
da União, (J.aV� a Truman u- J seguinte, de acor-do com essa
Redator Secretário: MAURíCIO XAV�E:R, IANO' V' ma boa liderança no pleito estimãL�va: Trumen =' 255

��;�;;;;;i;;;;;;;;;-�...o;;_;:;;;;;;;;;:;;;;__;;:;;;_�;::::::;;;;:;;�����;;;;;.;;����;..;..;......;;.;.;;.. ;,;;";;";';;;;,;,;;��_�;.!;�;;;,;;:;;,:;;;,;;;;;;:;;;;�",,;oo;;�;;;;;;;;���--;;;;;;;;;;;;;-;;;-�-�&&&--;,--'-;;;,--';;;--;;-;;-;;-;;;;;;;;;; presidencial. A situação ('ra a votos de calép; ios f'lei tor�";l>!
_ -----�

I Dewey, 201;' 'I'hurmond 55;

cbinesas ,atacam Tayuao, capital da Provincia. dr. Shansi w�:;. :·ORK. 3 (UP)-
Os democratas conquistaram
o controle da Camara dos De.,

sultado, do choque de ontem

(I
nadas de mão e gasolina

na região do pais de Calais. chamas para combater

onde os mineiros usaram gra- tanks, qU,3 a COiiÚf�í'in dum numero

reh..,livum�ní(' pequeno de vo-

A P-I'opalada ra.nuncl-a deMarshall :::Od�l: l�:rr�;:.:H:o��:ti::::�
� te elevf'tlO' de delegados eleí-
-------- tos-a.ís.Por- exemplo, ás cinco e

A bl'1' G' I ONU PARIS,3 (UP3 - Um ao corrente de seus desejos

'Qua .. t� ssedft e a era da trinta da madrugada Tru -
,

l '&.. "

. .... poria-voz da delegação nor- de não continuar por muito
man estava, com cerca de 16

A RUSSIA VETAR,A' SUA REALIZAÇÃO NO BRASIL - O. CHANCELER 1- �'!ASI- .
. ,

A bl"! tempo em sua carreira politi.
,te-amerIcana a ssem ela , milhões e setecentos mil vo-

LEIRO PREPARADO PARA A BATALHA QUE SE TRAVARA' I ' ,ca, pretendendo .recolher-se a

, ,Geral da ONU desmente for-1... tos, ao passo que Dewey con,

, RIO, 3 (Meridional) -,',O ca Latina como séde da· Às- ás, essas informaçõe� foraom
I t t" d I VIda prlva-da e viver no cam-

fava 15 milhões e quinhento3
, I

'

, ma men e a no rcra, e que o I MS'" d E tBrasil lutaorá p.ela conquista b'léi _) 1 E
' extraídas de um tel.�grama I po,

as o ecretarro e sa-
mil. A's oito e quinze, ou se-

'

r aern ela ,c_·e 948. sta e a

\"
SecretárÍ de Estado Marshall '_

do direito de, a pr'oximaAs-I' que. a respeito, o sr. Raul Fer- ' o ,

, I do, concluiu o porta-voz,nao jarn ás 10,15 no Rio de Ja-
", semhléia da ONU realizar-se n�ticia que pO,den:os transn:i- ncmdes, ministro do Exterior e

tenha a intensão d.e demitir� fez nenhuma declaração re-
. neiro, haviam sido apurados

.no Rio, caso a reunião de Pa-
J tLl", baseados em idoneas ln-

chefe da' ,delegação do Brasil se do seu alto cargo em Ja- cente qu·e permita interpretar 18 milhões d.:e votos para Tzu-

,ris, decida escolher a Aruéri-' formcrcões dip'lornáficas, AJi.- em Paris. transmitiu á Secre- neiro proximo. Aduziu que os
I
suas intenções como imedia-

rnasa e dezesseis milhões e oi_
-----------------------.....--_..._

ta.ria Ge,ral do Ita�aratÍ. Nes- famiíiares a·e ,Marshall estão! tas. toéentos mil para Dewey. Mns

'10 I-nler-Ior' apenas conlrlll;hue' se telegrama, o chanceler bra- no primeiro caso, ·esses votos

, ',',' ,'_, ,", siI.eiro, entre outras coisas, a- Da PC,I.estina populares representavam para

firma' que o Brasil lutará pe- Truman 250 voto� no colegio

O Ilt-PC' entrega novas casas·pa- 10 seu direito de ser aqui rea- EDl confereoC!ia lideres eleitoral e para Dewey 242;
, ·

d do Rio lizada a, proxima Assembléia ao passo qu·e na segunda a-

ra seus associa os!!' ii Geral da ONU; 'o B.rasil sabe iudaic05, eO'ipcios e árabes Duração, a proporção éra de
I '1!lP 204 votos eleitorais pa,ra Tru�

RIO, 3 (MerIdional) -� t.e numero de convidado:" Q e esp,'!ra, que a URSS. em vÍs-

Com a presenÇa dos srs. 0- s,r. Remey Archer, presidente ta da ruptura de relações en-
,

'

..

'

do do Instituto d�s Comerciarios, tre ambo:1 os paí�es, procura-',nório Mont�i;ro" Ministro
foi feita a entrega. aos con - rá vetar - a: escolha dé nÇ>sso

"Tra..ba'i.'ho, Joaquim Henrique
do tribuintes do IAPC de qua� país para tão honroso a,::onteci'

repr.esentante
, trO(Vi:ntas resideocias, parte mlmt9, e, por issO

_

o sr� Raul

presi_d.ente Dutrá, Alirio Sa -

do conjunto residencial de Fernandes está preparado pa ...

Ie�� Coelho,-diretor do Depar-' Coelho Neto, dotado de todos 1"(10 todas as eventualidades
tamento Nacional do Traba -

os requisitos indispensáveis ao diante -da batalha que pret-en
lho, lideres sindicais � gran_ conforto de' seus moradores. I de travar na ONU.

."

ruman
'Unidos"

Ir,

De\Vey re ...

adversá ...

eleição e, em tal caso. o pro

ximo presid"!nt.� dos Estados

Unidos seria. eleil:o pela vota

ção da Camar-a- dos Represen-
onde

FERREIRA NETTO

esforcas dos cidade

PARIS, 3 (UP) - A Po-

I: Macedo Soares na pl'esiden-I lida- corrtinua, retomando as

da' ti o mesmo Oi'!{áo. Segun,-
I minas ocupadas pelos G-revis-

, • ' I &0 o;:; c;n;ulni; pol itícos locais, . .

""

Fendas ES]Jmhas Alancha;.:,' t ]' t
• tas. O Gnbmele reuruu-se pa-

Ul
• .

R
'

ti
os nOJrH"S a na UH'n '" n1.ah� co- '

,

ceras e .puma' wmo '

- • . . I -d� - � _"'_1 tI
"ELIXIR DE NOGUEIRA" rndos sao os dos-srs, Cir-ilo .Iu- la estu .U· 11Ova� lTI,emuas e

G' ande Depurativo do Sangue I nio! e Novel�i Junior. I força contra a g:réve, em re-

nunca

'I.

r

!
!f'

putados. Esse é o :l'eslOltado da
cam que os comunistas já de-

, apuração até as sete e trinta:
sencadearam a.taques em gran d h' d,- e oJe, que correspon em
de escala ao longo dos arre-

R' 'd J
. ,

9 30 h
.

'

.
'

I
no 10 e a-neu"o as, o-

I dores orlental.s fda cidade.
.

Iras.
Mostra ela que os demo -

A.o que se ln arma nesta C1-
cr.atas conquistaram 218 ca

dade, mais de 500.000 comu-
deiras, que já constituem

.
a

nistas estão prepaeados para maioria ,da- Cernara, e ainda
estão levando a me-lho..· sobre
os republicanos na apuração
de outros quarenta tr-ês dis

tritos.

NEW YORK,.3 (UP)-

crat�� �sta'rão podero$i�si -

mos, se não conquistarem de

vez a maioria, Com efeito, a
té agóra 'os partidários de

Truman já obtivéram 17 ca

deiras' no Senado, a-lém das

30 de que já dispunham. Fi

cam �,ssim �om um total de

quarenta e sebe, faltando a

penas duas para a. maioria. O

ra, na apuração dos votos pa
em ra outras sete cadeiras os de

o Gahine� mocrátas estão com maioria

e renuncie sobre os repubficanos, par-e-
cendo assim muito provavef
que eonquistem maio,da defi;,

nitíva no Senado.

FLUTUA A POSIÇÁ� DOS
CANDiDATOS

NEW YORK, 3 (UP)-
Enquanto prossegue a a.

puração dos votes, a poaição
dos candidatos sofre as'mais
.extraordinarim; Hutuações, O

motivo é que (} numero de de

legados eleitorais variá de es=

os tado par� t'sludu. de modo

em

.

h man e apenas 189 para Dewey,TEL AVIV, 3 (UP) I tos oficiais da Leglão Ara e.

d' E5::'� encontro está cercado do Quer dizer que, embora- o au·

Despachos de Jersusalem 1-
t d t

- 1
maximo segredo. rr.·en o a vo açao popu ar

zem que Os repr·e,!lentantes is-
para o candidato :republicano

raélitas estão confe.renciando, fosse até mais rapido que pa-
. .' I

I 1'lml1lnIlIll1l41111l111l1l1l1l1ll1ll1JlIlm(� d t entanto o
com delegados eglpcIOS e a - ::: , . = 1"a o emocra a, p.o

___ �

,

E BITTER AGUIA e a VI- § I n�mel:'o de votos no cole�io. e-
A N UNa r E I § da do seu estomago. E I leItoraI a que ele tem dtrelto

N Ê S T E D I Á R I O �lIII11J1lllmmjllllllJlUlIlIlm"IIII11Jm� I (CONCLUE NA UI.T. PA'G) ..J
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"Â., fIaçã.o" '-"DR:�-"'-

D�:�tr,u�. NA:�ÃO" . li �!�1d��g�jtLVJ;:�
ADELINQ ,CUNHA Residencüi. e' �}'.a·iTó:rio

Redacã'o e Admiuisfracâor ':n"uá,':Blll�üil�é'2; 11,"
� . BLU�ENAU"', Oficinas : ,

Rua São Pauld nc. 269
,

rrelefon�e: 1092
'

EXPEI)IENTE
Assinaturas:

Anual .......• Cr$ 90,00
Ser.nestl'é .

'

... :: Cr$ 50,00
'I'ríméstre .. .:. Cr$ 30,00
N°, Avulso , ... Cr$

, O,\')O
Representantes: '

No Rio: Sel'viços de Im

prensa Ltda, '_ Praça Ge
tulio Vargas ,- Edificío

Odeon S. 802 ,',,'
Em Stío Panlo: Serviços de A N \.J N C I A I
Imprensa Ltc1a. -" Rua 7

;' de Abril, 241 N:EfSTA FOLHA

�IR'
"

,
'

"

"".o.o.""��oo·c,�oo_a.o.o.""",",._�,,,,". ","",o�"c,,,"o.ooo.n.o""oac.o.o.o""""'''''O.''''''.O'O'O'"'' .IJIII·JIIIIIIJIIIIJt.'·'lln.} 'lIJ'IIIIJ,'J'II,,'l"'f

!

h
-----.,.------.----••---';'!=. ....

... '.!;

i ',� ';/!1_íl���lf���-,�VicJa Social
. �\,�Im!:l'�!!;n�é;i

5
�_. irn---

-

] ·:_r ·--Ffr�··· -··':�7�·gj-·--t------- - ;�-_"'''''''''''''''''''''''''''_ -=-�'___�'''''�--''''''_''�.9�c�ç.�.çrfC��it���1 E "Rua Maranhão nQ 2 e"··

o DESTINO�DÃ'�ESQÜÀDRA A'l'OÍ\lIICA DE 'Brç�uINr' �,:!-c.,.,��.o.c"'"'''
• c•.••.• ,''''''

ª, ,,-"':
,

Publicou o Departaménto da Marinhá dos Estados; Unidos-
.,., ••

"ANivERSA'RIOS CASSIO MEDEIROS �'lIIullitm.irlJJ"ilUulmhujiJ2ImtU�
tnteressane relatorío sobre os resultados puramente míliares

I

M. GERTRUDES GQTARDI
das esplosões arorrncas em B1c'hinl, nu mL,;; 4C .lLl1flO 'üe .l'h..J • .v

; '." ',e,
'

.' " ,,"

qual indica o poder das bombas nucleares lançadás 'naquele lo" AniveYsa,ria�se hoje a meni·lcal Começa o relat.orto por indicar que 12 dos, 60 navios subme-. na G.� r t r u d e 5, filha do

tid�s á oexplo?ões t:o.ntinu�lll flutuando . D_ois anos: d�poi� �a ex- �t. Erne�to Gotardi, re.siden�e!
.perieneia, dots deles continuam sob a açao da radtoatívídadc; M d b

",'

nove toram neutralizados, enquanto que o ultímo serve, de la-

f
�m aasa-rcm ,ua.

borutor!o. Sabe-se que nove navíoasossobraram, em·r�zão di- ,Nos$oS c:Ulilprim�ntos a gel1�

das ou utilizadas como alvos para {)3 exerciclos de submarinos c til �ataliciant�, ',.,:",'
,

. reta da esplosão atornica e que 55 embarcações foram destruÍ-
_

I' bombardeios aér�os. ��m'Ore.se, 2.:,proposíto, que a destruição
dessas embarcações fOI julgada mais economrca do qll€ a sua 1'€-

A NAÇÃO Qllinta�feira,

RAIOS X
........._�

, projeç�o pos' t'll�ios ,polJtie�iS e

�()d�i� 'fif"m\l����� :
,

"

"

"

Ao di$tirito aniversariante a.

Pl';��l!i���k'. �9,·s;�f '��r���'3.
'i)oenças;ae'Sénhoras �O

peJ."a�ãp ,e, Partos'
ConsultóÍ"io e> residencia:

i�h� B�hi !teth·o�' 21 - Fone
_

'

125-

(em frent� ao Hospital Ca.
:6Iicó' S�ntà Isabél) paração

p�r Hagao SWAMl
-�. �.:

<-
• i

.

�
,

•

1 a
•

I a n t e

ASTRAL DO DIA
"

ENERGIA ATÔMICA NOS AVIõES

�Sí&istél'io da Guerra

Sã.-feirá, 4 de, Nov, de 1948.

A manhã' é' favórédda 'P9.r
Lua, Mercuri� e Jupit':;!r•. 0-
timo p�ra à'linieI�úL(;ão;' mu-.,"
dança�, t:;a.nsi:,o'rt,�;,

-

éorreios.
tratados comerciais. imprensa
� livra�ia.' M����rio i��pi��.�"
palavra oral e escrita, e' faN,�.
rece instruç!o e diplomacia.
Jupite,r dá sorte -ern assuntos

civis. juridi���, legais e reii·,
g iosos, FaVOrece viagéri# e tu

tio o que' �e pa�sa 30 ar livf'�.
Dá �.;;ris� h���ri�tico� b0t'
1i.sposição.

Davi Poole, engenheiro nos Iaburatorios ..de "nei'gia átomí

ca do Oak Ridge, falando perante aSociedade dos Engennetros
de Motores de Propulsão de Baltimore, afirmou: "A teoria p\{

ra a propulsão de aviões por 'meio da energIa atômica é U9 1Jo1'

cento perfeita, Cabe, agora, aos espccialistàe, desenhar b fi vrão,

�r--�=� _

�...___". ,1', '.
',' '�l' os aparelhos de comando e o mecanismo de protteção :103 pilotos

i!I I rifo 'r ,m ,a'çO'
,

e,S,' O, te I S �J(", e tripulantes" o Esta declaa-ação significa que dentro de ;"::>01100
I I i !i tempo teremos aviões e foguetes propulsionados a energia atô-

) .míca, podendo-se acrescentar que os cientistas amer icanos es-

... liWlIIlIIlIlIW ,11H1l11l11l1lllm!) tão trabalhando febrílmenta para alcançar' este obj éti\TO
PARMA'elAS DE PLANTÃO:

-

De 4-10 a 11\.10.48, .....
,
.......

' FA.R�IACIA GUIMARAES
fie H-HI a 17-10.48 : o,;, o.:, " o

-

FAllMAr.JA CAT);:RINEl'IISE
De 18_10 a 24-10-4S 'o, o. o. , . , ' o FARMACIA ELLINGER
De 2i'i-HI a 31.10"48 .. ,......... FARi\IACIA GLO'RIA
De 1-11 a 2-11.4B SUAFARMA

'

De 3-11 a ,7-11-48 '. o. o' .. o, ,. FARMACIA GUIMARAES
De 8-p 11 14-11-48 ...... o..... FARNr'ACIA CATARJNENSr
Dia 15.11-�8 .', o, •• o' , •• FARMAcIA ELLINGER
De 1fj-ll :1 21-11-48 .... o.,. o. o o o. FARMACIA GLO'RIA
De 22-11, a 25-11-48 • o,," o, o o o o SUAFARMA
De 26-11 a 23-11-48 FAR1\;lACIA CUBfARAES
De 29-11 a 5.12-48 ,. o •• , 0 •• '" FAflMACIA OTARI�E�Sh
1}" G-12 a 8:-12-48 ... ,. o o. o o o. FARMACTA ELLINGEH
De 9-12 3' 12-12:4R .,. o., o " '" FABMACTA GLO'RIA
De 13-12. a 19-12�48 SUAFARMA"
De :;0.12 a 25-12AS '0"'" o •• ' o FARMACIA GUIiHAHAF.S
Dia 21i-12-48", o .. o. o .. o FAltMACIA CATARI:'\'ENSE
De 27-12�48 a' 1- 1-49 FÀRMAC1A- ELLlNfiER
:pia 2- 1-49 o o . o 'o, o" o. FAR:\'lACIA (;LO'RIA
De :1- 1 a G- 1.49 , ... , o. o o • o' SUA.F!\RMA
De 1- l' a '�I- 1,49 , .. o o o. o " ,. FAR\lACIA GCBfAIUES
De 10- t a IU- l-MI o. FARMAClA <":A'(AHJ!';ENSE
De 17- 1 a 2:�- 1.48 .. o o o o o o o o. FAHMACIA ELUNGER

DE 24- 1 a 3U: 1-49 " o. 'e" o • " FAHl\!IACIA GLO'RIA

Faça bôa 'digest�o, usari ,

do, antes da:s ...efeições, um

calíx d� BITT8R AGUIA' • Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do sr. Cassio
puro.

-�------------------------�

,
..

.
,

OS NASCIDOS HOlE

.

�.,

'I!\iP(.)STUS A PAGAR:
Industrias é Profissões -' 20. Semestre /Prefeiturà Mnnicipal
A PAHTIR DE 1o" DE OVTL:BflO COM 20% DE MULTA

OlITUBRO .

Imposto Predial Urhano - Prefeitura Municipal --
N O Y E M B fi O:

" . ,"

Entrega de" Rela�'( es 'de Empregados Menores - (Término
jlrazo :1i-12-48) .� 20. fosto· de Fisco da 16a, Del. Reg, do i\Hnist.
Trabalho ('m Blumenàu .

�
, . ; PIUiJ6AEfi,5D",

"�, •
"

li ..

:
-

. .
.

.

Canções! Dansas! Graça . Ri> mance e Amor,
fica sinlese desta' admirável pelicular

Pla-t�a 4,00 e 3,00 - Ba Ic�ó 3,ÓO e 2,00.

.
&,......0;:.-

DURANTr1 30 DIAS
A TITULODÉ

PROPAGANDA
-* -

Não perca esta grande
OPORTUNIDADE

�*-
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Buenos Aires a
, ..

prenma Assembléia da ONU
�. ;

PROXIMA RIA REUNIR-SE
.

NOS AIRES. SALIENTA':"SE
A RESPEITO, NOS MESMO$
MEIOS; QUE ISTO PARÉOl<:

MATERIALMENTE

IMPOS-l
ÇAO SEGUNDO A QUAL o DOS EM FERIAS AFIM DE PA ASSEM

..

BLE'IA DA ONU,:

DESMENTE-SE, 1-'
PRESIDENTE PERON TE-

COLOCAR O LOCAL DAI PARA A qUARTA SESSAO •

R.IA PROP05-TO COLOCAR

l�'
-...,.

-

INFORMA- A CAMARA DOS DEPUTA� CAMARA A' DISPOSIÇÃO. :ESTE E' o SE!) JORNA.1. .,

a guerra ri'a Europa, e voltou
." '_ . -

... -

como s-e' th;eo:;se réalizado um l':-,nsulaclo C,- GEulio

passeto lf l\[ltei:o(. Onde estão ('fi1 dual" f: ..erras civis,
os he�ô,ís 'a�' Grt.1Bde Guerra. 'f I c{ 1:1113

se. �d'Dm poucos ti!'') 3, C

Onde VIvem 020 valentes cal)U� C) que hej.: H" passa, SOl) o go-

var�hl� nãO fia 'J5a: de'
-�IIIIIllIHlIIlIIt 1I11l1111ll111l1l111�1!I1I 11m 1lI1111�IIIJt1I11I1I11II1I11I11I11 IIf111I1lIlIIHUHhnl1llllllllmr!lIllIl""�IIIHIlIII III! 1111111111111111111111111111111111111111111111UI 111111HlIIlIllllllllllllmlllllllll1llll1lllllll11llllllllllllllll� I cutá-los

,

.

.

" '

.'

��;j::i�'�:'�;�;Nd:eq���;�J::�� � Um'· ca"'p I·ta�n sem' te'-a>m e" c o m" p O" U c o s torcedores i �:��:�oó�::�:;:�ed�:��:��':�;��.':vindo, para, consideraI,do a de- li
" . � linha de defesa não lh€ ficQU

mocracta €I)1 crise. se apresen- = mais ninguem. E da lin)';l de

tarem como seus salvadores. AssaiS .CHATEAUBRI,AUD ataque apenas t!ínjo.rador de

Só urna força, iieste país, no-
;,mmIHlliII!lIIHW!mlillllUlIlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllmul,lIIilllllllllu!1II.1111111111111111111111111 I� mlllmmlllllJlIIlllllUlIIlf.§ elite. Nenhuma reserva. Todas

nas classes armadas.. 'o merca- se no nnorrirna.to 110,,� l)n�Hiê1". ralo Foi-se a era dos ·'jy.c!1'.: - as antigas formações desbara-

d f' tid I I ", Perigo de. g·o·'J."j'Je 111111't'al', hí'·.·'·':' chos" paraguaios. {J .cxército tada·s. 'Seus erros palmares,
9 LCOusor pOLe Wl'OIS JU- v �

fos, de personagens de entre- ou amanhã nó Brasil, só 11')· é uma coisa, A politi ';1., outra. sua perene ingrutídãu, sua tcn-

dera passar pela cabeça de es- Os tenentes iPolitique;�·c.'), dan- dencia ultima' para jogar mal,

peculadores ou -!e ínoccntcs . do entrevistas nos jO:'!1ai:-; l e com jogado-res de .terceira

() exército, d lll;n in:n e �L aero- preparando consplrata s 11;1;; classe e seu personansmo. des

nautíca oferecem um l iln"r t- quartéis, �Lo personag cn s ar- ..

I f .

moralizaram-no pov ta orrna
caicas dos dias con VÚit3ÚS C!'"

.juc ele se ViU C(),l!:; �(19 a ret u-
período outubrista, A ordell' .

'

..
. , \ triar-se €m São Borja . Ali Vive

os chefes mais l'',"racl,i,ld H »u Impera nas ruas e !lUS csprrr-
t»

corno um nrísiO!lt:i�'Ll dJ') 1>,"0-
c..m capitães í! t.'<lPllte�' de tos e a disciplina T1H caserna.

'll',e'prios erros. A III fluflH:,a ,

Se não vem das J'i),:.ras da �'"Ú'
..,;e acreditava tive,,;3": em u�

der'ía pôr em risco a exisccncia da campanha da ltalía? Como' verno d-e Gi.t..�il;n· Dut ':1.
das instituições democráticas. é que desapareceram tantos H' uma guerra (1'. verdadt'

Essa 'força seria o exército na- tão belos exemoíares da cue OOS n08303 soldados t-vcrsm

cíonal- Mas o' exercito nas coragem, do T)SSO amor de bater-se �o;r vctet.m )C->' Jl.!��
mãos-de dois chefes como o pre-

berda.de? mães, de qun ;1"(/ 3110S de luta

sidente. Dutra e o ministro .�� disciplina cc:i,'<:'OlJ ., pr;, I t:)rreSlt�€. �m s:guida � ::W e.a
Canrobert, não é hoje senão gírias fulgurantes do nosso al- 'L, a dísplicéticin de betuho

um rnârmorêo surdo t um a- �
.

,11:11 'da fumilia militar, n > sc- \'argas deter urinou �. tníi't ra

inda mais herÚietico mudo. Fez l�·t;Dda gU=·�-'l mundial Come. ção de uma atroz indisciplina
pare-se o que ocorreu, sob

mês· os mais _,·idiellt,,�. B, entre
tanto, eram ;,.ícth:!.:luü:; 'PI2 nun,

cá se haviam batido. H'de há

heróis autcuticos br-avos que

perpetraram vitorias ímortats.

e deles nem se fab Perderam-

qualquer dos quadros das �l'fH

tropa de Iinha, a Pl;i'::;;wclJ';a
do golpe, donde é que ele po-

ma de ma ra vilho.sa.s fOl',;�t3 an

glo-saxcnías , Converse-se com

r-
-----......- -�-�-----�--,

L_U�rror ao comunis�!_J l"I,rpOnH;(;(';'; mil.ta rc.: . U que
03 apaixona é 11 vid l. pr.lfis"io-

Essa Russiá inc.mtentável1 planos militar.es, enquanto mal!" civil do::; gOVCt'Jj F, lÚC.

entregue :0 seu fanati.mo a� I nas reuniõeâ da ASl>emblfia há qnem 01l:3e explorar G3 quar-

Postolico, que é a frir.ma s.u- Na.cional eitiveram os comu6 téis. Sua conduta é ele tal n�()-

l blimada d.e sua amhiç'ão im..: �ilita.s •. P�r.· �ua vez, nos Esta.'! do. illl.itada, �illL.' l,adas U.'.i pal'Li-
Vargas.

M V- N '\ �aS11ltl, que ncnllum meio poli:'
perialista, aca-bou por criar, dos Unidos.: em plena campa�' el(.<.:. tIram ·-W vlsms Ih caSErna as, lrgem I OS.iit i:')(:J1t10ra. J tico mais tOllla u seno, O que

I em. todos os pOV03, verdadeiro nha eleitor�l, os' dois caI\di J ]'ar:L üx:tl' o pen:U!i1ent1 e�n Com ql�� roupa, como dlzelll .I�:', ,ilt� l'c",La, üiga-se a verdad€,
I horror ao comlmismo� , datas Dewe� e Truman lau � c,o,mbinaç0I's de ()l'(:ern ele tl)- ellspanlh01S� VB!11 I�rl�c:l' O

cumv-, s..w L(Jn:edoH�s. b;s,.,e" sim
•.
aiui

I D d· b' . '. 10 CD :Sao o1'Ja f Uutru!':!,u... .

. epois e., JSU meter. com çam-fe, cOlp veemenCla: con� -

. . da eX1stl:!m, Mas como ganha!"
., til:!.a{. V H'U lJv.: 1'1:::\CALIZA- sr. Getulw Varg:a;;, qUe e Q l,�t1 .....

I fe",ocdidades' �, ·t7lOVfO. rusao, .0
..

h-a" o Ctomdu?i�mo, pr�c�r.anddo; çÃO "�E ARMAS E MU- da ind()lencj�l, .., 1',:1 tLt 111lL�C,- o foot-iJall só com a t')l'c1d<\'?

paIS os oVle Sal, aos pO�\-. II (iSS.lm rR u,Zlr os anseIOS. '? 1 Um jogo é função de quadros e
" . N'CôES ,:,.tl) e t) avo Wl t!mldcz'lM .tção

cos, rev.elando Bt'as intenç?tes povo aineriqano. 1" ".

I náo de t'Jfced,H'e.õ. Getulio
'.

. ..

� I <) REi'/"-l·.A-O para !JS ll:lS,óUS ece:,o' VlJ:<, t,p"
no c.am�_o .. intern:acio,n.al. E a.3," Dew,.�.Y.afl,·rm.a qu.e o K:rem�

.... fl,. U \'argas 8e unwnl.1t seal)!'esen7

1
-'

h
. gaVa., e L�l'Ll) qLk bógü\a, �'-

:ceve açoes, selIt r:'.en 1.\tll
• �:�"'j: 1in,.: c()nta.C?rn a d.esunião. do E O � TAL. ultima hora _ Vejam, pUl'ém,

tal' no' Rio, preLdluenao .. té�
crupulo,. numa. ,

t.rIste .pohbc.a;"mtlndo oCIdi;!ntal para dar se.
I voz nos capitlllu'3 (la put.t.cií

d
.•

.

d"'1
'

.

, . Pelo ,pl'L'!-ll'nte edital, intlIllo com quem brigava: era eH- , "".

e ln.trlga..•
·

5., .s.e�2a.n. '. O"
..rev.o .-"j'.U.g .go,l.p···.�s d.e,,'finr.'tiv.o..s. Sua es-

.

I
- d'

. li d
..

.

a todos o;:; 8111':->. possuidores de quadrado num team de !Jri- naClOntl, nao pa3:lt�r'1 ,e urn,
tas e guerras, mane an o,por tra,tegia consiste em dividir . I d S

.

d (<>J)itão derrota.dí),' 8e1-11 tealll' é.'.
f' .' h ..." .

f ."
.. ,rl:'gJ:-;tros de armU:l de fôgo em I

meira 01' em. eus Joga' ores ..
,

1m o seu camm o com. o .san;- para depois. conquistar. I'
. dcguid,() por. filas:,l'ê

gue de suas vitimas.:Ne.m beni: '.,

..
.

.•

,.'
,

atrazo, a virem revalidar seus I
eram uma elite líue sabm c,'n

.

apena3,
. O d d t T'

.

l 'x tt)rr·elL,u.res·. uc;:;or:e.·ntado:-\.
t" t

.
. 'h· '.

'd '1:
can 1 a: o . ruman, que registros, sob l}ena de multa e (:eDcr planos (e a';,t') e .: L'· ...

um acon ecunen o· enc la e'
.

. t
'.

t
. d'"It·.:· .; tem, p.�Io .c�.rgo que exerce, apreensão de suas resIJcctivasespan o e . e revo a a conscI., .

.

;..
,

.
� ...,.c. _

•

d
.

1"
.' ...

. malar cantata com as preten- armas, de acôrdo com () Decri'-
enCla os povos. lvres,' Ja ou ..

/,
';...

.

.

:. .".

: .

d"
•.; : soes do Kramhn vaI maIS G- to nO 1, de 18 de jan<;H'o ,:1'�

tros �e suce Iam malS espan.. r',
.

;. . .

'

t
. '.' . ·.lt..

t

.

E'.'
..

,em, num comlc
.. I.O e.

m Boston, 1948 Iasas. ·e. maIS' revo an es.· .

.
.

.

.

. ,

. • . .. h
.

e
,: ..,

t d"
: afIrmando .. textualmente, que 2ª Região de Arma:,; e Muni- .-

VIram os' om ns que, o as as'" '.'

..
" .

. jb
'.

t
. - ..

'.': .' ,odeIa o·comunlsmo e que de- ções, em Blumenau, 22 de ou-
oas ln ençoes eram envene-; ,.'. ..

. -

d
.

.

t' d .
. ..... ; pIora o que ele vem fazendo tubro ele 1948.

Ina as, que. o as .as .,nocen -,
.

"

.

'. •

•
. I ·d· .' t' .

- cont;l"a a dlgnldade· h.umana e Amaro da Silva Pacheco
Cl&s eram po .Ul as ·e que 0'-. •

.

d
'

'1 't
'. ..:

; a lIberdade do individuou. .

Fiscal Region=t1. I00
os os que. u ,avam peta JUs-;

"

.'

n t'
.

I
.

t'
. t' ASSIm todosos olhos s·:;! vol�

�i lça SO�la _s� sen :Iam nlI� ·u- '. :.�.••
·���j�j�.e;�����;�����.���!;������'���;������.�,�'•.�;

I L-!>"'-"�"""""""""'�""""�"""""""". .��"-'�.
__.'.��!! rados com os que explOl'avam tam :para a Russia., acompa - • o·

,

.

.,

ii para fins iÍ1confessáv�i�. ri i- panhando seus movimentos,
••t.,.iV A R I G o:.::..·.�.·,'I! Dr. Telmo Duarte ·Pereira :t

r 'deal dessa justiça.
'

porque não mais duvidam que.., &
�; todos eles visam á escraviza- �� A PIONEIRA NO BRASIL � I • M E D I C O . ,

Caixa Postal 407 §� Ainda agora quando ter�i. da vida. ��
INFORMA:

�� , Ex-interno da Clinica InfuntIl do Hospital Servidores.:lo t
t-, . ... . B LU lVI E NAU �; na· a revolução na Malaf'ia

.

e �� �� �t E t d ! R d J
.

t�;�����;��������r,��;�;:lj���;��;"��.ii�,�����;����;��ii�ir.�r.i:��!,;'�����i��·����i�.j���i����i�i������i�� quando' a greve dos mineiros :� Sobrevindo n.2voeiro j� 'j
'B a . () (() ,;0B�E���� DE CRIANÇAS tm � , -

franceses declina. sabe o n;Iun �� num aeroporto, o pilôto roi

t Consúlta::>: \) ás 12 h8 -- 2 ás 6 hs
.

do que esS'.�s movimen:tos fi- t� �� Consultóri>{}: Travessa 4 de Fevereiro -- n t
zeram .vitimas e fiz�l"am' s.a'n- �i procurará outro de cará- ii t .

Residencia: Rua Piauí
:--

23 Fone: H!J7 t
'!TUe, mas nada trouxe 'de me� � ter alternativo. Os aviões, � j t Atende clMmados

•,'..
' tU) I .,.,

lhor para .05 que. se al�risca.. !;� quando em viagem, dis- �� I
J-------------------- •

ram na r·ebeldia arma.ua. I �Wd flW'- r2a.0unfwi16
• I �� põem ele gazolina para �; .k ç�;,�.�.�.��·.���.���,��.���:.i"���..��i�.!��i�'�.�.�.��!���������i�.�i������.g������.���������!i�·"

O mundo sabe .que·a Russia ���
I

�.�� um trajeto d.e ida e vol- �.�t.�:.l r.�_, R'E L O Q I O ·s· ��
misteriososa e irripenetra.'ve.1 se • .

& �:tk;_ �� •

> ���� '.'
•

r.'lIf"J,.;- --,,-- --- fW'4 --'(T t� ta'.. mais uma reserva de i; :�encarregou, com os seus p�o.· �� t� �� ALL\NÇJt.S DE FABRICAÇÂO PROPRIA
prios atoS' de. t.2rm'ina)" .com

Pf�AS UI STOCl\
�: 45 minutos para eventu- �� :! Orçamentos Eem compromisso

.&:sua impenetrabilidade e

,geus:1 I �l����;�:::�;�:::.�����..���!�••���.,�..:�.... !! �� O U RI\' E S A R I A W I L L E R D I N G

!!lJA F,rança libé.raI decide.. I..
�� Rua. 15 de Novembro, 1340 t

.. '

., 1-;:-.��.......� ........������4�������� • �� I
,,,", não ma;' debater o.;D.· â',.EG R . L I II ' , � �'-.;!.""":''"'''''�='''''''''''''''''''''�!''''''''�'.,..='''''''''�

'I

. '. ..' �
. v· ....... ·........... t-: - ................��.�
r . impede e destroe a fe.t'l'ugem. Imperm.eabiliza obras

.. , ... de madeira, à.a cimento ou zi neo. Resiste aos vapores de
ácidos e ás altas temperaturas. E' de alto rendimento, pois.

DE R. B O E T T G E R

.'1
com 1 Kg. cobre�r,!:'! de 10 a. 12 mels. 2 de superficie, se

cando em.·meia hora. Resiste á água do mar, bem como as
A tesoura mágica da ci� mais baixas temperaturas,brilhando como qualque,r esmalte.

I
, ,DEFENDE' A SUA PROPRIEDADE contra o desga-s_1te e a destruição. .

. DilS'l:ribuidores CARLOS HOEPCKE SIA.

eénos culdn'j),; U(\t-.ni!;\a,-; qüe 8'-'

o golpe não é do gt'l1erUJ Du·

trai éntúo ;:;efú clo Si'. Getulll.

r'aulo, u sr . Uetll:lu V ilfg-iol-"',

exLenrU110u-a o :;1'. Auhernan

de Barro:::. FoI b:.h1do, estl'on

,lQsamulte e111 tolÍtlj 0,'3 cole�
(De um obsel'va.dor sDdal)

receu, Está ·l'eduzido a um fali-

: ..
� REcF'EZÇõES A "VULSAS

CHURRASCOS DIARIAMENTE
'Insíaladól.'ribs baixoS do EDIFICIO DA FABRICA DE

GAITAS em Itoupava Sêca
�

HIGIENE ABSOLUrl'A
.

PREÇOS MO'DICOS'
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ElDpt'el� Llm I. {!1 Moreira' ,

.

'

LINHA DE ONIBUS Diária á PRAIA DE CAMBO
RI1.J. - J.. ",ÚH.lU uu bUrl._bDU, �gellc!a em l:Hümeuau ál;l
7 horas da manhã e volta da YKAIA as l::! horas {melO'

dia) .

V��RIADO

Aos Domingos e Fen:.�elos da PRAIA as partiaas se

rão de tarde.
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SORTIMENTO DE

. Linhos, Casimiras c Tropicais
nacionais e estrangeiros

Rua 15
.
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Alfaiataria ,.

e

dade, a serviço de

Elegancia.
-'ITOUPAVA SECA Blumenau Joinvile Florianópolis Desde o ABC você está

sempre aprendendo
_""'_"___';"'_---'-------- .--�--------_.----.,----.-

Hoje não se tem muito tempó para

manusear livros, devorar bibliotéea:il.

Mas, para a leitura diária de um bom
jornal, há sempre um tempinho. '1Iome

�
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R.epresenla,�o dirigida
celllCotlsslm J �énbor doutor

Achando-se em discussão a projetada reforma de certos

dlsposttívos da lei do Imposto de consumo, íncluaíve no tocante

e bebidas, este Sindicato sente-se no dever de lembrar fi. V.

Ex, e aos demais Senhores Ilustres Deputados qtrc, em 17 qo
setembro ultimo, tendo em vista aquela projetnda reforu'a, se

dirigiu em longa petiçâo.á Oomissâo Central de Preços SOliCI

tando a instauração do competente tnquérito cC(Jnôltlleo',ue

lluses.se termo a sucessivas desigualdades de tratamento So.fll
ltàS lJCla ínuust.rtu 1l,LCIOll,' 1 de 1 et rrger antes, em 1;(,] H.' tlCIlJ das

COllgtneres estrangeiras.
Essa petição teve larga ropercussâo, sendo

na imrrencla carioca elll 19 daquele mi's,

Não obstante tenha sido objetiva a atitude

cato, prucuranuo uio sornente dorenucr o '1ILU'C>i,l<:; 'Ie L(J(tli
coletIvIdade que representa, no Imperativo exercicro de seu de-

ver, l't cebeu e l� um Lelegruma d a Coca-Cola Rei rescos ci. A, , a

do Rio de Janeiro, de protesto "contra memnrtat dessa Diretc- CR$ 5,61 POR LITllO
rra dirigido Comssão Central Preços J1Llbilcado ímprensn b ) no l'ec1r-it'nte meia garral a, ({LH' é o do cngarl'a, arnento

desta capital dezenove setembro ultrmo c contra tC}C{.IJ (Iemal:> li" 1 ef'rtgerunte bmstleiro Guaraná, S.clf) ucondtuíona-
manifestações contra org,' I1lz,tç:õe" Coca-Cola mandadas publl do" :�:m co de {ta bebida As .sim, em uma duz.iri ex]�-

cal' anteriormente pai' essa DIretora ", terrninandr, por LIma tem quatro litros desse l't'll'lgerfLl1te qus, ao 1)1 <'<;1) de

estranha ame:'ça de "i:wrlaS providencras eablvcls para defesa \ I} da de Cr$ 14.000 P clUZJl1, C01"1'{'';!hHlde a

rsspettabiljssímos interesses atJngHlo's ação de Vossenhorias ": Cr$ ��,50 POR LITi�l.l

Alem disso, a referida empresa Coca-Cola, por ocasrão da Prova-se, portanto, ínsortsmavehueute fl lL12 de

comemnração do seu 6", amvcrsario, estampou nos pertõdlcos 1'1'( sswos alga rismos, flue a ('ou.. Cola IS

de diversas caprtaís publicações pretendendo contestar aquuo Cr$ 2,11 mais cara por livo,

que ficou sobejamente demonstrado n�'" referida r-!I,l'eSelltaçftu di. que (J CU<1l'ilnh, Essa lmllol't.lJIC·cl cm"'(,""'r}(HH{e " um

à Comissão Central de Precos. excesso de preço da Coca-Cota tle Ge,2S í ;

A segurr essa mesma �mpre::lH deu larga d1vlllgaçlto a uma c) não obstante ser mass cura do que o nU:l"!1n,i, usufrue

carta que Ull'lglU ao Ilust.re Deputado Caie 1< Ilhlj, UH • e:;vuc-;- ti Coca-Cola aquele inadrníssiv el }ll"l\",l!'glo rrsca]. que

ta ao pedido de 11l10nllaçÕI'., formulado pelo Citado reprcseutan- lhe pe:t;.mite pagar de imposto ele

te do povo que dese Jllva obter das repartlcõcs publicas compe-
•

tivo adcional de 10 (/� apenai,

tentes díversas explicações a respeito da furma pela qual uque- Cr$ 0,077 por unidade

la fjrma estrangeira logrou () registo de �d;J. marca 'J o p..:�n- enquanto que o Guuruná paga

cíamento de SNl produto. Cl'� 0,198, cambern por unrdarle

Ad informações que a Coca-Cola prestou úql1e:e digno d ) Ternos, assim, que a Coca-Cola ',:!

parlamentar são, entretanto, incompletas ,� na sua maior parte fjO,28 (�, 1)

se divorciam dos fatos, o que constrange este Sindícato a .rprcsen- mais cara do qU€ o lTuaranú c,

tal' a V. Ex, e SEUS ilustres pares os preseutes esclarecimentos, raná jwga

'com o obJetivo' de proporcionar um exato conhecimento do pro- 157,14%
blcrnal, relativo aos refrigerantes, bem como restabelecer ,t a vnuis de tmposit: de eonsusiu ! "!

verdade dos fatos, Adernais, aguardará este orgão de classe as Tais algarismos falam por �I IT,<, nnos . Dispensam

ísformações ue serão pre::;tadas pela::> competentes au- rOl1J{>ntarios. Protege-se a l!hhl Ir, 1 éstraUb'l'11a, 11'1

tOl'ldades, a qtlem se dlrlgiu essa ilusttada Camara dos Depu- butándo-a com menos taxa, ;I l>t'L� ,,,.to rIp

üdos, quando entao, se al:l:;Jm 11)1' nlvCSSallO, ••01 }1<lLl L cllrl!-r 1-. e t,p.) de bebida vendido mais b,H.l to (" no �r;tanto. o d)
:t Vo;;sa Exciu, ,;OlltIario falam (JS algansnltJ", lJOI'; es \l' produto é

Antes de mais nada, cUlllpre a este SIndicato salIentar "Pt nido 60.28(� maIs caro dll C[li_; I l'J'l',rIJ;él'anb' na-
que se ateve ngoro;;amcnte a sadiOs prlJ1ClplO.:l Je dica, defell- �'lflnal Guaraná. ,e)
dendo, outl'OSSlm, elevados mtel'c.:lses d.a C()JC�I\ Idade ,]tll' ,'e- 6, - 1{el.üivamente ao consunq.ll)", '1 ,}l,;J'!1l' d:lc!(' ial11-

presenta.. Não particuhlr1zou quem quer que fosse e L!ltações b�m f. eLe'unHe: uma unidade de Guaran 1 C>l'ltf'lll

que fez nào tln'ham senão propósitos exemplificativos. Aliás 2 copos norma i,;;,
llunca el� Me afastou da lInha sen�na do bom ::,e !\l:'o, do crlterlO U:l1a unidade de Coca-Col,l c{,rÍl'!11 apPHfI'�

Justo, d.u. d!scussão no teu'eno illlp€Ssoal, graças ao que tem sido 1 copo IOl'ITl,.i,

prestIgiado pelo apoIo espontaneo que llllllllera" aS:;Q(;laçÕes ,-,e ÚrD sen,lo o pl'eco tabelmtll h ':uaJ';!lta .!e

classe de' dl\'él'SOs Estados lhe tém dado, o qu,_ lhe honra ,�o- 'Cr$ 2,ÚO r ar ll11l(h\1 ie

brem!weílU, Assim fOl, recentemente, quando defendeu com , ú lWi't;O da Coca-Cola !JUru o p'llJlíCIJ (h

ardor c desassomtH () LI melustr1u 'laC1Ul1uJ (lO .Gual ana amc,,- Cl'S 1,50 "(:01' unubl'c

c.ada então de rude e profundo golpe e assim t- nesta conjun- \'( rif:ca-se 'lue ,) consum1c].Jr

tura quando há ü·ndenclus de ampllação de lav(l)'e" 11,,"::\13 �,ll T)(tI'(t ra:q 11111 de Cucll-Cola {{ me!WI�� POl\'tlO ([I'C wi(juil'c c!c

forma de conces::;oo::; excepcIOnais apen�Ls em uelH'flCIO de .tll'- Gltm �tna il'ln (jue compl ar B garrafinha ...;, !)(í[jwLIl() IJ )/l,mto

lllas estrr.ngelI'as, que não encontram ,1 tlstifieattva alguma, Sc- Ct::: 3,eO, Íí5tO é

quer para que COI1tlllLH'IU, max me agora em rJ�I(' o lTo\"crno I;! 50(/{ a mal') do que r�ag�l pelo Guaranú II !

empenha (,!11 consegUir maiores .tlrecadações que 2liminem ou Ji)' e1\i.dente, ]Joi,,; que a Coo(l-Cola li ii, ( rll iii' I/{J) ln 1'1. ri,

SUaViZem o <tl1UlH.:.'auo de!lclt 00 ')rçalllento l€(.\f:,ldJ. ao C(mtfano, é de preço bert1 nllllS (·If.'1'(lc{o,

Nessas condições e com o propóslto ele amplo ('��clal'eci· INADlVIISSIVEIS FAVORES FISCAIS NA Il\IPORTA':AO
mento 0."te :::;indl,;alO, �cm embargo do regular alld�l.mcnto do DO CONCENTRADO COCA-( 'OLJA

Iuquérito econômico por ele ,requerido Ú Comissão Central de 7, - Ainda no ambito fiscal veJ'l1Ien-.:e que n Coe:l-

Precos vem LatlÍu'<tr ,-,om ,1lgallt:iH1C::> !nCOl1testd', t'1" Ludo 'luan.. Cola é tumbem beneficiada quundo da lIupodaçülÍ. do COnCtll-

to Ú·t dt'nrol1strou publicamente, afa�'talld()-sp n��"UlU a cventuali- trudú, que já contem os componente" da b('bida, ASSIm � 'jllC g) da 1'01' t.Çlcla
dade de um equIvoco e que os llustres Senhores Deputados po- mpOl tunda ela () prorJl'lO produto d!'sulrataclo, qL1e no Rl"!sIl é

deria,m ser levados pelas lllexatas alegações III 'llllldlla; 1'( h,;:, apenas dlluião em agua cal'ooIllzada e açuc;LJ':;Hla e dqJO'o ')1-

orgalllzaçOE':l GOCd'( Ola e I'llllllares garrafado,
.

e meio

A iNJUSTA EXCEÇÃO DA NOTA 5<l. DO RE,;l!LAMEN- nlLO paga ínllJosto de COilfWU1o sobre ,'.<8'1 lmj)O,-

TO DO IMPOSTO DE CONSUMO tacelo sob o J)Y'etexto de que é f}/euc/,lll jJ1"fIC:::r deste

(Alll1ea XIX - Tnbel,t .. C "_ TQda�I<I, mesmo que fo"lsC matel'l'l 1,t'Jma llfto e�tal'ia

2, - E;:;ta Nota ioi introdUZida no Regulamento do In�- isenta do Imposto de consulJlo só por 1.<'S'\ uma '."C';� CiU{' a ma

IJosto de Consumo em 1938, exatamente na epü'u Jm que a "E:ri,i prima tam'oem é tributada, até mesmo a naCiUJLt! salvo

C(,cn-Cola ultImavcl diligenCias para llllC1ar "UH'" atiVIdades .no quando não há lllctdenc1a prevista ou quando lJ:'l ,sel1l;ao ('x

lllel'cado de) fluí::;, como logo se vel'JflCOll, I.!ue aquela firma fi 'C::-;.. l na lei, l11as, 110 caso, há tJU'ldClll' li 1·}'''1"i/(( II({ Tabelo

só logrou Lnwalhar contra suas expectaüvas, a lJal'tir de 1912, "C", aZinca XIX, in('iso ,9", du l�e!}/llllld(/'!" II!) lm',lo'(o {i(

!..)i (;. C;01l3('qUl'11l.:la da t:.llerglca re�,lstenCla que:... mdustl'la na- Cftf1sumo!!!

1,Oh:.:J ele refligel'ante::. opôs ao llcenClameIlto desse lllodnt,) 'lue E é estranho que até para a redução de dO': no IIllIJo::;

infringia todas U.-l d'l'-poslções da legislação paula Só mesmo o to de consumo sobre vJnhos compostos naclUnais �e eXIJa o

l!lsi.sknte apelo do Governo Federal ao patl'l()bHn� dos lndus- �mpl'ego de pelo menos, 70r;� de vmho naü rai brfl.,;lle1ro �om()

tr'lUIS naclona.J::; no séntlCl.o ele abnrem rnao lle:;;sc''l 3'�LI:'\ dl['Cltos matena prima (', ,nho e3te que tambem pap-rr j'nposto lW .,ua

1 a.ra não se cr,ar,m, d�fIculdades a orientação _la l-!{,llth;a .:?xtcr- forma originarIa) e que se não cobre () IlTIl'!1.st,) sobre 0 1)1'0-

I.H do Puí" na 15m 'T(' "ituação que a. conflagtaç.l) mUll«lul pro" duto Importado em form,t de concentrado :,ob o IJl'etexto de

W)COU, deu aflnal, (111 Hlc.t2, àquela firma e"tu,n,� t Ira a POs.:>l- é matéria prlm�!! t O

ut!idade de lUlc:Jur o engarrafamento desse pt'DtLlto nu Bn.ls11, CRITERIO DIFERENTE NA APLlt;AÇ.iO DA LEI

Tal Nota, cudUdo, quebrou a siStEmeLUC<l Ll'.lCliclona! da qUANTO A IMPORTAÇÃO DO "CO.N('.KNTRADO"

lei. 'que consideraY,,1-, até então, como capaclldadt3 mil1Jllla tribu' 8. - Oub'o rn'ivilegw, - e este dLL mOI';: {te' (/ IJlLp )/ t:mcia

ta\iel, :1 l)1('la garrI.' (ti (33:� cc.), crIando para ')H l'('[ngel'ante�, - é que eSHe prod�tto Ernportad.o pt'la Coca-C'JIa é, fabricado sul)

!1 partir de H);)g, [l mCldencia elo Imposto "ohl e :WO cc, IJrecl'ltrJs de. legislação d'Ú pms de orzgem '11'(' 1Jf i tliÍ(e (( sua

Perm tindu nICno.r recipiente, .ia cstabelt'cpu aquela N0- prel)ara.ção cOtn· o emp'rego ele agentes C01UH'1"l'(ldIH'CS e dr' áCl

ta Gil. uma exceção; entretanto, sem embargo dessa exCeçãO,} dos e mit? os ]JTodutos químwos rdo 1)e7'1nibd/),.; 'Jla leg1,,/açiio
não e,"Ô[)IU o �,fI'PtISÜ) ele consumo p'l·opm'cioJ1.ClI (t essa 'mCtIu,' bra.s:lcím, PROIBE-SE NO BRASIL A f'r1B1UCA(:.4_O J:Ji!J

qU,(l,;rbt'([ade qu� serlu, na época, Cr$ 0,09 por umdade, FIXOU I REFRIGERANTES COM AGENTES CON;)El�V.AlJIJRE) l!.

taxa mab; modica, qual a de CrS 0,05 por unldade, cOm'tttuill� PERMITE-SE, POR OUTRO LADO, QUE PRO;)UTOS BS

do I::;SO segunda cxc(;c:ão.

I
TRANGEIROS PREPARADOS COM ESSES AGE:\tl'ES CON-

ESBa excecão torna-se mals evidente t�mlb-l'e em vista SERVADORES SEJAM AQUI VENDIDOS! "

que o legislador 'a es"t.:'tbelcceu para os l'efrigeeaute::; que comu- Se a 'razão da 'Proibição de se jabnoar aqui ref'rige1"antt '!

mente não eram cI'garrafados em recipIente,,; _le 21)1..1 cc. e IH> C;J nesses mgredient('f:! e�tá na dcfesa ele. sauclc }JUNI(."L como

entanto não a estendeu a outras espeClQs de bebIdas que já explical- a 1Jcr1nlssão ela '1Jencla de produtos com eles JablÍcud"s

naquela caslão eram aco{!.d1cionadas em vasilhame de ca11uclda- "l1.0 exterior?

de de 115 de litro. ,
NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DE PREÇOS

3. --'A justifiéutiva para tal privIleglo consif'tia na e- El\'TBASESEQUITATIVAS

xigencia de ue o refrigerante, alem de faor1cádo com plantas e 9. - Merece tambem r('paro o fato da Coca-Cola ter

fruías 11acionai:-;, não contivesse qualquer percentagem de al- adctado, Jniclulmente, para o Ipu'olico, o preço de Cr$ 1,00 por

cooL Esta ulb'llt:l re:ferencia serviu ape.nas para encn!.ml' 1) llllldade preço que elévou, em 26 ele ManJO clf' 1946, punl C i:3

verdadeIro .propósito daquele prlviléglo, �!lsto como o inciso 7°. 1,50 nã{) obstante a promulgação do Decreto-Lei n. 9,125, de

já abrangia ,aguas-de mesa, mlllerals, "sIfão'. c oHtrali que j)()r 4 de abl'il daquele ano, que e8tab�li;:01.l todo.o:: '-JS preços 710S ll

sua natureZ<l não possuem qualquer percentagem de aleool. De 11"f1H 1)'ÍU,elJlieS' !l"'nll 15 doe feverl>iro dop 1\)46. Aliás, deve ser

outro lado c.:\sa expressão flgcnl sobl'epunha-t-h.' a umforme 'e- b3m acentuado qUe mesmo vendendo o seu produto para o pu

gislação san1taria do Pais, segundo a qual os refrigerantes efe- blico a Cr$ 1,00 a unidade, não estava a Coca-Cola oferecendo

tivnmcnte fabricados com plantas e frutas deve!.l. neCes:-:arla - vantagem alguma ao consumIdor que, para adquirir de seu prc,

m�nte; Jm VIrtude da natureza de sua comno.,icito, apreSenUll' duto Igual porção que adquiria (' adqUire de Guaranii. gHsta
dünÍnuta percentagem de alcool nào suporior a í),i)OC� (meio rla a meSma impol'tancia de Cr$ A,OO!!!
por COItO) em volum!'. E, se mesmo iniCIalmente n Coca-Cola, a Crg 1,00 a uni-

4.. - Em 1942 surgiram dmndas Qunnto à selugem paga dnde, l1iio oferecia vantagem alguma, quer dizer agOIa

pela Coca-CuIa, em processo fIscal, em que aquela se viu autua seu preco para o publiCO é de Cr� 1,50 1;101' unIdade?
da; por não fa'ül'lcar o Iproduto no Brasil, não se utilizando. por- QUi' 1"lZ(}('8 ('�·i.<;tÍ1·a11l para ilU:tlticar os Im'Of (',s jl.>;{.·w:;
tanto. d'o frutas! ou plantas como a lei e:Xlg1ft. que lhe fOr'.a?n eonccr[Í{Los, {! qu(' razões exristem para flue taili tu-

� Quando se esperava que, por se traütr já cIp uma exce- 1'0'I"'es ainda a beneFciern em (/Jet1'�m('nto dn illrlW-Itril, naclmwl di'

(,'f,o - e como todan as exceçóes de cm'ater od1os\) e de IIp}l� fJ�bid(.íB? r

c.tçt.'o restrita - ludo seria feito ,para não a amplIar surge, no Apresenta�se a Coca-Cola na carta que di.ri�·jll ao ",mi-
inIcio dt' 1!J45, a reforma da Lei do tmpo�to de Con;;;umo que nente c1eputad<> Café Filho como se a behida pOl' ·�Ia engana- mlnada ror todo Q país" e que "iniciou as

LXcluiu dessa Nota 511" mexpllcavelmente. a exigcncia do U:30
. fada fosse "genero de primelra necessldade", alegando qne é I pena!} com 100 mil ttólares".

a)
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realízará o
·

embate de
BLUMENAUENS:t;: OLIMPltO E PALMEIRAS

I
\

I
I
, -==-=::....:::;..:::O_-,"�._;.:._::::::::.�-:::::��2=:�_---::zJ7-

i Balanças Filizola

----�-----.-._-�- --_-

p a r a f s a
o Vitan"';'J,"nT Eh:'l! iro \\ »rtn s, rt-�l:nlr,IIJ,I/, :t r-llt'nq;, t"'l'-'f1I1':J h IlITi3TI:t. rni" t(,rf(l3 OI

fJrp'"JfI� em pe-r Fe iru fI I!!. I' 11:llIlrlll.� l·.llt',IUWlldr IHi f(fll. I �l � 'I l I t : T O V 11' . .0\ I. I ..

S .-\ D O R \\' I] R �1 "
- __ . I í. R I '1, "\ LC I �.� :)Í 1 t: t , \ � .-\ H '\ RA � � :"'1:1 ,.,. 606 � tO. andar-

- 1:'11 -- EUI '=:3.0 (':1Id .. · [)'rIHdn--.tra'_;,t-· 'a dlil111CIL"

I D _I S T R 1- TI U I D O R E S
I • -

1 ...que .Foi O c�'nti,t. M.t- I �fu�!�UOd�e'I!!A eia .l�t�!·
thias Schleiden quem, em I
1838, primeiro formulou aI! '-�-.-- -"

- -- �---=-��,=��=-�=:.::.._.:::--:;:
teoria celular em fisioiogia. l3IlI .. __.il2t.iolií1l1i1i111íi__•

2

:i�::�::n:'::: :::��6:::�: E agora? O radio falhou!!
N e w

A' lluEM PODEMOS CONFIAR- O CONSI<JRTO· '!
NATURALMENTE SO' A' OFICINA "RADIO FUNl<E"

ESPECIALISTA EM CONCERTOS DE APARELHO�"
EUROPEU� E AlVIl<:lUCANOS.

I
\ II!
-I
!

- R.'{t 1(1)(�l('cidOg desde

Rua 7 de Setembro, n''. 1�

1,IJ·J2 1/l'sta prura
B ENA
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MANTl!.M UM GRANDE SORTIMENTO DE SEDAS,
CAMISAS, CHAPEOS, CAPA S,

Sortimento Compléto dos Artigos
da Fábrica Ren.aux SIA.

v. S. PODERA' ECONOMISAR DINHEIRO SI FIZ ER SUAS COMPRAS NA CONHECliDA
.

.

. .

li

CRS ZIM'MlItIiMla
A CASA QUE SEMPRE VENDE MAIS BARATO.

'TAFETÁS, ORGANDfS. CHANltUNGS, BOLSAS, SQ MBRINHAS, CASIMIRAS·, LINHOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, .

BRINS. CORTINAS, REP03TÉIROS, AVIAMENTOS, 'ZEP,HIRES, ALGODÕ.ES E MIL OUTROS ARTIGOS.
'

.

.

.

CASA.. ZIMMERMANN �ortim2nto Compléto dos Artigos da

RUA 15 DE NOVEM BRO. 1051 _ EM FRENTE Camisaria Kandeit"

Suspeita sobre a existência de um cumpüce ri.f
assassinato do sr.· Virgilio de Melo

...

'�

Ponte terrevlarla de
.' �

.

ÚLTIMO$· RESULTADOS
DAS·. ELEIÇõES NOS

.

ESTAPOS UN�POS

Ri o momento em: que os cria- Lo da espingarda. T'arnbern os
, I·

dos acorrerem .8sbaforidos. i dois buracos que se encqntram

Misteriosas marcas de bala Impressionante :'rêlato da tragédia-- A polícia· procura desvendar
;, RIO,3 (Merid.) - o assa�" de insonÍa, ouvi distinlamen-' e pega- do revolver, Faço-lhe: do-a de .ulna só vez. Imediata

�inàto do sr, :'irgilio de,Melo I toe ruídos na- p�rte de baixo) ver a temeridade d.!! sua saida mente um; estampido 'pa.rte de
Franco contmua a flgurllt" da casa. Chamei por meu rna- pois o assaltante, caso fosse o poucos metros corttra ele. Sin
nos jornais da Capital, já a· rido que se pôs a escutar. Na- nosso ex-copeà-o, não vacil�- to um fo�te cheiro de polvora
.ora com o car-ater puraenen- quere instante, o ranger de u- ria em matá-lo. Ele me recon-

I
e preBsintb um vulto no meio

te policial. visto como não t br-i 1 f tia· I' ma por 'U, que se a Yla ,9nta- o?'·a _com _p.� a'V1"a8 cor JOsa8: I da e.cada,'bem de fronte da
ficou ainda -aseentado, depois mente, convenceu-o do aesal, Dlgo-lh.� entao r Se voee valI porta. do nosso .quarto. Virgi.·
d.e long�s c�tudoSt se o assas- to. Presumo que tenha sido a sairei com VOCê, Levantcmo-] lia dispar� a arma que tem.
smo agiu 50 ou com algum Ii I

• ...,

. 'porta �lue 'lIa a esecda de J nos. Acendo a luz. NeSUl ho- uma, duas, mais vezes, nãoC:un1plice. A Policia continua .

h I
" .

. serviçe ao al! tia eseado pdn r'a, Virgilio abre li poda sem posso preCisar quantas. Nes _

tr,d�&:�ando intemm.mente no ciprrl, Meu marido Ievanta-ss nenhum cuidado, escanem-en-
..àso, A·�nd-a � se momento meu marido tom-
.,..........« ante-ontem, o

. ba, já &��faIecido com a cae-
eorpo de P,edro Santiago, o DIA'RIO"""'MATÜTINOmatador, que se encontrava ga .que .Ievou, que foi o pzi-

reira Alveg Filho, é ma.ridado

por: mim ao telefone. Ele des

ce as escadas corr,endo (na

pericia achou .inai" de coro

nhadas na face do morfo},
. .

Fica bem claro que o sr, Vir-

no necroterio� foi autopsiado,
tendo. ainda, ao P...,1acete da
rua Maria Angelica, campa
recído di�ersog peritos do Ins
tituto Felfx Pacheco, com. o

intuito de estudar as mossas

provocadas' ·pelos impactos
. ,

b�m como todas as situações
p�ssivei5 que o assassino, so-�

.$�O, teria �sado para pene, (
t�ar na luxuosa residencia.
Depois desses estudos, pode
r�, a Pólida, fornece.l' suei 0-

. pinião definitiva em torno do
&ssunto, afirmando de uma

vez por todas como se deu a

Iamentavel ocorrência e quo,
.

'

.

I
I
,
,Quinta-feira, 4 de Novembro de

meiro tiro dado pelo u$sassino. gilio não arredou o pé da por

Niio caiu elltirado como foi ta. do seu quarto, sendo mor-
, .

encontr-àdo mais tarde pelos to ali pelo seu ex-copeiro.·
serviçais. Dobra sobre os joc- 5endo aasim, quem poderia ter'

'hoa.· com a ca,b.eça nOM mew dado o ti�o que furoú
-

a pare
·'raros. Estás ferido? -- per- de do hal] da �scàd�l de servia =

gunto. Ele, diz que sim e p� : 'fo? Só poderi� te-lo feito u-I;.�� para' chamar a: 'Rssis.tenda
.

'�� t.arceira· pessoa, "D. Dulce . �
;

:
. te� abs�luta, ce�te:r:a que o seu

-

LONDRES, 3 (BNS) - U« i docas e, contudo, será tão le- .

ma ponte fe,rroviária- feita de v-e que cada vão poderá .

ser

aluminio está sendo construi-' 1 t ·d d 20··evon a o por um motor e
da para ser montado sobre o H P A·· f" f b

•.
H d.

'. Irma a rrcante, ea.
rIO· Wear, nas .docas meridio- W' ht d C .:r Th•

.

rlg 50n an o., ue oms..; .

nars de Sund.erland, ao sul ..

\VALLACE - 1.958.566
do Nrw'<;astle, no norte dt· by-on-Twes, salienta que se-. .

..

c
•

.

.

Inglaterra-. I ria necessário um motor de I
.

-

. ... ,.'. •

A ponte terá um total de 50 H.P. para uma ponfe de Labata,torllJ.:
90 pés sobre a entrada

.
das � aÇO das mesmas dimensões.

infortunado marido não saiu
da porta do quarto,

i$'.. os seus autores, no caso de

�,�dro Santiago não ter agido
'spsinho,

:: Dent.ro de poucos dias, por
outro lado, deverá compare _

ce� á policia D. Dulce de Me.·

Chesada

.

',>

rou junto fi,,) lN.titufo Tecníco-
(CONCLUSÃO DA I.a PA'G) . elel'ça-o. ' ..

I a lógico um laborafórzo para a·

liminuiu fragnrosamenie, em MAL INFORMADO nnlise das madeir'\s compen.
perto de vinte cinco porcen_' Berlim.3(UP) - O jornal comu- s"'flas, imp'wt..tnl3 0.quisiç�(ce foram antecipadas á re _

. ,
. to, ao passo que Truman,com nlsta 'National Zeitung". saiu para orientaçao � desenvolvi.flortagem pelo delegado Jair

F Um aumento m-�nor da votação: hoje ás dez horas com uma e-, n>ento du industria madeireiortes da Silva, de Bat>bace-
,

.

popular, conseguiu melhora:r norni.� manchete, anunciando ra. Compa-r\:'�t�erarJ.'l ao alu re ..

na, (lue lJor laços de famma I
. �m vinte por cento SUa' posi- t ao eleição de Dewey para pre- \ �resentante3 .dn dass� int..! .,

e amIzade chamou a si a in-

I I ;-

.

çõ·es no Colégio Eleitoral.Com aidente dos Estados Unido".
I
res.sado, o 5

..
r. Virgil;'J' G.uul-:eumbericia de gU�·i."dat· a resi- h t :1 t d I

do prosseguimento da contagem Em sub-titulo, o orgão comu-'� ',"'r o,, pr.eS.I( efl e, .() nstttuto
encia: A cena d.o crime, ta} •

P I
. . flutua, assim a

. '. -

I nista fazia ainda questão clt' <:0 ln 1.0; que discursou. alu-
como se s·�gue � Dl rpJatada ,pOSlçao,

d·
.

d
,. ••.

d· d' - •

dos cand'd t
-

..

d frizar que Truman fôr d.. In o a tnlCld,b"fi a sua a -

por D, Dulce a amigos da fa_.
l a· os, nao .sen o I

. ir '_r-
., ta.-.

I d" rotad n'lnlS r çao con5tituid ... de au .. triaco� e a-
miBa e parentes pl'oximG�, I POS�t�e, lzer quem ficará em I

o. _'__-'----'-. -'- -���-

..

----.,.�_ ___'

...

:...._,;__

quanào ela ma,is serena pode
d .. f,mbvo com os 260 votos no MI6••térfo·1 da GQerr�f>oorde>nul' m.eihor o.s_·fato�.
colegio eleitoral, necessarioJ l

REG()SIJO ENTRE OS

S d TRABALHADORES 5a, R. IV!. e 5a., D. I.
egun o as m{oi"maço.es que· . .

.

nhtivf'mos� foi o ge�umte i)
i BITER AGUIA é um

POS-II
Nov� lo�que, 3 (UP) - AI

.

,relato procedido peja senho-! s!tr.te estomacal, feito de
orgamzaçoes trabalhista'3 re-

.

... �!l do �·r. VirgiHo de Melo! raizes medicinais. �_:beram �o�. entusiasmo a e_, . SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO
. }!�rànco. HA 1 •

h
I yt,dcnte vltor1a democrática . t .

, ., pOli VariCíg oras;
•

'EDITAL DE
.:�=: ::: c o: cO :== �

__� �_

.\cham .�la5 que iuo repre -I
III fXPRJ::SSO B·LUMI=NAu-��cunITIB�A·

. ;:�::g�:a:�::r�:::a�::i�:�:I�'�11�í7�����g ;�T���Ág�to������;��T�N�����I! L l 1\ Itu de controle trabalhida SADO::; PARA U EDIIAL QUE SE ACHA AFIXADO N}Jt>l�

fAF HARTLEY. A verd I I· QUARTEL E NA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A
at e e

L;uNCOH,rtENCIA ADMINISTRATIVA PARA FORNECI
que varios destes foram re- MENTO llURANTE O PRóXIMO ANO DE 19'49· DOS SE-
eleitos; ma·s em conjunto, as QUINTES GRUPOS DE ARTIGOS:

.'

f}rganÍzações trabalhistas a- GRUPO IG-22 ... GENEROS. DOCES E' CONSERVAS
cham que foram bem empre ,.

LIMENTICIAS
.

gados Steus três milhões de-
GRUPO IG-23- CARNES (CARNE VERDE)
GRUPO IG-24. P:ÃÚ DE TRIGO (OlJ apenas a :confecç[w)

"lólares gastos na campanha GRUPO IG-26., PESCADO NACIONAL
.

eleitora-l. Acham eles que com
GRUP<1 IG- 27- FRUTAS,

.

VERDURAS E TEMPEROS
d

. GRUPO IG-28- FORRAGENS (cana forragenra etc)o ominio do Congreas<y pe,. (irl.Ul:'O lU-iH"' MATERIAL Dl!.; Lll\1PESÀ�'
'

los democratas. se.rá possiveI IG-34- COMBUSTIVEIS (Lenha em toras) .:
IS51109 :!onseguir a r,:evogação da lei A CARNE VERDE E. PAO SERÃO FORNECIDOS, PELOS

ti anti-grevistaa.
.

VENCEDORES DA CONCORRENCIA, DIÃRIAMEl\:TE. lVL.B.;-
} .,

� A G E N C I AS: NEW YORK, 3 (UP) _ O DIANTE PEDIDO POR ESCRITO FEITO COM: � NECESSA-
,

.- IBLUMENAU CURITJBA· RI4 ANTECEDENCIA. POR ESTA UNIDADE, :POR. CON.

�
sr: Thomas Dew.ey dirigju ao

Rua 15 de Nov, 366 Rua 15 de Nov, 622 TA DO ESTABELECIMENTO DE .SUBSISTENCIA DÁ RE-nresidente Truman o seguinte GUO_FONE: 1455 FONE: 634 1
.

te egrama.: - "Minhas sin- OS DEMAIS ARTIGOS, IGUALMENTE MEDIANTE PE-'
. Vendas de pas�age"s em conexao ceras felicitações pela vossa- e- orDOS. POR ESCRITO QUE SERÃO FEITOS Á MEDIDA

t�' , com a "REAL" em Curitiba f:1 Jeição. 'DAS NECESSIDADES .

.

RESERVE SUA PASSACE.M COM ANTECEDENCIA Des�jo-Ihe uma administra-
OS SENHORES INTERESSADOS ENCONTRARÃO NES�

��������������������::s�� ção feliz". ...
TE QUARTEL, NO SERVIÇO DE APROVISI.ONAlVIENTO,

=, ::-::- - -,' o ="":=:= =:= = ......:::::::::-::: � ""&I!jfi!iI!R ) EDITAL NA íNTEGRA PODENDO AINDA' ESTE SER-
.

nr.o FORNECER QUÁISQUER. ESCLARECIMENTOS QUE
LHE FOREM SOLICITADOS, NOS DIAS UTEIS DA.S 8 as
12 E DAS 14 as 17 horas. .

.

-

..
.... ,

O PRASO PARA INSCRIÇÃO ENCERRA.Ii�SE-Á· NO DIA
I

15 do' CORRENTE. .. .

.

:. I

AS PROPo.STAS SERÃO ABERTAS PELA COMISSÃO'
DE CONCORRENCIA lMPRETER'IVELMENTE AS 14 HO-·
RAS -DO DIA 15, DEVENDO ESTAR PRESENTE TODOS OS .

C!;JijNHORES LCITANTES OU SE FAZER REPlfE}SENTAR
POR PESSOA DEVIDAMENTE GREDENCIADA�··

.

'1·. Qüartel no GARCIA, 10; de NOVEMBRO dé 1948. .

LUCIO RICARDO VERANE, 1.0 Teu •

lo. Fra-nco, .viuva do politico
<ÍI;ssassiriado, a fim de prestar
o

.

S(!U indisp,�nsável depoimer
to. As 'declarações de d. D'ul.

TRU�AN 20. �60�405
'

. DEWEY - 19.117.343

Truman

··DE ANALISE PARA MADE

IRAS COMPENSADAS

Vitcriosa candidatura
CURITIBA, :; (Merid.)

o Instituto do Pinho inaugu-

maiór.a
iJestioam

austríacos e

a São·�aulo

.

RIO, 3 (Merid.) _ Che�ou' Iemâ-as. Os passaportes de 1 gar perma'Il��erão .al�ti�,
hoje ás 7 hora" a esta capital j quas.e todos acusam a sua. po, tomando depOIS ó,.;.�()i
o navio-transporte norte-aome- profissão como trabalhadores! niente destino; confo'�m� .•�
'ic�mo "Gen--é:ral Stuart Hein-I do campo. O barco referido 1 J

.. '

>:;'
..

" .., ., 0,0 no nosso· gov,erno 'Ç!om
tz�lmann" procedente. de esta fundeado prOXlmo a

O
. -

I
.. ;'\"i.

.

I
.. . I rganIsaçaO'· nternaaon.1Bremenhaven na :Alemanha. Ilha das Flores onde os. ImI-,

.

.

.
...:. :.

A seu bordo, viajaram p�ra o grantes que acabam de ch.� -I Refugiados.
,.

- :i' '.

Rio, 812 imig�a.ntes, qu,� se � I
"ao distribuid�s:p!-'r diversos!Estados, principalmente São

., .', "

Paulo e Rio Grande do Sul. A

Imaioria· desses imigrantes· é. SELEM, 3

B.

VIAGENS DIARLAS
•

El\I LIJ\10USINES
Domicilio ii Domicilio

PARA FERIDAS,
·E C Z E MAS {

IN.FLAMACOES,
C O C E I R A S,
F ·R I E I R A S I

\::;;:E;S:;;::;P:;;:;;;IN;:;:;;;;:;H;;:;;:A::;;S;;t;':=;E_T;:C;;;:;'-:tJ ...

•

Para
-.- Chega 12, 30 horaos �

Blum�nau: Parte 6 horas.

- .Cu,ritiba: Parte 13,30 horas

.....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




