
inte e cinco mil Cisas de aluminio serão fabricadas n rasil
case .sere' mobited«

do
o seucompletamente

rias outras emprês(1$ indu.- ele. 'a"nce da''. bossatriais norte-'i.mericana.f:, de-
clarou que os governos bra- te e Cinco mil :casás

pre_fa-I
bio« dás gràndés cidade.

silelro e argentino estão ne- bri'Cadas de âluminio� a se- brasileiras, e lU'gentinast, a

godamlo de oin- rem construidas nós g;UbU7� . redii:tidos. O #i·.

e
..

operario
Cohen, que acaba 'de -regres- I
lu/r duma viagem ao Brasil f
A:rqentina ii? Uruguai, duran- I

custo estura' so
te a l/uni corderenciou (.'0111

os presidentes Dutra, Pe

ron e Berreta, declarou que

(l() gDVef'fW entre três e qaa-.
tro rili! dolares. Será ás. fa��·
milias pobres em pagamen«
tos e<jüioallf:'nkft i1 12. e :lO

dolares meneais,mobilada e (.'Uf,!üró

88 comunistas nos EEI uu.Im �o S 8 I v oI a sntraoa .de
,-a ��t�)�=_�__�__�__��--�--��--����--�----------�--------------�--��-------��__��__����==------g.�='s�·���

..

�'����.���.��=����'_"�._�_�,�<��_=���==.��
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j
I portar

! <

i Rio, 24 (Met"idional) - O

I Ministro da Fazenda encarni-

I
uhou ao Diretor da Carteira
de Exportação e Importação
do Banco do Brasil um pedi
do da firma Pecuaria do Bra-
sil relativamente á autoriza

',ÇãO para exportar 5 mil tone�
Iadas de arroz agulha:

-;;;r .

',�

'aRiodeJa��!��E!I�!��j�!: � �DYerna�or �D -Esta�D visitará ofíeialmente sua terra natal
�.

.

O. livro diz f,ielmertte corno,
oioiam os .noss08 a�ós. Ali.·,q...
tão os seus meios de traiuspor
te_, OH, seus, vestuurio.; os di�
vfrrtimentoBJ às' fé.fas religio-

Noticia aloiçareira para

politicas. Excta. aSfístjrá ao Iancamente da
� .

tundamental

Na :ma visita ri sua terra

natal, o Dr. Allerbal R. tl11
Silva. assistiré: ainda ao lanco
me�lt() da �ot'!dra Fondamentol
do estadio elo Palmeiras. a·I'contecimento social e e"por,
tioo que vem despertando in·
«rulgar entusiasmo. i
Convidado e!Jpecialmente I

nela Diretoria da
.

Socleadde
Inramático.Musical "Carlos

,.
, I

Gomes", o governador' do .fs··
fado ,assistirá ao concerf? ·o-! __ '''''i''''i'0''M'*''''''''iIf%' .MI

Ferecido oela orquestra einio-
I _ • , ,. y

nica. com a participação do -Emprêsa Força e Luz Santa i comitioa, utsüara as obras 'de
celebre baritono Silvio Vieira. Catarina, o governador do Es-I construção da rep:i"esa do Rio
No dia seguinte, a convite da todo, acompanhado de sua J do Cedro,

a.nive:rsa:rio
hnlalha de 'Tuiti.fí

, Rio,. 24 (Meridional) _. I

As forças arIQad�� de ter- 'I
r-a, mar e ar estão' cumpr in- I

Ido hoje .» programa come- I
morativo

.

da passagem do'!
81" aniversário da batalha I

J

vÍl" ilusire Governador do Es
iada, a I"eqlizar,se no proximo
dia '1 de Junlt� vindouro.

S. Exdu., a convite do go.
vç-rno' .municipal; virá .assistir
ao lançamento

.

da pedra fun-

i damentui 'da ponte que (1 s».
iodo manelará construir na

I
Rua 15 de Novembro, nas pro
Ximidades do Hotel' Holetx,
cuja. obra lle há niUito. uinlia
i
��. j(lf'naYldl} :Url1(.f tlecessidade

. iriad;ave�, Ira.iii. vista (1 falo {la

.atuál-ponte íill� niai8 iornecer
$Únir...."f1cn ao th�fe"o .de uei
eüio� 'cada ilia md:s iliieflg:o.
A' importaneia do vulto dessa
obra ressalta do fato' elo nos

TiO municipio sr.r beneiiclado
pelo .governo do Estado. que
custeará esse empreendimen
to.

ça prévia para
de rnarrdib'ula ,

M·

!Movimentos clandestinos para
nar a republica f r a nce sa

cem

sacas

construção
no: Distrito Federal

Rio, 24 (Meridional) - I'na rural, suburbios e bair
A construção de novas es-' ros .pobres e os reparos em

colas, principalm'ente na %0- predios escolares, consfi-

tuem um dos,magnos pro
blemas d� Prefeitura cario
ca. Pretende 'a Prefeiti.ra
iniciar o' cumpriniénto do
arnp.lo . programa de. traba
lho do setor da Secretar-ia
de Educação e Cultura, de
acordo com as declarações
prestadas pelo prefeito ,Hil
debrando Gois. O prefeito
acaba de concluir ii mensa
uem já Camare do Distrito
F'ederal, solicitando m�is·
vinte milhões de cruzeiros
para os serviço� de reapa
relhamento escolar, Infor
ma o prefeito ter destinado
f'ste ,'ano a verba de oito mi
l�ões de cruzeiros pàra �,s
CDustruçõe8 de eatabelecimen:'
t("'1 e�colare� e reconstru
rão fie prediol'. DeSfia ver

ha ;á forsn'it dispsndidos 3'.

milhõt"ll. Com os vinte mi
lhões solicitados. á CalIlai�a
Municipal, a Pi-efeitura disg.
porá de vinte e cinco·" mia
Ihões para executai', o pi-o�
grama do exerCido', corren-
te; Adianta o prefeito que
é seu Pl"oposito solicitar,
pa ra o exercido do �no,pró
ximo. vinte milhões de cru

zeiros para a conclusão de'
numerosas o.bras, tambem
mobiliário e todo m.ateria.1
�acõb,l' ÍndispenAavel.

Os.lnslitutos autorizados a
.

.

·conceder o-financiamento de
transações imobiliarias

valor' do imovel que ir-se-ia
criar: para grande parte doá
necessitados de casa propria,
c-uja situação 'é de verdadeiro

iii

mais violento
ministro

o

sobreda ponte
o ribeirão Garcia
-

-

discurso
Ranladier

,
• iii

primeiropronundado
1--

Anunciem neste Diário

. Rio, 24 (Meridional)
Os Institutos e Caixas dé Àpo

. rei'itadoria e Pensões· foram
a�t()ri:i�dos a' co�ceder .

o
.

fi-
.

'nan�i,amento integral das Úan impásse para ,a realização
s�ções hnobmá�ias. sob gat"an- deste o'bjetivo.
tia hipotecaria,; ou seja até o'
valor dQ hnml'el apui'ado ,sob
i'�gOrOim. ,avaliação. e dentro
do' limite mfudmo legal.'" :: O B�nc� .Cruzelro do Sul fiO-,

.

.

A aütoi"i�açã� foi. tiáda POi"' tle instalar agefu::ias
-

i
parlaria' do Dire�or do' D.N.T.! . Rio,' 24 ,(Méridi'onal)
�ob o fundaménto dO. êrii:�rio O Mifiist1:'o da Fazenda clefe�
até á,g';ra. vigorante.' no s�nti- riu' o pr.oc.�sgo do 'Bal\éo Cru-

""céu --:'(t fL;,i\'ioso i'agitadó1" do d� .que �odo !�t�ieS&ad?, se zeit-o d� �ul. de Sã.o P�ulo. en'\.

.• ,/

t 1 VJ'ntemH' .

em 23 candidate a aquIStçaO de lmo- que sohclta autorlzaçao paral�pP$ o, .. f o . ..1
• ••

l'
•

A' .

. dê:írlaii> de 1'841" gràndes. ho" ,_vel superior. fi: 75.000 cr?-zei.- msta ar agenclas em vare.

r'ri1�nágé�'s f-i>ram prestadas á

fros! trans?-ção' esta.
que so po- I C�ncha. F�rtuna, Le��. Mo

", ',";" " ':';' 'a' Ao .:.ove..nad ....r de ser feIta, sob hlpoteca� de- gl das Crl.lZeS, PatrOClIí.lO, Sa-
, sua, tn�...or,l. v ""

"

".
, .! � P' B d.' "'Macedo' 'soà"'es e Silva presi-,�lendo _entrar eom importancla pueal, reSidente ernar es e

:,'ttiu'.'BiS.-' sol�nidàdes. ! córrespondente li um terço do Santos. '

<:

Par-is; 23 (United) - "E-l sembléia Nacional pelo pr i

xistem movimentos clandes-

\
meiro ministro Paul Rema-

tinos, direitistas e esquerdjs- �ier. Acres�en:ou ess� :sta- C AMP A N H A
tas, explora�do' os atuais

\
dIsta que al",uns clr_ulo5

CONTRA O JOGO
-

'

pensam na repetição das de ..

: CLANDESTINO
disturbios sociais da França, srodens de 6 de fevereiro de'

bl' ". 11944" r.'. •• .
.

5, Paulo, 24 (Ma":d:"'-ll"ll.para' luinar li 'repu lca.' - . i' 01 este o maIS VIO-'
.

"',..u Q

Eila seilsadoiisJ.. ravelaçãp Ilentu díSClH"SO {,ue u sr. l��,
� Num aprazl"el ri:'canto d�

foi fdta, Iwj<3, pêl'ante II>. As- madier pl"OIUmciou �.té LOJe. I esh"'nda Itapêl'u.;a, logo a
I : ... ida de São Paulo, foi des'z
';' t;obedo um caggino luxuoso,
montado recentemente. numa
bela vivenda. dotado ele todO'

'1ld � conforto, Os frequentadore�revogq m: i (�O {:'pss;,'o, avisados em tem�
. po da "batida" policial, con�

Rio, 24 (Meridional) -' do certidôe3 de nascimento c I ".eguiram fugir. As autorida.
Sob a alegação de haverem I outros feito uso destas para! d(�s d.>ti-.ré�·a1n l1Umel'08()S. em
'sido condenados em lei revo� serem licenciado:; do se::viço! pl"egados do cassino. qU&lldo
gada, imp?1.rriram habeas cor do exercito, no tempo da FE� I se preparavam p�ra a fuga,
pus" 17 civili e militnres aeu- qI_Je se ap\"estavu para parh· t

�<?ndo l' !H"N:-Iií.Hdo copioso
sadoíi. unJO .le tarem fabifiea� cip::<.r da llUéri'a. 'I m:iÍsrial ,b jGffi>,

i:

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

For,aD1 ctondenado§
em 'lei
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I
I
I
I

Garni I
,

I

Matei'i31 de
construção 1 que no Museu do Louvre,

em Paeis, há um pé da f�· I

moaa bailarina russa An�!
11&. Paulova modelado em!
bronze pelo célebre escul-ItOl" August€ Rodin. I

� ! l,
1. que foi o imperador Caelos :

V quem c1·iou o uso da ea-
I

hd,dra postiça, depois 4e I

tet' r,i{f... úln·igado á í'�$�Ú I
a cabeça ern virtude de \

"ma moléstia no CGiU'(} COi

hehuJo,

C\"$ 00.50
PClIl'3, 269

T.:;!i:f:;::t; \ p..,,·d�-l!,(Qm(;:1te � r

",Yti:S23 i3ó5 D��

. Ayres GonçalvesRtt5EStr-..T).NTES;
N� Ok\" :_ Se;yiços da lrnprensu Lido.

Friiçw G.::;·::!:=:, Y�lqC�l Ediiidti O·1i?on
!Sai" a07

�;iJ � fQuk: Ser'{;i:os d� lmpteflslS l-tdü. 1.

I
Nu:': "} de Abril: 241 j

ju�'��m�t;ã�§' Utd.. IIHORAR10 OE mmws

t��=-�· -
I VENDE-SE

iE!-.!'"e""Ciu-fkí;�fiOvC!�S -�.. 1= hCir ..1S i V . • -

F I'
.

9
'

! 1<1 casrutiruu» "Gf"f tíjH'.'; ..
'

,

b'" -a '

I em om estado, pai' preço ae

\ tu·mJia�. V� e f!a!Ol'·'iQ. oiici
n.. Beims, .ff:õ.iifi JQiUJ P",BSO" �

Velha, : 4

A n V o H A ft O

I

:1 que entre os 1ft'8gas da

Ano'I'tíguiJadé o maior -luxo err

tre as utensilios pal'B: a ali- I
mcc.taçàn �yét o �f.lei)"[;; I
PG!'que (", !:'aI ,,':I"'''' COpqiJ<i?»'1

. do o mais p'f'd.�,,() tlc}tI hl�'1.

rnentos j " que Hom ,>;'0 d..�.
dica ao �:"d �V'ál":n� Ha"i�� i1;;�

proclamando-o
dos deu ses.

umaB;(!:rti:i1'::;U li JCrGgu\i - 13 horas

ilr.j:õ�;,:: Ai..:�·(!O ViaçiÍ!::o 6nJSqut;f,se

q:He li fiTá.vura ii bm il {'r,'meçou a l)ri.iti(�·�·.o ':'.� iV"'��' I'
ano dê 1460, atdl".ihi<10'';;'" I

ii' sua deseoherra ii. um ou-

I�.

rÉvgi; fltw.mf ino
Ma�w Flniguerre.

q��, �P.gliWj� G<'�ll"ge SiC'!: IUlt. ti Shaw,
_

O l�'lmem qu�� I
se ovg-ulh ... dos atos de sC!'"i.ii::

, ...•. ·�lí.·lm� ê tá!} idiuti. I
Cfi1�"tn se pensasse em �rl"" I
se...lái'� porque um de ".2 ...." I,&v�-;� C;Q!n}!i beIT,.>J

{:(l.rç;;ll d ..

i!:GíSTiWS DI: IMGVt'HF'�PC,�ic=:i€ - lút6

;j'�f�9üd(! hnp(!s'�"i ele R�fida - 11(j4-

t:n�rr�:r-3 �'':!�r= e Lu% - �327-.4. !
I lü. Ot;dij;

I rnmcro no 1'OWM - 5! .. ",,,,,u,.

l-
I
I
, o sr, Erich Voight comuni-
I (la aos seus amigos, parentes!

I'
e ao povo em : geral, que está 1atendendo pelo fone 1371 -!

. Itoupava Sêca, I
!--------
I'

I Arnoldo Puetter

I
A Executa- se

!

6 que, a fJi"im!:ir'a fHHuía rI.;, I
musica militar do. mundo I

;"i (Tlafia; por (lI",jeUl di?
Mal-ia Teresa da Austda,
pat'oli preceder 0$ regiInen.
tos dos "Pandüures" for
mados por- von der Teenk,
na guerra contra Frederico
Q Grande; e que tal hi.9va-1ção, obtendo consideravd

com i

hcsp�t�� i\4u:-:icipoi -- 12üg

i-;CSj2ii�� S�H·.íe ��\!lH'l! ..:_ 1195

P c. - 1l.1!

I - 1265L A

NOVO PONTO DE AV
TOMOVEIS

;..-d:.;:::i�fi:G én TiuLQ�ho - 1 l43

�';cfi:�t\u-.a fo;4H:1;ópa; -- 1 H3
��st� de' !�it'!!�;iól - 1465
r�;?gu:â(; N,l:C:(lna} -

jNLC1"'iL?�03 '

� ·f O R D M O T O R

-'1
I---·_·_,--,___,_........_D···",,·',e fi, Camara Fábr;tG de Ladrilhos

(/:ullquu
ITZOrIi1Or!k.

ser-
-ESi'ECiALi5TA- Vi(D rm

NOIVADO
UA N

'

_, B S
·

d d I
. açao na oele a. e i Acaba de ajustar nupcias

f

I '>1 li�' d IJu..-ar<vuel cczn a g'enth surta. !llIarla li
. '" •

: -'"'1 •

R
o

d'" c.... d I do estimado jovem. Lindolfo
i ,,,,,ona ,-ottI, ueta .!lua � ,

.

.

'exma. sra. Da. Maria Ramos f SchmItt,
I

residente

Realisou-se dia 17

Beduschi

Uiroêr laffront ENTREGA IMKDIATA
(ASA DÓ AMERICA!'!Ó S. A.

Uj�ltno�
Ki:{� il�Q,�rf!,Q� r�. 1 ç"3�'!((l 20 küa 15 �� 487

HÇA:; FORD

Transportadora Blumenauense Uda. PROGRAMA

ANIVERSA'RIOS
- Rodolfo LiceU!.

Os. Juta
...

BIIIDJen3U. .. Curitiba e § ..

Joiuviie
�������D&�au__�'"

ODOLPHO KANDE "ú .:PREÇO DA

BLLJMEf'�AU (-
.

,_.·olxa

FABRl A
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as �"-dS Regatas .. O C.N. RIACHUELO,
11

,hctê�erit.l'!le o atletismo elltt�!As regatas �o Améríüar püssivBlmenl) SB�:ão fsalizanas no.

. I nÓs. O sr. Werner Garni na I
( 2 f

'

� �
:: ::a:;,:Z6::l'i:mfi!;:! -

díresãD do OUmpico í dia
..

l nB agoslo. a'· Blrâ se uBciuirá ao c9rto
c(nlsiá�':a grànde. ) , I Deverá se r-euníe na pr-óx.i- I É pensamento da d':rel:Ql:"ia i;a nrra e á tarde tambfm o

Que- adianta, pois?! Niio. O Olímpico, está disposto I está d<'I" parabe�s com a re- ma seg'únda-feir-a, á tard:=.1 fazer festas durante iodo o Riachuelo.
mclhpt. mi' v.czes melhor, é a incrementar o atletismo em- i cente escôlha do sr', Werner fi diretoria do Clube Nautico dia, prolongando-se, a regata, Felicitamos á diretoria do
ter a .t:fisciplina de Arécio, Gl tr-e nós. ,Pt:�m�irame�te, resol- Garni para dirigir a parte a- Amér-ica para decidir sôbre as querido clube que vem com
nosso c01J.sagrado ucr-ack".. i veu aca�ar. com O pl:"ofi��io- tlética do Grêmio Esportivo próximas regatas do clube. que terá início de manhã, até. carinho pr'ocur-ando soergueI"

Arécio� �gràn4alhiio, é" Le, neli::mo UI>, fllte1:lol. Seu gua- Olímpico, O snr, Gar-ni, por De antemão podemos asse- á tarde. Na parte da manhã' o esporte náutico em. no;;. !;'.a

I' Vi] .em. t;nmpoj Saulzinha, a;... dro, <ttJ!ialtnente, é composto sua ve.z , já escolheu p a 1" a gurar aos leitores que será fi-
I
tomarão pari"" América e lpi- terra.

I
fcwraccrila:, ' e ,... e s a d o I .

"
: ,

; se'us auxiliai·es·. os dedicados xa.da a data de 3 de agôsto e I

'1 c;
bruto.. 'l1ma. diferenç_a as- : s? de atniadpres. E; .ag�:)l·a es-

I

ses, Fra�z Engel e Guizoni. Que. atendendo á nossa suges] quej
Sim da 'noit:e. pa:a o dia, O�

I
ta olhaucJ.()c com mars mteres-' Tra�e!nOS1 doravante, ,n�s- tão.- o Clube Náutico Riachue-jI tn'dhor. esportUJarnente, de' se o atlet isrno p:m. geral. .

ta. secçao, notas e cornerrtàr-ioa lo. de Floriamipolis. será con-I
pa.'8'1'

1"" ada de bombas e fogo" de!u� pê;o mosca para um pe-I' .. A gente de Blum�nau, prin
i

s�bre ��. ativid��es da "dire-
.

vidado :.,a participa; das mes- i
..�...

qualquer natureza � ...

f sv pesado,». c ipa.Irrrent.e a sua Juventude, çao atiet!ca do .c., grenat. mar,. .

..

L·
I

.

_.___ ___� .,__' aranjae muito menos

1 Rio, 23 (Meridional)
I Em declarações pt"estadas á
I ....:pm·tagenl, o Delegado de
: Costume-s e Diversões, SlW.

i Fernando Bastos Ribeiro rea

I firmou o que disse'ra ante
i ôntem ao representante do
: J:,residente da FMF. f�izando
I que ��ravanfe s.órnente serão
r pe'!'ffi,hdas cadeiras nmnera

i il�s n"l pista quando houver

I �:�-d� d,� aram e
_

estabelecendo
: ·,,!elra aeparaçao entre o pu.

I blieo e Os .iü�:HI,,·"es. Sel."á i

I "Ha!r!:<�nre fll"oibido que os

I
!.�i"ée{'Oi·es ieveln para dentro
,1" c: 1'111>0 bon1bas ou four05

, �

! de; nllalO!o�""y- natureza, não

i '"_"'iH'ln "inda l)1('ymitida a veu,

í '!:ri cl", ls ra n jas , tudo com o

!f�f�� .J .... tr ....;)�f:"lr" '-�"-' �r,�1�,:-idt4n�

! fu,,·LnI·-nt1n.s p�"�i'udiuuem O,�

I ê'�.pé��cul().s atÍl'lifldo projé
i' _

,.<' • v_o ,. - :�"'.ul ... i:'€,S, jn;:!' e
í détnais .E-,sistentes.
I ---- -. -_._- -- _

__ _

n ATi .P'TfCO SE NEGOU A
FORNFCER JOGADORES
Rio,24 (lVlerid. )-- Alegan

do joaos com o América e o
São Paulo F.C., o Atlético se

excusou a conceder 'jogado�
i-es para. a seleção que jogará
no dia 28 em Juiz de FOYR
contra os cariocas. Em corise

I qu.ência disso foram convoca
rios .Ioé l, Osvaldo, Pinguela e

I HOrOl·Ó do Metalurginha; DL
! di e Negrinho do América.
, ,

: P"'IIo e ZizÍnho do Siderur
i .<;ica é Ismael do Cruzeir�.
I Considera-se Que o ma is pro
I vável quadro será o seguinte:
! Chico, Pescoço e Canhoto,
! Negrinho, Dicii· e PingueiliR.
I Zizinho, Ismael, Paulinho �
! Bororó.
I-�
I "A

O seu f€lr9al

eucedi:
nos vj�

está

E� ri.-

f
I

I
I

apenas� aplicac;ão de
.

rmésl
.' .

:S· IM!· Chegou a. h�rfi ' das
-

• p�lgas 'passarem para o'
ínhndo das. coisas mortà�! In
cômodas e prejudiciais à saúÓ':;
do homem, agorà pod�m s:r

eliminadas, radicalmente, com o

uso de nE.TEFON" o nOVO in

.seticída de "ação permanente",
'a -base' de UnT. Verdadeira

. "bomba. atôrilica" para as pul-

gas e, demais insetos nocivos,
DE'IEFON é muitas vêzes mais

poderoso que qualquer outro

ins�tiC";da conhecido. Líquido dé
_açao fulminante, DETEFON
elimina' as pulgas de unia vez,
cOlÍ!' ápenas uma aplicação por
mês! É pulverizado cóm as

. bombas comuns e não estraga
as ,roupa�, ·'nem mancha as

paredes, .janelas. ou porta!>. E
absolutamente inofensivo ao

•••+•• +.••• ++� ••+•••••••••• + •••••••••• ++�� ••••••••
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: ESTABELE<;A UM ::

: CORDÃO DE :
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: ISOLAMENTO
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Peç? aos seus visiniros para tam-

bém imunizarem as SItas casas ('olll

nE'fEFON. Esiabelera. assim, um

\"cl'dadeiro "eordão de isolamento"
.

.' .

homem· e aos animais. FaGa
a experiência hoje mesmo e

lembre·se de que DETEFON.
rende muito, por só se usar

uma· vez, de 30 em 30 dias,
isto é, apellas 12 vêzes por ano!

entre .ll. sua resjdêi.l(�ia e fi mnnuu

dos insetos noci\"os!

f

I

I
1
�---.-

• elido f.empre

adversário.
Estádio

••

se a Sd

�:. ';.

NAÇÃO"

·
..
..
..,
..
.,
..
..,
·
·
..
..
..
..

MAL SUCEDIDO o EMISSÁ�
'RIO DO AME 'RICA

Sãa Paulo, 24 Merid.)
Informa-se que o emissário
do América do Rio, v o I t o ti
SUaS vistas parô. Nene do San.

j t.os e Charuto. do Nacional.
A impressão dominante pÔQ

.
l"ém é que as pretensões fra�

I ca Sfóat'arn como fracassaram

I as realizadas em torno d e

Brandão, Zizinho, Gambá e

Duzentos.

•
•
..
+
+
..
..
<$-
•

..

..
•
..
..
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...
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Á EQUIPE PERUANA ESTÁ
IMPRESSIONANDO

Rio,24 (Merid.)- A equi�
; pf' peruana de "basket" que

I jÁ se encontra nesta capital,
I M' exercitou na quadra do
Vasco impressionando muito

I
bem sobretudo pela seguran
��a e pontarIa com que atiram
á. cesta. Chamou também
atenção a juventude e o en�

t:usiasmo do quinteto.

·
•
..

FRATUROU OS OSSOS DO
I NARIZ
De Azar. Berresi .

Pôr to Ale�re. 24(Merid.)
Berrisi, antigo defenS-Ol· do

Fluminense do Rio, e atua.!·
mente defendendo 8:5 cores

do Grêmio T so6'eu fratura
dos 05S05 do nariz no jÔ!{O dê
quinta-feira contra o Rene!',
nelo Que será forçado a longa
inatividade.

Àlegre,24 (Mérdi.)

.

entusia�mo,

em cento e dez
�

milhões de cruzeiros.

�--�--�-------e-l-n--a-Ção -- Pre-j
TEM NOVO TE'CNICO O

aproveitada
..Footballel;s" é

�H;j(t� Ni}o só qetlêjo�
tà:mbam.

'.

Cornecoa a temporada inter
nacional de ien;s

São Pal�lo. 23 (Me�:�it)mtl)
T""ve inicio hoie no P"cap-,,\
bú a J!rand", temporaoa in-'
t,pyn.""ion",l de tenis ,."..... "',

?�,,·tlr.;n ...câo d".'{ l)::,j!1cipa��
\"'é'('1'll('o-t�� \""\�ri{'i't\�;s .- .� ;,�h'enti,,",
'1"'�. »",r-tl':;;'HY1do ainda o a�

"li"t';'·SUlO. Talhi';i,t. I) nUine.·o

. .b um de seu pai;;.
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paraguaios perderam
a" aviação legalista. afondou dois. t r a n s p ar 1 e s cheios de . trQpas
Os rebeldes

o unico meio �e garautiir a segnran�a '�ohelllisfério:�:���ii�;����::�
*'�;-�' ,,#�'--��. , I Retiro, Alameda -�io->B'ranco
uru.uaio Bruo suO'�re a torma�ão da 'e Garcia� PClssará,_'déJi--av,ilrite,

-

- -- - .--.-� ...

.., - _" � a ser Feii:« pelo si. 'los_e «»: AS CONDIÇõES IMPOSTAS NO SENTIJ?O DE CE(
DOI" lfIó-']& ant_I"'-"'omunis'ta -no 1'8(urjo'-ente, usit:z, que, anteriormenteç. -Ia - AS HOSTI LIDADES -

-

... III
_ _.... _ ...., çxerceu 'as mesmas funções .; _

_ _

II �\. Outrossim, o' referido' se: Rio, 24 (Agencia Nacional) mente. Dessa
Fronteira do Brasil-Uru-' SE' o parlamentar urugualo á seu próprio nome, o sr', Brun esquerda e da direit'!, seria, ,-nhor está autarizado p e I a

- Comunicam de Ponta Po
guai.23 (U.F.)- por- T. Szulk1doutrina de Monroe, que re-t indicou que nas esferas go- sem duvida, favoravel ao pla--administração ,dêste_,diario a rã que o embaixador 'Negrã.?,
"E' urgente � indespensavel pele toda e qualque-r, 1nier- ,-:veynamentais de Monievideo no". o- sr. Brun, que é influen angariar li8sinaturas"_e--proce- de Lima chegou áquela cida"
que seja formada no conti- veriçâo extra-continehtal

-

no f viam com bons ôlb.ós a forma
-

....• I der á respectiva' ccibrança . de,
-

dirigindo-se imedialamen·

nente a frente unica anti-co- -

I' ção
da frente unica anti-co- te político em seu país, é ir..I' te para a cidade paraguaia

nlunista-o unico meio de ga- hemisfério americano e <-clecla munista. Acrescen,tou que o mão do malogrado patriota' __ __ __ de Pedro Juan Cabalero, vi-

r:n_ti�, a seguran,:a :I0 h�mi5- i r-ou _que a infiltr�ç�o �omunis ,

. presidente Berréta sendo B_altaz.ar. Brun, q�e foi f��-
.

sitan�o ? quartel-general' r.e-
'. .

. �,,_ "
'

,

ferIo declarou a

Unlted-I
ta e "um caso tIpJCO"-, COtiS-1 I bem dIstInto estadIsta e SUICl- Educadoras chinesas em rnis- voluclonano.__ entrando Iosro ue as conc:hçoes- lmpO'sta '�'. -,-

Press o senador ur-ugua.io �L titui��o grave perigo para as �'�ra.ndemente d�mo�rata e

I dou-s� .'

durante a ditadura são cultural no Brallil <em conta.cto=r: � sr. Carlo .Los revolu�i?�ã.r,Uls l!ara ,_�ll!��
fredo Brun. A segu rr' referIU. Amerlcas. Embora falasse no InImIgo do totahtansmo da GahrIel· Terra. de- Los Libres, Mmlstro do ln- quer medl(l� d_�.,o:r' em prab-,)

r�� '-Y�::__ �.{:_:''''',-,s;,.,�'�,,,,,;�tl.� .:� - ""� :1
__

.
_ __,_ Se:!�� !!ra (:!�:it:���nte o �:!�rc::�:���i�::ri:;e::::da� ca no �enÜdo._déc )àri!l��?í

".", I A
.

Comuanhiu Nacional de avião conduz-in-do as-':ed\,lcado-

A
Vidros oleitea a indeni- ras chinesas que se' encontra-

i zação vam no pais em mis�ão cul-

I Rio, 24 (Meridional) turaI. '

� O Juiz da Segunda Vara da .,
,
Fazenda Publica nomeou um buida aos estuda.ntes� O Juiz

. perito' para avaliar 05 danos deferiu a prova tetemunhal,
causados á Compaphia Na� <,_presentada' pela autora da
cioria] de Vidros J Molduras açáo, cujo ()bjp.tivo é �bte�' a Lake Success, 24 (U, P. )-

I cebeu uma copia
em virtude das depredações j'ndeuização da União pelos A Inglaterra apresentou quei britanica, conforme.

populares em 30 de agosto prejuízos resultantes _�as de-} xa contra a Albania sobre a - tutos da �o!'te, que dis,
do ano, passado, por ela atri-

I
predações. minagem do estreito de Cor-! que todos

-

os men'lbJ::os a
.

.. fu, per-ante. a Corte Internaw
I
ções unidaz devem s�r:c:

_-�_';-'--'---__--- -'---- -'--c'----:-� ,--- cional. O se�retário. geral da I cad?s de, todo� o_� ca.so�

Cientistas brasileirns v'o eeotudal' Jornais �hi.n�ses aç�sa�O$ d� nONU ',Ua=ICtl0aU'hOd,e'eque rce_o,moctpldOeS r·:eçlea:o'buUV.falnilla da tribu, Gua 311í
provocai· II1�ranqUllldade� em ..

u

,.XiiigÚ,:23 (MCi'id.)� (En-. €' P;:dro E.-tleüão de Lima, em-I m,ssa latina. Oi iliiitropologis-
,

'

Chiautua-,'
. a"_

'. -I!ll�nde:r� o� e '.1gric_ui to r,,
__;,_,_._-

viadu <l8fJeeiúl da Ag. Nac.).1 tro(uJ/ogistag e CiúiJidó Caro I ta:.> eiltiio intereiisado8 em es-
-

., U 11, l) ti I
_

. ,Acabam de chegar a este vallw, zoologo Jo Museu Na-�· tudar
0$ indios' CamaiulCls,

(rcampamerit.o· d_a eXPe.diç�o ·.�ional. Tràzem á·_�nc�mb�n-. principalmente.� _n'ucleo exi��
Roncador-Xlngu , os clenh8� ela de estudar 0& rndro$ da ;�ente nesta reglao. As pesqul- Esta. afIravando a,· situ_ ..

ias Eduw'do Eneas GaIvão, região e colher 1l1ate�ial �a)' za$: que emp�eenderão .

serão Chall:gai, 24 (United) - 'I "Sino Min Sin�· Pao" -

QIf ,
'

_______..-. �__
,. de relevante Importancra ·pa- As autóridades militares sus-· "Wei Pao", chegado:.á Ligá �ão'· alimentar-

Iru (( etn�flTafia_ �o� indigenas penderam três jornais acusa- Democrática. Os jornais fo- .:aJ ,

" .....

, do Brasrl... 08·_ lJlSltantes fow dos de publicar versões exa� I ram acusados: de pt'ov_acar .ti A Iem ;ln tla
r-arn recé-"i{J.os pelos membros geradas diU, demonstrações intranquilidade em :cJia�gai, r.Jii.... . ..70' ...

da Expediçãô
.

Remcador-Xin- realizadas pelos estudantes Todos eles puhlic;aram" amplo

I
.. -

_ _

_ ---,_ --
---

�ú; d€�.endD _0$ cientis.tas en� chineses da gueyra civil. Os I noticiário das demQnstrações ,Berlim; 24 ClJtlited) - O Jos fazend.eirosH• "':�

1. tnu' fia selva virgém do· Xin� o�gãc.$ da imprensa afetados I' estudantil} e �xpreijgâ.:ram 0- general Ludus Clay' falou, Todavia,: acentuou _tetl:�dt

'I gl_.l,ídj-"��n.·.de· iTli".--iürfiO: os .'lei'f,; m:- !6t'1i.iU CS, ,ts(lUcr;4ir.tas "Lien idJin iões fa ..rol'áv('!Í_1) .a_�� E,d :�'I :h.oje, �os li_?Ynali?tads sob;e a
I l�elho�atloi esper,;udco q ;;�a;

,

-, "O '" ", '. '-, '

- fio Jeh - Pao", : H\dependefit:l, anlez. -_ sltuaçao- a JInénUu' a A_lenla- Sttuaçao se Itlanhvesse.
.

a·

i -'
,

,.

,

_' ',.' nha. E declarou que o "pia-; mou 7aint!ll�_ que tem p

!r'BÕMII�AS IIILRAULIC �4..S E-DIT A L -DE PROTEST�I' ��:, d;oj:.cr;!�!: d:qguae: e�:: I :�l�r:;'�!��:v�:ed: til.
,

.
,

'

_

',' .

-

... � ."
João Gom�� 'deI: Nókrega, calculas _dal' �utoridades mi� I ção de. vi��i'es de outro

"1 F� M 2" Tabelião i de. N�t�s' da -litares, devido a falta de co-: Jes, em VIsta: da escass
lt

.

;,
, "peração dos a!'!ricultores e dolares, para tais com

Comarca de: Bli1menau, .' - " " ,

.

Estado de_ Santa' Catari· -

na, na iorrn,a da -lei, etc.
Intimo com a presente a

I Germano Jensen ,a; ,compar,:
cer em meu cartorlQ -, no Edi

I ficio do Fôro desta cidade, a-
fim de pagar uma Nota Pro
mi8sória nó, valor <:i'e Çr$ .....
5.000,00, emitida a favor da
.firma O Ern e Cia.; e��bele
dda em' Rio do Sul; :vencida
em 10 de janeiro de:l947, ou
apresentar a.s razõe,s que ti
ver. Intimo outrossim, ao re

ferido devedor, que não foi

encontrado nesta cidade, do

respectivo protesto, que' será
tirado dentro do prazo- legal.

Blumenau, 22 de maio de

1947.
João Gomes da Nóbrega.

o senador
frente

A )l·A·
- -

a
AUUilÇâo, 23' (Uníted ) -

o governo de Modnigo. divul
gou, hoje, em Assunção" mais
um comunicado sobne a revo- -

-

Iuçãc paraguaia._ E anunciou batalha' de Pavoucúe.'
que a aviação legalista afun-I foram feitos prisioneiro
dou dois trans�ortes chei�s I preendídos numé:roso$_
de tropas ê aqutparnentos bé- mantos, -

BunDeiem
Apresentou QueixaDI1\RtO 1'1 l\_T U T I N O

.,.......,.----..,..:-.---��..,__,�----------__.;.------.-..---

Domingo, 25 de Maio de 1!!47
.

--BLUMENAU NUMERO 896

Estudos de etnografia dos indiGs no Brasil

.

Na sociedade blumenauen.
s"" repel'cutiu de maneira sim_
patica a nomeação do nosso

f'Stimado amigo sr. Rodolfo!
Frevgang para o cargo de A. O Chefe Foi Encontrado Nu

. valiador Judicial da Comar- ma Pequena Fazenda
ca. Essa nomeação não podia I Francfort, 23 (U.P.) �O ge-

r'el'xar d-e e" J'us"a
.. neral nazista Frick Neumann,I • S _ < e mereCI- -- .

,la. porquanto recae sobre um
que foi preso na Baviera, na

homem probo, honesto e tra-
"JdeÍa de Kirchwi Dach, per

balhadOl- (' dadas as suas vir. to de Berchtesgaden,. ninho
. d .. . d" h t" H- 'tl f

.

iU es CIVICR.S e moraIS, que .•... o a u re , ex· ..
1 er. e OI

, _

-'€ll1pre .<l. distinguiram no s�io I chefe dos. ajudantes, de <?r-; .

-,

Ru� 15 de-' f 'I hJ d d H 1 d·' I
� Novembro, 41 - C(lixa Postol,- 165

na �nll Ia umenauense, on- _ ens e im er, ten o <E1:xer.
-

_. ..
� __ .

----

�:;,o��l::n�op::s��::ei:o ::r:�!�:nOd:u�õe�aPOliit;i::�"�::JO-'
-

T·---S------E'---------J"l1-,·l-gou OS' ,re,'c-'," u'�-
::onéeito. I tava e5condido numa fazen-

'

'

-

,,' ,,'. �

';
Con�ratulamo-nos com o sr.

I dO,la, cujo proprietário _empre'
_ _'..

J. ndolfo -Frevgang pela roere·
- gava-o como servente de es-

d P-
-

b
-

'

-

':díl illVelltidura. Itrebaria. SOS "e
"

ernam, _ ueo
1 Rio. 23 (Meridional) - O advogado da coligação, que, br� ° adiamento soliCitado.
Tribunal Superor Eleitoral tl- uflrmou- o sr. Barbosa Lima; I' Outro recurso lambem foi

J1I:'edou, hoje, o recurw in- apreselltm...ã presunção e nada interpoãi:o pelo PSD.t -que' fi"
terposto pelo PSD de Pel'nam de provas, fazendo com que' gurou em pautas da: refereu-

, buc� contra a decisão do TRE o, advogado do PSD voltasse, té -votação da seguda" .secçãoExijam a marca SIBLI I
'

,Manipulação feit(1. c�m ,o CJ�e. manteve_ a ap�ll·ação da E'.�clarecendo que o _TSE la da sétima zona de Recife. no
I dec�a �'Kta secçao de Gr�-1f�r�ou sob.-e a. qut.:stao ,a de� . qual era �leg�do �,erem V'ot��'

I vata, te�do
..
ç sr. Barbosa LI- clsa�, pu!;', -P1obvo tdenhco, ?a

ma
- defendl'do o recurso ale- secçao

- de Amazonas. Em VIS"

g&.ndo que Of, trabalhos da tn' do expó,.to. o desembarga
votação se eíicerrarani ante<l dor Rocha Lagoa pediu que

-da hÓl"4 le,gii} ,e .que houve fi. fÜiSSê ndiado o julgamento !l�
.

thu negílf' Ih."ovimt";iltO couli'a
partidí}RÇão nji mesa de fUil� í'im de que se verificasse. ii. -'oS'votOlõ'tÍO -j}í'ofeMtof',É)á l"Hhe
cionári_(: demissível a.�hmtum I proce�e�lda c!a alega��:). ien� t�· tj�" desNrihargador Rocha
A segi.hi' ocupou a ü'ib..ma o do o I rjbmial se decuhdo :l0- Lagua.

,
-

RODOLFO FREYGANG C .•
omo slmp.es ser-

vente de estre-
baria'

spagltettí
Aletria

Talh3�jm,

maiS, rigo'rosó asse'i", , ...

Pr�dutos: de alto ��ló/ ali�
menticios.

EXPERIMENTE UMA .vEZ
PARA FiCAR .S.EMPRE.,·

FREGUEZi ..
7

-

seLl

BUSCH J
Por suo Secçõo de Representoções, Ofe ,eCe os seguintes

-

opor�unidades:
MOTORES diesel; semi-diesel e a ga %olina, por� todcs os fins

rios, marítimos- e poro caminhões) das afamadas marcas;·

IJWitte" _ IlHe rcules U
..

Morsell • "LaUsonll
Poro Industria - La voura - Residencios Briggs, &

..

Stratton
COMERCIO E INDUSTRIA

,Caminhões
-

Fcrd, de 4 rodos matri2es Sacado vosio

Germano Stefn SIA Cón;untos geradores de força e luz pa rCl todo., os capaCidades.
Filial - 81umenau :

Balanças para todos os fins - Bombas em gerol � Maquino, de

pas para Agricultura e Industria - C h'apas de ferro e, oco - folhas de
dres - zinco - aluminio c- arames - pregos �-_rorofusos -

ferramenta, em geral,

Busch Jr�
.

f� G, ...

AI_ BQrão· do Rio Bronca n, 1 - ÇQixa --Postai 3õ

. Don; I3gg - End, Telegr. "BUSCW'
!lLUMfN AO S, C.

dó só, em ressa.lva de 'secçãO'
d;[erente, Oli- eleitores da

-

sec

(�ãõ indicada. O Trihünal rleei�

Clúbe Náutico Américo·
Aviso

Levamos ao :conhet::imenio clfia <1i'l1 •

nOili.4mêníe ,.am f'undoliCi melito ...
o RESTAURAN

.

clube.. com (J -se{flúnte lWl'Glio ; � das, lJ ás ,14 hO'i'as e:.
-.' . ::"

17 ás :ii horaÍl.
-

-

- --
'

, " --
- -

��� .... '
�--

����>r�������OO�������������,·

5�':::" U II II: II .•.
�" ....

��íIRêdes' Etaduai,'Aérea ltd .

II
,.'

.. , ..

Diariamente d'5: 12,Horas: Curitiba .. São·.Pau1o .. Rio de .Janeiro

-Q'uintos é '·Sobados: Curitiba OiTercas
.

-

Aceitamos Encomendas e Cargas
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