
soldados estão sendo con.��ntrQdos na região de', Hishumo para deter o avanço, comunista

Declarações do Deão deCaaterburi ;., âltâlDólticoa.sobre a política interna e externa do presidente eleitD
�

" , ;.

Washington, 6 (UP) � O
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vice-presidente. €leito nos Es-
tadoli Unldos, Alben Bal'kleY1
declarou hoje aqui, estar ple
namente confiaute em que o

I Congresso, agora controlado

i pelos democratsE7 aprovará
em janeiro vindouro verbas
suficientes para que o pro �

grama de, recuperação eceno ..

I mice da Europa atinja seus

objetivos ba"ico§.
-

- (
Berki,ey lambem \pl:cgno5ti�

cou que o" E.§tado� Unidoui

• 'J

�

. ,,�
_ 1 . .:t '\

Redator Secretário; lVIAURíCIO XAV�ER,

1ANO' V

no

L
"farão tudo o que tiv.,;.. em

I seu alcance" para auxilrar a

I Chi�a em =: a�m!..,í sítueção, �

I
O vice-presidente negou-se ao

- fazer quaisquer comentários
ACUSAÇÃO CONTRA OS

I' "obre fi qu.estão do auxilio mi.
ESTADOS UNIDOS lital" dos Estados Unidos ii

PARIS, 6 (UP) - Na cs. I Éuropa, .porqunnto, segundo
r�issão Política das Na�ões U-I declarou, estava ainda. em pro
mdas, o delegado polonês Caz- .

cesso de negociações díplo
cshuI acusou hoje os Estados I máticas.Unidos de estarem estabel.e �

cendo bases militares na In -I O· Ode tvrce-pz-esr n e Barkley
glaterra, Espanhc, Africa do fez essas decl�rações numa
Norte -e no Pacifico. AHrm()� conferencia á imprensa nesta
que p&ra esse fim, os norte-a- C it 1 1 d Iapr &'.1, na qua ec arou que
mericanos estão fazendo a po- h I" .

t it
-

. I avera rrr-es 1"1 ao cooperaçao

ESIDENCIA

apre •

ULT. PA'G)

=====-=-==-�-=--=,=-=-================================�==�����==========�==================�

o Fracasso Da Economia Dirigida Argentina -na ultrapassarão €m 25 �;;', diz'
um reiatorlo do Departamento
de Estatística do governo do

Canadá, á; do ano passado.
Central), em virtude da adap
ta-ção de regimes personalístas,
que já naufragaram na Europa
e' no Oriente. A convícção foi

por elevadas cotações,
que produziam il Argentina e

butras economias dirigidas ou

não. A demanda era maior que
a oferta. Pôde vender o gover-
no p.el�s preços �ue pediu. As,J
condições vantajosas para co- r

�mUlímllfllHmlm''''lnJ''II''III'lUIllUt''�l1,nll''''UJl'''Hln'I",mlllmhdllllll'.: locação dos produtos argentí-

ê ' 's "AUTa() RAPIDO '

, § nos independiam dele, Era a

ª_ ,

,,' �,'
, "

','
' ,

,ª_
desaoaladà procura quem de-

_' _ terminava a reação para a alta,
- -

= � = de que o Estado' procurava be-

� B.lumenau - fIOtianópoh�:-;::� >t�_'� nefieiar-se. Mas esta Europa,

llomiciUo á Domicilio __=
ajudada pelo plano Marshall,
''''lltrou -em fase franca ,de re

Dluule,;u:ga :l>;,�e hO�a:oras ,,-§ �uperação, principalmente agra
Florianópolis: Parte 16 hor�8

_
,ria. Estão se invertendo os pa·

Chega -19;30 horAi.
:: péis,

Preço Cr. $ IOO,�
_

Os cálculos que se .fazt':ln
aGENCIAJS;

fiLUl\lENAU:
= aqu,i em Paris das existencias

Rua 15 d€ Novembro, 366: � argentinas são acabrunhado -

I<'one 1455 - res, como expressãó de grande
S za agro-pecuaria. �Quatro mi

=: lhões de toneladas de milho a-
-

-: -

"Agencia "Gloria" S!' valiam-se em mais de 200 mÍ-
Pra�a l� n.O 24 E lhões de -dólares. '. Mais de 300

Fone 1�31 = I ' ,,'

,
' :: mil toneladas de oleo de linha-

:: RESERVE SUA ,PASSAGEM COM ANTECEDENCIA -= I 1 1 _. 150 miP1ões
::,mnmmuUmumllllllmUIIIIIlInIÚllítmmllllUIIIUIllIllIllIUIIIlIUlIIlI,nU .. lúh"= ça ca cu am.-"e em •

<.�� .' , .

, elo Estado ao industrial, ao a- Estatifteam-se

'grkúltor e ao criador. lVID:S o mercantis, industriaís e banca
,

move] verdadeiro era ele 31>1'(1-· rias (nacionalizou-se o Banco

ft'LORIANu'p(JLIs:

Assis CHATEAUBRIAND

Não são menos otimistas às in
formações da Australín e da

---'--------�

de dólares, Somados eS;3€S doisfazer o Instituto de Promdção que "não possam colocar".
,

'

'

d -1 t bi ? Tanto na, Suíca como aqui che-artigos aos couros, ás tortas o n ercam 10.
I

,..

Q
.

1 Republicá galll de Buenos Aires noticias
oleaginosas, ao extrato de que- ue vai ser c a

Nova Zelandía . Somem-se a

bracho, ao centeio de,trig'o e a Argentína, a qual depois 'da de que .a Argentina já entrou
L essas cifras, tão animadoras da

cevada, teremoS per-to -de ao,o, - guerra e mesmo dura,nte 'a guer a re�uzll'_, p,\or sua vez, as ex.'-"'" -
_ retomada de uma era de "pros-

ílhõ 1 d'l' 'd mercado ra fói depois dos ,itensoes dedicadas ao plantio .

mir oes (e oares t, -

, ,I .. • . perity" no mundo, com o in-

rias, sem co'm"pradores 'illledia- Estados Unidos e junto com o' dos cereais basícos .panifíca- -1-- • J
� ,_!J - '.' '

,

T
•

•

• ,cremell'to veIl,'gllloso na meca- .

,

t d U'd Canadá o celeiro a despensa' \ eIs, Do trigo e do centeio, no . _ .

tos' nos Es a os UI os e na "
, .

.

mzaçao agrícola Dor toda nar-

Eur··o'P·"'. Q'le' e' o que >:O,d2 da Europa lanhada pela inva- Canada e nos Estados Unidos
, -.1

-

.... ' � ,',' te e ter-se-á o que,oro elo dra-
sã.o germanica? Como as volta subiram as safras, este ano,

ma que vive o general Peron
com a inflação de preços em numa media de 100/0 sobre a de

E
.

I com 03 seus arrnazens cheios.
'que. se torce poderá ela enf'ren- 1947, qurva erão, espera-se

c torrencialmente cheios, e pra-
t E t d ás medias do quinquenío ....

I
.ar uma I uropa que pre en e ticamente sem ter -:1 quem vcn-

importar cada vez menos e ex. 1935·1939.
Na Europa, por vnr.los pai- dê-los. Volve-se a 1930 e 1931 -

, portar cada vez mais? •
ses que hei viajado, só encon- quando tinbmos" montanhas

O problema da' Argentina é
tro campos cnltívados , Todas I de café, sem\<cumpradores nos

que ela, já as voltas com uma t t' .... b i'as es a -1&L1CaS 80 re as sa ras

= ..

(CONCLUE NA ULT. PA'G)
Europa mais sadia, encorrtra

�)ür cima, na parte norte do

hemísíerto, dois competídoree
agro-pecuarios, que são os Es

tados Unidos e o Canadá. Agri

colamente, ambos
_

estão em

condições de fazer-lhe uma

concorrencia vantajosa, porque
sendo nações fabris (o Canadá
é vizinho dos Estados Unidos),

- Blum.enau: Parte 6 horas. j

--'<Chega 12, 30 hora.s -

E:S::õ:s:===::;?::::-;:,= ::;:;:=:::::;:::: ::::::::��:::-:;;;:= ::�:: ::0: =�

ii! fXPRfSSO BLUMfNAU - CURITIBA 111
i VIAGENS DIÁRIAS El\tl LIlVIOUSINES

-

I

Domicilio á Domicilio
o SR. PRECISA DE

Boldofil

----< Chega 20 horas ----

'O amigo figadal
do seu ligado dispõem de ináquinas para me

canização da sua lavoura, nu- '; - Cu.ritiba: Parte 13,30 horas

ma escala corno nenhum outre

'I pais pO,derá receber tantas, tàó
facilmente e tão ,baratas.

1

Desdé julho passado que (

l'I'.lt'
Pteç() Cf'. $ 155,00

Departamento de Agricultura A G E N C I A
dos Estados Unidos rc�omendl:l IBLUMENAU
que se reduzam as areas d(

CURITIBA

Estimulante da

função hepáto
biliar, 'ativa a

digestão das gor
duras e excita
o peristalismo
intestinal.

Rua 15 dé Nov. 3,66
fONE: 1455

Rua 15 de Nov. 622

FONE: 634plantação do'rigo. Teme-se TIl

América uo Norte que, não s(

uontra.indo a-sllp-erficié clllt:va
vel ,desse cereal, em 1949 te·
nham os americanos colheita�

Um produto do

Vendas de passagens e�-conexão
com a "REAL" em Curitiba

RESERVE SUA PASSAGEM COM ANTECEDENCIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ua eao au o ne, .
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t
,., num aeroporto, o pilôto ...

e e oue: O.., .' .......
.

' .

O uranío, elemento usa o na 'pomba,' r:tomi�a, e�ls ti �. '��. •

.

,_..' . . .'.

EXPEDIENTE II\r. O'SI'''''f Rlibens. Krueger. índubttavelmente
llO sol ,!c nas €strelas.'mas 'na9 há nennurn . .iII . ,'. d

' '��. Movimentanm-se os meIOS orquidôfilos e fllatBI�.stas ,dê
II '"0 W

..
,

,
• . • I".i� procurara outro e· clJ.l:'a�,� TIl •

.

t· d
• � ...: ',;

,

I-:::-�,
__�

perigo de que estes corpos celestes possam vir a explodn·. s- '��" ":"
,

. '1�;'f> umenau, para o� prellara lVOS a expo,slçao que se ,realIzara

Assinaturas: I RAIOS X
_._ to se explica. A formidavel energia atomíca libera da pelo Sol '�* ter alternativo, Os áviões� t!.i em os prox.mos dias 20, 21 e 22 do mes em em curso, nos arn-

Anual ..... '" Cr$ 90,00 e _pel3;s estrelas LJrOvfJrn do h�drogeni? .:�e não 'do uranio, pois ti quando em viagem, dis-I í,)los
..

salões da �ociedade Dram;atico. Musical "Carlo-s�Gomes'"

Semestrê .. :., ',' CI�:l!'I' f)O"OO
Doenças de Senhoras -.- 0-

nao ha naqueles cornos -condtcões paSSIveIS para se manufaturar ,t� põe d I' .�� I gentílmenre cedido ])cla atual dlretor1u. .

: -' '.'

'IP -'

Pt"
'!., • . .

.
. '.

. .�U o m e gazo lna para' . .,� -

.

T
.'

t C $ 9000
peraçao e ar 08 energia atomíca do uranio. As condições de temperatura ,c �� .

. .'. � '. Cqm.o s�mpre soe acontecer, também neste ano, espera-se
, runes Te. .. ;,. r· 0, C I" 'd'

00 um trajeto de d I �o
.'

1\"!<J \'] C di! 050
onsu tór-io e resr enda: densidade favorecem a producão de abundante energia :'1l.iClea,r �� .� 1 a e vo.;..� que grande será a afluencía dos visitantes, dado o grande in-

.1.'1 , 1 VU RO, • �,: • ,!"IP, R B R' 21 F
� .'J O" tere

-

t d d tai
. -'

ua om -etrro, _ one dos elementos leves. São estas, em sínt-ese, as conclusões ".0 �� ��
.

cresse .que em sempre esperta o aIS expOSHjOC$.. "

Representantes: _ 125 _ . prof. O. Klein, do Instituto de 'I'écuclog'ia de Stocoimo. � ta-, mzns uma reserva de �5 Já no ano passadop, milhares de pessoas vinda de todos oi!

No Rjo: Serviços' de Im- (em frente ao Hospital Ca.-
.

--,
. ::. 45 minutos para eventu- i� recantos �ompareceram e se extasiaram ante a magnificieneía

prensa Ltda. _. Praça Ge- '1' S _
� ar's esperas.' ,�� das espeeuuêns expostas não só de orquídeas como tamb.em RS

• :OICO anta Isabél;

;:;::=:::::::::�:::::::::====::::=::::::::::�::::=:�:S:::::S::::���:;:;-��������::Z�I'
_.

;:OSã���:�O�-'s-�!::: A N \J N C I A I I-C� JN,E BUS C�H· �"=",,�,�,�,,,,��,;-� :a;�;;:k��=I�iE�=;:F���::::d: :::':;:i�:�
Imprensa Ltc1a. _ Rua 7

�

-.
., organizadores de tão interessantes, exibições, é de se dperiú'

de Abril, 241 NESTA FOLHA .

:
.'. ' Frnauecas em Geral que este ano, a ex:posíçã() alcance um exítonuncà visto,

________....:.......________ "VINI-IO CREOSO- .' ............._ ...........___

DOMINGO ás 2 HORAS ANIVERSARIOS

I
dos Santos. .

JOHNNY MAG BROWN, o "cow boy elegante, N'um T ADO"•• •
4� _ O sr. Vitor Garbe.

movimentado "far-west
"

( C"}
.

)" .,:)1 V&:lra
_ O jovem Jeter Reínertl _ O inteligente garoto J03é

_'
'

'1' Augusto Nóbrega, filho do sr.

.:nUllllnmnUllllllllHUIIHllllUIIIIIIlIIIIIIIIIIlIllIIlIIIIUIUIIlIIII1I11U1I11I11Il1mll'� J 'N'b
. .

E .= ose o rega,
.

ª E.-.K .·.'..R· lIiII A' .... "�=_="
.

_ O sr. Jaime Artur-Sch-

_ ••• 1\1 .. rarmm, residente cm Gas.par.

CIRURGIÃo' DENTISTA 'I � Ariiversariam-se amanha::

, ª R" 'A' I O' g..... ',..•...,'.•.
'

X·
.

.

�

_-_
. _;_ o' Jovem esfildaiíte' Jef�'

. fel;soh, filhó do sr; .Jeffcit:wn

_ Especialidade· em Radiog rafia dentárias para q'ual- ª' Mattos co'nh€:!idOcil'ui'gifto dHl�

_ quer exam e médico _
lista nesta praça,

....

RUA BRUSQUE FONE t203 _ ª � O sr. Aimoré'RQusseu{"L ;3;-

_ - preciado lócütÓl' da radio rio�u-

:1IlHlmjlllllllml!llllllllllmlllllllllllllhl{mlllllllllllllllllmlUlIlIIl!lillllllmIlHII.�: lense e figuro bastante r€htdo·

!li nformações Uteis f11
...mmIII III III IH lilllllllllllllllll\I

.
FARMA'eIAS DE PLANTÃO:

•

De 4-10 II 10-10.48 .. :......... FARMACIA GUIMARÃES
De .11-10 a 17-10.48 •........... FAR:.\IACIA CATARINENSE
De 13_10 a 24-10-48 FARl\IACIA ELLINGER
De 2li-l0 II :H-l0-48 FARi.\IA:CJA GLO'FUA
De 1-11 a 2-11.48 , SUAFARMA
De :5-11 a 7-11-48 ,. FARMACIA GUIMARÃES
De 8-11 II 14-11-48 FARMACIA CATARINENSE
Dia 1Ii.11-48

.

FARi\'IACIA ELLINGER
De lü-l1 a 21-11-48 FARMACIA GLO'RIA
De 227,11 a. 2;r-1l-48 SUAFARMA
De, 26-.11 a .. 28-11-4& : : . .•. . . FA-RMACTA GUIMARÃES
Dé 29-11:l Ii.12�48 ..•.....•..• FARMA-cIA CATARrNENSE
Dl�. 1i-12:1 8-12-48 ;.;......... FARMACIA ELLINGER
De 9..,12 a 12-12-48 ,... FARMACIA GLO'BIA
De ];1"12 a J9-12-48 ........•... SUAFARMA
De 20.12 a 2.'i-12A8 , . .. . . . .•. .. FARlVIACIA GUII\IARAES
Dia 26-12-48............ FA'H-JIAf:IA CATARINENSE
De. 27-12-4f1 a 1:.. 1-4!} ...•..•..... FAR:VIACIA ELLINGER
Dia 2- 1-49 ........•... FAH:.1ACIA GLO'RJA
De :1_ 1 a 6- 1.49 ,.. SUAFARMA
De 7- i a H- l-4H FARMACIA GUIMARÃES
De 1()- 1 a lli- 1-49 .....•...... FARMACIA CA'l'ARINENSE
De 17- 1 a 23- 1.48 ......•... , FARMACIA ELUNGER
DE 24- 1 � ;W� 1-49 .... ,<., •••• ' FAHlVIACIA liLO'RIA

IMPUSTUS A PAGAR:
Industrias e Profissõi?s - :lo. Semestre. Prefeitura Municipal
A PARTIR DE lo. DE OUTCBRQ CO:.\I �O(lo DE MULTA

O �U T U B H O
.

lmpó5to Predial Urbano ___:' Prefeitura lVlunicipal -
N () V E M B R O:

Entrega de Relaçi':es 'de Empregado� Meno,e5 - (Término do

{lr:l:1:U :il.12-4t1i - 2,), fosto de Fisc. da 16u. Del. Reg. do l\Jinist. do
Trabalho.' ,em.Btumenau.
�_J-'P ",'-- .. �.

- .,_,

'

.. ENCARREGAM-SE pE:.
, '

'ESCRITAS AVULSAS
REGiSTRO DE fiRMAS

ORGANtZACÔES DE.SOe. ANÔNIMAS
,. �f:G. DE;' MARCAS E PATENTES

E SERVIÇOS CORRELATOS

RUA 15 DE NOVEMBRO No. 1371
CAIXA POSTAL, 259 - FONE, 1379

BLUMENAU

������"'-"�"""'�"""'''''''''''''''_'''_''''-''''''''''���f'., �i:.:'::- "i .� ��... ...-_ ... , :\•• \ '.: •..•
.;� "l:���;'_""�",,,'1l!.,:.>'ii>....,lI "'lt.,\-.::.... "........ ,

t F ó to ·8 a U ,m g a r t e n ,It Especialista em Ampliações de Fotos Velhos)t..;.., fotografias .._ Revelações :- Filmes .. Maquinas. �, Rua 15 de Novembro, .425 _ Blumenau
,, ' '.,

.� ................................"'......���......................�.-...��� ..........

AlAI

m·'O'DRS
"GUASPARI"

PREÇOS ESPECIAIS

DURANTB 30 DIAS
A TITULO DE

PROPAGANDA
- *-

Não perca esta grande
OPORTUNIDADE
-*-

Faça hoje 'Uma v'isita
SEM COMPROMISSO á
Rua 15 de Novembro, 389

Fundos do Edifício CAPI-:::'At,

HEMORROIDAS
Varizes (veias dilatadas r e 'ulceras das pernas,

s'!la. CU'l'a �ep1,: o peração e sem dór "-

Dr.. A. Taborda
.

ME'DICO - ESPECIALISTA

�oel1ça.s ·ano-retais (fistu las -' fissuras � relites prll
rIdos - queda do reto, etc.) Doenças do estôma
go (gastI'ite - dispepsia ulcera' do e�tômago e duo

deno). INTESTINOS (c olites crônicas ulcero!;a, -

_- prisão de ventre - amebialla, etc'.)
Cora(�ão _ p1l1mõGs - rim,. -- fil:.r,ado - bexiga
ohe!";idade, - effiagrccim ento _ malária - opila
çfio (mal da terra), eri!"i pela - e(�7.emtl. _. gonol'-

----'--·1'(.:1 .-. sifi li:,; -- ei:p. --,_
,

Clínica Médica de Senho raB, Homen.s e Crianças
Diatel'mia - Oznotermia Electro-coagulação

,

__ .JABLUMENAU
'

Itoupa:;:-a Sêca
"_ ..

_1.1!� _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiililiiliiiiiiiiiiliíiiiiiiiiiiiiL

adios R C A
\ ,,; - �,

,V I C I O R
Os Ca] ]Bj�s _. tio Ar _

Casa do Dmericano S. A.

"CHAMA DO OESTE"

Empolgante e arrebatadoras aventura;; I 'I'orcídas ! Sf'n,;a-

ções ! Acomp. Compl . Nacional - short e a continuação
da Serie "O MORCEGO"

Pl:üéa 4,00 e 2,00 - Balcão 2,00

DOMINGO AS 4,30 e 8,15
ANN SHERIDAN mais linda dü qUJ nunea, em

"A S E N T E N ç A;'·
(Nora Prentiss)

POUl:as mulheres viveram e amaram assim, ., . Poucos fIlmes
contam uma historia. tão curiosa e tão diferente como"A Sen

tença "! A historia dramatica de um amor alucinante! Empol-
g-ante! Arrebatador... Comovellte".

.

.

Acomp. Compl. Nacio'naL- Sh(}�·t e W,arner .Jornal.
Platéa 4,00 e 3,00 _- Balcão 3,00 e 2,00
A' NOITE· Platéa Nmnertlda Cr$ 5,00

AGUARDEM: - DILLINGER e AZAS DO BRASIL.

I
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S Ultimas Novidades.::
.

. _.- l.-"'· =

., EM S E DAS ESTÀ.MP.4.DAS )iS"�OLHIDAS=
- , .'.' ---

NAS MELHORES FA'BRICAS DE SÃO ,PAULO,=:
ACABA DE EXPOR A

.

�

�CASA WILLV
.

SIEVERT -_.:

Rua 15 - 487 'BLUMENAU

8 O s p e d e-s e n a

·H OT E L
WtJfiGES

FINAS SEDAS NATURAIS EM MODERNÍ�SI- �.

==
MOS DESENHOS E CôRES. -

EM PARTE UM CORTE DE CADA PADRAO-.
-

- PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA ..
-

.

VE,JAM AS EXPOSIÇüES NA NOVA VITRINA

NA 'MESMA CASA.:
.

=

CAMISAS TRICOLINE, LISOS E LISTRADOS
CAMISAS TRICOLINE, lisos e 1istr�dos a 29,50-
SEDAS ESTAMPADAS DESDE 14,50 � ALGO- =
DAO A 36,50 e 39,50 a PEÇA COM 10 METROS.

CASIMIRAS DESDE 98,00 O CORTE, =
Cosinha de primeira- o,rdem

Higiene Absoluta

Preços 1\1ódicos

-

=--=...

,�

1= .

l-
I

. RUA SÃO PAULD, 2?8/S0
Itoupav:rt Secca _ Blumenau

Atende-se a Qualquer hora .

PROPRIETA'RIO� Hermann Menke

-

qef! você cO'nh:ece

um vestidQ'�!
c .

ç�o resulta pl'ineipalment3 de Uill fátor: os padrões e:rclusivos,
especialmente em rayon: Sim, os padrõiÍs Érecf)" sllÓ encomenda

dos'especial e exclusivamente para Éfecê. Prdntá li' encomen
da, a estamparia das fábl'i as não produz 'mais aquele padrão.

. fi! ess� caraterÍlôtica ainda mái:s se acentua com· os mode!os'
dI) "Nçw Loók" Éfe�ê. Escolha hoje mt1s�o .0 !l(m

;z�."
ou faça "'.<ent, de u...

Agora há tambem ve�lid"s Êfecê de tamanhos 50 • 52 "

À venda na

CA§A PEITER

na&i naqúela soCiedáâ-e.

ASTRAL: DO DIA

por HAGÀ SWAlVII
.

Domíllgoj 7' de
1948;;.
Lüa e Venufl radiam . màgí��
fluidos pára tudo! Para o la,l',
h ffllmilia e p,limentaeão. ·An�l-

� . �-

zades, amores, l.lniões� roman-

Ni::rvembto de
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do

h!llhadores,I·I·SIC·�·DI·:e·. nte fie II c I· e n t e· ·3 I c�:.,����;����!��::��1�!:�:o - 9 IIJu U '.: u. . U , Resírlencia : Rua pIaUl ---:- 2,:, Fone : 1197 •
t

.

Atende chamados ...•.Unidos , O sistema ali concebt-
, � �

do e adotado foi descrito pelo

.
Sin�icato ÚiS Traba�hà�ores 1!3S ladustrias�

� de Haçã(, e Tecelagem··· I
011'. foi um dos cinco médicos : ASSEMBLEIA GER�L EXTRAORDINA'IUA ª

C O N V O.' C A C Ã O -

A Dii:etoria, por seu presidente abaixo filÍ)1i:ldo, -

cOI1\'OCH, 08 associados para uma Assembléia Geral Ex- ::
traordínár!a que se realisará na sede social dêste Sindicato. Sã
á ma 15 de Novembro, 642, dia 7 de Novembro corren-S
l'",ntl' ._. (1"l11:ngo --- ás D horas em primeir-a convoca- 5·

.

ção, e n:I,) havendo número legal, será feita segunda ª
convocacão um.i hora unais tarde, ás 10 horas, quando a

\� reunião será levada a efeito com qualquer numero �.
de 3üCiOS presentes. ::

....

do ao fato ele �;{T classificad.i

,.:0'111 exatidão, o ::mnregad') tCl'
na-se capaz de trabalhar o dia

todo tão eficientemente COlHO
-

qualquer outro competente �

I'_

são que de;:,emp'nhe a mesma

.func{lO, De modo algum 32 ch� t .

� ��en�;:l)\���)(��h��:'��:l'���:e (���i�
I � Dr:-!III

....

R=-OI!IJ!i---:'b�eIllll4I111ir··lliIIr-O-.......d�·�êlllÍl.lII.,"'C�·"'IIallll.1III0-tl-alllllllllÍr-glll!ll·.IIIIIIIP"J.
mal .

DIRETOR DO lIOS PITAL SÃO LUCAS·· .

.

CIRURGIÃO GERAL.7 'principalmente Operaçõe$
de Estômago' _. Via·s Biliares ·2 Genicológicas•

Clínica:s do Aparelho Dig estivo - P�ovas Funcio�ai,.
Doênças Ano _ Retais - Hemoi-roid.es Fletulas

OS ARTIGOS CO vIPRADOS DIRETAMENTE DAS MELHORES FABRICAS DO PAiS.
VENDAS NO ATACADO COM PREÇOS ESPECIAIS;

.

LAGES TUBARÃO
�__�m=__�..__�__�'��..����� �'__

A NAÇÃO 1

LON:ÔRES� - (SIJ) -- O em-
. .' ."

prego' de pessoas.. cuja ativida-
de se ache limitada em vir-tude

. físíca foi ob- tion;
dr. F. E, Poole, diretor mé

dito da Lockheed, no Ccngres
so de Medicina Industrial rca

lízudo nesta eanital. O di', PI)-

,ANALISES

nortc-arnertcanos convidados a
_

tomar parte no Congresso. �
No sistema da Lockhecd os I §

illad�p,tados ou_ defeituoeos sã« lêI classificados nao pelo que po- §
dem f'azer, lll<tS pelo (IUe não �
podem fazer em consequencia

da sua tneapncidade .

O l;rincipio que justifica i;

to é""o de que os empregados
ele capacidade rerluzlda devem =

ou 'as conrnçocs rle trnbalho

gel' protegidos contra {JS trab.i

lhos que lhes possam oferecer
.......

EXAMES' DE SANGUE: Malaría; tÚ:o;sifilis.
.

'EXAMES DE FEZES' Parasitas, :vermes, amebas,
risco. embora não () of'erenurn

aos fisícamentes perfeitos .

Há seis elassifícnçôes m:adfl·

no referido sistema : _- (1.)

EXAMES DE
sedimento.

EXAMES DE SECRECAO, DE ESCARRO, MOCO
NASAL,· sueco GÁSTRICO, LIQ.uIDO CEFALO

RAQUIDIANO.

EXAMÉS DE AGUA; CULTUPAS E AUTOVÁCINAS

lVIICROFOTOGRAFIA; EXAMES

Ultramícroscopia.
ELLING�R & CIA�

-

:::

il
,.�

l'AVILI-IAO DAS MULHERES ,-- P��l'l s. Bud.:
.

A história de uma família chinesa d� aristocracia rura],
Com êi'· 'te livr'J, Pearl S; Buek, já laureada com o Pra"

illio"NobeJ atingiu o Íxl'nto mais alto de sua éarre'ru tl�
romancista .' " '. "." " .. ;"

"

, , . , , , .. ' , " :;4O:�
.

ORLANDO � Virginia Woolf '.- Este novo li:..

vro da autora de "Mrs, Dalloway ' não tem earacterí- :::
.

o trabalho apresentado ao.

zação, enredo. nem conflito, .Ao lê-lo, não se deve ('.,,:-. -

perar pelo p.f.inéipal., pois em' suas paginas tudo é - Congresf\o pelo dr, Pool e clP"-

1J'c'�ncipal, livro eitra01�'dinario .

" ,"

': .. ,,"'
; ;i3�'i -

pert()� o m�liol' interesse e �El \.,. .: 0- JOVEM JOSE"- Thomaz Mann - Heg'unrlo :: sua discussão tomaram par te
volume da grandiosa tatralogia de 'I'homaz Mannv :» ::: rnédícos de todas a" partes dI) J
pontadó como "o maior romancista-vtvo". A .iuventu
de de José do Egito transformada num drama vivo c

empolgante· pelo. gênio de. Thomaz Mann ., " >" $30
....

O CONVIVA RECUSADO - Richard Aldi.ngton ::=
.

- Um dos mais belos e· sugestivos· romances que ,108 ª
têm vindo da Inglaterra ultimamente. Uma ,;rônÍCa Vereador.
viva Cf mor,daz da sociedade· inp.'lêsa durante o interregno -

entre a I e II Guerras . Mundiais ,. , .. , ... , ". :.;3'5
:::

RONDA GROTESCA - Aldous Hllxley - Es- =

te ro�a·nce pertence a �'faS>f? destruidora' de Huxley, = São Paulo, 6 (Me,l'id.)
quando seu sarcasmo genial demolia .() que restava Cios _. Foi iniciado na Qua.rta V�ra
ideais vitorianos. E' uma espécie de mbral do humoris-
mo britanico da decadência .. , , , :�35

RUA PRINCIPAL �. Sinclair J,�.wi3 - Este :-'0-

mance foi o primeiro e continua 3enc�'c o maior �'l!C':�SSO

de Sin,clair. �ewis, detentor do P:r6n1io Nobel, "Rua gem contra uma

Principal" é considerado. por muitos a onra-Ín'ima do
-

empr.egada sua. A

autor de "Babbitt" .. .. .. ,. . ... , .... ,.,.. �60
-

clarou que fora'
O VE'U PINTADO - W. Somerset Maugham ,-- :;

Tendo por tema um drama de !1rlultél;\O, Ó e<1ta lIma ,1'18
obras mais bem realizadas de Maugham. Com .1-.riplice
taletno de �bservadm" analh;ta e· dl'umatl,.ll'g·o; o. llItm'

realL..:u uma das jóias ,da novelística inglêsa r::2B

mundo.
____+--�-� _.�'-

I

ESTE E' O ,<';F:J J01t.Ni!.L
-�---_._-- �

-_.- ---_ .._----

VOLTA :COM
- JUSTIÇA -.

AAS

e fogão
ban-

:::: Criminal o proc,�sso contra o

vereador Miguel Russiano, a

<:usado de crime de libidina-

Nas Livrarias ou pelo Reembolso

EDITORÁ G L O TI O
Caixa Post.al, 1520 .

-_.. PORTO ALE(.RE

melhores

Domingo, 7 - 11 _- 194rS

A OIlI>E:M DO DIA SEHA' A �m;(;UI!�·;TE: -
-

�
...

::

Discussão f' aprovação do Relatór'o li ser encamí
= nhado <to Exmo. 8111'. Ministro do Trabalho.

Blumenau, 22 de Outubro de 1948.
�(ass ,} HEiTOR JOÃO GUERR:b;IRO =

Presidente ctn exercícto _

�..�---::.--=-_�._-:-::-._.,.... ..:=---�::-::�==,.-;:---=-. :::::::.. :�.'t;:;::-�
�- ---:::::���:::::::::����'"

'
..

t:
<>

...
,

\.

k

l'ARANA'

Fi.;:s uras

CC.l:\St'LTAS: elas S ás 12 horas -� HOSPITAL SÃO LU{:AS
FONES": 4(;96 '1.{j!)7,

Da� 14 {Is 18 115.: Av, João Pessi'Ja, 40.2". and, - Fone: 1988
-_.__ .. ,---

RESlDÊNCJ.\: R1Hl Bueno:, A ires, 20ii - FONE: !i:19
CURITIBA - --

L
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"('Hllra! -o radio -falhout!
N."'-luEM PODElVlOS CO::,{l<'lAR o CONSEf,.TQ ?

NATURALMENTE SO' A' Oj1'ICINA "RADtO FUNKE"

ESPECIALISTA EM CONCERTOS DE APARELHOS
EUROPEUS E AlYlEIUCANOS.

Eslabeleeidos desde 1 !);'1.'2 n.l'sta. praça' -

Rl�a 7 de Setembr�, n'', is 13 L u lVl E NAU

'T ---:-L.". -."._.

Negocio .de
..... - II.�.....

ocaslao.11
,

. A FIRMA COM. li IND.. F A V A SIA. ., OFERE
CE 'A VENDA AS SEGUINTES BENFEITORIAS DE

SUA SECÇÃO DE ASCURRA

.1 DESCASCADOR DE ARROZ, marca TONilNNI,
com tres Brunidores, class1hcatlor de 'L'!J0.';,

(TH.IEUR) com produção de 8 sacos por hora
movido a eletricidade.

.

.

1 SECADOR DE ARROZ EM CASCA, cílindrico, 120m.

fornalha económica c produção de 300 sucos drárlos.

2 PRE'DIOS GRANDES, um de 3 andares, qll€ i,C.

destina ao deposito e outro de dois andares desti
nado á maquinas.

1 MOTOR OLEO lJIESEL, tipo moderno com somente
um mês de uso, força 9 PS, marca W lTTE.

·2 MOTORES ELETRICOS, UIll de 15 PS e outro ,:e

3 - Siemens Schucker -

1 TERRENO, sito no centro da vila de. ASCUI;lRA,
onde se acham encravadas as bemfeíorías do des
cascador, com a arca de 2.700 m2.

1
Ofertas para COM, E IND. FAVA S/A - :'10DEIO.

...

}\!Si14istério da Guerra

Aprovísionndox
-

ALMOXARIFADO
, EDITAL DE CONCORRENCIA • AVrSO

De ordem do senhor Ten. Cel. Comandante' deste Bata

lhão, chamo a atenção dos senhores Interessados para o �DI
TAL DE CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA que esta a

fixado neste Quartel e na Prefeitura Municipal desta cidade.

para. o fornecimento, durante <O próximo ano de 1949, dos arti

gos constantes dos Grupos :
.

IG�07_' Matêrra prima, produtos mnnufuturados c semi ma
..

'nufattirados para oficina de seleíro correeiro ;
.

IG-ll- Matéria prima, produtos manufaturados e. semi ma

nufaturados para oficina de' carpintaria .;
lG-13- Matéria prima, produtos manufaturados e semi ma-
nufaturados para oficina de sapateiro;

.

íd:i9'�"Íilstí;ll;n'entos iuuslcats e marciais, acessórios; etc.

°10-.20- Aí·tigu� de expediente, escritório', desenho, etc.
IG-�l Livros de dcrltório c 'ím.prcssos ;

IG-31- Material ele limpesa e conservação
IG-33- Peças' para viaturas' automóvets, sobressalentes, a
cessórios. etc, ,,�-, ..;." '_ ..�
Outros artigos de uso corrente não especiffeados nos Gru-

pos acima e constantes do EDITAL afixado nas. repartições 'já'
citadas.

, , ., ..t"'l
O praso paro tnscrlção dos 'Concorrentes e entradas das pro

postas será a partir da presente data até 15 do corrente.
.

·A abertura das mesmas, pela COlVllSSÃO DE CONCOR
REMCIA será feita ímpreterívclmente as 14 horas do 'dia' 20
fio corrente mês, devendo estar 'pres€nte todos os licitantes ou

se fazerem represcnar por pessoa devidamente credenciada.
Quaisquer outros esclar-ecimentos serão. nrontamente f'or

necidos aos interessados dirétamente no ALMOXARIFADO des
ta UNIDADE, todos os dias trteís das 8 as 12 e das 14 as 17.
horas.

.'

;....
. Quartel em Blumenau, 1, o ele Novembro de 1948.

' ..

LUCro RICARDO VERANE, 1.0 Ten.
I. <Ex. Almoxartí'e .'

,

i i :
.... !.� .

Mi6••.térlo" da Guerr__
fia. R. M. e 5a• D. L

31- B. C.
SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

EDITAL DE CONCORRENCI4 ADMINISTRATIVA - AVISO

DE ORDEM DO SR. TEN. CEL. COMANDANTE DO BA

TALHÃO CHAMO A ATENõÃO DOS SENHORES INTERES
SADOS PA1L� O EDiTAL QUE SE ACtlA A.l:t'lXAlJO Nb:.s'l'b;
Q,UARTEL E NA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A

CONCORRENCIA ADIVllNIST1\.ATIVA PARA FU.K.NJ-i":Cl
MENTa DURANTE O PRúXIMO ANO DE 19<19, DOS SE

GlÚNTES GRUPOS DE ARTIGOS:
GRUPO IG-22- GENEIWS, DOCES E CONSERVAS A
LIMENTICIAS
GRUPO IG-23- CARNES (CARNE VERDE)
ÚR'UPO IG-24· PÃO DE TRIGO (ou apenas n confecção)
GRUPO IG-26- PESCADO NACIONAL
GRUPO IG- 27- FRUTASt VERDURAS E TEMPEROS
GRUPO IG-28- FORRAGENS (cana forragenra, etc)
GRUPO IG-31- MATERIAL DE LIMPESA
IG-34� COMBUSTIVEIS (�nha em toras)

". A CARNE VERDE E PÃO SERÃO FORNECIDOS, PELOS
VENCEDORES DA CciNCORRENCIA, DIÁRIAlVIENTE, ME
DIANTE PEDIDO POR ESCRITO FEITO COM A NECESSA
RIA ANTECEDENCIA POR ESTA UNIDADE, POR CON;
TA DO ESTABELECIMENTO DE SUBSISTENGIA DA RE
GU.O.
:OS DEMAIS ARTIGOS, IGUALMENTE MEDIANTE �PE

DJDOS 'POR ESCRITO QUE SERÃO FEITOS Á MEDIDA
DAs NECESSIDADES.
OS SENHORES INTERESSADOS ENCONTRARAO' NES

TE QUAHTEL, NO SERVIÇO DE AP'ROVISIONAlVIENTO,
O EDITAL NA íNTEGRA PODENDO AINDA gSTE SER
VIGO FORNECER QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE
LHE FOREM SOLICITADOS, NOS DIAS UTEIS DAS 8 as

12 E DAS 14 as 17 horas.
,:0 PRASO PARA INSCRIÇÃOENCERRAR-SE-Ã NO DIA

,15 do CORRENTE.
AS PROPOSTAS SERÃO ABERTAS PELA COMISSÃO

DE CONCORRENCIA IlVIPRETERIVELMENT.rJ AS 14

HO-,RAS DO DIA 15, DEVENDO ESTAR PRESENTE ,TODOS OS
SÉNHÓRES LCITANTES OU SE FAZER R�PRESENTAR

c

POR PESSOA DEVIDAMENTE CngDENCIADA.
.: Quartel no GARCIA, 10. de NOVEMBRO de 19ML

.

:_.�,_� LUCIa RICARDO VERANE, 1.0 Ten.
_._._ .• �. ll;,i; J

· ..

K'·····L•

0

•••
'

. .

. .

sôas r-:e cllrar,1!n (lo (:3tO

melga, ustlndo. liüey- it�u�a
puro,

A M.::lls Ant:Çl:t.Do Mun,zki

29: fi,

Il. nos

D.e Navegação. Aérea
rn;ç_GJ1)endas / Donativos

�mostros Comerciais
PARA

Passagens' D�'

'I
SEGURANÇA

IIPONTUALIDADE

Informaçêes t FILI AL VARIG
VEf\JDE'-SE IUm terreno com I ti morzues I<,

I
de terra, h�n,clo un,:(� casa -de

'Imoradia 'cm bom estado e com
.

arvores f'rutiferas . Situado na

Itoupavu Norte.

Preço 17. 000,00 cruzctros .

Inf'ormuçõr-s com o sr ,

Aloisio vVippel, nesta redação.
r

- _.

!lIfllmHmmm'I!'����I,;;,mmmmfH': I
§UJmér icffro�·t §!
� -,

"D!:";T1a;;UWOlms EXCLLiSl.V()S l'_\IL\

BLUM;��.AV - Rua 15 de Nov. 742 Fórmula

'Telefone 1025 .

FAÇA SE,U ANuN 010 NÊSTE DIÁRIO
um

....-� »
-

ãíIilT W'" &:
-

war..r--
-

·Ba._f..._......._._Re_st_au_ra�."_te.
C«verne Ali-Bebé

REFEICõES"kVULSA_S .

éHURRASCOS VI.4RL1MENTE

Instalado nos baixos do EDIFICIO DA FABRICA DE
GAITAS em Itoupava Sêca

HIGIENE ÀBSOLUTA
PRECOS MO'DICOS

AMBIENTE PITRAIVI8NTE

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

_-.-

A mais alta
O mais variado

Veja il(�sta lista os arti!,os
de que riecessita ·e procure

cC!n�le_cer os nossos preços.

PARA A AGRICyLTURA .. Amplo e mo

derno sortimento de mãquinas. e ferramentas,
agrfcolasr tratores especiais para hortas, ara

dos, grade. de disco e dentes.

Máquinas e. veneno para extinção

de gafanhotos, formigas e outras

pragas. Mangueíras Goodyear .

PARA A I�DÚSTRIA a Dispomos da com-

pleta linha das' famosas correias 'e manguei

q�s Goodyear, Motores Diesel industriais,

,
marítimos e geradores, Material para corta-

" ° t�ução! instalações sanitárias,

ban�eir,os�etc
..

Tornos paralelos, bancadas e maqui- i,�
nas para '05' mais variados fins, Fôlhas

_, (iJ
de, serra para engenho, braçais para

' .e

.

-'

aço e metais, circulares 'e de fita. l
.
_

.

PRODUTOS DOMÉSTICOS � Desde fogões de todos

os tipos e equipamento para cozinha até produtos para

toucador, drogaria, perfumaria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para presentes. Filtros.

geladeiras, máquinas e rádios das melhores

.�
g,

marcas. Secção de fazendas e artigos de con- . �.
fecção, 'capas para chuva. capotes. encera- ,'$

.

dos, etc .. Mangueiras Goodyear para jardim.

I

PKEÇ(:;S CONVENIEN,TES
PA í(i\ J�Le.CA O O E VAR EJ c I

I
)COMr:RCIO E INDÚSTRIA

PARA TRANSPORTES - Automóveis, caminhões, /

camionetes. Possuímos um completo estoque de pneus

Goodyear especiais para cada típo de serviço.
Câmaras de ar, correias d� ventilador e

baterias Goodyear, Ferramentas e macaccs

até 5 toneladas.
.

\.

l\ic:1r"z! Ilor-lonópcf is - f�Bojs: Blumancu -:-=- Jooçabà:
J'J:n.i110 -- LC11J9:1 �- LOtiU"lO - São Francisco do Sul .::_

Tub-n-õo. - Il:Gil';'JCIA -EM SANTOS - ESCRITÓRIOS.
E."ii s�õ..o PAt;l.O,. CUR2i']SA E RIO �E JAN�IRO

ESTE· E' O.....

/ ,- �

Fror.epcr te de ccrrrc s e pas50g'Z"ircs- entre os PQrto.s da

l.:.�u,"21 G R.b de Janeiro.' - Fábrica roie Pontos "Rjt�
:A;ti�}u - (Pregos de ferro) ���.

aéreas '.�
6scandinavos

. J

linhas

r,,;;,-..Hv.it::� �.- r<';fl"i1g€rí'i - Máquioos - Produtos Ouimfe
c os e Ecrmcceuhc JS - 1 elegromas HH8EDCKE.,J4

Av. Rio B,<anéo, 277--lClja l�I:ID
Te!, 22-2U7U - Rio de .Jane!F/)·

-- -- ---
,
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Domingo, 7 - 11 __.. 1948

3.000 vestidos doe côres as

mais h(lrrm\te& eo vaj-ra.,

das.

ela 'Ltda•

. J:.GINNILLE

1 9 ·2'7

. passageiros e Coroas
.'

·'·::-"P'ARA

, -mcontra vertida agdr'l
pae-a todos 0$ idioma$ eu-

NORTE E SUL

ropeus,
6 o • que, no erro de 1474� hou

"p. um julgamento sensn
cionnl na cidade suiçá de
Baliséia: um galo, cl"iatlo
em gnlinheiro, pusera um

OVO; e .que, com a {l,evÍ
das formalidades, foi 'ti:
ave acusada de bruxa
I"la, setenciada e queima
da

.

em praça pública.

SÃO PAULO - RIO· DE JANEIRO

EST. RIO GRANDE DO SUL - MONTEVIDEU

1
Redespachos Para:

; _.;

uniformemente" ..
. ,-.

-

...

Belo Horizonte

Uberaba

Araguarí
AnápoIis
Ilhéus
AracajÚ.
R-edfe

Fortaleza·
São Luiz'

Poços de Caldas
Ubeo-landia
Goia-nia
Vitói·ia
Salvador

Maceió
Natal

.

Parnaíba
.

Relem

f'���-.:::-_��'- ---= 'O'

I (L CARVALHO
J DOENÇAS DO CORAÇÃO
.

(Electrocardiografia)

Tratamento de Neuroses

(Psicoterapia)

" r', .

-;>oi!

o. (9)-- .

E·nco'mendos: para � �uropa
D_o.riôtivo$ "Via Ka

.

L. Ma·
:-.�.

.

AI. RIO BRANCO, 3, so

brado

(AOla'd��t
FILIAL EM. BLUMENAU: É facil fa'zer bôa digea-

tão, quando se usa '? Bit
.

ter Agonia pm·o.

E·LETR.lFICADORES
i -

. d'(�
"

cêrua
.

Standard. e :De Luxe
Tláio de lição � 4.000 metros.. Bateria. da.
6 volts 'com duração para 'seis ruése3.'"

...
,

'

S()Cllm,AD� Il\H�on.TAD(mA. e EXPOnTADOHA TANGARÁ LTDA.
,

lI,ue d� ( ..."",,,1'0. 96 -:_. 1'.0 andur - 81109 - Teleíone 2.5137 •.C".l'ost.a.1 1431 - S�� Paut,..
A(.·eit'allJo!! R��pre.e(l1.u/l.te.. - Iresoon toe eaJJe��i-af..� }Jarà re:Vl!ndC!dores .

. .... ,'. - .�. :
..

�,

ft oo Dl P H O K A oH O E R

"

• ',1.,

'F&ZIMDÀS E ARMARINHOS POli. ATACADO
. F"-BaleA DE'eAMISAI

... .' ,

ORGANIZAÇAO.-ESPECIALIZADA··NO ESTADO'
A MAIS PElt.i"EJ'l'A t;O.N.t'I';(;\;:AU NU f(.AMO

.

F&S lCA.,1: TIfCU)OS C4 aLOS RENAlJX S. A..
UNltO I'STIHIíUlilOít RISTE BrAbO U)ii�)
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MANT};:M UM GRANDE SORTIMENTO DE SEDA S,
CAMISAS, CHAPEOS, CAPA S,

S,ortiniento Comp léto dos Artigos
da Fábrica Rena:ux SIA: 'RUA 15 DE

campo do P a I m e I r a s

Aumento dos
" i:_pregadol'el

Retificação, aé Motores,
Assento' de Válvula E: Tambores dê F'l'�ioti

S?lda 'Elétrica e a Oxigênio.
'

RiO, 6 (Merid.) - O Sin-' rrs de tolerancia para

di�(ito dos Ccmercínrfos resol- fn:,�gadore&'.

c
para fi classe,

.

8e os

meám:oB não efetuerem os pa-
,para a de

MERCADO DE

ácórde te'r�inará. dia, 10 d� I (;l1contra hospedada a sra. Du1- ','A
OOi'rente, sendo dado cinco di., ce Melo Franco, levou ao co-

._, nhecímento das autoridades (CONCLUSAO DA r.a PA'G)

que: Ceraldo Melo, suspeito de sentadas ao Congresso em Ju;

cumplice no assassinio do sr,

Virgílio. de Melo Franco,

, Fortifique o seu estorna

, '0, usando ,diáriàmente 1dois'

'; calix' de BITTER AGUIA
v.

......._-

a Argenüna da sua arca.

-

Anda nos. Estadoq Un.dos o

sr, Maroglio de chapliu lia mão
i pedir ,encornenrlas elo
Marshall. Quem é o sr.' Mare

. gljo? O agente de um Estado
çI,e economía dirigida; derrota

.

do, capitulando diante

que, quando se supdme o as-

cendente de líberdade de' ini- tiba·, os. residentes nh Parani:'
e Santa Catarin� e em Port�
Alep,re .

os residentes no Rio

Grande' do Sul. 2°.) -'-l Os

�andidatos que i·enham muda

do de re�idencia ,após a en

trega do requerimento d.e ins�

-:rição.e queiresm' evitar maiolt
destecemento afim de reaH '

zar' requeriment� .de inscdção
oa,ra exames, de:;,r:em com tem

po recoi-rer ao comandante da

cangre�as

reia Leão declarem _ "O am-
liadaa pela imprensa,

blente contra nos é pesado.

li Não haverá mais Op.utrõs
AliançQ Possivel

,

ENTRE P.S.D. 'E A U.D. N . MÁTOGROSSENSES·;

RIO, 6 (Merid.) - Proce M possibil�dcide de uma aliança
res udenista-s contestaram �s I politica ali entr�, a U:D. :N. ,

:; , PARIS, outubro - Uma conclusão pede sr tirar das ,

aotidas vindas de Mato CYO'� e o ,PSD, tendo, o proprio' :ae�
conversas e entendimentos de corredores, mais Importantes .so sobre a possibilidade de I nador Vilas Boa., da UDN� a�

,

,alucla do que os debates (los recintos das reuniões no Palaís de I'""C_haillot. Refiro-me à certeza dominante '

de que, na lJ1'UX.'
uma a'!,iança naquele Estado pesa.... de' negar' a existenda:

:,ma guerra, não haverá mais neutros. entre a VDN e o PTB. Por seu daa detrialCcMa para essa ali�'
,

Nem mesmo na Suíça escaparia {t conflagração. Esse 'ldo, va:rioll proceres politicas lança, ,

,é O ponto de vista que se está concretizando nas consultas en-: daquele Estado afirmaram a acordo entre VDN e o PSD., ','
- .tre os estados- maiores do ocidente, incluindo mesmo países

,

.

.que, como Espanha e Portugal parecem mais afastados da con-

,ifusão poliltica do ocidente.

Marshall disse-o, com toda a franquesa, ao ministr-o-
'do Exterior da Suecía, segundo referem os jornais daqui
,�4 Escandtnavía terá de conjugar o seu poderio '2, no .nomen

" :,�ô, ,oPortuIio, escolher a tparte que lhe há ele caber na iuta.

( :
•

O velho conceíto de neutralidade desapareceu, acompa
;,nh:;tl1do ao túmulo o velho conceito da soberania. Esse é uni
l',r.,esÜltado direto da era atômica.
; ,',',

.

O mundo é um organismo uno- e solídarto e, quando um

:dos seus membros' está enfermo, todos terão de sofrer as, con-

-sequeneías do mal.
'

, AUSTREGESILQ DE ATHAYDE

RIO, 6 (Merid.) _' Por ma-I trado n� lugar Rapa do
,

Si

tivos sentiinentàis, suicidou-se' mão, na'Gávea.,: O profés.lor
�ngerindo grande dose de ve- deixou' carta dedarando, �•
neno o sr. João' B�tista Godi

'lho, professo.r do Instituto

Lafayete. O suicida- foi ericon-

,MONOF1\SICOS

ESTRANGEI.tOS
,

1/4 � 1/3-" 1/2 - 3/4 e 1 H. P.

220 valt�,. 50, c idos - 1.450 rpm
,

,Os americanos não ocultam o seu pensamento :1 res-

'peito� O próximo conflito, que todos consideram inevítavel,
"

envolverá todas as' nações, tanto, da Europa como da América.

;,,:,:" Trata-se de uma d-ecisão definitiva, entre forças
'

que
;: :diSputam não apenas o domínio do mundo do ponto de vista

'Politico, mas tambem a conquista da sua vida economicu, ;;0-
. .

�ial e ideologica.
.' "

Os valores ern jogo não permitem que nínguern, sob
'qualquer pretexto, se conserv .... lóra da guerra.

- - - -:--'--:--''--....._--�-�....-.,-....._.-.,�-; -,---�--'-'-.,...

Suicídio" deu IR
Deixou' carta

em' que Icrla

,e no

zem o, veneno,
, não, direi mor:

tal, porem capaz de G;:,roduzir
u�na séria' intoxicação "do ro

busto organismo argént�no.
Ó mundo ocidental s'e

reeonstítaído
..

'

.

< _:

Concurso �e mMicos ,ara o
. ,Exercito

RIO, 6 (Merid.) - Foi al� máxima - 32 anos. Os candi;
,

do datas da reaervH,: d� qualquer

,�
".

'�

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECÇOU ào
•

COURO CABE! 1'00.

va.s escritas' serãol re�lizadu
nas sédel$ da. r'�iÜies milit�r�.
e as. 'provas orais �a Escola de

Sa�de do Exé.rcito. O� douto�

. Conjugàd# com motor .. rnonofásico

estrang�i�o de 1/4 PS _", 1450 RPM'

,Altura de sucção de até 7 rnétros
Võlume d'agua por hora: 1000 litros

Canos a usar: 3/4 de paI egadas _

TÓNICO' CAPltAR
'POR ExcutH

'

r��w( Max 'KOnradt
RUA MARANHÃq. 21 - FONE 1.405

(Entrada pela Rua .1, d� Fevereiro)
mrmzw·... I
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