::co". n Radio Mirador

PE'ÇAS LEGI'TIMAS

·não

quer promessa das

reclamadas Agencias, vi'ra sa

nar uma grando: falha por par
te do Depattam>ent'J dos Cor-

rdos e Telegrafas, tendo Clll

vista o ,elevado numero. de im·

portantissimas in.dustrias, com

produtos exportavcis não somen

te para o nosso Brasil como

tambem para o -exterior.
-

Que a campa.nha elogi.!l.'Vel Li
derada ptlo v,erea'L_'jr Heinz

Schoroeder venha a Qbte,t' o' mais
breve poss1vel, o. ,objetivo visa·

I do, são os 'V'Jto5 que fonnula

'mos, para gaudio da população

t de Tr,ombudo Alto c Braço do
TnJUlbudo. _

unI

L· il e provc.lios!> C:::1ll a pa;-tici'
pL'c'âo inlvecavel C:c alunos do G;
n:í:io e E5;"'r:la Non,'al "l\;Iaria.
Ai:xilia'd·Jr5. '. (I programa ,iiri:;i
(1'1 pelo Fa'i' c Vitor Vicenzi i à
lrJ!ior ab'a{}f; J '10 radio rie5uI;�n
se l ocupa lugar 'le dt:;;taque p.,

f'ntrc Os mcIhol'cs d�L ra u"r'JIH'l
brasileira.

Land � Rover
"SAMARCO S. A."
- Blumenau-

Bospilll e Materui�a�e . «Samaria)
RIO DO S'LTL. 2 - 1"1:O""""e- 11050 apoio por parte ào Gover

guem em t itmo acelerado os t ra

m�n:o",. ca'da unidade.
. Após colocar >na ZDTI2

05

-

mais àlivexso.:;

agrícolas por preçps ac,,,,siveis.

VftRL�DO ESTOQUE
AUTOl\10VEIS� N

C A.1' A R I N A
nla que,
ijaveI.,
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