
RIO, 26 (Meridional)
ser tornado pela Polícia, oje, que .ameaça- mergulhar o mundo

depoimento do sr. Silvestre Peri- em' tremendo conflito.

eles de Góes Monteh:o, Ministro do Co!'.', os dotes de oratória que

Tribunat de COl�tàs, e 'ex-governa- lIho são peculiares, o dr. Paulo

dor. de '::"lagôas, a' pr.o�)6sito ' das' I MaIta .Ferr�z prende� a atenção
declarações por de feltas e eon- da assistencíu, que nao lhe rega-
sideradas 'injuriosas ao sr, Arnon

I
teou apIausbs no final 'do dlscur-

de Melo, atual governador magoa- so.

<nc,
.

Ouvíruiu-sc. depots, descargas
RIO,·2ll, (Meridiontli - ,A 1'1'0- -rie l"stil1s dY' honra aos icgiliic'-

tlls" mortos na intentona.
'

"li; Or{iuestr·;' :=:anfôrÍica executou

Marchi, president- do Dire
tório Municipal do P IT; lo

c3.1' recebeu do seu.ide:
Carlos Gomes de Oliverra- c' ,

""",/"",'''"""

PARIS, 26 ,UP) - Falando an- seguinte telegrama: I
te a Comissão Política. o sr. PhiL ! «Tenho prazer ÜUOi .nar
Iip Jessup, dos Estádos Unidos, a- 1 que foi aprovada, no Sena-
cusou, hoje, a Russíu, de ser a

d
.

h d
responsável pela atual tensão 0, mln a emen� a ,.:;eu(:€-

mundial. ° sr. Jcssup afirmou que dendo subvenção de' crn-

h·
'

I
nâo obstante os esforços soví étí- quenta mil cruzeiro. «o

9 a-
cos de obstruir a eoncordia uni- Hospital Santa Isahél. Ro

C e �r' m versul, os Estados Unidos contí-
, "� nuar-ão OiC batendo pelo desarma- gando transmitir informa-

,

.

e'
menta I cão diretoria Hospital' en-

, ;. , íIl' I
vio efusivas saudacões ';-l'h-

,n '..:3; oret« REFA'l'mAJ\mN'l'O O,\S ClUAN-
ba1hi3tas,', . Ass. Cai'lo.� GO-I� U (�AS, ("n�}]G.4.a: -,

-
-

-

mes, de' Oliveira»., I
á :respeito, do caso de a .marcha fúnebre, de Beethoven • r""iatjf,'caca-O Isr, ,Silvestre Pel'icles e, pc.r.úUimo, ii banda de corne- oe � I

riTaçõe� Unidas, PARIS, 2G IUP) - � �

,

% A Comissão Política especial
' -- �-- - _. - -

Monteiro, disse: teil'os do 23. R. I., postada, ióra do f' l' d I Não há ,lel(h)e"ada (�()m

"Ignoro isto, O que posso palco, executou o toque de sil"n- TOQUIO, 28 (UI') - Ho� a linha de cessação do ogo

I
sete horas e mela, a la os e decidiu, hoje. por 49 votos e cinco I ignnrancia, A cartilha é a

I'dlantar é que não levo a sério je de manhã chegou-se a unI durante trinta dias. comunistas chegaralTI a um absteI1c;ões, adiar a qucstflo elo re- I chave do' conhecimento.

A M' At· acôrdo sôbre seis pontos de! acôrdo á respeito da linha de patriam"n!o das crianças gregas, A I Matriculemo� OS l'nalfl'bc-
sr. J:non de _ e.o.' e agora a lmpressionante

'" " ,,-

polícia não me procurou, nem me Esta foi a última parte do pro-
,ntáto ao longo da linha. de, '!'HEGUA DE TRINTA conáto provisória e em se- - - - - - - - - - _ , tos num (!UrsO de edUcação

comunicou coisa alguma. Espero grama da sessão cívic"" que se
armistício na tJol'éia do total I DIAS I guida sôbre a conierencia ple- :_ de adultos:__ l

que o sr. Ciro Rezende me fale. revestiu de magnífico brilho, tan- de 10 que estavam em litígio.

I
nária ,1)ara ratificação, ama-

Então exmnlnarei o assunto e' to pela' sua simplicidade como pe- Quanto a 3 deles, os comunís- MUNSAN, 26 (DP) - "De- nhã, dõ referido àcordo, que

'I tas desistiram das suas pre- POI'S dU1na sessa-o que durou deverá ter a duração de trin-
decid irei se, devo depor ou não". lo elevado público que atraiu. -

' � __'--
tensões em relação a outros. 1_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ ta dias - anunciou um porta

QUatro MI'I�ho-clS D"'v Pessoa� I E, para conseguir o acõrdo'! I

N
-

t·
voz oficial das Nações Uni-

... ! Isôbre aqueles seis lJOntos, os

II' ({ ao sou con ra Idas

I
delegados trabalharam três i QUATRO MIL HUNGAROS

I

D' d' N 'I f· 1 horas hoje pela manhã, e à

P ·d t d
AO LADO DOS COl\'lU-

.

esemprega as a talla !���! ��n�����:a:st��:e�:iUdo I!'l o rec;1 eH e a FranCfOl'tISI�':S(UP)
-----.-......--�

.

R b I' Quatro mil e quinhentos 501-

evasa-o do ."mp"sfo de ren ...""a" COlVIEÇOCUALA1\,,,RAd�INAR I � ep U I (a» !dados húngaros estão lutando
U 11

m.
ao lado dos comunistas na Co-

R.alta O depulada H b t L réia. A nutícia foi publicada
•

u u er er evy: TOQUm, 26 (UP) _ Co- RIO; '2Ü'\Mer'id.')'
-

° sTói:ã':7io pelo orgão dos refugiados em

RIO, 26 (Ivlerid.) - Proce- ,Despertou interesse. a tese de 'meçou a :reinar calma na Mangabeira" interrogado sôbre a Munich .

. , t de Ge'�ova chegou o l auxílio dos Estados Unidos as lfl'ente de batalha da Coréia, 1 situação nacional, declarou:
aen e

T'" ) republicas ocidentais. Disse! depois que os oficiais aliados

I'
"Não encaro a política naCional PEDE A RENDICA.O DOS

deputado Herbert Levy, que J que uma das, causas da atual e com�nistas cheg'a�m :'- dentro dum cri:ério e�treito do VERMELHOS
participou do Congr�sso In-

I
crise na Itália é à dificiência i um acordo de. l}� ate depOIS p:rsona:istno. :,ao ,:eJo hon�ens, Taipê, Formosa, 26 (UP) -

ternacional de CredIto Ban- do !;isiema fiscal. A evasão do
. do Natal. HOJe, as 11 horas, nao veJo pessoas, veJo os prmCl- Um,a senhora, que proclama

cário. Abordado pela repor� imposto de renda é tremenda, Ia Comissã? principal de, am-Ipios q�e.t�dos .encarnam e; se,es- ser nó;,-,a do I�remier C_hou
tagem declarou que foram dada a ausência de fiscaliza- ; bos os halIgerantes reunlram- I tes pl'lllClplO!'l vIgoram ou se affieu- En Lal, da Chma Comumsta,

discutíd3'ls diversaS teses, in- ção. Tambem chegou. o sr,ls� :pa.ra ratifi�mr ri linha

prO-Içam
o regime democrático,. :;-Ho fe7. �rn apélo,aos rn�mbros.do

vado, numero de desemprega-, .Jair N'egráo de Lima ex-se-
I VISOrIa de tregua. sou contra o sr. petullo vargas,!mOVImento clandestmo ver-

clusíve o apresentado pela 1- cretário das Finanças 'do Dis- ! ' ,

não viso sua pessoa e não sou o melho em Formosa, p�ra q�le
tália, e que diz respeito ao ele trito Federal, que revelou que I ACORDO SOBRE A LINHA que vulgarmente se chama "anti· Ise entreguem :l,?s. naclOuahs-
cesso -de popUlação e d? �le- \0 sr. Cl1arleS'Schneider, che-l'

, DE dESSA9AO DO getU�ista". Não .ataco visando '�!tas. Disse a r�Ienda se?hora
dos, que e de quatro mllhoes. fe do grupo industrial euro-' FOGO pessoa. B'lsta dIZer �ue dur-:nL! que os c�mum�ta.s,. entIegan-
_____ ._ _ _ _ _ _ peu, virá, aqui , brevemente;

. qu�tro an_os, �xercenao o gOY('l�n?' do-se, serao amstISlados.

para estudar a monta:gem du- TOQUIO, 26 (UP) _ UR- balano, n�o tive um gesto h1All

ma fabrica de caminhões. Pa- GENTE _ Um despacho de contra o dr. Getulio Vargas, O (pe TOQUIO, 26 (UP) - Ur-

t ta a fabricação desses veicu- base avançada das Nações U- pleiteo, hoje, para o Brasil, é o e:'1 gente - Forcas aéreas aliadas

'IIOS seria empregado, o màzi- nidas na Coréia, diz que foi grandecimento e a congregaçao realizaram, ôntem. um dos

mo de lnaierial ,brasileiro. consegUido um acôrdo sôbre das forças democráticas, co'" o ob- lnais violentos ataques da

I I jetivo de pl'.rticipar do m ·'·'nenl.o I
guerra coreana, _assest<:n?o

I, '

'. de construção democratica, ie v,- trelnendos golpes as pOSlÇoes

'I I CO'n''ti"nu a" O' P'ar't'"Ido Adhemarl·sta gilan(!i? ao� princípio� de;-,lOCt'áti· vermelhas �ssas q]leraçõe� fo-

"

cos. AI esta I) popuhsmo, Jesoo-l ram efetuaaas antes do acordo
brando duas fôrças - getulimw � de trégua provisória a que

IR b d d
-

N E d
adhemarismo. Ai está outr 1. fórea, ! chegaram os of�ciais.de am-

í ece en' O A esoes O stA O o comunismo. Pois há uma ',lllarta bas as partes. DIto acordo Çle-
lU' ! forc:a ..,..:. a democracia proç,riamen- verá ser ratificado hoje pela

te está dispersa. Sinto-me, Jevll':ÍO a Comissão Plena Comunista' e

eolabcr�r na participação ria vigi- Aliadà, em Pan Mun John,
lancia da democracia, da qu ' 'nulI- Por sua vez, os comunistas
ca ,me afastei. Não quero ��,. l)?- tentaram, inutilmente, ocupar
pulista ou comunista. Não .ll€' ten- as elevações da região deno-
tam tais coisas"'- : minada Pequeno Gibraltar.

r Q Invo lavia

1 rt:�I��a ,.,�:�[���IT ·�.�:"I�:.�����·��)
II

19 - 'I'eve Iugar hoje, Ní:trtins. Abrindo I} ato,
afluí, !l Íl.:1ug-uraçiío de assim faluu de Inrprnvl-
"Centro de Puer-icultu- StI fi sr. f'lssi;; Clwfi'::m-
ra TinHtentês". doado hi';;ü1<l:

'I'-�""""'

I
pele ímlustl'Í:tl José sr-

Red. Ad, e Oficina" j

398,' �l.il!niOasP, irLlpe�.i1I�aeLseVl'Vell:ôl' déíee S"ühm'e," Se <'u t.ivessê uma 1)(1-

Rua São Paulo, 3.191 IN
n" tUl'''211 truptcat, apta a �" ínrlamav

ITOUPAVA SECA '
Il padrinho da eerlmcnía. ,. vibrar COlll as notas das emoções

......... .:..._- ........
� � _ _

sentnnentaís, hoje aqui estaria de ..

,.
vastado. Vivo, posso dizer, quase
no mundo das fiCÇÕES. Deixamos

O
hú pouco Umbuzeiro. onde nasci.
Somente hoje me foi dado conhe

cê-Ia, graças ao bandcirisrno desta
.:1'llsnda. Nunca visitara fi cidade
do meu nascnnento, senão através

,las narrativas de minha mãe e de

,\1'1'ojada Lisboa. que foi vê-la por
C353 onde presumrdarnente vim à

.ním e me trouxe fotografias da

luz do d ia, Foi Cap ist rarto ele A-

tJ1"CU quem me ]e-\'OU essas foto-

grafias ao escrHorio, graGas áquc-
1e esp ir ito Irntcrnal que era (I tra

ço da sua hirta amizade. Rompi o
e irculo dos írnponôeraveis que até

Assembléia re lnic iará o estudo dôs

se pr-oblema quando a Corníssâo

Permanente, encarregada do repa

tr-íamerrío 'dnquelas erhln�a:;;i '::t-

".
I mor !'iIial, que a brmhu corno flo-

pre2en�nr UU1 1 elatót-io sôbre 35 I cos de neve írnaculr.dos. Olhei 3.

vorsacoes que devera manter. nes-
! paísagr-rn agreste do Umbuzolro,

ta Capital, á respeito do assunto

j com as suas colinas cortadas em.

com o presidente da Assembléra
pequenas propriedades de sitiantes,

e os representantes dos países q.u- I
sem um palmo 'de terr» , que não

abrtgam crianças gregas. (Condue na r:.A IJ!"tJ;lu:l. let.ra J:'\)

si lin. que n ào conbeecmos ainda.
COH10 o bevço que nos deu a Pro ...

vldeucía, nossa almn se encontra.

envolvida da snntídnde de um a-

Subve neli li de Cr$ 50,,000,00
ao Hospital «S ta I s a b e I»

TELEGRAMA DO S1-.N ii DOl{ CAR,LOS GOMES DE

OLIVEIRA AO PliEnml\ 'l'E no }YfR l.OCAL

O sr-, Firmino Coura.L. d,

,

\

Â liaelas e comun;sta�
, 11";,,"

,ac:ôrdo ele

Sr, Carlos G. de Olivci:;:'a

Palestra sôbre BoIs2 de Valores
Coroou-se De Sucesso A

Reunião De Ontem Na ACtBI
.'

�.�.

Gal. Eisenhower, comandau-;'!
,

te das forcas do Pacto do A - ,

tlântico
.

Bombas atôlIl
para a dele:
PROVAVEL A CANDIDATL
--- PRESIDENCIA DOS E

ROMA, 26 (UP) - FaIal!

nicípios de Blumenau, Gaspai,
Indaial, Timbó e Ibirama. Di,

.

tas adesões colocam o
'

PSP
na vanguarda política nos

feriíJ.os nU.lllicípios.

do aos ministros da Defesa

dos países signatários do Pac
to do. Atlântico Norte, o gec
neral Eisenhower declarou·

que estava contando com as

bombas atômicas "mirins",.
de efeitos táticos, para a de-'
lesa da Europa contra os co

munistas. Mas advertiu que

--" --- ---'--

CONVITE

efeito

Imediato

DE ORDEM DO SENHOR
PRESIDENTE. TENHO A
HONRA DE CONVIDAR OS
SENHORES ASSOCIADOS E
DEMAIS INTERESSADOS,
PARA A RECEPÇãO QUE
ESTA ASSOCIAÇãO FARA'
AO EXMO. SNR. MOZART E

lVHDIO PEREIRA, NO DIA 26
DO CORRENTE, (Segunda
Feira), 'AS 20 nORAS EM

NOSSA 3E'DE SOCIAL.
o ILUSTRE VISITANTE, FARA' UMA PRELEÇÃO SO

BRE BOLSA DE VALORES DANDO ESCLARECIlYIENTOS
'A QUEM OS SOLICITAR.·

BLUMENAU, 23 de Novembro de 1951
MARTINHO CARDOSO D.'\. VEIGA - U Secretádo
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EX1lRESSo.
nLUMENAU�CURITIBA
End., Teleg.: "Llmousírtes"
AGENCIA ·BIJUMBT.'iAU

Ru'!l! lã de Nov. N.o 315
'FONE, 1002

PREÇO; Cr$. 155;00
AGENCIA CURITIBÁ

UMA LIl\IOUSINE
'. ('lH, espec�a:l -{te lux." '!lna

1947, completamente equipa
da, com 2'4 mil quilômetros. '

. � " .

'

�..:.:.: ,D:n. .s: ,ODEBRECRT --

RadiGte?:lpia. -,- �iós-� - FisiQt�rallia,- ll!etabo
lt;;mo � RESIDENCIA: Rua "l de SetembrtJ" l!}

�'ELElfONE .. 1441

, .. - -,._-- - DOENÇAS DO ',(ORAÇÃ(l�·��
, DR. ,CARVALHO.

"

.. (Eleéit'ocardiogr3.fia}

, Tratamento d� ,�eiil:(I�es
1

;>irs.eoíeraPfa> '
,

Av, Rio Branco, 5 (sobrado) - Ao lado do Cine BUBCh

Especiálistà 'em alta Cirurgia e dl?enç�s, de s"ennOl-flB

Co:n&ültas no Hospital Sinta Catarlna. , ,

,Das I} às 11, e das 151/2 às 1'/ hs,
� m,TIM}i;Ni�U -=:=,HOSPIT1U, �ANT;\, C�TARINA

--MÓLESTIAS DÉ'SENíIO«AS'
--, 4DR. _jREN�AtO � (AM1tfA .. '

, « .; � 4 l • �� .

DOENCAS lNniRNAs
OPERAÇOES,

-
",

OND,AS CURTAS
Consultório: T�yess1l, 4:' de 'Fevereiro� 3

e-,

', ,: " -Fone's: ' f433 �e 1226
'

quilos. Vende-se

uma em ótimo estado ve eon-
.::::

�
sérvaeãe, Ver e tratar na coH-

elna Breikoft Irmãos. - BIu-, =
-

-

caiam nesses .ouracos disfarçados,
que tinham a profundidade de um

a ,dois metros. Encontraram-se de

t;ellhO� �ssas arm�dilhas no gro
ta de, ,Font, de Gaume, .na Frar�a

P,EÇA 80'WIALA.8 "E W A L, fi O

QUALIDADE
'DURABIUDADiE

ICABAMENTO
DR. TELMO DUARTE PEREIRA

,

�·CLTh'"1CA GERAL ---

H. ','P�R,O B�5 r
cmtfuGlAo HEkTISTA

- PEÇAS E ACEssomos, RADIOS NOVOS
«s:» SERVIÇO RA;PIDO POR PREÇO'MO'DICO

Rua 7 de Set"embro,'4 4, fi

Alfaiale' Ladi8làu

;Jo Paqüistão ;;> "regulamen+a-;
qão, Iírnitação e redução equflí
brada de todas as forças armadas

e "de todos os armamentos".
'A re�oll1ção propõe a criação du

ma comissão composta do prasí-

',' dente 'ela Assembléia Geral das

I<façõcs Unidas e dos representan.,'
't€6 dos Estados Unidos, Inglaterra
e União Sovíêtlca, comissão es�

'sa "que seríll' encarregada rle for
riecer :>s : propostas mais firmes

para um 'comum aeôrdo relativo
110' contrõle das forças armadas e a

abolição nas armas atômicas c

'

'tras de destrníção em massa.

L'INHO,S
CAMBRAIAS

�i'l 'Q;'fJ,'1 (1 'I-S
O MELHOR SORTIMENTO PElOS MElHORES
DRtÇOS t1A RRAÇA ;,:� ''Só:No

'ESCREVA P.UtA A (fAIXA, 'POSTAJ:J, 'HHZ
SAO PAULO.
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'e" " adem.aristas 'na"

Diretor: ,

MAURICIO XAVIER'
,Redator�SeCretârio:

"

I ORLANDQ SILVEIRA
, EXPEDmN'l'E : 'o

, , Assinaturas.: "

I Anual ...• Cr$ 100,'1
Semestral' Cr$ 60,00
N. Avulsa" Cr$ ',0,56

• ,',
"o

,

'

Sncursab
lHO'

Rua do Orividor n. IDO
F01'les: 43�'7634 e 43-799'7

S.>PAULO ,

Rua '7, de-Abril n, 230 �

4.0 .andar,:;_ Fonés:
4·&217 e ,4�4181
BELO,HORIZONTE

Rua Goiás, 24. '
'

o

Porto Alegre: Rna 101.
Montauri, ,15., '

Curitiba: ,R. Dr. ],Wurlcl,
108 � 2..(\, andar'- sata 233

JOINVILE
o

Rua .E?,'l'.ed�o, 92

farmaêia
de "'Planlão

24 a; 30
FARl\iACIA

-SUAFARMA
Rua 15 de Novembro

'148
.

Tl<�LEFbNES l\IUITO
CHAMADOS:

'o
,

, POLICIA ....
BOMBEIROS

H O S P I TA I S:
Santa Izabel '.. .. 1196
Santa Catàrína . '. ., lla3
Munieipa! ., 1208

,

POlll"TOS
'

DE
,

AUTOMOVEIS:
..... .

AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro

;;
",

es

'Através do

SERTANEJO da RCAVICTOR
.

Este é I? novo 'e belo rádio de pilha, que li RCA'
VICTOR criou para a alegria e o' encanto de sua '

,

famflia. onde quer que você resida. No sitio ou
.Ó:
na fazenda mais longínqua. o "Sertanejo" lhe
leva:-á as novidades do mundo. �ste novo apare
,lho meorpora os notáveis aperfeiçoamentos obtí
.dos pelos cientistas da RCA VICTOR em mais de
meio século de,o,eshlcloso e pesquisas, inclusive a
famosa "Garganta de Ouro" - o inigualável sis-
tema acústico RCA. '

Peça hbje mesmo, ao' seu Revendedor RCA, o

!t0vomodêlo "Sertanejo", milagre ge,"eflciência
,,�pure.,de'som.

'

características:
.. Móvel '.m mõdeifã de primeira qualidadilól
d. linhai harmoniosas, qUil ornam.nfCj
qualquer ambiente.

s -4 Vórvulas RCA de baixo consumo.
.. 3 faheas de sintonização: Curta, MédiCi ti LORla.
.. Alto-falante d. 10 x 15 ems,
.. Contrôl. automático do �olume.

ciO·

, �' ReA ,VICTOR RÁDIO S.A. �
ilouiIi.iUoWJUAt,. EM RÁDIO

-

E DI S,e: OS. . • A

REVENDEDORES i:
'

'UMEUA

Ct�sa
.

do Americano S. A. • RUI!f 15 d. Novembro" 48'J
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C4SAME'N'TÔS:
Realizar-se-á amanhã

nesta cidade- civil e ,religía�
samente.: o" enlace matrlmo..

"níal do jov� ,RaU Schueriçh,
:filho' do sr, ,Oswaldo'e de 'D.;'

, 'Ida Scheurich, com a gentil
srta, Nora Rosenbrock, filha

do',' casal Valentim-Anna Ro
senbrocs.
-, Tambem para amanhã

'está marcado o casamento do

jovem Herbert Buckmann, fi-;
lho do sr. Germaho e dê' D,1
Ca'rl'ota Buckmann,- com a

prendada srta. Julia Krl.lg,·
filha do sr, Ricardo e de D.
'fereza ICrug .

. :-

I
cisão todo um catalogo desses aní

mais.. em numerosas espécie= �\ {'"
quarrtídades. A rcconstr-uçâo 1:1$

EVIL�\SIO VIEIRA ,
..Ã leitura de perio C<lU;';:' os met��los �e �a<:a" �esse� _�emp_0 fO� I

___-., .......__.,.- .:�lhos e concorre para I min. I p.osslVel bra�"s "o" �cSd'!h:�, na-"

iI O dia de hoje assinala pia. lUuitas pessoas Iêe.n de �ota,. {iUe ainda hoje eonu.iuam l'
II a passagem do anlversá- li perte .unteamente, por força

a ser de�."o��l'ta.;,. As ce-n_:' de. ca� I
II rio nata1íc�o 'do :ço�eg;;t,E�. Il U:O há).J.t9. Jlue. -çjJ.mpre corri- I ça, o� am,m.. rs fendo,g: ,pC".,p.gJlfdos. I:
il velásio'Vieira. Dire(õr' iIo ii giro Oiitras; poréin, fazem-no as ar!"'ladllhas, tudo ISSO desenh�·1
II órgão espeetalízado "ES- I: porque a vista já não está :'0;::'

do ll�S paredes das groras, perrru-

I í PORTE JORNAL','!:,,' e "não: lhes permite ler " dis-' ttu revela� os
,

segredo� do 'homem

Itancia' razoavel. Esses casos, prerustorico.". ',"

'

_ Deflue hoje a efeméri- precisam rle ccrreção Irnedía- ( Um, aos f�tos ruais caracterísrí- ,

de natalícia da exma. sra. D. ta, por,meio de lentes indica- cos r(:velad�" ,por esse,;' d.esenhos I,
Maria, esposa do sr. Rober�o das por,especiaIilitas. e que a marorm dos arrunais caca- ':,

." ': "
. :

' ,: : dos se achavam em idade jovelll,

I"Ha��;;à�jjC!TI nesta d�ta co�" , �jOq:�sl��ior� �Gjl��
:,

:�:;:: e:ur:.�d:�a;:��a�r;;;í �'lC;��:
'

memora ruais um ano de fe- '

3� t' t J '

1t a cen une ros ,,('S ,l)- clusâo dé que oS: métodos de caça
liz exísteneía O menino Lu- lho,s ', S� a�s�m, não con- do, homem pl'ehistorico eram com-

,

cio, iilho cio sr, João Oli�p'(" SeglU1t: le!'r: consulte 'o pletamente diférentes dos usados-

mêdlc�" oêuJista.
" hbje: pois na época,' ntuaí sacrifi-,

SNES. I cam-se os animais velhos, péupan-
- - - - - I do-se os exemplares jovens, O qu�

I significa que o horr.em daqt.1.�la�
�

,_:;_, _

• " ,__,"
_ ,é�:;{s ,�e :proveltav" .

da ,pe.quenn

'1 S- M' A I'
e::-""Pe�lenCla que, os amr:nalS J,oven�

, tinham da vida,· podendo capturá-
.

,,-

'

los, maís. facilmehte que os' mais

Voltaram os afamados, velhos, os ,quais,. em. \irtu�e mes-

"1.' ': mo da sua experrencia sabiam me-

I'fo'mp' 'r'ii11 idós-' EUFIN' de
Ihor evitar

.

as .arlrtadiÍhas do h�-
'" " '

,

'
" mern. Os arumais daquela época,

a' hr' er Aleman,ka
;

como 0<; de hoje, já demonstra

oe fng , lU vam inieligencfa, inRtínlo, desen-

ANIYERSARIOS: '

"
'

'.

",

Nascimentos
_. Desde ..0 di" 22 do C01"

rente acha-se em festas o lar
do 'distirito

'

casal Heintich
Anita Schwammle., com o nas

cimento de uma graciosa me-

,', nina.

-, E�tá enr,àianado o !ir 'do
sr. Iodario dos Anjos, ,e de sua

Virluósa, esposa D. Alvanl,
com o ,a(�ve!lt.o de l1ma ,ro5us·
ta cria'nça dó sexo mU5ctilino,
ocorrido dia 25 do' .: !! .tf!

no h�<;'[)ifd ,Sanhl IZ'lhe1,

S��tL_�·.,
,

�,�,�l,
...

ta morreria infai!�almE'l1te
,dentro de .poueas hpra�,

"

'

5 - qUe a urtiga é'
, '

"

-: • phmta que mais se ,atomQ-

I F ro'r :a s·� co rt "d
... < I ��e<�: :��! ���:'::�'�a:

I, '

.

\ '.
a aS I ragens do globo terres�re,

I ,AS FLP...RES qu� ,:ad�r.'!çda ág"4a; ps ca,ules leplj.üs'O.$, se e�cf:ntr�m alguma,iS ,_d.�$
I nam a casa .quando sal) (11s- t devem sft àbertos na} extre- deZOIto va.r.reda\les ate 'flOJê
post.as com graça peio.> ;:tpo' mida,je: e nos outros, deve c1àssifieààás daquela plan·,

, �entos' dispostas em yaS05', ser pra,tieado todos, ps dias ,ta.
,

,

ill menos artisticos. �)enlem 'um corte na ponta infe- ',6.- que foi há pouco tern°

I depressa o E,E'l.1 frescor e :l'i01·..
I p� l:t;a�gurado no Museu de

; com ele perde tambem 3. a- Se a flor sofre ao (;vrte'

j
HIstOrIa Natu.r'al de Nova

parncia da ca�a.
.

,

York uma curiosa. ;reJ.t'ü(hJ·
Com oportunoS' cu;�h..dos para �ue o ar ellt:;.<e no cabo ,ção, em cera de crisi:al, de

I
'J. duração de uma. fio!" P0-

(orqlU1deas,} corte-o sob a- um trech? de fund.o �o mar;
i de sel' muito 'prolongada �la.. " '

. .

e .;que ta� reproduç�o, com

,Espec�a�mellte se são flores Devem ser eVitadas c_or_- apenas CInCO
\ celltJ,�etros

que VIaJaram ponha-f,�� to rentes de a,r e vanaço!::J 'quadrados· apreSeUL2,' ll'U-

d'
'.

·t
'

'1" d
bruMas de temperaturas. lI!:erosas plantas e a�ll'naig

as'as n01 es mergu.i.1<t as '

. _ ,
"', ,

"

, ",'... ,

.

I " .", As flores, para ISSO' mn de-- .que 80 se p,odem ver com
aLe -a coro a 'em agua., em

'

.

t f'
. -'

"

-'1' d' 1
'

'

.lh·'
"

f d � 'h"" ,v�m, ser pos as QI'{'J..da Ja o .aUX110 e uma p3teI'oa
Vasl as pIO un a� ,e e .+

nela, durante á noite. lente.
as."

ASTRAL DO Dl,'\

por :lIAGA SWANil
26 DE NOVEl\offinO

I Lua',:> Jlir"rcUljo'fa\ore-
.. -

t. cem tudC)! Ó la�', a fr..mi

I lia, a ';mentação' rr,'.illdtl- ;
I ça.s, t.ran"-por es· corrEi-o i
I os' cont�átos, imprensa' [
jliVfaria, e c:merciO,êm I
1 geraL .!
j :OS NASCIDOS NESTA!, '

j DATA - Realizarão ("- i
t bras milito urF:is. Slla''1?e': i'lI c1ra d.::: Rode é g:-a ',;30.3.. i ,

p. ,'.

'lillle�
" '

HOJE � Terça-feira, às 20 horas:

ANUNCIEM
NESTE DIARIO

'.-L.: -.;._.;. _:..__.,_,

SYLVIA SIDNEY e HENRI FONDA, num filme
todos os corações:

'
__. - - _. -- - - --.

AS DORES CESSAlI
CO�lT O GA L

Dares nos músculos e nas

articulaÇfes. sejam de ori

gem reumática, n�Vrálg;c3·
ou gripal, n5.o- resil;õt'i'm a,

ação de TOGAL. Os com

pdmido;t <l.e TOGAL atuam

com rapifféz e
.

segJra'nça. I'TOGAL elimina. o �cid() .

úrico e não aféb o orga

nismo. T O a A I�;: . e�p�'
"cif:co, de fÓi'll'!ul:f suiça con

tra ns dores.

.: .

:�..

Uniforme. 'FEcf,
Além ,do,seu pnço. 4cc;:ssi,>,e:I"
ti do �C;}I__ eUldidQ,sQ
Ilc.bamento, os uniformes
!:FECt oferecem, com el(clu�
sívi<fade, estas vant4gens: seu:'

t':'clâo é garantido e dt: cór
fiDsolptllfllep.ttt fiflll,e I} _

_

'DIZEi! qlle. o papel é 6ti
I timo para. manter o calor
do·.corpo.,

�.- - - ...... � - - ---'

EXPRESSO
BLu:MENAU-CURITIBA
AG�PI.A. JlklPi&N.A'P .

'1 1/1 ,_ .tt�1n"oo. - N.ost�

End. 'l'eleg.: "UMOUS!N.El3"
FONE.1oo2

PREÇO: Cr$. 163,00
A.GENCU 'CtJRl'l'llM.

,;Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.-' ,

.

Filial:
'Rio'de Janeiro .

Av. Presidente WHsó:n. 210
Caixa Postal,. 4&79
End. .telegráfico: IÍEÜOGEN
Telefone: 32-25S9

como o Guarani, os at.lctica-\ consignou o tento, mas diante 'gu:trdião bU:grino. Aos ·11 mi

nos fOl'talecemm .mats ainda ,:dôs rJl'otestós de alguns ele- Dutos, dois além do tempo
suas aspi��u:ões quanto à· eon-: . meatos do bugre, .eousulfou o regulamentar, Aderba! deu

quisia do tttuiu máximo, -au- bandeirinha. O auxiliar do ,cifras defintivas ao marca

mentando a confiança exis- juiz declarou então que Otá- dor, recebendo de Otávio.
tente entre sua numerosa Ie- via entrára de sõla, anulando Pilolo, Petrusky e Teixeiri

gião de Ians, que tão ancío- (} gnal. Decisão errada do a- nha estiveram em plano des

samente aguarda a conquista pltatlor f1orianopolitano. Não tacado entre os vencedores.

do bi-canll)eOnat�. A ellúipe deS!lllim;uam ·os 'brusquenses, Reguíares Ivo, Bolomini e 0-

atuou' :relatl'vamente bem,' dé" que 'de pouco a pouco aumen- távio. Waldir. Vicente, Pa

monstrnudo que realmente tavam. seu lH'edtitri'Ínio técnl- ehaqulnho, Sehramm, Nandi-

possui '. c!lpaéidade para en-! 'co'e terrttortar, Cffnfirmando uno e Oílas, aí estão os me
.

,fl'cntar .quálquel' :mtagortiSt�: est;t superioridade, .' Otávio Ihores homens do Guarauí.
ríesta vez Freliminar: CarIo" Renaux

��:�"i:f�;:f;:;?f:t; Bailou
.

o
.

Paysandú de -Br qui sup olando' es'1'elhor, o' 'dIa bastante mfellz ,.
.

.

. '.,

k'de -alguns de seus players. '

'8' on·loado d'e
.

layers que e'
"

r'al' ea
. E' "'C "'alu' I,'Perden,(}'Gu31'3.ní'de {lãbe- , :: " ,: p ··n I Iras .

c'
. a\ia· erguida. Lutou muito, mliS' .

..

"

,
.

.

.

.

'. III .iii.. '..: _

tem tlue se conformar com ª .... 'Vl'f1A C:;\'LA.ftnIÜJ)f� A ATUACÃO DO CAiH.f'Lé�,O DO CENTENNRIo. fH'\,A TA SllRPREZJ\ O ONZE
del'rot�, pois; afinal de -con-

__ P.1YSANDUA�O _ IU:lL.<\ PERFOR.!\IA�tf:: DOS ASPIRÁNTES, PAI, !\'ri;;lRE?i8IS _..,.,."
tas 0, tUlle que teve de enfren- l ..... . . .

'

tal'. e .portador de melhores; Com,,5e dIZ na p1lú, 300-1 palmeirenses,
Lourival L;:;, Jo" desempenhou-se r�gti- ncr e· Juarez: Iríneru.Pevl

qU:l���::úles, mú.ito maior cla�� \ �uiriu o P�lIneb).s) na hj.l�- renzi de�e ter pen3�d," �'21:1 tarments na arbitragem, (:0- e 'Geraldo; Chico; ,Wilmar

I ;:;e . .Nao deeepetonaram os trt-
. oe de domingo- nt.va quan- seus botões. Como" runzi- metendo outra vsz, ü�-;03 II Patrocínio,

.

NascimE'l1to '

. ,-,olores �ocals. O próprio Le� .(k'lde de fumo. ·De.c.;i't vez I nho este e:::quadrão [al:lo!"() gravíssimos. Confiri1lúu· o . Heinz. . .

(leCQ, ap�;>�"'_��',ellcón��o, iuos-I "'''''''''.''' n"',T"""rl,,, " .' ;'- 'Onl- .' 'hTa. vez'fI",'" ",', ,.,

.

"0"-1- 'P"-:KIE'-IR--"'�-"'S--J--':'�-'D--'''-''''''-''''''
·trou.:se sal:1srélto' cóm '

.. l1!'L\
' ",p- i .. r.ALr .['3..,: uca,"': e

,

-I
Lucas e GordinhO; . Ari:lllo,duçao dos .

seus' c.omandadm . .

J Wuerg�s e Ago."tinho; 'Jo
que RO final viram-se 'batido,

talvez l}Or tel' relaxado n
' nas Ma;:;sit'Q, Osni,.. ,Sadinha
3. e Abreu: . !. •

N ri: iwe1imillar o PalÍúei
n rRS, reubou o prim.eü·o ppn
p tinho UO� aS[Jirà.ntes ')f�'lY
,I \ ::-anduano::;. que perJiam '}lor
Q !·4 x ::!. ma',;· t'mpatur-am.: O.

I juiz desta . pelej� di�tr�hl
- bn;;hmte o r€l1UZldo puhhco

I prt'�elltf", com suas manC8.�

das, prO})l ia de um Plind
'" piant€-o

�ll'á, Opnrtunidade8 p;P'd tan-l disci;;1i�B�' '�i� e�l��'::t�: ,'(i��- !U
a to lhe apr.=sc�aFall1 mô..". tac.alldo ape�as 0. m,?llfw S I
= c;:; ahcant�<; nao O,;; .,;; ...�be- ChICO, qUê pIROU Gut'dmllJ. ,.

S
'

ªI Cl1TI ap�(lv:ital. A.gr·:�lou covardemente após �.�t,' t,·;.
'

I:= irnensamentc o ü'utalho caido ao sólo. \. -----, ----r-"-----��--

ª d03 pa'\'sanluano2>, em r:on�, Salvador Lemos (lO:. San- t i)iii.tiII·I1I1•••-IiR.'IiZMWTlilí.liaailéfilirli1l!JifIj.iII_II_·••U��._••_._:::
jl}nto� TtanlJiU com tirecisão 1

ii vanguarda comandada

por Patrocinio, �endo me.;;

mo impressionante a Loca

T·!l1 qnal· como uri 'lfIlmO'lltro 'torno o e�lft::�el :���l:a �;i����1��
. U . ti

'

'}, '

'

1'a1 iina viu-se exigida (ia
Camerdal 3 x IX C,8 N0-

���f):����;::J�O: filomiDenSl IBUfB,OU..se - ,�D Mb-no
I r�::i�":lCC·"B':Oú::":d,:ill��. dos eríticos vou a vice-lide::'ança, tendo gremlO (e. l'nsquc, �ue '_

Radjúm 1 x Fortligucsa cariocas que o Fluminense,· O Botafogo triunfado fac ,1- gonl deseja, nest'. flm
.

Santista O após vitóriar-sB ante-ôntfm ffi2hte no v-ramado do BC.ll" campconaJn apagaJ�. a. niá'.

Renda: Ci'$' 9AIGüa sobre o 'Flamengo, no Mara:' . sucesso. D�talheg . da, iudR- impressão' que deix:üu a to-
Goa1 de ;AlipiO" .'

) I canã, deverá' mesmo seI' o da: cios os' desportista. 'fiv€i'!·sc
Ps.lmmras 2 x POntê pre-I campeão do corrente ano, O :uma retaguarda. mais fir-

ta2.

I
maior espetáculo do futebol

Bangú 3 x Madure-ira 1 1 me.
ou me��lOr t1m _ar'::i):Ei�'o

R?nda: Cr$;114.260,ôO �- guanabarino,. apes�r �o �au Renda: Cr$ 20.580,Oü _,
malS

. �onnante: na� te!',.nGoa;:=;;
.

Ol�OZ e Rí;:harti, tempo, correspondeu mtelra-
Goa1::;: };loacir Bueno 2 <' pernlltIdo a marcac.�:;.o d·::iJS

{Palm,:,n:'as;- - Sabara e 1- . mente, superando aquele efc-
N' (B ") 0- ,".. n',aal" .::Ia PNU1'p'" Vl·"1·t··I1t'"

.'. •

•

... ".1. llveo angu �val._;Jnll oI 2''':; ,�:> \,.I.", .. ·t.1. _"
�-, Cf .\....

saldo (Ponte Preta) tuado no,�nmeiIo turno. O I (Jvf�d.ureira) Na. verdade o" tent.os de Sa-
Portugue':;& de De'l1J0.dos placard fOI o mesmo: lxO e

I
- . -

3 C·' di'nha" e 'l'ra�r'�ta "�0"'J"'1 1"'-
.

.

,. ".
L

.� ",' . r San CrV'ltovao. x ,a..'\_(l ..'
lV .�! •

l. L '. "

.,7 'X C01"íutnrns::3 ao m�la Orlando coube outra
. '-J"lVeI� O p"'lmf':lI'O o. .. r· ...v ...

'. (10 RIO 1 .
"�.

,
c·, �., .,.. a-

I
Rend"" 'C1'(2 693.770·{Jü -"1 vez a conqll1sta do tento, Aos ' .

,

.
- � -')1 'n-l"'n1�"O'"O' ·I"'n,,·l; .... ·,"to,

.". .,p
•••. RC'"1,-1n.. Ct.� r:) 9')�·1�·· _.

I I .... ·0. ·'h· '. 1 J"l.,_uu<!Cll. !•

G 1" J rtih '4 P,' 2 e I 6 mmut<lS do prm1E:U'O tem'Jo �1 "te< • .?, . �''; J'J

N·?a,sh':' li IC'p' o� ',:m�ga. -

.. " 'o'J'0'fei'ldo âtaeante.' r€cebe1n_ GGa1s: Ganha 2 e Ccrald.. e o �eguJl(lo _cJll�tou sem

.111111 o
. Orl-ugue"õ. ue I d d n'd' 1 C

i
•

O nho (S.C. F�manoel (C.H..

- c)'a.nd("� o jlf·etcn;;oes• ni3'�
DeHporto<;) Carboru .2 p I o e 1 I, '\enCCll tlrCI:l, �

11 l' 4'

. ...,';'. '-:--.. '" 'Flaineng�, 'éorno se ··esperava,

1
Olaria 2 x América 1 UF;V� c o Cl1.gu lU um 1 l'.mga-

ldárlQo (Conntians) • '. 'd
., .. n-ndr.. Cr$ 181')0 00 � co aesf'o: tamanho., O" r,rt'}�

Gu:arany 2 x;- São Paüo' f} 101 üm a versarlO pengosls� "L, a.
,

.... .

" -t.. d ,.. , ",.:'. -I
.

,.: ,... . simo cl1eaando a :trneaçar ptn" I Goals:: 'YVashma-ton e Max- puos a:u OIt'''l o "en ... , .., de
I

.

Renda: Cr$ �6 . .J60 o'} -, mais' vez:s ó reduto final well (Olaria)
'"

- MoaeiI' vem· ter ficado 'enc<lh1.l!a� f
�oal.<;. :le Maurmh? w :coriiiddo ã perícia de Casti-I (contra) para a Arr;(:r�a.. d08� ".

. i
NaclOn�l 2 � Il1;[a?5a.L lhQ, que teve., assim, de fa-I Botafogo ti x BOl1.'mc:":'5�·(I �tgumas. �lodi!�c',':'�Õt,S l

o

Denda. Cr$ ·1;3�5,{}O
. zer prodígios' para' evitar o 1 sUlCJdag foram mb'Çlú.uz!J.as,

Goal� de .,Paulo 'e_Sael'�l:�� empàte. Renda: Cl'- 40.230,00 _.....:: lI? quadro, v�sj�ant�•.
, par:q

(,�aclona,) Waltet Uplr.m- Gcial�: Pirilci 2, ParagLi.,i-iú o p�ora:" a Sl���G,ao�. Pil�2..P�l'!galo ,A maJ.Qr.s.urpreza.J.& i'(:- ,Jarbas (Botai'ogo) ,_. Sa:il- d..:mms .estuplda. OSi:1 us

dada, sem dúvida, foi á der duro (Bonslw�SsO) centro'-avante. Nos m;nub;l,
- - � - _ . ..- _'..o=.,�'_

":to-ta. ·do An.'iérka\f.'rente· ao o' Flmnlnense 1 x Flamen-! ?crraJeiros WUCr;:;2,:;.· fo� i
Olaria> rato nunca sucedido p'O O ! .quem ocupou () comaU'.it) a-I

:em:_'peI'eja:�r Oficiais." Com üi-
a

Renda: Cr$ 1,1'79.000·00 I t�qíl�'" Itn.aginen1 co�tw eg7!
ficúldade.<3. o Bangú coru;el"- - GoaIs de: Orlando. ,tao n� COisaS 110S sei·"1'í'.'3 !

ALfAIATARIA L�ITIS:
BLUl\IENAURUR 15 de Nov., 1405

I
Atencão!

. 1\Iande ,cnnfeccic;n,:u seu terno, n� 'l�L
FAL\TARTA LEITIS, que esta devida...

mente instalada a servir' qualquer exigência
do freguês. com garantia absoluta.

.

Mantêm grand(' cstoqn« de casimiras e ii..
nhos de diversas marcas, diretamente da fá.
br ica. pelos melhores pri:ç(}s!
Ternos de 15 :l p:trtiT dt"Cr� iSO.OO, pU1nto

.
. <li,

. ':. �.:' ': : -, � . ,"
.

.

,.
" .' .: ).

Filial:
Pôrto Alegre
Roo :Ramiro Barcelos, 188
-Oalxa ,Postal, 1826
En(l, telegr.áficQ: lJNIOQUIM
Telefone: !H.36

...

Agente:
'

Miguel José ,Abi· Nasser
Juiz de Fora IMinas 'Gerais
Rua ·lIáÍferd '530

'

Caixa 'PQStaI, 2&7
.nd. telegráfico: nNWQUIJH
Telefone: :.Hl'iR

.

Agente: ,

Produtos Químicos Ind. Ltda,
Recife I Pernambuco
Av. Guararapes, 111
Caixa postal, 56
End. télegráfico: PROQnI
JI'éit'f�,ne: ·7�9

'Temos·o'prazer de'd�rQ conhecimento'ã nossa 'distinta'; dh'mfefâ
aos nos·sos. prezados �imigas:"quec 'I "nassa '�fe ]Jresenfada, il

BadisCIJe aail
Lütlwi�satenlRheiri

. ,�

, íSoda..faml
;Alemariha OCidental'

-

está em condíçêes .de lorneé�r; 11M ;�ossa il1t;rmldi;:'�é ;e'us �f���ill!dos produtos,
quais, em .g·rande parte, manter�os iest�queJ .. asseg;«I'ân'do,:cassim. ,·��tl'éga ;�me'diata.

r....0 fi- 1 UT· �'f - Indanthren, sólido paladín (}. eelítones, básteos ácidos,
II{ A n ;: J slid:tu, pigmentos,. para. couro e berraeha,

AUXILIARES -:- lla1:a a. i:Q,dJí�,t:ria ,�extil � (ht�r(}su�fi��.. r.�nKiI;Iit ,8'outros).,
para. cOi'tnmes;'béln co'hto plrra a 'mdustrIa de 'borracna.

'de pa:peI, etc�. ..... .

-'orgàniêôs; . i,ul1rgàtihms, '·inlermc{Iiá'rifoSt· ·lHa.lítífim.tlltes,
sólventes, :resinás sintéticas, niat;riás o plásticas, etc.

....;:_ ·rub'Ói'{}s:U:a, 'sa'litré ':árildnfatml 'de:',pótâssio, nitrato amo

niacal "de cálció;'e 'v'fl!J'..os�
.

. .'"
...;_ Pel'fektà.'lp:lrex:ie101'oeiclbhexana . com

trós.

marcacão.
-I- " .,' . ...'-

I·
�GostantOS Íllais ,do Guaraf'

nó. p,rHrí.éir.o tempo.,Os bngri
nos; neste lleri(fõo 'tivel'an

\ eontra sí as' íraves, pois doi.

ârrel]1eSsos foram se choca

ROD.ulOS ,fUJIMi{OS
FERTltl14NlfS
j N S E T 1-( I D 'i S

nos �pro(lutos
ól'ereccl' 'assis-

'contra il 'poofe, ante o deses

llcro' daquele.s q�'e torcem pc

'R' O" S,,·:·"

.. '

.

" .'.
.

.

�

• é'

,"

.
-.-

proprietarie lBoaVjst� •

Segllrofl '.'Itoupava Sêca

,:

aL "nl� IU,UMENAn
nato

avista
e Segurol
,Vida

DEN S'FAR", que lhe oferece ° que demais luxuoso
e"'Êlprazívéfcliá,nos. congêneres elo Rio e São Paulo.
, .

: :Ariibieiité Selêto 'e ,P.uramente 'Familiar, com

ORGANrZAçAO SANTA. CATARIN1\

Rua Nerl'u Ramo;; 11, 49 -. 1". and,

.. :Agentes no�RI(j de·J'A.Nf:.tRO �.

$_w�. jtérl.()â '1bp.uZci.r.o dr1. $.uQ.,
_, __

o

11. j
,

.

tuio re'� dI> >!'l!e II Crem6 D<!ntRl,
.

Kel'i'1108eómliatl! Rs cárle8j p'ais Kolyn<)!'
úeiltrol atl llacterlílB que produzem'$
I!� á);eldol! bucam causadores das Cll.- :
rl!!ll. IrolYn,llil pl'otega a· !!Il.Me e embe- .

�..zs
.

O ftOr:iSo 1 EYpel'lmen!6 K{llYllO�:
Dgjl) :mea�!I� e .•� u..�·o �emjlr� I

. K''O' I VN''0"S . �;IIÍ1&!dll IH' {,Mel.
. , 1:;1, . ltfji'iidil miib

.�.�.�

·:m..\llÜ1Vl:ENTE PARA NORTE E SUL DO Pitl'S"
SERVIÇO DE CAl\TIONE'fE

PRO'PRIO
_'_...:..._..,;, SAlDA DE ITAJAI---

iH }� I, II ffR E S ,I N l?.o It lU cL\ ç Õ l: S
n.lTA XV DE NOVEiUBU.O. N'l, 'j' 5 fi·

...

.

�- FONE - I fi ri 9 ........:.,__

FHAQUEZA EM',aER,AT..
VINHO CREOSOTADO

!(SILVEIRA)

:., :,��,,-,!.. i :;
-

.

"·ti·,

.,

,.

, .
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f;<QUALQUER PLAN
ACOROO ENTRE AS
laDol p'rovou quimi menle'faeel Jalllebll'l.d�legadO

dI Iraque. se

h·• I para a a o IçaI

que as C vas er SU!lS I PARIS,26 ItrP) Comissão Púlit.c:. d� Aseétnbléia Geral da
III I ONU 1'�,'liZO�. ho,;e de manhã, rn.iis uma sessão, em prosseguimento

E
II

d t d t ao d",lr,tt' sonre o desarmamento, O prtmeíro aradai" inscrito para li

O�r.carloca se eu o não eve dosesperar I
sessão do, nJanh� foi o sr-, Jules MOCh. O r:pr�sent"',:té da

.. F;a'lj,<;,a de-
j"i

. ,�. elarou que dcseJ:·va ,l'csponder brevemente as acusaçoes feltas, sábado,
RIC? 26 �JUel'ld.:) - A po- li.ll<iV::t oa-:mI voem do i.llS�l' I

UI) contravertido 'cng�nhell"o, por Andrey Vishinski, contra o plano triplice, reservando-se o direito
pulaçao carioca nao deve de- tuto de Tecnologia Industrtal

I
E' curioso que o Serviço Me-

1 de mais tarde examrnar detalhad!uriente 2S emendas apresentadas pelo
sesperar. Há um vislumbre de de Minas,.Gcr;:is, que f�z �cu- .eurnlog ico do E ..tado tenha I Ministro Soviético. O rellresental�te da Franço adiantou, partic\üar-
futuro menos sombr-io nas ex- rada anause no aguacerro re- f;YOC�ai1mdo o absoluto malo- mente: '

períeneías que O eng. Janet eenternente caído na área da gro da tentativa do eng, J:mot

I
..� os todos � me - t d

-

6 d "t
P h 1, B 1 C it 1 r. b f ,..... , -)

.. � J.em ". ICSU.lrr von a e: nao s e evi ar Uma nova ca- I missão .obce ()ae eco rea lZOU em e o ap,_ a,' ,,-,ou, e ao pror. ./,-! aCllc:o _

e, dc,i'.}ls, uma uusra taclísma mundial mas, t!'.mhéin, de aliviar o m"Js cedo possíval o Into; gUl10.a cO.u.JJ,O:;O ' � I.."J.
.

Horizonte sobre a pcssíbttida- Ixer f Jorenclu. ,do Deuarta- I renartrcâe estadual. sem ob-
Ier-àvet fardo de armamentos M" esf.arnos animados de '�, 1 "-d desenvolvimento eC<lnômico

d d .. h t'f"
' '" i\. niento ii Q ,,, � daquel '" 1'" f" t'

' <, - s �� - .'� 1,,_a VOU<a e
e e c uvas ar 1 rerais". - �......-t',Lt' t e uhl,llc,a :,'; e :Je.;�o3 l'''tnH:os, a. ll'mhc ea e-

I ).Iara consel'�'';:l" a liberdade; cind.,pendénci"l e o direito de livre escolha dos países [nsufieientemente- -- - - - - - -
_ �!b i U o e unl (OS lua.s ca.e- güI"l,a:n:!H e que as c uvas :t- .

_'" ,- ,

izad
,,,, " I t" 'I de SU�� mstrtuteões para .todos os povos que am(!:; gozam desses be- íesenvolvídos declarou ql'�gortzanos éIentIstas mlnCU'(lS,' p:t:'eCCl":l:ll por}n !'l"!erencm nef'ícíos lncornpar'áveís"

"

.,

, a" � v..o."" 1 , .....

proceue r u o exarne espectro- rerrena. .. Ate as folhas deba-' ,

a paz de nosso L:::L�P() está
graííco tie í.Hvers;;:; clementes, l!,",�e:r;l,;, depois das chuvas, o representante do. Equ!ldor. 51", Antônio Quevedo. fez votos para Iigada ao bem. estsr dos
constatanúo li l�reserJ.ça de 50- I iic:;..r..1Hl a verrnelhndns, pela que os representant��s das grandes potências examrnem, em particular,
dio e de iodeto de prata nas I ação do iodeto de prata. A a p�ssibiIid�de _de começarem as negociações para redução. regulamen- pOVOS eque OS paíss;;; insufí
aguas pluviais, o que confir- prlmetra noticia ofícíal do c- tacao e limlta7ao d�s armamentos, Foi. então. que sir Benegal Rau, de
ma as previsões do eng Janot

!
xlto nas expertencías do eng, Iegucío �a Trid í

a, s!>l1eni;ou que seu país "não se interessa na adoção de
Pacheco que enllJregou llas Junot Paeheco deve encher resoluçoes. mas no melo de aplicação do desarmamento. UE' preciso
suas exper íeneias aqueles dois de jubilo os patriotas. Conte- concluir um pla�o que possa ser ob.ieto dum acõrdo" - sRlientoll o

co:o:postos, inexistentes na! nas de eXI)ericncias enl todos ddegado d" !,:dl�. que fez., então, várins "ugestões. Sugeriu '" criação

I
pOeIra comum, Em face des- los ltaiscs do nutndo já tC1ita- dum� sllb-cOmlS5?O" que sene enc?rregada de procurar '.',S semelhanças
ses resu!�ad�s, o I:lStH�to de

l
r:un re'Solvcr um lH'oblema e�t:e, o Pl��O trlpll(:e e,. �s en:en�as so�éticas e de apresentar um re

Tecnologia ..ndustnal nao te- tão yetho COlno a Te:rra, To- la.ono a eS�e re"petto a Conussao Pol!.tIca,

i'VI! duvida em concluir que e- I das fa!har<1n1, Os sabias

nor-\
(Condne na 2,a pga., letra I)

i feiiyarnente as ch:'lvas que re- 1 te-:?i,-.t;l,Jri::ano;;· dispondo de
__� .:._;__...;....�__....;.

t .s;"1tl":l::l •

]�;::-;I} ;]f;l"lzcnt�. fur_.un � :.::;:1us C3 r.e"'_ a;_'s!�s de �,:!na. Í:n- Outro c
a" .•

I R·pronumias p.::b; eXi'CnC!l;;u!': I ::::.�L:';,:: .p:·;�n�llSL1� �l�}, �,Q::- rnne paSStOna DO 10
._.----- ---- ----, I ""'''fi'' h",

�h�!���;IAlvejou O marido pelas

VaiViajar1
M a I a s

DELERIO Russr
Rua 15 de Nov., 145
-Bll!MENAU-
f

abastecimento
RIO, 26 (lVle,rid,) -- Ú ;'�'.

Carlos Brandã,) de Clliveir3.
na qualidade de lh'(,;;ldlOnte
àa Federação das A,;�,c ci::;

çõ::s C0ll12i"ci�,LS de Bru;,i!'
conVOC8U l�ma ::111;:;,« l'edon
da» em que :'\(' ::1ebaC<'l ão ,);';

problema� d() aba:;!.:, '11"11-:11-
tos [1.1 ear,ital da nf'p�lbli-

P'H't ;"i'1'lrão d'l ,.v"r''5a , .. _.,

-

,

____________ --"__--'�--='$"�� , t..!,,-::": '_: ,. _<"-
J.

...'"=' )t:

canJa», dentl'e' U} OU[ln,",l
repre;:,cntant/':-:: Feclf'�"�r:�'
das A;;::ociac;õEs Rural.; J'
'São Paulc 11<':11'(': iJ ,:, i'''�de

raGão da,.; A�05t)(:iaçüL2 Ru
1'ai:-< do f'i!:trito Ii'�'do";
!Far-clif). Cooperati'.'" A

g-dcüla de Cotia· A:J;·;oda
ção dos Mercados ]\li.:nid
pai:'l, Feder:li:;:ão das Asso
ciaçõn Rurais do E::,�d,
do Ria, Sindicú.to do C(,l"I'it=1'{
cio 'de Carnes VenL.;;l, Ad
8oda,c;ão dé Qllitn:-"la,� J
(, -- "\T "1 no '. I
,arvao "egeca· i':i:i1dJea.to:j.

do Comércio de GCl1e,C> A'
limenticios, ntacadlst:t e Vii

rejista, Cooperativa de Mo
gy das Cmzes, Coo;wrativ
de Campos d� JOí'dií0' As·
sociação do Com'leio de A
ves e Ovos, ASSOcl'·Lc.a0 Co·
mercial Suburbana, '; .'\f;:;O
ciação Comercial de', ::Op�l

Queixas e :
;, �\ Reclamacõe

\

r{o��sa reporta:5enl.
da, on1.en1, pela 'Tva.

que reside ti rua

1383, rech:nnalldo que �ua pro
pl"icdade venl sendo. t")fli1� a� noL

:,�::,��:,����:::���::,�:�:�O:,::_ i !

Pa ameBto
clamação c, "cima de t"do. por \ -n10--';-6 (;;,-'-l.-·--T---!L. • _. i,len�,) - o� OS ! RE!RE.'SSAO AOS ABUSOS mento na Câmara dos Depu-não ser cu'tlivcl que .cavalo$ fa,aro

OS anos h 1 e 11' P dde quintais "lheios seu pasto de I 'l"
,,;;1 Ima epa�a, I que aflamen�,u'es 9ue, passam' ta os' por iniciativa do repre-

,

t. 1 .•-.putaclos e senadO! e::. se 11'0- toda a f.es�ao leglsl'\.+lva sem sentante cearense sr Paulonh:rllen flC.aO, F que chanu.nh}<': ;'1

I
.. -., l I j'

� .

1 i
.'� ,

atenção dos 1l1"ntenedGl"e� da ,,". 'l.t ill,'_nt"tr:1'. l°':,sel1"O _:enL O ln üar ,sma_ (e presença, torna!1l- Sarasatc, um projeto que
,

I
cnsa a lVIC a,.e. nela apenas "f' Cit' um mOll1CI1to lJara ou- transfere p'lra o Banco dod.eH1, no f'entLdo de que "ilenhar;\ _ 1,' _ �_ •

"

..

•

...

'h' "b f d
liO pl(:!l2nO, COIlYJ. e prIM'!- tr:) dli1amlCOS, E fazenl COln BrasIl em suas agencias es-COL Ir LéllS a usos, azen o cf'lm que "", t. ...� d-". �.- ",..., .' .....,.. ,.

, '.

., �
pm.nen e, no selO dS COüll:s- que �'sse àinamisiUo se t01"!le taduals e mUlHClpal� a com-o propnetano dos ca�alo� os

pre"-j
sõe- '';wlic'''" E' r'j f-,"'� d� I' 1 E t cI t

.

"I

da .\ noite, eYÍtando dÊste modo, ,,:, .. ��"'� ;c"'dn ," d:-"� ,.�
.. (",ln l��('J(O no'! �S :1,�'S ,

pe cn,Cla_ para pagamento das
ap,l C:�,d',t«Ç<!O ',�, Cll1Cn .IS 01 ,- lllnpws ('ir qu'? esmo sedia' sllbvençoes, com () que se eVI'-que os Inc:;nlOS continuenl causan- f lJ

11M d.do danos ;l, propriedades alhel:ls, ,_l�l 11ll1a,O m:":,i �os e su�ven- déló' essas ('nf idades, tar�l a necessidac!IO: de serem

I,oe::
a lllstnuIC005 bene�;ren-l ' . constituídos procuradores nes- 'erca orl'�tes, religiosas ou de Céll'idadt',! �:H't1<;:létl:,e!it(', Jl1sta��.m :_se t:l capital para esses recebi- �

________ • �__--_ _ _ _ _ _ rl�'Sta ,.eapJta. _orgarllzaçoc5 I n1cntos. I
I (':"rn

() ,Í,lio �:cl:t:;;�v� de a;� n-
Isto, porém, é providenCia

:����,h:_le'11 "� �l.QCe" s�s. de _P: ?ara? futuro, �á que G pro- I,�" .. ,t..: ..h, clt �sas �UDvençoe .. , Jera ainda se e' (, t � l' .

ri' .. ; , :
-

,
' • l,,('nraen clr1

I me. 1«I1.e .COI1l,SSOCS que \a- damento, sujeléO ao crivo de I

I
rlalTI de trps a dez por cento, coml'-so-rt" e ten,i'-· d I
C

", W

f t
;:, �- ,e pasf'ar I

01;' ramuwaçoes nas on es pela revisão ct,) Senwlo, 1 !
!)<J��I������,:��:,,� dlS'pO,;',�? ,de rc- i\fERA AtTTORIZA(JJiO '1

I
,tI c_, """"-'" lI1C_"",)' c, no Df'f'Ídl'11do a r(' .. ,", •

',-,.;,. - '/ .1., C' ,,',,' (''''\S OI'
-- slJeuo (t;:J<; I

l j -, tIl 1 1..IL "aIJUS, SSc:: -

SUb\.......llCÕeS qtl.... � � • l�'

Ito'" 11"·_r" ·.r--:'l\'� , .... �fr' l g' �.... "
'O._ (� ü(l aroe I

I'-,',: ',,", cOn",;,;,.,.deill

,.ran-l
�LOnC,tH "fi ::a. pi,�. ktra 1{1

I ,-:.,� I"t\:1d�!s,. Ipr�l.-;:t.'.:lndo. i:le�;]- �
1,'",:, ó;l"l"ViÇi}S aos bCiwflcmnos - - � r

i eb", ::-arLVCllC:Í'ie,::, Os propL'ios :S ,-
f

I' IJ"')t:!;�[[",õ .' ";,�::f1�l!"?;,i, con- I O reu um )
\,�1cldQ dn �!ICleI1CLa desses �r�-='=-���=��-������������������������������������I r,,'tIl:UL":: �"rf'", .1lld�cail: ,n'J� a(�s derrame1 �)t'tI.;; ::i_b}l�lJS ...'. O�I q"lLl. l1dO se-

1,.-.,k"l ri, t,I;,; "l'gallizi:lt.;õe:� MOORE
Y�Hl ft fl{!tlL'U\uTllf'I1tG 5Llas sub

r._:.r:.�·Ôf·� (-:111·C'111 t"'lH '�résto3 a

t· Ort_f.:al''',
qt::.rnçtO não [tc'Jniec�e

C'lll'cP1 IllC"lnú ou "exerC1-
,'jos findos",

i Parü evitaI a reprodução
_____�.....;, -_--_--_-...:..-.--'---_-- 'desses fat;:;s, está em anda-

teso visil,;:)da por eavalo'� _ 1J.r� ��"'(')- ��

priednde de t!:n padei"'l'O taJ11�Cnl I -:.-=----------------.-'----.--------------- �_ ---.-------. .1

l"e�:::��IOft Il:�c��:�t�::a,"Ciuel" <l�,�'l'-· II O ar l''F�lrlllille dnhor.'l. já tpria levadn o fato �. �,
cO:1hccinlcnto da!".! élutr l'idadf!�

e

I
AV I S o . !lOS

,

I
anhista.s I

t

BEL,\. Pi'.1.1A Df} u- I
!
,

de procedência Nacional ou Extrangeira, procurem
A'LVARO LUZ, Comissál"io de Avarías. autorizado
pelos Agentes dos L'loyds de Londres, -

ESCRITO'RIO: -
Rua Dr. Rcreilio Luz

QUEREíH CONHECER A M,\IS

TORAL DO STiL'!

HOSPEDEM-SE NO CONFOI!TAV[',L i;.-:"L:'� EAl�Iü rw

TEL eAIUBORHT � SITUADO DEFItüN'1'1� A ILHA.

Edificio Dona Dora

Sala n?, 1 - Fone, 211
Caixa Postal, 165

STiL CATARINA.

Senhores

_- COSINHA DE PRIMEIRA ORfn':l\I .��

_ AGUA CORRENTE NOS QUAR'l'OS �

A GERENCIA AGRADECE SUA VISITA,

Rl�DEREÇO TELEGRA'FICO "B.\LNEilRTO"
,ABERTO DURANTB o ANO INTEmO
CAll'IRomU' - STA. CA'i'AlUNA

,'ka que se realizava na S. D.
l'tI. "Carlos GOMes", num inter
valo d.? orquestra, os:!'. Georg
coml1onentes da:' mesma)' sofreu
'l'ierns, um d{)s m"ts velhos
um derrame ccrebl"al. sendo
imediatamente socorrido" e

transpGrt."l.uo para. o Hospital
"�3.ni-i'l. lSt',bclH, onde foi inter
;�ado. 'No DUlJnCl1to em qu� en

:._" €'ITaV.'!D195 esta ediçãCl, entra_
:,,;_�� 5. ]:n:li� um:_ vez, em contá
to cont aq\t�la casa. hospitalar.
pedindo informações sõbre " es

tado de saúde do enfe:nno, rece
bendo, em resposta, ·a feliz no

ticia. de que I) sr. Georg Tierns,
que sQfrm,l UMa paraliSia parcial,
Cbtava {1ilSS3.1,(lO melhor,

BALTIMORE ,- NEW YORK - PHILÁDElPHIA

Ontem, durante a sessão CI- Passageiros • cargas para

e POrtos do Mar das Caraibasl

CONTRa CASPA.
OUEOA DOS CIg

BELOS E DEMAIS

AfECCOES no

COURO CADElUDO.

GUANTA - PUERTO LA CRUZ - CUMANA
MARACAIBO - PORLAMAR - CARUPANO

Reserva de praça, pauagens e ,demais informações com os agenf8ll'
elA. eOMêRelO E INDOSTRIA MALBURG

TI 11M -II

é.egramas. ooremaclC •
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