
e en
.

el
.

a uns ituição
, flEFORMA. DO REGIMIgNTO DA MAIS ALTA C,oRTE_ DE JUSTIÇA

'q'u.e 'o T

.s.E'1 prjlz� posivel,; possam ser

jUI-1 julgalne�to d� tO?OS os

recur-!
ser empossados os goveena

: ahvamenle " gados os, recl-t.rsos�, aerescen- $OS relativos ao RIO,Grande do dores, uma vez que o S.T.F ,

o
to do menor tá�do CJue, quando, termínas- o NOl"te 'e Per-nambuco, deverio não têm �feio' suspensivo .

I se ·armou par
COA{0 SE. MANIFEST_OU O PROCURADOR DA REPU. BLICA. SôBR�

o CARIOC4- ESTAVA C01,
MENDO CARNEc 'PODRE.

", -v

,

•

L

Orgão dos DijrIG�, Pt�ioeiadG� ,

, !
,

-Ó: l
,

r"

Diretor ..Gerente: Rinaldo Feltrin Direi! r de Rtda�ão: Hernani Pôrto

I
NECADO o HABEAS COR

PUS A RAUL ROSARIO

Rio, 20 (Meridional) - O
Tribunal de Justiça denegou
o habeas corpus impetrado
em favo.. de Raul do Rosario,
autor do famoso "crim.e dn
Cinelandia", praticado con

tra o bailarino Gus Brown, O
irnpeb-a.nte queria que Raul
fosse julgado pelo Tribunal
de Juri.

BLUMENAU de 1947 Nu.mero 892
--�------------------------------------

tentaimas para ooliar.
\

, .

Ri",' 20 �. (�eridional)
Registra ',um' .jornal dC;;sta. ca
p.ital ,que, sobe à: quinhentos o

numero de pe�soas envenena
ilas por alimentação, em dois
diás, no'Rio. As causas das
inloxicações. em massa ainda'
não foi'am descobertas, o jor
nal frisa que, ainda ha "re.
dantEis desho�egto�",,

Ri(i; 20 (Meridional) - A

prop:ó.��t�', ',dos rUmores ,que i Rio 2.() ,(Meridional) .
�

rumcU-,el1"que 'atribu_em' á ,Car_, Cheg�ram ao Rio os navios
ne a':! origem das intoxicações "Serpa Pinto" , portuguêi
em tn_ass�: ,'9u,e s� v�'rific:am! trazendo 347 passageiros p�:
nest8,: c�pltal, o Depai-tamen- 1'a o Brasil, o

..Plus Ultra'·;
to. d� '?�h��t�ch!lento Aa .Pre� I espanhol, precedente de Li$;;
feitura' nob,cloU esclarecendo

I boa, com 135 passageiros, fi
que o 'pt::óduto;, congelado pro- clandestinos e o "ldand Bri�
cedente 'do Rio Grand� ." do i gade", inglês, procedente de,
Sul nã,o;ofere�e,perigo -para a Londrea, C01U 11 G püs.sgei-
saude' 'do , CliYíoéà.

"

, '

411f!1íP.í1''tIi''

OU" se
r

matara
,

sera preso
" ,.

novo,ou de
Souza Costa, Ministro da Fa , do registro do peR no eetu
zenda, informando-o de que do astrol()gicQ publicado ,na

perderia a posição politica revista dirigiqa pelo ty. Bal�s.
e� fins de outubro ou pr-irrci- I ta de Oliveii., em fins

'

de
pIOS de novembro. Revelou, '

que de acordo com os estudos 1946; para ',' ,principio$ ,de
que realizou, o sr, Getulio 1941;' começitndo én�iio -a

Vargas fará tentativas pas-a descerição, a. principio suave,
voltar ao podei", mas

U astro- mas ti'an&foYrrtRr�8e�il,etri que-

'.

sr. ErnanÍ Silveira, r-epr-eserr
tante dos consumidores na

CO,missão Central de Preços.
I

.,r
i

--- --__'_"'._-,-.....--
o .:-

por alimentação

OPOSIÇÃO CONSTRUTIVA AO GOVER�

-- NO PAULISTA

amizarle entre, os dois

Mais ie 600 pessoas errve
nénadas
AS AUTORIDADES CARIOC AS Ài�DA NÃO DETERMI- '

PASSAGEIROS
-

EUROPEUS
,�' NARAM A ORIGEM DO MAL -,-'"

"

CHEGARAM AO RI(j·'.�',

na' suasl�::s��;!�g!!;â fffA� �:::�·'�if::;iO::::d; 'O .).
1-;_'-b�!,:;'���e�:;::�l:::!�: ::�:�::;;!:���;:!: 1 :��: : �z!�:;�Y;�:::!:,h:: �:!!�·��r.l:�l��::�:�:�:

oa"'o IDO'�1·fIICOU sua �oi liIi'C'
'

,
o eclipse; os cientistas ame,ri- lar aglomerada em diversos 1 informações sobre o eclipse ' 'j'd'!

"

,

B',I para .apuear as li'regu arl a-I '

'i canos concederam uma entre- pontos da cidade. '

",

so lae. Um avião especial' da, des verificadas no financia-i vista coletiva á' imprensa.Os' . F.A.B., cedido pelo Brigadei. menta do feijão, voltou a
'

I membros da equipe america- Bocaiuva, 20 '(Meridional) \ 1'0 ,Eduardo .' Gomes, •

seguiu ouvir, hoje, o sr. Benedito
na" forneceram dados á im- - Uma Fortaleza Voadora hoje 'cedo para Bocaiuva, a- Mergulhão, um dos denunprensa, acentuando que os a _ filmou e fotografou todos os fim de observar o Fenomeno ciadores dos escandalos e o POLITICA DE
rner-icarios levarão uma .baga- aspectos do eclipse solar. e melhor informar ao publico.
geme extraordinária das ob- aos dnematogr,-fistas, foto-

servações sôbre o eclipse. Rio, 20 (Meridional) grafos e repoeteres da impren
I Disseram os cientistas oue A. s 11 horas e trinta minu- a carioca.....

I' Rio, 19 (Meeidional) �

_'

�
não sabem ainda quais os re- tos começaram a partir com

S':ruid��· dJiiifLÚj,'VÀRGAS s�ltados que s,erão obtidos,
>

'destino ao Rio os aviões eon- Rio, 20 (Meridional) guh.!�.� observà.çõ�s, ai?res�n-I se� !nicrof';ué' o embaixador "Não houve, nenhuma modifi=
,',' "

'pois sómente as fotografias e duzindo jornalistas, fotogra.· Em torno do eclipse solar, ho- tam. Interesse pràfico imedia- WIllIam Pawley.
,

I cação na atitude do PSD em'

efeito', astrol\Omico, isto

por-Ias
cálculos

. po?erã� revelá- fos e demais pessoas que vie- je, _estão sendo fei�as obser- to para a previsão dó tempo! Rio, ,20 (Meridional) -II relação ao govêrno do sr, A�
que ele se, réproduz regular- los. Outro cierrtrata informou ram acompanhar o desenro- vaçoes sobre a teoria do mo- e estudo da propagação de I Recorda-se a proposito do
mente.

, Ej{plicou � seu �rro que as nuvens não interferi- lar do fenomeno. vimento da ,ter�a, segu�d� ondas,
,

eclipse de hoje, que os roma-' dhemar de Barros, que é de

previsãti 'CIo candidato "da r-arn de cer+o modo na obser-
,

decJarou o cierrtiata brasllel- nos acendiam grande numero oposição 'Construtiva" , de,.na

N"" ':', 'd ,', 'd' , d B'· 20 (M 'ds I) ro Costa Ribeiro falando pe- ,:Bocaiuva, 20 (Meridional) de tochas e elevavam ao ceu, clarou o sr. Cl'rl'lo Junl'or. ,11'-.UD "a pr,eSI enCla. com e- -vacão do fenomeno, mas e e oca luva. erl lona,
, .' '

,

s�ceri:o nq': calculo feito, lem- ""l'pera,r-se cme 80' porcento - Cerca dás onze horás pou- Ia r�dlo. Adl.a�tou q�e obser- � A N. B _ C�. realizou uma como se estivessem a chamar
der da maioria na Camara, íit6..

'. " '. .

t I e lalS estao sendo irradiação especial sobl'� o a luz, do astro rei eclipsado.bra.ndo todaVIa, que foi acer- de sucesso. No que diz respei- cos clentIl:'tas se encon ravam va_ço 5 espec, \ chegar ao Rio na manhã' d,ed I I d b
-

d
' feItas pel"s frnlandeses na A eclipse, do sol, para os Esta- Os mexicanos atemorizavam- ,tada qual1,lo .t' execução e to' ás ohservacões refE';rent€,s no oca e o servacao o e- "

'-'

.' :
'

-

,

,

, I f I f d 1 dos Unidos, tendo falado ao I conclue na ultima' ,pag, ",. hoje, vindO' de São Paulo.Pierre LavaI. Corrohorou a á teoria de Einstein. os tra- elipse, De dez em dez mmu- rlca. n O'rmou aln a que á -,
.. _ _opinião' �";:;r.· Demetrio 'so- \"'!lhos parece que saíram 100 t'?s aparelh�s controlados �a- -------------"ê""'d--'------

.....

-t.---d---
.......

----d B' -11>1'<:",,0'. ���h�� 'o; st� �,ati_:;ta de ;,orcent?, pois a.s, nUvens não tram a� ultImas fot��raflas O 'encOntro '

Os pres i en te s O· ras 1 e
Ohvelt'a; fr\zandot Nao po- lnterferlram mUlto.

'I
do fenomeno, A medIda que

demos deilZar de dizer que é '., ' o sol ia limpando,' notava-se
...cértadá s" influência do sol Sl'> lvador, 20, (lVIeridional) desinteresse pelo fato, Com

reaf irmQrá a
na, anulaçiió, ,Iobre

_

a terra, -:- No Estàdo da Bahia, um o calor que voltava, os 'Pr�

�i3 deve pródu�ir algum e· orgão dos ul?iários Associa- se�tes tir�l'àtri se�s agasalho�,,{eito sobre, a VIda humana, rlos" conseguIu' entrar a bor- pOIS o friO era Intenso. A s

Não temos', é como deduzir do'po navio russo em que 'es- J 1 horas encerrou-se ,a série
eSsa influência". ' A corrente tá i�stalada a expedição den- de trabalhos obre a observa
,que pen:sJl. de 'modo diferente tifica para observar o eclipse ção _do fenomeno.

perírnde ao aleritio
.

inimigo solar, Oi: soviéticos informa
de Hitler;' que declarou t�r raro que o fenomeno verifi:
tirado, eerht$." conclusões a� car-se�ia ás 8730, ao contrá-
"eea

'

4��. iriflüem::iaa tio feno� do da& noticias do Rio que a-

Bocaiuva •• 20 (Meridional)
- Um oficial da, força a_érea
america-na "declarou que "tive
ram 99 porcento de sucesso

nas, observações feitas pela
e;cpedição cientifica ameri-

Uruguaiana, 20 (Meridio- 1'a o encontro entre os presi-Inal) - Procedente 'de' Rue- dentes Outra e Peron. To
nos Aires chegou a 'Paso dei da a :ponte será ornamentada \los Libres o sr, Guilherme Ki- pelos' argentinos, pois os res-

�er diretor da direção .do�, ponsáveis brasileiros enco�
festejos e ornamentos muni-, tram-se sem ;verha. A atitude
cipais. para dirigir os traba-

'

lhos de ornamentação tanto do cheEe do Itamarati eonsti-,
da ponte internadonal, eo-) tue assunto do dia, havepdo
mo das duas cidades na J't'on� t

severas criticas do povo em

teira argentino-bragileirá.' O torno da inexplicavel H
eco

sr. Guilherme velO acompa- n&mia de palitos"- c;lo gover·
,

't no hr41sileiro" A situação de
nh.ado do pessoal COlupetente inferi'oridade do làdo 'do Bi'a
enh'ando imecliabullenle em sit desgpstou basbin1e a po·
contacto com as nos.sÀs auto� pulação local, que é 'de opi�
ridades para combinàr os tra-

J
nião ...que no caso de não ha�

balhoíl que ,serão ,executados. V�l>: verba, ;Ieveriant �ranllf�.,
Podemos adIantar que toda a 1"11' .as solenidades da maug-p
ornamentação, com: r.r�s ex- ração da ponte internacional.lcessões, será feita pelos ar-

'

'Igentinos. que possuem mate- Rio, 20 ,(Meridional �

daI abundante. Grande numero de altas :n.u·

toridad�s compareceu,' na ma-

'Úl-úgu'aiana, 20 (Meridió. ühã de hoje, ao' aeropori<;
nal) -,-' As autoridades brasia "Santos DUmont", para de.s�
l�iras solieitàr�m i comissão

I'
pedir-se do p�:sident:ê ,Du

de or�amentaçao de, PagO deI ,tra e, SUa cO�lbva.- Entre" ;03 Ilos" Llbres oara t'Í:xtender ' () pre$,entes , v.�am-se os mtn.1s, Is�l"'Viço � Uruguaiana. indu ..
'

U?S de E.t�do. ?enerais, al�
I

Slve enfEHtai" iil l'uaça local pa.· .i1'Urantésf' brlgadeu'o:s, ãenado-

· 's e cana.

',de'
Rio, 20 (Meridional)

08 cnriocas aguardavam com

�.·urH.lé intel'esge o eclipse to
tal do 801, hoje; Desde ontem,
-pÓY8illf fÓi"tes, aguaceiros
('(,indo sobre a ci.clade, ,preju
dicaram fi observação do fe-

,

..... .,....,.-..." 1
nomeno. O Rio apenas ficou
ás e;;,curas, durante certo tem�

po, não vendo '

a população
qunlquer detalhe sobre o e�

elipse, Fode ventania, ontem,
causou alguns estragos, der'"
ruhando cercas e arrancando
a cohertura· de diverso$. bal"�
racôes, Continua' chovendo
no Rio�

elétrica de Rio dos Cedros.

Presidente Eurico G. Dutra

ArgentinCt
"" .' lIIfI

pOIses lrmaos
res, deputados, presidentes
do T. S. E. e do T.S _ F .• pre
sidente da Camara, sr, Nerau
Ramo e o prefeito, O gal. Du
tra setruiu em avião especial
da F.A.B., ás 9.5 horas, com

h .. i::«adol· (1.'\ Ar!!entina no

..l�stino a Ul"u1!uaiana. O emw

Rio, gaI. Nicolas Acame, in
tegrante da comitiva presi�
dencial, abordado peta repor
tagem fi pt'onosito do enCO'il2
tro dos presidentes Dut..-a .$
'P"t'" ........ f:""llOU! "Amànhã é
dia de .juhilo para os dois>pai�
ses irmãos; que irão abl"aç�rQ
se atravJs cip. seus presiden
tes na ponte internaciona.l de
lJi-uguaianaaPaso dêl los

' Liw
h ..... ;>;. fato que tornará mais
pf,..,tiva a amizade entre os
dois povos, brasileiro e ilrge:n�
tjno e uêl"mith"á intenso: tran·
sito e intercambio de toda iii
dote". A comitiva do presi
dente Dutra seguiu em outnl..
aparalho3.

! ANUNCIEM NESTE DiÁRIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPEOIENrt: ,Sü!Jjjlilil!u''';V_aNI'II_'N!
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,!, ...��"" ...,,,��1#-. HEMO�ROID1\5, ..A acão."
."

PNpriedade do S. A. "Q NACÃO" Imi�t;;t-í're!ideíi!c: EDiv',UNDO JyHSTEIRO
l);;et"r·Gcretire: RINAlDO fELTIUN .

. ilir<!tor de lI.ec!lç<io: HERNANi PÔRTO
tNCARREGADOO DE ASSINATURAS

"

Cdeteria 'Estadual - 17í6

Cl.;mponhiQ T'3:2fünk'1 - 1321"

PsI<'gaón Regional de !'OtiÔíl:

Gab;�\i,te do De!"90dO _. lOi6·A

hpedier.te - lOi6

Emp;'�M Forç,:, e Luz - �327-A

Estrcda de Ferro S. Ccrodr;o - iOH

i'bspirai Municipai - 1208

Ha.pitai Santa !::"bel - ll96

1. A. P. C. - 1271

L A. f. I. - 1265

Mt:rcado �AüniôPQI --� 1 i 20

Minister:i') do Trab:.'!lhu - i 143

rrtJf�;t�:ro titunicipoi - 'i H53

i'o�tG dr! Mdo,'a - 14.56

1353

lNCiNDiOS:
Garc;a - 1148

1199

Ladrilho!

.Azulejos
Granitos

d�
[;mllstnlç�3

NOVO PONTO DE AU·
TOMOVEIS

o �c. Erich Voight comuni.
eGo àOfoõ seus amigos, pal'elües
e ao p..vo em g'el'al, il.{l!e tstá
... i:endê"d.o peio fone 1371 �

houpava. Sêca.

P R E G O si
10i3fi - 11 27 - 1415

Armazem HSANrOS�

VILA NOVA �

"lEE

Varizes (veias dilatadas) c úlcer-as $5 pernas. sua

cura sem operação i e 'sem dôr.

Taa

Médico .. EspecialiSta
Gupças ãllo·relais {fís!ulas - fl�Slir�s --temes - nrurírtns - nueda
do rem, ele.} Dllenças �n estôm�D9 {gáslrile - disprpsia - úlcera
da estfimªí16 e dUOUfilO}. Intestlnes (Ctl!ittS crôn íeas

ulcerosa pri�ãu de ventrfr - ameblanõ, ele.)

Gebhardt

Correspondente
opila;ão

Corccõo, pulmões, rins, figCliÍO. bexi ç;a; obesidade, emagrecimento, malária i com pcrf�itos conhecimentos de português e datilógràfot
: encontra colocaciio imediata na firma COMPANHIA JEN-
·

SEN - .Agr., J�d. e Com. - Itoapaoa Central - I:lzume.
·

nau - S. C...t:
.

i mal da terra L. erisipelo, ecrernc, gonorréo, sífilis, etc.

Clinica jlJfdú;(.t de Senh.ora», Homens P. Crianças.
. Diatermia � O�í'"tOtermia - Electro-eoaeulação

Itoupava Sêca ...

._--

'--1 Peças FordBLUM'ENAU

NAÇÃO"

o seu ta,r!!al

E ÁNUNCIOS

OTTO WILLE
j,�siNÁTURAS:

I�\m.af ". C,S 90,00
Semestre .. c-s 50,00

ITri��"tre ". Cr$ 30,00
N. A,uls... . Cr$ 00,50

R,,�r,õc e Oficinas: Rua S. Paulo, 269 i
,elef{il1e: iprm-j,oriamente). Hotel I

Würges 1365 ICcixo Postai, 38
REI'SESÉNTANTES: I'No Oi,;� � - Ser,: i.Svâ de impr�!.HG Ltdc .

t'iOÇG Getulio '(gigilS, i:dificio Odeen ISola 802 "'j-il oe__'IiIIF_Wi!líi-JlllilIliI!JiWiii!iI.ill-_i!iIl·l iiiiiiiilliiiiiiI•• .:.
tr.1 S. PQuÍa: Serviços de lmprensa Ltdo.j

..
-

HRrD I

1'1.;;:; 7 de Abiii, 24·i· I
JUrOl'mi(;iel Ut.eJs Ui.... l" ff t r

A�t�R�:��ãOD��::��',;se mRIIU,�r... aCfOant(fl�a-EoTOI·l�:�2n _.1.Blumcncu (J Curitiba - 3 hora,
�'/1

_

SllilnelltiU c Jolnvilla - 13 horas

Blumencu-Horicnopolis - 13 heras

Bh.an,enoiJ a íriti}í - 13,50 horcs

EI�m�fHlu á Jar�guá - 13 homs

fm;:lI'i2.za Auhl ViliÇ.áo BnJ;quellse
B!um�naü a BfU;íjU� - 9t30 heras

TiLEFONES t.flA!S CHAr,.�ÀDCS: }
't A!'isQdc5�rJ Comeidul e lnth;stt:Gi: 1430' i
A.ui6ffib'iEIS: I

,

1300 - í200 - l l i l - 1100 - 1333]
Cerres di! Mol<!5: !'lOSi - 1400 - mo .- 1245

1- -_ -- ----

I Amoldo Plletl er
Fábrka de Ladrilho5

t
I
r

I
I

I

I
- - - - - -

-I'- lJ»BUEtúTlll.lUDl_
J

IP"'ítieSSfir Habo I' .

I. 1 , .. que, durante a sua v.ida.�
inglês. Prancês e Latim I

II Johann Strauss compBs
Lõõe!.r.ma 1'07 mefodos mo� I
á..un<J$ . Aceita alunos!.

506 valsas.

principi.antes ou adenta- 12... que o Papa, a-pesaí"�de

Idos. I'
o chefe supremo da 19re

ln/orm.ações á Rua 15 ja Católicat Vigário de

Ide NOIJembTO 17 (antigo! Ct"i�to na terra e dogma.

pí'€d!o da Banco Nacio- I ticamente 'infalível, tam

..ai do Comercio) das 10 hém se confessa como'

até 12 hI;. diariameTite. qualquer católico; e que
(I confessor do Papa é
sempre um simples pa-l'dre, sem nenhum título.
ou prerrogativa. I

que os neutrons são de IItal forma pequenos qu.e
seriam precisos 200 sex-!
tilhões deles para pesar I

1

Ulua onça (28,69. gra- ;
mas) t mas tão densos j

que um dedal deles pe
sa.ria milhões de tonelac

i
I

II ! ry

I I
J .. ,

!

II
11
! !
I I
! I

!
I 1

II"Werner Garni I

.'L ..

iU..UMENAtJ I)
navios, quase todos de es

i ....
casso valor militar.

- ... .______ 5,.. que ao contrário dos de-
mais insetos, que geral
luente têm urna vida
mais ou menos efême
ra, o e�caravelho conse·

gne viver 45 anos. !
que entre os �ndios arau I
canos, do ChIle, quando 1
uma pessoa morre, pa-!
1"8. evitar que' seu espiri
t� volte a perturbar os fMPRtZA FlJl'.Ú:RÀRiAf.K

...

·!'.-EU-Z-E-R-.'_...
........-��_·-

ViVOS, fecham-na nun13 ,.
.

rêde e vão enterrá-Ia I

·�rem lugar bem distante, I �
.... "

-

enquanto UUl parente ar
I

.

I
.

i"asta por- outr? canlinho I ..
_

11m ramo de aryore

pa-,
F.IiG :iiio P"IiIQ - Fune 11GB

:ra traçar no solo um ServiçQ hlflebl& do simpl2$
rastro falso.

.

Gt' ii milhoi

DR.

Ayres Gonçalves
._ l

ADVOGAPO

2° andar - ;:jaia 1

!
I
! Ex ecuta· se iflla/qut.r ser-

1"- t'i:D flll mar/ilOr/lr'.
\ Ru·]. rJus P·ill}/.I /rll.� n' 8
i Fon� lo,'N (ai:ra 1iO:;!,ol, 48
i
,

1- - ---
:

"A
,
· .-

i �'�.--.-'-...-_

que, em 1547, a esqua
dra inglesa compunha
se apenas de quatorze.

B!TS omericonos, de aço rcpide, de redes os medidas. '. IBROCAS' (imerictJnos, d: cço ccrbono ii; rÍillído, _.eni. rniÚm"t;;;;5 e !lU'

kê;.i<Jns, marca MORSE.
.

';

SER.RAS nmerlcenus, de 10 e 12."K1r i e I" coín.·Z4, \S e '\0- dentes: ITRAflLAS cim€ricUfl05, de di(llilaÕlt� e tÚil!jstenic ': pHil í;diiuçGiJ
.1� arame de cobre e ferro. .

VIDrAS cmeric.mcs de toJO! cs {"amanhos E medido!.

LiMAS emericeues, dê div. t,1fi1.1il hcs, do ft.ibricQ .Nicl"1üf"en, K fr F.

João Keller Importador

6., .

3233

a .

F ',0' GIGANTE

�

r
'.

,.

t
..

l.

SEMPRE GRANDE

STOCK DE PEÇAS GEt,jUlNAS
.CASA DO AMERICANO S. '"A.

IlLUMENÁU

C ... ixo 20 Rua 15 n. 481.
{'IOSA DIViSA E' SERVIR

ANIVERSA'RIOS

Da. JuBa Testoni
VENDE.SE.

Um caminhão Ford tipo 39, A data de ontem assi- Realizou-se' dia.' 10 'l"ta
. em bom estado, por preço de nalou a passager."l do �niver- pit_al do Estado.o enlace
ocasião. Ver e tratar na. oFiCia I sário natalieio da.' exma. Sl"a.

f
trimonial da gentil senho

na Beims, Rua João Pessoa -I Da. Julia Testoni, esposa do Caüdida Cardoso, dileta -f

Velha. .

.

. estimado cidadão s�. Mansu- do sr. Manoel Cardoso e

-- -- -- -- -- .--- eto Testoni, conceituado agd- Da. Maria .Iulía Car-doso, caril
MAQUINA DE ESCREVER

I
cultor ,resíde��te em • Gupar: 10 disti;tto j,?vem Israel �O�$ALEMÃ ADLER '. .

. j Caldelra� filho do gr. Fenen

'(l9{"ul.a,
_

oendo pela melhor o� I .-
Srta : Léila Porlo' . te Pedr� Comes Caldeira, re�� �;É�"

Lerta, Ver e tra_tar � rua. São'
.

'..
'.

sidente .em Florian6polis. :; ;j;1
Paula, 126., ..'

.:_il- I, �efI�n� na date; .de onte� o Ao distinto jovem pal"� en� '-li,
-�----��.� -----�. 6lfiiversarlO natallClO da $l�n......il�j 1aúa.lad ap §0:J,OA $Oül'BlA-;,;�:)�

I' patica e di�tiiita senhorita ci.dBde�; ....C;;l�
LeHa Por!:Q, diléta filha do es-

",'"

f·imt;i.do NASCIMENTO:

�aranTirá ..••
sua vitoria'!'

rOME NUl'RIL - o tônico

• • a' � • • • � � .. • .. • .-. "... • • � lO • • • �

Quinta-feii'a -.-' ás 8,15
Jaml!!s' Graig.· Sign� HUãÜ' e' Ednmud ·Gwel.n, �m

gigante - e assegure

sua vitórÍa nos esportes.
Nutril - a formula den·

lifkamente per{f;ita'
contém os principais
!:'lErnento:; reconstituin-

,
.

.
.

TESTAMENTOS"

dem.onio insinuante... e uma linda e eesquiva
cihl.�.. :.socios numa aventura como poucos terão tido. 100
pOi' cef}tQ �çã�. U�a :surpr�sl\ cada minut�! Acamp. Com�

. p1f?!llento NaCIonal. - _lJmve rsal Jornal. e Suor! americano .

. Pla.téa 3,00 e 2,09 -.-" Balcão 2,00 e 1,50'
.

.... '" f:_ �� � • • .. .. .. .. " .. _- .. ,,'.. .. " .. � " .. .. ..... " " " ,. " " ii .. ., .. lO .. ., .. ç

"O .PREÇO DA' FELICIDADÊ"

DE PAPEL
a digestão. "Ãceitamos qualquei' pedido dO$

canudos, copos' cônicos, etc., ele papel;
:Clj"f COj?PÓRATION pelo �EEMBOr.SO POSTAL.

.

Oferecemo� também o CUCHÉ WRiGLEY�S···
'Estamos

.

interessados por vendf/dore�, viaJ.��
d.itribuidoTe(

. .

.

. .. __ "

Di.�tri�uidOTe$ EXCLUSIVOS
.

.' A�.F�EOÓ ZANOT'fA &.. elA.
Ave.nida. Mem cl�. Sá7 '2478 ._ RIO ..

32�29,79 .

É UM FiiODUrO DO

í..P,SCRp,ICR:O L.I(�ilr Cf;:' O.CAiU Y.AVlER S. A'

Jesus"
de 19nelro

fAZ TODÂS AS ÓPERAÇOES BÁNCARIÃS NO PAIZ E COM O
.

E��e gr"::J,, edueandlir\" man tem ' curso' liécimílária, . cC)m�$tll,
dele;: - Gjn(l�íol ti Colegial. iCf4�si�ü • cientHicill.
t:SCOLA TECNICA DE COMERCIO (Reconhecidg) •

EXTERNATO
.

['poca de l11atricl."la. para todos os, cursus: de .'15 Q 28 de hVl!reifl�.

J(eRillicíG de alllas �m 10. de Mu;�o:
.

dois

I /11A TRl/.. :

i3:um�nn!l, Alamed'l Duque de v;:xias 20
.

. JJJ:.PUSl IO :

s. Paula, Alameda !latão de Piracicaba,
lZi

Fone 1410

-

Tnmsportadora Blumenauense Uda.
Tfa�sporte de Cargas _e Enc()m&ridas

elltr�

oi CUf'ítíba e S. Paulo
,oinvtle - Brusque e L�,t(!s

Eãri FG�5FFB'F71�ztsâWJ355 fÊ· ;ii »**.,- d õ-íêii + ,jf ê

TAX!>S

Dti'O'SITOS .A' ViS'i"A (retirf.!dca li.refl·

DEPO'SITOS POPULARES (Límite4e Cr$ 10.000,00
D1:1'0'51T05 LIMiTADOS (i.imite -de Cr$ 50.DOO,aO)
DEi'O'SITOS LIMlTÁDQS' .(Limita de Cri lDO .000,GO)
CEPO'SiTO SEM L.IMITE

DfPO'SI'Í'OS A PRA:irt FIXO

Por ti mês.e:!;.
Pór 11 mê5�$"

Pi:i'O'SITO DE AVISO I'RE'ViO

Ihti"idllS �ediaÍl�e prévíq 1Í,I$Q:

Ds 3Q diQ$
De 60 dilôls.·
tia 90 -.!ill!
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pa:rtidas' reetrzedas
AS por 6.xO; ,ara o OL/MP/CO.

PARABENS��:,o iutebol BLUMENA L
e

,

1:101S,- e

nas duas

em

pretende participar
Diretoria do Cfube

COTe o' t.:�Jli)r! êll1lnenta a in,·a

ESQ dos irL:e1us qi.tt.: I'oubarn o

EO:SÉgO do seu ldf. E..:ta na

tlOI'3. d·.:; in1l'far. urnn guerra
total C0Iltra aS n-ll.n�cas1 iXlfnt&S,
rnosq'rütO�, pulgas, tn_1��23. etc.
É Inuito i�,('iL eOlYl DEJTEFOr��
ü llOVO ilJs�'Ucld� dE: �\-Içi}o pl.:::1"
rn0:nente"! à bB�';t: c:� DUT. Faça.
o seguinte: ��pllqHe DE1'EFO?-J
de ac:õrd;) conl �,(":; iestru(:ões
es!...:ritas na lata� PE.:ça aos sellS

visinho3 para tarflbérn_ üuuni
z�Jre!'n as suas CEàsas corrI

D1�;rEF(jl\J. E.::.t,�b:::Jeç8� �.?�-:-.jm,
un'l vel'dadefl'(j ";_:ol�df;(J JE:�lSO""
lanlenío � enil!e íl ��ua .l'I::·sidên-

'(Oia e o mundo (103 insE'tus no

civos! Veja CUlllU é simpks.
práticn e dl1rad,'\lI'o () lIó'O de
bE'rEFor�. (�odpeu;_" nl:.�')ta fo1'-

.. rnici;_�.vf:l_ can�pa-nh�l de t-iane:.,

l1jt-'nlO. prUll1íJViàa para fi lni..;l,nr
hlgipne e- :;o�sêtrl) do ;:;e�i l<jr.
DETBFON I� ab�ull\tument,=

- inofensivo _à s,")uàt:"� pHrque ::
...ó

tem efeltu ;'Ô�)f<: os c.lii;lHii� de
sangue lriu Ct)ITU'{.'c (_; U:-.B*JO·
bojj� lTjeSJTlO e le!nbre-��e rl1;: qu�
DETEF()N é mUlto r,conômico,

'

porque .. ó "e usa uma vez, de;:
, Im CHl 30 dia;;;,'

-

'- Ã venda em tôdos as fof'
- macios, drogarias, empórios
e demais cosas do romc._

Distribuitlol'es:

i
I'

i

llk I-Ierbert Georg
ADVOGADO

Comercial'Dr. RlUlens V�!a�ba�h,
CORACÃO PUlMAO - F!GADÓ - -IN�HS"!N05 - RH1S

-

'i?EüMATiSMO -_., O!ATERMit, - R;;iO$ x -, f.t.:::TIt()
- I

I

I ,Rua 15 de fS Biumenau

A. �critátii)

!\I.;Q 15 de N,"'1e!:'!1bm 1Q4!l

Bhimer:�!.! """ Acz, C�Íllrill(l

CARDlO(;RA!'iA
'C��íi� fi ii:�'!ti.:i:

;W,li íi�M f!!:Tíf,;r;;, ti' -� ���, ��
C O N � U 1.. '7 A S: éZ$ 8 Ih ti " � E .;b :; i:zZJ

"

r_'ierrotai'�ílG§ es pdaeu'
f3n:::,]�r'it,7 o r-presen-

\'ericemos pm-(_lU"2 ,1(}&:h�H:)S efetivo. Ar écic muito traba
,

rmrito mais Í);xas péti-i.��é.S fú- íhcu em auxílio do quinteto,:,
l' ,- . , " '1

.-

: ce",:s para os { ?h� �;Lil;es 5Ü;;:;:U;;, V notave Z:'lgUéU'O, n::> SégU�'
j anto o PaiIY-:<;:HT:3 corno c do tempo, passou a Jogar no

, Olímpico n
â
o ti-'Ei'2.Tii1 CEnc\d-1 campo advci-s ário, chegando

.

dades de levar de vencida o! churar =rn '�:;0:11 "
. f

Y€pl'csentant,; d" t\,ie b6l: pa-: O Olímpico apresentou um

rarraerrs e . O fh'ÍL.uüa é, posi- I bem quadro de amadores,
tivamente, UUl qü;::;.d;·o fnl-' Não poderá mais .f'ugir á dis
ifillss;rno, Elü ��:2Lc:; 05 jogos puta do campeonato da. L,B.A
di:fBüaztrarn03 urna �;upel·iO- Tem quadro para a cabeça,
i-idade nítid:l.. O Palmeiras Confirmou-se, pois, a nossa

teve ern f\j �cáciGt o !,.�U !rr�eihoi· I c�·piniãq. O clube do sr _ Ri
e lernento . ,{) nonta (E,eita 1 beiro de Carvalho poderá dei�
" 1 d "

.. ..

I '" t tco ore
'

V<2:;1.!� c ia � úia, t:le- i
"-{!1';_4 (l{' ülSP!':' ar o carnpeona 07

UIt}"ando gi',"-r.den"21�te � Si.;á I mas não POi- falta de um "on

I forma. O chute que cku, lá ze?". Ele o tem muito bom,
I l;dil.s tantas, ds cü!can!ta", foi A torcida do "p:rénat" a e�

(um espt::tá.:uk, 'fe1:;;:,eád,la
_

tas horas deve de estar satis-

I �:('cuud(lu-�. be,.m, l"_í(�ireies 'I feita com a exibicãc: de seU

I 10'>'OU murco O::-Hl, �,<: 1r�'111. quadro _ Apesar da mcesaan-

iambém, O goleiro Oscar

€:S-,I
te chuva se pode observar- que

t"Vt� ehi gral1d", dia, _ ,!!;,� pou- o" coach" Leleco não tel'á
ea s bolas que o chamararn á receio de confrontar o seu eS�

intervenção f.;:;!';:nri. defer:diclas quadrà;) com o de qualquer
I::.J1'.1 Lriino, bez;:veI�!C'_üe es oub'o d·.!he ela LRD. Leleco

; ti; �e\�1 ótima fo'm::-._ , , I :�mpl·e sc_ rnostrou favoravel
I Bú!� fl'ac,uct,Ül', l.J?J) C-i>.

Ana-I'
a renova

ç
ao de valores. Po

I is, O V0t,"l'B�1O "�L::df"� ;jé!:r2'CC r isso apresentou um esqua-

I qw"
boiou c W Ccc!'.':p.í. Oa de-! cirilo tle 110"OS. Não tenha

v ido ""0 uét�::;nio r,:õmp'.:, cu ! mos dúvidas sôbre o clube da

\ dclii_tÍ.c.-;::_; e,-,;õ:;_C0 ()E:: já o· Alameda Rio Bra"nco, Está
I P;:'!'SCf'lY3, melhor do Que antes, quando
[ () Ojimpit:(;, :::ú:.:' r fõ c;:,ck:ns em 3&.iaS fileiras militaoam
! ele Leh,oco, b::.�;;�'1{;:" \'-;\_:ii0 :,::.,' ;1!r,A..úo e ouf.ros cm,jazes que

u;!:.Y'f.i�la iL;- dC:�::��l�_'�). L( ./ . ..__�;

dê ve:ncida (r;e:ir_-:_:::':'"1.t..:; o
,.:
ü1:1'"

2{:
B do FU:";:.. Y'..:5_.
Não Fôra 2 subs.litl;/Ç:J_o..

de

Waldir, o eS;.:l'iJlach·z,o J;" Lde-
-

-

• -." ,ri. T� �
co nao ter!a t�(lO vaz.aoc . dL

vez o Olírrroico aí verscesse de

seis ou mais R zero" Foi pe-
! na o afastan"lentú co goleiro

IM�F"'ft ....;
J n �

-

� _ t; i!..

IA
, ..

i

. _ (: E ri+ani« perdeu a primei
1'01 partida, com o Palmeiras,
pm' 6XO; a segunda, com. o

Olimpico, por 6X3
Para a Frenie, pois, despor

!:lstas de Bl.urnenau ,

vencendo Ouirae
muitas vitórias!

esetrnos

vitórias

5, Pt O •••

do c ampaünato
Hamiu-se <tnte-óntem a Con selho Del iberat ivo, E o

noite o Conse lho :Oe!i�crativo peor é que não há razão que
do Grêmio Esportivo OErr:p�- justifique tal atitude. Poris
'co que,. corrtr-a a expectati","'"a 50 mer.mo se torna mais la-

geral, decidiu P <'Cb, ;:k�ist&i.1-, rnentável, ainda mais depois
ela do sim.oático cid':;e da di"".' da exibição que o Olimpico
puta do c�mpcorHi�ü pal;xoci- fez frente 1'W Brital1ia. O
nado pela LEI::' _, t:'l:'i 19"�::. !" co�c.h" Leleco apresentou

Con'lo nãu ;.:::;dia dei1:ax de' t!n1. _ exce!ente, quadro capaz

sei', a :ncúci�� CC!�'i'el; cfiE'�'2 de grandes feItos u() ca:rnp€o

I
na cidade e:::;cÍ;:: 03 ma;�- de- : !::éito da cidade,

I sencontrado-;; n" eomerd:ái"!os: Segund'o l:ambem consta 8[

Uns são favo!,,,}yeis á dcc.:iúio decisão foi em caratel' ix'revo

i do Conselho, enquamto que gávcI. E' pena, Os desportís
: outros c:r.it!C�::�I11 acerba�-nente tas bIumenauenses e .princi ...
I ,/

tal decisão. :N65 c5�amos com

I 015 ultirnos�
I V:mo" n��r.�, - cnl.", � s n"�1.. OJ,.. ç .... t.a::=t � .... Lij_.l._�. li ---�,...

, hatendo para que o clube da interesse dêste grupo negati�

t Alameda Rio Branco 'l"e;?n;;;- vista. Decididam,,"nte ê:;te
reces:;e no cilmpeonato deste �-;',:po quer mata]:' o incipien-

'. I ano pai'a maio::, �ntel:'esse do i te; futebol blumenauense.

I futebol local. Assim, no en- i' Vejamos mais <,_diante a

tallto, n.ti_;') quizerf�m e�1.lender-: cCHlscquência da infeliz de""
Og 110T"L1.tl.!!S q:;...:: constituern o' Clsao.

palmente os entur.iasta.s do
Obnprco Iarnentam profun
damente a falta de visão e

Riachu8iO pretende vir

r::ui�nlenalfL�4 � ,�.}\ . ! .�.t

o a

Sabemos por peSsoa que I de �atisfação pm'a o;; clubes

I veio d<! Flor�an6p(;li� �ue {} I náuticos, locais I pois ,0 Rla
Riachu,"lo, daquela cldade, chuelo e um dos maIores va-

'pr<:�{:ende vir li Blumeu8.u pa-l Íol·e.s do remo em �a.:'ta C:a
�<a as l'egata� que o Clube I tarma, Suas guarnlçoe�; tem
Náutico Am.irica féU·ã reali�: nos i"epresentado em diversos
zar em julbo se foo' convida-I campeonatos brasileiros sem�

do por êsl.e clube E' m.otivo I pre com honra conquistando
_- -- -- --- --- -- --! ótimas colocações, inclusivê

1 O
f/f'... ! um campeonato brasileiro.

r �!to
...;"'1> .,_;.'

.....

1·.t:� ....�,J. rt7:""" 0;'(,'
P d' ,

V'� \��d���{� E Imos, POl�� ao sr. lto-
, i'lJt:",- .. ". ,," it)� .

B 'd!ll _"" -" -;;;-�., <N' nno raga, preSI ente da 80�

ciedade da Rua 15 de Novem-
1:':1'0, que oficie áque1e clube,
pRra que o tenhanl0s sem

Clinico em gerai - TIGir,menio pel"s falta em julho nas nossas; Rm
OI!d05 UI:ra·C;ürtCis

Opcraçõc� -

ESPECiALISTA-

guas e o possamos vê!:", em

confronto COln os nO!il�.o:;.

Faca isso .'111". Brs.ga e a

plaudh·eino�.

CGn�u!f orlo: - TI ,_'iV(,':;3G :� de
l'i8'!iO ['"itEt

Oper�-;lc:; nu3 {ic:ip�tQh

FeVHf'iro

. -_.-' _.
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lnu r s casos de envenena
---- ---------- -------

----�-7-----------r
- -�-- ----�--'"-.---------

pão nesta cidade está sendo vendido á t'az�o de
padeiros á custa da miseria do _�O_V(_!____.IO pãJ -r.-is-sous

doze -cruzeiros

de c'ada dia. Está em tempo da Comissão di .Preças agir
� • .. ganadcia' dospaniticadores '

. o
'

'. O povo já está cansado ele V092 haja visto o fato do pi_
.

ser explorado escandalosa- so do pií,o não corresponder i;ui

O.
m

�.
n

.. t.e pe.lo.'.S
gana_ncios08 s: .I.crit.é.ri.·o..

es

r t.
a

..be�eéid?. n.a.·. ta.
b

....•.
e�

.......•.....mzgoli da econorrtla popular, I la de preços; isto e, ?ICi$ .t;_i'ii;

I
que �e locupletam nós lucros i zeiros' por quilo. ..''_-'

. exto�$ivos.� :e8��r�hantes, sem I C.orno •
prova cUid.e.nt�.. d.u.·.m«;dlr ali.' .-sac.Tlftc.(os. � .os so-

II <l,_ue afrr.ma.m'!s, adqun:�o.�,., : '"-mentos que as Familia» hu- ontem, um pao da pajuftc{L�
\ mllde« estão. sujeitas, ante çõo, do sr, Fredy WacholZ,
perspectivas de dias sombrios; estabelecido á rua 15 de No
em �que a : misé�ia ronda os oembro; pesando 157 grafrlas,
lares de centenas: de operá- flor dois cruzeiros.

.

. EMPREGADnS I�L. .

.

1., '\ O clámor' público' que� ,

I Precisamos de 2 garotos. até agora, tem surgido con-

de 12 a 15 anos, para servi-I t�a a onda :de crimes e injus
ço leve de propaganda exter-; tiças contra a bolsa. do povo,
na. Pagamos ordenado de tem repercutido em todos os

Cr$ 300,00 mensal ou seja de recantos do país e essa situa-

Cr$ 10,00 por dia.' Tratár ção de intranq'uilidade social
Hotel Holetz com José .Paoati 'resulta do descaso dos pode
quarto rr, 21. i res públicos em zelar pela

i salvaguarda dos interesses do te momento não !,e.1tl :h.avido

I povo, permitindo que os. ex-
1 fis�al.ização. c:m torll()<d-o.

ploradores cooperem para merClO panlflcador�.
.

DIS-. . - .

l' , ,.
.

"

, suscitar uma sitisaçao oeric 1- Ja estt:l em tempó t;le.
tante da estabilidade da or- contra êsses ganancióQs �,x
(lem e da paz social. ploradores e agora � II Ç'o
Um dos problemas que de- I mis;ão Municipal de P�eçi/B'

Vem merecer a atenção dos i vai reiniciar suas atividad�8,.
poderes públicos é o que se : tendo á frente' o nosso'colél1a

.

relaciona com o pão, pois és-
I
Achiles Balsinl, inteme-ratõ"

se precioso alimento, indis- I defensor da causa do povo�
pensavel tanto na mesa dos' julgamos de- alvitre encarar o

Roda, da Fortuna, rifas, tiro problema di) ,pilo, nos seus

ricos como na' dos pobres, es- devidos aspectos, '$illvagua,.
tá sendo oendido pelos paru- dando, assim, os legitimos
ficad(}res por preços excessi- teresses elo povo.

' ,

. O���.L<? dasA
mslllmçoes' livres .

-x-

Rui Barbosa queria que
se escreves.se o seu nome na

frontaria de Um templo.
Assim ficava bem a aureo

la da santidade ,na cabeça
da primeim vitima do ideal

-x- da independencia brasilei-
A Constituição de 18 de I ra

setembro restabeleceu o O que eu reclamo é que
culto cívico de Tiradentes. I' se c oloque Tiradentes no

Voltou-se ao Feriado nacio- plano dos nossos grandes
nal para celebrar-lhe a homens, como primeiro pa-
morte no patíbulo, em cum- ladino da fé republicana e

!'I"l"men!o á iniaua sentenca, apostolo das instituições li-
Mas tem faltado a essas �o- ores.

lubor-m;õe:s o fervor que a Austregesilo de AtayJe

o Estado Novo scuprimiu
as comemorações de Tira
dentes. O dia que êra feri
ado nacional, desde a Fu-.
dação da Remxbdiaa, passou
ao esquecimento.'
A figura do Alferes e os

seus feitos eram incomodos
á ditadura. A sua corajosa
revolta contra o despotis
mo, a beleza exemplar ao
seu martírio, toda a glorio
sa trama da lnconildencia,

",
.cornoiicarulo tcmtos homens
'lluStre$ do tempo, soava

mal aos absolutistas de 37.
Seria talvez um perigoso

estimulo .a que outros so

nhassem de novo com a li
berdade.

lranscendencia do .aconte
cimento justifica.

No entanto, a data pos
sue a força de um simbolo
heroico cuja significação
deveria ser inculcada no

espirita da juventude para
que pudesse avaliar sem-i
pre não só o merecicento do
Martir, mas sobretudo o sen

tido do seu sacrifício para
a nacionalidade.

Un10 necG�sidode
ead(j

para
e�tobe'�ciITu�n�o

O, EMBAIXADOR PORTU
GUêS SE INTERESSA
PELA EMIGRAÇÃO
LUZA PARA o NOSSO
PAiS

Rio; 19 (Meridional)
Revelou-se que o embaixador

1 de Portugal no Rio, na sua es-

I
tada em Lisboa, pretende en-

Bocaiuva, 20 (Meríd.) -A

vidar esforços no sentido de me�ida que se aproximava o

que a emI'O'
-

t eclipse total, a temperatura
, "raçao por ugu:esa . . '.

I para o nos
. - c I

cala rapidamente, obrIgando

lfil.r. i ri. D."Dto no ep!1rtido Rppubll-./ ��!�i:Oa dr:::�:��:i�:��:;:�<�ll
�

__ tOdOS, �
se

a�:��lharem. • -B�c���:,ç;oO d(�:i��:n!r}
6 U,� I Ui �\, I l", n '" U lU u

te decreto de Salazar. .

pessoas que aqui se encontra·

êa li; nG O is trilo F ��e ra I i',:-;u:r: NESTE�:�ro Lt:..C,C;�o·m��g�r:arn�d�e!�qudOan'tI.Ldaa� =��b�:�:de�:i::'�:;;�!f':;O!som ra os ossos, per elta�

Rio, '(M.) _ Grave cri-l ção do partido na mesa da leita a nova diretoria, verifi- de de titulos já colocados nes- mente.

�'=, d:vulga o "Diario da Noi-I
Camara de Vereadores. i cou-se outro desacordo, deven t� cidade, precia com urgen-

I

i'-", acaba de deflagrar nas Nessa ocasião teria repon-, do o sr. Miguel Timponi soli-, Cla de um cobrador o'u uma' Bocaiuva. 20 (Meridional)

l, "'!'t",s do PR do Distrito Fe-! tad� a divergencia entre a _di-' cit.al" a sua demissão, no que i cobradora. Mesmo os .que ti- - Lançando, ás três horas

t'eral, cuja diretoria recem I reçao local e os altos orgaos fOI acompanhado por seus
verem poucas horas de folga da madrugada, um balão de

{' leita na convencão de ôntem I dirigentes do PR. Agora e- companheiros de diretorio. poderão apresentar-se. Pa- sonda, os cientistas obtiveram
. ,

- gamos ótimas comissões, tra- as alteraçõe termo-elétricas e

coletivamente demitiu-se, sen-!
NUMEROSOS CASOS DE !N TOXICAÇÃO ALIMENTAR tar - Hotel Holetz, quarto, radio-magnéticas do eclipse

do acompanhada nesse gesto -- OCORRIDOS' NO RIO -- n. 21, com JOSE' PAVAN. 'solar.

pu.t· inumen)s diretorios dist.ri- \ Rio, 1.9 (Meridiona.I) ,- A, depósito d.e leite situado na

hHS. Os antecedentes do ln- I DelegaCia de EconomIa Popu- Lapa enVIando amostras do
dclente não ,:�.tão ainda es-l1ar está vigilante em face de I prod�to ali vendido para o N �

c1arecidos. No entanto, afir-l I exame de labora;ório. Os O l a
Bla o "Diariü da Noite", a de .... numerosos casos de intoxica... consumidort=:� queixaram-se
:,inteligcncia remonta do tem-j ção alimentar, tend ointerdi-' do 111J1.U gôsto e do aspecto do
po da escolha da representa- tado, na manhã de hoje, um leite.

Retogto de P,anttl

"a ()d'Bell"

Relogio de "1g11
"jUlç j

Comércio f!

DIsrRI BUIDORES
lm.lustria

G e í ma n fi S t e i fi S. A,
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de Arte'
CONCERTO DE MUSICA DÓ MAESTRO FRANCES FER

NAND JOUTEUX--

Receb-emos ontem a visita anos, Fernand Jouteux com

cordial do consagrado maes-' pôs a sua genial obra" "O
tro francês Fernand Jouteux, I Sertão", cuja opera. extraída
discípulo dileto de Massenet, do famoso romance "Os Ser-

I que ora percorre o sul do pais tões", de Euclides da Cunha,
----.

I e:nvia�e� de confrate�niza- i s�r� montad� no Teat�o Mu- VAI RESPONDER O

I ç�o. artIsbca, tendo reah�ad.o j' rricip.al
do RIO de .Iarreiro, es.:.!

varres concertos nass pr-mcr- I
te ano, sendo custeada a sua' CURSO DO E-X-DI-

I pais capitais, onde tem mere- montagem pela Prefeitura TADOR
'

.

cido os mais calorosos apfau- Municipal do Distr-ito Fede- ,

;

I sos da imprensa e das mais IraI., I Rio, 20 (Meridional)

I.
cultas platéias

..
Fernànd .Iou-

i
O célehre maestro francês Segundo fomos informados

.•
o

teux, que é autor de mais de realizará no Teatro Carlos! deputado Agostinho Montei�
, cem obras, fez seus estudos Gomes, no próximo dia 4 de' ro ocupará ii. tribuna da Ca-

l musicais no Conservatório de junho, um grande concerto mara, quinta-feira, para r-es

Paris, onde foi aluno pr-edite- musical em prõl das "Vitimas ponder ao recente discurso do

I
to do imor-ta.l autor de "Ma- da �uerra socorridas pelo Pa- : sr'. Getulio Vargas.· no Sena.non ", Jules. Massenet. D�- I pa

"
e em homenagem ao dr.', do. ,0 représentante da, VDN

pqu; de ra.dicar-ee no Brasil, Udo Deeke, ex-interventor pora em estudos as .eausas eX-'

o9de.�::de_h_á_ mai�_d_e_v_i�te federal no Estado. _l��:����;:::��. ec���mi:a .... e.
_

eci 'USE do sol no Brasill f. .. G.
. .

.. ,: l Por 'lia Secç�i) dé Repri?�ei1't�ç5es, Ofe rece 115 segúintes' Gjlllrtunidades:
Se o mais- pt}i!�ivel� penúnidol MOTORES diiml" semi,diessl s a fia S:ülirm, paro todos
ctue a lua tiYe;';!>e sido'mal= dos, marítimas e jl:ml CQmiiihõas) ÓQS "fíim"das

h'atada pelo &01, lIiiimÍl diver=
g';ucÍa domél',lica.

DUSCH .J r.'C"8mo fO·I·obsprV�f�f� fi
I.

-

.' ih uHa \J
I

. .
.

.

I
'cani'lU31flO dói primeh.. pag.. HúTiicno r\travez de vidroll <'05-

I,'
-

fun)<lçndo�. üculos escuro!> e
.

FGi<hi.leza. 20 (Mcdd,) - O ouh'os meios. A gi"amÍe es:
eclipse foi visivel parcialmeil� pectativa em tm'no dó edil'nlê
te nesta capital,.após ás 8,50 desfez-se e (j povo ficou ver

.

minutos. A cidade esteve en- dadeiramenle decepcionado
. volvida na penumbra e mul- com o fracasso dos astrologos
! tidões de curiosos, em todas locais, que indicªram o inicio
as esquinas, observavam o fe- do fenomeno ás 1,40. Ás 10,
r�t:;;���>o;,:,-�;rf�-:.-:';'� .:; :1 --":�,;,;;;i' I 30 observou-se que o fenome

----

.

no passava da sua 5egurida
fase, limparldo-se O diso solar

\1
Rio, 21 (Merid .)- As foto-

gí"afias do eclipse serão re�

transIl1itidas POY televisão pa
ra os Estados Unidos, dentro
de 48 horas.

Rio, 20 (Meridional) - In
formam de Ara� que as con

c;lições atmosféri�as não ..

ram favoráv."is .para ,8. obser

vação do eclipse, sendo pre

judicado em consequencia do
h'abalho das expediçõ�S Bué::
ca ,russa, tehecnslovacá· e
finlimdei.B. que ali se acha-

f.

Bafeiílças J1Ci'1l :todos 05 fins - !lombos em gemi - Mliljuinüs de t�iIÕ5 Íi� ti"

í)QS
.

pClrO Agricultura e Indü5triCl -'C hap05
.

de ferro e açQ �. folhas de fiiln�
dres --_ %'inco: '::__ :1�i.lminl0

ferramentas' em qeml.

vamo

Atenção Pro j b i çlo

Bocaiuva, 20 (Meridional)
-- Diversas fases do eclipse
solar foram transmitidas a

lém da semissoras brasileiras
pelas estações de radio nôr�

te-americanas, finlandesás' e

sul-africanas.

, .

G, " Busch J r� .. Repre�entaçõe,.
TUDO PARA INDlJSTRfA' E AGRICUL TURA, NAS MFLHORES CONDiÇÕES'

AI, Barão do Rio Branco n, 1 -- C�ixa Postal 3:'

Dono! 1388 - End, Telegr, "BUSCH"

IiLUMEN AU - S, C,

Para' evitar em tempo c completo extermínio de toda
a espécie de. caça e para a,:a bar com os constantes abusos

praticádos por certos individ UOB s.em sentimento de res.pon.

sabilidade, cemo seja o conti nuo arrambámento de·minlur

casa, queima da mata e outr as leviandadets, FICA PROl.
BIDO, a partir desta data, para sempre, .caçar ou penea
trar sob outro qualquer pretexto nás minhas terras, sitas
no Ribeirão Caete, Garcia, terras essas. que doravante Ii�
cam sendo parque de proteç ão 'e refugió da cqça.

R e 1 i g'. í o s a Os inFratores serão res,p onsabilizados pelos seu. ato�

.\ e punidos de acôrdo com a lei, que NÃO PERMITE caçar

F.
ou penet�ar em terras de do minio_ privado, si:m prévio

TRADICIONAL FESTA DO DIVINO ESPIRITO SAN ro consentimento do respectivo. dono.
Blumenall�- 10 ele Maio . l/e 1947.

UDO SCHADRA.CK

Curitiba São Paulo

Terças - Quintas e·Sobo'dos:'Curitiba
'. .

lofocmaçõel e reserva de passagens: Medeiros e C!a .. Ltda .., Rua 15 de Wovembro lOlS - . Tel. 1019

Aceitamos Encomendas e Cargas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




