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Encerra a nota du governo, hra;
snetro, sobre a nossa participação
militar no cOlúlito coreano, uma
atitude digna, uma confissão amar

ga e uma advert<:;ncia séria. Não
se furta o Brasil a nonrar os seus

comprorntssos nem poderia fazê-lo.
€ondiciona, porém. à realidade da
conjuntura. intet!"!!tcionaI, a sua. a-

desão às snüeltações da ONU. Nflll
adianta cogitarlnGS da remessa d(!

e�ql{�dlÇõf'-S militares fi Coréia,

'quando não estamos em conrliçúe5
de fazi!'-lll. Tanto humana quanto
têc:nicalllente somos desaparelhados
para uma canlllauha como a que
se fere na infeliz península astá-:Rua São Paulo. 269'

ITOUPAVA SECA 301 cíca.
ReCOIl�lece o gover-no brnsfleãro

a. ext(.�nsio e o peso dos seus de-

veres. ll'ron"to está 11al'� aeorrer

com a nQ�ã.G deles 3.9 alIcIo . da

ONU, mas precisa r?z.� .. :u �eg:ll��IJ
as atua.!S contin��cncin� {� dentr,\

das passibilidades D� cíonats. E� rre

ccssário, portanto, que scj�.m es

tudados f.JS meios C{)Dl. a $tttlsfa(__:áo
dos quais a 110SS�)" ]>osh-:fu� no sts ..

tema oei!1clltal se mrrnteuh«- p;:�-
í

ra tsso, nave rã ent.enQ),nlentcs, c,

eertam,;:,utc, se ch.:gal'á ,a.. )J.OIU ter

mo.

aquele, alimento
duas vezes por semanil·
:Diante disso, chegára a conciu

se poderia' fazer qual
na '2,a pga 'letra G}

Este pequeno ç'1"ião norte-coreano ignora perigos
ra manter-se em dia com suas lições. Estudando em uma barraca.
lembrar o perrueno Abraham Lincoln lendo seus livros à Iuz !lo fogo
da lareira, Lincoln tornou-se prcsidente dos .«;5ta.dOS Unidos.

O pequeno que se vê na fotografia está em um orfanato mantido
ilha 'J\:oje Do, ao largo das costas do. Coréia do Sul, pelo Comando
Assistência Civil das Nações Unidas na €ol'éia. O mesmo comando

mantem na ilha um hospital que atende ,5.000 pacíentes por semana.
',O pCqllCllQ orfão é um dos oito mil norte-coreanos levados de vol

ta para sua terra ancestral na ilha de Kojc Do. O medo c o odio aos co

munistas Ievararn-nos a fugir da, Co réía do Norte, para onde seus an

c,estl'ais haviam emigrado há 400 anos.

O Comando de Assistencia Clv'il das Na.ções Unidas na Ce.réia, che
fiado pelo tenente-coronel Charles E. ArnoM. do exército norte_ame
ricano, inclui representantes da Holanda. Tailandia, Inglaterra,
ga e RepÚbli<;a da €oréia. - (Fo�o USIS).

rénl. o !-:"ove-rno br,a�ilciro, nUi.na.

reunjão do seu COIl5!'1l11) {l� Se��t'!.

rança ,....,...... dcverues, }101" issO, ICIHI'"

tar da mais alta. gTavill:ule n CO!1�
fissão. _ que o Bl'i\.sil 'nãu esta

orCI)arzu.lt1, para a. guc rra moderna:

.�s forÇ"a� que cunstituelll OS eretí ..

vos dos noS!'\OS cor!tOS lnilital'es se

reservam para a defesa do te-rI'iti

rio nactonat.
oue llcnsar c!esSil cnnfissão(,l f-,s ...

(amos ,o:lUlll mundo on!ie o prtncí ...

nío das naclonalHlaílcs ID:t!l.telu a, ..

·.csa a vorílcid3de (ia rapina. C�"d::t
�!lçân ê cm 1"ive5ro de ambãções
Basta que se lllC êilUpHc o puder,

:lara que lateje na :!spil'a�ã{t (ie:

crescer. E:.;sa. é a. regra, c]nhora. 3S

yjc!ssitutles hístôrteas susciteIll (-'_';;.. -

ceções, flue não vêm ao caso citar,

não obstante extstam como helos

exemplos. O que nos interessa é

mostrar que, numa fo�e lli!JtóriC�,
no curso da qual ativamente 1).:1]1H'"

enquanto estes não tenham ta o llril,cjpio d:lS nac:ollftliàadt'S,

completado seu r{,!,.latorio ofi- mallda- a prudência - �·irtulle car-

C'aJ Soube-se que o segundo dia l na ativi:lade política - 'lue as

I
H •

n 1 � A)'encontro dos delegados em lConc1ui na .(.a. etra
: Kaesong, para negociar o ar-

místícío será às 10 horas de
-!JI 1. ""�G '1Acampamento de Paz à Mar am;nhã: que eorrespondem às I TINT/l.S VP!bi_lll i� '" .

gern do Rio Imjin 10 (DP) _ 10 horas da noite de hoje no custam um pl>UCO mrus -:.H,� ,.,
•

,,,, c, urna lata 1'" Ie IH»' nuasSabe-se agora que além de ad- Rio dê JaneIro. !;3lj<-1--�".:.. : � :. '. __ o" ,__

;�Fol�so���::S!��t�i:�:!!i��Jr� -N a- -o--,.......s O I r·-e-r a--0'- r-e�lan�amento
"

tambem declarou aos comu- I�
nistas que a delegação aliada lo I !�ãr�s:r��:i�ã�ef;S����Õ�!l:��=

t b Ih d C
I ..

nliVlg:�:�irO��� �1����:â� ;;�� os ra a os na DUU3sao 1Y1Ió iJ;
Nações Unidas desejava a paz, -----'

���a�l� i�\��ãoc�;gl����Ô:;� D.rofundo pesar pelamorte deTrus'ov�possivel uma' paz honrosa. Os
militares destacados neste a-

RIO 10 (Meridional) _ O sr. Ar', Torres,. I�;:esi.!!ellt; d;tcamparr'ento tl·veralu a l'm '

C
. - ��. t "��,·,l "",t-f"'''''' .Tll'�,', -

Delegacão Brasileira d:l. OllllSSaO lhiS:1 ""c,�,j.' ,-�,'."_'U" � e

�Jl:essão de que,'os delegados d para alllicaeão do Ponto IV dQ pl"-.lsideate Haii.'i·Y Truman,
allado_s voltaram esperanço- os,

.

- -, _

'

sos· en�b.?�a não tenham, feito ,j de�I�,rNo�. ab"llios áinda quen1 substituirá o sr, Trus�ow. 11:\
d clararoo' '. . � ao s �

. E' t "t en: toaI'·",,;"" ""'____"';�,;.....,.__';'�t7ri��"""��""""': "
t;,_

-

•
", -,». -

- .. .
,

í:hefia da {l.elegae�� nnrtc·,alnel'lCana. nse�;;:n o, o '-;. ,,,,-

_..
" doi Johnson acaba ill! declarar-me que o �")U (l"(l,:ct!:w fára um<":lTO�UIO, 10 (DP) --::- Qua�- nova escolha imediatamente. l\'l{lsmo aSSlm, crel.o que os ��-::.-te1 Geaeral das Naçoes Um-

t balh sofrer-ao retardamento de alO"uns dIaS, Oll, tarr. e""d
.

l"c um S"'gUlldo co- sos 1'a os
. -

'"

t" '" d N- 11'-·aS pUIJ 1 ou
.

_

d mas não havera solul?ao de con 111111 ...2. e. 1 ao <O.,

municado, anuncIando a volta e StCmtll.11aS'z;;:es llara ''''eo ... .,l)�çõés maiores, im!}eramlo ape-d d 1 g d de K" pOl' a11 o, 1'a " '.... �'" '"
,...., 1 "os seus e e a os a_- !

:nas um profundo pesal' pela Iuorte do sr .... rus OW.
.song. O documento el1tretan�

I O V I t'm ....
ouc"" so'''re o luesmo u"sunto. dIsse:sr. a en 1 f:> ._", II. _.

•

_ "Estamos certos de que o governo n.)rte-,m;-�rlCa110,
TINT�S YPIR;\NG!\ com a mesma sábia visão que o ICYOll a escolher () soro �rus]ow,. . �

I busc;rá um outro homem entre os' grandes ecomn�llstas .!�O�
. . . .. E t d Unidos um nome q,pe, realmente, comprecnaa os PI,?secll-m ,'alHdo e hrIlham mUlto b:e�l:: cOlljUg�dOS do Brasil e Estados Unidos, lm:ta S11DSh-

gastam menos e duram mais tui-los".

-----.,.---------:--------'--

\
. afirma o a'mirante Turnay loy: --

I- «Somente uma paz sagura poderá
por fim ,às hostilidadQs na (!)réio»

" -
" Y�:fi3'

Proolas as Naçõeâ Unidas a reiniciar a lula, caso não

1"- A��p�men�D�eS���1 Alia����bre ,��o �j��rl�s� nã��á po��e�l��!' dízen-(UP) - URGENTE - Falando em nome das Nações Unidas, do que os delegados estavam
o almirante norte-amerteano Turner Joy disse francamente ímpassíveis, não deixando en
aos comunistas que somente. uma paz segura poderá pôr fim à trever, pela expressão dos seus
'guerra na Coréia. Os negociadores aliados e comunistas em rostos, o resultado dos seus

-Kaesong, realizaram, ôntem, duas entrevistas. A primeira, de
manhã e a segunda, à tarde. Na manhã de hoje, quarta-feira,hora do Extremo Oriente, os negociadores da ONU e Comu-.

nistas, voltaram a reunir-se em Kaesong. Ao regressarem a es
.te acampamento, do rio imjin, os negociadores aliados sor
riam. Isto fês com que corresse o rumor de que os mesmos ha
viam conseguido progressos nas negociações iniciais. Os nego
ciadores aliados deverão voltar a KaesDng às dez horas de ho
je, correspondendo às 22 horas de terça-feira, no Rio de Janeí
TO.

trabalhos. Foi pedido aos cor

respondentes que não procu
rem entrevistar os delegados,

EXPRESSO
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SOBR,E TRIESTE
ROMA. 10 (UP) - Revelou-se

que o" goYer!lo it(.�liano realiza
intensas consultas com os EE.
UU., Inglaterra e Iugoslavia a

� respeito dos persistentes rumores
: sôbre úm novo plano' referente
''';0 futuro de Trieste. O governo
'.;' it:tliano. contudo. não iês nenhu-

,

ma declaração oficial sõbr� as
, ,noticias, cada vê!" mais frequen-

. tes, ultünamente, de que os alia
dos tencionam ceder Trieste à

Conclui na 2.0 pag. Letra H

Declara Harry Trumao: _ .._��--:;�--w----��--:

{{Ameaçado o mundo pelo tremendo
!poderio almado da União Soviética}) I
ferman-enéiâ do perigomesmo com suspensão.da lut� �a C���ia

t T d 1 Ilroc'''dlTJ1Cnto �Tn.('CtO C J ..bi-O. o

\VASHING�ON, 1� (UPJ - o presiden e
. rll1�a:n, ?C a- me,o� de "e enr;�;üu' e!;te atflque

rQU que o mun«o contInuara enfrentando por J?ngo I·Cliodo .

o mo' Irar [j11" clf' é iai;:o c " vi
"um gl'andc pedgo internaciOllal", mesmo que haJa. -paz na Co- :er de'acordo COll' tlUSW': ideaj",
réia�

... ConlO e:�elrJpl0. o presidcntf� dc-
Em discurso comemorativo do Dm da llldc�cndeilcia, f)

darou que os Estado,; Unic,t" u,,�
prefiid�!ntc disse qU? é ainda.muito ,ccd? fal'� {hzcr-sc se os

vem estar certe,; Ih (im! sua li ;oer-
governantes COlnUlustas deseJll,m a P,lZ na C0r,Cl.a. i . nade é HuJicada a todos. lndustvl!

"OS Estados Unidos devem' permanecer Vlgllan"(�3,;- pr��- '"
� ..) , 'W l,<"p·a Ctos }>ara o que puder vir a acontcrer" - a"(;!csccntou 1.rum,l:l. "cncl11l Di} .•. 3 Th ': ..

_ "A solução do pl'obhnna cdreano deixa amda em eXlstenma ---'_ -- ---------_..,--

uma grande ameaça para a IJaz do mundo - o tremendo p�de-

REG E I , ft D (=]rio armado da União Soviética. Portanto, os Est���s .�mdos
devem continuar real'mando-se rallidamente para auxIlmr. as

'
'

outras nações livres, constituíndo suas defesas. c�mtenílo � m- ,

fiação e COlubatendo 05 esforços ruSs.os _para domm:u 9 1m.ndo

O nr1liJ"1f!18 nS!!ft el;�';"com suas mentiras, ameaças e subvers:w".
, li' ii! § !UI �Ul!j !U!!!I!I

ABERTA A ESTRADA DA P I\Z
,

-

Falando �obre a iminente conte",
defesas das (lu!r,,� n"t��5 1ivrc,s·', nava 8S atUeS ao

rencla para a su'pen�ão das hosti- TrunWll acw;ou os du,gl'ntc5 "(�-
','.•.. I1!nrt�dlr!idades na Ceréia. () presidente vi(!1icos de c!i1an,'Ol tenÜ�!1d{.l dPli!l- pU II

Trun1an declarou� "As Na�'ücs i1.. nar o lnu]1tlo COUl "nl�nt}ri1s, a�lCa- ..'1" t\:-,sucia�f10 COl'2lcr,'i;�J l! IuoQ
S e sut v<'r-ão" Dl" se que el'-', '

. 1·· .,nidas propuscran"! lnais Ulna vez ça.
.

j ..� �;-..:I. ;: du",t.ria.l {h� BlunH!lUlU i-!t.l (�nglLtl'
::}_ue a lu� seja suspcns�. �o?re as nos odelanl nao porque 501110S

li- (l se-:;;nintc lt;h";;ta:rnn:
bases. contidas nos pl"lUClplOS da 1nericano�, mas !"vorque sornos

_ HTeJlho -;" t;nU�Í�H·a.O �1� f;;'}�.ll�1 ...

C<lrta e. por ·fim, os lideres comu- vres".
-

•

!liicai' 'J1J(! a {"�mal'a Fedl'!"l'-l ar1'."
nistas concordaram em falar acer- ESFOltÇO DEl\IONIACO

ba de rc:�pilar o 1".".;::to da deputa.-
ca do armisticio. Et possivel que TrUIU:'311 acrescentou que os go- do Ludo r;lttel1court, 'I11P vl�a'Va
eles tenhaln decidido renunciar à vernantes russos estão desenvol- eliminar as �f.:õc::; ao porta.dor. (.'on
;ua agressão na Coréia. Se isso for vendo esforço destinado a persua- gratulo-me atra:vés dessa JH·e5t.!gio�a,
verdade, está aberta a estrada pa- dir as outras nações de que os a- "ntida!!:" cam as cla�ses produtoras
ra a solução pacífica do problen1a lnericanos não lutam pela liberda- de�;s�l região por este resultado (llH'
�oreano. 'l'Qdavia, não podemos eE- de. "Este astuto. �nescrupuloso e ..ein ao Clwolltro de w:t cxiwt"Uva.
tal' certos ainda ue que os dirigen- demonia·3o ataque não pode f'er re- Corrliais s�udao:;õ!'s - Jorge L:H;I;r
tes comunistc'ls desejam realmente pelido com arm"" militares. Nüo tia·',
l paz. Ainda é m"uito (·cdo para se podemos t:rnnspassar a mentira p.om

dizer o que eles têm no espirito. baioneta" ou destruir a frnude "cm

.:>rã,) desejo especular com I) resul- o fogo de metralhadoras. As unicas
tado de qualquer conferencia que armas contra tais inimigos são UI11

PANICO NUM
,

DEPOSITO DE
,

MATERIAL BELlCO
I'

i RIO" 11 (Meridional) - Na

II tarde de õntcm houve um só
rio pânico no depõsito de ma

, terial bélico na. lo(,alidade- ele
DeQd�ro, onde' há anos rc
gi!.i;rou-St� uma medonha. ex�

pl{)�ãl) seguida llum incéndia
tkv-astador, com clmtenas de
vitimas. E' Ilue em torno das

proximidades !lo -depósito ma_

nifestou-se um, jncêndio no

capillza.l, que estendeu�se nu

ma .area de cerca de cem me

tros. O pessôal do depósito to
lnou prontamente as medidas
reclarna(tas, sendo chamado 05

bOU1bei"ros que logo comparc
ccram, combatendo as c11a
'Dns ',110 (·apiuzal e extinguin"
do-:':,;: A lUllltidão reunida
·Das· -llrllximídades onservava
a 'lÚáreha do fôgn no caJlin�
zal e as residencias llas pro�
ximídadcs fOI·am se desocu

pando. l'or !im tudo voltou à
noTU1alidade. O pCl·igo não

que o· fôgo a1-

TE'iTAE YFrnMJGA .

" �:t!'H 1,f!�':o i�:ll" J:*1; I�;Jr[['� 1l1:11.Gr

rlJ!poi, üe ;tpUe:H!a t.;tj i)�un rn.eunr

J �eneral Ridg\vay' possa ter com

os comandantes do outro lado. Es
pero que essas conferencias tenham
pleno é:>úto. Se não houver êxito. é
porque os comunistás relÍlmente
não desejam a :paz".

SUEVERSÃO E FRAUDE
O presid�nte disse outra ....ez; que

a guerra ,na Coréia era apenas par
te de um conflito· maior. '·0 ata
que contra a liberdade tem ambito
'nlundial e 'nãó é'sin)plesmente um

ataque á fen'o e fogo, mas um ata�
'que de I<ubversão, anleaças, violen
ci.as. t(u�tl.lr(ls, prisões, ment$rss e

frãudes ... As nações livres não po�
dem ignorar o perigo militar que
p:üra sobre outras partes do mun

do. A a.meaça de agressão soviéti
c� ainda' �ontinua pendente sobre
n1tlitos países, inclusive o noSSo�

Portanto,' devemos continuar levan�
tal1do nossas fOr,,<':5 militares em

ritmo aceJeradu, c devemos c01\ti
nuar anxHinndo H eons1ruçiio dns

CONSOLO

- O. Lafer disse que com a emissão um sapato vir;:' �, cUó[:l!' mil
cruzeiros!

- �L\inda lWDl l!U-e i. ,f;ú,;�:rnu s:.the con\O ;HHlaluos!
iCllrgi? de AUGUSTO BODRIC,UIi!Sl
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INSTITUTO UÉ fAimMI
t,
\

,DR. A,.. ODEB�ECRT

Radioterapia - Rafos-X - Fisioterapia - l\IIetabo-,
. '. llsmo - RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15··

TELEl1'0NE, 1441

. '"

DOENCAS DO CORACÃO
, ,

DR. CAIt;VA:LHQ ,

(Erectrocárdiografi�)
._._., Tratamento de neuroses - (Psieo-�el'apia)
Av. Rio Branco; 5 (sobrado) - Ao lado do C�e.Busch-
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cluiu o Si. Adellno

DOENCASINTERNAS
OPERACÕES ��.. O!"iD1'l.S-' CUR'I'}�S

C�nsuHório:- Travessa 4: de Fev�!'eiro, 3
Fones.. 1433 e '1226
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��'.A i," AlOIS PREl5INGER ;
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Dentista ;Prat. Lic.

_��_::_
(;01\1. ";:0 f\NtJS DE CLINICA --

=======_-_

f:sp':cia:iista '(;m Dentaduras Anàtomicas
_-- PONTE;s EM ACRILICO ----..---

Rua São 'Pauio N. 2a38 -- ITOUPAVA SECÁ
5·

i·-':=====================:==:=====:=====================�.....�i
� DR. JORGE JASPER lê
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A d V O g,a d-o-s.
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DR. ARTHUR BAlSINI
= 'ADVOGADO
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i=_-=,_�CIRURGIÃO DENTISTA
_

Raios-X ::
Especialidade em Baêiografia dentária para

qualquea exame médico -�� -

Rua Brusque Telefone,

H .P R O B S T

Cirurgião-Dentista
:-' ,-

rael:. "!'assei pelo campo do ho

mem preguiçoso, c pela vinha do

nomem ü��ensato; e ei� que achei

que tudo estava cheio !1_e urtigas. c

que os espinhos c�briam a sua su

perfície, e que o muro de pedra es-/fava catdo", (24.. ::;0, 31).
,

A 'falt,. de pnudencía, a rntina.!; preconceito são tantas das ror

mas que favorecem a p regulça e a I-nsensatez, e as rumas de 'lue fala

C> sâbío rei.
� lDR. IVO MOSIMANN

Rua São Paulo N. 2930 - ITO!TPAVA SECA
.;-�- BLUMENAU ---

__. r
j

I

Rua Maranhão N. 2 BLUMENAU

, 'IG
para (l"reali-Ilaç�o' d� _"�ifa'tla �obrà. ISála- das Sessões, em f

10 ,de �-Julho de 1.951. I

fúivf<fEmmendoerfer -
Vereador" ..

CmIJRGIÃO�DENTISTA

lri ',k� KI;Vêl'!íhl'o� 760 -- BLUMENAU

Edifício '�MUTUA", 1.° andar � Salas 13-14
Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506
�- BLUMENAU - Sta. Catarina --

Vende-se lofes DO

ponto d� -praia em

Infol'maç.ões HANS
Ruo. Paulo

CORRETOR
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legisladores vão dar um tal

\sua
grande máíorãa também renda, COli1 a elevação das Não, D50 pode haver na,;jo

golpe na economia nacional e são ao portador, sem porque taxas, inclúsive com. a maior rica com o üC"\'O .r.obre c com

tão' ligeiramente estejam al-" a boa justiça começa � sem- trlbutaçâo dos títulos ao por- :::8 leis em p01'B'.)c�liva não po-

.guns deles classificando de pre por casa e dizem também tador, I) aumento da arrecada- de !li;,::;�l'.:C'�: ser ri;:(," - '::'::'11-

"�bàrões" aos que mais decí- que' é igual pn_ra todos, Será'?" ção se";'?' conseguido, I.Cimdu: na _ .•1 pãg. l-tr,. BI

didarrícnte conco,rrem com o ELEVAÇAO DAS TAXAS - "De 1930 até agora -1- - - -- - - - - - - --

seutrabalho diuturno e com o A conversação mantida com esclareceu () nosso entrevista- lO

s,:u. capital para o engrande- o �r Adelino Augusto �e 1\10- do as modificações dessa' TJ:wt1c- If"'O\1'!l>tra
eímento do pais.. nus enveredou, a segurr, em

1
lei são quase anuais e nennu- "'"" It - 'Iw II ii �

dO�:n;�.l���� t��!O i��l�í�:s��� ��n;ç��a�:eE�o��,!!n��g:ti�;� �1�t:J;asbe�7i��;���5�3 c:��: a verdade ')
mesma ou noutra Iei, a abcli- o gover-no. Levantamos, eu- tr-íbuin+e, pois que pelo de- (::>" um "h"_s.'�,.!.,r "".·'cc'; j

ç�O, da.s apólices Federais, Mu- tão. a hipótese de que, modi- ereto-lei 5.844 a taxação co-

\
o ?1!fl\·ime.J( � bCllc:he"bb ,� .. in-

.

nlClpalS e Estaduais que na ficada a lei do imposto .- de meçava it 0,5 por cento até o cu�testav·:õlmente. um dos mats au-

maxrrno de 20 por cento, daeíosos da rnstorta. Tc,mlo I'C a-
'

..

G
.

B h
.

Pelo Decreto-lei 8.430 esta podcrado de uma lõf\çfn sorni-bar-

: '. ,., .

t
tabela passou !1 vigorar

üez-1,
bai-a e desnr-everuda, íocupletan-

ra- re an a de 1 por cento, isto é, de... ���-:;e (1� ua� rü.)h�Bnt'9"'lt?rri'i/el de

..
'

.

'-.

.

24,000.00' a 30,OOO,Oi} e tndo C"'EC unívcrsat, ele conse.zulu re::;-

. até 20 por cento 11') 1nÚxJi.110. I .nente urna pIJ:=:'lÇÜO �c.np� ..z de ':�t-

. Veio f' Lei já do, Congresso I n,�jr Gesta ou daquela fama, no

D·
.

a. 154 a qual manteve a 1112S- i ::leôtino
.

dos POYO". O sucesso ini-

t I ma tabela até 120.00IJ,OO pas- I ,inl p�r.plclou 0",,'05 SUCei'SQS. A

e earma en Ao 3.anG.o daí em di2.�te aG·e�::id2. última gU2na. 113 qual a Rus:ia

Vi I?e
2 por cento e indo ate 50 ton1ou. _P�lrt� corno aHod3 das .de

por cento. I mccracias Ií vres contra o tútahl-�

I N�: refO,nI;.R e�:. :-!1damcnto I i-ísmo, fOI �nt!'et.m10 nprovdtnda

t Attl eh h"ll � Comu' 131a c:umar� �:)lr:t;:ç�ra b10,gO el:� I pelo cornurusmo cerno se fO"'0 uma

en te' ee e .
u rc" 1-

..

�n ""'5 ns � por cento m�o tarn em ate I etapa dn ri,':ol'-'t;:W untvcrsal, I:;)P10

..'. '. >!iS ,., DO por cen10 mas a renda pre- um do.., aspectos da .guerra elvíl

.. LONDRES, 10 (UP) _ O 'Primeiro Ministro Clement At- tica de reducão dos arrnamen- queremos paz". sagrado à P<lZ".
dial 10<;0 que alcança 3 por I mu"iia; prt:viót:l 1'('" Lenine, Por

tlee disse que.a 'Grã Bretanha continuará seus planos de de-j
.

,
.

Um debate entre Cll1!r�'111'11'
cento na r0a.1idade paga 13 por ,is�". o comunísmo ,_,;u ;w rui-ia <ia

.

.
tos. Quando estes países de-' .... ,� Attlce teve.. que esperar vá, cento ou seja, 13 por cento a I EU!'Gp<l uma grande! !,<,,,shliúi!l,]e

fesa, até que os comunistas áceedam em
- reduzir suas forças. .'

I
;

- �

d t P I

o,' monstrarem sinceramente de- e Ati ee, interrompido varias Prefeitura o Impos o re-

IIJ:ll'a "!l':; utunos. o ccrnu nrmo te-

armadas: Entre aclamacêes da Câmara dos Comuns, Attlee de" rios minutos 'mies de poder J'"
c1arou que "não temos a intenção de atenuar nossos esforços I: sejo de associar-se a- nós. vezes pelas aclamações dos

' dial e ;:: por cento da Rf.'l1<: a, e
I
ria a n:H lado a rmsér ía e ii fome,

f ti tídá responder e quando a fez nc- :oi ating!lltdD.. 35. Pt-ar cento �.S!d- I
a desol,w:lo e a mcrte. I:,�un:lnào

para reforçar nossas de esas".
.

! taremos dispostos a conside- respec IVOS pa 1 ar105, . .
.

.

Era uma resposta ao leader. da oposição; Winston Chur. �I '

d f ldo Cllurchl'll gou haver feito insinuações Ira
o cc!". .rH:�UOll1

e na reall1C;u- !
') de":c�pC!'O dJ� 1):'''°'' martiriza-

rar o numero e noss1_iS orças qual
contl'a O". cOl1je·I'\'adores. Ma- de pagan�o;:. por centp a e,u los pP!a ":l'''l'l'e,. a,,·;:na.ldo a b·

chill, durante o' debáte sobre. a política de defesa. Churchill
. � ". I l-O

dI
-

d
.

t de defesa, Entretanto, não te- disse a6 primeiro ministro do cedulm, e si a can�Gr ::J

I
�::·"1i",,,p:lsf." entre as ferr·a., i.)-

.1>Cl'guntou se Attlee subsc!"evia a ee araçao {) mInis 1'0 da
mos a ínteiu;ão dé atenuar que -'cmpregari3. melhor seu

nifestol.\ que "era de esperar. por cento no \�U Renda :<la ?a,.�. mi,"T:lcJ f. 3,,:·::-�·;,Lde dos

Defêsa, E:rnanuel Shinwell, que dol1lingo passallo declarou que .; realid;,odc es�ara pagandu {) .;O'-Pl":10õ, j!11ri.�"!1':U 0" P:,-;OE 'm:>;5
.

�n:!�!"B::i!:1��í�!!a���;:��\a�1:!�ma ,,�::!i�� :�: !i��;:::;.' nossos esforços para po{ler e autoridade lcm
conse- que todos os membros sou-

'1' contribninte 65 por cento1 I "�r;,,ci :,,'1:1 ú< li""" reDe"", ;,po:!,,-

.'

nossas defesas". guil' alguma discip ina entre bessem que há uma fa]sa cam- Yaler�_a pena o aumen�Q r..c

I
r'lndo-se ""3 lTó'';;'CS iner"",,'. P"-

que fôssem de cooperação. ..... '.. . .:'..
< , 1

t
," . "".Air INTERPRETADA Alguns governos europeus, seus principais miüistros, ao panha dE' paz realizada pelos : cons,ru��!�es �,ar� ú,ar ma�� L,C �:.T,,!d0 os. s: ;,limcntos uae:Gna-

m. J.J ,

d 1 t ou- .. 1" d i metade: oa lenda ao go\{,rno hstas '2 .lS dl':el'�enCIW; ,."'e1'n;;$ lie

Attlee respondeu que
.

tal I mente -e que haviam_ feito conjecturas inves e ançar con ra o comunIstas. Igua menLe eve- I além cto já citado inlp<1sto Im,,',,:; n:,,,6e,;, �"('ond,>,,,lc, sel> "

.' - l""'d' t
' -..., t

-

f
.

d tro lado da Câmara insinua- 1 d' P 1 • ' ,
.

!
'-declaraçao

.. 1aVla, SI o:' 'e�gl- 15�mpre procurou.' a cooper�- que a si uaçao inancclra a se assina ar que o eS�Jo, ar pre.:ii3 I I [J(lcremos cem ,·eiS I :,andcira do p,,�ij'ié ,:10 ,l';}5 \'creU.-

! v?rsada,. ao ser cltada' parclal- çao de outros palses na po11- Grã Bretanha poderia fazer 1 ção in�u!tuosa e que o parti- clente de todos neste paIS e o taxações virmos a fel' llmLi na- dcir:os ir,,(',-':�'e;, ,·",,,",,:,,�.lu-,,e li-

com que se atrasasse a'produ- -do deste lado não se tem. con- de paz mediante a iorça". çãe rie.::? �, __ l n::J!'!1:,�1i.2 n "rcsliginr �.; dE,'.is;;�,s

�ã��::71::�!I::��'d:e
cessasse

"Rep'ele' o· Ira- 'DAVa p'ropost�' dos EE UU 1:;'�,��.;::::;,��::::;0�':�:,:,�;:
Hugh Gaitskell, falou !�::iO�

.

"U' .

. fI li·' .• , ��;�;���,.,.:""'::l"��,,lf����'::;�(!:·' t�:: l���
problema financeiro, infor- .'. L d- '\I:! '�--'"':''' ":'" '.'·:.i�" cl,� u"", m!!lt:-

I
f.;

t
-

n res pego 1"3 n"ü ,,�c'I1"{." o"� --'r"--' ll"a

:nando que o ':superavit" em! nqule açao em o . ... 1 '�.l'lll:'�';i"��;:i:'� :':�'l!��';;"H �'�
ouro e dolp:res. na zo�a �o eE ... t � .

.

'"

• . w I .<.1n3 viGl��l��l�<' d:.c' H :�;1 �iHJ;"�'-' "i1i-

terIíno era' de 54,006.000 de I'
q

nto de trop� s lr�nlana S i �"�CJ._,(.; ',�st,,::(. "':'::-:'r_;'�l� "�"E�:"{"
dobres em fins àe junho. em mOV] roe ..

� \.Ã .. I Cf,!" .. , .....!l,<,>' .. ": C',"'!:"_" ::;

�'o�iparação com ÚJO.qDO.OOO I ASSEGURA, POImM, O GO'VERNO DE TEERA NÃO HA� Y:�i� m::-.ílWlUA ANliVrO[;I.:;) ! _�r .:-:l�:;::,:.r�:',r',,(���-,�;;:, ',:" ;::'���::�
.em!im de março e 39P..OOO.oün I .ADE CONTRA OS INGLESES I.'g�b(":-' -'''''·;''·';e'·. :",d., ,' .• fe"';II-

•
.

b
I" 11-� 'D·· ·1'

.. ..'

t l !"\;��o "',,'!Sa 03 inglc!:'r.s' I i -

, .. :." ri" " iU;:.� �,·.l!ll:_ r-=':l e

�m aezem ro ll1 ..11110; 12:;C, ·_eerJ. 10 (UP) _ O nresÍ- esse· movla'lerlto iraniano em
i I

. c. "",., . c:"-: P'

qÍJe e:';;:;11 diiTlh1l.�iC[G i;i de,:i-! (:;:1<';- {!�\ Co:"".eÚlO, doutor
o o!:>j,;i_ivo de iElp:�d>Ü\ o de-! L�n,lr('s,}O /,:P? ���A'llt· L��' �:::;r<�:�;. :''.'1'':''..�:�:��!� ;"�2 q�:�,:lc��.:,

da. nos pr(!:�üs 111ais elevados � J\10.5:S3eJ.egn· xeJ€110U a suges- ,

-

-

., '" > COUl.ra � s..:.:.bo ..aoern � ...�� L!"_ f, c�:: ""-,".1" '" _ _"'.- o. <:�.- I. h� ,.. .... -. .���

das' rnalfrl�s prin,as é. á �l:(_j ;,fto_ q_t1<, .lhe nzerl1 o embab:ac r
sembarque _de tropas. brlL::.m-1 Lame:1te as maql1inar':':8s c�e 1 ',�,�'.:�;.,,;�,'; ��,,:;·�>,'·!l�,c·.�,:r.�t�;l�·\!�;�

lninuiç�io da.s expc.rtaç:cs da � {�cr -005 Estados Unit;Io51 Hen-' cas c n50 o d� "proteger as clert!entos extren'1ist�:s (�.o ill- ·:C!·_��ú. �-':_.2 que c!:J:r?cli'l:::'["_{ 3 1f:)cr ..

maiOl; parte da Z011<\ ester�ina, � l'y Grudy, p",ra que se fizesse 'lidas e beils dos britânicos". terl;:)r .. do exterior c, ele EW- i,«'" do \:;e<l12:-,1. 11"a fc;: mais dn

acrescentando que Ué
.

bem. ! nos recibos a assinar pelos co- Apressam-se os inesmos circu- do nIg,ml. é dir§gi::la cor�tr:, ,_,,; ',-i!t::des da dit:���aq�: �;�':!�'
'l,Ol1�lvel'que estas influências mandantes de petroleiros uma los em declaraI: aue 1'.a-o '" os empn,gados d3 antiga

cem-"I
ta!'ladf1. "',:0 fez mB:, do !]uc- s"b,

- ... �e t � l'
�, .

menos f<:\'oráveis çemiianem' menção reservando os direitos

"
panhia

" der:hll"il lun cOinuIlÍ- 1:10 2" o pro .. ;:.tJ,·,tL\U .: �'1l1:, ,_!Te;:.

, . .

. ! 1 A 1 T
. O'·,... cogita reste m t d d d d

. - dwctura De .-ua l"üssa':em na

nos pr.oxnTlOS lneses·'. i c,a n,g o _rEmmn 11 COll'lpa- '. _

"

.

OUlelLO, e _e- ca o 3._ cm�alxada do !i'a er':, I '';0'' 1':13 só fi'='iir� <'�";m a lemb]'a:1-

.:jrg��;.;;;;��� ! ;:;;l�;'��:O�::!;::�::� I rBrlJjbaNrc���.. trOIPNa;lI�b:�tâTni8caISI>_�Eon��l'�;'M<E'��'�·�I·,�··,m�:�E:��I'�NC:mf-:l�����1�le��IH��I,��,::,e �O'� A
tou se continuava sendo poh- esper�nça de e!lcont�ar l.:tr.la 'II ,I

_ <
' i! ! ' i � 1 " � ti ,

II
tica do governo que o rearma- soluç�o para a qt;cstao, a des-

I
1 \1 A

J di Illn
menta é urgente e neCessário. peito «!.:.; rejeiçãó de 1'.10ssa- I '

.

- �tatm: ITAJ,lU'-
Attlee respondeu que a paU- degh.

. _ I F'undado em 23 de. Fevereirc-"de 19.35 Endereço Tele$!r. dNCO l)

tlca governamental. já ._foi e'x- �l1qmeta�ao em· Londres ,

. J

posta claramente, Londres, 10 (UP) - Acom- Capital1ntegraHzado '" ... '.. . '" '"

O conservador Lord .1olI:) panha-5c nesta capital, com Fundo de< reserva legal e outras re servo

Rope pcrgtnÚou se Attlee tQ� certa inquietação, o movimen�

maría (m corisideraç5.o a pos"
to de tropas iranianas na 1'13-

sibilidà'>Qe de fazer-"lJU1a dec1a- gião petrolífera da provincia

ração cciJ;nur:il com 0, pi'csidel:-
d{! Kuzietan. Essas tropas, par

te Trl111wn "no sentido de qUe
UClllarmente, teriam ocupado

não. será permitido que' nada
o aer?dromo de Afta KeI, a

desvié ambos os' povo� de seu
190 quilômetros de' Abadan,

propósito declai'ado de paz,
onde, em '1945, já foi realiza

mediante a fôrça",
'. da um'l "descida" de trows

Attlee 'disse que as dedu- britânica:;: transportadas pelo

rações de Trurnan e as' suas ar..

próprias são totalmé!!te da- Exist� agoH a impressão,
nos circulas da Anglo Irànlan
OH Company de Londres, que

l�'l.

nLUMENA1J, n6j�191!

Adelino A.

'l'ec,
.�

anos'

I
(: I

!
*

Comunica que acaba de rece-

ber ,Ul'l7a partida das aFamadas

bicicletas �/emãs IINSU li.
"

.

SEJA INTELIGENTE! Compre a melhor bicicleia na

,COMERCIAL VIEIRI BRUIS S.I.-
15 de Novembro,923 (cio lado da Igreja Matriz)

1:]1'$
Cr$

15, 000.000,00
29,417 . ,252,10

Total dv nâo exigível '" . _ . C!'$ 44A17.252,IO
AGENClt\S E ESCJ.:iTO'RIOS N.\ S PRINCIPAIS �'Ii:Aç:A� no. I;;��f.-%�)O
DESAL�'TA CATARINA, NO RIO DE .JANEmO E eURITIll..,\

Taxas de De pósit.os
Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite dê' Cr$ 50.000,00 4,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Limite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4,1/2% I
Limite de Cr$10.000,00 5% Aviso de 90 dias 5% �

Aviso de- 120 dia.s 5.1/20/(1CAJ'ITALIZAÇAO SEIUESTR.4L ---

ABRA m'l>\ CONTA NO «IMCO)} E PAGTTE 00l'f CHEQUE
.

MtM•• *'fWI'4j. • DliM I'NIA LiA Ji€jj!&JkJ!._"!&+EMi#4i&&&.g.WÇ#kJi;�9

BI CleLETA
Dürkopp

I

consaJ{tatIa l>c!OS maiores ciclistas lmmdiais. Companhia Boavista ào Se
Séde: Riu de Janeiro· AY.. 13 de MaiOg 23 .. BISO andar
SUCURSAIS E AGÊN CL'\S EIU TODOS OS ES TADOS DO BRASIL

flfs
Oürkopp

!
.

E'o fruto de m:ús de 83 ano� de contÍ11Uos estudos' r
, aperfeIçoamentos para ch�g'ar-se ao resultado sur-IIreendente de apresentar a melhor bicicleta mundial.
/nente conhecida. ' '.' I

I·' .'

.'
'.

.

.

r
"

Dürkopp
ta'DüRKOPPWERKE A. G. Bielefeld (Alemanha) é

1 índice' de .uma IOllg'a trajetórÍa 110 fahríco de Bicide
:-as vencedoras de inúmeras corridas.

/.,
.

I

�-------------

CAPITAL E RESERVA S: l\>Iais de ' .. ,

RECEITA DE PREl\UOS EiJI 1950:�ltlais de

CR $ 62.000, ooo,do
CU· f,� 116, 000·000,00

®t., l1i#MfM$.-----

OPERA NOS RA MOS DE INCENDIO - TRANSPORTE EIU

GERAL

PESSO�I\IS

CASCOS

ACIDENTES DO TRABALHO- AC1íD!'�NTES

- ACIDl!.:N'l'ES DE TRAN S�'l'O -

RESPONSABILIDADE

DE BLUMENAU

Bua Dr. Wereu Ramoi Noo 49 ta

/ .

1.0
Caixa . Postal n.o 253 - TeldoD.'C 1167 - End. TeI. {<ETllL\.»

SUBAGÊNCIAS NAS PRINOIPAIS LOCALID,,'\D:ESDE- SAi�:rA CATARINA

ÇL&EL ;m

"

1

I
I
I
I

II
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ra, filha da SL� Vy,:. P:-t;.,linu su, :r::jC,t _!. -:':'ln Beclt.
veíra, comercial

Faz ancs em d"t::.\ di" hGjé o

Carlo.s Pofalll.
Comp1ét.a h�lJC 1:1<1 ';

mavéra d? e:...:�s��n"" .!
.. ', ., inu.:!' 'l� _

santl:� menina EdIl', ríJl1nln J 1

sr. F.aFx Z'mmCj'nw,nn

ciante nastn praçs.
'

MATERIAL - Um pedaço d�'

fazenda felputía, de ::5 por

'''nu" nós, o j�V�ll F'lavío Allen. ,cm 011 "ed:1('Os dI' gttard;onapos.
,;e. f:1hO da "T F;'("rl'7'Í<'O Cfll'!fH

'ou tra·l-.a� ....['·h�'l. 4 pedaçoi'l Je

cOléga de lmDI'ensa.
...

.cr,au[ (.re h�j� a

: _1..- lena). be- [11t"'l ·Js flj'il";_ PJ�O
.

docinro S.A. e vereador á

marn Muriicipal.

�;lv('s {1'1 r "'I (I"c11e-do ft''!(',:l_

nário ,la firma Roherto 1+1'0:;_

:.,T'ü.
p mroo cm,

P.lli.IL\.

s"�ui.t:t,..: M�"ilC'
A - corpo, co rrar 2 pedaç:'".
l'tIO'd:> B -- parte supez-ícr ,u

cor-po -- cor lar 2 pe"'l�çrs. �lo[_
de C - p"11� inf 1:0" eh co--p :

- co"'l-�r 2 ped�'.;cs. Mal 'f' 'D
parte interna di' pf!rn[[ rl'0zeira
- cor-tar- '2 p�daç')s Moldt' E --,parte intetu'1 la p irna t r [[ZC1r.l

I
- cortar 2 p«d-'ço" M:llde F '_

I
parte externa (1.1 pr rna tl'azeira I

'I
- co!'tUl' 2 pedzÇcos.' MOlde. G - !

,"LeVe i>àla
j}'l!:t2 interna da perna da fl'[�l1l1� .uso pular,

cortar 2 pOdaços, !.Iulde H _ o, tanto, siga as

'1enau°l', esposa do sr. Gui:}lel'�
,m-o Krumm<'nal1_"1' funcioná do,

relha - c:Jrtar 2 pedaços, Mo'_ be.!ura pnra
.

. de! - p�t'nh,t - cortar <1 "e
aposentado d'l Prefeit'l1'3 :MUI11_' "' . " -

{'i�}"lL O st��pultan:�nto *,;erifico_'_!
da,:os de f['�trO ou couro S

- INSTRT'CdES I'AR \..
'P ontem a� 16 horas no C-;n 1 'I

L 1

, ,.. OOS'I'U.P.A
ter a EV::t!l,';"dICO, trnr{n- ;cr'n"p Iva c esposa, _. C"'O') CO"! {)- "d'

- I [lC'or.1].J .anhamon.o. I
-

v_�
-

.. - .:.3' ',,"lo

C"111 c na scrmenio uo ser

vr;_1
"" ....., . í do direit::l ::u�tapost('�, costa-<:

t
•

í' •.. ",,,!,,,,.�,,,, ,.J", 1'\",. Il-'-"or'eni o, C;L
� ..:: rpr>p.b�:��.. 0 rOlll' '1 � - _) � ... � 1':: �Hs :i·G pesporlUlndo a :parte sup9rior do

ile ,To�Á C';lI"OS, :'cc-rid' ':'. "e usa à!' StI"'l z" I corpo n"'s dois ped3ç:Js do cor.,

ônrem, no Hõsp'ta' S�11,1 "2 dQ"�nv�l.1 po, fazendo coincidir as more-s

r;I1:1, ·I" .... n "-:o ouvldn p6 o·Y.1 ; (N -com, N e O cem O). Rep'�_
, ,

é"ng',l_ i ir mEsma {)peraçã.o cCm as p"d.::'-

Co�nemÓI)a he,::. ô1. P'l-�""d P! d..1

seu aniverS!'lio lla::l'cio, o rc

Artur- Jacinta, f,_ '<11

tél'Í'O do Tl'ab"lho na ,jzinha

dade d'Ol It3Jaí.
Anivers::n-ia_se hOf�

srea Luiza elas Neves

Está em f'sbs desde o dia
O,�orr'u nllte_::<llt. TIl

Sar�f-3 C"" ut ina,

c�dad€, o ínf'l!..l.=-t3 pnssam- 11,_ ,

rla exma sra Da. Olga Kl'uI'..l-

do COrl'e11re o lar (1:) sr, Doruln.,
e

gos ]\{ano(" Vicente e de sua ""_

POSa Da. ]}:r�]'la Rau'i11o, com )

advento de sua filhinha Ondí;

na.

erro o nascim.:uto d� sua

Ihínha n"",;.:;.�let\G M3r�a. D�:!::'rj.··(�;J

ontem nes�a cit!'Jde, eStá de par.: ;

bens o lar nO :,1', l,i;ilsOll d:J

Se'nbr.acher. e ds rua d;p:na f!S ...

posa, sr8 T�rezinha A,

ves da Luz.

Ct;.�:'\MENTO
Re�lisal11_s" !teJe no

do Reg16tl'O C!v!l de SLw' cldH,jí'� Ij ..

seguintes consórcios: 'dt firo Ji; ..

lar'u Ma11oe: do Rosario C:.l11l ;

ç;rLu M:n'ia 1"<I:;;el: <10 sr. ;,;'b
COl'ré� oom L1 !:i1't31 Nllce Y'ICU'l_

'\,'z'" levn!!l LICOR DE
,

á CACAU XAVIER

"qu�ndQ cel'.t1' "ll ,'qner ['SADO C:O"1l1 SUCESSO HA'

01W!cI". P�)_ �!A.[S DE MEIO SE'CULO
- . "

.. ,,_,,_. ........... l �·Ç�

-- S�J.Es. 'VOCÉ tem uma respon·
_ ilJilidade social, Já c'loperou
"l! i.iGuidaçâo do analfabetis
' • ., no Brasil? Ajude' a' abrir

de educaçãe de ...

Af3TI�t� L ':')0 Dfl'

tJC· I-IAC;·i\.. f3\\.- ..\}II

.!La f' ,'u 11 ,'� Julho 1951.

rics d .. L!!Yla f·}ha (lO sr. Dol..'_ li a v ' t' r1 (J

v".l Fao-t't'\d�s rl'l:"l- LU"1a; d',

:::1-'1
prude-nc!"=I ljB1C1

Monoel Antonio l nac"eto l/lI";
-<:�����"1 ch"e' ��1!y �nl pl ")ve1to v:1ha e trndicional França

a srta P.\u'in" V'Lntc;:in '1.ckrãn n,e"('llt r'!l� lll,e rEgl' que tanta influência tem excl'ni_

1,-,',1.11C!'te" '_('l're'():;, I do sôbre a formação intelectu,ll
cant'átc� do sôbrê" forma�ãQ inte'ecêua-,

D,�T \. I 1'1::-, g�raçõcs, :::0 pOnto de se tiL

t p 1'14-(.1) \ f,: 2:11'. 11 • �-er: HT,:"odo hOlnenl tem du"3.S

Carla::: \Veitgn��t COll1 �1 SPta }�1�

lj;:1 prcst, filha t}� " ...

, rI. DI1' E;- ti'

l!; sã", minha amig?,
: mo,OS g:;;,stc:momos f'S receitas
! aue lhe damos hOJe. Se voc� ,L

v r um pouco l1c im2 gmac:ão '

'd<:'t f!nt;Jsia, fC'ch�'l. o� alhos1+ OH

1 me�mo scnhr· ele OUlO� at",�l'h�,

I :: ;,A 111.!fl. q".Hl PCi: i c:abOl'énndü ts_

(s � 19-1: '1ria� t1!.trll dacl'�êles pCto· ...

( C '), ,. p' tQre,eO� rinçõ -s li'
I'��----�--�--�--�------�--�.

F";I'ul1"':!, da provença, B:Jl'go�

nha (!li r:o� €:'legant�s t' a....�isto.

Ciático'" ! estam'antes d3 Paris.

Para começar temos"

BETERRAB . .'\S A' :MODA' DO

COM CIDRA

Ponha d:Jjs cepo

nUma frig-idcir'1. Antes
.:! p:'i,rr'.:s: a terra em que naSCH'

c [l França", r�Ceb�211!(1S tamheUl

rIO C'� P ,", unla influência não nlrno� i01_

portante nO set::!r ela cu'inárlE. 1',

cozinha

t:Jdo o

'lnEntO e 05 franc�ses são ';0:'.
,

. - ..

trcnOrnos por tradlçao e 110r cu _

tI "Deus ePl

de RpuI P-UB'7 S J. -- PrGcul'e_f\:
n08 bõa" L, \ r::�' as OU I'eça

Schorlc; c � ,"

ia Srta Bel1�a à-fanlnl

minUtOS,
GALI'nCHAf: AO

BRANCO

Copz'nh) ;1,

um ,bom essa de lroi. Derreta O

tUt�nO. ��coJha cl,:;'s Ol!

de <õpa),
�:Ja'<; OU m.Cllos grQ5S3s. A' par_

tE., r:foguc um pouco de cebo>, di "hum.

bem picitch eln bastante

ID:'lIl'1
")obre os c:ob'ics,

teiga e junte dl:pois farinha '�2 força' e enx�gue' vark'S

I trigo::>, mex�ndo SEÍnpre ate fiCá"
I
com b:;;stanl{; ág:.1a

í
bem escura. Junte uma, pitada DeDo's de secos

I
, d to; > '1' ":l

I ! ..

í d� _Plment=' o ,r� no. 01'114;; t rJ.t'e d�ve 8e1' foi�o ':0 �r livre \ POIS
'3Q'!ecgr "'! b�terrllba corb(la ('ui sob um �ol SU'lVC. esfregu�_'J:'

I senhor se eng:Jnou

I rodelas,
misture no t'efógad(} '" I

com um Pl'tl�"o {b' sell�� anhrtn!. dar_lue Cf dinheiro - diz ao

ne nremt'nto d_e serv1r junte Ficarãn llnios, mac:,->z, br-ilhan�

m'Õia colh�r de vmagre hem for,
te.. e iMos.

! -, ,."

� te." ,
-- �- -- - _. - --, -' --- - -

I GRATIN DE BATATAS f..:

DELFIN'1'1JS

.....

R�[.1izCiU_S�" cldez pe1!'"l jtY'·Cr:l

"Úle.!��o, o en.nce L1o.1trir.r.l011'a� C::1

pr t.:dan "3 srta Iso!dc !-r:ZE}\'1::rJ_ b

g.:n, fIno ornamenta da ..;:ocL=_ l'C p"'.:lL:O apurr.cer.l
dade Jae,:1 Í11h'1 d:> SI'r Etk'� e t nl se:;'ll:Jrl "'I. ünl

Esfregue o int�ribr de um pr i •

,t) de l'Jafl:"O O'J própt!o p:l1'3, {

�:) forno com um deht� dê alh 1.

KiClvmg-n, co:n o sr, l,,,'is :-1"_

,�a, c'Tntado� e Hldu<.:.f I.·1�\1 t ln

Londras. no Il'ln'e'p'o PO .E'v

dn SUl Os ':1 chG; ac;,na fl;:ê.tn
do·s ,.,

sJ1eC10S dr] b�Yl'lhrl! I} uf€1. .......

�c cOfi('Qrrirb

d,"o�

3�J'(lnlnnnIIHnl[!r.UfIIUnIJlm,IIIUUJrlllnfrlUIlfllll'ff'l'IJllflHllttllllI.;

i
..

Casinl\ras ! �am�rai3S! i
l'c'i'·N'E"""""""'y"n,

.." .. ;n.."""",,,,,,,,

_
HOje. a'3 ::0 bC;!'35; "Dh-lrtí-5c P.'2.11h:mdü". com o sor- ==

teio de CrS 500,00, o[cl·t'1do3 nela Caixa EC!:'l1õmÍca Fede- E
ral, IJg. de Blumenau. I\'ío:11.gõmery Ciíft, Pau Douglas _::
Cornell 13o:..,11e1's e Bnir:i Loebel, em -

4'/Uusão 'PerdidaU ª
Dois sargentos que conquÍslarani. o coração de uma cida- ª
de e de toc'o o mundo. A hístoria da "ponte aen;m" para;::
Bel'!irn. F.lme comple�D. r�[lm aç[:o. romal1{!i2 e bravura.::
Comedia e lli'TI argumento e:1ternecedor. Acamp. Compl.:=

s: nacional e jornal arnêricano. Prf'{�ú<; de coslmne. :: ;: "
:::

:imiííliiítiiíiiiiiiíimmiííímiiiliiíilliii;iímmi;.iiiiiiiiiiiiiiíijiiiiiiiíii, ,- - J.mruumml.nHmmmmhmlmUmHll$z:iimmlltlmnnmW!u1:mni� .

-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
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:i{J
go com o direito a 60% de
abatimento, bem como (6-

rão abatimento de 50%, L"�:

f. t.O

q. a�)111'JçãG t:"::__ �.,:t :inu" 'IP1'(!_

�::-n�on a fesegi:t!".t: '; ch?p-::- ..-:TlÜ:..i:

pai tnm tnf o de E·nr�tol. E\· lL;"J

I
I�eSta ago�'a que (.J 'j.E.�·gt\n�o ...

Ci-u:-;e, �ía:::. P10bSt, Se!"1 !-.t1:}o r..a" vejJ pl':&gr2:Y''}uuo seus jÓl,;OS
�or;_.._.", H. .n. :.\I._l!1ic!� e 1)12C�d')

J
para a cliS!luta d0 eertnme QU'"

.L I. '!�ra "e� 'r � uz:-. ( ccnt.r.ua jnte�[H,;s;�n!LsS!!ilO e

T1UI'O)'] ngn c L'i: :'�',' ;.): � S-l',:l (:I,S,' que ti v :;"<1.' I qUe o TOl'lle'O Tnç::o Erroelnb�r-

, e�).1 l!��_f' l. fut!::'.vl, corno �l j'e:!!'J.l.-_ i go Pe'l�zz�t!� .s':j� t�rminad�:;,
!'.T _ ��':1 ela co et \"3 do� dlrlg�i.lt� s t!d

I
ViSIO se f ncoutrar eln sua "fase

i_.I;.D, ci::; q�l- :::1:e-"€.al0S 110-...·0- rma".

r! �P":- bü� :ztJ:;,::':�� �3ra K'�udlu ê:'3 -J.:-:,.. 'rGUOS os membros que C01l1_

!)�JL·tiSt3S riost:I:-n,:::s. 1 põem Ia nova dirf't3ria da Liga.
CC,,-T.I. 7 vó� .....

s conn-a 3 o sr. i:". ! R;ost�lfn'-;(L de D:;�!)�rt:-s, são
.as ';csé �CJr nC.4L'á de lec:h:._'c! dgnr s :�cs nos-os .aplau,ços e d'l
o i�$tO prcmin lC1cS !€h.YH't1:-!' -O�.L,,' uõ::-ni:r=ção. não só p;'1(!}3
�·�.!�,i�35 pr=st o dos cru b2J�f L .: ',-:t:"l� ..,,�';ço�· C1U("i ii pr",s.tar'!!!'l fl·)

;13 IJir::: q�l�� e:e cC'lU_�;ll 11'1 !'Ú� (:� �"0"'''O l·ic.:ulf,S9 ��nl'� tanl
1" S 111eihor-g O-g niZ:1"'�-!j é;:! �. -l�'" :� t3 m-_lito qt!� farão p'U.c�

-

-

.... 1. Fí0r.:·r]en c: I;:'�"\ tI,·:.€: 801r'.

Vkc_Pr's;d�n!p:, \Va1dem:lr Pa-
\. sl : :r\.J!�).-r."tbroq d- ,111117',; Di.;,'�

B!lnng"rten. Dr . Ar vinc \V'"'lte �

passado í Ga!.'T'L!,!or. rn-. C'O\'Í,S \�on Haf.�
, '1 tr.ndtral' e Erieo J. Kr 'eger; Ju:
�-li.Pp1S·" ,,_.

elementos titulares, B"oi ��:1�1-a zes SuhstilUlO;� (1,) J .D .. I), OVf_

se!€.;:.icnado de aspirantes �.��:�"r��.l(:"-'il"a !_�:",.i)"i_ a de fogo, da -ei0 Colistc� ..�ra�j) e O[\\P'I1l:')
Olímpico e do Guarani. Con- (n.�:..�l [,;;-.!1:!'âl-:.1 airocos os C0!11- S("h.... :):-d� r; "luzes �up12nteS (.l1

-
�

. I
•

,innando uma vez mais a ca- �'a!lh(,;l"J;; de Caroço . A ccn-] J.D.D. Ose::!!' Z'.',Jck<l', Werner

tegoría do seu quadro o clu- , ;il;;'�l:'l '.0 nrélío em t�:'l�.'nO I Tender
" M"nzJ(, "') Izo��l1j; C'CJ{'

be de Testo Central deu uma foi th LI:;. ,.lho Fisca'. Abdon N[!varro

bela I L'no; e Vitêll"O F',i:ne1,o'i; D?_

Vi�ados pel� Figu�ir�nse
OS craks;Ohvio e' Bclomini

: �.

Iní'orrnacões extra-cífcíaís, pcnhnr-sa-á, no que parece,
. indas da Cf'��Jital do E�tado� no sentldo de contratar Bolo
�;?O conta de QU� UD.1 &:r�}!!!:>::; níní e Otávio, centro-médio e

Iube rlhéo está interessado meia direita do Carlos Re
em obter o concurso de dois 1"n:1X, f'f'Hlpeão estadual, En
T <::6'11)1;('05 jogDdorcs do fute- centrara muitas dificuldades,
'")01 do Vale do 11éJjaL E' ele contudo. pois os dois craques,
a Figuc!I'{,Il:;;:, více-campeão qt:c são irmãos, estão muito
':!3t3di_�:,I. O alvi-negro em- bê:!::' Li C� Brl'_sr"f1_1e.

pl ina.r Desparrivo : HC'U1Utb

R;.�n�;} DIFIT�ü:t.:"l r.t��lJ���l" COf�1 suas 11 horas diárias
ue il'l'::>dia:;áu está ao seu di2};:Ô:" c, o lWl'llel'OSO público
ouyij�ti:: quer ouv:ir sua lli:nsagea1 de vf.:':idas.

Ganhe mais anunciando, tor�le-se m:::is conhecido do

público,

c-x-x-

TERRA ARR.ASADA
Libelo contra um govêrnol

n1��II

flores!
E UH' rl.t'p irnento COf9J"S.· 11 .::hh.. ·'·l·O conti"t-t !I� pOl_tlcos

.j'le !e!'::t3! �Irn transfOl'm1�r j·iqtl·l- F�;::t::Jlln e O Brasil !lUUJfi

�rra clr; ningu-rn, ou. c,nlr..O di;!,. \feer.o' tJl�n]�t.ltr o autor �

)lI�a t-ri"�l ur.!"r�;::ada.

drJ Lhrramento, 203 _. RIO DE JANfi�tRO �,

- -

Edições O CRUZEIRO

'A (n{ernalional lhs oferec:;: fôrça econômica

,=�!!�!!�����=;::;;;q para a indústria, por iniermeclio de lJinQ 5érie
;;;

•

comp�efa de motores inciuslri<!is. Modolos para
funeionar CI sa�olína, querosene -ou Dfe�,I.I
desde 16 H. P. afé 180 H. P.

CONJUNTOS ELÉTRICOS
A série de mofares lnfernafioitru
com geradores inclui modelos 1:0"

capacidade de 1 I<W. ari as KW.

lista,
trin,
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c:f'nJ} eh: r\�S:::'i.t��3S. a. Cnr_

t��r{l de Expo!+2:��'io s Tm.,

pGnn�3Q Ll�) B:Jneo do Bru_

,,,ii con"idci'OU' incluídas na

proibição exnr=ssa no artl ,

t;3 4, da lei 1.310, de 15 ctt;

i8n�'ro d,� 1941 tod�s cs

compostos e minérios de 'lo

rânio E: tódo, b�m cerno

nh=m mnis de O,Ú5"i; t!�

q71alqu.er um de:::-'::}. DeS53..

munv irn todas as exporta.
çõe�:: de ln::ut'l'ia1S dessa nH

tl:n�z1 só s-rlo aurortzsds a

depois de ouvido O Ccnse.,
lho Nac'onal de pesqui�a� '"

o Depurtamtnto Nscíona"
de Produçiio Mineral, vl,

�ando_sc. com is�o, Impedir-
�l eva:::;fto d� !!.1Hteri'as pr+,
ma". ind:sp,nsúve:s à def!::.
Ba tio pais. "': "! .

p

da numa luta contra Franc-:)".
Declarou que Brown tinha obtí;

do sua informação em Tolosa. Fran
ça, durante uma Convenção dos
Síndicatos Espanhois no exilio.

Acrescentou Sufzber'ger que Bro

wn disse em seu relataria ao QG
que a greve de Barcelona não foi

apenas economica ou exporrtanea
mas stm uma greve planejada. que
refletia um antagonismo político
contra o regime de Franco.
Brown -Coi citado como tendo di

to que .., oposição antt-franquístr
na Espanha desejava conhecer :'

intenção de seus aliados depois de

acontecimentos em Barcelona. S,

eles desejarem manifestações vi'
lentas contra Franco, isto poder
ser feito. Ern caso contrario, a-

-, forças de Franco ficarão sujeitas :'

propaganda comunista sovíêtícr

que está sendo dirigida ao povo es

panhol.
Sulzber;;er declarou que BroW1

tambem ioi informado de que o

povo espanhol. no caso de guerra
não apoiará ·Franco 'e ficará com

_. -- - _;_ - - - - - - -

'INTAS YPIRANGA
ara todos 1>8 fins; desde a casa

.is modesta até o arrogante
arranha-céu.

TINTA YPIRANGA
secam rápido e brilham muito
gastam menos e duram mais

provando que, realmente,
-nem digno de dirig'1.· os

,'Os do Municip'o. Como' se

A O BRASIL
MESMA MOEDA:

- .

qUe a população receb-u a sua'

nomeação, peíos atq5 que vaa

D'·.at:c9.ndo e plo ante.projétO
qus já está elaborundo par,

enviar à Câmnta lVIunic'pa';
eorn o objetivo de 2c'�bar com

'1 crgin f:nance'ra da Prefei[.t.

ra, ínclusíve, acaban.jo com -:,

prática noc'vn de exist;rem car.

o;:os cr paz: s .di' enriquecer, em

Peti��J� 110VO hdgamelllo para o marechal Pelain
P/-."RlS, IG nJ?l-O:; depu-I ,,',,:lC-'ses a lutarem-em favor, O disturbio causado pela

pl!�a_-i()s comunistas e antt-co-] da "reconciliacão e não "'111 fa· I proposta durou alguns minutos
rtl;·'·.l'ói;.s lusultarum-sc mutua- '1-,>[11" rla vingança" e pidu que í apenas e o ancião deputado pô
me;",i,� naAssernbléla Nacional Pétair. !OS3e submetido a novo' de terminar seu discurso sem

!C�O :Jx�ó�:; o jni--io d3 ?0S"B,O' tt'!gDn1cnto.
'
novas i�lt('rrupçõE:s ..

í·Ll.l>..�l ral qurEJdn o pres�t:lente

Ià�;, _j."..,';;;;:'-·:";:11ei:l. Eu,:ene Pebr:l
l:c:'", 4)(1 (.3 �n,l.'s ;\� {tlGdf; H1-=_:din

r;'���f�('����;�:�ll:��;���lli i!}l��l�:��� 1
�!� 1 ,�:'{; iL: {t�_ll \_���1�2 a �� t:-l Li;.:,":,rcr

Pí.·;-.c·�L��·T [q- r:. ; .. (·r;t<;.l::i-} :'Ud pi�O
r,;USt:l) O'.) C�1.11;,:;·i1;;�,:: C:-tlne�·a
l�E"{J [t �7�'lt:l'C �Ci.�).ljX�J I'etaint�

��;:.�:��� '��cl,r;,!�.i�\�L: r.�:nr���
!,onder,:;:f!: 'Vf:s não sois fran
ces�:cq. '1 e.� S013 russos'.
PebellCf. que 1111nca em sua

vida h8ViJ. pronunciado em

ptlbU�o 11111 discurso foi eleito
depulall0 em lugar de seu fi·
lho, que tem o mesmo nome
seu e ql�e está incapácitado le·
galr::1ente para ocupar cargos
eh'Uvas porque foi um dos de
putados que em junho de 1940
votO\! a f<1'/Or da moçao conce·
dendo poderes extraordinários
a Petain,

O ancião Pebelier presidirá
a As�emblein Nacional até que
es1a eleja ;:eu presidente pcr
HIP.n€·nte. Foi escolhido para
presidir as sessões proviscria
mmJt(� em virtude de ser o de·
Il1:tado mais velho.
No discurso que pronunciou

a<.' oo::'upar ;1 presidencia da As
sembleia, Pebelier exortou os

r\1o, 10 (Merid.) - Res_

." .---�- ---_- �---_ .._- -_--

TINTAS YPIRANGA \eustl.nn um pouco mais caro

porque uma lata vale por duas I

volumes, entrar em comuní.,

cf!ção t-lefônica cem as re ..

presentações daqueles dois

P3í�;E's' e conv'dã.Jrs para

criv ar ob�er·v·aà:)rt.:s. Af"r_

m-'u, qur n!o h qubra <'O',
pr!nc!pics ti; (lir�ito !ntcrna_

c�o�lal, r�trH)uir na n:C':;I:1.J.

nlc;&d:l a:JS min -st��·�os do�;
f'.:-�t'_ riurcs d -

s pais: s a:tL Z

cl�!.. cortina. de ferro.

rrum;.t e111;SSÔra :ocal. os ��·l ...

re: d91'es� Levy NeYes, "JOãO l\t��)_

i eh ado l' Ootrin NelO debatia�l

os seUs.

sendo discutidos: E:
perm'ssão para

SOU �!j_�,::I e hon'?st""menfe cs :a ...

,
-'

,

tes.. Em verdade. .0, CErto teria
s;co COlocar. interinamente,' na;
queles cnco c�rg�s <I'='" d,-,]rgil.
do, fiscrôs e -chefes de secçãa
qUB se enconiram sem funçã:>.

F'õra, pcrérn forçado por mr ii

.'os que não ql1er3a -clec:inar Il

:pedia aos eircuns+anies que l'_''í�

O cbr'gassgm -a
. uma revelação

d���rgradável, de procader €_,,_

ccpeionatmento em ':ltsucôrd:l

a

nh'<rá, o ante_projé(o a s:r.
submetido

.pr"sidente

poster<ormente, ccamínha.i

do ao Congresso, estabéte;
cendo o mercado livre do .

cãmbo. Esta nova 'POlítica
não implic3, porém, em qua'_
qu�r alteração na ,taxa ofi
cia" do câmbi::>, que contL·

nuará. vigor:l.nd-u para todas
as _oper;:;çÕ€<;; oomerci-ais,
importação 011 na expOrta.

çã:o de mercarlorlas,
O mercado livre do câm�

Mutu enle
francêses

("om ,o s,eu prognnua.

NUNDR EXISTIU IGUs:il
Mio teve
signiticaçlo

politic�
RIO, 10 <Merid. j - Fon�::s

'em geral bem informadas ncs

aSSuntOS polilicos, dizem <IH" no)

oalm�o, ôn�em, do pr'Õósiclct'tp
G<etúI:o Vale;as cam generais e

numerosas outras perscna:idades

do.mundo ,p'Olit1CO, nã� deve a

sill:nificação que: estão cOmB_

çando a dar:_'be. .t(guns meio�.
O almoço efetuou_se na resi,Je'1o
cia do camp;ralista m�lionário
Levi Ga.sparian e nãO na. res; o

do deputado Paranhcs
Oliveira, como a princip'o se

pensa,vam. Adiantam os :aludido

círculOs qua o .a'moçO' era 1m;.
pedido <te qua;quer imfortan(.jf<
po:ítica, sendo apenas uma reu�

MOORE McCORMACK (NAVEGAÇÃO) S. A.

Passageiros e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPHIA

e Portos do Mar das Caraibas:

GUANTA 8 PUERTO LA CRUZ - CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR • CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informações com os agentes:

elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MALBURG

Telegramas. "Mooremaci<u -
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I
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]!lUA 1.5 DE NOVEIHBRO,
ESqUINA C<JlVI A TRA
YESSA K'EREU RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




