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aix r em' e esa à legalidad .

O,preSid,ente Outra hiputeca �poio e solidàriedade ás hBmenOgens ao ex..presi6ente Washingltlu'luiz
Rio, 19 (Mendlonal) - rem tributadas ao ex-presi- .' .
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,Conforme divulgamos os dente e neste «entido 0$ en-. 'Orgão dos Diários Associados
. . ..

!mem�TO#
.

da comi�são de re- II carregados �e. �ua recepção
cCp_4;ab, ao. ex-presidente Wa- podiam file dirigir, em �eu, no-

--

.hington .. Luiz estiveram no

I me,
Cf qualquer das autorlda-'

,Oateté para solicitar' ao pre..
I de« ou funcionários paru BtJ"

"iderite, Dutr« alguma$ prooi-.', lidtação de medidas para
,üencia!l relativamente ás ho-! m-aior brilho da« htmiéina"
'lJuinàgens planejadas 'para re-' gens.
ceber o chele do governo de:
193f!. "r Adianta-se q�e o presir!en-.Uma das provIdencIas 1$0- te Dutra, depoie de manihee
licitadas: e prontamente aten-

I
tar que o exillo do sr, Wa

elidas;' segundo se noticia, foi shington Luiz mais O' dignrii-
_ ANO IV a L U M E NAU

q; Cega0 de um trem especial cou perante seus compatrio- ..... .....__.........._�__.;._.... ..............:.......--�-----------�-�"""".;.......

para. Siio. Paulo, na semana tas, referiu-se á posição co

que chegar de WQs/aington, mo comandante da unidade,

A_ Zm c�mJier�a _Célill Os nu:í:j�_i�lilitar que ,lomara _em �a__cel '_
broa da Cô1HUIJi/(tO, .fe acordo doe ft<'onleCfil,enUi$ de IssO,
com o. .qúe ..e divulga, I) gêfiê= retrrüando a reierencia !com

""j'.i:il Düt,.� declarou que êiifti· 8UüS palaurass .iA minha foi
.

v.li pl€:lJumente Bolidú".,;o côm ti ultima espada u 'baixar em

tOdÜ8 ,,8 'maniiestaçõe« a se= defesa da legalidade",

DIRETOR· EDMUNDO MONTElRO

\.

CORRERÃO PERIGO AS CONVERSACõES SOBRE O. PLANO DE RECUPERACÃO DA

INDUSTRIA ALEMÃ
.,

. -

UOI··.·I:'·.,C'·�,:ça-o e remodelaç·�,o Washington, 19 (Llnired ) planos sobre o imediato resta-" as negociações em Paris 50- i
.

C V. - A ameaça da França de belecirnento da industzla na bj-e o plano Marshall correrão
l

d
,..

.

I d
I negar-se a dar apoio ao pla- Alemanha. . : grande perigo se pusera Fran ,

. as·· Ir.'; rças !l, .rma as norte Ino MarshalJ, caso va produção Washington, 19 (United) 'ça diante das decisões que elAl
. ti _ ti alemã nas zonas ocidentais -. ]falando á imJ?rensÍl.

.

de-I _
. .

I
ultrapasse o nivel·· atualmente pOIS de conferenciar com os nao possa cumprrr. O embal.

a·merlilcu·nas permissível, retardou uma de, funcionários do Jjepàrt.am�n-Ixador se. referia ao plano a.?�
claração anglo-americana a- to de Estado, o embaixador

I
glo-amerlcano de r-ecuper-açno

nundando oficialmente os francês Bonnet declarou que, da industeia demão
'1

() S.ecretáriQ da Gwerl'�P::tt�:::t::i�fct8tado do gabi.n"e-
�

_ ,
'. . ���·_-�.-----I

_'6��:�::::nt:9do(�;::i. '::�n";oq:t:i::;e':.t:mn:�::: eo-'Um mudo falou e um cegD recuperou. a v��la I
rio da Guerra Robeet Patter- I O sub-Secretário da Guerra I Vem causando sensação as curas milagrosas ela «Santa" sa da cartomante. FOl impe-

'

son do. gabinete de Truman é Kenneth Ryall, foi nomeado I Jaél dido. o tráfego na rua Con-

considerado. como mais um. Para substituir os .. , Pátter-j ,
I
cor-dia, on�e mora.

..

. :son. O plano de fusão das for- Recife, 19 (Meridional) çamento em frente á caaa da, Uma crIança que. procura-

pa.. ·.sso.'.para.<Ii ·un.ificac.. ão.e re- cas, armadas, aprovado . pelo Madame Jael, considerada. Santa Jael. peregrinações de va ser curada por madame,
Am���I�çã�'das-:fo-t_ça�. �rma:'ISenad01 será debatido ,hi-:;>je Santa dos Postulares. conti- todas as partes chegam·3. ca- Faleceu durante ii consulta.

.

quern
d�s .'nor:.te�amerlcanas ..

ate 1
I
na Camara, onde se tem como, nua sendo o assunto da im- b

.

....

d·O'. f!:s
de'J3.n.elro;·conforme se espe- certa a SUa aprovação, prensa e de conversa de �ua,l ,_.---

-----.

SO
.-

re a cassaçao <>

Um vespertino r-evela. que
..u�n:
Ap·;::;0• .:!.�e.:;::e:71:ba,�m.��� n· ··olicta Dfrnambucana fi A Cam.,. "ai �:;::;:J;

I cego de três meses, proceden-; .

I
i ��p::o�d:d:is�: �:� �::!;n:�:

.

�b,' � ç.� (t. �Io'm·· ·u···o1 �.
, l' 0.01 r.·�. band'n M,aRi:�l::n�Ad��erá: :!: ��:�:: bU���,

! dio doP. madame Jael. . i ti UI d u. ..

li � � :ti U tIdo na Carnara de Deputado",
. Todavia. uma senhorita de. : � ..

d.
.... .

.

o req�érimento do 'deputado na1 Supérior

J���a::;1��..��:��!���li�,.�.r:����>",_.:.. '

.... � .. �"".,���;�" ,s._., e-,,;}ahBl3�S;.; :,�.:.c,� .. ,,;,,:.J,;����:��!�}·i::!%:'-i�.Z:::��.
I conseguiu andal': Dezenas d'!' I.

..

,

...
,.

I tluem cabe decidir· ':sobre. a

I p.essoa�� pernoitaram' no ca.l-
O

- .
.

b .•�'. S�_I call.gaçã.o dós mànd.at.ol>;. si ao

.

CôMul Am<::rica�o confere nctOu :$0 re o CaiU; com..,.., -

..

I .

.

..

'..
.

Poder Lei'islativo, si ao Tri- nÍstas_

Fomento do pl"cdqção dQ Ilr'i-I'
.. ..

.

'.

..

.�.,..
'

..",; I ...
�

go fiO Paraná .�:- cretár�o, de garança -. .� --'._ __.;._..c........c..,..----'-......:..------------,"-..,--'-:-:-:-"�-..,,--���-

Rio, 19 (Meridional) _l
R 'f·· 'd' 1

Ib
'do d' d

.
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D d
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t f I eCl e, 19 (MerI .lona ) -.- 01' o,. ten o Joga o aS mes�

l\an o prosseguImen o aO 0-
- ...' '. .. . d' d' ....

t d d
-

d
' Nao fOI aln.·da esclarecIdo .o mas .ao mar, OIS las alll,�s

I 'men o a pro uçao e trIgo, .
. .

...
.' . h·· R·

M
•.

t" dA' lt caso do contrabando" de ar- da chegada .da lanc a a. e-

o lnlS eno a grlcu ura a-
, -

.
.

• .

d d '..

b· d d
"

t' t t· mas e munlçoes traZidas a cife. No seu segun o epOl-
ca a e a qUlrlr rtn a 1"1- .',

.

.

li d
• . . bord.o" de uma lancha adqUl- menta entretanto, o contra" Ii l�_ eIras, a1sh' �UtaIdS emPfregta:" rida ri� Ilha de Ascenção. bandi.;ta se contradisse. Har-

se-ao na co el a a sa ra 1'1-
"

.

....

.

. ., d corrent"
I SurgIU aO'cira novo persona- ry Purcel, terceIro persona-

guelra o ç ano, no ,.<:>

1·"
.

. Estado do Paraná. ! g-em - .o inglê� G. [i1owler -=- gem do caso, dIsse que VIU �r". .

-7,",
._ •.•.. - de 18 anos de Idade, que nao mas a bordo da lancha ate o Um jornal tlloscotJita de�un eia as �rt�ettçõ�s tnilitcu"e:i deis

_> .. ': possue documento: de identi. [momento en: que passou a re� EstadtJs Unido:. 11a G'I'ecra..
..

E'
.

t
,..

d
-

..

t·
,..., dade. F.owler, trlpulante da

I
bocar. em VIrtude de uma· de-

.

.. :
.

.. .

,-

.

,

, S'·a p. 1.·orl n o Q_ s··- 1
.-

u�aç a·o
I

embarcação, afirmou. no seu sin�eligencia havida na lau- MOtlcou, 19 (l:Jnited) - O, .'adOi'es :. ci:'gall:l��dores .
da

,
.

. �

,primeiro depoimento á poli. I
cha. A policia espera esclare� I u K�r_nsomol�kay� Pr�vda

"

, ! :-uerra cI�ll. �k:eg'a _

e
_ acre�� ....

.

. ,... h···'
�

... _' .. - �. -
,-

..'. .

-
.

I da, que viu armas a bordo e

I·
cel" 'completamente o caso den I orgao �a Llg� da Juventud.c (,_entou, �ue as. dedaraçoes do

n.O'···
-,

l·na·
S1l7}!lU ô .rilpaime ,,_w� _"égOCla çoe.s ��ara .,a evacuaçao das

que as mesmas foram· desem- tro de 48 horas. Os implic�-I Comu�lsta, d�se que, a "bi"�� I Secretano de·
_ E��a�o � 'Ma�.

. \.....J'
. ..t.. .

J(Ír-ç((J� lloi'le�(lmeru;ana� -

barcadas em Recife, mas no 1 dos estão detidos pal:.a averl-, ga�a mternacIOnaI ,,_ um mI-l shaIl., ante-ontem: . nao· det-

WiJ..shiilgton, 19 CUnit.ed)'· segundo depoimento negou o

ti g':W.ÇÕ€f" A proposito do caso I
to m-:::entado par,a afastar. a!

, ....
' '. _.

William Newton,
cre,tárws de Estado, deputa- (soas

residentes em Goiania, fato. Moussiert' proprietario adÍanta-se que o consul ame� I atell?�o d� mun:tto' da ,atIva :-cam dHvIdas. tio?re, a íntençao
correspon- dos e' altas autoridades. A por iniciativa da espOSa do do .barco e que nele viajou, ricano. aVistou-se com o

.

.Se� I partl.clpaçao
. anglo-.an-pncan� I d:s Esta�o:.; Umdos de da�em

dente do "ScrÍps Howard", imagem foi oferecida por pes- <Yovernador Coimbra Bueno, 1 t G
-

d t

em despacho de Toquio,
'" declarou qUe trouxe armas a cretário de Segurança, n� ui:,,- que �e rava na re- a]u a alva <1,0 _:;_govern�. gre-

de- ela. DIsse o Jornal que o pla- go, nas oper;aÇQCS _ .mdttar ...s
clara que fo�am preparados . . no· foi concebido por "inspi� con!xa o:; guerri.lheiros" •.
plano$ secretos para a eva-

ª:���:�:,�:;:�:�::E·��IO sr. Protasio Vargas é um homem de grande dignidade
N·

.

.

I
.• I vai entrar na próxinla sexta�

..

.
ewtan dec :aroU Que está

C I y. I C a
() 'lHe dtedm'l}(i () sr. Cilon RÔ8U i:õbre a po.içiio do il'7niio \ feira a fase de adaptação da

"piorando rJ\pidamellte a SI-
'II

I
tuação na China. f"stando no _ do ex�ditador _ \ Carta gaucha ao espirita da

impasse as negociações entre Rio. 19 (MeridionaÍ) _

.

\ Constituição F,eder��. expu·r�
I

a comissão americano�.soviéti. Esteve hoje de manhã. no pa.-tcrêr no Rio. O que houve de ta coronel Valerlo Lacerda"_lgando-se os dlSPOSltlVOS par� A

ca ná Coréi� e os lideres mi- .lacio lo Catete o sr� Cllon Ro· verdade foi apenas um acor- Sobre a queda do Parla- .1amentarÍstas sabiamente côn

litares n9 Extremo Oriente, sa, líder situacionista· gaucho, do em torno da Prefeitura de menta, afirmou: "Com a qué-' siderados inconstitucionais pe-

de prep"""rem o:,;. pianos pa� Pl"es�ntemente participando São Borja. para a qual foi in- da do Parlamentarismo .na \ '.

Recife, 19 (Mt:l:"idional ..- apenas o� serviços de bond-cs.'

ra .a rapida evacuação dos. a. aquI d� reunião congressual r dicado o candidato pessedis- Assembléia: do Rio Grande, lo Supremo TribuJ:lal",.
.

Foi debatido na, Assembléia, o contLnuandõ a explorar a
'

e-

m,�r;canos em ambos os
das CaIxas Economicas. Fa- I . _.

'Jo ca�� da ;. Perna�buco Tran- ner.gia de. gaz e telJo,.1.1.-<:.
�"'''_

pal-

ldando á r,e�ortagem, abordàn-IO T. �. f" evitou tronsformar a
I Asi;(:z::!n�:b:l��:� �hi�::ti- w::is, que ameaça suspender _ -.-.- _. _.-- _:__..:.

A imt'l�yem de' Crist() no re- o a pOSlçao do :-,1", Protaslo
I SeouI Coréia 19 (United) a trafego dos bondes, se o go� Fal€ceu (; Ca.oitão Paulo Fe,>·

cinto da Assembliéa de Vargas, disse: uO sr. Pro ta- consulta em recurso _ Lyu� Woon�" presidente' verno não nomear um inter- nandes dós' Santos

Goiaz sio, Vargas é um homem de I .

d �s Rip, 19 (Méi-idiont�l)
S T 'b 'd·h lt d T do Partido Trabalhista e. an- ventor para superlnt:en. er �

Goj�nia, 19 (Meridional) grande dignidade clvÍca mui� O uperior' 1"1 ufial delxou e COn ecer ti consu a o , j Faleceu ônt,em .no �ospitliI
_ Realizar-s��a" an'anha- a' t

'.
d 'I tI

.

N tigo lidel" po Partido Popular seus serviços. .•

,i Celltral .-l.a Ma· .1".;"111a· ó ·Ca",i"
'"" o· CIOSO e seus -oro.proml'�-

" R E do RI'o Gr�nde o ort- - ., • ·d
.. ...

,

....
.

�-
•

-
, ,

0.4." .Esql'i,prdista, foi assaSSIua o
.

10"· i'" M �.

cerimonia da imagem· de Cyjs.� soe partl'd·a·rl'os e par 1'55
' ....

T d' 1 tão de :Vlar e· üuei'rl\ eu.lCO
� . ,o .mes quando seguia de automovel A· ranways eseJa ço ocar

f d tI· .'A' . d 'p l·
to rio'recinto da Assembléia. mo, integrado nas hostes pes.l Rio,19 (M.eridional) ·-tPresid�nte do Tribunal Regio-

para sua casa. em lugaríg- sob COlltr.ol.-; govéYll
..

anH::ntal t"FP.��onramnad"� d·.or-s".··S.·al"mn�ao".a, .auo

A 'solenidade será pl"esidida s,edistas, Não alterou abs<.!�-I Resolveu hoje o Superior

Tri-j
nal do Ri'o ,Grande do Norte, �órad�.

c...." L "

pelo ·Arcebispo _ Metropolita- tamente a sua conduta pohh-I bunal Eleitoral não conhecel' sohre a diplomação dos elei-
__ _ _ _

__ -- '-_ .. - -- -r" --- --, SERA' CÓMEMORADO O
no, estando p1iesetnes os Se- ca,' como reeentemente se fez a consulta formulada pelo tos ali, O Tribunal Regional . . I! lJ/.A DA

..
CllLT.lJRA FISICA

....._ que' decidíi'a pela diplomação ..

•

", .._. .. __._.. .::.::::-��:::: em virh.1dé· de existirem pro- crcrideDs cc;tItin�arn ('I as- • E DESPORTOS NA EUROPA

'cessQs �ujos resultados pode- solar o Rio Grande do I· .M?scou, 18. � (Uf) - A A-
- .h.

._......-... riànt: alterar à ati.aI coloca..; Sul genel!! Tass anunCLOtl•. hoje.

ção'·· dos· candidatos, procurou Rio, 19 (Meridional)

iujjedir que tal ocorressey con� Noticia-se de Pelotas qUe a

sultando o T, S , E .. Este; com travessou a região, denomina�
sua decisão, evitou trant,for- da Morro Redondo uma nu-

mar. a consulta em recurso, vem de gafanhotQs. de '<lÍnt."

qUe poderia suspender o· jul- quilometro5 de �xl:e�são e

gado de insiancia inferior. ... quatro de largura. Foram pe�
.

Quanto. de estar certa' ou dida\ providencias ao Minis
não a decisão, dela caberá 're- tro da Agricultura, pai!'-. o

curso' das partes interessadas, material de combate existel'l-

5<,ndo 'eilté um meio habil i)R· te ;iI�l"ve somente conü'a 05

•

uporo.

-

r .

'.-' .•. ,:::..
.•

ao

-- .. -�.- ---�.- ----

cabe

·1

;' _I

COlh:egll�-�e eOl1l o Cognac dê
Alcat rãü XaYiel', (J rememo qüe
previne as doen.;as pulmw·;u�Jo;,

. . ."

A Assembleia de P�r"a'ln�
buco estuda. o

. Caso dtâ�·
TrallW'a.ty4i ....

companhia de&eja que os serviços de. bondes
_ sob ciinlt'flle do govern-o

'.'

.-",;..��-�-----__-------------_:...----

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



postal. 14

FAZENDAS li: �1tMARINHOS POli ATACADO
·Á i\LüOR mWAN1ZAÇ-i:'iO

FAJ.lRICA DE TECIIlOS CÁItLOS RINAUX S� A�

2.5 - Sobrado C�a. Postal, 248
Arnoldo Puetter
Fabrica dê' Ladrilhos

Execl1la se :ql�oJiI14er,' ser
marmorttr.

OrE Camara I
! I,

IAUium,te nti! fim de julho. l!'
__'iS ,-

Utmet Lafftot!f
CÓRkETot

Ruo Maranhão n , 2

"

Segurrda-Feira, dás 17;30 âs iS,30

Reuniões: .. Sexta feira•. 'dás 19,30 ás 21,30 ' .

tJ fl\N(() DO BRASIL S. A.
,

. 'Direç;;o- Gerfll - Rio de Janeiro

FAZ rODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NO l'AIZ E COM O f)lTfRIOR

.: .:.

TAXAS PARA AS CON rAS DE DfPO'SITOS:

LHO 'SilOS A' VISTA (retirodos li aed

OEPO'SITOS POPULARES lLimite4e CI$ 10.000.00

IJI;PO'5110S llMtTADOS (limite de (_r$ 50,000,00)
.

()fi'(i'5iTOS LíMrfADOS. (Limite de Cr$ ioo fjllii,WI
DfI'O''jITO SEM L1MiH

4 1/2% 0.0,

4q� a ,A.

3% a .e ,

ZD,b' ....i.

Por 6 fil�.e ..

rf/f 12 mf"e�

"··1� w a ,

S�. Q.Q.

De 30 dic,

De 60 dias

De so dios

ii 112% a. a,

4% e .n.

-\ 1/.2% a . a,

Com o calor, aumenta' a ínva-
.

são dos insetos que roubam o

sossêgo do seu lar,.. Â3tá na

hora de iniciar uma, guerra
total contra as moscas, baratas,
mosquitos, pulgas, traças, .ete.
É muito fácil, com DETEFON,
o 110VO inseticida de "ação-per
manente", à base de DD';I', Fat;a
o seguinte- aplique DE'l'EE'ON
de acordo com as. instruções
escritas na. lata. Peca aOS seus

vi�inho's para taiUb�n� imuni
zarem as suas casas. com

.f{
f

Fio n': 12.1/2- BWC. ""'1::""-",,,
.

Peso: 45 quilos liquido,
Metragem: 450 Metros por rolo
Com 41 farpas reforçadáspor rolo
Distancia': de 3rt (7,5 em '; =

GALVANIZAÇÃO PERFs.) entre cada

I MATERIAL NOVO DE EITA
,

,

FIOS E ROLOS DUPLOSUSINA

.I1c;RAMPOS GALV,/t.NIZADOS E POLIDOS PARÁ CERCA
, N° 1 fi x,9 - Caixas com SÓ quilos liquidas
GRANDES ESTOQUES PARA PRONTA ENTREGA

I
, IMPORTADORES E .DISTRIBUlDORES:

COMPANHIA IMPORTADORA uJOBRASIL"
- J O I N V! L L E -

Con.su.ltem preços aos representantes 'lo�ai�:
cía e o mundo 'do;; insetos no
civos! Veja como é slmples,
pratico. e dm';H�OU_l'O o 11�() rie
DETEF'ON, Coopere nesta for
rritdável campanha de �atl,�a

menta, promovrda para a ..fiai'}!'
:11gipue e sosségo -(]0. seu ]",1".
DE'I'EFQN é absolú tame n t e
incfensivo ii sande, porque ,;ô
'tem efeito sõbre os. ani:o",ii' ,o,1e·
sangue u-ío. Comece '" usá-to
hoje mesmo e lemb'I'''-sf. de 'q�e
lJETKF0N é,multo 'el:oll0Hl1U),
porque só se usa. uma vez, de
ijO em 30 dias•.

'

'À venda em tôdos os fcr
macios, drogarias, empórios
e demais casas do ramo.

'

"
.

CURT L)SCHKB
Calã:a POiltal,' ÚiÓ TeleB':r5.: "USCHKE"

fi L U ME NAU-

,

-- ----

... �:::",,-:::' .�.

HEMORRO�DllS�
Varizes (veias P'\ilatadas) €i úlceras" daN' pernas, sua
cura sem operação e sem- dôr.

Dr. TabordaA.
Médico... Especialista

Dílp.nças anll·relais (físlolas '. fissuras· relites - úrurldQs - aueda
do telO'A etc.) Doenças do eslômaD� fU-lslrife - dispepsia. " .lÍfC�fíi
do esfOIfi8g1j e dl.lQd�_IlO). I nteaitjno5 (CDmeS CCOl1 iras

ulcerosíJ - prisàn de ventre - Ilme&ianif. ele J ..

â
"r'

. EXPEDIENTE '

I -;

-' '. �._",,�:j

I,'i � Naçã�.', "
I ''''"-=-=�
I Pt'op:dedade da.

,

S: A. "A NAÇÃO"

l.i)in�tDi<Preitidente ;\)l_
EDMUNDO MONTEiRO

I Diretoi"�Ge-.Yente: .' .

ADEUNO CUNHA
I l:HrE!toi" de Redacão: .

I HE�NA�I PORTÓ
A,!i!iií'ia:ltlUi� ,e Ànuiicio$

OTTO WILLE
ÂS8iirWtuHi51 .:

Anua.l , .. ,..... Clo$) 90,00
I Serneerr-e . Cr$ 50,00
r T:rin'H�stre .. Cr$ 30,00'
! Na. Avuho . .... Cr$ 0150
I Redação e Oficinal: Rua Sã,?

I: P:ulr;, 269 -, Telefon.e: (pro,..VIBOli'Uimente) , Hottl Wuer-
I' '

I ges, -" 1 3 I> s.
Caixa Postal, 3&

Representanteer
Ó

<

No Rio:. Serviços �e lmpi"ensa
Ltda. '- Praça Getulio Vav
gas, EdifíciO, Odeon; 5/802

' ..

Em S. Paulo: Serviços de Im
prensa Ltda. - Rua 1 de

Abril, 241

In(ormac:õe. Utej,
HORARIO Df: ONiBUs

Auto Viaçã,O CotoriaeJlse
filuna�nall o Curitihd - 3 horns
ilumenau a Joínville - J3 hores

Bfumenau· Flotianapolis - 13 bras
Illumenou a Itloji - 13,30 horas
IlIHmcnau ci Joraguci - 13 horas
Emllrelo AUh Viação BrusQuellse
Illt'-menau a Brusque - 9,30 hÜl05

I
!

i
I
I

TiLEFONES MAIS CHAMADOS:
A'sociodio Co�erciQI i? lfidu�triol, 1430
Aufomov�is:'

.

BOO - ]iOO - !lll - mm - 1333
COHOS' de Molas:

1(\51 � 1400 - 1110 - 12'i'J
Celetaria Estadual - 1216
Ccletoric Federal - 13112

CamplHihia Telefonlca - B2i
Delegacia Regional de i'olicia;

Gabif,,,te do Oeleg.Jdo - IOI6·A

E·�pdiente - 1016

D"legocla Imposto de R.endo - ] IOf
tmprez:a �ort;a e lUl - B27-A

g�1 rada de Ferro S, Catarina·- HIll

HO$pitül Mu,_':cipal - 1208

Hllspitcl Santo lzcbel - 11.96
L A, P. C. - i271

'- A , P. I. - 1265
Mercado Municipai - l í:'ô

Min:sterio do Trabalho - i 143

Prefeifo!,o Munidpol - í 163
pl)�to da Maioria' - 1466'·

r�i�!ir;:ifii !'h'dünul - 1363

NCENDIO$: '

Gorda - 1148

H�!i�!! - 1199

.

Oswaldo Gomes
Nóbrega
Cartario de

REGISTROS. DE lMOVt:I�
E HIPOTECAS

20. Ofido
fOIFICIO DO fOIWM - Blumt"orr

A NAÇÃO

PRESOS NUM CINEMA POR
SE PORTAREM lNCdNVE�

NIENTEMENTE

Rio, 18 - (Merid.) - No in.
<

tel"ior do Cinema Odeon, no
centro da ,cidade, foram pr-e-
$080S, quando Se, comporta
vam, de maneira' inconvenien_
te, apupando peysonalidades
que apareciam na téla. num

filme nacional, inclusive (}
presidente Dutra. três rapa
zes

• qUe foram lihertados a

pós o pagamento da mulat
ol"eyista por lei.

.

, pressiio (to tal jog� _

� "
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u....
í'

de canos,' mater'ia] para instalações -sanitártas, banhe...iros

etc .. Utensi;i(ls é material para construções. Fólhas de'

serra para engenho, braçais para aço e metais, circulares

e -de fita. Bons preços para atacado e varejo.

Artigos úteis e índispensávels ao equipamento-de um lar

moderno, cerno: fogõesde todos os tipos, rádias de diver

sas marcas, filtros; utensílios para cozinha, geh;d .. i ras,
máquinas de costura, 'f�'r�o"s de engomar e ou+ios. Seção
de fazendas e artigos de confecção; capas para ChUV.l,
capotes etc.: drogar ia,' perfumaria e urn var íadíscímo

estoque de artigos finos para presentes • tudo" ]JJ'c:<;OS
convidativos.

Pqé'US Gigantes Goodyear de ,tipe,,, diferentes, esp' d�l·

mente construídos para fi
�

natureza de cada -b'al'.:.tH .. J_

Câmaras de Ar, l\!a�gueir:ie para R�digdiJf1
>

C'i ... i'! c:.i;;::i

para Vent ilador e Baterias- ç,i(.iúdycaL FeJ liirr:.�lH.:l:J· t:

macacos para qualquer capacidade,

CIIUJRClÃO·lmm�rA

RA\i()S' X

���
'I

-

�;;::
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f
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I
I
f
I
r:

I
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I�\=,rp[;�rI-; tlD;J[�

\ 'i:��:�� ti., �"i:i!,
(� f<� r:
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-
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I I
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j"<- ,-- I <,

� .� 1 l í
,

"

����::t ./

�;;,J
/:::�
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• i

/

�,.Ç)'_-LHO'í c'. ""0--'" -1'- , , -

M� 1i,,_ }($ ;.... e- i _t.l ', II.!. li

'- ]1(J-:,lt .. �: '�:!I) !:iZ m.il: \ !lAj',l í

ir.

l\lit::,f) �t liÜ1". \.·ll!!!U:'.-�t . !,,',.!',
Efllor�,Pf� tr1J�!n !�e;t\:L {!!i!'I', I',':i:l! d>
eas e ll(_.\'y�dgif·�'t-:� t'fll_·,)ulLlfII !J!-!;!�� t

alivio ('11111 n';{�\;ões (!t' (;t'j,:L '..Jll1'"
a prática dU:-:i F,�P!ll·tt,·..!. 1�1'1:; r • :�. ,:.Hf

com Gelol P:-dlllllJ[� :t ,-:]",.,1. .. :,

reterupera O;:, il1Ú::,_L!u:: l_I! '";:.'.111-::.

_I0TAYl':
Ph:;'�t·N.iA

l�-l

,-----_. __.�-- '" .', _- �. ------_-
---_._--------'-_-�-

rT,iM �

;1 �;,'(.;''''t''''' t �
I Li!ll .

Pequeno por fora e GI:::ANDE por dentro ...

O refl'i�.el fld,cl' ele (; p(;; cúbicos. modêlr:
AJ -G) Lern as mesmas t!in1t;:ts{-='(:�; ..�xicrna:�

gravura abaixo corno fGi isso obtido. pura
oferecer-lhe uma gt!.Jdeira C')!11 U tamanho

de': -1 p�s e com a capacidade d:: ti ptS
cúbicos! TVt:ja agora e.;it:: 111(JQ(:lu rcvolu

ciouário da Frigidaire, no conceesionárin
autorizado mais pr.'.:ónD I
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Fracassaram as
. negociações antre

'-:;.: ,1
•

holal1uesB& B limeFB,s repunlicanos inuonasios' 4

de inquerito sobre os atos de

Jitosô$ da ditadura na Cama
,.a de Deputados. A comissão

ouviu o depoimento de on«. RA' PELA AMERICA
NORTE

d" S'-'i"ei'",H'O <t ..e"peito das a- e'a""' O�fiYi;;i<bd,�§ de '1U<" fui vi.thuit
.' .Rio, 18 • (Merid. 1". A bor.

".TF.ndn foi -l're"o pêl.··. J-wHciu do 'lo mW_to OIDel Mar'"� pro-
d d' d deni

- �·t.,;,; .·1-"-"� .

I'
- A denuncia e um epata o ií emsta cccaSOii (ioi "",,-o .-

di. diüHÍlÜ·'i. O d"púêltle· fez
. ce df_3nie t!0 f.íorl� d� Santos e! _ Asgembl�iü EJliadual·.- '.,.

l.'dllê'i,L::.s acusacões ao ex�; em transito pare»,Nova Orle-; j-e,
'

D I . ., .• O' de U l'
. ans, olaia a senhora. Maria í • '. .

M d' 1) t d
.

I t udenista,e:gad_o u.e r- c� !Olt��.,.. e Helena Barros Saadç-Filha do'
. Mace�o! 19( e�i tona - en o o pai'amenal":

....
_. ��..,--

. ..:�_._.'_._._.-'--
S<>él�\l, Batista Teixeira e ao . ••A polIcia do bairro do Fa-l I d

. rocei es 'do' PSD II)governador de São PaulO' . e I
..

. d ,.
ape a o aOS P f

I r(;hef(.� ,dê seccãc Alencar- Fi- .. . . .::
.

ro executa o programa e es· ..' 8

em companhia de seu ·espos.o .' .;
,. . .

HWf darido-os como r�spollsa-; João Saad, percorrendo as pancamerrtos de cidadãos co- i no sentido de que: os mesmos .
'

veis diretos das barbaridad as ] principais cidades norte ame· munistas" - denunciou á

AS-I ....
'i· ,�

•

que ali se praticavam com a I ricanas em viagi[fn de' turis-
.

sembbéia Legislativa o depu- soljcitem .ao govern? m.8,lOr

amrencia do chefe de Policia, \ mo, permanecendo nos Esta- ta(lo udenista Joaquim Leão. moderação· das autotid�d,es
in' Fcl into MueHer.

'

I dos Unidos cerca- de quatro O assunto agitou a sessão, I policiáis..
'. i. ".

A FILHA DO SR. ADEMAR

'DE BARROS EXCURSIONÀ-

MATUTINO··

Pa:Í;a Pronta Entrega:

(Urrited} ! dai> fCl'�a�_ ar_:n�da$' �ola:'l-��� I��n.�!·�
. 9tli�

sas nu lildoü6SiO sera dado MaU... .

ofensiva I pelo governad�r ge,ral ho- A decisão

,
.

.

H�b'8rt"$ va.. I d�r c,;mb_&i:e. ao," , "·�i?.b1ic�� tl?n?a?�$ _

ecavere ...ç�:� ,ent:�
I nos indoneiiio5 fQi tQmad... Oi> bolstidêl!il:'il' e,· os liderea do

1do g'ôvemo de 1 depois' do fracasso' ,d�& pro-, governo da �e��.�lieâ�: . 1-o sinal Jjar� a

Tremendas acusações, con�
t1'21 a policia da ditad.ura

DIÁfHO Grande Sortimento de

A Comissão de l�queritô ·dil' Camar ouVe uma das vitimas
- das atrocidades praticadas no regime do Estado Nouo _

v I

Rio, 18 (Meridional)
Reuniu-se a comissão .esp·ecial

Domingo, 20· de julho de 1947 BLUMENAU·

estilo, a preços e condições �'lódicos. -

VISITEM a Exposição da

OASA 1'IIOVELAR

s
. ..dCl . dãO$

rua 15 de Novembro, 1226 (ao,
CASA RADIO PILOT) ..

espancad9S.

ncção DO PARTIDO

" Escritório·,
.,

l{VQ 15: de Nn���bro ;'043

Economico e Se- mar numa "entidade ineficai
:eial devedi· lI�maj' sua
:iililueiú:i� fia -,economia
mundial

L�ke Success, 19 (United)
_

..- Na :ab.et:tura da. sessão ple
nária do Conselho Econômico
·e·Social,' o represêlltanty da

TC,hecoslov;aquia,. . Jan - Pap-.
mek, advertiu ao Conselho de
que' o 'mesmo deverá firmar;
.sua i?fluencia· _?a· economia I

.
mundial qu entao se trunsfor-

'(�
Y'1

! secundávle H. ACI:e5centou que
o Conselho, estava Sendo ob-

e I
••

J stos, refa 5

,�ervad6 "por aquele·s qUe du�·
vidarn qUe a organizaçã.o mun
dia l das Nações Unidas pos
ca resolver 05 graves proble
luas dó mundo 11.

Ammciem neste Dinrto
,_; ,

�- ,.

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

. SOCIAL DEMOCR TIOO

I ' I l'nm·
'

-,

p 'peR �2fJ n I't"ff'ItO" 'fllIII.

:� ;� ! , �. .
\. '11 ii -� ti L t mi� r 13

�O·SR�LG�.1I�RNADOR DO 1:. STADO SE CONGRATULA'
COM _o :DIRETO'RIO DO P. S.D. E COM A ALA MOÇA!:DO"'PARTl.DO.PlJLA REPOS lÇÃO DO BUSTO DO

.

-

VICTOR KONDE�

. .

Das ruínas de'· Atenas, algures, as mais.pérfidas e: I', agr�dem; dizenqO'-se :vitilJla�
legendária e sublime, gran- descabidas crítica$. Os aris- quando 'nito o são. Até pelo
de e culta, oorque belos e tarcos situados· PO'r força contráriO'. Persi$Ú�m,. ��o do-
sãos ensinamentos legou á dos eléctrons na era atômi-· 'mo sua, ·'em' ser, algozes e

posteridade e aó mundo ca se diziam omnis�ifmtes e fálsos arautO's d� pop'ulacão
f?odierno, os sapos udenis� ,ião admitiam se lhe"s O'PU- blumenauense.' Não

�

i;'ra
tas exumaram Perides. e; sesSe argument,açãQ .. para nO'sso trabalho· incessante,
impiedosamente, o trouxe- sofrear seus ímpe_tO'$. destrui- O'S chiefetes 'udeniúas conta-
ram ás cclunas de seu mal':-

.

dores e nada CGnV;'1centes. I riam· nas próxi�as �leiçôe.s
feito hebdomáriO', deS'��-·r ..': Naturalm,ente. []en�.avam uma vitórid.· Ei;ta _. êles o

trando ,'õua memór.ia, pro- ,'·�que, como em tO'dO'S O'S tenl- I �abem _. 1I1es' f,;Klu ....A· 'I)';r-
fanando-a até. AO' lnvé;:··de· PO'S, também ago.ra a Duie-

I
dade' lhes. ;,; tã� "at�rradora

ilustrarem sua incapadda- tude dO' adversário' seria a � ·tão c�ncluden�e '·;jue�e a

de rotineira com o, 'mitóló- ' resposta ás cal'uniá� que II estas horas,
.

e�tãO'. de�o;'ien-
glcCI ou com o fabuloso. continuamente ·�proferiam. • ·tados e "se· aprO'x''';,:lm . do
aire mais se ajustariam á.f Enílanaram-s�, ·n(j, ;ntanto. I' imortal dá 'hi�t6':;_a atenien-.·
fartfarr'-;nices de lma /r1"O- Uma pleiàde de: homehf; se. sequiosos ·de ·anim,; fi ele
t"'ser[ vida, os maculadores valorosos e que; antes d#'; ,I cor�gem·. e

-

não enconÚam
,.ln bom e do justo, vão (i' nàJa mais. zela pelos deSti"j �enã(1.désaleni:o.:�· íiúú;I..,.-,
história. e trazem, desptÍ-. nos dos cidadãO's probos de Desale�to� ,po�qu'e fudo:
�orarr.rp"7.eTlte. suas rer;qui- Biumenau, decidiU desmas- lh�s .é a,lver.sa.··e medo
(1.". r"�m ombro n ombro, carar 0'1' Dalhaco� (jiie, ],nbi porC(l1.e tripudiciram ,. $ôbr.e;
ml1d;-rtd·--'<e pretensiosamen- tuados ás mO'micés do pica- a memória do' vénerllnd(1 ',.

te. Emulos até de Cristo, deiro. não tinham neri1 ma;.ç reNDeifável ancestral; ma-

"'" ;rdel:z;es se cO'nsideram. decôrO' J}em mais �edo ao
.

culando cO'm sua bab" .,:-
Pobres h'omens que, depois ridiculo. rulenta a pureza da hi.tó-
de sucessivos fracassos e dii,� Assim, a pouco e voucn. ria, rtup ntmca. lhes há·.d<p:
pois que mimoseamos seu rom a cr>ntÍmla.· ',prég{;lção .'1l!r"ir dé <lme-stra J(i ·vi�
IOrllb(J. mi com vergastadas dos verdadeiros democra· da".
hw;-;veis, dcspla1l1elrúmté se l"'''. fONrm, u .. UmU e tuna

nos cleptil'CiUl, desavffí'go. U;es·.eaindo a:J méÍs;-caI'us a

ílhCillos, ad.iliCl..lhamlo Vi- pimtb de, Iwje. m�o mais
(li,..; i' JJjiJi108. lYlJdét'ern enfrentar.. aquele.
(lue ·.:fe pr<lfanõfi $C es- mesmo eleitorado que, (jmi·

cõ;uj .. /tI súb a lcgehd{i dCi· iras fei.tas, ingemwmi:iile,
V.D.N. e�tl Blumenau ! acreditou em. 'iiCias menti
Os hipócritas e sandeus a- ras sórdidas.

.

-1pareceram, (1 principio, mal- O resultado. não se fez
erradamente, xingando to- esperar e aí está:, comO' se

.

dos os que nãO' liam por sua veem derrotad;;#G, .i�vestem·:
cartilha. Fizeram,: d� fatO',. contra os pessed'ista; e os.

mirins, neste· j,,...i{'�t: . .,

. d.:-Hl'ium-iremenr, "11,� i f·�

I _ ii .....

__ I
L.-,. �F!prt;;"V"''''\1} nritpa

n;e�,' j�9taI��te .. c0r;t _li Ala I d.C-SM" d�I.ade lm�to €m�n,��t:.
Mo-ça do Partido, e mdo doe I f,alHrmefiSt, doutor. VIctor
ençonty� á l�inh_l"ança �o SJ>'! 1(éwu:Je:r j;t �ilta de!i�e.i:'açiiõ. �:.'
Governador 'dó Estado, l"esol- caba seI:' tranãnuhda á: re�

Vê�' l"epol' ém' Uma das praças
I peitavel progenitora h(m'l�na�

públicas da cid.ade o busto do
I geado devendo diretório eu

inolvidávôl catarinense Victor trar entendimentos Prefeitü�'
Konder, reparando, pois, uma ra local pt Diretório resolv�u
injustiça praticada em 1930.' outrossim' apresentar :V.·
A: propósito o Direíórió'-- do

'

Excia, voto louvor

Os chefes.

�ill1m ante a p'r(lfafla�iiQ
/tisfi;rica: 'Ele& a· praticam'
pará sua maior desgraça· e:,
par.a que,. ampnhõ,. ou de

pois, Se nos a"r�;eniem sob
outra fO'rma m(!is condizen..

'

te com seu mís.CTO estado:
a obtusa ou ;, quadrada.

Contiuam tateandO'· (JS 'u-;
. '1ss�� no entantoZnunca Ih�81,di.a � a cassaç�O' dos man�a-l

tas .que a gazi!;tilha
.

�..ist���1 lhcz1'ldó '� effÚ*,. (li) ést�ur�. '1
O fim da U.D.N. ;tão poderia

denistas chefes de Blumenau.1 znquletou. Eles tem iJocaçao,. tos dos comumstaa. E' sabIdo ap.llc.ar ao caàav.er. msepulto.1 Quer 110$ parecer que . maIS ser cutro mma dIgnO' e maIs

Inquietos uns com a situação para a derrota e ainda PO'r I que, enquanto
o Sr. José A- O Sr. MeTeu Ramos� no Rio, I dias menos dias' se dará a de- decente. A gente hete1'.og.z

do par'tido no ambito naciO'- muitO' tempo hãO' de sofrer as I mérico defende 4(! legibilidade assiste ,gratuitamente 00 e.s-.,'siittegraç�o lOlql da U.D.N.. neà e ambici:6sa que seTnpr�
nal, e despreO'cupados outros agruras de um ostracismo jus-' dos vermelhO's cO'mO' preitO' de I petaculo que oferecem 11;e$t� .,llquÍ, rjem :'$e' fc;da. E' perder perfilou em �uas filet-ras nun

- por sinal, a maioria -com to. Os que ieem as . gazetàs gratidão á sua velha $impatia! hora os, integrantes do:Dire- tempo; com mqu de/unto.·' O ca se com!)reendeu nem mm

o que Se está passand?, PO'is, vãO' abrÍndO' �s O'.l�o.s des.me- pelo credo �e �talin, os S1'.s.1 tóriO' Nacionql da p:?lJI. Só' 'fue {nos· interessa tJ,ivamente 'co leve outrá intencãa senão
que nada enxergam alem dos suradamente (1 not{cca de que Juracy Magalhiies, FlO'res da I vQntagen.s lhe, adV1T(1O' :de.ssQ e 'o- de$en1ace ·do choque aber- se ap?derar" dO' poder para
limites do Município. F;'lam i o

.

Sr
.. José Améri;:;'o e . outros Cunha e OtaoiO'Mangabeira, I barafunda. _

_ .. t� ent;e a fai:çãO'" quê �b:edece m"as"s�.crar e vilependiar a 2en

por hábito, sem medir as pa- \ líd:-res do partidp do� briga- o!'ô,em-se á vO!I.untario�� deci-
I

. $. Exciá. �àbe que -��f� ·li,:, ii batuta do Sr. 'Jo$é Amér.ico te hum;ld� ti. bO'a que habita
lavras qUe lhes saem em pro-. delro Eduardo Gomes enfren- sao do romanq,sta de Baga-, dando com maU8 polítzcas' e· e a: do· Sr. Octávio Mangabei- esta terrá. E' porisso que a

fusão. : ; iam no instante a mais crucl-. ceira". EstãO' periclitandO' ,! a vitO'ria lhe ""'''Nrá, na '<:�r- ·roa) Esperemo•. mais' alguns U.D.N .. v�i mal.
O falar muito sempr:e pre- I

ante divergência. E'. claro t destm·te, .o U
coeso e indivisi- ta. Atiçou ioga no estopi.m',. d;�s· e teremO's o u'·c:;�e�O'· e in�

judicO'U os comandantes ude- qUe _de�ois dessa nada mc:is oS IVe!" �s .:< princípios e a e"tr�-! neste casO' a casllaçã,o doi ma� divisivel" Se eafareiándo
nistas. �g

�
salvara. O pomo dá dtscor- tJ.lraçaO' e outras frase. lel- I datos, para, de.JXJls,. fic(1T o- dando

.------------�----------------�--����--��------���---.--------..���----�--------__----��----------...__----.��--..�--�----....��--__..__� .......�ft8 .. ���"::��..�\' I

8d�,'de Redução de .PreCôs""

,E'nquanto que· o P.S.D., u

nanimé,· se bà:te ·pela cassaç(1O

A ambiçãO'
lhes dliixou vêr a

brasileira,

<lA 'CAPITAL".

reço
l. iquidação TOTA,�,_J\19 Durai
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A sa CA I;COMEMORANDO
SEU PIUMEIR() ANfVERS;.'-R�� EM o PREDIO NQVO, A'. RUA 15 DE NOVEMBRO, 415, DECI.

: DIU HOMENAGEAR-A' POPULAÇÃO LABORIOSA DE B L U ME NAU, VENDENDO. DURANTE
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