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IENVOLVIDAS NO COMPLOT ALTAS PATENTES DO

EXERCITO ARGENTINO I
RiO, ��!l mh�l·ici!ó.lul) - Uma revolução não se faz sem Ipovo, e II lHlvO <;süi com (} general Juan Perun, disse o ernbai-

Ixador du Argentina, Juan Koocke, esclarecendo que a rebe- ,

TOQUIO, 29 (UP) _ Grandes bnques americanos enHão h'romllii�:t na Al'gentin:t foi totalmente sufocada. Acres- I haram' em ação, ontem, para conter os assaltos crescentes daseentuu que os (lois generais rebelados não contam com sol- I forcas comunistas na Coréia. Essa ofensiva dos vermelhos es-dados para fazer nenhuma revolução. São militares afas�a- tende-se por uma frente de 160 quílõmetros, desde Yonchon,dos da Argentina, em missão pelo exterior e não tem, por IS-
a oeste, até as imediações <la denomínada Colina Desalento,so, ambiente para tentar um. golpe contra o governo. Interro-
no noroeste de Uanggu. Esta ação 'violenta dos comunistasgado se os revoltosos seriam fuzilados, como declarou fi ge-
começou na noite de quinta-feira, Intensificando-se ôntem.neral Juan PernIl, revelou que "na Argentina cumpre-se ri-
Entretanto, na parte oeste central do front, está diminuindognrosamente a Constituieâo'. Acredita o embaixador que a
o fogo da artilharia comunista que -pareee lutar com falta derevolucâo tenha sido orientada por outra nação interessada
munições.na queda do reg ime ímptantado pelo presídeute Peron.

,

DESTRUIDOS 1.020 VEICU- UNIDASTRAlVíAVAM O ASSAS- ilciais encabeçados por UOlS

L�S COMUNISTAS I TOQUIO, 29 (UP) UmSINIO DE l'ERON I Lr ígadeiros e com cumplicí- Toquío, 29 (DP) _ O Q. I comunicado do grande Q. G,Buenos Aires, 2D (DP) ciade de alguma tropa, .1í),}de-
, G. da Fôrça Aérea do Extre- ,Aliado, publicado na manhãOs vespert 1n05, relatando os taram-se da base aerea de

, ' •. , .. '''', '" '" '''' ' m� _ Ori«:nte. �nuncía que seus (de hoje, anuncia que as Na-acontecnueutns de ôntern. re- Rol Palomar. O comunicado A ON,U II.OP(H.UO.·.A AS8I .. lENCl�1 T",C�ICA A !UC,OSL,."IA -

avioes mutthzaram, ontem,' ções Unidas tiveram de lea-,velam que os rebelde;;;
.

na do Ministério da Defesa 013 A assistêncj;,>, técnica da ONU pe rrultuu a l'eillte�J'açfL" na vida nnrina! em 24 horas, o número record Iizar um recúo limitado 11aPraça Maio, planejavalll' o as- que a rebelião também SE es- de cerca de 500.000 mutilados, na IugOSláVia. l de nlil cento e vinte veículos 1 frente ocidentaL Nas frentessassinato do general Parou e tendeu,,_ pm:_mais__�l�tr� dois Na roto "!l,p·"c�m ú 01'. ,\1iroslav Bctovic, cirurulão

traumatolo-I militares comunistas, num I .: .. ,_

_

_ GPdos ministros de Estado que o pontos: á-base aéi:o-naval de gí�t" e ortopernsta ue 1:l,'lgl'adO (ao centro) e a Dra, Valei'ija Pavfettc., total de mil e trinta e quatroacom�anharialn n,a visita que Punta del Iridio, no esl.lI�lrio e511eci��is;:t e111, an,atomia patolt.gitll (á. dír e íta). assistindo a uma <1"-! vôos, Esse número de sorti-
Ideveria fazer ontem pela do Rio Prata. e a remota 11lH

I
rnonst.racãu pr.Ulc dos m.vis mouernos métodos iie r"hahilit:o.çiio de das também é record em vinmanhã, aquele centro mi.litar. na cidade de Mendonza. i')- mutilados. O dr, Henry II, ,KI'ssler, autolrida<ie no assunto e ('(JnSl'lhei-1 te e quatro horas desde o dia IO general .1 uan FO'Oll e sua dos esses golpes foram frus ro cspeciftlizad,. do ONU, e uuem <Iiri,;e a L:'·I,W!l',tr:",[w. (Foi" ONU, doze de junho.

,

'

esposa haviam pldJ,(',je,do vi- trados pelas forças legais. "Sllecial paru "A :":",'ão") - RECUO DAS NAÇÕES '

srtar a escola Lh: :'1:lb ollcims �-'------'

� i�;!�[l�)�n��tL!ay�b����;·� 1�a�\::1� Revoltou se conlra Pero'n R Exe'fP IIiIIto 11' ··'r;' II' e o"lla no'J�!�:�[f�2�S�;�:t;'!:,�::Iin. ii
.

.

II .... .'

Izinho, pois sua ,!SP0:El. 0. EVh
�_.�-�. Percm� 'esta- t-i(;�Ü1i(".itIa '-h�-�' uma

"

semana.
RELATO DO MINISTRO nA

DEFESA
Buenos Aires, 2n ((!Pl

O Ministro ela DcIes,l, ,'eb
tando como irrOl'flped () ;-;10-
virnento rebelde ôntem: disse
que o general reiorm�,dó E(;n
jamin l'vlenendez, a·:"1!np.!',ha
do dum grupo de ofid::-;.is a

migos, conseguiu tomar a en
trada de Campo Maio, à pri
meira hora da madr; Igach,
Depois os rebeldes e,!I;raram
na escola de infantaria. em

tanques, em número de' oito.
Ao mesmo tempo. ou�rG" (J-

Pr Os D

BLUMENAU, (Sta. C'iltar!íllul - Drnningu, :�i1 de
-�--- SE'I'�MBRO DE 1951 =-�_�

ited. Ad. e Ot1cruas
Rua Sã.o Pa.u!o, ::69
l'l'O(rPAVA SECA

RE ELI
G N I

Generais
, , '

Ra· pon�avais
�--�--�--�----�----------�------------�----

Nava. ofensiva na Coréia
Atacam os

de��cento

Pelo Levante

num
II

raio

e

Washington, 29 (UP) _:_ O
Conselho Nacional de Segu
rança anunciou um acordo,
até' agora, secreto entre os

Estados Unidos e a Europa 0-
'cidental, para um bloqueio
econômico contro o .soviet
.russo e seus satélites,
u orgão encarregado da de
fesa da nação, presidido pelo'
presídénte ,'l'ruman', declarou
,que� os países, pariicipa_ntes
coúC'OÍ'dloÜ'arh" 'em com'preto
embargo sobre- "todos os em
harques para o bloco sovié
tico de armas, munições e

implementos de guerra e 'ma
térlais para a, energia atomi
,ca.

O Conselho' de Segurànça
esclareceu que uma estrita
supervisão das exportações
de artigos estratégicos para o

bloco soviétiéo será mantida
por meio de um comité sobre
controles de exportações de
segurança, que está funcio
nando em Paris,
LEVANTAl\iENTO TECNlCO

O Comité Secreto está com

posto por representantes das
nações europeéias ocidentais,

D.:>tTU.1tA

,':;03 C\.DAVERES ANTES DE CUMPRIR

Vitorino Freire aCD�a as aDlori�a�&s le�erais· GliffiO

res�oDsaveis pelo levante DO �sta�o �O. Maranb�o
E..de Barros, ego hipolese:alguma cuncordará com allntervençau
RIO, 29 (l\1edd.) - Dificil- à tarde. auando paraninfará I ção

ou retirada das tropas.
mente poderá ser decretada lo enlace de matrimonio do varias demarcl1es marginais
hoje fi já esperada como cer- deputado Gurgel do A�.:naraL

')
foram. realizadas :1e o.ntem p�

ta '·intervenção no Mara- O relatório do sr. Negrao de ra hOJe. O sr, Vitormo Frei
nháo·'. Todas as providencias LinH. c;ltretanto. j� foi co.n- re reuniu em sua residencia
para tal já foram tomadas, I cluido, acvendo, amda hOJe,

, a. banca�a federal_ de s�u par
restando apenas seI' fixado o

I
ser entregue ao pres�éiei:te i h;Io. A mt�rvençao fOI .�epu-

,

nome do interventpr. O nome Vargas. Segundo alguma.; íon dlada lmanlmemente. Afln:na-
mais falado é o do general I

tes. a decisão do governo so- s�, entreyanto, .que o sr. Vito
Nelson �e Melo. O programa mente \'iri,a segunda-fel:·"" !;?e � 1'111,0 E're�� �ena su�endo q\1.�do preSidente Vargas, para qualqller forma, o sr, r-..egrao 10,

sr. Eu",e,l1Jo de B�rros sol!
hoje, retardou a providencia. de Lima insiste na decisão do cltass� a. �ntervençao federal
O presidente Vargas foi. na governo, que deve ter carat�r I para JustIflcar o at� do .gover�
manhã de hoje. ú cidade de drgente. atendendo a situuçao n,;> fe�era1. .que esta eVIdente.
Rezende, d(:vel1do 1'('gl'éSSill' do Estado, ,;eja pela intervem- Flcar�a, aSSIm, com, sua plena

nutondade gélrantlda. O sr,
'( - :s: - II - J. - 1 Eugênio de B;lrros não con-

cordou. O sr. Eugênio ele Bar-

I ros está redigindo l11U mani
festo a nação. contendo escla
recimentos sôbl'(� os ratüs o-

I (:ol'ridos no Maranhão e ad
vertindo o país do perigoso
precedente qué a intervenção

I em seu Estado deternlinará.
'Por outro lado,' telegrafará a

; todos os governadores protes-
tando contra o ato, O sr. Eu
gênio de Barros, assim, em hi

,

pôtese alguma, concordará
Conelai na !.!:I ]1a);'. 1.1 ra K'

RIO, 2!i (Meridional) -

Ouvido pelo telefone inter·
Hae�onal, o sr. Batista Lu
zardo, que se encontra mll

Euenos Aires, confirmou
que escutou a radio oficial
i.nrormando que fôra de
cretado estado de guerra
na Argentina. Adiantou
que' na Praça Maio havia
grande concentração popu-

Jt -1l - X - X -!t --" - s:

ai

lar, ouvindo-se cousrautes m�J't 29 íMend.i' - Pouco an-
I
mcricano recebeu ontem à tarde.

.. t�i co J,I("10 ena de ontem. chega- comunicação oficíal da embaixada I'VIVaS ao g'Clleral Pernn.. v�un ílO líU::ODl'.':.i.ti as prünel1'3s ín- dos Estados Unidos enl Buenos Ai�
Nâo tinha outros de{'>U-es ,furmaç5co de BU"nos :r�ire,s. O ,51'. res, confirmando a revolta do E-,--fú. 1 • ;.Tnao i·..Jeve� pa"�o!..L a conlerenCldT )I.�rcíto na _4.rgentina. 'r"..-

...... >,,","'
IPor outro lado o embaixa- de porta; fechadas com os chefe:; WASHINGTON, 29 (DP) - Em

d t· M t
. ue "eu gabll1ete " da Divisão Po- face das notícias chegadas de ll.01' argen 'InO elll 1 on eVl- lhica, Aires, espera-se, que o secretário

déu afírlnOU' BUENOS AIRES., 29 (UP) - ii. de Estado Adjunto, Militar e 0<;,. A!'.;enülla d.:crduü greve geral em chefes das diferentes dependên.todo o paü e pecliu que todos os das do Departamento de Estado,trabalhado>:<os se reunrun imediata- para- assuntós da América à':> f,ul,
nlcnte na Praça l\ITmo. �e reunam ainda hoje, em <!unf(.'-
BU1!:NOS AIRES,

-

29 tUPi rim"h especial, para estudar a 51-
Quando o presidente Peron e sua--'tuação.
esposa deveriam comparecer a __ ",GAROAM NOTICIAS Dll.
Praca Maio, onde se realizaria a CAPITAL ARGENTI:'-iA
cerimônia de e"lrega da bandei- 'NASH1NGTON, l!9 ,UP; -- O
ra à Escola de Sub:.Oficiais, al'Juns embaixador da Argentina enl Was
aviões lançaram panfletos assina- hington, sr. Hipolito ,I esus l'az.
óo� pelo general da Reserva, sr. reuniu seus colaboradores ;ogo de
Banjanún lVIenendez. de tendencia L"{�i� de ter sido informado á res_
nacionalista, apelLlndo para o peito dos acontecimentos em Et,e-

� E cl' 8 R"
,

l!.;xercÜo :7lfin1 rie �1"·.te reo,t(1be""o-' nos Aires� Até o momento o em... -� -

- .- " ..,
cesse o "Exército à normal de- !J-ut..xaüur argentino não levelou

agem para o sta o '() '��U'mo(:n�cw", lllleml1tamente. cam,-, qualquer informação díreta ou 0-
,

'

,

'

,

.. Unhões da Cl\iIG. ll1unidos dz altos- I dejal de -Buenos Aires. {ls circu-
_falantes, percorreram us ruas, los governamentais norteaalnenca-

convidando 05 oJ..'erât�os a se <11- i nOs não fó.zem declaraç'ão algunla

h' � b Icl
-'

'
,

.

hrigirem para a Pra!':l Maio. N"ssa "·'m referencia às notícias proce-

C ,e e'·s re e, es maran en'"se,_s-
oplIrtunirtadc a� emb,soras de 1'a- dentes de Buenos Aires e anun-

0'$dio anuncüuoanl quê o governo ha- l: ..anuo a revolta do �ército �r-
via decretado e�tado de ,E,uerrn e I �l'>ntino contra o presidente'! Peran.
difundiram mn apcl.o ao CMT De' Círculos politicos e díplomátl!!os

d R bl'"
acordo ccm verslir.1' não confii.ma-!norte-americanos e estrangeiros Nas pro"ximas' hftr'as' a decisa-ft dR Governo, a epu leIda, teria sido descoberto um "com- :lcompan,bam atentamente C', evo- 1lI!1111 U UplOt" contra a vida do presidente lução dos acontecimentos o: ;·guar· ,

4 B CPeron e q\le deveria produzir 'seus

\ua,n
notlClas malS pormenun,oa- S. LUIZ, 29 (l\1erid.) _ liga FI�rial1o a Terezinha, no mandante do 2, . ., comu-resultados por oc""ião da vi!Sita do das da Capital argentina. Notícias de São João dos Pa- 1 Piauí, fUg'Ílldo, deixando a- nicou ao general Edgardínopresidente á Praça Maio. CONSEQUENCIA DA CAN-

tos r'evelam que o sr. Ral' _ 'I traz o's comnal'he;�o'" "e luta. r que 'elementos suspeitos rop·REUNl.'iO PARA ES'!'UDO DIDATURA EVA PERON p LU U � U
I dDA SITtri\.Ç/i.O I WASHINGTON. 2!} lU?) - Fon- mundo e seu companheiro, ORDEM PARA ATIRAR

_

darain as' proximidades o
WASHINGTON, 2!f IUP) - o I te autorizada declarou ontem que sr. Euclides Neiva, foram Vis-I São Luiz, 29 (lVleridional) paiól de muniçi?es da MariDepartamento de 'Estado norte-a- um telegrama conflImando a re-

tos num J'eep, na estrada que __ O coronel Anacleto, co- ,nha e que, por ISSO, déra_ or.-volta armada na Argel.tina, contra
dE.--' - - - - o governo de Peroll,' chegára ao �, _ - -- - _ .. -

- - -

_ o__ _ _ 'dem aos soldados o' xerCl-

r�!t�:r:�:m��Te�i�ã�Ç��r::� 's I MU LAr RO S DE �?nfr�r�tt��;u::Z�S:s:�. e!fr��
guir, serão estudadas na reunião '!III "- • nna que' ,dali se aprOXllnaSSe.
especial do Secretário 'de Estado

'
,

'I NAS ,PROXIl\'�AS, ii,ORAS

;���rl% C?��'?��1�a�i��C::;��E GUERRA AT0MICA·· En��isf:�O:��j�di��a��d;:U_julgar o alcance dos acontecimen- gada, O: !.J.tlnlstro da ',J\;lstIça,r-' ;G?,p"lns AiI"t��. observado-

I d4
- �

���al���!�Z��O�e����e;�e�i�;n�: Impossive uma segurança, l�;l�:ada foi aiÍuüi ç1ecidido
caoam de eclodir como "conse-

ro'p"lda, p evOlne' Love'tt
.

i imanto á intervonçãó. Aós li·quencia da candidatura da sra. r '

'

'del'es do governo no SenadoL!;V" Perolt à vICe-presidencia da '

d
.

'

};"p�hlica". Os mesmos circulos FORT DEVENS,;, Massachlls- "n:revista a lm�rensa, desde e na ICârnara el apc;nas no-
r·re<Olsam que o crescente descon-

Pt »S (l'P) __ � IJr"ueiras ',' QU2 substituiu' O [feneral Gc,Ol'- Hei" -.cletalhada
-

da" situaçãot,'!l!amenío pelo governo de

pe-I
S- S, _,! • S.. .

"., que obst'rveí naquele ,Es' u1,-.,,�. :te parte..llotadamente, <:lo "manobras de s�mulacros de, ge Marshall como tItular ,,{1'J-
com o fim de habilitá-los aExerCI!". se faZla sentir há um

,"'-U'erra al'-'nlÍca" na hislcr;''''f Departamento da Defesa, o sr.,
d ..... '

I'ce�'f�o tCtl)po e que a candldatu:a � c:.... (.

'1- � exalfllnar. con1. os eiHalS" 1-
d" sra. Eva Peron ã v;ce-preslü·'<l- \ em qUe l'omarão parte tropas ,Lf��·eLc a:ar:!f�S'tou: _ der::;s p(lrlam(;nf�u:es, as :jH,"c'a levou ao auge, esse desconten- de jnf'lntar'a (s(50 marcadas I As otlll1lstaS c1erlaruçoes \'es n{'OI'I·;""i'l':1". qlle S" vc: c�tnl.��'lJ"O. A' despeIto do fato ue .LL c.. •

"r •
� L" "':'I. ; ",._

• u ' c.!._ ...... �;. '"' '

..' "C ...

c;ue u sra. Eva Peron tivesse re-, para o lJrOx1mo meS em I\eya_, feltas 110 to".ln�- a ap.l.c.,,,Çdll I ficaram em. Sao LUIZ, A de.tirado S?"_ candida�tlr,;, em l'aZãCl da
' '

, \ militar da 'energla atômIca de- 'I ch:áC' será tomada dentro de��;" o�,':�e�o�oa:ti��:��ista�a��tl: O general l\Illrk w. Clark.' ram a exagerada imPressão �le vinte e qúàtl'o horas/"
�[.ram o. momento yropicLJ para comandante 'geral das, forç�M que, �tllalme'nt�" .;el:1-�e �'. l_:Ja'G 1 DES�.NTl�ND]!:R�M-SR-, AO
(Concha na�2a. pago letra E) ('ln campanha do Exel'c11n, dlSo ,Uma segurança 1.lp'dd, Jacll e

1 ',DISCU�U�.. O "Q:;\S,O MA-
- - __..; --:,- -',,r - - -

59 a,o pe3!';oll:1 militar em FOl't pouco custosa".
,

(ConClUll1a 2a,.pag.letra C)

�ma' ..=iI e Sen ',,9 -'o ,��v�;��n�f���/�;�rfc�'i;:�����s Yâ� lV!ENINO-PRODlG-Iõ
-

g".'o oD, lena ur,ef't.::> de explosõl"s 'ltJ.j
mieas". :

O t:t;eneral CIUl'k, eÓman::!an. \
te dl;rante a gU'('fl'Q d,:, famosO
;,,1) Exercito. rli!�se (lll'" as trO
Das 0PCI'3:-i'i,,' t:1t;�a;llentc na

vizinhan<:a de CXj}losóe·; a:fJllIL
caS, P, 'lcj"es,'1n!'oll:
"As manobras incluirã,;;, o erl�

sino ás tropas de 'eOmo avançar.
,atr:uvés de umll zona Il2pois 'd"
Uma explOSão atômica,. Estas
PI"O\'us 'lambem terão p:'r 'ohj�
to detCrminar O efe:to psic6'ó
gico de uml' -explosão. de u;na

bomba otômica �oh!'c' aS tropas
e, cOmo ,devem dispersar-se e

'.?obrirem-se flS trl)nns.
LOYEIT ADVERTE

wASHfNGTON, 28 (LP)
O secretário da Ddcsa, sr. Ho
bert, Loveit, pr'evjnou a n13ÇãO',c'o'nira a falça ,crença d� que
as fan1ilsticas arlU'�S atômicas I

'

poderiam proporcionar Uma - Pôde pcrguntar, professor!
"segurança ránida, fácil (" pou-jlingua, ..

co 'eustCS""'. Em sua primeira

"Ainda não possuimos
detaihes completos e por
isso "inesmó, nada podemos
adiantar até agora.
COl'llPLOT CONTRA A VIDA

DE PEI�ON

---.....- ,. __••• ,-,.� o

'Aprovado
o Estaelo ele

I
( - I'

I
RECOLHIDO AO CERCER E o GE!'>lERAL.:RmmLDE - "O GOLPE DE ES'l'A
DO FOI REALIZADO POR REACIONARIgS A SERV ICO DO IMPERIALISMO
NORTE-AMERICANO" ..;_ DECLARA o RÇ,A. _;_ RE FUGIAM NO URUGUAI

I BUENOS AIRES. 29 (U BUENOS AI�...ES, 29 (DP; I fon::ações extra-o.!'iq::-,is di-

I p)
- ACàmara dos Depu- - Declara, erri .cO:p:1l1nicado, I) f z';m que entte estes rebeldes

tados e logo deDois o Senaao, Partido comuniSta Argenti 'chegadas figuram o brigadei-,

I aprovaram, õntem, o decreto no: __ "O golpe;de' Estado foi Ia Guilhermo' Ifu·,·.rai, brigl'l
pelo qual o presidente Juan realizado por r:�.aélonários a deiro Samuel GalIlaeoes�h,?a,Peron proclamou o estado de serviço do impe);l1l'TIsmo nor- comandante Arnaldo MIgllo-

• guerra interno em toda a Ar- I te-americano; ,com o' objetivo ri. 6::imàndanie 'Ju1io Costa e,

gentin�., I de c?l?car. fl tina �ob? ?utros oficiais de menor pn-
I PRESO O GAL. REBELDE dQm1l110 dos, s Umdos'. tente. . _,

.

BUENOS AIRES, 29 (Dp) REF,uGIAl\'I-
.

NENHUM. C9l\1:ENTARIOI - Fontes bem informadas URU', Washington, 29 (UP) - .A
�disseram que o general Ben- lVront,evideu( (DP) impri)nsa locul publicou �om,t jamin Menendes, encontra-se! Sôbre os acou�e�íInentos na destaque as noticias da T::VO-

I recolhIdo ao cárcere do Cole- Argentina,", 0, g"verllo urn- lução que ôntem estourou na

I J gio Militar, situado perto do gllaio' está' identificando se- Arg':!l1tma, iJorém. ainda l�ão
Campo lVIáio. tenta militares, 1fê;be�des ar· e/)n�entou o ;lssunto edHoTla�·

I
COLOCAR A ARGENTIA gentinos que:c ,cp§gaTam ao!

mente. Um porta-voz do De-

l SOB O DOlVlINIO DOS aeródromo de :QU;i'rasco.. em partamenta de Estado, por
J.s� ----�-----�------,-----,

'

ESTADOS UNIDOS quatro aviões militares, In. rConclui na 2a. página letra B)

A BALANCA DA A'I'UALIDA,DE
D i s t r i h u i d :- I' e s:

co�nmcro E lNDUS'fIW\

Ger ano Steio s/a
SECÇÃO :MAQUINAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



11���1cidade, às 19.50 horas.' no

I Hospital Santa Catarina, {) sr. .:iiIII._.•-..-- _

I Caetano Deeke, de 83 anos de
idade. O morto, que era. ,pes
soa bunquista em Bluri1.enau,
onde possuía um vasto circu
lo de amigos e admiradores,
nasceu na visin\13 cidade- de
Brusque, tendo.' entretanto,
9U�'!l1do ainda muíto 11"lO�9, se

transferido para Blumenau.
Seu passamento provocou
grande consterna-áo .nesta

1 cidade, bem COJ�10' em 'Brus
que. recebendo a farn.if ia en

lutada inúmeras demonstra-

I
ções de pesar pelo rude gol-
pe .sorr-ído. , ," "

Q -sr , Caetano Deeke. deixa
viúva.' a sra. ,Rosalia Deek. e

.,...."..,...-'-;-".,;.,..,.,....,......,,...,_...,,...--'__�__.......-.....;.,,----------�_.....__• :I os s,::guintes: .fi1?os: '. A,:-el.<
i Reriê. Udo," .Ricar do e Fl

í

Ida
___� � � \ Deeke Figueiredo.

i -�) ):an.i!ü. (�nllli;,-lçh��� _ upre

l scntamos sinceras condolen-

j elas.
.

�--------'-- -j

! Vende-se
I '

I Um automove! "S,org"war(}-

I'
Hansa" (alemão), último ti-
1.10, .4 portas, com radio "Blau-

pun];". ; '.

Os ." ínteressàdós queiram
I prceurar o' sr, João Luiz

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

! Vieira = �_OTE��R::�:_. �

,

....,.,

A:T E 'N Ç -, ,A ,O
Senhores ,··Industriais!

Ve"de ..se . para':pronta. entrega:
Precisam ..se

U:U - Grupo Djese I Elétrico - 1\'"vo - de 10 'r.::\'A ! 220/380
1':\[ - n"lIl1o llit'se-! Elétrico - Novo --;_ de 36 KVA: V�lt�

]\.r�till!'-t"'S dr-t:'dht::s com o Sn!4 Jriueu Sr.ll��arz - .à Rua. 15 d�
-

NlJ-

,,·amIH'U. ;(;5 - s{Jh. - ex. Po,r:d 1�'2 - DI.U!\fEX_\U

Itr-prH('llbni<' da SOCU:D,\.DE "ICO" LIMITAD,\. ti" Curitiba

Pre
de

?C4m"bor."u" Precrsa-se iho�o p:ü'à serviço ',gerai ,:<le.es�·itól'iQ,'Jle uma. �Ém-
1lI Jl,r�za �e :.rl':m;SIWl't�. ne'1.'� esl�!" (lÚit� -emn fI �J!Vrç:Q';militar.

V N E S
EXIgem-se reí'erencías. Ofertas à llrOjlrio punho para Caixa,

E D -� E uma casa de postal n, ,�3J! - ELViHENAIJ.
.

alvenaria, situada em óti'l - - - - -� -, -- - - - � -- - - - - - - - _,,_.

mo local da pr:�da, com I �"fnmHU��mi!mllm�lImllllmll!flllmflUmlHmmmmmmllmmll�'::
frente 'fiara o mar. ê A t

I'V 5
Informacões com: Fi.::: e n r'.' a o ::

gueiredo, éine Blumenau. :::
.

.!:t'
"

-

ê
'.

- -

"i
� - -- - __ o -- -" - _

Vende-se por m.rtivo: de mudanca a "CASA NÁHYD �
�RAG.A", especializada em nôres' e artigos .para'-noi- =
vas. Única .no gêneru. Situada em ótin;o ponto e com ;;

= bôa freguezia... .
::

;:: 'I'ratar com a lH'opriet:ll'i:t:,;í rua 15 de Novembro; 789. ";, ::
11111UIHlllllli Itlllllllll: I II II II IIIIilHilHIlllllllllltUIlHl li lU IIIUllllfllIm.. :=

- - - -: ,-
- ... -- 1;-- - -,_ - ....:.. �- �-. �

,

...

PRECISA-SE
Um funcionário para es

critório, exigindo-se que
fale alemão' e seja reser-

vis�a, Ordenado inicial de

IICl\$. 1.000,00 - Carta pa
.ra Caixa, Postal, 325 � 1
Nesta. '

" ! Venc:le ·se
Vende-se

.. j
UMA casa de 11UHJf!Ü·.l em I
ótimo Estado, �.ij uada na 1
rua Almirante Bh1'l',)ó;ü. ln- I

'

f
TOMAIS CEN'l'RAL DA PRAIA DE CABEÇUDAS.

ormações, lH'Si:l N�lia(:ão.
cc·!q 4Bá

1
..

�.:� .� ._ __

.

_ _ _

os INrrERESSADOS QUEIRAM SE DIRIGIR '11

V E N DE .. S E [CO=\lPANHIA C01\1E'RCIO E INDIPSTRIA MALa

I nURG; Eívr ITAJA!'. [,�.
Daí terreno de :19,OO(} 1112,
sito na Rua João Pessoa -I - - - - -

Bêeo Porto União. Prece:

\
-'-------------------'--.......------...._..;...;.-

��I:: .J��:O�e��:)a,T����r ;la I V' n d ee .. 'eJ
-

'y'ende'-se -:-1\ Um Motor 'DIESEL estacionárfo ��:,5 HP (600 RPM
r.�OHN &, ROEHLEI�)

Entrega do Depósito -- BLUMENAU
r r b

I Um Grupo DIESEL ELETRICO 42 KVA
,,._;Jll ,elll montado bar e ca- I Um idem idem 56 KVA

11 f.'é Iõcalízadô ; no rnelhoi I• �

Um idem idem 12'0 KVA
ponto do cais, Ver c tratar,
'com I) proprietário na Rua I

t todos de 1000 rpm, 220 volts)
,

S.
' Dois GrUI)OS Diesel Elétricos de 75 KVA -

i". Franciseo n". 118,1 �

a· _IT_l.\.
J

A_
I.

. _. I
rpm. Marca GM - 220 V. 60 C,
Um Gerador AEG, 70 KV.l\, 220 380 V., 50 C.

j .200 rpm. com regulador AUTOl\tIATICO (No-

ii • I :! IV[ A QUI N A S !' I vo, importado, pronto para ser accionado ii um

.

e aQ...OIDO-.,;: D E E S C R E V E R
',1, I, motor diesel ou Locomóvel.

C ' Um Grupo Gerador DIES'L�T., marca "Still" de ?,O

falta de ire ..
: �i ��;����: �()l�n��:l�:� ii I

'

KVA. 220 V. - 50 C.
lC___ o �

. ! i na firma MACHADO II i 'I'odos para pronta entrega do deposito RIO

:: & elA, _ Fone manua'}!;; NEIRO - Condlcões e infol'mú na
i

1{
.

C O l'VI -E R C I A t. "It E X .,

'i' 1 t •

Rua 1:> de Novemhro, 472 � ou Caixa Posiài.
--- B L U 1VI. E 'N A u: ;';__---'--

. ,
.

OTIMOS LOTES DE TERRENO. MEDINDO 340 OU

:150 ME'fROS QUAl1RADOS, SITUADOS NO PONM

_ 40__,_-.__ ._"__ ---
_

EXPRESSO rrASA.RA
Agê-\lCia:

Rua r s Nov., Gi!'), TeL Jtl55

I

1.0 Brasil, carnjjeân :1
2,() LTrtU:�ll'ai 2

'

:l.o Verll' ., ..... :: " :. \,
4.G Arg<:ntina ..... (}

62.000.000,0'0

GERÊNCIA GERAL: Gabriel René CassinelH _:_ Gerente Geral
Carl'ós Bandeira de Mello-"

..

Secretário Geral
Francisco Cyrillo da SHv a �. contaúor Geral

:::'lHIUIlIIIUlUlllmllllltlllmimUflllUíIIlillllllfUllllltllllllfÚmUlllllumIlf�
-

SUGURSAL, DE BLÚMEN·Au·1
- -' ','�' .,

�

Alfaiçataria
",. -1:'::

AVENIDAl3 DE MA'IO N. o 23 - 8. AN'oAR
----�----��--�--�----------

SH)t: 1<1'0 DE JANEIRO

I
I �
I

'I
I

é;! �, I:
,

,

1

I

�� - ----------_._---

OPEtA :E'M TODAS' AS}t1OtttLlD!!DES ilt ftGUR os DE VIDA
" .

I:'

.
A Alfaiàfaria dó

. bom gosto que

manterti
. �m varia

do estoque de ca':
semiras e 'linhos à:

,---��-�� sua. disposição.

ADMINiSTR1CAO I
)

-;" ,".:-'��
DIRETORIA:

.. ,�,

:Dr. Affonso Ptúlfla Júnior - Presidente
Dr. Arthur Ber'n:á'rdesFilho - Direfor
Dr. Paulo Beia'vista - D irefor
Dr. Adalberto Ferreira do Valia 'Diretor
Dr. luiz CamiIJô de Oliveira Neto = Diretor

GERêNCIA 'GERAt� 'Gabriel René Cassinelli � Gerente Geral
DL Roberto Teixeira Boavista � Secretário Geral
Pierre Montmasson � Gerente.

Rua São Pátllo, 3052

I
'[

gRua 'Dr. �ereu Ramos, na049 - 1.° anda ·:Caixa ª
�Posfal; 253 j- Telefone, 1167 .. End. Tel.: ETMA'�

.

�,' GERENTE: - Hellrnuth lauferJtmfi, ,§
'. ::dU1IIIHmlllmUI�llm.llllllilllnlnilllllllllllilllllllllJIIIIIII!I:�IIU!ílitl!t(!I1�

�. ,�ORRfiJORfS 'N'S PRU«IPAI5 lOC1UOIQES,� ..����RlnENS�S" � ...

� ri !' r-o 1* 11"_'I·i-••I--ili-------�- �l__ra -

flQSSi'i(} e.l tré'
DjV':ma- Ujtdú,
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.

A: NAÇãO,

lSusp-e-n-,'�s-ã-�o-,�'-d-•. -o�bTo-q-:-,-u·-e-I...,......o�··
-"

-o-e-;-.'.---B-,-e--'r-I--im�ê--'ç o'-m-1-1-�-�3-;-'�L-,]-,l-'�'-:'J�'-,-jC-c�-��-u.:-:-�a-�:D-l:-:�-.�-.i-;t-��-,�-·�---i�fi��;;�::::
. '.·.t:.a·.···.'.... a "S S;&:I n" a· ··

..10
..
r. a' d'O" .',

co n'v 'n':.... ,'.I""'IW,O' com"e"
.

··.··rc 51al I EJtedslida�e� ;6l'I�:sj\'JER;;'1�Ã."�-� MENTAIS I

I ! pGeuças da peje: EC�,emas, F'urunculcse, Co,,:eira:,;, Manchas \Espjrihas, etc. - Glandulas. Falta de regras, Excesso, F'Io-
!

reli Brancas, Frteza sexual, Impotência, Esterilidad,:, ?e-.

T I d b AI·
'

.

... ..

d 'd
ii'

t I
- '1 -, QGE, na A'ftica, ri" mem, :. senvolvírnento físico e mental, etc. - Doenças cronicas,

I
� ra a o en ICO' a economia os OIS se ores a emaes ...- bras de uma seita. religiosa em geral:\: Reumatismos; Varizes, Asma, Malária crônica í

-

.

FR,ANCFORT, 27. (DP) --"0 gaveta" r.,'é.,té··��.,.,i"'",,,ram que rcvoga.-am as o' acordo que c$.tlmu):t C) intercam� OPOSIÇÃO DOS SO�lALIS_ .

a dos htOllll'nS-panter:�s,
.

Herzorroídas, etc. i.

�PÓs ma arem seus inimigOs,' ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de !'.da Alema_nga. Ori.entaI) d01ninado .pe_- t"f-striçoes o trat'adiJ fÕs.:-;c assiua,i'(j bio c<JIIlt"!'cÍal no ,·;.linr.··.:j;:� 4�"2,()(lU.U(iO \: DE)'10CRATAS .....! 1
.

d �L nOLETZ '
. .

.

sugum-Iheg :0 sangue ain a I cada mês, no HOT.I!." I.
,los cOmunistas. revogou o blOfJ.ueio· de Em v""ta de' tal nrcmessa, 05'. 1'epre_ marco!> de Um!! lI.ar!! cit.!" po.Í't.e, re BONN, '7 (UP) _ O dr, Ku;-r Schu

,

quente.Berlim, -man tído 'durante. 3' semanas seJittantes ocidentais: s!!:inuttlm o tr a troage ap dia :2 de i.ãI'�U'O do orrente ln!iC.llpj_· J.I .a-tee- d.(�m,çL"'f:lÍr_l soe ia! (.ri_
. 2 - QUE çJl1 Caracas, a eupl- - .......------------�------.....,_-----�m troca da reinicio da eoercto entre íaào".

j
ano e vigorará :ité l\U1ii9 de '19;7. posição), disse que:> Alemanha OeI

fal dq. Venezue.Jn, as {'asMl'
... :;;,.;-�,�••.-:;".;...;,;;;..�....;,..___:.....__:....;;.:.;;,;.__·;.ús· re!Í';:;cs ec'denLílI e n,i6!.tal d" A ,..._.:.-_

. _. ãentat üeve la·/'.<;;1' uma .ccntra_ofen
não são numeradas; e que,

I I���tnl:ed::;e r::i(!;a�::o�-:el:�:l �!::ta�on;:�'aaz: �:II��::a:�:Vc�Q ali, tôdas as; quadras a Ema

RADIOS RADIOlAS TOCA DISCOS EI�.tiea;;"l.�,'.�,·n,lp"oIlJt':c;noil�i_:lllli,o:�anrleaf:'I(�l!'ljl�'�el!r��('lnll1�t�'!. ii

_' •

_I i:: II:br��g:n'�I�esi�:�C:��:�:s )��u::S. . A,·
rame Fa rpa'd'o l'��;j'::ll��,jnrll"'.;

''':.TC a rm.ic.ade ti,

,,,:,, ,"'" c" J: x

,_., ;;::::d: tr: ádeta:�:�t:� O:e::i�: '.
I"\.

.

'. '.. . ". .'. çri;ll�t;�:,:o:uej:r:��:�:��r �c::::_
.3

os

€Qnl{.".IEe�ê�e�rSc,'.a .de 2,-�O.OOfl _"1._1 t. VA L V U LA Side todo.s �s tiPO. S,'!'dQs
ocíderrtaís de.cre"ta.ra.m á comple. '1..7 não t_n.11 Tlcr.,I:;'3>do 'ha-sva.rct-c n...OF:.

- ....
-

"A .... preços baiXOS.r ta suspensão do cOmeTei:> entre am_ iMPORTAÇãO DIRETA - "STOCK" PERMANENTE termas de seu ;\icurso.; .. terça :feira. si1aiÍtes j-iercOrrCll1 anual-l', _

te.
_

Rua '7 �� ���t�: 230 -.' bas 3.S art�s di! naçãc, e1>)1'o' rel'res:1'Ur_·. .Fio 12 1/2 e 13 112 - Rolos de 20 e 2,5 quflos qt!t1n,<la rejeitou a Il'fl>,-ta ..
de Grote_

'1mT!el;��t.eers·D;·�·aml\dl'1·?l.·rl.'.Sne�'.:B�,°at!m··�",na·a",�irCn'df)ífi(�::a�. 1".,
C

I'

o A:-'OH'ENTTE N';

S A
4.0 andar···:....;. Fónes;' 'aos' bstaculs dos sovíetícos aos em whoI, prime:\r() ministrol> da AIema � �., ;;; ",�'_barques da Alem3>nh" Ocidental ao's,,_ BREU K. VIVO - SODA-CAUSTICA' ,," ab.udn nsrnrn .. ""'"4"'i:�ioe ::ci'i�ioNTE _

ter d� Berlim' O goveme da Alema CONSULTEM PREÇO A C.I.E.M.A.
'c"

nha Oriental. CO' ão d flores de ';dro .

Rua GGiás.·� nha Ori:e1>tal e ·,o'
.. o;.">viétíc.O$ que·o .do Schumacher repetiu seus ataque� lno�Ç'��[ldá: 11m- j- e�p�l;o' e!' asa o mo·rlcano·Porto Alegre:, Rua .1'oi. ininam revogar suas restrições se 65 R. Quitanda, 185 - 4·. and.' Tel: 43-2460 - End::·Tcleg. cantm as decisões o miriiStro d(l Ex� B1aschka'

� � .

.

.
' Montauri; 15.

.

.

�Üados perm',tissem que ri gnvetn1 "COCIEMA" - Cx. Postal 5.362 - RIO DE Jl\:N'EIRO riaÍ- em Washington, ii politica aliada 4 Jc:.,l',-i:>-;'�'�l-,�l�TEa�i"Uil:t�.,n(l)s:llel'iOI.'?e'\U·él,·ls)lt;,a'�I�.}llljlnn�le��- ,

•

.

1'1
I

. Curitiba:. R. Dr� Murici,' da "Alemanha Ocidental assÍnasse.1iJn" � ...:\leIn'a.nh.:l o Plftll0 .Shumall do C:l':' �

\_.. ...

.

708 - 2,v andar'- Sala 233 tratado restabelecendo o. comere:o e',:'. vão e aço ; o Plane. PleV61l pa'1'!l o
"

.

.lOINVILE. tre �,s zonas Dc.ide'nta] e sov\Íética:�:A <c_o ,-,,-:-,�,=-,
- - - - -

-:-
-

. _ ",., .� Exército Europeu. gund::' a nieSlll<L fo.n[e. !J(I.IH)i'

I
John L. Frcsl1el - Fun,lador.

Rua S. Pedro,.92. nota conjunta, dada ii 'public;,1ade .em ::.:urmllfllllmmmIHIlIIIJIIIIfIIllIllIlUmUmlUmIlUIIIIlIIIIIlIIIIIWIIII':,. Acusou A,denauer <le e<tOl' fj)j'jande nessoas ]J01'3in nl'esas, ciCyldo
'Berlim. por·.arribas ás ·delegações· dls� .=_==- BUMEIlITE' O VOLUME"

"

. =_ Uma pulitica comum' os dincl," à campanha' ;uüicomun!sta, Rua 15 de· Mov ..181· - �BlUMENaU::qU���t<>
oJ)r�r:i�d:e f:�e ,,::j%::to:o�� n ;���:�::i;o po�:l1��emãO:' Clima gadora

"

���1�.s�:·::7�;)�: n��;�;�s,:�e�'��l�� t -, 'i

<,omerdo e o trafego do .,éter ocid�n. §DE SEU� NEGOCIOS :EM BRUSQUE E REGIóES CIR-::
VISITA DE ADEANUER lJI'OS do go"erno e a mais I:e i NOSSA DIVISA E' SERVIR---

tal 'Je Berlin'l se,'ão realizados ""tn oh: =CUNVIZINHAS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE EFI-:: 1[10 atentadas. lJ# .....,;... -
taéulos". Os funchnarios aliados ,9. ::CIENTE ATRAVÉS A.ONDA DA ; •. '

A LONDRES
.. ..,.",..���.,

�crescentaram. por sua vez, que "s.e.. § RÁDIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA.
- LONDRES, 27 (UP) - Um porta_

voz do UFofeign Office" disse que'esses obstaelilos voltaram a se' ·.apr.e_ :: Z Y T-20 -- 1.580 Klcs. " :: a vis!ía d" dr. Konrad AdeDlluer
sentar no futuro sei-á 'lIOV:lmen'te !l\t,S.··..·.·· ::Informações e anúncios nesta cidade: RADIO CLJJBE, Rua::- .

N 1
. chanceler da Alemanha Oclde,)t:tl, il

P�nsc; o tratado COmercial", = 15 oe ovembro,4 5 =
.• :; . ·,e·. = Lt-nclrrs na próximO· mêS, seTli fel!,.

" REFORÇO DA ECONOMIA
:iHullll:�mmlmlllllllllllllliIlIlIUUlHíliI!IIIUHlIIlImUIlfUUlfllmUlII� coufúrmc se lll:lnej,'u, fi de,..pe1to lIa!.ALEl,{Ã

prox�miüades das .eleições garais br!EI'n B'mn, um porta_voz d!l. "

.

.
- -- - ..,_. --- ._... .... .........,;_. -- 'IIoiIoolíWt'� - __ _ _ talUcas, Ctn 25 de outubro.

i.

Camissão Aliada' disse .que "tanto.:: oS
O dr Alcnaue-r chez:<rá a Londres.'a�iadas o�ide1�tais co.mo. as', ant�ridà..

1W\ U1�!'� �{' cJlttuhrl}� .p.;lra l1il1� \"h:;�:l,aes alemãs sempre desejaram' chegar "E não' se esqueL-a" I , 'lO de 5 dias, ·!lUTallte n ql1Rl conferen_1a nm trata:do comerda1 satisfutóri� � - - Cid com � pri�ôro ministro AtUe., Ique hC!lCfiasse a c"C<lnÓmia. d� ambjl�, .:. .

cOUl o i.�lis.trf} do Exterior Herbertas. zonas, contudo, as '1'estrições; im,.'- PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO° A OFIcINA: Mcnisc n e CÔm outros leade.)";; do 1ft}
vcst�s !.e!os soviét'.:os ao comérci() 'duo

I vemo, 1
OCidente de Berlim erluam uina' 91

R I'O U ·E···'··inação. .que linbf)OS;;�.bi1ita�·a a .a..ssj�a1 ..
n

_
.

.

I rll de um tratado cOmercal aceit.á�l,
,

i Dadar. esbs condições, era natural

,I que se' adiasse a assinatara ptr pgrte

[I ::'" OClde;:te do novo tratado propoS

I_�cr�5"ntOl� :0 l'0r!a_v",z '1UO, 11aa 'ulti I
mas entrevl�tas (}5 funcionanas do a

'. < .....;.'Y� li

------------------------------------�----���-----

A NAÇÃO
Pl'upl'iedade da:

SI;\. "A ,N A ç A O"

Etedação, Ad:miillstrai3lri)
"

. .\;,..__ e Oficinas'�
Rua São Paulo n.. 269

Fone: 1092 ex. Posta! 38

Diretor:
MAURICIO.XAVIER,
Redator-Secretário:
ORLANDO SILVEffiA

EXPEDIENTE
Assinaturas!

Anual·· .•.• Cr$ 100,03
Semestral .

Cr$ 60,00
N� Avulso Cr$ 0,50

Sucursais
RIO

Rua do 'Ouvid6r' n, IOÓ
Fones: 43-7634 e 43�7997

Informacões 'Ufeis
.

Farmacia
de· Plantão
,-,....,

.

SETEMBRO

FAR.MACIA
cATÁRlrimNsE

Rua 15 de NovembrG,
- N°. ti O 8"':_

TELEFONES MUlTO
..

'

.. CHAl\'lADOS:
.

POLICIA .. .. .. 1016
BOMBEIROS .. 1148

H O S P I T A I S:
.

'. Santa Izabel ,. .. 1196
Santa Catarina .... 1133
Municip�l_ .. .. ",

1208

PONTOS· DE
·AUTOIVíOVEíS: .

-AI. Rio Br:;mco .. 1200
P..tái;a Dt. Blumemiu 1102

e 11'78
Rua B. Retiro

'

.... ' 1111

--"--------�-�-
BLUlVIENAU � JOINVn.E

i Viagens ráp!das e segUras,
'i so no

. '.

I EXPRESSO ITAJARA
i

•

--�----.l'.)---

.
. .

GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS ANfERICA-
NAS E .EUROPE'AS.

'

'.. .. ,

- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS .;.:...
,,_,. SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO.l\iO'IHCO ",........"

Rua '1 de Setembro, 4 4 li
.,

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

Praia de Camboriú

j
o'

I

o chanceler ali3nJão tanlhem CÔlJ_

1fêrt:gciani, !"ovuvelmente. cOm Wins
tC'li Churchill e A;:tony EdtD, le:: __

de�s"
.._,�:_ °D�O:�(�o!�O�err.eVls.lstarú. ,L,

,;",� I

....J.,
'

'"�'''
de H�,�, M=""",

_

naslCosfas .

-

�." 1·-----,;;;u_�W;;;;;;;.._--;.;-;�;;-- ._-_ --

INervos!smo: 'rBjNh� IND�'nRll � ��ME'��m ��. ��Nn �UjBINl U,
; Reumatismo I IVende-se ,lotes DO

po�to" da,c.praia em frehte .�·ilha··
Informações HANS TOENj�S

Rua Paulo Zimmermann, 120'� Tel. 1287.

melbor - Matriz: ITAJAJ'-
Fundado em 2& d6 Fevereiro de 1935 .Endere�' Tele�r. t<lNCq»

"
' .

�

Capital integralizado ". ... ... , ,.. Cr$ .. ::l2.500.00G,OO
Fundo dê' reserva lega; e outras re servas Cl':� 27.500.000,00

A &I1mentaçllo Jneonven!ente. o ei:.
cesso. de :bebldá's;' reSft.ladoll. ete.
Qbr.lgam frequentemente os rins a

.

um trabalho �rçado. o. transtômos
I dos r1nlI e do aparelho ur.Inário são

,.
a causa da retenção do ácld.o úrIco.
frequentes levantadas notúrnas. do
resrulspernas, nervos1sJno, tonteiras,

I tornozelos inchados, reumatismo,
'I' olhos empapuçadO!;, e,· em geral. li.

I
----,------..,.-�--'----------'....:._-'-'---'--'-'---- fmpressão'de velh1ce precoce. Ajude
I H

•

S I p.
. .

R
..

d-
, seus r.Ins a pur.lfi.car seu sangue par

i armonlcas,
'

•

an nuas, laDos".., ,8 10
I

; �itt�?:;��c1;�I.rEe Máqluuas de Costura ..,: ' II :tendo assim com que se sinta como
MAIS B A ü "TOS NO BRASIL IMPOR'l'A.DOS·

. f nov�. Sob nossa garantia C�.'" deve=..;...... .

, � ,.. ser: mtelramente satlsfatóno. peçn
. .: :

'

.. ' ! Cystex em qUalquer fannãcia hOje"Scanda1li", "Soprani''-, "Hohner", etc" desde Cr$ 1 ..000,00 -, mesmo. No�a garantia·.é a sua

(Botões Ou Teclado Piano), exemp. BD Baixos COm 2 mudan-!. maior proteçao.
\o

ças Cr$ 4.500,00, cam método grátis para estudlar. plan'os fa_ I C-stex na Ir&l!mule d.,masos
.

marcas ".Tipos. Apartamento" "Armario" oue• "Cauda".
'

. fiJf
Peçam lista grátis AO 'MAIOR DEPOSITO - "«ASA ACOR
DEON AZUL". - Av. Rio Bra'lÍco, 277 - LOj''I: -:- Edifício
São BOrja. RIO DE JANEIRO.

.

Hifnovas',drouas q..e podelll salvar
os doentes �e

.

pneumonia!
. '

;; �:mn, há novos remédios qi.le operam
maravilhas na cura da pneumonia -�
se o tratamento fôr feito en1 tempo!
Não descuide de resfriados, dores no

'peito', febre, tosse. Cha.t"De· s�u !pé�ico
sem dernor-a. Obedeça was mstruçor::s.

f tadulfJ.S !armac�u!icus d�S�6 18:;a

lERR4SP,U�A C/UE'.
EM· ..

E l.D O ,l'! D O·
PORTO MORUMBY·-,. RIO PARAMA'

Munitipio de Amambai '.- MAIO GROSSO
DivISA COM o ESTADO DO PARANA'

Próximo �ás f.ill�9sas �'SETE QUEDAS", lia .divisa de Mato
Grosso COlá �. Norte, di) Paraná>, Datas', e lo!es de Terra par:'l.
dlacaras, sitios .�

..

fazendas: :Terras .·1l_1assape�ver�elho, ve�b- I
menta cedro, peroba, al�gel�, .

marflm, ��bolelro,. palmIto,
_ pau:d'alho, fIgUeIra branca, C:llte, etc,•. -_

}i"ACIUDADE DE TRANSPORTE E COlVIUNlCAÇaO.. ..

Vendas li llartil· d.e 10 alqueiresao l)reçO de 3.500 cru�eh'os (}

alqueire com grande facil%d;ule de pagan;e!lt?, sem Juros.
IPara áreas grandes,· preços reduzldlsslmos.

.

Registrado de ácordó e0p-t á 'lei 58 e Decreto I.ei na. 3.079
As escl'ítiu"as ·llublieas serao passadas ao.s adqUirentes no ato

.

..
' de concretIzar.o·negocIO.

� COLONIZADORA PARAN.APORÃ , '.�

FILIAL EIVI'BLUl\IENAU: m:Ji115.:DE NOVEMBR9, 1 3 3 6

'r _"!Ir - X _' X -- 'I _.: 1:""- X,-- X -'--'::1'-';I:';_ ,!:"__.J.

LINIRI S. II.
$. PÀULO

Rua Marconi. 87
2.° andár· Caixa Postal, 5957
End. Tefegr. "LANARISA"

Total �d(" não exigível .'. ... . .. ,.. ". ,.. Cr$ 30,000.000,00
AGENCIAS E ESCRITO'RiOS NA S l'JaNt.:H-AlS eHf\�;AS DO I!:STADO
DE SANTA CATARINA NO RIO D� JAN1<.:H{O j<� GUI"ITIBA

. .,
-

.

Ta..'\:as de Ol' IHJsitol5
Depositos a VIsta {sem limite):.'.% U.I:!1PU'SlTOS A l:'RA.:l.O FIXU
D1:GPO'SI'l'ÔS Lll\ll'fADOS l-'r<i:'w niUll1l10 de li rüéses 5,lj2�''o
Limite de Cr:$ 200.000,00 4,1/2 � i, 1:-'1'320 mUUH10 de U nié;se::; ti�0
Limite de Cr$ 500.1)00,00 4'iiS UEPO'SlT08 DE AVISO PRE'VI0
DEPO'SITOS POPlJLARES Aviso de 60 dias 4',0
Limite de Cr$ 100.000,00' 5 S'ó Aviso de �o dias 4, 1/2 �;o
(Hetiradas semanais Cr;; 2U:OOO,OO) AViSO de 120 dias;, .' 5';"0

Cl\PITALIZaçAO SJ:t.:�ll_;STl{.AL ----

ABRA mIA co.NTA _:.,jO «L.� CO}) E PAGUE CorrI CHEQUE.
e M

-

rrWP1"tI!ifPrm .,��-;ta�m_".

CIST1TF'> PIFIITI:Ç � U�lrl'MIA

FRAQUEZA EM GERAL
Vll�HO�CREOSOTADO

(SILVEIRA.) -
----- -- - --- -- ------�_. --------�-------

---------c�'� �__--� �� -7� --__

Sedas e mais ' Sedas
adquiridas pessoalmente das melhores fábricas de São·
Paulo, pelos novos preços baratos, acaba de receber

A TRADICIONAL
.

Willy SievertCasa
Rua Quinze: 152 6 - BLUMENAU

Os ma..!s bélos, atraentes e distintos padrõe�, num
sortimento nuca visto

Organza e tafetá liso e de Íal1tazia!
Faile nacional e italiano!

.

Estampadas das m::tis }'ecentes e modernos; em

desenhos exclusivos!

Ainda grandes novas reluessas,
ços baixos em!

.. ]leIos novos pra-

TECIDOS FANTAZIAS!

CASEMIRAS, tropicais e linhos nacionais, e es

trangeiros, da mais fina· qualidade,' por preços
verdadeiranlente baratos,

-

e sem concorrência!
Novos desenhos em TOALHAS de meSa dé:,:MAS�
SA PLA'STICl\; o metro já por Cr$. 27,50 e ;38,50,
com 1;40 mtr. de largura!

..

CAMISAS e gravatas nas mais modernas padro
nágens.

casa!:-,
C A S A 'W: I L LY S I E V.E R T': I

CHAVES MAGNÉTICAS

GJ
adequados poro
comando à dis.
tância de moto
res. Oferecem o

máximo proteçõo
sobrecargas ..contra

j€..

TRANSFORMADORES (,�.
�

móis de 1 milhõo
..ia k vo , fabrica

dos no Brasil B

fi f"l I r 8- 9 u e s ('lO

serviço ativo.

nofabricados
Brasil Mais da 1

milhõo êm US(),

atualmente.

Elementos se completamque

pa.·o
..

mais aitaa

segurança rendimento!e

CHAVES ESTRELA
A

TRIANGULO G-(
Oferecem maior segurança ê maior prote
ção, proporcionando cinda: red�çõo da
tensõo dur.ante o partido! proteção contra

,.

o queda de tensão; proteção térmica con

tra sobreccí'rga e facilidade de operação.

v. pode confiar na
,"i

G E N E R A L E L E C T IlrC
SOCIEDADE ANÕNIf-.�A

RiO DE JANEIRO

(:)
u;

SÃO PAULO - RECIFE - SAl.yADOR - CURITIBA - P. AUGRE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Vós.'béí�(sãbeis," :S�f.I��r,
E:U quasl nunca l'CZO! :Meu
coração, oprimido, dilace
�ad9 l1êJa angústiA da "vi(la '

có#diana; meu, espirito vi
vendo, a ansiedade de um

Ideal'qu� não Se realiza.rá;
tôdà minha vida dominada
por", êsse 't�rbn�ão "q'ue' me
arrasta;, qual voragem do
minadora; fizeram de,mim
uma, figura' triste, uma' �'s
ffllg,e .

sem ,enigma,' uma

vasta inierl'ogação a flu
tuar, nas trevas de uma In
certeza devastadora.

-

Sem crer em nada. sem

nada,' esperar do mundo,
mergulhada nêsté abismo
incomensurável de suspeí
tas, .eu passo, qual sombra
errante, pela vida ...
��--._--------------------------------------------------------

Eu sou um forasteiro" es
tranho ,1'101'- estas lial"à'gcIís,
um l'orasieiro que lião, -co'
nheeé pâ:írid, que nãó (!O-

nhece liú·... '-.
'

Arrastado peta turba que
me, atropela e leva, eu si
go pela' vida indiferente ao

que me rodeia, esquecendo
o que já llaSSOU, ig:norando
o' que vtrá."

Vós, bem' sabeis, Senhor,
a trag'édia que sou .. Vós
bem sabeis lJjle engulfada
nêste cataclísnfa de dor, a

bafada por esta atmosfera
de sentimentos diversos e

contradltéríos, 'sofrendo a

própria mísérla e as rmse
rias alheias, �ha momentos

I'
í.n. PA.'GINA
2:".SECCAO

'·Art�
BLUMENAU, 16-9-1951

" '.,' 4 PA',GINAS

lJitera tura.
Direção de AlGA DEEKE BARRETO

E pAULO MALTA FERRAZ

Para receber conselhos sôbre o tratamento
.

de 1Jdéza adequado �. sua cutis e sôbn��

tonalidade de maquilagem qUe rnars Sê

harmonize com o seu tipo, reserve, desde já,
sua consulra com a assistente pessoal de

lliza�eth Arden, que estará,

DE 1 A 6 DE OUTlm:nO
na

Filial
RUA 15 DE NOVEMBRO, 6431651- BLUMENAU-

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

---,.,..,.....--,

Penumbra
MARIA MATILDE iIOFFlVIANN

A tarde morre: .. A sombrá !iu�éésvoaca.
Leve tão leve, nC' horizonte frie

'

Lembralul0 as azas tremulas de �',u-<:a
A palpitar no azul do céu vasio.

- "Ave'IÜal'fa, fnás cheia de IP·ac:a .....
Um sinq faJ;.t ao vento fugi<lio
E a lH!Uumhra lentamente passa
E envolve da palmeira o vulto esg'uio ...

Sonhos e crenças, ilusões da vida,
Tua lembran(:.a que foi mais querida
Já na· llenumbra do passado estão.

Tudo revive nessa hora calma
E (lUal um velho sino dentro da alma
Badala tristemente o coração.

...,- - o � __- _

::".mmnIUmllllt4!InUIIIIiHlIIIUllllllmIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIII1111111111111';
ª ADQUIRA ESTE AFAMADO REI..OGIO NA: ª
ª :REtOlOARII· S CHilRE �
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Calendomdlic
'Í!,dica as horas e a 'data

Automót:..;ie:;.;o�_��

RELOUJIRIA S'CHWIBE
Rua 15 de Novembro, 828 - BLUMENAU

�6S,

POemaS" triiJRcodos-,'-'

em que o üesespêro me do
mina e, na l!-ri,!lez fria do
meu ��píl'itoj t:.u c�,amo
contra :-. Vossa .Justiça-;
Razàr? .. As l)i'tlaVras me

saem esparsas, sem sentido,
xázi:ls de' ardor,

..

despiUas

de esperança. En quási:nun-
ca rezo.

.. .,

: P�l:ém. hilie, Senhnr, d�s
pertando {las nii�has, in.fin
das abstrações, eu sài do

meu mundo. E, quando,
meus olhos pousaram sôbre
a 'vi(la qüe. -se 'a_g,itava aQ.
meu 'redor,.. eu seu ti ....,.. «9�'.
mo nunca sentír.i -:- um in
térêsse

"

desconhecido 'jle)o
mUlul.o, él,n.' que vi:via.
)fnJii.o, .

S<;�*or, eu, l>\ld.c
ver mais Innge,

-

E me en

tràr::úú., llt!los olhos à den
Ú:o êsses" g;andes dramas
{lU� '.': ágihní:'

.'

os lioÍn'ens,

tão trâgíeos, tão
.

belos. na
sua hediondez, eu compre-
êJ(áÍ,c"1iini�"noili�. s'eillió�;,.

.

Cómpreendí
.

á razão 'da
minha 'l}rópría misér-ia;" I)
váene da mính'ahna, a mi�
nha eterna descrença."

.'

K.colnpreendi o,meu é
dia' intensa que me círcun
goismo ,ante. aquela tragé
dava, I} égoismo de me crer
única lia (for'é"no

�

desalen
to.

'

ALCEU WAMOSY
•

, �V'',.- • r••

(Nascido em Uruguaiana, 110 Rio Graúde do Sul. por
vôtia'de L895;,nã,o ':;,,;;s:a:_'!iSt mals i'C'I';;OS de "alOll',
"Duas Almas", .bastarta para imnH:t,H:l,á'·lo. l';,'lJ, P,o-
l'ém�' 11ãõ acontecê, E' vasta' e bela, a sua obra. Es
h:eandtic em 1.913 'com ".Flâmulas''. segulram-se-Ihe
"NlÍ.' Terr'a':.VirÚ;ln'� (1.914) e "Coroa de Sonho"
n.92:t>. NÓ ano mesmo desta última pubtícaeân, su
éúmbfn nos "caiil'Pos 'de Piml.',he Vél'de, Sant'Aria do
Livramento, vitimado: pela RevoluçãQ). ," -' -

,

'-
. �

Volto do teu amor, como que volta de uma

terra tristíssima e distante,
onde passam, na sombra, anjos de mãos de pluma
tangendo harpas de luz, numa ronda constante.

Trago nos olhos meus, desertos de alegria,
emoldurando a' imagem tua,

saudades de rosais 'que pisei, nostalgia
de loureiros dormindo à luz clara da lua;

" '

Anda na minha, voz,' como um eco apagado,
feito de lágrimas e máguas.

reminiscência de outra voz que, no passado,
escutei, de uma fonte, a dizer rezas de águas;

Nos meus gestos, que são dolentes e profundos,
gestos de adeus, tristes e vagos,

há a "calada expressão, dos cisnes mor-ibundos
sob o beijo da tarct�;,à flor azul dos lagos .. ,

Ivrorre'h?CI:f liA\'a.'íardêi�i'?sim como esta tarde:
Fim de 'aia ou tonal, tristonho e doloroso, '

quando 'o lago adormece, e o vento está em repousai,
e a lâmpada do sol no altar do Jiéu l1ã� arde:

'

Morrer ouvindo 'a voz de minha mãe e a tua,
rezando a 'mesma prece, ao pé 49, mesmo santo:
Vós ambas tendo o olhar estrelado de pranto,
e no rosto, e nas mãos, palidezes de lua.

Morrer com a placidez de uma flor que se côrte,
com a mansidão de um sol que desce no horizonte,
sentindo a unção de vosso beijo ungir-te á fronte,

- beijo d); n<{�v� e mãe. irmanados na morte.

E morrer...
'
E levar com a 'VIda que' se 'trunca,

'

tudo que de doçura e amargor têve a vida:
- O sonho erífêrm�, a gloria obscura, a fé perdida,
e o segrêdo de amor que eu n�o te disse n)I!]Ca! -,

'1 I�e}ll'odllzinlos, hoj ..)., Unl!l

notá,yel página de D. Antônio i:
de lIJaced,o C,;stu, cujos truços II

�l, biÕ-giâ.�ir,o.s yfld.1erã.o s�r re"Sl�--: 11
li m!dos:. !!

D, Ant<'inioé de Macedo Cos- í!
:i ta (Balda" 1830-1891). Estudou II
1; enl P::tris e douL<turou ...se éln �!
:! It01lla.. '.reó!ogo notável. Foi ii
bispo do Pará. Com d, "'Vital II
de olivéiru, bislJO 'de Olinda, ii
lutou contra a maçonaria. tê11- II

:1 do ambos sido presos para mê- :1
ses depois, sere';l

.

anistiados. II
I Deixou div€'rsas pulllicações II
:: re�igil)sas ,,' o O 'LIvro da fla- 'I
,; lniHa.:-
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Pr.Ílneit!t regro de estilo? Ulna

das principais e porventura a

lna1::; esquc-cid� de todas: natu

ralidade
-

por oposÍr;ão
'

a nfela-

(,jj�s �ictilas.
.

.

Quando ãutor no gnl;rinl da

""ma r!;tt' d&ste deJ�to e quantos
oradores. aliús dignos de enc<1_

mias pelos dotes singuiares de

seU engenho e inlagina�ão1 res-

ponsiiveis perante a critica sisu

da, pela falia de uma, nobre
, implicid'ade ,{o, estilo e baleio

das frases.

Muita alençiib, orador I\Qviço,
{Jura c�,te ponto capital:
Nada de ornatos supérfluos,

apegados como parasitas ocos a

cada palavra: ,'miserável ourop"l
por cima de pensamentos, muita
vêses ocos e ,sem solidez·' illgu
ma. só para eíl,gãiio da vis�a' de
es·pirito superf��rfJJs OU� .de �11a.\.t.
gósto, Um briUió.- fosfoi·ecefite·, �
uni deslumbraniêilto passageiro,
como O de un{ ipgo de artificio,
tal o únieo mf;�íio dêsses cam

panudos orác�!los do púlpito
cristão.

Idêias porém'·�·k6lidas e hem

dosarias. ordelii·· 'rjgol'o�à de 1'3-

ciocínio, doutt�inas exalas lucu

lt:llÜUnente expostas. isso nunca.

Não assim Bos�u�t, os Eourdo-

lo�e, os Massilón e todos os ou

tros grandes lllode(os da eloquen
cia do púlpito do grande sécul('

XIV.
Que nobre simplicidade! que

na'túralidade sublime! que opu

lenta 'sobriedade! qual rio cau

d::tloso por entre. margens. ora

sevel'as e escarpa4as. ora flori

das e risonhas, mas sémprc for

mosas de naturalidade, assim o

pensamento dêsses geJ1el'pS fa

mosOS gênios, por entr(l' a frase

ora simple5 r ora mai. ornada,

sempre
' í}O�ét11." �m relação:· 'c6i'lí

õ assunto cheio de �ac,'a ingê ...

nu�'S. de louç:linhas d!�spretén
�iosns.

na Cruz, nàda mais
,

cm v�rdade do que essas afeta

"õcs' de' e!:tfIO! 'Ai! 'onde aqúêle
�sPirito do� .Jarões apostólicos.
onde aquela almcgacão aos viios

pie,cisa de

MOSTARDA!

l\IARB., MATILDE nOFFMANN
l.im riso em nôr, desponta em cada galho
Desperta em cada ninho uma canção
E cintilantes, quédam-se (lo orvalho
As gotas frias, brancas de emo9ão.

Passa arrastando a froude do ramalho
E palpapitando, léve, a viração ...
Depois, na sombra. fresca do carvalho
Passa, espalhando flôres pelo chão .. r=

Mostra vibrando o azul (le toda csféra
Que tu chegaste.' el1vóHa óh prlmavél'a
Nesse arôma (la flor do m::macá

Que deste mail) enCallto� à pa�meil'a
Onde, lIa tar(le verde, brasileira,
Morre cantan,do, a voz do sabiá.

Ganhe mais anunciando, torne-se mais conhecido do

-público. .. -

�. .

RADIO DIFUSORA ITAJAf, com suas 11 horas dfár!aS
de irradiação está <.lO seu dispõr, e, o numeroso publIco
ouvinte quer ouvir sua mensagem de vendas.

---�-�-

ornatos da eloqucncia do nllm

dú?

o Mu�uS' da ASMA
QJ.s�o_I�i'�o' lJ�pci�Gmént.
r.s· 'ãtlrciues. 'desesberadores P. Vil).

lé!ltó's clã 'ásfflá e bronquite envem!..
'

narn o organtsmo, mínam a energta,
arruínam a saúde e debilitam o CQ-'
ração. "Enl-3 m

í

nu t'(js,'-M. ricfâ·co,<
nova fórmula médica, começa a cir-,
curar no sangue, dominando rapida
mente os ataques, Dêsde o prímeíro
dia come<:a a desaparecer, a dificul
dade f: f i. r.-:.spirar e volta o sono re-,
paí·udor:. TJJ,GO o que se faz necess�
rio é tomar 2· j>!!6tilnas de M.ndCl"
as ['Ef.eÍeões· e ,f'i'cará a1iviado da_
asulif ali bronqüfte. '" ação é muit.o _

râpH1a niesrno que se tl'ate de cas�s·
n::b::ldes e antigos ... M.�d"co tem
ticw (::,n o êxito que S(!'·oi'erece com
li garantia- de rlpr áo paclênte' respi
ração liVi'e e fácil rapidamente e
('omuleto alívio do sofrimento·da
ásir·à em POlICOS dias. Peça Mend..cc.
hi,}j � n1.�-frpO-r �m qualLluer faI'mác:Ui�
... Í'lõssa gara'ltia � a sua maior pro:"
�-et;!ão ..

,

' _". ,

Ministros "do Altissimo. cu!,
pados destã espécie de profana
ção da palavra santa! Desgraça
dos de vós Pqr êste abuso tão
estranho dos dons 'de Deus e das

graças do nosso' divino minis
tério! Mas nem mais palllVra!
Sôbre desvios como êstes, só la

e

IMPOR'l'ACAn DffiETA DOS 1VIELHORE� A.BRIC�ANTES DA ALEMANHA, JAPliO. ESPANHA. .

Il\tiLATERRA E ITALIA
. f

preç.íJS,'
NêiO ",Br�'sil

CORONA - 5 gavetas, fabri ca.cã.a eSl)anhola. Cose e

borda. l\Iovimenió' para a frente e par_a tr.ás, 4-isl1'?
, sittiv'ó pari baixar o dente.

SHIBAURA - 5 gavetas, original, cose e bGrda. Uma
fab!icação da indústria japonêsa.

ELGIN - Fab�ica,çãq i�aliana, Un,_�o moveI, '3 gavetas,
forte e moderna. '"

EL9lN - ItaliMa. Com tam.pa.
VrCJ\I_ERS - 'Inglesa _:_ Sem famlJa.

'.1-.'<

MAQUINAS DE MÃO:
. ELGIN - iÚtlianà: c/ '-tampa ..
VICI{ERS - inglesa. S/tamJ;'R.

Entrega
,

,.

PRÊeos ESPEClAI,S PARA REV,ENDEDOREi
� 1":' ,;-� I ... ,,: ,- '\-'-A

� /
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princípio deste ano,

sião em que foi

pelo Palmeiras.
No alvt-vcrdr-.

a ter notáveis

conquista de

.
mundo.: Derna 0f'11l jus1 i-

çá; foi apontado como o médio mais eficiente da Copa Rio,
o

o que o coloca, definitivamente, entre os primeiros ha�s do
Brasil.

o Creme Dental Koiynos elarela G�
dentes•.• toraanrto encantador o seu
soêrlso t Kolvnos elímína os ácidos
causadores iras cãrres,

.

pól� destroi
as baeterlas que produzem esses ãeí
dos. Nõo há nada melhor que K .. lynos
paro combater a cárie dentaria t Com ..

pre ]IOjO mesmo l'\olJ'no.• e .•. use-o

, todos os dias!

Comhate as <úri..

Agrnda mais
Rende mois

O'tímos
qn::rrt:1'L

Na cidade de Joínvile, em

todo e qualquer canto, não se

fala noutra coisa a não ser

sabre o cotejo marcado pela
tabela do campeonato, qUi?
re.unirá os conjuntos do Ca
xias e do América. Ambos es

tão invictos no certame deste I
ano, sem ponto perdido..p�s
saram 'por· seus adversár ios

com autoridade, .Inclusíve em

São Francisco .

. Estâ sendo o aguardada
quebra de àrrecádações, .tal
o dnteresse e a' expectativa
re1nantes.

GRUPOS GERA
DORES DIESEL,
para pronta entre
ga, até iDO i{VA,
de IJl"Qc�dência a

lemã e holandesa.

o TRA"OR�

dit6ftS!" subditufô da Ese:ôJa Profissio·
hal AgriC:o!« Itldusfrial /lOna. Sebi.'iS
Hemo ele Sarros", S. MiguelJ sao Paulo:

diversos tipos e t(lrnCl�

'nhos, Ideais paro loja',
rrr m czen s, fábricas,
hospltcí" ,terreiros,
$�tQ..Ôe5. etc.

"O 'rrator' Ford deu em nossos

terrenos excelentes provas de sua

capacidade para arar mesmo os

terrenos mais 'dificeis. Realizamos
as provas em solo de terra roxa,
com mais. de 10% de inclinação,
terreno êsse bastante acidentado e

ónde há pouco foram arrancados
cafeeiros abandonados ... Onde

geralmente os· tratores de rodas

pneumáticas derrapam, o trator
Ford arou com facilidade .•• o O seu

rendimento foi de 1 alqueire para'
ao horas de' funcionamento".

*

em ,teso
Fal,ricamos,'
bém•.

-

carrinhas para
..

transportes.

ileSO/Viii os problemas de sua lavoura pedindo-'
uma demonstração no, Revendedor Ford

'

FORD M;O.TOR·COMPÀN�
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PLENA�AUTONOMI1-tTer�. como. _

0"1.: 'P Oi-lV O� ALEM A O
verificar a sltuaçao' da "

I
.""",.

..�._ . � .,

. autarciuia a partir de 46 de.'!- te. ev.u�QO .... ...- Eo!�t!!I��}ça�)S ��,�,!_Ires POI���I��11!!<t�j��!!t�!te�� !!!�on p"; ,_ R�Ü, �� ,(Jvr()�h:,J � O_Ministro �v Tl�abalho, e,m e:PGS�- aliança paciflca�entre as duas, Industriastv,; comlssàrlos octücntats nutí- di! ocupação, substituindo-a por los chanceleres das tres grande ,a� �(. 1116.10"nst e.H;.:l-F!lÚ�:l.da .a�t presidente qAetpuEhT°Í<;<��rgas, \ HOLLYv:O{.)!J, Se"emhro ':O HdlywoGd. COllceniroa-s"
•

f"
,

Imern d ·,tr",,, potencias ocidentais. Nessa <,mj' 'O leI ou a a ertura (um mquerr t) rlgoroso liO � ".&!.v, cfrln. '

Q' � I
L

Ih <, f(l.,-,· '

ciaram o l('la mente ao povo a �
�

O objetivo de verificar a situação da referida autarquia: li. par- ({.;nlted Press.�') -. .

uunüo su:-

'I
'fi me orar seus :�'�s, C01?,Alemanha Oc_út!ntn! q:te' os "dia- os aliados teriam o direito rencía, os Estados Unidos G�ã-

'

"

t 1- tt'cn O O .

a televísâr 1 UI.>.dos deseJ:;:m d"l" �"In t;-,cl"'.Je"rl�n- l' ,.Uo_"" de �ll" ".01";;; el_- ",et-<""-,, e �ra(1ç", c0nco;dar;rn .ir de 1.946. O prestdente Vargas, des pachando, exarou Q se- glu P'�la. prImeira ves a .�. c_ tO, c' r, , �'f.J '.g:uÍnte despacho: "Ciente. Convém cue esses reauerímentos v �ã(l 'I '.'" j:!.S a�(}s Gnidos, OS ou-se a cornorar grana "IS quan-cía, Tal é a essencía do comuni- fensiva da Europa em solo da .' em dar ii Alemanha o equíval-u "...
• .

ad ..:J Ih f"1 dd
.

d O te a uma vírtuat Indepertd=rv- se extendam aos outros institutos". p€ss'ÍmiSltas da calonia do

t'3ne-1
fld es ,u'" ve os

.. 1, 'mer, os,cada ernítt o hoje, epoís de te... d,:;��laUnn ('L\-SI�!,,-·'I!. ... ,.

• •

b d
rem os comissários realizado uma Tal índependéncía seria concrie; VERDADEIRA DEVAS\SA NAS CONTAS DAS AUTARQillA ma prev.ram Uma grande 'qllé- distl'.lbu�dOl"S, exr in O--OS n-s
conferencia de sete horas com o A d0<!iaraç,lO dos comi ;3: CIOS nada, todavia, à participação da

RIO. 29 OHerid.} _ Em conseqneneía do <lesnachQ do
da nas rendas de '�ilheteria:; téla�. da tedll'yiStã�. . çs p!'opa-chanceler Konrad Adenauer. ve o notj ttcar oficialmente ao po- Alemanha no Exército do Pacto

- seu fi)nl fav'Orito na ela, do a- ganG,!Ctas a e eVlS'a? reCU ..O comunicado diz que os alia- vo alemão das dcetsões tornao- " do Atlântico. presidente Getulio Vargas mandando fazer devassa em todos pare.lho.d� te ev.são. Isto real_ '

sam-se a Pagar as gr-arid '3 des'Informa-se em fonte fíüedigna os institutos de aposentadoria. o l)'Iiníl'lfro d<> Trabalho já eons-
os frequen�adores de cinema fj- pesas decorrEntes da

_ exi.biç.iioque. na conferência de hoje. O�
tltuíu a respectiva comissão de inquérito. Integram-na os srs.

CUSS('.!11 'em casa para assistir dos velhos films' TIa televisãoaltos comissários e o chanceler A,. VaMo Leão Vasconcelos, Prncuraücr- (1;1. Justiça do Tranalno. dos cínex.ss. Esperava.se que exigindo, materias mais novos-rewaue r trataram tambem á xes- Evaristo <los Santos; Diretor da Divisão de Fiscalizacão do De-
tn:'lrtamento dI'! P:rP'"W�n(;ia Social, Helln Valcacear, procura- mente aecn eceu duran.te aI" para seus prc'gramBs CO)1lerC!peito da recente iniciativa da,A " - ,

d .'

E e e i t leiemanhn Oriental em fav')r da c10r geral do IApETEC, Será feita, assnn, verdadeira devassa gvrn tempo, mas quan () a nO'1, a!S. m cons qu 'ue a, a e -

unidade. Essa iniciativa será deba- nas contas das autarquias, sendo que o orgão roais visado é- o dade da �elevisão acabou, mi- visão foi olixi€fada .3 vo t;',t.r_s6IAPETEC, prínctpalmente pelas irregularidades cometidas por Ihares de: fans voltaram a fre- para os 'estudl0S otnemafofra-tida na quinta-feira, pelo Parla- _...

mento de Bonn, Sabe-se, de ante- Hirtou dos Santos, cujas contas, a partir de 1.946, foram até quentar os: chí-en-.as e as l�{),- fico� 11� s<ontido oe Uma produ_
mão. que os EstadoF UnIdos s;' agora aprovadas pela Tribunal, em vista da falta de provas Im:essas de queda- das rendas ção re,gu1ar de fUms de catl'_ROjL. "i< 9 ll<Jra. da manhã. de- ,.. fo,ços emt}r",�"d"s, porque pjs
opõem terminantemente ;\ aceit� quanto aos destinos da vultuosa verba.

, ,não se concretizaram. Enquan- �ori-a "B". qlB serão utiliza,dosverão r::u:air-se nos !ia]ij.es da, S. �ai lU!) l",lar;tlht sQrrldellter pronlis- _--.. ----------------- .-- _. __ .----n. j,l, Carlos GOJl1cs! os dif(�tores SOr. daudo mnstr(is que seu t on-
ção da inir..:iativa Inspirada. pelos

e 3.sso-l'iados do sinlllático club ceito no cenário barriga-verde cs-
soviéticos. mas há índicaç-ões eh.:

"l\farabá Clube'. tá solidificadQ, paradigma. verd�- que a França. Grã-Bretanha e cc.·

_I'\. nUa reunião será a fim ...de deiro d{)s abnegados (iUe até agora
tos grupos da Alemanha Ociden-

o redearmn. tal desejariam medir a prOp05tc,
E' necess.írio, para '1ue este rit-

antes de regeità-la finalmente.

-----� -_._-�-------�---_:._-�-

IEleição da diretoria I
" do "Marabá Clube"j

Prosseguirão hoje os festejos programados
peta Aéra Clube e G. E. (eDuque de Caxias»

.. Verificou-se autim' acorreReis em massa aI Campo da .viação lacalOcorreu, onten'1. às 2Q ho- o Aéro Clube de Blumena.u, em quedistas, hOlllens dotado� de gran' n, fi (I_LOU<:U CO,{I variados Hclme7 Aéro-Clube na io·.mação de
raso na rua Dr. Blumenau,. colaboração com o Grêmio Espor- de sangue frio, deixarão em "sus- r05 nessa especialidade. E depoiS, "" pilotos I.ara o Brasil!nas proximidades do cortulue tivo "Duque de Caxias" iniciou. pense" os espectadoJes com seus "baile. atração máxima da mo- Eis o pro;:rama das"Grassmann", na visinha ci- I em. u Hnunciada "]!'esta da sàltos arrojados e perigosos. cidade; vôos sôbre nossa cidade a festividaoes:dade de Indaial lamentável Primavera", acorrendo para () Eis O engenho de guerra empre- T_lIoçoS reduzidos' e uma infil>ida- Gran!e concentração dedesastre en'1 co�seriuêncja do c a m P o de aviação g r a n d e gado pelos aliados na invasão da de de OU�tOS <!utretenimentos. dos "J,rocluhes. do P,araná,. RioJ "'":l.

�
• •• Grar de, Flol'lanOpohs, JOlnvtle�'qual pereceu uma cnança e número de pess_oas, que demons- Bumama e na batalha que culnu- '1'�mb';lT - é bom lemhrar - es- Lajes, Itaiaí, Laguna, Perto União,�", <irá", lcrldas várias pes- traram, assim. integral apôio à nau com a queda da muralha na_ "" cooperação do povo ao Aéro,- Bom aetiro, e Blumeil::lU, _parasoas.

' I iniciativa das diretorias dos dois zi"ta. Embora sejam demon<tra- propo!<;ionar ao p�bIfc<?, memorá-Apesar de nossa reporta- graneles clubes blumenauenses. Es ções individuais as que serão pro- X�;;" Vd�,)SBf,_���;!��'O dO,lre a Cl-

gem polieial procurar, por sas festividades, que assumem ca- porcionadas, hoje, no campo da Delegações da União Brasilti�a(1'[;111'0 veles entrar (,m cu"- racteristicas sensacionais. dado o aviação. à população de Blumcnau, de A"!ildores C'v,s e da E�cola �e, ,.' ' . " -

.' 1..
PaI'uqlledistas do E.�tado de Sao,l:lcto caril a DelegaCia daque- esmerado programa organizado, é uma oportunidade que não de-
Paulo.

'

: 'I, 1.: cidade, nada- conseguiu. [não D, os;;�gU!melltG dura J,re to- ve ser desperdiçada :por aqueles Otimos churrascos - Ce-:v;:ja,I Sabe-se, entretanto, que o do o dia de hoje, proporcional'! que ainda não presencinram esp-e· -:,�aehorro Qllente_ - Cafe•

1 .' .. l 1 .

BI d' d' t' 1 d t Be,ndas em. geral. 'I velC_U O :;hUS raç,o ern Ullla ao povo ue umenau, um la 1- "-cu os essa na ureza.
Danc;as, animadas pela excelente: cãlninllonete rnarca "Re- ferenle, cheio de atrações, lnclu- E não será sõmchte esse b':1nda de musica do 23. R. l, 'i nault" e possui a placa 62-77. siv� �e ..igos')s salt,)s de Imrar.ue- das festividades que impressiona- ,uShow" de' Magia p'elo ;n�st,:e\T'

•

3 d f t
- .�. U'lot'(,s' t t'

. .

'1'upy - Roda da Fortuna - RI-, laJaVatn no carro pessoas, as que e e uarao va, Ias ' , ra li qnan os Se ( lng:.rem ao
fas ::_ Súrprezas _ etc. -"'TodqsI sendo 3 crianças. 3 l11111hel'es, do enr;-enha que imortalizou O bra- ,campo da Aéro Clube local. O
áo Campo de Aviação hoje e ama.:-\ ,Conclui na 2a. Pág. letra J) silei.ro Santos Dumont, Os para- programa, corno já foi dito acima, nhá, para apreciaF " maior - festa

- - - - - - - - - - eonsta de inúmeras atrações. Tu- do o�ri�Íis e I.otáçães de i 5 em. fãCONFU�, A�'O NA GUANABAR,A Sel-uta milho-lIs pi,,, ô',fHwcidn e estü"ado instra-
rrunutcs,� Ii-IJ 'li r"or da n(l��'Ja a·�renliaçã(J aeronáu-
."'-__-'-_....,.. .:.-

DEVIDO A FORTE CERRAÇAO. Me,d!, ���!�belo� :��',"'""
, ""':'"::.,::' ex"""

í" '1.. r H 1 T t r DE��OS DOIS ESPANHOISDesastre de avião ocorrido em Belo Horizoot6 'P:���;iC���lO�U e��:�ra�;: e o� �::;:'����V�;";N.?� ��L�
a IJonte ;,-�()va. O S!ll �trc· ocor- seus trabalhos hoje, depois '

L'" 11<·: F,!;'L:-OS
r-u !'n�n' �l;, esL' �:(iC5 c:e dar- le aprovar mais de duzen- RIO. 29 C'vfer-idioT'rI" ��,.,DFi,) IIl;i�!f.:)\'TC. ')\) j '.fe- �refiVes o Dom 11·.·.;,·,··. i-lt;u\ l tas resoluções que visam inúmeras '3S denur:ckls levadasridiQ!l'�) _. Tl't� c�n Oi dUI1. pauieo entr,e us pass'lge'r'1'3 de raelhorar as condicões de 'fi eT� II '!' '_,tr:rn curguc "'O. que :Llzi" :11:'· d_ t"rl1ro, el; qua;s at [' �rill1l-Se

vida das populaçõ�es das bancúrios daqUi. e de: Sã!a> PaulO,nC'brll, d;,>:;;" 'nneru;n_f<e U'l pt'hs jn.neias Tres '''lfT'__ "eHl torno do G�':,' iiie "v '�lU'1quina e colidi.ram yiolen' 11- !! :l,,'ta�'all1_S(: fic�ndo feJidos Repúblicas americanas e 1<I1'€S Ia-'�'all. -A P:!l'clí1 está (li ..mente ('üm Q N·:-tUl'110 da Ceu_ várias pe;;s0a�, ha"endo mor.. mais e�p�cialme�te elevar
I lig�ncian(lQ € já '.;,rn'111 p """traI, que parti!l com de.;tíno tos. as condlçoes de VIda de se-; denclas para .): descoberta do:>

_________ ,

� _ _ _ _ __ tenta milhões de analfabe-I causadores dQ dercam'. FOl'a:n
tos existentes no Novo Con pr:so,s no 1Y:irI":' dos MeninoS
tinente dOI"' espanholS', Juan Fornaz

: Sagrem e Geraldo pone Bur--Antes do encerramento
gÚI.'I"::', UI" tr"z mêses chega1usdos trabalhos os delegados do exteriO'r. Interr:'gado_s, con

elegerão os men1bros do, fUisaram o crime fia circUlaçao
novo "Comité" de Acão dos dólar"s f,lsos, tendo sido
Cultural na América. p;ra ar:reer:did'�!> 350 dolares de "fa_

� i
-

"1 bncaça:J, partlcu1ar". J')n 'e Ge-_o qUd s,�rao provave men-
Ia

- . t ' n"€ de p"rit l't t t
1'a o sao ln "gra L S ,=-

e e,el C:S os �e?rps;n. an ps
gosa quadrilll'); jntern�cionaldo Brasll, HaItl, Mexlco U- qUe há muito vem espa hando

ruguai e Estados Unidos. em dÍV'ersos pontos. :

elegerern .a nova diretoria que de
v.t:rá. reger os tlestinos da popular
sociedad(.!-, cujos sucessos atê ago
ra alcant::l.do-s tm suas noitada.s
d:.tns:lntes, tH�'l11 espelhan!: os esfor
Ç6� dos iI ue até há l)uUcn a rcal'!lln

com t) Cfimjll'omisso ÜI; fazer do
lHal'ah:í uma soc.t,!llldc (In� honre
e condiJ.:,uitit!llé os nossos foros de
cultura.

:\tuulmrute, isto éf até l(Jgo luais
!iS 9 llorast �iHdft encabeça. à teso
ta d;t diretor;a o !Jrest:moso cid a

dão tl. S. i'ir�y€J'. verdatlf.Í1'o time'
ne-iro- qÜi' envÍt\ou (} fU:ixitUH dlH
est'orl�r,.� ,. {h·tlH·a·:::i.a� I)ttt:.t t:lP'
.iunt�< �i!.';' d"tn:li ... t'('jl1l_}!uJl:e·ros rJt
dire .. �r:::--(. lHidf·s.'_fr!] Ct;n):Ll' .l�

f.xi'tt, lt t.';�t'\'.i\,�t ·'.t,l�!l tlll�' ali!;'

mo nã.o venha esnlorr.-cer. haja ho-
HnL' (�I(·Ü:d.1J jnstil e (.;ouscI(·n

ciosa, e eu, COlHO ohserv!ldol" dos

l):l�"·J):-. do u r. S. 1\1 ey (!:.r, no seu lHO
fkl"l lr:tb"ll1i> t'm pról do !\1a.ra
há, apelo para a sua reeleic!i(), fr

3,!--s;Zl1 eSIlero que os S(�US aticcio
!lados op1em sem qualquer m�dL
ta(�:in, no �)ciltidll tle q\iC o cida
dão que tão bem desincumbiu, sua
Hlissão: couUllúe a ré<1ea.r os c1es

tipos do gloriOSO clube.
Que continúe S. Meyer à test.a

tio l\l:-tCilbâ. s:ío os Jneus !Ll':lCJltl's
\'otos, p9rque certeza tenllo que fi

lIWSll10 ,'oflHnu:tr!Í a lcv:l-Io por
entr� as verpdas da. glória!

i;"m:�BL ,TOSF.' CO!,!'t'A

GRAVE DESASTRE
EM INDAIAL

A l' H l) P .'\ C A ;� 'I ,\ e tlim' gr-ar, ..te ÜU'Çá qu:� rtali·
!l:l li IH'Ogl',·;;"O (I" "IIIUtir<'lü e da iü<!Íl§tria. ma oi'ienia.. es·
t!:H'j>('" .. :H'{lU!'lplh:L

Oel'envHl va, mais s.m nel;oeio, utilizando li Radio, 1'0-
fiOS,. l'fJi'lhect'rão Sll� oiél'tll.

RADIO DIFUSORA ITAJAi, Z Y K-9, está ao dis
por com !luas 11 horas diárias de irradiação.

----------------------------------------------------------�---------

RiO, ',' , 'pr divQ3.I, -, Os

trens do intel i'lr '_i!'2garmn a_

qui ah·,�zad·�'i1 (k,v do "e" ra
ção que. caiu SÔr,I'e n ('i(�"de, d.

,

c�,sionandQ, 1:1 pvrar7.ã) do l:rú-'
fego, tanto fl2rro\'iário con,"

nlar;'ini't)' �'f1 GU9.T1ahi'�· 2 o. raro---.
ca "Quinta", que sair 1 de 1':1-
quetá, passou um raSni"í,1 na

lancha clt); Gárea, .la Fr'lta ClI IriocH. De\'ido a nel'!{'ia .-1" Itl:',

quinísta da s'(Lunfla cml; 'r:';'
ção, foi edtado 1Illê:l calas'l'o,,"
1',-"',5 cmbnl'ctlr;ões eb ,; lI1': de pa,<..

_.

sageiro<s, pois_ lllTllot.!·an'I,) '"
_

sangue.-frio a lancha, d�sy!..:;'U"l
_

d>a sUa tl-ajetorÍa .. \ ··C:lvca" i;_

chOcar_se e.."TI cheio caIU a
=

"Quinta' e de\'ido n m'lnohra, -

apenas t:::cou de ra�11ilo. e·rjgi.. =

nand'J', lneSrno a'�'Jl1. ('Ilnftlsã\l
a bordo. O Imbui saíra c�e J:\i
teroi à." cinco horas e !"h"(""u ..

5'e contra rI "QUehnl '\I:lI''', TI:"

ponta elo Calahc'llGo. ]ir "\'�l(":Hl_
do COlll'u!'ão FU' "e Os pnss:!;.: i- _

TOS· Nã0 ):i='U\'e \'i['m:)� pe!; -'J.

aiS. n1lf;tú t ln!>lH's o Ii.lJ:J�1Í .ztL =

I1wnte' Uma hOl'a depois t"'e5,'
saido da posirfí',,: i'1I"l11m,,�l.

.MOHTOS E 1,'mUD();';
NO Dl<�S.\STRE DF

�liiIH1I'lj!lllltl!l!illllllllllilnIiIIlIHlllHlulllllllnlllllIIHI!111111I1111I11111!'�

-

Bnosê
de eXlJeriência no Brasil ª
cOHs,�grmll a Máquina de::
Coshu'u i·...QUILA como a ê
lnelhfJr Q Sl'll1 cOllcorrên- §
c;n em QUALIDADE c:

PlmçO!

= CASA VOLlES=
RUA 15 DE NOVEMBRO, no=

Dinhe�iro fals� \I no 10 GrandelI::
1= BlUMENAU ;;
:=:-'!l I llll , 111111 J! i 1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 1 III llllllllll í i�

PLANO DE RACIONAl\-1E NTO COrmE'fIVO DE EN E-B,GIA ELE'TRICA para
o período de 30 d e SETEMBRO a 5 de ODT DERO de 1951:

Empreza Força e Luz Santa Catarina s.a.
Data
e

HorÍll'io

Dia 30 - Dnmingo
Das O ús 6 hO!'�'t!{
Das (i às 12 horas
Das 12 ÚS 18,30 horas
Das 18,30 às 24 horas
Dia in, - 2a. íeira:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 2 --- 3a. feira:
Das O às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 18,30 horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 3 - 4a. feira
Das O às 12 horas
Das 12 às 18.horas
Das 18 às 18,30 horas
Das 13,30 j:ls 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 4 - 5a. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12, às lB,30'horas
Das 18,30 às 23 horas
Das 23 às 24 horas
Dia 5 - Sa. feira
Das O as 6 110ras
Das 6 as 12 haras
Das 12 às 18,30 horas
Das 18,30 às 23 hor::w
,Das 23 VS 2<1 horas

Para BLU�VIENAU, inclu
sive hairros da Velha, Itoll
pava c Poní.a Aguda

-

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

H�l\'t:rú s,", luz
Havcr�l Lu:!. f'
Dcsligad;.,
U:1Vél'Ú S(1 1m:

Para todo
o bairro
<la GAltCIA

}hverú "ú

Desligado
�eslig';ldo,
havera Si)

Desligadl)

luz

luz

1 ravcl'{' só lnz
De;;ligatlo
[)psligado
lInver:'l Só luz

1 faverá só luz
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só luz
Desligado

Desl.igado
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só luz
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

Desligado
Deslig,,'do
DesligEc10
Haverá só
Desligado

Luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
Desligado
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

Luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz
Desligado

""'- ..

Biu men.Hh 27 <le Setemhl'o de H)51
El'l'!PREZA FO RÇA E LUZ SANTA CAT HARINA S_ A.

RlO DO SUL, 2& (Do Corres
pondel'tel - Realizou-se ontem.
11& sala ile espetáculó"s do nosso

Cole'(io, uma grandiosa noitada demo, efetuando o pagamen
to com as referidas notas.

Posteriormente, levando a

mercadoria adquirida co
mo contrabando, passou' a

fronteira do Uruguai pelo
lado de Bagé, despistando
os elementos da Delegacia
ile Investigações e Serviços
Preventivos que se encon

travam no seu encalço, mas
que, seguindo pista errada,
perseguiram seu rastro até
a cidade fronteiriça de São
Luiz Gonzaga,

r'(,:rLO idegre, 29 (Merid,)
- Segundo estamos infor
mados: grande derrame de
notas falsas foi feito' em

várias localidades do inte
rior do Estado. \lVIembro de
um bando de falsários que
estariam agindo entre nós

I no tnteriOf do municipio
, de Sobradinho, adquiriu de
colonos. aproximadamente
cem mil cruzeiros em fu-

Nlit1 hã dettlJCl"llt.ia com
19!1Orancia. A cal'tilha. é li
cnave do conht>,clmento ..

Mati1culemo� os analfabft.
tos' num etlrSO de edu('açàO
de--allultos.

'Deficit �

'�-
Comercial

Brifanico
LONDRES, 29 (DP) - o

Ministério do Comercio anun

ciou qne o deficit comercial
britânico é atualmente
vezes maior do que do

p:lssado, si..'1al de que °

vcrno trabalhista terá que < _

fezer frente u graves proble
mas. As estatísticas oficiais
indicam que o deficit comer

cial _ diferença entre as ex

portações e as importações -

ascendia a dois biliões e vinte
e 'dois milhões de dollars, e

que estava aumentando de
tal modo que, podería chegar
a três milhões nos fins deste
ano. Essas estatísticas reve

lam que as exportações bri
tânicas estão aumentando,
porém não são suficientes pa
ra compensar os crescentes
preços e importacões. Por ou
tro' lado, o probl�n'la se ;gra
va porque a Grã Bretanha
terá que comprar na zona do
dallar O petroleo
recebia do Irã. A
lifera <lpresentou agora
ameaça para a reserva

dollars britânicos,

MOORE
Passageiros e <:org05 para

BALTIMORE NEW YORK PHllADELPHIA
e Portos do Mar das Caraibosl

PUERTO LA CRUZ· CUMANAGUANTA
MARACAJBO PORlAMAR - CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informa,liÕes com os agentes.-
elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA � MALBURG

,

Telegramas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




