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:V_ATICA:t!0, 4 (UP) �'foram adotadas durante o rc-- luta eontrn a Igreja Católica talecimento da uniao com Iovaquía. 3°. Luta!" contra o per toda e qualquer 'l'�lação
�oticlas t�eoiàas aqui .inUl-! cerrts ,C.oTigre�so da Igreja e. destruição dos Ce:n�ros catõ- ,igrej� .ortodóxa da parte dos movimento economicc e; {J�ôr-I eorn a:' atuaÍ igreja ()�iodóxa
cam que sao as seguintes as

I
Ortodóxa, realizado em Mos- �Icas em. todos os, puises sob a cotohc?s gregos. na �ul]1a11la, I se ao m.esmo c0U;. as doutrinas I . .'

.'.

l·.esóluções a1fLi-Catolic.as que I cou: L". Intensificação da influencia moscovna. 2°. For-1 Hungria, Polonia ;:> rc.hecos-' �a Igreja Ortodoxa. 4°. Rom- i anglicana,
.'macaís,

��.r"..o"".r...Q""".r""""""J.:I""�.............._"".r.r.........:r...cl'..r.r.r..r..r.......r.,Ql""..r.r';.......r..v.r.......r...co-.r.r.rJ""""� !V.r.r..o-.r...o'".r.rJ"..............r.r.........Q"".r..eo'"��.r.r.r.r.r...o-".r.r.reee..;"".r..,.....r.r..r..,.....Q'""..,......r..r.r..,......r""'�"O-.�.......r�)Q""..,......r..r..rJ'".r.r.r..r..#"..GCr..r.r"",�;f. rL�.r.......r...er....o:r..o-�.........o-.r�.r�"A'·
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visando a ueess·a
0105 entre os srs. Idh mar de

,

.
.

. .

e 'Benedito' Val,adares isando a

'formação do elxo Minas - S. Paulo
ce a orientação do sr. Bene- ôntem culminaram com a de- do Club dos Duzentos, na es- o sr. Benedito Valadares fi-. Não se conhecem os deta - amento:de uma s�rie de terit�
dito Valadares,

.

i morada conferencia entre Os trada Rio-São Paulo.
.

xaram pontos para um acordo
I
Ihes dessa conferencia entre tivas pj,il:á_ à oi�ianjzaçãq .d

De então para cá, prosse- dois proceres politícos, tendo i Ao. que apurou a reporta- politicb visando a campanha os dois proceres, mas, sem du- um a(!pidO politico ent1,'eJ�ã
guiram as demarches, que como local a sede jfi famosa gem, o . gov-ernador paulista e presidencial de 1951. I vida que ela constitui o coro"; Paulo .e Minas, visando ri p'r

ximo pleito presideúcíal, i
tensificação; . aliás, já l"eíVel;
da .varias vezes pelo priJP1'"

.

chefe do executivo pal(!li.sta.
.

'Tudo leva a crer quê' o 1:{

iMUtou
Campos, governado

do Estado de Minas, lião é 'ti
. todo alheio' a esses entendi
I mentes, tanto mais que, há UI

.. I ano manteve contactos éÜ1l1: i

"
.

sr. Adhemar de Barros, visa

SÃO PAULO (M) -, Re- � J 40 maia estreita aproxíma.
eentcmentc, recebemos os 'I ção �ntI'e São Paulo e aguel
p r i TIl e i r () >; entendimento!' i

JUR ..

II NDIlJ
.

unidade' da Federação. '

t .! uert!nte: � fi FERREIRA NE'I"I'O .. � R. r!; S€c.��!'io; . Mf.i.URíClO ,'" .
.

'

eu re ° governador Adhem.ar N''U�lERO, ')

vecator ..
'

. A'·c:".,e··s··centa·-se,' aínda •. ··q"
d B

- 1> ... BLUrrIENAU, QUARTA-FEIRA, 5 de JANEIRO de 1949 ., "'. ..

e arr08 € aula pessedísta --- ---
----- - .---- -- ----.- -_.

---- no Estado mineiro se c.i:i.minh
que; em Mína� Gerais, oberle- a passoaIárgos para uma CQ

�

;

16'
.

.

.. Q
'

..J' t d N
.'

.

.

i laboração entre o situaci6p.iM

DE5iA::C��!/ONl��ClD�1 u e r ra qUIm I (a n o u e s e r
�o

.'

e
,

e I. e YI:�tfe6.l'arlidOSO�alll�,":
RIO, 4 (Merid; -- I;'aleceu.i �;s��:�,��SF!���RI��lcff�� i ��I'./d��!�lC�!·����al v��le�� naco%�a f���i�:g�'itf1�b��s���i: fp--' 'I'I t···'

� ,-

'-I' .�
-

..

.' j� '8:e':"Ia�""'o-es'"
'.

� profess�s Almn- de Oliveira, \ GAZ CONTRA �ATS 'rROPAS.'!�- ; c?:n:tr.; ofeI?-siva sobre os exe;,- �€� de caç.a e bom�a�l'deio,dos d. t, ca a �gO"DiI, I, '.
.

.

.

:

�i>Jh? _me::;tre da !1ac�Iã.'1.de?f:: DAICAS, - 1'�RIOS? CON- i �ltoS lsr;;tehtas,. com forças u€. uois exercítos, partícipam dos ReDU' lI�iou ft Ir limar Geia I. ,'. .

: .'

lVledlCma da Bahw, _:;jO ato do I
-- rRA AfAQUE �- i Infantaria apoiadas por des- combates. '� .

U' 4,
.

_ •
." .

. •

.

sepultamento discu�sal"am os I TEL AVIV, 4 (UP) _ Fon-I tacamentos blindadas. A lu:.j *,�.;;. .

�
Eleito o General GtIAI" '.'

.' ,
.

professores Martag<h) Gesi-el' t.:�s estrangeiras anunciaram ;. ;:'..,.'" -"",,"'T�,,"'-'-'_ ....� ":""·;����1 I
� r i " . "

I
E d.L·a e Clementino �<'J·aga. I hoh que hSI tropas egipcias v�d�'é�ítre-égl:p�i�s':j��s, Lo��\�V��i!1 (�;lelitau;: rmaRç"Io-�s' 4I·n(dMaserdld.)M aco.iI· IO:f °1'r- que f�ss�tl'taconteclI?f�nto� Vdl(�-Ientre' . os 'sta tl

-AII-----�---- -CA- d' (-1- �'d---- U- 111.-'
--

I Áunci�u �es� mashã que a; form;m vque o �enel'aI Go�� ��Wtic:C�L:,::{):nk�� l���. d:' ·u· ',,,J
-

'D �

..

el'açao na 'am!lra os s a os DI OS I forças egipcias ameaÇfra� �or:t�iro f.oi �l�ito -presidente' Alagaus está elabo,randq um' nl\.lOs· e ,a, f\.tlSSI,'
I,' - > -, HHll -" ..

'I
li1'mpJ;:e���ac�e_t)l"rti��'(y'v.1u(re.. do-Dlretono Estadual':do ·P:S .. programa-�-âe

-

restéfôs 'para a . ':
' ,"'

.
' .,

•

_ @! _ ,,' • u.s .na,. ar�a.. d� 1:;Tegev. Es�a _no- .r:. de Alagoas, tendo re'nup- 1"ecepç�p
.

ao ,gener�l Ga!s . PITTSBtfRGO, 4 (U]?)
Nao mais poderao ser' engarrafada;;" as med.das, tI�Ia. SE.�,e-se as aleg.aço�::; €- cwdo ao posto o sr.lsmar GOlS. Montelro, que devera part�r Walter RedelI Smith 'einbai

....

.

.... • '.' . .. �, i flpClas e,; ao desme�bdo. lsr�- 'Tambem � Sr. G�edes �iran· para,Maceió. ainda .�ste mês, xador ,lIórfe-americ�no..· en

propostas pelo . Executivo ��� r ,Jl�a de que a� fOIças Juda�- d� re.,nunclOu a vlc�-presIden-. em coml?unhla 'do. seli.1ador Js- ,. :Moscou. ,d�darou. em! cOnfe
ur :\.SHINGTON 4' (U· ) . , .

.

.

'.
eas empregaram gaz contr... ela do PSD. AcredIta-se aqUI mar G.Qls. I

. c', . •.

I'�t,
.'.

VY � 1 , .l:' --

I -em pI'''-nano que frequente - ma no. Senado onde os repu- . t.
.... "."

.

renCIa com. Jorna b as .. aqUI

Em vista das reformâs intro· i mente�cons�guia frustar os blicanos, o.nde' OS re\Jublica

-I
�St 10ra: 1IPclas, n�� Co.�-

H
..

,

I"
·

� I
.

� T
-

que as ;relaçÍJe::l erür€ o.S Esta

u!1z!dáS no. mecanismo. da C�·I_planos do. Governo. Observa- nos costumam Ser menos 'cos- d:s:�tor�aN��,e�� reglao ao'

eQ�'O's g "!l .

BP gr··�gcgn O fllrngn·
dos !1nit'1?S � a Russia, tahre,

mala d0s Deputados, o presH .::€ que não existe tal pro.ble- servadol'cs que na Camara.
'

..
' . a JI 11· _. I,} U U UU IJ U contmU�!lam no 'meSillQ P

dente, da mesma saiu forta� \ .. I .... **�, .

'

'.
-'. '

.

-

--:-. .

- �-�

.

-
-- J - dura:nte· muito.s anos. Smith

ieCido. ás expensas do Comitée'D Rol G' ..... d 'd � CAI_R_O. 4 (UP) ._. Os. r:tei- A POLInCA EXTE�X�\ lJ�)3. ES T�rDO� :;�??�=-SEGUNDO O .JOI!- que .anteriorinente disser� ac

de Regras, que �e agora em. O .0 r.n e o A.,Drte I os pohtIc:ü�,do EgItO venflca-I NAL OFICIAL �J�IUr\l.sL\:. ,

'. pres�dente Tr�lma� que� tmhv

garrllúu' as medldas propos-

N
· !

I �' t t!�'
i mm, com amargura, que este .l\fOSCOU, 4 (UP).·_ O ClpJO:3 moraIs: 1°. - Os go� deseJOS de renunCIar, d15:se:

diant� somente. poderá en -, a-o fOI' rom�l{ o o �cor o lU 0PpHJ1 I aPIOl p�ís é o.unico ?e!ltre as

na-I·rorn�l "PRAVI?A", ar�ão d.') .vcrnuntes·norte-ameócanos e -"D:vc·mos encerrar.,ésta
'tas pelo. ExecutIvo p��10 pra- . J I U b I çoes arabes deCIdIdo a pros- Partldo Comul1ls}ta, reftere-se ::;eus p,arceiros europeus renun questa.ü ,rom;) Ue longo ter

20 de vinte' dias, e não indD-'
- -

- - -
-

.

- -
.

,

-'
- -

;seguir na luta contra ISi'ael. roje pela primeira vez a re- i:iaram ás suas obrigações in- mo".O diplomata norte..;':' !�:ve...

filiídamcnte como anterior . ! RIO 4 (l\1.erid.) - Falando fIZ uma contra pr�posta. ao Os outros são acusados a- cente de�laraç..ão do presiden- ternaciosais; 2°. - Qu-erem ficano qisse tàmbem ql!� .•
'

{Jg

mente ,dcsçl� qu� o presIdente' do ; repc-rtag:'�m, o deputado :.�.D. Enq_uant? nao.O?t.lver bertameu� de terem esqu.eci-I sia de violar seus compromis-' tran".:for:nal� a Europa .nul!la fDstad�s "o/l;idos ,"não se sén�s
ordene a aprcs:�lltaç.ão das Jo;;é. A. Augusto, primeiro vi- Iespos�a. nao ..

pI onunClat el u- do s.uas llromessas qe defcl'3a I te Truman, que, aC�lsou a Rus- ::olc:ma dOS Esta_d_os Um��s! sem hlstet!;os mas n-en111UUu

mesma.s em plená:rio. Fica, ce-Pr-esidentc da Camara Le-' �l� umca p.aiclvra so?re a P?' con�untá da Pa].estma, p�ra da': !'esponde e �flrma que .a 3°. - M�nuten_ç.ao . ar�IfIc:al to E':�guros.

assim de"l�l·ll·t. (1 .

I'
_ gislatlva dI) Río Grand.e uo htIca do RIO Grande do. Nm'j segUIr cada qual seus -propnos I polItica externa nort-e-amern- de relaço'ês mternaClOnalS

, v. <1 a a, coa lsao te
.

t
'.' I' b d' tA'

. .

dos. republicanos das mesmas Norte, declarou não ser exa-
.

. m eresses;· cana e. asea a em res prm- tensas.
.

.

'

(O que a U.D.N. tenha se reu-
o

----.----.---- ._ •••_'-- -

-_'---..--------- nido ou haja marcaqo uma R' f : .' .

O 'progre�o de 11m pais 'r(�,U1ião para tratar do rom- :, .

e arma.. n,o g.ov.·erno paI'ana9.ns.. ··. e.:�8tá na' razão ':lireta da I piment.o com o P.S.D. do mes- _

'

cultura de seu povo! Co- : mo E�1;ad(), em virtud'3 da Com �bjetjvo _,..litieo "Jll >ttriã lido ,t;I�DI.bido., novo prefeito de Curitiba
operee para a graondeza '�andidatura do senador Geor- CURI'IIBA, 4 (Mer1d.) - do-se' qUe o aS&Ullto atinge as

de nossa Pátria ajudando .l!ino Avelino ao Governo do Aguarç1a-se T(:!modelações no "€cretarias do Interior, Saude ,--
----.------------__

de�7uft�:h: 1�of!��:i!: ���a�o�:·ai���o�����t� ����� I ��:��a�l:� �� ���:��1Op!::�� �o�r;��t!�r�,,� ·S;:l�:����en�� II N STI TUTO R O EHTGEH l
AnaHa.betos. . qu c. "ha cerca de trez meses chaves administrativos, falan- Fazenda, Viaç.ão oe Obras Pu-

.

_

i

oq!!!!���f�!!�",r;����!�C�R'!�\!i��,�tl!mAeD�!º�'h�,�,!!JS \�I�l\��:����l����� i.,
.

aiA:pSll!tTa"!il� °CLI�U:�°1'"'....
i

., preSidente uo Tribunal d <e , - �e:::!1 � ��_ = ou

",

- TAs .�. Conlas,-seria o can:didah) . á. • DIRIGIDO PELOS DRS. AR.T/IN.O GAERTNER E, .í.

.• \VASHINGTON. 3 (UP) -1 hngenies de fuzil:: l�', 'b nava:s Chiung-Kaí.-S,hdr tem reali� Secreta1"la TIo Interior, .

• CLOVIS VON HARTENTH.flL
f,·

O Departame1,to dos Estado51 mvlos em Tseini::iàe, provi r.- ,"udo novos coufc;;Y!.,cIaS com
��-

.

__

l ... II li II j O. t e r a ft j a !
Unidos anunciou hoje não ha-! dos E'3tados Ftlldcs, €8taci0- ..,CllS n<tjstr()�. rl'iT-emente�, ClJIÜTIB,A 4 (Merid.) - ti r"
ver j'ecebido nt:· <) mom-er,b! da de Santun,?:, recp.beu 01' - ll!JS' mei{ls tanto djdais como A pl·oPllladç.t remodelação no. (] UNICO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA, NÓ INTE- ,

(jn31(l1�er confi.r;:'larf.o da sotíJ demo para evacuar o paí:::;, pariicUbres, �'umenta cada Governo do Estado. constitui '1' -.-_ &10& DO ESTADO '\f.

eia d<� que o gOVCl'lIO nacion'J.-I, J"O! IlltC fi gevcrno ( hillês decj� vez mais a imp·.'c:�'ão de qu·� o assunts> do dia, sürgindo os. TRATAMENTO efi.caz do CANCER bem como de reu- •
a p�tZ com 03 cQllli.mi�fas.

I ...lira negociar (f"'nl (,8 comu - vS .e' O1unisln,2 r. �dtarão a' mais varia:áos éomeritarios. O I' �atisnlO' cQ'ôrüco, sinusite, doença de �asedÜ'w, anginá d.o .'
lish chinês (,,,,1ii 'JPgocianclo I nislas - anuncia;) radio eh ,n-ópusto. nome mais cqtadlJ para prefei-:6 peito, !perturbações da menopausa, tumores do atero,

*. 'I .('\ •• \"a YorK.�
- --------- -' ----

to, em substituição ab sr. Ney" inflamac·Me d'
-'

t
i

NOVA. YORK, <1 (UP) _: " * >:'
. Bitér Aguia puro é U"l1 L-epré'vàste. é o -engenheiro Li- �

,o S os ovanos, eczema ero.mcu, e c. l,' .

Fontes oficiais lILl'tc-urnerica·; �A:-;KI1\Jf. ,j IU"i N·.! aperitivo cientifico. neu Fe.rr:éira.do Amaral. � Radio dlagnolt,co ,

llas f'm'Shang-ai d.��;l1entjrarelt:"\pect:nti\'a d{l 'L'<.� raspas'a -�-;'-"-,--- '_"_'---.-'-.--_ �, .BAIO X·' t
huj€:. <ti; notícia:.: d�� que con· c\J"l.1Uni"tt� :'L �ua "f( ria (1€ paz,

,ftmparo aos tra"a'Ibadorlls I", LABURATO"IUO _D'A ANA'l'?MlÃ' �ATOLOGICA E t.1
N U li 11'1

--- ANALISES CLINICAS --;---- f t
;��1r'!>��."--,,,.�"""''\-"""""\c,u�''''"����''''''i 'PHopo�rA A lNSTITUI.Ç:�O,lJI�,miA TAX.:�:.S.?BRE ntLHETE5DI:: II I' i S ,I O t e � a II � a i [

I
- LorERIA :�-\RA MELI.',l \1. .\� AP0SE,NIADQRIAS -:- .. �I RIO DO SUL - SANTA CATARINA • i

""'!f'
• pos o 'pa.Namentar a IllStItt.11- ri ._._,' , '

•

.'

.
��������""""'����"""'����4!!11 !

� RlO 4 O\lexlI.L) _ Est€- c.ão de' um selo de pr,wlden-
.

.

i. ,

i \Te ônt�m Bm demorada con- I �ia sodal valor de de� cru� i
.

.' " .' I

! . . Nelson Carnelro. autor do -pro sobre o total de cada emlssaO LUTA EM TORNO DA PRESIDENCIA D A CAMAltA.

� Preeilamnl cem bôa prática, para jéto que rE:gul� a' apose'nta- pêlos copcessiorüúios, e qUi� \ RIO,:i (Merid.) :-� ��rE;'cel posição. O P.S.D. de _MiI_las

$
.

.

. dorja dos a.�8oclados dos Ins,: te!1ham lIvre curso em todo o
I que

o P. S. D. esta dIVIdIdo.
I quer

um posto em prImeIro

� �gl��g"'ª9 im�d.!ªt� n�jte J 8) r 8 a. ,'-'� titatos de Ap08enta�i<: e Pen- tE."ri�or:io· nacional..� corue-
I quanto a presidene.iada Ca -I J!lano e ,se não obtiver. O '[neis·

�
'$ -".ll$ sõ,as lla� )JH2e� de trmta e l'el1C1a vel"90U exclUSIvamente mara. Uma ala qtwr que {l! :110, fara força para ter a pre-

{ .

".,.
,,� cinco an�s cum salario i.nte- sobr.u assuntos�de ampa!o ao \ pOoto continue naR mãos do.l5id.enc�a da Cama;a, no que

� Tu!far corn o sr" Jur�t!�H� �I gora! e. trlllta ano� CO� Olt�n·1 traha�Ilado:. n!10: t:alls;tllran -

j �·fi·�·�r�o ,n�r�Ct eI�;t�.ant� os c�n�na como apolO do P.S.D .

..���""�':"-�"��"�:{"�!"!r�.�« ..:,.,���...� ..��...�:,-t ..��� ..���:::._.�-������������(�,!.���,\ ta pOl cel�.to do �ala!!úl; PIO" ,do :BB ··eo!!clusoes !..J��gada8� !2!!!e",lUi:l I.:le�eJanl .Fal.�;::1 a ue Bd!) Paulo..

En
.�_rr

.1
I
!

I
I I
l I
.

!
_-Gov, iWIIE'\L\n DE BARROS _

....
-

Eu nie' or.gnU,o de ;ser �o�io
do. "Aéro�Clube d� Blumena'u"

. ;.
..

\.."

:porque, sei que estuu contrí .

.

". buíndo
...
para

gresso e a segurança
nha Pátria�.

u.se··

.

niÍo se preocu.pe.
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FARMACIAS DE PLANTÃO

. De ,3:" 1 a 6� 1.49 ,........ SUAFARMA
. De ,7- 1. a, 9- 1-49 -.. FARMACIA GUIMARÃES
De 10-1 a 16- 1�49 . FARMACIA CATARINENSE

, .De 17- L a 23� 1.48 .; ...••..... FARMÁCIA .ELLINGER
"

ne 24::: l,.a 30- 1-49 FARMACIA GLO'RIA
. .. .

IMPOSTuS A PAGAR:
I]jdustrias e Profissões ... 20. Semestre •.Prefeitura Municipal
A PARTIR DE 10. DE OUTUBJl.O COM 20% DE MULTA

;() U: T U B R O
.

, IIDpc)stó Predial Urbano - Prefeitura Municipal -
N O Y E M iB R O; .. '. .•.

.

• '. Entrega de Relações de Empregados Menores - {Término do
azo 31-12-48> - 20. Posto de Físc, da l6a. Del, Reg. do Mlnist, du
abalho

.

eni Blu�enau.
�------�----------

RECOLHiMENTO DE GEDULAS:

10$000 - estampa l4a.
.

.1$000. - estampa 9a. - 1011,. - 'lia. - l�a. - 13a,

2$()OO·__;, estampa 1111,:- 12a. - 11)'!.; -1411,. - 15a.,
5$000 ....,.c. 'estampa Má.
20$000 :..._. esüi'nlpa 1311" - 1411,.

50$000.-'- estampa na.. _ 14a•
'100$000 - estampa 14a.
200$000 .....:. estampa i3a.

i. 500$000..,- éstamoa 1480•

i1.�O$OOO - estampa 1 &.

"s t!B:l
.

�. f,i:J M

--=-----_ ........._----_.

go, usarsdo diâeíámente doi.

calíx de BITTEI{ AGUIÁ'
. ,. ,--,

boníssimo, o distinto nataliciante
conta com numerosas .

e sinceras
amizades em Blumenáu, corno pro
vam as manifestações de apreço
e slmpatía de que foi alvo ôntem
e ás quais, corri satisfação, nos as

sociamos, apresentando-lhe efusi-
vos cumprimentos com votos de I ."

�-

..
,

-----.

_

' du,,;o�r: :�I;'::. E N.T O -\ considerada inconveniente
'll Cala atac-;ciiHt-;�sta- cisJade... ' procIJl'a

�� I:. a:i:�.MA�:E�3�:OILIP:�r��, I Provocou severas medidas na Faculda·
.!

. . com a idade de 41 anos, fale-

! V I-
_

a i a D :t e". ;' !i� c�u so Convento Santo 1-nto: de de Direito de São Paulo
,

'{li.
mo o Reverendo Padre Frm . .

I
-:-' ,

Manoel" Philíppí. O extinto S P.\CLO, ,1 \ Meríd.j _.-' tro lado, a congregação a-

'Co.m bôas _referências. Completo, amostruáríó em 1lrmari�os (ea�'
.

depois 'de sua ordenação; 'foi Err )'c!;J,ial., (. r< r.selho T?(- chando branda-a pena Imposta
.mrsas, meras, rendas, etc.) , chape us, rou�as, lou:as e brinquedos,'

.. Diretor- do Grupo �Sc( lar Sa1- tl Ir.. .' .\ ._Ii'1 i .-11' ; ratívo da Fa- ao presidente do Centro, re-
bem como bôa coleção de tecidos de algodão e rayao.. to Grande, até 1941. Em se -

e u ld ade de Direito por pro- correu da pró p r i a de-

Informàções: Rua QUlNZE DE NOVEMBRO, 152�..,- BLUl\lENAU guida ·h-abalhou no 'Colégio l;O'5ta dc. r-r<.,f�>S>ilir Braz .61- cii�) d.1 C::n,I�::('7açã(), pr._d�ll-
,. fJiocesano, de Lages, como r uu.r.. rl'."·\h cu ni::,pender r': F�I'llldaC:e, devendo reunir-se

�::::::;'8-';:::::-::::-;:,-:;::;::::-:::-;:;::::::-:::::-�:;:z-'-::::::-::::-::::'-::::-::::-::::-z--:::-::::-::::;-:::::::::::-::;::::-z::::::::;::::::::::::::::::�:::::;:::::::::=::;;::� Professos e, Secretario, até dois anos o pr :M(!pnte do C211- l'.J nfim de €,�, nar o. a,SS;.;Ü-

1907. Seu enterro realizar-se- irll ecaderr.ícc (luze de Ag rs- LO. Sl'lilIP1ll0S·!jL'.,· no caso �_e
á hoje. A' s 9,30 horas have- te, s'r Antonio RJ�e FeI1"�' I;U,> úÍ"l «vadc ,1 efeito a e��
tá missa' solene de Reqníen i'a, cm virtude

.

d'l entrevista : i :,,;1. ,i-J i:r::I,:;�mlco, 0:'\ ,,:;.

dê Corpóre Presente, na Ma - ror' ele conce.ridu �. impre I<:J. ttidantcs e r-ige: F.,j entrncão
.triz e, em seguida, sairá o en-: pauli-ta. a qual foi considera
terro para o Cemitério Paro-] da '. desair.isu T ara a' congr«-

.

quial,' '. '. II;açill� da Fuculdr.de. Por r u-

Aprendendo a ler, você
viu abrir-se diante dos o�

lhos a porta de um novo

mundo -. Ajude a abrà- es- Fraquezas em Geral

"VINHO CREOSO-;
TADO"

..

.
.

�
.

COM: DE�CONTOS (UaIS Delegacias dI) Tesl}ur� Naclonalj e

10$l)OO - estampa 1-f}a,

50$000 ..,- estampa 1511,. e 1611" (fuicio do desconto em 1-8-48) (B.B.)
500$000 - .estampa 10a; e 12a.

'ODA A EMIS�SO DO BANCO DO BR:A:SIL SEM DESCONTO ATE'

31 DE l\-lAIO DE '949
.

sa porta aos outros•.
. Que:i:n não sabe ler' vive

como uma pessoa' que te

nha sempre os olhos tapa
dos.

14a.

'; ��� � •

�---�.-� r...• -..
Inicio do recolhimento com descou.n em junho de 19-19: - �d

éíros 3 meses � 5%; dois seguintes: 10%; mais doís: 15%; - outros

!is: 20%; __:_;. quatro meses seguidos mais 5%' ao mez r - a seguir u-aís
6& ao rnez até a 'perda total ao respectivo valor. .

CE'pULAS FO'RJ. DE ClitCULAÇ,\Q íSEM VALORl:

Royal' S/A - Industria e Comercio mais l'.-;�141:h.[JtGS \..c São PUc11'1,
i "aIL',arft{ c· i.:U:,.)TO do C 'ií
sei!:!. Tecnku.

ASSEMBLEIA GERAL EXTHAOHDINARIA,

("11 IUt \-C J t' 1)" "I csto. Ap: ,'U
mos ainda, que

ó

a . -Ieira, (I�

(·�t!ld;l!:tt"3 d� {�irt.ito e- -.1a-

(
... � ...

·asa
----- ---- --"_-

faleceuDommaviano

**:r:

�adrillios M Azulito

-GRAVIDINA prepára cí orga
nismo para os pÍirtos rápidos-
e felizes, garantindo fUhos

fortes e sàdios. Gravidilia
é \lsada há mais .de 30 anos!

TubO$< a:e" Cimento···
Puefler '& Cia"

DOENÇAS DO' CORAÇÃO
.

(Electrocal·diografia)..

.".
<.

.

AI. RIO B:tANCO, 3; !lU=

brado

(�o lado do Cine Busch).

'i:
-

E agora? O radio falhou!l
":.

A' QUEM PODEMOS -CONFIAR o CONSERTO ?

NA'l'URALMENTE 80' A' OFICINA "RADIO FUNKE"
.,

ES:PECIALISTA EM CONCERTOS DE APAHELHOS
. .

EUROPEUS E AMERICANOS. \. I,

)!Jstabê�ecuio8
.

desde 1932 nesta praça

:R.u.a 7 de .Setclllbro. nO. 13 ._, B ,L U M E NAU
'

..__'.".'-
"'
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.. �',,"�u�oeueo�,,'e�eottDeoeoe-O�I�-woe���g�g�g3�-g�. :

.

Tratamento de. NeUro&e3

(P:;i�()lerapia) .

CAIXA POSTAL; 48 - FONE 1081
R04:--DUQUE DE CAXIAS; 8'

,

i u}ij �RGWTQ .po lAIIOJlATORIO liCOR Df CACAU XAVIER S. A.

�_ ..�..-
_.__,.._�---_ ... _",.., .. � � �-"",,,,,� .........�.�.
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c o n - e r e n c 10-'
crata-crfstão, ref'er ind ) . ., [!

Ira, adiantou

ções do ,indfvidno e do. n·leill. Se.
as condições enl ({(,e >'!VWl nf:o
são favol'aveis -- continuou ele - ..

os prédi;spostos nào apresentam
,sintomas, Se, porem,

Pedimos a fineza de co

municar á administração
deste jornal qualque�

,

Ír-

r,egularidade ein SUa' en
trega, afim de que possa

saná-la com brevida-

r

Dr. '&lilelrO. de camargol". DIRETOR DO 1I0S PITAL SÃO LUCAS
.

C�RU.RGIÁO·. GEP I\�; ,principalme�ie
,

Operações' �
de �tômágo Viao� Biliares e Geni, \lóITÍcas. fi

CI�nica-� 'do Ap�relho Dig estivo ._ Prov.:ls Funcional';. j
Doênça� Allo - Retais - Fiemorroid.es Fistula:i t

,)A(J Lt.:( ..-\S ,
''"'' 1

'!iI!II'- ';

«A �AC}\Q»
C;Oll,1�icalllOS aos nossos prezado; l:itores e, assjnalll;�s e ao pü

Ihltco, em geral de ....RlO DO SUL que u sr. AHNO KHEZS.CH:\l.AR
. está �,utoriz,ido por' esta Emprezll a angariar anuneius e

. ras na referida chfade.

·.MEDICO
Ex-ÍlltéJ.'no da Clínica' Infantil do Hospital
Estado do Rio d� Janeiro

DOENÇAS D,E CRIANÇAS
Consultas: 9 âil 12 ht5 -- 2 ás 6 h�,

Sc"'vidores do

-"--;fi' .- -- .... ....._--

sobre 0* problema deputado Manoel doo

QUARTkFEIRA

- RESTITUIR A CONFL\N

<ÇA DO IMIGRAN U�

pr-opuslt o de íu deuiz.ar (, P"h <1::$ I no último dia, ':01111' •• � sabl.t;:,gt'l!l
perdas resultantes rb guerra", ! dos rérnanesceutes í!3 ditadnru. us

_

E prometeu fazer umu dcnunc.a ,! quais tudo fizeram p.ll';'· que não
sohreuioclo gruve : ' houvesse numero. COH1)JI"l'\ arvt e-.

--- ltevclarei li luta 'lUe liq' pan1 I sn denuncia para (W', �! ri: cm as

'1m' II prQjdIJ Ioss« uflnHI ; flbdll.j n,s:lU!l!'�ILJilidatlcs".

hlema do' Eixo e nem mesuro irni- nuel Vítor :
."

-

....��·í '

gração". ..-' ('O espírito du meu projeto ê

restituir <l t'Ollnun�'a :.u i1lIigra!l1(!
salvando a díonidi::Je li" '!'.:Õ\Jücra

da sobre as negtleiatds '_11;(' a di la

dura realizou em fUll\,"j" lh: UIlI tul-

Ma· r so patriotismo e .:01', ú l'cllll')lli\:o

O:rnaior receie pOVO Jemãoéuma novagu!rra·\:;(�:�1Á,ulII�fttou em .todll o 'whado o tnJm�ro d� doenças meat�,it = SeDtlm�ot() de medo e iDS�lurançª OI
{!' priD�.pJl'... motivo. tivarucnte ás criauças. acentuou

Illlo,
o maior receio do povo alemão Causam maiores aflições os sofri-, da, de unde muita ge.llte tem imi- t

. '.,".,' -:-.: ,- \ que não se porle ful.!_·l' uma ideia é urna nova guerra. A guerra ato-l rnentos prolongados. E concluln- p'ado para regiões afnstudus, com íRIO, 4 (MendlOnal) - As áfec-., das pos-Ivers couscquencias dessas mica entretanto disse o cientista . receio de uma uucrru ulumica".

I
-

Õ atai _;
,. _, .. ' ." •.. , ,,,, , do: "Entretanto nos pUlses em que

.c b '

ç es IIlC1 Iais em todo .0 mundo au-

I condições e nem se pode prever não atemoriza a povo alemão, por - "�-_, r".'" .,'"."" ••.• ,..... ' •.••'. o_o •. , .... 0 •

mentaram enormemente, -segund� agora o f'uiuru .unueui» de lH:Ul'U'- isso que uma guerra atümil',l ,. ("Ul1-
U!5 condições de vírla são tão dÍlJ: �; ,i'" 'OvOv;,' ._ ..c'O_ •••'J;,_,.,·'..... '

.,o_"_,c···':'''··-i:

::�::�:i��!;:::F?;:�.;��!� I :r:n:�::��:��Eç:.�::�:��:�:;:�:
,;«""," '��'"Ii�'"d:'���.,=�,.�·�� �e�'.,:::c�:e��;,:Íe�;:�·�:'il��=:," !,:.•.I,.:,�,��.,v._._:..�,,:.�Ill.:.,Uln�o ellll_O'j.·�C.�·'�é�.J,j, I i

q�e se encontr� ncst.a ca�ltal, é sensível; Sobre as consequencias -,--'---'-------...,.-----;--'
r._' :,��. __ ,'_� _ �d�retor . do .InstItuto. de Y�l:'lO�e�a- psicologicas da guerra. disse ele �

pia de :BerlIm e de. uma cllnlca
que houve wn aumento de senti- _Seus Sofrimellt'os Na-o Ve- DI GUEHHA CO:\'Tlh ..\ R\IVA CA-

psiéoterapeutica par� ·.adoIes.:en- "menta de insegurança, medo � des- _ ;) :';IN;\ - Nos. Estados Unidos 30
tes e crianças, e veío.uo Brasil a 'confiança, d V I h· MS·

mil nessoas cada ano são mor-didas".
.. consequencias que i_',�- a

.

e Ice asim
.t-'

convite do Instituto'Brasilelro de G., _

,":. -por cães suspeitos de hidrofobia,sultaram da ameaça que pairouPstcànalisé. sobre a população, nu que diz res- d M' F
-

dR.
Por este motivo em alguns Est",do�

Declarou .1:éfel'ÍndtHe ás a a un çao oS ln S é erilpreend.ida inte.nsa campanba,'peito ao perigo de morte, de p,�r-
'das de parentes, ele, Por isso mes- Não deixe que substãnciae

veneno-Il"�
Ursi , que _ normalizando ai

eOl1tra a ra1\'a canll1a, Em Alaba�
,na foram destruido" todos os cãe:.iasseacurnuJememseu·..r.ganismo. funções dos rins - impedem o

�onha. se a salvo dos ma!es oca· acúmulo de sub,tância" venenosa, \'agabundos; os tipos caninos sel-

Aos as'sI-na'nt"es 'lonados pelo mau funciOl.amento. no org�nísmo. Não descuide de "agens foram objelo tIl' uma caça'do� rins. UEe o remédio que mi· ; sua saúde, deixando seu organ. ismo
.

da sem IJiedade. lJeclara uma re\'is-.lhares de pessoas us"m: as Pílulas sofrer aI! conseq'JencJas do fl1 u I
de· liA,'

Ursi. Feitas à base de poderosas funcionamento dJS rins. Use sem la, que' em eOllsequcneia de,ta pro.

Nação, ". pla'ntas diuréticas, de:s'nfetantes demora as f'í ulas Uni. videncia, a raiy,[ desa'nare'�eu di,
r: .dj9so1vent�3 do �cido Urico, �s I As Pílu!eit! Ursi são feit(l� E�ladu de ;\Jabnm<.t.Pllulas Ursl constItuem o maIs

Ó "d I teficaz tratamento das molé�tias I com po d!�lia� p an OI

mais. e da bexigá, defendendo, me tCInOlS ..

II,im, leu ora"nismo contra as j A grande eficácia das Pílulasl:rsf.
. ;, 10T;cações p;úvenientes do m�u \ já cúmprov...:da per milhares de
[li IClOnamento dos rin�: Nâo se I peSS01'S, deve· se à sua fórmula na

e>' ueCa de aue seu,", rins preC'h.am ) qu,,] f"."m associadas de uma ma

rUI rJnn"c lio,·m".me-uce' para que t neira feliz e científica. 6 preciosas
au,; .aúde seja perfeita. Qua!qu�r 1 p!anta� de grande ,,:al?r ter.ap�u.
irre� Ilbridade nesse fun"ionamen- I

Ueo e a sua moderms�una teCnlCll

to, ,(ve ser combatida sem de_ I de fabril.'"ção. Graças ao processo
Inora com as famosas Pílula. ursi'l

de coac..:ntração à baixa ten,peu
.

.• . tura, as Píluh.s Ursi mantéM in
EVite este" mule_s causados tegrais os princípios ativoI da.
pelo mau flln�lanamento. plantas que as compõem, Dal

dos Tlns . r serem as Pí}ula� Ursí um remédio
Entre os muitos md�es provenien- de illcont.::stãvcl valor no. tratll
te� do acún\Hl0 de toxinas no oro menta· da,,'moléstias do rins e d.
i:' nismo em consequência ào mau bexiga. Use-a's e comprove tam
[uo":"'-namento dos rins. oá mais bém os benéficos resultadÓtl d&..
fr�qli ntt's são: _ reumatismo, ótimo produto do Laborat6rio
'lTtritisma, -.·dor".. de cabeça,

I
Licor de Cacau Xavier. As plant••

tonteira", dore.- nas cadeiras, que compõem as Pilulas Uni são\
:iesãrnnlo, juZ1 ta,s inchadas, in- - Uya Ur�i,. Abacateiro; Qt1!,,
sônia e nervosismo. Livre se; )' bra Pedra. Cip6 Cltbelud.,
pois. dê'.-ses male�, u-'lando as Pílu- Cabelo de Milho e Cill4.

.

Pílulas URSI
prua 0$ rl��� r�méd;o $ol:tsrattf.t

......._ .

-=---_.

ANUNCIE
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CIA. REAL HOLANDEZA OE AVfACAO
A Mais Antiga Do' Mundo

-------JM!!!!iIiilRIit!!!!lI!i -'---.---.....,..-.

OON.AfIVOS PARA

PA

!

lJDT C():,\TRA AS E:\'DE:\llAS --Io qUíllliku sui<,,'u Paul .:\lueller. CH, .1
I

�unfel'en�ia _ lJrul1ul:�iad.a peralllt I
a :\ssoeIa�'au de Clenllstas dr U,- \ 1
penhague. dedm'ou que esperu,'a I )
poder eurar, elll toda:! Afric:!, a )

\
pl'<lga da uoen\'a do suno, })Ul' meio I'do lJDT c, talnz, �xtll',llil1ar us e·

feitos das cnfu:nida:les transmiti- 1I das p01' insetus na ;\ll1cl'ÍLa do Sul, I
I i\lueller é () descobddor do DDT c. I

I recentemente, ganhou u Premio :\'0' I
I
bel de QuimÍca. !
lo HDf ARTIFICIAL E SEC ]:\,-1
I YESTOR . Foi eOllt'edido uo I'a I
I muso espeeiulisb holandes '�nJ I

I doel1ç'1.ls dos rins, dr. W, .l, KOlff.I .."",,===============�===============.-�
I U premio "Franeis :\Illllry". pelõ I ti: ,\cadelllia .-\lIleriC<lna de Artes (' I! () "B1TTER oS C I' It E 111 1,)" (IisLiw,l1l rh' hcni\s fÍJÜ1S t'S

I Cicncills .. Este premio foí (["du elll I! tuman�i" é um "crdadeirv E�,IX1R de VIUA. J';"pcrimentcm E

_; rct'ünbecl111cnto pelo -"eu II'al;a lho' lIiiQ mais deixarão' faltar na sua mesa.

I, dI:! fabricaçii.o de UllI rim urtifkwl 1 DISTlLARL\ "oS O L .\. n"
I q te per,alile trular de duen!es que

l
I &n. G E 0 R, G C 1\.

N Ê S T E D I Ã R I O i sufre:ll de urelllia e�. talll!J�m: pelo
_. .

. _.. _.

... \ seu ll\TU sobre Ol'gaf) artlilnal. I

=
a t-a-r i ri a:

--------

-,------.--- �";�

- ..

-�=-.���-A�,..-�-----< ,-

"O giand, br.,""m.. 'a',,'",n .. d, ,.mpo, cenkj.n[". d, coUn" Ou",,,· ,"0'.,"" ° >0'0 b'ndito q".' , ,omba', \w fogo. que jA con'" com! íJnAN17111111 -AV'M·
...

·a·'>S'��A;-�"',',_ORI/,.'

I
.

I Ni'NI'''''''H ,�§ �--

�
-

.

..

;se e itaJalense Laur(l Muller, aml- ondul.allt('� c serras a('.:d,:]ltml.,;� lhes eoube por sorte. Desde os pri- 56 anos de exislellcia, e o Fundo de

I
'"

go de blágues. e ditus de. €!Spirilo, qúe C�;ll1 sua \'l'gt'la\,'üo :-;ui-gcncris llleil'O, povoadures regulares,. us

a_IMelboramenlos,
ambas de prú,pe .

costumava' afirmar que }iavin no nus oft-reCl'ln creJlu:·wuilH lllara\'i - \_'ori:stas, cujo hieenl:.:núrio' fcslc - ra cidade de Joinvile. I

,mundO\'êS"vei'dtldes
ÍlJl'ontestuveis: I1lOs05, ele rios c<luúal"s<:s e ser' janíos este ano até o� '·olunisa-.lo- Entre as numerosas industrias II- O llll:lI'é dos inglêses, Deus é b1'''. pentes, ue prai;!s qlle oe revelam ,res úe outras origens, "indos em I desse estado sulino, ocupa um lUé(ar

sileiro, Nossa SeIlhul�a nasceu l'm formandÇJ um vcrd�!ll'iro colar d,e 1 (�ata. potesrior: t�!los não desllIe,u -I
de �estaque a de re:oustru\,'ilo .dt·1Santa Catarina.". CopacalJanas, d.e b:lls. e t'�lsl',adas IH-

I
t.Jram a sUt� Ilussao ti H fazer da v:!goes; la.mbem lo:ah.sada em JOIll- I

tor�sca�, luuo .ISSO lhstnb.udo com

jlerra ,�atarll1emi{', para �,i : para vllce, mUlto c�ntl'lbUllldO, para (I:
lllUlta harlllOlll<l e graça, seus 1 !lhos, a Pequena Patna do progresso ele Santa CatarJllll, (fl;'-"!"Tudo isso é muito lindo ('. lIwg- homem livre sobl'e a tern·a". como os demais estadoS do Br��i1,
nifico, sem duvida", l'Olllinua o Sr. Como ex�plo são citadas duas in:- terú, uma vez resolvido () probJe- !Konder, "mas Santa Cularina ,el-ia cjti\'us que bem demonstram o c;- ma de transportes, um 111'o151'e8ooo

'

se:npre o abrigo csLeri I 11us abori�i-, pirilo avança,do de cooperaç::ío. do inestilllavelmente ,:uai,) al'�lerad�l!
IH'S, um corpo sem alJlla, se nHO I 110mem caLarlllense - a orgamza- que o atual que Ja Se realtza elU,

Catarina um surg.isse o homem civilizado para I, ção do Corpo Volunta;'io para o! escala consideraycl.
estado previlegiado pela natureza c ( animar esse corpo com seu e'piri.

'

Jlor Deus, tanto qcanto as belezas I to construlol' e sanfifiea-!o com sel! ..

naturais quanto aos homens quene-I trabalho fecundo. E, !leste sentido
le nascem .e 4ahitum ..

E': um estado os "barriga-verdes", !'ouberam eon-

11

Para

50 %

DES�ONTO� __ V� _- - ,...

A, T E'

DE JANEIRO
Pacotes Desde 2 Ouilos
Informaçoos: FIU AL VARIG

nLUMI;:�AU �- Rua .15 Je Nov. 71�

Telefo ne 1025

OVE @ ISSO, JUQUINHA, você virou ar

mazém de pancadas,meu filho! .Tam
bém, com essa magreza, tOdo o
mundo abusa! Vamos ver que ê isso!

I
I
I
I

I
I
i

I

I
i
!
I

'DELICIOSO DE TOMAR, sem exigir diéta
. nem purgantes, as crianças tomam
com prazer o Licor de Cacau
X a \' i e r, o remédio providencial,

À 'SF'/_"'d"""r.#"���.J"'eI"�r..,M�..r..eJ""...I".r;/"..r�J>J"�...r/.,rJ.)'"-#"//...I".,r.r..r..r//�//"&-2"'"jã�///d"J"J'..rJ"...rJ"�F�'::"�
�EXPRESSO SUL-AMERICANol§ .

- SERVIÇO RA'PIDO - SEGURANÇA ABSOLUTA -'
,

.

�. FAÇAM SEUS TRANSPORT·ES DE CARGAS ENTRE RIO - S. PAULO - CURITI� :

.1:
�A . PONTA GROSSA - JOINVILE - FLORIANO'POLIS - PORTO' ALEGRE

§
e BLUMENAU

I Viaj!�S, i�i,retas Entre Blumenau E Rio E V��;y!r�a
§ Rll� Francisco Borgel!; 120. R!!a-l� ,de Novemh!'o. 1,410

§§ Telef. 4-8029 I eleL 1 1 � 3

j8 �PAULO BLUMENAU
I ��J'"'..r'§"�J"�����J��..rJ"'J&""J""'�"'-/�����

-'/Desde'O ABC você está
sempre aprendendo

Hoje não se tem muito tempo pa.r"

manusear
.

livros, devora.r bibliotécai.

Mas, para. � leitura. ,diária de um bom

jornal, há sempre um tempinho. Tome

uma assinatura do "Diã-rlo de S. Paulo"
e eneontra!'á permallenteménte em 3U;!!lI

pá.;i.i:tas um mundo de 'cQnhecimentoll
úteis e de informa.ções oportunas.

: Procure ainda. hoje o agente do

. ."Diário de S ..Paulo" nesta cià..de.

! �

ASSINATURAS NA 'ADMINlSTRAÇÃO DE:::lTE
.JORNAL OU COM O AGENTE SR. ANTONIO ""fARLOS

CR$ 180,00 ANUA.L·

NADA DE GRAVE, disse o médico. Ape
nas vermes. E receit.:lu o Licor de
Cacau Xavier, o lombrigueiro in
falível, conhecido há meio século,

E AGORA t ASSIM, forte, valente e

decidido, quem dá os "tapa
olhos" é o Juquinha!
Antes assim ...

t 11M �!lOD!)TO DO

1.:II�OA"'T6R!O U(O� !;;f ''''CAU XAVIER S. A,



Canetas simples
Lapis de ['ôr (.:/1 dez.

I --I
Cadernos de cartografiat facil L�l>l. bôa diges-

.

Cadernos de linguagem H; l'o lhux

•
tão, quando se usa o Bit- , Cadernos de aritmética lo:! flJlha:>

)'
ter Aguia puro. Cadernos de caligrafia 1 � folhas

-

Lápis lJícolôr�"".'III'flilll"JII!!$�'I'I'í.mmtIJI'!'!!ln
-UI ",..

'f
- Livro alas ;:)0 foHws .. _- ;in

ii mór Laf ront� §/
Livro atas :!4 folhas so

;:: � Poderão lambem l'OIH'OlTl'r li êsle Iorneciiuento Firmas ou t�()�

ª CORr�TO)'l :: ciedades estabelecidas -fúra do nnmicipio, obedecidos lIS l'equisih'\ I!q

- � pre.-;ente Edital. punlm. ('!li ir,u;lld[u](' de comlições. '[eniu lJrefei'�'lll'in
: Rua Maranhão n". 2 ª (as firmas estabelecidas 110 município,
ª ª! O requerimento de luscricão U concorrcucía publica dirigido ao

i�111I!!ll!mi·�.ll'IIJIIIll�lmllllUmmmiii Sr. PI'efeitu Muu icípul. d!'\'icT,i ser €nll'l:'!!IH' Ú Portar-in desta Prefeitura
I até u dia 19 de Janeiro de 1\H�, Í!:: 1,' horas, acompanhado, alem dé'

1° r._ c;Õ�ar Rubens K=ru�Ber I �:'���:Sa:la,'
deyitlHIllt'uie "elallj e a�:;!!lada. d'-'5 documentos abaixo derl,,-

'-�';occ ,_-=_ r
Certidão Je 'll!!' I!!" �i!" tlneQl!!'fJ :i!, Fazendas Feünal, Ec,-

� RAIOS,X
'

I'
tadual e :\hmiC,jpal.

f 1';:1, Doenç}u)Cs..daçca_Soeneh�.:arSto':- 0- f
)) I ::]11<: SUtiS firmas 6Íi'!O regularmente i!!scritas lia .Junta' Co-

�

-

l"...,.
IlllTCla) e0l1J�"61e!1te, mt"JLmte lTri"If".' p;{\,l'alda "lPÓS ii pllbll-

Consultório c rcsidencia: "açãu désle Edital;
c) Qui ta,;úu Escolar;

I ',I Rua Bom R.etiro, 21 - Fone,
( d) Declaração que LI nwterial il q!1e 31' re!'''rl' ° presente Edital

fil::
-125 - seril fornecido 110 praw (j,; 'vinte C!D) dias, contauus da

. (em frente ao 'Hospital C. daU] (lu pedido.
tólico Santa IsabéI) As propostas deyer:ío l'u!)t!T ':'S ]}I'!'!:US elll ;!l;.Wl'i�mus e ]lUI' �'X'

---�-�-�--------�-�----�-�-�-�- tenso, de unidade :le lllalel'Í;1] :1 .,('i· forucciuo,e TOTAL,selll t'ylt'llda
ou rasura.

Os COlJco��r{,llle� deH'riio ('il\'i'! I' dois envólucrOS,11111 eou!endlj I�"
_.

dut:umentos acima cilados, uulru 1'0111 RS propostas, ambos fechados, se

possi\'{'j lacrados, e rubricados,I! a �endo exlernamcntt' :'il'U conÍPu.:!o
e li nome do porponenle, I.' {jut' seriio abertos dianle de lotlos os '�Ul}'

. correntes presen.tes ao alo, no (;ahineíe do Sr. Prl'fcilu :\Junicipal, ús

lU hor-as, do dia 20 de .T{lneiru de lH'W.
A Prefeitura resernl--se o direito da escolha, na� propostas, dI)

material que mais J':hl' cOllvIer pelo preço ou quuJid:'Hll', de aceitar

purte ,de UlIla proposta e parie fie outra ou outras, ou rIe não ��!' f,UI
,nenhuma delas ou ainda anular u cuncorrência caso assim conven;liJ_

aos seus interesses, sendo lal anula�'ão indepeíll!.'n!e de illtcl'fJcla:;:�Q
judicial ou exira-judicial. �".".,,,--

.lo

I
NO RIO TAMBEM

, RIO, 4 (Merid.) - A cida- 1
ordem do sr.

-

Prefeito, f:l';o Ih está vivendo sob um. ealOl'11público aos interessados, possui do- J'
mtensa, teilo.ddo-se _

vBriflca
res de apólices municípais da Lei do casos de insolação. A se-'
no, 210, que em data de hoje foram ção de meteorologia ínt'orrna rsorteadas, parn �;<.',Tili r!:sgata las f q�le hav�r.á mais,' dois ou três I
no mês de janeiro, as apo lice s ahai- l,dIas de intenrt temper�tura. Ixo relaciOlUlI,13s: Ontem as casas de refrlgeran-

-

Nl"os - 27, 70, 74, sr, !-I;\ 122, 1�4, tes foram ir:vadidas peío 1)0-

154, 15H, 160, 167, 175, 193, 204, 207, vo que desejava xe.Íl:escar-se,
220, 224, 225, 237, 245, 237, 246, 251i,

tornar aIg� que aliviasse o I
290, 295, 296, 298, 301,' 311, 321, 329, "al�n' a.::cflClante que contin?3 J338, 346, 361, 364 383,393 ,3U7, 414, ,:hOJ�, ainda com a �esma ln-.
415, 416, 417, 421, 4288, 439, ,�b4,; tensídade. .

'

4�,. 4�./9, 4.86, ,�;195. ' IDA Campanha de Alfabelrclona da Fazenda Mun icipul
de Blumenau em 31 de dezembro de tização de Adultos pode.
1943. ser auxiliada por mil for-'

, mas. Apresente-&e como

colaborador e uma incum
- bênci� J",e será dada.

.

o lomurj�u("H'O In
f:'lÍ\·el e ��oSl 050,
q ,e não exige dietit

'(Alfredo- Kaestuer)
Diretor.

Uma casa de três andares, situada a Hua 1:. de Novembro,
Aluga-se íumliéni apartamentos ou quarto-, em separado,
'rrutar cum H, WILLECKE na Casa Huyal S. A.

,

..._..__.�w_-·.-�.. --.... __""_,,,,-,,,,,-,,,-.__�_-� .-.....-..____

Fundição Sapé S. A.
FLORIANO'POLIS-ESTREITO, BARREIROSHETA DOS

Caixa Postal nó. 33, - cnder, tclegr.: ",sAPESA"

. Fun�i�ão em.�eral �e ferro e melai
mediante 'lliodêlus ou desenhocS, em brutu Qu acabado.

F'abrlcação elD série
DE BOMBAS, I1L\NCAlS, CHAPAS PAHA ,f'O(iÕES. CALDEf

B.6ES, MA'QlJI1'AS DE CORTAH FOHlL\.trE:\I, BL'ZH\AS P\

llA C.-\RROS ETC.
ENTREGAS RA'PIDAS - PRE('OS CONVENIENTE::; - ORÇA

l\1E�'I'OS 'A DIi:lPOSI(_'AO DOS SNRS. INTERESSADO::;,

QUARTA-FElPA .- ,) - 1 - 1949

�DITAL'- ".-,.
De ordem' do sr, Prefeito 16�'llO'

publico, que no mês de Ianciro :5€

arrecada nas te'sourarias da' sêde e

intendências drsl rrtnis o imposto de
Iicençn sobre au!ollwveis e carnl •

nliõas, ref�l'ellte ao ano de 1\14\1
Os c\mll"ibuintes, q�IC não s�tis

fizerem seus uasarneutos dentro do
prazo acima, poderão ainda fat:ê
los nos meses de fevereiro e março,
acrescidos da multa de mora de ::!(,

,porcento. Terminados os prazos aci
ma citados serão extraídas certi •

�ões para a devida cobrança execu-
tiva,

.

Diretoria da Fazenda MuniCipal
de Blumenau, em 3 de Jáneird ile
lU-Hl. suo

:wo
. lUO

8U caixas c. g1'oS3.

Preieiture Municipul
de 13AiI u m e nau

EDITAL DE CONCORRENCI,\. PUBLlCA
1'.\1"1.\ o FUHNE{_:J.:\lENTO DO l\IATERL\L ESCOLAH PARA

ANO DE HHH.

De '(J1'Uelll do Snr, i 'l'('}eif{> Muníciua), faro ciéntt' ii quem ínle
rcsxiu- pus'a, que Sl' acha aberta, nesta Prefeitura, pelo prazu de trin

ta '3U> dias, contados desta data, concorrêncía publica para o Iorne
,'1-llwutu d.u seguinte rnaterial escolar para () ano de 19,HJ:

Papel ahmll;o e-pauta .'-- :.!:{ resmns

Lupls preto JItI, :! -_ .... 11 grusas
{;uJlla-aníbica· -10 litros, l'lIl vidros Lle Iu ro c % litro
Cartilha "Ler Brinrundu' 1. !.l00
Livr-o ".:\os�m Brasil.. 10. :1I1U

Livro "Nosso l�ra.sir·· :lu. ano

LhTO ":'\OSSIJ Bra"il'·· :;0. ano

Penas

(ii. lfredo Kaes tner)
Diretor.

Para arrancar das gar
ras da ignorancia 15 mi
lhões de brasileiros, está
lançada a Campanha de
Educação de Adultos.

Borrachinhas

Giz branco
Heguas pe�Iuellas
l'Iiata-borrãp

50 caixas

:!OO caixas
- - 1.UUO

:.!OO rolhas fiG x GO
.. _; ::í grosas
ItlU ca ixas

:wu

fl,DUO

;1.GCO

�U)OO
:i:i duzíus

-----------------------

o exagêro e 2. �:tttaV'ag2.ncia constiruLf'"2m. as nom

predominantes da moda nos fins do século d"zoito.
O mod�lo "Robe a Paniers" surgido em 177i,
fui o que melhor representou aquele gosto. Nele
d "s�ja baIão", os gJ'2ndcs decotes e a "cintura de
ve,pa" atingiram os limites máximos, A complexa
ànn,lção de junco e barbatanas que mantinha
dC7�ellas de metro, de lecido� e rendas não pesava
roucos quilo" e li corpete de tal forma compri
mia o busto e dificultava a re<pu'açáo que ..

nnibcr só por vaidade o suportava.

NelI! 'ú clJS modas incúmodds libertoll-5e ;t

'I'lIlhcr de hoje, ma, tamb,:m de certos males
J;;ut

..

..1 p�rfeita111ente cvitá'�e.is graças ao uso diát"io
do (;,'sotal que, pelo seu grande poder alltisspptico,
a�<;�gl.lrJ. pet·feita higiene ínLiJna da lllulher.

1777

Emp�ela Limil (1 Moreira,
LINHA DE ONIBUS Diária á PRA.IA DE CAMBO

RIú. - Partida do BLA_BLU, �g'ência em Blumenau á.s
7 horas da manhã e volta da PRAIA ás 12 horas (meio
dia).

'

Aos Domingos e Feh2'.dos rl�' PRAIA as partiaas se-
rão de tarde .., • -

Cr$. 30;OO'IDA E;' VOLTA _. Telefone Nro. 1266
'

1���R'FL""O(J7o�"F,'
, G ALUNÇAS DE FABRICAÇÃO PIWPRL\

. I';§i
Orçamentos sem compromisso

,

.

J OURiVESARIA WILLERDING 'i�
.

Klla 15 de Nov�mbr(J, 1340 H
er sr*, e:"'Ill.! .• ,_ .2'.O.(� 0"�.' 'oe",.,- "''''t''� " ,. �,.«:teG.üe<..•c.: ''':�.:r.a.�.oeu... ·= ",,",...o.���.��i:�jj'��i���o·�'O"OIl(J.,:).�0.'-'''C'80W)• .J�c.:·�·ú4'!)·""."_�ea.o.�Q.i I�... ..., ........·.,)eo�.O.O..')"O.ueQ.Q.Otl.-U!lO.O.C;80.. ::- "O.OtIO.Q��
----

.
,

·Paral ISlã
o VitalisaC'or Elétrico 'Vorms. restaurando a, energia elétrica ltumana, põe todo! OI

orgãos em perfeito fUllc;3namento '- Er,comel1de uo Rio, 1 1'1' S T I õ U T O V I T A L I.
5 A D O R W O R M S. -- 17, RUA ALCINDO GUANABARA _ Sal", 6u1i _ 6", anuar

Rio -- Em São raulu: Dellwlls!facõ<>s a dumicil",
'

AVISO AO PUBLICO
A EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINEN5E §/A

A.VISA O PUBLICO ,EM GERAL QUE SE ACHA RES-
'� TABELECIDA A SUA lU NHA DE ÓNIBUS ENTRE

BLUMENAU E FLORIANO poLÍs, SENDO () SERVIÇO
FEITO EM MICRO-ONIBU 5, TRAFEGANDO TQDOS
OS DIAS UTEIS. COM:
PARTIDAS DE BUMENA U AS 6 HS. DA MANHÃ
E DE FLORIANOPOLIS AS 14,30

A E R O S O L, ,a última palavra no trat,amento das BRON

,QUITES, TRAQUEITES, CONGESTõES PUL-

J.\.lONARES, BRONQUITES ASMA'TICA E ENFISEMATOSA.
,

SINUSITES, ETC .. ,

Dr.' Taborda
NAS PER-

Pref�itura :\Iunic-i·p�J de Blurnemlll, eJl] :01 de Dezembro de l!HB.
Annemarie Techelllin, --- Secretário.

FAÇA S.EU ANUNCIO NESTE DIARIO

\......._ '__"_'"!... ---,_ .........._-_..._------- :,i A .�dmil1istraç%o dest.a foIIla (l',,!t o prazer de comunicar f.

, ave seus leitores e ao Publico em gera! de i
i Ibirama I

"

que fOI nomeado nusso agente naquela Io-calidade o Snr. t
Martin Scllmoelz. que t'stã autol'iz.adu para angariar anuncios t,t - e assinatul'as deste jorllal. I Â tt ' � .

t��������������<!!!lIIJI!I<."""'""",,,,,,,,,,,,_

I

l!��-----�:---�
1 ?_::.�_.._ �N,!-l!ni _a.desr,t-'!:\ A nu ;;;J NEGO'CIOS CONSULTANDO' �

J�.����O_§�NOSSOS�=_:���S�","",�.<�-'-l_�. ....__,..,"-�--�J

f---�--==-��='=='-=="""'"""-��-=------
IFoto Baumgarten:
t, ES�Ciâl!§tª em AmpUa�t)e§' dê Fl)b!� Velh�§I 1
,
- Fotogf�dhn ""= Relf�l�çõe� ii'" FUm�§ � M�qui�§" t J

,..
Rua 15 d� No�embroJ �425 - Bltunenau I

�-----------....,.".==��-._,;--",t

um proJ', II) do �

":'J.bura�ório Licor de (. :acau Xavier S•.A..'

C.A.PITA
feraça s'empre e pelo mél:hores

CASEM!RAS, SEDAS, ALGODõES, BRINS, LINHOS NÁ.CIONAI§ E ESTRANGEIROS.

C H A P E V § -fR4J\1:ENZONIH _o "CURY" - "NELSA"
FABRICANTES DAS MA MADAS CAMISAS aR I V E R 'p�

_. FLORIANóPOLIS BLUMENAU

TODOS OS .ARTIGOS CO�IPRAD0'5 D!R!:'; lAMENTE DA.5 MELHORES FABR!CAS DO PA!5�
E UI) ! 5 T ! N T AH VENDAS, NO' ATACADO COM PREÇOS ESPECIAIS

LAGES TUBARÃO

pre Si

, >
Ai 2221! ti $ C_ 1



,

ero

r � NAÇÃO' _._.-�----.,.:._�- --_._ .----�--_.�

,QUAnTA-FEIRA - 5 - 1 - 1949
. r,.__� ����__�__�I

'

� , _

paz
'_ -"

foro. das soluções pucificns
Oe i 'd e n talForresfal 'acha' ..

.. :;<,

tUSlSJ.. .r=: o "Previxamos fazer todo (;:. jJossi'�

[Forre-stal
lelnp!:ou que o J)uÍS saiu

r
como prova de' sua bon-Ié e de :,11" t.c" ubster-se do uso d�:ssil "":na, IlJOllllJa.

atorulca, não pode lia ver

\1:-, s61U!:Õt'S. pnclücus das

dJ.'\'t'rgelH:ias'a- vcl para 1JO'r ol.·dem aonde' existe O· da guerra. com o segredo. da hoin- . l_propondo um controle Internacio •

.. . internacionais".
.

.'
,

.

. ..

I
as 111 eriçoer puci f'icas, os Esl:tú"s· gurunça pura os Ectados Unidos uu "

u: que o auxÚió militar <Í Eu- caos.' disse ele. "evitando Ü� illa- ba atomica, a llIalS terrJ\'el ,ln":l nal sobre ela. �
.'

. �_"_._ :.__. .... __ ._ .. ._., __
o

_Ocidental ,ii!: üill assunto {{IH'. les � iniustiça:�' 'causados' :.ielct, jamais conhecida' pelo hume;l!. 'E, Unidos ofereceram· "voluntal'ialli(;n Mas acrescentou. "Cum ou sem i pal'a qualque�üutl'a nação fura das j ESTE E' O .�F..� JOitNAL��tl��:a�fn�:��nod:o;&�::�':,: I g":(��:��;'I�uundO em seu rela.ori», fT··.. ,-'-'b"
.

d"�. "d'" I'V

d rB'H ..

;���'::i;,���,�:i':Ji:t:':;::::I;i;��,ci,%�:��1:,�3:��::::,��:i::�:' rem a '.

asua nas Ime .•a�oes > e, .
. erizentelos Un ldos, "Aem .,� ·es,nr,d!o

I pura .n prep:n:açao mí litar dos E,-

H' AO .,,...,

j j'a,e..I.:.. l��:�.::����...1y;�·ta:'1.1:::(: :,���:�:� Ir �!;��r�:õe�;]���o��,��:d��,.t:���!�ri�,�:��� aN"
.

a:os' nae se ver f cava aguaceira: de taDlaQhas propor-
.>y)fll'lpaI pará �a paz do mun v

t Ao m:er;tuar o desejo dos �,,!a • çoes .. ",aSélS " desfraldas pela turja das e D x: u r r a d a I�st,abilida�.e mundial". .

i �os Unidos de uma paz duradoura,
.

.... .. . .'

n.e ce ss nr i O o a.uxiliO militar a

V I A R II
S na R ue e i t

"Parmacia �8ntrar
Farmaceuticos

Jua 13 �e Nov. m�5 · Tel. m2�
x

. ,I·

Balança$. Filizola

: ..\

DISTRIB UIDORES

ca,' ,�d· '1·
. �- ela�rol .. OC mo � . Ltda.

JOINVILLECUR[ TlBA

Ho�s pe d e-s e no
. ,'.f" """>".,:,,,,, '.. ....

.

t4;i ti ()·T E L,
W·""LJ� ···FR': G'

.

'E" S'

",
..

'

. "

,

.

RUA SÃO � PAUl,O� 278/80
. Itoupava Secca _ Blumenau

Cosinha de priMeira. or:d�ni
,

Higien$ . Absoluta
"

.

M$·"E>reçus .

,_Oo.!COS

para Europa

. BELO, HORI

.. Z.
ONTE, 5 (Mel'i(tio� i d� .cidá.de., que

é o bairro do Retiro, 'não chovia com tamanha viole�cill
I
d�. o temporal, teve

.

tempoo de .senaD � A CIdade de Nova Lima" descendo todo '0 'aguaceiro, com em NO\'a Lima.. resguardar, evitando-se assim 'vi.nas ·proximidades' desta 'cap'ital, fverdadeira fúria destruidora; em! Não são conhecídog ainda iodos tímas p.essoais. Contddo l:.'gis\af�i atingida p�r YiOle�ta trmn.ha i direção á parte baixa, que fica 1(1- Os detalhes quanto. aos estragos ('uu-I ralll"s� �uIllerosos. dcsabamentos e
dúgua. A lO1 rente desabou pnn-: talmente alagada. Os moradores da j sados pelo aguacerro, embora se a- destruição de várius casas COIÍHT
cipalmen!e sôbre a parle mais altaj Iocalidade afirmam quu-hú 40 anos 'fil'l1;le que a população, prcsscntin- dais. Ruíram .algumas pontes e.

,

sucumbiu elevado núrr.ero úe uni-

".- ,

.

..

Sugest.ão
A Grã Bretanha

mais.

aceitu
eltá" considerando a

bem. A grossa enxurr-ada, de5cedUo dê! primelro poço ond�' Se achava em

parte alta pam a parte baixa da trabalho noturno alguns operários
cidade, invadiu a geleria de eJitra-1 que assim foram salvos da morte.

dia dá .mim! de Morro Velho,:r '.'C

P!!!!!��JSj��� �"�d:�q�:tá�!u�d�� ,,�o,�n���'�,�,�,��·Õ leprosãrio nas ilhas FijiGü-Bretanha notificou os Estados assunto com a Nova Zelandia e a das :prinicapis nações á emprcecu '1 . .,.. . . .._

Unidos que acolheu com simpatia li ArÍstralia, os outros dois países 'aos I der explorações e pesquisas cleu-
. I�OND�ES, �, tB: :: .s::,.� Lo� J,� l�aIs �: 2;) �or ,ceI,llo �u l)�al �:sugestão norte-americana de 28 quais os Estados Unido haviam cu - tlricas na Antartirla, não aprcsclJ .

)
calizado .la Ilha �c : lU.ko",u, �n.trc CIma Ioram

_ �lspellsudos U0 1501<1
de agosto, relah.·.V� a conversações 'caminhado a mesma sugestão. � Iarúru 'nenhuma teinvludicação t c r- as dlla;� Ilhas prrncipars de: ,:üJle., mente p�r nao terem. I�lOS!1'1:do du-
sobre os pro!llenms tlT,'ilurja s lla' Cúmprc salientuI' (lue DS Esladus I' ritoria! na área.. V�I .e \ anualevu, o Lcpl'o�arlO de ra�ll.e dOIS anos o I1UlllmO sll1aI, de,

.

,

l'lgl serve <I, numerosas Ilhas do atIndade da doen�'a, .

�W_ =--=- .. �'_.'__
.

_ . �ent�'e :l� sc�e .n;�:ü�s {t� qm�iS os Pacifico CO�1l0 um cenlro de tra-'I Os fundos Ilec�ss.ários a maI;u-Estados UUlIlos _unJaJ ,1111 <1 pi �)POS lamenlo e Isolalllento Ue leprosos. ' tenção do Leproslu'lO provem pnnia de conversaçoes sobre o pron!e .

O estabelecimentu de }\lakogai foi cipalmente da Nova L.elandia, que
ma, apenas quall'O responderam ui- fUlluallo em Hill pelo governo de I proporeiulla .consideravel ajuda fi.
relamen\c. A Argenl.ina e o Chile Fiji e até o fim de 1946 por de

I
nanceira, além de outras contrÍ

l'e�pOnderalll ne,!.._'ativall1eni�, Cll-'-' haviam passado 2.845 doentes. buições em presenles e donativos
quanto a Noruega informou cUll.i- .Durante

os.
35 anos de existenda

,.
destinadús aos pacienteS lllterna-derer:l que a consecu\,ão do ulJj;'- du leprosário. 7:3j padell tes, ou se- dos. '

tivo })oderia oferecer tlifieuLlaJ,·..,.

SE:RVIÇOS AÉRE'OS

v RIG
A PIONEIRA NO BRASIL

1 9 2 7

PassoÇJeiros e Cargos
PARA

NORTE E SUL

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO

EST. RIO GRANDE DO SUL - MONTEVIDEU

Redespachos Para:
Belo Horizonte
Uberaba
Araguarí
Anápolis
Ilhéus
Aracajú
Recife
Fortaleza
São Luiz

Poços de Calda/!.
Uberlaridia
Goia.nia
Vitória
,salvador
Ma�eió
Natal
Parnaíba
Belem

.�[9]-.'
Encomendas para

Donativos Via K.
Europa
L. M"

,rical�a assinalasse especifkamclile
qlW a clUeslão "exigirá ampla troca . '.' " .'

de pontos dé vista", fazia l10tar que

A. 'R E' N ·A.
.I

de momen\.1J 11:10 S(. eIJgilav:t re31i-
zal' nenhUllllJ Cllllfel'enein sobre ().
assunto. .,.

rueaçando ser-iamente as suas rns

talações, A direçâo da empresa ex-

ploradora. lançando mão de lodos

0.1',
.

recürsu, materiais c do auxilio

de numerosos .populares, que acor

reram expontaneamente, conseguiu
barrai' a passagem de água para o

(I ReO
]ocalisaJ-ú na Alameda 'Rio Bralfco,

De\'éni eS\I'ciar na lll'oxillla se- tem COlllO atração lllllxima UUlue

mana em nossa cidade o AHE�A I'OS de touradas, possuindo 9 tou
CIRCO, propriedade da Olivoni &. ,reiros, sendo 1rês tio sexo femilli
Santos, cuja tourneé pu]' Santa' no. Conta, ainda com nUllJeruso�
eH ta:i�a foi

. conl.r�tatla. pelo em-I artbtas .acrOJ�a1iells e tOI1lh:os� que
presuno Abrau SalnOVlth, O

iH)-j llroporcwnarao atraentes nUlU·eros

pular ('pn1ro de diver�ões, qUt' se de variedades.

"A Nação"
'I)� (!

! ! o jornal de 111aim.- 1
.

r órculação no Vale il" I

li li Itajaí. I
I , ; Venda avufsa na I

I HEngI:_<lxata_ria lVliro" I
D __

o

(I
'I
\

I

,menau
__

, _I. II
.,�..

::.

.... :::0: : '::

;:::::::::::::;;::=::::::'::'::=::::::';1 !Dr.' Gebhardt "remada .. '. ! I
.

l)Das Faculdades de Viena, AU,stria
.

e Rio de Janeiro)
CIRURGIA,.OPERi\ÇÁO DO BACIA, ESTOlVfAGO, !VIAS BILIARES. UTERO ETC. �-' �;;-eurocirurgiaJ \

Moléstias de senhoras alta Cirurgia: IêCJ11sUKaS no·Hospital: das 9 ás 11.e das 15 ú:;; 17 horas
Blumenau: Hospi1aiSANTA. CATARINA '1�����\! I

(
I

(
,!
I

Motor atomlcopara belonaves---_.,.___......___._ --

CHICAGO, 4 tUSIS) � Por inter-. Segundo peritos militares, o de -

médIo de seu �scritorio nesta cida - senvolvimen to de uma ins talação de

de. a Comissão .1r,. }.nergia At.::- energia nuclear revoluci'onaria a

mica dos- Estados Unidos revelou guerra navaJ, permitindo a,s belo
haver firmado um contrato com a naves permanecerem no mar por

I
tempo illdefini']o.

Wesl"inghouse para a construção de
. Na opinião dos' cientistas, o priu .?un molar atomico, em base experi.

I
mental, que será eventualmente em- cipa!' problema está em reduzir o

tamanho e o peso d� eq.u.ipamentopregado na propulsão. ele navios de

I g\lcrra.
b atomico atualmente usado, de mo'

de a torná-lo a um lempo portatil

Capitai e Reservas em lO, llt4§ lO <:1". $ l}e5��,i66JlO
Filial: B L U M E NAU �

A'p�rtlf de 1'" D '!_) dlu'iro de 1'49 vigorarão;u lelulote� taxai de jurai para, depósitos

�ontasde movimento: Contas a prazo:
I .1.

Aviso aos

. I :A� �isposiçã() '2% a. ,a•

·Limitada;
,

3% a. a.

4%'a- a.

5%. a· a•.

Depositantes

Com aviso de 60 dias

Com ayiso de 90 dias
.

5 Yz�'Í; ll. ll.

Com aviso de 120 dias
Prazo fixo 6. mêses ·6% a. a.

l'r'lZO lixo 1 an,· a. a,

DEPO'SITOS POPULAlms 5% 3:. a.,..

Dk..t"uóITOS ESPECIAIS A PRAZO FIXO' CfAVISO, SAL DO l\llNl,MO 1)�J .

Cr$ 50.000,00 7% a. a.

7 'li ELEVAÇÁO DftS TAXAS"pE JUROS PARA DEPO'SITO� POPULARES E COl'."1'AS A t'RJiZO FIXO i\TINGE ,\ UT01l1A'\J-

.� .CAMENTE OS REPECTIVOS D EPO'SlTOS JÃ EXISTENTES. .,;
--��-------g��.�.. ��..�--�---------

Abra· conta nouma

trabalha

IN CO·
.-

Cheque. �.P. -e pague com

e �eguro.

Tollavia, fonteS bem informauas a-
diuniam que a lle::essída-1e de pc'
sadas eouraças pára impedir as

mortifet'as !<adiações do motor áto
mico não cobstituiria pl'Oblema múi
to sério em unidàde de superficle"

\ou mesmo num submarino.

,

I

1 ...que () edifício mais alto da E:l-
ropa e a catedral de t;lm, ua A

lemanha. cuja torre llH"ue 175 me

tros de altura.

2 ...que o primeiro pat aqueJísta
que apareceu no g�ll11do foÍ Gar
nerin, cidadã,) r .. , n-:ês que '.E'

atirou espetacularmente de um

b�llão, em PUI'is, no ano de 1797.

3,. ,�lIe o estetoscópio fui inyenta
":0. "lU 1819, pur Rene Laencon •

IH',:; e que, gl'a��as a. ês,se ap:u-e
jj](), �, que fui introduzida a ati::
culla�'ão na prática .da medkina.

4 ...que us recclU-nuscidos po:;suem
onze ossos mais do que os ad.ul,
105;, e que es�e;; OSS05. suplemen
tares lie, unel,l 11�;,,) humero m�'
nor duranle C" re:;cin�ento, da
t:rlança.

fi .. ' que o primei,ro livro inlpre,s;so
em lingua p!)r;ugue�;ll - se bem

qti� com titulo latino. foi O. "Vi
la Christi", lJUblicado em Lisboa,

no ano de 1195, por Valentim

�.

=

Fernandes. e' Nicolau de Saxoniu.
(j, '. que a unica mulher cujo l'etta
tá apal'eceu impt'esso eni papel:
moéda nos E�tados, 'Cnidos foi
Marlha Washington, cuja efige fi

gi.mn'a n·as·. cédl1ias de Um doiar
em circulação entre '1887 e 1892 •

. ..



PASSANDO PELA "CASA ZIMMERMANN, VEJAM EM5UAS VITRINES AS NOY�S CAMISAS BRANCAS
�REÇOS AO ALCANCE DE TODO�

V@t8
'

_.1 Imos Da Fome E Do
SHANGA I, 4 (Meríd.) - tando-se que centenas de ou'. cíedades de e'll'iUade informa- 5!)3 pessoas mortas de frio e

. Foram recolhidos nas ruas tros refugiados tenha:n tido ram que desde \1 Natal foram f •.lme, pni� Cjl'[,t;; todas c-ta �

d-esta cidade os cadáveres de a mesma. sorte. em vista da recolhidos os cadáveres de, vam apenas d i trspos e apre-
182 crianças e sete, adultos, falta de agasalho e o frio

.

---------

mortos fintem de frio, acredi- r>-lacial Que reina aqui. As 3<}-

r����'--���:'-�---'llmpl
.

cavei .EstiagemI Casa de Madeu a 6x9 mts. � SOB orosc.',; DE,PERDAS To-
.

I t o TAIS AS COLTLRAS DA M·

�i no cen r GIÃO - REAPARECEM CA:-'OS
�� Vendemos á 400 metros do Hospitat Santa Izalrel, 'lado

DE TIFO EM. BLUi\'IENAU DE-

r.�,i��
direito da Rua Amazonas, ,isolado de dois lados, em terreno VIDO O CONSUMO DE A'GUA
de 20 x 3i melros, Iívre de enchentes, contendo: 1 sala grande,

- DOS POÇOS2 dormitórios, cozinha, copa e varanda.
* * *. ,

Junto com um

RANCHO DE MATERIAL, tamunhu
ô

x ;; metros. Estão se acentuando

Onibus Garcia na porta.
Grande Oportunida-Ie. Tratar na

I�Rua 15 de Nov, 7fiO 'I'el: 1467 '

�

�*�;t�'i�"s�������i���i������!�,·'����l�é��i�������i�����.�������i��ei�i���ig�j)

Gotas esportivasl
RIO. 4 (Merid.) - o Fluo I com destino ao Ceará, desf'al

misense e Flamengo jogarão eado de Luiz e Zizinho; O
a seis e nove do corrente em I Fluminense. p.studa as proba
Fortaleza e Salvador, respec- bílidades de realizar um ter

,tivamente; o major Otavio neio em fevereiro, reunindo
Povoas assumiu a presidencía Vasco, Botafogo, Flamengo,
00 Vasco. em virtude ao em- Iníranca, Corintians e Ame-

.

,-.

I
rica Mineiro; Ha possibilída-

barq�: d� ��es;d�n,te Á�tOlllo rf� dr) five de basquet pór do
Rodl'l�ues 1 a\ ar es. para � 'Flamengo enfrentar a sele' _ I

.

Mexíco; .0 Ar,nenca :!ogara I
cão carioca, em beneficio dos

dia 9_ na cidade' de Batataes, flagelados eh Minas Gerais!
�1l1 São Paulo : ,Ismael, desgos- anuncia-se uma temporada do
toso por ter SIdo barrado na Fluminense em São Paulo, a

€xcul':,:·ão ao México, está dis- pós seu regresso do norte; Au
posto a romper com o Vasco; gusto embarca hoje para re-

O Flamengo embarca hoje unir-se a delegação do Vasco.

com a

DIA'RIO MATU'rlNO

N

BLUl\IENAC, QGARTA-FEIRA: 5 1949

REGRESSOU O SR S. HAl\lOS

Not í (i as Resumidas
----------------�����

Do País

-

conu cur.,
QUEDA nõs CA�


