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Momentosos aSSluntls nacionais
concedida á imprensa.. Berlim

e :ínternacionaíl : a,,�rdados. pelo Ir. João Neves da Fontoura

,á deu motivo., .·.p�ra mais um conflito , .. Difícil a situa�ão
em r longa : entrevista
fínanceí,a do Bra IiI

PORTO ALEGRE, 5 (Meri� porém, sabe das suas intep- nhecimento ,de já existirem. I de tal ordem integrado na a-' neral Outra assegurará todas

.dâone.l ) - O sr. João Neves, ções �olitieas. Acre.scentou;o 1 can�li?atos mais ou .�enos itual instituiç,ão pol�tic�, �ue: as liber�a.des. como manífes:
,que se €nconb:a nesta: Capital, sr. Joao Neves, no que dIZ enga-hlhados. Pvossegué n do. o futuro, p Ie ito sera: tao hv;re I

tou a mun mesmo, quando fu.

,
conced-eu á imprense local r�speito a súcessão presiden�; drsee r -.- "Estou c�n;epcid.�: 9U IfiaÍs que o. ultimo. Por ou- j'. s.eu ministro. S,er�o asse�ura'
longa entr-eviste; Declarou �laI, que uem sequer t·em co-. de que o p.ovo brastletro esta, trp lado, C'onflo ,em que o ge- J cos todos os direitos e Iiber; 'que tem

que to'dos os politicos, quando
interrogados sobre a' sucessão
presidencial,. não fazem outra

éoisa 'senão afirmar que a

questão é prematura, mas

também não fa.zem outna
coisa senão planejar, soluções
c, esboçar combinações. Acho

isso nctural-numa democracia,
porque no r;egime federativo,
a eleição p,re'sidencial é o u-

nico "meeting" �aciona.l que
interessa a todos, Devo, po

rém, dizer que e,s�e interesse
é 'urna COUSfl e outru é a agi
tar a nação

.

fora
'

elo tempo,
com uma luta de grande on

ver�a,dura.. perturbando solu
ções administrativé}.s e impe
dindo o Governo Ievu-las á
cabo. Pa,�a a agitação' acho
demasiado cedo, sobretudo

dade, para que a escolha do o Poder Legislativo é um ates

sucessor seja. oportuna, Não
I
tado eloquente da conduta

quero fazer elogios ao gene-I que, cer-tamcrrte .ter
á

o p'l(c:;i
ral Dutra. O integral resp.�'ito' dente no pleito de 1950",

I
----__ ._-- - ._--------------"

Gerente: .JURANDIR

NUMERO,134
FERREIRA NETTO Rcda tor Secretário: lHAtmíCIO XAVlER,

ANO' V

A seguirr o ar, João N�'Vê'3
diz que a situa-ção economíco

do Brasil é muito dificil. Bas=

ta ver no pr ime iro semestr-e

deste ano que o deficit foi de

dois bilhões de cruzeiros. E5�

tou convencido, entretanto,
que o governo· está -empre

gando todos os meios de que

dispõe para enfrentar a criai'!

e considero qu·� toda a- atua

.ão do poder publico deve se

concentrnr 'nesse problema.
Por isso, principalmenta, jul
go per-igosa uma agitação que

desviasse. o governo de ern

pregar a máxima atenção nos

problemas fundamenta':s do

país. Aliás, acontece que não

é uma cris-e pr-ofundamente
brasileira. Ela atingiu todos os

mantido para com

----------_-------------- ----

. c:arecida .�. po.ssa. to.mar p.
osi-

I

Eçao entre os .candIdatos.
. " .

.

Quanto as su.as relações com
.

o s... �etuli� Vargas, d�sse �ue Ia ulrima ves que o VIU fOl 8J f T •

um ano, em São paulo. Nada, r J arlam·. os

-,
-

... FRENTE UNICA
---

I J
CONTRA O QUI;REMISMO

quando os meios de tra.nspor-
te e comunfcaçôestaproximum PARIS, 5 ,Ue) --;- v::; tra- mente sobre um filme relacio- Unidas havia· proibido � pro_·lificando essa medida de ten- "ato discriminatório" e o

rapidamente todos os pontoos balhos da Comissão Polí-
1

nado com a. vida das crianças . -

'

d f id f'}
,

ta.tiva para ".encobrir a verde-
I
delegado da Polonia, Katz

J.eçao o re err o I me no. .

I· , .

do Brasil C todos os brasiI,�i- tica das Nações Unidas fo-,
I

gregas na Iugoslavia, onde ". . 'de.H, Suchy, eXIgIU que' a questão

ros. Entendo que um ano é zam subitamente suspensos procuram .ref'ug io devido a :&�acio 'Ch�i1lot e o deleg�do i' O r-epreserrtarrte sovjet ico
.

fosse invesfigcda,

bastante para que ·a opinião esta manhã, enquanto os de- guerra civil na :
ru lr0sIavo' protestou energlca-, Vischinskir por seu turno; di5- i PARIS. 5 (UP) - Duran-

publica seja, perfeitamente es- legados discutiam acalorada- O Secr-etár-io Nações' mente 'contra a proibição.que- se que a proibição constituía te os debates sobre o caso gre-

i go na. Comissão Política das

'I Nações Unidas, o Ide�egado
norte-americana John Du'lles

I declarou hoje que os Estados
: Unidos suspenderam. seu de-

: lentQtiva de fabricar,' bom .. II sarmamento, po:rque o mundo
tem-e a 'Russia, Acrescentou

re tardada
'

que a: America do Norte terr,

.�

6 de Novembro de 1948.

Razão p'ela quel os Estados Unidos�. não suspenderam seu .desormemento oaises. Quanto á politica in�

erriacional, o sr. João Neves

Iec lae-ou estar convencido de

lue não haverá guerra br-eve

mente. Os conceitos capazes

te provocar uma guer.ra mu

daram substancialmente. ,Em
Berlim, d-e acordo com a con

cepção anterior a 1939, já
houve ma-teria prima para

vinte guerras, e no entanto

não saiu nenhuma. Dcdar!t

que os Estados Unidos, ap'';!�

serr de seu potencial e de a

corda com a índole pacifista'
do seu povo, não poderiam Fe

zer uma gwerra preve-nfivn

e a Russia está preparada pa

+a um embate dessas propor-v

L T
russos fracassado em

bcs eterniccs de

a
Regr�ssa a Washington o presidente

INOICAÇÕ'E5 ;

lnsônid .. neurastenia, ema,
gre:cimentor desF.i n imo,

,fa.l.io. debilidade geral.

t � �· � � ......,.

IINSTITUTO ROENIGEM i ��:�:�::::;:�D::e;;?':::
t .

"I N S T A L, A. D O A nua·m as perseguições udenis-

, N O I tas por parte do governador
$u'a vez, resolv.cram reCOrrer

t
--, Arnaldo, Figueiredo. Até ho-

áJustiça, consider(mdo jn- li· ·t ·1 C
· t j·e a Polícia não desocupou a A.bolicçãoconstitucional a- lei em qu�- • - OSpl a·,

. ruzelro t sede da Prefeitura Municipal,
tão, e reclamaiulo cumpámen� t DIBIGIDO PBLOS DRS. AR���O GAERl'NER E t não p,-ermitindo que o<presíden suspensa

_ê da do seu estomago, � \
to d.05, seu.s co.'tl"atos com <>. t . CLOVI� VON HAR'lHNTHAL

..
i I te da Camara' Municipal a.ssu� ,

I d d R � d I O te" a p I JI!Joo 'I STlJTTGART,5 (UP) -- Foi
,...

.

;;: .munlclpa 1 a e. 6. ... &... t ma a Prefeitu.ra, como deter-
.

'

I d1.:1I:..:.'.:.:".:.:":.;,1I:;.1.;.:".,:,:II:;.!':.:.II;.;;l.:.;Il.;.:II:.;.":.;I;..:".;.:Il:.;.II;.:I.:.;Il.;.:Il:.;.Il:,:.I:.;.I!.:.;II..;.;11;,;,'
'

...... ...... ,
I' C t't'

- d· E t
cdnc·�.a a a· sentencJa da corte

lIIIlI t O UNICO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA NO INTE-
t
mma a ons 1 ulçao o s a-

. "

,PO10-n·I··a' t\ RIOR DO ESTADO ---

t II
do," [det.apelaçã�dque absolveu, O·

, TRATAMENTO efícaz do CANCBR 'O.em como de reu- O'd �'t d

1
an 19O preSl ente do Rmi.':h

,
.

" UVI o a propOSl o as a-

dAS P. l':Jtrt··I-doa.t, ..... O 1·1' t i IP os t matismo cirônico, sinusite, doença de B,as€dow, angina do·. '-' Banck. Segundo declarou ,<\ .

..., RI g r ,.
.. I cusaço·es udenlst,a's sobre, as . . .. ,peito, ipcrturbaeões da menopausa, tumores . do utero, h f _] M

VA,RSOVIA, 5 (UP) � tl'do CamponeAs, .l,"'cl�ro·'u qu� . fI·
> .' t viol.enc. ias que ·eatariam sendo t lI�l.p.rensa., o c

..e.e ...._0 Jnl�-
- G - �' In amaçõcs dos ovarios, eczema crônica, etc. _

:leu grupo fundiu-se CO:p1 a�· Radio dla-aostico' • cometIdas pelo governador I terro de Desnazlflcaça� DO ElI-

dissidencia daquele Partido, t e
t �o Estado, o sr. João Ponce, ta�o de Wu,�ttemberb,a�c!:�

dirigido anterio,rmente por t R A 1,O
.

X
t
hder do PSD de Ma�o Grosso ErIch Korankhl, seu Mml�e�.

se:rão illi.ificados oficialmente, Nikojczyk. Como resultado LABORATO'RIO 'DA ANATOMIA PATOLOGICA E na Camara declarou que tu- rio entende que ninguem po-

dessas fusões, ficaram apenas ., ANALISES. CLINICAS �_: • d� não passa d·e fa'ntasia dqs de ser complétamente absolvi-

duas organizaç�,�s POlftiCJ3.'3 t Ir
.

i. 8' i' O t e r a p i a t udenistas. do depois de ter sido cla5sifi.

dentro desse bloco governa - t RiO DO SUV- SANTA CATARINA t NÊ S TE-n I Ã R locado como culpado de pri-

rón
..

owski. pr�sidente do pai""mentaL; A N UNe I E , meira categoria.
• _......._ ......_ ........... 4IIÍIJo. .... . _.

solução apelando para as U'u

RIO, S (Merid.) - Proce�

res do PSD insistem pela voI:- toridades cgipcias e israelitilli

,t1l- do sr. Oliv.eira Cost� á li-
no sentido d.e restaurar a tre-

Qerança da banc,ada na Ca-I ._
'

.. 3eguiu hoj,;! a leitura dos au- te começou a guer,ra contra os
mara Estadual1 afIm de que a gua na reglao de Negev, na

I
tos cotnra 05 52 acusados ja� Estados Unidos, ilO instaurar

Comissão Executiva }>ossa sus- Pa.·lestina meridion�tI. A. refe- poncses, tendo o Tribunal de� a "nova órdem" na China.
tar um ponto de vista uniforme ---------'-------,-------------'-- P.ela primeira vez, um dos a.-

em. face do orçamento do, Es� rl.Perseguicões
'

Políticus ::usados, o ex-primeiro minis-
fado, cuj� dÍscussão podea-'" tro TOJO, foi citado pessoal-

RECIFE,
. r-> (Merid.)' -A meClçar ;ae ;2s�ac�iIame.'1tv o IDENUNCIADO,

O GOVE;R�ADOR DE MATO GROSSO mente coJI?-o acusado.
Secreta.rÍa dish"ibuiu' uma no':' PSD. paulista. ,

., �, '
. 'POR UDENISTAS

principe tem o direito de oeu

ta, declarando que a policia
par aquela; cadeira no S.:ma-

dará ao ,publicv todas as ga
do d.esde que atinja a maiori

lfl.ntias no sentidn de pagar,
dade constitucional de 18 1:l�

dos continham apenas cln- Apelo
PARIS, 5 (UP) - o

do Conselho de Segurança
Washington, 5 (t1P)

Com (> Senado firmemente nas

mãos, cem uma maioria de

54 a 42 e com os res�ltados
dws eleições para a· Camara,
0st.ão os democrafas com uma.

margem de 90 voteis sobre

republicanos.
Wàshington, 5 (UP)

Capital prepara-50 para agi.
gllntc5ca m&<uífestaçâo, ao pre-

gresso de Independcnce, es -I Key West, na Florida. Antes,
tado �e .Miss�uri. O p,resi�.en-I pQréin, tc.rá de adiantar di
te esta a cammho de Washmg_ versos assuntos nacionais e

ton, no tr.em presidencial. 1
W h· t 5 (UP) O internacionais, iniciando, tam-as lng on, -,

bém, a prepa'ração da sua

Con. rida resolução foi aprovadal passada, por nove votos �on

durante os debat,es na noite t.ta um e uma ab3tenção,selho 'de Segurança das Na -

------------------------':----..-
presidente Truman pretende
entrar em ferias depois de mensagem ao Congresso sobre

amanhã, pikssando 15 dias emt "o estado da União:', ções Unidas aprovou uma rc-

CONTRA O PSD PAULISTA

Amea.ç(l

Convite ao príncipe 8audüin
Do Japão
��._�-'=�

JUlgamBnlo ne criminosos às guerra
sidente Truman, em f��U rc-

BRUXELAS, 5 (UP) - A- inaugural do Parlmamento,
credita-se que o Ministro do I dia 9 de novembr07 porquan
ínterior da Belgica tenha con- tQ terá que continuar seus es

"idado o priücipe. Baudoin, fi- tudos.
lho herdeiro do .rei Leopoldo, ---.---,'

CONTRA O AUMENTO:

TOQUIO, 5 (UP) - Pros- darado que o Ja,pão realmcn-

para ocupar a cadeira heredi
:ária qo Senado. De acordo

com a
i
Carta Magn� be.,lga, ,o

nos. E' pouco p:rovavel que o

Baudoin, que VlVe

nos onibu;>J ,'lpena-s o preço

das passagens f:�"ado po:r lei',
As empresas de onibus, por

_ .._._----

RIO, 5 (Me.rid.) - Falem- � III!" 111111111 i 11111111111111111 i 1i lI! II J li li II..l
§ Tenha um estomago forte

�

_
:usando BITER AGUIA

'"'

=

_
puro. ª-

7.111 111111,1 I IIHI I! IU"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII',�
com �·2U pai na Suiça, aceite o

convite pa..a assistir a sessão

!1111111111111!IIWlllllllll;illll;;íllll,iiiil'S
� BITTER AG UIA é a VI- §
-

-

formou.que os partidos sacia

.listas .e comunistas da Polonia

em sessão inaugural do Con

gresso 'local, a 15 de dezem

bro. Por outro lado; O sr. Ba-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O UNIVERSO' iIIll1l1ll1ll"·,I�IJIIIIIIIl111II1�I'ml=lIutUl7:.' 'T d' li
'.

,.

• '1:"'''' �'
,

, ,���p_o ��: - J:_."�;9,r
DONo seu afan de varar os céus e observai" o que €l>..>1.ste alem ...---------, ..� "","'"

"

� scar Ru.beru Krues:er da Terru, estão 'às nações empenhadas emconstruír gigantes- tD". R.l. Schucbr' FOI-SE outuoro. Bem.ou IfpJ,pa!ls'Üu.�. kle 1_' que.foi;
)=

-�-

cos telescopios que possam fornécé.r uma 'vi�j'io 'màrs acertada -Ad-
. -.'

fi que ficou para mim? - Um trapo de luar, de Um Iuár que
RAIO� X .

do universo. Uma lista interessante dos "gi&,�ntescos olhos" 0- • "Vl)g�do ,\'. houve por: uma noite da sua ultima, lua-cei<�:, Veio de: lorr-:

Doenças de Senhoras - 0- xistente� no mundo foi agora publicada, compreendendo os se- Inventários _. . Cobranças ti 'ge e so agora 1H2 chegou às mãos, .anônÍlno é '�em data, esse

pe,ração e Paetos "guíntes "bigs ",
- Naturalizações -

-

't farrapo lunar. Deliciosa na fórma e no fundo, de fínísaíma

.
Consultório e residencia: )

_

200 polegadas, 1948, Monte Palomar,.Calífornia, do Ins- Organização e transfor-." contextura' descritiva, diz-me a folha' de papel;'

Rua Bom R.etiro, 21 _ F,one títuto de Técnologia da Californía e da Instituição Carnegie mação de sociedades co,''
."

OUTUBRO, LUA CHEIA l'
-1�5'-

.

de Washíngton ; 12Q polegadas (em construção) Mont�'HamU- mercíais
.'

l
.

"Venha.rDê-me à sua mão e desçamos até o rio.
oi L' " .'

(em frente ao. Hospital Ce- ton Caliíornía 'do Observatorio de Lick da Universidade da t
. "Vej80! E' iPerÚnho...

.
,

1.
J CaÚforn�à; 100 polegadas, 1917, Monte Wilsonr, Calífornia, do: Escr.: Rua 15 de Nov. 505 •

.

.

"Sabe por que o trouxe? - F_'oi para Ver, aIus n�sç�t�.
tó ICO Santa Isabél )

.� 4' .•
'.

.

Observatório de Monte Wilson e da Instituição Carnegie, de Res.: Rua Flor. Peixoto, 3
..

'

"Vamos, mergulhemos na sombra -e. façamos de epntã

Washington; 82 polegadas, 19�0,M911te Locke, Texas, do Ob- Caixa postal t- "que somos dois vagalurnes apag�qqs::" ."" .

"

servator'ío McDonald das Universidades do Texas e de Chicago; 177,' "És':::ute, .. Ouve o �oéhi�n;o dos eucaliptos jovens'?, ,

74 'polegadas, 1948, Pretoria, Afríca do Sul, do Observatorto End. telegráfico:
..Lísarh' t "Da sua altura' eles já a estão venda chegar. ,

--

Radcliff'e ; 74 poelgadas, 1939, Richmond Hill, Ontario do Ob- t BLUMENAU t "Veja, como ficam trêmulos e como-suas folhinhas .brí-

NES_TA FOLHA servatorio David Dunlap d�, UrIiiversidade de Toronto; 72 po- .----------- niam ... " "
-

-

_

'

-

.• "(I �i'

L--�====-=--=--=--=--_-��"""""_:__"--__:_---------___:"'-"':_ legadas, 1919, Vrtcria, Columbía Britanica, do Observatório As- _:__. "Olhe para a esquerda: são -as tabqus de. cabBçàs rJ1ixas,l

!f=--'
__

=..=:õ: .. ,", '---o �-

�l'
trofístco Dominíon : 69 polegadas"1932, Delaware, do O'oserva- V E N D E-S. E .' andosas e baloiçantes, que'esperam tambem; .• " .•. ,'

-,

f'
1.' .r -

U t
·

I! tório de Perkins da Universidade Wesleyan Ohio; 40- polegaI "AsPiTé o ar. . . Sente o cheiro molhadó do cª,;piril?

li n l:;O r·maçGes e I S li das, 1897, Wi�liam_ Bay, Wins:Ol)sin, do Observatório c1€_ Um terreno com 16 morgu�s "Ele tambem está a espera de1a,tbd<i·impreirtado�dé,'�eÚp�r.,.
I

, _. _ � �-
.

. I' Yerkes da UnIVersIdade de ChIcago e do Texas; 36 polegadas, de terra, tendo uma casa /ie fume noturno, como um noivo ...
"

,

.

'

...
� -_. :' _;-' -

.dlllmmllllllllr .

"li \1 H '1 C, l'f " d Ob
-

,t
.

d' L" k d l' b t J
'

1 f 1
'

.,
d

. '

_.; '." • FARMA'CIAS DE PLANTÃO:
., 11111111II 1lJ1. 188.8, l\�onte amI o�, �1..1 Ol;ua, o serv�orlo e le a moracla em om es ano c com "Onca o rio ... Veja como e e a a malS o'cemen'te

De ,1-10 H 10-10.48 FARMACIA GUli\IARAES UmversIdade de Cal1forma; u2,7 polegadas, 1889, Meudon� arvores frutiferas. Situado i;a ag@ra, e co�o déslisa vagar'Üso e terno por cima das pectriniias
De 11-10 a 17-10.48 FARMACIA CATARINENSE Frane.a, Obs-ervatorio de Paris; 31,5polega.das, 1889-1916, Pots Itoupava Norte. roliças

"

"

De ��-10 II �,t-1O-J8 _ _ F:\Rl\iAC,fA E�LINGER dam,"Alemanha, do Observatorio Astrofisi,co; 30 polegadas, - Está na hora, não está sentindo? -. Un1 �sh�enl�ç-ã.Q;:jã,
�:. �tif : 3ti�:�� , �D'��!it�":iÃ. GLO'IUA 1914" Pittsburgh, Alleghcny, _?o Obse�'vato:r:i:o da Univer$i�adc

Preço 17.000,00 cruzeiros.. abalou a pon;Uj. dos eu.caliptos e, n.uhl desmá,o� - desceu até as

De 3-11 a 7-11;48 :..: :. FAHl\IACIA GUIMARAES de PIttsburg, 30 polegadas, 18�6. Nlce, F)-,!l1ça, do Observa- I��orm�çõcs com o �t,. tabôas, !fazendo-as ondular impacientes o éhei'ro do capim

J)� 8-11 a _1�I�iI-4S _ , '. FARl\IACIA CATARINENSE torio Bischoffsheim da Universidade de Paps; 60 polegadas AlOISIO W1llpcl, nesta reduçao. chegou mais forte_ até nós é .a voz do rio qÚebrou-se .. nüm

,Dia
.

1;:J.11�48 ,.' 'FA_HMACIA EL,LINGER (em construção) Bloemfontein, Afdca do Sul, do Ob�ervatorio _ . suspiro. : .

"
.

DDc 11]011 a 21:H-48 FARMACIA GLO'RIA do Colegio Ha.rvard· 48 polegadas 1948· Monte Paldniar Ca," I
.

() "SiIl1_, olhe.' la'. esta' ela '.
.

.

e 22-11 a 2,,-11-48 _ -. SUAFARMA '., <.' -
.' 'o. .

. �.. O t'l f "a '.',1,
.'

De 26-11 a 28�11-48 _...... FARMACIA GUIMARÂES lIforn!�t, do. InstItuto T�cnologlco da C.ahforn1a c da I;nstI�Ul- 'I . a logra o '.
"Espere, nlão diga nada.' Agora, "eles" vão sau4á-Ia:!

De 29-11 a 5.12-48 FARMACIA CATARINE�SE ' cão Car11egIe, de WashIngton; 48 polegadas (em construçao)
. ,de um grande turíbulo invisível os vagalumes-:irão (ierráanar-se

De G-12 a 8-12-48............ FARMA"IA ELLINGER Upsala Suecia do Observatorio da Universidad€; 32 polegada:s I' Procura-se p3:<ra sprviços [do ar, como um incenso doirado;." .

..

.

'. :'
..

'

De 9-12 a 12-12-48 ........•... FARMACIA GLO'RIA _ .' '1' S l' 'lt f',; t 3 1950 ,.i i "t I' 1· ,

.

,-- -

.

De 13-12 a lH-12�48 SUAFARi\IA :thpo Ea \:el C l�l{ll , qu.e lC,1.ra .pron O em ,

..
sela, n,,; a ac.) ! vulsos. Cartas a R;!daçao des- "Olhe agora! Não é belo?: " Fiquemos um 'po�l'ca; qtrér?

D: 21},;12, a 25-12A8, FARMAClA GUIl\!AHAES em Bloemfontem, Afnc� do Sul, d?, Obser,yatoIlo de ,AImagh ! te Jornal _ "Datilo rafo"•.
' "Mas.

·

.. é tarde, perdôe-m€.
.

. ,:' :' c'.

Dia
, 2!i-12-41i , ,.,.. FARl\IACIA CATARINENSE do Norte da Irlanda, do Observator1o Dunsmk da Irlanda e do í -

. g . "Oh!' não,! Não se ímporte corrll 111eus olhos molhados,
De 27-12-18 a 1- 1-49 FARMACIA ELLINGER Observ'ltorio de Harvard' 26 polegadas 1942 Tonanzintla Me- \ - .:,. volte\1nos. Eu sei que você ,é poeta e saberá {Íizel" aos 'ou-
ma 2- 1-4!l ........•. '. FARMACIA GLO'RIA . l( Ob t·· N' I' '''''aI MonXI'can'o�· 24' polegadas' '1941! B t9, f f

. -
.

" - . '.
.

' ." ,

i�� ��-/ �I �-l04\� :::::::::::�.' �.�t���tlAGUL\[AHAES '�t��; ��dge;s��:s;��o��e��atori� do Coiél;{i� de H�l��rd; 24 ii' .OR1 Ip,ogra O __

o que {lIa sereno que 03 umecl€ceu" •••
G. d(,JA,

De 10- 1 ,a � �Ij- 1-49 , ....• ,..... !�ARMA-0L\ !:A 'l:A��ENSE polegadas, 1941, �levelan�, do 111stitut� Càse _de Téc�'Ülógia. ,

.

Precisa-s·e dI! um, para tra�
Ue 17- l,a 23- 1.-18 h\R,j\fAUA ELLlNf,,�R Com'Ü se ve os :malores telescoplOS estao locall'zados 110S b 11

.

R' d S 1 T t-
�--�-

DE 21- 1 a 3U- 1-49 ....•e...... FAHMACIA GLO'RIA Estados Unidos.
' _. "

. .

. . -.

\

_
_ .

_

a ].�r em 10 O
.

U � r� ar ANIVERSA'RIOS ..

,

' :.. �.,..i,�: na Rua São. Paulo, 15 - nes-

.. .

--------��-
.. ,-.-c'

ta cidade! FAZEM ANOS 'HOJE: _

AYRE1d��-;�:=vE;'iP'"'ioGas eifll11liiCO;
Residencia e eseritório �----------------

looa Brusque s. n.

BLU1Vi,ENAU
--=..::::::::: ::::--::--::::-çs::-----

"A flaçáoB
s. "eÁ�;;�"lf N4ÇÃO�'

.

Dirétor·.� .

_-

ADELINO CUNHA
Redação ',: e Adminis tração:

Oficinas
Rua São Paulo ne. 269

Telefone: 1092

EXPEDIENTE.

ANUNCIAI

Assinaturas:
Anual ......•. Cr$ 90,00
Semestre .' Cr$ 50,00
Trimestre ._. Ci'$ 30,00.
N°. Avulso Cr$ 0,50

Bepresententesi
.

No Rio: Serviços' de Irn
prensa Ltda. - Praca Ge
tulio Vargas - Edificio

Od�Oll S. 802'
<

Em São Paulo: Servicos de
Iml)rcusa Ltda. -

.. Rua 7
de A_hril, 241

L\IPüSTuS A PAGAR:
Industrias e Profissões - 20. Seme>tre • Prefeitura l\hmlcipal
A PARTIR DE 10. DE OUTUBRO COM 20% DE MULTA .

O U T U B,R O
Imposto Predial ÚriJano - Pr!)feitura Municipal -

j\ O V E M B R O:

En�rega de RelaÇ!ces de Empregados Menores - (Término do

'Prazo 31-12-48) - 20. Fasto de Fisc. da lua. Del. Reg. do Minist. do
Trabalho em BlumcnHu.

- .
'
..

• SERVIÇO DE" FISCALIZA-

I) çÃO DE ARMAS E MU�
N1ÇõES-

"

..

2a
..
: JfEGUO'l--

.

1,�INE .

V O C E "ROBERT MONTGOMERY, misteriosamente em:

"A DAMA NO Lé\C.�O:.'

cpm ALldley Totter - Iloyd Nolan !_ Uh, Leed:3.

Voce e Rdl�T� Montgomery penetrarão em todo o granc1e mis

t(:�ri() que em olve "A dama no lago". .. El� leval';:'. socos. " e

\·o.;:e t=.t'!,bl'm -- E ele gali.hará beijos ,ll� Audre-;:r Tott�r,... � e

"nce Úi111!. em: Como? Só mesmo voc� vendo o fihu, pác!ehi j!:'@
,--,p.-r! U flilI1e da teenica nova e revoluci,w:L'::�!

ACO'l'i). Compl. Nacional _:.. Shl)rt e Fox ,Jornal

Pbtéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,�)O e 2,O'J

-- Sr. RALF BRUÇKHEI
MER, funcionario da Firma

Comei'elO e. Industria Arlindo

Soutinho & Ci"'. Ltda.

E:DiT-A,L
Relo ,presente· ·edital,. intimo

a todos os Snrs. possuidores' d(J
,regÍstl'OS de armas de fôgo em

atrazo, J.1,., vire.n;t. revaHdar
'

seus

regist_ros� sob pena, de mU!�;;t e
apreensão de st!a,s rC!3peçtlvas
armas, de acôrdo com o pecrc
tp nO 1,. de 18 de jal1�iro de

1948.
.

!por HAGA, SWAlVIl

MARIA DE L,OUhDES MAR

LOS

Aniv.�.r�aria-s na d�ta de ho-

je a inteligente garotinha Ma-

Lourdes. di��t3:< filha 2a Região· de Arma� e Muni-

do sr. AntoniO' MarIos re- çõ�s, em Blun��nau, 22 de ou-
-

- -
._,,,., '. o·

• .,_
, •

•

�resentante deste jo�nal, .e ,de �tubro de 1948
..

ENCARREGAM-SE DE:

. ESCRITAS AVULSAS

.

REGISTRO'UE, FIRMAS
.

ORGANIZAÇÕES 'DE SOCo ANÔNIMAS
REG. DE MARCAS E PATENTES'·

.

E SERViÇOS Co'RREL.'\TOS·

"-·1(
JOHNNY MAC BROWN, 0- "co'" boy" elegante, N'uITl

movimentado "far-west--
.

"CHAMA DO OESTE"

}1}mpolgante e a-rrebatadorás aventuras I Torcidas! Sf'nsa
Acomp. Compl. Nacional - shor� e a continua.;ão

"O MORCEGO"
.

_,
.

2,00 - Balcão 2,Oü e 1,50.

DOMINGO ás 2 HORAS

- "'-

<a�a dignq espôsà� el. Tere'z;a.
..

� ,eo.oO:-l.O.(loc'",a.-:..o.::..\_·•.• :.O.,......�.". '.�.o.. ,.r'.a..
t •

�� ""1.O.b.o.o-.a.o.c..o.o.o.o.n.O,c.O.O..OIKlOo.e.ôo....
_ 6� \I1arlos .

liV- A R ,I G ii A' gentil nataliciante

:1 -"'. -. _ f� :entamos par;a,hens.'
*� A PIONEIRA NO BRASIL �i

.

�
�

��" �g INFORMA'
- ��

�� �- .��. ��
.. �� -

��. ��.

�� Sobrevindo 'n�voeiro' �i
_

K

�
H

1 D
num aeroporto, o pilôto' Ir

�i ��_! Sabadp, _
6 ,de, Nov�l).1qro _

�� proc,urará outro de cará- �� I
.

." A Lua e.3tá pem situado pa- O Jprn,al ,oficioso do, govér.
�� .'._ er'
�� ter alternatIvo. Os aVlOes, .

�� ,

ra gçneros ·de, primCÍl:� nece')�i- 'no., de A;nço,r�� ,con5.i�e,.a, "eo-

r� quando em viagem, dis-' ��. -dade, bebidas, ljquidps, casas mo· inevit�;�el;" -a- , Te·rc�í:Ml
�� põem de gazQlina para ��. de hospedagem, cafói, rcstau - GUerra Milll�iaJ� pel�s piqvô.
�� um trajeto ,de ida c' voI- �l rantes, de-. ca�õe.s con3ta,.ntcs dft,Ru�!ia: â.
� �

,

_-

�� Q
I

. �; nações liYr·�s. " OA oçid�nJaÍ8
�� t(1o, mais uma reserva de .�� OS NASCIDOS HOJE - que o.cprrem ,çm" Berlim, sio
� - �

___ _ �� 45 minutos para eventu- i�- Possuem bons scntument03, mas apenas prçtextolS para 4�&yiar.

Empresa Ltm;i. {1 ·Mor�..,a
. _

;� ;is esperas.

.

: �� carecem de energia. Serão ri- a ,atenção m�nd�a,l, v.iáta quê,

LINHA DE ONIBUS Diária á PRAIA DÊ êAlVIBO- �;���i���.:.��:.�;!;;:.:r'.,;�.�.;.�����i:�!.����!; cos. nas oqtrus, part.es dq J!lu�do,
RIÜ. - Partida do BLA_BLU; :Rgellcia em BÍumenau ás p,rincipalmente no Médio ,&

7 horas da manhã e volta da PRAIA ás 12 horas (meio r===-'-'-------·�------_
"""":"_"_' 'f' __ "" "._,,- ... "c· ." ""_'_'. '

::�il.����::5; ::�::5�'<:.:::e :r:��::55.-
. -�Moçw�-'PMa--;c�ij-

=�

1 :::E::p�=::::.��:�:::
1 Procuramos, 'perfeitf!' d li tilografà '<;, de preferência O gover:qo., 4e .Was-hington

.

I

.

'.

_.
. ,_

'. I com prática de tQquig:r�:fi}a.
-'

'\ tconêidera' -g.ra:v,i��jll1�" a 5i�

.' JlIUJllIIIIIlIIIIIIIIHlIIlJIlIlIIlIllllllllllllllllllhllll�IIJII�J1IIllIlHIIIJIIIIJlJllIIIIlIII!� _

Ofertas p_0r escr:!:o?� C om indicação da3 p\eten- tnação da Çhina; Nacionalista,

=
_ '�. l:lOe:l e ocupaçoes a-nterxores, a

em vista' do� iJlt�m�3 alaque�
.

=
�

COM. E IfíD. WALTER 'SCHMIDT" S.A;, . dÓ3,'Yermelh�3 chine8c3. Se-

_

e:'
�

Caixa Postal 63 _._ BLUMENAU. g�l!do St;_acredi�a, os E-E. UU.
=

Ultll!lm_,as N"ovll!ld':a�es _= "
�,_______:____. :':: =: ;:= :';':=:::: : :::: :: es,tfio di;posto;' � .entr�gar· a�!

_

.

U i c�incses d� Chán:g l),e'i-Shek
< " , == t���������.����!��:.!:.:�����������.�������������:.���.:..�.�.����.�·"J.�����;�.�i�.�.���'�������.���;� t()do o au:xilip. neceu4rio, pa-

EM S E DAS ESTAMPADAS ESCOLHIDAS= �.§ *i ra ,i�so.;aPrf;>Ye#.a:'lld.o-s� :da ve;r

NAS MEL�ORES FA'B�ICAS DÉ SÃO _PAULO,= I H O s p e d e s' e �� ba· d.e 125 nillhões de ,d6lars.
ACABA DE EXPOR A ..:__ �

.

>

.,'�'
.;. p<, '.' . n � ,�� .

"
.

, . ·

�!, .' •
. U �

. para reforçar as remessa, de.

iCASA. WIELV SlEVERT I ,i s�primentos militares 'a� go -

> -
.0

H O TT'"" E L
.� ver,no: de, Nap.!,in. :

FINAS SEDAS NATURAIS ElVI MODERNíSSI- -I '..,

.

- "I;" .!
. D

1\10S DESENHOS E CõRES.
.

= H �� 'S�g�l1qp �Ill�>�g�ncja.,ofi.,
EM PARTE UIVI CORTE DE CADA PADRÃ{). - i�oi�� W oa. R," G,...

- '.3
-

E'_, _S·: .�.�.: c�osa. japon.esa. '�s comunista�
�- PRECOS SEM CONCORE-ENCIA .. -- = ,.;;. d!7;C�réia do Norte e�tã;;) ftt-

VEJAM AS -EXI'OSIÇÕES NA NOYA VITRINA ii ª� z��do �J>forços B<,l.1,*� q�e 3eja
NA MES1VIA CASA: ��

RUA SÃO PAULO, 2'78/80 � organiza<!o. u�,: úex�r�ito s�h.
. CAMI�AS TRICOLINE, LISOS E LISTRADOS' - ,� Itoupava: Secca _. Blumenau

� t· ,,>'
... ;, '.' -.

"

CAMISAS TIÚCOLll\rE, lisos e list.rados
'

a 29,50
��. �. �r'i"aneo' na Coréia dq Sul,.

SÊDAS ESTAMPADAS DESDE 14,50 _ ALGO-
. ií' H l.qi�., d� i�l(:«?ipp��r ,a parle

DÃO A 36,50 e 39,50 a, PEÇA COM 10 METROS. _ �; COsinha de primeira. ordem *� me�idional da. C�r�i�, a' que é
, = CASIlVfIRAS DESDE 98,00 O CORTE.

.
_ H Higiene AbsoJuta. H atualmente gover�ada ,por u-

-

Dra d
<

=

r "iI P
.

M �d'
�� �a: junta .satélica.

= I"que OS o maior depósito neste Município f� reços o ICOS li- . (CONCLU�
_

NA' ULT. Pi\�G)

:1 EA'DIOS ing1ezes "MARCONI" .;_ TOCA-DISCOS = I *� Atende�se a Q_ualquer hora ��
._
-

- '-',;:_:..___:_:::..:: -
-

,
AUTOMA'TICOS "THORRENS" - ACORDEõES '1�1 �� t

' .;, -;� ,
.

I. . "TOl)ESCHINr E ITALIANOS. _ ;� PROPRIETA'RIO.: Hermann l\4�nk� 'i
faci! fa-zer hôa' dige:s-

- ?i11111111111lJ 11111111111111111111111�jl:J!iljllll IHI!1UllIllllllIJ 1111111 íllIIlIl fi;: IIIU�lJlJlll� I ;�������i�j�������.����.,.�;�����������.����:;��!��,;�����,.;���1����!��;��.�����;����������������t�flf.. :::'A�:�d:u::.;�sa o Bit-

_ . ..a�_::"-'�4:�

RI"

RUA 15 DE NOVEMBRO No. _1371
.. CAIXA POSTAL, 259 - fONE. 1378

SL.UM.E;NAU_
<:;ões!
'la Serie

P12.téa 4,00 e . ASTRAL DO DIA

......��� ���.....,..._�......,.. .....................�� .......�

.............� -'-�"iô'>., -(:.c;;o;��........ _;"�,,,,....,.._ .""."..,...,q","
"

_' ."

n=ótõ-B-�U�rTí'g a" r t e n It Especialista em Ampliações de' Fotos Velhos)f ...... fotografias -_ Revelações :- Filmes'" MaQuiml$.'
: Rua. 1�5. de �9ve�brof .•425

- �himenau. ,
��"",����"4""",,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,

DOMINGO AS 4,30 e 8,15
ANN SHERIDAN mais linda do quo llunl�n, em

"A S E N T .E N fi A"
(Nora Pl'entiss)

PaUl'as mulheres vivcram e amaram assim. .. Poucos filmes
contan1 uma historia tão curiósa é tão diferente como

i,A' SeIÍ.
tença"! A historia dramatica de um amor alucinante! Empol-
gante! Arrebatador. _. Comovente... '.._

Acomp. COlll.[J1. Nacional - Short e 'Narner .Tornal.
Platéa 4,00 e 3.00 ,____:_-- Balcão 3,00 e 2,00.-
A' NOITE. Platéa Numerada Cr$ ,15,00

AGUARDEM: - DILLINGER e AZAS DO BRASIL.

-

PREÇOS· ESPECIAIS

DURANTB 30 DIAS
A TITULO DE

PROPAGANDA

Não perca esta. grande
OPORTUNIDADE
-*-

-

Faça' hoje uma '1)is_ita

SEM COMPROlVIISSO á
Rua 15 de Novembro, 389

Fundos do Edifício CAPI-:i:'AT, :

,� H,EMORRO]DAS·
Varizes ('v;eias dilatadas) e 'ulce�as das pernas,

sUa Cll'ra: sem o p�Tação e sem' "dôr

Qr., A. TabcQrd;J,
'ME'DICO - ESPECIALISTA

Doença.s a:41lo-retais (fistu la.s - -fissU?'af. - relites pru
ridos - �ueda do reto, etc.) Doenças� do estôma

go (gastrite - dispepsia ulcera do e.stômago e duo-.
de;g.o). INTESTINOS (c olites crônicas ,ulceroGa, -

pri&Ro ,de ventl'e - amebiana, etc.) .--
001'«ç8.0 -, piilnl5)es _- rins -- fjt:ado - bexiga
obesidade, - .�ztl.grecjm ento _ malátia - opila
ção (mal da ter1"',a,:')_,:-_çrisi pela - eczeI).Ht - gonor-
--- rêá/-'.-, sifi}js -- etc.

Clínica Médica de Senho ras, Homens e Crianças
Di�termia - Oznotermia Electro-coagulação

l - BLUMENAU Itoupa'�-a Sêca
<'!�"...... .... ,U &=�

',-

�'.
,,,,,,-,

._ -_,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



do

'A NAÇÃO SABADO, 6 - 11 1948
:::t:w::amWi b$"""""""::mr�W jm�"� çd!1IL ::tI::""""nn.::;C!;;m -

I
"

n e, c r- m
., ,.,

m era I..

do ,general nlJtra dia 19 de Outubro
HIO, o 'ch, I a '!f�;il1)

.-}n·1 t b
. "

1
" I

.

�;J' � € ou U 1'0,. 113. cal.,<l.�a . U:L ra,

Hq1Ublica, foi as�i�13Jado com o presidente da Republica
discurso proferido pelo general iniciou sua oração, dizendo que:
Eurico Ga�P!lT Dutra, nu almo- ."as VDZB,3 uníssonas e .creden
ço d'e confratel'l1iZm;ão, l!..'\'ado -ciadas do Exercito,. . J

,
.

nha e da Aeronáutica,
de ressoar,

.

de podei' num I�egime

lr�gal.l
Estados e 'I'erritót-ios .As pra

Chamando. ao exer�i�i.o, do pu- tícas unitaria;� cOl�gestiollaV�LI,l1der 0".Chefe do J udicíárlo, con- o ceutro e cnrruqueciam o 1,;)8-

soante a nossa mais pura e to do organismo 'uacíonal .

Hoje, g'raças ás Forças A1'

mudas, está em p�eno í'uncíona
mento O mecanismo das nOJSW"

livres instítuíções politicas,
quem julga é ° Judiciário;
quem legisla é o Legislativo.

ção
"

.

NÃO DESEJO DIVIDIR
"Não desejo dividir para do-

"Brindo á maior gloria das

nossas Forças Armadas e a e

ternidade do Brasil".

do sua tarefa, dentro dos limites

E í constrtucionats .

REGIME DE LIBERDADE

Depois:

a

neficiu da ordem. votarneuto á Pátria :

POS::iO assegurar aos que sa- Nínguem rode honestamente
bem o que é trabalho que o colocar-se em posição Ú restau-

governo velará, como tem "da- ração da Democracia" ..
do, pelas gqrantias dos trabu- A;.; ultima;.; ·púlavl'us do ora-

'lhadores e servidores da Na dor foram;'

;

vícções gerais da colefívídaue
brasileira.

'

. ,

As Forças Armadas do Brastl
'

.. quiseram exprimir a sua �é na
j)em�racia e o 'seu pensamen
to uniforme de garantia ao

nosso.díreíto de viver livremen-
te e com tranquilidade, adver- fetívaanente abrigá, os "Sofremos todos a mais livrt

�indo que os' acó�treimentos' - critica, manifestada na opinião
que se processa/in e evoluem ii

..

Hublica sem temor e sem rcstrl-
.
nossa vista :-; traduzem neees- 'A TAREFA MAIS PENOSA ções ,

stdade de. maior apresto e vi- Falando sobre-o seu gover- A imprensa é testemunha d. Enquanto Hitler preparava da guerra está na Crã-Breta-
no rlif':�e ()' gf neral Dutra: que nunca foi tão amplamente a Alemanha para assaltar a nha, escamado no velho Chur-
..A taréfa . mais. penosa foi assegurada a dlscordancía acer- civilização, enquanto ele des - chill, e. nos Estados Unidos,
o<'trt"i,,· 11 (.... (I�, um "':l 8\''''':- ca elos atos do governo. 'l'}lll-; prezava os tratados e submetia no presidente 'I'rumann, ao pas-

tl-ibuições.e- O Executivo Fede- bro cm cercá-la hoje dess., se- povos a força de seus exerci-
.

so que no Kremlin está ele
ral persistia. 'Ctn acumular, n,

.

6'Ul',dl,a, I,;UllllJ HJ LlL,.:!l-a lJO 1J"I,;';· "os, ia procurando preparar h ..)tahn, com a pacíencta de unI
'. espaço e no tempo, vertical e I sado, a dar (iS pr.meíros passos opinião publica, se fazendo de martir, como estava antes em

na estrada que levou á sua li vitima. Contava, desse modo, JJerl1m com a mesma pacíencia
bertaçào , assegurar a sua Vitoria e J u:;- \ a figura tenebrosa de Hitler:
A historia destes dias, só" ti ficá-la 1��lena�1.11ene, conqu.s.an \ Os Estados Unidos apressa

posteríoridade poderá tazê-l: do tamocm a boa fé dos rüvos. I raiu-se naturalmente em dar
com o balan ,o do L:assado ,2 l É o que tem feito, em nossos! resposta ás declarações do di-

julgamento ele todos nós", lias, o marechal Stalin. En- tador ds todas as Russ'as, o que
'NÃO E' LICITO. ENGANAI-. quanto se entrega ao furor ar- foi feito pelo seu delegado no

O POVO" mamentísta, despreza os trata- Conselho de Segurança, em vis-
Ma's adiante, depois de rcca- .:los, ocupa os países desprove- I ta do que há de intriga nes-

Nova v�rsNao dada' pel,� POI,'cllla ao aOs'ssss1"0''a"t�o' do' 'p" ,1-:"0''Aer' u.d,·eolll (ta pltular alguns dos SCU3 emrn�. nidos e desarmados, enquanto I sus declarações. Porque das

" "endime ntos e ato ti: cles, acres, cria, nas conferencias de 'paz, foram feitas, I'c:pdindo uma

ccntoi.l: I toda espccie de obstrução, ele I tecnica nazista, éom o' intuitoRIO, (Mtmd1onal) ---,Das I1U-,
do ardIl Ja conheCido. Ao pas- tre as dul'lô escadas, Pedro San logo o sr. Virg�lio de Melo Fran,

'''Nãoé li:.;ito cn;raEar (I po'\o .procura dizer, pelos ,,,('us 01' - de iludir o pOVo russo.e de ba�m.erosa.s '.TcI.·sões co.rrentes so- sal' pela .sala. de armas, apode- tiaga p'Bssentindo que iria' tor- co surgiu .no fítta.mar da escada, . .

Para elevar o nive1 do nDSS( gãos de propaganda, que a Rus- ralhar as opilliões na Inglaterràb1 e a ti agedla do dia 29, na re- I'ou-se da esp111garda e dos car- nar-se um alvo facil'. para o ·seu quando � esse' �a;Jllbem, apesar ,

'd
'

.

I . ,
.. bem-estar, urge aumentar [ .�ia é uma vitima, co.1110 a A1c- I' e nos Estado;) Uli.itlos.SI' enCla .da família. Melo Fran- tuchos e se dis.punha a. prossc- ptlrseguidor,' deteve-se e depúis de tC1; rçeebido à carga de chum

produç,80 l' criar, a rique:'.êt dt manha foi uma vitima.
.

Internamente, Õ PO\'O rU38:),co, a reportagem ,ouviu, a opi- guir subindo a escada de serv1- :de descer alg.'.tini) dêgráus de ar-

pais, a fim de fa%é:l' toda:, a Das dedaraçõcs que acaba 1 que está isolado do mundo c daniüo do dele!2'ac!o Gabino Besou- <:,0, quando foi surpreendido pc- ma em punho, d'ispa�'undo-a tão _.

t'j
�

s
.'... da�i'i("s cll.l:t ]Jal't"l'ipu'r SU'd:; ano ,(e }:).�omlllc:i;I.l· em lVlo.�cq\.l, () \'('l'dade, fica, salJ{�ndo', mai� u,:,10 sr. Virgilio de Melo ,Franco

,

--

eiabll(.'n�,e� J'ar;l, dh'tribuir, no 111arcchal,Stalin parece sair ele 111[1 vez, que Sl:�_lin, tel1l sen1prepressentindo a. presenÇ'a

·V
II1II

..'.
'.

.

•.

II " I
.

.

a'(.·IRa·,·'... ·.··C·.'0.' n"tra.·
.

.'. a .grlpe
entanto é PTeiSO Vl'Ollu%ir, E 11111 13<-1'1]111 H,:;sllS(;'tado, d{� u- i razfw, E �le Stalin o é�rraSttàr

.

- l)a�?a produzir, iI111J()I'-i'iL� o bc- mu Akll1allha cmballeiratla pe 'para uma guerra podera con;a�tÍs'iUJlI"I, nlxl.l1donüra o quarto e descera
- \

1 tPAJUS, outubro _,,_ O Pa!aJs .Ch.aillot, ondL .,e :,'('<,tizalIJ
----.-

la:-:; (J:-;Le!lta(:ücs llazistas', A di-j com ele, porque e c reprc;Jcll •.
[!

qrIC'. ;Jf(IH.:'b aUl!lri(,l;\I!':'. J';'� tCll11 aé o hall,. cll1}lullhan.u..o ;-;eu, re- .
.

t
..

l'cuniôes da Terceira Assellibléia Geral dv, ONU. é dota dn

I
icrellca do estilo desse gan- a vitoria. Exterl1amen e, senaJ.·;IT1":.,,lji,) H "1.)1.1', J'(.·I ..·,.:·,') ,,:C,. 'j'I'.ll'

•
,.'uh'c!', 1\0 lbiXtnu' Pedro ,Sa11.- I

'
.

1 i' . .• 11 te·n'
.

l' ftI> ,

j' -:I
j..

't'f' t> c 110
' , --,.

-

- -' (?S r.1l111S com:!) e 'os ::.;el'Y-lços para )'0 ...ao, co r 01" o e co W)- .CHei' elO totnhLal'l:"mu 11<10 r ·s- nüo so uma Ju.s 1 1e.a lVl:L, 01.
]I;-'\) !H"(i'I,: nl"�!lbtlll))t'"tt' ('lllu-.l1i:tg-u Leria' di::;nHn.do. o prlll1e�. dldadi:! do:) delegados. .

..
.

J' fa!'<:a ii 1l1c'.;nla sub�t:lJleia, (I I lambem um meio de influir na
l,jic:í'!(l(!,� de tr'l','.·pil'l.) ..< 11') c.I.'iw•.

·' I j"lj t.'ro que se tr::IlI:�IOrJ1)Oll 11.1,
. RC3ünU'Ul1"tes, bars, salas de h�llho, cahilJes üe l;ell'i one I .

l'
, . ._

11'
.

1 t'
' .", .

, f: .
.

d d mC:';lllo carrega c o Clll1smo os· Oplll130 PU) lea lng i�sa, a 11'an-
d,� (}UI.' Jui ,yiliw.a u :<l'•. Virgíju Ill(1J. ·']):.lJa l!l1;jteriol'a" que tanta ligadas aos quatro 'cantos da terra e úm.numero quase ln 111lt" unida e e J!!8i3l11e,; tom; sumbrios e 1:';lea-/ du os trabalhistas contra, os.fl1 1 S de uactilógrafa;:;, esl:{;nógrafas, sE!Cret.<U-ias e estafeta�.(.1<.". :\1"...·.lr,_' 1.i't.';!J_ICC\,· .SP,!:1!11IiI1 .,'!.:.•,' l'!"" •

,::{'.,('ljI11;) vern. causaSLO. >_ur- -

] 1,' 1 11 } f d d
,- .r ." - � -

... -', - - '-

Tu.do fot p.revistó c deduamelltJ. .wtendido. i' til . I çal ores, .t!.s.e ve 10 c 1e e co- conserva ores; e Uln melo e
1:1,1 !',U;'-;cs do 31'. Gi.;l!iu() Be,:ml"

.

j,,'él'llc[í!.tU relo ataque inespcra- mero l(Qes nnmista está completamente influir ainda 110S. re;mltados das
do T'edro Santiago, ante a im- O palado possui iambem l.l.ma enfermaria, onde os de- LONRES, 5 (BNS) � A transfigurado, Deixou a simpli deições americanas, em fayor
l-Hxó;;ílJilidade de revidá-lo ·na· lp,g'ados e os seus a�se6soreR podem. r�c€'óer curativos de Ul'- Grã-Bretanha dispõe agora de cidade do homem de luta c se do ea ndidato Wallace.

1 t J d ,s-2u,tia .

d
.qlleJe m01l1'en'0 em )ora arma' 0"

\lma unidade médica e mI - ot5tcuta agora como vm lIlan'" Mas, tudó isso n5.o é novo. . Enf.ermeh�as a!.merical1à.s,' nos seus uniformes' tipicos,correu péla escada acima, so'o
dispõem de toda especie de injeção para defender a ;,mut!e .:rofilrncs capaz de r,:::produ - dml de campo, com as a rrogan

I
para o mundo. Toda a arte

a per8eguíçao do dono da casa. 10:5 representantes do mundo..
.

!;i:r 25.000 páginas de micro- cias de um homem de comando, maquiavelica de Stalin. nno pas
4-traves8�1lt1o no primeiro . Oferecem até a noviidade de uma vadlla contra a gripe. filmes por dia. de um tirano sem contrastes,. �',:t de ullla repetieão e o mundo

Está a· mesma d�sempe - No deu discurso agredindo a
I
não está d:spost� a ',5oireI' ai)

nhando importante papel' no fnglaterra e os Estados Un'dus cousequenôus de:'\sa repcti
fornecime;nto d,;! informações de fazerem uma ro1itica dé ll- cão.
aos países da Europa e' de

I gressão
destinada a deflagar"

outras partes do mundo cuja uma nova gu€:rra, - procura

biblioteca foram danificada'5 mostrar que. a Russia, predis
durante a guerra. posta a todos os acordos, tem
A noticia dessa unidade de evitado as provocações com do-

microfilm�s foi dada no dia ciUdade angelical. O tdcmonioljá fo-.
18 de outubro po.r Sir. Henry

Oale, presidente, da Royal
Society of' Mediciné.

,
Sir Henry ma�ifestou, gra

tidão á fundação Rockef.eller

pelo donativo que possibilita
tará a Sociedade construir e

equip'ar a uni,dade.

O microfone foi us';"do am

I pIamente na GJ:'ã-B.retanha du

rante: a guerra pal):l m1.lnter

los hospitais d,e base 'a par dos

I ultimos conhecimentos médi
I coso
( D�pois da guerra·, a mesma

.

O Poder Executivo cumpre

,ninár, unir íl]ura administrar". Estes, os trchos mais ex-

Neste dia e neste lugar, um pressívos do discurso do prcsl-
5Ó pensamento 110S anima: de- i dente da Republica ,

,

,.._.-4IIIIIIr ...............................�............. 1IIIiI'....�...ae;.....,..........� ........�............

""""'!"f

I O j seu r s o de S t a I i n l1 •
. ,;,...---- ----

{De um observador social)

gilancía ,

"

.�
,

.

29 DE.OUTUBRO REIVINDI
COU A LEGITIMIDADE DO
PODER DE UM REGIME,

LEGAL
.�. '1 horizontalmente, nos meridia-

,�. seguir, ae��escentou: n()s' P. nos r=ralelõs, a total.id�.

J
Em verdade: se o 15 de N0- , .de, dos.·lP'Ckleres da Republica ,

vembl"oU,d:U vida a Federaçüo.]", �!;n�"lâva"j�lga�a: e executava

e a Repuelíea -- 0.29 de Outu- dbmínantõríos e: os centenarcs
bro reivindicou a legitimidade

Não

� ..

W5;mrJo ,dar o espaço con1precndido

OrçaUH'nt'os sem compromisso

Quando algue'm se dirige à cl1fún'laiia, pedindo l)ol'
�xemplo um pouco de bicarbonato, é imediatamente servido.
':;hega, porem, a· 6lfermejra-ehefe, lV1rs,,'Chalmers, e �ndaga
IcutH e prf'''''''urosamente: _;__ "O. senhor já está vac nado ',011-
,ra :1 gripe?".

. . ..

E se .a resposta é negativa, Mrs. Chalmers anuncia as

.·:antagens do nI'eventivo, Iinunfzação de quatro meses, :t par
ir d.o undé�imo dia depois da inJeção, ·reação minima para cer

o:.; individuos alérgicos á gema de ovo.·
QuatTocenW8 onu�istil.s. como, lhes chamam aqui,

vacinados e a�é àgora rienhum espi!"rou, sequer ..•

CO�SCLTAs:' das 8 ás 12 }Hf.ras - HOSPITAL 5,\0 LL'CAS
FONES: 4696

.

4697.
Das 14 ás 18 hs.: Av. João P essõa, 40. 2°, alld, -- Fune: 1088

ALL\.NÇAS DE FABRICAÇAO PIWPRlA

, : ....

AU$TRlj;(;ESILQ DE ATHAYDE

Servidores

_�(��!.�.��0�������?����.�.�������.�;t�t���������Z;�;;�����������i���'�������������i�����.e��.�������!.: RI�SlDE�.CI.A.:

IA�ençi( E G A H T E SI! Companhia. Industrial Reiner
�; PARA' CONFECÇÃO ESlVfI;;RADA PROCURE i; Schrbeder

.

:: I!!!IH!II !lIIIHIIIlIlIllIIlIlIfIUllllílllJlIllllIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIUlIII:'�; :r�DITA,L DE .CONVOCAÇAO�: �: Sãü éonvocados os senhores A':'OlllSlr:,; desta SIJ-

t: �; c1pdude a Coll1pàrece.rcln á ASSElVI1:n...F:llt W!;u..\ L 1':X,
:� if TRAORDINARIA, a reà1izár-se no dia 16 do '.'urrC!.te

. �; r: llles, as 9 hotas da màl1hã, na Séde lia SoeinlH Ll e 111.. �.\i l!lIbdE . II t•.,-,;.. . "

• Nova Bremen, com a seguinte.

tr .:!IIwm:ml!lmmmWllJ1lllfllliIlHil!llllllll!llIlIllIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII'HIlI!I;� tir desta eidad.e rúmo á sua
.� ��.ORDEM DO DIA: lercci�'a expedição ao Antár-
�� VAIUAQO SOltTIl\lENTO DE t:. . . .,

tico para a pesca da baleia.
• LiJ/ft'(;s, .Cusi!Jlirus " TrnJ:iícai� �. 1) Precl1chhnento de vagas 'mt' Dil'dnl'!i1'
�.: "ll(/ciuwús e c!ilrángeirus E·· 2) Assuntos de iJlteresse .Goeial., Em Capetown, Africa do Sul,

Hll;, 1;:; de No\'{:mbro 1}0: :1t12 1°. Andar t� Blumcnau, 3 de NOVqlll:.to dc HI13 o "WilIem Barendsz" reunir-
:. t: t, AUÇ;USTO REI�:H()W • se,.á ê! 10 navios d·e pesca. A
:� '. Caixa Pcslal '107, �: i; .

.' .
piretor' - Pre-:;fdente �� tripulação total da expedição

:� �-- _t.: LUME N l\ U -_ .! .: , ,..
.

\ �:! <'rfaz 427 homl"ns. .

�
,!'!

;- - � "'IIl.�."""·fl.O,",íl:l:llt.;j�t;'J,,<'j':.t;l,,,.. :-g.9.1J.,","'''''-.' t- ._
·

tu.- _ ••••,•.•••J.��-:.,* .l ".( r': , 1t �., •• '-J P I:lf e-.'v';'-w-ti'� ._'l'"�,,,". ttl!iJ'tIJC1q>, $o:"'" I fi' _ !JI .,,,� � '9 ",�>J � <to. � .. "i�" � ' •.•.•<,.�.'- A .....••• " ••,,_
. .r�j .' ••••••• � .:.(f •.••••••t'. 'OI" •• ..-.. .."._. fi'•• , .. '.�' ;•• t<.j'.'•• '. '. '•• '. '•••• o.••

tecnica tem sido usada para'

fornecer ás bibliotecas dos

países d·evastados pela guerra

cópias de :revistas médicas e
fc

outros documentos de valor

sempre aprendendo

-9

Desde o ABC você está

Pe�ca da bal�ia

Hoje não se tem muito tempo para.

manusea.r livros, de"\'oral" bibliotécli.s.

Mas, para a. leitura diária de um bom

jornal. há sempre um tempinho. Tome
uma assinatura do "Diàrlo de S. Paulo"
e enconkará permanentemente em suas

páginas um mundo de conhecimentos.
úteis e de informações oportunas.

Procure ainda boje o agente 'do
"Diário de S. Paulo" nesta cidade.

para pe.:::quizas médicas.

Já foram �ju::ladas dessa

F}ancira 173 bibliotecafl.

AMSTERDAM, 5 (SHJ) -

o navio:-fábrica holandes�'Wil-

lem Ba·rcnd.sz" acaba de par-

CR$ 180,00 ANUAL
ASSINATURAS NA ÁDMINISTRAÇÃO DESTE:

.TCmNAL OU COM O AGENTE SR .. ANTONIO lI,f,4RLOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



secundarias são, a de patrulha, de fuselagem e os tanques de t batente, que R€ compõem de

6110cidUde
de ;) polegadas, e de víão extremmaente perigoso pa

de reconhecimento f'otografico, combustível colocados nas asas, met ralhudoras de 20 rnm.. de � fuguetes "TINY TIlVI", de ra qualquer navio que se Ih,

de lançamento de 'minas e a de foram_ele grande auxilio' na 16 foguetes aereos de alta yc- 11,75 polegc.das, brnalll este a-
.'

ataques noturnos de torpedo. marcaçao do novo recorri de ...

[ .

. _': .:... '

'...
,-

111.236 milhas, cm 55 horas,'
- .

,
:,'

; '.

'

..iÍ. .
- SBm escala. O rócol'cl. allt:go do

I
,llil!II,!!!ll'III!llf!lll!lm!I>J,lllllllllllllllllllllIllllll1IIIIIUllllllllilllllllll"lIllllll!lIlllllll1llllillllll Illlilllll!IIUU,m

SlVLt:\IO_R, RAIO DE AÇAO
,

' .' , '.

B-20 era de 7.916 milhas, do f
....

r> C ,." . .

I di tri
" .: .

O famoso "Lockhecd P2V" Guam aos K,tados Unidos. n Ormaç08o . amerelalS e ... n ,.us rlal '

tem, sem comparação, maior .' ';I_IIIIHIIII!!IHllilllilll,S!1i��l!iil!lll!lmlliIIUlIIIIUlrllllllllllllllllllllllllíl!lfllllllínumüUilt·ttnlÍlrtíllll1111111111111A' primeira Vista, o "I'arta-
raio de ação do que qualquer ruza 'I'ruculcnta ' impressiona81e opera como, um caça, ape- t d b t d

_

ou ra aeronave e com a e' a, pela altura do seu leme de di-
sal' da enver-gadura de sua .aza M

.

1
'

1:' arm la, e o seu alcance pode ração, que tem 23 P8S, e Pelas
que é de 10u pés, e apesar do -

.

seu peso. E' rapdo e tem inu- ser calculado em 5. O�O milhas suas linhas narodinarnicaa . Os

meras 1.�o3sibilidades, embora a ao ponto extremo marcado pela seus dois motores de 2,500 ca-

sua missão primordial seja a "'lo'artaruga". Lançou-se ao .ar valos tornam-no muitssimo po

de patrulha. Alem disso, é uma empregando decolagem de jato ii tente. A sua classificação é de

das máquinas aereas de comba- .a fim de levantar a sua carga um avião médio de patrulha c
São .Paúlo (lVIcridiimal')

te mais pesadamente. armadas de 85.000 Lnras da frigta de I está incluído na classe dos de
Conforme notieramos; realizou-

, d' d ) Porth, Australia . Os tanques 60.000 libras. O seu poder CGm
dos nossos dias.jpo en 0-3e mes

.
se com a Argentina uma gran-

mo dizer que se trata de um ,I ( i de transação detecidos, no mor;

verdadeiro cruzador dos ccus . ! 'tanto ele quatrocentos milhões
• a� \

A suâ missao nrunorttíal e a :
(I e OCiSla

de cruzeiros. A noticia teve a

de patrulha anti-submarina' de III eg 'Ilais satrsrnturía repercussão
longo alcance, tanto de c1i� co-/} : nos círculos industriais, e co _

't 110i'u ,,",' suas 111 sso:

")
A FIR..MA COl\Jr. E IND� F.AV A S/IA., OFERE-

'_110 � __". ...._uu_���."'_'�_. �_"
�.;'1

I mé.'rciais de,' S.ão Paulo, porque
_ _

�.

.

-_
� CE 'A VENDA AS SEGUl NTES BENFEITORIAS DE

. veio contribnir puni ,a quase
Gra-ude numero de pes ,

I
SUA SECÇÃO DE ASCURRA ; totalidade dós excessos expor _

sôas se curaram do esto- tá
.

mago, usando Bíter Aguia 1 DESCASCADOR DE ARROZ, marta TONANNI,
avos.

Toda vez Que SB anuncia a entrada em 1l0SS0�� portos de

I com tres Hrunidorea, classnrcadur lil:'" P'·', Apuramos uinda qur: [i tran .iavíos 'H'aZC�llo "�aáegamenw de batata estrangeira, não tal �

I
(1'I�IEUR) com nroducão de 8 suco» I'{)l', .ora

.

.i.!li1 t1'01118'(o.5 que, aV1UOS uc assunto, tomam a natatinna pa-"
-' , sação estão ligadas gr:u:i:Ies fir- "-

movido a eletricidade. �d \...U," to, e metem o pau no nosso povo c nos nossos' gover-
mas produtores de �3áo Paulu .

I 1 i:)ECADOH 'DE ARROZ EM CASCA, c'Iindrico, com .ius , Ura, muito bem l ::;e não Iproduzimos a quantidade, puflcfen-
fornalha económica c produção de 300 sacos cli'úric.3. e que outra granJe venda clt. _0 ue i'J<tLatéltí para o consumu interno, é lógicu que se impor-

I. 2 �RE'DIOS GRANDES, um de ;\ 'tndan:s, 'ine ::? t(':.;,dl):� !-'e eilLa':ni,ll,a, [JI' 'Il!oyi ,G uêltata:.;, e' qUl\m achar nvm .que 'Vá planta-lás ou cmdmgua-
"

dc!)tiTL<l ao deposito c outro ele dois andares dC3tiJ da p-.'lo sr. Gel'Ya�j() Seabra. JUl1 lllais pitoresca, que vá plantar batatas! Todo ° mUJldo lnl-

nado á maquinas. \ iJOHêL (;01",i:LS ue ev1ller: l�Ul' que ndO o rpctémos razcr nós, que
1 MOTOR OLEO DIESEL, tipo mc)(1erno c()m i)omentc � Além dr' ;�a 01JLTa"�() ('(\m ê _àmbem temos barriga, e quem tem barrJga tem fome,. e Q.uem
llm mi'c; de uso. força!) PS, rr,HrCH 'vVITTE. ;! I Argentin:�: "otit;'<1'l- i�e'�n;;:li::"111 ,em fome precisa de comer?

2 MOTORES ELETRJCOS, um "ele 15' PS (.' outro ,�;� jll COIU a Africa do Sul, as Indias l)izelll os cronistas: "a Holanda, um país tão pequeninor
:3 - Siemens Schucker -,. h Ocidentais Holan·c!es<'.s e até .:ujo SOlO Ioi quase tOGO tomauo ao mar, pruduz batatas para

1 TERRENO, sito no centro da ,-ila. de ASCURRA', 'ii '

_ _ _ _ _ _ _ vv!l1er, dar e veneler, o Brasil, este gigante, dentro de CUJO ;001·
onde se acham 'encravadas as bemfeiol;ias do des- );1' F bA d' 1";0 cabe um punnmio de liolanmtS, e obngado a. lmp,Ol'Li:Lr 1.M-

,I: aça oa 1gesí.::o, usan_ '. 1cascador, Com a area de 2.700 m2. )
d de' I"Hla.,;

de qU13c.r te-las 11'11:1S uU COZIdas na mesa _ l:!J UIVei ;se

-"a"li !�','); c'aol' ;xuntãese BaI·�Tí'e8·.IlR<.'1;;:oA-eGs_"'_'iU1inA,
'

.

E�';'
\ � .� ,,,11contra1' maior, numero de asneiras elll frase tão peqltena:. m

Ofertas para COlVI. E IND. FAVA S/A .- :10DEIO, i;l'lnWlrO lugar, a Holanda não produz batatas para COlner uar
-"""""'iIi' "�"?f� ;�l puro. " Véll(ter. .t'l'ottuz Bomel1te para comer e vender, pois nunea

;]oubem()�,' que a Holanda desse batatas para nil1guemJ pelo nle�

"A ��a-fi nos para nós que as vagamos em muito bom dinheiro .(bom

A� u· dlltnell'O, tal�vez seja 1or<;a ue e�pressão, mas que pagam?s, -

I )-�-, ( .

1 IJ.aga;;l1os). li:m segundo lugar, �!,o passa de lenda esta afI�n:�-
. .

,i tlva de que o solo da Holanda fora quase todo comado ao mal.

r o Jornal de 111<1lOr I! A verdacie é quc, tendo duas teúàs costeiras em nivel mI,.
r r::irculação no Vale du 11 baixo relativamente üü mar (da.í.o Ilomé de !iises l:ra'ixos_J;Jf1'
! Itr

.

r

'

I Holanda. viu-se forçada a cunstrmr grandes dIques para eVItar

I. clJ�1. constanites inundações; por detrás destes diques, há LI,ma :zona

I I I Venda aYUISa na I chamada "dolders", posta a' seco com muito custo, e que forma

., I "Engraxataria :l\liro" I grandes ca�l1pos de cercais ,8 l�icas pa�tag:el1s l:'p_ra o gado; m�s
I /)��_ _ _ __

. _( I em !_;omparaçao cc .. ll a cxtençao territOrIal .da Holand�, taIS

I
. "polders" ,nada mais l'epres€ntam que uma Simples partlcula de

--- ---'-_

terra. A:; a.3l1eiras c()n�ldas nesta Irase .lugar-comum, qU€ ·,:s·

\J (;li ta'lllOS dissecando, 00mecam na Holanda e acabam no Brasil.

\1�iU'V J sto aqui :l�O é tão gmh�de assim como fazem a'credit�:t: as. car�
�;�) 'LaS �e()grafI�a3 (llO Instituto AgoStl111, pel:> menos sob o ponto

�Y .� de VIsta agr!cola. Temos grandes cxtensoes de terras absolu..

DIESEt\:f.\ Lamente implantaveis. Temo� a sêca que é LJlma calamidad�l e
� temos certos governos que suo outras. (

,

:J!tuto.'/.e& f.1/;J:' C?arnini>.ikô Alem do mais, quem pode comprar batatas hão vai plan-
JlGl,(f224 ra,'-....2 .Jn.dud�.iad

fi

tá-las, é lóg�ico! COiln·eça qu-e seria preciso importa� maquinas ..e,'

)l&iMM Jllalúúm,:;j (l qu·e ficaria muito caro. Assim, em VeZ de imp,ortal'irrtos ma

quiIlas de I.,lantal� batatas, nós que não somos burros; ím:porta":
]]'05 batatas e maquinas de descascar batatas ••• até que a Ho
landa de um jeito de nos manchl-las já descascadas - o qu·e
:-3el'ia uma mão na roda.

ALMOXARIFADO
EDITAL :JE CONCURRENCIA - AVISO

De ordem do senhor Ten. CeI. Comandante deste Bata

lhão chamo a atencão dos senhores intere.ssados para o :EDI

TAL DE CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA que está a

fixado neste Quartel e na Prcfeih:r� .Municipal desta

cidad:,./pa,ra' o fornecim.ento, durante .o proxlmo ano de 1949, dos arti

bUS constantes dos Grupos:
IG-07- Matéria pnma, produtos manufaturados e semi ma- .

nufaturados para oficina de seleiro correeiro;
,

==-.

IG-ll- Matéria prima, produtos m2.nufaturados e semi ma

nufaturados para oficina de carpintaria ;
1G-13- lVlatena prima; prOdutos manuíatul'ados ·e semi ma
nufaturados para oficina de sapateiro;
IG-19- Instrumentos musicais e marciais, acessórios, etc.

Il:i-�O- Al'tigos. ele ,�xpediel1te, escritório, desenho, etc.
1G-21 Livros de ·_;3cr1col'io � lDl'Pl'\:';,sos:
lG-31- Material de limpesa e conserntção
IG-33- Peças para viaturas automóveis, sobressalentes, a- REFEICõES A1'.rULSAS
cessórios, etc. ", "'Y. .tfí CHURRASCOS lJIAR1A.11-IENTjJ}
'Outros artigos de uso corrente não especificados nos Gm- Instalado nos baixos do EDJFICIO DA FABRICA DE

pos acima e co.nstantes do EDITAL afixado nas repartições já GAITAS em Itoupava Sêca
citadas.

. �. i"fttt.\·
.

HIGIENE ABSOLUTA.
O 'praso paro inscrição elos concorrentes e entradas das

pro-l PREÇOS J.l!íO' lJICrJS
postas será a partir da presente data até 15 do corrente. AMBIENTE PURAlVIENT� . FAlVIILIAR'

A abertura das mesmas, pela CO iV1l8SAO DE CONCOR- :V.IIIiIIIIIlllll!llIIIiIIIII'iIIlIIIIII�lIIII!IIIllmllillll!llr::IIIIIIII_1IIiiIlI1f:1::=:--�.,li!.i@eWIl!l!!l!l8fiiIl/i:#�_iIIllii!l!aIilIlRRB!!lIlIIiII::I!lII1L
RENCIA será feita impreterivelmente as 14 horas do dia :w·1
do corrente mês, devendo estar :presente todos os licitantes ou

, se faz-erelll represenul' por pessoa dévidamente credenciada.
Quaisquer outro', esclarecimentos sel'HO nrontpm.elite f"n'

l1ecidos aos interessados dirétamente no ALMOXARIFADOdes
ta UNIDADE, todos os dias uccis das 8 as 12 e das 14 as 17
horas. .

i":
Quartel em Blumenau, 1.0 de Novembro de 1948.

LUCIO RICARDO VERANE, 1.0 Ten.
1. Ex. Almoxarife.

-��IDas Faculdades de Vien a, ;Austria e Rio de Janei-
)i1'0) - Cirurgia, operaçã ° do béttaa, estomago, via� II \

biliares, utero, etc. - Neurocirurgia, Moléstias ,)de sbnhoras alta Cirurgh, -- i I
Consultas no ROsPital�o �:: 9 ás 11 e da.s 15 ás 17

11i I- Blumenau: - F.mal�t e�} Santa Cata'tina
11..1'1111111 •• _. Iii IIIIll .,m ... 11111""::' 1.1. .ml!: •• 111 1111: \Il1lll!m I 1111111mml 11m!!h

\

). .e. H·�_';'�.:;�O poderoso 'Qvião
A bordo do avião "Lockhecd r "Tartaruga Truculenta', tende

P2V Neptune ", chegou a esta

I
marcado o record mundíal. d�

capital, onde j.crmuneceu al - distancia, de 11,2:36 milhas, da

guns dias, o almirante Osbor- Australia a Ohio, nos 'Estado�
ne Hardíson, chefe dos Nego- Un idos .

Cios Pan-Amerlcanos para as O "Lockheed P2V" possui
Missões Navais dos Estados tudo o que um piloto uossa so

Ustdos e Inspetor Geral das nhar, sendo tambem um avião
missões navais amer icanas . O relativamente fácil de pilotar.
almirante Ha.rdison, que realr

� uma viagem pela Ame rica.

do Sul, vísítou Santiago do

Chile, Buenos Aires e Rio de

Janeiro, daqui partindo ipara

Belém, de onde rumará para «

Venezuela, devenuo visitar ain

da o Peru, a Guatemala e r.

México, .completando uma v.a

gem de 18. 4uu milhas .

O avião em que viaja o almi

rante.Harrlison foi batizado em

l!:i47 com ó nome singular etc

Um barco novo para recr-eio

com 6,50 mts. ele comprimen
to, 1,70' de boca com c'�bine
aé,ro-dinami�a fechada.

Informações
ção,

reda-

puro.

l\tJi&;isté rio Guerrada

310: B. C.
Aprovisionado):

da Guerr�.

31- B. C.
SERVIÇO DE APROVISIO,NAlVIENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA ADlVIINISTRATIVA - AVISO

DE ORDEM DO SIf TEN. CEL. CoMANDANTE DO BA

TALHA0 CHAlVlO A ATENõÃü DOS SENHORES INTERES
SADOS PAHA O EDITAL QUE SE ACHA AFIXADO N.It.:i:)'l'l!J

QUARTEL E NA" PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A

CONCORRENCIA ADlVlINISTHATlVA PAHA l"U1{N.H;Cl
MENTO DURANTE U Pl{úXliVIO ANO DE 1!.M9, DOS SE
GUINTES GRUPOS DE .A.I{TIGOS:

GRUPO IG-22- GENEROS, DOCES E CONSERVAS A
LÍMENTIClAS
GRUPO IG-23- CARNES (CARNE VERDE)
GRUPO IG-24· PAO DE TRIGO (ou upenás a confecçiío)
GRUPO"IG-26- PESCADO NACIONAL
GRUPO IG- 27- FRUTAS, VERDURAS E TEMPEROS
GRUPO IG-28- FORRAGENS (cana forragem'a, etc)
'GRUPO IG-31- MATERIAL DE LIlVIPESA
'18-34- COMBUSTIVEIS (Lenha em toras)

A CARNE VERDE E PAO SERAO FORNECIDOS, PELOS
VENCEDORES DA CONCORRENCLA. DIÁRIAlvrENTE, ME
DIANTE PEDIDO POR ESCRITO FEITO COM À. NECESSA
RIA: ANTECEDENCIA POR ESTA UNIDADE, POR CON�
TA DO ESTABELECIMENTO DE SUBSISTENCIA DA RE
GIÃO.

OS DEMAIS ARTIGOS. IGUALMENTE lVIEDIANTE PE
DIDOS POR ESCRITO QUE SERÃO FEITOS A MEDIDA
DAS NECESSIDADES.

.

OS SENHORES INTERESSADOS ENCONTRARAO NES
TE ;QUARTEL, NO SERVIÇà DE APROVISIONAMENTO,
O EDITAL NA ÍNTEGRA PODENDO AINDA gSTE SER
VICO FORNECER QUAISQUER ESCLARECIlVIENTOS QUE
LHE FOREM SOLICITADOS, NOS DIAS UTEIS DAS 8 as

12 É DAS 14 as 17 horas.
O BRASO PARA INSCRIC"�O ENCERRAR-SE-';\' NO DIA

15 do ÇORRENTE.' •

AS PROPOSTAS SERÃO ABERTAS PELA COMISSÃO
DE CONCORRENCIA IMPRETERIVELl\1ENT� AS 14 HO
RAS DO DIA 15, DEVENDO ESTAR PRESENTE: TODOS OS
SENHORES LCITANTES OU SE FAZER REPRESENTAR
POR PEssoA DEVIDAMENTE CREDENCIAD.L\.

.

Quartel 110 GARCIA. 1°, de NOVEMBRO de H:l48.
Lucm UICAnDO YE�nANF�, 1.0 Ten.

A

�'Lóckheed�' trouxe

ar e
,

3:'Ili!!llIt./fi iQI5iMliiRii!i_�'I!!o1WWõ!"hHIiY�

Restaúrante I

C�averna Ali-Babá.

HrcrradaGebhardt

A t�<:rilço mod�rnJ" utilisa
Cimênh,_}.I\mlan�o ttarnlf, dl'iP�H;sar.do o carl<;'

,imo cobre, O mqlaroal [ternit é le"'" I"cor· �

rupti'r'oi e nõo r6quer cans\lrva�;ão d3 Osp1l(.:a

o:guma. '-.
..

A Fubrica Uerr It afame" ainda iuO'» para

vanhlaçó� de ar li) gó>, paro osgotos 9 canalj.

)'açõ�s; �m, 9o?lü\, chopos �n;':ul(Jdas a !í'JOS

'Pe,;a catálogos

ETERNH ., na BRASIL CiMENTO AMiANTO S. A.
SÃO PAULO

Cio. Mercan fil ,-," Victor;:Probst
,

tBLUMENAU ·· ..·:Rua·�15:de··Novembroi·519

.

.

_,ç-"",_"'- _'

�� �'A; NAÇÃO"
----:-.,..

o jornal de maior circ·ulação
no Vale dQ ItaJaí

Fortifique o seu estoma.

go, usando diáriamentc dois

calix de BITTER AGUIA

puro.

ao Rio. o

EDUARDO PALME/RIO.:

y-cijWJ JeIULCÚYte-S FUJ. �J
PEÇAS EM STOC1\

.� ,

�
l!l.-�s..TORNA-SE CAI'APEÃO DO BAIRRO I

E LOGO A;; I>RI 1:i.�A· COLH'; tS �I (_'.�Iísa nu""

liol,;; O'; \'�,T�nl::;'� de:-:a! 'Brecerêun; a sê.lude
\'ultull C l.�J!n ela :.:t fUl"t;a, a energia ....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A ta,�a�·:cle dinbeiro obriga
�'.c" \', " �Q,.pra� r. Jj�If�,e"

É por esta razão 'que "A EXP.oSt.ÇÁO" VEM,BE_
NEFICIAR a população de sta cidade:'�' Intes-ioi-, tor
nán'do o, seu formidáveÍ st:'ck de FAZENDAS� ROUPAS',���:!-'':;·�if�:''... :-;',.1.i! ,�'t..r..L!.:;L�;5: :_:: � :.,. : .•__ � ; �.,: _.

- �"

FEIrAS, ETC. ETC. ';,t prêço s nunca vistos e que jamais
. ' - '.i""

v.�JJ.a.r.i\,�., '

"

. i' ,

Aprovei�em esta uníca oport-midade e convençam-
se pes�oq:lp,.enl.e ,Q,li na ,RUA l.s. DE NqV�M�RO, 1,46,4,
é; q1,.!� .�.té ho,je",se f.e_2;,,:r�a�m«:f!Je uma, L,IQUIDA.ÇÁO .

S'ó nãO' compra barato quem não; quer _. Tecidos
mais tecidos: •. tupo a, prêços de; fábi,ica - VÊR\.� ,�. . :"i "" :

M •

�
_ •

PARA'CRÊR � '!�

1'-••• _ ..

! <:-

��; ".. .

')"

nas Industrias de

,� E'Ç E 1 T �
arrecadado em 1948

Até Agosto' Setembro Total
65.412.00, 65.412,00
127.661,00 21.4v5,OO 149.096,00

311,20, 311,20
38.694,30 6.135,00 44.829,30
13.7,14,:30 8,00 13. 7�2,JO

--------

27.578,QO 273.370,80
...---"

� ..

12.�O.OO12.000,00
5.660,00 5. '60,00
1.5'00,00 500,00 2.000,00 \
1.889,70 '25,80 1.915,50
1.352.00 169,00 1,521,00
2.765,30 105,00 1.870,30

1UO,�O
,-,

2ü,80 ·121,60
74,80 .74,80

2.891;30 2.�91,30
64,60 7,20 71,1:$0
640;30 352,90 993,20

43.023,90 5.540,00 48.563,90
72.949,50 15.. 863,30 88.812;80
11.040,00 1.280,00 12.320,00
1. 800,00 600,00 2.400,00
16.050,50 .

1.648,80 17.699,30
1. 225:00 ,400,00 1. 6�5JOO

�T2,80 6,72,80
..

175.700;50 26.512,80 202.213.30

� ................... - ........ Cr$ 273.37cí,80
.. . . . , 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. � " Cr$ ·202.213,30

L: Jt' ',.1 I .. i!<

071.157,50

....

'

,
" ..

......................"

, ..

TOTAL DA RENDA ...... 0.0 ..

D E �,P E S A

, ,

.... • ·;;:f • ," ...

10. de' OUtUpl�O de 1948.

ANTONIO. KA,l\11VIER
TesoU1'eiro '

,� -. '<", .." '

excursaonar--

'.:
.

li

ENTENDIl\I_ENTOS PARA .. A REALIZAÇAO ,DE
--,----- JO GOS

ITAJAI, (E)- -,,- Conforme -cursão .

DOIS" :.

.!�.

palestra mantida com um de;;;-I Até o momento ern que r;edi::
tacado paredro sulista e per - g iamos €:ita nota, nada de con
tcnccnte ao Ouro Preto F. C. ereto havia sido feito, pois 'a
'da cidade sulina de Creciuma, guarda-se 2, confirmação do re
o qual se encontra atualmente f2rido clube sulino;' para as da�
em nossa cidade, manifestou de tas definitivas.

até a. data p.res.euteJ .

sejas de .fazer, com que a Soc ;

: D.ante (iOS Qdlha:l1h"'ô feitos
os Estados Unidos já to- Estivadores Ir·. C." fze :se u- do clube de Zico �iH o: esta��ram parte e�' 28 ;�ue�- ma excursí.o pelo sul do Estado mos certos de que não dccepcío-

,'C' «..

tendo jú en trndo em errterrdi- na rí.o 03 scus con'terulorcsç.pols
mente C'11 o Sr. João Neves,' conta o Více-Camoeão .da L·.
presidente da Estiva. afim ele B. D" cem um f':)l·te conjunto,

: ,2 .. ,que, nos Esfados Unidos, 8:::1' efet�ado dois .1o:;'os devendo cE.í.;az de tudo, para n1qlit�r suá.
há 22 uníveraiderdes com ser o primeiro com .oOuro Pr-e- invencibihdade em gr��l�dos
-escolas de jornalismo: e to F. C. patrocinador da ex-: inter-rnunicij \ü�,.

'

r-as, a primeira das quais
foi a da Independenda..

:: ;':���jS��:�::;: r I-A'R�T.�E"-F"A"_T�O-S--;E'·--;C�I·"M··�N�T�O'"!- -,"doutor" em imprensa, t ' II 'E f,
,

t
.... '.'

•••
..... ..

=, ..... Il'ii�:ued: �:�;��:�A�r��� l L'a:�. r'l"l'hns . A'Z�11!'1'tH, • M�r mo'r",}"'D'a tna, -ern Washington, custou t· U:J 1 >J U "
.

1 milhão de vdóllarsj e que, t
"

"

t',;��n!::wfi:ar:ci::.:;:: I Tubos ,d e Cimen to I
çia de. 750.. OOQ dóllars.,

t ,
t,,' Pueffer· & Cta. ,t,4 ... que, na Inglaterra, yen-

dem-ee d'iariamentc cêrca' .

, CAIXA POSTAL. 4R - l"ONE 1081 1de vinte milhões de estam- t RUA DUQUE DE CAXIAS, 8 'tpilhas e selos, postajs atra• t .

v és da�3 24.000 agências
1, ' .,lUlnenlU '_. tdo correio c dos 15. OOº,pos- , ,J ��.........�..__...-.�� ...............::.......�...._..._..��..-..�',los vendedores de estampi-

lhas i�,staladas em todo o
I

lerritórÍQ daquela nação.
SIWUS1TE.

o Vltai!faU�r .Eh:::trt�!_I· \\:or1115, �tSTat;r�nan a cr.er g ia elétr;t:O' numana, põe todos us

.rg-ãos em perfc i to h.1Jciunamento. - Encom. 110 Rio: - IN S TI T U T O V I T A L [- .

Z A D O R � \V}O H. M..._" - 17. RJ:a Ale indo Gua nahara - S� � tJutJ.

r

5 ... que um quinto da popu-/: ,',) ,:,' '. C", �b" �}ul'auhJ:Dcl�""';'lla';i,C" a.,luII11el1iL
lação norte-amerçcano <l.<. _�=r,,:,:::_.�������'::::::,.:Z���2Z�����������:::::

,

corre diari�me�t�' -ao :eÍpe- I. �. S!n�icato':, d! s 'rra,bajha�ores r.as .Iudustrias1ma; qu.e êste e, na ordem :.. -,' ,

'..'

,de importancia, a quinta: de fjação e Tecelagem,indústria' dos' Estados Uni-
dos; e que, na-quele: país, o ::
valor arruzd.- dessa industrie -

é de 1 bilhão de 250 mi- _

I�.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA·
C O N V O C A c A O

'

;;,
.

A Diretoria, por seu presidente abaixo firmado,
::'

convoca os associados para uma Assembléia Gcrnl Ex- _

traordinúria que se realisará na séde social dêste Sindicato. ª

I § á rua 15 de Novembro, 642, dia 7' de Novernbro correu- ª6 .. '. que a onda elétrica pro- § l'en�e --- (lr,ffiJl1g0 .-- ás 9 horas (:'111 prüneil'a COlln'(::J- ªduzida per uma ,elnISsora...::.. .. ção, e ná.') ha"endo número legal, sPrá feita segunda :.:::

ao ent,rar em contacto com I_� CGnvocacão l;ma hora 'mais' tarde, á::l lO hora:", qua1ldo
',1. reunião será lev" da, a efeito com ',lu,üquei' 11Um'31'O ::um éi.·�arelho receptor, põe I :: c>

::
em Ifltividade centenas dei § de ��LlC·'OS pu·sentes.
milhões d.e eletrons; e que,l§ A ORDEM DO DIA SERA' A SEt.;'U1!\TE:
ein condições normais? ca- §
da, um dêstes eletrons é 0- ::
hrigado a mudar de rumO. I �
um milhão de vezes por se- ê·· �
gundo. >1 �:z';::::::::::::z:::z:��::z:�::z:;::::::::::�,=-==���_,,;_

R
.

. ";

lhões de dóllars.

Dis(:l!ssão e aprovaçãó do Relatói:it) a se:1' cl1e2.mi-
nhado ao EXiITlo, 8n1'. MinÍl,tro dó Trabalho.

13lumel1all, 22 ,de Outuoro de 1948.
(ass.) HEITOR JOÃO GUERREU:,o

=

Norte do Paran4
I' r\a viua do l!Jvrador oiio' há 'f'il'as. I�:is suas lides aiúl'ias, o s(:u trabatho consiste em levan�.
lllll' c:êú?, despe.rta'r ,iU:1hlllll'llt;'.CÚlll o. ehillTe<ll' da p:;;,,,al'atla lIUS arv(Jr� dos, qUantlo o sol_ desp':'fl_

I' t' Ia na 11ll1:a do hOrIzontc. \<11 lInlf'l1llal' as vdcas c, com aquele ICIte puro, loma e os seus Ó "C3_'

-1 fF" IlldU!íIlO .. Depois vai ,cuiela!' tie lavrar a t('�ITa, Jlodar aS ar Vul'CS, fazer colht;itas, regar as

'plantas, al>aSlcecr as 'JU:tllgeuOU_l"JS, galinheirus,' chiqueiros, etc., n um serviço siuc.rollisado,"{!ue dá
.

gosto ra7.�r. ' '.' .' .

" .

A vida 00 ei.llll)Je é bua, lllas quando a ter,., rel1'ihup �r,l11 generosidade, como acontece no

:-"ul',le' do' Pal'aJi;�, onde as pJ'(.1du ;út's superalil as espetafivas mais otimistas.
,

As excclen'cs ,;I'Iradas de 1'0 lagr, 1, conjugaúas ccm o caminho de ferro, c, ainda, os serviços
or,!!,i!lliZlHló�: de C:llllillllúcs e ou'I'OS veÍc.u'os, llossibilitalll os Cll1lJU,rques na ,hoI'Ínha "H".

Para' ler li segurança de u na \'ida fdiz e abastada, adquira sua gleba agrícula, cu�u facilidade
.
de P3aull'nlo d�

OlA.:UE T'F.iRRAS ::NORTi; no PARANAJ
a maior emp_'eza ct.4onjzadora df1 Alp.(Srica do Sul

QUE RESPQNDl!:RA' EM Q uÃLQUER. �'POOA PELA EVICt}AO
.
Para. mais informações dirijam-se: '. .

.. .' :

Agência Principal e Centro de AdmÍJ1Ístrac�·o
LON )RiNA, R. V. P. 'S. O. - PAP..ANA'

ou·Sédt t·,�';'
SÃO PAULO, nUA S. BENTO, �·u.9 � 6" AJilJÀ.f..

i:'!i- r'
ó' {

I,

MARINGA'
o� intel'essarlos .�rn clJe da i:Ollipulltllà enlre t>ltÍOS {' (�Ssa cidade; CUlldada nu c.tl·acão

da vasta ár(':I de il1'oP!';:::rl" de \lmdns da t.:o�llr>anbia cm !\.1:'\faz('ndas em pleno progrésso. ;if'_
v�rfio comparecer· na Sp\,líO lUNGÁ, \JXIC,' LCSAL DESSAS
THANSAÇõES. (Ih OI, I2 11(' Il('Ôl'ÕO ,.'fi o Mel ( .'

.

Tilulos regisll'ildos SOnIpra de DATAS e CIIACAllAS ntc· 01'. :; lO. de iri de 'se(cmbro
de 1938.

..

q)

NOTA: - :NI nhum'>agt:nte de vpnda está autorisado a receber C::'1bdro em nome da
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V.'. S. PODERA' ECONOMISAR DINHEIRO 51 FIZ ER SUAS COMPRAS NA .CONHEqDA

A CASA QUE SEMPRE VENDE MAIS BARATO .'

.

MANThM UM GRANDE SORTIMENTO DE SEDAS, TAFETÁS, ORGANDiS. CHANTUNGS� BOLsAS� 50 MBRINHAS, CASÜvURA$, :LINHOS NACIONAIS E ESTHANGtIROS,
.

CAMISAS, CHAPEOS� CAPAS, BRINS, CORTINAS, RÉPOSTEIROS, AVIAMENTOS, ZEPHIRES, ALGODõES E MIL' OUTROS ARTIGOS.

Compféto dos Artigos -------�.� CASA ZIMMERMANN
__, _

�ortim.ento Compléto dos Artigos da

Fá,.brica Reneux S/A. RUA rs DE NOVEMBRO, 1051
-r-'_;,EM FRENTE

AdverteDcla
. -.;!� .

.

.

/;iNANKING, 5 (UP) - O

aos ladlto! britanic05 para'l�que abaadoneDllo país '_tA ,Ai�da.
r e D ta n c I a .. d o g' a b iD�e. t e d e Cba�g:'�altAChek

a_

Miílistro da Defesa Nacional,
���,eral Ho Ying Chin decla

r�u que a queda de Mukden

�:Í'�ixa em liberdade· cerca de'

3ÔO mil lIoldados' comunistas
J;l�� um ataque g�ral ao rior

t�",idá China, inclusive ofenai-
··w·-:, ' -

v.�� contra as importantes ci-

dâde� de

oe J a
•

I s

"VIAGENS DIÁRIAS
Domicilio á

'I

merlc
..

• AX KO.RADT..

MAQUINAS
Rua Ma:ranhão, 21

I! MOTORES PARA INOlJSt'8.I&S· '
.

Telefone:
.

1405

. Motores elétricos nacionais e estrangeiros

Transformadores trifasic os estrangeiros qualquer volt agem :

Motores Diesel .- esta cionários e mar-itimoa-

Alternadores' (gera dores trifásiços ou monofâeic os)

Dinamos (gerado res de corrente cQntinua)

Elelro . Bomha� para .domicilio, indu5tri�; etc.

Motores á Gasolina - estacionários

Bombas de água. com motor a ga.$olina

-**-

Aquecedot'Q.f de Agua U CUMULUS" (Suissoa) - c1é trlcos c automáticos

iliquina3 de Costura UH USQUARNA" impor tadas
'

da' Suécia

-Produtos quimicos para In dustria3
'

..

.
",
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