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�,�RDSSUiJá a· Russia a bomba ·atômica,
.

ou algu< a ar a secreta mais poderosa 1

?a,

GROSSO

ÓRGÃO DOSÜ AVIA0 TEVE UMA ATER
RIZAGEM FORÇADA

. S. Paulo, 23 (Meridional)
- O avião de pesquizas uni.

ve.rútarias, que procedia de

Cambui. Minas, sendo dirigi
do por Jocl Hermes Vieira e

fel:Hlo corno pass!:lrrei:i"Q Ante

nio_Patti, foi obrigad", a fa
zer atezriaagem forçada no

hairro da Freguf"zia, sofrerrdo
ligeiros dan�.s. Os dOls ocu

pantes d�_ a�<!l;e1ho Ficar-am j
.

levemente feridos. f
.

.

MAIS tl'\1 ACIDENTE DE
.

AVIAÇÃO
Ri�T 23· (Mel"idi�na1) - O .

avião da base' aérea de' Sall
, ta : Ci-t1Z� piÍotadti . pelo Cl:ipí-
; t�o DimÚls .e que Se cfe!;llua'
; va

..li· Uberlari:día, nas prõ;ti·
rnidadeiÍ tIa cidad;� (h: Pedi'tu1
Nég�a!i, f;;ladó do' Rio, d�vi·
do 1\ um de;;al"ranjo, no niútol"

YéaHsou uma aterl'"isa�em fór

1 sada. O ap'arelh:- so6'��1
.

pé'
--------------:-�.....;.;���-......--......,.;;....----';--.,.;;....�-�.........;..---...,-..;;--...,.-...,-......-.,.;;....-------: '11lQTlOS clanos , 'pao havendo

! .'1cidentes pessoais.
.

'

Diretor Gerente ADELINO CUNHA

ANO IV Blumenau, 4'-feira 24

uli·5".,�' II

DOlDe Cirilo Junior
São Paulo, 23 (Meridional)

I
vernança de São Paulo. Co

- A reportagem apurou que mo informamos, a candida

o PSD apresentará o nome
.

tura do sr Cirilo Junior foi

do sr', Cirilo Juri:ior como seu escolhido pela Comissãe, Exe

candidato da ":mesa redonda"

I
cutiva do PSD. O candidato

do PR, para a escolha do no oficial.do partido, porém, €le
me de conciliação â vic'<-.-go-· verá ser apontado na proxi-

ma convenção estadual do P.

S.D.

s, Pau'lo, 23 (Meridional)
- Prossegue dentro dos qua

dros do PSD o movimento em

favor da candidatura do sr.

NoveUí Junior á vice gover

nanca-do Estado. O movimen
to é articulado tambem no

esperanças para. seio do PSD, PTB e PDC.

• i\. ,,- ,....,
- ,ii.F·"": I S. Paulo, 23 (Meridional)

O Q.cor-dopolât l'�CO no ·Ce·a'ra'
._ Sevuiu parI! o Rio (1 d=rm-
tad-, Hot'aci .... LAfer. dr\ PSD
tJ"uJist� e "'''''esidentP: ,4,., Co-

O PSD considerou insuticientes as missão dó" Financas da Ca-na-

L.
.

.

r-a. AJ....wdado nela y ...oo .. ta.-

ofertas do' cJl,.�ete .." go",erno !"em afirmo" ou,. pretende "'"'

lregar ao plenario. "n t)\'"OX\
ma semana. pat':l d-"hate. a

proposta: .
oycaméntà.ria para

,:. ano de 1948, Soh'"", o I"'r."

mento politico pauÍista, «is-

, ,

Poucas

--...,-.. 0---

. Fort�Ieza, _23' (Me;idion�l) que ��.' �Úu�çã(}' politic� do'ES
_._ Restam poucas :e'spe'ran-, tádo' éoritinlÍar�- causando se

ças para o acordo p61itico' en rios impecilhos á obr� admi
lre o .PSD e 6' governador

.

nistráti-Vl!t do'atufiI governo.
F'austino de Albwiu�rque,
ém virtude do DiretÓi:i-n Na··,
eiónal ·tel" .conslqerado' insufi>.
deIites as' ,..fr�f�!'; ;L� thefe do

I
- )Rio, 23 (Meridional)

Noticia'-se que'," ao contrario
€10 q'�e ��oi nQiti'{ado, o go
verno não baiXiar.i nenhum

decreto pa'ra r�soIver a ques
tão da' carne.' ne �cordo com

uma infonnaç�o, deverão ape \
n�"s .h.';r baixad>\s lnstrucões i
aÓ ;'Mi�isterio' d,� Ag�ieultu'l"l\ i
rqr;t a ":xec.1u;:ao d�

-

y,lllnn de

Ji;�hastf>cirn"nto.'" R ,.I,..,tará va·

;;:a�" ...:. ...cF,.I.:>.· ;tpJ,atj(Ja� n."'�

':�>�-i·ttiÕr'� l���·'��.�·��� �(l 'Catet'l,!
>;"'b ",' �í''''l!itli",ri'�ilk �n- p';���al

\ f1�.�f;Y:;t' � .. t;"� ,-���,,\� :nov"'\"'t;\s p'''''•. j
r-Y�-:1",· .. � f:'!""��;"'-;��("nf<- r."..,.'! +c1õ";'1."

rli-::--:< ;_:)r.�-" ��tl�;' ri � �l'��il. I'·T�'f� ?t'J.'''�·�''!l('"r,p.1?:·· ;t4?oV�l"'�O !-!-p.....,.. ,

fH:�.'ltltr'" r}�.· ,,�.;. """",..;r-tas ho- \
.

!

baseiadas elI\ quatro leis naturais, a primeira e a segun-:

da das quais são as· propriedades dos giroscopios, e a ter

ceira a gravitação; a quarta a rotação da terra. A foto

grafia mostra uma hussoIa g iratoria sendo submetida a

prova. _. (British News Service).

L
lerá �im,esa" redonda"

se q�e a Comis��o E:i!:�,é:,utiva I ierá defi�itiválüe'Ítte' _quai Co sr. Otlivio Mangabeira desmen

do PSD lançou ó nome' do sr, candidato. ltíu os rumores de que tives

Cirilo Ju.nior á vice-govet-nan- i
."

'. I se vindo a São Paulo com al-

ça do Estado, porém, sQ�énte ; 23 (Merídíonal)! gUMa missão politica ligad<}. a

a convenção padidaria resól á reportagem, o I €Iementos da UON paulista e

----,� -----.---'-

do
relacionada á vice- gov�rnan

ca do Estado. o governadoi"
d a Baia veio a São Paulo ,'a.
companhad., d� sr. Washing
ton. Luiz.

ESCOLA DE AGRONOMIA-

r"Existe
O·

.

.

operig» bolchevisui"••.•

forçasgoverno,

brasi�eiro· devem'

dernocro! ices

declara

povo

gol..

od tlelado domioicaoo oa ONU rea�.l'ma a sua fé DOS ilel!güícl
.

.' .... _ :-
. da orlaolzaeio mUDdJal

Flushing, 23 (United)-' O

I
disse.que o seu pais cump�iu que (> organismo mundial en

S1", Arturo _Despra?�l, chefe t�d.os os comI?romissos con�, contrará uma solução para
da delegaçao dommIcana, traIdos e reafIrmou' a SUa fe· os problemas que enfrenta .

Manifestou-se contrario ao di
reito do véto, dizendo: "Co - Fortaleza, 23 (Meridional)
mo m,embro do (i::mtinente, -- Realisa-se amanhã o con

em que o principio de igualda curso promovid,... por Raul

de e soberania é considerado Roulien
-

no sentido de conse

intangivel,. a Republica Domi f{uir elementos para o filme

nicana não pod.e contempl_ar," J� n "'ada", ('fUe> está s",ndo

com simpatia o previIér,;io qu�
.

rodad" na� orai'ls ele Forta

implica no véto exclusivamen- le"'�' Mais cl� cem candidátos

te em favor de grandes po- submet"l"-i>e·ãn 80S tésts de

tendas". ,�('� '. foh'Ç!f'nifl.

atentos

.

Relem, 23 (Meridió:néll)
O professor Antonio Meeira
Junio't', .

presidente da. Socie
dade Civil da Escola dê Agro
nomia e Veterinaria do Pará�
declarou á reportá�ent. que
�"rá instalada em Relem a

Escola de Agronoinia da Ama
zonía.

as

estar
-

.

. .

Rio, 23 (Me't'idional) -.-., A . do sr, Aloisio Carvalho, sobre I
p�oposito das afirmações con a p�litica nacional, o generall
t���s .nos aparte�. �ue . detl. ôn Cois Monteiro, ouvi�o. pela I
l!e.r)l,. lID ,s�nado, ao du�curs.o, rep-ortagem1 da MerIdIOnal; [

. ,,,.. .
' ..

" \

'1.:: .'
.Ó: .-

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

.

O NOkTE E O NORDESTE
vT<;fTAPOS PELAS VI·
srT.A no'R Á C; DE ALI

MENTAÇÃO

A pr�t.c"••·.··.d�l.e-.pi'''ceISD.�bavia •••�, _:_F�:a�;i;;lo:a��:ri�i?;:�)
do abandoaada "�iule'

.

a êuerra �:ç'�ut��;�oa�:s F::�:l::;�l:e_
-<Loridr�s, 23 (fJ�ited) o urii:r--se�ão nesta Cflriitnl n"-�"

. .:r' '., ..
' ,. '. .. .. ' ...... .

. , .. '.'

...�_U.·.�_'.da..... �.'u.·�.ln.z.-e.n... a... '.d,.,;" .. 0,.utu..._b..., \:n....,��ÕUÍ'O" ari'ÚnclOu;�q�� a)pa,r., _?",.� = . .'

.

,
,'.

d
'. ." 'd O

..

Tl'8l-a di��úHr-ôs ô�ohl';mfl� r�
tn: 'do ia.. prlmeü'o .

e .. ufu- .

'b' ,I'. '.' '" 1" .•
'.' 1a'Ci":mad�s C(\'rf'\ (\. if'11 h"" '-1"1'

' .. 1'0, as ma as postaIS (lU� en- '. .

.

trem oU $aiam da Grã;..Bretan lhe, n"'''' ....;.i"d;." .',.t;.. lntf>'r':�"

r:--JTERINO ha. 8�rão passiveis de abertu- I' -"os,P' .. f"\dos do' Nnrf.,. " Nr

_

.'.
'

,ra e revista em busca de din deste. Sabe-s,. OU� estarã,., '.r-

;R!o, 2� (�el'idional) ._ 0-' heil'o nicito ou objetós de va _ se?tes. ao certam�.: Que � n
"

�'�'sfr(' m,termo da Fa,'lIenda .' 101';' que estariam violando os prlmeu"l'" nr; �f"""pro .. l·n�l\,,�r·

T!SltoU hOJé o posto fIScal a· rigorosos regulamentos de So<; n .... R ...asil. I'Ilp.r- ." � ,.J: .. ",f ..�-.

luandró n.o aet'onorto do Ga controle fiduciario do pais. O {lo ,SAPS .. OS S1"8. João Daud!

I�ão, inspedona.ndÓ seus :ser- Tesouro observou ainda que de (Jliv�ir,,: Moul'"a Campos.

viços e instalações: ·Receberi- '8. pratica da abertura das ma
T)an�p: CO!lta e outros.

1<) sUP''''stõ'''s para _a execução Ias havia sido abandonada
de melhorias no posto, .0 sr. desde a guerra, mas a�ora e

f ieira Machado prometeu exa ra necessario novamente a a

'llinar o caso com atenção ê doção para prevenir os c'ontra
boa vontade. bandos.

" A N A C Ã O"

o jornal de maior circulação
- no Vale do haja;

Republi'ca" Doanlnicana cUlDpriu
COID OS··· coftlprODltssos contraídos

MovlmHutos· dH . tro�a8 russas na frontsirà ......•do
.

Tsstan
norte americanos chegara.w ao' golfo

•

perSlCOnavios

.•.1I\t
.9rn dQ::, terei que peréorrer
'i

'cominho lo.ngo.....
um

-os SOVIETICOS POSSUIRÃO OU NÃO o SEGREDO DA

. )•..�.

()

Góis, ··Monteiro
. ,_.,...'*'i1#' 'o:·

hoje, afÍrnlOU: "Existe o pe

.·igo bolche:vista... Mas ha

outros perigos latentes e an

ti-democráticos para sair de

seus esconderijos. Por isso é

o governo e as forças demo- \.

�.rát:icas Q<ie o apoialn (> o po

vo b':'sileiro em ge;-al de- I

vem estar cada vez mais aten

tos e vigilantes contra as em

"'.,,dn!: ,1··, fahidi"des, do

':;":"íH" l}i,HiÍ<'ü " ri" !�fTvi1if.

fi.iú
jj

"JANCADA" ESTA' SEN

DO RODADO NAS

PRAIAs DE FORTALE.-

ZA

fanaticos no Brasil rao
•

J llponeses

derretana do
,

pais

Teeran, 23 (United) - O ..
'

jornal "Ázad", sem citar fon

ote, declarou qUe tre's 'navios;

acreditam
Toquio. 23 (United)

declarou niio ter conheeimen respeito dos catnlicos' !Di�ta foi informada qUe G go
I
<:;i-'..:.po de fanatico:> jap.one,.es

.. 1
' .

d d I
'"f\l"no japones continua di:&en ("I�;; se recusam, a acre(htar na

to (te qu� Quer �ÜIVi li e na- Rio, 23 (Meridional) -'-. O Atitot1io é um homem simples vOJvendo esforcos no senti.d� derrota. Esses elementos pr:)
vaI recente. I' padre A�."tonl·o Ma ..edo. VI" e 'um ·acerdote VI'rtu'o� � C'le' . -

.

d
u ..

.

� . '. �:'. J;.
dt! convencer OS japonese] I"C VGcaram ag1taçoes no $elO a

.'"
... -lI i, d) _ O

I gario de Niteroi, falan�o a re- conta 96 anos" de idade e por'd n'I d I ··olcni ... niponica naquele pais .

. Te�\"al"(; 2,: (. ".te . 5 !portagem. sobre os milagres... . ';1_ cntesdno DraSl e

quoP e�.'I. O sr . .ano disse que os fana

Jcrr;a;s �at:l�l pu�h�ara� uma

a�ibuido& �.o padre A.ntoni.ol ácudir os aflitos e curar. os en pao per eu a guerra. Si".
ticos pediram que en,igras-

BOMBA ,\.TOMICA ? notICl3. �ob, e movlmen os ,.fe Pmto na cIdade do RIO - da .fermos mereCe o nosso res' Kathumi, Ono, porta voz do -

sem Nova Guiné, que disseram
.

. ., -' t�opal' sovietic�s nas. irnedia' Casc�, afi��ou que ;".0 padr�lpeito de catolicos".. Ministeri.o do Exterior, J,:!da havia sido cor.ouÍstad'l nelas

Flu�h.ing;· 23' (United) ,- denRtais. i:tintda, acr�ditaIXl que ii �7:'� �:s::o��;i:ias ;ê:�e:�do II
-.

I ,- .,',
"

:.,
.... ' III

'.' '.'

b PI·
f'xercitos do. Mikado. O S�·.

E5���:����:SEI>::E �:i::��:�:>:;;:::;�:�ek�::!:od�., ;;:::r!U�:'aP:i mpor ao e;s.:no IClaS so re fi bOOler�nCI3 �:e���:�;::To:��:;��:�:
r.esposta agora. mas li ques- za-lo na fabricação de armas xaminar :t questão da conces

de Part·s o'
.

'p"r-O,x·al·m.'· d'
• .

g
.

.

ii' biS' d o' .'
··

..·.'f··e.atorl·:J de convence-los da rendição

!ão� está se�dà,Jorinu:Iad.a com .-1'.., "'u�J·:a. � delecrado Bielo >ão petrolífera aoS russos l?e-; n :' .' O omln O sara, pu ICI o I ("ollviil.i" filme« simultaneamen

ftÜu.s' lrequeneJa. nos CIl"culos Ja .Russla, dIsse, falando na 110 gove�no ?:. T�c:::an. <?, Jor , '.

' .

_

te com irradiações para a co

f�s; -Na�õe� ::?úidas,- J)or q,:e I Assemhleia, que "não se de- I naI �nt1-sovtet�co i T:::cen�- Nova Iorque,. 2,� (Unit�!1r" d�s .d�ze�eis naç,es euro�eia5 I ment: que, o� pais�s interes�:: -11onia.p.�s .ved��u.los, da Ã.ss�m-hlela I v� psqllecer qúe o lançam-en i nUneI?U que ava
. Importante,s noticias l"elabva� i l?�rhClpantes. Ontem, fOI pu-! dos teem a mtençao de sohcI-

...

Çi.eral; N' . porta vozes' russos I to de. bombas atomÍcas por I tração de forçª,s russas, em mente a Conferencia �e Pári,s
. blicado o relatorio prelimi- I tal" cerCa de 16 milhões de do

.

. :v:em: ;deixan_?() no ar. insinua i nm lado. poderá ser ::espondi i manohra�1 perto da fronteira. I prova've!mente
. S? se.rão· 'lidas: I riar emi:ido' si�u�taneamente lares; nos proximos. �uatro a- autoridádes de Washington

..

,çoes a,s alu��:s. apresentadas. j' do. com bombas atomlcas pt;'.... I
Os refuglado� que evacuaram

f
no proxl�o donungo. qu�ndo -I

por varla� �apltals, mas

ape-l "lOS,
aos Estados UnIdos. S� - 'foi o desapcintament'o. embo

. Q�aSe todos 01' reprf'�entant�s ou,tro,.- e com alguma .

COI- i suas casas .vleram pal'a Te·
I a�ra pu�hcado o relatorlO de nas .c()nlltlto1u um vago pro- be'�e, entr:t.anto, que a prl- rn s", ahsti'l.'e:'!'cm de fazer coo··

.' r.eiP·op.saveis (los palses o.c}-· sa maIS,., .

ti
'\

eran.
. "vmte mIl palavrtl_s, detalhadas 10B.o embora revelasse dara� rnelra reaçao entre as ,altas rnentarÍos.

"-:-
-

.

,. �

,
,:. ;

"�l?\ -'

seu

·

.. :·i .. , {; ...,..: .. :

� ..
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O()�ser'VQQã.ó, dós animais
, se1v:agens

,i,;qNDi(ES �' (uNS) • Niim i',io o tei-dtói'�o iw.dü:t.i!.I <:!-oi'l�
�E'r�-f1!>ii,1 ,que �cah�.• d� &!Z, I' ariim�i�: ' 5elvag�l1a, em l}u.a�p'qbhc�do pelo Comité l!:spe- condu;oes atmu8 o Comité
�i�Ü pàia C(}hh�i"vaçã() dos PrOpllZ que seJ"arÁ de 70.000 se

. " o
•

A: i
.'

S 1 G
- I '. b'a alternativa cor« lsf.e ('ln_n {naul e vagens na, ru . I acres, que representem os iI '

D ..et<>nha' foi recomendad' a I '

t 't'
'. i passai- nessa salas de e1i.?'�l·>'��. , _ 'l":", ..., • a, I pos c&rrI'lC, erls lCOS oe vege�a

ériação de um S€l'viço

BiO!O', ção
com a fauna coreespon ' dos estudios, espenludo U_'TI,

gico de caral�r nacional �e- dent e. Essa& áreas deverão I olhar posslvel do ?se�h�.""P.l:'Ope4�n�e ,de tim Conselho da, ter? c�racte1" de �eservas I dufor,
Deborah Kel t se' � ii

fiat�re�ai que tem o

seUl
NacIonals , e� aI�J;n' diSSO, re- . primeira estrela a vos (1;1:€':1:'

et:tc:arg � • cui.dadó e estu, riam cr�ada5 �rande;3 Zonas que não é assim. A formula é
d9 dos .ammars s.::lvagen.5 da zonas de conservação, onde dificil, mas simples , hjib�!i,
.s;rglaterrli e de Gaies, O. Co· dificaçêes no só10 sem levar �-�-�-- ------- -"-,---��-_��........ ,-� - _ --

tnit� {oi cr�ad� o P�l_? .

\ihiis, ! (!,� _ c�neidei'a:a? Og. ineeessos <I x, "'iA'C.' '1' ,--. "

'I'
.

,t.e!i"lO da Pla.uiflcaçao Ueba- hlOJOglCOll e flluologl�,;o$, bern J'ié 1" Pi'".� f

C,_"
...

n- t'
'iii ii -

'g e'ses' e'
c ',' ,.,.. ,.. "

lIIi,
,

e"-t;..� R;�:! �':o;!;�!O c-. � CG�le!iil�O��g;:�;r::g �:��:o� mUller'o do dia ':, -omo OS ln us nalS·1O ,.
.

..... -ncaram a cnsC�missão de Parques Nado naís, (J Comité propoz a cria- II )il.'is n� qUe ge.refere :ii cO�' ç�o de 42 monumentos yeolo- i}o Centávü& j LONDRES, (BNS) .- A F,e-, ,"E' inutil Íalar-se em qu_al do "col{e"ti.' erva�ao de VIda dos, anr- gICOS, formados por penhas -, i del!ação das industrfas da quer aumento na produção�a�8 sêlvagiens, tanto claque-j cos, _rochas, afol"am�ntos <

e
._ --�,----------

,Grã-Bretanha deu a conhecer ihdustriaI' eni{uanto não se to
les, �a..,ues c?mo no res�o ?o s�cçoeg d� grand� }mpo.rtan-I VITE E orro CASOS DE

!
suas sugestües para cornba - mar medidas destinadas e as-

�er;rltorlo n,aclon�t A prmc� : ela �e�Ioglca, ou fllHologlca. I !
ter a ct"ise que o pai's está en segurar que, se disponha de

p ai .-ecomend:açao do Cornifê MUItos desses lugares são I
CANCER EM MACEIO' frentándo. aCl)nselhando, em carvão para Ser exportado.� �ue o governo deve to"'!a_r clasaicos e representam aspéc- � primeiro lug'ar, à mais,'estrei-a :seu encargo _a l"esPOnsabl�l. tos geologicos Ou fisicog des- ,I R' 23 (M -idi .

'" 1)' _ T ta coopeeação da Grã-Breta Conquanto concordandodade l7eral pela conservaçao. . .' !o, €11 iona e
,
'.

'd
• -

d d.s: 'f;''''' ," d R'·, Unidc C
ct-itos os-ig inalments, pelos

IleO'rama.ri Mac'�l'o' revela I nba, com os passes europe - com a ecrsao o governo e.
u-&. aUna o €lnO UI o, () .'

d G 1
• '" -c �

" , 7 I • , d ' (iI •
'

•
" percussores a eo ogIa na

_ .. : uso
' ,

que e necessarlo uma prQ U -

roo e Imposslvel con�,ervar to Grã-Bretanha. A liberdade

I �ue "o servClco
de ral,dIOterapIR 'I Nesse sentido, a prOva ma' ção minima de 220 maltâes Id 1

" aa ,-,anta asa da 1 consta', •

d b- t d 1 t J d d
-

e acesso a esses ocalS e ne-
.,

d 2lJ
IS tangl'l,ie, a oa von a e e on� li as e carvao por

a-rcessária. no interesse dós den tou a eqlsJ:eCla e J casos
por parte -los britanico$ 'seria no', a Federação não faz' qual

-

listas e estudantes britani - de cancer no pel'ido d'e s�s- (; 1'einisio das expor'tações de quer sugestão sobre a manei·
cos e estrangeiros. 'lente dias, I

carvão p�ra {) cQntinente, ! 1"a de se conseguir o aumento. r§ t,
__�_� > I o carvãó �onst!túe �a ch<\ve I

,

'

.' _'
'_
", "

i
de toda a s_�h:açao dIZ a de- I 'A Federa�a() t...moem con

daracâo pubhcada pela Fe·l
cardou com a proposta do

Os nOVOS tiPos.
.

e I=::��!�.�" Indd,,,·iao. acre, ;::�;t:;:a a�: :�;:'it;;.,';
NAVIOS CA GUEIROSI�,

{) .-- f
LONDRES -(ENS)- "No fim Chegou-se li conclusão que!

do ,�,no proxímo, os estaleiro., já se passaram os dias d03 I
britanicos já �e:rão lançado navios cargueiros desprovi· I

ao mal" a maioi' parle da ma- dôs de todo o conforto. I
ig 'formidavel frota de trans Em seu lugar, estão, sen°

j

sat:lanticos «;.; cargá e pas -, do cOfish�:idús clu'gueiros ra :
sa'e'eiros àté hoje consh:ui .' pidos é luxuúS03, que i:rari.s-'

I' d '" "E' t t b
. I

c.6 N " lJ t T Á t;, dci� I: •• it � Ma! !Ih � ...
,li - escreve () vernng pOJ' aro am em passageu'os,

Standard". ac,reseei1tando : {!Oin o mesmo COllfüi:'to dúg üü
_.�---, �----....

" IAssinaturas : '''Estão sendo construidos ,
tt'os 'navws I

A�u�d,' , , . , ... Cr$ pr€ISentemente, na Grã�Bí'e' "Quando estivej' eonsb:'ui.'
SeDl�re ,

"

, . , Ci"$ i:ali.ha cerCa de uma centena da, eSi.á fl'ola cllt'gudra cir' ;
THinê�i�e .' Cr$ desses lIavios, t:-do$ com to culará velo wundo coru mUi�',N°. Av.idS<l Cr$ nelagens que variam de to mais rap}1ez, mfi'tttertkJ 1

'. "., 'R�pre8enta'i1te$:: 10 _ 000 a 15.000 toneladas sei-viços mais, frtquenleE e 1"7.

J',N'p Rió: Ser,oviços de Imprensai e 'com velocidade de 15 pés. gulal'e� d'o. �u,." tinlHu'i'l dd.j

:t,�t��. �:.�raça Gi::hl�O Var; I ,f;'SES l'lavÍ'r;s repre6:::ittam possivel até hOJe, IgaS; J�diflcro Odeou. 3/802 ,lun novo rumo l.a navegaçãu I Diverl>as companhiasc de 1'Ê.� S. P'ndQ! Se�viço8 dF; Im= britanica, que (,-'nle<;ou afth�;r iHlV{�gIiCào têm n;HIa menos'
,piê:nitA Ltda� .�'�. ,!tua "I d{f! da g-u€:rra ti está sêndn (;anti d .. dez "nB.vioi! de�se novo ti-, IAbrIl, 241 , nu:àch ah.U:i.ln:�nt"". Po f'H1 enúdnif:ih.", I

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

EXPEDIENTE

acão
.JI

Clínica Médica
DR. R U J� E N S W A L B A C H

Cor.;rcão �. Pulmão - Figado -'lnte8ctlnos .:.- Rins
� R'eumattiimO = Diatermia �' Râio8 X

"

Ele-

Atencã� Srs. Criadores
"PAREL01\UI/t (para trato de criações em e'él"al)

A COMPANHIA JENSEN - Agricultura,' Industria e Co
méreio, de Itoupava Central, ',átende pelo telefone 01, pa-

'

l'a as encomendas de "FARELOMIL't, pí"odutó concerto
,"

h-ado � de alto valaI' nutritivo, contendo todas as suh-
.

standas organicas e lutegl'ai& do farelo de arroz e do tni=

'Ihú. -, .,Ayti�o 9�i11pye fyéseo� par sei faJmieadó sõmeu.,,

(j�a$ião do pedido. 'lfem Iongá,' canseyqa':ção.
-

,lA 9
Po:r Pierre DESCAVES

, ." '. Co�right do Serviço
'PRANCES DE iNFORMA -

çÂ, �8peCial para ti NAÇÃO
: O: aparecimento de um li-
�I:O da graude, Coltette é:sein
pre um acontecimento na vi·
,fi.. literária francesa. Comó
e;rerév� ,seu primeiro Mó - ça.

gii�f01,,;;imtifjo colaborad{)ra Colitte é ,extraordinário ,

2U�' Clêlude Chauviérét CoI - multipla e diversa, ela aproo
leite é., pessoa de vida, inten-j veità delibel"adamerite de ca-

$� � ,H.l;a�a compreend,e.la b;m ,da ocasíã� de conhecer,. vi�
mas, fisicas, esperituais e mO-I leito, Oh i a& ,se �� �utOl"� de "L',Etoile Ves Ie :a,.dl:mh-Ja de fato, e precIso I orar. e d!spender SUa nque- l'ai:;, lhas ,de papel almaço azul I a- per e cheia e sutIl, perf� -

iii? .. perder �e vis�a e des - za vital.. En. c:da uma de� -

I Jornatistas, novelistast cri· quele que Henri I)uveuois Jhe máda e matizada, n�imlga 'Ica�sado, segUir cheIo de en-, tas mamfestaçoes, ela delx� tic'3. dramaturga, comedian' recomendára outróra para r,� I do luntexe

tusiasmo• � séquito
_

deste D�-I sua ?,centuada personalidade� t,:•.dirigente de c,oleçães lite I P�U50 dós olhos)
.

sobre' :5�,J)yoSUiIO do sexo fem_ quasl monstruosa, pOr veze.. rarlas conferenCIsta, roman·. quaIS se estendem os arabe.. ,

"1 " '.
d f

'
no "

, " I um pouco arrisca a e anta'! dsta, memorialista .. , aCa • cos de ousada e harmoniosa
- c

demicà (ela entrou com o letra. Ab � .il felicidai.fe d� to-

E
premio GoncQurt em 1945). das 'essas recordações eSl;)a":

j ColeHe souhe ser tudo isto sas, sem aparente ligação, aO

com naturalidade, uma grll- sabOr da lembrança de uma

Iça,
uma' intelfgencia incom- vida cheia, tilo cheia, tão'

" . ' paráveis,
.

rica, qUe parece nela corpo -

I. lote urbano na rUa 15., - 1 ltite w:hano nO. fim da rua Há algulls meses, a doen- r�l' várias vidas. E que 1ivv:>15. -·'1 casa com sobrado, na rUa Paulo iZm:mermann, ça tem ohstado a Carreira , sadio, Ü:hI,' impregnado do
1 casa com sobrado, na rua Dr. Amadeu da Luz, - 1 ca- ;oi assim podemos dizer, da i· estupendo otimismo de "um�
�.il corn �obrad{), na rua Paulo Zin;lm.:rmalln. _ lustre mulher de Letras, da mulher idosa" (é como cm-a"

1 lote urhano na Travessa 4 qual alguns íntimos conhe -I,iosamente ela se qúalifica�)de Fevereiro. - 1 lote urbano, á rUa São Paulo, ao lado cem bem o pitoresco aparta- Que encanto :em seu abanGo
da E�prega Ristar, com 22 metroli de frente e 30 metI'os I' mento do Palhis Royal" on· no, no mur"!ur�o � meia lIr:l:
de fundos. -- 4 casas na Ponta Guda. ,--- de em seu quarto, que da pa de suas maIS Intimas lem '

1 éasa com sobrado, na Rua São 'Paulo (Itoupavli Seca) -I ra 05 jardins. a autora de hranças:' - "EXêept:uanào o
2casas com sobrados., na rul'l João Pessôa. - 2 lótes u1'- Chéri", os cabelos revoltos
bànos situados na Porita Aguda. -- 1 léte urbanr na rua enquadrando o selí fino sem-
7 ,de Setembl·o. - blante trabalha em seu lei �

•

.. " RELAÇJ.O DOS BENS to, sobi'e uma leve mesinha,
IVIAQUINAS E PERTENCES,_. compreendendo UUl Jocom(j� I sonhando sobre o destino de

sua longa vida. 1'I1m :·mcisfa

Iv,l d� 30 H. P. Ainda assim, um após o da pmj�t()� t
um engenho d� 8€1"1"8. horizontal, 1 circular, 1 Fecu. outro Colette lancoú dois de- Ei-Ios: Viver ainda um pC.1

lariâ,l estufa, I moinho para moer fecula, 1 ventilador, ei- licios�s livros, no; quais, u- co, contÍnuar a sofrer de nln,!ZÓ�, d,é transmÍssão, polias, correias etc. ma vez mais para nossa a,te'! neira digna, isto é. seln es -

,

.. ,

IMOVEIS ;_ 1 t€l"Yeoo de 22.50Om2 e constf'uçÃo de ao
gria; ela se relata. Em HTro' tardalhaço ne_na ranco�. rir

I�eriária. Íil, six. n<mf". Colette, cam o em segredo 'so'para mun, ](11'

ANIMAIS - 1 junta de boi e 2 câvalos. ponesa de Paris, l:ece guir, - abertámente ql,ul1ido houve\' Rna 15 de NITV�inbr1> nl} 41i
.

landas amigáveis á poesia .das motivo, amar aos que se a- I
.

CULTURA - Pli.tiltio de màndioca para CIi. 80 tone- mudancas. Da quarteirão. da roam". E unía Colette bm'gue Ijlildas
.

I'
Jacó á 'Passay, �.e Pa�s� a rua :>a, exata, atent�f' 3ub�tainn�1. ,

,BENS or: RAIZ � - {81'i'enO .Iiê nata virgem com sobremodo sentImentaiS, A te nos aparece: Ela nao q1.leli', ......,� _;.:_._.:...Si'ea ,d? 30Q.OOOm2_ y"vab:onde"deixou muito de "nenhuma divida" ,e às ga' �LENHA - 250 rol de Itmha !

si nos �anteiros de l-óSas SiM vetas ârritntádas não sen.do ca D. ,VEICULOS - 1 carroça. 1 eatt,etão. 1 lancha p. 5 Ienes e de miosolis azuis dos paz afirma "de fahtasÍai" Fi. r afoneJ8das. BatignoHes, nas, calhas

enfei'!
-dão dentro da ordemH (o'

ALMOXARIFADO - ladas do Hotel Clayidge. As- que é uma definição perfei ..MOVEIS E UTENSIVOS sunto i">obl'e, massobre ó qual ta desta ade clássica com
1 üerif6,iD

INSTALACõES ELETRJCAS .a serVe e ade de Colette e-s- qUe tem Colem�, afinidade).!1 �lia IS de, N!.I'!!!Irllro �Ot3
VAi.on. DE CR� 45tJ.omUlO. tampam OS acordes das cor - A querida 'e mulbpla Cole-, '1Iilimeilllii _ ,..11", CiitUfflifi50 Ações Fph,'jr" �.,. (': .. ;",<>" l\;Iedidnai& "CREMER S.}'l.�· res, dás reminiscencÍas e cot\ Ite, que enconf:r:unos aít1a� a-:I.

A' CR� 1.lft" 1'1(\, ��-1fj_ fidenciah: - "O que prefel"e tenta 'ao misterioso chama�;
:lnfoi'm""PPo e'l"'1. () !inr, H�LMtJT ZIMMERMA,NN _io amor, o ca.stro traha.!ho rc do de 'um desconheéido ,quel,

(' ....i''I''�f�.'I'' i��ali ....�.-l;;,.. Rhl'l 1 � .-I� Nn�7._ r-.., ...� 1467 _ 'P.I •• ,��l''''tJ i dama- Ele lambem prefere" ti tirania com telefonemas i�, I

AT"ftJrÁO,-. Rm lH"evt>, �,dári:; inÍJtalmln na TU;;' 1F:. com tY�ncar a sua pOl"ta. 't�end,e";,, j�lri(l;;a!1,;, enumera '��a3' boh-I
P'?f'i'lu••·.... ;t.p Y'''''i'iaa!: d� mml�ÚJ e im6iJeiJj 'jiiÚ'{l $ii?7vi" 0-1';;;-" :r lampadü em :llleno.dJa, fe.

i !1has de vidro cOltrrldoj 81.1:18 I '

lho? ti dÚiiintfi díe..í�lfl, .-:h .. i' s.� t'ffI·t:üa!l e fu!a'!.· lHU tHvela!i e os i:eiilotu'O& dê" eü<)l;"- I .

,

�nde Colette "'as's.u,
.
A

. imagem é ousada, ma�

-

ADVOGA�()

Herbert
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Par,angariar
donativos

LÚt1UI-eS -. (BN5) • Umã no

v'&. prova de' c01í:fíanca na �s-, I
l • •

• 1

t � ulhdade' economica da G!,;;_ �

Bretanha, que s�mp"e t2m'
I-HJi:lidu se rnúni:er em li'.,ci(J de !
tod ... s aí?-, difiéuld",.d",3. acc'!b_:;_ I
de Sei' dad"" pôr Ha;_'üíd S�as- !
::;;:='11, um dos mais ;zrovávei" i
i'�ndidatos' do Pa1"tíd" rt�p-l -!
hlicano á nH�sidenci.a [i,,�. f>-!
tados Unidos' naS p�'ú}:i�n<�J i
eh""ôes, I

ti F , - 'd'
. 1

J:::S<Úll convenCI o f"'M·kl.' !
i'OU Stassen, - (lue a Gl'�-)r;_;_"",-

'

ta:n,lla se mostyará' dç� n'n'tír�!
como li potencia .vig::.n-'ot" i' L

�

tamente pl·{)du:to�a é resne!'
'

blda que tf'n-t c,�dG '''-'"''ln�'" .

r ""!·.ve• �� "'�'<;;; R·_..u'-.'-'-- --I"'I? �'J 'l \. .. _ t:A-_» ...... !L.:__.l--- 'I::"� ,,-

r-'jH'"d .. �')<.��,,�,- ""-'> ,.;" .. ,-."',-. I.1;-:1.:: '- (_, i:."Jç:; 'Ir�.il.: • _"'""" L�,,�.�...!,�r �

p,p_{.i·ri'i:�.${::;'; fl,,"���-r·.. "F�""'" � ";.�,,�f71·n
�\

-..

.

� ... � !" ...... T...JI U f,'" "_'J _

da cl"lfivic.ção d"" (�n"�

-6 FTiZ .ca n

'I BANCO DO SR SIL S. A.
•

ífllantem Tornos .Mecanico� ..:; Maquinas em· Depósito. para
PRONTA ENTREGA.

Nova Yúrk, (SIP) . À Im ,

pi;",n&a londrina 'publicou um I
�nU?Ci�i ccupand:>.uma p�gi- I (S. I . P .) - O mundo tr

�'I
acontecimentos que, cu�miua - felizmente os povos são estam

na mten-a, que êhzHl: "J\1dha I me ante o fantasma da gue.: rarn i1a Europa. Ja nao se devidamente preparados para

res de Judeus" homens e rnu • i ra, que me.is se avoluma v'irr- trata siniplesment'e numa esta tarefa, e' que o borbor i-

lher€i&; Ulii, !_d:;tde de 18 anos, I do' do Grirsete, tinto de uma gúelTa ideológica perfeita- 1'0. Estamos vendo dia após llho de uma falsa "idade d.�

(;�":?�,oat'_HiJlJ��nte ;uieitoil �a.> I cob.,:�ção v��mt.'�ha, e ,_ai�da ment� �elitleados, posto que Ldia, cairem velha.s nações, e
.

OUl'O", al1iq�ila tudo e a to-

1.1,:1: t.nH!I��� :r,pec:::,.l, ua Eu- II�un.:�.o. de ",,,,n��.<e d� ul,hma ?S otll_:ustas achem 'l;ue t:�d_o outrasse Ievantàrem comple- do� QS qUe Jogam as dezra->

:rop�, de� paf",quet!l!'$Ino. CO!!,

I�?rx.lldCma, A :;:�uaçao e !_>e,� !�So nao passa d.e �olsas que I tamente transfol"m�d�s, em deu'''''s <"spcranças do murido

o flll"! d..: serem lanç<'ldús de' lchtanfe, e toda", as rraçoes rnorrierrto , na tur-a.is a transfor 1 toda SUa estrutura mtrma po- 110 calabouço vermelho. A Hu I

a_Vi��g1 r:o 'ter?i�órjo da PaI:s- iV€l:"dadeiramente amantes" d�a :?,ação apos a· guerra. E�tre� J,itica. Forma-se um blóco po �manidade é rebelde por natu·l'
hn",

.,
O auuncro tem por Fim I

da Paz, acham-se. em co.n_tai; I,an�o> bem sabemos que nao e deroso na Europa, sob a he- I
reza. e a descrença e a perde

êI;"'ol1't'J:'" fUi'l.do,: nar", p.,",'r". em I te sobresalto, pelOS ultiraos 3.SSlm, e que de fato já foi iri! I gemonia da' yniã,::! ,So;-iética, Id.e ,Fé produzEM maiore� male
é..ecuçao " projeto da lmíg,-:;t) i que: c.utr-a corsa nao Visa se- fU:lOS q\H': tudo o ma is no' ,

ção do,s, he,br€us pelos ares, n,,J
.---. j-i'i.ãô· o completo, dominião do mundo, T'iveS<;i"'ffi os povos eu

liófe da P,;:"Iestína. :

1-
, ; mundo, da ,doutl:'ina comunís- eopeus uma f,w"e; coesão reli,

O apoi ... ; i?l:iTâ m-igl1.l'iüi.' do- I L I ! La. Na Hungria, depois de u� giosa" é uma nersever-aule

êl.i.t:V{l!<, diz cf,h'('; outn.. " eo"u: ,'ma i·eyiravolta no governOt a' I crença no Cl'btirmismo; f': VEn

;.'1�� f'l '''''i;uin!e: " [0. VitaJisatlor E!étrico Worms i"estaurando a energia elé. 'P�reee�am os eternos lideres lceriàm g�lhat'dall'l€nte a bata-

_

O· Gove ..-no brltarncü dP. - inca humana, poe todos os orgãos em perfeito funciona- comunistas, qUe acabaram l?0l." lha. Porem, o estomae;o e a

clar:cu gueyra ::08 jud;us, Ca-l me!,1te -:: Encom, no Rio: INSTITUTO VITALISADOR *:ntr��ar o pais a ,.sob�.ranta Ivaida�e regam seus dc�bnos,

d.r
_

iudeu que fOi en=o:n::;-.�" em j V\�ORM.::; � 17 RUA �LCINO GUANABARA _ SALA de Moscou•. Na Bulgm-ia, um
e aSSIm segue� o� d.emago-

"'I! Ju'Y�'" 1JtJ,''iI,'pcel''ôt'' m�1 h.... I
606 - 6. andar - RIO porta-voz do !{overno, em au- gos da falsa ideologla, nu-

J'''''''ll'' Um l'" '�:,e,""'�l'\ 1\ (::l>ilf::i
t

"'.l\ló"l Sa- .... 'P.auló :
diericia oficial á imm-ensa es mà esperança vã que pstes

.. -i" i' .

.

í r, \fI u Demonstrações a· domicilio "d'
. II -

e' _I 'd Pi. ..l

� "Iv n:.Iil."'ES. 0:1 .""-'-;':'1"1' pI � êfU.-:; I l�a?gelYll. IZ. qu� n�o S:' tes (J.:rl� a promeh a !lO(wr::1
i'i'''I3 ,";i ."i·{'c<"yai-;:! dOi:í:.<tÍ;voi. se,'

VIra a Bulgan8. fI.e., ��t'd.mpo�)� de. a pao pá.ra suas bocas j li

}-&ô Iniprtõ,iiGo" l."t<''i Pl:....... rtU'" _.

á conquista dá Umao SOYle- mintas. lnfelizmerüe não per-

!"��t:'a=:�,(�:�:����J�:ie:::� :�:::'s �::�:t:op:t:e�c���_:: �:b:�e ei�:sap:s����s:sm:;�� A t e n c
tus mi.lhai:es d,;,; doIal'{-,�", --"'-zi')íl amplamente abertas as tropas tridas com-unil',tas, que 'nestes I ....�

_______ ._______ __o ._.__ ._
vermelhas, que mais se aPl·O· momentos. até por vezes são' A PESTE surNA e�tá ; 7) -- DESINF�TAR com

P)'ovavel c(iEHlidali ê! Pr&:;l'
' ....im"l.m ....m merc.hn l"itmica e rdigio�os! Tivf'!ll;em na ment� cúusando calalnitosos pl'e;jUi-' t�esinfetante apropriado (So'

U�'u! .

liifeiC"" de' t>f'i1 ohjetivo prin' as palaVl'as sábias ,te CYÍ;;to, :W5 nc,� rd,HB_lho� _ de_; POI-CO" �,,:, a 2 ú� 3(!cl em ar:-ila de li

cipa). a clonunação .dos �strei quanrlo nissl'" "Cuidl1d,\ COlHI dos. Estad_ú:; .,dê SOl'.} : ,�u�o '" �//lJ so!U(·;_tü dt;; ct'eõlíw:l' Cal

tos. Na Rumania, a lula é ain o� falsos profetas", talv,:z du Parana. E' üe(;(.;;,:;_�l'r" '-"'" ,j.-gd'l de.,} ():,; maügüeÍl;os,

da um pouco obscura, mas já não- se deixassem t. TI'1:nh'tr !la ajuda á1i autoridades du pocilgas 'p .tanl{) Quanto poso

podemcs ante-ver va�·ias COl: fã!" fac"l1l.�ntp. pejos bokhe- E5!:ado -de Santa Catarlna, a �.ivd os demais locais de pei'

I �as. indugive uma Pl'oxima re visf:as. COI'liudo. não !!.e lhe_; [im de evitar esta terrivel C: manencia de pOl:CO:l;

I
vplução palaciana. OU.� joga- afigura o caminho CI,\ salva-· tão mo�tifera, molés�iu que a

rá na ru.". os derraden"o<>, ele- ção ao apontada p"}o bom l7.eãça m,vadlr a sUiüúêllltu,-a gj - NÃO AUMENTAR

I menta- democratas'e cristãos i:e:nso, (jUr. é trahalh"ll" e não do vos�ó Estado. F\ vu':'s;t cri;;6io de pnrcos

qUe exi::lem no governo rume oel'del" a Fé, e J>lllmilham u- A Ins;Jefoyía Ri=!!iot1<\l da f'CU Li;{o "u Re,;tos de Alimen

1')0, os fluais' cO!lstituel'l1 os u- lna e::.h'ada ,l"elativaMent� niv;<ã� de l'�çe,," S""--.;�;,ú·;,,. to contc:n.;;J,-, cal'ne ou ossos de

!1icos ba.lw1l"tec r-eai�·. da De- 'nai/i fac�l, mas que lhes 1e· Animal em São José, FI,·}'! t· ·',Ol'COS. ",,-Ivo ouando fOrem
1

'nocraci� Rurn,�na; Entretan· 'lará fal:alm.'mt-...... :t .... abismo ""l ,nópoJi" apela "'lat"él o v,,\I:,)Fü ;- nÍ<'s !:ul..nndidC$ a rigol'osa

to, na Àustri,a. onde espe- 1
� "..,didioo E é por is!"" quP ja-' apoio dr;; ;.-€nho"'i':�; cl-"'adon:;,1, I ervura;

\'avamos jamais acontecesse .-."air. te-r"'moll um" Paz n>wll I qw'" :H'!" p',..-,st-ado pela oh "','éI'

'aI coifa. um simples deputado d(j�ra, num mundo verdaoei vação d_.'i ínsb'uçôü tcguia ! :1 � - QUALQUE.R porco l"e

�on1\tnistat fazendo-se porta- '"amenle melhOl'. te::;: I "'utelYiCnt(" cOU1nrauo, h'oca-

I dor de ordens de Mof.":ou, in ---- ---- r _ AVISAR i.nledi'üam:n cio OH ganho, não deve selo

terop.la dI) maneira I:l.udaciosa te ao S::,rviço V�terinár�o l-�p:o int"c.1tc:rido I1;�, ctiação.

:a líder daquele ',pais. exige a ,l!'f.is P:'óxj�,') o apanõcÍmefl !)EV"";� dei�:;H f) animal pe'

�tleml:;são do mesmo, bem co io de qualquer moléstia aue
J') !llC':IOS l'!11. '-1es em obser

I' ""to
à de vários funcionários. !:.urgi? na VO"�3: cl·ia.çiio de ....-"::u;ão, �nt local separa«o;

�ão-con:mnistas. e tambenl vá ')01"('.0$ :

I laS y�f?rça�.l��tertlas, visando 2) ISOLAR oU uelhor SA· lO} - Scr-rlo a VACINA a

r 'a? m::uor hb,er�ade aos veto. C:RIFIC;\i;;' todo anima! do:n "U!'1ica urm,t" que previne :t

I -ndh05. Sem dUVIda alguma;

I'
e ')ara evit;-n" nu;:: a n\úlést:"" P. "! e ,(-'U;!'!", r',�a :nspetor�.,"i

)!Coio"-R4 tJQlã J."tldu&l-'ú..'1.-6 li ... - 1

1m ponto liga-j;e pet'feitamen I 1'� ,,!asi!"" ;1 fuc!n _l:j;:;C&O: ".;�ta. ---�hH''';Hlr, os n-,3ios de
,.

.

'_1 ;_J!&J&u:;.J J'la·u.iiriúJÓ i.�· - •

:e cam oútro, -e pouemos veio 3) __ Q>.!'_';nl��l- úll Ent<'··ru_:-- SUé-t o .... lcl"!{:ao, VIsto que no

':1 I'
_. " �

I: d O'i.;t./),0":' I?-,}Ul�.ej 1:w.,I� .!114.-'Z' r 1 I 1 .. t •

m toaOS e ,�R'. unla so von ii e j' :'f' ?' ,,�nl in,�dn .-(,ril 1I.:a<t bÚ'-i C.I ,'1('11 "I! <) lJa granac esca!l�e;;

\ d� arrastar, para (I dominio PEÇAS EM 5TOCI\ ..ada d<; c:d ü:; IHh' {'o:; {(u,' (io I't"ferido pr'odúlo bio16l-ticd,

la Rússia büldrevisl:a. todo3- ''l('''''ci'(:Ül:
t ,IH vidúJe: da lp·an6<,:- apli·

JS p.aises da �u�·oi)a. Tudo se 4) - NÃO JOGAR nCf; c:'!eâo e':p�'ocu;'a qUi! ela tem

"lOS anreta nas core.:;: mais �i(}s e NEM DEIXAR u'W .", (;d(l nos g'ranctts fiicos dos

,ol'nbrias, e nao podemos afÍi� urubus 0-;'1 Gutros aUl1T ais de Estudos de São Paulo e do

mar que dentro em breve te vorem os porcos mm."tos. evi- Paraná;

"elnoS choques lnaÍore.s, de U!' [if " lando assim ("1 - " n()l�stíp! ,

�onsequencias funestas para
. smef a rOral se propague as c>·;ac�"'s '\iis; t � I}) -,�PARA .QUALQUER

'l Paz do mundo. Já se tala a- nh".s oU rn""FYlO rl:r<h .... l., - I ESCLARr..CIMENTO OU AS-

'lertametne 'em uma "União" CORHTO" 5) __ NÃO COMPRAR ,> SISTENCIA, c .. 51'S. Cl·iado·

obert d� e s c r ,e v e u: '$aicànica", ou melhór dÍzen'
Rua Momnhõo n, 2

I NEM TROCAR porcos, set.. Il.es Vdevem Ol'"ocurar o Servi-

<m!!lIm�g�Il.1l!lli:�!l:!ZiZiSl��::iI2�H_D'IGI_:a=ii!GiIliIlliiI 'S

1:10
uÍIia "'União CO,mlinista". ('>s rcpectivt"<; e�al� �'; e at�st<· r_ eterinário lnais próximo

PAR'S (Sl;;"�' "" t , d'" _,', • poi� a mesme:;; >leria ·liberada '';)·11r-;:I'.:dos I (Dependencias do Serviço de

.

1� •• J 'e �,-ollerí �e Il�a
as �uatro patas do ele- i .t.. qUe tmham recebIdo um pela União Soviéticat que ló-I GRATU[TAMENT'�. [)f'J"" I Defesa

Sanitária Animal do

Samt - C?m� m�r:> 8.°_, ado r::-nte. dEê f�rre, com exp�es
-

i s�cra:n�nto. Tinham,lh;s si -

'5icaniet:tte n�o iri'a permitir, fllnt;ionarios do Sel'viço Vete-" Ministério dR Agricultura f'm �

thL Torre EIffel, <m, clUEtnte r;8t> de .g_raude pre_?cupaçao e 1 do minlstrado, na terceIra pIa 'Ócamel.1te não iria,. permitir, 1 rinárÍo comn",!'el"'t,,:,. pn.r<,. ev: 11J,..JES, PORTO UNIÃO. MA

:.!gumas S<2111anaS, testemu ,! pêf'plexid=-.de. '. {"las uma h::; I t.dr·rm,,-, da torre. C) batismo J nh' d uma- alianca nação I ,.
tal' "'ue a nésle Suína ataque !?RA. TUBARÃO. BLUME-

..I
. -

I I' d
ue o e - ,

"l

:ilhá uum espetaccli ú <['iU::; m= l'a !'tl,US tal" e, os mesmo;_) tu- .. d(� PaJ:"is, isto é, tinha,m pos' 'tlgmna que não fosse fiel de· , • V('I"Sa 'ci-;,,(';i()� ''\lAU. ARARANGUA',e JARA

j'ltrig-ou hastante �� cujo mis-I r-ist.a!', fi.nda a exc'ursão, saÍ- � to ao vento SUa cabf'ça de ini- 'loia do credo vermelho. Caso
.! I

6) - ISOLA.R r;<�orOsanlén' r;UA' DO SUL) ou, f'ntão a

tél·io' ac�bo, de devassar. To-!
2m do Eê5Cem:or, falando, rin'j ciados que os hafejava comcj 'i. mesma viesse, a se concreti· 1---_--,----.-- -.-��� ,4·c V();'�'" cl·j'lção de porcOS �éd" (I:.. In�l}eloria Regional

das as manhas_ cem efeito. do, rresticulando. como á se- I qu", um ..
· (,5pér:ie' dQ água lu"'· �ar poucas serianl ou 'serão aS .,;;.-, "t",ixando pntrar pe;::soas ,la, Divisão de D�fe�a Sanitá

pGr volta das 11. dgum, Vi::.i-I f[w:ança
d{' ve..d.adei!"os pari- ii' tr�l purificanil.., a face confi- ,:lossibilidades das náções de "A NAÇÃO" ��h'anhO!s ., 1'1"'1'''1 "mimais, -ia Animal em Floyianópolis,

tante5" na maioria cst,B:.ng:ú, denses,., Que se teria passa 8.nte no ne6fito. "'1.ocra·tas debelarem' '.0 mal,. bf'rt1 c()m ..... caminhões ou ou- sita r. nl", JOé1qu; ...... Vaz. S.N.

YOS se reuniam deba!�w d'!- U· cio? I Reuni-me Uúla mÁnhã des· levando-se em consideração a O jornal de maior cir.::ulação "'05 �,,>ículas que não estejam fim SÃO .lOSE'_ ESTADO DE

i I tas. com essa' pequena coort� critica situacão do mundo. I Lêm limpos e couvenienteme\l SANTA CATARINA.

,polIglota e' 10P.'", cõrn.p'reendl Na Europa principalme�te, to No Vale do ltnjaí I te, desinfetado:; Com cal;

II a razão profunda que leva o ·105 os problemas s�, afigu-
('<ue aca"h� de chee;al" a Pa -

1 ara em t::n{�s m8.�,· fortes am

I ris 'a subir o ma is rlepressa ia, nã" existindo lá ,qúalque�,
póssivel fi Torve Eiffel: é que. lJossibiJidade de uma pronta
S€m essa cedmoniaf eI<:!' não '\ormalização d ... tudo, por me
�e sente admitido n:\ cida'de , �hor boa vonl arl.,. que tivesse'

'ui!!'" -se ,dYI f'stadn de pecadp "0 os p'ovo� Od"d--entaIs, taL.o
I ment:emC'':'ta

L p e;� ql1�. um::,' cáos que ali reina. Si:Jmente I

1"�7 t�'·rr"nlJrl,., r, r;t<') da puri- 'loder-!,p,-ia. ruÍto va�aro8il- ,

fié�cão. o .o�tranR'eir(' se en· 'nente, �peia� pará a "bo,a Vo11 II (" .

t' t' :1 f\ rl')nt1:"a pel·" ....,.famen '" a von a·. �rl"..t -. to!'!,,!; ."'. azetem CQUl

i de na capÍt;.l com') um "titi" :)reend",r que somf':nte pOr
---'---.--�

l"";aril'ien��, E :<"nt�-se invadi-

!
:vlais .. lguns a:l;lUS iica'l"ão .em a' dI do c�e. ta' satisf.::tcã,? qUE'; Iog: semelI:ante slt.uação� :vit;do a .' a . o

, nilU"T'-"'pa ('-. aconteCImento ,.� 'Rlvaç'ao e.;'1 hreve . .s�rla pe'

I
fámiJ;a. e é vP-� :" avidez com -tir-lhp_�, n:n �u�ras palavras ,

cue [ogf> p'l.rt1�1oa, C" aconte que nao, Se aentassem leva'r

cif'Y'l"''nfo á famjli�. e, é ver 3 'leIaS palavras da Russia, e,

avide:r ...."m Que l'P: lan.:::a ps· -:ir<!curassem cú::,n suas pro-

!fã, �.. hilhete� 'OOst?;R O'le lO'" urias forças combater as cê·

verll;1�m no prC>Drio interior .do lulas comunistas Ín':ernas, En

! templo, na orimeira plataf..'r- "retanto, bem. sabem.o.s,' que, in

1- a . (64 metros): F! voaln pq_�
'"" ('< c;nc � r.onl'inentes ct{1'
.. ---_ ,L, :...._ ••t:cin:u:ões dess� b�
t'�l;"-;;'ai.:'i�;';',tin;,q-�(i��; 1"', ',,,, .

J"�t\t�_"'o\�,,t!- _

. ' .

.

, Graças a'o poeta' Von-Pàul
Fargue, r.ahEmos que un.à

feita quando da construção da

tone afirrrl1.Va qUe Iii do alto

se divisava ';S caçadores de

gazdas no coração da Afri .

ca,. ..
Não P: este, porém, o

motivo que lnspira a pere
-

.grinac'io dos amigocs da Fran

ço á Torr� Eifel, fazendo'o.s
passar pela segunda pequem

.na port� da entrada onde ,se
! l�: "Primi>iro 3.IH:Iar, 35 frall

ces" �egHndo anrlar. :;0 'fyan·,
"

5" N-
,

cos' terr,eil'Q ,an&'l.r. 7 ' ao.

e �ue forl-da aquela curiosa (Incregrinacão'é o desejo ,de en,

tra.I:"f."r-, por nu) m{"TUeuto :na

p'rande ,conf".ari",_ d"" vewl",
fJt'.irOg'·' P'Wi,,;��4�S.

"

..lo.\< pf<rÍ c

âi-emv�s rIe. Pai'iii, dOB bat!i'-'l
- dD� da TOi':;"ê,

ES
"

ERIL
too"

AlUNDUM - 5..,._ V E B - Ti?o "L" (FACE COMUM)'
De (:) a 16 l)olegadas de di",u1.etro

'

De 3/4 a 2.1/2 polegadas de espessura
"

PARA

de espessu�a

(1l"ana� 46.

TIpO '12, ESPECIAIS PARA AFIAR FREZAS

RAMENTAS·,SIM,ILARES
E' FER·

De 4, 5 e I:) polegatlas de diametro '

De 3/8 e 1'2 polegadas de espessura

Gt'alia: 46.
CRRSTOLON DE CO� VER_.DE, PARA V';HAS,

(FACE COMUM)
De 6 e 7 potegadas de diametro
De 3/4 e 1. polegadas de espessura

RETIFICADORES "NORTON'" PARA REBOLOS
CI)M ROSETAS

.

N" 1 com roseta de 1.1/8" de diametro
. N° 2 com Itúset;;: de 1.7/8" de diametr�

'IMPorr:rADORES E DISTRIBUIDORÉS EXCLUSIVOS

PARA SAN;.rA <:ATARINA:

COMPA.N1ÚA IMPORTADORA.UJOBRASlL"
."-:. .

. .

FAZ iODAS AS OI'Ell.AÇÕt:S BM�CAR!AS NO PAIZ f. COM O fX,EIIÍOIt

TAXAS PARA AS cmHAS OE DU'c)'SITOS:

VJ�rA 1t[Jlrl(i(tJ� t;;It:d

fOl'UlAIiES !Limittó" (1$ 10,000,00
DEI'O'SlfUS A'

DEPO'51TOS 'i 1/1% Q o.

DEPO'SITOS LlM,ITADOS i Li.\litti d" C.r;; 50, DOO,GO)

!)EPO'SITOS LIMITA0":) Ilimite J" e.s 1110. OOO.OOl

DEI'O'SITO SEM 1IM.1'. E

4% 0.(1.

3% IUI.

2% Q,�.

etl'O'SITOS A ·PRA,7!) FIXO

4% II,R.

Por 12 mêses

Dfl'O'SITO [J( AVr::O !'ra:vIO

U" 'lU .1".1;:

Snrs. forcosCriadores

Rio 23 (Meridional) -

Rep.TEssoU hoje de Salvador ...

embaixada operal·ia haia.na,
qUe em nome dos sindicatos

operarios do Estado, entre

gou ao presidente Dutra uma,

m<,nsagem des trabalhadore5

bz.ianos, •

São Jc.sé, 30 de J lllho d>:l
rl 19.-i0

(;:, i Artr�"ljr Gonçalves Úê

Grande Exposição de Quadros .A.:T' vedo.
Inzpclm:· Ch.,f,.

FINAS REPRODUÇõES DOS MAIS CELf.mU:'S MES

TRES. NA_--

C A S A 43
o REMEDIO ceNTRA os MALES

DOS RINS
-- Rua Quinze de Novembro, 533 --

REGRESSOU A EMBAIXA

DA OPERARIA BAIA·

de
Dispomos, para. pronta entrega, de TOURINHOS E

TOUROS DA RAÇA HOLANDESA, PURO SANGUE, de 2

e de 8 a 12 meses. E' gado fino e selecionado, munido dos

competentes 'registros,
COMPANHIA JENSEN -.- Agricultura, Industria e

Comél'cio, - Itoupava Central, Blum,enau - S. Catarina

HBl\IORROID1\5,
Varizes (veias ...l.i1atáda$) e úlceras elas pernas, sua

cura sem operação e sem dôr.

Dr. A. Taborda
M.édico - Especialish·

.

DAf lIÇ,;J 1 3no·rp,(àis Híslulas • "hsuras '. retiles· pruridos . Queda
.

du: relO� ]Je.) Doen� IS� do, ,eslõ:JIlIQlJ (g1slrile _ dispepsia ú1cr.r-a
do eSIÔlt�gl 'e 'dllDHnn).. Inte:;tinos (comes cronicas

illcernSa . pri�ãutla v�ntra . amebianl, ele,)
li10lório

r. (J, ÚJ11 ('a,-;.

NA

aço

steéo s
líIIII

J rnal

AV I o
"De ordern do 5n1"o Chefe da 16a. Circuscriç�o de

·Rec1"utamiento, aviso aos cidadãos das classes de 1928 e 1928
residentes neste municipio, faltosos a la. inspeção de saud'e,
('ue ól'a .está GC realizando na Enfel'maria do 32"; Batalhão,
d\., Caçadores, e que terminará no dia 27 do corrente, que

os mesmos são obrigados a comparecerem a 2 'o inspeção;
tilmbem no 32". Batalhão de Caçadores, correndo todas as

despes�" p0r conta Pl-ój.>:.-Ía.
Todos os cidadãos qUe faltarem a �'. inspeção, se'l"ão'

f;lutomaticamente declal'�dos ir:>;;ubmlssos, e como ta,l, sujei.
tos él peIU� da Lei. (a) Cap, Hal"oldn Martin" Meire�lé,.
Chefe da Repartiói,y Álistnn.· ....n .ln 32". R.C."

HAROLDO MARTINS j\.·Ü::ml-�LLES,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Existe no Brasil um grupo de fanaticos� japoneses que não

TRES' DESEMBARGADO
RES SERÃO AFASTA-

Roma, 23 {Urritecl ) - O tido do sr. De Gasper-i:" Os I DOS DO CARGO
governo italiano,chefiado pe

! circulos a'utor-isados

interpre-I' Rio, 23 (Meridional) - O
10 sr. De Gaspeei, sofreu uma :. taro essa derrota- do gover-no TSE r-esolveu atender a soli
derrota, considerada muito ! como Um. alento á campanha_ citação d» TRE da

.

Paraíba,
..

grave, em SUa luta contra 05 i·comunista que visa derrubar I no sentido de serem afasta
comunistas no Parlamento. A r o governo do sr-, D� Gasperi, I dos da Justiça' comum, a par
,lerrota zovevnarnêrrta! ocor- : o qUe poderá ocorrer s� pu- tir de primeiro de ._Outubro
.. eu quando da votaçã", de uma i zer em dtscussã-, a moção co-

I até 15 de Novemhro,· os desem
emenda constitucional, apre-

.

munista de desconfiança ao

1
hargadores Agripino Barros,

�€ntada pela bancada do par governo. . José Nobre e Paulo Bezerril.

A Feira das lndush-i.as Britanicae, qUe se l"ealisou
simultaneamente em Londres e Birmingham, de 5 a IS de

maio deste ano, apresentou mais uma oportunidade ao

puhlico de admirar peças de moveis estilisados, qUe cons

tituem uma das tradições da Grã Bretanha. A fotografia
mostr-a um .!J_rtifilce trabalha ndo numa peça que foi exi
bida na Feira. - (BNS

GRAVE DERROTA PARA O GOVERNO ITALIANO
--- 0----

fvíAIS UMA FAÇANHA DO
AViADOR SEBASTIÃO
LOUREIRO

FE'CULA DE. ARROZ ERAS rv'l.ATUTlNGDIÁRiO

PA DE MANDIOCA NA
I

Rio, 23 (Meridional) O I
capitão aviádm' Sebastião Leu :
reiro, que ha tempos saltou I CO

_, ,

de paraquédas, no golfo do I
'.-- .. r '

Mex_ico. quando o aparelho Rio. 23 (l'-",leri.dional) -- Em

que pilotava incendiou-se, l'e

I fac:
das s.u(.{e,stôes feitas por

alizou nov-r façanh··. Ontem o var-ra.s enbdaaefi som-e o em
Br ,'JMENAU --Q·�f-:-2··-:_'''''=��-f'''''''''''��·--f I ._, uar-ta- err-a,

•

'.-,,-9--1947 �. N.UM..ERO,988
apar-elho que condu7,:a sua prego da mistura de ecu a

. �

genit__?ra, com des�:'no. R.O Ma I ue arroz. e .raspn de mal1dio::.� I
....."""'''''''�......�......=''''''''=-�......_"'''''''=-_._��_,. •.•. ���:�;�';�:"""

..""'-'_,. "'"--=-��-��,............�...,_.·=,-=·x=

r'arrhão, na altura .da llha de t n.a fab"icação de trigo, o MI

IChaval, já ,r,?:'t�€!,: E:itado ..so f[ n�stl'o da_ Agricultm'a 'i�cum-freu um prmcrpr-, (j'''' incerrdio. hiu as direlores do SerViço de
Agindo com h!�b;Edad". r�a!i Eccnorrrix Rural Estatisti:::a I

zou ,uma ate,r;sa�"'"", fOl"cadd :'� Proelucâo e Expanção do I Ana Ilha, sern que nada suce- >"r;go. a e�tudal' os meios pra

d;sse COM c Ie Oi' C1.H:.l Hla ge ticos pal'a por em execução
rritor-a

,
O "'''<\l--eJho ri =da s.o

a medida.
I
freu. Sebastião que já cornu-

I nicou-se' com o cornand., da ,�

Aerorrauticx no Rio, solicil::an·

FAIUUCAÇAO DO TIU.

Buenos invadi�a
embaixada brasileira

Aires nuvens de gafanfiotõsDor
e

verno brasileir9 medida§ �eten§,vas contra a praga
Rio, 23 (Meridional _.-

..
O c1efensivas conb'a_ a prag�, . dIas. é que resolveremos se

Itamarati recebeu um tele-
., qUe parece ser mais grave

! pod�remos utilizar aviões de
�:rama urgente da embaixada que nos anos anteriores. A : "i:i·,únament� d·a aeron�utica
brasileira em. Buenos Aires, reportagem, a réspeito, ouviu 'cc: 5�!·.::i necessário a compra

..

informando que- a capital ar- o s'r , Marga:!'ino T01"2'€s Di- ! tk, h2!<:copfi,eros. Eles estão 11",

'I
�€ntjna f01 invadida por uma r-etos- da Divisão de Dd'esa S:l I.:' :'h"' n�:na prec�samente estu-

-ruvern de gafanhotos. O des- : dzn.do i::SG. FOl: er:, 'lauto va-
nitaria e Vegetal, sEndc inda

oacho auger-ia ainda que em. i."õ10-;:10s 5'.=:-vi.ldo de diversos re
Mato Gros"'o e Rl'O Grand·e do gado se estava nas cogitações b" cun,cs ccrmms no com ate, a-

I Sul 'fosseen tomadas med'idas- do governo adquÍrir, aviôes �'à�, CG:;n gt'3'_lub sucesso",
_____---.-------

......
�-.; f:z}:?ecial"s pai"'a G como"!c e.03

do socor-ro s

Maranhão.
vai' casar-se no

gafa�hotos1 ao q�e' t"€0pGn1"1�ú:
ccSó depois do regrez�o deo tarado fez propostas indecorosas ao ga.rçon

Rio, 23 (Meridional) - ,do, aguara0U a saída do gar

Na rua do Catete verificou-se \1 ç:->n 1 �ecio de Oliveira. ins�s
uma cena de sangue. Um ta- tindo na pi-oposta. Nova dis

rado dirigiu-se a um �estaurall ) cussao foi travada e a certa

jte e fez propostas mdecoro- !

O b:�:r;ica�:;�:: s�:t;o r;a��i_ ��:u;�:c�,e�ov::�::cdv� i:a��
I ,�OV.arno ulgaro acusaào O.B Bstab319w

d(>nte d ·:do por enct::rrado: I ven:ario, que ::-oi �ú�p�.taEza- O
No €n�antd, o !arada Jose I d;> -:.nt. estado �r",VISSln:10. D�, <' '" - --' •

f t
'I"

t
.

Amen2'�!'�' de 36 anos, casa-��:ú ,,:2='::'_::--=::_�__,-_ I'. cer O reQIIDe lO an arlO
-

.. � !i'I!
..

r ÜíJilli r
-

TE-
-

.

·!!!ójil!i."WW'i" W"W.W I'�\

I�êasa MCJ veJar�1
I

"..,..---...."t.
C(HHU CUH 1

QUEDA nos tA

DUOS E firMdlS

I�1 [��II '\.oõiiõi��......�Rt°iiõiiOiiCC�iiiiiii!:_..tll�. .AiJl:.
----------------------------------------------------------�-------

"ft Nação" entrará em nova.
olho � eul

. Dentro de breves _Ias o· nosso
16 ru " OS torual seriequipado com nova

LINOTIPE.
Como· orgão dos "Diários va e moderna línotipe, fican I Com.essa aquisição váliosa, IAssociados",

.

a maior cadeia. do assim em cGndic-õ�s de sU-I·
"A Nação"

.

reaparelhará seu 1,1IIII1'.511'.'.&le••••'.1II
til

de jornais da America do Sul. rial e moral e vi�do de e�- material e iniciará, dentro em CONCURSO NA FACULDA.
° no�so diário, atendendo ao::; contra ás aspirações .de seus breve, sua fase de melhora- DF· DE. DIREITO
imperativos de ordem mate- innmeros Ieitcr''''s a anu,I1clan- mentos,· publicando maior nn- DO CEARA' FALECIMENTO
tes, dentro de br(>ves dias e·" p�ir as necessid�des €o. exigen mer� de páginas e ampliando P" .. lale:z.a·,. 23 (Meridional) .

quipatá suas oficinas com no elas que se fazIam notar.. (; melhorando seu aspécto ma I l'
. .' F:decêu tlominp'o, ;"s ?2.30

.
. .

-
. ermll1.3t'alU os concutsos heras. no suburbio de Itnn-

_ .. IIiiIiIIi_IiIII!iI �____
terial.

... (Ia F;.cu)Ja•de ...le Direi'to,
.

teniIj iIi.l:::t!_FII:l'iIIl"!I!I'"'!ii!..:m'§ii1!!"!llI"I!llI""'D\lUm_ liIiIIII ,. ... -...e u...
pavl1 Sêca. o estimado ancião

"
A nova linotipe que acaba- I do sido ap,...ovados os profes-

sr. Manoel Felipe dos Santf)s,
....... . ....0#

mos de adquirir já se encon- ,,0rPF Aderba.I Freire para a
que contava 65 anos de idad,�

I tra .no porto de Itajai, donde j �adp.i�,,- de di;eito industrial teoria r> desanarecimento cau

5:ra transportado par� .e�ta I
� Pel boyr(>� S:JV8; para � ca-

�ado profundo pezar E'ntr�
CIdade e brevemente lnlCla- t�dra d� dIreito internaCIOnal' t' m felI'c1dane

. _.
I C's que lvera a ..

remos a sua lnstalaçao em I p!'lvado, Os concursos des- I de cO:rIvi" er com venerando
·IOssas oficinas. ! pertaram extraordinari ... inter mc...-

.

.-"

o·

--------.----------. resse, arrastando grande as O extinto. deixa viuva a se

c,-t.----,-·;a ao salão nobre da nhora Da. El;zabel-p 'dos S",,,
17<: culdade de Direito. ,

f-(">� � r� �O""lintes (;11,0:<' Se-
1'"<1 fim. Paulo, AntC''llo,

COnspira�ã0-- fie gru�os
-

pnliticos I ::�n��i:S:d�:���.�v;;.: I
l'nt{\'!Ij'�ssa�os

.

1 M�j:e���t��:�tS� do estií..�- , De:��::o:p��t����:d:P�Oa�:j�!:i:'r:r prj�til H u,.· :;;r:o�� �:����;i';e �:��;:�q j ,Rio, 23 (Meridional) _

, veis. Muitos deslocados deda

Denunciado na· Assemb.l.eia paI de Itoupava Seca, ás 15 Um ves!Jertino 9ublicàndo lZ- raram á repO·rtagem que vi.-
para hOi'as com grande acompa- ma re.,ort!lí{€m sobre C! Na;; 'viam sonha.ndo com o Brasil

naense O plano da perda do Te r nham�nto, s�indo o feretro da pedaria dos Imigrantes da 1- �o anseio de trabalhar na nós

rua. São Paulo. lha das Flores, vel'ificou a e-

riforio de Iguaçú ".rl...Aa'n:�:!:�m::n:�!�id:l:�� :'::�:':�:sa� :�mae::�:lt::::i:' ;:��c::na;o���:�:._ngr:n::iI!!::Curitiba, 23 (Meridional) -
.� , .

O lider da bancada do PTB i dQ_Ien�ias.
_ _ .

cc:>, inclusive a]guns Índ:e:S'3j2. upo::-h.midade para virem.

na Assembleia, discursou, dt!

O .... ..

d d
� ,

d d 1·5nunciando, com. abundancia i VeíCULO Jogou o Cl Q ao a istancia 'e metros
de pormenores, plano que I

d·
-

,_
'if

.

d- T·
....... ,.

diz respeito a perda pelo Es· Ca SI vez mau; necessária a CI"iSC30 de uma ""nspet�rj3 e ranslto
tado do antigo territorio do Ainda ônteIl). comentamos 'dos transuentes, passam pe- i Clamamos contra a -defi-· razões para. isistir pOr um ser

Iguaçu, que capitulou ante a nt!stas colunas a imprudência! las ruas centrais da cidade 1 ciência dó se�viço d-:! h<.::'l1:;;� vico mais eficaz para o cum

����"_:;:�-;::.s'��-""� - conspiração de grupos politi·
I
de alguns motoristas que, em I em velocidade superior a 50 11 to e suger�mos a criação d:_: prímento· das leis dê transito

,.

�_... '" ""_"li!�liU""'j"'·� t 1111 cos interessados. 'verdadeiro descaso ás vidas 1(.' 60 quilometras por hora. uma inspetoria com pq,soai pa1:a que, mais dias menos·

"4 mais--odiosa das paixões humanas-�-o-
-

veículo de· tOdos-ocs-crim-es" 1���}l:iqj!;�f���;�!���'��:.;;:�?J�����i�;�
U t" I � h d ·f d ii.... d I-d d bló

I <êcendo, O rru:a�-aa IHal renE!, ,_ ... ;", .. " .. t'a toil·�'"-h(·íiil. d5.�·
m l:'S 101U O u nossa campan a em e esa os pnnClpl9S a mora I ii e pu IC� ::=:��t;!�:�:��ü X;}l�,�:iõ::�i!���:l�i·'t�;�'<·l ;:':,"�:�,��rl:\:ie$:

.." -,

E.Hl todas as campanhas na, A proposit(l dessa campa I Quero, por isso, inanifestui" I telnbro corrente, na "A· Na· guerra ao jôgo. I

defes.a.·. do intez-esse publico : l1ha, recebemos a s.eguin.te. o,s meus agradecÍlnelltos aO I ção", o meu_., modesto h"aba· Atenciosalncnk. çãe, :;cve;-a. ÍI.,fdl:i'.üle.;:.,i.;:c ti" 1---

j D I 1
- ..

. tem constatado :até su:hôrnl..!, I

este 'Jornal tem encontrado ·1 carta do r. Antoll.l,O. VIeira, Jorna, na pessoa de V.S., pe ! lho.
,.

(a) Antonio Vieira da Nó
I! d quando, po),' acaso, () mütCt';:;: 1\ .·N A C Ã O

apoio moral dos homens sen- da Nóbrega, Agente. Fiscal I
lo acolhimento que tem da'

,. E' tambem, por isso qUe te" brega, A.g-ent� Fi·seal o
. -

b• dI'
.

uc ta é chamaJo "a at€nçã,� DOl', Numei'o do Dia
satos e dignos da hom rIda e do mposto de Consumo Fe· do a aluna Fiscal" de "A 'nha "lido com verdadeiro en' Ii!lD_osl:.o de COnSUlno". . v L

•

I I .

excessO. de· veloéi.dade ou '00: I 50 Centavos
mor.a.l, que são. O a,panagio dos deral e no,sso pre.zad-o.. -cola- I Naçã.o", principalm.ente, pela.,i.'.u.sias.mo a destemida campa

.

-,

o.utra. l:.::-ansgressão ás .!e!s d 2 I'eSplrIt�5 de justIçla sempre

I
borador: do dIa 14, que servIu de pro- nha de "A Nacão" contra o Somos gratos ao distintiJ

dis,:,ostos a ?ão tra�sig�r .com "Blumenaú, em 22 de Se- . fissão d� fé public� .dC? fisco !
jôgo, o vicio d�s vicias". co colaborador pelos conceitos transüo. . i

.

as IncoerenClas e vltupel."lOsas tembró de 1947 -' ,federal deste mumClplO.
.

mo classificou o. atual Sr. expendidos e pela sUa solida- Nessa nota de ônteri"l pa.rre
!
AS

que enxovalha� a ._dignidade 1
Sr. He�nani Pôrto I Infelizmente, atravessa- i Presidente. da R:�ublica. riedade á nossa campanha ceti de propósito. E que Iog0 i

e a honra dos cldaaaos. Saudaçoes.
.

,mos uma fase em que grande· ouando, ainda Mlnlstro da C01\tra os jogos de azar e dP1'H:ds da said:a de noe::oo .ice
A campanha que temos en-; Tem sido indiscutive�mente

I
é a desconfian<,:'\ na honesti-· Cuerra, invocou . .em veêm"n- lambem cremos que. a exem- nal Se registe·u um vio!-entv I

cetado contra .os jogos �e a., valio�a � orientação da�a ao:.> � d�de de proposit05 dos indi-I te aviso ao� militare.s, uma pl� do Dr. Antonio �ieira da choql!e de u,:";- H:10BEí�"'; em' R(cife, 23 (M�Jridional)
zar tem refletido na socleda contribUIntes de. Blumenau I vlduos. Mas, como nem tudo: ordem do dIa de Ca:saas sobr€' Nobrega, lambem �lslem ou um pacato claadao-. defn:ml:e Re.al.lsa,:-se'iio no dia 26 de
de blumenauense com estig- J por inter.médi.., d� jornal de ,-está perdido, resta-nos a es· I" a··maisodiosa das paixões I

tros cidadãos que pensam des : do Hotel São José, ai:irando-o Outubl."o p?oximo·as eleições
ma a· um concro soical qUe I q.Ue V.S. é Diretor de .Re�a- i perança na reação dos ho- humanas, o veiculo de todos Sa maneira e estarão conosco!;-. uma distancia de 15 m�tros. rnun?cip:r� em. Pern;lmbuco..
)"lerverte e avilta o caráter. ! ção. Os e�eito� :stã<?- ,se fa-' m�ns. d.e bem em d.efesa dos

I!
os crimes:'.

' I dec5dídos a extirpar .?a nos,$a : Dirigiao veículo o S"-. Schei- A cidade de Recife contará
flos homens que podem serVIr I

zendo sentIr dlarlamen�e na prlnC!plOS de moralIdade pu Conclumdo, renovo-lhe os
. l'ocledade um dQS malares m::< i dcntanteL com 25 vereadores. Até·o mo

á cole�ividade COm :mtros Coletoria Federal. p�ra ,onde Mie'!. F�i por isso QUe me. meU3 agr'adeciment�'3" e, a-
i
les prejud�c�ai5 ás normas d� i Como o f"'-Ato "?ão teVe rr;aJV- r<3nt0· �6 o PDS apresentou él.

proposltos de. honestIdade e J �corre.m 05 contrlhumtes bem sentI felIz ?�an(J.o VI pubh, I prçst!_nto a HA Naçao os
I
conduta ClVlca c moral d05

;
res c?nsequer:clas, p,crlena chapa completa para aCamá

trabalho proflcuo. mtenclonados. cado na edlçao de 14 de Se.-,meus apl�usos pela. declara.da homens. i lambem ter hdo. Sooram-ncs 1'a iVi:u.n.icipaJ. desta capifaL

*! F

D E
pro.nta entregapara

cabina, eL'S 54.100,00 po,;to Blu-
rilcnaU

cabina, Cr$ 66.800,00 PO$t.o Blu-
.

me. nau

R;>r.">}.)"mos nnv.",- partida d� máquinas lJNDER
WOOD, portátt,:is modelo Chainpion Cr$ 3.2GO,<>õ

Anônirna

1050
BLU \/;ENAU

v
, ..

dois funcionarias tecn:c0z da I
Argentina, dentro de quinz e

�
Ezté é o s,eU JORNAL

-------- .�---"----

(Ao lado da CÁ SA RADIO PILOT).

conspíracão
� ,�

Uto travesti
representa
de tUitl§a

W&!:.hir:gtcn, 23· (U:i"�it-e�L) - �c>.'"::�1.;.r .. () D��):::i:..�tanléntQ,-:rle Es
Os Estados Unido;:; aca;;;;:;r-3.';;_ '.:.lC:_) <18claro'u ·a:nda qúe a

O governo bulgaro de rearm' I

'i��;;;::��:�!;��:����, B1 a"l�Hlú.Ual !anh.L g. tApOrt.. ttda.I ����-Y'·---\-��=<.I.... .::.;z;��'""'"'���>-��;';u�_"""'''''·''''''--9'''-_M·_.---..........-'"'.....-1

I iI A-r.�. Rio Bran�6,257- RiO DE J/\NEIRO ..-,Cx. p. 3808·
1 FARINHA DE TRIGO, sacaria Bl'"ança, com IOf} libras.

II OMENTO A ;-v1EmCANO, !'e,c""s de pape} com 96 libras
ARAME FARPADO 121/2, ro�cs d� 40 e de 21 quilos

'I SODA CAUSTiCA, ameri.ca na, cm cai�'Cas de 48 latas,
���"'���l ��a�t� .� f)ut?t'üs ..

I� 7.f.fT� DOCE .. "Sn1 LE:\:s :t.'Z�"! ex de ::StS lntas,
FJ.. RõES. de mii.o BeMirn, t,._.,do hlquehidó.
Vçl'\rrIr� I� n,'lRE,g:, r.Oll·-n ']"}'O:''1'"l �

- - ... �e l:u)l"1"�cha.
RADIOS PARA .,á.UTOMO'VEiS: "Gfvi" (Chevrolei:)

de ALFRED GOSS WEJLER

ChegaraJ?1 novidades em M OVEIS de Canéla, Imbuiu;
J·acarul1dá, Winle e Cm'deU, a P,êÇOg modico$.

fase de MOVEiS ÂVULSOS, Pa.&1'll3. deÍl"[is de fil)"j'a
��� TAP ETES ����

[{DA IS DE N OVo N". 1226

H12 L .'IUtim.

iviam SOO ando com o
BRASiL

com an}�n�:; aüf-on.'1�t1(' .� ..

UMOUS!NFS DE l'uxn í�fJ7, U070 Chevrolet ou
':;-,...�-.4_ ...----.. P�r;l;,...", f"' f3y01 J\I.� !-�':"""""!, ....

_

CAMH·IBf'FS FORD 1947, d� i0üBT', nf'>Vo_ com reduzieb,
,.... t

• ,. , '6'
. 1

- ,'n ....�..,. .... ,rr;.",..""t� ..... o:,z!:.tyO ele O dlas -

IRP?RES;;:;r-iT.4.C?if;S F/nL.F - OTTO VnLLE, AQ'ente.

Fon",:}�39 - Rua25 de N - .....-. ;::""<;' fC,"-:feitari"" S ....cltpr)
Cn:,yD. r�f'!;a!, 98 --,- jS!.um2.naa - Erul. Telegr.: {IREWIL"

.. !.'B$i!l'Wzlfi\'}:-1:;··4�-;;5f.����w�}Y�<i��'jAt,1.i,;�{;���"��
_

ESTE E' O SEU JORNAL

,..:..----'-__-'-_._-

ELEIÇõES MUNICi
CIPAIS •.. EM PERNAM
BUCO··
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