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o .asrqaôeira
óRGÃO DOS DIAR 105 AS'SOCI/\.DOS

l11li

Vlfashint"n, 1 (UP) - Um I
furrcicner io du ..Alaska' Air
Iines " r+velou qUe 9 dos 28
passageiros e tripulantes dt) Iavião que caiu (' irtcerrdicu-se
Do .aerodromo municipal de i
T�c�ma, �()nsegujram salvar� I Gerente ADELfNO CUNHA
St, ,gnor,l-se no· emtant.. a _"."...........".....,�_.........._""'*'_.........._�

i

sóde dos de:��._P:�:���.�s_·_1_____ Terça-feira, 2 clt' 12 de 194;T"'""����;'��E�VO, lo��'�-l
�......-�������"",-----......_.- .

spr�!l�x;�!��!�oc��IVirtuallDente feito o a c ô r � o inter��arti�ário
tjnun ;1 crise do PSD de Sâ»
Pn u lo, "m virtude de. intransi

.

gcric ia de alguns membros do I
p;Htido quanto á viabilidade I
de c"l"lci!íação d as duas :11:15 I
que cindiu-se na azrem iaçâ.c,
pov ocas ião do pleito munici
pal. paulista. Adianta-H' que
(, :'''�unt" será exurn irrad» na

p.:,,-óxlma reunião do conselbo
n",cicmd do PSD,

George, que pal!'tiu recentemente de
dres para a Su iça, onde per- rna.necer

á dui'ante tres meses

num Iàboratoi-io de ra�'r ccs mic..e em Jungfraujock, a "

4,500 metros <Icima do n ivcl 'do .m:I!'. O Dr _ Ge"rge. se eD
conl,ra em companhia de do::; dos
panharam a Suíça, vendo-se tambcm
mcnto que levou consigo

I
REAFIRMANDQ SUA SOU

DAHIEDADE
.

AO GO
VERNADOR PAULISTA

S, Pa'ul«, 1 (Mé;id) - Es
tiveram em palildu. Os vet-ea

dores eleitos pelo ,PSD desta
capital que fOI'am reafirm:l\"
sua solidariedade ao governo

I d;' estàdo,
'.

------_.

as Calúnias
·Nã(). e; d(! hp,ie (J}H� a puH"

Hci). soviét'ica procura d.imi
!mh· o Brasil no conceito uni
v",-"sal. Pa�-a «Ia o' nosso p;,is
f"i Sf'mpl'l� uma cnlcnia .sub- n o b�""t·�
luÍl;sa': aos caprichos do ce.pi- can,..icho,
1�lhnno _ Para da: somos um Um j"l'nal dp iVi';solu'
pOYo' rn.i,v'ravcl entregue á fu g:o-u a l'!'f('rjr-�é ?I'! CllS'O

ri"" expl<.,rador;l d a s grandes ;n!la r:ri3.�<::;l .r.. ,.:,<:{') 'anlls
p�te!�eiª",.

.

'1U"" fo; "'D<>r]..,..�j:>�·l no Ri"

Q'Uanctp o movirnentv cornu i p!lrqu<! f']'ü ;COn'lUni6!:a: Essa
nj�hl pl'('CUl"QU t"Tnar pé n"

:p;:.i'}, da vinh�, p·�t.I·n lVif)scQu

pnr firn " [',,:, 'I 1T'.;gPl"la f" sa 1-

S" Ivodor, 1 (M(:rid,) A
(;;<11.'1 dr' hlz sabad« cm S:dva
d'))' foi ln(/tiv:!d.!l rksla vnz pl:'-:
ias rncherrtcs d" rio Para- I
rrL�r.tSsl.J) cujas �lgU:\S invad i
",;Ull a:;; c",;,uu; das m:1quin35
D". bHrragcm de B:lnaneiras.
d",nífic"ndo as usinas. Pal'a

mente e larrnantcs, J.wis nfirma
""'Y! ("'1(' as ap,""tE\S eubirom
mais da seis melros e já b a
v",,"m inundado o cá.is., aV;'ll"

:;<tnd, para :I p<lrte baixR di!).
r;<'l",j�. Ontn�" n'.Jtidas a.dian
lavam q\W as ag\!.as haviam I

C;'lUl'",d" .in l.numercs prejuízo;;, !
'�e!<�J}oiando JT'ilhul'es de famil
l:?s. A. "s:-;('��b!.'Õ;t 11m sessão I
('·."trnordinf'lr;" vit"u fi cré.1 i i
to de 200_000 çnlzdros paru í
r"'BniJer ;t<': ....,�'.!=ot+llr�s rle C:1'
chueira " Sãn pelix, t�ndo par I
fdo para e�;I,"I. um trem levan I
no s.'Jcorros .(" ..",1'1 turmas de !
bombei!'os, p' liciais e outros re

'

cu:::os para 3tcnder. a situa
ção.

�.� lUD.;:! se (·7.:pljc.'J. '�)êrfei�ampn
fe d"l'lh-O d.... +Dv6vel f1hnos

f<.''!'fl ('m que vivf' )'l c;bnç:a
T'''l. Ru�ria Que é I'}i"jpfida, ."1.

pc!'!ar d" sun nntural
.

il'rcspon
1";'ba;"l".-'Ie, :' fnn:u:' 'parte nas

,.. ti"icl "1-1,,-; p"Eticas, a l"cspOn
..; ..)

c! (q'" mlP!-�l Vf!':l, nroçe�.so .e �cr i
�h'; "'�ndenada á IT'ol',te, como Ise f"5se um bandido das
st"...."T:lt's asi�ll:icas,

'. !
E' q"(' .> b()1chevlsmp. subs- \ Ont"m á n"ite chegaram a

tituiu d", há muito, f} sistema Salvador noticias v('l"dadejr�-

riemocratico da responsabi.lida
d(', pel" �istem:1 ;outocratlcn da
......ortun;da�c p da utiliilade.
F. neSSf' critério passa. dentro

-

da. Tmiformidade "pdaI; Vd.h05
mulheres e crianças �

o

uI i

. ,

, . • I

i:janan€ll"a"; segul:;-;ln'l. l('cnlcns I

,,·.Ir!). D!'OC('d,Cl'cm "5 trabalr(Js ,I
de H'El:!-tb'.'lecimento d.?\ "ner�

gia hid,o-eletrÍca A cidade �5 .

i� sendo ab,.stl'c·ida PUr usÍ· i
nas termo'eletrícas As ag'uas
d" Par;lg:uassú ameaçam inuq
";ar a cidade de Cachoeira.

a'l:1"a7.0

ti·,

í
.. A· campanha que prossegue i
agora, com r,"\nta v('cmencia é, !
�l"s.tm, (). fim de UM c:1pitulo I'antiga, A campanha atual i

tem entvctantn car:lcterisiicas I
�sr)1�ciajs, pOrque ;j. �cim;l .de I;tudo. urna campanha :lntl- \

cOntinental.· Ela visa " Br:!sil i
A· . A"

I
na merTca' (' .V'5:1 a men- ;

�a, eomo t�or de civili7.[lçãn, !'lln -lh·.gsil. Pal''''O .fi, rmprens:1
bolChevista. o Br-asil ��f:á en

ir.qrue (1;05 fascistns, aOs cum 1p!ice� de Hitle,' e Mussdlini� I

porque o Brasil está c"m os I
Estados Unidlls e n:utros -pai-
5{'S clo c'-ntinentç. n:1 defesa
i!1S oostu lados aliás" consa·.

g�'adOs D'2U.<; al�ad()if�',' ani:es
da vitnr;a final e depois des
Sa vitoria".

O que Mo!'cou vc no Brasil
;., a resish'ncia a� totalitarÍs- ,

mO yermclho., E a r:'pulsa aos
.__

•
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i

!
que os comuní:>tas p)-etendem :
... ·,.j:·n1·. As f"rças .p .. ,liciais i
continuarãn de prontidão "tê.
3 de dézemhro, Nenhum dele'
gado poderá afastar-se até i
aquela' dat,1, em face das' pu:;.

.

siveis desordens,

nti
Os 8.taciuE's conÜnuarãn a

vir p 'r tudo Ísso. A ,bandeira
vermelha 'não reprf's�:nta urr.iJ

natria, nem mesm.o cOrno' an- 5, Paulo, 1 (Merid) - Tn-
i

tigamenteo urna �lSpiraçãn ide da a policia foi pósta de rigo- !

(,logicu. Ela é uma ban�úira I rusa prontidão: Tropas da .1
de guerr"', QUI' consep'Ull,l se ,

.

I
e .....guer,· á custa da tolerancÍa 1 �()rça _polidaI, guard� civil, {' \dos povos, nos países ID<11s pa ,I ]nvt'�;tI.gadore51 cstarao alertt1,
cificlIS. ' hoje' em. virtude da passeata

Fortah'.za, 1 (Merid.) -
Na sessão d,: Tribunal Regio
,nal Eleitoral, n juiz Humber=
to Fon.tenf'llp voltou a acusHr

Jerusa:Iypm. 1
alto cemancl() do

SEp

o CENTENARIO DE AFON=

80 PENNA

Ri", 1 (Meríd.) - O Centru
Minrir», comemorando ontem

o cerrtenur io de nascimento
de Afonso Penn«; organisou
11m p rcgrarna de s\,I('ni'da.de�t
curnpr indu-o com a presença
de aut,'ridades c elemento,!;'
de dl'r,taql.H' r', cÚ'I"nÍiI. mi
nerra .

Rio, 1 (Mf'rid,) _ O dcpu I
,!c que t ivora rn varras de rios detalhes a serem ultimados

lado Er('it�15 Custro. dil comls sas personalidades pvlit icas de nas ccnvernaçõesc qUe efetuarF
são designada pelo PSD pa- i uuscntnr-se desta ca ipt.al . O i sc-ã- entre o sr . Nereu Ra.
ra estudar" esquema da U. z cc rdc p- r érn está virtuulrnen- ; mos e os representantes da U
D N fI d

' i . f't" r,' I DN A
'

, " a .. an O a .mprcnj5a ;.... n <J
_ L-Isse que O parecer , cr-cscerrtou puder au�'

subre ;1 m.rr-chu das negocia- apresentado pela comissão � I' gurur que não ha no seio do
(;ÕCS, adiantou: "nada ha d� favoravcl a .. acordo e submeti PSD restrições au acordo e 03

extr-anbavel na d ernór-a das I d.o aI> -.::('nselho federal. pode rn tvndirricrrtos procedidos em

t.orrver'sncôes , ;1 qua! l't>SU!tOU i o mvsrn» sr-r c-nsdcrudo cori- \ FU partido, em geral foram
em grande parte da nt'cessida 1 duid", ficand" ;lpenas p"ucos . de bia vont,:\de.

I í
procissão

.

de raçasdas
um. brilhe invulga.r-�

Ri(" 1 (Mcrid.) •.Reali- I

l'IOU�S{' ('ntem ri procis,safJ ,de 1Nossa S.enhora das Graça-s,
.Além d,' numerosos represe�- ,

! tantes do .dé_r0 secul�r e �re�;No�; 11'1.,-, aSSOClaçot'S catohcas, coo\:

l:!'rccssfí-o dí\ virgem imaculag
da. Dur-antl' I) p�rc\\n}O vel'ifi
car<lm".l>e cenas de grande f�r
V!lr, pois numerOsos fiéi:l acom
panharam�no com us pés deI;

CONTINUA CHOVENDO
NO CEARA'
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Maq�iAas de'-! .screver
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"OL I V, E TT I"
sinonimo de qualidade

Re"l'esentautes extlUlivos
para e Vale do Itajai:

Alfredo Siebert & Cia.
Rua 15 dé Novembro, 505 - Sobrad»

.Iumeoau Sta. Catarina

::)rC<liQ:tt.�i rQ:�(l (n..ftU1tll.lFe1

)/G,l {.Q'i&'·4 -PC'14 JnduJ.é-'ltaií

" /) I ',,f'

'fZ'jIl�J ,/cul",c1e4 [,""a -'U5'- - .

PEÇAS 'M STOCK

Terça-feira,

·01,4..

Ayres "� Gonçalves

., .

!I� Ulmer
l CQiRETOJ

I
n, 2

I'---�----

IJ. SCHREINER
IJaragui do Sul
l Oferece .milho amarelo graú
i

do �5J.H;;cia.1 para taf'ona pa-

.. '.' •......

ICO

..

. UMa· DELI IDIIDE e � �

o Regulamento d'J Irnpos- vender o:; seus produtos Iivres
to de Consumo prevê penali- de complicações para ()3 com

Idade contl'a os qUê adquiri. pr'ador-es .

rem produtos :lujeito:; ao iro- São as seguintes as olaria.l)
posto de consumo sem a pro- já lcgalizad:ls; Brandes [1

!va de ter sidc pago o impos- Hahne, Guilherme Sesta-em,
to correspondente. Carlos Budag, Rodolfo Kocr',
As telhas e os tijólos fabri Irrduatr-in Cerarnica Lirnit'ada, Ioados em Blumenau, segundo I Antonio Ca.ndidc de F'igucire

a jurisprudencia fiscal Cm vi I do, Stotcruu & Riedcl, Edrnun
gor, incidem no imposto de do Liezenbei-g , Carlos Mord,
consumo . � }10rst, QUo Mordhorst, Charf
As olarias que efetuarem Irmãos, Ernesto Sperl ing e

vendas de tijolos c telhas sem Henrique Cicatt-,
que tenham. regula risada sua POr enquanto .'lao 1'J51!iJ.1; fifi

sltuação na;; Coletol'ias Fede- r'larÍns á!> quais 01\ comprado'
raia não só ficam passiveis r-es de tijólos c telhas podem
ele muIta como também cOn- se dirigir certus de que não

correm para que seus fre - serão molestados p»r autações,
guezes ficam passiveis de nem ficarão sujeitos a paga-
multa cerno tambem concor- mento de multa.
rem para que seus fr-eguezes A proporção que outros nJeí
f iqern expostos ás sanções re- i-os forem regularizando sua

gulnmente.rcs . l'ituação. daremos noticia por

Contribuindo para a fiel oh intermédio desta Cvluna, pa
servancia das prescrições le- ra Orientacão dos interessados

Igais, vamos fornecer uma re- ficarrdo, desde já, as pessoas

Iaçâo dos oleiros que já lega- e firma:s iduneas avisadas da
Iizaram as respectivas olarias convenlencia de não comorar i
perante o fisco federal e se tijólos e telhas em oluria s I
encontram em condições de OuC não e"tiverem nagandc o'

imposte' afim de não se torna i
rem ta.mbem passiveis de rrrul _

f ta, . !

m��::sosobl"Í;:��:: �: ��e��- I)a
!I!!

Regllllf/lllla-O de ·Arma·s er"S, co�<). fabrica�tes de produ l -..
. :

tos sujertos ao rmposto deI'
,

consumo: E D I T A L
1°. - habilitar-se com a IIIpatente de reg istr«;
2." - deposita.. o impo."to

previamente, na Coleturia. Fe
de,.,.',J ;

30. - possuir o talã" de

"nótas-fiscais" modê]c onze ; :

4". - escriturar o livro> de

rez ietro modêl« quinze; I

5D• _ tAl' o boletim de pro:
ducão m"dêlo catorze; i 26 de

6." - apreaentnr, em duas I
vias. menaalrnente. ,', resumo',
do livro modêl» quinze, �

Os contribuintes da 2'. Ü"d j

lctnria F�d('ral dt: Blumenau �
01.1e desejarem maIS amplos es ,

�!:�7{!;�:��u�:;�)r:�e:t:r�iS_
!

DeJegacllll3 Regllllonal. d'e Pol,·e'aNo Rio: Se�viçofi de Ímprensa cal do lmpostn de consumU. I .' ]
Ltda. - Praca Getulio Varo na reoartição. em Ib)upava Se �

('f"as, Edificio Qdeon, S/802 ca, ás segundas, quartas t:
o

O Dr. Paula Malta Ferraz,
Em S. Paulo: Serviço� de Im- sextas·feiras, das 14 ás 15

R d h [)el�gado .Regional de Policia
r-rensa Ltda. - ua 7 e oras.

, 24· '" nO Mtmicipio de Blumcna:u.
Abril. 1 1'< .

c,·m jurisdiçà(l neste e no Mu

nkiph ds Ga;;pnr, Estado de
5anta Caturini:l, na fonna da

S�..:'A� �O lei, de. ete,
Ein �

'�" ms, j
At"ntlt'ndo a que B.e r!'mni-

I
I f!'3!m;õe.5 Ue regl'51]O publk:o

rasi I <k QUflJqu08r müm"eza que :;;e
.,

.-

I ,l.nm, f!2vQn hnp�Yio;!lament€
.._-

-

l'
tkC!JITey em i'I.:mbl(�lllc de ca.l

A 1!15tálação definitlya dos tig}e '-'5 h,.tlll t',,1:;;t.belet:lrneub<; mf\ I' "hsn1utl:\ nrdero!
l'lervÍço:! de coordenação das de en:Jirw comere: ';is iá exis � Atendendo a qUlJ, em tals o-

Delegacias Estaduais deu ma tentes. 'ti! ças;ôes. o h,ncamento de fOa

gem para que Se procurasse. I <?raça� a .€ss,:s iniciativ}15,' �uctes. bomba;, pistolí?es e o

organizar os cu1's4, do SE- estao h"le funCIonando os se. ;:OU50 de ;;Ínaís acusticos c ins
NAC nOs Estados do Norte do gu:ntes C'L'(SlJ5: trument"s SOnoros, perturbam

. Brasil. :zona Il"ica e de futu
1 No Amazonas - nas t's- "tranquilidade e o socego pu

1'0 onde o entrave ao desenvd colas técnicas de c('mércio, b!jo' e cunstituem contravCn-

vimento do comércio é as vê- Rui BarbosH. S�Ion de Lucc ções penais previstas no De-

zes, a falta de pessual habili
i

na e Dum Boscn,. para cento creto n". 3688 de 3 de outu
tado, cOmo acontece no Ma- .. vinte alunos. bro de 1941, punidas com as

llhão onde a carencia de guár No Pará - nas escólas téc pPnas dI' multa e prisão sim-
da-livros é um pL'ublema que nicas de comércio do Pará e pIes: Iangustia os comerciantes. da }i'enix Caixeral, p:lI'a oi- Atendendo. ainda, :l que"
Além disso, é de notar·se tenta alunos. é dever pr�cipuo da P"licia

Ique o numero de comerciá- Os trabalhos estã,· sende, a- 1 evitaI' a verificrução de tu-

ri()� á espera de assistencia, tivados para quI' tambem n" lmultps ou provocações que p;JS

nessas zonas. é m<ti,'r do que Piauí se org�lUizem, o mais sam perturbar á ordem e a I�e Dode pensa!', pois Que são cedo possivel, <JS primeirns cur segul'anga puhiicns;
2951 só em Manáus, 6887 em sos, já calculados para bene

Belém, 2957 em S. Luiz, fidar, inicialmen'tej, cento e

31 I 7 em Te.resina. 2058 em sessenta alunos e que, com"

Parnaiba, pal'a citarmos só- oS outros, serão notul'npt,i e

mente .. lgumas cidades, destinad:'s a comerciários jo
A Administração Nacional. vens

lancando-!Se <l uma campanh.1 V�lP a pCnU lembrar que

:a 1t�;mente feliz, emoenhou-se, em todos esses Estados deve

prhneiro, na instltuicão de cur rão tambem funcionar, além .

:i!OS c, >\ seguir. na ínstalaçi'\o desses cursos, outros, para bale

das Delegacias Estaduaií-., c< nistas e práticos de escr'Ító

mei,) seguro de não deixar r;�" cuja instalação se acha

JTlI.'rrer a selIlcnte lançada e �"rii em estudos,

de prepnr;>l' o terreno para _no {Vai assim o SENAC, ao, ml'S

vor' trabalhos. .

-

mo tempo que atendendo as

Quase sempre, par:! a l'l'a- finalidades p'ara que nasceu,

lização dos' cursos, fil pr� t:(JntribuÍndo para (\ prugresso

l'ido o sistema de acordo com
.

de vastas e ricas regiões onde

f'!;cnlas já exÍstent.es, modali milhares de jovens, operosos

dade de trn'balho Que oferece e preSl'g ao til."abalh(). não pro

�ntes de mais naMa oportuni grediam pOl' fnlta de mPios .

dade p?,r;:,,' que o SENAC pras para �sh.ldar.

Empreza. Comercial
R"Grassenbacher S� A. i

rXPORTAÇAO IMPORTAÇÃO

33 molestíus pulmonares.

Carnes e Frutas em conserva

Distribuidores dos Fosforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILlPS"

BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 857 - Telefone, 1..070

SANTA CATARINA

EXPEnTj::_NTE

,. Nação"

6'J, 70 ve li nh c s ? Qüe importa, quando \

;,ind" - e 1)0eI<" apagá-Ias de um sopro! E isso
l' "canja", para quern torna o Cognac de Alcatrão

Xa v ier é\Eu;::cnte as gripes e os resláié'do:,;; bala
;-1 po rt.a Ú.:; -ti):_-;se�; c à." bronquitos; ncuu alize Q,

�.:.gl)lp,:·;; d : ar", tornando () Cognac de Alcatrão

AMARO DA SILVA

Propr-iedade da

S. A. "A NAÇÃO"
Diretor-Gerente:

ADELlNO CUNHA
;" ,':---_:: :��,

Redacão e Administração
Rua 15 de Novembro - Edif.

"A Capital" - 2°. andar
Sala n". 3

Telefone: 1092
Oficinas

Rua. São Paulo n".269

Assinaturas :

Anual. . .....

Semestre.
Trimestre.
N°. Avulso

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

90,00
50,00
30,00
O,ÔO

.unições :'-.avier.

..�

o Cog na c de Alcatrão Xavier previne

• lf

�\ �

Molhe-se c,?mo um pÍttfo, mas tome o

J_ 'C�- COGNDC de IILCBTRÜO
�-�,"

.

,.,
._

-r.--� \
;;;.�
�-...

UM PRODUTO DO

LABORATO�IO UCOR DE CACAU XAViER S, A.

PACHECO

II

mu

Convido, pelo presente, a todvs 03, pr"pdetal'ios de re

g istros dc nrmas de fogo Cm at,razo, a "comparecerem nes

t a Fiscalização Reg ioria l, afim -de l'evalidarem··"s seus res-

pect ivos registros,
Os que ,assim não (J fi zérem, estarão sujeitos ás pe

nalidades previstas pela artig " 85 do Regulamento aprovado
pel« Decreto ri'' 1, de 18 de Janeiro de 1939.

2a. Região de Armas e Munições, em Blumcnau,
Novembro de 1947.

Regionâl.

o ---�

cardeal DOm Carlos CarmeHo,
general paquet. comandante

dá 2a. Região Militar, bri
gadeiro Armaedo Ararigboia,
cOmandante da Base Aérea e

outras figuras de relevo da ad

ministração federal e estadu

aI,. Não houve discursos, Sen

do o sI'. ' Novelli Juninr ovacÍO
nado com ulmí salva de pal
mas após o cumpromisso e (>

juramento á c"nstituição dv
estado.

AsselDbléia Legislativa
Repl'esenfanlf!$ :

Organisa-se o

norte do

RESOLVE:

Rua

S. Paulo, 29 (Merd) _ Re I sido aprovado (o voto de pr:;-
uniu-se extraordinariamente testo em face do desrespeito --

a Assembleia Legislativa" a- (ás constituições federal. esta-
I

fim-de tratar do problema das
I
dual e á imunidade, facili= I

imunidades par1amenhtl'cs, em I ! I
fóco no momento, devido á I tandu�$c C·'Ul a presença do'

priúio 'de deputado5 e verea

I
seçr9tarío de lH!gurança, o !iS

dores comunistas, Â r!6S5ão dal'edmcnLo dos motivos da;;
t!ecúr'reu '8gitad!<i;;ima. lendo P1"!;';Ôê<l • , 1t j:! li!lk ;

A) _ Q lançamento de
bombas, pistolões e foguetes
durante as manifestações de

regosijc' púhlico DE QUAL�
QUER NATUREZA, depende
ré. às previa licença de!!!:a De

legac�a RegÍD11al de PoEda

que fornecÍlra, indistinta e

gral:uítamente) a quaÍ!;quer
ap:;remia('(je5 ou cOmissõea :rea

pl'e�{'ntB'.th:t)l' d05 manifestanQ
I€.:J e 11,1\ dual 11€l"R determina
da a hnra 1 e a prDt,:a publi(!a
desta . cidaall em que poderão
sa lançadc:.s os referidos fo

guetes, pilltolpes, bombas,
etc. , ,

B) - O usn exceSsivo de S, Paulo, 29 (AN) - T'Jd

:;ínafi3: acusHco6 ou ir.Jstr�l- mou pósse perante a Assem"
mentos sOnúr05,- tais como, bu hleia Legislativa do Estado,
sinns, sinos sirenes, apitos, I em meio de grande animaçã.o
etc., (�eperlde],"á igualmen<l:/3 () sr. Novelli Junior, no cal' !

de licenç:1 'prévia desta Dele. go de vice-governador de São

gacia Rcg;o:na1 de Policia, i

Que a c' :;�c!'dp,,:;, sempre indis Paulo. A cerimonia foi pre�io
tinta (' �t"ah,itamcnte, fixan dida pelo sr. Valentim Gen-

.

!'o a' ;

-

,�al c dUI'ação til e cOntou com a presença
I

do a hora,' local e dnração além dos membros da casa

jn�trument()s. _ dos J'ep��e�entantes do gover-

Publique�se na furma e lugar nadr1r Ademal' de Barros e

de c()stum.e '.

Paula Malta Ferraz

Delegado RegiOnal de Policia

1
JUNIOR

o
SR�

U
NOVELLI

"'.
."".

:.
.

..
'

UMAFA.RMACIA PROF1SSIONAL,'A' SUA DISposiçÃo'
...

Manipplação de receitas. á vista da. cliéntéla.
.

."HIGIEi\!E ESMERO PROBIDADE.
Laboratório de,Analiáes Anéxo

PesquizaS fisico - ... ' ouimiê� - l�,ológic:as para
dâção de. diagnóstico.

SORO· REACÁO DE WASSERMANN
Pesql!lza mi�ució5a: de hematozoai:iotl {mala
ria) com documentação microfotografica.

.
- Todos os exames de Iaborator:o, qUalitativos e

quantitativos. ..

Responsável técnico: C: H. MetIeir6s --' fa\'lDuceutico

, ·-�I
.�. "

de s. Paulo

AINDA A PACIFICAÇÃO
DO PSD PAULISTA

S. Paulo, 1 (Me1"id) � Re=
vestiu'se 'de 5ingulai' ÍnTIJÜi!"
tancÍã. a reunião efetuarla- na
rcsidencia do eJ!;cmin!"tro Ga�
tão Vidigal1 que) como se 5!!

be, está einUl3nhado e:rn pa.dfi
cal" a ô€cção do PSD üt!.ulls
ta, A l"e!!:nião teve oor- f'irn
exa:rninar a �O!ltra prt>poBla
de NovelE Junior �obre () as

iUH!O, Eõt!V€rinn pre,!;ênte5 1ft!.

rio;; cleputadlll'! êl'itarlnah;.
i

REINA CALMA EM MILÃO
Roina. 29 (UP_ • Em con"

sequencja das noticias tran

(Ju11isador<lS H'ocedentes do
Mílã", ficou sem efeito a or

dem para que as autoridades
militares assumissem os pode
res civis. O minísterio do ex

f,�ri()r aesep.:urou que reina cal
ma em Milãc>.. desmcntindo
as:>im as inf.;rmaçõ('.5' que -os

f>d ificjos pubficos e estacões
de radio-difusão haviam" sido
('cupadas por antigos resisten
tes.

._- "_"_

A EXPEOICÃO· DEVERA'
LocAuSAR O AVIÃO
AMERICANO

'

Liw". 29 (UP) - O Minis
t�Pio do a" em nóta (lfícial in
(·frmo11 Ol�n ". 2'oVI:'l"T\O f"nvial":l'
úl:n� .l>xn ..di;ão aO interior do
riáis. a-fim�dp loca]isar O llon

':.to.·exatcO ein QlIe caiu o avião
.. :d,�:, e;xerc'l-o nn ..�e-americano,

.

"!'nt ol.Ítub.l'() ultimo.

n .... f'c.;;�"O rIo :crl'ner'" 1 .1\1og1l'''5
r---nresid"nt." !,!,éT' ..I '..ia 1\01' ,U'l'O
�O". n" t·e!yi>'Oé-.:tp Pet... i:r.
"""p ç.: condenado ,li 'tra"baH,ú)s

. forçado,�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rio, 29 (AN) - Fabndo ,d" Bar-bosa Lima fez identí
aos jornalistas, ., senador NiI-; cas declarações, que fazem
vncs Filho disse não terem fnn com essas palavras d'agóra
darnento os r-umores d(� aC<1r

do pO};l,ico de Pernambuco.
Disse rrâ» tet: sido procurado
'por qua lqucr elemento auto

risada :ité aquele momento,
para tratar deSSl' usaurrt»
Aind:1 recentemente, () de�uta

r

entre
r

Fita
àmerit;aHtla�

do sr . Novnes Filho, aponta
d- com» um dos promotores
do propalado acôrde, excluir
clcfinitlvamente a ideia dessa.

pacificação da p-Iificn pE'l'
nambucan« .

nl
a

de a.ço
esmaltada prettl

Enc.padur. cit' 40 á 50 quilus
Bitolas de 3·8" :» 2,20 mrna.

1-2" x O,20 rnrns,

5·8" e 0,30 mrna.

3··1" x 0,30 mms,

de aço cDbreado
fita supra. nas bitolas de,
112"- 5/8 e �i=4"

SelDS

MíJquioas
Para Hta- de aço de

OFERECErvlOS

A: PHEfOS ESPECIA:S
CONSU LTEM�NOS

CUMPANHIA IMPORTADORA.

Atacadistas Impoftadores
Cnixn Postal, 208 - Telegr. "JOBRASIL"

Fone, 640 _ Rua Alex. Sch lerr-m, 132

JOINVILi..E
-,----------

Rcalisou·se domingo ultimo
no Estadio do OlhnpicO}, á
Alamedu Rio Branco, o cotejo
futebol isrie» entre uS esqua
drões do Palmeiras E. C.,
letra-campeão citadino e do
Guarllny 'I_<'. C., da Itcupava
Norte. Uma <lssistencia reg\.
lar assistiu " desenrolar dos
Ncvcnta minutos, findo os

, quais o marcador acusavn a

'i merecida e indiscutivcl vita
l-a d· Guarany F. C. pela ccn

�2gem d�' 2 i) 1. Dominador
flagrB,nte :)ü�; dois periodoe,

I (lU';>'" h''',�ka. que!, hn·itt:wial·
i !:"1f'n!'" fr.Jand". a lunna "bu,

Irrr;i1i"
H �H"nl rnerrela U!11 "1>CG- i

I'''''' mfl;'� expressivo. 1':'11'1)' pu I

I (1,,1" c�pdlHll- com f;delidadf> a

I :;11a ('fmagadora s'upcriorida
I d�. Não fosse a má Firrakisa-

I ci'i" d"s m-"'t'messos elos dian-
teiros da Ifoupnva Norte e a

at"a6io fiymt' de OSC'lI'. Juca
c Pachccuirrhu, a estas horas
os pa lmeirenses estariam arnnr

g-and" 11m revez muito mais
conf-'.lndente .

Nl' bando vencedor todos
batalharam incansavelmenb'
pan., () t riunf« c"nsiE'nado, cun
vindo porem ressaltarmos a

figura impressionante do za

gueiro Al'éci<'� sem fave'r aI

gum o melhor d()s 22 na gra
mado . Marcando corn uma

precisão digna de cncomios e I

despachando com sens» de n - j
portunidade, Arécio mais u

mu vez demonstrou que é o

Iz:l�ue;r" n'i.u�er,;um que,pos
SUlmOS. SeguIram. suas pega- i
das, Waldir, Sasrui, Nelsinh.i '

Edgar, Cor-reia, KIítzke t' Zé-

�oDtinuam de posse da preteitura!
de Mílã@ I

Milã", �� .

(UP) - Faland) 1 mocraras cristã"s. As :lutorÍ
GOs guerrilheiros qUe ocupa- j dc.dcs luiiitares daqui rece.b,,'
vam o edifici" d:l prefeitura i lanl do premÍl'l' De Gasperi
o Ceier c' munista Pajetta de- I I
claro'!.! que "S trabalhadores I 1:1 'i·dnn para ":issumir o con

'Iestão unidos para a luta con· I trole" Se npcessari", rnas os

tra "os p:lrtid"s dt)s Estados i g-cncr:lis em Milã.. resolveram I

Un�dn�j", 1�efcrL�ndo-3e ao� de .. 1 ::gir dt_' i1l.ltr-n módo. t

------�._
.. 'I

Gebhardt Hromad!

I
sr. I

Das Faculdades de Viena, Austria e Rio dt' Janeiro)
Cirurgia, aperação do baci", l'sioma"'o vias biliares

,
� , -

,

utero, etc. - Neurocirurgi a, Moléstias dt' st'nho:ras alta
Cirurgia

Consultas no Hor:pitaI: das
- Bluuenau: - Hospi

9 ás 11 e das 15 as 17 horas
tal Santa Catarina

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

i bOIDenageado (;

itorino Freire
===-----"� t'J

COr!.!
a pTEi'ie!!�� fb I-'E!::i'!uf-nh: Du�
!y;l foi. !'2",H3iH!n f>!\�tTn no R1(1
() ha!!qusle d� hom�ni\gem i!O

5er!!H:k!' ;[lI'. VihJ·ino. Freire,
lwr motivo <);1 pas�agcm de I
fcf'U nnivcrsario Nl.aís clp 500
pcs:;pas, inclusive altas �Iutori I
dades civis � militares, parla

i

mentares', ministr')s de estado
I membr,·'i da çolunió\ mar<l�

llhense compareceram ã honle ,

lHlgem. Saudando t) homenét'
geadu falou o general Góis
Munteiro. tendo o sr. Vitori
no agradecido.
)

ESTE E' O SEU JORNAL

I
LI

rli A.SSAS

ALIMENTíCiAS

SEMPRE

AS MELHORES

: I
j I
-- .-.-. ,-

:'Empreza
A EMPREZA AUTO

n h e
�

I r
P�et:!0a·,�= de uma de pl'!::'h!,e!!da. >!.:om pr,l�1cô'! de es;"

t�,he!ed!!!E!'!t', H03tl!!a1ar.
PagiioBS h�m.

Ofertf!.3 pi'!.!"8 casa de sa (u!e §�'-' Francisc·!.!,
Rua .tiâo Frt!w:;isco. 147 • CUIUTIBA . FARANA

.1

�1---,-- .'� _-_._

Uniea Fábrica. no Estado

VENCE EM 30-1
CIPIOS CATARI-

Vende·sl' lUni! Fábrica de Artefato!> eh; Chifre, ou

tambem só todo" maquinári o. Matéria príIDa 3uficiente,
Muit�IS c).1C"fficndas 1.' ótimo" I I!Cr05. Enr.Ína·se ao com})!",,"
dor b·da a plArlc técnica de muito;; lim1(15 artigu!,!. indua!·
vl' pentes etc.

Jnf"rmações c"m

Beco Araranguá
A1IgU ,,:to Sçhnlz
s/n. Bll1m{'n�It.\.

Aülo�Viação Gataringnsfl SI!
I S

Caixn Puatal, 136

VIAÇÃO CATH)�RINENSE
S. A. avisa aO publico em ge ral que estabelect:'!.1 u'ma linha
de onibus entre Blumenau e Rio do Sul. trafegando dia
riamente. á partir desta data, entre as rcf�ridas cidades.

f�felhor('s ínf()rmaçõ�'s nos {'scritórios da'Empre:za em

Bh.nnenau, á rUa 15 df'Nove mbro N, 552 e na Agencia�
em Rio do Sul, á rua 15 de' Nov<mbro N. 13.

Blumenau, 20 de Ncvcmbr:> clt..' 1947.

}

RUA BRUSQUE,
Vilfi1

Ri<>. 1 (Merid.) - A resp�i
tu da crise que manifestou'se
no PR bandl'irant'i. <> fI:. :

R;1UI l\1edeir"s disst' á impren O,

5a: "cumpre·me zl'!!l)." pela i

integridade do partido t>p"n�
;

d�-z;:e a qualquer ato de inrli
,
..
/.

clpllnil capaz eh' tl'azer a d.v.: NENSES

sagreg:1cão ás nossas fíleira<" I' " .

O sr. Raul Medeirns seguiu· FIe, ian,.oplis. 29 (Merd.) I
para Sã.. Pauln, marcando u-I- Até ás 12 ·horas de hoje, i
ma reunião .da c')mÍssão di�e-I segundo ;! apuração do. pleit� Itora do partId., para amanha. em tock 11 pstado, o PSD ti-

I "a feito 30 preft'itos e a VDN !

I Í;, .� apur� ...à" do pleiv, não li �

1 t:r�ln(rU somente, em lO'llluni t"i, ..�,;"h;lJ,le ea;

ESTE E' O SEU JORNAL CIP1'"S. -'
Fone 1203

a�Siúil��agará-Bem Càr,o�
Se a Má

�

Função Dos Rins não
For Combalida!

llímine .. II toxi::>u que envene.j pedind.o assim. o acúmulo de. au
Jlam seu orgamsmo. Normal1ze I bstânclas

noelvas no orgahl�m:J
BUaS funções renais com as Pílulas e, consequentemente, os males

Uni. para pôr seu organismo a I oriundos dessa intoxicação. Con·

laivo das intoxicações pelo Acido! serve, poi., sua �aúde, uMndo OI«

u.riCO
e pelas

outras. 311bSiànCia'l'
lamúsa3 Pílulas Ursi.

que. conlumente, as produzeom, I •

q1lan-do o funcionamento dos rÍr.s ,,!a� Pilul?S Uni - 011 prln_
é deficiente. As Pílula� Ur�i que I ClplOS ativos de 6 maravl-

'sãofeitascomtimarav·lho58.splan. i,lhosas plantas são conl;er-

tu' :medicinais, constituem o mais i vad 01. inte 9 ro lmente
poderoso desil1fd:ante. t1iurHic() e! . .

'

I

diS3qlvell��� du Acido Uric()� Seus i Pnn.lelranlcnte_ con3.�_�ra?�s pe.Q

b�hêf'icásef�ltos SI! fazenl sen.tir cHl1 povo e depOiS ulhlzadS3· ��la
todps ô� t�alés do� t·ins e da bf:�lga. f Cíên�iQ} _ c�rrIO nledJCaii'l�ntos ln�

POf.Íssó -as. PHulas 'VrsÍ sito rf;éo. [-SUh���lt�uPleJS no. trat�r;--en.to das

m�ndada5 para tÔf.las a3' p��s(ta'!i � tU(Yiest�aJ. dos no:.e b��t1g�, a.

,quesDfiêmde�sasm()lê3tiiu. )\'1an'l!pl"�la� qll� compo�m. �s PlIulaJ

tenha, pois. �_bom- rU�lcicn&�ltentq� Ur:u tCIU.?S �eu� prHIClpJOS-atlvo�
de SeUl, '.'ns, us�"1ll1Q as. p.ilUlas,.ur$í .. f.couser.!ld? .mtegralmcllt,"" ,gr,,�,r,Y�...

' \, .,'

f
à mQderlll5�lrna t,écOlca d� f�Dr�

Não dei,,!}, ;;eu crgt{nismo l ca-;ão empregada, na qual a con

cSofrer C1S' consequâncitts dç icentração,l feita à bai':a 'tempc

mau fundortomeiÍto d05'«irHi : ratura. . _,' . ,'.

l" ", : ' i Use, pOiS, !IS Pl,u!as Ursl e com·

Muito:t n\aIes� em geraL. pJ:ove:il" i p�ov'e' tarhbérn �- coalo nü!herel
do m�Hl, fUf.1cion�;!n,�r.�.o _

do::! I'!.l�S.: {-..de pessoa.!.-
--

J� o riz�r2nl -_.� _r Q:J_
Reu_f't1atúuuof lJ.rtricisfl10;_ (I:},,�·lxtr3',)fdi.(i::lril:!!i e };�i))·tínH� C"fci-tü's

T.
es . �i3 C��,ef;:a � ��?l_l te:it:"��S)- ;�().

-

... ,.:.\.slt:.J:�c;;., �x.�dt'>�l. t��. rt.�n
.

.l:uil.} fab��l."fid�
,re!l '�lJ!J' �dde('t':.I.��;- Lle-i3n.rptlO.' 0'<:10 L:lb(_�r1:..!to.-lu Ll.c(!:' de: Cacau

junta':! ÍfJc!r:/tlll..4, i�·:::'Són_h{e::ner.:."! X'a'\r·lt7r. 1>ia Ct�Inp��stl".�i-,r_} da;l Pi<

vosi�n)? es:ãn �ie:sse czso. Par.:l � Lthts· IJrsi. en1;-aril -fB seguin:("�
livrar· se .-C(�o:!;s;,?s l'0al("s� �se! "k:0r- j p12nt2�� U'va [h:.;j, Aha-;;;afei-.ro,
b'lnttl) n.s Pj!uia'5 ... ,t;.r,�il �ú� 'f)O�- ; 'Q},lebtÍ1 P';drn.. Cip6 Ca�elud"a#
malizam as funçócs' dos rins, itn-,: Cabeio de NIilho .. CilJt.

z inho. Na turma do campeão
confórme acima apontamos,
Oscar, Juca e Pachequinhi, i
seguidos de Augusto; foram os

que se salientaram. Meireles
e Moacyr estiveram irl'{'c(-'llhc
civeis . Os demais, c-m altos e

baixos.

OS QUADROS E OS TEN
TOS

Os dois quadros jogaram
aSsim formad ..s: PALMEI
RAS: Oscar. Juc:l, e Schram;

ATE' BATATAS AMERICA-
NAS... .' i

Rio, 29 {Merid) Um na- i

vio americano trouxe I
1 .600.000 quilos de batata

I'para aqui. I

FALECEU O DR. CARLOS !
I

! CORREA I
FlDrianópolis, 29 (Merid) I

- jilaleleu n:1 cidade de S"r,
1 a Alta, o conhecido médico iip"éta e literato., sr. <;arlos
Motta Azevedo Correa, mem I

bro da Academia Catarinen- I
se de Letras.

.
.

.

I--,

o SR . OSWALDO ARANHA

�
CONFERENCIARA'

COM O PRESIDENTE

TRUMAN

Wo, 1 (Médd) � !'1uHda.�'
SE que; C) H. ::.hwaldo Àranh,l
S!!l:cs dc· geu regren;;u ao Brs.
F!J,HHF'(ós.du para fJ dia 5 de
dezémhro, irá á W2;;himdon '

t:nnferench1r çom () presi.dente
Trl,.lman.

-

. .,-�

----.=.--'::--,,:...'
,<

•..'....___..<
'<""

"

.

é-""_'"

� j c'·

1 a 1 foi a .�ontagclD"l'
ea arbltragelD.de Leléc:o
'." Preliminar � Renda .,

..

•... .�
OUTRASNOTA,S

u

Antoninhó, Moacyr e Pache
qurnhoj Nicado, Meireles. (�5
rurdc, Augusto e Rmli.'(-"UA"
hAN'Y� Waldh". Ãhur e Are
dq Nels!nhcr Sag'ui e Edgar;
Antvnico, Zézinhe, Abelarde,
Correia e Klitake .

imnarclalldade e honestidade
S. S. aulou d!Ji� tentes do Gua'
t"'ny, amho5 em situações lH=

cita;;, que muitcs jui�e5 con�

verteriam €!B legitimo� Ugoals
A. c"l;maraclagE!H e a díscípl!
na imperou em todo o trans ...

curso cl-... pr-elio, o que veio ia:
dlit�r f"U andamento e ã
missão do "veferee" .

o prtmeiro período terml
TI"U empatado por um ten
to. Gerald,-, marcou para· o

Palmeiras e Antonio usainalou
o "gnaI" do Guarany, cobr in
do Oscar que a nO:;50 ver

:!fl'argueou". O ponto da
vit!Jria {<,i marcado. por Zêzi

,nho, num scm-pul .. sensacio
nui.

RENDA E PRUMINAR
C
"

Na preliminar. travada en- ':'

·tyf' ns equipes de; �'aspiran:' r

Ies " .dos mesmos "degladian�
r

tes. terrninou'coro a' merecida:
! vitoria do Pa.lmci ras.; DOr 3 ,t

1. seegr:lDd,,-se campeâ» invic
i' .... rlc- "u:" <:atc"ori�. O ar ,

José H. V:1U deI' Linde api.
Até que ernfirn Blumenau t()ü c-. �,.tisfez a to'dos ,

a'5sistiu uma .. �Jrbitragem cOr- A rl'i-ld ... registrada foi 'de
l:éta e imparcial" O sr. <::ar- ' Cr$ J .747,00, o que póde ser

los dtd:::am,pos Ramos.(Lt'léco) taxada de h":I" uma vez que

rnais ,'uma 'Vez demonstrando (' ;,.,t."l·"'�S(' d.. pügna não ofe

seus vast;'s conhecimentos das rt'''';,,,rnuitQ ':ltl'",tivo, Ja que

re.gras dol,· '" aSi;05&ÍatiónH.- eon- , () P", J-rnej ";,s tinha assegurad"
duz:u a peleja com energia. O' tituI.. de c:1mpE'ão.

LELE'CO FOI O JUIZ

E os
- .

--

...", .

uJor I

"ASTRAL DO DIA veis descobertas, logrando vi
toria n" vida.

Por BAGA SWAMI
Terça-feira, 2 dE' Dezem

bru de 1947.
ANIVERSA1'\.i�S

,'.,

-,- An\vorsâl'ij}u�3e ontem O

menino Armin Piazera, filho
do 51'. Hílnrio Piazera.

Ha boa radiação para gcne�
1'0:5 de primeira nece.lll'!idarle,
henlda", HQuidoã. O ;'lo] T.H'O

:n!ete how, 'lUC!'Oã em pubIid
dade. Jup!!sr governa �opera
çneâ ha!!c�ria.G, pld!:!!;;, -reli. !
giões, a;;&m;Íaçõefl. ei>pol'teg e

yiagem;. Neptuno protege o ..

.!:!H!reil.

� Fe� 8.!!�J''; onte!:t! a. �:ra.

cla. EVEJina Bar!h) esposa do
sr. ema Bal'th funcionaria da
Emprêza IndustrIa! Garda.

f
�. Festejou onte!!! sua efeç

t't\erhle lH!I�Jklf!. �. gE!1�il s!"ia
MFil'lf\ hallel MdJo, filha da
31'. Frederico Meno.

OS NA5CIDO§ HOJE
São inteligentes. Sendo pTU'
dentes. C'1nseguem fazer -.:lota

- Transcorre ho ie !\ fl!\la
natalícia da �ri\. Da. Inez
SCb'lh. '-'spusa. do ta'. Arnol
dn SdmIz.

_ A data de hO.ie regl\1l:a
� pjll"'!;;l.g�1U do ,llniver;;ario
r>àta1icin do H. Oswin' Wa
cholz

VIAJANTES

- Esteve entrf' nós, tendo
nos dado () prazer de sua vi
sita. ,,' 'FY. Mario Tavares d;).
r',nha Mello, estimado tahe
lião residente em Jaraguá do

Sul.

PELOS SALõES

o baile d,)s c()ntador�ndos

OS MALES
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POR CAUSA DA PROPA�

GANDA
rrac ser

João Bernardes Lira '"

cirn José L. Silva, vulgo UB�·_·

liviano", que recentemente es

tá exercendo a. função .de cal'

Fur ta le za , 1 (Mer id ) - Ha
dias a Assembleia Legislativa
não rcnl isa sessões em virtude
dó'. f;líta de numero, p.ois Os .

d{';:mtadcs vi a ja ram para o in
t('ricr em p rvpa gandj, politica
d,IS eleições do dia 7.

que vai discutir oIS problemas
consequentes do acor-do co -

mer-ci a l ccunorrrico assinado

I.,-0 ano passado em Buenos
Aires, pur outra missão brita-

só após
derão os

CUI�ldlO:s,
em rnu is

.

cruzeiros. Até a manhã de
hoj" continuava lavrando fo·
go il'rompido no pa íól de poI
vvr-a de Deod"ro.

Rio, 1 (Merd) R�vela·sc.
C'�''= a cxo losân do p:liól de
polvora d" exercito cm. De,;dó� I

!
americanoatlrma que o trigo

diz SI "pesos argentinos, q u an-
'

preço do trig» arg cnt ino
41 p es-.s . O jo rn á] rn-

pais
c t:·ig<l por este pre-

ç' .

-�--_._---� ----------_.--- __ .... -- ....

HERCULES DiESEL 1946

e COIllUllISIIl ].

cor,,'Í REDUZIDA, EQ UIPADO E COM RADIO
.

VER E TRATAR NO EX PRESSO SUL AMERICANO
____ ... ,,__

.
.

.. -------_-------_0_.0_-15 d·e! n'vl'mbro N'·. 1410 -_ Blumenau

VIOLENTO INCENDIO NU
MA GRANDE CASA DE

CO�10DOS EM FILA
DELFIA

A SITUAÇÃO DA FRANÇA
E' A ME;iMA DE 1939 :�('Ir :-:r�·o tH� ;1"1 i�é"n J�lu!r!

(''''11 inu'l "111 "LE POPU} .AI·
Paris, 1 (UP) . o ex-pr-i- !

mcirc ministro .Edouard Dalla
d ier-, falando hoje durante os

agitados debates da assembleia
naciona.l sllbre" pro jetc-Iei
que concé de plenos poderes a"

govel-no par:1 enfrenre.r a a

meaça grevistu nu pais, disse

que :Itingira um nnv« aspét«
de tumulto e confusão jamais
registrado no kgislativ" fran':
cez dUl":'nte os u lt.irnos anos, i
j:n('voc",<lo pcln atitudr corrru:

n'sta. Fri.,,"u nuc a situação 1
ah.w1 d" 1='-"n<1\ ér a a mes- i

�:I de 1939,

�U� !--n-Tl� de ;trtit.:()�� no

!:1'\r�'?�·n.ir. p ,JitiCtl:tic.i :
F'il adclf iu. :1 (UP) . Cinco

pessvas pervceram car'bcrrisa- , ESTE E' O SF:U JORNAL
das e .38 ficaram graverncn - ",

te feridas l' O «ufras são da
dus corno dcsnp.arcci das , em I
co rrs equcrrc i a de·' um violento .

incendi» que. destruiu uma I
o-rand'" ral"n. de cvmodvs n"l,

�anhã de h"jl'. As primeiras )
infnt· ...... "ç(i.·s di7';i«Tn qUe (' nu•.

r-lrrO ·cl.· nJ�.,rto,. SI.: elevava a i
14. M:1;,. �1e 70 f'nc"ntruvam:
:� d01'Jnind .. nl)' edifício, (P''''" i

cC) irrumpeu () incendio,

"O

cornuuis-va i tenta!" navegar entre o

cornuraism- (' .. d cg e u l ismo , N:I
- .

-

d'" ·1 I
vegaçaa crrnnvnterncn tc if ici l , I

I

• .., ,?

mas orrdv. rna is urn.i vez, tJ

i!ustr� po l it ico irá decerto b:'
ncf ic.a r-sc dm';lnte algum t('m

p- da ncutra l izaç â- rr-ci pruca
di' ': f,'.n.::!" ·cl/ntl"<ll·ias, ,

En1 f odo i C:'::;i I� :},s !���pt'���n
...."'=" di' d:rI�-:lC"i{) nl) G"'�v;orn()
el" SI'. H..,m<>.di('r ""iii" ,·:\trilH
.---._ .... l;(�r".,_?s n �ou::\ �;lp<tC:i
tln{l.·, f\U mais j'x:lt:trncnl", a (
rnPHcid<'ld-:: drt Partido Soei.i
lista d» cDllr.tituir, ��I) apenas
,,�-,.... pl.�". parl:lln�nt:II',

IMPORTANTE QUESTÃO
JUDJCIARIA NA PA·

RAIEA

"O corpo l'lc;tOI'al resporr

{"·'_l q!.lS NÃO 11 "":;"5 (h,>\ª

Jqào PCSS"R, 1 (Mt'rid,) • 1
O ju iz S<lnln RiUa decidiu <\ I
msis imrwrll,nlc fllJcsl;ã" jq,(i;
ci,lI'j;1 d� esl:'ch, mnndnnd o !
inot'ni1'!<l.1' cnm eeré:l dI" lrc» !
milhões c qu'inhcntos mil cru

'

7(';rOS os herdeir,,:; esbu lhe .;

cIos do engenho São Pau!e,
,la c"rnnrCR dI' Sa�l�ary, pela
!'� ,1,. Usin:ls df' Joã" e S;I�l
I a H ,,1€,11:", li!l SCl.ls rcspt'cti-

"

.� rn ;1. v i d;� a t) (;!,ve!'!!{l
-:lnn} P:l;:.- .. () Pfl15 iHl.{'> q\t�.r.1
nr-rn dl'g;\tdisn1l1 rrvrn COJnt�=

n is.m o. Que qU�I- pie? Nsrn I)

c' rnun iarn« nem o degu\llismo
tivq-;Im maioria nas u lt ima s

d";,.,r·r.·,,. Qu?l sel'á, pois, ",

�11"ljnrja p".<.sivcI?" conclUi'
n"l'!';llnl·,,,nd"· o :Intig'l Presi �

-n�c d. .. C(ln�·,dho,

_'_._'_._ _;___-_._--'-.

11niãn dos C!;

libcraj�: t' prlln;'pif ":-,> l"p!:t 1mCl1lC
grcs,síst.?:s:p.

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

infantaria !I!!t

(I S
�

orças ocup ram

I
a s

ft as
P:Ti:;, ' (UP) - T·'{,pa.s d�;

,· ... -c 'c ;} f:O(!nc-ps t's!ão -sendo
P' stadas em guarda nas prin
ci:;-:,'s estações de r,ldio desta
capital, a-fim.·de evit"r a en

!rada de pess,'as não autorisa
das, vis:Jnd" djhmdir noticias

dern ::))11>1;<:",. infórmam f"nte1\
&;11 ·:;ri�:::r.Jas. Forças da infal'!
iar;,1 tambt'm (;cuparam :.Js

ag'eneias tclcf"·nicas e os de�
'pi:lrtarn�ntos de "emissões uI
í:ramarinas" desta capital,

ADE"E CONTINUARA' SENl'O AE'Fotografias das· princ Lsa� Elizabeth e Margaret Ru·
goe tirada nu jUl:'dim da king's, H!'us(', em Durban, ondt' a F:I

rni1ià Real esteve durante aI g-uns dias, por ocasião da SUa

Yi�\.gem á Africa do Sul, - (Brit:sh News Service),

"

tantcs, quando estes p�rcorriam
as ruas" grit ..:xn.do: "a Pales-

�ina é " continuará sendo ara·

)l.e"
Beiruth, 1 (UP) - Levan-,

do a �fejto suas· d.em<lnstra· I
dantes quebraram as janélas 1
ções de desagrado, Os estu

d:l legação dos Estados Uni- I
dos, em �i�al de prute::to :on I
tra a declsao da Orgamsaçao

!Mundial· das Nações Unidas,
n9 sent;<!o de imp"r a parti- I
lha clt! Palestina. O g'overno i .

)l.b�n" substituiu os então p�'li I

q.uebraraDlI ctalS da guarda por cOneUl -

.,
; rentes da geprl:lrmia d,., Bey- ... , .

I ruth. O s� William Côart· Rio, 1 (Merid.) � Um .ves

I man, adido militar norte'ame- pl'J'tino divulgando Um telegra
,

rieano, eoloce'u metralhadoras
ma de Recife, Ínfórma quPPm seu escritório. a-fim�de

protege-lo contra Os manifes' está, ameaça,dtt a pe"manencía

I,

.

�'l
�D aliança COOl PSD de Pernambucoa, o

cunuouamas.l'ccebendo,
chassis de 4 tonelada"

do sr, Otavio Correia no g'"
vcrno. acentuando n revi·ravol� I
ta politica de Pernambuco I
cum a quebra da aliança en'ltre {) PSD e o PCB, Os depu

,

I

te. Os fabricantes e tecnÍcos IIc'Jntudo, preocupam·se por um
outro asp�ct:o da questão: sa- Ibel' quanta seda foi gasta pa I
ra fazer um par de meias.

Os jornais noruegueses yce,
n.oticiando, com grande desta
que, a construção do mais lUO

derno navio baleeiro para a I
fr<:ta de pesca da Noruega, I
q-ue foi feita por Harlond �!

W()lff, d� Belfast.·

tados pesscdi,st:ll; r( tll":lram-,,�

f d:'S coii_g<> -{ps ;;';m q COfitl
da assembleIa, acrescentan- rmjtas para :1 eleição da no
do que anunciLlu-sl' o ac"rdo

J va -:neZa úa camar,l local,

Preço da· Tabela
--�--_.

LCHlce:ssionar;os:

�ociedade Anônima (olnerclill
M O E L L M A N N·

.1 CENA DE PUGILATO EN
TRE POLITICOS DE NI

. j TERO'!
J

NOTICIAS RESUMIDAS .

Par Nos pruximos tres· a- I
noS, a Geã-Bretanha deverá
importar viveres da Africa o

Sul· no valor de 12.000.000 de
libras esterlin:t\s p"r ano.

Q:aando :U�l�ulher va� I
c' mprar_ 11m. par de maias de

feda, interessa·-se em sabél' (l

preço. c n&turalmen

VerifíCo� I

Uma das mais Ínteres santes inv('ncões britanica5 é
esse apan'lho autOJnatic'l púr a fazer chá,' que t:lmbem 5llr�
ve de despertador e que avis a p. r rol'il) de uma campai
nha, quando a bebida t'stá pronta, -- (B, N ,S. )

,c,\ das ações da Companhia' I

Hidro-Eletric.a do São Francis

"CC" Para o ato foram convida-
dos os 'ininisfrús de estado, go
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