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.A julga!." pelas lnlegranHJS, 3 conterêncla dos. Quat!·o Gl'aJl�

impressão dcrnínant e nas circu- dl_�::=- não fecha. ínteírameute ';1

los díptomátícos pelo menos de portrr aos desejoS ocideIl:�ais �e
Londres e de Paris, e provavet- o ue o temário dessa. reuniao naO

mente também de 'çV'3shington, ;eia limitado á chamada ",te,;
é a de que, apesar elo seu tom militarização da Alemunha" .

áspero e de,9�gradavel, e das

I
Es�a expressão "n�o fecha .:

muitas falsidade� que contem, p.::rt,'!.", ou a equn'ale.nte !'
a nota russa sobre 'll projetada porta está aberta", est.a. adqul"

,

rindo uma reputação jnquiet�.n..-�----------�-

te no vocabulârto. dlplomâtico
do nU5S0 tt:mpo, porque cada ..v�z

em une :11guem .3, emprega ve.,

r rifica>�s que as portas estão �e
I nlmen!e fechadas, quando sa:J"

! dada" como abert:s. l'lão fal_

vam indicaçõP,s de que este se;

ja arnda () caso, na poria, que ,.

nota. rUSS2� deixa supcstamente
abó'rkL
De qualquer- lllaI.lcira, é 1'0'"

sltipo que a única coisa em que
a RúSSia se acha reatmcntc em-

_ uenhada é em evitnr .(' "�arma_

I,Necessila O Dar. Eisenho er o apoiol��;�?d��::;�?g���
de Iodos os pal'se fllll�ad 'O N U

I �na��,n il�����f��te <�- s��ur;:��
S II os a o,,'d' .• tal do continente, e, por-

II III 1'1 tanto, tanto quanto passiveI, ';:...
taster o perigo de guerra, nao

.. Três divisões italianas para o Exército Europeu - i ���árr:�m�:,e��!�!���I'���l;!���d�
1

. I aderem ao ponto de vista de
. ,i qur- "Rússia seria tentada a

LONDRES, 9 (UP) - F'ala.n., providencias tomadas na Euro_ s�culO�. e que, quando e neccs- I dE'�'I!':_,tFar uma guerra preven.,de perante a Camara de Corner., pu, e disse que, "com frai:lq�e_ Eario Inspiram o homem a C0111_ ti\-a P"l'll evitar a única contraSpoff'ord, delegado nortê-ame; za, devo declarar que o prcgres, bater em SUa pr:pria dé2fe�a". medida 'do Oeste, contra o seucio. de Londres, o sr. Charles M. EO pa.r� fechar. e:;Sa grande

- PA�TIIIPAÇAO ALEMA expansíontsmn, que ela. parecerícanc ii Organização do Trata· ��l�, f'OI lento <õ pouco sntisfato., :;�NN, 9. {UP� - � Alta co, temer. A tése, porém, é tãodo; do Atlântico Norte, manifes; IlO:. m!,:,sao. Allada anUllC.!OU, num
pence fácil <le ser sustentada.teu "desalento" ante a apatia Disse mau! o delegado dos ES-l cornunícado, que convidou o Zo- que os próprios franceses ffjo

dos. europeus ao pacto para cn_ tados Unidos que Eifjenh�wer verno �e_deral, de acordo com obrigados, par-a fazê-lo, a ap"_frentar a ameaça russa. Acres, não poderá -triunfar em sUa, ta, I as decisões tomadas em ccnsuv- Jar para'um �'acjocinio- expres,
I centou porém que já se pro- reia, a menos que cada país fr- ta com o chanceler federal ':' sarnenta complicado segundo o

I gredíu bastante ·e elOgiou o a, lindo ao pacto do Atlantlco Ihe anunctadas a 21 de dezembrO qual os. russos tPmeriam que,côrdo a. que se chegou para preste seu completo apolo facL ultimo, a tornar parte nas di,,_. uma vez enverédadcs outra vez
constituir uma -força conjunta li.iandcc..lhe o quanto possa nos cussões ·oficiMas .sobre o Pl'O_! pela carretra m:iliu31' os alc_
sob o e,omando do general Ei_ três elementos imprescindíveis: blema da participação alemã: Conclue- na 2'3!. pag.' letra 11)

Disse, to(1avia, que "H.omens, materiais e dinheiro". !ll4 defeSa ocidental, no quadro i .

"existe uma brech'l. entre os re� Temos uma organização e das 1'ecomendações da ConferCn_ i - __�__, _

cursos di�.ponjve:is atualm�nte temos un}:l direção qUe sómen., da. de; Bruxelas".
em homens e materiais e nossas te podem ser conSeguidas, 110B I TRES DIVISOE8
nece,ssidades", sistemas IiVl'PS e dgmocratieos, ITALIANAS

I.spr.ffot'd mais '!diant� !'tilien· Finalmente, temos "Í'Jrtaleza RO:MA, 9 (DPl _._. O miníi'-
tou o contraste entre (JS pa.ssos moral e espil'itl.lal, valores que t1'o de Defe�1.1, Randolp! 'o Pal> I

t dados no::; Estados Unidos e aS foram provadas nQ:; ultimos dez e�ard �ecla.:r:)U q�,�< a CO��:I��;� I' ,---....__.-, çao da Itaha IJvla. () E..xelcl-
..._..:r .. '- � da Europa ocid':'r:tal : e!'á de-

t"

I três divÍf;:õe·s de :rapas,

I' Acrescentou qUf: esta ('ontri-

I buição será igual 3. f.rances3.

I
Ao n1esmo tempo o COllfJelh'l

Ide Mini.stros a':lU:Jci.o� que a lt1

de janeIro sera <'mitido um no.

,'(' empréstimo nacional p-ara

•
(Cunclui na � a póg. letra K)

171., BLUMENAU, (Sta� ��tafma), Quarta·Feira 10 de I.

.

« }) JiluleIrO de 1951 « '}) .'
-

.
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E A UNIÃOSOVIÉTICAO P
AR ASATOMICASDOSEST
T .mm. . farDas �a ONI impe�ir que

-.

os· cOIBI*taa avancelB· para o sol
RETIRA-SE PARA PUSAN o OITAVO

EXERCITO NORTE-AMERICANO
.

�
'WASIDNGTON, 9 . (UP) _. o senador republi- \

cano Ro'l:i.€,lit Taft declarou: .

.

i
({A crIação'de um exército Internacíonal na Euro- �

�.:: ,�c��::al é �a.is provávél para a guerra �o que pa-IAcrescentou que a questão de� l€3.nviar tropas
norte-ameri.canlis p�u·a. a Europa, tem que Se basear na

"

�ertelZa der sé. saber si a, Russia atacará ou não os países
�;ivres do �nundo ocídental. Frizou que si a Russía não
tem intensão de agredir, não há necessidade' � um
exército internacional :aliado. Diss.e ainda: «Só ter,€knos
� E�él'citodaquí a três ànos, Porque a Russia have-
:tla de espEt'ar todo esse tempo para -atacar, si é que
tem essa intensão? Creio quef a Russia não a'tacará
�orque o Kremlin t'f'm medo das nossas armas atômicas»,�

. �";:a:amazoo (Michigan), 9159% destes t:irhum fuzis, Os
(CP) ._-- "O:; cOlllunis.ta;s, so- l'(jstantes carregavam apenas,
mente terão o- podei' na lngla- grUnad'a5 de mão. O meShlO ve
ir'f1'a' lJussando sÔDre os cadu- riiicou-sc j'ambém com outros
'i C1'e', de! milhões de cidadãos". dois mil 3,.

-- Isto foi o que uni'mou sir.
Chris,topher Pa-get' Ma�,ese;w,
ex-sub-Secretário' do Exterior
da luglate1'l;a, ante a uniyersL
dade loca). Acr'2scelltou que a

resístenci-a bdtãnka ao .comu

tão

I
I

I

Adquiriu o

Bra<;iI dois i

cruzadores I
I
i
I

I
I
l

I

\VASHINGTON, !.l ',UPi
- Ao assina·!', ení. nOme üo
Brasil. o dOcumento ih'
compra. de dois cruzado_
res nort.e-anlerieancs, o

vice_almirante Ernesto A
raujo, adido naval brasilei·
1'.1), decla.rou;

i�E'_Dle unla. hOI!!"!:!. e :�ã"",

Esfação as·sinal' est.� do_
cumento. A trnIDsaç;ão que

hoje ef�tuamDS repl;esellta
mais um laço de ·an1i:;:.ad�
centre as n1m'inha.$· . d"
Brasil e dOE Estudo's Uni_

dos. Ao mesmo tempo::>, es

te ato reforça a coopera

ção iniciada na segundu.
gu�rra mundial, e·ntl'e 05

nOE,SOS deis :pa.íse�'� 4

1�ambem ali,. cerca 'd!;' metade

'apcna, gl'arf.',das de

De Casaca E
Colete Pret·o

RIO, H ,;I,V:rid.) .-

TOQUIO, II <DP)' - o eomu_
se. nicado pUblicado hoje pelo QG

de ]/[ac_Arthur declara:

o "Phíladelphia" J!:em
9.700 toneladas e o "Outro

tBIll dez mil toneladas. E3_
ses forarn. 05· dois cruzado ....

res adquiridOs, pBJ{) Brasil.

"O inimigo continuou, ôntem,
nas suas. tentativas de deE'"lojar
as unidáde's das Nações Unidas,
no se,tor central perto de Wonju
Contactos entre las patrulhas
hdve'rsárias, no .'letal' oeste, au_

mentaram ligeiraente eiIlquanto

liemestre do .ano.

se:

·'·Que· lenha a' palavra {J Mi-

nistr:o da Guerra, resiJo-ul§ável
vela def{'sa nacional".
() Ministro, inh)rpeladu, dis-

S, PAULO, 9 (Merid.' - i\

'5ecção pauU-srt1a do PSD resol
VEU .ellcerrla" sua 'oposição ao

governo, ·bandeirante. Os .p'es

se'distas outorgaram ao :�eu

ple�iàente,' de.putado: Cirilo Ju-

liíor, ,poderes par'HI negociar
sUa ·jlarticipação na freme in_

'-er-partídária, que ..,ai 'Colabo·

rar com o goyernarlor €l�eHo,
sr, Lucas Nogueira Garce7..

se:

"Trata·se -de um ahl1'oçO' cor
dial". O sr. Dantollt Coelho não

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i A "IA-ÇAO' "\ �?cola (Ü1Ci.lUClograf:ca zent.o o canto espaçado de- aI_I discreçâo, sem Iazelcs não :5.3 tenham (�J,COíl-
"

li 11 . I Estado, Recorda-se q1!€ guru passare, Cinzento o ar. pc'Se; e o CO!�SI';rangjm€nto da trado, habitaram, o':.m a di

i filme' foi premiado Era dotc roso tumbem qusrvr v ontade paternn. E sejam '.I:' ferença de poucas horas, o

, em Kurlove Ynry. sonhar. Que. scnt.ído tinh::,· ub- urigcs {I'? seus fUhos, lU,',., aml- . mesmo apartamento. Odes _

Nacão' "O' Berço de Chopin" foi o sorvercse em outra. nusão cona., gos conio-.o são jovens da rnes- tibo, às v.ezes, faz dessas
-

_ .s�gUl:do -fUme mais valado pu- truída com fragmentos de fumo. ma idade. Um pai, por exem- estranhas brincadeiras.,. ._
Redação, Admi:ílistraçl1o e

rn o Granü Prix do Festival cem pa.la,v;ras ocas, curn tma; pIo, d�fe agir como se já não
-

..
Oficina:!! do Rio. gens va5i�s_ N\�da havia de fosse' o "pai", mas o mais [o-

.

H =
Rua São Paulo n. 269 -- . " , " -

-- - - - - - - real. Nad·!!. capaz: 'de sustentar \'em e o maiS,' auuaz das ,',- :=
Foné:l092 - ex. Poata;� as

B esse mÍse't'Q átcmo de reàlrda., migas de' seu éfilho', Ganhai-á mães acabassem' pOje' se Iançar ='
Diretor_.Gtl�: .

de a que 'OS homens querem 1:_ li '€'lstilila: e cotfürnça de.e, ° a uma guerra l1e víngança ccn, �::::::::
MAURICM XAV1Ell' que é vantajoso .pr.�a, to..dos. trá a União Soviética, ulteapas ! ==

.'Para os olho". que ficarão de f�rrar_se, quando os sonhos se . .... .

1-'mPJjl:)lEN'l'Bi' sande as limitações E.5trikmén':' 1==. ,

: for'a, depois de tirar a toalha desvanecem nas formas cinzen., f te defensivas do ,f"'d.cto do Atlân; : :=:
Asslmiturss; do rosto, duas {:omplessinnas tos que simulam ser arvore, que I: tíeo, mas arrustando ccus,'gO os'1'=

buli!' •••••••••• Cr$ 100.00

,. ci e a :godão em'bebic1r.r, de olco brincam 'de fOer ruas e pedras seus ali�ad:' s ,
. í ==

.. t C lO 60'00 +

I Na ver-dade isto não é possí., =""emeS. re - .•• r.... r"" ... (gela.; fique assim durar> e
c. casas, e que- só ·Eã.O fantasmas 11l:,;<; o uom permanecia, toda-

VCJ porque, 'm€smo real'mad0.5,1.=-K. :6.vulllO •••••.• Cr$ 0,00 �

YÜÜc minutos. Tenha pacien- da incoercivel solidão de cada vía, cerno simlio.Io da honesti- dentro de 'limites, aliás, niód"s. \;;;!eennB.iJO cia: jYi!:o fadt des'llparecer a
homem e aad'a, mulher. tlarle e operosidade t:;;simos. - dez dtvi�õe", - os; -=,

mo COI 1 ln 'II·re"rns o can .•. IO','.·.·l1111 �.'r'l'\·!lvft, alemães nunca ter"Rm no prõ.: 'I =d '{.ura (<<'s p. o' U u
,

-

Um bando. de paasaros piou U '. � .-

Rua. do Ouvidor n. 100 _ t pr'ío quadro de al1anç';,·\) da. ol'� =,
saco e os pés de galiI'.'jha. sobre sua cabeça; FOI" como se c,".. - -

d -'t'" �
, =

Fones 43_763.4 e 43-s997" 0, - gnruzaçac o exercrto eli"'op�U, a i ::::;:Tire as comprusinhas dos Em Monferrrro lambem se autonomia Íl'd.h:pen�avel "',al,'a t
=

B J:'A"OLO a v.da, .retomasse seu ccrpo , Ela _., �

I·
CHIOS e com' um 'lJ'aninho macio . ofe:-(,2C Ü '''2sr,}0!b' ti' roca tóm,ar ii1ici::;:tivm.,' p._foPt'ias. 1\.13.:1" =.,

h 'I "0 'lvançava pelo caminho, só, mais "

Rua 7 de :Ao rI n.2"......., Ie1i[.e delicadameut:,e os vesti- quü,üa e feita. b(,:or�fir no S.:j;n- CClUO observa "'1'11'e EconOlIUst", =
� anda'r Fones

'''-82171
depressa do que de 'costume, dL de' Lo d es ah;"er' �e '(ln in"-]uir' -

",.0
- -..:-.

gios do C;'eme não fthson'ido hmrio de CI'Ii�a e tC'tla adorna-
n r ..

,
• _" _._ .� ;C, =

e 4_4181.' retaroente. Vinha para ele. a Alemanha no plano' def.�nsivo ='
DÁ! H _,;;_ t R· ..."' .."".i pela pele; 1�{cturalÍ11ente este

t f
A eh de laços de fita:1 e de flo- comum.!2ó p�rquc os russos �e

-

-=>.0 o"':4!oUn e: �
.

..".,1....,.. ....... . Quando a eve' em rente s, pos

Porto :Alegre- l$ua ;)' _' .; anmho deve ter "ado 1l10:Jwdo
. .. _ . .

l·e3. A l!oi\'Ho J".:,tl'ibui o dom opõem a ÜJt.o. seria "a. p'or cs"
_

• ti
11" II liquido 1,·�riIlQ·(�lte i d:� pe. com mdeClsao, com tJml_

com um us�obio. E �t.e::iinl e:e, péc':e de f'lpazigurlmento". �

:Hontaurl, 15
_.1 a{ :.J 't:> •

"

:. ,,'
,

"

I
-o toque firal: E�tend:1 com

dez. :,cgulldo 'ai tra6';'ii'O,' quanu'} Desse conjunto de circunstan_ =
CUrItIba.

..

:· R. Dr lfurlcf, 70S Cheguei tarde - disse ela ' . - o
-

um pOllCO de algcdão uma Ii- ch�ga em casa,
.

se anul1;eiú Clas o que parCce surgIr e

'aI
=

.

2. andaI' - Sala 233 com natur.alid::de_ E séntou_sc. possibilidade de que o restabe.le_ :::::::
geiri�.sima camada de .pó de com UlÍl ·assobio à e<:poslD. que -

J'oJnvUe: Rua S. Pellro, 92 i no banco a seu lado, antes que
cimen,to de negcciações díplO_ .=

�'of"l'OZ. ülh('-�·e no espelho: seu o üspera fiando, máticas entre a Rúss a e o O:S· =
!'osto e:;tú outro, não 61 ,ele pudesse sair de seu espanto: , te tmga ,alguns frut,s uteis. A I=
______......;... I estava a5s.ombr.1.1:d.o. Er�re outros eot'ttmues se. as� fraqueZa do Oeste·, neste ultimo I=
I -Va� á Joinv:Ue? soda se bem ({ue mai." poeti- período, reside na falta de quaL

-

Vi• ....,
1

Os doi� soniam, e tudo estra...
laJe C011l ",eguran� nhamente simpWs. Falaram. As

call1en.I·� fi ícll'ia I�a y'd,,: repre- (lu"r coisa suscetivcl de ser tt·o_ =
f Reserve sua: pasl!agem ]leIo I sClltmda pelo .{:a,�alllento, à cada com os ru�c.�s, e a diplO_

E..,"'{PRESSO ITAJAnA pa,Javras fluir'�m sem tem:r, es_ m:cia, qUe se desellvolveu com

t" morte, N.a BI"�.taiL.l-J:t, . 'pOI' <'1- o come'rc'l'r_o mund"aI. das com-pon aneas" SInceras. Encontra_
Xélllp::O, el'fI uso- ,l'�JlOVa[' o pensações. O esforço de rea)'_ _

vam_se na autEnticidade ele si
l·[)IJSellti!ller�.o 'lllatrilllOn�.�.l!, mal' a Alemanha, ·ou de p"l'sua_ f=me:-;mos. Que puSril,' que minus_ . dl'� Ale'11' nl'a " s' dCl'''al 'e

-

sohre a :,:cplll:liUl do� avo's . e
.. n o. ,'.' • o - 0'0<

•

1 - =

c:iio ·tudo o qu'? pretendia Se}lG'_ t
. arlnar, não s::rá !::õ;n1pI�B p 'as =

".i e w;o era rICO [te alta sig- potencias ociclE'ntais de�em le- ::::::
nLlo5! Quo importavam a!; di. ...., . .... . �

111 .. GHlO r'�:illlbol[�c, qlla&� ll!1ltl I v�,_1o adiante_ com a fi"ior en_er_ =:
fcrcn�:;1b (�c:::nômica�. sua roup::1 ;H'ollle5:�a ([e '('ontinua��ão d(� li

gll::'. Ao me'nlO tempo, ptreu"l, =.

jã. ga:ota,. dkmb dC5t:� con!;� úqucll'S ([UE' U;[O H ,possuiam efC' nl :t. mC�jcla . e�l qbue ld',sto r f�r ==
ciência de p�rfCjção, deste jubi.·· 1 o. sera paSSIVo a an ona_,o. ==

rllaJS. no
.

mOmento opo':tun�, se o� rus ==
sos se decidirem re3.lmcnte a =

- '__ ; � _ _ _ _ neg.ociar, e ná!) apenas a impor

F""
mentir e a acusar. E.' :preci-

s� que· :;) eo,forço seja levado a_
, dIante. para I'e tO'nar de algum

era Branca. Maria, e que no dia tcntati.v2.s, foi finalmente des-' mOdo razoave!. não ,}pens.s a A_
st'gi.únte devia ir atê SUa casa. :'obel'ta, uma vacina, :pelo lns.: 11��manl�n. .. ': sim o resto do mun_

Como um �:onlo:mbulo, deixou o titulo Osvaldo Cruz. Cerjen:1s ,;Io de_slsbna d� se re2it'n:ar, ·pois
'.

. l1sto e urna cowa flue nao entu-
panluc quando, O" 1lrimeiros 10= tb lllllhar:'s de· vuem:', fOl'a!!l

I Si'ISm,.:, a ninguém.
COs de luz; qU21Jl'avam a, ::OOnl_ ec';ii,o ·proll'uZidàs: {!- apli('ada�' .

bl'F..l... . I ("O.ll� cx_ito pcüos criadores
..
A i cobrir o <:t,,;lo .(la clefé'Ea.

Com passo InSeguro percorreu vacmaÇao �ontra a l\Ianqnl:',rc. i i.
.

CONVITE A' ESPAi'I"1IA

no dia segUi!!te a aven�d'a: A.L é hoJe [ato eorl'iquell'O e'

Vlll-j:
LONDHES, fj (UPi - Em

f. e,sferas lniÜLt1·e�, britái1,ic.as dlZ_
,,€)a1'. DeteveQSf: ante a ,,;untuo_ .s�!l' nno; fazenllê" 'de criw:áo l D:�ily i\!hTor" dedica, hoje. f['fl qUe j;,'í, se pod-:: con .1111'

A q,: �

sa casa. Um inus.it.ado movL de �arl�. Ao :"'fl�:> dela, outra!i toda a:-;<1;1 pr:msira p:ígina a os pai!;"s do Pacto do Atlantt-

menta de gente chamou suá 3_ V�1(.·llH;:�oes �ol:tra Illl:ill:-tla.:;', JlI?�·gunta: co começ'ill'ão t1 squipar o exérc

te'nção. Aproximcu_se do por_ sao fellas, '2xlgmdo do- (TladOl' Que e:;t;'1 aCLlnteccnlo na cito ,e:spunhcl durante O ano de

"]' t ("" .l.; 'l" .

c 't 1951 e. que talvez se ofereça ao

tciro, perguntou cOm voz timi... UJlla Vlgl ancla ('ons aní9 e

I
,d, n; O .JoI'Il�l d� )ti3�Ol' I O'o"êrno 'cl Franco uma forma
. ,-

l' t
• lo' e

I
da. p<?l'Tnanente pl',Ta defender li L:i'l'!l.:lf:W. lia' ng,a cnn, cU.JU ; qualquel.' C]'} participação na or_

O t· ,. f Ih lié'.ude .f' a 'lJJ'odutividadc ó! tir;':;\l:!O uitrapu!isa (l-:la;ro ,..,'_ gau'izaç'io founa,da pel::ls s gna_
por eIra �n OnllQU, '0 an.

�;ells rebanho:", E' um Lraba- '1' lhõc'· f' l"do, [I firma que os tari?s (bqu�le PactO.
do_o com expressã�, gl'aV2, mas

'1'
.

. " . DIZ�sc naquelas esf€·ras que
cOm pI complacência, uma cspé_

llr. llllcr r; li , �eallzatl? .pai-a qno') rrOj.lr:o� llorle-mncl"lranos q10 c Genel:"l- Éiscnhower ter;{ que
.

I
uma tbs lllél:orec; ]"H1HCZHS d;, llrOCl!rB.!' noS proximos mêoes,Cle (e prazer em Ill.1rpreend�r a
nação llÜO sé,ia dp';l rU�lla. O!l dcse:-:p9!'adGmente, nOvos efeti-

;IÜO pos"ia ser dcyid�[[nnJtc' ex- . vos militares' para o seu e�é!"_
I 'cito' intPrnnc;o::1<tl motivo pelap,orada, ele modo ',a ,!-.,ra�'antil· Q

J
' .

qual serão "muib atÍ'a�ntes" as

forll€.cimcnto <los alimentes es- trinta divisões que hoje consti-
1,E'uCÍl'tis para a vida das popu- é imcdratamcnté I·tuem

o "xé.rcilo p2rmanente Cs_
,

laçõ�s das cida,des. E' de"el' me Q·t<l. }lanhaI, cOm um j"tal calculatlo Idos criadores, pois, TOQUIO, 9 (UP) - 'Um:J em 550.000 bomenS, aos quais
ponta ü" lança comunista está

I
",05 falta nrmam"nto bOm e mo_

�;ellS animais paI'a 1'se apr':;o;:lmaüdo de Chungju, (�rn;-.

dO�'nças, c gé.n�nt;l· o j)l'Ogl'C'SSO importante' contro de f;'omuni
d�l pecual'ia. cações ;] 30 qu.lom�tro", ao ·.�l1L --.

_,. ..__ ... __ ,_ __ _ __ _
do F}ar:llcJ�) 381 cnl �ua Cn'rirl;_'/- _:'_ < ,

' ....__._ ___ __ r pel;1s lllunt:lIlhas dr> C rÚi'1
centr'll. lú-:ms forçaI; procuram .

cOrtar fi r'ci:il'ada do IOitUVO exúr_
cito norte_americano
TOQUIO, 9 (u'P) � Atú ago_

ra não se tem nenhuma indi
cação SÔb,'2, onde e qúabd'::·. o

oi.tavo L..:érc"to TI<:.lrb-amer-icanD
firmará nova resiste.iIcia. na Co_
réia. Segundo as melhores. in_
formhçõe,s dif'.poníveis
nãl:o foi' tomada

'

definitiva sàbl'e
ou ro,tirada. da" f,orças das
ções Uhidas; daqhele

�RlmmlmmUm�mlmlmmr= .

$' E-
ª Doenças do ª
- -
-
--

E
.. coraçao ..

:::,

I DR. CARAVALHO II yande;.se
� Jluse��e �I� '� �lia �J ti �

ª 20 dlr Janeiro ª Um ponI. trpo l!)JZ eOlll

::: � quatro porLs, Cm pCl'féito
":lillliUIHlimlmmunimmnnm..3 e.stado de conservação.' Tru

tal' na' Ofic;na RCcha &

Lipper à Rua Sã:) paulo,
ou com o sr. 'Gerll1!}no G;

dri, Rua XV de, Novembro,
1300.

SIA"A

---_.__ .

DR. ilYBES GONÇALVES
Ad'VogtM'Io

�lclêu.cl& e lí!lilcrlWm

llV.�-m
RUa Brusque I 95, Fone 14'12

MOELLM'ANN parti.:l,pa
fOI

"

Aceita

trega

lo cO'smiCOi que os unia?

A noite S3 feGhava em torno

deI ss quando se separaram,
M!:;:s já sabía, ele que- s"!u 'nome

ua

I .

!P�rquf!. Teatro
o PARQUE TEATRO RECREIO, a modelar or

ganização de divertimell'tos; funcionanüo atualmente
no bairro de Itoupava Sêca, defrontEI o «Folo .Nor
te», continúa a proporcionar aos que lhe vlsitam,
noitadas alegrc1s e divedidas. Não cleL"'{E" .e passar

a�gumas horas de grande alegri.a no Parque Teatro
ROfcreio, em Itoupava Sêca.I

",llguem com .3, noticia:

ama '••sinatura do ''J)jâdo de 8� Pámo
eI 4ulooDfrarâ'1l8l'J1lànenwmente em·sua.

p'.mal llID m1Índo de eonbeeiment..

úi�b e. de iJdrirm&çlie. oportunas.

Pr.cure ainda hoje o &..ente «.iDr. Telmo, Duarte \oPereiraConsertos em rádios de qualquer marca. Montagem de rá
dios de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios para rádio.

Venda de válvulas Americanas e de válvulas Phillips ROllan�

deza:s.

Rádios: dIversos modelos 13 marcal!l.

Rádios: usados "ótima ocasião".

RUa 7 de Setembro, 4 4 9 .(13)
BLUMENAU

�mmmmIIIIfIlIIUÜmmIUmm,' I- -

IUlmér Laffront!1
§ OOERE'l'OIli E
ª lI&wa MM5lillA� II. li �
- -
- -

�lmmlllmIUUI)lnnmlillml, ;;

I BLUMENAU - JOIN'VILE I
I Viágens rápidas e seguras f,Ó I
I no

.

I EXl-'I!rr:SSO ITAJAltA
�-----------�--

IXr..r..r..t"..r.r...r...r..r_,....r_,..;r-�..r�

.

MEDICO
. _ IDr. O JJ!uele�

- Doenças de Senhoru3 - §.. Tratamento C .operáçõcs no�HOSPITAL S. ÇAT.ARINAlf

I
Consultório e residencla -R
Rua Bom Retiro, 253 Fone �
1258 (em frente ao H!lSPltal§
I Católico Santa Izabel), Ago.�.
Ta Consultas das 9,30 àll 12 eN

gdas 2' ás 6·l1rs. - Blumenau fi
R:.ocCr....-__........J.7"_...._,.-__...o--�tl

.,...r��"'�=-----_ ..::�:��

, FranciscoTreska�
Junior �.

��:"\ l ,',<,-.. t-l.!tlltO zUtQurr!JTt§
!'l"()jeto!� e ConstrnÇ.fi€iIô ª

.�; Rua Alwin Schrader, 6 2 1 ::
c':? -- BI..UMENAU - E I
-""',,5t&;Q=gg=t": t;��1

,

- Clíniea Médica -
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CIUANÇAS

.TORNAL COM O AGENTE SR. ANTONIO MARLOS

CR$ 180,00 ANUAL

Hr. convocou

uma reunião ext'iãordiIía_
'

ria' para o dia 16 do ccr_

rente, às 14 hora". Ulll
dos principaiS assuntos
dessa r:)união será o Reo
Jatõr:o que a Comissão
enca·rregada dI: ,estudàr o

rCinicio das abras do 'HGs_
pital "Santo Ao:Jtonio', a_

preSen!arJ\..
i --------------------

! r'Jnh'HlmiHmmllllnllmumlmlml!l�mHm;�tlnmtfUmumUnllnY;i
ª . Dr. Gebhardt Hrcmada ê:
g(Das Fá.úuI�aaes de Viéha, Austl'ia e Rio dê .Janeiro) §
§CIRURGIA" OPERAÇÃO DO BACIO, EST01fAGÓ,ê lI_

ªVIAS BIL�R:ES; UTERO, etc: - Nefu:ocirrirgia,� .3_
=: -- cMolestias de, senhoras alta Cirurgia -- = J

.

�, Consnltãá no'H-ôSpÚa:UdáS 9 às 11 e das 15 às 17 hs � j
ê'___:._:. Bltúnenau: - Itóspitlli SANTA CATARINA_. ª' ª
"mJIlIUmuinnlJllànl.ínuu!fUUilmliillml�(nílmtilnHfnnillmnllt � . ª
%--X-X- X>� ): -_.!-=-�y;(-'lr-V--V- !

';��:=:;== '='''''"

i
,.

�IRETORI•. (AFFONSO
PENNA JUNIOR�- Presidente"

JOSÉ' M. DE OLIVEIRA CASJ:RO - Vice�Presidente"1
ROBERTO TE�--mRA BOAVISTA' - Diretor I
CH..ÀRL:ES BARRENN':E:" :- Diretor '

JOÃO PROENÇA - Diretor . .

GERtNCl1 �

" c

GERal
COI-SElOU tHEITOR

BELTRÃO
'GUILHERJ..!E GUINLE

fiscal CESAR R.i\DELLO

SUCURSlt (HEIUIUTlI LAUTER-.JUNG - Qel'entê
DEBtUMIlIlU .

�

" .'
-�---� �

.

SE'DE: Rio de �aneiro,,:.Averniaa 13
, de Maio) N!!. 2�3 - S!!. Andor:", C. P. i779

SUCIJRSAIS E AG�CIA.S EIU TODOS os ESTAlJ_(lS 00' :dRASIL

(GABRIEL
RENÉ CASSINELLI - Gel'ente GerâÍ

CAXLOS DAN_DEntA DE MELI..O - Secretário Geral

.ad. ·1926 I.') lntornotionc� ,Nr". o 8ro:s!l ...
�o mercadorias .. gin�fOI d. pr:tm.ir'lll II:
4IliNSidad. - cio. centros proí:h..!fore»

_

00. �
-.midoris. .'!1/jiI ;..,
.. Norte ao Sul, .. r.J.· d•. cikttibu..d�
,0 conceísionórios J�fernatlonal .��

lL1II pr. ao dispõr do�' prO'Pf!9t6rio1" ."

.e llJI caminhões· Infern'at!onol par'a pr.-
_�...

o lhes aS!ilst::ncio 'macônko i!Ml>C:tIl>�_.. ," .. '".

O O NO J:l 5 lnoN .I;"_ I o 5 J

8�eitk�pf I�rmnãnff
'. !'ABRIC-"''Ç.i.O 'de canOMer1a1l ;Comple:;u P&IliI!

. IllcIul!lve llinturâ,;
O-"Jcil'f,4:

.

tia aoÍda oxigenla fJ elétrica, _ ___ .

'roIda. iii utufamento de autotnÕ'9'Oi

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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na ricult r
e norm,QS

,

,

seleção, higiene
'de trabalhos

construção
indispensQveis

P€ZH! I';�orósa dos aviartos, dia- sao construídas em cima de
r-íamente. rJilastras com altura media de
Moderuamerxe atlota·se o CO a 81} centimctros, com um

nos

na alimentaçã..o,
t

.. ·

, ecnlCOS
e de h abí t açõ e s

criadores

rfre ocupada e cCm ,menos tra_

balho �'despesas. .De-

r.c!llla nos r('fenill1oi!�
"\ aquisição de pintos ú(') UlU

dia deve SOl' Ieitn em granjas;
ídoneas; que, jJeri{)dicamel1�:e.
solicitam à Divisão de .noresa
Sanítarta Animal do Minister-io
.:t'll Agricultura, ou as Secreta
rias di!: Agricultura nos Esta,
uos, €'Xamql de 'pulol'ose e' neu

rclintomatose nas 3"€5, apre-as' vezes, 'll:spectos' 'que. sentando 'o eer-tlfieado de S3-melham a um pq[oà:d-oxo: ;_ os .

, ''- t,!daide ,tpaE'sado pela ,'er1[l]lH-golpes pl':!l!firados e ,tenLados cão competente. caso cDntl'U.
pelos 50VI&t5. ao enves de re- í ,:jG, está ° crtudoi- sujeito a

pres'er{!ar uma vJ.l'.()!O;:. ': ,:oC . � .erder o seu capital e OtC'JllPO
comumsmo, representa

umat}
com as eventuais doencas que

d-frrro.t�., A onda de ,agressão r,uquirü..
-

-

com�lllsta, ti! que se refere, o
Con'ltl'U'Ção _ A cor.struçâo São Paulo, 9 - A pecuaría uma vez. no que diz respeito se aírxia J:erigo. A doença era

N�.·Ac A'.... O"· presidente Trurnan e que colo- avíarlos deve obedecer a '! um dos mais ímrortantes ÍU. às doenças. Mas a situação l' t tambern, por isso. conhecida
..

. cou na Coréi'a- as .tropas das vaeíos fatores O loca' 11131is tores €conomÍCos do paiso As incompm"al\'elmelJrte meJlOr do ]leIo nome de' "Mal d'e Ano" .

�-ações Unid;;s 'e:_u ."tremen�a nr.onselhavel '�l'a jl1;tala��ãü poecessidades d{} cono'umo de que no ;principio do se�ulU'.

oesvanta,gen:: • nao_ e na reah' doe :M-"i'al'ios', pinLeikos, cusas- carIl:;, leite, banha, lã couros, Hoje, a CÍe"lCÍa vet':-rinaría já Yaci1ta�'ão do gado
d:"o:I.de:, \ uma ,(agrêi�ao pru-�, a

colonads, e'c. deve ser rJ)s peles e'. outros pioodutos de o· 1;ode odel:ltar os .cria'dores e
VItorIa .do .comums�o.' lllas pa- terrell'(}S altos ou eUl'o:lJas de rigem :lnill1'at sào, {'ada vez i'ol'l�erer-lhes armas ,�ficientes Alé 19H1, a uoença, niio tinh'1
l'a a vüurla do 'asIatismo'.

11101'1;08 �)rot;egidos do'; yente:- maiores. E para qUe os reba- Ina luta contra 'll�:1 doenças dos nem tratamento Helll s� sabia
A Asia, di�e-(J Villshinski, fortes e umidos. E' tambeJl1 Ilhas possam fornecer tudO animais, ,pel'lllitindo, assil1l, como preveni.I:1- ]lOI' um 'pI'O-

--------��-'----...:-�-:'-_--'-_ _'___'"-�-_ _'_....c.._'-'---, _-____ "é a r;,l088'a, bomba atomica". indiSipel_sav,el que os avlarios qlle deles d�, exige, aliam-se a q1le. os rebanhos s(' mu1tipli. (eSSO fadI e Hce":!;i\'el aOS
, '

, Com:a Asia ,(}espel'tad,à, em
sejam construidos do lado C<nl eiencia e o trabalho, perse\"e_ q',;e.LI � sejam mais numerosos.

i e'jador,es. Era gnll:�:le a, ame;)-

o,
'

t G,,'t·ç C"1 O.· d,Q,S'
.

.0'u'·1tu'r Q'S
suaiS ambições barbaras e ;pri- pc,ssam os mesmos receher ralnte dos críad:ores. A forma- co mais numerosa ainda, a pro- , <:;3 que então pairav;u sobre li

.

...
.. illitivt<�� 1.} Ocidente baqueará. ba"'t,''''Ilte 1 1

- ç:i.o d2' gTandes rebanhos '1Jar:1 dllr.�1.0 da carnl'� (ia leite, da í I;ecuaria nadonal. A doençap '" so pe a mau la.

I
Com esse; plan9 des'esper.aido, o qUe o sol m1i;ee, a filll de que ]Jl'oduzil' os alimentos Il�cessao hadl� e dos. oulros produto� lJào exisUa a�enas l�,� Bra:il,Proporciona mal·or rendiam'eoto·. ·agrl"c"la comunismo.:,' fraca'�l:;ado como 'Q[laa�llo ao matel'ial destinado '!"ios ii vilia humana e produtos de orIgem animaI. m:'r; :-ntl'2 no s. em a.gnu,> h�-

. V' __ o doutrina, CUm'O realização, e ll. 'conStl'u(.fã{J, dos aviados, de. para u indu'i,tria, ;só se< torna I 'lados. ela :ls:"umia cC'rater a-

IJ"uda a conservar lIlJI fer'II·II-dade do' so'lo como politica internaciona,l, ve-se levar em con1'a � quanti, l,osoi"e,l: (IUanio 'l); cl'iação obe PestE- da Mangueira brmante é" se expard:a comii t,ra'nsforrna o "ij)erigo verme- dadel de �ves a criar e as poso tl-::!c{:: a lllll cdtelojo tecrico e Illuita J',:püll·7.. Apo',, __ di\'.ersas
jho" em "peri�o am�,elol' . ,�bilidad€s de negocio que o cientifico. Muitas forani as :'lIas, nelll semPre foi assim.

(Conclui na 2.a pág. lel'ta :Ir)A maS5a ch1ll,esa Imensa e meio ofe,oece, sendo de Ipl'efe- descobertas "a�iosi!�; para a Embora a ,pecuaria no Brasil
transbordante, que se

concen_! l'-eDcia. que se con<;trua easas-IIJeCuuria lIest� u:timos iem- !:ida praiicadt:j quase· desde os

tra �':�s, .fro�t.eiras daJ ,Can�.,. coloonia, pint.eil'os, galpões etc., pos', E �üo elas qu: P,ernlite�ll tempD5 co2oni:ms, l'llllca foi
churra" I e.pI escnta,· a.gora, lnalS pl'IOoCUrando faz(''!' os menores $1Ipl°11" o gado de ahmell tos cu. passiveJ. em algrnllUS regiões,

Ido ,�ue nunca, um Iment;o
.

e g'astos passiveIs. lJaz€�; úe aumentar o l'endi- Ol'ganiwr fazendas de o.::l'Íação

tr�g:co fracas'>lo'o
.

o. P��P_rlO Hig-iene _ Outro pOllJ.O que men.to da carne, da ballh:l, da de bovinos, por ,exemplo. Ha- ó!'

Illllllstro do ElXtt"rlO.r sovIehco, reputamos de gl'Elude illliJ)'tllo- lã e do leite. Mais do qu:, i'<(3o: via� então, uma doen(;a, que de- I Atualm�nt{l, o 'e"tado sanità-

qUe a�a;b d I et o 0ns s8nimava os criadores. Era a 1 rio deIS rebanhos suinos, de Mi_'a e 'ep ,Ho ,s S_ ulIlcia é a questão de" higiene a ciencia nestes ultimas cin-ataques.em Lake -Success, pr_o. ,A 'fa'lta {l"e 111'1t:1',ane n'!)s "'1'}'-,
Reste d:] Manqueira Uma pE),lte i nas, Sào Paulo, paráná, S:c"üa

• -

�
'" .... � K !I1Jenta anos, descobriu a, ma-, .

('ura dIsfarçar e�$a cOl1'clllSIaO, ,<>ne's d'e 'UlU nlod'" 'fel'al e' que
t[tIe' 130 matava .o.s -alnim'lIg a.té I Catarina e Rio Grande do Sul,jãc,. Uma: adubação ligEira; com "". , vo ,., roeira de evitar muitas doeIWas, 1

.

d ti: Mchegan-ilo a,o dnisll1O:o de dec
...

·la. ':
eOUCOl'I'" ,n,flloa as� !f1�a\Il"'e's m'''r. I b b

os (01S UU.os e. ]. 'rude .•
' as IS· ',é bastaste satisfatório, em COlll.

'. ,. '" .. , -
�

u 'U ce ,:!,�a ar com RS· icheiras,1'3r ,que as fOI'çti.n t;hmesas- que bndades' a'llu'I"T","O o 'estl'rllllJo "0 era o sufiCiente para que p;:cração com os dois anos anh'-outt'B. safra de, mi!ho ,GU mesmo b te" ,-,
"" , "':I, os bernes e os '-'arra,patos. E'

�!j fazer:,das continu3\Ss'{HÚ' ·des-' dores. As, yacinas foram ;semde batatas, deixando 'depois a
com a em .na. '

,ore�a sao com-
e o esforço' -do ,criador, j'azão ('!aro qll:: nem totlo'.. os pl'O-

terra em descanso algum tem_
pustas de volunianos, seme-

por que é l1e�essal'ia lllna ',illJ. hlel1las "'.: ,"J j'e:;-:Jldtlos, ct.e
üJeadas' dos ,rebanhos, para' as dúvida, a grande anUa contra

lll'anws �naSl às brigadas de
0___

_
'_

;Jll;:;tagens fal'bas que possuÍlnn a ,peste. E par�:, qUe ela não,
voJunt'ai-ios 'que 'uhu"'an contra

I
<

d
" e onue só gado jú criafb podia apar,erp· llé>Vament?,' causando

Fn,.!llso�a�llajCa'o�', ',llqtal·aglue:lr�d·aeS'C:l·lii\p'ial edS,upa;-;ll,_,,! m'portaçafllWo' e tratores para "h'el". (}:,; uezel'ro's �as::iam ,l' I enorme;;' pr"juizo�, ê 'pi'ecisn
.

.se CrIavall� bem tlte os S'ôlS
qUe "e prOceda sempl'e ,:la8 zOobem f,eito e bem estud-:l_do p,f;'õ:no meses de ld'2lde Daí l}al'a '1

. .

'
'

• . , "

'nas atingidas. ii vac:inação dosde rotação de culturas sã;o mui- v,el'd:ades não 'Poderão ser nega. :Zocentl·Yar O plantl·o de cana'
frente. começavam a morrer.

!:','llima:is novos, no fim do .seuta::'; aproveü-a melhor {} terra_ (i'u!2!: uma. é que a ,guerra lIa i I " t A té os' dois anos de idade, prhueiro rne�.; à� vid·..!, c a reV2_no e a mão", de obra disponível Coréia foi prepaloa�a 'Pelo Co- " ' � loJ:1':õsa\'a sobre. eles a ameaça.•
. i�ação de iodJ o r"ballho, de

71: :z:;;:�o�e!�n�=f;:::�;:::' ��:�r��i���t:d�ep��anr�:��i: I fi-O'ancl"�m·'ento das sal'ras �i�lIl�O:�P;;�in�:úo�l'��;��:\,�\;� •

s"·': em ,seiS me�e�.
,

, ' II
. . • Pode.s,". COll"l abso'uta ,eon_economiza déspesas com nova.. e;;tava em disposi,pão para in- .'

P 1 9 ( e'd )1 •• l'q os vetel'lnanos tia epo,::I, "

O"

�' ::>aO' au o,' M rI .) -, "Nã-D

I trúnlbem com relação à produção nan('a i'mprerrar <13 vacinaslimpa, em ,nOvos terr�ri()s. I tervir Iloa luta outra, que a ':'llta Se I1ÜO conseguissem estes S", '"

.

na n'Ovidade no setor da produ_ de a.Jc,Jol mctol' tudo ,p2rman�_ I
"" ol�t contra a peste, assumiu'· um aspeci::o, qu,€! não tle"{'Oblir um meF.o de eyjtal' ;1 _'
_'. - :a' ,

çaQ de açucar", decl.arou á 1'e_1 ce ,noà mesma rotÍlliS! de: sempre. d ',suína, poi�; ,elas sãc rigorosa-

1
ma,iS' se a:ssemelha -a, uma 1nta oellça� ,em .pou�·o te1llPD ,h Iportagen1 o sr. FU�V10 Morgatl_1 O L A. A., como tem feito em

l
nwnte controladas pelo MinÍs_,de doutrinas s'Ociais, ma:,,, uma t. d' t

11:10 l"eslaria gad:_ó em Uluitas
luta de povos. '

. 1, 1re 01' da AssocÍ'açà-o dos anOs anteriores, pretend� impor_, fpzer�bs, Em alguns lugares. té:'iO da "gJ:icultu�'a. que só pel'�

Não conseguindo dQfilinar a
Usineiros �e �ã� Paulo, em 1i:- �al' di:oetamente �l"atores, para � de dez bez,en'os qu" nasciaJlJ f ,;L 'I" lll",raçao e. vend,,:, n',)

Europa e, muito lllenoS 'Ri Ame-
ce da dehbeID.çao do Banco do lncentlvar o plantIo de c:õna que � Semenle dois ou in S COll.ie- ".",]'(.''0 qU;Yldo -c.stá ,segurn dr)

l'jea, tendo flia!Cassado c()lnple-
Brasil de financiár a presEm_j viEa à produção de alCCO! m-,Jo. guiam atingir :li id"üE: adalta, seu alto pOder imunizante ou de

talu21:.te a SU3i 'polj,tka subver-
te safrla de can�,,', cem base cm I tol'. Alêm disso, continuará es_ Quando o runimal �Ú:al:ç:n'a UJil proteçãoE e'stns vacinas são fa_

siva na A leUl'Bj1ha, qu,e era, «!'
toda a produção p-re'vista, ava-l timul'andc essa p_roduçã{) atra. ano de, Idade, já o i:J'iadoi' se ci]mente el1conh'adas U"lS Ins_

final, u maior esperanÇa rus-
liando..se em trinta cruzeiros" vês da cOncessão de, bonifica_ l!enti:w mais garantido de �lue petoria� Regiona1s do Ministé

sa. {} l'IJI1lunÍSl1l0 pretende por
por sao.à., a prOdução

extra.umi-I ções ;3.0S usineiroS, Quanto av aquele i':obr'=YÍveria. emhora até J'Í{) da Agrieultul'a e 110S, pO.sios

fogo no lllund'Ü, com' o levante te, nos Est�dos que u1trap.a�s'�m fi,:Janciamenío para o açucar, os dois �nos de idade hOll\'CS- de Vigilância S8uitária Animal.
"siar..ico, as quctas fIxadas pelo In.stltutJ

I
refere-se, à:: pél�tidas de Per_ -� - - --- -,.- z - __

Fica. ('Oil1 15'0, entretanto, do Aguçar e d::: Alcoo]. Trata. llambuco, exporkdas abaLxo do
""

..

cada '\'ez mais ,forta:edda a se, segundo n:),� informou {J ';1' •• pr-:õço_teto fix:�dD para o mer_

condenda ocidenta{. Não há Ful'/.o Morg�,nti. de medida �'O. cado interna,. Para eSS2 finan
mil po"io livre que l�ão COlll- tineira que se renova todos os rlam'3nt-o o I.A,A. c,obra nOl'mal
Pr-e,enda llOje qu.e OS aconteci- an.os. Q Banco, do Brasil, de <1_! mente, sempre que há <xcesso
mentos

'

da, Coréia escondem corda c.nm as deliberações da de produção sobre os quotas
úm imenso e '<lesprop'orciona_ Comissão Executiva do I. A. A .. pr�fixadaS, uma 'tI�xa e"'pecialdo fracasso de uma revolução, transmite lanualmente ás .sUGá aos pl'odutol'es de todo, (} Bra_
que só te\"e como ,'ú·tudel, Agências, nos Estados instru- si!, sendo de notar que el;,te an':>
criar a RussÍa uli! imnerio ti. ções para o financiamento da,; o Instituto apresenta em ca!ixa
l'Rllico e semear, 'no sei-o da
civilização a subvesrão e '8. v1o
lenda.

Masl a China nunCa s-en;iu a

outros' ,povo, senão. a si mesma.
Essa é a lição daI hisiorim. 1>01'
iÉso, a' guerra projetada njio
.se fará, de manaira alguma,
cc:mo :uma' reoolião asiatica pa
ra beneficiar a Rus�'ôia. E o

dia da retirada geral do comu�
,njsmo chega!l'a.

hri.lSca nó

menos e'1paço, economiza a

nulo de obra e aprovéi trí-se to

do o esterco das aves. As «a

sas d::stinadm<; ao cotríínnmento

volvem mais, apresentam
iuaror nivel de produção, :_> me

nOIO índice de infestnçâo o que
�;e dá coru as criadas soltas

no campo .

As aves ;;llspeH�ls devem se'

;·etirnd.as pal°"i um outro locsrl.

a fim de evi íar um surto d'�

qualquer doença. Quanto à ra

ç'lo, essa deve sei' ela'bOl'ad'3
11<:' própr-ia granja e at,é mesmo

lJarte da materiu prima deve

ser produzida' no loca:, a f itn
de que o avicultor não- seja
,,!)I'igacJo a rel'OIT�I' ao comer

cio. O Servico de lnfOl'lll':iI,'iiD
Agr-ícola do l\linistl'rio, da A·

�ricu]till'a, fOI'nel'e informa

t;ões aos avicultoi-e . "obl'e pro
dnção e elaborur.ào c.e ;';1-

gens nu ,pl'ojJria granJa.

das em uviarlos apropr-iados,

estrado de ripa, bambu ou' tu
bua que serve de piso par_:j zs

salínhas. O est:el'ço. detritos
e'tc., dão um exeelents adubo

sistemu de criação cm eonfina
mente, j"to é, as avê-s são erra-

Em

mais acentuada
para a explcração da madeira,

presas "de vários membros cada
uma o Atualmente, existem cêr.,
cu. de· 10 dessas' empresas, ha...

vendo mais de 40 em, orzaniza.
ção , <S.I.'.A.- N, 847).

da raça.
{D€, um observador
A sÍtt:ua,�ãó mundial

tamer:,le, e a agua é servida em e, a fim de que as enxurradas
bebedouros pelo lado externo não carreguem todo o este.:o,
do ga�inl1?il'o, muitos dos f:tZ-se urna vala, em torno dos

tIUais de agua corrente . Esse

I
galinheiIus. E' preciso notar

si,trma de eonfinamento e que as ave» er iadas Pe:o sís!e
muito economico, pois ocupa ma de ccnfinamentc, se desen-

veniente a ,eseo::ha das
res aves ,para Os Fins

ri:<

dos que se <lntregava:i:n ia! essa

aíi'llidade estão ,ruí se 'dedl��
do à cultura do trigo.

"

No> muntcrpío de Carazinho,

,*,Ste ano, sômenta oe
.

srs,
, José

I �Gobbi & Fíihos .plan�a:ram 400
I

hectares. PD.1.: .outro lado, cerca"
de 280 hectares foram plantDdos 11
pelo sr. L. Sehn, fanrilia :Napp,

Ie ,sr. Beno Guelner." P!a!'a malS
facil alc�ce dr> Objetivo, Os in-

I

teres:sados" em-I

Seleção - Quanto' à parte
tecníca, é ,i�dj/�pensm'e: que o

galini'CuU=or 'ohserve o seguin
te: seleção de reprodutores,
que, consiste na escolha de
:fr-an,gos ,e frangas descendentes
de pais com "pedíguee'?", is;

de galo e galinha cuja li.·

Vacinação
peste da manqueira
Vigilancia dos criadores na defesa da saude dos rebanhos

contra Q

Venda avulsa na

"Engraxataria Miron

A
INDU'STRIJi E COME'RCIO

Br.UMENAU, 4 DE .1ANEIRO DE 1951

� experiencia dos 1aVIiadore� 'j ,0 fazendeiro traçar (> seu, plano planta. IncluÍl-se na rotação
ensma que certas nlantas <Ião { de rotação de cultul'!:l:s capaz da uma tempOrada de desCl,,--nsO da
melhores resultados- em terras I permitir o máximo e mais ren_ terra ou "pousio", oomo se cha-
:Jnde for,� antes . cultivad:as doso aproveitamento das, ,terras ma, e outra p,ara' adubação, ver_outras Plantas., Explica_se

�

este de sua fazenda. A rotação. das i d<:, por exemplo.' Dest:a.:·maneira,mai'or rend:im�nt,!} pelo fato (ie, cultul'las tem ainda a vantagem' ·brante muito ma'is anos ,sa�o
de, ajud,,-T CQTI.Servar a fert:ilida_ obtidas boas, colheitas. Veja-

Gombate a

peste luina
de. do solo, porque não ,o esgo_ mos um exemplo: em'uma área

,de terra seme�u;.'se milho a .se.,

guir � mandioca e dePoiS o fei_

pO, para recomeçar na meSro'a

ordem e repetir as lavouras já'
feitas. As va.ntage,ns de um

padaó". Ch;ama_se � rotação ou a.. ig'uais :aoS

folh3ll1'snto à '''uceseã(} ou se-
'gllerra� e .paz.

. Segundo o {'orrespondenteqUenc1a de piantas em unI m2s_ t
' ,

_ "
.

.'.' c,"r OS ,dirIgentes sao de ,0-p'J-:mo terreno, Ao estudar o seu I, j·a- dI" 'd 'I' d,
_ I'"

. o que eve'u ser up leu o
pla;no de exploraçao, deve o fa_ ô ritimo {jo,n Illo'bí1izaçào m-ilitar
zEnd"'iro fazer (} prugr,êma das é il1du>'IriaJ dos Estados' Uni_
culturas uos, O qUe :;e traduziria, dó

l-'emllO de vi:,ta: 'lü:,jtar, por e

yenlplo, na ologanização de'
de seis milhões

__� I_T_I_N__E_R__A�R_I_O �I
TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: I

ltajaí - Joinvile - São Paulo - Rio i
Itajaí - Florianópolis - Lages o_p . Alegre

QUART,AS,' SEXTAS E DOlYUNGOS: I
I
!
f/
[
)

de Bhunenau a lilajai f

l-·--�------�---------------------------I

Itajai - Joinvile - Para:naguá
Paulo (Baldeação) Rio

A difer3nça a :I:j,,'vor das duas

dando.lhes

novas yariedades é de, 36 por
cento: .. na Tealidad�. UillS 4D pOf
cento, se for oonsiderado que o

ItLo Negro e o Frontana :p�s:�m

Ailll1f: JOÃO DRU1I1lNl - � a ediçãIJ
C8m 4.0B páginas. no gravuras. 285

lextos, 6 capiiulos sôbre Bovinos. Equinos.
'Sttinos, Ovinos. Coelhos. r_Zes. Aws.

Brochura de Luxo • • , Cr $
.

511,O{}
Encadernação de Luxo. .- Cr 11: no,oo,

� v e n ti a Das LitlrariM OU 'diretamente trem
'�, lI",""b.ls. P.stã à. �

UZIRiS &KIMIUS Ii_ S.1.
C. Pll<l.I, :4 - JAOOTICAIl4L - E. S 1'0.1.,

tau c'· nO.5::-,::>' ,jnform:�nte, dev9

ser interpreta,do '(> despacho on�

tem .p\rblicadO.
.Segwn.do pudemos

safras, NeSSe santíd'O, acr-etlcen_ ��ldo disponiveI da arrecadaÇão
do exercício anterior, quando foi

possiveI exp'ortoar .açucar 'a pre_

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

a� .

""l'l<"'�.,., ". ,.., ,J!l:----�

tf\:'-,.�
PR(f{fJA SEUS f1lH(}S
contra os vermes

90S compen.sadores.

VIAGEM'S
COM

DOUGLAS DO ..3
AVIõES PARA 21 PASSAGEIROS---,,-----

!j Não hti' 'deiíiOc;ãCiâ cóiú
ignorancia. A cartilha é -3

! chave do conhecimento.
r Matriclllemo� os anRlfabll_
i tos num earso de. éducaf<áo
i de adultos.

BATERIA_S , Condusão 'da c-exta 'pUJgina LICOR DE CACAU
(VERM1FUGO DE XAVIER)

Ueor da, Cacau é o vermífugo mais usado
.em fodo o Brasil, há mais de maio
século. Atua brandamente, sem irritar

intestinos .. Não exige dieta
nem purpontss.

" \

DOMINGOS:
Itajaí - Lages -- Joaçaba - E:i.'€chllil��

,

[
�

,q"
:I

� ALEIv".tÃS

�

!
•

��� .....

OLEO PARA FREIO HIDRAULICO
'EruI S n

...

"
BICICLETAS n U

'o,' :l'egas; "Todos, sabem tJue p'l:Í'
temos di\'el'gido, milS

assegurar -que Estilac
Le:al' é, deJ:<,tre os genel1'lis do
Brasil, dos que nielhol'es sen-

continuação às segunda.s a. p, Alegr;e
Partida di{) ônibus da VARIG ás 10 hrs. ·da Ag.eilcia

C01\ruNICA QUE ACABA J)f!j RECEBER UMA
PARTiDA DÉSTAS AEAMADAS BICICLETAS

�'NSU" .

IJ'o'Íuem utít ao Br.asi:" •

o sro DaU1tonc CoelhO' co_nfk
mou qU-e, antes de seguir 'Para
G Rio, o sr. Var15�'S .. visitará
São 'Pa.ulo para iagí'adecer G

qUe,.receb�

•
FILIAL BLUMENAU

RUA 15 DE KOVEMBRO, 742

TELEFONE 1 O 2 5
, I

, iI;.DI.,*,j'iIiJIl••�r;liI..jYll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_LIVROS

Daqui

mércío Iocal ,

.apreaent.a violentas

-delrrantes, <sobre as quais se pode ii: zar :

do, mundo", o que não acontece com os franceses.

há sempre a França, como a m'�dída de tudo. E por isto é

,
'

õ

,ANIVERSARIO':; 'I'ra nsco rrn hOJe o aníver.

sárir- nataltco do jovem Acari

- Assinala. a da ta, de hOje a

Reíciert , filho C;::l ::1'. Gercíno

Retnvrt, rec,ident9 em Cur-it'rba ,

- Antver-scrta-se na data d'

hoje o sr, Artur Rüdger, d:> co-

da srte, Ida Rodrigue s
,

- Comemcra na dala de 110_

- Aniversariruse hoje [} ",1'.

Demétrio Sche'ad contador da

firm,J. Ind,Cass;o Medeiros, I
- Comemora hoje mais um I

uno de sua feliz cxistencia, o I
Sr, Heitor Müller, residente j
nésta cidade I
- TranScorr9 hoje o aniversá_1

1 io nat.aIlclo do '01', R:u� Fr�de'lrico Kcep"!, filho da sra, Ger_

da e do sr, Guida Roepel, resi.
I

I (ostumes de (as
I '

I
i Na Bretanha erae uso renovar, o oonsenlim8llo
; matrimonial sôbre a sepultura dos, parentes
I T;;da ti LO ISa ftdstencia é madcs com o nome generícc fuso:

I regulada :pelos costl:me-s .

que de fc lelor'e, P,a'l'tícularm€'nte
se transmítem rle paus a filhos lnteressanta são as manifesta
não 1;C eabe através de miste- çõe -' que se referem ao >dnsa-
.:7'�-:::

rIOS,o" canais, e cs usos' que mente posi em cada país va; devolvia-o à moça, e todos 051

respotarnos hoje qunse sem o rj�lll, :na�" tem semp�e_ um '11- I presentes brir;i[lavam

pcn:: bt'r, furam respeitados mco l:lglllflcado 'UiUS])ilClO''iO e! dade dos dois jovens.
;'elo, 1l0,';SOS avo's cem o "leu proprícíatorío: 1,t:t:\Uinte o noivo ::'e

verdadeiro sigllifkado. Nasce 1\0 ricmGJ1�c :,C USRPa' da <o p.ol·ta da moça e

parte do pretendense, antes
d&: Jazer I] podido, bater trÊ"s
vezes à 1101':;:, Ü�I moça escolhi
da.

- Tran$col':'e hOje a data na

talich da srta , Eu,lalia Ferraz.
- Vê passa r mais um ano de

su)'t feliz E��istênó a, hoje, a

snta , Elza Brag gn .to .

passagem do aniversário natarrcío

je mais um ano de sua.

exístencí.i o sr. Fritz Woh lg t.,
muth , dente em Jr sé Boíteux ,

-Noticias de Hollywood

Viagem de recreio de nabella

38% ti" ;'od:I;, al;\ ida:le
industria' do 1105'.0 plar.f-

contente assim, Mas nrefe
riria não falar muito da
minha vida privada, Sou
excesstvamont 'ciumenta da
minha intimidade».
Annabelta ,J símpí: 5, cor

têS. Usa taileurs muito

justos, com saias muito

�i�Sc 'Bl��:;:d!e��;: U_liT"i--p-rõvidencial a rebeliao J"uvenilencia de Hollywood, Acima
�

�l����d��'a;!:��:ll��lt�:a�on- Nar. e lenumeRo exclusivo 'dos nossos, dias
Um fato muito

' 0:-; filhos são sempre, mais segurrr- .quo eriltre os quinze e liH'lÍS irrequietos, desastrados e
curioso

ou m
-

O" ". 'I' I I ". t' I
.

"

d \ '

t 1 f a

en ,
I ( ,e ues a 'H.I orr- O'; vinto 0 cinco alias de idade

suce u a es re a ra.nc,�sa 1- I
•

'I' ,,'_. '.

Jt' d' Q I
c q( e :.anll lal·. "ao e unI feno, li;}'.)' 11;1 J'oveIll (l'le na-o cnl";-

nesses 11 Imos !aS: uan- "

. , ,'u , ..

d A b II 1"
-

R
111('UO (xdu."l\'o ({, JS I�OSSOS c!r:re "ant.iquados" os 'lll'oprios

o nna e, a c lxava �o- ['" ' " 1 I
. ,,"

•
.

(l�S, lllTl.l (li Im ( a l'poLa JJa!s, l'lUlcll:as" ou "ahsurtl.;i:;"
ma pala Ir a Veneza, no ",lIcdel'll.''',
hal1 do me6mo hotel en

'r, ;,í p_r){" pois.
contrava ,I outra sra. Pc�

, Hrp,\( Ir;1 jlnpf1!r', Itll ! r
wer;, T...illda Christian, 1" _

".,t' é,fêltl I ['

-de püc �)n' t fJnfl�to !l<:� \ clh2'l E' as

nfJ\.'�l·{ ..-�C! :_I/�rt{-:_:�� I\i-If_ll jlf":,.::!r'II1DS
dizl'" '!H"!!! [�"l:'i 1'['1 lo p q 1 ln

i'�''''

Um r,D��
'.

tip�
:

ii"e'" ';i�lIi';;�:�eá��i;' por P:erre

Ba.lrnain, para os, dias de chuvrr. Denominado "pap"l de c'ígar.,
ro ", Co;,'" novo traje acessórtc _ de "nylon" e pesa monos d� 300

a':ÚllI o desejo de, pesquisar
ll!l histOlI'" e if'lda.gar sohre os

1.'nlíg�s cO'!;,umes que são cha-

-_ Ouorn l.wte'? �,

va-se do íntcrtor .

- - E' llrtl l'apZ,Z - n:\spondia
o p·ctenllente.

1:: '[I' dla.cgo .prosseguia :

- Talvez - diZÍ'cl o pai
»e tenha engarrado .

Annabella vaga pela Eu- a Paris de onde, sempre em

rapa em viagem de recreio. ayião, chegou à Espanha
De Hollywood foi a Lon: permantcrndo lá dez dias

dres; �')nd2' ficou uma s> Dai Annabella seguiu para
depois deu um pulo

I
a Italia, de onde voltará à

____ Espa.nha e com o seu auto

que a espera [111 Madrid
p:�"col'rerá um ',�:)ll�O ítine
rário já estabelecido. Bó
mente no fim d ste mês
chegará a Hollywood.
Desde quando se s2lpa

rou de Tyrone Power, Arr
nabella esteve aempr.r só.
Nos primeiros tempos al
guns jornais falaram de um
provavel r.,ovo casamento,
mas tudo não' passoú d.8
um falso alarme,. Ela mes

ma foi bem c:ara no des
m"'utido:
(Amei mn 86 homem na

luinha virl<1, creio (lue não:1 t;entf?rnellt8i
ronseguírei amar outro. T J '"

, .LlOll( .1'es. ti.
Nâo V3jO r0r que d l.l€.:.-ei
casar 111':> de novo. Vivo ,Conclue na 2,8. pga. letra G}

flue )1', :lS,jctIR\, f spr 'ic
de lUolusco', It!lltr"ÚI·in� S'C-
ralmenle fix"", f é'Il1 fFI pJ'i

1 que 05' Estados Unidos

,prcdu::elll CE'rca de 2(i'j[, da

renda total do Il1111Hlo e

sa:iel,'i2.s

supert'ície
cuIo.

repi/,a ,\

gelatb,

a� ('ollvenÍeI:das sedais, "Ínu
tela" 011 rdrógnulns" Iodas <,s

I'o!'was Ir::H:líclonais da cxi!,

bm';a, mesmo as Illais simples
e 35 fl1:tÍ1j r8Z0aVC'0, e tour.'s .fi:)

f[l!,iu,l� d3 auloridade con;t.i
tllÍ!:béi
Nl'o ::'1.' pl'lWCUppm 03 pais S'ê

t,.� filhos "wlldalll de repe!lle",
'l.'at"l-;·e de Ulll eSJliritG {r; t]( O

e rebelfle da adoJe"cencia e d:1

pI'ilr,etra juve'Iltulle, Um rap;t�
l\Jl11ro já não Í' mai!; um garo-

lo, mas Ulll hOlllClll jovem, isto No IH Festival Mundial do

é e�1 Ú 1:�I!i conili'çôes espid- Filme lle Curta Metragem, rea
hIL'';�; de dc',{'obl'il' o Illundo l' lhado nu HiO' de)Janeiro, o

J'ormú-Io ii ,"!ll modo. r; hne ,polonftS "O Gerço de

f)llanto ii rra'e que dizemos Chopin" Ze:azowa \Vola rece

'] IlO.'>�OS filhos: "Nos meus heu o premio Feyder, n::t ca

tl'HlPOS i;;to não acontecia" a- J'ego-ria de filmes ;com e:til'e

('reditamos (!Ue tambem t�ossos do. Tl'ata-se de tUna, produ�ão
pais nos disseram ess,,, I1WS- dit'Ígl(l:! por Eiugenio Cekalski,
mas i"JI,lvras, que as ouviram t.ôbr:: a al(}E-ia ,natíll de, 010-
dl' �el1s> ('a's, llCS$OS avós, e ))111, A excelente fotog�afia
'lss:m por (.iante, dE'\'e.se ao operadcn' "\Vladys-

O;.; pSÍ!'ólop;os m,',is i,!ustre� lawFol'bert, e a montagem,

- O f'of'a'ção r iío se

-- Então, entre,

O joyem entrava e iuiciarva
a corle à mO�'l. Se não

clese}udo, ela lhe punha
bolso 1\111 pãoz!inllO e não havia Em r.1{'C(:hcsl"I, 11\

:lJara (J. de'Ji,:entUl'aido aspirantp I
igrej'<I. o� 1\0\'05' :::Ol1jLl';�S p

afl'Ol\l,lI m;lJ(}I'; ::e era bem ;;t- : "all) rI':lu1c da "par;ld8" eo.

c�,ijo, 11 jm'em deixava, caít, () i iÍ'uídêl (k quatro ilHliv[du
_______ II ) '!O!S ell; "\ eshe's mililLlr!:'<�,

---"";'-�'-,---'--"";"----- t enl y�'tlc �a(�(1rdGta� e o

I trQ de p�lgelll, o'S quais
dlalHlo ,', c:,rilllollia 1'\:11

!'de:X;l:'am ,11\'l'e o cainillho

corteJo :-<0' depL i.'; ct� ter oht

1.10 ,UJl:l� boa �1'3Lifi,.'ação,
---------1 (',e!1Ld tl'adl,.l;iio de algUll

c(,ntellljl!ado com o Prem'o Al'- ;'0,:';I(,e5 tle B!elles€l, era !3'Q'u
t5stko l]O Estado, pe:o seu ul- 1" ele jJlesent::ar à espcsa, n

timo filme de loilg,a, me'tl'agem (!;:t do e: (,amenlo, a

"Dm,s Brig'r'Ida5", feito em fuso. Naturalm?l )te
cOGper:::ção com os alunos da

ll:eSlllO il'l'€yeren,',cs são, ma,:s
lrl1'(�e, GS me:hores cidadãos e

os maridos e Pais mais ajuiza
dos,
Nfw P'(Kur::'lIl incukal'

f, 1l1O" os !ieUS gestos :' as suas

lll'oprias nspi dtções, Limitem
t e a yehll' por des com muita

(Condui na 2a. letra Dl
lT--_··

ta.

QUe oe

\.h:qLlele
na

chega(�3S
Hmbo!'!1. as.!uetra f:3se de 'jLla eXi�'(í!l'::"

81 cap2'')dade tle !EH.h! li-
\'T€!TI?-ci::. ca:p�tc!tlJdr:: 'PIe (I�

aniruêlL aLÍultOj pcn�(,;1l 11'1' Filme s.ôbre Chopim
no fe�tival mundial

premiado
no Rio

cornp:eio.
a -- que quase todos U', l'O1'

�)O" l,ue no,; rodc,iam, COlHO

(j ,pai�c'l. a lll<:!deil'a ," pele."
o vidro, etc" siío m:lis ca

menos :fuorescen',cs, ti,,' IIJO

do que vivemos no �e:o de

uma yerdad3ira tllultidüo de

.irradiações frias,

4 - que o 1l101'llllgo I üo é u-

1l1'rI h'lI ta, mas S' ln um I'e

eeptú(!uco que cont':lIl gran
dei numero d� fr'ulas; e que
as verdadeiras fl'll,',:lS d I IHO-

Beleza do rosto
Como fôzer desaparecer a gordura das
palpebras, o cansaço:e os pés de galinha

com

nunca usaria estes

,� cI,TO, das jovens que,

�OUCa itiade, podenl
com

pa�sal'

os df«los em lllomíventos cir

culares, lllas sem violencía,

Imra que o Cl"cl1le pel'l.:!,'",re no:;

poros,
Segue-se mna fase de' l'epoa

.se. llepois da n1'3S�'ageHl, p��íra

que a l-ele tenha t'!lllpO ue

Hrliger·ir" l:eln o crern": ch.'ite

',0 de l'ostas. relaxando todos

os ll1usculos e niio

nada. Pa:;sados

{Iplique uma compl'e ';<[

agLla qm,nte no rm,to cobrindo
[:unhL'm o 'pescoço (UI\W toa:ha

t'clpHla í melhor). Depois de

pa 2a. pag,
�------------

(Conclui na 2a. },ug. :etru A) (Conclue.

Cl..l�,' a sacI"ificios o tl'atllJ'
men to do rosto, JIlas em COlll

pPllsé!ção, obtem-se re'ultados

Slll'plee••éentes. Não falamos,

rangueiro são a� pe:[uenas
�,elll l'l'elllf\, e tlIa�"ag':ns. Fa

lamos eh';, l1lulhel>es que, jil

um l[UartO de hora
Palavras

receptá- tendo 'lJassado dos t rin �a, �.COl'

dam pela manhã com o rosto
(Conc!ui na 2a. pago l:!tl'a B)

fi - qLle o' habi tanles da ilha

de Sumôa, no OCE>Jno Paci·

fico. usam de UIll l'em!! Ii o

muito ('uI'ioso quando lem

_- --- ----- ---- --�- --,- _'---

rtr'sfeito, !!'Ouxo, {'«ido, cheias

F d 1
<,('hum não só neeessario, mas :llU:f�G elog1ada por afl,guns

ds rugas, l\Ias se ti\"el-em cu i-
" 0, d

u1i: e providerJ'Íal a "rebeJ.ião lTílico:, esteve também. a

d?do se pm'erem em .pratic': 1 e 1 a e
t juvenil", l;esde que, natLll'al- ;'al'go de CE,ka:",ld. .o acom-

:�j:���lll�;�:l�l����' t:�ã:e;l�:;� :::�: \ ,,1 �;�E:��,i'a,�J�() 1����;:..��.a:,lll 1��,��I1:; ��:��alll;:�t(;ll�:ll�;!�al I:::e::;:�
insónia: {'olocam UIll,', t'olJ['� E

•

t di'
-

nilll canU(Ío de btllubu 1-'l"OS-
·;:d1o pam tnís, par" os \'jr,te e XIS em 110 nlOIl.. 3.em do homelD .I1al", enh,� nos Illlllt:-S d,a 110- I fIo 1\' Cor�lIr'o C.lwpin do ano

(::)1('0 anos, Este tr2balho de •

t d
'-

t f·
l"

' lWSt.[l e l!lOi'lH\. •. ofenslva, l,.!ssa!h - o pianista polones

rt'lloyaç,ão exige alguma verda craa uras ver adelramen e uns Nesta, experienda "subvel'- \Vlallvslaw K,edra.

d� t?lTlPO, é verdade. mas ofe- Quem disse que o homem é o f toda a vI'da,
ÚVU" Os ,ioven� apUl'2m a prO- O 'rilme salienta o cara,ljér

leYa-cs a adol'lue:.:er em pou-

Co tempo.
rece e'lI t,oca a grande �atjs- único animal mc.:lOg>lmo da cria_ A de8c,::;bertn. da dra Brown,

[,ria l';lscente l)ersonulidaüe e llu�ionaL da música chopiniuIlll

G _ qu� o ,COlUEl;'1 dE.' Encke,
I"c'ção de ver ° rosto li\"!'€' das ção? CBrtamente não uma mu_ provOcou :movimentos de vário;;

a :Ifirmam nas pl'imeira� hat3� e vai até às suas fontes popu-

• p
lhlls pel'u, existencia, de,'isivus lars'.I,' moslraello como ne'a

desccbe,rto e:n 18lU rDl� Pon'>

IIlHTea
, 'l11C, ['nla noik de sono.

lher amCrlcan.!" a quem o 5ist-ma ge�ero�, no �cio da iiga feminina
.

.

de ("orlo o seu futuro. A mnta- <;runsllDrecem todos os elelllen-

C l'l' 'clII"elo paI' l�ll('],e, DellljJI'C' (jc;lxa 110S r:'slos ja de clIVOZ'cio Jhe tira c""a ilusã'l. da Amél'Íca. Er_tI·c os homenS, -,

I ! ti
.

til:aI:SjlÕe sua órbita CHI :1 a, muito "yj\'idos", C01l1e�e com Tambem não pode tc!" ,Sido urna porém, só despcrtou c,st�f C(lmen- rlH aue]
�c enr:[:�Tegará

li e!)oI�S 'os ela gleba, t1ll1 eoUlO 11 co'

! {' cO oCilr o Jovcm inc SClp I. tlheceu Chopi.ii: a Pai"4agem da

110S e ljJ dias; nn.s que, nO lIln:l ra(::e:14 limpeza do rosto, Ílancesa cuja tradiçãO do "m�_ tário:;
�

lDdo e "l'c'belde" cos caminhos }Iasóvia, a miséria S2ln pe1's-

enb<lJllo, Yel'ificou-se que es- com l1llIH lioa layugem d,� <:guu nage à tr"is" fOrnec":c. pr9pó,i_ - Não é de estranhar.,. tra_ sabios e !llonótonos da vida pectivas do call1pone:,;

se telllpO, (l1ll c:"la Tolta, di- e :;ahonete I1eu�ro, enxaguan. to ideias hem diversas TI; garan- ta_�e do anl'nlal ill''lis cctl'lPÍL'O d� t'do F" b
.

� _ u � � qtlO I 1aml, ,e om que sal- �\l'r\"o, em contraste cnnl

,minui de ';'proximadUI11�nle do bem. em ugUl"1 COrl'Eute. De_ timos qu," não _l:oderia ter dit: t
_

cl'iaçã", in1l1ws o seguin c: Os joveu:; ('011 forlo da llH1flSão

duas horas e meia, o que pois ap:ique um creme oleoso, isso uma mulher maometana que - - - - - - - - - - - - - -- - - - --

EIlIl'ke exp:icu como uma l'e- rara amadar a pele; cstpl;,cla-o no e,spaçc conhece' as mesmas ex

dução da órbi.r:'l ca\1sa(\;� por genel'OSa1l1ellte sobre o rosto periência,'; qUe 'a mu1her amrricl1'

<Enxmnes de noleoros, � o pc.-:coço. mas''lage'llldo com na I.'onlwcc 'no tempo,
_. _... , ..... -.."'" _., � ""'C ."fIII!!!I .......... JIIiliIf � .... - - - - -- - �

so, tapam-no cuidado�am(n

te, ,e o si1YO d:lJ serpente

PROBLEMA N. 191

HORIZONTAIS: 1 - Padre japonês, 2

Calhou. 4 - partes podres da madeÍlra.

VERTICAIS 1 - Empenho. 5 - LI�vra,., 6 - Indolente. '1 :_
ma,r'idO' fazia à mulher no dia s'=gu:.:lte do casa..

Hel'dudes,

o pequeno call1pone!:' ?I[udel,
SmU;j;'I, emhOl'a tenha talelllt:o
mu:-:ica1, �,e >'0 forçado a con

[,:1: té\l'-é'e com a sua rustica
flauta. A ar�!: ê nm monopó·
Ih dri lllal1�iio, guardado com

tOdo o ,dume,
Porém, 1[;0 allos ruais tarde,

um descendente do SUl1lgª 'lo.

r:é'rá 0. es tudo J'eyo:ucíonârio
lia CB�ll rllh;,l de Chopin, en

qUHll.o diunt(l de nOsso olho�
Passarão imagens da !atual Ze

lazowa Vfolu, lJUlsando a uma

tlO\'a vidal.
NotEmos aitlla que Eugenio

C:olmls1d, o l't!u1iludol> de. "O
!Jel'� d,; Chopin", foi este ano

,HOje, iis .20,30 horaS - "Divirta-se G<�nhando",
,SOrteIO de Cr$' 700,00 -em meroadorias c mais um lindo

da populàr Qasa Bue.rger,
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paru u maior d� acipítna {!,j� e:: _ ;l)jat. x E1::it �v:u. o sr . E� 11� l1i
.

De rt::;:to, t.uuo correu uor.,

petáculos espor-trvos, sua
:

v:l.e-l Fel'r:'il"a r,âJWl! inteirameute, Illalm�nt:', O sr, Sél.!vad I' L"_
fI] tOI'l11l_se' mais facil 'c COIl�{,_ :;l'n(!:J ([de Fe'l! major CLTO rcsi, ln s de" S. nlo.s foi uma grata

de 50, para nós, está' se des: I 1_ qucnt-rnente melhor sucedidas

I
díu ',::0 f:11 o d� ��l' mr-ndado p.»- i'evelação, deswivolvendo ti-aba-

"
rotando como um dós melhores suas atuações, Ta fora d a campo o plalcr Zico lhos notáveis, mtsmo em pr é.,"

': .

no que diz l-tspe'.to aos juizes. Poucos foram OE, casos d:! c�n·.l e ter este se n"gado :3.; sair. Pois 111.ioo, de grande

-l,,�.sponSabiJidad''''1
A partida W:�jficow,se no dia primeiro do" cOI"�

Não só os árbitros vindos d a sequenoí.i.s desagradáveis no bem, me=mn ssslm o juiz d eu ;Mianoe! Pereira Junior, da mes-rente, da Capital barriga-verde, ,e com grande! pompa, .

üt "
, ldad 't dotnart "d' - ou ra.s locall a ea, como r s da- ce'rtaln·= qu'e, :a c:1tidad:: Local ordem para qUe ao luta prr sse, ma forrn->, �H:evc sempr s 1:'ll1"oman O' parte. no. ato, figuras e; proJe.çao no" espOl'f.e "

t
.

rl" t I c tcatarin,\is;e�' tais com�· 08 'snrs, Dr. Osma;'" Cunha" .Pre- :
qui mesmo, sem provano que pl'om�vc a ua rn:n (', pro�oca' �liss!e,_ havr ndo, dCpO'�" outras evidencia, ficando cem i:;') de.

'd t d Fcd
. -

.

l'" C'
.. ,

.,� )
..

i
. Eã'o cap':,zes e que, quando o dos, c clar-o, por fn]hRS grrtan_ xpu ==. Na Itoupava Norte, m: nstra d.a q'l� 0'"' juzes locais,St� end·e a '.

eraçaof�t étíca a�annense; Dr. To_e_?--. público esportivo e 'pr.if1cip:al- tes dn) "r?ferecs" em cção, A,s_ no sogum'.:; turno, o SI', lILnoel estão á altura de atuar nos
mo e Carvalho, Pre eíto dá Capítat; Drt João'

B,pn3;s�1 t
.

d 1 I
"•

, , meu, c os ]' ga ores, co a roram crm é que no prél o Marcilio P"!r�'ra .Juniur rei infeliz, grandes jog'os e que, quondo sãoSIS, orador da FAC !fi! os ciclistas qu" tomaram partena,' lh a ntlo IlClllnas VêZ�S em
'

.

,

t r

',' cl':vidamente apoíndos levam a

�
Impor ante compe�ição, �ose :F'err,�ar'a da Cunha" Sa-

vcl c ntn:',c:' VO;]'l ouL:a<�
,-' muel Santos le Celio Garcia, bom termo partid[ls, de grande

IO segundo, como .'todos nós sabemos,' é o cam-r:v-i':.'f'J
lha�,t: s <lI,],if.:':·l:;,.ons r: ',:' ", jl!l.�.,o, .t..J

- _,'--'......
(lee �[1e�' ,,:1 : �t�:a:J'Jr��l!l ::"'J);j 1'11-catarll1;'.1S0 nessa .mod:tlidade de esporte,

'

. .tendo conse-·
i:r;nC;\ que () (,ll]JPr�J:l P(;)"'Fguido brilhante' co�ocaçãb no campeonato·, b�'asilell�G de MADUREZA - ART. 91 ---- 'l'A(.!UIl.atAI<'IA

.

,í dcnotn, A'gu 'm rode' á d Z,!:' ;,; -.a110u 'a"ocl'cll'smo 'realIZ'a'do' . h.a' poucos dia<=:. na CaIJttal gaúcb.8� e . I
-., tI'

- �

t ta:" i Formaçã-o de novas turm1's. para a conc1usi'to do Ciná)io que nua 10l u( o azul qua·"1(1,ovenceu', com brilhantismo o .carnpeona o" ca rJu�ns,?'; :em um ano. Conheça 'a' eficiêuda de nossos métodos, pc�lh- aqlli apito:! c sr, Eu" 0'0 m;elhr;,�lizado em. Florianópolis; no,'dia ónc.o ,de: Novel,1lbt"o do, quanto antes e sem comprOmiSSf);S i.:lformaçõe� à s'e,;üo

I
Cubas, E' lJ-m V?:-d2,:C q:c. o

,

.

Or prepassado, nrnn percurso de· 120 nlH. metros.' .. . de correspondência, a]uc!Í('o juiz, pc" dU�'8 v'ze'. f i
.

'".

d d Rua Paula G'omes -_. 64�

B t
O raid qUJ2J 0173. estão empreen en O' -oS' ra:pazes,

'

�,e<lh!o, pro\' !ld') :-os <.I�,res:,)e� Da a uaça-o teve o ,.. DI"CURITIBA - PA:f�ANA'
t.� e !;lrncatarineng··�, ,será· .�m car'áter de' c0nfraterniza-ção es- t .

..
') .l· �c' nt.entam "nh {)e :.llr. ms I

.

a
. fi! UDortiva sUl-amei'icana, razão pm'qÍle ,os m€smoS" s;�'f'ão

I
"."

,
.,

. : '

'.
. .' i:1cc ,1fo!'mados com as derrotas I

,
" I

'

�,
.,

.

. , '

. '

I
r,-lIelll OOIIIlI1gu 1I,tJmo

1:0m_1
Todes:: LJera "<Im que ll�l .·,e- ['CJJljJ!l'l, Jl.�·J]te nulo no gr, ma.

·vivamente. ap"Iaudi.dos em todas as cidades:.por qu,e.pas-· -::-' ........ --.:
..

� """"'--�-- - --'- - - - _-_ - -..;_
�

-

Gt' ,'pu·' ('laIJ"" prnraPJdo" Em t
'

!
�", djA

c ." - , " -�, ,-,

jl,'receu ao [s adIa (;0 P'lhne:. )'Illlda f \se dell \'i'j\'c's sil�a'·, Jo. Pala ngnl\':1.' [lilllla maj',sarem, (l,naCapiü( Argenti�a, :rstão.s�ndo·feito� víu>iOS'.",-oncu,.,U .,0 O- � :ue'j,ro B1U'qUC. t:Jmb m, c sr, Pau!o,l'ilS e ;.cs'st'u aqlleles \'Ínte !.!iss:m i; )JIOl'ura',selll dGIll.lIl_ja 'í'.,;;w;w, \'e:o ii contusão (!opr,eparativos para a n:!cepçao dcs clClIstas

bal'rlga-ver-I
:

. .

,
. ��angc, fOi, a;;;'cdido, ma,; ,d� t llliuutc illic'ais li;) jJre�io (:J1- ch: r aqneJes tres a lIllI, PII_, :'�l.c,jro e'�q\ler(lJ (;a;a, o ql1:ddes.

'

'. "�&a,ia' do' Marci'lio ia ""'" fendeu_�: a altura, d st"Jbllmd� Ire c. t'Ulllp�ÜO do Cenlenúr'c (' I em t"l n,lO ;[('onfe.'LlI, e o ,1):'1](:»11(:11 o gn,ll1ado não po-Sem qua.lquer dúvida, unla grande .ini.ci,ativa nos",
'

,"'.
., - - � muitas "bordo:Jdas" o Mal'l:ilio Db:·, '])[,!, eel'lo ni::o '!U<lrll'O !leca:;1 a�',l!: ta(;JI"i1. delldo w;:is jJl'o:-:�egll:1' jog«Í1-dirig:::ntes 'da. F tieração, Atlética Catari�ense, qu.e

tem,jlfao
'seguiu· para a c'ida-d-e' praiana "'�;jJera\'a :Jl13 o jo;,\o Ijye;,�e a- lilcal:., d'· pr(J:l!J(�:IO. l",:r" j �qna pessoa do seu preSIdente, o' v.ereaac�· Dr; Osmar,

.

I'
qaele de'.Íccho, O:; Inarci::iS(;.Li ('; 1':'CI':-( ",lllJ varies f .. [r;n,�, I) (I P'a]l)I�il'as nuCunha, um dinamiCo batalhador pela. causa do €sport) Na partida que o Ma.rci· l ,1Íe!O do S 'bunda tempo,

�I!l
'I)

� I�' ,'in:;ciar:';!I] a ]Hl1'tid I :lp;'( sp'n- I j"'IiI"'I'O, t� a f,l:t;, dI' prcpa"o f;;se ,'nlljJ/Ellll�IlÜ!r 'llla:s "de Santa Catarina, e que sempr;;<!,:t�m procurad.o enalter,� lia. Dias :travou �om�ngc I �ontund'l1-se �':::iament.3 .em IqlP.�.. 0., n n.� I
1flndd llW jogo lJl')ll COúrdellU- rhÍ('o li·, seu olli:e. que 1'<1 >c- Lentos e se mais niio mareou,c�ir O €spor'te de nosso Estado ,e·do Bl'asil ParabeBS,. ultllno·coBtra o Paimelras,!UID dos tornozelos, sendo II bU lj I! Ou do, pril1e'palment:. Sl'�S dil'll' !,:'mda fase ueu \'�'<;i ...ei.'; S:1l21S foi devido-a per:l'Ía u{) go\()'ropois, aos jovens ciclistas ,e a.os dirig,entes da Fi"l:leração. o z;:tguE:iro Gaia, logo no obrigado a abandonar o OUVIDOS, NABIS II le:ros, chegan(b lll::sm� a de �!;bot�lllénlo. Temos

.

tmn- Rcinald,) " lambem a' f:':I,':,: de�
.'

gramado. Socorrido so'ici- GABGAN'fA t.{Juilibrar as a�Ü2s CCIll: ��11 L�III a uerescentaI" o seguinte-: pontaria de seu I d:ankir'os .

.

..
'

C'''·
.���,\ ._'

. tament'" 1)"'10 nassagista DO Y:J!oroso adven':ll"o e perigan- '- C[:r:oea que \'íllh:l eX2.rçeml<J O ?\!Ll["t'i!"o Dias, que 1'11 se·

em;
.' .:.tmn:n..:ll5 Libor;o� �- eual-- pre<·tan D�. wn..SON IlANTmAGO

do rol' vezes H 1;1[:::a g:!3rne- j'ca lIlalTa,�:iio '·IJ!Jl"!�. P,,:i1illilO, gllnd;, f;J'.� :lltOll ·j.Jrat:::amente
"i<.'

"

�':::, " ":, V'" g.. d��lh !�j' os el�i'ativüs ele e: I

AS!l!stente da Faculdade de ('lua por' Oscar, [�{)fl'l·"at]] P iÚ.illH'l1tll11C!O lllU::O llf'lll (} COII)!) CklllC!I:VS. soube se.

S":':' p" I
lr..el'g: �lcia, verificou que Mediclne. da Univerl!ld&dll' t]CS I':nlcs na !'J":lJw:r'l f.-",.. q::J.rt .'() Ll;!��lll(l'. rou'Ülll;i'J- defellder, nLaur\o qt1;� a COll--
3:ra necessa.r�.o tirar uma. __ do BrMll_ J.'orem deram 111' ;;110 tl';:�)3:11O "l' (1;) lilll tI:;� 1"J''loz.e[w, �h.'- t :.;gc11l rO!i�;:" 1l1:; S f]ilwtada, lI-,O' ,

, ao a,u o' radiografia, o que, confor� a defesa alvL\'"rde que, 'vem a e!':s!.:endo de ]'l"cdu':iio. Sedú, llla ':(;7: <lue ,o Pahne:r,.ls.j�)g:::llAUSENTE DE 15 DE
r

.-' -' . c'!' t • ' I" I
'me cons ciuimos apurar, foi DEZEMBRO 'ATE' 10 DE 1'-"a ll1arcaC:lO [>.'.-.' ..

'

·I.'OS '::1 malTa ,ao (O lI11.l.'O eu·. qllai>! O( o C '.'�C"''''I·_ '':''''''0

p'almeiras feita' s '6'unda-fcira O re- L\�:EIRO. Henato Benito, vOn' cumprin_ te do', 1�1al'cil'�-:':é;, l'ê;S

l?nt';l'l'
(lentl'o Ü'" SUa flrcn, Es I�, foi

f 1rido elelnento não pode do hoas úfúáções,
.

pl"llcípal-. t,e de uma guCga COI'''US::O, o uni;:o lDcr;tJ dDs mn::'f'i1i<;_as' seguint '3: t· r-l-
. •

.."Il!1ent.e-. sua .intermcdir[·ia,. l!a�:salld!J a �� I' UIll e�e;nellt J j a'i,ce orna�' a. "a.JaI com a
! 1�) - S. Paulo com 8 embaixada dQ Mar::ilio, fi- "

• .......,,_...�����===����-�.�����-�pontos perdidos;' 2.) cando hospédado no Braz' 'lIiiÕS!fvef--a,
--

realíZaçãof>.alm,E:i.ras com 11; 3.) -

HO'tél, onde t �n s',do muito de um 'p'réljo iSDtre.·
.

portlguesa de Desportos e visitado pejos diretores do�àntos com 13; 4,0) -

Palmeiras, bem camo por _�,_!��pren§a e Vasto�_�r_«!�Corintians com. 15; 5.) todos os jogador s alv:-vex .

G,uarim í ·com,19·,. 6,), 'C f
.

c,es. on O:ll:1C cüns 'guimosP"l.....ugunsa· Santi'sfas e XV 'd Se,'J"ulldo ·,.I.fIU!'OU ,,'reJ10r!a- \ ;ll"es,�nei;.,.,'l' um �ugestiyo e!l.1'
,

'V,... '"
'I'm a ai}urar, Gaia' possi- '

-

dI Novembro c"m 22' 7 o) ,

. " gf:JT! e"]:CI'l1Ya dt's�e .',ornal, 1.a1 e, '1)015 como s".bemo�, e01/'.' .._._.J ,.' ve·lilentE' nao mtc;:�;l'al'ã d
.

JUV€lltUS '2' Il'lirang �om (":ir) ""n,'o ,', 'ICI, I·'t tam as duaiS e'FÜpC!; t:om h01l';'�� -"'.t',' a" equipe do j\l[ul'cilío no jogo
-'>l., ,.U." '

... '··"i "/ r. f' [1

I23,; 8,) -' Naciollal- com
que seu c'u))'! travará no

l1e,:;-r:t'Í' ·.:fI,,:; c: ;1'I: ::s !1"rel0' clemento'··. O ImprenSe' qll"
------� ------.._-�-.....--.?9" 9) Jabaquara COIU das da S, D, \':'.<.'0 \'t,"('" e jln[l�llde :anGill' ncs:se cor}"r,oll-

,

'" ;
"

- ,

próximo d'c�11ingo f�n Ita-,_
� '.

, . ,)Il pontos perdI'dos do Illlprensa F, C .. no" t:nL!do to SU2;'i ultima); a::j'uisiçüe';,ur
!y' II

"'.

J'
-..; lU

, ;iaí, frent.e ao Clube Atleti-ED'COi!S O CRUZI:IRO
�

'. : x x x
co Carlos Renaux. lIa realizaç;"w de um amistoso (;(JIl1 os quais pretend.2 dbpu-

"""" � ':3: \" il-
",' C

'

_� , RIO, 8 (Merid.) _ A�

,_
__' l)('bo]istieo "'lltre e�,lps dua, a- L�'I" o campeonato da II Di>'j-

•• c' s" gl'(lll)ações, �'c efet: \'['r-Se no são do eor!'ell�e 'an:J, yêm ünmn Ia- e a,qUI
, com? mur- EX.PRESSO I T A J ..\ R A I ,',

',.,',;ando COll! n, s'c.. j'lul·(lade, .!,re- IFV.TRATO DE CATA'"LOGO 111 .� o provavel a lllclusao do , A 'g'� n � I a: I jl]'UX)illO dOllllllgO. Caso che-' " ., , ._-r> I
R Jll�JJI I t lJ,nl";·nldo..:"� dCSfll lll:me']';l ]):1-ltacante sero-:,pano Gr'"gol

\ na '.ti .de.!'IÍc�� g66 - Te!. 14.515 I "'. c: ii )OJlJ ermos ;:;; nego- "" -
-

la equipe dó':' Flamengo, no I'
e viaje com .8egurançu

..

de (::aç(j '," :Jllaboladas, tCI':lo O" 1'3 seus pl'óxilJios eOlllp!'Olll'S-
.

t FI'·. BJumen&u B Jolmrll. I j,,� da ',c"'l'ndcna " cn�ejo de �os. Quanto ao S, D, Yn:O''og:o· COB ra O Uml,n' i1SF .

. ,

.

_ ..., ..

"b d
.'

C '1 X:-X--,r-X-X-X--" -- X -- X - X-:--x ...... l' "crde, segundo jJlld'1llcS

RPll'j
3a a o pi'oxlmo. omo e

. IP 1'al', laJlI,iJ0111 (st:'l_reaJt,lc,:r';"'o·a.bido, o por;ular cmck 1 arl-go' .e ti

a VIS ,. p'O ra ':1.1(\ ':qul]!\! CjllC La,) s·a.'lilrda-!ão in�c;::T'J,U a, equine ru-
'

, '\iA.� i"
·mcn1.l' Ir:\';lll I ()I] ()lí1nln ".,�\I3ro-negra" na temporada C'A C 1 R' CW1J�'c:lü d;'1 I! Didsúo d". L, I1e 50 devido a gráve con- Q • .. ar 09 enaux II
H. D,

'l'RAFEHü J\;w'ruo COM::�Z���,sj!rei�' en;!�t�i: Co ejo" que emociona a platéia ifajaiense b0�;�;�I:I'11l�'ê�1110�'e�:2�:�;"�12�n;� CRUZEIRO DO SUL _ RIO
!'Om lV"lofal'tas CO......dl·ço-es fl'Sl' _ Tem prosseguimento. domin- Itajai c 0.'1"1: s RenUn",' de Brus_ SAVAG - PORTO ALEGRE- .t"c, '"' 'U.

;,lho'adas entre as ,ô·IaS l)'re:o-8000 ças e vem se ex.erci.tando go, o torneIO dos campeõ�s, que que, FO.3se o cotejo' l".'ali:<3.do PLUMA..
_ lUONTEVIDE'O,,.,,

I

'" .
C'o!Oca,

.

agem, frente' á frente, nos. dominios do tricolor,. qU<l_ l'i:1S, teremos 1"0 prúx:lllo ele-
1\. I regu,arm 'ntC) .na Gavea, as 'equIpes do Marcll'.o D'as de se nenhum intel'esse desperta, ,lllillSO !'stc il1tcres�anL emba, P A S S A G EN S E C A R G A

J 35/0� ri �11t1J:F�nnUlglU�Uellmnnmh"'UUeHU,::�tr"m8UilUsllmmCmm�1UUf!:'l!slUm,.Ê �i:, d�a��z: ::t�!�;{ �u�;r��'g!'�� .

:�; ��2��e�,�\ ..;��\-l::�:lt!, °n�::�I:::i:�
I I E�!Il������!:�!:,n����ruz���:Ol�UI40,00 ª [ .

.
'. ,:._' 1'''1' � '-10 entanto, �,brá, p�r, �alco o

I'() da \'elJ1D',
..,..= .'

.

, �, = gramado d_s maletl�u,s. em
� .�� �-����������������������������21:.' 00 ';: .

'RIO C'E'
.

= ltajaj,
NOTICIAS DE FLORIA:\'OPOLIS.I, ',' §, MI SIR STIMM �I' Muito pel'igo'o para o cam_

'

, ,f 1! ê . LUIZ PROCOPIO GOMES ê :ãO"'::,,:,;;;;�;�, 'A��::d:n;:�; as cogitacões do Avaí50..00' ( '�Proletos, ,Calculas, Conslruções� . �:�:;�:�!�::�:��:ss��i���;�� I,' t"
..

"

F
'

III lIiij
a'Hn.o,25,00.'

r r e'01',' g�.era-a. e: Medl-ço-es' ==_- sobr� o antagonista do pr,;Xim3.0 ' e c n I ç ., e IX I'.
,

:.,,, ! • drmlngo, por 2;;1, sendo, ."g::.ra,Féfi;::.,;s dª. t,li.orais ,·.i ••••• '"........ 2S,OQ i - RUá,15 de'Novembl1O',' n. 1135 - Sala 7 :: de m:1Íor I'e�pon abilidade o Empat·o·u O GuaranI' e--m Rl-o do SulEC,.A ",,'i.,
.

f f' :=_-",
.

'BL�'NAU _ Sa.nt..'.1 Catarina := m�kll ,Um ótimo i�t:r_mu,n,i
.

.. n l .. ,. -
......�"

�A � r:. >�.
'c .' � cp·.Dl, onue procurara rC:3blll_.. .

_CC'ns.t;:ir.h"ti'l�· ....<atel;nos� ..••• ,....... ,j' õlJvívv .1 �.nlnIUhnullllllnllnlunhUll1mmlliIJ 'h.11H"nt' ,lil-m:lIllmUlIlih.· tal' �. G "'a"OI'l'o d I COlll;) llltllta geJ:te dC'\"!:� >,'1, df.' :U",'::S, �,j(}'J mcm'ais '.' :30:) polit, \I�O,..."'"
.

I

d I
'-'� '-''''�''''''' �, ::>quecs 5xl .::,. CiDAIDE VA;l;'A.. ;�::" .,

I :

T
fi.

contr,_ o Pa.lrneirus.
'

heI", Feli-x l\Iagno já mintou na I'! li:: ir;;, por vi io' ria. pelorern.;:<;So S3bino .. ' •••• - � t#.' 2.0,00 "1. '" ,·.re·I·,·D·A ' ,O', .1ftIJ:.•..
'0.:!.rr;ll�sa.·· futebo: f1ol'ianopolitalJo ]'0:' J'lC:;1lI0 ·('spaç-o de tempo, Se-SETE DIAS �. ,·:'fc i I V .

1.111 �-.------- 'algulll tflJ1110, tendo �l".'·llm!o., :�u;·.dc impressi,c:; do t:O:TC'i-Franklin de Oliveira �. � '" �. �. • • • • • • • 30,00 ;':Olll gnln.le ,':ll;:-,,�iO, ;', J"'lllO' J I l(.ll!]E;:,le, é pO!i{'o Pl'o\,;'lycl qlleÁ'NJO NEGRO ',,' i,c._:."
.

. ,1 t lc I
.

I
-

t" d <"'! p"rJtwdl'a do .\.;:,j. Lr:I'1 o :Jtll;d I'I'Cp['!"'ubr do "cam-. , ,E-�!;! rearca,úo nll:�·a. arf.ê ü,:_·JCll.aç1l0 eCI1lCa c ,,$);'1,.N�fl':'oan Re,'&l'li40:'U;;$ ,._ " ",' " < l' t (' 1 ,) �'c1L'íJ(}níI1Io IlaITi�� -.._·crlÍc. rt'oJ1i�shno" \'enha n arC1tal'
.. ..

-

::le hoje, nUl:S Ulll tl',-I�O (_l ·;ao ,-onça \'es que,>pOl" 1105,0SO' MEU· SANGU>:. f' AtEI'4'.ÃO. ��!".' fJllpren"u F. c., ]H'qmrMHlo-se interl1léd.fo, peide o comparel'i- ,,\tuallllCll [C e cqueh ltI'u",uaio {1"; rOJldiç.jes illlpC·,t;; V'lo <l-David Nr.sser , ..... ".............
mento .de ticdos os elelllce({)<. (,l1li)l'e�t li sen ('onctll'�o' ao CO:• -

..

OS C�·V· w"",e- ,'f. dessa m:u:;slr:3i °A REVOlUÇA.O D v F�i>.iI.I''';;' ".ti�":1:: .
. \'illl'!l];idos ao "Denhmilll da I'it'h'l F. C., lPl1do jlI'0j11n-:I'IO,ra 'o S{'U pl'ovaYe] ('Ol1lpt_0llIlS-' -ravrd NássCr :.,., ......•• '

•••• • • • ,r: r" D" llf01)]' '>"1110' 10elo (III"·.so dr (lomírgo prl:rr..lfnu. "-,,].,,.'''. ' � '0.i PARA DU1RA"-lJiR NA aAMA !i I .

". pl'et�'[1I1"m iugTess:lr nn suas! ,,- ':1--1\:"_' ,0 c:()L�tho qlle.e�lá marc:a,úÇ!.. DavH Ma{,;ser' • , .•.•••••• �:. c ••••• �' õi.tU';v� õ,
b ' fiir.!ira�· lia j.l1"úximn !e1TIpo!'a�A F.'" '_:"" "".'Ii! 'Jl':bye ""'_�.M • "';': I r.,ara ii,: ;, ]!l)!;a", 'J _cÜ'sce!':? <J... •

"""flo.'�·b /lJIS ""fi, "'H'lI.b�
,

. '·�"o'�d�ar.. ' .da.
David Nàs�ef •.••••• , .... � o". " �"•• "&' L 3<M.lO:·:

). FRJCA "
. '.,

_
; ",:'>,' �'Tii-' . ,A

l
..r �u Ft;a�U:;'�:�'-c;ôsiis �ÕÉ�GÉiôiiõ' : :",�r.: :�:.g:

BRASIL CABOCl.O· . '';�' I
Zé da Lu::, .' a lo .:'� � ••• II �I_ 2..0,00 '

POES!A .9 j:'B��G;;' I
� Antônio Rarlgel· Ihndsira • ,,'1J', • .... • • • 18,00 �

.
.

.�. c,l
EM TÔOA$ AS LIVRt;RIAS QI) PiRO SERVIÇO DE

muito ':�;1::1�:.:�;nc)r"R��M�{:}.L;J:O PO�YAl - m:m;ÓES "O eR'UZ;'IHRQ!1 niulando· votos qUe

n. no LlVRAMENTO.�� - RIO DE JANEI�.O.-=...,_,J "
nue batalhandO cáda vez

fi �

... ...
.' m�js em pró! dos deSpOrto

·';!I.ttarinense.
'

'0
,

CõsOS· e fci agredidOcem e Sr. Eugenio �(ubiJs: apitou bem
----------------------__------__------ �------_

Poucos 0$ casos desagradáveis
certarnada eritidade local

'Pretende o Florida
trét%er o União de;.
Titnbóà 6lumçn3u'no
Conforme cona.guímos apura. em fouce merece

dora de crédito, pretendi:' o Florida F. C traz!' a nossa.
calidade dJ Timbó. Os entendimentos entre os dírígentes
calidade e Timbó. Os entendim: �ltOS entre os dirigentes
dos dois clubes prosseguem, e caso cheguem á bom ter-
1110, os amantrs do nosso futebol amador terão oportu
nidade de conheuz.r o famoso esquadrão do União, o qual
I1C3 ultimes tempos tem se mantido invicto frente ás
D gremíaçõ t, de B'umr nau que lá têm se exibido.

Atravessa. atualmente o «onze» de Fortaleza ex
('2' 'nte forma t"l1CI9 se distinguido em vários torneios
e111 que têm tomado parte, Para domingo, caso o jo
go 83 realize. pr I.cndem seus dir.gsntes aJF �;fnÜtr ()

«onze» que disputará o Carnponato da Segunda Divisão
no co:'r,entel ano,

leso

8iPci_io Dias
fi ico

Reinaldo

�
S. PAULO, 9 (Me::id.) -

Embora fossem regis'trados
alguns r��sultados .surpre�
end 'utes na nona rodada ram-se as

. prim:�ras' eo�o-
do campeonato paulista de cações. Ap.�tias o Sa.ntos
futeból da primeira divi�! subiu�cl0.'-quarto' para"ú ter
são, como cs empa:tes en-! c,eiro lugar, juntand(Yse à
t:,e a PGrtug�lesa

.

de D<:_s� I Portugu�:.;a .:,d':', Desp?rtos_.eportos e. o J uv:entus. Sào As colocaçoes' atmus saú

- - - -'"_ - - - - - - - - - -

=

I
- - ._.

-----"'-

i T. A. c.

[Transportes léreos CalarinensesU
Igora sob a orientação

da Cruzeiro do Sul
ESCALAS:

.

A'S SEGUNDAS, QUARTAS E SE.,XTAS-Inl�IRAS:
Rio - Santos - Paranaguã. - Curitiba _
Jrunvile - Itajaí - 'Lajes e Porto Alegre.

A'S TF.RCAS, QUINTAS E SA'BADOS:
.

Po;to Alp.gre - Lajes - Florianópolis - Ita·
jaí - Joinvile - Curitiba Paranaguá
Santos e Rio·

Modernos e possartes aVloes

Douglas
Tarifas Reduzidas

técnica

-
...

'

, ",i, .. I Cr$:
DtAS Ot'.CiSlVOS 1>

. ,-.::'" ��: L ,�
.

Sumner W.?Us , .•............•. :. 15.: 30,00
EMP[(�:;'fiMO E ARRENDAMENTO tl I

E. H. Stt�tiníll!i , .. " ... , .... , •• '�'. 30.00
f1BJETlVC'$ l)� GUERRA DOS H, UU. ]

W;J!ter- '.3�:Ym;m " .. ; . , . , ... , , . . • •• � 20,00
OS ÁRDtl(J$ iPRC'SlEMAS DA PA:Z ,J !

Te6Wo de Ardrat!e ., .....•. - -. � ••
. 2S,OO

ROTE!Rtl ?tlJ�Â A'PAZ . �
H" 'I .' #/JI

$umn€f fiei S ..

•

!

I HlllllO'! [Jara Dia Lio Sul, do
llJingo ultimo, ° ecnjur.to l'e;.

1:l'e\(l'1!a1h'(j' do (;IWI'fllli, que,
lWfluc,'a cid[jd� jJr(liou, em jll�

��res �Il:.te illter·mll11icil,al, ·com •

L' Duqul' de <:axi.�; t'am�-eão
1" cSlllell�:c de 1 r:"fL ,\:po's ml1a

-!Ú! qual]r:f{!; rJ._, .3rande
i'oIni) lJ Jr:crn'{�;oeill
lo" Ale;;.rc. PUI'milra:: '-\Uélico r; qUf? ';;'1 jO>:�l)v al.Gu�

l!!Jr• '+f'Z'�-" n��IIJ Pt�'lr!�·j1·�'l�, Plll

(li!) que" (} Ô!}T.'_" da "iJb�1·'. �·in .. se'
l:.:IS! 'mll' ]l1"_'jUUIC,\do I:C 'o jlliz,
;'�'1'j( !_',)�'5e' um '�!1lIFil.e de
') ':, .:� F.c:ulL",u,) dos maiS'
brm1'osü;. piJl'G c'·· Guara!:i. de,

Paulo e ou!ro,.

t;lflc 11r-"0 AYni� 1rl�� '_sft..:' �1l]0

F.�,l:í·1 "j:�fl8�lf t) ;1 r{·cupJ.)l a�' ;1

hC-gt.:'lll'l]]j'l do ú)�':'el' l'lo;';and'-

�'el lJ11f:" se defrontou com um
1;'1 ·Capít,·j rb E'"arJ I lê ;) qlH:
diz, re!,rd1u au' in!;erCf;;;',' do
Av[ 1, novamen!p, por F:�líx

CHIe .pl]dero�o. C0jJ10 o é,
;J rLlI)ro��.ilíJ 'de IÜo' do' Sul;.:."

o.,
� -'� --:...___ ---...,._' - -- -- -_'- -

.

_._ ---,�

������t;;:�oa::������;(�:: f��.��:�� li "IIIl1:"""p."1II11 lIIillllnnj"'''lll1ill'''§"l11fidr. nu llJil ITU'le!rO:i de ll(\'a�,
_

" !"i! f"'111ciro', lJlell:,;li" � Pl""1 Cirurgião Dentista ;;;;
mio relas \'í!(l'l ias f' cmp .tr-"I :;
por d�l!, ..

ano:, de �:'}nl!'nt:, :\

\ 1
L --4 :\0 LADO DO CORREIO E TELEGRAFO_ ª.grennaçao flor1anopoht3:1!l A' ,ALp..MEDA RIO BR.ANCO N 8 =fez uma contl'U-proposta, ofc- •• =

recendo-lhe 3(} mil cruzeiros t������

l\!1IDICÓ
(JUule. Geral de Homeu..
troUFAVÀ SECA.: ! M

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



dos! os prod .

.

AU o IZADO PELO GOVERNO A IMPORTAC;AO DE TRIt;JTA
SETE MIL TONELADAS DE FARINHA NaRrE � AMERICANA

SEIO tlOlmos, TlMBEM, la�
Mlt �l�DS DE TIIGI lRGENTlNO

I r

I n i tias foram olJl'i gudus II re

cuar quatro quilômetros. a

:'l'ox:madumente. Um,':?, hora
!l1a'is tr.rde, porém. as forcJ_{�

,hs Naçôes Ln idas .uncaram
Dili coutra.ataqua e olJrigart'fll
c inimigo ti voltar ii" suas 'po

,.,ic:iie" t:L' partida, infligi;Hlo
lhes pesadas Jlert!a�. Na, mcs

III:! regruo ° I'(I�i;lIen+0 das

';-' :'ções \ "nulas di 'jJ€·n·Oll. a

»roximadamente , duzentos i

nimigas, No decorr-er tias 3'.

t:"les ,'=alizudas óntem. apro

xunadamerj e mi I l' se.!scentos
saldados inimígosr Iorrm pos

i.(1S fora' de combate. Nas mono

tBnhas, no oriente d'e '\Vonju,
um l'egime1',o das :\a�'ôes C

ui,la:; inforlllou que lHI\'ia "a

niquilado" uma for'ça inimiga
qne, ':'�:I'edit.a-s�, t,ellha sido o

��,'gulldo habalhüo do vigés"�
liJO "étimo regillle.l',I;o da déci

Jjl" divisüo nortCi-.coreana,

De acôrcí'o COIll as mqsmas

informp(,:ües. o comandante' do

:",ta:hão e membros do Estu

"':0 "Iaio!', figunfllf entre;: os

I'u)"te-con:allos po ;los fora de

(,0111bf�:'-�, lnforllloll o meslllo

I'egimenl'o, que, ha\'ia mantido
t:ontãc1.o com dois oulr'os l'e

_!-;ll1Ientos da decima divisão
lIorte-l'ol'eara, Xo Frollt oci
dental a:; forçps comunistas.
chjnêsas, 'Ulvaliada"1 em dois

Contentar-se-ão OS camunistas, n�
momento,com a conquistadaAsf::;

Impressao. que prevalece' em Washington:�.";,�:;; 'i �

R�O, 9 (1vIerid,) '-:- Reína

Pà-l
sôbre 8. impc,rtaçà.o d� falinha NOVA YORK 9 (DP) -

se-I
ano de 1951 seja cata�trófjc(' acredilaIll;

nico e..'ltl'e, os triticuItores do de trigo, foram contírmadaa.
,> • "".' d t di' n,' , Euro a 'O jornalista

Sul em virtude das. ccnstantes Com efeito já f,;ji autorizada ",unoo, 0. COI respon en e p_o- pe,l a a, P .

inf�rmaçõe.s. segundo as qiraís o pelo govern�.a importação delmático do "New York Times", sali-0n,t;a, no er.tanto, as diver

go'vernn tarta autor-izado a ím- � 37,500, toneladas de farinha a, em Washington, prevalece a I gencras. existentes nos circu,

portaçâo de :50 mil sacos de fa- I mericana, 'ignor.lli:J.dQ. os n:o�sos

I
impressão nos circules diri- los goverr1amentais norte-a-

rinha de klgO nortecamer-icano . informantes quais sejam os lm_ ,,' '.'

e de uma outra quantidade de pontadores . No que se- refe,re gente� norte;";litmencanos de onde - declara -

farinha da Argentina. O alarme à importação da farinha da, Ar_ QU�' os. comunistas contentar- _......__.;. _.;.-'-_-'----'---'_.;.-'--'-----'---------�""7';;··,·,;,t',(i,,,'

entre cs produtores 'de trigo gentina, ad}antaralTh-nos que Is-I se.ão, -durante a'lgum tempo,
brasileiro, é mo�ivado p�lo f�_ 090 e�t� prevísto para ,o ,úLtimo 11 na conquista da Asta. - onde
to de que devera entrar. p!'OXl_ convento argentmo_braSllell'O, '

-

. '.

mamvnte a. safra desse' produ' Trata_se de 150 mil sacos 'des": lhe sao favoráveis todos os

to no m�rcado. Assim. a im- finadOs a Ma10 Grosso e que fo- fat()r,�s .socíaís e milltares -

portação da farinha estràngeí; ram desembarcados em Paranar antes que se atirem à conquís
r:: .que se prenuncia, virá causar gua , ,O serv�ç'() de Expansão ta d!af EuroPa.
serres embaraços, podando mes; do Trlgo nos .Informou, de oue

mo s-er fatal a concorrennía. nenhuma consulta fez..se ..�10
Nossa reportagem procurou In; Ministério da' Agr-icultura, ,50_
teírar-ss do assunto, eonaegnín- bre a importação de farinha de

do apurar que a,s ·'ÍIi.�ormaçõ�s qualquer procedência.

Deti avanço elos comunistas
norte-coreanos ao sul ele Wonjú

forças das Nações Unidas

o

Contra-atacam as

ti-a-atnques
correr- rias

real izadox no de

úl,liil1las' �.! horas.

I louve Iurion batalha IJIltem,
l ..üUL'O antes do mera di:', ii 1�

Clni"'OIllctrús E: • udoeste de
Wonju, quando alementos de

L'11I regimento das J'\-açõ,�s r.
niclas atacaram Ulll batalhão

inimigo,:\o comoco do com

lra te. após hns'\'e ,t,l'IH'<t de t.i,
1 os. .�s unidades da" N,a;çfie;-;

Front do OLt'ayo Exercito
;'a Coréia, !) (l'P) Forras
d,.s Naç.ie» t'uida' del:jycl'am
(I avance norte-:.'oreanos ao

sul d'= Wnnju, 110 setor ce[]tra'
til' frei: l, obl'ig'H,ndo-os a re,

'l:nar mediante violentos COll,

ASSALTADO O CARRO PAGADOR. DA i�,REDE MINEmA
RIO, ,9 (Merid.) - Seis

fugitivos da CCllônia de
Curuaití estiveram na re

dação do «Diário Carióca»,
para dizer que foram força�
dos a Evadir-se daquela
Colônia por ter se criado
um ambiente! de coação e

ameaças ínsuportavels, de
pois da realização do in-

qmUien'r1a'dtoo', hpáaratero;aPpouSradr.etEa([·s� apOnlar�' O capl-Ia-o lUl�Z Parlo ale,ore(jlle provu\'?lmente o sr, Ciri- 1 egimentos. I'ea'lizam anmçOs

i0 ,Jllu'lor s�rú madiuo na pre, de sor,iag'�Il1' pat'a tentor qu�-
!'iüencia naciontall do PSD, a- bnl1' as lig:�çõe:; bastallt,�s

causas dos incidentes que

fi:).r�andn-se que o sr. Nereu ,fl'ouxas, entre as forçq" fl�" se verificaram ,entr�1

os.OS funC'Onar1·0S .

H[,lllOS' reluta em .aceitar de ! �ações Unidas, ao sul e sulle:s- doentes e os delegados ad-

novo, e.sSa prebcndu'. '�e de Suwon. ministrativos, Temem oS

y-·-;"t'-d----I---.---d--I-h · ��:�tesou��.ostrà��:::�i:� -Preso lambem o advogado Ingelo G.
ISI a a pe os alDlgos o a elo . a ��:�'ec�:en��çã��1 d:e;r:� c�;����iUi�M:r��duérito�ô:.�li;( ;;�!teper::o���:�eraá i:�����-tre s�; �����op�: �:;r�:t�o:a n!� mO_

lIId
iS

d d t' d C"d L R-b
trata-st' de elfmentos pe- dilIgenCIa na sede! do Club 80_ houver ordem judicial. mento" ComparecI à !;iid'! do

resl enCI8 O epu a O I II I as rigosos à disciplina.
.

�Ial Militar, on�e' a jogatina RIO, 9 ( .. erid.) - O capltão Centro, do qual SCU' advogado. a

RIO 9 (M
.

d )
Imperava, devendo 'envia-lo, a- Luiz ,I?,orto Alegre, !presidp.nte chamado,' entretanto, :rrrêso"

, ,e1'l " manhã, à Justiça. A ,policia do Centro Social Ji..lilHar disse, ilegalmente -e arbit�'a"ül1nente

R b d b" t
lO delegacia de menores in· está interessaCla no depoime,').to à r�portagem:

'

pr,::te.starei junto ã Ord<:>m dos

OU a 195 o le os avaliados em varias milhares de cruzeiros forma qu�1 tambem no Rio
do presidente do Club, mas, o "Reafirmo em meu uom� e em Advogados",

FI
' .

r 9 (D
' -- -

delegado P�rEira Cqsta,. julgou �ome de !:\'leu iormão, que o:,; po-
onal1Opo IS. . O COI'- ll':la d� cosinha. O me'ial.le os h.']lél'es palra lJ'dxe; UJil

_ VOCÉ tem uma 't'es.pon. des;:ec�ssanG,:J. seu �epo'lmento, llc' ais. foram '. coniventeS nJ jo-
l'€t,pol](121:.te da Merid,J �, ;\.- ou llle:iantes ec('raram no ftré- \ Jlwdalhão tendo a ima:!em de AS-1m, o capItão LUIz Porto A- g.o eXIstente ·no cenho havendo

� sabiHdade social, Já l.''Operou I d
.'.

'

pesar tia atividade desen\'ol\'Í- dio. onde f:zenulI 11!1::1 ',; .. ,_! S:io José. COiU correu'", de 'pra- ••. � •

egre" evera assmur a. grave recebido p'l'l()pinas afim de que

da "'<3. I,olicia, .'ob .' llirc<:ào I 'L" ,. li I" .. ', "I' _ li j ,

"

'P� :.' . ,

I
na, llqulI:laçao do analfabetis- de·nuncla. dg que: os funcionários pennitiss!'l_m o funcionamento

.
)', a\ ,I al a l!n ,,,riOS 111 •. hl 3, um �lL �'l cOUl 'pedra loxa, B '}? A' d b' da Polícia eram mensalmente do me.sIllo. A t "'"

Ú t t I' I'
. ., .

mo no raSI. "lU e a a rIr PO':l: '!l.L�mOS os

O '211en e �Ut' ldes SI!llÜ�;-; de res oe l'ruzelro I, tei.lo fun:l- � CtllCO toernos de r::;up'''� sendo d d
-

d I
pagos, para permitir '() funcio_ nonle'" em juizo O advogado'

II
.

r
• I,

,. tiro curSQ e e ucaçao e aN t·
.�,'

;, meu a. num comha.e :se:1l dl1 entr(-j ontras COI!;:"" de !:c- : ',!ln azu.l' uÔvo. um de linha!
nwnen o do cassm-o. bem cemo Angelo Cabedo Brocchei major

,. I !' dultas indicar r spe t' O O ef d ta·
'

1reguas a \'ugabundagelll que :1l2110S imPOl'lancia, 05 se"uin- I h"anco um aZlll-ma;'ir�lo tipo
. os e C IV s, n mes r orma 0, mbem encontra_se

1"1"
, -,

'"

I'
., das pee,soas comprometIdas, O preso ,tendo dIto que tudo fo'

l'u H,a desEIr·.reada e da pn:,ao ,es O!}Jl,toS:. i�lqU(lii.o, um de !:.'a:l::mira ie,. '

,!

l;�'e�'entiva ,<:elT2tutla {'ontr3 Lna laCtl t'om IÚlllilla de :�1l1 glbi', l1�ado; um da "Ren<.:r", IE fIW � • J"<trIos !al'aJ)IOS prG.'l".�Ldos, CL·nlill�elros. t21:do nesta Ul1Ja' :endo a calça de formalo "bom stao per eltamente ace'rta os:mrlacioso- a,_saltos contÍnuam }"11I11ell'<I, com cabo e bainha l:acha"; (ht;?,�, capas ga:JmrcHne, I ' '

ai l'cpelil'-'c, de:.t,walido-se en· (!L- [ll'�lta e iucl'U J:�çôes :.l Oll- i:iE'ndo uma IlIova toda forrada

Iire (�Ics o ley:.:rlo ,I t' fJO ra; ;'0: uma canêta Ioda de ouro, d:= SêÚl" Hni,�rela fUl'hl-CÔl'; u-I
• el Ca-tete

'

-'e' /tu'l'e'.hlt·nt:ia do deputat[o Cid {ollllato de 1I11lil pena d�, gali- 1 ]l'� aboto,adnra c moedas de OS re 09'°5 O e ai
Loures Rib,,;. õ\ l-tia Frd Ca- ilha, e011l a irnTição Lem- I praln -anhga; UHla lIJ€/daJla de .

ll'2ca, na Pl'úia ,I� Fllr"l, IH aura"; Hill L'queiro IlHll't'? lH'<lt,a. POl'ceta�a, com f' imu. OtiJnista O sr. Dq,nton Coelho sobre as de'rHarches politicas
QucIJran(lo l!lll \'idro da ja- "H�I'Cllks", inoxid<t\'el; lllenos' ee.l11_de Nossa Senhora da Con- PORTO' ALEGRE, ti 1.l\lerL. cionanl COIU sc,t::!llranJ'U e J·egu·

I
"�,, avii::tando-me com o gal. Du.

ct'lçao; m:p sa'patos pretos, sO-. dioIWJ) - De re!!res�o de S. larid::.:·1e ab"olut�". ao sr. 'U,''''',''_
I ,I

' � lU - " ira, traI:tsnútindo �."

Func.llonara'" em MI-nas,' Ja.u� borracha, .1=Iara homem; 'Paulo, lJa'\sOU por esta capit!:<", Encontro

I I � g'a� ,o resu:tado das Palestras.
:e:,) toalhas de bunho, marca- () sr, Dantoll Coelho e :ma co- Pl:'rl!untado :;obre o encon- '" t 1
I I ]' I

� J. lido, ,por anta, ue''tmvo ve,se
,ea,' conl . >., bordnd!';!S com 1 mi tiya .1 ,caminho- do Rio. Oll- tro entre O" ,"rs, C.etul·l'O \Ta1,.

I

b b
i

""., em harmonia' com os reais in.

a P"'I"m�l�ra a r."ca de 1
!JOltta de CI'UZ; oito lmdhas de "Ido pel'os "Asso,eiados", deela- gas e Eurico Duh'l3l informou Ipress.�s n3!cionais".

I W rost�); seis 10a1lu'(s de rôsdiO, I rOl! o SI'. Danton . Coe:lro: � o �l'. nanton Coe;110 que ele ,h d G
'I 1 I " l\1 A

Sobre o eDU.larque o 1ir. c_

. 11 e JlI lO, mareauas com 1. '" "Hea!ltnente existe um am!bi- se dará aSl:iim que o .sr. Getu· lulira V.arg'�fl,. disse:

automeve."'s do Brasl"l 1 b�rdadas :'t ll11l�Illina: sét:e ta-I ente d:! amgIa cO;llpreensão no Vargas chegue ao Rio. E "Impossivel ainda prever

I p.ete.s de ,barrl1E1lro; dO;"'1 len. ',' entre o 1<;,.ua1 e o fUtllJ':'l nrl?- �'lbre suas c-utrevis'las
1] h

<com o com I�·egurança. oQ dia do em-

.

_

'1
Çues e, hn o, .marcados com

I �ld(nle com o nobre ob]'etivo !Wl Dlltl'a ir.'·ormou'. b l

1'1'[ () Ll()RI7(-I"'r',' II ('I' I I R
�,IJ, arque do sr. Getulio Yar!!;'rl,

) .' 1 /." :,." ,"�l'.-,:; j Espe,to o segUIn le (e'�)a, . ,; OitO lent,'ues de cl'etôn(�, de proPlcl'ar ao pa1's Uln cll'nl'a
�

.

"Posso assegurai" que o 'prc- E t 11 12 V
'

; Idiom:ll () !-!D\'el'110 III111el- (!to: marcado'; com r R, três tO'1 'I'b' t-
n 1'e e ,o sr, argas m-

. , , , \"
" ,- 'le segur.allç", e eqm I rIO aO sidente Dutra / está perfeita-

1'0 acaha dE: (,:'Iel'l[' 1I11l pedl-l "1:11l face dos JHll'e,'eres e lhas de ;iuho: para Ch:l' quatil'o <I
• .

t d
formará ao: sr. Ailllemar de

.. , 'I
., • • , neces· anos num momen 'o· c mente entrosado com o presÍ- 1': " .. ti Idi.! d:l illllla .-\F:\l. de :\IUlltch, '[." infoI'ilWCÚ2s ('onstalltes tio crikbas brancas; tl'ês Yestidos l'f

_

t
'

rSa'lTOS a�Uafo.a .eXa:'13 a -fim de

, _. _

I - .-

I ",raves apr�B.soes <Juan o a dente eleito tudo :fia1'ilHando d l' t d
l';ll', :J l'OllstI'U<';:IO, Ill'!a!a 'aél i Pi'cce,,�o dé'firo o IJl.'dido nos de Iii l''ll cinza d'l '�<;:lopel''' e 't _ .

t
'. 'J' o go,verna ar pau IS a, gran e

.

" "
"

.

' " ' " Sl ·uaçao 111 ernacIOllu'l - COIl- IJara que a tra�.slllissão do po.
(_; IUl](JOIHlJllellto, (lU belo Hn_ I "e"lIl1ltes r)O", '. (Iue Est'10 d,' 111ll xadrez clnza-aztlll' lLll1'1 t' t t d

aliado' do pl'�ito- , ir' buscá-lo
.

',� . " . , "',' 111110U - 1'a an 'o-se dos iu- clf.T se proce':,se em abso.Juta

1.'1. zonl,te.. de. lIl1,la•. gl'all�le f,f,'lhl'i. jl ;!t','l1'do com a lei, 'baseiaJ.Il-:;e I
:-.itia, �i!}za, COI_H boléro ti.a meS_ t

em São ;f>efdro".
_

el'eSS,es da nJ:;.r;ão os relortios cfJPt.Ialiúauc, <I 'sínalunuo a E
.

'1
,a O.e <lutO.1I0\ eIS, que sef a as- lIO Plano de Hel'llpCr2\:Ho e ma cor, de la; uma bolsa de t.

b �,.·l ac e Guis
,

do Ca ete e de !tu estão per· �Jdmeira etapa úa I}.c.:Wcr,Ção
.�llll a prlllleira do I:kasil. A- i {', lerem-s" :, lllutt'l'ia ti': ('O!1l- IToeodilo Illarl'on', seis yesti_ Perguntado sobr.e o el1COn.

I
[eilamente acertado.:; e f.un. dH familia brasiÍ'úra, Continuo 1

.

iém (�·o pt::-;SO,!t t(·....·nico tia .\u, l'E;en,'ia tio Estada: aI Te.IT-e- dos dei d\da de diversas côres:
ro dos g:enerais Góis' :Montei.

lo-L:niol1 SI,\. tia Saxonia, l'O· j 1'0 de \lI; mil melros quadra, un�:J. blusa de :ã dnza; UIll '�po-
- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - 1'0 e EstiJac. Lea:, resporrleu:

,Llll,CJ'o:lill atllalllll'l:,Lc, lla :\FJI.! do': na ('idade indwitri,!\ situa- (,1.O\·e1'" de lú, cinza, pa,ra. ho- Deve te�r a crl·se I "Foi fruto dial amizade que

iODOS os eng�llh€�ros da ant,_ oi:. no JIlunicípio de COlltagelll: l,Joem: trê� mantas de �:eda pa-
UlH)' o� dois ,ca:bos de guerra e

l"b' 13'I'\- t·
e lt 'd RIO, 9 �Merid.l - .\.fim. Je

�a a I'wa ,'>
"

des nllda na b) FOI'�':I de ;-,tO a LUtIO HP; ':) r� senhora, �ellÚO UllUl verde,

I
os s us resu aa03 po em ser não prejUdicar a� diligências

última gllelTa, ..I,. propo;<ta a- Í(;I; .... 1:-,ü mil lilI'os Ue agu,a, úub'a de riscos brar.�os e vel'-

;.. t I
sintetizados nas seguintes ex· Em curso e o inquérito jtlstau�

])l'csentada pela Fil'lll;; alendi. PCj' hora: ti I lsenç1io de im- me]hos e' out'ra: branca. e azul; 50 uçao na ura
pre':sões que o galo Góis pe· rado pelo Cartorio da Divisão

1'0"",,, :�stad1iai!; pejo prazo de !!lilH mank, d� 'Iii, azul-mario
diu transmHisse ao sr. 'Getulio de. Policia PcJ'itica, passou à

t

I
disposição do Chefe de policia

gm';tD e llllla p"odu�t1o .ulllal (,;11':0 anos, nos lel'mos do jJa- Ilho; um lenço, grande de seda,

Opl-nia-O do sr Guslavo.Gapanelna
(COnclili na Z,a p_a_-g_i_n_a.....-:- o_e_n�g-e-n-h-e-i-ro--.;-F-e-.,.-n-a-n-d-o_s_a_n_'t_'3... .........:.,.....:....:_.....:. ..;i.:.;;;fIe :!,elle can'os de lip" popu. 1 e(','\' do SI'. S€cretall'io das Fi_ mal'cado eom c:. R,; um p'a.ifo �

;<11', ,\ elllpi'9sn serú t'ollstitui, nanç'!IS, de seda de côr beije; uma

f
RIO, 9 (Merid,) - O sr.' trata_se df! uma questão de in_ l---------

..............----------c--

(,i! :'�1I ,'ot'je(�ade ;!,IlI:'lIilll:' .bJ:a_1 S�rú lambem <I,tellliÍdo, qllan mantii. de Iii xadrez; uh'el'sa's Gustavo. Oapanema repetidas ,terpretação do te��to c:m:t,.tucio·
�t!ell a €1 t�l'a ,o (�apltaJ InLclal do 101' 'OjJol'luno, o P€uido de o··lIl1i 'as par;', homens, e mui- v9zes declarou qUe no casO' de nal, se' isto é 'ceI'to ,:;) mandato

de leO mi:hõe» de l'J'u;r.eiros. ('ool�el',3f<ão do Estado 1>al'n. l1)y, ontl'os objetos de.uso··{.,a- impasse entre a Câmara e o se_ .de segurança; impet;ado -pelo lir.

]�epcis de otn'idos os ''':'t'l'eta- lÍe::r;,'l'o do possiyel e razoave·. seiro', nado, em face do pr,élblema da Castilho Cabral t"!m fundamen-
ccnvocação extr�ordinária do to, além do mérito de prOvocar

rios da Agrkultura e das Fi. :,j;t'cnç;ão d� iM'n�'õ'�s e melli· - - - - - atual CO'ngresso, aJé 9 de mar- o Supremo .sobre a m�tel'iia em

nanÇ!ls. que denull ao pl'oeesso I (j;j� Iq,ai;-; da eOl1lp�tell<,i<l do ......>lÇ . ..\.lU SEUS ANlJNCIOi" ÇO, letão caberia recurso 1.10 STF, debate, e que ameaça. conduzir

]Jilt'en'!res favoraveis.'o govel'.!ltiunjj·ipio e dlll ('nião..._. :!.H-
Este ;;"!u ponto_,de vista no -en- o Congr.e.sso a uma cl"ise, e

1l'HdOI' '.\Iiltoll Call1Pos IJl'nfn'iu J l�-!I�;lt I H' :\lillon Campos
..

·. _NESTE DIARIO tanto; é C'ontrariado 'por

outresl
cujas cOnsequencias poderão ser

B I· N Yt k
.

p-'FI I cd I hpat'lamentare,s, inclusivo: o I:!r. as maiS deeastrosas ·para {) fun_ t
'

'

II ..

___ . ,�_.__�
-_.

.

�,�___ �ee:!�o, �a:��,� :;t:t:�n;.� c�� ����:�.enb�ãOe a�!�:r����d�:)Ut�� a .more - ew or -. ,::' "� �,�. e p I
tPl:\\':II�==-::IIIII-_IIIIIII"_.; se q�e se ,eshO'ça �wnt'2' da i� I motivo, ou melhor por conside_! PORTOS DO MAR DAS CARAIBAS"j

P A R A F E R IDA S r translgenCla assumIda pela ma',o rar procedente o referido man·
•

"
,

ria _dos deputados, deve ter 50....; dato de ,segur2l'lça que o min'is- Maraea-Ibo GuantaE C Z E MAS I
lêlçao natural". diante: do pro· tro LUiz Gal.::ltti s:1 citou inf·:Jr_ I '

.

- -

nWClcÍamento. da, :mais alta cOrte 'mações ia respeito à mesa da

I CI N F L AMA ç O E 5,
de justiça dO' país, Esta o})i_ Camara. Diante disso -tudo in_ umana -- Dorlamarnião aliás, encontra fundàmen_ dica que, na impOSSibilidade de .,-

C O C E 1 R A 5 I

to no caso da cassação '6 do. um entendimento 'entre as duas ReServá de pra!:A. pBS�géns e,demàis
preenchimento doo mandato do cas.aS do Congresso sObre a dL

I
AGENTES!

F R E I R A S 1

S1", Luiz; C_arlos prestes, cujas vergencia surgida. em torno da - ClA. COMERCIO E IND.USrItDIA .";fI, T ·BTTnGcont�overs�as a' l,espeito foram extensão des atuais mandai,os
....n. J.U...'1Ll iUD

E S P I N H A 5 I E TC.
desfeI,tas diante do pronuncia- parlaroentares, $.té 9 de roarço,

I TA I A I 'I'elegrs� «MOOREMAOK»
.

ITA J ii J
�ento d,o STF, quando consulta- caiba aO' STF, o pronunci;amen�
QI), Neste caso, oomo !Il.O atual, to filtlal SObre ,!iii. ,ma.�, .im'I;

\

Sogueira (;,'a'('(éZ e Cirib ,Ju

lJior ti\'ei'él.ll ]Jl'Ossegllimento.
lA�lldo· {'el'to que ° pre;-;ideni.e
':0 PSD tere 110\(1 l'onl.alo COlll

(l go\'ern"f 101' e1?il'0. (l' jll'�'I:
liente: da Calltara. aliú<;, seguiu
para o }ljo, de\'elldo I'egl'e:;�m'
" e' ta 'l'apitaI, pllr [cd':, a se,

JII:tl'll ü!ltloura, Tah'ez no \)1'0-
:>;illlo dia li se remia a Comis
-;:10 Executiya do PSD p\3Jra ou

';ir um relalo eil'cllnslan('i�ldo
de sr. Cil'ilo .1LlI�io!' a propo»i
to da ... negoCÜ-l'Ç(l�l:-i' (!e que t'elll
:h1l'ticiPado, I\essa Gca�::i(l. o

))resid�nte tiO partido dirú �'los
C"lIlp:li"?Il'iros lIS condiçiies llle

tlia'nte as quais {) PSD jloderil
*:�tabele('er um "lllndlls-\'h·en.

l;:bor<l1' eOlll o SI'. Lucas :\ f)

glleira t;arcez. embonl o, di.

;'igent'e� do partido elltee·dalll
(�'.Ie o futuro go\'el'llador, j)'or

"',"ll j,urna, d('ve reei pl'oeamen
;c c�Jl'ir UIll ('l'édi,'o ti .. ,"I'1"Oal'.,

�;.: em favor do pal'tido p1'mi-
did" pe:o SI'. Cirilo, Junior.

.\Puralllos, ainda, que não se

cogita, P01' enquanto, de pre·
en'her as Yagas dos SI'S l,as
t]n Yilli.",",. ('o 'lêa ;\P'O e PU

nin r:a\·c�1l'an!;i. lia .alta direção
do PSD. Soubemos. talllhem,

. Declara: o correspondente
que os .€i,SpecÍatistEt; rorte.a
mericano:s. não prevêem qu'e o

--���------�--�----,--------���----------��

pressionando

�------------

Acõrdo entre o P.S.D. e o
sr. Lucas Hogueira

.

Gareez
s. P,\lfLO. \J 1j.\lerid,l .. _ .. tli" COIl! o ''ut'essor tio SI', A

r.,!l'�'C· que estamos na illlinen"l :ihemar IL.. Barros. Desde logo
{'[;l de \'lI a t'ouh€eer as iJa»e,;

,
S� acenlull que o pensamento

do ucordo que se inlenta fir-Il'i'ell llllillls,L<e, entl'e os pes-

1',ar entre o PSD e o gD\'errJl' �,E'tlista;,. é !la sentido de que
':01' e:eil'o de S,io Paulo, As l1e· 0 PSD não podo d�ix,"I' d:. 1'0-

'DE VIAÇÃO
se adotou a pratica dE' São ridi.onal)' -- Reina intenso
Paulo, no Eenti.do de 80- mistério eín torno do as:'
mente permitir que as me- salto· ao carro pagador da
110r.fi3 do 18 a.nos viagem RêdJ 1fin;�ra de Viação,
sozinhas, quando munidas donde feiram.. subtraídos oi
de p.ermissão escrita dosl'tenta: mil cruzeiros. A Po

p�is e salvo conduto poli· lícia vistoriou' o carró, mi-':
Clal.. . da se sabendo quanto às
B. HORIZONTE, 9 (Me- \ suas conclusões.

.

SAIGON, 9 (DF) - A H21la
que se está tira_

na zonm costeira {la

f!'Olllteira é mais do que uma

simp:es batalliai por uma ·posi
ção de fronteira. As grandes
forças !fUe estão sendo atira..
das 'OOlltra o's exércitos legais
vieram demonstrar que se tra

ta dei. um combatI!!' par,ai contro
lar os -aVaIlf,OS ao norte de.

Hali!phong, que não: é somen te

um porto de suprimento para
todo- o ,perimetro deFensivo
francês na Indochina do nor

te, IDas', tam'hem, um vita� ,pon
to 'de evacua:ção, como garan
tia de nma ev·entual invasão

(,lll m'3.ssa 'dos comuni"'<'1S d)Í,
n('$es. A perda de H;aipnuug

os sr�· Lucas

Fugiram daColonia de
Curupaití sei's lepro�os

rMasa(rado�

jSAIGON, 9 (DP) - o
QUllrtel General frand!s
inf.orma que duas Pode

res,!!".,> forças dos rebe,�
des_ comunistas d-o Viet.
Minh, foram aniquiladas
na regIao dos arrozai'S
do rio' vermelh.o. Num
"iolento f.ombate: IJi-'rta
de Haiphong, foram a

prisionadoS' 110 co·munis-

1:a8; e norutrO!� combate
e m Hadyong, fora.n
maSsacrados pelo menos

100·éomunistas.

rápidas ti

no

'EXPRESSO lTAJ

PresO quando desembarcava
um avião ·procedente de VarsO,l

.

Será interrogada. pela poliCia
..

B, HORIZONTE, 1) (Merid. )
- O centro dos 'chauffeurs de
Belo' Horizonte, decidiu que os

motoristas da capital- ,mineira.
.palisCm a usar um anel simbó.,
lico, à semelhança do anel de

gr3.u dos médicos, a.dvogados e

engenheiros.
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