
l iunos, com sua expnrtação �
sub"rdinada a um acordo in I
ter-na cioria] l'egid () peles Estn
dos Unidos; 'ncu podemos ad
vinha r até .mdc ir-â» as vitó-

rias da tecn ic a da fabr'c:lçã,) i nLÜMf�'NA,U
adiantal'<lo-5c

.

para além ,do I F 1092 SeXt' <>. �eira 5
potencial de n oss as muqur- 1 ...... ..;;·_Q_n_c.;.I__

·

__

-'

....._

....
_.

nas, I

r

_ Diz'lIl' que' a Newnan Cot

tón' Milh;, dl' Nl'wnan. na

G�or.gia dopais dt' seis :ID"S

(le 'elltudv:i>, pesquizas, e I'X

pel�ie�cia.$, conseguiu estllbe*
l11cér: um nOvo sistema para

li .fahric,a:çãn de tecido..s, Esse

novo sisten1.a, ass,'cia.do, t·

daro, 'aO prugresso da h'cni·

(;",;,' niio' se !imita a, m"difi
car' o processo do trabalho j
modifca-o tornando·" ao mes

mo
.

t,cmpu rápido. O objetivo
e permitir a produção em

masSa e por' -"
,

pn�ç"s
baixol dus tecidos mais fi �

'n�s" '. l'n�:re .... les as caSimjraS!�ein '. preJudlcar-lhtls a' quali-
dade. .

I I.. :.:\.: invenção "Ur, descoberta,_. I
'

a'". I,
destinada a sl}1:!vtll'ter._�oS__-'Ulét
todos ,da .ct-álitícaç�o, já' re-

.

dama�' o
.

(�:x;,mc de muitos \1
.

�fª�;�T:;�f@if;Ç :aca�aram a luta entre os ára�es e jll�eus �e Jerusalem I
Vfhn 'reflOVSU' a maquinaria de
te"': <l<·F.•• ão . podendh cnm-'

prá-1a. "bsoleta, A um óbice

Uescnnhaciuo

AVIA0 SEM MOTOR -Está novamente no auge a
é

puca

�viõe's sem motor. MUItos I'X- p ilotos da RAF estãll apren

dendo a vc.ar em planadores num clube espcci;tlisado de

Londres. Na foto, um dos ul qn:')s modeí'",s de p lasadcr

no te,:reru de Duo sta.bh' Di-wns ,; r

BNS

de Te
f •

�-!" <

Cust'l Regu

o qu... aconteceu r€,eentc

mente cem o fio du seda, de
c a Ita lia fíze.·
.ernbaj-ques pa

Unidos provo
dt' um lupling

os' técnicos, pois se -bt.ivc

ram com qualilades secunda
r:as Os fins são tecidos em

ll'ilres autO!máticos, construi
dos especialmente Rara o

í

a

hricanl;t',. c.:'m- .'peça� n.unca

antes usadas na id\ustria ,

Anuncia-se que oI novo
p rccess« é :lplicado ia todos I

os tipos de fi�ras .

t�xtas

s�-IIjarn as naturnis sejam as ar-

tifcia is. ,

Este.mos, pois, em situaçã.]
de' ag ir com muita cautela
n» que se ,�efen:1 a tecidos;
nem os mercados extel'nus

estão mais livremente aber

tos á rrossn mercadoria tant«

(, certo que var ivs deles j,,-
1'<.' abarrotam 1[, tecidos ita-

na

tié.;:�
"

proveóicpte
l1nidti" ��;'_n�,,>; de
tn;, O Br�5i] ,

a unka no

dos Estados
puder a ler

Ccrrfo'rrnc já tivemos OCa M

sião de noticiar estão sendo!
realizadas irrrport.rn tvs ma M I
nobras milit:1rcs n, Vale do i
Itajaí, as qU;lis culmin:lrão

Icem a chegada das tropas a

('sta cidade, Of'! . .Jt' de'.filarão I
pr"vavc}mente. dia 12 dI) cor�

rente,

Haja haverá o primeiro en

contro ('ntn' as tropas ata -

cantes (azuis) e as defenso .

ras (vermelhas), sendo que

as 'primeiras m'lrcham de Ja

r,lguá rumo a esta cidadl', en
quanto que as ultimas 'tem:
�·lH! '" linh?s defensivas a(' nlW

,

te do Rio I tajai, i

Segundo apurou nossa re-'

,

o Paradeiro' Da ,Um Farnoso Agitauor
IA! .

1_ .-

I

I '

3seAéreade

1° Padr Antecipou Suas
I "", .

'.

, �����4������....,...�����������.,... .........� ....���������������,-.-

(Está em dificuldades a frent6 p ar I a e nt a ri
de. São Paulo!

< dopu!ados do PSD, 9 do PSP, I
7 do PTN, 2 do APR i da PS !

" .,P, 1 do PR, 1 do F,TB,e mai;'; I'
O sr. Castro Neves,' qu(:': desfi-

, -
- .

O RIO DE JANEIRO CONS·
i o P o S I C

TRUIRA' TAMBEM O SEU .

METROPOLITANO

nista10
S. Paulo. 4 (Jiwi) - Está em

enórmes difi.clildades para a

sua organisaçaà , a chamada
frpntL' par'lamentar oposici" .

rristu, Afirma·s�· que t'stão dis !
pllr!,'s a formar na "posição 7
deputado" d" PSD, 11 do ex

tinto peB, 5 do' PTB e 2 do

_ .. x-

Rio, 4 (M) . Chegará ho -

.je ao Ri", procedente da It.i

lia, o engenheiro italiano Co'n
tardo Bcnicc+li, cuja viagem f

., d
I

ao nossu par s p r en e-Se ao con I
vite qUe lhe foi feito por im - }
portante firma nacional irrte- '

ressa.da na coristruçâ o d. rrre

tropclrtano cur-iócu. O sr. Bo _

rric=Hi d ever
á

estudar a topo
grafia da cidade e apresentar
"m sl'guida os pro jétos para a

re:!Iisacão da obra. Logo qUI'
estel' fiqu.�m prontos, ser:to en

caminhados á prcfeituru e á
c.a rnara rrrurvic ion I. quarrd. rn

til,.., s.s r
á fundeda urna campa

nni<\ dr- 'l'!V:tllis brasile:;:�)s,!(lU .. explorara I) maestro jurr

t:lmcnt" Com a muuiiipalida :- Ide. .

O CHANCELER CHILENO
F.STA' EM VIAGEM DE TU
RISMO EM BUENOS AIRES

Buenos Aires, 4{UP) - O
chanceler chilen�, sr; Raul Jo
Iict , em companhia do embaÍ
xador .Alfunso Quintana Bu�

g":., rl'alisou um:l visita de
cor tez ia ao ministrn das rela
rões exteriore� s�. Bramuglia.
O �r Joliet declarc>u á irn ..

D,reDSa que enco:nrêra-se em

Buenos Aires "em viagem de
tur ism» " .

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

óRGÃO DOS DIAR lOS ASSOCIADOS

..,

Pe.ria. 4(UP) O Lonflito
Içntre a policia c '(lS :grevistas

d;l� minas de carvuo Jev&u as Iautoridades a pedirem repida

------_-�--:,�.--, I

l 1

CUNHA

ANO-iV
NUMElot O 104212 (941

,I
sua. fa.se �rande...

/! ..

exerC1ClOprincipal milita.rl
q ucr darm a-os propril'táriQ".! no que venha prejudicai' ''lIdá vasta região das Ímpol'tan vida normal da pOpulação lo
tes m,or./.!-h�r,à.s. cal cu facilitar as "Jnano ..

'

ra

br-ac" a lbistas dos Iovigilan - ites" exploradores da situa -

o

:pt1rtagt'fll, os cxérc'[to s vem

I
do", t:)do o te,rreno planta- i

:Oe desenvnlvendn dentro do do, Assim, nenhuma planta -

ri:tn:o. estabelecido técnica

e!
çâo será inv?,�ida pela tr� -

tahc.\mente, nele tomando pa em exercICIO, il que mUlto

p.;rte crescido numero de tro é de Se louvar, ficando, por-' Para ti provimenb de toda

P�\� di' inf:lntaria, artilha _! tanto, tranquil(}s, oS colonos-I a tropa. " Serviço de Subsis '

ria, cavalaria. engenharia t ,c.·m o mesmo intuito de e- tenda da 5a, Região, em com

transmissões, intendencia, sau '\'�t;t-- tan'{'. I quan'to poss�veI I binação com" serviço d'1l'- 32°.
de e possivt'fmen�t' JAvição " prejuízos a'-'s moradul'es d", I B:C" (Jrganizou

.. co� �eces,;á-
tudo ::;ub a arbitragem d� I zona. h'ODa de sapadores! n<1 anteG"'denl:lh �.rarI,()s De-

1

EJ!:mo. Snr. G('�eral Maril) tem por mÍsf,ão r.ec'Impor al- pósitos de viveres dp' primei-
Travassos, Cllm:1ndante da ; gum:1 cel'C"l. qUe tiver de ser I ra n-ecessid:,de, f"scalnnados.
5a. RJ. e seu Estado Maior. i transptlrtada pela tropa na

1
ao lonl!(I da região ocupada,

1 sua march;t par,a esta cidade.,' �r\:lusiy(� um nesta cidade,
Visand" acaut.elar :15 pro-: Segt'.n,-J') amd:1 pudemo,s nall acarretando. portant.o,

prii'dades dos colonos da re-' observar, h<i pOr narte do Co I as manobras (' presenca do
._

f· ,

t b I '.1
I

d 1 Cd' de;lao, lOCOU e(;:l e e:CluD, pe_ I man o gt'ra e oman antes. nUmeroso conhe;ente '.> nos-

J;>, direção das manobras, ser' dI' Unidade"" li maximo inte -I :';f' E.xército nesta zona, ne

cllnúde1"ad,. "h:,'reno min:l resse I'm evitar !cIclo e qual- nhum consum" :exl:raosdiná

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

J

3<'!'U"i'!PJrL 1 (UP) -,-Cc;-l'Gll a luta 'lU::'! vinha :-;0 d.ç-,
: "0'1" 'vend" ('ntr(' iirahes I' I
,;>.H]eU-5 nl':;ta cidade, resul.-Ií:tndo fi<:a\,('nl mortes urn JU
de'l c dh':" úr�lbl's, Ncticüls!

as hosüli<l>�d,'::. hõ'lVf:ndo \.lm

pcrÍ!.ll:J,) de "trl'gua". A pr)_

I icia inform:r qu� ;1 lut'l t'."lr
min'''\! devido a irjt('rven!";ão
d'l polirí<l hrítanica, que fez
u:,,, de :,:eus r,arros blindados.

cf"r)tl',!\d;[(jri�:-; <I� Jaffa 0. rrcl
i\viv rovd",m

.

fn.tr.>;; c-onfu&Qs
t':1tt ct;lnt.) i\mbn!5 ns footes ('5

Rio, 4 (iVl) - O Ministl',),
da Ao'bmf\ufi,ça reçr.beu um

ra.diogr:1flll.l do comandantee
d;1 1; .. Base aérl'a, :Sediada
em Bdém, infOrmando que i

aS esperanças de enc9ntrar ;
ç avião "Cltalina", d<l FAB,:

de :p.1.1mP.rO ele radios amado .

res. OS quais dirígem sells a

pel"s par"! aS cid�ldes do in
�·'r:,,". SeV'<lndo outro tc1êgra
ma' da comandante da la. Ba

J'".!vall"l :) C"''1f':r.Jf 1'"- ....... .:; n::sqt.!l

;>8S na re�(5" dBIi.: 1)' a�a na'

Cr'nf'''cnr;,
'

... 1', .. Y,'�gU' D I
._ ,,,. �":"" , , ,,,., ". � I

. .l>,.;-TU\z··nas, p:1ra onde' sl'rão Id" ;.tacadas trt's "Catalinas".
Out�':'i dois av'iõe�, 5"rão en . I
viad._'s par.i 'r'utros locais. O

proprio cQml�'ndante da base
aérea, brigadeiro Henrjque I

l,'ontenellc, qUe dirige o tra

balho de pesquisas, está cnn

grpganclo nesses esforços ci
vis e mili�ares, inclusive gran

$l� Aél'€'a, "peSSf:laS idon,eas
da região da ilha Santa lsa ..

bél, informam te� ouvido fnr
tis:.Ímo estrondo no :Ir, justa
mente na hora indícadL1 na' ho

'

ra indic�lda, o qUe faz pJ'esu-
o

mil' a dolorosa hip·)tesf de ex -

plosão durante o uôo". I

I

desaparecido desde 19 de noO!,\fembrll na l'egiào da Amazo- .

nia. C01U 19 pasagscir'Js_ co

mecam :1 <Iesvant'cer e qUI' as

m� ..;s fidedignas �nf fnmações

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Das !,acu!dades de Viena, Ausiria e Rio de Ja�eiro) ,/
ClrurglO, apezação do bacio, estómago, vias biliare!l i'"

urero, etc. � Neurocll'urgi a, Moléstias de senhorae alta' .'

'

Cirurgia .

) ./"
Um produto di! fONTO-QuiMICn S. n,

Consultas no Hospital: da� 9 ás 11 e das 15 as 17 hor!l�
- --------- -- -- --.- - ----.-

.. ---

� Bluuenaur � HOSpI tal Santa C:�a�il,l�-'-' _E_·S_'T_E_E__'!'_O_S..c:...E_U_•."-.'O_RNAL IPorcelana SchD1idt S(
I

Ayras G;�çaIYeS IR �uperação
"ADVOGADO 1./"/ .

.

. •

'.1 Rua15 de NavembTlIuo 415 ,l' eCQnOmlCCl!
. 20' _'.

_

.""
/ I �on�!"eB, (BNS) � Em �h�' apesar de ;ser inccntestavelmen

j.
.' ..

lUí.'..........
' ..o.a.la�.l.'..

,,1
I' .CUlS.!) le::en�emen�e. prenuncia c, te aeria a situação que atra-

fi. 2 j '.. do, o pr'rmerro rmntstro Attlee véssa o pais, Os restrlfalcs ob-

::::���==:::==���=====-= ESTE E' O SEq JO NAL teve ocaaião de salientar que tidcs no caminho de recupera
---o-

..

'

�._.-,--'-.r .�
--------- _. ção economicx são francamen

. t te animadores.

;/ Edm. diversas industrias a

pro úcão, esta' atualmente
mais elevada que antes da.
guerra - observou o primei
1'0 ministro ci�ãndo em segúi
da; à�gÍlns exetilplus.
":'� �m; i9�9, a�.·Grã-BretaJiha
�roduzía' 200.000 toneladas ,

d:�'li'rtgôtei 'dé'âço POr' sema
na. Em setembro deste ano a

produção se elevou a 266 to

neladils.
O mesmo aumento foi ob

servqdo na produção de flU

tros artigos de ferro'e aço, n"

aluminÍo e nos produtos qui
mi,,<')s.
A pr' duçã() mensal de vej

cul�s c' l7\erci,. '", quase sobrou,
em C.OIT'-- ""'iI.,"') cOm a de
1947.
N" segunjo trimestre, a

Grã - Bretanha produziu mais
�l'[}türes para a agrÍcultur".. do

qUf' em todo o anO de 1948,
No que se refere a arHgos

de consumo, nO' terceiro trimes
b-e 'de' 1947, o vo1üme das

exportações corresponde a 113
pOr cento das exportações de
'948.

li &ii 1

IMaquibIJs dr:,;Escre!!!
1', O l I V E T TI"

sinonimo de qualidade

I.
BePt:�·entantes exçlultVOi

l"r,� 4) Vale do Itajaí:

I�; . Alfr_.do Siebert & Cia.

I�ua. 15.� d.,.e.· Novembro, 505 -SObr.ad
I

. lI.1urqeoaO .. Stíl.. Catarina
, .

. .

. .

IR
.

------:"fY
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iChuva artificial e a vida
. .

das flores corladas
.

� -, .
-

�- .-' ,,--

Paris. - (SFI) - Na ulti;
.

,

ma: sessão da Academia de IIAgricu.ltul"a de Paris, (, Sr.
,Mauraln apresentou um tra- i

halho muito do�u.m<3Utado so-
I

bre
.

a tão debatida questão
da cruVa artificial, Auatiaan
do as expe1'iendas já feitas i
na Améric�1, o Sr, Maurian 1

c(>uclu.;iiJ. "Não se póde pro
CrS 90,� v"9ttf' chuva artificial com a

Cr$ 50,00 ajuda da neve carbonica
.

se

Cr$ 30,00
.

li âo em casos aindtl.
.

pouco
Cr$ 0,:)0 conhecidos e·mal estudados;

esse processo, pO:s não está I
na fase �,as realisaçõés práti

cas qUe possam interessar a

;lgrjcu1tur�.
.'

O sr, }{ogcs Heim apre
sentou a seguir um estudo .

dos' srs , I . Pasfàc e DtÍ-
guet sobre a «prolongação da
vid« das flhrcs coj-radas "I.
OS autores' conseguiram pro

Iorrgar a vida (' " viço das
flores cortadas pOr rneij da
ac idificaçãc da selVa pelo ni
trato de calcium e evitando
éi putvcfaçâc da agUa dis va
sos por meiu de n itruto de
'Ol:"ata.

.

Empreza Comercial
R.Grossenbacher StJ A

.

.

rXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Bebidas nacionais e estrangeiras

Carnes e Frutas em conserva

Brm:hura de 'Lulu"';', • Cf $ 5U,OO
. &lt;!demB,ão d� Lu'iu, ; Cr li: 80.00

A ·-;ie��d-a nas ·1.i�aria�- ou' din:tamenlC pelo
fleylnb!1ho' posU.!!. ã� r

BLOMENAU SANTA CATARINA

Di.stribuidores dos Fosforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILIPS"

Rua 15 rte Novembro, 857 - Telefone, 'L070

Dr. Gebhardi hremada-

CORRETOl

DE fERRO

MAS isso é agora, depois
que matou os vermes

do amarelão com as Pílulas

Xavier! As Pílulas Xavier

são de efeito suave, mas

seguro. Além. disso, não

exigem dieta nem purgan
te. E poucos vidros garan
tem uma cura completa.
As Pílulas Xavier não tem

contra-indicação.

AVIER
i UM ,.ltomrro DO

LAIOftATORIO LtCOIt DE CACAU XAVIER S.A. ."

M íFIC
___ .....,,--

... mas se em SU8 casa não há !��'i' ,/
para baratas, use DETE't0N ime

diatamente! Guarda-comidas, pra
teleiras, armár ios e outros

móveis de copas e cozinhas

ficam livres de baratas

��,_,�, outros insetos nocivos,

a1:n..-s.s uma aplicação de

DETEFON. Agindo
de modo fulminante,
DETEFON afasta os

" insetos do seu lar!

DETEFON não provoca

manchas e é absolutamente inofen

sivo ao homem e aos animais! Apli
cado uma vez... DETEFON dura

todo o mês!

Q ,;Ji!:�t
.� --;�; �

�

, .,

--��I:r/.tf

e�=�r���·
•

! -:--:.---
...---:-'
---\_\

Não pulverize para o ar! Aplique
DETEFON diretamente nas portas e

janelas, soalhos e paredes e livre-se
pera sempre dos lnsetos l

......

HISTORIA DO CIRCO

Par is, (SFI) • O circo

subscrito na formação da so� tem um prestigio lit:era:rio ge

cicdade, assembléa ésta a dutor que tem' tentado mui�

rcaHzar·st' nO dia 26 do de de- tos escritores, alguns de gran

Pelo pr-esente siít convida. zrm.hro do corr-errte ano, as de categoria,' No entanto o

dos os senhores subecr-ltoees !? horas. em Rio do Testo, mu livro clt' Sergc, "HISTOIRE

para a la. assembléia geral, nicipio de Blumenau, dest€! DU CIRQUE". é uma' das
qtlçe terá. POr fim a nnmcaç�o 1

F�,tad('\ d� San!".. Catarina. no mais belas home'nage�s pr�5
dos ires peritns que dever-ão e:scr;�ório da finna Percela- tadae a esse mundo infanttl

preceder a avaliação dos bens na Schmidt L'I'da, 1, tragice, cuja visão imedia-

e direitns COm que todos os I Ri" do Testo, 10. de Dezera- I ta .se
nos ófeeece na pista

subscritor-es pretendem rea - bro de 1947. I redonda, nOs trapealstaie ou

Iizar' e inb<cgalizar o capital Artur Schrnidt I sados, nos palhaços pintados.
o

.

! O :lutúr recolhe na obra

'Porcelana Schmidf SIA I' SUa
abundante exper.ienc.ia.... I na maberia . "HISTOIRE

DU CIRQUE" coO:tem precio
AVISO AOS SUBSCRITORES I Zé'.r �' capital �ubscrito na foi' I �;as ilustrações, fetogr.afins �

, .

_
.

. I m,:�ao �a socledad:. assem - Cest'nhos.
, '"

pelo preslnte sao c.onvIda '

! b�ela esta a. reab.zar;,se no J .

d�s '.'� �:n�ores subSCrItores de dIa 3 de JaneIro �e 1948, pe-l .".'",.� ... ,. /;}l"
,

d.i s.ICled.lde an"nima acima .las � �o:as, em RIO 'do Testo, Teal&:ro "P'·e·. O"'· •..adIIllOmenc_j('nada p ;ra a 2a. as - murHClp'" 'de Blumenau, des- . 1.. '. .

'\.·1'
.

l'€mbléia geraJ sUe terá pOt' te Estado de Santa Catarina, Lon:dres :(BNS) _. \ Nos

fim o exame, discussão e a- no cscritorio da firma Porce- ultimos anos está Se tornando

provação dos bens p direit,...; Iana Schmidt LTra. cada vez mais popular na

com. que todos os subscritores Rio do Testo, 10. ne De- Grã·Bretanha () teaoro dra ...

pretendam realizar e intregali zembro de 1947. I mático pelo rádio.
,

A BBC possue spa prvpria

-�------l cllmpanria dramãtica. que

1\1 t I
'"

c.onta exatamente com 50 pár
e a urglca Timboense S,A ticipantes. I

AVISO AOS SUBSCRITORES I tores pretendem realizar l' in Depois da fundação dessa

. tegralizar (1 capital subscrito companhia mais de 300 ar-

PeIa pesente sào convida _ na formação da sociedade. ;)',
tistas dela já fizeram parte.

1"5 os senhores subf.critores ie fembléia esta a realizr�se nU
VaI Gielgud, diret"r da se

acões da sociedade ,lnonÍma a- dia 27 de dezembro do corren çã<, dramática da BBC, é de

cima menci(lnad".. para o 1". t= pno, uelas 9 hóras, e m opinião que já existe um cO..

assembléia geral, que terá Timbó, der;ti::! Estado de San- PI> de atores. profissionais de

por fim a nomeação dos três t".. Cata.-Ína, no escritorio da rádio altamente qualificados.
perito!; qUe deverão proceder I firma "Metalurgica Timbo Em artigo par.a o "Rac1io
á avaliação dor, bens e direi � I émSe LTda. Times", Gielgud conta que

tos com que todos Os subscri _ Edgar Jacobscn ""mp ..:l:nihi'fl_ d11ainikica, que
BBC surgiu "como :resultado
das mudanças � das circun5"
tacias de guerra poils' havia
...ecessidàdc' -' transferir o

Pelo presente são convida- i de. assembléia esta a reali -

. .

dus 0$ senbort's subscritores! zar�se no dia 4 de Janeiro de D,�partamartJi> Drai:n�tico 'la
,

. BBC pura fora de Londres
de ações da sociedade �.nô -; 1949, pelas 9 horas, em Tim: .' .

.'

nima acima mencionada par- , há. d'eE�e Estado de Santa .

Onde Os recur�os teatrais

bI
. I

C
.

. são mujto amplos, de manei'-
ra ,"I. 2a. it"sem ela geral que I'

atarina. n" escritOr;" da fir- rá que foi preCiso' criar om�'

t�...á p'. fim o_exame. di5cus" ma "Metalurgica Tirnboem -

�

I'AO e aprovaça." dos bens e

,.
Se LTd:l.

iompanhia de �S artistas.

direitos com qu� todos os :sub" Timbó. 1�. de Dc::r.embro
Não :fal�ou' quem julga:ldê

!
0t.

. .

I. d' 1" ..J�.' lifi,._�,.
Que a companhia d�amàtica:

.

crI ores. Ol"e�('n enl rea Izar S u� ü-. I

intregalizar o capital subs Edgar Jacobsem
ria' �BC acarretasse uma ce:tó

__________________________�_
ta """on_otonia no elenco.

'

I Essa idéia; 'contüdo, c(>mó

I
_"

r I
ohsel"va Filftud" ficou com ..

!
'

J uletameme desmentida pelos:
fatos. "�, ::I..ollc .•\i .. ilIJ!!i .

AViSO AOS SUBSCRITO -

1
RES I

!J!(D liY/..ci ptt \4 f?at,wlÍu.i?;;
;JJ�l.ci';'4. p!1.�,:J;uk&l"lif!A
.J1r....:f� Jl&/uUmhj

g�� .f'aidn�. ?"J:> ;ih}

Metalure:ica TJmboense

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

.- ..__ -�--

SrJ\.
AVISO AOS SUBSCRITORES "rito na formação da socieda-
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pronta
entrQgà

,

Fita.' de aço
âmericana, esmaltada preta

Encapados de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8';"� 2,20 mms,

1 ·2" x'0,20 rnms.

5-8" e 0,30 mms,

"

'?,-'l" x 0,30 mm!!.

Selos de aço 'cob,re_4ó
PaNo fi fi!:a supra. nas bitola.!' de �

3·g" -,1 !2" ''_'_ 51S e 3��H "

-Ó,

M�quínal ,p�r" ªcq"eaePara fita de aço de 3/ S -:- 1.�2 e 5/8, '

UJOBRASILI'

LUSTRADORES cvm pl"ofund «s CiJnheci:th(>ntos do
AUXILIARES' DE MARCINE IRO bastando. que
gumà noção do serviço. ,

MAI{CINEIROS para todos s er-viços C!" ram'o.
"

,

PAGAMOS OS MEL RORES ORDENADOS
Int'ercssados queirum se :IpI' eseritar- depois d�s �16 ,horas

"

'diaria mente
'

parelh ;, .de cavaIlos com caroça por

trabalho COIl-

caminhões e outros vek!!lo5, pos;ibifi�iT! os em·

feri:!: "e obmlodo, odcu!HJ suu, gleba :1·

Ci,.· DE nRRAS NORn DO PARÚÜ
.

!l m"io, <:tI1ptC%O colonizadora do América do Sul .

RESPONDERÁ EM QUALQUER (POCA rEtA_EVICÇÃO'.

rum !rois inforll'oçêes d,rijom-se: -_
..

!.gbncia I'rincip'l) e t:entro!lo A<!minist!<'lçiiu';
LC!>WJHNA, lC V� 1'. S. C. :_ rftJ��,NÀ··

ou 5�J�·:
!J!:Nl0, 3Z9 - 80. ÁI�i)Alt

MAR.lNGÁ

dinheiro e:n

--------

1946

COM REDUZIDA; EQ:UIPADO E ,COM RADIO'
VER E TRATAR !'iO EX PRESSa SUL AMERICANO

Rua 15 de N'>V<'mbro Nu. 1410� Biumenau
f��;

BANCO· DO BRJ\Slt 5.À.
Oireçõa Geral -- Rio de. Janeiro

.'

FAZ TODAS AS OW�AÇÕ�S !lANeARIAS NO rAIZ [ tOM o tXTi:Ii.IOK

"

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'S'TQS:

IJEPO'SlioS A' VISTA (retirados limos)
DEPO'::.ITOS POPULARES (!..ímjttde Cr$ 1O.DOO,DO
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite d� Cr� 50.000,001
DEPO'SITOS LIMITADO:> (Limite 1e Cr$ H)t'.OOO.OOl

41/2% O.G.

4% G.a.

3% 0.0

2% 0.'1.DEPO'5ITO SEM lIMI-iE

OEI'O'SITOS A PRA:U) 'fIXO
l'or 6 rnª�"!�

POf 12 m�5�;
DEPO'SITO DE AVISO PRE'VIO

Retiradas ,mediante p,;;vio "I';';so:

.... ,.
,

S� a�n.

De -30 diilS,

De 60 dUI.
De $lO di«!

:I l/]_t!b' ti. lO.

4% u.u.

� 112% a. o.
.'

IMáis de Q,m mil�ão e meio de PQ!oneses já
'

I· foram deporlados para ii Russia •

I Londres, (SIP) - A revi;; gcr-me.no-r-uxsa., rUlnp'da c.urn
ta "Intcrnürium", orgãn do i t· ataque dos nazistas á Rus

I "C.lube. :edc)'al da Europa ; sia, fic[lu em segundo plano,
I Ol!"lental�, fez; urna recente terminada a gUeZ'!':I, e antes

I reportagem, muito Interessun l_que u ul+imo estampido se I
te. a respe'to da vida que

.

fizesse ouvir, a Ruesia já ti
vem (Se éksenvolvendo na Eu uh-a arrumado as coisas á seu

rapa Central c ,Oriental. 5.2- rned«.
-

Para isso, forjüu
..

o
gun:d0 C$S� orglio de imrnren- pst'ud governo polones, acober
:<;11, 05 1'U.$05 deportaram a tud·:)· peI·) BlllJim 'chamado ,
partir de 1939. milhões de

" C,·m.H:é de Libertação de I'. I Luhliri", colocarido a Polonia
povos para a Sit:é�ia, locali- I debaixo da 5uberania lsovié� 1zazndo.ns em varIas partes, tica. Duminando largamente
p�·jnc1palmentc em campos I" pais, pu'deram Os russos le
de trabalhos forçados. Nes-l vet: avan�'c seus plJ!.no5 doa
te .numcreses cnnt,igentes,. a bOlico:s,. tran!�.portando para
maer percentagem (oi corrst i seu território grande pnhe
tuida de polo�eses. pvis cen da ponulaçã» da Polonia 0-
tra cs mesmos é que Os rus ricnbia l, incorporada á Rus-
sos concf'htr:,'ram t,;dos os

'

seus esforços afim de extermi I Sia graças ao .benl'plácÍo dvs
l"'r>1' óf\ n»ciLn�tid""d(' da i ccmpcneritee do "Comité dt'
Pofon ia . O SE'" objetivo não I' L:b('rtação". Os pvloncses
dcançando n �--:'. np""�ssá- que não for:!", dcport_f\dos
rio, pelo makgro da �llian,ça kgo. em seguida á incurpora

ção de pal'h' da Pulonia a

Ruse iu, 'estão sendo agora. Re
scrvam-Ihes Os piores lugares
no territorlo Oriental, russc, in

Iclusíve aque1es onde a sobre'
vivenc II é a mais prcblemáti
ca passivei. Pur outro lado,

tafim de melhor esconder es-

tas rcpr�sáIia:; que os rU5;§O:; t

estão ponde em Pl'ática ecn- t'tt'a Os .pcloneecs grande parte
da população d� polon'ia foi
transferida para os cx-terr-ltó
dos alemães,' onde vivem hoje
em me:e a uma a.tmosfér-a de
perigus c vinganças futuras.
Lançando mão desses cr'imi
�'OSÍ)S

.

<lrt,ific'ios, Os russos con

seguiram tirar da Polonia
cerca de um milhão e meio de'
hab;tantcs, \JS quais estão se

sumindo nas regiões 'rnais
jcogn'itas <lo gl\lbo «u. quan.
do nã«, acham-se defronte á

tcrritórks perigo5C)s ii. sun paz
e ['cgurança.

MASSAS

ALI MENTíCIAS

SEMPRE
AS MELHORES

LIMA & MOREIRA
LINHA DE ONIBUS DIA'R IA A. PRAIA DE CAMBO

RIU
Partida do ERA-BLU, a gcnclil de Blumenau as

12 horas (meio dia).
Aos domingos e Feriaclo5 as partidas da PRAIA

cerão d .. hu'd ...
PREÇO DA PAS5AG EM': CR$. 30,00 [DA E VOL

TA, " • _, ;" ""... ' ,I!.,�'., '!!"�.' !>.-�
,

to;' ,tlgifl<1S -_, 50 pt,lIlUra5 _ • .' Cf �-ii 00
l/V l!f)n!r:il r{;"mhtl�11 OI""!;> -t

•

USINAS QUIMICAS BRASILEIRAS S A.

CAIXA POSTAL 74 - JAllOTICABAL
SÃO PAUL')

, Juizo
Zona

Eleitora: da 3a
óe Blumenau;
EDITAL

I

o r.r, 0-,.. Oscar Leit,io. j,Juiz Eleitoral da 3a. Zona )

de Blumenau e Presidente da !

Junta Apuradora, Estado de
Santa Catarina, na forma da I
lei, etc. , . !

, I
Torna publico o seu a-'

gradecimento; a todos qu� cu I
laboraram para a liealiz3ç:1o
das 'eleições de 23 de Novem
bra, bexn como aos qUe confec
cionaram as folhas de vota "

cões. cOo ainrla aos srS. Pl"C
�j;es, cOmo olnda aús :!�. Pre.
:;ide-nte. �'>lcgáriOs- .. secretários
pi>J.'l modo atencioso, corrieto
i' inteligente com que des�m
penha.-aro· da nobre mi3l1ão
ql'� lhes fui c"nfiada..
Blumemú,. 2 dI" Dézembro

de 1947.

05Cl.\r Leitão
Juiz Eleitoral da 311. Z')

.

TORNA-SE CAMPEÃO DO BAIRRO!

.:. J

ELE lRA MAGRELA, .fr�H::() (.' d(';-:,al1jr.l�id(J.
:��o ;;J�u·::nlí..i\.'a u�-n tranqUtnllt) ..... S{'ll;;

(_';,_nnpa�'111L'iro� o Ch�1Ini:.1.V�'ln Zó P}inlrJllhd:

!V'\ASUM DlA. algU .... '111 ien'Ü)I'oll-:-:'C du Llt:nl" d{;�

C'iicall, o lúrnbl-igut"iro lni:1\ivI."L �nofcn·

:'!VO C gostL)�O. conhecidu b:l 1> cio �':;l·ul,-,.

E lOGO As PRI VIEIRAS COlHERI;5 a coisa mÍJ
duu: uS vermes desapareceram, a saüde
"'"HOi! e com ela ". força" a energia .•

COMPLETAMENTE CURADO, ele Glgora· ere'

temido e resneilado. Tori1ou-::;c
ate o campeio do bairro!

..

II

àminh

para.. 4, 5, 6, {:

ENTREGA IMEDIATA-�-

Agenfcs Exclusivos pari\. 'J E::.!.:\du dt' Santa Catarina

INDUSTRIA E COME'RCiO ARNOGARTNER LI ct« Lida.

Rua São Paulo, 37 Ca ixn Postal,. 185.

"'.

Telefone, 1106 - Tele F, RAINHA - BLUMENAÜ

I Péças c Acessórios - Ofie ma Mecanica Especialisada

VOLVO - O CAMINHÃO D L' TODOS OS CAMINHOS

�

Empreza Auto-Viação GataringnSB SI!!
A V I

A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE
S. A. avisa ao publico em g" ral que estabeleceu uma linha
d,' onibus "ntre Bturnenau e f:io do SuL h'aft'gando dia
riamente. á partir desta data, IOntrc as referidas cidades.

Melhores irrformaçóvs nus "scritórios da Empreza em

. Blurnenau , á rUa 15 dcNeve rubro N. 552 c na Agencia
em Rio do Sul, á rua 15 d' Novvmbro N. 13,

Blumenau, ')1) de Novembro d" 1947.

-- -------------�.'-----

FAR A�IA CENT
Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029-

UMA FARMACIA PROF/55! ONAL A' SUA DISPOSIÇÃO
Manipulação de receitas á vista da clientéla.

HIGIEHE ESMERO PROBIDADE
Laboratório de Analises Anéxo

Pe:squizas fisÍco - ouimico - h,\oIógicas para eluci-
dação de diagnóstico, - ..

SORO - REAÇÃO DE WASSERMANl'l
Pesq1:iza minuciósa d� hematozodrios (mala
ria) com documentação mic"ofotografica.
Todos OS exames de Iaborator�o, qualitativo�, c
quantitativos.

Responsável técnico! C. H. Mf'�eiros farmaccuticoI

DR. Z I M M t R M A N
�-��-----_...�-_._� ----- --------

CIRURGI;s.,O DENTISTA

Instaiacão de Raios X
-..:!t -

Pam radiogra.f:as dentárias e diagnosE's, á cliypaSLçiiu do!!
_ srS. MédicQS e Dentistas

BlurncIúlU Rua 15 de Nnvcmb:ro 593

Rev'ol�ção no campo da Fisiologia?
Londres (BNS) Cinco cien . --------,

,---

-.--;
tísfas. d" Instituto le pesqui -

A FABRICA PHILIS DA
2aS Médicas Nuffield, de Ox. HOLANDA CONS-
f(;rd, na Inglaterl':l, acabam'
cI" fazer unia descabel·ta que,

TRUIU UM GERADOR',
. pode ;er um grande pa!:'si no

.

senfido' de. l'vitarem.-se mOr - i
t(.s Ilcasinnadas por alta prcs !
são arterial.

. ESS:1 rlesciberta é de ;1I -'

PARA A UNIVERSIDA

DE D:f OXFORD }
, .

SHI -'- lnf··rm:lm de Eind\,
hoven, que a Fabrica PhHil)5,

-

daquela cidade, acaha' de
construir um gCl'adOl;./�e 1
milhão dl' volts para

-

á" UnÍ
vt'rsilale de Oxf'rd, Inglater
ra d,estJnado a pt'squisas nu

ch'ares. A fabrica já c"me·

cou :1 constl'ucão de um se

gundo geradt;r. enc<Jmenda-
do tambn-- .-ln <cxMrl(lr.

r

I gum modo urna cunsequencÍa
i� 'fatus observados durantt' o

I blitz' de 1940 sobr'e Londres,
quando os medic·'s �e SU1'pn'-
('nderl'm COm o numeru dt'

f'h'íos defidr, a cI'lapso dl'':;
,-ins em p.-ssoas cujos mem -

b"as. g('ralfYlenh' US P"ras, ti-
;"ham' r.'it:<do comprtmidus,'
.,l'lrante h·'r:ls, sob gr:lndes

Fizpram-�� expt>iencias so· I

h,·,· a circulaçã..... d\, sangu"

r"'" rins lus coelhils e Se ve _!

ri ficar QUI' a!', descobertas foi
l:'" "" l'Plic�lJn :to homem há
JTl"tivo para f!;randes esperan
caso
-

Supur-J1.a -se �e-l'ahnente
CP'" fi coIaDso do:> 1:'ns. c.au-I SHI _ Informam de Am.:s
f'i\ci",· ri", morte. pra dpvidn á

terdam que um grupo de re

�r".rl.ucão dp lU.TI.:1 toxin� nos!: 'd ."
_ nl-esenhlnf: .. ", l" comerCIo na

Icc,dól' .em de:<"'\tl'!,,raçan na

I I d' h 1 'd'
.

slan la, c I:'�Ou ...que a (:1 a

pilr'- d .....0 ....... '"1 afl?t .. do .

d f' d f '1'
.

.. ,' .'. O f :l I
e a Im e aml u"r1zarem'

,

�s c·,rnhstas. di'! ,_x or·.
\ si> C"Jn 0'" aspetos do comer-

"""Ostraram ('H},'" ·�.-O 'nau es- .

d H 1 d R t
�- , 'T".d()� Ele� enco

-I!
CIl' a "an a. ecen e-

.

"._ comol (l
.

T(
mente l'f:'?f-(>l\entantes do co·

( •• "'1".(..... ....,� ....uelhns '1U>"- fnr- "d H 1 d 'j",
-. me·l'c'o ai. () an a V!'s'ta"'

.....-" .:II' 1,,'0], dl'CUl(ICãu rtíl 'I 1'.1' d" d,

'

'.
,

t-","" a S "nula, re 19ln o·se
,--�".... .,J,.,� .... '·'!..�rt·, QrE' " 1nr

1
-

.
"

_. "Th L
' "d· "

<"nta" .. esb'1ço de um, acor�
n� I m""rlfc'O ,. :-oc_:-t. CS

doO conlc.rcial ent.re Os doiti .

"-�""" 'f'''''l'T'n l"eVOhlCIlInarl;' $e

I" . � .'
._

_, •. T>;,U:r-C,,, nu!, c�,'ao agua'rnanf,k,.,· urOv.üJ .. qd", se aplIca ri t'''' �' ._ !
_

h
,0 ra lIlcaçao,I ,,·-J..p.m 'I" OTn(>l""1, ,

-,

,

Uili. '�:..,l�tíro nip.rl.ico �meri-! -P':I--'I-�---;-iRS"I--��1::��_:��:���;.7�;� �:;� ;;��::��./� I
I U ai � ...

rl .... l"df' a de�cobel'ta da insul;-, (I HMfDH) ttJNnA OS M.AU�
, W\. I OOS RIHS

------ -----,

NA HOLANDA UM GRU-

PO DE. NEGOCIANTES

ISLANDESES
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h I'

ra

Ju I r,
,.un.de :-<ubmet�u-se Q uma li
g(lir;� ínt<'l,rve'1çã" cirurgic«

DA
RiQ, -1 (M) - Segundo "pu' I

nunOs. a cvm issâo parlamen-I
t;lr de irrquer-it-. da Assem - Ibléia requereu a autorisação.
do presidente para constituir i
uma suh-c<'missão encarrega- i

da d� fazer o leyanlament'"
da Estrada eh Ferro Soroca _ ..

burra, afim-de For-nccvr os d.· �

hã tarde a est

Juruvr , rcc:entemt'n!e �l�itg 'Spara II alto cargo de Prf)fei-! •

to Muruclpal de Biarneneu, I
sob a k!!' nela da União De _! TC. qu» d�m:rá cnndr,uir Q �r. OiS {""'i/tejo:; gl::llcré.JI�ar�$e-iiQ.,
rriocr àtica Naci'màl_ I Busch .lurucr', dando-�e ini . \ .. Pcw que vimv« o'Óservan _ .

. . Aé1 q,-,e fnmvJ5 infprmados,; c.i,· au pre�tito afê Rio. do l do é desusado o Írit-re$se e Q i
o diretório local da UDN or I Testa. 'Nesta I'Jca'lidade, o di- I tnt.usill.sno do nOvo b�uuenau- \:gani!'ou um extenso programa retorio. diStritàÍ dará as bô- \ ernse pela Ich�Clgad{;i do JST.
-. I as vindas ao 'hOVO .ordeito Q-I Brscli JSnior. õ qu z vem de -

de hUmenllgen(' nara a Te
- I fCl"cendo-l'he um cocktail. . ,I mOnstrar a arasde ,lJopuJari

reucãc, dr) n"VH ,dil comsiiiu' -
� De Ri" d" T'esro, a caravana; dada que �••tenit: a figura

c;{:n�l deste .,rOsuero municl rumaJ-ã ,':'ara Blum:,nau. rece
, ârTlllat�ca .

e <;avalher�sca do I}':?io_
'..

.

I berulo. em seu i.ti'.neY''aTl�. as \ ST. Fred ,"�co GUl�herme
, .A'" 12 horas deverá par » dcrnorvstrocoes de 'reIlfl'SlJO c ( Busch' Juni�r.
fir desta cidade com d stino F:"..,atill d·

-

sens afici':)nados. I :, [
n srrra de JaraJ!uá. a 'comis-l F-n.f'-·' 16 r» 17 horas a comiti- i.
,�;:;,_, ,.Orr"o�ta ..,c'cs membrfl.<;· Va deverá chefTar a Blume: - \
rI· rIirp+'"r;n d�

.

.,nrti�o ude r-ou J;rlp-;ndo-:se ,..,ara a sP., i
nisto. ainda f!."uardará o Ca'T- d,' du C N 'Amérira aonde I

-�-----,;;�.- -----.--.
.

---'--I
Nova tecnica na CODstru�1

\

de tetos

n I
.Pracedcnt:c di: 'Sã0 P;IU(O. cf'verá chegar ás 17 horas

horas nesta cidad .. OI ExmO

"r'_ Fred=rica Guilherme Bus-ch I
--.-1

UM LEVANTAMENO I
I

SOROCABANA

rec t

d, 5 necessários que hubil!
t(·rn. apurar si a ferrovia es -

tá transporb';.ndo de acocdo
ccrn. I) maxim.. de sua capa
cidade. Além disso desej:1 ;1 I

- -

.

I
. ,

"r rmasa .. outros esc arecrmen I
t- s que irrr.e rccsam á luta cori

tra O cambio negro, ,

,

1
I
,

I
cuntinuamos l'eCeb�ndO

chassis de 4 tebelada"

cem ou lem cabiol.l.

Preço da Tabela
-----------

Concessionarios: '

�oéiedade Anônima Comercial
MOELLMANN

RiJa 15 de Novembro, 1091

__ M__

Onde tambom se exige ai
e t e r n Q v i g i 1 a. n c i ..al

Ainda na impr.ensa um munetários. o seu montante e
triste debate sobre IJ t'mpre � repectivà aplicaçâo deve' .ser
gi de fundos eleitorais que I) objeto dos cuidados do legis
PSD teria dado ao PTB, em São bdor.
Paulo, pnra .custea!- o recen -

)
As caixas partidária� e

te pleito qUe ali Se feriu.' "as despesas eleitorais teem de
Os lideres do trabalhis. sofre" uma fiscalização con •

mO fazem-se mutuas aCUSa '1' veniente· estabelecida na· lei.
cões e por elas fica-se saben- -/1-,

Ido qUe houve negocios execu
. � .

d b' d I5,,5;. aproprlaçoes zn e f tas e
I

linhei�'o e ouh�\S mazelas a

qUe é preciso pOr côbro para I
h"nra do regime democráti-'
co. I.

Isso dl�ve fica,· esclare-
cido, nua somente em defesa!
d" ;,gremiação acusada. cOmO I
aind!\ p:lra que se apliquem
pel. I ml'nos 5anl�ões morais I:1�., beneficiários' da corrup

cao.
J

_1/__ IA L,,� Elp.if:;ral precisa I
l'cr refor,.""cla '�m mcit;os :15-j
pl.'ctos, á Ir?; cI" t"xpc ... iencia'
doq escrutínios já realizados.

{T..-n dos nOntos ;1 ser eXa -

,...,in .. dr" ),pff're-sn á

ref,ponsa.)'h�l;rla,.l � f;..,,, ncei"'1 dos n:trti_
do':. A origem �;os' recursos

L('ndres (BNS) As autori
dades brítanicas, assim comv

as firmas construtoras e os

aind ica tis. estão muito inteees
sados nas deminstrações que
vem sendo feitas atunlmen
te subre 'urn., nova técnica de

construção de te+sa.dcs , cr-ia
clu pelo Deuartamento Cienti
.f ice do Ministerio de Obras
Publicas.

Consiste (} mesmo de cha -

pas de ardosi<! feitas rom ue�

qu�nas fragm.en'tas. obtidos
dos resíduos de medreiras.
Uma estru�ura de madei

r;1 roberta de ardosia 10m 17
I

ardosias mrcsas por pregos á
mesma constituia crapa que

p'_)de ser facilm.entt' adaptada
ao této.

ção

I

Outras chupas são :ldapta-
das e juntas á principal i que

-Flnacão
Nã. Sociedade

.. ASTRAL DO DIA

POR HAGA swAMI

6a. Feira, 5 de Dezem. 1947 i

A' tarde é propicia a assun

tos familiares, infanti�. do -

mesticos, e á alimentação.
Os Nascidos Hoje - es

rudiosr·s, diligentes. áptos á ,

Jit�ratur:' t' á clenci:t. Efetuam Iobm ..s �raba!hos de, grandi;'
l"es.ultado pecuniário

.

!.�
. I

ANIVERSA'RIOS
i

Tr:lnscorreJl·'(inlpm o ani . i
� Tsans�(jfr'eu ontem o ani-I
v['l·sá_r.:::l'-cnát<llicio do sr. Fran-Id'l'c{I Tarnoskv, antigll e CS'

�'lmn-l", T·,�n ,'t:':má:rl1() da 2a.
Resid�!Ici;; cf;o Diretoria de IEstrada d� Rodl'lfll'm n{'},ta
r.id ..dl'. I
- F�..., anos h"ip O' jovem I
Cnrt O('nn(·r. rl'gidt'nte na

vi";nha cidade d� Timbó_

Ant .. ';lrs:l .... la.-�1> Prrl data de
hoj", ,. """. T);>. Zuhn;o Pcrei
.-� "'�fJ","n do fL Alfrf.·dll Pe
l·�;r';l.
- D,·flui hhj!' a .. i=.·mel"idc
,''''ta11.�h dn $!'. Henriqu2
"Vanckc, residente em Inda -

ia].

- A data de hoje rt'g-ista a

n�l:<Sa."'�m dn ,.niversário nata
licia do sr. Teodnro Passold_

NASCIMENTOS

C"m o nascimt:nto de 'Uln

t<alantt' menino QUl' na pia
batislll,,1 receb{>l"á o n"me de
Sergio IvHn. t'stá d,' parabens
fi lar rlo !'r. Ben iamim MIiY�a
l'irla l�lr>:or. ativo ag�nte lo"
cal cio Expresso Ri.. Gra.de
Sãu p�"íI .. , . d,' ....ua "xnta <'5- IIp(l!,�l, Da, Maria Margarida.

VIAJANTES

Com destino co Capitnl da

Republica, seguiu ante-ontem
{:m avião da carreira. a sr. Dr.
Antonio V. Avila Filho, es

to} ç:ldo diretor da Estrada de
Fcr;o Santa Catarina.

- Acha-sE' entr' nós o 51".

Olivio B. Corde�r". r�presen�
tante comercial em Jojnvile.

Pelos Clube.'!

_ A .c:.o .... ieclad(· Dramati
c"- Musical Carl,,�. Gomes fa
rá realiz:tr amnnhã ás 20· ho
rns c:m sua suntuósa sédc.um·
trrand!i.so ;'''nce�to a cargo
Me sua festeiarla lrquestra sin

d� sua festejada orquestrfl sim
,..1" con!;:lgradu '-naesfl-o sr.

Hl'inz Geyl'r. Pelo c'lpicho -

"n prCQ'l'arnR I'lab"rarlo 'F'spe '

\." -��. 0"" ....... "is Ul'1 brilhante
"v;t<') ""i'l :II,,;''''çado Dela a

-

·-!�a_""',,:r;�:""''' .-lu'hl� --�sjct;�o pe
I" Dr. Ribeir" de, Carvalho.

o PRECEITO DO DIA

SONO REPARADO�
Don....';r é " rn..,lh"r forma

.,-l ..... Si' �n.r �o cllrn-"\ ""' r ........ t1US<'

,lt�.,-:,..... ;-dic;,r-Q-DFii-vcL l\IIa� é

precÍsFl dormir em quarto li."

pu. arel",d ...... oue {) suno não

sej�l �el"tuYbad\\.
Para dor"1Ír. oroCUre um

'oral ,,:1"ncj-·1S0. ....�la)."1to

limpn l' bem arejao�- -
SNES

VlDA J1\l'j:'ANTIL
Ap�,.p�eu "Vida lnf?ntil"

'!1ll'1 H ..... ,.l.. ...e�"';!;h, edit"�·t T'�-

1" S",d(·cl�..I� Gráfica Vida Do
mpqtk'l l.Tda.

Com ótíl"'ll\:> colaborl>cõc�,
sem cl'lar }, 1:'I"01S it""'lfl !!inári ... .!o;.
f".t"':Pl tel'rorriS'n"\o, c...·�a �a ,di .... ·

trai li menjn;,i!a. J

Os ingleses e america
nOs são bastanf�' rigorosos nes _.

lle assunto. F-ix�-se o máximQ nda soma.a Ser dispesdid� .. se. S,-um partido o excede, sao-lhe-,
-

tomadas cOntas "pel" Congres
sOo Lundres (BNS) - As en -

Conhec'em"-se numer1()SOS o::omendas feitas pela Familia
cal'o.'! em Qlle 'candidatos vi- Real. Britanica dur�nte a. gucr
to··yosos p{'rde·ram 10 ':mandat.. ra com a sua "civil List"
nor ter O'astn na eJeÍcão mais (dinheiLr publico votado pelo
clt' Qlle Iht'5 seria pago em Parlamento para seus gast -

f.lIbsldio.. tos) fortim postas pelo Rei "\
A democracia, ma�<: do disposição da ?rlncestl Eliza

que qualque1' outro sist'cma bcth para seu matrimonio e

de coverno. é sensível á cor- espera-se que as mesmas lhe
rupC''::�. permitam dispensar qual -

Nes-s{' particular ."
H

I�- quer cncessão wplecl,al do
tern .. vibilanda" �mpiie-se marIamento POr cerca le dois
lambém como lima nec�ssl- anos.

dadc vital do rcgime. Esse intento do rei Jorge VI
Austrcgesilo de Athayde VI comunicando á Camara

a

ito Pr
s. terá

torna o conjunto perfeita
mente segure e irnperrneável
A vantagem dessa nova tec

nica é que erndrega muteri -

a l :Ité agOra considerado co

mi inaproveitavel \� reduz
corrxi der avelmente o traba
Iro de construção.

Não a penas melhora as con

dições d,> trabalho, como ain
da possibititu a sua realiza
ção com 1"apidez muito ma

jor. Asúrr., 100 pés quadra
dos pod·elTl: ser cobertos em 3
horas .;. 20 minutis em com

���-�.-;� �{lm o tempo nOl'mal
de r:; horas.
Além' diM.o, há a vanta

""em d� serem chapas pre

fabricadas muito �::is bara
t;\S em ;.ua con:;:trução e es

sa "c{!nomia só :-lcançad:l
qU�llidade tradicional.

Hospital
Londres (BNS) _ Durante

a guel'ra foram frequente
mente usadas unidadf'.5 ci
rurgicas móveis que salvo -

ram muitas vidas indo a lo -

rais onde nef ')uvjra fa \;11' exp

J.';"olta;s.
M,,;s lIia unidade cirurg-ic.'_
civil. como qlll� pela primei.
.-" VP7; s", está 1.ISl'ln",.Jo, em

Bil·migham. nn Inglaterra. al
�":lP"'-,� cous·' d� novo.

F "roa unidade n1fOvpl é real·
l'obJ'(' rod;!!; eQuinAdo Cam o

..... 1( • ..1c m";s nerfeito a cien -

,..;,. iâ l'woduzin em ITI""tl'ria il"
ir;--,t;'umentos c afa:r�.lhps éi
rd""'lcos

_

Ela tefYI. recnrsos parti a

nl"c1tica de asa} 1Ue� espécie
de intervenção, :mas nâo é d"
modo algum ambu1ancía, po-

sr, Fre
f ito de

._

UOla festiva inédita"

TRANSFERIvA PARA A
HOLANDA PARTE
DE UMA' FABRICA
,ALEMÁ DE PRODU:
TOS QUIMICOS,. "

SHI ':'_::-I�f�rmaÚl' de Arns
t.crdum qUe par-te da West
ph··�>:il'che Anhaltische Spren
stcff A, G.. fabrica de. pro
dutos químicos de Al1endorÍ,
Alemanh que havia $ido des
r=on+ad e

, coube á Fabrica
de Pr-odufos Ouímicos Riid:;,
i!� Haa.dem, Holanda. Espe
rU -se que os primeiros vagons
carregados de material come
cem a che�a'r a Amsterrarn
em. pr-incipies de ano proxi
mo.

I
-, O!ícina Autorizada

.

-.-Fubti�açcio de

Rétihàção e Ajustagem. de Motores

Válvulaa .�. Solda

CASA
MERCADO .DE

'-:- JOHN Lo; FRESHEL

Rua 1 ti de Novembro N. 481 --

D-I V I S A

sobre as.
it pl)dl' In\nl.'pürtor lUTI cin.l I'
f!'iã", um dentista e llma CH -

fermeira 30 loca] doe qual -

quer acident� sério dentro
ele um ráio de doze milhas
da cida.de.
T(jda.�. as l'I'partÍçõcs do po
lida, ;;t>; ,"'('5.'1003 que cxe'rr'�m
a ,mp,Qicina e os qur E'�tãi
p"r ;olO'urn modo lie-ndos á.

. ;-;;�-I-:- ��
-_

:-:- .��--�-�".-:-���.
r�)s

.

sabe� de sui,- exist�ci�' .,

não rE'sitar,ij pm' chama-la
ouando p'n�.al'\',m :noder ()�-'
"irn s .... lval· UlTIa vida.
A ponuhlóí .... Õc. BCTrnltll5-

"'flm c ... rJ" cnnhecera. 'as lin •

h�IITl. cedo conhecerá :15 linhas
"eluz.ent�s del:e v(�icu1i q'ue
lres -pesmÍtirá IEmb�ar cons -

�,ptemente que. por mais clli
dodo qUe tenrac onde haver

ro
f' há muita.s vezes' acidentes
TalVEZ depoill d>::S3à unidade
ter e5tadi -em sei'viço por ai _.
guro tempo, se chegUe ao pin
to de reduzir á metade ou

mesmo do Que isso, a pesada.
carg ... do sohre-carga pes�l)oI
dos hospitais.

o �!·oblp.m-",. rlc " .... ident�" I

d� ·rl'ofel7o é fOl,;tn �éd� na In
glaterra. �mhóra tnd"s a:o;

n"'ssf'ns !Wl:u� pncorajod811 a

r'h-PrVflr tau"':.) nuant" p"ssi
'(�rl :f!,\ r"'q""�� nrimárif\ d.p �e

,.....-�-" n·�'). iVll1"''''l'r<'�'. s,-" v�dns
,f" pcerdem tOdo� G� anos n?"

ruas ou estradas, mas é de,
:'ie esperar qUe nusa unidaà�'
rc>nO eSS�"5 �eja' t-esponsavel
pehí salvação de ú\iitas de

1

18s.

I
I

Na f.otografia acima Ve . i
mOs um dos mais lindos ani ,-11mactl de pura raça .inglêsa posiçbo o prímej,J;"u

ANUNCIEM NESTE
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