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Cidade do Cabo, 27 (Uni, I rios". Smuts declarou qUe o

ted) - O general Jari Kris-I maior perigo é a luta ideolc
tian Smuts, primeiro ministro: gica no mundo, econorâicamen
sul africano, declarou no Par- I te- perturbado, o que pode re
lamento que não é direito res-j sultar em que o comunismo
ponsabifisa.r a Russia por to-. pareça "uma nova religião"
dos os movimentos revolucio- baseada em esperanças e con�
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-

t
08' Juizes cariocas vão esru- nários que resultam em per- vicçôes sobre o futuro da hu,

� a'::S:::Z"'(�e:�:i::�1 .

uuas as or�as ue urlBlgu eu raram �;:=á;:fg{;f�t}V�;:� ';::�::::�c:::::�o�:;á�];����1�:�;;::::;?:;::.:f:
,

',' 'r�tário da AgrÍcultu·I' -
.

"

' Justiça do Distrito Federal, Russia te� grande responsa- mas "se continuar essa pro-ri d 1'ou nos produtores do I _.

I'
II

I t � t
convocou os Juizes de Direi- bílidade na manutenção, da � paganda agressiva, ela pode-

;�'"\.',._,,.,'. �,!it,.e""�,·,·�,r,e,�,'_,�ü,,,�=,�:c;a,·r�np:':�l::::: I ESPE�,S��D�O:��,N�!R em VI'O eu os CUIR a es'
-

,�ofir;:r;e �:baat:e:: p;:�I:::; fnad�b�:v:�:e��: o :;:�:�:�� ;:!e:�::n;::'·u�t::::O �ar�r:::l�:li
nec....."aMla� para que o pro

' -

,da J·u.5tiça local e ser eatuda- ses movimentos revolucioná - Ta".Ó: -"''''f ,�.: ,;>
'.

' -I Rio, 27 (Meridional) - E' -

',��fo..,:�(ua vendido pelo p're- esperado hoje.á tarde no
da a reforma judiciária. I

��_·F_---_-·_-_' �ÇO àt:u:a1. Entre. outras corsas R·
-..

t O ld A {�;prohlêt�J.t: a aquisição de For- �o, "� m�ls
ro

b
sva o

�a-I' Nada transpirou sobre ascorusersações do sr, Negrão, O Flores da Cunhei .. 'I�?
- --,.

:ti,t,ge'IlÍ/por -preços menores,
n a" que esem. arcou em_ e_ 'de Lima para a mediação doBrasii I ' sr: VlSItOU,

'----,ec:,:"'-"a" -,.', -d' ··d I Iem, tendo festiva recepçao. 1--- R· 27 (-Merl'dl'onal) I
cre l.tq. ln IVI ua para a a- .. 10. .
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qijÍsÍ-ção de animais novos e _ __ -_ - O SENHORIO FOI TRAN_ Noticias de Ponta Porâ reve-
�.belif�f��Has; esrabulos, arma- DOM JAYME CAMARA Iam que um pássageÍrp vinde, ,

��#�ril�rtto �e fónagem. de CAFIADO NO XADRES de Assunção, 're.velõu qlie'�6� I Rio: 2: (Ag. Nac.)·- Pe-
-. .', . . INAUGUROU A CASA • ;. o· ·d' ..... ,

, "_'I ..

a pruuelra vez, desde Que
.' iii\r�tn.Qi':

.

execução
-

do, plano
.... (. , . rJnl�o man ou, a toda "nt�s� : deixou a inl€rVeílloriâ do Rio,de ;fqtat:iciamento. a.qurerçao .DO PApRE. .. o RIO, 27 (Merldlo?al) - À- sa,<p!u'll a f::nte de' náta_J,�;ill-! .. :.

. ........•-

�� iép1'9dulores de puro sa�- RlO, 27 (MerIdIOnal) o
•

- i gentes da Delegacia de Eco-, as f,?rças mlhtares-
_

de :�.cque _Grande do Sul, o depu+ado
-tHl�, i>�t�in�eiro 'e ins=minação Te1-mj)lados c:s� melhoramen- ,nomia Popular prende:am em I dif,punha� o· Em _COlis:equênêià:� I fl�re: da . Cunha entrou

.

.no

'á�í:ifi(HM l)<'\�a a meihorÍa do los de. ur-gencra, Dom Jayme flagrante Manoel 50811."0 Re- reina: na capital tranqumd�': Pa.lacio . do Catete, para uma

t��d,�-J��t;";yó.:;
.

Camara inaugurou a Casa do belo, po\'" r",çeber 15 mil cru-
I

de:� segurança,.'
. ,'<,>-,

.
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.
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__ Padre, Iocalisada á rua. Con- zeiros de luvas no transpas- Rio; 21
.

(Méidiol'lál) '.,:-:.. <}, �.

Diário
de de Bonfim, na TIjuca, -':--: se do co�h-do 'c'-:-- prédio de Um' vê_spe!'tino publica, urn� (�chav"lrt��e pre�entes o�

. BlSa s,ua p:opJtte�,ade. �a,�oel,. que notícia de Ponta Porã,
-

<s�: Ipos Regls e LIma, dignata-
,
e I'õOC10 do . Dra::ao , foi re- R'u'i1do a qual, depois de con,

.

rios eclesiasficos, vigário� dá colhido ao xadrez. A sua pri- ferenciae novamente com,' o·
paroquia da Tijüca ,e (/utrot. são �0.i efetuada �a porta do sr, Negrão de Uma, regr�S-';'
representantes do' elére e da cartôeio, onde aSSInOU o Carl- sou» C{ln�epC;"l1 o :major Ce-:

trato.
sal' Los Rios, Ministro do Ex-

.�-------�.�--�,' ------ tei-ier .'.' revolucionário,' nada I
TrjbuQ�1 'deverá se

.

pronun .. ��i�rmd_o �ra�s�irar �obre,� I i ::;:ERSPE(:T!VAS DE Nl::(�OCI AÇõES DE PAZ ENTRE os

"clar iô�ré a sitUaê:iI:o' dos Ciã'M) dd ��v�r$�U?�oz.i� ...• ""'1
f --'- CO\1UNISTAS E O· KOMiNTANG ."",."

U
...

.

Rl.'l. 27 '( lV1el"Ídióual) '
.. ";,,, . '.

�uo1entes -comunistas Noticias de Ponta Porâ ií1� I . ,NCLilJúng, 27 (UniteJ)�· 1 h-a »!'õpostu (IÚC é -<:ont.id€ni�
.

f
.

-

(" ..' I De Robert Clurnia.n) --_. Des�' da aii"H:,Í:\ mais jmpodante, é
O SR SINVAL PALMEIRA llEQUEREU A ENTREGA ormã� qu; Clt ôuvldo demO-I I.

l"Jl:do 'tiroteIO em Pedro Juan pac/tos do quartel !'!'eneral de da Ligá Democrática, que ad-
- DO DIPLOMA DE VEREADOR - P '. .

f I· ..

d
.

.

Caballero, não tendó se apu- elplng In ormam que as tro- - voga o reInICIO as l1egoclll�Rio, 27 (Ag. Nac.) - O' atendido, será levado a pIe- d
-

A lh p.as comunistas se concentra- '\iões, de conformidade c::om os
S·

.

PI· d-
I'

1 d b d A ra o fi �".Ua causa. patru a
sr. mva! a melra, um os narlO pe.o asem arga or -

b Id r
.

-

1 d 1 ram em torno da important,e priacipios €"8:postm; pelo as·

f.t1plentes d(> vereador do ex- franio Costa, afim de qUe o

I rfe
e e lCOU. a !fr.ma a pe o

I· •

J 1_ . _'. T.b 1 ., ato, que tv verl lca constan- .

via férrea Peiping-Mukden" .!'PSS(W OCLlhoco o genera
, .: ..•. '_.- .'" _ ....

tInto Partido �omunlsta,. re- rI una se pronuncie a res-
temente. _

visita de cortezia ao preslden-l par� ím?edir que os reforços I
Marshall, ct.ue teve tão dest�-

q\1eJold�stIpad-ii a estudar o quereu ao Tnbunal ReglOnal!_ -

,--- -_ - -"-�-, --- _- ,

t, DtO ntro I tre

InacIOnahsta,;
cheguem a unir- cada atuaçao.-,-- "

-

� El' I d d'
.

d
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dI" N
- H •

d
f_ U ra. enco e'l

Icaso da cassaçao dos manda� ,ettora a entrega o seu 1_ peIto a sltuaçao os sup en- A açao - o }orNCll ' e, se com as tropas do governo,t�s dos representân.tes com�·l ploma. O .dito requ�riniento, II tes comunistas, no senti�o de mCl�o: circulação no Vale do: ambos foi demo�ado e trans-
da Mandchuria. Ao mesmo 1-- _

J11$.tas., O� sr. Honor�o Mont�l- qu�._ em. clr�unstanclas nor�. se saber se dev:m ou. nao re- Ita]al - P�sto de Venda: -, correu �u� cmblente de gran tempo nos c:rculos governa-Irü devera' chegar amda hOJe. l'ValS terIa sldo despachado e I ceber os respectIvos diplomas. EngraxCltana MIRO. de cordlalIdade, I '"Yl�nt.:lis se discutem as rea-: TRES PESSOAS FORAM CO.
ções sobre a:', diferentes reso-; LHIDAS PELO TREM

() E E U U E'
.

-

- -

luções. exigindo ° fim da guer
I

Rio 27 (Merldional) ,-

S: Xp er 1-'�, en t'a'� :7a;!::I;e0p::i:�!;ed:; c:�:: • �: �;::ve�:��:�n t:ê�eft:ssod:'
, '.. .

'ii
�

II
- ' " � L L -.L L L :::�::. �uoe ��Otr:�:::n:��:��:: i :�;c�ér;:,a ;:t:����ã��: :r�::,

o d e r o sos gazes venenosos ��:�if:f i�1:����Ef;� �:�::§;�:�i;�;:!<:�:�:i
bS"NO\{OS GAZES PENETRAM NA CARNE OU NOS

(Zendo experiências com ga-' se concentram principalmente
<'i . PULMõES, OCASIONANDO A MORTE - zes venenosos radio-ativos. Esta é umCl das muitas cozinhas apresentadas na Expo- 'dcontpra. ahestaçãjo f�rroviária I Transfo;'madc----: "Cidad� dai<

Ma�iland, 27 (United) -Os Estados Unidos estão fa- I mil vezes mais potentes que sicão': A Grã Bretanha pode faze-lo. Propria pClra casa e eIta o, as ocahdades d� I ." .

_C"
.

-

g;ande. A sala é bem espaçosa sendo dividida em duas Natazureth <: Inwanttaho. to-; Meninas em escola a-

I qualquer outro até hoje co-
.

I

I
nheddo. O coronel Maurice da� a 32 quilometros de Shan- I gTlCO a

Bamer, comandante da Esco- qalWan, onde a grande mura- I Rio. 27 (Meridional)
,

la Química do Exército, deda- lha chega ao mar. A impren-: Noticia-se que a "Cidade daiS
".. chin�sa diz que os t::omu-' Meninas", construída por lnl
nistas tomaram a localidade: ciatíva da senhora Darci Var
N"'ntzu .. que a situação pm 'gas, não está abandonada,
Chinvantão era "critica". mas transformada em

..Cida.
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'�ou que e:"ses gazes penetram
na carne ou nos pulmõ�s das
vitimas. l\'!asionRndo varias

enfermidades e finalmente a

ulOrte. Acrescentou que os Informa_,'5'� que os reforços
ev.azes produzem. impregnan- nacionalistas. veiculos e a-

do-se, com os raios ((Alfa Ga- viões, aceleram a sua mar-

.,...,�". "." um forno atômico, -cha desde o sul, partindo de
conhecid()!; acidos venenosos S,hangaiwan, para unir-se ás
eo-mo arsênico, acido sulfuri- t\'"opas que combatem no nor-

I te,
na região de Peiping e-tG

.
.

E' e�,te utllizado, aliás. pela Tien T�il1. pl"Ocurando fechar
'�léncia médica na produção I o atague dos comunistas. Uma
de elemento;; radio�ativos pa� I poderosa coluna governista ra, indu:�iv",: o m.!HH�jo de má�
:.a .-omháter enfermid-1'ldes. cruzou Tungliao, ao norte de '''lInaS agt'icolas, iii údlllíirL

Um- dos ''''yétV''S prohlema'S f Mudken em auxilio a Cllimg das.

que o exercito ainda não COll" .
... I Chung, capital da Mandchu-

seguiu -resolver é a maneira partes: Cl maior que �Cl cozinh a 'propriamente dita e' a parte ria, quando em estado de si
"'omo profe!;fer seus oroprios menor uma especie de saleta. Na cozinah temos am Jogão tio. Diz-se que os comunistas

homens, enquanto pode arma- a gaz de 4 bocas e um grClride forno; pia para louça de gor- desembarcaram t<m Hulutao,
zenSr oti, usar poderosos ga- dUrClj lugClT para guàrdar legumes_li'eticos i! toalha$, '(BNS) importante !lN-to meridi(,nl\l
zes letais. 0$ raios "Alfa Ca- , .. ,_" _

(1ft Mamldito';a, ao norle de .Rio. 27 (Meridional)
ma'" penetram através de to� Os lov4l4rnns pati'ltao"'fldQée <I> cat-il'itõi' .sllilri[�aiwliü. f>Rl'a húpüd;., '·Não h" mais lu�&r noã "l"mii�

d -.

h 'd
1Iks lU' .. q � l:'J ..... '

"

t-,--tV" ehe!>.ucrn 05 .'<:f',}",;(1." -.-,�" Zenii tlú c,,,i? do <)ort",'1. ..iI',,,,a� as nuiterlas CDU ceI as; ,
. .

, -. � ..� .' v, ....

excepto &s grossas paredes de Den�e estudam seu, prabte filas dowtlbLas POi' uUU·, um vesj}el'liutJ Ufl !lUa ediçij_o
metal ou concreto. Os homens ' .Á Py;,!,osta de suspeLlley de hoje, assÍnalitndo cOilti�
de ciencia trabalham conti- \

A/tõs hmeion/trios catarinense

s. fora. t.1í e.'studar
em Curitiba (1;' as h.�sh�H!aJeSy I.mh·.e os

co.':
nuar sem solução fi problema

nuamente procurando produ- d d .. mumsta:s e o Kuommtang f01 dô congestionamento. 'Rere-
• ',.. � • aflen a e uma conferencza - �- re""'ntad" (!m N k' pel �� ....do ., .'

d'oZU' h neeessarla IndumentarIa <:.p d,. n an ln o" lu
.
·se a con_sequ�nela .

protetora e o coronel Barner a� Curitiba, 21 (Neridional) I que vieram e:;tudar com o go-' conselho politico popular,' fato para o consuínidoi' 'in-
firmou confiar' qUe consegui- _-_ Encontram-se nesta· capi-! vern�dc:r a agenda da confe�; jun.t,:mente corn urna petição {0;'fi18 o jornal que se'tentR
rão em futuro proximo.

-

rcnCla mterestadual sohre os
i
sohcltando que o governo nuI Cl'uzelros de despesas diA.

___
.

__ _ talo Secretário da Viação e pr oblemall coinUns dos dois p'romulgue o decreto de mo- rÍas faz cada navio, determi.
o DiretOr do Departamento de L'Jtados, fi ..enli;i;ar-se na pri. �il�z.a��?, �e�-al_ p�ra. llcelera_"l nadtt .?�la campauha de �út-

I ANUNCIEM NESTE DliiiUO. Estatiatica de Santa Catarina, IneÍl'a quinzena de Junho. .:._ d!i'üÜll:.�2I" f:uITIlín!l,ta, Oll� to pnhtl\�{I,
, _

,__

'l Dirrtdilst;açjio do que, há de melhor em- apar2lhamento
��r . pa1-it-,;6.dar� nos Domínios britpnicos. O �viã_o Halifcix .-_.

<':Mereurio�' da RAF leoanto.U voo em dlreçao .a PalestmCl

'··luIk. lrtdÚ/ Birmania, AusfraliCl e Nova Zelandia 'com o

'�Fim 'd�oJóler demonstrcições", dos mClis aperfeiçoados Clpa

felhos,-ilé- t;adar. Na Foto vemos o tenente. aviador W�od,
urriido�:insirutores que fóram nó Mercurio afim de darem

.·.li�õ�s §D6f'� (; funcionamento dos aparelhos. (BNS)
, ..... -:. -.' ':,:

d", dos Meninos", pelaI'< con

dições que oferece o sitio em

que está localizada para ()

ensino agrícola, O engenhei•
ro Lirio, atual dirc:;tor da "ei·
dade", informou á reporta
",'m 1.1ue quinhentos- jovens,
inicialmente, :receberam ins
tru("ões sobre o cultivo da ter�

------ -

�ONTINUA SEi\.1 SOLUÇA0
() CASO DO CA\S no
PORTO DO RIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.,\lSSitt�lTURAS:
C�S 9'),00
C" 50,(;0.;'�

Crs 30,DOTri.T:êst re
�-.I. j':iiJisiJ .. C rS 00;50
i! edo:;;;.: e QfklilflS: Ru,; S. í';J�ia, 269

Te!:c.:�fai;e ; i p:jGv�::od.omeroti?'} t1ctet

-i/ürges 1.1&5
CaiÃit FOSfiJi., 38-

Hi"SESENTANTeS;

À'UrQ ViG�ãa Cot!B'i;'!ense
Bh,ií;.2:iCHJ � Curiribo -- 3' hores
fH,.ímiHhHJ n jolr:�me � !3 hr.res

, t;!:rnena;.,-r-br�=lt!.,pcHs - 13 hores
filum�iitH� (! h'10j: -� lJJO horas
Bh.,m�:HHi �j Jaraguó: -- 13 hnr�s

"Err;pt$:':<t1: P�litQ YklÇÕO Brusquense
i)h... it:�nGu a ônlc;que -- 9/30 ho!'as
Ti!.EFONES MAIS CHAMADOS:

rre>eit"m iI-�tJniciilal - 1163

T.degj�ft: N(l\::iQnt.�i .

jNCEN�jCS:

Dr� Camara

Dlmer laffront
(:ORRno�

Ri.11l f>1nf\illr.ãf.l 11, :2

FOile 1410

Materi[�l d('
cmutruçãa

Werner' Garni

Fcczerulo BUm; refeições TUi
UGRUTA'DO LEÃO",

cozinha de primeira. ordem - CHURRASCO� PEIXE e CA-

.M'ARAO - são 0$ seus p;',liug preferidos? - Então pf()CU�
. II

i : re hoje mesmo a
-�-�_._-��--�_.�-==- i '

.;

Df��

Ayres Gonçalves
ADVOHAr'ü

ETERMITE
EM CHAPAS OrWULADAS

;PARA TELHADOS
EtrrREGA IMEDIATA

CASA DO·At;tEnICANO S. Á.

ilun 15 n. 4S7

nçAS fORD

"GRUTA DO LEÃO", em Itoupa'lJti Se�

I

I Glumdi Confia Em Que O� I
, ; Irrdianos Desejem Uma India

Livre

No Ck: - 5en:;;!}s- de irnprer.s� Ltdc . i
Preço i;�cuHu Vargtls, EdHE�iº Odeon

ISJfa 302
ln:: S. t'Q!Jkt: S�r..,kos de imprenso j.td�.

{

I EO andar -- 68.18 1 I Nova Delhi.27 O'ilierid.)-
e

[ Ghandi declarou aqui que ]1__ - -� -_ - - _ l "uma. ludia dividida não po-
I

! 'I ..10 • J l'...lii i ;:na. ser mars
.

uesmore rzaea

i V E N D E � SE: do que a rH:ição atualmente-

! Um caminhão FO1"d tipo BD,1 r�gida pek>e iuglêses".
I em bom estado, por preço de! .

_ "h
.

I ocasião. Ver e tratar na olici- . Af;creSctntou .qu�. ,I:en, o con

,
B' R J -

P ianca na lntehgenclR n oI na eims, ua ono essoa�.. .'
l V Ih . nensamerrto coerente e 11 (I
" e a ','

I' i de,sei? deste povo �e �anter
- - - --- - - '--' fi Incha COJlW uma 80 unidade.

� M
.• "

Il .".. •
_ as se ln�H;tlrmoS em utar-,

����S�fl��!{lS: 1111 - nGO
� B3�fl'

"

Oswaldo' Gomes ! então é certo que fícáremos
.

0-1 "on 1 rro 'Z41õ ! 1 Que existem atualménte,!l:J

Coktor:; �5t:;ual
lu

;l�
-

! &.�2. i :ão T<1e;mOl: ...lliz��osl comof hol, no mundo inteiro' 5,030
I N "b I H':. oera VIa eracra eva ata. -

I b' .
f

ICc,!e!(),''! i=€dera! - 1382 I O rega I d n C I
cu es zoraníaucs, com. \.11n :

c.m'poJr.hi'1 Teldonkc - 1321 II •. I ;:n!:i aciU:s:;�ro:sl;aç::�o �:�, total de 212.000 sócios, . i
i.d"ga�;a R2giil!10! de Policlo : I, 1 d' I' ,. M' II

. I

j g,,: re a "? Iii rvre •

_

ars R' 2 '

d IGQbl·,•.�te dr; U"bglldo - 'í016-A
i Cort.;;rill de diaufe disse que "nao pode-] que a ai"VOre Ó grapehnit·

��p!':G!e!1r� - i016 li REGISTROS 0€ !MOVE!}
.

- I exige normalmente seis !
l:lekg,,�i:i i"'i'<):;to ue Renda ._ 1 EH t H1PCrfrCAS I a.nos para fIorec81- mas que, I

I I mos pensar coerentemente en- I .....
Ii'mi'r�;o;(l h,ço e Luz - ,327·1\

I' B I sofrendo a ação dos r"t'OD;q'\lRlltú OS ln2:1 ses perrne.ne-
o. '"

t,rn:;;:" ;:l� F,mo S. C'lfofil1u -- Jo.n Zo M'A' • X,. a semeni:= d"'Guele vege- I,
•

y, Vd ... l(}
cerem na Ind'ia ", Os inglPses i

� .... '"

Hosj;itai Municipal - i2.08 I €DIFlC10 DO FORUM - lilulI'e,..OU d 'f
tal germinará e a árvore:

Hospital· Sanra lzebel - ll95 , I
não tem o h·eito �e m,odI í-

., dará frutos Com seis senta- f,

-:.'tl:" o mapa da In,ha, sI pOS-I. A. P. C. - 1271 nas apenas

I'_ __ __ __ __

siveI de forma ordenada; po-
•

i. A. P _ l. - 1265
.Jrêm, tem que retirar-se o e

que no Mar�ocos. em cer- I
Mercedo Municipal - 1120 3 "

Minist�<ÍD ,,� Tr�!.alho _ 1143 NOVO PONTO DE AU- qualquer modo em data fi .

� _v �v tas ocasiões, a resístencia ITOMOVEIS xada ou mesmo antes que nos .

deixem os cãos" oposta, pelo vento li. um

I
. t..em �m mà.rcha i chega &; I

I O sr, Erich V?ight comuni., _� f ser de 50 por cento da. fOi"

I.,,�a aos seus amIgos, t:arentes I .

I
ça da locomotiva.

I e
_

ao povo eln. ge_ral$ �He está � E D I T A L Dr: PROTESTO l
.. � __ .. I ate,ndendo pelO tone t::l71 -I -4 que o� édipses totai& da I

i',V' _._.::.. i .'...... ' ., ". l}tot1pava
Sêica, .

I .lmi;) Gomes da Nóbrega, II 501tl. são' m.uito ra.t'o�; que o
t

� - - � ........._ � �
-._. - 2; Tebelião de lVotas da u uno·a qu.e'aSs15tinlO's fel

I
.

t C�iiu:r.n.;a de Blumenau, I em 1912; e que �6 haverá

I �_rtl �h��fl pnet�t4f
' Estado de Sant.a CataJ'i- outro em 1961 e os se'guii1�

oH UY'J ju U!(Is fiGy na fOí"ma da. lei. ele•......;�e5 em 1999 e 2066,
Fábrica de Ladrilhós Intimo com li presente a l :5

...,.�!r � .

Germano JHaBa;>n ft C0mparf'� I flue f>xiste em Zante, uma
. - .

E r das ilha.$ Jônicas, um pOÇO,-:>.:r €�n. iHO<;"!.l carH,t';'(' :,0 '{. 1-
I d

.

�

ficio di} Fôro d<:ílt.<i. eidrüle, a,
e petroleo conheddó . há

I fir."i de pagar uma Nota Pro� mais de ti"ês mil anos; a

II rnissóyia no valor dE': ..Cr$..... que Herôdofo" qu� filil!eeu
.. "'''fi or; 't'd f d no alIO 484 ântes de Crzáto,I �:>.UU"-', ·.}I .-onu 1" fi a avo I' a . .

. Hi;'!Yia O, Ern "" Cin., estabde- menci(i.nà�·,i já em .€lílU· fa�
- � � -= ="=-- � I j R" " S!

. .) n"tü�U$ "cróliÍc8,a ..

. ... ..

<'ÚI1'> "IU 10 UI"} • til, vt"l'ICIOa

j "::1'ii iO de janeiro de 1947, ou
,

8 t"H"t"sentar 8.S razões que ti.. {;

Vt.r. Intimo outrossim, ao re

fet"ido devedor, qúe não foÍ
€.í'l.cúnh'ado nesta cidade, do

I l'e:o;pectivo protesto que será
tir.uio dentro do prazo legal.

HiumenRu, 22 de rnaio de
lY47.

" J�i(io G&fiítH. ria. Nábrega.

Fone 4-0013

Tnmsportadora
.

Blumenauense Uda.

rJ CU�jtiba t: Sli Paulo
.

.
loinvile = Bruique e La, '5

�1'iFüüT"ê?ffiBSli!7ffút��:ry=êFi?b" ,giEir�if'õ'S53"tr'* z»D!FP?-------,;:=s;;w-
�_.- -�-----�-�'y---��

,

lOS TRABALHOS DA AS.

I SEMBLEIA DO PARANA'ras
, Curitiba, 27 (Merid,)
I Na sessão de ônrem da As

I sembleia o
.

sr. Vieira Neto,
l do P,C.B" l)rotestou contra O'

! empà.stelamen.to do jornal
8U<28 cornprU$ não estarão i

cc,mplef.aÉ; si faltar um pac6� "O Momento", de Salvador,
t�, de spagheUi SIBLI.

I i'ep�tindo as criticas do seu

.! partido ao governo e ás aU
As nossas massas alimenticias tOi"idartes federaÍz, F.oram

. �ão mc:nipuladas com rigoro-' a.pr'esenfadas pelo P.T.B. e
SQ assetO sob o controle de um p ,C.B immefosás·· emendas

�?demo _depa;tamento cien- '���:9��ttftCQ, Exper�mentem os va
�o, pl"'ojeto constitucional.

ri.os tipos que fabricamos, en- Foi aprovarl<:t a inserção )"ta
fn' macarrão, talharim, spa· ata de um voto de !<luvor ao

gnerti. aletria e varias êspe�
ci.C.'l de massaS para sopas. i g"oy,,,:ynador po!: motivo da

., __ ' ""'Í: : h.augilração dá ponte intern.á�
é mC4!'_C(,t de QU.4.LIDADE,.

.... _

..��L.�� donaI Br.uil-A:rgentina.SlBtl

s (as

fUNERARIA f, K!EüZER

.��kL

'�r"�.

!
)0

Rua Silo Paula - FfilTe - uss
SlilfViçú firll"brê do simples .

tltli
.
() melhllr

(jue, em 1932, o lJi'ofetf!ol'
Cha-des B. Lipman, da U�
niversidade dá CaHfol'niaf
nos Estados Unidos, surpre
endeu 08 círculos e&turtio�

. comtransiormador, de ondas

ti vi.sta ê em p:r€!ltaçôe8,

II".,

Sh.smEr:�!f

sos do Inundo COUl a reve ..

laç.iio de qu� tinha de:;co�
bel-to hac:tériás vivas em

m«teori.tos. fornecendó as

�;;jm alJ!)io á teoria d.e Lm'd
Kelvin de que li vida chs�
!ra..'i.t aflui tl."f.u�ida por €s"
fif'.� corpos eelateâ brilh�Ü:l�
tementé HuminadQ� e que
a todo () momento bomb:u'a
deiam 8. terra no espaço ex�

ferim',
. .

Xct'.!ier. O Cognac de Akatrão
as ffiúl€stías pUlmonares.

HERMES MACEDO & el.A. - com as seguintes linhas de
distribuição:. Peças te f!mgren agens

��Borg - WãYfter", . pneus
e 'c·(Pí·rei(l$ Ílfdu:titria.is CaOD YEAR1 l'ádio$ e refrigermloo
7es Pf11LCOy velag CHAM.PJO Ns lo'lit3s ptira f7:eio Çl?EYo
ROei':, F.t.c_s n�à,eBitaFi1. tle pessoas atiliGZ e dei$embaragada;;
pt�rH. (! I;:.l"iio de �i1Uii f!eq;õeB de "i.14:mdas, ebm 8í( êemf v'di"
tÜ: .... 1'e."iiiiJi:' Vaga na moi.,.i:); deCuriii.lul e iÍ1:r.:nlfnrdé PD-nq

ta (ii <-_.:"1, Escrever urgente,. eorn O' tn/h::im:o de detalhe>?,

pa.ra caixa Postal, 1111 - Cur iliba - PAltANA;

CINE

Atenção _. proibi ção
Para evitar em teinpo. (} compli!to extermíniO" de toda

a espécie de caça e paiTi aca bar' corii ôs cbnsfantes àbusos
pnr.ticado$ por .. certos indirJid uos' sein senti.mento de-respón�
sabilídade2 como. s_eja o cohtinuo ah'6mbai-ftento de minha
casa, queim.Cl d_a mata e oú.lra� lep�a�dadqs, F!CA: PROl-!BIDO, a Dartt:t' desta data,. para sempre, caçuy ou lJlf!nec
trar sob o�fYO qualquer preti: xlo rici� trl.iiÍh:as terras, l:ii.t.ás
no Ribeirão .. Caete" Garcia, terrâs esáas qüe 'dóravante fi-
cam sendo .p(,lrque de proteç ao e rçfugia dà caça.

.

..

Os infratores serãO' resp ôrüuibiÍizadO'§ -pelós seus atDs
e of.il1idos de acdrdo clim a lei, que NÃO PÉRMITE éàçar
ou ru:n.etr-ar. em terras de dominió pr'ivado,
CDf1!iN'"!fftnento do réapectivó tló'ifo:

mumtm.CI'u_,� 10 d� Milio
. 4� 1})�i7.

UDO

�e1ri ���uio I
ISCHADRltCK
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Est
,.
.,

com desusado 111terêsse pelos
.entusiestas do iute,hóJ�

:,Por f&llt de número não se rea_izou·.
a aess�o' diretoriac,,ao A"méri

_-_ ---.- _- �.- - � -��

31 DESTE ·l\4E:S SE EN- I NÃO SE REUNIU'A nms.
CERnAM AS lNSCRI� I

COES nos CLUBES NA TOIUA DO AMERICÀ
c; n: ri;:'

HEMORROIDAS, .

no dia 31
'Por faÍta de numero não' se'

realizou li ser.são da diretoria

Varizes (veias dilatadas) (': úlceras dae pernas, sua

cura aern operação e sem dôr .

rracla foi
as próximas

Drli A.' Ta'borda
Médico - Especiafista

Doenças ano·relais .(!íslulas - flSSUr?S - temes· pruririas' lIueda
do reiO, etc.) HaeRças do estDmaqlJ (gastrile • dispepsia Ú ceta
do eslôllllga e duon�nDJ. Intestinos, (colHes c'ôn Icas

u!cernsa . pri� ãn de ventre· amebiána, ele,)

, 1

do Clube Náutico América,
para li. ultima segun
li tarde

pulmões, rins, ligado. bexi se; obesidade, elllagrecimenlo,
í mal da terro I. erisipe!c, eczemc, gOl1ürréo, �íiiIis, etc.

MAN
Cliniot: ll!,�(li('�l de'St:n"r:rriE', Homeus e C'riau,.'o.c:,

.:E lectro-coagulação•

"
, .-6,

,H ',T L 5 T A

RUA 15 de

" Domingo, pois, teremos '�u,m

Olirnpico diferente.
.

Muito
bem treinado ,só de anil.�do
res e disposto á bela exibi
ção.

fato' 'Q�antó ao Cimc-ordia

Anunciem neste

diário

,.
__.._,__ t
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lnici<!� dQ si.muirio de culpa, 1 laT
dos responsaueis pelo desa�:

I
, I

Rio, 27 (Meridional) -I
Depondo na Quinta Vara Cri. '\===========�=====�=====�=�=��_ _�

I r_ninllll. no inicio do, sumário,4'. 1,,,,:'c==i='l"=â=,=:'l='8='�d=e=,=M�fi�io=t.=I€�_=1=9=4=·7�=-=.=�=B=L=!=J=M=--I:=N=A_ ..U.............=--.. � �._=_.�,_�N�'-�li�m",,€�i"�o='�B=9=7======,1 de culpa dos acusados como

lí.esponsaveis
do desab"amen,

to

do edificio "Assis Brasil""
[ ern Copacabana, o sr. Tancre
; do Miranda, engenheiro" da

I Prefeitura,

Rio, 27 (Meridional) _ loto Alfredo da Maia �ias" deu quasÍ todas,' faltando a I
carregado das. vistorias, ,

Vultoso roubo de jo ia.s, ava-! que já confessou a autor la do I parte, segundo consta, que, clarou terem SIdo pobresa de

Iliado em centenas de milha-
I f'ur-to, porêm, em parte, dando está em Salvador. D e-' mistura do cimento, cascalho

res de cruzeiros, 'acaba.?e: a �ntender que. h� outros im-l verá se,
guir amanhã para

a-,I
e areia utilizada na 'obra e

ser descoberto pela po Iicia., I plIcados. As joras roubadas I, quela capital um investigador no �cumulo �o entulho so�re
depois de demoradas investi-

I
foram deixadas em diferent.eE p.

ara trazer as jofas, O

autor.\
I,)

alta,
vo pavirrierrto, as pnn

gações. O roubo deu-se no pontos da escala do avião, pa- do furto, foi posto em Iiber- cipa.ís causas do sinistro. No
avião da Companhia de Ser- I ra serem vendidas depois. EJl� ,dade com o habeas corpus .'lesabamento pereceram vá
-rd-oo o[ad S'O:}!3] 'SOd.l;_)V SO:)!A i tretanto, a policia já apreen-' impretrado por seu advogad.o. :, ias trabalhado;;'es.

;_.. barne mio -

_r' �

artido Comunista pode refletir nas relaç�
� n o r t e a m er l e a .n a ·5

. ,

mexicano

ÇAO
1'1 1\ T ,lI T I N o

f h t 'd 'J t· II
o

MeXico, 27 (United).-

ec ame" O �q Ile e p!lr I D' o "El Universal" anunciou
- U LI U _

_

que uma comissão perma-

e
' ,--. ��'t :u.,;;ü.te "to,Congresso UlJri:e-

americano vem Insistindo
com suas exigencias junto
ao, governo mexicano 'para
o fecha!11-ento do Partid�

Os·· congressistas ianquis ··insisle� no

DIARIO

o presidente
nios com as

Rio, 27 (Meridional), - A
Comissão Central de Preços
reuniu-se sob a presiclericia
cio coronel Mario Gomes, pa

r� estudar a solução dos pro
blemas do escoamento da sa

fra no norte do Paraná. Com-

Vuitoso roubo de joias

----------------------------�-----------------�.�----------------------------------------�---------------------

o

Graves denuncias contra o presiden:e do Instifu 10 do Saf:::obOa$ :o;�a�:et:h:X:::
. J!

.

de faze-Ia - Cadeirinhas pa- O comandante ;»í1.
com dinheiro para o Pâ rtido (omunis ta á:. ct��)' de f�ro ",,�alta-I g�ão Milita r paS!õ'U

- - _'
' ,

Blumellau<
sr. Fernando Falcãa (ontribuiu

Rio, 27 (Meridional) - Um I tro, cuja demissãó nelo )nsti-I munistà, pois, já contribuiu inoperancía, que tovan-o um

�ésr.}ertino. veicula Uma série

I"
tufo provocou enérgicos' pro- ,com dinheiro para o' partid.o orgão absolu+amante irruti] 'HO VALE DO' ITAJAP'

.

•
.

. .', '.

,I

'

,... '" ,.ue denunCIa::; de Zoroastro d.'� testos dos ,deputados da . Es- de Prestes, conforme se .verr- para O�. salineiros, pelo que "ViaJando de automovel, I
manecendo um ,dia ,nesta:;,Almeida Ramos, ex.Funcion.â-] querela Democrática. da qual

I
fica do cheque nominativo nr. 1 justificaria-se um rigoroso in- R b d passou ante-ôritem por Blu- dade, em visita de ius

r.,'io,'do .I�stitut� do Sal contra per"tenc�, di,s_Sé qu_e o sr:, Fer- 44.392, ernirido pelo Instituto I' quen,to pa.ra apurar e punir
'

.

ece emas e

agrda etcebmos 'menau com destino a Floria� ao 32" Batalhão ,de Clt
d t

-

d F d d FI" d S I B d B maIS, um numero es '€ em f, '

� li _mmIS r��ao e ernan o na� Q li cao nao tem au- ?
'

a contra o anca o r'a- i o seu preaideure, de uma ad-
feito IU8.aazÍlle oue está sob a

j nopotls o gen.eral Cor�eiro de rell.h..Icâo» Inicialmente Zoroas- toeidarle para acusá-lo de co- :111 e em favor da "Tribuna; ministração como se fosse ..'li

F' I d t d

I I direção do Dr. Oaias Guima- I' ar_i�5,.� ustr� .coman, a.n .e : a
'. ','PoPu, la�'t,' ,or�ão do, Partido u�a propriedade particular e

_ " ,5' Região M1l1tar e um... das
�--------------'-:_--'-�=-----'-";"'.,-_;,__. Comumsta. AdIantou que o s.- uma das muitas fazendas doa- ra.cs. O presente numero traz

m is hrilhantes figuras do
,

,Falcão não, respondeu a ne-

.

I
farta e preciosa'colaboração I €:e�cito nacion�l e um dos

nhuma das <, gravíssimas aou- das aos seus au licos pelo irr- I estampando interessantes ré. corriandarrtes . da F. E . B, du
sações" que lhe teem sido fei- ventar do Estado Novo", De- portagens fotográficas. ! l'ante as operações militares
tas no Parlamento e na im- nunciou tambem a exi<.tencia Somos gratos á g-entile�a.

.

na Italia. O ilustre cabo de
prensa., acrescentando: "Tai::; de "graves irre!;ularidad.es"· ! f'uerra

. que, veiu acompanha-'

1 e, ,tantas
são as irregularida- na Companiha Nacional AI- - - -- - - 'd de 'utn:a comitiva à� oCi-

des existentes no Instituto, calis, J�uahnénte ln'esidida pc! ,."
_

. c�:s d� seu Estado Maior,
.' sem falar, da sua completa lo lW. Fa!cão.

.

ANUNCIEM NES,TE ,DIAIUO ,j'ei� �m inspeção ás guaYni�

1__. ----- ('õ�s' !niHli\re,; em nosso Esta-
. .' ,

dó devêndo regr-essar no pró�

r Sangrento e es�etacular assalto
.i�o aia31 JúComule, per-

o

Uma necessidade
cada

para
estabe'ecimento

c:,Bod Bell"

P.rostar.atn O funcionaria a golpes
naValha, tentando rouba ..lo

Por sua Seccãa de Representações, Ofe rece os seguintes. aportunidad,es:
MOTORES diesel; semi-diesel e o gl i:oliilO, paio tódos,

'

rios,' marítimos e para caminhões! dos afamados f'llarco�:

Relogio de Pauta

Relogio d� Vigi \
"SUIÇ J

DISTRI BU/DORES
Comércio e industria

I
Rio, 27 (Meridiana1) � A' do Ouvidor, na tarde de ôn- '�al. Os bandidos não se.entre-

I "W· tt H iiH
,. I

U

cronica policial descreve co-! tem, quando mais intenso era garam á prisão e,. m'anejanâo
' I e... eJ�cu e,�mo "sangrento -e espetacular:' ; o movi�ento) a�i. Os vigaris- corá habilid�de, faca,s- .e

.. r:a- Morse" Louson IIo assalto realizado por t�es I
tas Jose Ferreira, Aristides valhas, fenram os polICiaiS,"Cigaristaf: contl":-' um funclo Santos e Orl"'ndo P' 1" d

-

"" ln lelro, que não pu eram, usàr, as' ar-
nário puhlico eX"l ;,,!cna rua reconhecidos pela sua antiga I

' ..... ,

Briggs & Strattonvitima na cidade de Afonso,' mas por causa da ma:ssa dos
prostraram o funcionário a transeuntes. Mesmo feridos, Caminhões Ford, de 4 rodas motrizes
: olpes de navalha, pretenden- os investigadores ,continua
io tomar á força o seu dinheÍ- ram Iútando e, auxiliados por
1'0. Esvaia�fie em sangue o �tlardas civis, subjU:gararn os

funcionário quando dois In_ :neliantes, que forám recolhi
v€!stígadores surgIram no 10- ;' os ao xadrez.

Conjuntos geradores, de força e luz pa ro toda� os capacidades'_
Balonça-s pam todos os fins - Bombos em geral - Maquina, de todos 05

pos para Agricultura e Industria - C hapa; �e ferro e. o�o - folhas de

Germano Stein S. A.
Filial - BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 41 - Caixa PO$�al, 165

Rio; 27 (Ag. Nae.) - Co- I
novo poço produziu

mu�.icam da Bahia que, com test de 24 horas.' 8etecen(os
pleno c:xito, o Conselho

_,
Na� bq.rris, sc.m, neces;;ida,'de, '"

cional do Pe{roleo concluiu bomba conl pr�ssão, nttuyal.
'Ol'i trahalho:'i de perfuração O 'referido: poço féz subir'-cer�
do poço "C-IS". localizado ca de um milhão de Htro� de
nos suburbios de Candeias. O produção diária do petrolêo.

Sacaria vasia em

r:ara obter o livre escoamento dos ge
das zonas produtoras
da C.C.P.

. ..

assinara

principais
acórdQs" e c()ove·

ferrovias

dres - %inco - (ltuminio - arames _- pregos _- !'O(O(USO'i - fefloge

f,crronienta, em gera!.

neros

to da vida, o presidente da' de São Paulo, Rio Grande do
Comissão Central de Preços I Sul, Paraná e Santa Catari
promoverá um acordo e con-l na, afim de obter o livre es

venios entre diversas ferr�- I:oamento dos gêneros alimen.
vias do pais, principalmente �_icios das zonas produtoras.

Já é uma reôli�ade o petrnleo
no 8rasil

f. G
, ,

Rio, :!i' (iV': eridional) -- A

tend�ndo is inumel'as e .;:ons

tantes reclamações provenien
te:; das classes produtoras em

face <lo encarecimento do cus-

�

TUDO PARA INDUSTRIA E AGR\C\JL TURA, NAS I.IFLHORES CONDI,

AI. Barão da Rio Branco n, 1 -- Caixa 'Póstol 3:'

PARA F�lnDAS,
E, C Z E MAS;

,�

tNFLAMAÇOES;
C .O,C E I R A

Lograram exito os

'fura�ãG do
Irabalhos de

1«(poço ..18

Di1n� 1388 -'-' End, Telegr. "BUSCH"

S 1

FR'IEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Clube N6utico "Am�rico
Aviso

Levamos Cio conhecimento dos srs. assot:Íudos
está novamenteC em funâo.nitmenta () RESTAURANT
clube, com ;0 seguinte horario: - das 1r ás 14 hot'tls.

17 ás 21 horas,

to alll
B r a s i 1: I n,t'i In é'·j[, ;'L t d Q.

,.-
>

-

•

-

-

�

". -

Medeiros f.1 Cia. Lddaw -. Rua 15 de Nov.embr�o 1035
C-aixa Pastai 140 'fel. 1029 :

Oficinas: Rua Joã()Pf!ssoa s,n

Di SI t r i h u -i d o ta e s p a r a o

Agentes )
par;a )Sra. Catarina

.

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




