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, Rio, Ui' . (Meridional>: . .'
Comunicam d€ Petrolandicl

1lI.'
.' •

l/IIIJt

queoPre8idcnteda'Republi� ar·e····
..

�

'a I an esca que n oca. pouco antes 'de embarcar
.

'.
,

.

, ,'.

de �v�ãp.' cI�, r�gre8so ao }liõ
'.

. '. '.
-c-:

'.

:.:
.

'

,

de 'Jiri;.é,i70,·pale$t7ou, com. oi
jiirnalistÓs no aeroporit» lt;Jf:al .

'..

'.'
,

'

e €kierfio� as sua-s im.pf'e8�iJéir
'. .

.

'���!i�Z::E:�:ed:·a�:,: O p lcmo de aproveitClInento do São Francisco ��::::E7?a::�.c�!�;i;
: : Disse o Presidente da

"

..
, ,

.
.

.' ",.', .
. I para os brasiieiroe; emprêBa

pUõÜca estar ,'empolgado"cdm ".,' . .

.

'1
$

d d '� "1'
.

I
de tal porte"

:.::; 2:: ::::::;:: ;::::if;'";, e uma reQ 1 a
-

e .. ueo ara o presiden te Dutrai>.';: �::i�::��::erc:�:i;""':�
m4#"i'ia. ajuda ti abra de ie(!ii�

,

I
do 0$ [ornalistae brasileiros

P?T'w�ã(; aÍ) i,rale do SaoF1'I;m,�, �a�� dr; S��=F,.a��!:�� é gT�n�jl:ft�6nte� �:Un;a f!_7ande ,i)itO:iC.\f�lidi�'?a!=��_h;arO!!;UlJ pOPfil".� (i� obras, fi.ChUm-3": €n�i'mN.u:ji)s I� ê}a lo.ri$aç�o da bac�il do S. l��i'(l�. gr�.r:�� c��lPa��h_,,:!'i'Ó
?}fif:G_., c

J\�feE(:i"ílt ..m tratar-e« d,:.,�� €C €C,;(":rr-a_ "'�2"'$ fi8���= ��: �a a.,�x_�.m;ao �a�=,,�nd_��'�$. Ç�?6� �tb_e_"i..=: � odoe oe mie\ 1?<:r.ü. � gra'fide otensiua qiU, ,'ya,ncut<:Q e uma ....ealldade. I'')u<> Flanclsc�" � .. resc;-:'�t�nd::
de .iimfi Lareia gigantesca que toe, 1 erminand, disee fi pre- satn et..do da. tnalât tu" que In= n.sfe'l'coG,' dOi:, qaeus dependam ta lnw;:amo�. de tol modo que Faltu-nas apenas um pouco

que a sua proxsrrux V.Vlt" :; ..�

iíão admite ,Urism(J. 'd�,}fmd.o �_

.

.

"

I
rã ao Vale do Rio Doce.

eer 'atacada imedi�ta';"ênte",
'.

'SV--' .. _.�. -_. ---�tx--.-
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--- --'-- - - --- -- --------
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F�;BOU o Presidente que SÓ� ,

b�e 'oplano
.

'admi�istrativo 'e
xi.te' a, . maior compreensão
entre.' o governá. federal e os

/l'overn(js dos' Estados éorl:a�
dOk ,#619 Sq€1: Francisc:a�' O
plQno' de ,:a1?�à�eitcl1rierito do'
FO!'COLHfDO>PELO BONDE
'

..

R,i�, 1�, (Meridional)
UM' eá�ínhio foi colhido na

r:Uil, Mri.ri�L � ,Barros por um

bonde que fôra, atingido na,

trazeir'ti. 'p'Or ciutrh bonde. re

iulta'Jl�o,' dnc'o "feridos e um ANO IV

e* eSla,d() ,gr,aYÍssimo.

I

1-
INQUERITO NA ÁLEMA·

NHA OCUPADA

DIRETOR:'PRESIDENTE EDMUNDO MONTEIRODIRETOR GERENTE RINALDO FELTRIN DIRETOR DE REDAÇÃO uERNANl PôRTO

'1'orno.u posse
Distrito Fe-- r-ar

reiterou,angabeira
ponto de

Iii

tVIS ao seu

vetam as d��s pers?nalidades (sobre li politIca ne.ciona l, ('. sr.

José Arnér-ico afirmou: aNão
tenho a

�
impressão exata do ;

que se passou na Bahia ehln:!
os s rs: Otavio Man�abeiy"t e o

p'<>nerll1 Dutra. Aguardo a

chegada do sr , .Iuracy Maga
lhães. qUe pat"ticipou da "''X.

cursâo pt"esidencial ao São

Francis�o e depois de com ele

conversar. darei essa impr-es ,

�::io". Adiant" O s r , José Amé
rico diMe; "O discurso do ar.

Otavio Mangabeira é a reite
ração do seu ponto de vista
já bastante conhecido, con

servando a mesma linha de

orientação que tem defendido.
Mas só poderei falar com

franqu€1::a depois de corrves-

'IH' com o sr', Juracy Maga
lhães".

Instalação do Q Dei n t O tomando Navar . _

I __�':i,.. ,"�'.i�
'"' _:'; .o'e.ld<>de: ,o; ... i.tida pelo gOdernador Ad.,bo' Ramos

I Slt(19�!lOAprovou o Acordo de R'oma II BUli
Atenas, 16 (U.P.) - O Mi- - da Silvo -

nÍstro do Exterior da Grécia, I
. :.'

.

Cons�antin Ts�ldaris, su�me-l ,F lorian�polis! . i? (Meridio�
teu a aprovaçao do gabinete, nal) - No edlhclO do I. P.

grego o tex.to do acordo de au lenidade da instalação do 5"

xilio' grego-am�ricano.
! A. S. E " foi realizada aso·

� o I i ti ca �o-------

-

,san egOístas Comando Naval; que abrange
-o,. Estados do Paraná, San�a
Catadnl'H� Rio Grande' 'd� Sul.
A cer-imonia foi

do Amazonasgnverno. .' . ,
.

.

.

.

ii. t�'��atr� grandes" meus peita que- é a ONU. Custará
.

um�; vez la/nara';;"_ no 'obieti� ainda muito aos povos chegar
'vli' éde' .Órg.aitizar, a pcÍz no ao reconlleciinento dessa evi-
nlil1ldô�

.'

d
.

.
' .. enCla.

. Ret.Íniram-se· em Moscou, Cust011á talvez prna nOVa

d.u,rantê quaSe' dois meses e,. guerra.
depois de longos debate%, tr_a- "rJados

.

invariavelme,nte ..

· •
em M h II

-:x
�

-

I

.

,

ars a
.

propos eva;' a

torno dos seus int'eresses ex- Assembléia da ONU o pro-:
p!l(jitos.1)u '(j,cultos, reconhece- blema do tratadó de paz com;
7".rif'Be� inutil 'prosseguir. ti Austria, EsSe é o caminho.

,M:dtsham Revin �e. Ridault Tadas as·· combinações que

re,irl1S'sarâ.r..1 aos ;seus paisl!s,' se fizerem fóra· .daquela As-
, c;tie;oB 'd-é decepçõe$ e amár- sembleia ou contra 0.'1 prrnci-'
�aia8. 'De quem é a ,reBpOfi� pios que a regem, serão frus�
"scibilid-adeTDe todos. todas.

.,

:.D�. prim'ria Mganização Nli.o estainos" diante' do

qntic4emocrcltica que devide exemplo dos acordos ele Yal�

ali P!YV03 vellfJedi)re� eni gran= tli e Pot8í'llim. st!ltematicamen
déi:.i! pequefio3.pnYa li efeito te vh,ladoií !Jel(Js (ji.ie ,afii'"
dí? ,fa.'Z€r justiça aoS velld,lDs. mam obviamente cOll!rÚriOl:,

.' .. .

:,
- X -' nas suas disj}o8tções seci�etai:,

E.�qúanto aS reiloli1:ções dea á Carta do AHántico?

p�ndéTéi.fl de um aju.stam-e'iito Quando ós é�grande.s" 6€

entre as cOllvEniencias de a� reunem
.

pàra 'deliberar, OU�

.
�e��i�anos;. h'and:ses e rus�o�, vem antes de tudo á inspira
�6��á 'pr�iicamc:n.t'e impo'sJ;;:v.el ção do própriO' egoi�mo. Só a

cónciliá�lm;.
. . .,

comunidade, das fiuções, vo

Só existe um tribunal, legiti tando livremente, de<ticle em

filO j)eil'ti dedtlir ém última nome da jt;tdiça,
;7iI.lti:iiiâ" e' de ma.nei..'i in$u�� i Aüiregel5ilo de Ath�J'de

grande- dO governa' or Let;Jpoldo Neves desmentiu que era queremislà
mente concorrida, contando
com a presença do Governa
dor, do Arcebispo Metropoli�
tano e de outras altas autori
dades civis e militares.

. .

Manaus, 16 (Meridional) Dutra. Desmentiu ao infOi·m� •

-. ,0 governador Leopoldo ção de que el'a queremista, 'di
Neves, falando á report�gem zendo que deixou o PSD por
em face dos ataques do "Jor- motivos de ordem particular,
nal Carioca" á sua pessoa, de- filiando-se mais tarde, ao P.
finiu a situação politica do T. B ..

seu governo em face do mo· ° l>r, Leopoldo Neves foi e�
mento nacional, reafirmando leito pela Coligação e a U.
.sua solidariedade ao general D N.. "

-.-
-- -- -- -- --

IlA Nação" _:_ " jornal
maior circulação no Vale

Itaja; - Posto de Venda:
Engraxataria MIRO.

de
do

Reina- intranquilidade-
Portugal

s o c i a I em
- mas dos militares -

Lisboa, 16 (Meridional) -:-' -ilital.·- professo"es e un'-
A'

. - .

I
I ••• e:s, • I

mqm.etaçao SOCla s� ellpa� 'I' versitárÍos. O jorn-al semi-oH-
lha pOr todo Portugal enquan- cial "Diário da Manhã" de
to o governo apoia a impren.) clarou que o governo devia a

sa, nos seus ataques aos ele- gir prontamente, afim de pa
m�ntos democráticos e degen� ralisar a agitação que se pro

volve um vasto progj:a,ma de paf{R em todo o ot'gl:ini�,mo' so
:reforma.� de altas pa:t�ntes eial, pni.� a "ilação d€f,;eja�;'à

o retorno ás ignominiosas COfi

dkôes, das quais havia emer

gido p",l') atual governo" ..
<tA Voz H. orgão ca.tólico.

tambem apoiou a atitude dt>
g-overno relativamentê aoi; "e
lemêntos qu,o; procuram p�r�
tUd:i3i� .... t-.c5.üquHid.=..de".

:
". :.'

Os car-neiro$' Sotithdowrt são dos melhores entre as 31 ra

ças puras de carrie;;'os brita nicos. Sã(i_ animais pequenos.
com muita lã. Embora pf'adu:am apenas quatro lil"'oB de.

lã �m cada tO$quia, a tjucilidade é a melho� de todos Df> caj'�
fieiras ln:iia.. icoe. (BN,S).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nó lpiran- SUa séde social. Esaa élê-glúite'
-

\ e 'tipÍcà �eUllião ���ial �stâ'
Nói meÍos sociais do subur-

I
degpel"tando visive] énhl�l�s-

d·. 1 bio de Itoup.ava Sêca vem sen- mo éntre os inúmeros assócia-
rama, onde s.a, goza e gera I.

l do artsiosamente aguardado'o dos' do simpático
.

gl"emio. A.,
(Por Haga SWAMl) ',estima e prestigio SOCUJ.

,grande ba.ile� á caipr ia, que a brilhantará essa encjntad.ora.,

3it feira, 17 de Junlto de 1947: •
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dI O I - .�.
'

Menina Rita Silvia 'I d�stinta. ocie�a e R. �' E� . -I �olte .. ans�nt�"o : ap,recl� o

i :; P a�etasd esfão nlagdnln-' Cornp leta hoje mais um ano' pn-anga levara a efeito no I Jazz Guaram." Somos-. gra-
camente SItua 05 para tu o. i. t,

• -' b d d' 21 t
#

tOl - d Ite!PI.
. ,

1" -

! de Feliz existencia a o-alante prOXHYiO 58 fi. O, Ui "em.' OS a gen I ezu ;) conv ,.
ara o ar a familià a lmen- 1 • '" ." ,

! ' " .. p." C!'" d'I't r, tacão li"'ricultura l)êCuária menJna' _,!ta .jllVUJ,� 1 e a 1-
_._.__ � ��_-...;...I • • '" f ,

Oh' h.J f-I 1 t J
-

PARA ENTREGA DENTRO DE 45/60 DIAS 'I propeiedades e minas, Satur- 1 In � �o .s�� ...ose rrg a �
.

�::: rModelo 542 Luxo para memnos ,no favorece cartórios, bens 1.::- e de sua exma
",esposa

da. !

I
fdodelo 547 Luxo para meninas lti!!Íos coisas históricas e' <>"eo- ma 'lnglat, re:adenfes nesta ICr$ 9�ooa MedeIo 557 Luxo para rapazes, quadro 19", ! g;afi�as� Neptuno próteg; os. cidade,. ICrS 5<.!,OO Modelo 512 _ Luxo pUlOU Senhoras

'

:mare!f. Oi NáScid'osHoje;são.
'

Cr$

3000j
•

1 �<8 B" I t t d
' ..

d 1 i NASCIMENTO' ltlOCf.e 0::>3 - {ele etas para ranspor e e cargas. il:pto5 a: crencrao, escooertas. Ih:. Àn,jsi: ", Cr$ 00,50 J
MOTOCICLETAS LEVES, moido 38, motor de 1 cilindro'lfilosofia, musica e poesia. Do-! Naemi é o nome da intere�·

Rcd.:lçiio " (ifici::os; Rua 5, Pnulo, 269

! dais temõos, 3 velocidades, magneto roiatioo _ sistema I i:adm: de energia creadora,· sa.n te gà"i"otá que veiu engalau
Tefefoii�: �pfO'f':.oriarnenfe·�t Hotel .

-

1 4 HP P -O 'i
'

di
- lÊ..... 1 d' ti l.

I. BOSCH de alta vo tagem ; ; esa r qui OS,; consumo: I seus empreen ímentos sao rsaz o. ar retrz ao lS.IJliO_ca-W:Jrges 1365. IPI C� 40 klr!';,-;. C0171 1 litro. bem sucedidos.
, ;

va 1.heu·o sr, au o -ulluaraes,
Caixa' Postai, 38 i ACO SUPERIOR _ ACABAMENTO ESMERADO - CO- j

.

_ O _ alto funcionário do Banco do!r.Ei'StSEt�TA!--lTES:

II RES SORTIDAS - UNHAS. ELEGANTES - COMPLETA.I ANIVERSARIOS . Bra:.il e de SUa exrna; esposa!
Mil C'c-: - Se,'iç,,-: de imprense; LtrlQ,

MENTE EQUIPADAS' II'
'

d '. Ligia Guimárães. IFi'ç;� G�tuHG Viugas, Edifi::i,:, Od�{rfi
V/DORES EXC US1VOC' PA I'

. .

Sala 802 li\fPORTADORES E DlSTRIB L.::> -! Emílio Eberspacher Apresentamos sinceras cnn-l
RA SANTA CATARINA: I Transcorre na data de ho- gratulações.

-

I�õ11 S, Pauio: Serviços de Imprensa Lrd<l. 1 I.,

Nua i tie Abri!, 241 I COfvIPANHIA IMPORTADORA "JOBRASIL" j", o aniversarIO nataliciQ do. (

! J O I N V l L L E distinto e estimado cavalheiro ! FESTAS 1.1G.,ft}I'M�(Õ e:g Utei; I VbiJem as exposições dos distribuidm'eõ loca!,,,: t s;:. EmiHo Eherspacher, con-
i

,HORARlO OE Oi'IlBUS 1 �rJ!....iIi·· D
- ! ceitua.do comerciante em Ihi- O u;Baile 4 Caipira!', sa�.

I ue�uoro arJU � i' .

_ _��-=� t

::::::: :"J���:�:?�r::::: ! ii"; t'ud;, Jj,,;e;:bÚ•· 1424

i,:
�.. -��

Tealro--Carlis --�gomes
-

!�h,;m�riuu·�forkmf,;;::oHs - 13 t.eres :
(ia. Tt'lef�l1JcJaS a(atarinense F:mre;;," ti"\.("I>. �'�\1'- i

.

De_ordem .�o Diretoy·Pr éside11.te7 Sn1'. JÍ,l��. ���:ii� I I

Fer"a.Ti.d;e�J_.e_ ahm de pGd",; :t1zcr um :u.k:nlo (l!",��x,rnnd(S i
para () DF.b.d" de. nOVa rnaa-u lna cn,toniiZt.caj sulWíto aõíí'

senhm'F,; inle�'e.íiSadi}s nas i;;'s talaçiiiNJ de t€lefones autm"iU1=

ticoey <1 ltr.eza de (!c>mpaí'i:ce. ynn ai) Cilcritm'lo desta ela'j
rdiD ti n�a 15 de NovembYG n. 854, afirn de asútúrrem, C6f••

i[;>c f'i:.,q;�ctii.N:;Ei éíidenx;os, a. ;N.daçãu dos futuras u;;:-;intmre,'f. i

A

nlBiciGlBtas Suecas marua "Husqvarna "I
PARA IMEDIATA ENTREGA ;'�A ação

?ropriedat!e do S: A, "O ��AÇÃO" I
}fíretor-l'rc�idi!1lte: EDMUNDO MIST!.=lkO I!. Dif�t,,;-Géeni'e: R!NALDO. FE!.TRIN

Di'�:iJ; de r..edaçi.ir,: HERNANi PORTO í,!�NCARftEGJl..DOO DE ASS!NATURAS ,

lViodelo
Modelo

511 - Luxo para 'hornens
519 - Corrida para homens
523 _. Esporte para homens
552 -- Luxo para moças, quadro 19".

100 1 - Standard (exportação) para homens

!ylodeIo
l''iode/o
Modelo

o T T o WiLLE

;.\nuai
Sê;:'lCstr€ '"

Trimestre ... . ..

t;�urr.enau Q It'!!!]! - 15(30 hcres
Siuml!õlGll- ó iaragl.lci - la l!irõilS

T�Lt:FONES ,;'1AiS CH.".MAD05:

Canes d" Moíos:'
W5í - BOO - 11 íD - 1245

Coi"'Tür;a Êstq'!uol - 1216

flFNRIQVE CABRA...L �.� Gerente da ,2" Z,:rmi,
Compcnhia Tc!cfc.�icQ -- 112 í

k'elegociü Regimmi de i'olida: EGobir,zte da U.degGiÍu - 10i,S-À

E;-;pediente - iOi6

iJeisgada lrupost,:; de Rendo
o

_. j W4
o Vit11.1liuuloy Eletrica �Vm'HU, re8tm,iTmU�D fi "n?r�

g;n li?-lidri.cr: lmmana, ;:.;ije todos O!!' 01"gii.Otl em pérfeito fun� ,

(';';namento. �� E"ctm,. iW [{ii}; �.� INSTiTUTO VIrALISA, !DOR WORA-TS � 17, Rua J'�k indo Gl�a.n,abar" �-� SaIu fi{}ft
IE-i"i1 São Paulo: D�li1D'{;;'jJt"l'i"'jç:oea u dorn ....::' lu..
•

tmpreza FGi�a " Lu::: - i327-1>.

ES\"i'lJdc d� Fen'o S. CiJtQf�;;Q - hil1

hospital Mül1iói'ai :- 120g

nC5pltai Sünta i:�Gb�j - 1 !96

l. A, P. C. - in1

l. A , ?, i. '_ 1265

f,';'en:üci6 h�uniôpai - i í20

J\Ainisr;:r:o do THrb�ir.c - "i 43

Po�t'] na Maioria - 1,:.�t56

T;:i,agrCif ..l Na:c!OiiOf - 1363
NC�NDi05:

1148

fi.). MA(YlHNA FOTOGRAFIC A PARA O MAIS EXIGENTE
-

.

FOTO�A!\1ADOR
i·'A OSR_�.. PRIMA DA INDUSr R!A

H

P,cst.al" 150

fons 'i·DO IS

Transportadora Blumenauense Uda.
YrlH�$ptJrtê rl� C3i'�?S e EnC(il"1Uiã"idas

efltf�

Blumeoau '" CUt'ítiba e So; Paulo
loinviJe = Brluique e Lates

...t:í ;;::;fe , ..."4 nifra& ou ;;Uã e�:ã: 1 PS f 'I %I "
; o �gÊ;:;fíiiíêêW1i13 t T em W'j'Wt!t H

N
N �5' S'

.. d daçao no.: ocrec a. -. e

ASTRAL DO DIA

rtl'.T � B'····
",

'U'
." '8:"" 'riH'

.

�:;J.i� � ,,�.:: ..
,

v'·'
.

:..
•
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.' ,
-

- ;..:. .�: .� �

�, ,

Hoje - 'ás 8;15
Vh-S'il1.ia Weidler, Ray MacDonald e Leo Gorcey, em

"MOCIDADE tiÓ' BARULHO"
�

. ::"
�

.': �' �

Urna revista agradabilissima, repleta de momentos ine$qu(��
chieis e garotas do outro mim do. A pelícufa feita para a

mocidade; pela mocidade. M'hl"e a. mócidade� \- Acamp.
CompL Naciónal e a continu'a.çiiu da série "Brenda Star
Reporter". Platéa 3,00 e 2JOO - Balcão 2,00 e 1;50·

Quarf:a�feira� ás 8,15
Edwal""d Arn.old.' 'Frances Rafferty, Paul La.ngton e o eéle�
hre cão Friday, "en:t"

-

� ,",

"PERFUMF DO ORIENTE"
Um super policial que. prende a ate:,nção do começo ao fim.
O estranho C3.s0 do érimhtoso dêntlnd:ad.o j>or um exótico
r)o'�rfume. O mistério mais pêr-1lÇ'050' ehf�éntado por Douglas
Mac Lin. o detétive cego; ...::.." Aéomp. Compl. NáClonài'-
P.aram.ount Jornal e desenho.

,. ,

Plati�a 3,00 e 2,00 _".- Balcão 2,00 e l)�O
QuintiiAeirat ás 8,15

.

Kent Tayloy e Vh'ginia Gré:'9". Pro •.
"DEFENSOR CULPADO" $

Perigosas mulhé:res, suas artimanhas. Morte� i"ep�mtiili:i8,
suas excenh·idades. Acamp. CompL Nacio:mÜ'e Univei'ilaI

! Jornal. Platéa,. 3,00 e 2,00 -'Balcão 2�O Oe 1.50

I Aguardem: Abbot e., Costello em Hollywood. o mais Cô
· mico dos films cômic:;os. - 'uCimflitós DtAlma" � o retra-
I to da. alma de uni. homem ruiu.

"

"O 50(J" aniversarw da funda�
cão da UniV8í'8idade' de

.

• Bo".ydéus'
.'

.

I' Paris (5IF) � A Univ€í'si.
.

\�.
Jade de BOk"déus Já tem SOe)
arws de existenCia.' E$sa dat�
!!lerá comempradü. com grai'Í=.

I de r.olenidlide,
I Bordéus, . que foi uma das
t prÍmeÍ:rfi.: ddade� da Gália a

I
pommh� apó� a cohquiãtB. 1"0-

:ms.ü.a1 mrt centro qe estudos

I sup�i"iore" �. d� ·culh:ra,. ,só,
r poYem, nó seculo �V e -que te

I ve' sua prÍlnejya' Univérsidade,
: fumiada pelo âréeb1spo Pey..

Bérçand
..

e :íi�riCiohada por
uma bula 'ôo Pa.Pa.' Eugênio
IV. a 7' de jl.mho;!de 14-4L

..

A
.

Uni�er$idade '"de 'Bordéus
qUf; conta em 'Í!leus'

.

flistoi.> de

i cultUi'S cnn-1' o nome '(re tantos

· �tihi41,., é "tnna dãs niái,. ihiil=
JOÃO RIOS ; tu:: da 17Y\f>üçli; ;�;':

t "_
. ;.

. ···<�iiiii&..i!i*ii.:J!(iIIIJ_·jii*jijWl!!ij!),!i:i..._�IJii.-"'fi
i

"

" �'i'
.

'.

hiíariante _. --.� - - -- - - ��.

'fOfAI: Nt.HiUi. - o tônico

. gigante - e assegure

sua vitória nos esportes.
Nutril - a formula cien
tificamente perfeita -

contém os principais
eIementos reconstituin-

GJlANDE COMPANHIA DE COMEDIAS

com óti.mo. elenco - repertorlo novo e ultra

1110ntagens luxuoeas � Grau de;;; e�petáculog
gàmde cidade!

pS.ra

I AR�fAZ��l.;:%ETZEN-
I Sabão URú - P.-e.ça de bar
! Ha; Cdil 2,50 - R.,a Sã ..., paU_I!lia n. 940

I
".- .-,-- - ... _,_ .. _-_._... -----�-

I
C"P""';'1h' c!,

I
nG eu. Londres a <"!uan-.

lim,fJ;!J"; to/Jlf.tAiJúrtz!;;4 tEa .de 3.600 libras etltet'- til-l",;",., 1199 I

I
Hns:s � e qu� (') preco di:,,· I

PQ;;;i:�, d.'$i 'l.um,d.":$, ·a.ssim:J.hna.s e I '_ � " ':>� &e mesmo exelÍ'npl�r. na i
A: � �

ti.. '. f.H1.e san n�Ce:3ã::t.l.oiOS 0\.1 .

..,.
. j

•
<

•.:!,� ,< L1. JH�_�"",', _ I
'b -b f m.esma epoca em que pu" Ian�.i'I!.t!iGEJ Ue,

�_ lV"",;'.". I mil a 'e1 ,a." f.Hna 'aziO-
_ .. _ bÍicado, e:r-li de apenas 1

EngTtl/Xata1ria MiRO, ! n,m, fi'i.ll::1 du.. LtW quiío l'h
. •

.

==_,...",,_.,. ' 4"� 1 -

I
1 r8.. I:-

1
i J.e file • •

� Ih
.•

.

.i • Ú •• , que as lnu eres nece.,sín· 1

U' fin�f' l:.lffrofllllt 111.:;.,2:,
-. que um exemplar (la lWI

tam em media uma dé- i
II �i UI !ih :rnei:r-& edição in-füHo de

cima "parte menos de ali iShakespeare, p"hlicad.. d h I'-0-"""1""
. rnento o que. 01> omens.'- "�,, v_

eH1 1632, atingiu l'ecente.
Rua Maranhão n, 2

í:TH,nte num leilão i'ealiza=
4: ..• que, até a abertura do co.

linal de Suez, os tubarõ<e5 -------.-----------'T-�� _

____�_� o__ ,_��.._� �._
eram completamente dêS

""",'
conhecidos no Meditera

IAPA.REI_HOS FOTOGR AFICOS FRANCESES t'aneo.
-

X 'I 5. '. que um urso polar podeL Y f'J
.

_ I I perseguir um navio no I
mai', valendo-se SOlnente I
do olfato. até sete

.

mi- t

lhas de clistancia. !
anCA FRANCESA

i
1':1:, .• oue os tubarões têm pre- i

"1 -

I
.'

d
I

dI eçao pe a carne € ce!' I
tas raças; que gostam i
maIS df} comer um ama

relo do que um negro; e

que, a estes, preferem os

�Ui"opeus.
1 . ,. que os bomheiros de São

Francisco, na Califol"nia.
nos Estados Unidos, são,
ohrigadot' a percorrer se- í

manalmente uma distan
cia de 18 quilômetros a-!
fim-de evitar a tendência;
á obesidade. I2. .. que umá revista médica I

lnglê.5a afirmou YeceÍ!.te� !
.

'd
- I

mente. que a nei'VOSl ade I
de t;!crtas pessoas � devi�

_

-

'� � I �.

I do ao uso continuo de
impz·]'ta:i.<;1'e;,; e Disirib..ú:ion.!s ExduSÚJOS paTa S. Cutci'rinf.!: ca..ne na alimentação. I

COMPANHIA n'viPOR1.4.DOR.4 "JOBRASH/' __
:3, .. que o maior iceherg até I

J O .i. N -V- -1 L I l� i hoje encont:rado, se ve- I-

.

� 1',
í rificGu l'ecentemente :i11l5!Peçam i.nfm'macões" folheto;;; e preCiJi'.! no ' .

,

REPRESENTANTE LOCAL:
�

I costas da Groenlandia, Ii media 100 metros de

Cur. Lischke altura acima do niveI do Imar e t:lnha. uma extenn•
Telegrs.; ..LISCllKEn 3ão flutuante de mai� de:

B L U 1.,.1 E NAU três quilôme tros. I

I
I

O'GIGANTE

- A luta mais encarniçadc.
tl'aVOUg8e no PolepoliiuiO

, Atemu,' 14 (Uinted)
Noticiàs publicadas. pela lm=
prensa local áminciam' que
232 gtrerrHheir03 foram mo;:
tos -p.' 112 f<'!ddos nas ultimas
24 horas, dü�ante· os comha
te:>:, desde o P<>leponeso á fron
teira. iugoslava. A lu1i1. mais
inténsa se tra'vOii n oPol�po
nê'SO, onde um g"I"Uj)O de es=

qut{i"di5fa8, hiclli�giouana.o eou
h-'� l'l cidade, ,sofreu. perdas de
45 homens, 8.0 pa$SO que dez
gê11dariri(�s fora'm mOrtos.
O mesmo bando. fu?;indo do

no,rte, foi carcado poi' um de'$,.;
taca:men1o do exerCito, .lla$

imediações ri..;: Prabuj t;YhVlin
do-",,,, um4 bl<hiiha. a nf)s li

QUlil hlivla 55 guen'iIheiro$
morto!'. Ap. f.:n"l'liS do 110V""''''''

�illt1uaBl"B.m 80 na� pro:itirni�
diu1e3 (I." E.Ilj.nu·fa. 38 na Tes
sáHà e 14 em CRstanuoSli, ao
sul da fronteira iugoslava.

_ ......
� ""'�"j"-;;;';>�;"'. _ $A:: .. # *�

lim""
; ANUNCiiil'iiÊSTE D/ARfO

. .

-_ --
-- - _ __

o

._

dãos norte-ame'l'icanoil

Los Angeles, 14 (United)

1- Lauritz M�JchioY tenor da
MetrofU}Htan . Opera' e sua es-

1 j}o-sa Maria Auni, foram na:
- turàHsa:dos cidadãos america�.

nos. Amht.� IÚtSCeYJún n� Di
námàrca.

�aranTfrd .

sua vitoria 1
estão

explorando

tes do organismo:

1_. Recebemos �edamaçã�um. nGSSO Jelhw. refndeiité
nesta ddRde. que nos veio 'in=
fGiHla�' da 'ê%p!oração desca=
hida de que estão lançando
mão os boHeirOi� de carrO$ de
móI...

�hse�nos o dito leitor que
a tagela mandada fixar, nós
ditol': carros'só serve par-a ubo�
nito" •.pois os bolieiros não a

I-eàpeitam
.

e" não a.dmitem
.

re�

i clamações, cómo ainda sexta-

I
feira' aconteceu com .o carro

•
n" 41,. oue pretendeu cobrar
do C. N. América até ii es

! .mina da Rua Paraiha' com '1
,dA Setoómbro a importan.cia 'de
Cr$ 10.00. auando a 'tabela'
mayca at éa Fabyica Thieman
U1UÍI:O B [él» ,rio dito ponto, o

pl'eço de Cr$ 8,00. Ainda o

·
·mesmo bGli�iro cobl"oU até a

('.G-.iHi. Hoepcb,:e o' preco de Cr$ .

6,00 quando a tabela marcá
Cí'$ 4,00,
f"ddéntement'e trat.a=se de

um abUêo Que precitHi sei- de.
firútivam<"'nte f''ir.tinto e por� ";. 9"

· ;'S"lG, 'I'if'j'Ui ap("ls.mos para 2t$

sutoridli.dss

pepsina
o coração, o cerebro e

os pulmões. Nutri! abr�

a digestão.
!

'-'

,

í

f'Oil1petentü.
��m ;ncrtrrerõe�)

.

,�

(Repd7Gd-.zzido por ter $Qiil.o,
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·r:SPORTIVA
. Do�_,';'=-",=�======ct=====,.=-=====c
o CAMPEONATO DA FRA,N A PUNIÇÃO" DO ZAGUEIRO

GRITA SERA' MANTIDA
- . -

-

ÇA EM FOOT-BALL FOI GA

pOlr 2 )( O.

APARELHOS FOl'OGR AFICOS FRANCESES

:, BI,ocmetal N" 41
A, tríáquina fotográfica perfeita Dara o amador

Um produto de precisãO' da ind'ttstria ótica tr'atice.xa

IMPORTA.1JORES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
RA SANTA CATARINA:

COMPANHIA IMPORTADORA HJOBRASIL"
JOINVILLE

'Relojoaria CalariD�qSe S. A.

.,�"

o juiz Aldo Bernardi reco.. -
-

i"en da, p�na de exclusão ,I

Peçam i,ilormações, folhe tos ilustrados
REPRESENTANTE LOCAL =

Kur t Lischke

e preços tI!}

Caixa Postai, 150 -_- Telegrs.: ccLISCHKE"

BLUMENAU

n fi "S
II

- ,.,

dtt gran u,e
' alson ". e

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

Oswaldo, 'cGttm65 '

Nóbrega
_ Jú..a !J(J7 4 a 3

bem em Portugal, abà-

Cartt"io de

REGiSTROS DE iMOVf'i�

E HlfOnCA$

fi:lIF1ClO DO í'ORUM - Blu",Io,,<l1I

Ladrill101

Granit-os.

I
. e

Materia I de '

C€Hutrução

armann
CIRURGIÃO-DENTISTA

R,A,;OS X
�lf(.;io;lidQde em -Raaibgrafiu denli'irias para qt:.-:Ilqller eJtcme mé414

, - � ....

jel'115"
jOlD'vílle .. Sântá ·.CaJ;arina
;. ,Esse gr",,,:I!1 eílutandõrn, man tem eur,o secundário complsto, coro

Qlli$ d�(o�: .

_:,_ 6illO�:a1 e C(j(sgiaL. (ClassiCo i: científici>l.

'eSCOLA TECNICA DE COMERCIO (Re�o'lhedd(1) .

E X T E R N � T.O
. E'poeo. de- m�trklllll para todos. '-'s cursos: de 15 Q 28. de F'eveleir\).

DR.. ll MM E R M 1\N
D E. ,.N To I S. T À.CIRURGIÃO

"nslaiacào de R'aios 'X
,

_ 'S
.

' ',' ..... ..

, ,_.

raTa radiografias ide.ntária:s e diagnose:;, á dispôsi-çiio
- are, M�dic()& • e Denti,litaJ:

Ruà '15 d.e Novembro 595Blumenau.

Varizes (veias dilatadas) {: úlceras dns pernas, sua

A - concessã» do eareis . ao

Nacional
S. Paulo, 14 (Meridional)

. Rio, 14 (Met'Ídional) -. Os � Foi cancealda IV assembléi�

NHO POR LILLE -

. asscciados e os proprios joga- geral da F.M.F. :marcada pa-

. � doi-�s -do América . iniciaràm r'a hoje, em virtude do acor-

I:}· (5 FI' S�';'!l"_n;.
\
um movimento visa

__

ndó obter- do entre os clubes no sentido
-

arlS, -

•... '-., "'�_ ....

ta mil espectadoro'r assisti- a reconsideração do ato da dJ- de ser 'enviado um ofició aIO

raro no stadium de-Cólombes retórÍa, afastando- o. zagueiro TJD, pleiteando a. concessão

a fina I da Capa da Fvarrça de Grita. O presidente' do clube, do sursili ao Nac iorraI, Com es

Poot-BalL Nunca 'Éão nume-
Max Gomes Paiva, já anreci- ta medida foi evitada -a 're

r05& �ssi��ten-cia tin.ha àfluido pou .entretanto, que a puni-I nuncia do presidente da Fe-

l
.

t 'M'lh ção ser-á mantida, pois. jul.ga der-ação Roberto Coes Pedro-
1i0 ;')opu ar euf,::on'

roo
_

1 a-

que o assunto' não permite in-I sá' e dos membros do TJD de
yes ue pessoas scaramsem po _. -. -

... .

d A
d - t

.. -

) terfereucía de associados ou tom�r es.sa abtu. e caso a. s-

er en raro ,.
d

-

-

-

I -

bl"
-, .' t

.

Lil l I"
-, Jogadores, e vez que se tra- • sem ela,

- comu asse a pena
li e e nrunou sucessrvamen - I ;;_ . 1·

-

TJD N'
d d ta de uma questão de -nature- I rmposta . pe o ao. açro-

te, ue-ante. t'ista tempora a" .�, ... . 1
,.

Nunce Sa.in-Etfierme, Socb.aux
za tecmC"a e discipdinar-, nal,

,

Metz e Bordeus. A outra fi�
rralh;ta era. 'i de Estrasburgo.
Assistiram à grande prova,

o Presidente da Republica, sr',

Vinvent .Aurio.l, o Ministro da

Juventude, Artes 'e Letras. ar;

Pierre Bourdan, e vár-ias au

tos-ída'des militares e civis,
LiHe venceú Estrasburgo

Rua 15 de Novembro, 173 -_- Telefone, 1075

Joias -·-·Relogios·-.·p,orcdan.as - Cristais e artigo" para
-'- pre serües :...::_

SECÇÃO DE. CONSERTOS ;D E RADIOS DE QUALQUER
.

-, _.. MAR CA -

SECÇÃO DE onCA:
Marliemo8 ihrni)Íeto sortiment de Genios. � Confeccionamos

ql�,/;;_iquér tipo di! ocul6s' confo rme y(?ceita dOE are. médicos.

ÇONTROLE DOS ME

DICAMENTOS EM

FRANÇA
ParÍs -'(S.p.I.) - O Dr. Bo�
seRu•. ·eleito - recentemente

I
menhro da ÀGademia. d� Me�
di�ina de Paris, ao tomar p-os

I se da cadeira fez uma disser

! tl'icão sô�re o charlatanismo.

I Há alg_uns mêses, ná trihuna

I da: Acadêinia,. tinham sido de

'nUríciado� como· perigosos pa

lra :a . saúde pública a vf'ndà
i e emprego de certos produtos

J ...!l.ã...ri ..

" reconhecid?5. oficia��e;n
te, mas aos Ctlla'5 a puhhclda-
d� h'8.via�; atYibuido �feitos cu

r�Ji*ôi,' 'Foi nomeada uma co-

missão para tal efeito e apre

Rio, 16· (Me:'l'idionaJ) sentado um relatório' á Aca

Conform.e fÔl:"a anti>cipado, demia - pelo Dr., Leroux, Ou

realizou-se domingo á tard�, tios oradores tomÍlrám a pa

no estadia nacional de Lisboa, la�a sôbr� • o- �suntô, reco

a partida de extréa. do, C. R. nhecenao-se, - no entanto, que
Vasco. da Cama� do Rio ,de Ja- há aliuns' �emédl�s qu�, a:pP:�
neiro, frente á seleção portu- Sal' de Ilâo serem reconhe�i

guesa. d'os oficialn{erit�, . PO$$��U1
,Apó� um, prélío disputadissi- p�rillrieda��s ill�ito Uf�í�:

- É�
mo, em quê o equiliprÊo de breve. li Academia votará.

foi"ças imperou até o' fim. � hri1a'�egôluça'o p�ia qual 's�
equi�e vascai;na;" aO f�lt�l'ern �ori1.prom�t� 4t' ex�rcer uma �-
apenas 45 .sygund�s para tér� cão díreta e sem delongas so

mino da peÍeja, "que
, ..

estava hr� ��rHja ··d�· 'i-ílédicam�nt��.
emp'at�da po� 3 a 3, �on��gui�
por Íntermédió de Djábrta,

I consignar o 4" tento, �umà ca-

Garni ,
beçada esp�tacu_l�ll�,. eâC.o..

ran-

I de um centro - d� Frlaça.

BLUME'NAU -

Uma bôa extl:"éa, a do- Vas-

II co, todavia. nãr: �t.uou á àl,tu.
__ ���______ ra de suas po-sSlhlhdadés.

'i PARA MELHORAR O NIVEl. A Primeira Peira lnterrcacio
DE ViDA DAS POPULAÇõES nal Avós a Guerra

; AFRICANAS
. Var-sovia,- 'P.A.P.' - Rea-

I P",_yis - (S. F.I.) - A PI"O- Iizcu-se em Poznan a primei
pósito

.

das confE;rê�cias -que 1"& feira internacional na Po�

I Se real izaram no Quai diOI'_ Ion ia após a guerl'a.
I say

'

entre peritos francêses, Vários países europeus e o

belgas e ingleses sóbre a me- Mex ico tomaram parte na,

PA� lhora do- niveI de vidas das Feira, o que veiu aumentai" o

populações da A'frica ociden- seu brilho. tendo sido fecha
tal e central, diz-se nos circu ,

das numerosas t.ra.nsaçjies,
los hem informados que essas Sohretudo ohteve grande

I
entrevista "";n tendo o menoi- l'Ucesso o r--avilhão da indus
car-áter politico. h'i" pesada, que demonstra a

,
Referem-se simplesmente a

pu iança da Jovem industria;

I questões de saúde e de higie- polonesa e a s sua�� realisações
I ne (luta comum contra a rna-

nas Terras Rehavldas. Os co

laria � a doença do sono), merciani:es estrangeiros ínte-

f!;ncronlzação das campanhas reSl'>lram-se tambem pelos
,�-------- de vacina para evitar que os produtos tex!eÍs do paí�" que

indigenas s<c> est:luivem i.. V�- sâ� ,Je "dta ,ouali,.fadl':.

P r"" I
cina passando dum território Arcwa os ('omel"ciant:es, qUe

a 1:\ para ;outro, irt'igação e dre- ,��orrel:"ant .1= todas as pai"tes
I f,§

I
nagem do solo, apl'ovisinna- ri" rnu!Cdc, inclusive à.o .Brasil.mento da população indige-, visitou'" e,"posição um nume-

Paris • '(S.F.I.) �. A tempo- 'da Illglêsa �m Paris". na pelo desenvolvimento de: roso público, calculado em

rada de festas de 'Pari� teve I A esta lista,é Pl'eciso acres-
certe15 cultivos, e das 'trocas I'

c">rca de 30.000 pessoas diá

inicio em' principios dêste! centar muitas outras rnani- de produtos dum território pa rias'.A !Ui'HIQUração. da Fei-

mê's -e durará atê butubro. ' festacõe:<.= campeonatos de 1'a outro. l1"a fOI ID:>,Y'c",da por Inl,pOnen-

'A orga,l1Ísi_I-;ção J't.'A�cueJ.1
I

golf, "teIlis, pi"OVaS intemacio�
- - -_ _- - i te.-, s,oIenidactes, em que tomam·

de ParisH (A ácolhida de Pa-· nais de ciclismo, regatas, etc. ,40?OOO Dolar.p:� �or' Uma Fa.-, yam :aor'," tn€"�ht·os do ptovei'

ris) oferece aos turistas o se·
. : brlca De PemcIlma 1:10 p(�;onel.'. e drpio�atas de to

guinte ',programa de festas:' NOVOS ACORDOS COMER-, Varsovia. P.A.P. _ Durante I de.:;
.

os p�tses amIgos,

.at� o fi�, d�_ �o�·j:oet\t6 tnêsp ,fi C/AIS ". o ano corrente será insfalact-". i Os ob"er:ador:s nâci�l1ai,;;
-FeIra InternacIonal de ParIS VarsoVla -·P.A.P.'- Chega- perto de Va!:"�.oYia uma fáhri- I e eõtrangeu'os s>"o unanlm,?s

abrirá suas pOl:"tas ao público ram as delegações comerci- ca de penicilina, aparelhada; em dizer Gue a Primeira Fei'-:
- ,c:ie•2: de ��i� a 3 de junh?, ais su.iça, ,austriac_:,- e yugosla- com instalações norte-a:me ..i-I re, L-d:ern�.:i,:n.al após a ,�u.:r�
reahza't'�&e-a O< Conc.urso ,_Hl- 'va afHll de negoCl!l.:t' novos li- canas. O governO' adquil'iu os I rã, con"htmu llm, autenhco

pico. de Pari" �o ,c�.mp,o.
do

cor,dos .en.h'e a, POlonia, e seus apal'elhos ne�essá}-ios e d.e.sti-I
,I
S'tH:es�... tor"Rl'ido-s_:, uma pro._·JardIm de Achmaçao. Amda respectIvos palses. nc.u a quota de 400.000 cbIr-." va eVH10ntf� do ramdo progi"es

este m�s de maio, 'será rea-I Aguarda-se a cada momen res para fi instalaçã-o di �:;i- ',o econômic'} d-'\ Polônia, que
berta a Sala das Antiguidam i fi) a COIiI::luúic-, degte.. acordos. brica.. 1 !n'evemente ,será um dos fato-

des Orientais e a Galel'ia I ------ I :r-es essenciais na vida econô�'

Charpentier apresentará um I
-

D G bh H I, 'nÍ(''{ europeÍa.
retrospectivo das obras de�·

.

r. P- ii rd l
.

fO (TIada o públi,co pol�nês por g�a?
Faillol, o grande' escultor, eu-l vez aprec:ou_ os mteressallhs�

quanto aS "Grandes Ho-ras de I fil.u fllcdo:t�i.le5 de Viena. Au. ria e lia de Janeiro)
slmos pavIlhoes em que expuv,

Notre-Dame" • serão apret:.en- i Cirufg[é;G-chefe do Hospi oI 5'H.ta Cotori�" sel"ôm s:=üs pr?d,:to� a Franç_:'l.
tadas na capela da _

Sorbonlle. i Alto cirurgia, C1peração do bacio, estomcyo, vias Líliores, utfro. a SueCla, �3. rcnecoslovaqula
I etc, - Nlollltocirutglo. Mn!p.srios dd renholrOs. CirurgiQ'Jlla�tll;o- e a União Soviética. ProvocoU:

O mês dI! ··.J·unho começará I ��. �"'ande curl',��;d�de o sto�,d
.

.

I
Cilr.;;iiItO" R" HlHpifiw':- cIt>t 9 Os- T I é "'as i5 CO" 17 140m. �,

' �:s, a .....

c_om a q�inzena da Rosa. Rea- Id,.uM�NAU: _ ·Bi>511il()! SoMa CrJ!(uill"· � do Mexico_
.

�; ;fa
hzar-se-a em Bagatelle um Iconcurso da r'OSa mais ··linda.

Quatrp daias::5. 9, 11 e 17 de Ijunho. assirtalarão quatro
concertos no Palácio de Chaal
Iof. �o �Teab'o dos Campos E-:
lili�OS

.

e na Sala PleyeI. A 121de' junho será'apresentado na!

Oipera o "B,al" des . Petíts Lits i
Blancs" _

j

I
A 6 de julho, haverá em:

Versalhes a tradicional Fes- :
ta Noturna_ Em agosto, a Sa-[
la dos Escultores Egipcias rea i

hrirá suas portas. Tamhem
!

reabrindo as suas portas, o I
Museu GaJJiera apresentará, "'�i lf}.

Exposição: "8 Seculos de Vi- I

DI?�
. Ayres Gonçalves

cura sem operação e sem dôr .

ord

ADVOGAf.\O
-'-

2" andar - Sala 1

Médio Espedalish
Uoer.ps ano·re!ais [IiS!U!i!S ' kSGrê.S - rentes - IHlifi"g�, nUflóa
no rew

•• etc,} Daeilps da eS1U IliHlf1 [glstnle • dispepsia úlcera
do estorna0] e du�óenoJ, hlte.;tino:; (coliles crnr:icas

ulCerGS3 nri�ãJ dê ventre· amá/aIiJ, e'e.l
Cu,oçõa,

opilnçõ o

pulmões, figado. bexi ;0; obeside de, emoqre ciment c,

imol da terra): erisipeln, e cz crnc, qcnorreo, sífiEsi etc.

(': in! r'a JJ,',/irrJ dI' S"fI ft ,o,

�'(J s, ]T(imc n R e Cria nr-os.

. Diatermia - Oz,notermra - Electro-coagulação

ltoupava SÁa. :"a-"-' - BLU1\lENAU

UMa BELO IDIIDE.�.

I

Prefeitura Municipal de!
Blumenau

!

dos

-'.T

6G, 70 velinhas 1 Q\.'2 impori '.1, quando
ê.inÓa �f:O pr1dc_: apag�)-]as de 'urn SOprL)"J }� Ü-;SG

.

t� "c;:.inja ".: p�lrH QUél11 ton'la o Cognac de ..

.8
.. 1.('�jfrão

X(:1\'lE-l" . .;�!.fugt:;n1e ::-L::; �1"ipcs e os resfriados; b::da
ci p"o�·t� li� tü:-;'::i?S t:: às bronqLl�t.::�; TlE"t:!r;.;!liz0 ()�

"golr:es (l� ar'·, tu:n.an(Ío u CÜ:i:!I�('IC c:e �-,:lc;:-�l.trQo

:{Hvier,- () CugnHt: de ..("\lcatr"üo X,Jvlt:J' previne
aS Irlo]estlas puhnOnarf":�.

nlaláriíl

REQUERIMENTOS pede licença pára fazer l"e-j
DESPACHADOS , forma, deferido. \

.• 631 Fredolin� Haskel, pede 645 Pa.scoaI.Cecato, pede Ií�
,

I vi:o;toria, deferido, cença para construir rancho, I
632 Theodoro Pereira, pe- deferido. I

de licença para construir, de-I 646 Roberto Ilruch. pede·
'ferido. llicença para COfil'itruÍl:"f· defe-:

633 Wal�er .Schwart�, pede í
rido..

...
, !

tr.an�fe:encla 1.�Posto
md, e i 647 Bânc� I

....
�" Sra. cat.ar!·I�ProfIssao, deferIdo. 1 na, pede baIxa Imposto de bl-

636 Heini Steimànn" pede! ddeta, deferido.
licenç� paril demolir, deferi-

1
651 Paula Muelle�, pede l�u I

do. , I cença para �onstrulr> deferl-

637 Paulo Schin�Ier, pede ,do.
.'

_ I
licença para fazer reforma,! 653 FranCISco A. Braun.,
deferido. 7 I pede licença para construir, I
638 Theodoro . Henn, pede. deferido. ,

.

., I

lice..n.ça pal"a construir, deferi� II 65.� I-I?go: K�ll.'e�mlm�, ps.1
do. de vlstOl'la, deferuio.

.

639 Adolfo Schultz. pede 658 Fred W. Stil1gelin, pe-

licf,l.nça para fazer reforma, de licença para COllstruh·,· de-
defeddo. f�rid().

'

642 Augusto
.

Klol;z, p�d-e .

659 Fredalino Schwahe i-

visto.oia. defel"ida. clero, idem.
644 Jo��e Paulo Boets-er, . (Cónt:niza)

,'"

"l;
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Serão afasta�os os militares
.. )JN;':� : A COMISSÃO DE .JUSTIÇA DA CAMARA ASSiNOU O SUBSTITUTiVO AFONSO ARINOS

__--�--------------���-

o famospó íi?íiG7 e "filho da impr,ç11Sú"; iencian« dar '\lima
--

. iiiidiçãél nesta cidad« ''''_'''.

mo, �6 SMe..idional) - AComiilsãG de Judiça da Cama .;a ,,:�5iilOU o 'voto � o 1mbilWii�' tívo d� AfoilãO .Ai·ii10S._�obi;�
I

Empossousse n :SeOa... Para 0'3 mei�il cuiturais e p�ia de trhmfo& meillOi"iiiVcis
.

o afastamento dos ffiíhtaí"es·
.

. . ai-tisticos de Bluinenau é mo·' através de cimeel'toi!l·· de gala,
-�

que persistam em permanecer dor Gois Monteiro tivo de justo juhilo e honra I assistidos por grandes perso-
jI/IiIf/ nos partidos' politiéos ,contrá-. ..

.', a visita que ora nos faz o ce- � naHdades da. Europa, tendo o. .

'A''.
.

.' . ". .',
.

. .' RIO, 16 (Meridional) _'-•. O. lebre e granele tenor patricio � insigne cantor pércorrido vá
�IOS ao. regime. do. pars, -!:U)OS

I general Gois Monteiro, acaba .Ioão' Cavaliéd, cognominado rios paises do Velho>MundO,
i'egistl"DS tenham fiido /caapa- ; de empiH5lií"o;;e no Ssnadc, '" Pequeno

" CârilEon, que ,; ora I Na sua vi$itR ('OUi q\ie UiS-

40<" '::Cii10 no ça�o do PCB, i hrlhdo de general. ee encontz-a eii1 to"rU,�e. arti5� 'i.Ín�uiu €$[8 Joá.ai9 unteiTI ,á
. .

. rica pcio uos;m .: E;$tadí}, já
I
t1il,n1e, o ap�a"dido' tenDi' iil'

t:i"'nclo v:i;;;ir ..do f' fF.ito ,!l� ali' formou-nos que teneiona brin-
.": vir- nas Iwindpais platéías do dai' li nossa culta p�aiêja COm'

O· pr�.,·b.lem·a dn P!lr\!.;,!i,�, �11: iu D\·��eé;;it:l�:Ê!t:�ao ..
Pi"OCede

c::.e,�n.,c;:��r:..od!e:)'�:e.;.'·�:: ..

U bU; � M li U I.. li o "Pequeno Caruso"t que cujo ac()ntecimento artístico'
,

teve a sua vida artística con- constitue. hoticiâ Il�viçareira

a ;',lItn'duslra!l gn�c'�. sagrada no Velho Mundo, on:- para o �O$SO mundri god�l .e

. ,,'
. ... '.

. lu u \� ti' de fez' seus estudos desde os cúltural�',:·., .', .

"

.'.

I'oito
anos

-;
de idade, depo,is de

.

o '�Pequ�t\o çaruSo"que �
ter percorrido as ruas do Rio um prande, â.tnig() da impreri
de. Janeiro vendendo jor-nais sa, visitou d�m()t::Ildam.�nte to-

\
quando o seu tempe- das as, dependendas das nego

I Rio, 16. (M�ridi<?nal) "". A ficul�ades �ara as demais in- r�n:ento e a sua tendencia ar- S8:> ofi�ina�, e redação, ��n.I �or�o do"navio _:nlxtO sueco
I dust:-las , sue.cas. .

tística foram comprova�o5 tendo conosco � lJrada;veJ e m-
, Oeinoce , que ontem chegou ,ASSIm, e a industr-ia �.O papel\ pe�a ct,Í:ica de todos os jor- teressante

'. �a.le5tra� .....
, .S�rmoEI a Guanabara, regressou ao que s e encontra em CrISe,. sen- rra.rs car-rocas, teve a sua epo- gratos á gentileza da·vl!uta.

I Rio o ar. Ragnar Kumlin, mi-I do neces.sário que os jornais .

.

1
nistr� plenipote:nciario da : suecos reduzissem o. seu nu

Suécia no Brasil, aco�panha-l �ero �e páginas, caso a Sué-

I do d.e sua esposa e fIlhos e
'

ela qtnzesse exporta!:' papel
qtre fôra :-,-�. seu país em, �a-l de li�ha dágua, �m ma},or

I gem de ferl�s. Falando .a Iro- i q�an.tIdade, conclumdo!. O

prensa, o .dIplomata af ir-mojr BraSIl, por exemplo, foi um

que a industria do seu pais,' dos pe.ises que teve rna.ror d'"
'I

.

.

d
tér ça.s e quintes, as 14 ás 11 horas, no Téateo

como a iás de todo o mundo, quota no ano passa o e no

e.s. tá a hr,aços com o grande I momento está sendo estu.'dada d" .

mes. - Mesmas .�OI1 .lções daultima remes.'UI.•
problema! que é a falta de, a ,possibilidade de aumentar

_. '_ ... �-
..

__'._ � ......-"'-'...,.-_

carvão, decorrendo dai as di- 1 ainda mais no Pl."oximO arlO".

A
DIARIO

--,,"._",.,�....

_=.�--��-��--��-�-�------�- -�-------�'--�_'_--
3" feira, 1'1 de Junho de 1947

.
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COMERCIO B INDUSTRlll

ARLINDO SOUJlNHO g CID� tIDA. \ A industria do papel sueca atravessa grave
APRESENTA

O MARAVILHOSO

Fervedor "B.elampago'"
.

seroindo para: Aquecer agua p/banh o�'lavaT louça,Para ü&D domestico,

Rio, (A; 'N.) - Esteve com posta á consulta aO gabinete Io� jor:l1alistas acreditados no de exames periciais, sobre si
gabinete do chefe de policia,! o "pif"paf" ii: considerado jo�

. o delegado de costumes e d�w! p;a. clt,'; azar.

v_ersõeil, Fernando Ribeiro; I Disse que em São Paulo a

que ab6i'd;ou '0 urso to abuso I campànha está sendo desen�
do "pif-paf" em todos os Ye�, volvida por terem 0$ gitbine�
cantos da cidade, Dedarou

!
te::; de pesequizas daquele Es�

que ii' campanha contra ii )0- fado COWÚdeí'fi.do aqueÍe jogo
�o está. depeiHh",tIo d.... ""'<i-. fü."a tia Id,

fazér eedê, etc.

I
I

, -..

Vfmi"g8iiS (jii'" a!ii"é?�i.'nia:
1) Funciona 5ume�te quando imerw ilágua, cteãiiganuo<sà :iutomaticamenie lia. dE'la ser

i�€tirado. ';::�.''; .

2) O Fervedor uRelampago" é o mais rápido fél'Vel101: e� Ü"<,, 05 similares, pois ferve 1

Hi':m dágua� aproxinúu!am ente em 1 minuto.
3) Não oxida e não enferruja, porquanto as partes internas são de cobrE! estanhado e ao

externa (capa) de aço in oxidavel.
4) Devido ao seu sistema de construção em cópos, não de forma, não quebra e jamais

deixará de funcionar.
5) E' facilmente desmonluvel por qualquer pessoa, -. "basta.ndo para isso illunir.se de

tilna chave de fenda - e retirar a argola que se enco ntra no cabo, acima da tampa
fIo fervedor.

6) E' o fervedor de menor tamanho e de maior t::ficiencia.
7) E' o fervedoí" de mais bai xo preço entre seus congenér es.
8) Y.\�rve a água á base de vapor,
O) Devido á rapidez (;om que ferve a água, torna-se o fer vedor mais .;economico �"js

tente.

10) E' o fervedol:' mais origin aI, mais belo, e indispensavel em Lodo e qualquer lar mo-

Uen1.o.
IMPORTANTE

Evite água ,de 'sal ou mesmo aguo salobre
FABRICAl'JiOS FERVE. DORES PARA 110 E 220 VOLTS

- A' VENDA NAS PRINCIPAIS C'ASAS' DO GENERO �

Informações com Os fabrieant es:

Com. e lad. Arlindo Sn utinho 1:1 eia
Rua 15 de Novembro, 1425- 35 - Fone, 1308 - Caixa pqstal,129. É'ild. Tel.: "À8o�/1)

- BLUMENAU -- SANTA CA TARINA
VANTAGENS ESPE C/AIS PARA OS REVENDE DORES

-.; : ",Z

VISITEM

.--.� (SA CAPITAL"

AC'�
_

asa

G r n

r

P A R A F E R I DA S,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIR.AS,
ESPI['.IHAS, ETC.

ç
c

b
ITAL

crise

s. E. F.
Recebe pacot�5 desde 17 de Junhq até

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

.,

m�i5 entortaS do que lti�e.�.
fudin5 �o5 !��\

..

,

r

lei!

'1.

.�J

EM SEU . FUTURO

PEÇAS
LEGITIMAS

F O R D

MEIlCURY
:HERCULES

POSTO DE SER4

v.ço E OFICINA

iAU,TORlZADA

ORGA.NIZAÇA.O '.' .,
COMPl-ETÀ PARÁ·

. SERVIÇOS EM AtI-
TOMOVEIS E CA�

MINHôES

ACESSORIOS
& BATERIAS

-- Não se contente com menos -- Aguarde o seu FORD! -
Concessionários:

AMERICANODOCA SA� ·9.. ··-· A'.'.

-�. iii".
.

ii

S E R V 1,&

MERCADO DE AUIO '", OVEIS
Endereços Tel�gl'ificos;

Fre.fu<l e Panair
JOHN L. FRESlltL :.:'undadol."

BLUMENAU -'- Estado de Santa Catarina.
Rua 15 de Novembro n° 487
Brasil América do Sul

Ciúxa Po�tal
Telzf�n.�

NOSSA DIVISA
! 1"---"-,�-----"----'-'---'-

o d I
..

.
.

.
.

-

A SUA ioj� PREFÉRjD�

COME�ORANDq SEU PHlMEIRO ANIVER.SARIO EM O PREri-IO�NOVO. A' RUA 15 DE NOVEi'4BRÕ:4i5�
DIU HOMENAGEAR A' POPULAÇÃO LABORIOSA PE, B LU M E NAU, VENDENDO" 'DÚRANTE O MES

DE J U N H 0, POR PREÇOS QUE DESAF IAM CONCORRENCIA
---- -----_.

��.'
"

.f
..

t C
iii

e n I v '0 n r a a r I S
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