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Foi

·

mentor que tü" ocerru, mos. por outro lo

do, se fer jloro' 'restabelecer- a edem ed

miilistrot;va 110, maior e' mais rico rsta�

Federo$ão; �ind<i podrá, s�r ufil", I

Seguiu. paro I·

Sãí) PQul�" o jr.. Gcístao Vidigol, que, ".

v?m de.ire9�e�51lr.; dos Estados. Unidos. Q
.

sr. Vidigól;, 1tlle. ontem cregou' CiO Rio; ..

:::::�:' ;���C:::�;:i::icr::�eCO�: ::�:ro: ·1... ',
"

sr·."Ciril)' Ju'níor,' Segundo adiontlHe, o
,_.

sr/Vidigal:��lIi' reCebido em �ão .Paulo I
for

�Io' sr;' Adhe'maf de SOrlOS, que V41 ten-, com

SO'forros
vitimas

por po-

betlsoeão de adultos, devl'.;:tdo o seu Es

tedo
.

receber 700 escolo< e já ,tendo fei-

•

sobre o situaçpo polit'ica do Ceará cria
"

do com os otDS do go'vernador interino,
bem como os motivos da. sua presente

pergunta: do reporte r, o governador ceo

v;sita 00 Rio. .Respondendo á primeiro
rense disse: "Já fui informado dos 'de
missões verificadas. Contudo nada pos

s(' fazer e só penso em. éstudctr a situa

ção depois de 'voltar I!o' ,m'eu Estado. ��ui i
vim poro trotar de assuntos de admmls-

�do- Ceará. Sendo um .estodo pe-
.-

1
queno e pobre, nôo pode ele dispensar tIo

I
auxilio do governo fede'to I 'e assim não

----�---���--------�

so- to uma distribuição de 1500' cortihlas.
O governadDr (lo Ceará receberá no tor"

de de amanhã a visita da diretoria da
União Nacional de Estudantes: que lhe

.-- "

Galvesíon, Texas; 22 (Uilífedl _. As' ,socais ás vitaminas' dos exposGes. As
Gutoridalles 'dll Texas City continuam in- componhia's de seguro calculam que te

vestigonclo. �$:::�ausi;s do tremendo desas- rã seguros jamais" igualados' na historio

tre' naq��la ';�idade, na quarto e quinto 'da noção,' dadoque Texas Clty ficou des-

"le:rü� do :;;ern'ón� passado, afim de' deter- .truido. Ainda duzentsa pessoas descipa
� IiltnGf as meias destinados Q impedir (I recidas e cenro e trinta dois cadaveres

repetição' do� mesmo'. Ar> mesmo tempo não foram identificados. Não se fo%em

�" Gàm,�i�tração federal de Washington calculo' sobre o montante dos danos 50-

(ilillIlC;a 'ci��:': instalou um bureou especial: fridos pelos docas, navios e outros equl-

"m' TexÍl5' City' "pora . ap�essôr os socorros porto daquela cidade,

--- �
--- --- --- --- ---

:(

prestará uma homenagem. O sr. José
Faustino tem sido muito

"ticas e jornalistas.
visito

CASOU�SE UMA NETA 00 EX-REI VITOR

EMANUEL
vi, ele 19 anos e!e idade, segunela Iilho dos

Cairo,19 lUP l_ A condessa Vitorio Cal

conde. Colvi, casou--se hoje com o conde

�� "_._-- ---

.

Os lideres da H.D.N. estudam a situação nacional
BX�Plinadas os condições do andatnento

projetos no ParlaOlento
comissão deve compor-se de juristlls� e

opiniões 50-

"

..
'.:

posta dos srs. José- Américo, Prado Kel- I regada de colher o mediCl- de
IS ,� ie;r�lr::; de :;�iJ�:J, que firotá. anei;: I bre ô assunto.
ou SO�s!u�pn sa�ucluas;ud;)J sop so�a!! 'Rio, 22 (Meridionali Na reunião do
PorlamCllto, inclusive com· a porticípa-. UDN o sr. Prado Kelly referiu-'se á ne-

: '. ".

IHlt, 22 ;:tMeridiotlóll prcsi-
del'lci� di sr ; .. Jo;é 'Améri�o reunir�m-se
hoje OS 'biú�c:odos da. UDN lia C:!lnara,
sendo tratados . i�po'rtÍl�tes . assuntos de

necessita paro () bom exilo dos seus es-

forças, �aro _ .entrega'r-se 00 trabalho de

I'concretl%oçao. Os membros' da .alu-

dído camis'õo deverõa solicitar aos odvoga-,cessidáde da mais estreita colaboração R 22 (M 'd' II O d
. dos, juizes e organizações esttidontis in-

I ia, Cri lona _ e to os os

e:ltre 05 representantes
.

da UDN da Se-'

\ formaçõe� sobre os processos de re!(lao ve-
.

pontos do pais. continuam chegando men-

nodo e da. Camarll. Depois informou I I P '.' t d R
rificodo, no exercicio de suas profissões. SGl1ens de ap ausas ao reSluen ,e a e-

que
..

o Sr. Odilon Br�g_o., dentro deste
I 0, Codigos Civis e Penal canteem varias: publica devido ao ato suspendendo, tem·

eSpirita, prapo:!: a elelçoo de uma co-
dispositivos referentes aos crimes e d;s- pcrariameiltc, a Juventude Comunista, que

missaa especial poro. rever as eis ela- I
.

- . d t d- .. posições proccs,uois comp etomente em cOllstituío no· conceito unonlme e·' o os

borad�5 durante a 'Estado Novo, aten- .

.. controposiçõa fiOS princir,ios da novo Con's- 0.5 brasileiros, uma afronta a juventude
totorias á ConstituiçãD de 1946. A

UMA AFRONTA A JUVENTUDE

BRASILEIRA
iiiteres,;É' naéiollol, 'p,incípolni'i!lite relacio-
i10dús com os projéfos' atllolmente em '<;ão dos vereadores ..

' A. proposta 'provacou

C�f;;à nas .'d�as: casas' do Congresso. A- fortes debates, participohóa os srs. Nestor

I
' .. '. '. Duarte, Gabriel ·Soares Fiho, JurClci Ma-

brinda à ,.reui!ião; o sr. José Américo

�qmillGu (I. e�pifitó !lõrtitlárili já

OdqUi-1
galhães e Aliomar Baleeiro fazenda res-

.ido jlor: seu ::partida, ds"tnCdfida o (I�ua-
r·YI·co-es e DuLra acrescentando adendos.

çíio da Brigadeiro Eduarda Gomes na com- '-
'

> ilhe de··.re�elilocrotizoçiio da Brasil, bem.' O sr, AJiolllor Baleeiro aparteando" de-

dorou' que cerca de trezentos' projetos
mo do sr� O.tqvio Mangabeira liderando ..

..
.

.' ��m�e �rodM M Cooge�� ��

o'SII�__� � � - � -�I) movimento.. libertador . Em seguido en-

Cc

::�:ça:ã:-ep;;::�::�Ç!:r!:e�t::��� �c��� PNEUS e CAMARAS I

tituiçõo. brasileiro.

E' MELHOR PREVENIR

'c;;iQ CQdil,v�%
· imiiíos�' O �r:'
!iãO,. disSE '. d�i

QUE. REMEDIAR

M a r c a de F a m !;I' M U D d i a
. Fabrrcados pe1�

Uoited eStales Rub�er Exports Co Ltd.

I
'RichIn, Washíng!'on, 22 (Unifedl A

p.o!icia, local �edarou
.

que seria
_ �eíÍior 1

prevem.f_ do' que. remediOr, (lO prOibir que,

peS$OOS . �esidelltes, nos zonas adjacentes
1

â fabrica· atomica . de Canford utii,em

Ifoguetes este ano.
.'

o

j

'SITUAÇÃO VAI MELHORANDO
Distribuidores 'em Sante Catarina:

Casa do 'Americ8,no 5·. A.
-------

-.----------------, As turmas de s�lvamento recolheram mais

(Íp 75 corpo, ali, elev4nda ° Ilumem 'de

mortos Q 300.
.. POUCOS

I
R,"'(Jliz'Cu-'s.�, r.o EspioomJo Hr.!,,!. sulc iberíce, isto é, a tel'ra 'do nosso

um clmo;o o r"rf.:·: i tio pelo (,,1(':-'-3 berço, uma contribuição de tesol!t�s, "Ii?
:�lnG-Llbone:.C1 d� S. Paulo ror 11:0-

li ..·" rlQ portido do àire'Oé aos "U'J'
rio'-i Assf"I,_:icclQs", q!)o�ta-re!fO prv..i
mu, com desri'lO 00 Cairo e Libcno ,

AºrQdec�r.dQ C'! {'omenogem} {} snr ,l
t....ssis Chcteoubrind disso, di? impr.J-

riqueza demografica, de engenho artístico
e de recursos materiais jl1opogqvei�.
Quando se falo em mouro, no ocidente

europeu, a gente. se refere em termos de

ação morol e espiritual, pelo que foi' e i
essencial como rnensnqem do vida. Se
a civilizaçiio é em fenoll'ena bialogico,
no bosque orabe encol1traremQs OS. ,li·
n�as mestroi do smateri!"is de" quê' elg
constroi e pelos quais ela se perpetue
COntinuando a vida.

Fa%em o, sirios-Iibnnezes COIIOSCO, que

descendemos de portu9.üezes, uma �e

gunda colonizcçdo . A semenle é a mes

mo, rica e fecunda da grande era me

dieval. Na movediça gota de lur da pe

dra ercbe, pos�a no veludo da cscrillio

latino-americono, se nos deparam a,

mesmas faiscações de Granada dos tem!

-I!OS hereicos das conquistas meáiterranea�,
de cimitarras em . punho, quando Os vos

sos e os nossos antepassados partiam
dos dunas cfriccnos ,

Sirios c e libaneses sóo caminho e jlonte
entre o ocidente e o oriente proximo. O

que foi no passado Ull1 drama de san

gue, é hoje uma lesto de Schrezude .. Níío

otravessoi" um estrelro para ocupar, en

tre o fogo e o sangue do inferno das, cn

treveros, COlllo fizeram os arobes das

que crufeis

I
· .. .'

', ..

'- . ... .

I ColJfa Salomão Jorge:

lldvérá. intervencão fede- f agudo o c6ngestionamento nos per-, .; ::� :::i�::'. :i.::�: ��',::::::
'.

. .
.

., ....:»
. l t l-americ I

ro ql,e me espero 110 aeroporto _ suo

r01 em São' PauIo ? i À Confer:�_�� .�:e��::�açgo Sra- ::�:::�::::�: �:::;""'r:�;:::d�:;
o "'ue afirmou em. discurso, o SI'*. sil-R!o' 'da 'Prata propoz o éumento ::r:IC��:;�s i����: :s de�:i;ae;o eng5:�::s;;
.. .'.

.

.
...

6 -. .

.

de frete JOfqe cerno um boicno logo,o, como um

d�· r"unha! �ulcanico de eloquencic do norte. Não

._�
- '" Nova Iorque, 22 (Uniledi' - A CDl\� I 'rende que Q moúorccõe urru'I'nfifl'o o c

.

d I'
.

.

.

� U

O-I
es rznrcm por um ""ente" diferente o

.

:
t'Grto Ale9te;

..
22

.

(Meridiollo!) _ Na, I TERRORISTAS IND, IANOS.ATACARAM O I
íerencie de Navega�ôo Brllsi!-!{io da Pra-I rnercio de frutas durante o presente es- brilhante homem de letras e escritor sr ,

discurso Cjlle 'pronunciou hoje na conven-' . ta votOI! a imposição do o.umento de 25 I' toçâo , A Conferencia concordou em j M!:-so Kuruien e o nosso antigo ccmpu-

I
AUTOMOVEl DENEliRU· I· �60 da UriNe do

.

Rio Grande do. Sul, a sr.' porcento sobre os fretes de ido e volta. isentar as frutas até 16 de Junho, em
I

1111(!iro do "Dia rio do Noite", hoje depu-
Flof�S da Ciirihil disse, a certa altura: _. no< portos s�1 cmerlcenes do casto ori-I que termi.na a_ estação. Um p.orta vo:t

I tcdo Alfredo Fnrhe+.
Novo Oelhi,19 tUPI-. Noticias nõo con- C f"Niío será .de .extranhar que,'. dentro de cntal, a partir de To. de Moia. Como on erenc.o disse que o conqesttonornen- Salomõo Jorge é o verbo que pulsa

firmadas disseram que Um grupo de trinta d
.

Itrês meses, íó governo federal realize o unica isenção esperado 4 respeito dos tI) os portas na costa oriental é Cígu e se c'pra;a com uma viclencie omazoni.
indianos atacou e quebrou a perebrisc da ...

I dintef'ienção em São Paulo. Seró de 10-. frutas, os ireI es lião
_

-

sofrerão aumento a devido a muitos fatores, aos qucis C� _ Nossos olnigos da colonio sirio-li-
outomovel em que viajava Jovchricl Nehru, .

2 2 Iof·é 15 de Junho. StJf",! o aumento vo-· somam-se, se demorar oté O a 5 dias bcnesc ele São Poulo dir-se-ió que de-
chefe da governo interino do Est_oda de Gar-

'I lodo 1'10 semana pnssnda, o dccisõo foi os operações de cargo e descargo. As

I
mm pulmões e tubas 00 rio-mor poro

liar. O despacho recebido aqui declarou que d'
. . ccmunic!ldo C'o, expr;Jrtadores "importa- �Oloras aumentam· sensivelmente o custo' Que ele vertc,s� oqui os misteüos do

un1/menbro não identificado. dei comitiva de
dores que negociam nos porfos da Brasil, de fretes. O aumento de 25 por cento, sua força no timbre, da deputada So

Nehru foi ferida. Os atacantes cercaram o

I
UruglÍoi e Argentina .. Os' importadores é destinada o cobrir os despexas de dC-!I:,móo Jorge. VeicllI' ° poder do mi-

cutomovel, gritllndo: "Jawahriol voria". dl-' Id" fruttl< formuaram uma .prle;,!tl, cc a- mota, os quais estão SUjeitos os navios. Illc.tismo _ tropical :
..
o prabe requintada,

O Ceãrl nao -poj�- --d1sp-�nsar dna-uxiliõ-
-

doi :Z:f�;;:1�::;E:;i�'":�:::::":'�
,

I d I I to ve:c, sinto Que marcho' paro" o país das

gn liD t n
n li' O r!B Mil' e Uma Noites, não ouvihda contos

. ü" L 1 II li
_

..". � ti ' li. sdocl"mSco_he,rs·e.%ode, mos o rugr do nossa velho
.

. Senhores, Muito obrigado pela

U novo govet�f&adítr d9 e�tadQ � ,:,ordestíno tala á

�
.. �.. re_:;Y,,!IS' impreosa sob�e a. �í,�açao, Dol!tlCl na sua terra

tj;o. l ·aD A reportageM. d" A!blHllJ,erllUe foJou ainda do:_alloia ,Que.giave;��dor do .

..... ,

o governo tem dado á componha de alfo
Ceará, sr. José Faustino de 'Albuquerque, Ceará.

seria passivei' levo r o cabo. li, nosso pro-

gramo que inclui O plonD rodovia rio de

mogno impo,tancia, construção, de partos,

hospitais e auxilio aos flogeiodos, sem I
que o que �as achemos em e;.treita co

leboroção com a governo feder�l. Ago-
. ,

.

ro que aqui cheguei, devendo. 'avlstar-me

CGm o presidente' Dut�a amanhã Icedo, não

ti justo que retorne tIO meu Estado devi-

do o situação pailtica. E' possivel que,

I"0 decorrer ée minha conferencia com o

Presidente do Republica, eu lhe faço um

relato do pre,ente estodo de coisas tiO

um oceano paro conviver, (lora 'conviver

flaternolmente, coma." homens que carre

gam nas veios cintilações. do .vússo san

gue reminiscencias do vosso boa vizinhan

ça, do vosso cabedal de cultura e de sen

sibiliflade, das vossas licões, no< orles

na ciendo na� universidades, inclusive ni:!
tecnica de navegar, ollde. castelhanos' 'e

portugueses foram' b'eber os se�redos jlr�
fandos pata [j (lescoberta. do Mar Tene·

brasa' e dos outros oceanos.

ço, e 'Que transfiro ós guarnições de bra- O que sedu% em nás outros, que vive-
vos '.que fazem os "Diar;o" e Radias As-

mos ti coisa publico, é este lI10gnetismG
saciados" . Eles é que são os élos de.

que orienta a alma da, sirios-libaneses
ouro dessa' rede' dé' ,olidarie'óode· 'que nos'

que trahoiham' conosco,'
-

como lIgü1kó5-'
prende 00. muncJo sirio--Ilbanês; de norte

misteriosas que buscam o mesmo norte,
o sur do Brasil .

Marientc di Bren%on; de Verona, na igreja "Oueremos en�.tde Sqnta Catarina. A noiva é neto do ex- / -- .- ---
-

.

rei Manuel terceira 'da ltalia e filha da ex-I R egres�ou d�: Montevideu trare livrelDes:tt t!
tinto princesa Yolando. O rei Humbert.o e;

O Gen erai Gois Monteiro p ..... l
...dst ...na

••

!1ronde numero de mEmbros da nohresa Ito- I n� fi 'III;

lioi1o compareceram 110 enlaçe. Múnich, 22 IUnitedl _ Mais 'de' mil

judeus residentes no pequeno cid�4e. 'de
Jl.egellsbu�g, perto de MUfiich, reali:!:afom

hoje uma demonstração publico de pro
test� contra a execuçõa de Dov Grunel,
A multódáa reuniu-se em frente fi sina-.

goqa de Ragensburg, conduzindo bandeio

tOs .Que diziam" Queremos entrar livre
mente no Palestina". Viva TrumlÍnu.
Em seguida os manifestantes a$SillOfilm

o declHoção de protesto, que' entregaram

,
00 consulo,lo inglês.

'. .

�stãodiminUi."
do RS i"cendir 8

Texas City·
Texas City, 19 (Unitcdi � O �Í1r.

John Hill, vice prefeito, declarDu qu·e-. '05

incendios estão diminuindo de inten-sidode,
reali%olldo-se novos e><plosões para o· 'ex

liilção dos incendios, A turma di! SÓ!VQ-

1 menta entrou Em MonsGnto ChemicGi' >is

I primeiros horas do manha de hoje, Gfim

RIO, 22 (Meridiano!) - f>locedellte! de recoHu:r os iílortos. Sabe-se· que lia-
. I

de Montevideo, onde fepre�e,"tou !) ��o-I' via centenas de pessoas fia usino no m'o-

sil como membro do Comlte do I'o(,uco mento,)o explosõo e os "stimQ�ivci5 filais

do Confinente, regressou.o ogenerol Gois I conservadoras são no sentido' de que $\!

Monteiro, que teve COilcorridissima recep- rão recolhido, pelo mcnas cem cadaveres,

çlío.
"" .....• 'W'.

enquanto revelo;se óind<l que estão 'desa-
parecidos 309 empregados de oMnsanto,

viso, rnuis ou 05 sequintes

passoclas,,, senãocenturi<lS

isto é uma superaçõo de esforços .pcru

,fdzer o Brasií m.ois forte, mais rko, e

maior. Nossos duas jornadas, (I do avia

cêio, e Q ela criança, fncontraíllm -um ·�co

duradouro nos vossos coraç.ães, onde I!.

vontade é um rasgo riril .do corater:
.

Desculpem o desalinhara destes ur:}-

bescos, ditos com sincer'..lade poro agra

decer Q hnaro de um ágape, Q um !lOY(}

extroordinorio Que
.

sofreu durante secul,os.
a contra-prova do adversidade, paro ·des

to 1�vantor-se sempre mais forte.

E' �ue o sofrimento poro as "Imos un

"irl�< de .onho, (1�' Doesins e de energi.a

interior. em IU'lar rle �er eseri! fccilt;do-�.,
n�rQ o e,ole"dor do vida imortal.

rIlaravilh'oso do's imagens, que não mere-

o Brasil pode contemplar cotn confian

ça o seu porvir, enquanto o material hu

mano que vier assegurar o desenvolvimen

t., dd suo civilização possuir energia e ,

dinamismo deste vosso cap:tol. O sol

e a lua poderõD ter eclip,es visiveis

aqui. Mos se', o crescente continuar ful

gurando nosso céu, enlaçado 00 verde-a

marelo do nosso pendõo, teremos 'dionte

cl� nós o eternidade.

O profeta é Mohorné, não sou eu.

------
_ __.__.

'''i
-

1
-

li
- -

;

Mas vamos todos acreditar nele, que,

para manter o esforço de continuidade

desta roça, nos mondo de novo, em le

vos pacificas os mesmos sarracenos que

durante século, trouxeram paro a penin-

. . . Rio, 22 (Meridional) O comercia-
"'IUo,19 (Merid.) -.OMinistro tioViaçõo Mar"'ad d.Oll 1'&ufo'moveis.

.
. . tO;. "

'

.

o ..,�.t1I>.
.
rio Marcelino U%edo, de 24 Qno�, naturC11

esteve no_ Ca�te na manhã de Noje. A'
. da Baía foi coliidlo por um . bonde, na

'scida declaráu <Í reportagem: Vam cama de

I,.. . '

'J" h L F'" h F ndador Manhõ de .hoje, no la,rgo São Francisco,
d ... ' costume, dar cienciá ao chefe do gaver- . O

.

n" ,�.- .. r.ec.! -·e·· '-!iiI'
-

U '

. . . ,'. .

.
� telldo ",arte horrivel. 05 bombeiros com-

ii'c' de' varias assuntos administrativos. A
..

,

.

'.

n
"

pareceroi'l! Da local pata retira o comer-

�'�:����aSi�:O:�rt:a::��o!en�:·n:�:o;��:;!:: Rua 15, 487 .. 'J:I1.umenau .. Enda Tel FRESHEL

\dadO
sob os rodas do elét.rico_ Moceli-

Já adquirimos as estocas de aço paro o "9-
..lOS'SA' D'V-IS A E' SEr\VIn . :en�:hO:;-S:u:oc::���:e::��:n!: n:o�:�

VII cais mineira e dentro de poucos diiis se-
i I� .

'.

.

t
. .. ,x\ . &'1\ '. 1'\ ddo e perde. II o .equilíbrio; caindo deboi-

rá aberta concarrencia pO'C! coricluir_' os' eS-1d ;__IIíiiii - IIIIlíIl__.-------....IiI7WIiI-IlliGiiíi·51iii·-ii!lli_�iiliililiiliii!iíiiii-iiiii-iii3-·__ XI} do pe�ad6 Vl!u:!ilo_
.

tUd05 .
de san agem para tI' construçao. •

.. - �. --

E '
_

,!_'I.....·· ... '�"'I'.. ., - ! ...�.'ff.I.Af,1:"'I'
SERÁ' ESTABELECIDO UM COI-WE
NIO j:"WNDIAL-.DO TRIGO

.�--_.�.��1f,....,..., .....!"-..;...�
Londres,' 22 (United I � J.. Coniereii�'

cio "temodonal do Trigo chego!! (i 11m

ocôrdo em 'torno <10' proposta norte-ame

ricana pera o estabelecimento de· um

convenio mundial do, trigo. A conferen

cio deveró oprova.r formalmente 1) proié
to ile eOilvenio Ctn S'ua' sessão de amdnhá.

gl!llcia jlara' iirglÜlisor os .n0550S

infernos ·.n� m)N,' �le ta! Maneira efjden.�
te que não ,nOllholll

.

os demais Dortidos e ...�
em trabalho ídcntico"

MORTO SOU AS RODAS

\)0 1l0NDE ElETRICO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I,

"

I"

i':. ,
" ,,'

'

APÀRELHOS DE CHÁ' e CAFE' "MAUÁ"
, ,

,.Qfjé�NÀ '1)E ·OI.!R.IV.ES 'PROPIUA E CONCEkrO:�

di'�pipo l; GA�ÀNT(PO::

crS 9a,{JO
, <. Cr> SÓ,oo I

" i
Cr>t 30,00
Cr$ 00,50

-·lmpi.sa.lpter-me��aria de M. L.Arauj.
()(lullIZ EM, FLORJANO'POLl!f)

.'

nftfL� 1JKCl..AItATO"IUO. - KATUIt,AL�Qõil
"

, ;�ltearl'ega,.'se ·1�" iÍuÍli.�uer USÚtltG$ jt1ntu áS, ,...
..iidiçõ�, p�bli('. -de Blume.nau, F)OrianópóUs;" Bfe li.,

,

JalJei'ra, Sã. Piftll", <e pof'to AJégre _

,i
, " ,."':',

A�sistenêiq,: téc'niCl! de; ealirÍeci do,; advogados - Absoluta séglltGn�1I
"

'. :lIrpÍ'iiI>%'; 'cissiSlIrClêas '-'por tres 'anos de' funcionamentll.
",: , ·:EsüRITS'Rl& P:<\'RA, O VALE, DO IT'A:J�Í""

.'
. :&v&.�15�cle,NoYembro n:� 415','- t6 andar':' saJ.à 1
i*It,QI.1·.�'":A -c apit�P ) '_ B L'V·. f; N," 1,

o

••,
"

. ','
'.

,i

I,
I

ci�NlCA M!DIC....

Dr; RUben.s WaJbach
�Qj!,Àç.;o ..... ' PuLMÃO' '-:- .�IG-AbO :- INsnS"IN"S

'R�UMATISMO - DiATER.MIA - II'AIOS X
,;,;_,;;--,-,-,,�, CJli�ÓiMJtA"IÂ·

.

... ', _�..� .1'i�:,

Nàfll
S�nl •

n�i�S
f? "; r·r�i. qve - [1 rti1.:::li.z':r (L) as

I
f fJ.:/},:'S �. � f 111'-' � IH.;:: e teín o

: � r:CÚ- 111n de :'uu t án ,i�'= ",·'c_iC,H":'sr_s.
,r. j_ ig.:-.nt r-i l'ial:. ó�.;-, úi:i� d s

• ; :" '$ J: :\rf. 'rj' m't c ntr"" f:!
: A �'t"ftuJe t;f; "':,cts dRS Pi�tda•.Lrst,

. ,. ,'� 1':"6 s pr, 'V::"l:·e-lltl�o::. d', [1.1. U J j C' ll,plü\ ."ti.! fi E rnilb.ares de

/ 'i' .;.�,
... �. rr . ti"):: !IU') N9-'':f' pot''S'''�' I...�t:\.'e::,t" à sua fórmu la na '

:IO( d-"llh �.-"U': f�n ... rrr'ri�'T' '..;fl.:.lif 1 rn'"sscli;:Hta<!deumârrr:a
.

1: I 0:. ':r' J!
.... :'tl ..... 'tT'·.u e r--r::. 0'0'"

: r'i u� ;.-:;4' t: I ienr if»;a. fi prt"ck.�6it
�'i .:i'''IJ��''' � i:. r .. t'rf rt > Q,l�lq�l r, J�hlIlL,: de gr.-.ltile \:al�·.r ter�::'T�u.
F ;�: ,�� t'jp(IF rtf'S'4'" [UH. J(111 .m LI

.

rIr,' ,i"" � ::l'H� ln,dernl�Slma te· n;�-d
't.:. , _�:."L 'e. çr.tnrt�.1lfL! �f m rl :

: (1- fi.1bneaf;3), G�'_'Ç}� ao prucesso
rr:nn. � orn as f�dn isas ['ífLd, � rIJ' i. ·ie CUIlf>é"utn-l;â:J a b�!X3 tempera-

.

ur a, as PUtllas Ur-si mantem 10'"

'rvitt> '�'\'�s. ;m"lu tCII'ÕUUCS: t �l"',is ...s "princíp!fiS ativos &"l"
'!ilónO'q\UU funda IlCimén'lo pl"nt"s 'ue as cornoõerrr. Daí

dc'S 'r'ns ::t:f ...m a, Pílula's Ursi úm ·"'';l11éd:c.

l:-n"""r-e O� mu-ros m ... lv.s pI"C_,vP'tll,,:,n- : de iricI .nre�"tãv:l :u'or n? tJ:ata

res do fH úrnu! -r de rr.xín as no 01 _ t rnenro das molêst iae de:;- rms e da

'? 'ni,;hi"-t·l,:m e"népqtfêJh.ia do m ... \J 1,exi�:a. -Uie-as"é êonipro\;"e"tarn'"
: j"'n::ornt> -t Gns r ins, r ... rn:,ds! hérn os benéficos resulrados dêsse

. i,» (. ti nh"...· "''';'O� reu rn n ri+-rrcv, 1 ôt.irno produto do Laboratório

':0-'.' .-trsrt'to. dor<:s de '""be<;a,: Licor de CAcau Xavier. As plantas
.�.-- ';ei-r8.�. riore= nas c.edeires, J

QUt:" c rmrõern a s F-ilulas Ursi são i

...J'?f�h1rnrl jftntrl>:t incharias, ire- : -- Uva Urni, Abacaieirõ, Que ...

·�tJ\�!i it:;' tl�i(rc,."Si�nlo.· Liv·fr. se-, i bra Pedra. Cipq Cabelud@�
.'''':' �ç, Q.; ,,,,i�,, u'� nio a' Pí:u., : Cabelo de lAdho e Gila.

I ·
MOTOR ES El

lvionofasic(f:·

MAX K"ON�A.�T
Cai.a Postal, 123'

RlIa Mrmiiihlío,. 21

}teeePt quai,qller mere.,cli;;rig$ em dellQ5ittl. ' menus '!IS con�iderollo$

p(!riilÍ!ós.,:;___ �6sito "Qr.;pÍQ e 'sectl, junto 'Ui;) í'Ofto'

Jaspe,t,

Dicionário Michaelis
,Alem60 • Português e Português-

.

Aleméio ,','
em cl;is v:!umes CQlll mQis de 150 O pliginlis

"

ul{ima ediçio, 1�5,

NIl'/Q 1t'li-méssQ ,1;- ,."".' ::-�l
,

"

recem'.eh'egad<l CQm' �re9�. ,n'dll%i d�'� Cr$ 280,00 e coleSQg CJnpllltll ,

Mandamos contra r6emból� .q�i ta lido li< léip!!Zàs, 011 IjvIt li, o'slis- ,

pe:z:its cgnt,,", l'illIllffifltlo ad:a�ntadD co� cheque 50br� quii«í.,�r -»=�-
',�.�' S&o 'Paul.>.
',Do!!!contO$ 'esFeiiai$, itlle revende dar;s. ,',

, llfR,uJA. COSMO'O�lrA A.OAUEiTQ trDA,
, Rira SQo Bentel 6S - Siío ,Pwla - C, P. 23+1.

.-

....,

PAR. combater as lo[ij,.
brigas de se'-l filho., dê,lhe
Lkor de Cacau XaViel'.
M!litas gerações já cornI'r�
varam a grande eficácia
de..u �ost1;}!O lOmbi'il:urir�

Nacional de Aprendiz;QQ
gem Comercial'

A v I S o

'A Associação Comercial e Indil5 tri:il de 1'lII!mentlill cllmunica que 'estQ,

'ilbe�to II CURSO '}'UNDAMENTAI. do SENAC, no Colégio SQnto Antônio.
,

"Allh.s -dlQT;as com excessão dos sobado5 - h�'·Ciría d"s 19 ';s '20,30 na-
rG.·,

.. " '" :�

, inclusive a %ona ocupada pelos 500" Calé

lt�5S05, e a cidade de Berlim I 500 " Leite em pó
Pacoj'e M 204 .. '. _ ,. Cr$ 240,00' 500 "

Manteiga
1000 gr. Farinha de trig!l 500 " Pumpernicktd

'

I

SOO ,,' 'Arfo:r; 500 ", Carne em lohl
•. 500 " Banha 250 I�

CháJ Orrmse Pekoe
,51:10 " Mant.iga 250 " Chocolate
900 "

,Aveia ' 250 " Cacou aéoçado
'500 " Cacem adoçado 40 cigarros americanos
500 Carne em fofa Relief Pacote S li Ibs, Cr$ 295',00.
250 'Queijo 10 l!is FC,rinha' de trigo

: "!OU c;garos alllericoiíos 2 " Toucinlm defumado Í.i
Pacote M 205 .j(} kg�. Cr$ 325,00 1" Banho ,- ii-
�O!} g'f, Farinha de trigo

" CoM

I'
ii.

2000 ," Cofé· "

Spogheni
I ,1'000

"

Queija " Arroz �

. '�'900 .. Bonho 1 " Ervilha partida
,

200 'rabletes de 50cchorino 1!2 "

Leite em pó ;:�1�.
':Pota!'e 100 '

"". CrS 2�5,()O 1/2" Chocolate

':"1:·'·'.

2 Cobertores de lã pura Z ped'óços de sabortcte' c'. "

'.

'Agulbas e linha 60 tigntas omericanos ' "-

, 2 Pare.s de solas pa�a Sapnhl$ 'o '

com ,6';; pregos necessori05 (Zona rU5'0' e cidade de Ir
'2 'Pores' "de solfos, com os pregos I'

!leram aumento' Cr$ 25,00\
,

r.ecessofíos, 'UNITED STATES PARCEi
Pacote, M 301 """"" Cr$ 235.00 I SERVIC!:: FOR EUROPE

trigu I Rua São Ren to, 68 1 1).
��- "�-;: - 5, - Sôo Pllura -- Brllsii

'

.,
-�

,

110 Sêctéfllrin do Co!é g�-:-
-

.�.

GRATU iTO.

-- ---- � ---

---��- ..._--_._--,.;"..--'-----

DR.' .ll M M f R M·A N N
"C I R U R G , Ã O P E N TIS T A

RUA T5 d. No'f. 'm

Instaiação de Raios X
",RA RAOiOGRAfiA OENTARIA� E OIAGt"OSE5 ,A DISPO.

SiCiO sos SNI!S: ME'Dlcas f; DENTISTA!'

finfuf ímpGrfanfe desfa "prrtça, necU sita de Contador ou Guarda"livf� (de

preferencia, c/Diploma l • lllteres$ados queiram dirigir-se p..r

:Wrl1l ,*:"PtnPio-: p'llitho -ii '�MSA QOS ç"i<fOdQs desta ,reda�o.
:'ihlnien-�,:'i8 ife ;M,ril '11:9 '1947.

MUITA ATENÇÃO�
1 - Para defender·se contra � gr!paa,
Hóifrlado8 e tOllB'ei, Uile., COgl"'" di
Alcati1.Q: Xa'yleí::

,2 ",,_ ,O ,Qognae de AteAtl"ão, XaYl,er 'é 'o
tníleo inedi�a.mentll" exÍiit'ente :eoln a

., 1II5fgnllçS.u. de Cognae de AleídÍ'ão, por
quê é o ÚH!OO COgllllC feito i bue d.
alcatrão �ue teI? r�:mn!lt .úJedie!ÍllÜ.

,.,.,_�, '-;A �d,cl:!': -d,o ,!lQgn&!I. d.e, A lcalr10
x..,.lel' re.uJla, pois, da sua rôrJRull1. que
reune yaUUS08 elemento. medicinais:

a) Pod ..,.......j.d..r.... " r...,II-
(1".l1t ·h.. ;Plll'blõa. '....,-......1•
cat.rã.. .. Q bál.atno d. tul'6�

I:i) Um !ll'a»d.. ealeifi""..l._
.. bipor_Oto d .. ,-.i;;I"i:..�' ".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



't!Ol\1 08 DISTRIBUIDf\RRS [ode 3 cruzeiros em ,elos p • PDIII ••�tII,

ÜZINAS CliiMIC.t.S BRASILEIRAS UbÃ
"', V!J�'-':'; 1m .).c E.:Jitt"A9"::'l: ��j.�.P;"l'i.';-

Victor, Probst & Cia:'- USINAS QUIMICAS BRASILEIRAS S,Á.
CAIXA POSTAL 74,'� JABOTlCAM!.

SÃO PAUL')Post > 126

i VENDE-SE
r Vende.se .nor creco de ncnsido bl1111

t pequeno inülls'tria" ca�5eiral a juol pndc
I'

' ,

,

se: utendidn por mennrc'; in{ornl�CÕt;

Procuro-se uni of,ciol de', barbeiro,
,

", ...

---

Ko"tern, lia Ifaupo-
27S.

f,PCH! a bareboria

'V:J Seca, I1Ul11ero

Jesus"
ri' Santa C�lal'iDa

�olello
,

)Dln�;II·I,e
"Bom IiC cficino mecô nica de Hugo He5�;'.!

no ponto final da tinha de oníbus, ele

ltoupcvc-Secco ,

t
..I

I
I VEndem-se flor motivo de mudança
i 05 seguintes moveis: Um Dormitario; I

,jcº� de sola de jontor; Cama solteira
e outros moveis, Ve re tratar ú rUIl

Pcrcnii, n , 2,

'ES5e' 'gr'<lt,lje 'e'du:,,�dário 'mantem curso �ecuntlúrio con1pl�to, (Gm

ciclos: - Gjn'a�al e.. Colegied. lClassico e científictll.
'

. ESCOLA nCNIC,.. :O,E éOMERCIO (Reconhecida)
, Ó

fXTE'RN;ATO
E',poca �de -mafriC'"lá :para todos '01 cursos: de 15 a 28' de Fevereiro,

'ReRlnicio de <lufas em 11)., dll Ma�t;o.

Pilutaç URSI
O REMEDIO cOt-lTRA os MALES

DOS RINS

�rlume Alonso Sander s.a�
�

�,_,' -

,_.
-

.

.

��t; .

'Oswaldo Gomes
Nóbregacapll'cida4e 5. a 90 'KW monofásico ou Irifósico terrestre ou maritimo

'SEMPRE GR'ANDE
Sl'OeK 'DE PEçAS GENÚINAS
CASÁ DO,AMERICÁNO 5. A,

. 'JLUMENÁU

Cllíxa 20 'Rua IS n. 487

., nosÁ PIVISA E', SERVIR

ASSEMBLEIA GERAL OI([)jNARIA
feitol de COhvocação
30, eDlt vocação'

Pelo presente ficam '-co�vidadas 0< senhores 'ACionistas a camparecEflim o

I1ssembléia geral, ordinoria a realizar-se 110 dia 29
.' de abril praximo vindouro" pelas

dezeseis h()rós, na sêde social ofim· de -'de libelore�;: sobre G se�uinte
'

ORDEM DO, :DI"'.:
"

..

Ic .
- íJíscusstio e, 'aprovação do Balanço e "demais dçcumentns refereni'es 1i0 exer

cido' de 194G;

Cnrtorie de

REGI5T1l0S DE tMOVEI!

E H/POnCAS

L .. que o corvõo aíndo existe'nte nas

jazico$ da Inglaterro ,� calcula
do em 150 bi'hõe s de tQneladas,
que, no primeira guerra mundial,
tomaram parte 12 ,000 indios nor

le-americanos, que faziam parte do
exército expedicionário que "foi, li
Europa comandado pelo general Pe-r
shing.

'ÇlRURGIÃO-DENTISTA

:Rt.,,;OS X
1 .. �Zo . Oficio

�DIFICIÕ DO FO:WM - BlulI,t"o<! I
--I

"
'

uPIIl'ialidti4e em Rilàiagrofia dentária! para qualquer exame m"dl�

la.

3",
"

''', � .y .: '! "() --=='-�-::::::-:..-,--'-'--'---�":"
--'---'-""-"':"';'-�'�-----,

;�:�:�:i,:s'� :::::C:;:f:�:,D�Ó n;:: I 8!urn5n�u, Á!ome'do Duque rle C�xi�s 20

I
51,::':'" 1t�!f�il'�n�e(j'l:"S(j�J!-O()lT3Pe';i=:,---.-.·- 11I" ,de, ��ve�b.�!>( : na Engraxataria Mi-

I
::�

.

.

',,?o cio Ca1i í'ping�i�';' 'i�sta- I.
'

Fone HIO

n,l�mtos údÍll 'i:Asto 'ó�"aJl�n�jo�'e

�55i-1 _��=-'-""""""''''''''''__''''';'''''''''''_=''''''',=-=--�=
...---�--,._.---� I

li ures e ' NAÇÃO" .' I
,

_ . ,1

:� '::::;! Transportadora· Blumenauense ltda,
. "

'"

Transporte de Cargas e EnconnmdríS I

que (I cholllpanhe foi inventada,
nos fins do século XV II, pelo frade

t.enedctillho, francé< Pierre Pe,ig
non; e Que por éSSE motivo,' pOS5U�
uquele religioso uma estátun na

França.

4 ... que, na Escandinóvia, do fim, do
século XV até meiodos da século
XVII, 0' ursos érom v�lgarftle!1te
domesticados e, empreqados qlino
cães de guarda, 011 como fl!lilnQis
de carga

I
I

j'
I

entre

I
l 'Blumensu -� �CUI"tíba e S. -Pàulo

�-",-_--,-�_..
" J�,�_�ire

na SocIedadel'. IUssia quei fazer d�l t"�JSii i J
," U'DI eQt�dn#IPt4";!'l.-t"�-f;

'!lOIrAS DE '}'RATA
.

" �.... u S .. \..' � ,

Na, dato de' ontem comemorou ti passa- I
gli'm do 250. 'aniver�ario ·de 'seu felix con- Moscou, 19 lUnitet:1 � A Russie quer

I M;nistros, A veemenc.n da discsusêo pü-:
.'sorcio o distinto e estimado casal Celso,

I 'fazer da 'Austria um "estada-títere", COl1· roce ler de-vnuecido, duma vez, os espe-
I

.

de Olirrieita :Ranlo�-Edite 'GcíIIlas '!tamos, ,ferme a acusação al:ierlamente feita pelo

I
roncos poro que o trotado de paz com a 6, ..

'lradici!)nlll família residEnte 'em 'Fforiano- 'general Marsh.�" perante o challceler Mo- Au�I";Q p055U ser ultimado no 011101, (OU- �
polis, f�lIdo 'por es�e motivo 'sido 'muito I()tov�' na rellnlaC) de onfem do Conselho de I ferelicia. . ,�

cumpiimelitado ]lor ·pessoas de suas inu.
II:", f '�

meras relações de omi%ade,

'Ao ilustre 'c��ol; 'embora tardiamente,-

I
I

5 ... que os maiores arvores do mundo
néío sôo as sequcios do California
mos sim os eucaliptos do" Tq;Jllii
nia; que, nessa ilha visinha da Au-,

trália, há eucaliptos com 146 me

tros de crltura, 00 posso QU�, �� se

quioios otingem no moxime 130;
e que muito, eucaliptos da Tcsmã
nio medem na base de 45 metros
em redor, sendo preeiso 28 homens

......

paro cbrcçc- los ,

_ Tr,cin��ort!< .!'� data de fiaje o. aniver

soçio lTot,lii�ig, 'do distinto '11 esti�üdo ca

_
valheiro sr.· 'fré�efÍcG Rcithbohh,' ativo e

.

�'elõs� . f'un�ioiiÓ�ii 'd�: ';atiéeitu��a' fir�a
,�odoifo. Xa�de�'�' pi����

.

�u'i't�)e�lquis-
to � -relacionado na nossa ,sociedade

''lde� .eJ�;�iml!�.:amo�' cOf!íiai�1ente:"
-'

• • , •

'.'
. � eo" ,- • ...... ,.,: o"

•

qre o shintoísmo, praticado 110 1:1-

I'ao, é o ur.ic« religião do' m�"d::
que é adotada por 11m só país..

m
\;_':;}

,
'

euvi,!mos 'sinceros 'fl!licitações.

',0

NOS CLUBeS E :SÁLÕES
. '!tua Sã&� PIÍ'ú11l _: 'Folie 1168

Serviço h,"ebre do,�impie5
ati t} mdllor'

,.
,

'Do Âutoi\\ovel cliii, (le Illunlenau rece

bemos o comunicação sobre o eleição do

sua nova diretoria 'Que deverá reger 05

seus destinos no periodo de í947A8,.'O

'laul ficou assim constituido: Presidente

_ Rodolfo Kraemer; Vice-Presidente
. Victor' GeHert; 10. Secretaria - Júlio

Grassenbocher; 10, iesou�eiro .,.- ·'Fre'do
lino Schwatz; 20. - João Pessoa; Si

b'iotecario - Artur Germer Jor; Conse

lho Fiscal - Atur onMtau,. Gusavo ,HIiSS,
Ernesto Wucrges; Orador - Dr:, 'Arão

Rebelo
'A posse � 'diretoria recem eleja. ,rea

li;ou-,e ante ontem, em sua �éde social,'
ós la horas {la manhã,
, ���wt-�r.,:;>to�'"t",,,,·

.,Segundo �ejrd, ultimo festejou seu ani

'y'ersorio nátalicio o 'exina, !ira, ao, Mau
r!t� R�oa N�varro Lins, digno consorte do

distinto:e conc·eitlládo· c�volhelrG Dr, Jo
s .. Novo�ro Lins, alto funciol1ari� do San
ó) do' 'Brasil, sucursal, {!e, Joinville, onde
{l distinta Q1niversariantê desfruta lIe vas�

'to circulo" de (lmizades:
.

TORNA ..SE CAMPEÃO DO BAIRRO!G.

I
I
I

-
� - .

-.--'

ALUGÁ-SE

'€dgard Klein

...:-..,
, Tra,nsc.meu 'no dia 20 do CDrrente o

.

�r; Ue�r{(ie6rgJ ;t�;;:� ;;,::�::,�:,,::.::. �:;:::�

, I)�, Eul,Úi" 1), Torrens'-'ADvo(iiAbo_;_
.

'Eséiif"io
. '

l\lQ ,15 de N<:,v'!!!lbro, �043
Bh"m2r:�� -- ..tiCl � CGratino

MASUM1:lIA, al�llem lembrou-st' do Licor de

Cat:au', I) lombrigueil'o infalíveL inofcn'•
sivo e gostoso, conllC"cMo h:'! meio s!:euld.

MAGJ!ElA, fracu e desa:1imadn.
Nfío aguentava úm ti-<mquinho ... Seus

companheiros (I chamavam Zé Pamonha �

- $"-� __ :'""-=.. - :.---:::-:.-_.�----_.
; i .

.

Na �a(J, de 20; do c�rrent� com�morou IFest� em b�nett ii'
a passagem de seu felt% anIversarIo na-

'

í ta!i:i." a estim.oda se.nhDra .00, Eulalia c:�,o da capéla da
,6" ',Tort'ens, . digna consore' dGt distinto' ._

"

I' A' �.. '."Cidàlfuo' sr, Goóofredo Tórr�n5 -alto flln; ,EoI5CO a - erlco 3

d�na�io" 'do T$legr�fo NadouD'" e figura 'No 'pro�imo domin:go,' dia 27, terá lu-
',.' ,".

,sode1iodE,' iO,ii1vi(fense. "g'lJ! ·nb Escola Agr;có!:J, instituiçã'o cria-

da pela Prefeitura MUl)icipól. uma festa

de carate{ religioso, em henefido da, 'ca

pêlo daquele educolldarjo, situado, em

Itoupo.va �êca,
O programa festivo constar de pro-

ei,sóo e, desfile dos 0lUll<15 da Escola A.

gricola, consfando ainr\a o progrilma de

'tombola, roda da fortui1a, churrascodo e

olltrós diyertimentO$ pODul�rfs.
A finalidade desse festival, por ser

coro ter humanitaria, niía poder5 deiílar

:merec,e'- a ,aDoi_!!, !lIoral e l'I1atei'Íol dos co

�ções lfem formados.
'

oniverso.

cavalheiro snr,

indostri!l! resi.

E lÓGO ÀS PRI,\J\EIRAS COLliERES â coisa l�m

(ÍU\]: 1)'; VeI'Hll"S desap[<recennn. a súllde
vcltou e com el3 a 1'o1'<;a, a e;)ergi�i, ..

COMPLETAMENTE CURADO, ele agon. .::i-á·'

tt'midc; (, respei1ado, TOTTlOu-,'e
att� II t:ampeão do bairro!

?

UCOR DE CACAU XAVIER ,Cc"
•

É "", mouro DO �� •
LABORATÓRIO LICOR OE CAÇA� XAVIE�, s-::��, -:'

)<PTAV-r: • P7op"g�� - [,CX ·1

,
.

� _". ..
- .... --_..-..-... �...".

·Veride�.e
! QutomóveJ OPEI�, I'm boas -condi-

.

çõéS, tratllr cóni .:, sr. M�ttiin 'K'lTrsttn,
SqO Paulo n.· 'ln.

.

,�o ,üuiar
:.7··· .... ··

/,
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conveolo!
88ft-UU. 3.creditam na:',p···az NO!a···vit6ria. t�.fDica

;

"

,,' , ... ,," _

"

:,,', DE�· tat�rjp�nse
Pela -'P're'servaçao da 'Iorça Em sucesi�as acasiõe�, _�s' mais I;IIt05 dI" ", Trata-�e:' ., se vê, de mais uma, e, 'y

.

I
,;

O 'G':e;n',e:r"'I,' .Eisen h'�o'"W',,'e r', V',O' t',I·i;,�n'".a ::Io;�:e��;;co;s d:st�:::��:a��;r�::nó:ot,��., ;�;t:me�:�:;:vadi��:�;lae d:;�:E �::�;�"e�: 10 enCi3'S
, -,

, .�
'.'

O pa'rlamento Estadual de E5t�t\stica, de San:

d,ese,nvol,V,.i,menta' d'a
'

e.nergi,o I tll·Catarina, cujo programa 'de rea!i:foções .:
,

' Fotografas' e
1,', '

'1 audacioso [e profundo, não encontra

Simj�"
-,-" --, -- -- --

G'

", ...Jt.ômica lo� entre as demais oficinas 'estatistic�� n� '"
'

.. :, 'ovea
� ,I país, , JUSTIFICADO O 'AUMENTO' NOS RIO, 22 (Meridional) _ O Chefe deWashington, 22 tUnitedJ - O gene.\ 'I

" E"
'

"

'

.
Dentre os assunto, complexos, que nos' rR TES;- MARITIMOS Policia noticiou' á imprensa, comunicandorol E,senhower declarou. que. II. exercito, -

' 'N
'

...

'. .',
' ,j ult.mos unos estoo preccuepnde os orgãos "

ova Iorque, 22 lCnltedl - A pro- que mondou chamar' ao seu gabinete onorte ameticuno contll)uara mantendo U"'0 " " '. . ,"
'

, .' .] ,.: '1 nOClonOIS e regionais de Estatlstlca, esta

I
pcsuo do sobre·toxo de 20 por cento 50·

poderosa forca aérca' fi 'pl'ósseguiró c!esen-I, d'
"

R' I "b f • . ,

d
comandante da Policia, �spedol do Rio de adiantamos, o fotografo do 'Agencia Me·

,
-

,

,
o Que I%' respeito co eglsta ndustnal, re os:' retes moritunos para as, portos o

volvendo li energia at�mica.· • �.

'f" 1 f d 8 '1 'd A
'

d I
,

, .'.' i,
" " ruo �puro�o �m= �h" ahr e' ro� e a ���� � �rto"% a. __�- � � � �__.__�__�� �AfIrmou. ,ainda,: q�e a. se!!uram;a das ccmp�een5ão e' de anólise 'dq conjuntura

" Moore" Moc Cormack justificou esse ou.'
Estados �nidos deve ter base em uma u-

tI· econômico por Que passo o B'rasil. mentG. r' E citou O exemplo de um no-
I

UMA FAMILlA INTEIRA INTOXI·

A
lO f d-misade qenulna co� resto, d�nd� Co�:be 00 �EE coturinense, des�nVDlven.1 via q�e 'recentemente e:perou vinte e cin- CADA POR BOLINHO DE CARNE I t Or fi rf q.llli � t � li !i �

" . '. do Oti1t:!a mors o plano de pesquisas

ela.!
co dIas em Buenos Aires para ser des- Niteroi, 22 (Meridionall - Urna in. I t IJ�U t!� li j V l ti UIU"O MIRlstertO da FlieInda � II IMPc.sto b d j C I" N'-' I,dE' dA.'". ,I . ",

;.

I
Ore; o pé' o cnse na oClona, e statis- carrega o. crescentou que, quanto a(t hllfO fOI ,SOCOrrida, no Asslstencra local in. ,

'

, '"

.

R·

de Ifgeo(dMQ r

' !, 1 tico, planificar li apuração em espécie, em 8ros;;, o carregamento de café no porto toxicada por bolinhos de .:arne ad:uiri. \ f!
e �n'o

n

,li' a- � 1& an :;-n'0, , ,I - ,,"teve no Cotete o de- bos s
.

'd't d P' ri I �, li; 'illJ-" l!;
S

.

À' ,I o e me I as o OIS. de Santas é agora impossível, porque ,,, os no Bar Niteroi. O Cllefe do fomília I iH !I; �i'i l< 'putado euze Costa. salda II presiden- [) I r 'd d d J I' 'I I" , ,!, . I U � U'lI 5 '

,

•

_ '

a e ICi a e e II axce encsa (esse p a· esperas oh vila frequentemente Ilte a vin- fOI Itospltolisado em estado gravíssimo, O I '

,dente da Comissêo de FInanças da Camara di b deel
-

d S ... ! .. I
O

. ,-

A
-

,� ,
'

,

'

, : lia, IZ, em, a ecisce a ervrço de E,-
i te atOS,

I
proprletarlO do bar foi detido pela poli· ptu10C tJ,. CX fie il ' } 1 i.4a s p '-. ()fclcndo li reportagem sobre os assuntos oh tatistica da Produção, 'que, cm recentes,: ' ',' ,

' c. ,-, �

---:-'�
,- P'

-

",., .. �:' cio. I. r
.emondomento,decl'1rou :"Nl)m0"l'�.toa 't �

dO' I 1�1'H.I'I1iur1l:Pr. 1J1"�'�JÍ"'e2�A llõ:ob�"'"105 ruçaes o to os os esporl'omentos Es. __ __,_, __ __ __ __ __. __ _ __ __ __ __

03U....iU � li. 'UI !Ir" ..� lU. lIA. 'U � � 'It...Comissão de Finanças Ilstá !r�tando do pro- taduoi� de Estotitsíco, delêrminou o odo.,. � MAIS UM CRIME! NO ALTO C;; .. I" "l;�'"jéto relativo ao imposto de renda e tombem '

,;""..." Ó .".. fW qção do Jllaoo cotof,iheMe, ao qual dedi. A INDEPENDE'tlICIA DA PALESTINA DA TIJUCAdo discussão da lei organico do Tribunlll de
, cou os seguintes palavras: "O plano de NO SEIO, DA O, N. U. Rio, 22 (Meridional) _ Conforme u.Contasr a Qual, esperamos que' e$tejo o· '-

d .

", .

d t' I I b d lak S
.

22 (U I A S' d' Ilpuroçao o Inquer. o ln US fiO, e a Ora o ' e uecess, nited I - Iria mlam"os, foi e.ncontroda morta ",o alto

I
p' ovado dé,ntro de pouca tempo", . t I ri' -

d DEE d r C
.

. ,
.

�:'
, f pe a ,reçoo o e .>anta ataYlna, sem ,e o Egito uni;Qm·se afim de conseguir do TIJuca Mano da Siva Joaquim. Se..

, ! favor urna das repartições brasileiras de Que, nas proximas sessões especiais, a gundo apurou o reportagem, Maria, o uI.--

, ,--.
_'

-., '
--I' _- Estotistico 9ue mais a fundo têm procura:. Assembléia Geral do ONU se converta timo vez, fora visto ho dio.c; acompanho ..

Aou,n:cie:m" do levar as investig�ções b�sicos d� nosso I rium ,gran,de e ,amplo debate sobre [j in· 1 do de sua filha Maria ',de' Lourdes, que,.'
, " "sislema, � . E mais o�ionte: "E' qeu oque-,. depen4enci(j do Palestina. I conta seis liilO� de idade. A cri:mça

zor vi�a apendS afastar os portügueses do
<',,:c, ". '

le Estado' sulino supl�l_lleiltou; o progrci. 0;",10' e�tá desoparecil!o, A pDlida
mOll cominli'o, que represento I) Brasil,

"

O'" 'e',,·s'.'�r''e' ,,',':,",::,'",\"'la,r',i'o mo federal, 'afim de m.ois
.

ainda enriqilp., � 1
'

prendell como SUSpeito fnilld,f'o MIi- liçõo d" Hberdüde e tis'iim PQ� em perigoGeneral EI5ElHOWER
"

I ,1'iJ cer Il 'dr;cUiilcntllç50' do seu D"partnmen.
S ,e: e jl) reu

"
, '

••••••••••IIIIIIIIIII••IIIIIIIIIIII ._'
ia". .J. O R. N A L ��:i::, estündo no eiH:ülço di)' ffilirid .. di! :il��ifio;m:o:�:UE'eS;� podem {iprentkr ii

II
---------- .--,---,-,-.-- .. ,�___ tentando:

OP,ORTltNIDADE
_

-

.

.

:
. _" �,,- ... ':. t? ��.��. _

�

..
:'. :.: t

.

.:' .

Hercules Diesel, clé 83: HP parlt câminhãa Witte Oies'el {fé '.6/) e<12 HP -.
estacionários Fairbanks Morse de 60,120 ',e 90, HP -,. Diesel marítimos "G,M." de',
65, i'r e' 130 HP • Óiesel estacion6rios "G;M." de 83 e 16S HP - Diesel, mari"
tim�s "Fairbónks Morsé de' 12113' HP Semi·diese!" estacionário, "Lauson" de, '0,4
,6 gasoliiló :'B,;gg5 & Strotto�" de 1,5 07,70 HP ;, gj,soli�lI; "W,i,sconsin-- 'dê, 6 a

9,2 H'P �., gosólirio".
, ,'".' .:. ,) ;. l' ;,'"

�'."(;�njunt,�s geradores de ,força � lu:::, Reboques '�W(;rM" para carga
df� Verrisida.de, B�lo,nç� pa.ro � todos o, fin<. _:;_ Bomb'�s em' g�rol.. :�

'M"quinas 'po'�d arroz, milho, ";andioca e caf{ ,

' ':', 'h'�' ,'1

ÚlljlOS d� 'f�rro e '�ço � Fotbos d!! fI�n. dres: cromé' forpàdt1 .

,

Pregos," parofu',os, rebites, :; f�rro gcns em gero!. "',.,
, ,;Mo��inas ��{o todos os �'fins, a gric�lás e i�dustriQis::

,

,Móvçis" arqu'vos e colres de aço - Moquinb' de �scrÉvE�

In,ilri'lOções: � F, G, o.hSCh JR, ReJe�El1t�:ç'�e!�·l
. �.

� ,

Af.' ll'órão Jo Rio Branco R, 1:

C�i),tI Postal, 33 - Blumcnau -. S, C ..

......

,',
\,

',�/;i/�
Mecân[co

COMERCiO, E IND1JSTRIA

GERMANO STEIN
filiál i.llilmenau :--RII� 15,de 1'10 YEn:brQ 41''_

\f�'

"

',",1_

da Policia

imprenso' e redqtores, praticados por seus

ccmcndcdes domingo, durante o disputa'
do "Circuito da Goveo" . Conforme

Rio, 22 (Mêr ,dia,"") - A, reportagem 'liberdade". Adiniltúu,
ouviu o professo, Lucio l'ir.heil'O Santos
(! proposito do recente ato de Sala:ror
proibindo o vindo de portugueses pO,ro o

Brasil. Disse o sr. Lucio Pinheiro que,
o seu ver, o medida ordenada por Solo·

mas com garantiasSIm,
Revistai Capyright: do SERVIÇO FRANCÊS DE re á' órb�ta econômica francêso, a tro.,

JOI'nais It�.F.0RMAÇÃO co de Que � França apa/osse as reda·1 --,

U""otlffe' II da I :,' mações russos em moteria de reparações

I
. , --::-',---=-....,_�-"""'--"-,

.y., .. l:II' por R. Beaumont e a plano de unifico!;ão politico da 'AJe-

O
;

, "
'

JqveDtude�. , .. ,fi
Se julgarmo, a Confedencio de Moscou manha. Como ningem ,pod� ignorar, pa- P'e',nsoh'1e'OrO

,

, ' pelos resultados até agora obtidos, será ro a França e um dogma que o Alemo· I.- "No, vi:i�ho cidade de São Fro'ndsco do:, inevilavel .oplicor.lhe a frase que se' diz nho deve ficar tecnicamente' incapacito- t vo çaO'Su� .�;urg.íu," �r u: do publicidade. 'em sua

'I'
ter sido :pron�nciado p�r� Clemenceou o d= paro reptir Qualquer agr.essão, e um!ed,ç�Q .. c0!r��arativa· �o Centenado ao· saida de u'I)IQ das pri�ciros sessões da Con áos meios capazes de assegurar tal resul

,Q.uela prospera apra',zivel;. cidade, m,ri-' ferencias de Ye;salhes,', P!!rgunlau.lhe um I leoa seria o sistema politica ,confederal. It,.ma,: a bem feito e ,,!interessante. 'revis- diplomata norte Qmerican�: ( Esta firme iccio de que sÓ os fatores, Ol'C agn'!lov(lln
ta "l'o%es da JuvelJ�u�e,",: sob p dire. Que tal, se_nhor P!esident� ? I

I ção' {lO professora Clou'.rinic�,1 Viei�a C,ol,,�' M I
. agnilico !, respolI(leu' o "Tigre"

J !leiro I'e redotoriada pel� jprl,alisto ÀinÜ. Todos 'ci�,' o�ô�do.
'

i da! Alexandre da Co�t,a._., '.J, , , 'e .. r ,Esplendiqo! �espond.eu O outro entu.

[ Impre,so,' em papel, cache" a novo re-' "siasmoddo, !
r 1

I vi,sto; tem por objetivo difulldir as letras, Todos de ocardo daro, cloro está, em
cultura, educacional e ,assuntos de

,

"pehsamos de modo. diferente acerca

res·e econo,�ico e social.
..'

' dê. :t_tidos os' problemàs, concluiu Clemencea�',

Somos gratos á ,gentiles�, do
de prosperi((adll; á

Por ROGER BASnDE'

técnicos e mate ria is poderão
A�emanha de se transformar
num perigo, inspirou tombem

I
i

r

Houve,
1946. í

Entre, estas a America não se

ach�vo "rescrote como antes 'de, 1938. E'
{)ue o assunto esco:hido foi o destino da
E{�rouQ c, os,�;m., não se dirigiiam convi.,
tes, senão a europeus . Três franceses se

encontravam' presentes: Senda, Guhenno e

Bernanos. \ zõo 'rodacin'onte'-
Acabo de dher que a América 'não es·

'

toa representada.
,

Tombem' não se acha·

Sabe·se agora pelos, manifestacões feitas'
'pelo sr. Te;t�e�, 'p!!rante a Co:nissã� de tinado o manter a Alemanha foro de

$nr IRelaçõés 'Exteriores, do A,semb!ea Nodo· ,quolquer perigo ele omcoço. O

lTERMITE
nol Francesa que �'entrevista entre o sr.

Bidalllt e o generalissimo Stalin não foi

''''!tito f��undo'-, O <hefe do Governo sovié·

tico' porecé ter �fercid� ao Ministro fran·

o apoio russo poro incorporar o' Soro

Si(;ou!t ,disse que o França era favora

vel" �m principio, a esse pacto, mos de·

clarou �ua preferenda pelas garantia,:
sóbre as garantias formais dos conveê·
ni!]s.

.

�.
"'---,--

veu os anos trogicos n o Brasil e

acaba de teolizar uma vi,ito a Amcrica
Sul. Justamente a !ivro em que dá os

impressões da suo viagem acaba de opa� I,fccer CO'11 o título nA França no Mundl}".
E;pero cinda' o mundo' (j!gum� coisa d.e:

EM CH�PAS ONDUl,ADAS
PARA TELHADOS

ENTREGA IMEDIAI�
CASA DO AMERICANO S. A."I

j

Bicicletas Minerva Ficaremos 50·

Não,

r C�;xa '�a

l
f
j
IProcura:'I '

I
l'

,RulI 15 n, 487
. ii'EÇAS' fORO IlÓS, depois da catldrofc?

porque Guchenno

91:m, imenso eSll,l!f(HlÇU,
r.ó, (j pnlavm Que !Jorá ordem no clÍo�, o

iilen�(igi'tll dii recanci:io�ão entre !l justiço'
e u !iberduc!c, entre o comunidade e a

pe' !oa humana.

Ora, foi um assunto análogo q�e qs sUi·l
ços puseram em discussão, mas ampliado

, C'" França para o Europa. Acabou o con·1
, tinente europeu?

Tórpedo AlemãoLegi,timote
P...o�docimo (1 Ciíl. Ltda"

1 moço; preferll·se de, menoridade,
para serviços de en'cordenação.

ALFRED �REISEl'
Rua Pres, �ulio: VarllQs
(entrado Coso R�S5mark) j,

BLUMENAU

.--- --- - '-r-

ehegoO da Alemanha',
I A 'prlmelro ,remes�a de,

SEMENTES HORTALlCES
GERMINAÇÃO G�R:ÂNTIDA

I
"

. GEMUESESAMEN
OTTO WILLE, Ruo 15, de Nov.

366'· (Confeitaria Sacherl

da oh ca fd
)
)

1
•

1a ufa m
•

1 S
:>

1t
,

, ,

.:Oi.trjb�jdore.
e�

Stai Calarlaa

·.epteltntadora ":Mecla Ltda" " Rua 15 de Novembro 1035
Oficina �ecantca: Rua João Pessoa '10.

Dlu..enau Sant Catario1.
'\ '
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