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�omuuistas e queremistas estão·.seudo ·esmagadora. ute derrotadof nas eleições do Estado do Riô

Causam indignação á delegação s o v i é tj c a os esforços a fi g I o·amerlcanôs
, : ..

'

nãO . participacãoa
Flushing, 2 (UP)· � o dele

gado 30vietico junto ás Na
ções Unidas, sr, Andrei Vis-

to que eIce�e ás leis Dato milagre é um
E' precise .. acabor: éom

mettop.olitano,
.es

··0 NO:')VO FOGÃ(YBRITA'N�ÇO ESPECIALMENTE:�·
.

'DESENHADO PAR' AiAPARTAMENTOS

da no Conselho

temperamento ,Glidei
tlextvel".· �

O presidente olba com mais simpatia a candidatura Nove li lá ���;'.�1:i�: �::����t
, A IlIta na cODvénção do P. S. D .. ser� renhida Ipor ocasião da reuniiít- J�.'��.

I S. Paulo, 2 .(Merl·d.) - Se- d
.. .; p.SD: .

d'!'
- .

f
o •

d G -

I ie da UDN o .sr. Jose Am,err-
.. o governo ap_recIar com I5Imo

• • , tanto maIS quanto lzem I sao amigos leIS o sr. as
lO t·· .. J

'

.

d·
.. .. 'I· ,I co exp lCOU os mO lVOS. ae,��

gun o corre nos circulos bem patia a cand�datura Novelli ;vario.s·proceres solidarias com lpar Dutra, com os quaes ee'd .-
d f ;,u. .. J,,;·;;:O-rê·;•

f d
.

1· S P
o,.

d C··l J
"

. ese}o e ae o a"Lar a... r .. ,,·

.Il.n
orma os, me lna-Se . au ,fumor a vlce-governança o ,lr!.o unlOr que o presIdentel:;idência do partido, . dii�:

c:stado. Nesse sentido, em en- Dutra não tem prestigiado a pode çontar na presente con· I . • .J." ··fl·'.

do:" minha atrtuae e Te iii-"
Jo a tomar posição contra I) trevista, o· sr, . Vergueiro Lo· 'secção paulista do partido o� ). tida". Sou homem de ·b.ltl'!.

!Presídente Dutra, isto em fa- u.ma exprime Q tendencia que ficia!. Os elementos que se a- juntura, A hlta na convençao
Estou convencido de que:«

'jce, como
se .supô.e, do chefe Ivai"e fo.·rman.do no

..

seio·do grupam em derredor de Nove· ;do PSD será renhida,
UDN preci;;!! de um presidbil

. I te co":"'o lempé'ramÉ:ntó �litl-

ln "I
..,

.

.

...

t
.

.

"reOeu1l'!! O p�DI!lmento 1::I:��:,;e�O:�I;;,;:..:r';,,%'TU prOU eDla or�aD1en ario p... .. I'" UI .ull
.

... ªE���!:�?�:��lf��
,_,' .. ' pregar-do ca correnfei!· m

...pIfig0nÓ;_\ CQt'!SlflHtc;; do pa.re· -(" ,.. I_'.

diversus. Daí aque a
.

conç,�ofobre renda e ::-obre importa I •. 'L # .•

_ : são. E..�ou convencIdó tam(7_f!it,
çao.. _ Ide que a UDN só terá a 'fu-

DJonte dessas c.ondusoes a I .

h BU'bst.ifui"'-;;.,). -

d f
o

r.-::rar
com mln a �

comlssao e Ina.nças apro- ,. q�e
. pója.fi�.d 1 por uma {gura

. ..,. ..
,

vou o parecer o re ator so-
t

.

t
.

com aq· , .... .J..
, , emperamen o

.

o c;:.:�

�re as emen.das: apre.sentadas Ique me releri. Minha 3ubifi;
aqueI: substItutIvo, fIcando. ,tuição será em benélicio .

aR
tamhem �ssentado qUe somen'l VDN.

H

r-:_Firmo;-'.. Co.'e.sror.ifa.•
-

I
te deverIa� ser aprovados mente nao eXIstlr 'ltenhll!i�
\�elo plenano as emendas que divergência entre êle ..i! Man.,
tIvessem parecer favoravel

\gabeira.do relator.
.
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CORAL SEA. O !V1AIS, PODE·
ROSa PORTA-AVIÕES
DO lViUNDC. For LAN

. CADQ AO MAR PELA
MARINHA Alv:íERICAo
NA

Portsmout'h, Virginia, 2 (u. S. Paulo, 2 (Merid.) - A·
P.) . Foi entregue ii marÍ'flh3 deanta·s�. nôs ni�iÓ3 poHii(:Ó�
de gUBrra Norte-AmericiAna,

.

que o. PSD �cabàrá �poiilndo
hoje, o novo porta-aviões Co- '" nome do sr. Nov�li Junior
,o?-I Spa, dE' qual-'mla e cinco para a vid:-governança d� S�

mil toneladas. O secretario Paulo, tendo em vista qU� '!o
dR marinha, sr_ John Suillivan PSD, atravez de sua eón'íistãó

afirmou Que a nOVa belonáve "_xecutiva, colocou o noní*;dé
:ra a mais poderosa até agQ Cirilo Juniôr em. ,t�rmps di·
I'a. produzida @ que serviria franca ho�tilid�d� &0 :;ovêf
"'�1"'>ro um irltrumento nara nador.

E\lerta." possj'reis agressões
doi' Estado:; Onido3.

ESPERADO EF
.

RE.CIFE. ,3fi

IS GENERAL FRANCES

TASSIGNY

de

tos no artigo 23 da carta, em

seu paragrafo primeiro. A de
legação sovieticj; protesta por
tanto contra os esforços de
certas delegeções para evitar

com�elho de Mgur�nça·.�' CO!!
l!idera que taes esforços !con!i:'
tituem u mgólpe á cbo:p�l"a�
ção internacional, eüjo for.� .

talecimento é uma das t!lrefà5

.
- . .

.

O delegado soviético Vi!hinskt espera vencer ii questão
hin:sky, fez á impr-�n�a as se- T

.. _

'

.•.

. ..

guintes declaracões textuaes' taes perguntas a delegcção .da Urcania para o conselho das. Os Estados Unidos Esla' ,quaes nao podem haver assun-
"Os: representaitte:s da im-' sovietica. tem a satisfação d.e I'de segureanÇa .em 21"ubstítuíção t

.

di t' I dO it ! tE>$ sobre os quaes I'llão podem
P 1 I- d

vos em ln JSCU rve , ",ueI o I 'I ti di
.

d
.

prensa pediram. a opinião d expr-essar o seguinte r 05 es- a roroma, cujo rodn ato ex-
d d'da'"

ex srrr rvergencras e opr-
. :'. a·.·. ' .

. ._. I
.

e propor um can 1 �o pro I
d I - ..

b·' forças de certas delegaçoe... , .. �- -

d
. .

. • !._
I

.

e egaçao so'vretrea 50 re qual. t.·l E· ··d.·· pma em ureve, n�o po em SI- prro e contar com o apOlO to- I ruao, entre os quaes re aCIO

a it
-

d 1
- par leu armente os' sta os I - , ';f' d

.

d 1 d bl·· �.. N- dI'
-

d51 uaçao esta em re açao U ide G -B h' ; nao causar justí rca a In 0- ta a essem ela gel"Cl:t· ao i na o com a e eiçao e um

1: • -

d·
.

- nn os e a ra retan a pa- I
.

-
.

.

1 I _

. . ..

I
.

b ha e elçao e um membro nao ! .,
.. .'

.
. ;gnaçao entre aqueles. que u- ,

. ; novo mem ro para o consel o

permanente para o conselho 1"\1 impedir a eleição da: Re- ,tam pelo fortalecimento e- é preciso dizer que há' e po- de segurança, cujos princi-
de segurança. Em resposta a publica Socialista Soviética cooperação dB.6 nações uni- dem; haver assuntos sô,bre 03 J pios foram claramente expos
.' I".. _,.1:-.

S. Paulo. 2 (Merid.) - Par- Alba, srta. Caetana Berviek

c.onfusões, afirm.o.u O cura· de Recife, 2 (Merid.) .. Em'· tirá para Sevilha no dia 7 do Y Alba. Levará o sr, Chateau.�
transito para o Rio e Buenos corrente, o diretor do s aDiá briand duas m�nsagen$ PÍ!!�.

, . Aires; está sendo esperado rios Associados", ar, Asais a noiva: uma do governádór
ref.rindo""se aos ,milagres do padre hoje aqui o general de !..at- Chat:aubriand, .unicD Ia tirio- iOtavio .Manga_bêir� e,o��í:f'

.j •... _

,_
. ;.. '

.

t,re T�ssigny,., inspetor geral americano corrvidado para a:;- . do Inatitut-, Histoi-icá Basilill)
Rio, 2 (Meridional) - O !cm torno 'das cueas obtidas IA

.

t
�.

"t·
.

U.t.ÚC.. ""-'Olw", do exercito francez IJ o mais aist ir naqueia historic::\. cida- lque assim prestam uma 110rPe
Mons�nhor .

Fio César; cur-a Ipéla'Santi�$imt<l Virgem 'por que! óo san. afia em ...
lIIioIII .... jovem. general de seu pais, 'de da Espanha, o casamento nagem ao descendente de T{)·.

da cated;aln:ietropolitaJ:la, J�:t�r�ess�o �o �adr� Anto- pois c�nta 48 anos. ;:la filha urrica do Duque de ledo Osor io, qué expulsou da
.ifalandQ a· reportQg�m ,acerca I IllÓ;'Ü' mIlagre' e·um b.to que R' 2 (M 'cl) O A d· t· d

""

...
'"

..•
!

.. Bahi" Os invasores h(jlallde&�$.
r"das curas atribuída.s ao pa� T ... .... _.., _. 10,

,_ e,rI � ... - ..
,

sr, ri
las an es. a:'V1;g;m $;r� -"aCI I S. Paulo, 2 (Meridion�lL:

dre Antonio Pinto; em . Uru- 'I exeed.e ás leis naturais e os �ando Plnh�lro Santo�, atua :
nado �eont:a a

,
e re bf;o:de " .

D
Adeanta se nos meios vólit�·

canir.t, disse: Hé precÍ;sp a� iqUé:o Padre ,António te� con jdlretor da Saude PublIca de
.

e desl�t�no, poIS as pefsoas. ,O .. :p !!S. II paulista. fará sua convensã!) iCOS que � psn acabará ap?i:
cabar cOm .. aS confusões, ai-I s�gúiao. �.stão ·dentro de sua Minas Gerais, falando á -re- que ?ao ,adotarem. ,esta.provl- .

... ;;'Illd., o not,ne do sr. No,,�b,
gumas mesmo internacionaes, !Jegitima cl?-ssific�ção". port�gem �a)::"iflca sobre a s.i- d�ncla co.r,r?� �rave' 1"1.21.

co.
�
.. ·I· >. no dia 8 �o' corrente .. ;Junior para a vice,�('ve�l,l�r

tuacao salilta:n em Urucama Qlsse que ]a for,am d�staca .. '.. ....
U : Ca de S. Paulo, tendo etn .'1.']$

de�i�ro:u ·q�·e· :'ãQ ha,por en_
dos m�dic?� ��:l!r?f�t��!p,a.zd:,', S'i.Paulp,..2. (Meridiona))· • ilha· .. do c:anç:lid<:_to � .. vice:g6- ;�a que. o PSD".gtJ;&ty,e:� .. :de,!.�,&.

qúaÍlfó 'indició 'dê 'surt� é:pide· ra vacInai e'.toml!l::- pr.oVld:é:n� O' PSD realislirá no proximo vernaridi do estado.· A c'>n- comissão executiva, coloeC>�t' ô'
mico. all. Acr�scentou no en- leias adequlldas para evitar

.

I. ..

! venção' será presidida pelo nome de Cirilo Junio:-· I>.mJf;.1·
ta�to q:ue. ningue� deverá �e

I
que grasse qualquer epide- I dia ..� :do corrente a sua cou ! governador Adernar de Bar- mOs ti:) franca hO$tiHdáde;. â�

gUlr para Urucanlá sem 20 mia In�·nçao· estadoal para a esce' 11"05. governador.· ·tr,
-------- _" ..-......_ ,

---.
---_..._-------�---....;,..----- +'.;.....
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U Snr I J088 Am8rico Deixa A
" -

.

VDN precisa de UIU presideate"A (;ODl

a eleição de uma Republica
Socialista Sovietica como
membro não permanente do

fundamentaes das Nações
Unidas. A delegação' ·sovi'élicâ
co�tudo confi� em qUe· aé$
magadora maioria das deIé
gações assegurará por. fim o

justo triunfo da cà.ndidatu"ta
da Republicj, Ucraniana">'

I � 11\ Assis �hateaubriand a�.i.:
I tirá em Sevllba o casamento.a

tilha do Duque de Alba
�

.

Pr88Ío8ncia Da UI DI. .

... ,;; ..
.

�
'.

Aqui -temos o fogão �!Du. rale:x" especialmente de.ae

nhado pal�� apartamentos, pôde,fidó cozinhar com gaz' e #::;

Idricidade. Possue un1à boca, ·forno, e ainda lugar para

g\.lardàr as panelas� Quando 'a c�bertuia superior é baixa- HL, Z (Mêdd.) .� ConthtUa mentaria, tendo havido entr..e j�tos a este ligados. Tres pro
da tambem serve de

. I
a p�eocupar OS lideres d·) os lideres ,do PSD e VDN, e céres concordaram em vota':"

(BRITISH parlamento o problema o!'l,'a- o sr..Rorado Lafer, preside,:} no' 'substitutivo Horacio Lafer
____--.�_-�_.�---�....;,..-....;,..�....;,.._�__�_....;,.. �_____ � da co��s� de finança pua � D�e�ria de lmpooto

entendimentos· secretos p�l"a de Renaa, dentro do
.

pra7.0
combinar -e encaminhar a ,"o condituciohal; de form,a a

tação dos· orçamelttos e pro-'lsubstituir os projétos de emi-,r

lida "crcou a casa de· nu.! o·
perari.o e abriu fo'go, ficando
ferido dois filhos do operário

O. gado Jeiteiro A�r$h;re', ericontraôo em todos 05

cVlldados da Inglaterra. é um. dos 'melhores em todo o mun

do•.A foto' nos'mostra uma và�a Ayrshire premiada em

va:ria.� exposiçÇíes. _ c �. _" _. • (Briti$h News Service).

o que foi a sessão de ôutem C� Federal
r.l�:;tinaiLeilte e; desta forma,
;irejudicand�, ()k cafeicu;fo
�.-es; O sr. Café Filho' leu um

telegrama. procedénÚ, •.. do Rio

acn:mtHlte
.

o Departamento Gr/ do Sul; cômunicàndo que
Naciona} do Café, ocu�ando�o ni\ focalidade de· Areia Bran
de estar. vendendo - café dan ca, um destacamento da po-

Rio, Z (Merid.)· - Na se:;·

3ã.O da Ca:.mara, hoje, O sr.

Antonio Fd'::iano ata:elOu,
C este morto, e que o gover'

nador tomou a nnka provi
dência de mand<.\r prender' os
civis que supôs haverem prO

vocado o confHto.·A ordem

.. . ....

P·S··_'D···.. ", .-

_. __
', ._-� ao

do dia foi toda ocupada com

. ..
.

.

o projéto Que declara bases

·-nT' ·B·· militares·várias cidades· bra

r �.' . •. :iileiras. Falaram sobre a mllte
i

J:onio Feliciano e· Agostinho
Oliveira, sendo que o projéto

Belo Horizonte, 2 (Merid.) - ta capital, devendo ser. es.;o- foi defendido ·nÁ.
�

sua integra
De regresso do Rio, o depu� lhido um nome extrapartícta- p"r Pereira da Silva� O Presi

tado .João Lima Guim�rães,
.

rio. Estão em estl.ldo� os 00- Gt'nte da A5s�mbléia· c()n voo
do PTI3., declarou á repo\·ta-I {OU !ma nova �essão para .ás
gem que (I seu_ partido, e () P. mes de Borges Costa, Lou- \20,_:l,',: horas afim de contt

S D.' lançarão um candidato 'renço Baeta Neve$ � Pires nuar' a discussão' sohr� a mõ,

\!�iCD .pqra, 11 prefeitur'l def'·'Albuquerque. I t·er;a.
.

lao�arão 'um 'candldato unlco
para o carl� de prételto

o

ria, aprpscnÜuido emendas.
os. $1"3. Flo-res da Cunha, An·

o p.S.n, ACABAR,A APoi�
ANDO O NOME, rlt N()·
VELl JuNIOR Á" VIl:t..,:
GOVERNANÇA ,Pf; S
PAULO

�ST.E E' O SEU JORNAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CEL. MAIA CONFEREN.

P'a
CIOU COM OS GENE'-

,

Z ' RAES (;'OES MON:rE�RQ
Pàris, � (SFI) - A irnpr-ensa a hi-zona anglo americana de nha ou do,s Alemães, es!,ecial iE�UCLiDES FIGUEI-

francesa consagra toda sua t viam- ser os ulfimos a marri - mente o nivel da produçao .

a·
R' '1'

O
N' O 1 FI

atenção ao problema alemão.
'

festar sua surpresa de que os Iemã que não se poderá re- 10?:.(A ) - ce . ,0-

Ainda não saiu tamberr- da a' problemas relativos á admi - nova; ° erro ..:te, Potsdam, sob d?�rdo Maia, chefe da ca�a
tualidade, a" carta do Genend tração dessa bi-zona sejam tra pena de se' dar á proposta ICIVIl 'do: g,overnador

de Sao

Mar,shall' dirigida ao 5111". tados em nossa ausencia. E' Marshall um significado, tal Paulo" esteve ontem. em c�n-
.

1-
" .

_
,ferencla com oS generaes Coes

George Bidault. 'hem como a apenas a partir do momento vez InVO untàr-ío, mas Irre .

IM'
..

'E rd P'
.

comunicação do Governo LI.' ,=m que as conversações com- mediavelmerite desagrada ," 1 onteIro, e - uc 1 es �lg��lre
mel'icono participando qúe rre- prometam o futuro da Alema - \TeI" I do e outros, proceees pofiricos

nhuma decisão será adotada i nac iortees, tratando da mate'
i ria de .' interesses pofiticos e

sem a França. I .

A esse respeito, escr'ev« 1'.0 ('{h�1Ínisthltívos 'daquele esta-

"Populaira ti e sh. Léori Blum. A
·

t 't d
e . ,do. ' ,

.

"Se a questão da produção p rov'e 1 Q:tP en '.o : o C 1ne.; 'I'FOIADIADO .
PARA Al\1A-

alemã pertence, em certos as- NHÃ
péctos, á comissão economi - ma no en,Slno, I Rio, 1 (Mer�d_) -'Foi 3.d.!a
co qUe funclona atualmente Lon?res, - (SNS) - O gover'ls�i� vã_os de 150 pés ,cad'! um, do para 6l;l. ferre. <) Julgameü
em Paris. os problemas das re

no br-itanico demonstrou sua dOIS vaos de i 75 pes e um h) c!o 5TF· a propositv da ):oe

parações e da segurança es- conf'iançn na politica de ex- I centr-al de 200 pés.
'

'P!"i'sentação do g over-nador de

capam totalmente á sua jus- pansão interna aprovando v I Esse vão central permite S. Paulo; pedindo o al1jamen
riadição. São de competencia projeto para a constru.ção de Ia na-l'egação d<? rio: ficand� to na constituição bandeiran.
da, Conferencia 'dos Quatro uma ponte sobre 05 1'105 Se . a cerCa de 32 pes acima do ru te, ik varios arti!5G& que comi

Grandell Ministros, - Bevin, Bi vern e ""ye, no valor de 9 vel do mar. d",'"a in<:anstítuciÕ}n�-},is...
dauÍt,: Marshall e Molotov - milhões de libras esterlina '5.

que os debate.am sem resul- lEsse projeto sonstitue urna da:;;
tados práticos coM MoscoU e feições caracteristisas 'do plC'
devem' ser e�tudados em Lon I no ríoddoVliárÍo brJ:anico F.:,

dres Do pro,umo mes de no· contribuirá valiosamente para
..,-embro; Para .a reconstruçã� i

o exito dos projel:os industri �

e organização da Europa, <;., a.is ora e mexecução no Val�
neCe!!SSrlO, euste.o que cU5tnl", ,lVleridionaI, çujo distancia pi"

qUe o ConferencIa de" Londres, '1"0" Londres, por estrada de 1'0

não fracasse. ""���II dagc'm, terá em encurhmen·
Já é tempo de pensar ms:m "to de 10 milhas e para Bristol
c: mais qUe tempo" �

. de 50. milhas.
Referindo-se ao mesmo as' A ponta sobre o rio Severn

sunto, escreve em "L'Aure" o

Iserá
a maior ponte pensil da

sr. Maurice Schumann: ' Europa e a terceira.do mundo.

"Sempe detendémos e ,ia· Sémente duas pontes, am

:r!'ai� nos cansaremos de de� i bas nos Estados Unido:;, po,� .

,

fe,nrler a tese permanente da 'suem vãos centrais maiárc3;
França, fundada, na adminh,- ahm:üi pertcIlC�!" em een co"

tração comuhl do te:;ouro in· .1 de Galdeu Gal:€:, com. lUl1

ternacÍonal do Ruhr pelo (.on viiío d� 4.200 pés, c .a G.eor,zf.'
junto das vítimas da agres . V\-Ta:Jhinglon' çom um V�0 dp
f?O alemã. Que QS peritos in' 3,500 pés
glc:ses e americanos Se rcu - Além do vão central de
nam em Wa,shington para cs .3,300 pés, a ponte sobre {)

tuciar 05 meios de intensificar rio Sever". t�rá dois vi'ios la
a produção carbonifero do terais. de 1,000 pés cada um.

Ruhr, da (lllal nos foi garan- O espaco vertical para a

tida uma percentagem deter- passagem, de embarcacões se

mnada, é só motivo. para nos rá de 110. pés acima do niveJ
felicitarmos· Os que rejeitam das águas, oerto das i:orre�,

com, horror a hipotese duma e r�rCa de 120 pés no centro,
fusão ·dp zona franceSa com A ponta sobre <:) ',Wye terá
-�"".;,._---�.------�_� I

BANCO DO BRt\Sll1 S• .A.

De ordem dQ sr. Prefeito outubro se an"ecoda nas te
I
torno publico, qUe no mês de sourarias da séde e intendên

. das distritais o imposto pre

50 VjetiZlI.ção DA RliMANIA :!:�t:::;�edn:eanoáde s;:�;.da
n' 11 (SIP) A A 'f

. , . ,

d h J "d j Os contribuintes, que não
gl'uxe as .'

.

- gen· I.
OI mICIa a a c amaua e� atroz que vem sofrendo Q clé 'f

.' :.
.

"N E h ". f -. - -,,' I I
.

. . satis azelem seus pagamen-
eH\

.

ew xc auge • ln Ot -

,pu, açao em, arga esca a, ro, e os religIOSOS em geral. ,', d .," c·

d
.

.

t 't d I f
.

1'" • - '.os enrro o prazo aCIma,
ma o lSegUIn e, a rcspClO a I es orço comumsta PQra 1 -, Ar, lIberdades' polIticas fo - I d

-'
f 1

1·
_.

d R d' d'
"

, po erao .' aze- Os nos me-ses
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A Alemanha

Direção Gerol - Riil de Janeiro

FAZ TODAS AS OPERAÇõES SANCARIAS NO PAIZ E COM O EJClERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SITÓS A' VISTA (retirodas liaed
OEPO'SITOS POPULARES (Limitltde Cr$ 10.000,00

.. "DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite d", C.r$ 50,000,001
. DEPO'SITOS LlMITADQ:; (L.imite de Cr$ 1rx',OOO,OOI

..

OEPO'SITO SEM LlMriE

CEPO'SITOS A PRA,zn riXa

4 1/2% 0.0.

4% 0.0,

3%'a,Q,
2% a,a.

Por (Í mêses 4% 0,0.

5�Q 0,0.Por 12 mêses

DEPO'SlTO DE AVISO !'H'VIO

.

Retiradas mediante prlÍy;a oviso:

De 30 dias 3 112% a, CI.

De 60 ctas
De 9a dia,

4% 0.0.

4 J/2% o. Q.

A

REBOLO ES ERIL,
rioo"are

ALUNDUM - 5 - V E B - Tipo "L" (FACE COMUM)
De 6 a 16 polegadas de di&metro

De 3/4 a 2.1/2 polegadas de espessura:
Grana = 30,' 36, 46 e 60

CHANFRADOS EM FORMA DE PIRES, FARA
- AFIAR SERRAS -,

'
.

De 8, 9 c 10 polegadas de diamelro
De 3/8 e 5/16 polegadas de espeS3U\'"a

Grana: 46.
TIPO 12, ESPECIAIS PARA AFIAR FREZAS E FER.

RAMENTAS SIMILARES
De 4, 5 e 6 polegadas de diametro

De 3/8 e 1!2 polegada:; de espe;;sura
Grana; 46.

CRRSTOLON DE COR VERDE, PARA V\,-t)IAS,
(FACE COMUM)

• De 6 e 7 polegadas de diametro
De 3/4 e ! polegadas de espessura

RETIFICADORES «NORTQN" PARA REBOLOS
COM ROSETAS

. N' 1 com roseta de 1.1/S" de diametro.
N" 'l COlTl rnseta d.. 1.7 /8" de díametro

IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
PARA SANTA -SATARINA:

COMPANHIA iMPORTADORA "JOBRASlL"

Caixa Postal •.208 - Tflle!!l."s.: - tiJOBRASIL"
Rua Alexandn'! Schlprn"1. nO 132

.T n I N V I I, L F.

REPRESENTANTR NESTA PRACA

K U R T. ,L 1 S _e H K E

,Caixa·' postai uO.1S0'-·�

Propeíedade ,la
S. A, ,jA NAÇÃO"

Diretor-Gerente:
ADELINQ CUNHA

"

<

• as ."A Capital" - 2". andaI." � a oele ," a .' e
Sala n". 3

Anter. mesmo da guerra a llitunção do nQs50 par� Telefone; HJ92 O PRECEITO DO DIA horas da manhã 'cm :lU"., Te-
"'ue n�d{'viãvio J"á com,tiluÍa um sériol problema,
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claman - I '

'i Oficinas sidenda. ci, rua Marechal FIo-
do IlO'" uma solU"-ào que satisfi�€S8ê 'as neces5íd�des do I PTJ·jVO·:4·0 D.t:'\k' DE�-l·F.Q n� '.

• ,.. Rua São Paulo H�.269 - �, ,�.;.- ....; "V<J
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./. ',i tiro, o estim:ado cidad'à,o Si'.
ficuldades que �u�:t'avadas pelo conflito,' não foram e

OTTO WILLE i QUo Barts.ch, O extinto e1fa

todo. soluciouadas com'a cessação
- d,êste_ O d dI' '1" � . .

"s . entes e CIte lH!XLJlun' ,J uncwnarlO :aposentado: da
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"A NAÇAO"· Em 21-9-47 '��....,�"" '�.,,-<�
Motare!> de veículos que, já prest�liam long.) .

tempo de serviços util são frequentemente remetidos á 10 jornal de maio::- circulação IFord, por meio de seus agentes,. para recondicionamen'
Vale -, Trans.correu ?-�te-9ntem SECAGEM POR MEIO DE

to. Peças gastas são substituidas por novas, outras repa-
No do !tajai o ann�er5ano natahcJo da

ex-.·l,
'

. "

'.

rodas, e o motor sai como que ressusêitado" tal e qual no- ma. sra, Da. Elza Issler_
I RAIOS INFRA- VER.

vo, perfeitamente apto para continua!:' prestando sua va� DR ..

lio:m cooperação, A melhor prova :aos excelentes resulta'
dos conseguidos está nos famosos' Fords, modelo "A",
carros e caminhões que resisten;; galhardam,ente .á prova
dos anos, levando e trazendo mere'adarias por' todos os

_recantos do,Brasil. A c?l�bora�!i0 çla Fo:d na., '111al1�uten-11I çao dos veIculos tem sldo, ahas� do;> mal$. :val�9sos e nf'

Ia se incluem suas escolas para mecanicos que; com ofi-' Rua 15 de Novernln'J nG 4l�

cinas para recondicíonamento de motores, representam
grande e louvavel contrihuição para'� solução do tã�)

importante problema do transporte :'ll.0 Brasil.
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'Prefeitura Munjdpal
Biumenall
EDITAL

I
Departamento de Saude
Puhlica �o Estado

Cenh-0 r,T�. Saúde de Blu ..

men<l,Ú.
.

';,)UNTO: cafe torra'
do '_�, --�" ido.

De
. ac6rdo

'.

com (). decrete
federal 23.938 e outros nele
citados � �xpressamente proi.
bi.da a venáa de café com mir
tura. Os' srm;� .. p�oprietários
de torrefacÕes· e moagens es·

�ão intima'dos' po'; eSte avis{'
a fornecer seus próduto-s em

,�stado de absoluta pureza,
Este-. Céntro de Saude fará

apreensões ,de amóstras de
"

café' vendid� nQ' comércio e

as enviará 'ao Departamento
de Saude. em Florianoriolis, a

fim de se:�em analizãdas e o'

contraventores serão m,ulta
\., ....... �<) -"rn"''';''. S-l., tnil .... ", -� dos dp acordo com. à lei (Cr:
-.n-:rJ.�- d; vi"ta. a nemoc�aci?: 2.000,00 � Cr$ 5.000,00) e Sl

� - T a,"'vrb.:l", n'" RuÍr>"T}:", ::, jeitos ás demais penalidade�
I
;:<>l"�n",-Q ...� ...",m ��.. ...�mol� nelas previstas.
,,"" ,.l� ... rl," 1,,0'<l.1' á J);+'\du\"" dr., Rl'lmenau, l'de outubro ih

I 'Ni'(\!'ir�"'- Hn;� ..,�, ,.];0_ ""..;,.!- ., 1947,' "

l�-_ 1:..,....,. .... _ ...,�� p ....p';p+e m::tis'u � f�'���_

I-�_ __ ._'11"', f�;!-'".,�· ••�'-,=' nt'. Afonso Rl"b'�
viétic".. ", El� �� ';1. R:l1mani,... Chef€. do' 30, D. Sm"..itál"lú

L�ndres - (BNS) - O.' g'� - déias e, sugestões apresenta - 'I . São -l'eco�endados .filmes
verrro bzitariico vem Ievan -

I
das 'pelos professores e pois; mudos e falados e salieiltou····'

do a caho um interessante de educandos dos quais aque se a conveni:encia de serem,
trabalho de aproveitamento' le

-

Comité constitue o inter coloridos todos OS film�s des-

d� cinema no ca.rrrpo educacio mediário com o governo.' tinados as crianças. assirp: coo: ".'
I

.

mo alguma, destinados a- ado � •.

naO' C
.,

N' 1
-

R
I

D
.'.

I l' t-

, am.Ite. .acrorra �e �
..

i ,

eSSe 'programa.: gera
se - escen ..es,

cursos VIsuaIS no Enaino a- �'a es�ol�ldo um programa ma-
I .

"

."

u"�sentou, r'ecerrternerrte, ao IS r!,!ouzldo, que possa ser pos I Para crranças, devei-a haver

M\nisterio c(a· Educaçâ ç
um to em pl'áti�aJmediataI;llen,te, �uma serie de filmes sobre ani

.

programa provisodo composto l Os prôjêtos do,�· filines re - i I:l1ais, para adoIesce?-tes fo- .: ...
'

de mais de 130 projetos, em comendados para' serem pos-. ram recomendados fIlmes que

su" maio: parte filmes tine- '11:05 ,em :pratica' i_mediatamente \a?�rda� desde o: es�ud�s so

matograÍlco:>, que' foram es-. se aestlnam a diveraos gr-upos-: crars ate as- i-elcções Interna -

colhidos, entre as inumeras i· Ide idades �e 7 a·15 anQs, danais.

EXPEDIENTE Gebha,rd\[)r�.·, Hromada
Ide;, I!GC"'dndes' de Vien(J, Allttria e Uo de Janeiro}

Ciruraiãó-chefe do Hospital SOAt:: Catari!l<l
Altn drurgi()." op.e"qçõQ do bocil', estamago, vias. "ilicres " uthro,

..te. - tleurocir.;rgií:l, Molêsi'ias r e senhores. ' Cirurgiú-p'l!lstica-
�,

.

.

.' CMl�aft8$ NII Hft?Bl�: .. 9 '!'t. 1 J e tfiJS I:) fl!> i7.1tom:s
ilUMENAU: - HHoslli:a: Sa:;ta Catoli"ff· --

" Â Wação

--�--------�--�---------�------�--�

MELl-IOS
- Completa hoje' mais uma

nrimavera, o g':"lante menino

S�k'"gi('\ da Costa. Melo, filhic
". Londres - (ENS) - ,O pro-nho, 'do distinto, casal Esm:<:- .

raleIa e Mozart 'Melo, r05i-
.

cesso de secagem pelos raio::
,infra-v�rmelhos vem sendo a-

,
.. !dente,;;

em Ri.o.. do:S.u1. plicado n� industria; lJritani-
. FALECrMENTO ca c�m:o 'm�ior eXito; c�m:.?r�

I
.

. "rendo para' poupa,!" mdhoes '.
Vitimado por uma síncope de libras· de mão de obra e'

.

cardiaca, faleceu ontem ás .81 espaco, sem contar '0 maio).'

'rapidez d"� producão. () Con
'. selho de Gaz da Grã-Breta .

E·' nha, fez recentemente; in:l:e .

I
ressantes '

.. exibições sobre o

. processo de secagem pelos rai
.

os infra-vermelho aplicado á

1 lote urbano na rua 15. - 1 Icte. tl':bano no fim da rua 'Ijn�ust:ia_
".
Foram e,�postOf,

15. _, 1 casa com sobrado na rUa PauJo iZmmermann _. dOIS tIpos de temperaturo me

l casa com sobrado, 'na :ua Dr. Amadeu da Luz. - i ca-,dia irifra-vermelha j� ui:iEs�
sa com sobrado na rua Po.ulo Zimmermann. _ dos amplamente na mdustna

,

1 lote urbano na Travessa 4 para secagem de pinturas,
de ]1evereiro. w 1 lote urhano, á r�a São Paulo, ao lado juntamente com amostras de

da Empresa Rist.;:;.r, com 22 metros de frente e 30 metros artigos tratados pejo aqueci �

de fundos. -- 4 casas na Ponta Guda, -__ mento jnfra-vermelho.
'

.

1 caSa com"sobrado, na Rua Sã9 Paulo (Itoupava Seca) _ E' interessant� se ohserva,'

2casas com sobrados, na rua João Pes,,;ôa. - 2 lóres ur .... qUe a seca�em da pintura Jé'

banos situados na Ponta Aguda. -- 1 l':te urbanr na ru'a 'cozinha. banheiros, etc. de

h casa pre-fabricada!'i. pelo pro7 de Sctem ru. �
cesso iv,fra-y'erm;",,;J1o, leva Q

RELAÇf.O DOS BENS
tres e cinco minutos ao passo

MAQUINAS E PERTENCES -,= compreendendo Uitl locomo.
qUe a

.

se'cagern pelo processo'
vel de 30 H. P. .

comum leva cerca de oito 110-
um engenho de serra ho:r!zontal, 1. circula!", 1 FeCll=

�'a$, As pinturas nas itrande5
lal'la, 1 estufa,_ 1 ,moinh?, para fi?e!." fecula, 1 ventilado!"', e!� chapas meta.lk�a5 usadol) ml

zos de tran5Inl!Hl"'-O, poha;;, Cm"relaS etc. cOJ'.Hruçio de r'.fllla§· 'pre�fa,'
IMOVE!S �- 1 Ú;neno de 22.500m2 � cOl1s!ru<"üo de fl,�' • ' �l '. ::J' •

t ";"
'" ... [):rJcaua� tCY$-\ nnJ:; IDHH' 005;, ""

venaria. Imeio, '" lnhlgar fIe, cen�a de .e
ANIMA!S �.- 1 junta de boi e 2 cavalo3� 'horas. Na Sf.H::a!!em, {le pinIu-
CULTURA "":'"' Ph.\ntio 'de mandioca pa!'a ca. 80 tone< rns em Louças.

-

pods2.&'e {)ht'Í:�r
.. �m poucos minutos el. sl?cagen1.

de !'élata VÍrgert1 com que,' pel" i)r6ce�o. !;OmtIID, la
YR dE' seis a doze hOJ:"5t�.

,.", .

.� .'

Ayros Gonçalves
ADVÜGA{\ü

2° andar - �aJa 1

EM ..S

fadas
'BENS DE HAIZ -,� - !.ern:110

area de 300.000m2
LENHA �� 250 nd de lenha
VEICÜLOS �� 1 Co.l-roÇ�, 1 carretãe, 1 l�'!lcha y. li

'!lonciE,das. "A
.' 1',;

ALMOXAHJFADO I Nu��rQ do' Dia
, MO�EIS E �T��Si��I.Og ,. ,

"

.'
. I, ·50 Centavos

IN§�ALACoES ELE� InCAS � --'. �. ·1 .•
' "

.

Y.ALOJt DE CR$ 450.000;00. I-----,---�,·�·�---------�::"�.':"�"�.�\
50 Ações FaJ�rica �c Gazes Medicinais "CREMER S.A,"

UM SINC�ÔTON DE

'.

..

.

,

A CR.� 1.IOO�?0. �ada.
.'

. 'j 3 .000"000 DE VOLTS
InfonU1t<;o()�. com o STn·. HELMUT ZIM�ERMANN, -,_.... 00.,. �

.

'T'." .' .'

Car\'-e!or legalizado, Rua 15 de Nov., fone 1467 � Blumenaul Londres '(BNS) -: A !'unda

ATENÇÃO - Em brev�1 estarei instalado na Tua 15, com ção Niffield .,fez uma doação·
escritôrio de vendas de moveis e imôveis para servir me�! á UniversidadE! de Glasgow
lhor á distinta clíenlela.

.

... Ipar';_ a construç�o de utn sÍ.n-
I c;oton de· 300...,000,000 de

,

IvoUs p.ira investigação nU -

Id�ar, Esse generoso donati
Iv�, é àpenás um dos muitos

lfeitos pela F-u�da�ão Nuffie1d

.lp�ra o dese�Yolvl:nentQ d� '.

Icultura e da pel>qulza, na Gra
Bretanha� Entre os p1'oblemas

-:nães GIOTRIAN STEINWEG e ZEITTER & ,WINKEL- 'dentifiCos em cuja solucão co-

\lIANN, com di.p!oma tamb�m da fabrica E�senfeiáer de r····
"

..
,

'opera a FUJldação figuram os

Avisos" por fa� 'es{udos da�' doenças profÍ,ssio
Fuchs, rUa 15 de nais relacionadas com a :mi _

neração e construção de na

vios e agricultura. A Fundo -

çào Nuffield at� a!!ora já de;;·.
pendeu 1.182.250 de libras es

tedinas em pesCluizas ci.enti -

ficas, inclusive 299.430 somen:

te durante o ultimo exercido
financeiro de 1 n. de abril de
J945 á 31 de- :niarço de;.19<-17�

Afinador de piao,o
Encontra-se nesta cidade, por poucos dias, Alfredo

5tamm. tecnico e afinador de pianos, p,elas fabricas ';_le

Curitiba, á disposição dos interessados_
VOr até dia 9 - quinta-feira, no BaZar
Novembro no. 699.
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r�b�i():, v=rnoe no ouadrn a�.",·

ri<:auo uma superioridade tec

nica, mas tambem não pode
mos esconder a fibra e o eu

t.usiasmo, fatores qUe o Tupi

lic
o sensacional

TtJpyx

Continua despertando o ma

ximo interesse nos meios es

portivos Iooa.es a realisação
da peleja intermunicipal de
futEbol programada para o

proximo domingo na viainb.a
cidade de Gaspar, quando te

remos a opm-tunidode de a.sais
til' um encontro de magnas
proporções. Num veradeiro
"tour de fovce", 05 dirigen
tes do simpatico clube gasp."!.

r-eriae, CQf11. f'"" firme proposito
de .prodigulisar um soberbo
('spctiH!lJlo futebolístico, não
í:i!;ubf:3.itfl.t.. em convidar o

p.ossante esquaclt'ãQ do Amé- Notic�as da Lig� B. de
rIca de .Io irrvile, líder do cer-

t.a.�7 .dl1'í,u:-:a �idade, para

I
De seu ultim"\) boletim oEi- l1'all E.C., 05 se,�uillte� 'atletas:

,

�l;'_._a.�,,"n<l.ml;��san:en�e com o

daI,. que teve o numero 54 , Emilio Alcantara Vianá,' cu- 1.cu e--1uaf�Iao btul�l.r. da Liza Blumonauenee de Des berto Leal d M' I A
Naturalmente

'" -

.

�

I � .e eU'e.es,. :gU5 <

portos extrcimos as segumtes o Jo!!e de SouI';a, Osmenm rfa:u "

<i<!.!� fi afluencia novidedes e _

I - Felicitar o Palrneir-as

triunfo' espetacular. Corrverr,
aguardarmos 'pacientemente
as 48 horas' que nos sepàram
da sensacioraal jornada em

Gaspar, para então depois
descrever com. inteiro 'conhC!�

I
iE
I

terna.

séde

Rio, 2 (Merid.) - A CBa co: ! porada
Memini.

I

inscr ição dos jogadores
para o aludido torneio encero

com o incenriv., d-e sua gr-an rar-ae-á ta.mbern no mesmo

d; í:�'-di{a ', o alvi-verde pode ,.í;a· 14.
1"1< ...·h- faclluleni:e a strr-m-ee.n 5 - Inscrever para o
de;- a ca.tedi-a, alcan(;ando um nato deste ano, pelo

Coração - Pulmão - Figaclo s:-Intestinos _' Rins
- Reumatismo <_ Diatermia -<_ Raios X - Ele·

I <. tro-Cardiografia

Rio,2 (Merid.) "

te 1'eaiJsar-seá na pista
Vasco da Gama. uma compe-.

tição noturnlt de ciclismo,
'contando com P. p ....j-ticipacâo
I de corredores do Rio e São
Paulo.

ReI., HoUl"'.r;iwt;". 2 (M€rid.)
Àtlétieo � América calão em

frr3ndp� pr.43páralivol} P"''l''!I o

jogo de domingo',proximo .

Para '" Atlétic<) um empate
bestarâ pa.!"ti iU'fiegurl'!r -I) ti

tulo de campeão, pois er.tá
distanciado 4 ponto.s do a" .

fruta." hort!l'!íç!l�, IIV':S, tabaco, etc.

A. taú9s aquele, que qsir<lffi dediccr-se Q <J9fícu!tufn, G conseibo
C'A. -CE 7ERRAS, NORTE 00 PARM�Á

Adquirir suo g!iJho (I!lrico!c., com fOli:iliúei!a de pogomentl)r 00

l1-1an{em Tornos l'..1ecanico:1i ;f, Maquin.as em Depôsito
PRONTA ENTREGA

',���I{t.\J;!; ,< <

V,I
'-

. .,:"\.,

OIESEt\',
<'-'��

::-·�Ol"li.';:J r= eami.ll..�(}f?j
.s:...w';.�� -:Jfl';.d :;_�k.i'uaJ
;,..JLc-f......�f:.! :;�1[n/lif.vr..O-j

- ." < '-IC �

úi.uoo'J Íft:.-Z.a..a,"'�tC& �1'!C. �_y
.) I'

! v

PECAS EM STOCK

I
f

PARQUE
[l e a tro

Onibus boua3 as noites {\pô:; o
espeeaculo
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Não gu.�;;eirtó�titnQ Grã Bretanha ero que um estado
rnudo presida e determine todos os movimentos de no

...
;Br,ight:on, 2 (UP) - o �r-: jva�ora que existem du-aa,di-,� soe�àlismo qu_e sÍgni!ica .com IÃo do es�ad() oU uma ferie d: :leee por .toda naçã� a propnie '�eira tradição do noss.? par- que .um estado �e�armado,A,nthony Eden de�larou pe- Ire�oes pelas quaes, poc!era, se efel!� que ?- �ndu&trla se tor' Imonopohos .e:stataes. Outra e da?e prIvada": Dlss� que a lhdo e da nossa_ raça. Nao que �pres�da e �etermm'C t��os "OISeenferenela conser-

.

jgulr a Inglaterra.','.'Uma e o, nara um gigantesco rnono'po- a democracia, em qUe pr'eva- ,ultima alternativa "e a ver- Iremos uma era Bretanha ern mOVImento:> de nOS:>a vida .

,- -'---L--'--1

:lesare
vida

! MENSAGEM LANÇADA DE
'AVIA0 PARA O PA
DRE ANTONIO

Rio, 2 (Merid.) - Informam
de Urueania que dois aV�ges
de treinamento procedentes Ires}>ectivamente de Carango
la e Leopoldina, sobrevoaram' Yosbernite, 2 (UP) - O vi,
a. loca!=dade tendo Um deles ce-presidente do "National

soÍtado a se�uinte m,ensagem City Banck", sr. Atan Tem

presa a uma bola de bor'ea- p le, falando ante a tr-ig ésai

cha e destinada ao padre An- ma quinta convenção anual
tonio: "santo papre Àntonio da Associação Nacional do
Ribeiro Pinto, pedimos ao Café, p.-edisse hoje qUe a faI

Creador pela VOSSa s,aude e ta de dolares causará efeitos
rogamos vossas b�nções. As- deprimetnes no comércio mun

ainado r Safim Nazif, prefei- dial, principalmente aos arti

to de Manhuassú, Jorge Fa- gos de consumo como o café.

mil, Elias Marc():: 'e .Manoel Acrescentou qUe o café br-a
Pinto S'''''lza.'' sileiro, que necessita dos me-

Os
sendo bom

EE. UU 18 continua.rão
mercado para.

o café brasileiro
r

cados europeus será um do:'>

�rtigos m,uis afetados pela es
:

casses ie dolares em todo o

mundo. Disse ainda que acre

dita que o plano ;�arshall pa

ra a Euro'pa talvez altere fa
vorávelmente ao Brasil tal �i

tuação. E, por fim, revelou
crer que os Estados Unidos
continuarão sendo bom mer

cado de café para o Brasil, a

góra e no futuro.

foi O
,.
alimento .do pobre

�' estonteante o qUe vimos Itarde! se é q�e �inda não y�- .aquí. Peor do que, com o lei- !ogorf+, afronto�amentet ser au
em nosso comércio de gêneros mos, um camInha0 de Floria-

I
te acaba de acontecer com o menradj, de \...r$ 0,30. Aonde

,?-Jimentícios- Ainda ôntem -es- nópoHs. diariámente" t!,ans- /eijão preto., Pessoa merect:l- I,'t-emos parar nesses ritmo?
ei-evemos sôbre o aumento do· portar para a capital do' Es-" dora de todo crérlito se q'Ueí-· Que é que faz o ar. Prer.iden
preçc de garrafa de leite que, tadu, 2�000 litros. Não esta . l.xou ,. algures que pagou, por,I:I� da Comissãz, de Freços ?
segundo alegam od; vendedo-

.

certo" pois, que· faltàndo o um. quilo, no ar-mezem

KOf-1
Por qUe si, em Blumeriau se

res, está escasseando, dando preCioso líquido em Blume- fke, Cr$ 2,800'.0 quilo, '

. b e·... t .... , h lt.. ...; ..,.. ..

' , ,

• ...,
..

I ' _. "
O ,s ,va aalan a a a no cus

'motIvo a alta escandalosa.
'.
nau esteja;nos vende�do'" pa- Ora,. na�, fa�tava �als n�- to da vida? Infelizmente a-·

CJa_:o que, �rontamente, t.al'l.r" �utras cIdades_. Se, �a :0 faI- I da. Ate do�s dias atras 0, ah-: ll'�ce' que ninguém mais ;e
f'élZaO' podera proceder. Isso, ta e completa vendamos me- I' mente do p�bre - de qu� ser-':

p
", luci..,. ,... •.. ._

falte. • ... .

1·
, reocupa em SO UClonar o grano entanto, 50 no prrmeiro !ns· n�s, pillfa que na<) a te ou

! ve O tItulo 'a . ta ,;,re�o? �, cus' ve problema do· re o '1.1""
't{l.nte, Porque veremos maiS.., nao .aumente, seu ,:p'r�ço por lava Cr$_:_�!SO_,_() qUl�para, 'vem preocupando

pm:is �I'!;te�
MATUTIN'O 'I ultimos

.

tempos a. população
,

, .

/ I
trabalhadora de. alumenau.

Mand.a-se o leIte para fora,
i a manteiga tambnm, e o arroz

I
é lar�amente� exportado. A

loatabnha esta sendo vendida,
, Ida peor qualidad;. na rua 15,

I
a Cr$ 4,50 o qUilo.

......-......- .......__----.....---..'i��--,-.-----.;...;;------------....;.,--------: Está �a h�ra da COUl;;ssão
BLUMENAU _ ·1'5 f

. de Preços agir. Ou, entãC'. di-
,

extà- eira, NUMERO, 996 I Ler pOt'que não o f�\2.. l!:spe
.
remos pelo sr. AquHes BaI:d

,

:ni.

vez, O··· aumentado

N A

I�'__C_-a_s_,a_M_r_,v�e_l_",a........,_AI_I

VOANDO PARA O RIO
I Belém, 1 (Merid.) - No mu

O café está criendo sérios casos nidpio de Tomé Assu verifi-
cou-se um conflito, sendo pre

de intoxicocão em São Pau10 50 o promotor publico, José
.. Coelho. Tendo pedido habeas

S. Paulo, 2 (Merid.) .. - Ca - café distribuido pertenc� :1.'
d I dcorp�ts, o e ega o ne5'ou-se a

sos de intoxicações de cara� D.N.C. Já foram apreelldi- atender o alvará de soltura.
ter grave vêm' sendo .. observa - das mais de 600 sacas de ea -

I' O juiz de direito Oliveira Me-
, • ,ré .que não estava em condi, ddos ultimamente em S. Paulo r- d

.

'd' f-I, ;to solicitou auxilio da força a

provocadas pelo caíé forne- ",oes e ser consumI tl P ".(. ,Base Aerea, obrigando (> de-
povo. d· d

•

dd� ao publico por e:>ta l:lele le�a 'o a respeItar sua eCI'

•

I S ,� II' são. A desordem foi ii\idad!\
Clmen:tOI5 oeaas. egun.-_,o a-

E t
_.,

JORNAL durant- um comicio politico.deanta-se, a má qualidade do LI e e o seu �

�--------------------------------------

.\
"�o

A Polí�ia carioca ase (ontra, o malf.dado ttjôso do bichou
E, dílqUI quando "Iu'bd_rã" . OI bicheiro."· remanelcente.?!·

. 'Rio, 2 (Merid.) - A rua.
.

Finalmente () delegado se jar a "FQrtale:z;a" pois sem
Nunclo foi posta ém polvorô- retirou dizendo que irilll pedir documento legal nada pode'
sa em .consequencia de uma aO Judiciário autorização )la- ria fazer em fa.ce dos di.spo
diligência policial c'Ontra (I .. ra arrombar a port,,' e. vare- sith;os con;;:lituçionois.

.. ·'·fortaleza do jôgo do bicho'" --__-,----'-_;_._;_�-"'-_;_._,.--._.....
'

_

..

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

O delegado Ari Leão· acomp� ......,' ..

·

nhado de vários policiais. se Vai ,ler ,tenta,da a ;iadustt:'ialila§ão;·

dirigiu ao prédio n. 20 !J':'�' do' .xilto. "etu�ID'aSD e .tur&.a'·s' ., .-. I·denarido a seus auxiliares que .. IY --. Ai
\

esmurrassem a porto �té quê Sao Paulo, 2 (MéridionàlJ; in(égrad� de aH�s Fatente:i I

g .rneF.nla fOSSe aberta pelós ; ViaJándCl enÍ
. �viã(l e�peCial n'lilita:i:es e, techícos de petro-

.

nmrL.,wN'S. Os policiais e5mu� chegou a esta capitál à .con� ieo, áfim de assistir a demons o:; acontecimentos de fins
- .. ;.. .. RUA 15 DE NOV. Nu. 1226

d.:�ar::A.eBR;:'�, a.Áp��tI�r.I.iA.t.·,a.!,..

'; I.���a;. f�eia�, ::"o�o,.,,:.f:o�.d...,is:ã.t�.' '�:J:od:r�!�:str�:�s�ç�:�i:ili I
de5ta semana. E' qUe o lider

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

'l:lst.o betuminosa e turfas.
. (Ao lado da CA SA RADIO PILOT): 'anIle, o ex-grande Muft.i, de

.
.

'"',' ... ' '" . "
,

,A 'delegação é chefiada pe-' Jerusalém, Amim, deu or-
, . .

1
.

' . ,

'I dens aos arabes para que ini

A. Real S8 A� Tra�sportes 'Aer'os,pOs�,'eot�;��::��,·:·��:�i: .::�r�!�:�,COMUNISTAS E QUERE-

Z,___
- Ui; ::�h�,o odi�ev:�� �o:r:::� :�

.sivelarent.e fara' 'e"'s�'a'las- ·e-m· ; B' 'lu·.m'e·'·n··a'.u
t�(;n�l.o:; rinte'amçrlcanos. MISTAS ESTÃO SENDO I Pífulafil URSI rabe na Terra Santa. Os rumo�

, ,.,.
.. .,," . . .

. ,DERROTADOS ' O REMEDIO CONTRA OS MALES res sobre o levante armado
,-',FoL�om 'O maximo pra-zer tDo.ug�M" �ar",: �z�"pá.$s�lgei N�teroi, 2 (Meridional) -,A' DOS lll-JS

araIle na Palestina coincidirá,
" 'qu� recebemos ontem-em nOE ,ros ( 2 "Bnstol'" para 36

.

POLONIA 'TAMBEM FA- Imed�da que avança a apura- com a gréve geral em todo o
, �()s·'escdtorios, a. visita. do sr� pàssagdros, a "ReaI", é u-· RA' PARTE DO CON- ção do 'pI�ito de domingo, 'C('-

,

:ijent? Per;!ra. O�ivejra., s?C,ir troa eõmpanhia qU:�, continua, '" SELHO. ECONOMICO [c�ésce em todo ó Estado do
d�.flr:na OlIveIra & Çla'. grangeando cada ,vez :m�is a DA O.N.V. ,

"

RIo a' derrota d05 elemente>-I
it«entes em Florianopolis da I simpàtia popular � servindo Flushing, 2 (UP) - A As- comunistas e "queremistas".

'. "'R��l" :::_A. Transportes, Ae'lco� �e&ura�ça e �oQ(orto 'as 3einblêia G�ral das Nações. Em alguns mUn�Jpl?S flu,mi-
, reos_ •. prJnClpaes Gldades do sul do UIÍidas indicou' também a Po nenses· a apuraçao Ja esta

,. ::. Em agrodavd palestra que pais. .'

'
.

.

.

.

ionia '{>a�a O cargo de mem. concluida. Assim já estão e-

ln.,nÜ,,:mos com.o referido. 1 P�...'a que tão louvavel 'em- hro dó Conselho Economico ·Ileitos praticamente de acor- !

,�y�si:tante, o m�s�o adea�tou� preendiment? ,seja co�cr�ti�. e SOC�ál das Naçõe� Uni�a:s. do com ?s resultados finaes, I
. �o.s·(p'e o objetIvo de ,sua ,sa�o, llec�SSal'1o ae torna 9ue An�erJQrm,ent�, ha�lam SIdo 105 p;efettos de Macae, Santa'
'. (,;lfada em Blumenau é o de � mdustrla e o' comercio eles elel,tos para ldenhco posto IMarIo, Madalena, Barra do Ir",tudal� as possibilidades dá te laborioso municipio, cer-;- �o . Br�l$tl. Grã-Bretanh�l e �.. Pirai, Angra dos Reis, Bom

. "Real" extender suas linhaS- rando ·filas com os poder�s Austria.· ! Jardim e Maricá';
,

I��@�:��:1:�f�: ��fi�:�jf�f.���g:�:i Os . e�querdisl.as italianos queieHl-- manter o gavzrnu êmtumuUõ-arfas
Jnx SUas atençoes para JOIn' sim as justas ,pretensoes do

'elut'çoes d d 12 De Gasperi espera vencer

-I· �''>ij·6C,'_.(,,-'---
- � ----------

••
-\.·ile 'ou Itaja�. �o entr�tanto, progrerssista VaI� dO. I�a}ái. I

' O :Ii _ � �_
',?O que ,tudo Indica. apos uns Queremos aqUI regultr:ar I,' i afim de m�nter o g.o_verno em

�'"- r'�' Wl1helllt1nlro B""'�,cessario" e imediatos m.e- os nossos parabéns inid.e& á koma 2 (UP) <> debate', d s d' t t ten- tumulto até as elelço�s de 12 ' ".!IUI aos
lho.-arrientos, o campo de pou firma "Oliveira & Cia"; por da moção de não confiança '�;taOndesqu;tr

IS as

et3 �rem I I.

r t
•

d ... .... _.
.

.
. ." .o eVJ ar a vo ocao . que de outubro. '

'

f'n da toupava Central, esta es e agtganta o, pa�ho� fo,r- tÍtuinte está .3e prolongando �:l.' ".

.

..
•

.- Na visinha localidade de Presidente Getulio, muni,r<'i "'m condições de servir á- mulando os no�.sos mai� sin- ,na a'sse-mbleia nacional cons,h -

�

'-':'plO de Ibirama; faleceu no dia 19 de setembro p. p., o sr.
r�I�la rf'�omada <)r",.anizáção ceros votos para que .seja al-l tanto que alguns jornaes es L� ConfJ"nua a alta escan

�'Vilhelm Boas, esti.mado industrial. O extinto qUe contava
;, "'rei!, vmdo p"�terlOrmente eançada a meta de5eJ�d'a. peculam sobre a possibilidade';� .., 57 anos de ,idàde, era fundador e sócio da importante fir�r-.��c:·�:,�'" ��'lnd"mpnt." n:oo '

1 d I
ma Boo:> & Ax, fabrica de bebidas em geral e de bonhana.!'r) á. ��:!���� �,,::'�::ãb:::' N'a-o fallara' 'g'8zol,"na ao' Br'as·" -

'

a asa dos I)reços :;:�tcd�:��l�:�c;�::t:r.c��::u g:�V:vaco�:t�::��ãOe c:er::���F fertiI
.

e pOl)ulosa· zona do I\' .

Vale do ltajai..
..

..
.

•. .. .

.

... .... .

... :

_, _- ... .

.

..
.

..
...

,

' j .

.

- do f)' fl'9ên .:; ros '. (Shm". Seu sqm]tamen to foi realizado no ccmitf.'rio loca',

;��!:�:�E;,t;!!m;:'!��:f: r ela o pres, ore da C.C.P. A poputaçilo s� queixa. :r. presa.
I !::�;:i:;�::�·�:�ili:�';.�J,:�:�::n�;p�:.::;: ';0"'::::

<lSsaz s.ígn, ifi.catl·Vo n� Qeu· .J··a� 'RI'o 2 ·(Me 'd' 'I) T' 1'·· ,

. de DIIJ>a da CMP-� � .". rI lona '.
_. en - eo a ·reportagem

.

. ...
.

-

<>pr.eciado cartel Cc boas in:' d 1 o/' ". • •

d
" OUVIU Q re·� Esteve ônt m �

't D'd-o a guns Jornaes .no�cla o p..:ito' 0- general Joã c 1 I . � .

e ,ca nOl e em. nesto. UVI as, nao' alIo leve,,;
ciativas á coletividade nació- a re�u?ão dã.quota .de ,com: Barreto, pr&sj�ente da ��c.�. I nosa.as, ofl"Ctnas o. sr. Antônio qu.ando se di�jgiu ao. s)'. Pre' IDOI. Contamio atualmente

'

,bushve13 destma�!\ 'av Braad que disse: "é destituída de ILadIslau Venanclo, emprega- fe,lto e, depOiS, � uos. �a�- JCom uma frota de ] 1 aviões para as companhla� de petro- fundamento ,.a. notida de que d? .d� C�eme�, ,u: antes se bem trouxe comslgo o dlIDl"
,

��� ---.__ --::---,,-__'___-'--__�_,__�__'_��_:__; "'SOfreria redução a atual quo ,;Irlgl�a a res�d.encla do sr. nuto peda'iõ de toucinho pa-
ta de �mbu&tiveis distribuida Id�efelto .�un�clpa1_. Jlora pe,' ra t€3tem�nhar sua qu�i�a.•·\\'i1'!!!!!!!!!!!!!!!I!I!III!I!IIII!I!!!!!!--!I!IIII!I!!!I!!!II!!!!!!Il!I!I!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!I!I!I.!!!!!I!!!!!!!!I!!!IQ!III!I!I!!!!!!!!!!I!!!!!!!!I!••••••aJ ao Brasil pelàs companhias I

Ir provldenclaa sobre o, pre Urge, pOIS, uro..a prOVidenCia
de petroleo; E� falo existir iço escorchante de Cr$ 2,00

limediata do sr. Pre.!Jidente da

fxport ·ltda. ,certa tensão' atua.l com a si_l�u� pa�a�a por 50 gramas Comis5ão Municipal de Pre-
..................-.,._-.....- ......------!�----....._--------l tu»çâo das "m�sn:!l.s. Isso com 'd

e t?UCl:; o na .Casa Abun-
ços para qUe a repetição do

... .. , '.. ,.
. ,. "

Itudo não atinge a gazolina, l;ncla, �t�oPhrIedade do ;r'l abuso não se verifique. A,Av. Rio Branco, 257 - RIO DE JANEIRO --- Cx. j). 3808,' mas tão sóm,ente relaciona-se �gusto eose. , cu�tan 'I.
DleSm'a Casa Abundanda _

'Oferet!e Cif Portos Catarinenses:
.

lao'..:,leo i:Qmbustivd. Devido a :�lS, dessa forma, 1 quilo Cr$ ;pudet-a, com tais preço!'" ,
_

'FARINHA DE TRIGO, silca�ia Branca, com 100 libras 1;<>50, reuni a�guns diretores

I 'E�O.. d
• , .•. ;vende o manteiga a Cr$ 36,00C1MENTO AMERICANO� sàcos de papel com 96 libras idas referidas companhias. ma mlss1vel o sllenclo.o quilo ..

,AR,AME FARPADO 12 1/2, rolos de 40 e de 27 quilos jConseguiínos' estabelece,r o ._;)_ da CMP deante 'de tanta ga-I .

. AZEITE DOCE. "Sol Levante; ex. de 36 latas,
. -�

ltiúi1�h�io' .d� m.a�eira que não n�ncia do eomercía�te� �a rua
------�---- ---,-�.--

CAMINHÕES ,FORD 1�47, étc 100H�, nOvo, .. cóm: ',h�a.Yera-�lmlJlUlç�o n,.a 'quota'
,
iS�o Paulo. O �t", ,Antomo La ! "A ,NAÇÃO"

.

e sem cahine de aço; com ,e. fE'In reduzída�,. atual. ,Apeni_ls' na" poder-s�-a ,àlslau Venanclb e Um

em1>re-1
-

',LIMOUSINES DE 1_UXO�,lD47j �novó Chevrolet_ ou aumélllar o' distribuição da ;gcdo braçal, de poucos recur- O1m1.,. .. .." do dia
. F('>rd� com Rli';l<.> e faról N",blina., meamaforma que não poder- '50S, mas, desu50mbrado e ho

.

50 Centávol':
RADIOS PARA AtJTOMÓ�VEIS:' uGM" (Çheut)lét) "'e�á. át.ender li riovo� conlSumi.

' .

(:om antlm� "'-'tttom�,tica:'···
,

- - ' ..,' ; , .. ,

.

'FA�õr::5 DE �NEBL!NA. iodo,!!!fJUslado. ; �;;;;;__;a;;;;._�.'----�F'ARõES, de m.ão; tod� niquelado. , . .

VENTILADORES:, com lainilHls de borràeha. LADRõES 'ASSALTARAM O
,

_._ Entre1!a imediata: e d�ntro de 6Q dias ,_
.._' CEMITERIO DE FOR-

REPRESENTACõES WILLE. _. OTTO WILLE, Agente TALÉ.ZA .

FONE: 10�2 -_._ Edificio' ".A Capital"· (Gerencic{ . àa F�rtalé�à:, 2 (Merid.) -

"A Nacão")
... ': '. .

.. , .,'
'

.

"

I
Ladrões a3l!-oltaram. o cemite

FONI;;'; '1289. - R!!� 15 'de Novembro. 366 (R,b<?-id_encia _,
,rio local, Vfofamm.do lumu-

�' d;r.l1Jar)
.

, .'. ... '.
... n� ê roubando ol:l1eto� pre'

c�a��;;�P�stal� 98 � BlumenGu � 1:.:nJ.1'�legr.: ltREWIL" etosos como. ,
crudtixo.!l, ean-

, ..
r SEL _ h L j L, � � U2CLJj t li

.

12 i I ,itelahroi!Ç e m'iâg�n8,

_g

côco

Será iniciado
vantearabe na

Santa

hote o te"
Terra

de ALFRED GOSSWEILER
Chegaram novidades em M OVEIS de
Jacarandá, Wime e Cordell; a preços

MOVEIS AVULSOS, PaMadeiras dé fibra
-f·_

. .
.. TAPETES

Tambem vende-ie 8. prestação.

de

I Jcrus!llem, 2 (UP) - O exél:
'dto clandestino Judeu na Pa

lestina, denominado Hagana,
t:. qUe conta com setenta e cin
Co mil homens, foi posto em

pé de guérra afim-de-esperar

mundo muculro!lno em �inal
de proté5t� pelo estabeled
mento de um estado hebreu
na Terra Santa.

_

2.000 Fugitivos Indu:; ma3.m�

crados pelos muçulmanCM '

Nova D�lhi, 2 (UP) - Reve
]ou-se f>sta noite qUe cerca de
dois mil fugitivos �,ndus fo
ram massacrados pelos muçul
manos em Tandlihavia, na

provincia de Punjab, no Pa

quistão_ O a;sa"ssil'lato coleti
Vo dos referidos indus é un'·

maj<}res registrados' desde
qUe o gigantesco sub-contincn
te que é a India foi dividida
Cm dois Estados.

modico�.

i!iI!IL. rim

DODGE

.• UI, )JUl· ...c\le13 moCl.elo '-' ....�---
.

Rua JS de Novembro, 1050

0s ..

Sociedade

Cornercial

AnênirrlaQsperaO'l denudar
"O' premier. Oe Gaspori

..

Rott:_a, (UP) _ A tensão da Imocrata cristão e formar um

situação: .. trabalhista.
,

e
.
� difi- 'I gover.no. em que os co�unistas

culdade de. Dê Gosperl apres o SOCIalIsta Petr'O NeOl qUe.
.

. -I' c.-pera derrubar {) premier de
��r 003 dehat€� da aa�emhlma e�iej!!m !'eJ.H·e!le!!t!!.do�. Neni

i!?b!"e � reaolllç�o de não CO!!

I
,'� �clar(m: Une:sb!5 condiçõe�

fiança, submebda pelos par- De Gaspet"l f'stá d.> (·ostn;: 1la
titios ,da �squerda, éllcorajou ta iA Pàrede".

rvl0ELL_MAN N'

BLUMEN/HJ

11' .' �l:i.J·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




