
t\(.'

!laceares � 1Dllltares
,

estaduaiclenses
. . ,

nas declarações de
PARIS, 25 (UP) - A

POlí-,
ranté a pequena história das

tica russa na atual Assembléia Nações Unidas. Vichinski fez;
das Nações Unidas e. talvez em �

a mais séria acusação que se

face da guerra fria que vem se possa imaginar, de que uma

travando na Europa, deverá ser grande potencia' filiada à ONU
,
.' .

definida hoje por ocasião do está planejando, delíberamerr-.

discurso do Chefe da Delegação te, atacar outra. Repetiu as :J.-

Soviêtlca, André Víchinskí. eusações já familiares a respeí
to da Criação de Um '.oloco mi

litar ocdental <e restabelecimen�
to de uma Alemanha Ocidental

GRAVE DENUNCIA

PARIS, 25 (UP) - Verifí-
COU-se mais um violento ata- para um novo', conflito e denun

que de uma nação ,à outra, du- dou o, Plano Marshall. Disse,

u e rem ista
ção das cidades soviéticas, tais

Moscou,
Kiew, Charkov ,2 Odeasa.

São Paulo, 25 (.Mrid.) tins, que representará o -pre-
Partiu em trem especial a sidente Dutra, general Aná-

delegação da FARESP, que pio Gomes e altas autoridades

vai participar da concentra- estaduais e federais, Trens
cão de lavradores da Soroea- especiais e outros meios de
bana. Amanhã é esperada a transportes estão sendo usados
comitiva oficial, que inclue' no transporte dos lavradores

o Ministro dá Agricultura, Se- de todos os pontos do Estado.

cretário da Agricultura do

�s�ado e deputado João Mar- cerca, de dez mil

Visa
RIO, 25

TA HOJE

COMERCIO DE MACONHA

Localizado O t:entlo Diltribuidor
SERÁO DESTRUIDAS AS PLANTAÇõES

Belém, 25 (Merid.) - O

�hefe de Policia anunciou que
. .

.

�

f.oi descoberto o centro do

·c.omércio da Maconha, em

Vila' 'Icarai. ;Es�e comércio é-

ra "feito por um comerciante

local, com o' auxilio de' 'ele-

.nientos da base aérea de Be-,

lem. A Policia pàraense está, '.',

prepa�ando' , uma campanh�. PRESIDENCIAL,
intensa contra os traficantes RIO, 25 (MERID.)
do ,p�rigoso entorpecente, "DIA'RIO' CAR10Ci\ I' DIS�

l,;..-......---�.......- ........,._....._._-............-----------_.,;-

destruindo também as plan- SE QUE NÃO HA DUVIDA

ta'ç�es de Maconha em todo DE QUE' 0, "QUEREMISlVIO';
o estado:' SE ENCONTRA EM FRANCA

,

REARTIGl,JLAÇÃO, P O '1 S

SAO FORTES OS Il1DICIOS I"""""";-_.......__���.............. .........;...;.............__....;..;;;_......................_......-__..................
EXISTENTES A RESPEITO,
ADtANTAlVI NOTICIAS D1<J

mendc o seguinte prOg"tàíTl:l de'
três'pontos: 10. - corno pl'i-.
meiro passo ,para a Tl:UUÇi.'íO
dos armamentos . c dás fOl'çfr3
ármadas, os cinêo grandes de
verão reduzir: .de . um terço
suas atuais forças terrestres,

. navais e aéreas, no {',:.rpaço, de '

um ano; 20. -- proibição das

REAÇÃO ACADEMICA
.

R d
Geral, resolveram decretas-

Contra as vio'encias na Copitol da epublica .. Telegramas o uma gréve de proteste";
.

�inistfo da Justiça trólt:o e aprovando-se a

rea_(,
nistro da Justiça: Não con-, .,.------_..;-----,-'--�---'-----"'------;,,;,--

,

li:�çã?, de um .: e�terro s�m- tardamos �o� uma só palavra A GUERRA' NA CHINA:!<'� I na Capital Federal. Vários o" bélico da PolICIa Especial, do que dizeis, mas defende-
São Paulo, 25 (Merid.) _1\ radores

condenaram a atitude com passeata pelo centro da, mos até a morte vosso direi- S'
•

D D F L·O Centro Acadêmico Onze da Policia, redigindo-se um, cidade, segunda-feira.

(
to de dizê-lo. Nós mão concor- erra . errota as orças egalS

de Agôsto, da Faculdade de manifesto de solidariedade .' damos com uma só palavra de VASTA A'REA A' MERCE: D OS COMUNISTAS '

Direito, resolveu protestar I aos dirigentes da campanha ,São Paulo, 25 (Meríd.) - justificação, mas não negamos Nankin, 25 (UP� - As a1-1 ta representa mais uma das
co�tra as violencias ocorridas l pró monopÓlio estatal do pe-' O Centro Onze de Agôsto, da o direito de fazê-lo. Sr.' Mi" t:l� fontes militares eonf'ír- maiores vitórias comunistas da

D
.___._

G
,_,.

Faculdade de Direito de São I
nistro Adroaldo Costa: não mam a noticia de que os CO� guerra civil.' O controle da

E'cos fi' uerra Paulo dirigiu um telegrama

I
negue ao povo, brasileiro, o

I
rnunistas capturaram a cída- área de Tsian faz desaparecer

ao ,Ministro da Justiça nos se." dj�'eito de defender seu pe- d,e, d,e Tsian, capi,t,al da Pr.o- n ultima barreira das forcas.

Rio, 25 (Merid.) - Impe- _.�.�,
-

traram habeas-corpus os dois
guíntes termos: - "Sr, MI- troleo".' I ",mCla Central. Esta conqUls� do governo para a compléta

soldados brasileiros que, du- E 1:0 I t a t a í OCU11ação duma região do ta-
"'''''''''��,,�,'�,\;���,,''',,'''�,,'''','''�''''''"'''�'''"'"'�'''''''''''',,'''',,'',,-\;,,,,,,,,,,\;,,,,�,"",,�l,,""'"��"'�'�''V"''''�'''''V� manho da Espanha.

runte ii guérru, assaltaram u- O VAPOR DINAMARQUES $ E S T A B I 1',_11 1_ b a, D
�

_ 1#ma residencia de família lia

I
LI... E.

Itália, sendo condenados á HC-ERD" S I!',;i' G U a A N çC d
.

'Eâ ...A #
morte. .01110 se recor a, o (D C �lta.jaí, 25 o orrespon- ;;;
então presidente Várgns co- dente) _ ,Encontra-se no por: V E L O C,' I D ADElmutou éssa pena pura trinta d d d dlo e,sta C1 a e, atraca o, nos :são caracteristicas de CITROEN, E C.O N' O' M I Â "

anos de prisão. Agóra, ale- I d famp os armazens a Irma. graças á TRAÇÃO DIAN TEIRA
'

sam que foi nulo o procésso, RENAUX, agente da Torn Li

devido á extinção da Justiça nes, carr.�gando' pára New

Militar que os condenou, com Yo:rk e dema.is portos ameri

o, fim da proprin guerra.' O canoiS. o confortável vapor di- $
�

Supremo Tribunal Militar en- namarquês' "Gerd". O mesmo

Itretanto não conheceu o pe- está recebendo um carl'ega-

dido· de habeas-corpus, que' menlo de fécula e óleo sass.a�

agóra deu entrada no SupreQ I fraz. devendo za.rpar hoje,
mo Tribunal Federal. di.a 26_

.

.'
- .. -- I $
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-
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,ª Domicilio á Domicilio
-

:: rlJumenau: ,Parte li horas Chega 9,30 horas ;
- -
- -
- -

ª_
-

- Florianópolis; Parte 16 hcn'as Chega '19,30 hOi''.'�
-
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[�por�hois
Rio, 25 (Merid.) -

S'lIrpl'.eend�nte prO,posta
Tóquio, 25 (UP) -, As que êssa propôsta; feita nnte

II-
'

ôntem' pelo embai:x;ador sovié-
� receberam com sl,lrprr.sa , tico no,CO'n:-éihO:.:dé 'ÇoUtrol�';

'prop6sta russa para estabele- será 'acéita com grari:de satls
'cimento sem límites da in- fação; desde que seja since

dustria jal)Onesa. Mas dizem) ra.

de, reunidos em AsSembléia

<elSipanhóla �m Vigo, sob a

acusação de cumplicidade
na' distribuição de prop�/,

«anda anti-frànquista edi

tada na França-, será julga-
'

do pelos tribu�ais

'dànt.e$ da. mesma faeulda-"

nhóis, celer brasileiro sr. Raul Fer�
nandes, ao comentar as pl'op6s
tas de hoje de Víchinski quer
se que O' delegado l�l.IS:�O traiu
suas intenções, Vinshtnskltquér
o desarmamento

.

das, outra3·

nações, para que a "RUS.'li3 pos
sa levar avante a su)Ji'en';Ro co

munista, acrescentou Raul
Fernandes.

PREZA'
PARIS. 25 (DP) A pro-

posta de desarmamento hoje a

apresentada' pelo sr.Vichinski,'
surpreendeu' os outros delega -

dos, Tanto o, norte-amerleano
. Warl'en Al1Sti11, quanto o inglês
Hectar Me Ne ill' .Jecla ral'am

que não passava dUlll "prato,
velho requentado". Ma8 o chan-'

Agentes Autorizados OFICINAS

não só interessante, como ::;13n-

: I sacional. E a assembléia llen�-
'

.

I ría iniciar quanto anb',,; dis- '

MllilidliJllllljlliliillííill i cussões técnicas neSse !-\elltidú..

,

O grande sucesso de nos 80 carro no BRASIL e as cente nas áe milhares de carros

CITROEN que circula,m nO' mundo inteiro !'Ião !t n08;;;3 melhor propaganda e

garantias de:

Uma. qualidade e tecni ca perfeita.
Uma organização de assistencÍa compléta.

ANTES DE COMPRAR vosso Carro experimente

elTROEM

Telefone 1228

I)om�cilio á;
'-DE-

Blumenall: Parte 6 hs.

CLeg'a 12,30 horas

El\I LL\"fO l�SINES
.

DomicilioAUTO DARIUS LIMITADA

Rua 15 ele· Novembro, 1424

-**_

BLUMENAU -DE--

Curítiha: Parte 13,30 hs
Chega 20 horas

Preço Cr.. $ 155,00
AGEN

BI Dl' '[T,'N'T AtT
'

J � 1\ 1':"'1 ...'-\. I

Rl1�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SBGUN-J.) ...�' .PA'GINA

"A 'llo.çã.oB, IIL

5, A. :"k�:NAÇÃO" �,
Diretor- , : ,

ADELI1fO CUNHA
Reclaçáo �",L\üministnt(;ão:

_ .Oficinas
IV,xa. S[o' ':h,,,ul0 nc. 269

rrel'efone; 1092

A'faiataria
DE R. BO E T T G E R

A tesoura mágica da ei-

dade, a serviço de sua

Elegancia,
- ITOUPAVA SECA

BLUMENAU

EXPEDIE!i1:'E I
Jl ..,,,,,1",, " ... " ..,,,,,.

,:,

I��';;.LJ.:"o....t.:lI�"_.L�,..l1

Anual .. , . . . .. Cr$ 90,00'\Semestre .. Cr$ 50,00 --__;,--------��

Trimestre Cr$ 30,00 ESTE E' O SEU JORNAL
X". )1.'711180 .'., Cr$ 0,50 \' ",'

-

_

Representantes: , \,'
,

_:__'-.......:.. ...,No Rio:.. Serviços de Im- (r '�DR:--��f
�)r�llSa :Ltda. - Pr,��� .?�- ii AYRESGONQALVES ()tulio vargas, - Edifício 1

,AdvoD'ado I,
Odeon S. 802

!
Residencía � es 'l':TÓlioEm 85,0 P�1Ulo: Servicos d7e
t

Itr.la B��g-ql,�<'S� n.
Inrcrensa Ltda. - Rua BLU1!!!lrENAU- � 0t �(10 Abril, ?41 :----=��---==--�_

�o�mações lJteis�
"''''''''''''''''''

. _ _ • _

""'""",,111111\ IF;\.RMA C1A::; DE PLANTA0:
De 21-!l ;j 2fi- n-�8 FAR:\IACIA GLORIA
De- 27-9 a 3-10-43 '....... Sl_;:\FARl\H
De .)..tü !1 10-lO.,U: FARyIACIA GlllMARAES
De '11-10 a lí-lU.-l3 ,....... FARMACI.-\. CATARINE�SE
De 1::L1O a 21-10-.18 FAR:\IACIA ELLINGEH
D,> 23-10 a :{J-lü-48 FAR:VIACIA GLO'RL\
U" 1-11 a ,S-11 • .tR SF.-\FARi\IA
De 3-11 a l-l1--t?, .,.,.,...... FARMACIA GUC.\fARAES
Pt' ?;-11 li 14-11-.18 .. ".,...... FAIHIACIA CATAHINE:'lSE.
Dia 15.11-+8 ,...... FAR:vIACL\ ELUNGER
De 16-11 a 21-11-,H� ",....... FAIUL\CIA GLO'JU.-\
De 2::-11 a 25-11-�R .' ,'... SL'AFAR\IA
DE' ::H,·l1 a 2fVí l-H! ........•... F,-\RM.\CL\ GlT\L-\IU.ES
[/e 2H-ll "a fl�1:�-,HI o •• ,. o" o... FAR?lHCI:\ CATAm:'\:E�SE
De G-I:! a 'S-t1A8 .. O" ••••• ,. FAR.\IACIA ELLJ:'!.GER
De �{-12 a 12,;,12;-18 ."......... FAHMACTA GLO'RI.\
De U-12 fi ÚI-12-.t& SUAFAR:VIA
De ::'(;.12 a 2:,-12--t8 FAR.\IACIA GunL\HÃES
Dia 2{;-12-"iX .. , ". FAHl\IAf:IA CA.TARl�ENSE
De �i-12-1S a 1- 1-49 ......• ,.... FAB:'L-\(]A ELU:'-GEH
DJ3 :1- 1-�\t FAR:tlACI:\ GLO'HIA
De 3,1 a ti- 1.19 ', .•..•.. Sl;.-\.FAR:\L-\
De 'i- 1 :i 9- 1-4!1 " ....• ,. FAR�IACL\ G-lT\L-\RAES
De lü- 1 a 1ü- l-,H) . . .. FAInL\ClA CATARINE.:-.rSE
Dé 17- 1 fi n- 1.-18 .. 0 ..•. 0.... FAH;\L\CI-\ ELLINGER
DE �,i-'}�'�7':j.(1- l-H) ... , H'" • •• l'ARlYIACI.\ GLO'RIA

���:_::'':_-_:.. I�IPl)ST{)S A P.ACI1"\R:
Il1lLlSfri,-.s e Pl'Ofissões - 20. S�nestre • Pl'efeitm:i_l À!1.micipal
A P,:"'RÚR DE 10 DE OL"lTBRO COM 2W'Ó Dl:. i\lCL1.-\

O t__; T U B R O
o •

Illlpú�to Predial crbano - Prefeitura ':JIVillclpal -
'� O Y E :\1 B R O:

Entrega ,le"Relaç'Ges de E�pregados.}\íenores - (Térr�n_i,no do
- , -'t l_')""''-')

-

')" I�"'t'() d,e fIsc da 16'" Del. Reg. do I1.l!1lst. dopr"l 'Z<J d - _-"10- -

..... ,J� ...,..., • •
�

Trata]):,) ("lIl Blun.f:li:il'.

r-"
��=�==---=--=-====-=����---

I icicletasBelgas
I }jta qualidade �

_ Preço.s módico.s
','enda na I:J.IPORT ADORA l\IERCA:N

TIL LTDA.
Rua 15 de Novembro 1 3 9 2

"E PRA "L1'J:!'A.
I Rua 15 d� r;oYemb ro SOS 1",and

.......

a

...r"""""""""'=1"-=-======���--------,���=-�==�=.=��

#&® elEM= 3

RCA
VICTOR

Os Cam)31as do Ar ._

Casa do Imericano S. A.
Rua 15 �. 487 BLUMENAU

P�EÇOS E S P E cl A I S

DURANTE 30 DIAS
A TITULO DE

PROPAGANDA
-�:; -

NlÍo pen'(l esta. grande
OPORTUNIDADE

Faça hoje �('ma visitCL
SEM COMPROMISSO á
Rua 15 de Novembro,,389

Fundos do Edifício CAPITAL

ANIVERSA'RIOS

�7Bií!'fSerC!$�M-:-')�';\�� �é'imjIi��:�':i.t4m*iÍllIriiífR_a
NOVO 1vnSTE'RIO DOS RAIOS CO"SMICOS ESCLARECIDO

Descobriu-se que (JS raios cosmicos primartos I:;�ntem
menos de t1.por cento de clectrons; ,f<�,3;_'a importante _de;$COberta
àbrirá a porta por onde os homens de ciencia poderão so1':e1' os
místéi-ios que ct"l"cani estes poderosos ratos que_ bo�bardel'a!l aTerra vindos do espaço. Foram os cientistas do Instituto de 1 ec

nolog ia de Massachussetts, que 'fizeram esta desco�el'ta ao :oa-
rem as altas camadas da atmosfera num 1:l-�::; munida de apã.::e
lhos especiais. Estes cientistas acreditam. agora. que ;\ h:fl.lOr
parte de componentes da radiação, eosmíca -sejam os prótons,

I
núcleos dos atamos de hidrogénio. t�on?uzem e,:ti-ts :.uyesngaçü23
os. drs, Bruno Rossi e Rr.bect I. Hulsizcr Juníor.

, UMA EXPLOS.:.4,() HA' 4 MILH,õES DE ANOS·

I Uma explosão que ocorreu há 4 milhões de anos sornen
te agora foi descoberta. E' preciso que se diga que esta terrtvet
explosão -- e por :'!Í113 I. explosão atômica -_ ocorreu numa estre-

lIa situada na constelação do Cl�Iie�,�\, incr�\�,l dh;tan�i�. Tn:l.t�-�enada menos que uma estrela super-nova : de decírna-quinta
zrandeza .. 4 mil vezes mais fraca que '1 mais fraca das estrelas

I �'isi\"eis H olho nu. No entanto, seu brilho é equivalente :1 2 :mi�
[Ihões de sóis. Está a distancia de 4 milhões de anos-luz (1 ano-

, '111HZ
'é equivalente a ,JO biliões de quilometros) " E:"ta supe�-�1o:aatingiu há varias semanas o 111HXl1110 de seu 01'111'10. FOl .coto-

-J -� T' ,,- '1 1 "I tóri T' k nagrafada pelo ur, i\, '---'. ..:.\1 ayau, (O ,VI1SCl'\'a 01'10 .!.,JIC r, (-<

Cu lifornía .

Major Erasto 'Gon:çalves''
Cordeiro

'Transcorre amanhã, dia 27
o aniversário nat.alíclo do sr ,

'

major Erasto Gonçalves Cor-.
déiro;' digno comandante

,

dó
'

320. Batalhão o de Caçadores,
sediado nesta cidade.
Militar ilustre � cavalheiro

de fino trato, o distinto nata
Iiciante desfruta de coirfiança e

consideração entre seus supe
rioreã no seio do Ex'ército Bra
sileiro e da amizad€ de seus.

colegas e comandados. Mercê
daretidão d€ espírito ,9 fidalguia
de trato, conseguiu, também;
ge:ral simpatía em, nossa socíe
dade, 'fazendo, pois, jús as inu,,:
meras homenagens que, pçú,:
certo; lhe serão tl'ibutada.s a�.

manhã e às quais, desde já nos
associamos, -antecípandó efüM:':',
vos cumprimentos com votos de
perenes felicidades.

projeção em nossos meios CO�

merciais, SOCIaIS e culturais.
Pela sua lhanesa de trato, t�vn':
to no -exercício de suas fUllcões
profissionais, na gerencia d;' fi
lial desta cidade da irnportan
te firma Prosdócimo &; Cia:
Ltda., da qual é sócio, como em

outras atividades de cunho fi�
lantrôpico e inteletual em qiie
é solicitada, frequentemente.
sua preciosa colaboração, o dis
tinto aniversaríants soube
grangeai- elevada soma de con

sideração e apreço em Blume
nau, da qual certamente terá
uma proya. amanhã, nas honie-,
nagens de que será alr'o,

'

ABsociando-no3 a' ,essas mani":
festa,ções de amizade que pt-e-co�
nizamos, desde já enviamos ao,"

\ aniversariante e particular a-FACA SEU A1I.'t ......NCIO 'NÊSTE DI.ÁRIO ".'.U"O.�.C".C'OC """..r,_ ' .-._.r.'•• & '0.'00'0.0.000.-0-$""""" .'�, - �".c�c.o.�eo.c.c.c"",,,,,!oec.n..-- nl1'g'o o "110"80 calaras'o abl',"co:, '

..L, u
�,"�E":-,'*'.:'O!II.A"'",.O"" � 'G !II .. ;J �-:;�, .. -� -<II,:.�e fio 41_ .. " • ...).r.... ... ..... ,s:-k\,O 4J,,, '''''''._'$( <$ "'",'Õt ;j, .<.J6a"';C....o ...",'-'Ú.v_ ! ��_ _

c\< '-IiIllliimmilllill!mm!!!UlHllllllUilllilmmllllIllIUIUlUIIHUIH ;i Aos Srs. Industriais e i! com·votos de continuas venf��:......""""".......-- "" ,;.-��......,,_fI!!i!'""__ilII!IÍI_..__""""-':..•
o

.. 1'''s '

�-8�'*ftª""';;:H'""C,,,,,,-,O-JaO&Z '-O-FO-;BR·""'a·--S'-I"""L
..... -

S",,"Ll� !I�t Cias. de Navegaçau Iii ";ÁZEMANOSAMANHA:o,
,

.. ... I �� Para proteger \'OS�:lS pl'upri.etlades CL_, Ja li estrago � fer- �:" - O jovern e distinto colega

\
�� rugem, l'ccomenàarÜÜfc o uso de impermeabílizilute ��. Edlásio Vieira, residente "".-!., ., X E G R ,O L 1 K" �� I Canoinhas,

.

(;i DtsTnInUIDór.r:S: C::l'lI)S' n::"epke S. �,i,.. Com. IjHi� li I ," -. O sr. Alberto, TOl11.elinil!� ';'LO'-'l' yrl""JL'"' JOT;'-'VILF BLl"nlE"""' U
.

� prof. residente em Garapé. i,"

I' 1���g��:���t�:;:;�;;�;��:·�,__ t:':����;�;;,,..,���:_:;i�.";�.�;���;���g�_!'���!�,�;�!�!i'��i��.�i o. sr. Irineu 'WTalendo'Yski.=-----------'r' --=-=.
.

'-. da vizinha cidade de Bl'usqUe;
A todos os aniversal'iantes�

os nossos cumprimentos.
, ..

f�".�"'-,

- ---., .�
-

�':r�ula melhorada do \'G e sarDI-i{
"',
fi MAIOR CONCENTRAÇÃO - 50% de DDT
• MAIOR ECONOMIA

'.

Dôr

....,.

'
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"DISTRIBUIDORES EXCLF::;rvos PARA (J ESTADO . DE

SANTA CATARINA:
REPRESENT AÇõES ALBOR LTDA.

Rua lá de :':ovembro, 5U3
JOI�\'ILE - STA, CATARINA

\,

Direcão Geral - Rio d� Jan_eb'o
FAZ TODAS AS OPER AçóES

>

':SANCARIAS
NO PAIZ E COIVI� O EXTERIOR

TAXAS P.ARAAS CONTAS DE DEPO'SITOS�
.

DEPO'SITOS AI VISTA (retiradas livl'es)
DEFO'SITOS POPU LARES
(Limite de Cr $ 10.000 ,00

.

'

DEPõ8I'l'OS LIMITADO,g
(I,imite de Cr $ 50.000,00)
DEPóSITOS LI.M:r.l"A DOS
(Limite de Oi- $ 100.000100)
DEPóSITO SEM LIMITE
DEPÓSITOS A PRA ZO l?IXO
Per 6 mêsés
Por 12 mêses

DEPóSITO DE AVI SO PRÉVIO
Retiradas medial1te, 'PJ'6VÍO �vi,so:
De 30 dias

.

3
D€, 60 dias
De 90 dias

4 1�o/" a a72 J • •

3n/o a, a,

2"/" a. a.

4"/" a.- a.

50/'G a, a.

-------=--_..�-----_._--,-'"'._ ... .,- ". - - ---- _ ------ -'_ ---�- -,-- --'--_._,"-------
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que voe ê c o n h e c e,
(-... f'l

unl 'ves't-ido U��_?.

t7

"Aquele é urp. ve-stldo Êf�cê"", E,,,sa facU identifica
ção resulta principalmente de um fator: 05 padrões fJ:tt'lusivos,

especialmente em l'ayoll. Sim,' os padl',.5es .f:Ieeê são encomenda
dos espel'ial e exclusit'wi2cnte para Êfecê. Pronta a encomen�

dar a estamparia das �ábricas n�o peodnz mais atfUEIe padrão.
E essa eal'utel'ística ainda mais l'e aeélltt.la eom (JS lliodeIos

do "New L00,k'" Êfecê, EsclJlha hoje mesmo () seu

-�: r;)? É:eê, ..• ou f,-"ça presente de um.

·�;.. 4�rú .

,I _;,lgora I,I! lumbt'fIi lie:;;tb,i&s ,t:feúe dó' itl;iI[i;':{'�:J 5D ti 5I;"

, Casaram-se, ôntem, Paulo·
Affonso Schmitt e Maria da'
Gloria Heusi, fílhos, respecti
vamente, dos distintos casais
Bonifácio - Rosa Schmitt e

Nestor - Zulmira. Heusi, da :me
lhor sóCiedade local.

ASTRAL DO DIA

1 venda na

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.' OS :pOVO'S de'Jadlita' O� nel� guerra
impedir, porem, que essa situa-

colas norte-americanas,
.. z€.ral-
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d 1 t:;t.; 000 d
ção Beja efernera.. resuítanté

menta divulgadas em igllal da- ricanos, e ',OOD, .?OO .

e liberal das massas opel'a1'ins, I ciava-so B:l:'ur:in(;a alimenta, I gum tempo, os pa ises extrernis- .

.'

ta do mês de agosto. Por essa bushels de tr-igo e milho, \'0- poderá voltar a níveis normais. em tl;oe:t d,' {!sera vidâo politi- tas . Essa fase já passou, Não de safras felizes; o governo dos

confirmação, ficou assegurada lume verdadeiramente surpre- A escassez de alimentos basi- :ca porque ;n; lll!Ç'Úl'S demucru- será mais por falta de pão {J1I(, Estados Unidos assegura aos

n6sEstados Unidosamaior.sa- endente, pois, nos anos ante': cosera, não fuz muíto tempo, a ticas não -:"ÜL1hl'lll lJr(�p:u'Hd;t!-\ o mundo se Ievantará-em per- lavradores.vduràúte a vig'enclá

fra de cereais tlé .que se tem

j rior�s: ,à gue�n�, t� ��:.or:açã� I al'm� p�edil€ta do�� 'r<:!gimes tO-I p�ll'il ()�('l·t'eer püu e ,]i}JI:I't1nriC lllH'.lent€ Íl�sUl:re�ç�o, pondo em das atuais condições de 'abtin -

lembrança, nos úlfimos tempos mundial desses CCI eais nao ui " talií urros extremIstas. N ego- Dl�';:�U tirar» 111 prove itc, por al- 11Wl'lgo as instituições democra- dancia, preços mínimossatisfa-

mormente no que tange ao n1;- trapassava de 630,000.000 a "
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tõríos . Por maior qtW seja fls.·a':::
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lho e tngo.'Nao tanto podo au-, '.... � d€ bu.,. eis. uer rs- .'

. , •
fra de trigo ou milho, os pie-

;��:!O,:t�:ài;ria��:����:�: ;;.�::�� �:i�::�7,;=::';u�� ,Mas notlcI3SP :ira um amigo de Lobato ços não cairão substancialmen-

tempo e tamoem pela maior di-Imente de .sobras ou reservasI. ..

te, o que impedirá o desanimo

rrisão de praticas ctllt�:tÍ:lis capazes de sustentar toda a ex- �guardam ..no bDrdoadas no "outro mundo" e permitirá a continuação de

modernas, ° fato indiscutível é � por'tação mundial' durante um BELO HORIZONTE;,25 <Me, as mensagens autenticas. Na nossa viagem de par , Porém, produção abundante nos proxi-

que os Estados'Unidos contarão 1 ano e ainda deixar margem ridiônxl) - O "rnedium " Pedro carta, () "rnedium "

prevê a mor Rangel.. não te atemorizes no mos ;,nos,

no ano agr-ícola já Iniciado com substancial para prover a qual- Machado' psicografou mais u- te de Godufredo Rangel escre- transpor os umbrais do Além, "ir.�;·..��·.:��t��.����o;,'��':'�?;".�������������!

suprimento, cerealífero' supe _ qu�r insta�i1idade das novas n:a carta at.ribuind_o sua au�o-I vendo_ o E;t'�uinte! "Ai�1da bem pois procurarei reduzir o nume .........---_--__
-

rior ao previsto e muito.uçima safras agricolas. Nunca houve
r
na a Monteiro Lobato, A mis- que nao está longe o dia de da-Iro de bordoadas que ce espe- (Pr. R .. ]" Schueh]

das necessidades normais. Já na historia agrícola norte-ame- siva é dirigida ao escritor Go- res o pulo para continuarmos Iram". ,

tivemos tempos atrás oportuní- rfeana tão grande. abundancia dof'redo Rangel, grande amigo - t Advogado t
dade de comentar: valioso estu- de sobras exportaveis. Nas con- do escritor falecido sugertrido �_""""��___",-v� ......�",�,":;'_<;,..,.n��,,,",....�-\.�....","«"�� t Inventários - Cobranças t
dó de uma d

.. a.�· mai�res a
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utori- diç6es atua. is, essas sobras ou ao destinata1'io acredítar i # t
- Naturalizações t
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. Organização e transfor-

,dades·em quê�tões de ab'a' i'teci-' reservas, como mais apropria- suas melisagens. (;odofrc{ o ; V·" t 1-
, .

-
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ment� aUmentar �undiaL"o se-
Ran�el havia combinado com �. en'

-

re 1vre . ; m�Ç:r�iai.;;e SOCIeu3 l$ co

·

nhor e senhora' Hirsh, peloqual damente se es1ão chamando, se- Lobato uma senha para comu- � i t·
t

se previa justamente ° que a- rão uma grande arma politica, 'nicação do espirito logo após a �\._...._'I.--lA"""_� �v.M;,\'\'"\'"�'"'''\'_ Escr.: Rua 15 de Nov, 505 t
caba' de acol1teeer, Em :oütras a garantia de que não haverá II morte ele um deles, O ';me -'

.

Assis CHATEAUBRIAND t Res.: RCua, Flopr, Pt'e:xo'.'1.43 t
. , fome no mundo e de qlle a Py"o- dI'uln" pndr'o Machado ainela , ,luxa os ,a •

ocaSIões, a notiCia de s.afr·u de ..,.
� "

iI-:;;,o O'rana'es proporçÃris serl'a e-o dução industrial, animada' por. não a apresentou, motivo por- S, PAULO, 16 de setembro' braRileiro o seu direito à vida t
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videntemeilte interpretad� co· abastecimento alimentar mais que Rangel não admite serem

ção :rc:,trll�'l'��':'�':l�ll�\;,rdOeVOOcall�. l' :ãOa d� e"I:dbaI'tdr,el'OCdüemlolma deI.xrl�greenS� t BLUMENAU '.
mo verdadeira ca!amidad'$, pois
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ae_arretaria inevitavelmente a Del'9' no' do IJI1�nrall·Mm'" tubra'! Qual ii dose de

intrDl1-/'te, para cuja escolha não fôra

queda precipitada dos preços e, J\ ,li l . ,Ii; Is :i' I LI quilidade que se vai lançar JlO commltada regularmente a na-

cOl1sequ€ntemente, o desamino �:.._ .--=��
país ao festejar-se umn data, çãu,
a qnal representa :.l. \'olta du Entramos em outubro de 45

,
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e- com fa'itúltieas. Pão haverá

i·a,. de agora e� diante . Para

e depressão. nos' m€ios rurais; AUSTRf!:GESILO DE ATHAYDE
Nas condições atuais, porem, o O Partido Liberal BntuYllco que parecio morto tllspõe-se Brasil au �j('ll Hutigu eompas:;(J já suh o Ímpel'io de uma tH'-

caso. é inteiramente dhierso. a voltar à arena política com um novo vigor,. 'politico'! Pob llào é para en- del11 ue coisas legal, poi� que u

·

Apesai das safms relativamen À sua força está sendo haurida nas deCepçÕfr3 da expel'i- chei' de julJilo que um povo poder publico foi cunfiado a

1I1IIjencia trabalhista e: na falta d<l· direção eficiente do Partido ll(JSSO li\l',Cl:I_(,')lLt' maJ1�fe::;tal' ll1agisttado, e esse m.ag�s:rado,
t� abundantes na Ellr"opa,. hin- Conservador.
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as !:lum.; OjJl!llOt·", ti':lduZll' em· olhnndD para a Constltmçao ro-

da, ha 'deficit de suprimento a' ,

" D;urante muitos anos,.a, velh� e glorIOsa agre�m�ça,o, I palavras " alo.'-\ (I .;t'U dil'ei!o ta, procurava pautar os geus l

- ....
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da' população,' da magra por. to.
pC)l� de (jJt'l :lIIOS de Iluder do mesmo tomo e' de idênlicn'
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\ \mir;essoal ':
valia, I

.tares e da necessidade de ali-
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norte-americano de cerais blJ,' Br�sil; quando já Se ouvünn os primeiros rumores da tmnpes- çao.. . de manerra regula.r pelos man-
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1 �JS" em pO I lca como em ECOnOmIa nua eram ru·tos acel a-v{'IS. ., 1'a no estrangeIro e tmha-se sas.

· tamento de Agricultura dos e a certeza de. que' geram a desilusãp (' o caos, está reconduzin-! do, Em 10 de Novembro .U�-:
d' '. B ..

'. .

,

. .
,."

E..
. I tlue lzer que o 1'.1s1l del"ar.l Informaç'ões' Lo]'a Ca.l

....

c
.•.u.dó.s."
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t> Kahn; Panclf, ]\fol1l1r-Al)Jlp)t, pte.
.

,

I fe::;tar-se, p:íl� falta de oportu- t�ª LADIS'LA�U
.

A � f'
_.. 't

.. ªi�

t'
Exame do ll�llCO. nasa,}: Pf'�flltiza oe hfJr:j]o;'l aleoo1 e aeido rf:'slstente::, (TLm- , nidadt'. .�:;;:

-.

a I a e
=i�

. •. ..' �pn) f>tl'. f E; t'a edd€llte que, afora al- ;.��
-

". I,

." �t
t, .. Exa,me ÕA S1.ír-o gastl'ico: Exanw ('npliJlpto, ilm�:f!!l'm GP �{'1r10 lrdiro, (tf'idrz li- � guns intntsD$ lHais ou rÍ1enos ��= - 4'

.... ..

.

..

.

..
' =�,

l. yrp" fi cnmhina (1[1 f'm ITC r- . PC'!'1fjnizas de SHng'!l E' I imprudentE's, li �pil1ifio brrisi- ir�lililiilBmlil!lllllllmilllllilllliilllljIllHillllímillllllllllllllillllílllliliHlfiÜiíi'iru
I (\(ll:�f.(\. pioc:itp)'; hemt:lt'rll�. i leil'H, mn lJ-eSO tiuBl�ia o resta- ��

VARIADO SORTIMENTO DE .!jl
t·. Exame da, UlC't}ra: - nltrflm:i('rn�1('opiff em ramrf n esrm'(\: nesnulza de es- t JwledmenLo - das garanti.a:, :=.:: L' h C "';"a" c T"'op'l'ca;"

. ,§
• l" T"

. ln 08, a.S1,1,h·, ." .' "w '

i

f
....

.
plroc Jel"s . rep01wmn J1HH !la (sifiH:;:),

,
c·úmljtucinfl.:ds, ·Nil1g'uenl mais :� 'nacionais e estmngeiro8 \l :l�

, . O TI L T TT R A:
'.

- (lr- nllaJqllCr l:!.'erl1lPll e 811 tOl'tlc1m'l5. , queria rontimHIl' vivenllo" !'\ob'� Rua 15 de Novembro nO. 442 _- l°, Andar : 1�

� .. . i
.MiN"O f9tO?1'� fin: TltÓVHS mif'l'O fotograf.jenR.. t '1 alr;w�fel'a �ia f:L·lt.n ele direi- :; ;�It ..... ". A_' ne(hõo rlM �nY�. M prli('o� fH7,emnR rol1wihlR di:> ·ma,t"3r1!l1 !'í, dorni,>ilin. tios outorga.dos por uma Corw- �� Caixa Postal 407 'I

L�� FO�N�OEMO� �.

.A MIN.'AS 1': ;RECIPIENTES _G.RA'!'lI.ITAMENTF. j 'titnição, para ter o homem :LDUC'C'""';;-.O.0.V'-::-;�'.O'�'.�0��}���o�;;�-���,c,�,!,��Ofn�""o�o�.O'fO�O.O�'."''',
___� .....__ ...� """�����4iiiiiiiiiiIII>������.�� __��� .....����" •• ',� ....... � ... ii' .... j; oi ".ii' • _�.� •.• _ ..� .... jj;_ij;�.v� *_,.� • .., .. _II_� ••__'._.c_.,_."a,-,.,-5-,� "'v<iit .... liit..p..:::ic._o.b.

�����"""�","�,"","",,,",,,�,,",,��,,��,'\�,,,,,,\!�,'i;,,,,,......."-'\.�_'\'\.n,�'\'\'\'\,,,""\"\'i."''\-'\"""'\"'\'i."'''',,"'i.<ri''''i.�'i;,,,,\,",-\O-\'''·�''��'''\,-'t��'i,'�"''''''i.,"�''V''����'''''\'i,��'i,''''''-4.>''''''�'''�'\.''''''-'i.'i.-'i.''''-'i.'\."'\.,\''�-'i.-'i.�-'i.-'i.�-'i.'''�-'i.-'t'i."'''''''''''''''''"\-'i.\'\�'\""'';'''\��'
.'

. '.
. '

..

'

.
.'.

$'

C I R C O T'E AT O R I E N TE,

,.

',f· .

CASA DE MORADIA .. pARAt
OPERARIOS .

' ;'

Procura-se únas' ou Ü'éi'j CS':'
.

'óiIIIillC Ta w
-.

�"""__"__IIiiií-----íliiir,jl
.

Bar e ,Restaurante

.'

EM MATINEE, ÁS 14,30 HO RAS oGRANDIOSO DRAMA.. A GRANDJSSIMA COMÉDIA' Á NOITE -- AS 20;30 HORAS

Honra�rás·��·t.ua, mã'8
. '. ... '.'

-

na

FINA,I,.ISARÁ Ó 'ESPET ,ÁCt.JI�O o FAMOSO "'Shaw
'HhÔ ba!tlão

Nhô Bastião"
famAlia

A BILHETERIA ESTARÁAIlERTA DESDE AS 1.6 H ORAS_

. l,'
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t-------------------I 'r�J<l'�r��,� !1oformaçõBs Comerciais e IndustriaisI F o t o 8 a u rn g a rt e n
lo S.M�D. CARL OS GOM ES I ABSORVE A INDUST�!A NACIÓNAL � PRODUÇÃO DE .�t Éspe:ciaiista em Am�liações. de Fofos V!lhos) I 2 eo de Otlt�l:r() d�

-<
19:5" j �.,'. .

f
. -

- BORRACHA D O AMAZONAs � -

,t ...... F�togfaflas - .. Revelaçoes ;- Filmes ". !.Waqumas. � ,,�R_�� DE F EST_-\. fOFLLAR I A produção 'de borracha da se' localiza o maior mercado"
.., Rua 15 de Novembro, .425'=-�:::�_J ��'\�k�����eatr� __\NSAS --"TEATRO _.

i ::::;:!';ã:��: r:;:ç:�c:t:: ::::�:e;;o��O\co::íni�ta N��.!!����;Ç;R��-:-;ROVEZI !1i1';����212fr�' �:�:��:=��::ri�2::::e�� ��ir;:�::�:!���:���;�;�i.l'· .

VILA IT OL'P},-. VA. T '.' .l
I

__�'Iill!mllllimltlímlli"mllll!lllflllllllllllllllllliflllnllllllIllflIIlIIlUtHIlIIUIIIIIIIII=_'! 13�.OOO tonelad.�s em média, eon correr, no mercado externo,'Y"lt 11 ),1"
tra pouco mais de 15 000 de co'ma matéria p'rima- de outros

I Ternos confeecionados �om esmero - L'I ima 1 (,-"
') ª.

R.- A � N
:: . '-'!i} Preces sem eoncorrencin. «( I.: E períodos passados. Esse aumen centros produtores. Ao contra-!1� ; �-

I::' " -__ to de produção foi absorvi..do rio, tudo deveria . ser feito no

.

..... � OIRURGIÃO :DENTISTA _ em grande parte pela exporta- sentido de se poder contar igualE· taZR,.g�.FF70,ar"',·U�··''9,·-·?�F.ili·'O,d"Ulira,·d",·o 'Ia' lho'. U' !.I.-.... R· A I· '0"
.

S',' x
-

ção do período 'de guerra em mente com novos centros, de
,

. 1J.:'� . virtude de acordo fírn1,ado com consumo: suficientemente atra-
Especialidade em Radiografia dentárias para qual- - o governo dos �staclôs{�U:nidos. entespara justificar maior de-A' tltTElvI PODEl\íOS CO:NFIAR O CONSER!<? '!..:: , quer ,exame médico : Depois deteríninado esse COD- séiivolvímento da produção dosNATURALMENTE SO' Â' OFICINA "RAD.IO FUNKE .

RUA BRUSQUE· -.: - FONE 1203 venio, a maior-parte d� cçlhei- longínquos rincões clã Amazo _ESPECIALISTA KM CONCERTOS D� APARELHOS :
= ta amazonica pàsS-(}il·i:,ci�siriaT.! nia . Já é grundo coisa poder-

-'EUROPEUS E AlVIERICAN OS.
::;lIIml"1mnllmmlllllluIlIllIIlIllHHlI"mIll1ll�II-1l1llllllllllJ1ll1m!tlllllllim"III.-; I;-,;e para o propri; n1e�cado in- se contar com absorpção de co-

Eetabelecidos desde 19;32 nesta praça

tãN A· U terno lheitas em percentagem ao a-
BLUME_

I
ter;

,
�

�

-="!
No ano em curs?, calcula a centuada quanto a registrada.,...._'__IlI·ilBileliii8lí!!MiI&í"'H'fiii!iI!i...Z!l!aIllMIl!!LiO�!iI!·!iSl-I!'!I1!I�"'!I!!II:illIlilIa.IlI'IIll!IIIBili__II2IIIII_"'IIIII&II_1IIIIi!iIIo!

{'{ D Gebh'ardt H J l! Comissão Executiva da.Borra- recentementev.Mas, importante1"!����R�·z�..c.·,����·E��·�;Ii.f.·!��õ
..

i��a���i�i.�=cf'"s'''J,II}
(

nas FaCUI�des de Vi:n a, Aust�?';���e Janei- I ��: ::o�::!:�:':fZ��:Z��� :6�?:�:nn�s:o C;�:�;::�, ����i
�" 1'0) - Cirurgia, operaçã o do baeia, estomago, vias sileiras, o que representa mais bretudo na eventualidade de�i l... .'

ALL�NÇA8 DE FABRICAÇ ..w PROPRIA "

�* biliares, utero, etc. _. Neurocirurgia,' Moléstias de dois terços de colheita pro- alimento de produção da citadali Orçamentos sem compromisso
, �� de senhoras alta Cirurgia -_ "ave!. Dessa maneira; ,�'t indus- região. De qualquer . maneira,�I� T R I �T E S R I \ W I L L E R D I N G !�): Consultas no Hospital: das' 9 ás 11 e da.s 15 ás 17 Úi� nacional vai' SE! fransfor- os homens que .labutam tão ar-

, O [.i' A -

'o.

r "
!� Rua 15 de Novembro, 1340 ,�! __ oras --,

'-,

mando no melhor e maiórrner- duamente nos confins do terri-�� i� í - Bkimenau: - HM��it al Santa Catarina _
,

,

\ cado da nossa prochtção de todo nacional, extraindo o p1'e-'
it ..,.., .c.' .·.,.cÓG�c.O!O�""._:;>.r·-I"2..�2'i������!i������;�������!i����m����g�i�i!�i���;:S-��i�i&�� �,' íh,nllllllh' •• iun I ill . .111 •. , tiln 1111111 11" dU��. j IH III' � 1111111 \lIn11111111111IIII IIiIHh·

.

",,"00<.,, .,'ç, .',.c.�e.".�.� ,----" � - - - - -

hevea. Esse fato tem significa- cioso latex das seringueiras na-ii '�.,

!!
do todo especial para as regiões tivas podem ficar certos de que,.,

• gomif'eras do Extremo Norte. por maior que seja a produção

Ih •. .

porquanto a colocação. das sa- alheia, aqui sempre encontra-

.", 6�,'.,. prop.Ó OrtlOnam' fras em nosso proprio m�io e3- l'ão o melhor mercado de seus
..

tá-se processando a ritmo ace- pródutos. Isso graças' à cres-

lerado e - o que é ainda mais cep,fe prosperidade da industria

"NPA'
.. , , imp()rtante -- ,em condições de de artefatos de borracha, a qual

: .. U
.

.• preços superiores aos p,royavel- leride a gastar cada vez mais, à
C!1\im_m__!21 EMB! "Il".-i�'lIIiy'.- '. 'p niente obtidos no comércio com medida que as solicit.ações do

., ..

o exterior. Apesar de localiza- c.onsumo interno aumentam.
da a maior parte da industria
brasileira de al't�fatos de bor- PETRO'LEO SINTE'TrCO

Os freios do seu

... \,
.

em razão dessa situação no u-

bastf�cimento da preciosa maté- HAMBURGO, (E) - O
ria l)rima.,Já tivemos ensejo

d81serViço
de Petróleos Alemão a

acentuar há dias� o i-apido de- nunciou que duas empresas. asenvolvi�ento da industria de !emãs receberam dos governos
pnelimaticos e i:amaras de ar, I da Inglakr,ra e Estados Uni -

. em grai1de parte localizada ne5 dos autorização para produzir
te Estaelo. Conta;'asó\iri1 a pl'O- petróleo sint�tico mediante ()

duçio amazoniCâ � C(lIn íneréa -, processo� de hi�togeriização, =O

r9S seguros no Sul do Úàís, ün- que; fará aumentar de oitenta
de essa localização, apesar do por cento a produção de pe.tró
distánciamento das fontes de leo sint�fico. As duas emprêsas
produção ---:- é aconselhavel, po.r ,. produzir�o mais de 700

..
000

to.vario;:; motivos, entre os qUaIS neladas por ano, o que cobre
sobre:eva o do consumo dos d- I totalmente as necessidad€s das

. .

.'. \
tados artefatos. Aqui, de fafo, I duas 'Zonas. .;

. _"
�.

racha no Estado de São Paulo.
não têm havido difículdade�, ALEMÃO

�" 1.·::, ",.'. '

nos proporcionamos
MAIOR'SEGURANCA
1 _

.

_.: ,bRiM' __,�

ao seu

'fORO!!!
Os "cn�nitlh5�s Ebrd;f948 afere-, '

cern fI eio:5 hidl"u)jCb� dê 'sopa'
"_'s Jndepe�denfemen�e ancora'
das, com até 19io cm2 df{ôrea'

. de contaI'), Fôiçó' .auxilior a.

vácuo, nbs tipos E-6, F-7 e F-8,
.

áumenta de 100 % a ,pressõJ,
ob ida pera aplicação do pé

\
no pedal, assegu'rando freio-
gem mais fácil e mais segura..

'(

r\li\��,.·-._-I-�/-
/

--lt,.>..�

.

(lHe t-,rGpOl'C:OHn nwLlr s"'gurança a'o seu

('aminhâo, Todo [} selTko É' l'i::alízado com rara uma

i'-Fãiããlsüi�tó�Drãíi��---it '
,

. '*t Pelos· pre,ço5 Dlai. �
I· . baratos da Praça:1
t na CASA WILLY SIEVEiliT ..t·

F a zen das: variado e, c.ompleto sortim�mt(;; muitas

1.1ainda com preços r e d u z i dos, para LIQUIDAÇÃO! �" Cortes de CASIMIRAS desd'JCr$ 165.00, até os de mais 'I� fina qualidade; SEDAS e::.tampadas desde Cr$ 16,50; I'! Finos CORTINADOS em modernas padronagens; I�f CHAPE'US RAMENZONT, Pl'ada e Sarkis por preços if:
.• sem concorrência. - Todo::: os artigos necessários para.

"

t ENXOVAIS nam NOIVOS ! -.
. i�.. RA'DIOS I ng 1 c z e S "Marconi": incompal"uveis em
.

I• sonoridade e preço! - TOCA-DISCOS, desde CI'$- 450,00 Iti - NO\TOS DISCOS nadoTIlüs e estmngeiros com Peter . ',i'! Kúuder, Ema Sack e de mus ica clássica: - VICTRO: I

ti. LAS. ---: AC.ordeons "TOfh=schini" e

italianos. de.
12

ato
é I;I _I��balxos, pelos menores preços. .

•

,1 - ......._-,...._._-,- �-..-,.- ...
'

T�Hio aqu.i é Ford: (JS métodos de trabalho.
o EC]uiparnento' de SE'l'víço e as pe:;as legi
timas iguais à<; origin:\Ís; que se adaptam
come) uma lIn-1), !'endE:J11 e duram muito

mais. E cs nm�s(js mecâ.lÍcns conhecem o

Ford como a palma da mão! Traga-nos,
de vez tOm quando. o :seu caminhão Ford,

GS çJcrtc·s �.. i:ais� para prôpJ: cinnar segn
l'tdl';a riláxÍ'na, E, lX:1:":;' usufruir tôdas as

yal1tfi2.en*,� d,·;:.:t� CH ai�t.:?ristíco cy;e turnc,u

fanioso:� o:...; ('�n_in!tjt:-': f"t)l'd. c -,lia - o StH

pda pr,}pria fábrica. casu·' ...

Revendedores i,esta cidade:

Casa do' Alnericano S. A.

.
'

0
.

Exportaçio
.

'de produtos·
,

, .....

agro··pecuarlos
,.

L('JNDRES, (BNS), '___:'_ Vão frutas, aves, máquinas de orde
ser enviado convites aimpor- nha, aparelhamento de refrige-

,.
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J (ºiS!de� o�mna�a!asaqJ� J>:ão�'U� q,rc��.
perfeitamente a Iingua nacional e tenha redação prôpr ia. Deve conhecer' tà�b€m

�

o
.. idioma alemão.

Exíze-se Mas referencias e prova de longa prâtica ;: .

Cart;s a pí-óprio pun ho mencionando pretensões, d irig:ir por
CAIXA POSTAL -- Uí63 - SÃO PAULO

:M:AT ERIAL ELE'TlllCO PARA TODOS OS FINS

mSTRIBUiDORE 8 EXC'LUSIVOS PARA o PARANA' E STA. CATARINA

SOCI EDADE uI C OH LIMITA DA
RUA P,EDRO IVO; Nr. 208

CURITIBA - PARANA'
.

& *tC

---

em. COM'

-�� Ih
�-

.51J I,N A iii.

O sr , sabe quees ta. terrível doença po- ,.Ii... \de � matar . todos os seu s porcos: em poucos ) I'. dias ?

I! centro da cidade (II'; INDAIAL. por preço de ocasião
.

...: "".. - .

1
.

1· "·HERr
.... � l'E" I (antiga fábr ica de cola). pr'·,-f.io de dois andares, com

. .ri vacina cnsta VlO eta '.. .l J. .... ::.

':1 fI'.

garagens e galpões, perto do tio tajaí-Açu. A'rea total
.. <dará 1000/0 de proteçã o ao seu rebanho. t de 4.283 metros quadrados. A'rea edificada 1.037,2 :me-

PROD'lTTO DO :
.

11 tros

.
La�oratorio Hertape Ltda.� t ,i

,;�Ci:llxa Postal, 692 _. BELO HORIZONTE r lL�1\1 I �. A S

Atend·2.peio reembol!?����� P a r a I s à
.,:��� wó���a.�! �r�,�:�·;t��,��t�J�l!���,������ '!��_�:;y�:�� :;i:�;�:��f�í�! �:�:é� ��t�:f,��';

. -

'1
- Rio -- E_l1J Sàc Pau lc.: I.h':I!!.1..H):jua,;Gt'.:: a dcm ici l!c

+. � ti> �--"""·"�i
r �-_.�-

J1!llr- \V·",
.

·E..-"N· D�··� �- -E�=� --m
�.�- \,._'. �:
c�u .:

,

li!
li
:j,'.===�:;::-. -��

. ------::..---::::=.===::::-=�.,...-....,.-._,_.

��.-.._,-.

obséquio á.

H,t'\ 11 �l\,NOS FAZEMOS:
Para os interessados diretamente:

1

MINISTÉRIO DA lUSTICA: naluraUrm.,fro I) dirBlio, do ;;lIt,Qll.- .

�eiro. tltules de cidàdania.
.

MINISTÉRIO DA. r.roucAcAo 8. Saúde Publica: regiglro de di
plomc'... colégloa e llIofeBsôl.,.. Suhvençõt.a. Ràcurso". Anall�ll
ói
.•
licença .de produtó& quimiCOil 6 .ÍarmCicauijcOIi s ,

alimentlcios..
(vinhoil, etc.)

.
.. .

·MlNISTÉRIO 'DA .'!.GRICULTURA: Produção·Animal. Prod:ol';:áo.·
.

Mineral (jazidas, liceuçall', pesqUisai).
PROPRIEDADE INDUSTRIAL:· Marcas iii P;;rl�mIIlB, Nome'comer
éícl, Invenções, Privilegieiii.

.

i1'ROCESSOS EM GE1!AL W1 TODAS AS RRPARTIÇé}ES P!JBLl�
CAS NO D. FEDERAL. IllSTITUTOS. BAUCO DO BRASIL. CAIXA
ECONOMIcÀ FeDERAL.. D.(U1)os amplas referências bancárias.

PARA OS ADVOGADOS: Procassos em gráu de recurso, 6 da
competencia origInaria r , no: Supremó . Tribunal Federal, Tlibu·
ncd de Recursos, Sup. Tribunal Militar. Tribur.ul Marítimo. 'l'tibu-
na: Sup, do TrCÚlalho. Tribunal Sup. Eleitoral.

.

PARA OS AEROCLUBES: Ampla assistência burocréücrr &

mater.iaL junlo á Duelaria da. Aeronautica C;vi! (M. Aer.)
,.

ESCRITORIO LRNINDO DE C sr o
R u a M ê x i c o, 41. 10.° - R i o
Fones . 42·7294 e 32·7399 (râda interno)

R·TU
I 1··,',·/,··'·········'.

- é mais conveniente

comprar ttido 'nó cas:a

A· .•

e economreo
. .

Carlos ·Hcepcl{.e·

Yr:Jtt nesta lista os artigos de que iifC$SSitõ e pt�mi.'e conhecer cs 110SS0S preços

PARA A AGmCtn:ru:aA

I

I
·--��;------���I--------���--�

PRODUTn.S DOMÉSTICaS P:4'RA TRÀNSPORTES
Desde fogões de todos 08
tipos e equi.�ainento para
cozinha até produtos para
teutador, drogaria e pei fti
m"ria e um variadíssilIJO ei>,

toque de artigos finos-p.ra
presentes·.Fntros. geládeiras,

. mãquinas l; rádiCJs das in.:-
lhorp.� :marcas. S�.cção de faz.endas ·e artigos,'de CO.llc
fec;;ãó, capas para chuva, .capot.-.s; enceradoS, etc. p li É ç O s C O !",tV E N I E N T E S
Mangu�iras Goodyear pára Jardim. ..

TC·

..",����"::RA
A A.' ADO

...,-���.

·Amplo e moderno sor t írnen

to de rriáquinas .e ferra rnen
tas agrícolas. tratores es

peciais oa�a hortas, arados,
grades de disco e d....ntes.

!"láquinas e venrno para

extinção de g�!fanh.otQs·,'
formigas e outra:> pr.agas.
Mangueiras Goodyear.

_"'i;-=z.;.r;:.c;-

�A.RJ). A Ij>HHJSfR�A'
Dispomos da CQm r;leta 'iní;a
das famosas correias i! n.an

g'j�.ir·as G�_oç1year �i�toíes
b esel in tustr iais m�Jrjti· .

mel' e- téràü0res. MEile,.i"l
p · .. ra I.:cnstr;ução.. insrala

�·.6e� sanitâr ías, banheiros,
erc., Tornos -,paralelos, bano. .

c&das e máquinas pará os m?i� vár1Zd;}s f'ns,
Fô;has 'de �",l a para eÍlgenho. bIaç,;i3 pera a�o
e rrltt�ís� cú'cul.ares e de flta,.

. ,/�
'/A··��/ '

, '.

/ .. ��/ ;/ -:

'�/-, /.
�!." ...

\._-(V ..-

Automóve;s; caminhões, ca
n1íonetes: .Possuímos. um

cornJ:Í:;to estpque de pneus
Gooriyear etpecil'!is para
('ada·t'po de s�rviço. Câmlil'
ras de·a•. correias e bat�r·.a3
Gdodyear: : F�n"mcntas e

mac"c9:< até 5 tone..àdi:ls.

a;..�. ,

Telo" de arames super-
galvanizadas pare

SI

AVIÁRIOS - PARQUES
- MANGUEIRÕES .-

e pare; lodos os fins

.PORTÕE5 - ESTrCA.DOllU
ANCORAS

CIIRLO;S. ROEP-eKE SK Iii
COMÉRCIO E .INDÚSTRiA. '

. .

""Iatriz: Florianópolis _ Filiais! Blumenou - joaço!>a - Jo'nville - Lages
laguna - São F!on':i<co do Sul - TuborôD - AGÊNCIA EM· SA·tilTOS, -

esCR.ITÓRI.oS EM SÃO PAULO, CUiUTlBA E RIO' :::E JANEIRO

ARMADORES· COMERCIA",ÚS � INDUSTRIAIS
·Transporta de carGos e po�.j\soCelro5. enfie o� portos: de .lr·gunó �e Rfõ de

Janeiro - Fábri�o de Pantos '%to Mali,," .,.. (Prego. de f.rr,,)
.

.

iMPORTADORES E 'ATACATISTAS·

"PDGE" LIol.
Prdçada Sê, 371 _1.0 - Sola 109
Te efon6 2·3080 - saci PQulG

.
..

,

fOjE·endas - ferragens� - Moquinü3- ...� Prq�.�tos auí�,�c:cs li! farmacêuticos -
.

i"\�lÍrom;' "HOf.PCKE" c.

. .

� __,.__�-�

Representantes·;
A; Suttey Filho :& eia.

AJafJ1eda Rio Bl'állCO

·1:
:.

, ".

·c·
-

...•.. A··
:

.••. '8-
-

A·..........•.. ··S"".

.." ". ..-.. .

.. . .

.
. �

. .. . -

.,

ALGODÕES _c__ A C01\'IEÇAR DE ., .

J\i10RINS - A COMECAR DE. . -

ZEFfRES:-RISCADOS �- A COMEÇAR DE
CHITAS e LEVANTINES - A GOl"T�ÇAR DE
BRINS pARA CALÇAS -,- A COMEÇAR.DE

.
.

&1�. t&'F�14.-R'"

Domingo. 26 - 9 - 1948
------------------�--,----�------------�

o rt u n i d ade
VENDE-SE uma O'TIMA PROPRIEDADE no

qundl'udDS .

1,T,§f I:' tratar; na firma A L B Ao S. A.
INDAIAL --

CamjDhonet� FGrd 1910
em bom estado.

HODOLPHO KANDER

�.-------_._------

DESDE 1913 �il
Bicicletas e acessoríos

,� !J
PROS!}!)CIMO & üa. Uda.

?t., iiiA !,.U.lOR .FHtl\'Ll\. ·D(} �",:,�...o (!l
CCRITIBA Join vi�e. �._'"B�:,::JI

SERIE "SOMBRA DO Tl�RROR"

Platéli 4,00 c 2,00 - Balcão 2.00 (' 1,50

DOMINGO ás 4.350 t' 8 1101'a8
Silvana Rc,{h .- Fnmciscu de Paula 11'111& -,ordoba

empolgante pl'odução arg<Cl1tina. dC'calcada do romance de
Erico VcriBsimo _-

na

"OLHAI OS LIRIOS DO CAMPO"
..

Voee H�rá refletjda sua rropi'ia yida em "Olhai os Lirios
do Campo"! Um filme tão grande cómo 0, livro de onde
sáiu ... Uma historia de amor en\'olveú�e, terna, humanissima,
trazenrlo um. pouco de ,'ida é cada um.

"Olhai Os Lírios do Campo"l t:
AC0111p. Comp!. Nacional - ShOl<t .c Warner Jornal

Pl�ttéa: 4,00 e 3,00 - Balcão �,oo e 2,00
A' NOITE PLATE'�,_\� NU1VIERADA Cr� 5,00

pERN,AMBU'CA s.
7.00
9,50

Cr$ 3,30
Cr$ 3,50
Cr$. 3;50
Cr� .. 2,90.
Cr$ .5,90'

BRINS PARA TERNOS _. A éOlVIBÇAR DE
BRIM CAQUI,- A,C01ÚEÇAR DE , ...•

r:()BERTORES. -� DESDE· ' •. , .

PELlJCIAS ESTAMPADAS - lV!étro .......•
LINON-LISOS '�

..

: lVrétro· • • • .........•.....

8,00
9,50

,1R1)f'I
5,90
3,90

ATOALHADOS - A COMEÇAR DE er3
MESCLAS .� ME'THO DESDE .. Ci.'$
TRICOLINES - A COMEÇAR DE ,

. Cr$
VOILES - Mais de 1000 padrões clif-erentes a

éome�ar de ... " .....�,�,!��
3,80

Cr$
Cr$·
{'r$

Cr$
Cr$
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Aproxima-se a hora do en- to, 90 minutos que empolgarão
contra máximo do nosso fute- t as torcidas alvi-verdes e gre

ból . As' equipas do Palmeiras nás. O Palmeiras tudo fará pa
e do Olimpíco.ss encontram em ra não perder. O Olímpico en

g rande forma e é de 8C espe- vidará todos os seus esforcas'
rar, por isso, ri mais bela e cn- para deixar o gramado como'

tnsiástlcn tardé csportinl dos campeão de 1948. O nosso de'

ultimas tempos. em canchas ca- sejo é que o melhor quadro em

tarmenses. E' intenso o nervo- campo seja o vencedor.

sismo, reinante em torno do OS ASPIRANTES
g;r-ande "match", a maior atra- A equipe de. aspirantes do

çâo desportiva do Vale do Ita- G. E. Olímpico, como Justo,
ja i. Cara,:,.�mns se or-ganisum premio á sua soberba atuação
nas cidades. vizinhas para vi- no presente campeonato, en-

1'('111 assistir, no estádio da Ala- frentará hoje o Palmeiras;
meda Rio Brál��o, o choque de com as honras de campeão da

gigantes. Não exageramos, ao L:B.D., do correntio! ano . Jus
fazer esta nota os prognós- to e merecido tributo aos' que ",

...
���:::::;::�:z��:s::::::::::::::::::::;::���:::;:::;::::::::�::;::::::::::���§::a::::::�::::::;�

Muitos dos

�����: ��l���e;����a: g::l:lrt)�Osel' Pc'��el�:r.� .'

:���se��:o B(�O i�:e�:lJ�� ��e��.b{)-_ l�,:.i Ifaltam nos mostrarão, me.

IIIc c cracks ,.

que Se vêm na foto integrarão na

I=- .

tarde de hoje a equipe alvi·yerde

_, �J
fsfe é O seu jornal I

.

:_ _
.•. Blumenau, 2G de Setembro de' 1948

Barkley acha que as divergencias com a Russi� po�em ser solucionadas Trê, du.bs na
Washington, 24 (USlS) -_ o em Roma, <!t':,larotl que "a si- O senador Barkley, que é can delcgndos nortc-ume ricnnos rara levar alimentos a .. ,... .

do cdtnpeon�to argentjD�_

DIARIO--
------- -- -- ..�-

WASHINGTON,2!í (Ul") _- eessões se rvcm ]l[ll':-t Jillanciar- Secretnrin do EXÜ�I'il)l' iLllia

'.:"A Admnistracão Economica a-
I IllIO, Gu iseppe Brususcu, dl'c.a: -

o primeir« PI'0i!:!'U11lH ur- roeu- I '

rou ontem ao Pn rlamr.nto que
:provou COílPí'S:-;(ICS num Iotul de peracão !'lIt'ol,éin de compras I .

los:
russos tinham mudado ('0111-

15.165;.31D dolnrs, d('stinfld�lS a
�ifl Nova Z"t·-.' ,"-111-1-1' a.• . ,. rletam{!nte ;;lla atitude sobre :I

dto 11'1�r;,:.:: {l[inlpéi:1:':;. Tnls cn�l_' TIOjHA, 25 � (TP) O !\U!J- questão dus nntigH:'; co�ol1ia:-;
------- ; Italínnas, enquanto a delegm;rin

! italiana em Moscou negociava
um acordo comercial. Declarou

que a Itália contava com o a-

BATA'V1A,25 (UP) - A

Agenciu Indonesíana informa

volt. :

';.500.000 alemães em Berlim
.ontinuaria a obter sucesso,
linda que seja necessário por
muito tempo. Fei ver que :1.

Força Aérea e o Serviço
.

de

I'ransporte Aéreo Militar do;
Estados Unidos estavam exccu.

ando uma excelente tarefa

jue nenhum louvor �s nre_ra -

.õés OH ao pessoal mçumbídc
Ie.. realiza-las podia ser exage
'ado. O seu moral, dtssa, � ex-

senador Alben W. Burkley, tuação entre as 'i;oü'ncia::; oci- didato do Partido Democrátíc. tendo feito a víagcm dr.,

chefe da delegação norte-ame

ricana á Conferencia Inter-Par

lamentar que estú sc' reun.n.lo

dentais e a Russia em Berlim. ú vicc-prcsidcncia nas eleições via :3erIím.
ê incomoda, mus acho Li li f' pode de novembro regressou aos Es- Disse 13u rklev ('sta r cnn \'el1•

ser solucionarla ". ' I Lados Ilnirlos com ou i.ro.: quu..ro ; c id o de llll,� () co rrr-dor .térc.·

que houve mais dois levantes

comunistas, uns quarenta quilo
metros ao norte de ,Jogjacarta.

Dos QUCltro Cantos Do Mundo
CONCESSüES A'S· NAC(IES EUROI'E'IAS -- A f'i'ALIA CONTA COM o APOIO DA

RUSSIA SOBRE A DEVOLUÇAO DA SOMALIA --- NOVOS LEVANTES COMUNISTAS

J.�LE1(;t)ES NA FRANÇA

até março próximo, Fracassou
poio russç no mínimo para a

devolucâo da Sornnlia. Declarou assim' ri tentativa do COll!'ielho

; a�nda, 'que :1 Itul.i� não preten-,
da R:I)UbJica, de �azcr realizar

dia voltar �l A f'ricu como i�O- o pleito em outubro,

"Levaremos avante o plano
de formação de ,um goyerno
nosso na Alemanha Ocidental,

Ambos foram porém debelados.
não importa o que os russos

façam na Alemanha oriental.
PAR1S,25 (DF) - A As-

disse Barkley, Embora os de.
sembléía Nacional manteve o

sentendimentos com os soviéti
diametro das eleições para os

cos possam ser longos e aspe
Conselhos d03 Departamentos,

o Boca Junjul�s, depois da 1n
clusão de Heleno, vinha apre
sentando atuà;;u('s e:-lpetaculu -

res que constituíam um grande
obstaculo p:H'�\. o .Inrlependien
te, segundo colocado ,a um pon
to de di fercl1çn da liderança.

'\ Segundo .inform(,:1 fornecidos I fo�sem servidos pelo "Plano ram os banqueiros de Washing

por fontes dignas de todo 1)' lVIar��chall ", talvez a paz pu - ton e 'Londres".
r

Entretanto,

I.:rédito a popu[at:;à[� civil d � desse vier a té nós muito mais esta mesma imprensa esqli€::C

Praga 2stÚ dl'�{'n\'olv('nd{l :i;l'aU cedo do que podemos imaginar se de citar que foi graças ilO

des atiddades contra (I gOVt'r- lH.:entuou um ,diplomata nci- tratado russo-alemào de 19:�9,

no comunisLa_ Bas('mb lllHibl dental. Pt·()sst�guindo. disse: que as tropas nazistas � ',,:omu-

noticia, ti nll':4nn fonte infi)�'- 1·:Jal�eJ.lt�\'el éque o mundo :stc inistas inv�d�r�m ti, P�llJní,n'.
NOVO TRANSPORTE �\llLITAR BHIT":-,NICO t

mante aCl"e!'-\t;l'llta que vanO:;.la dividldo em duas facçocs. bem como tIveram coràgem ba"

Um do::; Handley Pag'e H astíng. o maior f' mais nqJic1,)

1
gru}:os ciyis. fizeram recente- Enquanto uma recebe os benefi tante em transformar os llaÍ;w5

transporte militar con"truido na Grã-Bretanha. levantando mente em Praga urna rl�m()tls- cio_;; de um processo de r0-€1'- da Europa Oriental C111 sirnple,-.
. vôo para n Australia e Nova Zelanclia, a fim de recolher da- tração pu'olica, sf'ndo '�..�'�()rn guimento rúpido, outra caí. ca- campos cle batalha.

dOR sobre () seu ::ompol'tamento no" climas tropicais. ;adr'JS pela I�oIida militar. O da vez mais, nos '2scomhros ver A rádio de MO�COll, em l'ccen-

\\1'
.

·t'·· 1 I' .. ,melhos e destruidores do co- t t
. --

l'
.

1
������t.;'��������.I-;.����9'.��:-;.�"�'��.i"j;jt!�.-�����;!;.!'��;.i·�-."".�!�.�·;�;';·iJ"�·�·;�:·;· ',\,"��:;"':.o: II lnlS ellO lO lltel10r por SUtil . ��

e -tansmls;:{ao, (lSHe conSH {-! -

i�
.� -

z r t ii
'

j-
" mUnIsmo rUI" "demasiados moderados; os Ib Ha Um

.

c. E'm Seu Futur'o n I �)�.�'n�l:� _:�J;1���tl�:;��1��(�1 1I��'(��J!':: \�;,-:' Informações fornecidas rela. líderes �omunistas da Che�c�-
-� • L 'I l'miRSnra de Moscou, ate:;tam SlovatlUla. E' este talvez, o 1')}'t-�: _

- . a �.I· Intl:-l IHals t:Oll\'H1Ct'lJ l':" 'uH IJS

11 �! I úqut:ll'R qUe dt'll1l111strart'll! de- qUt· I) Krernlim, -estú di,,;postn:L nwiro sinal evidente de qn!::

��
.

ct.U:;jUl Autoriz�d:l ��lsatTad(J au atunl gU\'PI"IIO". "C'lJlltinuar em :::\l'U plnno de :1- Stalin nl'to esta muito satlsú?1tn

�L �; (;i'iu, 11'ti(::Ic!o muito ant.es qne Ú l'om �l poliLka tutalilál"ia

.. !� I 1
. , ��,.. O J1:1l\'(�t'l\O de Helg;I'ndo \'(·111 I' ull hTtfl b:lla fos;,;e desearregá

'

.. comunistas checos. \
, {.(fl.':I.U·('ltl f' JI1 11'Ifir'rJl;rí" lj��l'(1í,j:dr1.:ld[t -

-

t! t� dt, a('usar ti Clll'eo-SlO\,tlllUia (iI' I da".t, Pn.;.;l'o de Ren' ir:o �: promove\' l� fa vur'l't:el'

demÜT1S-j
_, .

,.A multiplicidade
Clai'l'íll'(\I'i:I�' �-- l<::�tllr:tnwlJ1o;;; Ajllr,;i;lgf'nl de �r(\h'rp��:; tracóes ao Marechal Tito_ Por A imp'Pl1s:t comunista ql1e se dentes de Berlim", .aindll pode-

�,..
'

1mblil."l "II )t' detl"í.s d'l cortina rá levar o mundo a· uma l1{)\'a
�; fiell tu t'llO, o goverllo de Prnga <! , • ,

;� dissl" .. nada poder fau'r, lima)' ,le ferro, t'stá atacando dura- e d€stlstl'osa guerra. Porém, Se

.� .
. nlputc os EE UU Inglaterra ela imrgÍ1\ cuberú a cúlpa lllli-

�: vez que (IS yug-osla\'():� 1'B::;ld!�IJ _

,

"

J.. . :'., . .

f.
te� na Cheeo-Slo\'aquia gozam I e �r.tln(;a. _A�::;un e çue os ]<lr- carnent:.a RU�';�la e uos g:wcr-

Bold:l Elf!rictl (:' ;1 Oxigr"uin, �: I L'
.

1 I
., ll'llfi H\'nm.Jaram um novo 1'>10 .

� :IOS sa.tehtes, declarou uma Itlb
.

'

�. (e c('r as HtllUll( uc (-,; .

i'l
uni- patente do exérCito britnnico i!

CASA:.DOAME:RICANOII.�odoS os paí:;cs do nnmdo fo - imprensa internaCional_"_.__
s. A. �I· ta�,-p��[j··' 1- '1:!·�·l':';IBMERCADO DE AUTOMOVEIS

'I/ trLE, l.1 tfN:�"h!!JNn
JOIIN L. FRESIIEL _

- Jt"'undador ,. ,

,. Rua 15 de No\Tembró 487 -- TI L U M E NAU � [�lftR t$;{)a i�' ifS "[1 tIJII�- .. NOSSA DIVISA e' SERVlll Iii IlMj�!;)\1mJE1���i4U!lI�
���,���K!H.:.�oR!,il�.�;i:�-=��?..;'�J.9ê9;;'�ÕI�.s.�,�2.3��§�0�5?��.-A.="��S.5E�:':�;:'�f§:,��go.g��;�?JJ!�g.��g�AJ!

ros, não creio de maneira algu
ma que a situação seja deses

peradora e confio que possa se!

solucionada sem grande demo-
..ta" .

or detrás da cortína de aço
NOTICIA'RIO FORNECIDO PELA AGENCIA S. 1. P.

Retitll·ht::i..-I ele 1\1'ot IÔl'P!'", "\�:íl nll:I�.

Assent.-í r11' Yú1v1l1a (' 'T':tl1(1)(II'!'s d." I'-'n'1(19
Novâliga metali
LONDRES, 25 (BNS) -- Os

CaIlO!! de cobre expostos á :1ção
da agua do mar "'iÜO sujeitos á-

f:ÚlfiUl éUrA.

OiJH1A lldS fÃ

BnOS E DEMAIS

corrJsfw que, finalmente, os (h"�

l.I'oi. Para I':tzer f'i'('l1tp �L :cs8�i
l'osilo SEIO de grande valor 'em .'.
:!l!:l.S temperaturas até

dificuldade, (I dt�p:lrtarlúont!) tI·;

'- Pesqaizüf', da Im�IJedal Chemi-

CHI Indtl�ldag, dH Cd, Bl'eb-

nhn, produziu um:i lig-f!·

l�osta de cobre, niqnel e ferro,
, . '

I lt \
que -e 'lmpermcave f eHl a 0'(
fria ou' quente. Os tU'j}O�; �ão 11fornecidos .em tumanhos qU€'1
variam de 1-4 de. polegadas a! I

�������==�����'.

-,
.'
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