
IDADE:'EGI (I ...............

Diretor: MAURICIO XAVIER

como E-le mesmo escre-ve HUlHa

filll3 natur-at ..:'l.ll�f.'.ra. zJ'C1TI :! ·lJ.J..�"",

tardinha 2.0 meses, Conl'f:'s!-"l�l i"J

poets .numa cartn .fl Moore. que e ....

Ia se :I�;!�enlelha ao pai. Foi numa

matriz rnguesa que ele a, coneo ...

neu . Aquí ele entra s esci'ever' o

Don Juan (longo, de 180 o:itavas
o pr1n1eiro cantor.
"MEU PO&iTlfl é épico e deve �er

VENEZA, -. H de Seiernhl'o _ .. '

Em fevereiro de 1318, iOl'd Byron,

367

carta ao poeta Snnltlt::l Rogg"er.s.
dege Vene7..!\ par-a :::ltll�l' os seus

quarteís de inverno. 'l'raz para 2"

qui as duas coisas. ralvsz, que ele
rnsis alua no momento: 05 SEUS

Cdt"aio!: que. ec.locn 11f'sté Lida a

dOl'uvel á beir.a do Ad:riálieiJ, c �HU Dividido. doze llv:ros� CHU:-t.,

I livro contendo,

t.lânttco, '0 govêz-no "norueguês, se

cundado por potencias- estrangei-

Com o amor, 3- guerr-a, urna

1 vlolent a telYlpçs1::.de no mar,
Urna Ilsta ele navios, cnpitães

,{ soberanos reínantas
E outros nove personagens

I etc. etc,

Essas estancias, ele as mandava
a outro poeta. Thomas Moore, co

mo exemplares das "telhas da sua

torre de bauel", Que julgasse o a;

migo
í

lheu, da contextura do edí

fieio do «Don Juan" - poema que
Byron tinha medo não fosse "de-

-----'7----�-----.--__... ....__�")O..,OO,__--,�:'-"--__:_-----_=__:_-----"""--------------'---------;.-------------_________ mastado 1ivre para tempos tão

IE e r" ía ele"lrl- a Ca,·lv ri' �,�di�tI���:��l� �j��:�t�01�,��il;'l;l�:

}'
.

gla!erra e refugiar-se 110 lVfediter-
.ráneo. Quatro anos antes lhe
nascera a filha, que tivera com a

J ._ar.. IID �, III!IC'llIIiIp�II!IO . I�
irmã Mrs, Leigh, Dá-lhe O poeta
o nome de Medora - a heroína
do seu drama Corsarío, publicado
pouco tempo antes).

: fNVllRJI'
. Jlprovado,o-proJeto de lei gmVernamenlal ia��lg�:��z:i��"s:�':�i;our�r�o���=

REFO.ROCO(SGIIO q��ti��top!���e�t� �!é��! �:b�!, �!!hl!!� !��;'��::�:f�i:eed;�1af;::e�8���::=
.

. não por "Impulso!', pOi" "paixão",Florianopolis, informam 1:1a'vel "estado de C01'S:'S",... ,J_ _.. v U ou vartas razões outros". Byron
CAIRO, 1\5 (Ul:') - 'r ropas que a Assembléia Legisla- no desemprego de milhares

Cg-Íp<::iHS foram enviadas para tíva do Estado aprovou, de pessóas e, consequente-Ismai ií a afim de restabelecer .

'd d
. ,

a ordem, O general Haydar por unanum a e, o proje- mente, na pobreza de gran-
-

�J_J ,._ _

d 1 Veneza 'ié tuna cidade propicia ás
Pudia, comandante em chefe to e eí nr. 147-51, de ori- de número de famílias ca- mulheres. Amo-lhes rnuíto o dia-
das [orças egípcias, conferen- gem governamental e que tar'ínenses. (Conclue na 2.a pga., letra fi),,:OU, hoje, de manhã, com o autoriza a abertura de um _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ministro do Interior, sr. EI crédito especial no valorracha, sôbre a situação Re
oorda-se que forcas britâni- de Cr- 25.000.000,00, destí-
roas de infantaria' ocuparam nado a atender as despesas
diierentes pontos da cidade decorrentes da linha de
de Jsrnaífía, especialmente na transmissão de energia eusina hidraulica e na praça
Champolion, perto da séde létríca da Capital aos mu-

admíníetratfva da companhia. I nícipios do norte de Santa ::'ARIS. 16 \UP) - Se;;l1Jldo a

�O .Canal de Sue�, devido á I Catarina, por intermédio rnd ío "Indiano". o prir,'eiro mi

m�I?e�1tes ocorndos entre

I do potencial elétrico da U- n;',:ro do Paquistão, ,:r, Liaquat
brttânícos e manifestantes ,

d C
" Ali Chan, foi morla(lOlVl!(,e Ú:! .do

egípCios. SIna e ap1van. "(,1" dois tiros disparados 110 mo-

.MAIS TROPAS f ImE!nto em que se prepara", j):1ra

, ." Londres, 16 (UP) __:_ O go- O projeto do sr. Irineu fa'�r na transcurso nUlUe! reul1.re> mortais do Primeiro Ministro se�
. (da esqu!:.rda lJal'l! a. dIreIta): verno anuncÍa que enviará Bornhausen agora trans- pública em Rawalpwdi. () l'ri-

Em seguida, a notá soviética re- Dr.
_ •. . .

A. Bull" dá, . Inglaterra; mais tropas britânicas p?-ra o f' d
'

l'
, .

t _
m"iro Ministro foi im"dhtmncnte

corda que a "utilização de Spí�z- Charle" A, l\IcGee. da' Llbcna: e o Sr, Ben,mnllm Cohen. O ! Canal de Suez afim: de refor� �:)Ima o e:n e1, VIsa I.n e� .c'.'aào para um hospital ;máe lhe
tema dos Ensáios ;'oi: "As N,>'_"";e<; rl,'�'kts e � F.vQhv�iif> do I çur as tropas' alí aquartela- hgar.a USIna de Caplvarr, foi feita uma transfu<;ã,) cc wn

CC'onceit�_de Solhhriedade Internacional. - (FotQ ONU)•. ,:! ,das,' . possuidora' de grande ca- 'll'l", No entanto, :.'a!cN'u pouco

pacidade em força-motriz, c"pois, Rawalpindi ('stn s:tu:da SUCUMBIU APOS A

às suas congêneres do
- - - - - - - - - - - - OPEltAÇAO

I centro e norte do Estado, Confl itos CO�1�::�'���' ;: I��:�iS� o n�;:�
Getulio V�rga�· para �nrl\@c.atJUI"mento da-s lf:����d°It:j�t' .��m�n:�� em yorlas ! ���I�iJ o�:����:(JU ����E';'�!;::�O n;.:

U \)
. ""'\I+iJ.�o _' JOlllvüe, Jar,a.gu,a do Sul C I d ade __ i Karaeid, Q p�imeiro ministr� Li-

b
.

I
I .;:;;; i quat Ali Chan sucnrnhiu depois

.,... '---__..,..o.,.:--O..;,..,.-f,...a,_,....S,_,... ,,��y"rp,���4�IWaI :!�i?::i�:::O��vE; =:��:��,"'::�;��l� i ;:=�;;i��:��;;:�::=��; .

fàto. E' que essas Presidente da Re úbl"c . ocasionando a paraIIzacao versas Cld:;des· do pal�, atacando; I'('SSUl a':"da r.enn",,: d_tulhe 6obl�
.

t
. -' , ,

t "E G
.p 1 ap I d'

.

d' t.' d t" as populaçoes que reallzavam 1l1a- o assaSS!fio, nem sobre os moü-cm errupçoes, que Ja se or- � r;t0me overno e ovo a In us lia e e ou ros nifestações anti-britânicas. As, vos que o impeliram a esse ato.naram comuns, trallsformall'Í. Ill:IbumdCIPdIO ]Blume1nau tvomOE a Íatores de nosso, progresso últimas notícias dizem que hâ i Toda\'i�, dá-se fi entender que sr.essas infindáveis obras em I er a e ae ape ar a . x- �.'
f

.

t t dsorvedouro dos .. dinheiros pú- celência n,o sentido de man- economlco, nas zonas en- onze mortos e cem erldos, pelo trata (\"m a en a o eomunisAtaU'blicos e, além disso, priva. to· dar r,evogal' ordem dada pelo volvidas pela seca, resul- menos. os choques entre o povo efeito, recorda-se que
, .-

d V 1 e as tropas bn'ta-m'cas OCOITeram: Cimn havia lutado eClergicamenteda a rIca reglaO o a e do Departamento Nacional de ..'

ção do trecho ·ferroviário Blu- ltajaí de um canal de escoa- Estradas de Ferro que deter - - - - - - em Suez, Ismailia. Port Sayd e
,
contra a presença de eleraentos

.

meriau-Itajaf ,tecemós consi- mento eficiente, Agora quê as minou paralização ser'viços FAÇAM SEUS Al\TUNCIOS Alexandria. Dezenas de pessôas comunistas 110 exército l1::. Pa-

derações em tôrho do' la-
promessas <ie nossos gover- construção ramal Blumenau- NESTE DIA.I'l.IO foram detidas, quistB.o,

!D'-ESP'-EDAÇAD--OPE-l'A- 'M'�'U-'l"r'-ID'--A�O' O�= !;19ae51�1�,�es�tOaenvca�m��,d�DOrll:C�ol�a; speo�u�_ SdItO:�I�l�a� gm�atl�Esr�d!reaa�V�l'nete::anÍlo;��v;g(�
I ��. ;�;�l::':ã��dfá ����::J: r,u���ad�i'o�:n��o ��� Mortos sei s en ipc!os e do is bd � flO 1COS
ASSASSINO DE [JAOUAT CHAN I

�o� o "diz-que-faz-mas-não- desde que não houvesse in�
'v

III

d I
III

-

I, IaZ ,surge, novamente, o terrupcão nos trabalhos pt

O'as desordens reUI�lra as e s al�I"'"I R II 2,,8, do p rava p ri
obstáculo "dinheiro" a bar- l'ratando-se de Estrada da � ',i

! ece eu � I os quan se pra a. a 1'a,r ,as pretens�es dos indus- maior importância vg visto • • �
discursar

4
.. Guerra$anla conlra a India :f�:c:mco;�l�cd����v�lveim:� �:�:���sedeaOto��o���:�ovC;: tI!IIn"lfestaçiies nas ruas' �

..
, centrais��e GairoPARIS. 16 (United Press) fanático, O chefe do g'ovêrno do

Ito
desta zona já considerada le do 'Itajaí vg seda ato de :nO lU

�

- A radio "Indiano" anuncia que Paquistão foi alvejadO no instan_ a' ma!s' produtiva de Santa justiça de V, Excia. atenden- gr.-tos de «Viva farukn e «Abaixo ao primeiro ministro do Paquistão te em que se levantava para. dis- Catarma, do O presente apêlo que é a

I foi morto em Ravat Pindi. C\'rsar num comíciO da "Liga Mu- A única maneira de. dar real interpretação do pensa- CAmO, 16 (UP) - Milha- des reíorços pela Capital, so- GENTE - Fontes não oficiais
• c....lmana'·, em Rawalpindí, pro- I escoamento aos produtos ma- mento de toda a população da res de egí_pcios _penetraram. bretudo nas ruas que lavam 1 dizem que seis egípciOS e dois
!

I
MORTO POR UM FANA'fICO ':'incia de Punjab. A multidão que I n?-fatur�dos err:- BlUn1.enau, a mais importante região pro- hoje, nas ruas centrais do à embaixada britânica.

I
britânicos morreram nas de-

I participava do comício, tomada de I cldad� mdustnal do �stado, dtitora catarinense, Agrade- Cairo, aos gritos de "Vi�Ja CONFLITO ENTRE EGIP- sordens de Ismailia. Viajan-
Karaehí. 16 (UP) - O premier verdadeira fúria, lancou-se sôbr=; é e�v18! as ;mercadOrias por cendo benévola acolhida êste Faruk" e "Abaixo a Inglater· CIOS e BRITANICOS tes que voltaram daquela ci�

i Liaqúat Ali-Chan, assassinado, ho- o assassino, despedaçando-c:> num �a�Illnh?es �te O porto de Ita- pedido vg tenho honra apre- ra", apesar do estado de e· Cairo, 16 (UP) - O 101'- . dade dizem que a situação a�

_____,.,. ..._-'-_-'- I je. á tiros de revolver, por um se;;;undo, O assassino disparou .:Iois Jal, .enu:! sao err:-barcada;: �C!s sentar a V, Excia. os meus mergência proclamado pela nal "AI Balagh, orgão do Par- góra está controlada,
l1ros no peito do premier TiÍaquat. na�lOs, Temos aInda o I.aJRl-1 respeitosos cumprimentos'. Polícia. Esta distribuiu gran- tido Governista, anuncía que _- - - - - - - - - ,,_ .- �- - � - - -

f<:leníificoU-Ee o assassino como Açu, mas este. daoio a moro- unidades do exercito egípcio' Os 1-lall-anUS ca-.ramSERA IXSTALADA EM BLU l\-IENAU 'd d
-

f·t
_._ -- - --_ -- -- -- --'-

.

'hemhro da seita de fanáticas re- SI a e com que sao elOS os I foram n1.andadas para ISn1.al-

C · _' M'" II II "'r:d" !;giosos "Kchacar", que vern exi- trai15portef. em suas aguas,

E' h A A
"

II lia, afim de aumentar as for· .

Iomelssao unlC.lpa
'

..,,; e �i!ldo a' guerra santa contra a ne� merece �:taiores co�side
. stt'a'n a usenc'la ças de segurança alí estacio· no eDil o

.

-

&'iI.!' [lIdia por causa da disputa cdre raçoes.:. Um SIstema arcaICO e . nadas. Acrescenta que o go- RIO, 16 (UP) _ A propó-

1 b ,. d P' 'o ,dois países .sôl:lrc o domínIO da I que· nao ,se ,?,resta .p�ra aten- verno cortou as comunicações sito dos telegramas vindos de

O· e" a'mBnt'o/ e, reço's,
rüi! e estratégica provinch: ce aer,as arnal:;'necessldades de

Bras.·1 Na Core' .110 ,�ntre as embaixadas britâni- Roma, informando que imi�
'W'

. Kuschmír, Agora, teme-se que Blum�nau, .
cas no Cairo e AlexandrÍa, grantes italianos caíram no

;;urja uma ond" de violenta tlis- Fellzmente, O prefelto Her- com os postos de comandos "conto das terras paranaen-A QU EsrÃO n A CARNE VERDE
pt,t:. el1tr� os dois flaíses, cílio Deeke, atendendo uma ingleses em Fayd e Ismailia, ses", o diretor do Departa-

os ve- mais uma.·vez, a já tão 'disput:dn JH.ENTIFICADO O ASSAS�!i'\IO solicitação do diretor da Es- Gratada-! EE- UU.. a da-rela parl.·cipação no Canal. O mesmo jornal i11- mento de Imigração, sr, Cos-
...

�

.' ,

traba-
.

questão da carne, verde en; n ,'ssa Karac11i, 16 (UP) - I) :,s:ln;:si- trada de, Ferro Santa Catari- , 'UI - forma, tambem, que manifes- ta Miranda, disse:
lhos na Câmara MuniCipal, ontem, ! cidade, Discorrendo sóbre a wa- !:<. d� Liaquat Ali Clian chama-,,!> (la e !lR t:;sperança de evitar a no" � lfIIonfl.·fA Comenlara·os dA {(Times» tantes egípcios em Isamailia, "Não temos conhecimento
tepdo:-' sjdp;:' iniciàln1ente, feita a I nelra .como vê sendo autuados vi.- p, ed Akabar. E' originário .ele parahzaçao dos trabalhos que ..

'" U" 11111 U II incendiaram vários caminhões do assunto e é natural que
Ieimra da' áta.· anterior.. Sôbre a rios a�ougueiros.. que_' ven,:\em ti� zaca, porto de Ph�', c"p'tal tia l;se

realizam ::,aquela estrada, NQkA IORQUE, Hi (UI') mmais contentes se nossQ fode do exercito britanico. tenhamos, pois, trata-se de
carta enviada pelo diretGr da t'e- carne nor preço que nao const.:w r>lO�'Íncia na ironiei",! noroéme, O acab,a de enViar ,t�legrama ao

O "New York Times" cOmenta ámigo e al'ado na América La. ENTRARAI\iJ: E1\'[ AÇÃO AS um caso de polícia. Se o fa-
vista "O 'Vale do Ttajal'" ao pre;!- na tabela, most,rou-se, tar,1:Jêm ",sassino foi nuedíatarripllte

mor-l
preSIdente G�tuho. Vargas, -

FORrAS INGL"'SAS to acontecesse com a imigra-do as e cont ar que' "u equen, detalll drl tI'na, o Brasil nos estivesse a- '"

dn..te da Casa·e cujo'col1teúd() di' contrário ao vendedor de cm'l1e to nelo povo, O gove,nadqr l'(e'óaI esperan ';" SIm, n r 01 p ·";0 e"

CAIRO, 16 (DP) _ Dnl por- ção dirigida, aí sin1, 1\'[as com
"ulgamos, na íntegra, em nossa l1a Feira r..funicipal, ist;' por falta do -Paquistão, Kwaja Naooimmldín. I um� soluça0 para o caso: nóticiario que se reveste de judando na Coréia, O 1\Iéúco,

ta-vos militar britânico anUI1- a imigração voluntária nós
('lp.ma ediçâó, o vereador Ge';l!ard dos preceitos de higiene ali· ob- que efetuava uma "",ge111 pela I

EIS O t.elegrama .. envIado muitope�() é a promessa uru- outro, grande membro de nos- dou que as tropas inglêsas nada temos".
Neufert apresentou um requeri- servados, Solicitou que' fosse ofi- [""','incia da fronteir" ""rueste, pelo PrefeIto .MunlClpal ao

1 entr'aranl em acão em lsmai- _
. . '. guaia de aJ'udar a ONU com ar- sa família hemisl7eriCa e (.em·J-

mento, pedindO à ·Mesa para não ciado ao Prefeito Hercilio De,,"',,' \,,Jtou in:ediatamen\<o pa,'a ""ta - - - - � - - - -

lia, contra uma lnultidão de
tomar conhecimento da: mesma; O para que o governo '·tomasse as .!:1],oltaL TEMOR .O,OS I

:nas. Do's dest1çiyers de escolta crátieo dos pés à caheça, tem agipciosque atacaram um posdocumento foi aprovado, medidas julglldas necessáriaS,' só-
� - - - - - --

'.

foram reserva,doS! para serviçO igualmente mestrado singu',3l" to de correio militar britâni-
o edil Fúlvio ·Emmendoerfer so- bre o assunto, versou, ainda, o ve- CAIRO 16 tUPi -'- As. úitimas

L IDE R EIS ;'1 d ONU O d'l
-

1 o a' co. Al:l''''scentou que êl Palí-
1, 't

.

"

I
. '.' C I ' AlI d

'

, ..
..' . 1& a 1 ,nas e n çoes (O pr - acanhamento nO (Iue tOca <-

leI ou o' enVIO de te egral11as' .1 reador, _Fed:n�o ar os en e, informações sobre os dlsturblos )j-' .. . _ , ." .
cia EgípcIa se n1antívera de

Câmarh e Senado 'federais, apêlál"l- qUê comU!1lCOU, para dentro de! anti-hritânicos em Ismailia dizem .,"� gram:t Unlao peJa paz apro' (I Coréia, Se (} Urüguai qU!! l', braços cruzados, enquanto a
do no' sentido 'de que seja. ·co·use· poucos cl:as, a instala5ã� ,em Blu- 1 qúe foram mortos dez egípcios e

I 11101111 dio pela. ultima sessão da. As- não apenllS pequel1ll, :nas tal- turba incendiava o posto. Nãogctida a verba para o prossegui� mel1au, de uma COlnlssao MUIt�Cl'
que outros oitenta soircrarn feri- a b"l" G 1 d ONP I t d d está sabia dizer se havÍa vithnas.

menta das obras no tl'écho :feJ:ro_ i pal de Tabelamento de Pr:l�·','. mentos, Os de�pachos Mteriores NOVA DELEI, lb (UP) =- O
sem ela era ,a ". J'

"

r'e a 'ivamente esarma o,
l\I[ORTOS 6 EGIPCIOS

viário Blumel1au-Ita,iaÍ. O verea- 'por iniciativa, da Comissão E3�a- indicavam que também dois brí_ premieI' indú.',· sr, Nerhu, mani-I $'ls50, ipreSumlvflmente, slgllJ disposto, a ajudar, talvez .. os
E 2 BRITANICOS

dor Pedro Zimmermann atacou, dual de Tabelam�nto de �reçoq, tânicos 'haviam sido mortos, festou profundo pesar pelo assas- fica que (). uruguaios breve in- õutros lhe Sigall1 o exemplo." CAIRO, 16 (DP) _ DR- tervenção estrangeira,

C A N '1' A D"O
.- - - - - - -

-----,- .

sinio do chefe do govêrno dO Pa- gressariio nas forças, da ONUa R

I
Karachi, 16 (UP) - O governo "1uistão, sr, Aliquat Ali Chan. DI,- " '.

fo ':..'illltlllllllílllllllllmtlllmllllllmlllmmllllllmmIllIlJilmllllllllmlllflllllml!!!I!!l!Imm�ml"l!'UIII!!1!]IIIIII!::'

iteterminou, hoje, que a nação se o sr. Nehru que o extinto prc- n� Co:elU. Se aSSIm
.

r a decI.
:::: -'

.

-'''0 =
guarde quarel1ta dias de luto em mier éra grand,emente moderado 'SUO e realmente lmpOI'taS'te

� M ,.1 o _I ::::
. I'R.. Ouça a mu-sl'ca rios M"'strAs no estre aOS I\doios .. - ==-virtude do assassmlO do premler e exercia ativa influência em seu

que o' Fequen(} Uruguai desfru-.2IIIIi. ... ..

Aliquat Cha!1, OS' :funerais do ex- país, Por 'outro lado, muitos li-
• . 1

� �
-

tinto chefe do governo serão rea- deres indús manifestaram. o te- ta d.c InuÜ.!l: ascendencl'B. mora

T E L E F U N K E 's
!izados "manllã As bandeiras se- mor de que a morte do sr. Ali sobre,a América Latina. Con- _ ªrão hastendas a meio páu JUT:)TI!e Chan coloque o Paquistão em quistou esse prestigio tornand'J - "'W; Marca tradicional de fama nurndial =_=miíos dos fanáticos muçulmal1os. v-

, se um dos mais de:uocráti -

- -- - -- -- --- --

cos �)aises do mUl1(lo, um ver Novamente no mercado Brasileiro o� afamados rádios TELEFUNKEN.
.. . dareiro mtode'lO ,do qu"e a dc-

-

Breve serão publicados os nomes e endereços de revendedores autorizados.

A'·
,

.

N A C: A"-
.

o: lllOCr:1Cia po�de e deveria Ser. Representantes exdusívos para o Brasil:
Tem sid':», de certo modo,

EGCompanhia Sul..Amerícana de Electricidade
uma a.nOmu'Jia, o fato de que

- ...
POSTO DE RECEPÇÃO DE ANUNCIOS até o presente um pais d;ta,: 1,H. S.PAUI.O, FLOR. DE ABREU 484-TEL.32-5151 33-9901-CX.2020

E ASSINATURAS NA RUA XV todal:· COmO a Colombia tenh'iJ -

D 1ST R I B U I D O R E SComunicamos aos nossos distintos leitores e anun-
.

.
.

tomado a iniciativa, de env1át

. R O S D ,0 C I MOS. A ::::ciantes a instalação de .uma agencia na "GRAFICA
tropas e navios para a QJ', -

.
iii ::::43", no centro da cidade, para recepção de anúncios ! réia. A CoIo::nbia merece lOU-I' S_ IMPORTAÇÃO E COlHE'RCIO ::e assinaturas para este jornal. No mesmo local po- Iderão ser encontrados jornais avulsos do dia. vares e apreciação por faze_ :: BLUlVIENAU -- CURITIBA _- JOThrvILE ª

;.;__-'-_'-- .,;.._ .,.._____ la; mas todlos se sentiriam' :amlUnlUlmlllllllllUlII1IlllllllllllllllllllllllmmllmllllllmUIIIIIIIIIIIIlIII 11Ii1H1E1li1il1ll I !li !!m!mHmmlln�

" 16' (UF) - A Russla ameacou formalmente
lias' ·";2 II -Ncruéga permitir à-OrganIzação do

Pacto do At1i'\f:ittco Norte estabelecer bases nas ilhas Spitz
bergen, ,,)' <:1'((5. B;Ú'clltZ. Numa nota severa, entregue ao embai
xaclnr ntn;üi'g'uf.s eni MOSL:olJ, a Rllssia acusa o govêrno de
Oslo de fá fú ",[ol'ado o acôrdo das Nove Potencias, ao colo
<:::'1' aquefr:l:s' .Hi:1;1S estratégicas sob a [in-ísdíção do comandante
das r01',:','::i de: de'fes�l ocidentais.

. .
.

.

:i"OLI'fWA AGRESSIVA
LON'D:RES, 16 (UP) � A nota soviética, que ameaça a

Noruega de' represálias caso permita a utilizacão das ilhas
Spi tzbei'gen e Barants pelas forças do Pacto do Atlântico,
também censura o país por ter aderído àquele pacto. E lem
bra que em novembro de. mil novecentos e vinte e nove, os

norueguêses asseguraram que jamais participariam duma po-
lítica agressiva contra a União Soviética,

,

ancora em Venezn, e aqut se npnt
xona num baile, pela cundessa de
Guiccioli. Acaba proclamando que

"Se encontram em território

Liaquat Chao sucumbiu após ter SidOlsubmetldo�a uma intervenção cirurgica
Ipara extração das duas balas do peitoPARIS, 16 (up) - A Uruão So- to do Atlântico". Acrescenta

norueguês estados maiores, o co

mandante supremo -das forças ter
restres e o 'comando supremo das
forças aéreas do Pacto .do Atlân_
tico para a 'Europa Nordica;' hem

viética, em nota eritregue. õrrtem,
à Noruega '" <ü'Í1,llgad'a' pela agên
cia TásSâ;' clcc'Íi:.ra, p:1l'tiéularmen
te:

nota:

ras, empreendeu, sob· o pretexto
de defel1der seu terdtorio, proje
tos· hostis à União 'Soviética e ela
borados pelás signatários do Pae-

como uma. lnissã'o miÚtar -

{;speclal
norte-americana" ..

'

I eni Punjab, no norte -:10 l'é:Ç:l:is
! t::.!o ocidental, na fror.tciru C�c:l1e

I (';"'1:12. E" urna cidade o,'u �2{J rnit

I habitantes,
onde se encontram te-

eclagens de al,;odão. Ainda segun_
do a radio "Indiana". os despojos

';Tendo ·aderldo ao Pacto do A-

Escolheu o
Sen

'"

seu
representante

bergen e Bnrantzs' para as'" neces

sjdades militares' do comando dó

I
Facto do AHãntico, consti�ui ';io"
lação aos .estatutos dessas ilbas,
I epresel1t" um atentado �') direi

�lOS -"'�níer?sses
.

da, Umãi)" So�

I ,,,iedea e contra a .sua-- segllr:iÍi�à,

J I' ui 3nt" do qual o governo, da Utiiio
SOVIética não pode

tão transportvdos, hoje, à noite,
para RawaJplndi, cidade Cache

o1ira. ocupada pelo Paquistão. on

de será illhumac'o amal1hã.

com
Inglaterra})

dos

-

BUENOS AIRES, 16 (up) - o
presidente Peron, em discurso pe
lo rádio sôbre a revolta de 28 de

setembro. advertiu a nação de

que o perigo de uma conspiração
civil e militar apoiada pelo estran�

geíro ail1da existe e pOderá ÍlToln

per de novo, Por isso, todo ar

gentino deve estar preparado pa
ra defender a nação contra a in...

-

-

CIIEVALIER: - Como v. excia. mantem o seu cartaz?
GETULIO: - Cantando às massas, meu ....'elho! ...

(Charge de AUGUSTO RODRIGUES)
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tratado'de paz·ulna·separação
da defesa da Italia da defesa
do mundo livre. E' de presu
mir dado tal argumento, que
a União • Soviética podería
desejar .para a Italia urna si

tuação' de, submissão compa
ravel.cá de seus satélites na

Europa Oriental. '
"

4 VETOS CONTRA AITALIA
o, Departamento de Esta!\o

reitera', 'a declaração ,recente
do seCretário de Estado, Dean
Aeheson, de que os Estados
Unidos serão detidos, pela
pl'0j5áganda em seus' esforços
para conseguir -a revisão do
tratado com a Italía, em coo

illJluminUlmmmUllmmmllUmmmllmmmmmnlllllllllUHlmmr;, peração com outras nações, e

êAgota' seus óculos pode tão ser ilaquirid�s' na � ���'ed��ntaat���õ�: a����:�e�
-

Ó' T I-'C A, S (,tt S:_S:;Ê' l' ·

:=

���o"��n:-;ed����sf:ja�;:J;
Flumi- se opôs ao ingresso da Italía

- nas Nações Unidas sôbre a

base de, igualdade com ou

= tros Estados" com identicos
:::: díreítos. legais.

"

'

- Diz o Departamento de Es-
,_ tado que a Itália não foi ad

emitida" na ONU, porque a

Ruesía" vetou por quatro ve

a ... zes. seu ingresso. Acrescenta

ê que a Hungria, a Bulgaría e

I
I � ."';
i • M JÍfI'I'O! .....;llr $, JO.ca- ...

'

I ",���fÂlit..·-4.-�

I, tJ�!lâ_�hfmíca�B�si,teiras,S/J,
<C,I(!:!rlllPos:r�l;.-. i74,,�,,!'IDTlC"8� _ _ _ _ _ _,__ . _ _ _ _ _ _ _

" �":W1<>�����-.: I
'

H
1
,-- _'_'- _'--'_.- -- I caças' a jato comunístas ; , na

,., . ,i Coréia. Nove cacas fi jato co-
,

' NEuRAsrF..w;l ,munistas Mig-15 "foram der-
I 1 TI/BE.tPC"V,t,(JSE rubados e. outros cinco fo-

I "rRAi �ZlfGERÁ!.,', ram avariados. O� restante�
, .: aparelhos cornunístas, fugi-
I ",� ramo 'I'crnaram parte 'nos

I • "dois combates cento e seten-
I

'

I
ta e cinco caças lVIig-15 e "Sa-

i
LAB. REUNIDOS PARANÁ LOAI

ber" norte-americar:os, sendo
I. .. que os vermelhos tinham su-

I ,COIXO Postal 785 - CUrlhba\:.: perioridade de três por um.

�__�� ���� =__......._�__� "_==__',;_·_- ��=_-�"I PROPOSTA COMUNISTA

'I Base Avançada das Nações
I Unidas. 16 (UP) _ Um co

I municado oficial das Ivações
I Unidas revela que os cornu- 11 Viages de Blumenau a

I nístas propuzeram uma exten- I � Itajaí e Vice-Versa
: são sensivel da zona de S�- ii Prefira' o RAPIDO Co

; gurança, a ser estabelecida ii META _ Agencia eIltl.
i para o reinício das conversa- II Blumenau no Braz Hqtel

ri ;;ões de armístícío na COréia. ii SArDA . DE BL�-,
Conforme 'Se' sabe, os aliados II NAU 6,30 - 10,30 '�'16,30

I estão pedindo, ao contrário, II DE IT ltJAI

j uma restrição daquela área. II 8,SO - 13,30 ,-: 18.45
1 .: ..

I �illllllillllmllllll��liimll-;;;li-;;ímill-;;l;;;;mnmn;;;mllllllmUi
!Dr. Carlos Henrique Mayr I
l:: CLlNICA GERAL

.. i
=

-

! ª DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS- RAIO "ª
E '

- INDAL4L - , ==

I �nll&IIUIIII,llllllnll'IIIt!III'tIIIIHlllmnHnrilunllcnnIIl1mmillmmlfui

I �uml�iU�II;;Il�llnll�:II;'íl�II;;111�U;m;;ll"m"liil',iiim;;18;�
I;Conslruçoes nas PraiaSI
;:, ,MARCENARIA JERSEI .TAENSCH LTDA. ::
s IT�JAr ::
-

Rua 15 de Novembr(;, 4 ª

I. � Ofere�e seus serviços p�ra ��nstruções na praia §
;;;;

e confeções de esquadrias moveis e demais objêtos '::
I:: atinentes ao ramo.

' iE

l �IUIEm!!IIIlUlllmIIlIIUlmIIUH!llllmlll�lIlllIlmllm!lmllnilllmmmI�

.:.:",. ';' DOEriÇA,S INTERNAS .'

,PPERAÇÕES- ,-- ,ONDAS CUR'I'AS
CoilàUltõrió: Travessa 4: de'Fevereiro, ,3 ,

,

Fones: 1433 e .1226

,

."

, Dentista pràt. Lie. '

• ..;,_ 00].\11,20 ANOS DE CLINICA
, Especiálista:; em: Dentaduras Anatomicas

, ..,;..,;;_ PONTES· EM ACRILICO --.
Rua São Paulo'N. 2938 -- ITOUPAVA $ECA

cmÚRtiI1to-DENTISTA
Rua 15 de:N'ov-embro,' 760 -:_'- BLUMENAU'

ouro das realizações do avô!
,

,Byron tinlia :razão ao :escrevet

que foi em venezà onge 'plantou o

_ estandarte. Aqui 'd�fralda!llos a

;::; 'bandeira do Seridó, que tten1Ula,
fá 'ovante -no 'Gra:ríde Canal, '.:io Jado

: .. po pavilhão auriverde.
�_

:--�---�-��..,...;..�--�----�-�---- E�
�----------��--._------..__-t;. Dr. Aires Gonçalves

=1
,_ ADVOGADO -

.

5 _ :Residímcia e escritórm:
= _ BLUMENAU -

ª RUII:, BrusqD;e. 9Q,� Fone: lUZ
� _. , ,',

-

· ª' 'VAI A JênNvILE?
.-

ª', 'Viai� co�, Segurança
\no

: �i,juuiiílnÜlmlllmmln,:íllmiílmnnnlft...mnUlnU,UiUílifiinnnijJnl�. '. ,: EXPRESSO ,�ITAJARA -"

Delegdcia da Capitania dos Portos
do . Est de�Se Catàrina em ,Itajaí

EDITAI.

EXAME PARA ADMISSÃO AO 1°. e 30. ANO DO
_- COLEGIO NAVAL --,

Avisa-se aos interessados que de 1°. a 30 de No
vembro do corrente ano, estarão abertas nesta Dele

gacia as inscrições para os exames de admissão aos 1°,
e 3D,. anos do Colégio Naval.

Instrucões detalhadas sobre estas inscrições e

programas,� poderão ser obtidas, para os residentes
em Itajaí na séde da Delegacia e para os residentes
em Blumenau na séde da Prefeitura local.

Delegacia da Capitania dos Portos do Estado de
Santa Catarina ..em Itajaí, em 11 de Outubro de 1951.

ORLANDO FERREffiA DA COSTA

Capitão de Corvêta - Delegado da Capitania.

CasiRoJalll, In�ustl'iae lomércio
,

,,:_/,
.. AVI'SO:·'. '

,

1\Chal1-�-s� '4" tÚsposiç�o '.OS' ,r�; Àcionistas, 110. es�
critól:'io :desta socíedade, á Búa 15 de Novembro nr.

�30/2, os documentos de que trata o art. 99 do De
creto-Lei nr. 2tl21 de 26 de Setembro de 1940.

BLUMENAU, 10 de Outubro de 1951.
H. WILLECKE - Diretor

R
GRÀNDE SORTIMENTO EM VALvULAS AJl..ffiRICA:
NAS E EUROPE'AS.
_. PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS -

,

"_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO ...:»

Rua 7 de Setembro, 4; 4 9

Chuva de improviso ?

P R o ( U R A '" S E Gesueht wird eíne KOECHIN :iuer Erziehuuggànstalt
in Florianópoiis.Uma bôa empregada pa-

ra todos serv:i!;os domésfi- Gehalt: o-s 1.OOO,Oõ.
CôS e que saiba trabalhar

,
,

"

independente. Paga-se bem I' Naehere Auskuntt erteílt: CASA NOVA (gegenue'ber
Tratar na Casa Rodolfo der Kath. Kirche J_

Klotz, ,Rua São Paulo, Bê-Ico Timbó sln., ou Empresa x� x. - l[ - x� x - lt _... � -- sr. - i - .r: - lIt -- !t

Karmo Lida., Fone 1435.
__�

___; ...

- -

V-Eti D E ao-S E
-

-I
UMA CASA

.

de madeira Praia de Camboriú
Vende-se lotei DO melbar
pODto da praia em frente a ilha

\ Informações HANS TOENJES

, Precisam�se
Mecânicos.: I:nutil apresen
-tarem-se não sendo,com
petentes. Tratar na Casa
Royal S. A .• Rua 15 de No
vembro, 332.

-VENDE .. SE-
Uma casa de material com
pletamente reformada com

terreno de 18 x 55 situado
a Rua Mato Grosso N°.
231.
Um automovel Opel tipo
1.937 em perfeito estado.

Informações no endereço
acima.

PECA ESTE LIVRO L. \

IG 'de :DLCIIRão XAVIER
0"-,

,

\Um dos melhores meios de

evitar um resfifiado é tomar o

Cognac de Alcatrão Xavif'r.

que atua como preventivo .dai>
infecções brônquicas e

.

pulmonares. desinfetando e
: .,'-

fortalecendo' os órgãOl
respiratórios. Anticatarral.

, expectorante e seda�ivo da toSM;.

_MOLHE�SE COMO UM PINTO,
MAS TOMI: O'
COGNAC OE !ioLCATRÃO ){ÂVI�Q

.'

q

U4\ PRQDUTO ,t;>Ç ,

" UiBOIU1TÓ'HIO LICOR
&....

DE CICAU IAVIER S. I.

{

BLUMENAU, 17-10-1951

PRECiSA-SE cosínheíra p�ra educandário de Florianopolis.

Informações na CASA NOVA, em frente à. Igreja 1\Iatrlz.

Ordenado: o-s 1.000,00.

e e-s
1 terreno com benfeitorias e instalações sito no lugar

Salto Weissbach. (Ribeirão Branco), ao lado da estação

da Estrada de FeITO. - A tratar com Erich Jark - Rua Bahia

Clube Naulico Ameríca
AVISO

Tendo em vista os acontecimentos ocorridos dia 13
do corrente, por ocasião do baile de aniversário do
Clube Náutico América, quando elementos nocivos a

sociedade, burlando a vigilancia da Diretoria do club,
invadiram o recinto social, provocando escaramuças
que bem dizem do baixo nivel de educacão dos referi.
dos elementos, vem a Diretoria do Cltib dar explica

ções aos associados, que está providenciando a puni.
ção dos culpados pelas ditas oeorrências, bem corno;
que os l-eferidos elementos em tempo mais algum po
derão frequentar a sociedade da qual' foram banidos,
por não estarem a altura de frequenta-la.
Outrossím, comunica que agirá, no futuro com o

maior rigor possivel contra tais"espécies de "valíen
tes" e "penetras'.', que perturbam as reuniões dan
çantes do CIub.

BLUMENAU, 15 de outubro de 1951
p. Clube Nautíco America

ARTUR CASTRO
FELIX HINDELMAYER
ALCIDES PERA

o
jornal. Em vista dos suees

sivos revezes que os estu
dantes do PCB têm sofri

do, cujo prestígio cada vez

mais ,cai, sentiam seus

membros a necessidade de
reorganizar a juventude
vermelha para recuperar o
terreno. 'perdido. Fazia-se
mistei- criar um, partido
que servisse para as suas

manobras subversivas.
.

- -...... - - - - - - - - - - - - -. p • .....;.. .

.--.s.-.__ ..... ....,

'\IIClinica Médica Homeopatica'
I'
-- DR.MECESLAUSZANIAWSKY -

I Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz' "

II Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2665
I Residência: R.: BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

I
,C U R. I T I B A - PARANA' .

I Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
, Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras Manchas

Ili
t Espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, ExéesSo FIa

. res Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilidade' De-
r senvolvimento físico e mental; etc. - Doenças, crÔnicas

em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica

II Hemorroidas, etc.
ATENÇãO: Consultas em Blumena« nos dias %6 a 30 de

,

I
cada mês, no HOTEL HOLETZ -----

l .. -w__�----__---- �__

,�.
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,

:PREC UÇAO
_ MADR)D, "16 (UPl c---:- te em assassínar o genera�, contra a vida do generalís- ma batida em tQdo:p�is que um dêles é o ministro meL.LO da Polícia, estão, ao' Mar ínha dos Estados Uni-. dia e de noite por tropas
LIma qu1i.drilha· ,de d�se�- ; lisslmo Francisco Franco, i simo, desde que o mesmo; contra os estrangeiros que do TrabalÜo, sr, José Ah-! que parece, decididos a pôr i dos, cada cu,z que aparece mouras de confiança, en-

perados, com uma míssão l membros de seu governo é .subíu ao poder, ha 15 anos, 'não nadem explfcar, satis- tonío Giron, qua na 111'1-! em .sítuacão difícil, por to- f. em publico. quanto se encontra em sua
d 1 1,

. l!
-

OITE ídêrici d "El 'Pard "

sangrenta, éncontr�':'se es-
.

ip ?matas (e nações. amí- mas, até agora, terno esca- fatóvtarnerrte, sua. presen- mavera passada escapou dos os meios passiveis, a CUSTODIA DIAEN' resi eric_l:: e
..

o;·
condída 11U11'1 lugar da Es- gas da Espanha; A Polícia pado sem um arranhão. ça na Espanha.'. Vários de um atentado na Italia. \ administração de Franco, I Medidas extraordinarias a 15 qUl�ometros, ao Norte

panha, Suamissão consís- está de posse de informa- Sua guarda pessoal, já membros do Gabinete fi- Os pistoleiros, cuja en-I chegando ao extremo de, de precaução foram toma-. de Madnd. Toda vez ,9.ue
ções confidenciais, demons- bastante numerosa, foi au- guram na "lista verme," trada na Espanha chegou! recorrer a medidas violen- I das durante a atual .visita i yiaja o faz em automo,:,el
trando

. que vários pistolei- mentada depois do assas- lha" dos assassinos. Diz-se recentemente ao conheci- tas contra diplomatas de I Espanha do presidente I a prova de balas, escolta-
ros comunistas, escolhidos sinato do rei Abdullam, . nações amigas da Espa- das Filipinas, 5.C • .J:t..:lpidio' do por motociclistas arma-

'Para essa missão, entraram da Jordania, e do abordado - - - nha, A Polícia Secreta in- Quirino, depois da notícia dos de fuzís-metralhadoras
suprepticiarnente na Espa- complot contra o presíden-

S
'ii

N
. formou ao embaixador dos' de que elementos oxtre-

(Conc{ue. na 2." página, letra A)
nha.

.
te Perón. erlleO aclollal de f Estados Unidos, sr. Stan- mistas projetavam maní- - - - - - - - - -r-e-

O principal objetivo dos AIHPLA CAMPANHA DE . . ! íon Griffs, quando o unes- festações violentas, duran-

O C
pistoleiros é, por. certo, vi- TERROR Ipreo'dizau'em Industrial mo se encontrava em São I te sua permanencia no rracasso
tímar o próprio Franco ."\ notícia' de que um gru- . I Sebastião, em julho ulti-.l país. .

com suas armas. Vários a- po de assassinos entrou na
DEPARTAlV'fEN'rO REGIuNAL DO PARANA' E

mo, que seu nome estava I Os homens que pro te- P'O),"t&ICO . 'do'-- SANTA CATARINA--
.atentados já ocorreram Espanha, deu motivo a u- BOLSAS DE ESTtTDO PARA OPERA'RIOS DA

na "lista" dos que iam ser gem o general F,ranco. Ia- •
,

ji'INDU'S'l'RIA�
vítimas de assaltos pes- I zem tudo o que e possível COmUn,"SmO--_

,. soais. O embaixador faz-se I, para evitar um atentado
.

Leva-se ao conhecimento dos Srs. Industriais do
agora acompanhar de um : contra sua vida. O chefe . ')" um ohservador social)

Paraná e de Sta ..Catarina que se encontram abertas membro da Infantaria de elo Estado é custodiado de 2':,;" faz muíto Vichinsky se

até o dia 30 do próxímo mês de Novembro as ·inscrl-· I \'aú,;nri;ni( da diplomacia sovíê-

ções de candidatos aoS seguintes cursos de aperfeiçoa- r _.- ---- -- -- - - - - - --- -

I L.C�, mudernlzada e (IUe, em seus

rnen to mantidos pela Divisão de BO]S�jf> elo De}1Uf'Ül- "D.
11O,ic·'· m'.·ldes, pO(h'r;" enfrentar;.

AlIlllrnra cada vez mais a es- . corrIo COm as JJ:lssibilidadc-s .
. ..

ese]am uma I ('OE, radlid�<I('. a diI.l.nn,a, cía claro-

d
,. I' menta Nacional do SENA!:

. ·-'I·oa. ',.,{·.e"ls.� e ,'>.'·)"·".'0.""" mántl-(':rssez e varrus maté�rias pri., cambials. li á um an.o Ou mex- .

\
.

L," .' ,e .,� ...

I CORSO DE DESENHIS1'AS E: PP.:OJE'I'ADORES tia pdo critrrio ;uiS!()(:I'!lUco.e

! :�::�;o;'�ú����g;:;1 e��l:' :r;�.·:ne�: :��'�����ld:e::I�l�l��c�';' êxi;,�.r:;�:jo�� D��E�",,�M,,�LAOA'Q�t��I\-N�A�s��t�i-�\�()EPH,OJE'l'ADORES .V la. d Q' p.QC 1· f' 1411Ca" 1::'l;u��n"i(;,�.�;�e':I�:il�I����::�:���:tmE�
\
cassez e'. o pr:>grama econom." o Banco do Brasil liberaliza .

r s. .,'.
. . -

df�S '�'L nase de toda s as eonversas
co amcrjcano, que atender, S1_ sua IJolítie.a lÍe im))'jrtaciío. O candidato deverá s t d F'

:
.

.' d
,.

. .'. er apresen a o por i 11"-

•• k I c "::1.\""1\ men tns se farla c:om OiS

n,ultaneamente, aS necessidades :\ias já é muito tarde. :\{i' ma quite com o SENAL ter idade entre 21 e 35 anos, Impressõ.es de Ilau Ir I ':�;'·:leor,j,�.�ik�:'�:�ti:OS�:t:� :��:l:l�:��..I do .rearm'J.mentu c as do consu €xiEtem mais dispoll'bilid'ac1c:> ser reservista e dispor de cinco fotografias 3 x 4.
.

b "ét-'
.

'"
.

� .

mo cívíl para levar a bom ter- nos mercados d,:;. mundo. 1\1e5- Aos aprovados nos exames de selecão será 50 re OS PIVOS 50VI. Ices �:�:t d:� P::��"L:��ect:lltrel�n��:'m:!::;
me tão vU',togO :programa. imo 1110 Ilais('s como os Estudos C- paga uma bolsa de Cr- 1.500,00 (Um mil e cl'uinhen- SOL\. 10HQ[c, 1ti n,;p) - .. - Os jorll�l sta5' lhe]J T;.;unta- rn"'luiave!1co, nal1a conseguIu pi.
par na história dlj mut\.;'l-:;" prc njd:;s e Canridá, grandes pro_ tos cruzeiros) por Inês, beri'l como as despesas de via- .o alrnü'ante Alnn Ki.rk, Embtli. ralll, CCm seguid;;y 'e, SCt,(llllCiú ra a' RlI",;a. Ao eOl1lr;trio, ap�ga.r

cisam ,Os americànos de nuase dntores e (",tocadores, esl:iü bITem ao Rio de Janeiro., xac10r dos Estados Unidos em sua opinir;,,�\ o po".::) rus"O ii-, elc' Shi.l:i. r"loc!l.l' n "I)olítiC� sovié-
"

I
. . ; lica JlU pLmo da lolerancHI. e d:.

tOda matéria prima à disposi_ sofrendo f':i-te escassez, quc
.

.

Os exaines ":' d� seleçi;o serão realízados na

I I
Mas(;ou, declarOU pela ocasião nha o espil'ito Lr':entado p2r'a I paz; ele ,cio Yea.h!,,,,lt� semeou a

ç'i'io do mundo ocidental ,Além.1 por Slla. vez' estú criando um F'. quinzena .ele janeiro p. vifld�uro, '. _

de �,ua chegada, avião, q1.IC nitO a guerra .ou a paz; o almicSIl- 'di:S(·o!1fia.,ç". e .=- díscordJa.· PV;f

düso, -o fato de que ao ladD

I
aigantesco mercadü. negro, em .. Os �n�;;.e�Slfdo� po�errao _

procurar a Drreçao "ficara mais surpreso do .que·J te resrilondeu: ".\. imprensa o' ,lia ,:"z'. "!'i's,n. da orienta.rão j"i��
�

d C cf _.' "'N A._·I
.

R . 'c ·d·1 R· I ' . 1, .

• I Iribultl:1 rf'Jigio,;amente pelo 1..0-

d�8 �stadoE.. UnidOS, OUh."8S na q�l�sC to�os os grupOs de ma. os ursos" o �,e, .', ;,
a

:-.,�� � � a amos -::- ��E<?- resto do mUlldo" ao saber que radIO e o cmema russ'::;;; 'aze:n i roillform, os partidos comuni�tcís
çoes lndustnaJ.s do OCidente

I
terIas prImas.

TRO AÇO .ALrON,A., da:; u as 11 da manha, ate (lIa
; os rU&SQs, recentemente, 11a- uma ·v'olenta campanh3. contra I distribuidu,' pelas nações �iv"es

J t
. 30 de Novembro proxlmo. viam f 't

.

1 d'
..

b '1
,. oc'd"nt 1 c os E�ta- nãu consc:gun-:nn :wmelltar seu. c'1-querem, tam )em, man 'cr ·.Ul1lil N;- d', o. a'rim:cnt:l!' fal_

'.

. 1:1 o eX]) o �[' uma Oro ia 'J. munü!o 1". a
, i p;tal de p,e"tigio, antes, pelo Cl'll�

pr.odução dupla _ civil e mUi· ,�01:' em t

5
.. . � _. _.. __ �_ _ _ ..,,", __ ,__ _ atomica. . dos Unidos, em particula!', mas I uario, Vi;:"in ele diminuir a 'Oni"

. sas USQCg.:,- e&('assez e os
'( Illflll '1'11'111111 I

d
'

tal' _ agràvada' .. mnda maisa· :lUflimUm IIIUIUI.f.. IUU!II!lIIll11f1mlf!lIIl11ll1filUIHIIIIIII' Del ,ois, de ind'car que é pOs- o povo ruSS'{) es "ja, (")111') os! vis!')S.. A. grande f's:,.erança co llIr
"

ec"a't a -o preços das matérias primas

=, i 'el ;-.'
.

a' li pOV''':'s de todas as na('óes do; n\sta na Europa estava II" .fran.-
la pr a1'1' Sl li ça .

para manter'
.

funó::'llando '1 ªMAQUINAS DE Sül,HAR E .CALCUI,AR :: s \ que lI!\_! m JS vo e a
., :':, : ça e, depoi=, na Italia, Na l",·..n-

O
.

Brasil, c.uja industrializa- _.
.

;; l\IoSCQu, o almirante Kirk,' res- ,mundü, uma Vida· p'3cJf cu. i
,a, a qUNla não tf!l'nliOu' �t'" a:;ô-

. . n'Ossa jndústria sã,o uma dura - -.

IÇão
est{\ 'ainda na Íufan6a, ve·· ::Modê!os: "MANUAl, STANDARD ê!:p'Ondenrlo ás :p�rguntas d"s A outra .pergunta, (} Embai- ra. 'Mcsmo nas ultimas �l� 'ii'

. realidade. Na \'E'I'dn-d�', a nos-
".!.VIANU'AL ECONOr.U:CO<..:"· _.

I' t d'
-

t' xador spondeu· "�a rela lora's, o comunismo nada. OI �i'.-
se esmagadO' entre. a insaciave'l ."

t
.

t'· t 1 t�
� = Jl}rna·s as, l�Se que llao J_ re: .• s "

..·u'u fa'zer par" mel'-.'or'ar S','" s'l'-.

_. S.1 jlWl.s TIa e:; a, Y1J' lia men �. -
' . .

� . " �

fome amP)·ien e ns necess�d1dé;;·· 'E L E 1'.R I e..
o S _=', nha informações a respeU(j ções C:m a União Soviética, é twtcão_' o P')vo' fr::-ncEos. sentindo

j
.ül1 inj_cir3mCnti:' 3 mercê I]e quo .

'.

>
.

.
'

européias, '_

P E C· I S" a
::' d'i) ('slado de SDlUde

.

Ô\; Stalin, prec'so não ser f:-a(:o". dê perto, a intromissão de nm p"-
fas !1_ �"".rlt:eidh·�·<·p�l:);.· 'l'laises .'.1iJ_ :

_ I der
�

-estrarl�gciro,.
- �

avê5�õ int:eira.'-,;.·E'U:l1lélS, pO·S. (llarmados com .'t,;"�l·G·'I·"iJ,.'�:,'·!;,;":,,�.···�{;.:,;,i,.,:,;,,.�:l·"l;z,a·d·.if)<."',· .•.·.'lj"{"l'e-. ,,:, "', ":..,,
=' mas que Si3 p-odia observar que .. ... ' .. . ". '.

�" . J;" ,.,,'.1. "'... .'
.

.

....
.

_. O !1l',mirante declar·ou, a'nda, mente aos sells int.e'resses pri"1"r-
, ,a eSCOss,t'Z e o preço de muitas .

"_,_, � =_ ! c�se ultim:. em' �uas recentes t d;"is, "ai aos poucos elimmanil'o
I I'ado;,; iwlof, E�tado!; Unidos. . "-'..; I em reSposta a outras <ines ões:'

matérias
_ primas essencinis,

_

.' :: ,apreseritações em l]Jublico su- " de seu seio a Intromissão' comil-
_ Nem toda cU',r,a ,eilbJ= ú nos_ .

-I primeiro __; que .sua ::nissão em nista. Na.!Italia, a mesma cois�. '0
em SãoPaulo, COl'açf.lo da nos-

. := h;a as escadas fnci1mente. O '. .. . .

c ..
• Srr di.ficiência. de organizaçã';} _

TEMOS PARA NTA E
.

I l\Icscou 'não fracaesará; segun-., Pal'tidó' 'Cl>m'Íuiista
.

italianc, con-
e forca ]'nã>lstrial' E na-O 'Te = PRO NTREGA NO NOSSO STOCK -='I Enl·bal·xador acr''escnntou quoe I' E-a �.." . J

.

,-

N;o entanto, se ,estivess8moS �
. do _ que a Embaixada dos; siderado·o maior da uropa, re-

mos ,S'Olução imediata para es-
" = In:fórmações e demonstrações:' não via o genera'lissim'O relva

. ,! velou inumeras brechas f'l"l' .

e
n'lelhOr a'Parelhado� para = .

.

_ Pede-se, solicitar ao rcpresen-=' •

"

•

I . Estados Unid.os não pode sa-'
extensas. Só existe p;lra o CO,;\U-

ta tremenda crise.
cOmj1]icado e ,difícil jogo do :: sOC'E���Jii;íY:;;'lJ·"';;'f;;J:;·�··'······ te.nte ·no tlIotel Wue-rges, l"one::: em publIco, desde o mes de a: bel' quais são as atividades so- : nisrno a logica da ·fo�ça. A gú�rra

.Se fossemos mais pl'evidep· :: ,;t-,-,. MI'CUHIIII�N, '-'§eH LTOA' 136� - I �u�ava �.eca - Quar�:: gosto de1949.· .

'1 d' l' Ac0111ercin internadonal, 'a IlJ,)Ssa = JOINVILLE �c
to ,,1 - "_te o dia 19 elo cor-_, . vi'eticas nO dOIllin'o do rear-, ClVl ou a guerra muno la.

.

guer�

tes, se dispuz'esg,emos de me- :: rente. :: ; "E' PRECISO N-ilO SER '. : ra na Coréia. na China, na Indo-
:posição nã'o seria negra comI)

_ _ mamen tO'. Os. mOVlmentos do nes;" ou na Indochina, Por isso1hor organização .estatística, se
é. E mois dura lição que il'cc.c· .lImmlllllllllmmmUUmllllllmllllUmIllUIIIIIIIIIIIIIlIHlilllllllilllllh:;· FRACO

;pessoal da Embaixada - a_: na Itaiia, onde ele fracassa, os .1'

estivessemOgl m'elhor aparelha- bt!mes, Não .adianta olharmoS mIL'
__H .. _-_._ -.- .. -- - _._._--' -, •

,,----. • ... -- o

crescent:u :- Sã::) limitados a rig-entes' comunistas apelam para

j grz:'l���;; d:��:;�:::: Ê��:::���I2�V},�:;;i�� . B'N�I INU�'ITlIl E �BME'R�fD DE �jNn �ITlRINl �.I.� t��!�;:�i:��f:"':f:i��:�· �::�':i·�f€�:������:�:�
'PONTifotS DE' Quando os Estados t;'nidos, -- Matriz: [TAJA.J' _ .'

.>.. ,;: te; tia.' h'lInhas atomicas, par"

AUTOMOVEÍS: há mais de ,ano; iniciarem o
1'0. Fundado em 2a d6 Fevereiro de 1935 E d re 'E le INCO �{ CDS); terceiro - °s ('o:nent·,- ',',,,du!r yue um dla <> governo

AI. Hio,' Branco .. .' 1200
. (Tr.anscríto do B.S. n. e ço e �. «» rios feitc'S pl'losi ')1'gãos do :laiiano será detido na Sua po!'·
: �:cu 'lir':,gr:Jma de €stocagem de C 't 1 I teg"aF d C

ti"a atual por esse poderio... As-

Praç� -f[7SBluinenau 1102· matérias primaS, o que o Bra-
ACIB) apl a n L llza o . '. ". 'o·. r$ 22.500.000,00 Partido Comun'sta da l�niâo

sim, o commúm') continua a se:

_______ -,- __. Fundo de reserva lega: e outras reservas Cr$ 27.500.000,00 S'.Jo·,.ictica, sobrc a c!'Íse irania- apenas uma forma de iriquietação'Rua B. Ret1ro· .. '

.. 1111 ,si'; dev.er;a. ter fe'to, era dar FRAQUEZA EM GERAL na do p�troleo "[em s'do ll1UL internaci'onaI, a a.rma de uma. 1>0-,

com'eço, tambeÍn, a'um modesto VINHO CREOSOTADO temia imperialista, mas um t isto
m'IP;OSTO� A PAGAR: ..

.

t" VEIRAJ
Total dú não exigíveJ _". '" .. o • •• .,. ••• Cr$ 50.000.000,00 to a'eseryados até ° pr('sen_ frat:asso social, mn terrivel fra.-

...... ..........-�-.-;....._;;-__p-r..;.o_g-;ra....n_]_o._d�é___..C-s-o-;c-'-a,-ge-m-.-ae-,--o..,..- (8IL , •

AGE'iVCl4.S E ESCRITO'RíOS NAS PRINCll"AISPRAÇAS DO ESTADO
t.e". casso político.

'1 D�SANTA CATARINA. NO RIO DE JANEffiO E CURITIDA

MEDIDAS

-41 .•

Redaçã�:i" Adn;'inistraçâo
�--.eO

.

"

Rua Sã!l
Fone: 109�

Diretor: ..;;":.�. .

I MAURICiO XAVIER
Jtedator":��cretário:

I' ORLAN�9(SILy'E�Il:�
,EX:l"E�IENTE .;�: .

l Asslnàturas:
I Anua}·,... o-s H}O.O.

I
��mestJ-al ... c-s (iU,OO
N. A\' l,r!!-;({-:' ,;; :(1'f$' � II ; fi fi

I "Sucursais

I Rua do" \j:�&;� n. ·100

I
Fones: 43-7634 e 43-7997

S. PAULO
Rua 7 de'Abril n. 23.Ó -
4.0 andar - Fones:
4-8277 e 4;�4181 <

..

RELO:\aomzOmE
Rua GIJi:lS, 24: '.;:

.

-:,
Porto Alegrei; Rua lol.-
l\-1ont:mri, 15.

.

Curitiba: R. Dr.' Murici,
'HHI - 2�(" :;.nd:tr - Sala 233

; JOINVILE,
Rua �. .f'ed':'o, 92

-- - � _:__"_ - -"_ - -

Infórmaçôes Ofêis
'Farm8cia
de Plànlã,l

.. De 15 A 21
; . ". de Oidub.ro

"

,.

FA UMA C.I A

S.u A FA R MA
Rua 151e Novembro
_- N. 748

TELÉFONES MUITO
CHAMADOS;

POLICIA .. .. .. 1016
BOMBEIR()S .. .. 1148

H OS P LT A I S:
Santa ·I�.bél�:-: ... ; 1196'
Santa Catarina ; .•. 1133
Municip:>� ." " ., 1208

,

-

•

DE EXTREM NA ESP "N

Escassez dematérias primas

IS C·EGONHAS são BENVINDIISuíI
quud� as' mãesinhas estão preparadas para recebê-Ias!

,_ �::;!�. - �.} :_�;, '�5::� _.' ..

-'p

•

Fortificar o organismo deve· ser

a primeira preocupação das futuraI

mãesinhas•. Gravidina é. o fortificante

à base de ferro, fÓsforo. cálcio' e

vitaminas, elementos da maior importância.
Seja previdente: tome Gravidina.

·GRAVIDI·NA
USADO HÁ MAIS De 30 ANOS

IJM PRODU10 DO

LIBORftTÓRIO LICOR DE CICIU XAVIER S .. A.

i>•.
. - ;

=

�'nl'lIJ1lIIJIJJlllllllIII11\;11'111111111!lnIIIIIIIlIIIIIUIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlW·
-

.

. �
= -

tEmTIMII;
.

Taxas de D<1 pÓsitos
Depósitos a vista (sem,limite) . 2% OEPO'SITOS A PRAZO FIXO ::

P E � I �
-

DEPO'SITOS L{MITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%

" =_�=:=
.

Limite de Cr$ 200.000,00
..

4;112% Prazo mínimo de 12 mêses 6.%
Limite de Cr$ 500.000,00 4'70' DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4% '= '5WK!-··''''''''''''' ,'.'

--

==
Limite de Cr$ 100.000,00 5)'0 Aviso de 90 dias 4, 1;2% !==PIRll PERFEITO fUNC''''ONJlMENTO=[i
(Retiradas semanais .

Cr$ 2fJ.OOO,OO) Aviso ele 120 dias 5%. � . .. �
CAPITAlJZAÇAO Sli:iU.E...IoiTRAL ---- I = DO SEU JlUTOMOVEl

-

1 AB_R_AIIIIIlI'UM_A_C_0III!�'"TII!!IA_·N_"O_«_m_c_o_»E_�P_A.G.U_E_1c.,O_M_CHEIIlIIIIBiQ_UE_'__.11�, �

_II s O erei is : fORO OU' ERCURY �
II ____: . exija sempre as peças legitimas =

'I A SORTE Pais é pEndel·:iS impOrtações de haca- dos e porque do ayjHo n. 21:'; §
a de dar. a mais eOmplela SOi_ lhau, as quais só serão· inicie;' da CEX!:\I, decorreu alguma - QUALIDADE F O R D'j tiSÍ'açâo aOs c,on\'�lÍ';:;�' qUe I'i!- das se' a Noruega cll:npr:r o ix;cdif"c[i(,ão do ajuste.· com li -'.. -

. ,llla, enquanto . nao .l'e>c:ebe o oonvenjo isto é. se c:.:mpra]' O exclusão de certos artigos De :: GARANTIA F O R D :::

II mesmo tr�tamento .' di:ts nações noss'O cafê nas hilSeS cslabe1e_ importação. A' Comissão Mista ::
• G<:ordq'ntcs. Haja vista. ó cas\) Brasi'i Grã·Bretanha, que fj&c� PREÇOS DE LISTA F () R D

==:...
=:_�I

d'o trJgo argent.infJ'.. A Ri�pu]J1i· O cDrivenio cOrnel'cial COlI< a liza êsse comércio, niio fôr;
._

cu Argentina .obriga_se a. nes Ingl,,;i}'l"ra é outl'a prOva do ouvida - outro motiyo da quei� é O que podem oferecer sómenfe os
mandar de 100 a. 120 mi'" tone- pouco ,Interêsse das naçõesem Xli. inglesa.

-

1 Jadas par mês, mas na rea1ida. c.umprir·em elas '{)hrigações pa- Não impressionou á Ing1a- R E V E D E N D O R E S f O R D
" I de se descui� e m�l entrega ra com o Bi·asi!. De ac'(}rd� cml' terra a .cil'üUnst&llC'a d'e terllJo�

-

=

I
de 60 a 70 mIl, assIm mesmo o ajuste cOrncreia'l firmado em ultrapassado, em set� mesés -

:
com falhas. Isso forçou::t ida 18 de setembro de'195-0', o n"u (1.0 de julho de 1950 a 31 de EC � A

I
.

S A =

I do sr. Benjamin Cabe'llo 3 si] dévia cOmprnr da Ingl'nter_

Jn·aoll;eierOa' ddCC 1te9r51o' 'apSal'sqUnomtaigS,O rdie_. �=.:-;_=' asa o m'Oflc_ano I.'::BU:"ll'C;S . Aires. Conseguia . ga_ I·a!:. 44,620.000 e vénder ,..... importação destinadas a Um <1-
_

. ==.

r.a1lVr .r�mes�ás·, d� GO a 70 rntl .k: 51.-·140 ..0-00, portanto. COtn
-

toneladas em agosto 'e sctell1- valltá·gcilÍ. :para lÍós de ;jõ.••• , cada muito lcnge de eum!Dr;r =

MER(ADO DE AU'TOMOVElf' ==�=
.

bro. E foi· só. 6.820.000. Nos set€· primei.roe suas ohrigações, levando em ,J_{} easo <lo bacalhau lambem t, meses' do conveniú;·
,
a maioria conta o mesmo período. Porque -

_

t,ípi.cO. Esse produto tem vin .. das rubricas hayjam·.sido exce_ não compramOs enxadas (o
-

JOHN 1 F"EfHEl FUUDAD'OR
.-,

-

do reg-ularÍllente da Korueg'l. d;õas da nossa :partc. Compra· motivo disso é O de termos:l.
-

.

• • K,J - R -

SegundO' 'o 13côr-é\0 C!:mercia! .nlOS nada.inellos .de ;€
•••••••• pr.::duçãO nacional em larga _ =

'I
assinado o país -escandinuyO rle- U6.1G;i.4à7 (' vi"uclemos apenar-; es>ca',n) qU'eixa_se oa. Loura Al.

-

Condiço- es':"'·· ESpeC"lal·S FPar� =
via adqu1rh' () nosso .café em :E3·!·9;J(Li36, haye:Il{l..'1 portanto pion. Ma� não se lembra de _ w

,valor igual, Entretanto, tr·.Ir: 5a'leIo contra pós' de ;€
••••••• comprar maiS. Natura,lmente':: Of··· L F

.

mandado lioãê.albau e não leDO 21.208.091, quan<d!o no·· fim do<) pr�tende, dentr�' d.O' prazo do 1 § }'i::c; ;�" IClnas \[, . rotlstas : D
cOm'prad1o café, descquilihran- 'acôrdo -o ,resultado nós devia adordo; gastar aqUIlo a que S'e =

-
..

_

d'.:�so.· forte!nente .a ·b3',al'iça de compron]eteu• :Mas exige <lU o

I�"N'
.

d-·
,., . ...

...

· ,,-:

I �:g��::atódes�:r.a�u�:Je�!:; Ch!�es�: ;::�:�n: ID:�;:;'�:� :::S!�:�:���. �1Uito mais do j�' ossa. IVISa e;"SerVlr I
I de Exportaç�o e Imp'J<rtoção, compramOs as 100.0aiO libras de publicado do Boletim Sema- ; § .

-

f em represa:11a, res'olveu sus- enxadas a que estafuos i(}briga� nal da ACIB) �mllmmlmllllllllllll!l!IlJIllllllllllmllllllllllllllll!lmlllllmmlllmm�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUlVIENAU, 17-10-1�51

�-"""'---:-�"�IO"!:!'�SE' LINS DO REGO ,. r
RIO, 1() ::_ uni:'!ol'lialista. roi o'!.!vij, um dono de sebo à

rua Regente Feijó. e lá.o livreiro mostrou-se alarmado com n

venda de meus romances em vista" de minhas atividades na

vida esportiva, Acha o simpatico comerciante 'que UIU autor
de romancei'rtristes, não: pfidc aparecer em colunas da impren-
sa que noticia -eoísàs de footbaH. E afirmou categ'oricamente:
"O Lins. preclsa a;balÍdonar . o .10otbaU' se quiser conthruar
com o seu.publíco1J• : ,�, ir!-'"

"

. '.
'

Li a repo;l'tagem domlllgueÍra c' me pus a examinar, a me-

dir os fatos a tomar contato com a realidade.
'

Ora, a�ontece que o meu maior sucesso de livraria, edl
eões de mais de .v.inte exemptares., foi justamente .e .meu ro
mance "Euridice" de 19i17; com premio "Fabio"Pl'ado':",jus
:tamente no periQdó de maíor atividade esportiva do ,al!tnl'_' E
'desde l'Agua Hãe" em 1:94'2' e "Fogo Morto", em '1944, venho
publicando romances esgotados, com mais de t ...s.", MliL.nes,
embora seja colunista. de sports. "\.

Estes são os fatos. Em todo caso .. a advevtencía do homgando-o com um pano 11-
Iívretro me deixou com a pulgaoatriis da orelha. E fui ao a.medecido símplemente, em migo .Bertl'antl, velho .. eomerctante de livros,. para saber da

agua- fda. Limpe a purtc 'oplnião de homem .experiment�d�, Depois. de ouvir-me, o

de trás C{;,Tl um espanador; gordo gerente da "�Civiliza\,ãon deu-me a solução tlo proble-
C'· um

'

"1"0'''}' {'iH" -,"e'" {le'�,,,·,;· l,ma.· .. '..
... '

., """. ",,-,� ':'-"'!- "Seu Zé Lins", poís "não precisa tleixar o foothall e o
da,' 111as no qual as v isfas Flamengo por causa desta historia. Posso lhe garanttr que (I

gerululi:nte rcpa rarn. homem da Regente Feijó é um vascaiuo','.

o' cxponha á um i-

pois isso afeta as

:Ponha, no, rnovel

em data
hoje seu aniversario natalieio
O sr: Vici!.::,t' Sutter, so'cíó de;
,firma ZadrOsny & Suite!'.
Def:lui . hoje a data nataíicia

Kla Sra, Da, -Branea Domning.
" e,spósa do sr- F.ritz "Domning,

3;8sidente em. T[mbo',

um piano é

sin2Ís '2U

não consegue

"De ",eis em seis

examinar 'os pulmões.
raias X. Se lhe faltam,
sos, procure Um centro de· snú.

de Ou põsto dé higiene".
SXES

L\I ;'\()\'O nfl1t�l'ial de C011S .de mica escnrn e é achado em
. truçii'�. ch':', , mísjuradn ao gcs_

tl'uçiiG dezesseis veze 111:\j,; toda <}.al'le, 'e;11 depósitos ;) SO, ao invés de areja. é o mais
1['''8 c qUe não é ma's ('aro :1 superf'írjr-. notadamente nn A- perfeito dos isolantes contra
ar-eia, que e le suhs+i [ui vanta- í'ríca, no Europa e na Àmêri, o frio, o calu!' l' o barulho-
josamente. tO a ,"\'ürmiCll1ite". ca. SECA sem quelrrnrcse, sem

,1' .\RECE pequenas parcelas ESSE "peso�)lunla" da p(Jn." se en(''arqui1113r.
------ A "YEJOITCl'LITE" mre,

y

Não há dt'dhWI dl.l;; com

ignol'ancia. A cartilha ti a
cnave do conhecimento.
:MatricuJemo� os analfabe_
tos num cur-so de edUeaçao
de adultos.

,YOCE nfío se contenta de ����,�::���",,,,- ��,,";:' I espera rl� Uma ar-

ter mandadc fazer uma gl'andt.' I ��;��Ços-�3·--rjãi:Cd� �Íllê';"1ié"�;� .Í'umaç::10 definitiva. E;o;ões mO

C'f tantl' Wl- pared2 para n g"l_ lIyres; j in s']mente, os mmhJ \'ei:Ôn!1Qs pndcm ,SCl' os, mais

binete de seu marido \·oc[· "a· pratiC'.:$ por-ta.Iivros c j):!rta: varladcs e tsmhem ;l�uHo eco_

be que, para dar "ida a um a- revistas pOl'tatl'is, que pOdelll nomie.os, pois que, dada a sua

F,::sel)to do gen)"r:J, é preciso ficar ao l(l.dO do divã ou da .simplir-Idade. são constr-uidos

,dispor tall1)JCl11 algusn

mOY(,iZL1
poltrona, e nos quais �ii{) co',O_ pOr qualquer carpinteiro, Os

,o]lo/> onde, ter os yOlulllgs mai'i eacl'::s os jornais e .l'<'Ylstas re_ que ficam junto da lJare!le,
.

à �llãi); e tambrm alguma.:> pc· cen�es, o� lh'l'OS rccem_Jmhlica paI' exem�Jlo, POd::111 ser fe1tcs
quen:.<' Ill'"S'-\S situadas de mO- dos mas oinrla lIão lidos, ou os em mndeira comum r depois
--------...,......�...,.....'?"-.�---

------ J:lqueaç',:,s na COl' da parede.

;} .,�. que os borcos o "ela con

tinuaram a rC)Jt'esenta]' lI'n

relevante papel na ('om§rcio

cnt]'e a EurOpa e a China,
Japão e ludias Orientais· e

H.::landesns muito temp{) d�
pois de os vaq)Ores já terem

sido introduzidos noaquê-',e ro·
. .

- - teiro·�iil"ni'ln�iiimlliiiHíilmIHmmllnunllullummmnnninmmlill!llM fi _ que Os alquimistas da Ida-
ª::HdJ:'M�O"R>·Pv:O·I,D AS· ..,,ª, elade l\'fe'dia' contr'buírrnn,
§ VARIZES E ULCERAS

s:= I maS uma COisa, pelo menfls
DAS PERNAS. -curas sem opera.ção descobriram: a úguau do

DISPEP�IAS;, PRISãO, DE .vEN�É. COLITES) ='t moar, quand'J' se eyapornva,
Al\IEBIA,NA', FISSU.RAS� COCll;JRA NO AN1JS

podia ser transformada em

COR�ÇAO, PÚLMÔES.. RINS, BEXIGA, FlGADO = água fresca; e. (J1re i�so, a-

S :parenlemente uma cOisa sim·
:. pIes, constituiu mn dos pro:\
_'. blemns nO' ((ua'! OS pesquisa_S I doreS traba.Jharam centenas

_ �Clí)Íl,-ca Geral t,'le .tlomens, I\.. fullleres c.Crianças ,:;
. . - 'de' anos sem o11teI" nenhum

= i:TOUPAVA SECA' 9 às 11 .e 15 as 17 hs. BLUl\'IENAU a' .

iillllln!!JIIlUlltlJliJlIllllliuIlIIIUlmlflnl!nllJ,l!t�lllltlll!mlllmlnl11Iífll.l resultado prático,
. - ,� , ;

_ .: Re�lisam-s[' hcjt' no Car-

(Inch••o .dJõiP.KlJ f (;Jtan).

Uzfnp5 Chj�icos BrosiÍ�jros SIA.
CA1X," POSTAL, 74 - JABOTIGA6AL

Etfodu d. SÔO' Paulo _ f!ra,H

Popula.r

l'erdão! Perdi (} meu reloglo· no cozido!
------ - -- --- - ----= --- -·::::.,..-1

12

Cascalho

!

ROMANCE

H
-

U, �M B f R" "li O, S A L E S
I

'

� �und�' mi�t�ri�SO e :ã�ba.ro dos_ga;i.mpos de
diamantes nas pag1nas de um lIvro pl'o(unda.m.ente
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de
um ,minuto de sort�. Um romance violento, cheio de
fuama e ação, retratanÇl.o as lutas,. os ódios e �'aro

,bições dos, hoD1ens. , .

"I&ORI' EM. 2a. ElIJÇ"O.... , � .. •
o

•

Inteiramenf.e<'1'ooscrifu e em fôrma ·de'fini.tivu.

Em tôdas as livrà!'ias ou' pelo reembÔ'so postal.
Praçô: Cr$ '40,00 �."�

.

de ,j.nrta-',ivros e

revistas, leves e porta leis; :U'

,rumadüs com helas rey:st:Js jYi _

dem 'ÜcnsLituir 1.1.11 interl'ss�nte
e]t'mento dl'eornti \"0.

_j 1 quc, ]lOI' determinação
legal, 'OS japoneses l:' chine
ses nãa se ]JodeilI natura',iZ-tl],
ç'dadãos noI"l '-a l1leriC'1 110S.

- (lue os holalHje�.-<; l:' Cs in_

�'Ies('s ehamam as sias Guia
JJas, na Am{q'ica d Sul. I'es-

pe(ti\'amentt� de Snrinam e

Dem'ernra,
3 .... que quando um hebi' n(;;·

ce de miíe turca e l.ai fl'an
('ês a bordo.::, 'de um n:.J\';o in.

glh flll, úguas territur! :18
nor[e_anferieanas Se\.lS . pa:s
podem {,-"colher pata o pilll_
llOlh-o qualquer uma dessas

quatro 'llaeionalidades,
t -- ciuc' foi sómente 110 ano de

Jiii1 qu<�' se obteve nique'.
puro.::, peJa primeira vez; e

que, Jogo em spguida, foi

esse metal empregad-o na

composiç;lo de diversas li-

gas.

Cur;

eH
/
OI
HOJE 'AS 8 HORAS "DIVIRTA-SE GANHA�
DO"·col11 o Sorteio de Cr$ 700,{�í}!,(Sob a inteira res

ponsabilidade da Caixa Eeonorriica Federal - Agell-.
cia de Blumenau).
HUGO DEL ·CARRIL - EMMA GRAMATICA.-
AIDA' LUZ no grande sucesso argen.tino:

, Ht�INHA POBRE. MÃE QUERIDA"
Na e�ocaçã� �dé versos shigelds e' de llleior;!ias conio
vedoras, aparece o sentimento semj)l'e vivo 'e podero
so para o ser mais doce c devotado! I\'IAE.'Esta histo

.

ria nos mostra um lar portenho . e la<:o ' indestruíivel
entre mãe e filho! Verdadeira Cancão Maternal! ,Vi
brante 'evocacão de m11. passado! Deseul'pel1ho' 111ara

: vilhoso de gr�ndes artistas! Musica sentimental vinda.
do coracão.

I Acomp,"Compl. Nacional e Universal Jor11al "o 1�, a

! dar as ultimas"! -- Preços de costume,
G

i I n
, H O J E -;- QUARTA-FEIRA - às 20 HORAS, 'I! PRESTON FOSTER - MARY SUART e WILLIAM I,
BISnOp, em i

I
I

« II
,

I
I

com TUNDERHOOF, o cavalo énsinado - Um VIgO· ,

Iroso drama de ação, desenrolado numa região, Íncx- IpIorada e .selvagem, Dois ,homens e ·1.1n13 nlld.her a

Iprocll.I:a de "Centelha",. o indomavel cavalo selvagem;
No ,velho oéste americano desenrola-se este dramn
de ãínor e ódio .... "CENTELHA", um filme' de emo

('ões vigorosas! Completam o llrograma, shorts e jor
;laÍs Americanos,

Liahos

CalDbral'as

o melhor, sortimento,. pelOS
preC,Qs da P�aça:.

�f�'�, � .������r"'�
/ Só No

·Ladisl'
VislteBo: sem . comprlmisso

:iUA

tllrada cem c '!Ilellto,
cc·onCmias <I,' 11e;;0
"eis. E' assím qUe

j.ermjte
considerá,

g.raç3S a

seu emprego, em \,2Z de arria,
í' posslvel constl'llir-se ed;fi_
ciOs cu.ios andares superiores
nüo snpol·tmia:11 ° pi" 0';. de U

ma constnução de material OI'

vinario,
a "vermicul'ite" cconomiznr 50
D:\. MES:\I A: forllla, perlllite

e
por eento "'DJ:,:'e ,;:. peso da r<l�r-

.:ussa metúlica d� lll113 ('')1)',_

trução de argam:lssa .

ENFIM, outra vantagem:
seu transporte é mUitO e(.Ol�ô
mico.

AT::\DA A REALIDADE
AUTOR de "Lost week_.:EI1f1"

O 'Ii \'1'0 d-J' qual mi ex1/aide
lh,' fjllll� antialcoo1ico, Jaek
Jackson fOI eondenar!o a pagar
7.i do'Jal'C,O de n-ull:l ])'01' bebf
deira!

!
-

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

rEI' \ E\TE u\lnn ! .. ,

Aulur; ·JII.\II Iiflll�iú' � n "dição

1 ('nm 4011 Il:igJfJilS. 1:0 !lral'tlras. �3ã
If'Xlw:, li r:,piUlli!s ,ilbrc Bov!nos. Equinus.
�\lilW•. III·illO';. luelllOs. r",,,. 1\ res.

---------=--�.
PALAVRAS,.

,CRUZADAS
PROIH1EJ\lA N. 325

E'.\IILIQ BERTACCELLI,

1 - .. Ligaçft0,
2 - Can':'a cdreHa (1JI,).
:1 -,- Sede de sel1sibi'lidude

(p].) •

4 -_ Enrêdo (fig,),
.)- - Catafa'!cü (pI.),

SOLCÇÁO N. 32i
;HORIZONTAIS Pausa-

Noh'üdo; Latir;
Tri;' avô; Snras; Sua; asa.

YERTICAJS - penates; Aso;
l"tiliz.i.l; Silva; ,\vatara; DáyL

O'.Ol'OSfl.'

"

�
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·N "A� .' V . I T A �

Ilajai .Blulnenau

Ademir " e � Daailo; reapareceram ;_e·decepcionaramRIO, 16 (Merrd.) --'- Os "Estou satisfeito com o sob manchete: "Venceu no
jornais destacam o primei- espetáculo que acabo de Fla-Flú e Acertou nas Cor
ro Fla-Flú oficial com assistir. Saio com o mar- ridas". Jost.\ Moreira ven
manchetes. "O Globo" diz: cador zero-a-zero porque ceu no Flamengo e ganhou"O Presidente da Repúbli- este é o resultado ideal trezentos e cinquenta mil
ca e o Fla-Flú". A' seguir para o Fla-Flú. Não quero nas corridas de cavalo. Casdiz que o. "presidente Ge- estar presente a qualquer tilo fés aposta e recebeu-a
tulio Vargas deixou o está- alteração do placard" � para o técnico. "A Noite"
dio depois 'de assistir o prt- concluiu o presidente Var- revela: "No Classico das
meíro tempo de jogo e re- gas. Multidões o Elumínense
velou; Um outro jornal traz, Venceu o Flamengo. por

um. a zéro", O "Ultima
Hora" mancheteou:

.

UM
Zero a Zéro, Resultado
Justo para Um Grande -Io-
go.

-,. :

•
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neDnl aralD os soldad s das
, -

lerr oh r sistência à Doroes
Unid

U�erda'e 'e imprensa: o �riDGipal assunlo
,

�Isutido na �onlerência ÔO �runuaii
,
Repi�dl�Deparlamenlo� de Eslado â nola russa. ..""..

WASHll'lGTON. Hi \ Ul") - o üepanalflento de Estado O Departamento de Estado
acusou a ,Russia de usar "argL'lnenios ,W!SOS e capciosos' em rebateu todos os pontos da
sua noiã'a respeito da revisão do tratado de paz com a Italia. nota soviética e diz que s

',A"l)ota êom, o :'preco" que pede a Russia pela revisão das Russia em sua nota passa por
restrícões Impostas , pelo, tratado á Italía, foi entregue em alto quanto fez 'a Itália de.
'Móscou .pelo ministro das Relações Exteriores, Andreí Vis- pois da guerra, atribuindo,
hinskY, íws representantes' diplomáticos da França, Estados além disso, "a essa honrada é
Urridos e Grã,Bretanpa.' ,

,

'

pacifista nação intenções tão
,

Numa declaração especial acerca dessa nota, o Departa- infundadas como absurdas".
rrrentorde Estado diz que ela "não reconhece nem admite, em Em suas declarações, o De
'um uníco paragrafo, que o espírito daquele tratado não conti- partamento de Estado acres

nua 'se mantendo de acordo com a atual situação da Italia, centa:
como membro ,ativo e par de uma familia .de nações demo- ,"Com argumentos falsos e

crátícàs e amantes da liberdade", O Departamento de Estado capciosos, a nota soviética

prevê que as três grandes potencias ocidentais rejeitarão a procura [ustírícar como uma

nota TU�S:3..
-

condição para a revisão do
-��----'----'---"--% INTENÇÕES ABSURDAS (Coné'lui mi :.la página letra C)

'Esta repele a afirmação o

cidental de que a Rl1ssia per
i sistentemente impediu (J in-.

Toquio, 16 (li.?) - Os oh- � grosso (.1.< ltalia nas, Nações
ciais .oe lígúção alíados e co- 1< U:1Hl�S-, (: apresenta �.

(OlUO

munrsta«, ,;fJ1t:1I:d-0 a reurur- 1 condições a sua H:[:í�EaçüQ p�-t._
icê esta manhã, pela ,;·';;liIl!a 11':-.1. que .5eJ� re-feX,li:li'Jat,ü (1

vez, para tratar do rei.nicio tratado italiano o seguinte:
das negocia cões dê: tr:':g;li.\ na I 1) ,-- Que ao me�mo tem

''''::creín. Esses deJeg?cllls {_ I �� _ l�O eru que rlr(J�édd. Q revisão

g::.rar:l :1 um �jcikdü "'J/r,pk- CiO tratado de paz l'0;;1 a lia
lia seja eietuada i:t revísâc
dos tratados, de lJ:�L com os
satélites russos.

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

.. l?l'ente da. C01·éh. 16 (UP)

I
mentes da' 24.[< Divisão con

- Um eomunicado c elo Oitavo tinuaram atacando ao sules
Exército cllÚblie:ulo hOje. à .,'te, efetuando ganhos limita
noite i�dica que .elementos da dos contra uma resistencia

PriÍneira' Divisão de Cavala- leve e moderada. N.o suleste

ria encontraraxn":I'errellha re- de Kumsong, elementos da

sístêncía por .paete do Inlmí- 6.a Dívísão sul-coreana oon

go, quando se esforçavam pa- 'nuam avançando ao noroes

ra tomar elevações à noro�s- te e nordeste de Yangtsu. "

te de Yaugchon. A mesma di- 'l'REMENDOS GOLPES

Outra ccnd:"úo illll-'O' tan(e é

:\ l'cslJ;;,nsabi1itlad('. ,,;ia d2\,l"'

mos deixar de falar em liher

daa:e de ilnprensa. 111aS Jlreci

scmos, tambern, de r('pre�siio

"I'oquío, 16 (UP) - A avia
çâo aliada, em dois curtos
combates. assestou tremen
dos' golpes às forças comunis
tas na Coréia, ôntem. Nove
(Conclui na 2a. Pág. letra H)

RIO, 16 C\[erii) _- Ar,.',s
partic.ipar da Ç-Ollferêncin. dOi

Sociedade Inter.Americana de

nossos di!!s. de Oulrú!; f"!"1'€-,"

que não c,{iio exclusiva.nenj;e

ACORDO COMPLETO

visão, no entanto, conseguiu'
ligeiros ganhos, no - transcur
so da manhã 'e unidades ata

cantes ainda combatiam
lentamente ao meio dia.

Imprensa, reali7,ada no Ur-uguaí dos governo,", 111a', insp rados

O sr· Carlos Bazdiui declarou Depence das ccndíç,ôcs das 111<1-

que "o assunto prínc'pal dts., terias e da suhsls+encia. do jOr_
cutido foi a,jiberdade de imo nal. hoje extraordinúr'a e !,z·_

prensa, col'oeact1a num plano rigosGmente perturbadas com

que me parece' Um tanto: abs- a carestia do papél. em milhão

trat.o· Per isso mesmo .a.pTC_ e qU'atrocent:::s mil' cruzeiros

sentei uma pr-oposta, incluiu- foi !.l qurm tía, em nossos das.

do 10 itens visando o o�jetÍ\'n I qUe os nossOs dois maiOres JOI'

daquela 'liberdade. A llberda.
I
nais do Rio gastaram a mais

de de imprenSa.". ,depende. em: d'e papel rrum Só mês.

aos 9.1)\]so$ comet"d·1s 1JE',,'

pxerdcio dessa mesma liberda
de. Outra"- medidas tomadas

em conferencia e jú divulgada.
comprovam a sua util'dnde 'e o

muito que p·;:dcm esperar O'S

jornalistas e o público em ge�

raí,

to sôbro seis pontos Lásícos
para o reinício das citadas ne

gociações. SlJn1cnte raltr-4 ;=t

gOl'� o �côrdo sôor(_' ... :õ dimell
f'ões da zona :'1('ut.I·a.

11) - c;.�ue d It<llia IllJ:::ndo
;'(0 Õ Paeto do AtlallUcu Nor
te.

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

SUA CASA EM FLORIANOPOLIS-
=

(NÁVEGAÇÃO) s. A.

Ao UllGSelltal'-mC das funções ile 10. Tabelião da
Comarca de Blumenall, agrade\o as provas de apre

ço e estima com que fui distinguido ,durante trinta
e freis anos"e aproveito o ense;io para recomendar
aos m'eus amigos ê clientes o noVO r. Tabelião snr.

BENJAMIN MARGARIDA, cidadão sobejamente
conhecido, e conceituado , nomeado por ato do Ex·
1110, Sn1'. Governador do Estado.

Tabelião - OTTO ABRY

-

-

-

,(J. maim,�' (J matá. fnade.'MI(J
e caJI�(J'LtálJet hotel do
.fá/ado 'de 9'al1la CalaHllllJ
�P,jem inau(}m,ada 1mb DMU{!,
.

Be.n HO ooulC!{10 da Capital
:Calm41211tJ..e., di1Jpf}nda de:

.

··1.70(��·'"
-

-

-(Jomunicação

Passageiros & cargas para

NEW YORK PHllADElPHIA

e ,Portos do Mar das Caraibosl

'GUANTA - PUERTO LA CRUZ .. CUMANA,

PORlAMAR .. CARUPANO

:::

��.-
-'

....

Reservo,de' praça, pa,ssugens
elA.

=

tTAJAI

"

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




