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IFaça
-A liberdade de pensamento e de opinião é um direito dos

povos nas democracias. '0 debeta amplo sôbre os homens publi
cos e seus atos. constitue a essencia do regime democrático. A
critica livre, os métodos h nestes de proselitismo politico e filo
sófico as orgonízações associativas e o seu funcionamento plena
mente assegurado, são franquias normais da ordem democratica,

Reconhecer esses principias, respeita-los, submeter-se a razão
e a lógica da sua aplicação nas sociedades civilizadas. é, simples
mente dever dos governos.

Pacificação dos espiritos-eharmonia geral no sentido dos
compromissos e tréguas de emergencía para soluções que o in
teresse nacional reclama·- é coisa muito diferente.

�LUMBNAU. Ouinti'Heira IS da Abril do t9liS - Dr. AchiUeã Bã!sinl Dir:7or R:sp�=l\l - "in!) XXli _ i."iSo Se o sr, presidente Eurico Gaspar Dutra; honrando as pa-
.

-- - lavras que disse ao jornalista, em março de 194:5. e repetiu.agora,

$t··.
.

.

.
.

. $P.. d.···.
.

It· I-
W f\..8H J.2\'GTON, 17 (O B)- para o país inteiro, deseja realmente pacificar. harmonizar o Brasil,

ti, •Ua·ç·ao. ..a .

a J a·.. AI bO.l.'tO, T'archi.lJ i, .

embaixa- não. se limite a ex pressões verbais, que o vento leva, Mas ordene.I
l uma limpeza na sua máquina administrativa. Solte gatos nos.

.

.

.
.

(lor italiano, dISCUtIU com o corredores dos ministério. Mande Investigar a fortuna de algunspresidente 'I'rurnan a seria sítuação alimentar que abala. a Ltalia. O embaixador burocratas que a ditadura tanto acariciou. Entregue os postos:italiano fez uma, visita de despedida ao presidente antes de ir em rápida viagem de, direção a gente de bem,
,

para Roma, Declarou ao presidente que "a situação alimentar na Itália é pior do E, para dignidade de seu governo, e resalva de sua propria
que em qualquer, outro país da Europa", O embaixador dí�$e que (I presidente Tru, honra pessoal, não permita (�ue uma saraivada de gritos histeri-

. cos e ameaçadores aba e, no' silencio da impunidade, as trafí-mau como sempre tem feito! vai tratar dos problemas italianos com simpatia», De, canelas do escandalo Borghí.elarou que o povo italiano é o que tem ° nível mais baixo de calorias em com- Faça isso. e a pacificação dos espíritos virá, então, com á
paração com qualquer país europeu. • tranquilidade das conciencias honestas.. ,

...,......-----....:.._--�"-----------�=.- RAFAEL CORREIA DE·OLIVEIRA
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"t'in"'5" nre nU!l.!lEu,r. n" Do «Diario da Tarde) 13-4-946

. On ra a I eo 3o9 ta com unis a, �.!:�E���t ���:!:"�!�r.!!2.. ,�--

Con�bat@s el�ir� C����'" ij ma�$m9�O ati�ge o
O presid'ente da 'G'uatemala' �� VÍltl1.�ae d?s feriados .. i . ""�:1il.,.,..g'l.�"" ��I)'�

'. I. 8. '.. . .. L. ' '.. lU'. li a [religioscs deste fim . de se- iUSd!S e SUltt,�dí!nl�l'l�$íltr� r-\ljjll �1:i

.M.ex.ic".o.., .17 .·.(C.B)': ':_.....0... jor,na..al ...
«.E.xce...Is... íor» ....publi.. cal.m.ana. esta fo.lha não

..
c

... ir-.. ���. rf!!l���Hl Lima, 16 (C B) -' A maré,
, ,t'i:!� � ;:4�fi��., I que varre o Pacifico, setentrío-•

t ;
uma nota em sua primeira págin� dízendo que o presi-Icu�arh_ sexta.. feira e sábado. O mJ�lstro c�H1es de Informa-

i 11a.1, atingiu Callao nas proxími-

.,'
'

.....•... de.D..t.. e' da -. Guate.:na1a, sr ..
Juan Jose

..
Arevalo, fez a se v.oltando a reaparecer do· ções, x, c, '\\.�. declarou que! dades das praias de veraneio,

.','
.:
..,:, guints declaraoao: mingo. combates entre rorças do gov(::r� I �,� ., I r: horas em rebentações'" y ".

1 J_ •• t
...�;:J ,) J.) 1 c.� -

"\'.. "Nunca pude aceitar a ideologia comunista e não .

.

no, centra. e
. Lrop�s comumst:;s I gir.;:uJtescas, Em La Punta, praia

"

dd' chtnesa: pro�s('gL1lam,. ,e.:n tres.: i d�- veraneio, ao .sul de Callao,a aeeítarei enquanto an ar .. esprovida-e córno anua, em lnstalaçies r:ontos c:o oeste de Mukd,:,n, ��n i as sondas altas inundaram astoda a parte�d�: responsabilidade Iíquídamente naeío- .rtigos Elétricos t�g�a caplt�l,?a Mandchuria, �\JO� I ruas proximas da praia, destruiu-nal. Não adotei Jamais e nem permitirei que minhas t

I stata dora de i �JC1�S� recenmas em
..�:1Umgk!t1g I do varias co?struçàes de madei-

Idéias "vistam
.

pele de ovelha". Sou socialista e, den- n iS
'I indicavam que a �UL" era em I ra e afüganao um homem que

tro dessa ordem de idéias, realizo meus atos de Lo-
Fone: 1477

iUumenau !:t:���eci�s�al�,o ;�11sdeqK;u/%:�!se encontrava numa das casas,

mem oi vi.l e de gove.rnante civil de meu país". L= . .......... _:..._l uma frente de t.i.) milhas, ! 1""" fi" OI

�'Ii" d I f
' c' • � H 'I'� b;::Ts1'&:Ji�1S � tm.n.ssa ec:.ai'a��o til teíta ao}. correspon�eute er- Econnmia de omeo e subs'" iiáQ liá sh�al tl� f�ti:ald� i �..�. U:�!i �€(i v

�;:C�!io��' Sao t.José de Costa i Lloa, segundo refere o lancias gordurosas smfietic,ª do l\16rlHHljiU�'��S�,
, ,..... :..: '_

.

" _'_'_ .. iW-���;'-"""-""-"._"'-.-: O Brasil, entre varlos ou TEEUA, 10 (C8) - !:m tou- ",i.'-Hl�. �M1 iii
� ., ,. 'Ji. � .�<t: "" � .fO. ,

• -:" ...

""-. "". ..... t;
tros pa!ses, acaba de ser te uficial brihwicfi se anun Num dos estabelecimentos CO�

nGn.t!l·II���
..I· .'. abBolut�'r.n�nte mofe�.slvo para noticado de que 013 Estados ela que "não há sinal de rü- merciais dBsta cidade, dias atraz,

U�� íl !.\ítiV pele. EfICiente proteçao contra t Untdos farão novos s!lcrifi· tirada soviética DO Azerba- um cavalheiro, que no momento

e'-1J'Í'J!!'ei PICADAS DE MOSQUITOS e I cios" no consumo interno de djã{) As nOfM,;a,:ij inflJrmaçÕês I
se encontrava adoentado, pediu

.

' .... ""'.l�! nutro!> insetoll!. '.

.

oleo e substancias gordurosas illdic8!.1t que existe na
_
pro�: �o proprietario da casa par� ,9ue�'�4''''' ......._......._..s.;._.-_ -'lÍ>_ �...

'.'
.' .

.. ,'. .'

'.... I de.6de que o mesmo se ver!- vinc!a uma concen!l'Elçao de' me guardasse uma trena metuca,."� ...;;--.--.,."....--""r-""' _="'" ""'�.,.,::s: Irl-!IJ\ ...._�-�-�-�_.. �-�-,""'-�{, •
.

. .:i 'd E t
,

.'. .

..

. , �.' '. '.. ..... , . .

! tique no exterior .. Deseja o ti opas e .. tf!.I.iQues llil1lOr, !�O i de aço, e �,5 metros, n f:-�I b"
. ZI ··IIi •... ,

. • I .! governo norte·americano que que 8.otei/', pür outro HW.O,! tanto, como nac: s,e recorda m.alsII a e a aua espeCial repre-; 08 palses consultados 1:16 ma- a policia nacional persa af.iUD.-; do, lugar onde neIXOU o refendo
c:;:, y ..

...

.

.
.... nifeetem, a fim de que as! �ou que elementoR da ge�- i objeto. pe�e a ?essoa :- quem o

1fI;:, seu
..

Ia Ifi B'a5.ll. ··n3 ".. ASSO medidas COl'respo.nde.
ntes se-I �arme.ri8. OCllp�;r8.m o �061O

•.

mesmo f._Dl C�nfla?O aVIsar a es-
..

.

.

V j '. ... pU " jam adotadas, [lOS Estadüs de M��shed, receüteruente. ta redaçao afim ce que se faça

do Cei. Peroo Unido3, para o ano em enfSO. evacuadu pelos rnss,�_8. .

i

a_p_r_o_cu_r_a_. _

fl8tl tr.��� n�, a t�l;nue ru (ih .. ,(I I

fi

iSSO, sr, general!

Cr$ 60,00
Or$ 85,0<1
Cr' 0,30'

j:.

"! ..

sua

• RIO' 17 (CB) � Estanlo pra- que tudo h:idica, presidir a em·�

�i.caménte encerrada.a apuração baixada especial o senador Fer-

en sa g' e
· do pleito presidencial na Repu. mudo Melo' Viami, presidente "1

Mi :'.

,;.
.

...blicaArgentina., cogita de:sde já da Assembléia ... Constituinte,
· o gove:mo br�si1eiro em enviar cargo que corresponde .

ao de
áquele:pais, uma embaixada es- vice-presidente da Republica.

I MOSCOO, 16 (OB) - Al1uncia-se ofieialruellte quep�eial '. afim de representar ° Sabe-se, tarrtbem, que, provavel- .. ·No· bal1 e ne lati
T 1Brasil na: solenidade da �osse mente, integrará a missão bra- : _f 'i: N'O 'D.. O presidente ruml:ln remeteu uma carta pessoa ao

do presidente eleito; sileira o sr, Batista. Luzardo t!� deve falW I primeiro ministro Stalin. O novo embaixador doa Es-
.. Deseja. assim, o oosso gover-I atualmente deputado e

.

que se

Conselho de SC81ill'�mpa I tados Uniclos, general W, B. Smith, declarou que ha-
no retribuir o gesto dE< nação presume, voltarà

.

a 'ocupar o II u. ",�gu! 'ii via tr<.:zido a carta e a entregou ao chefe de estado
�amiga;'que por ocaslão da pos- cargo de emba.ixador do Brasil fhlCiooal. nV.l:lO O� observadores díplomaticos concedem grandese dó pt13sideute Eurico Gaspar em Buenos Aires. RIO 17 (CB' '- Presidente ..,. �

'. .

Dutra; proc!:lrou distinguir-nos da Republica �ssinou deere- importancia á memagern, mUlto embor:t se Ignore
· co.In seu apreço, mandando-nos Penecilina em tos, nomeando o teu. cei. Jo- completamente o seu contendo,
uma etpbaixada espfú:ial,Íntegra- sé Pinheiro VihoR Cintra. e O e'te rm'.;.n a,.·c·� a- "u a: e m' ·a·n.·.· ..t····e· f.a p a'. zda, pelo vice.presidente da Re. O major Ernesto Geisel para �.puhlica. e outras altas pe�soua-

.

AJ venda Da exercerem as funções de WASHINGTON: 17 (CB) - O presidente Truman.�id
..

a

..

�e

.•

s d

.. e.·.· PO.ljt.. i.c.. a.,
e

.•...... dil ,çl l.·.. Pl
..

0

••

-

..

-

F.AR."MACIA .. E.iL.UN.T.GE.R ·..-..,..IBOjUDtO.S..
na

secreta.
fia Gera.l numa proc!arnaç.ão em que pede a obsevancia dama�la daquele paUl.

.

. I Rua 15 de, Novembro, 588 do Çonselho de Segurança
1Correspondendo a essa [mam-I ....

'.

f O N E - 1901 NaCIOnal. "Semana Panamericana", declarou que a segun{ a
festação de· amizade, que trã.:dllz I .

..

'.

..... .'

.

.,. guerra mundial troUXi) p3.ra as naç,ões do mundo. &

be.m �a
..
lt.0.05., seu..t:mento.

s

...•...
a f.e·�'-.�".·I.J7+. ·RU.Z·. E'I R.O.' Prefiram a bnlnha firme detennÍnaç'í:to de trabalharem juntas em Benefi.

vos ue ambos os povos, o Bra� .\..;1 '. .
.

'.
.

cio da paz, do betiJ e.'.ltar e da prol'iperidc.de de todos.eii esterá pr(','�llte' ,á posse..,d91··.· "-_"'_". P!tb' rl·ca�a pelo I 1
.

'd '1 � ,.

t 1 '�

� novo governo plat,lno chcf!adQ". . .."", .
.

:".
..JI

. ..Trumau. e ogLOU
.

em

&legU.lf 3,
a llUF ane COUtlueU ii I la-

"r;r pelo coronel Perou/ dt:}velldo, ao '.: H. Q:lN fi O J O IN V IL L E zendo votos pelo seu pr,ogresso.
,fJ).",'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o Adulo das áSpirações do Vale
40 Uajai

..

- FUNDADO EM 1924 .,...
Caminhões de ]/2 até 10 toneladas.

CAMINHONETES
Diretcr-Rasponsavel:

Dr. Achillea Balsini j Veja que
1

Dlretor-Propríetario:
Dr. Affonso Balsini

-Redaçâo e A.dminiiJtração
RUA 4 DE FEVEREIRO, 7

Direcao, 'I'el, 14;36, 10,99 - Gerencía,
10.99. - Assinaturas, 10.99

.

Publicidade, 10.99

ralJS Itl'o' re��I��"
. rir t·· .. �. :dt.�

, '�" . V··IJ�

Leghorn Branca d� n!2ds alta pGsh�ra .

Venda avulsa -mas uteís, Cr. $ .0,10
. OvoS para incubação

A

Atrazados, Cr, $ 0,50. EdiS,liO Espor_
. Frangos de 1 a 4 meses

tiva! 01'. $ (\50. AtrazaJa, 01'. s 1,00

I
Reprodutores de 4 mêses

t'l..·SSlllatu�aBb6l\.no; Cr. $ 60,00 Semes- Oferecem as seguintes garantias e vanlagem�:1'6: Cr$ O, • Ulhos de galos importados do Americano "Hansou",
Atenç�(J: - A d�!:�Ção Dá? �e res- pedígré paterno de mais de 300 ovos

(lo�sabrhza. por opiniões emitidas e:n Proprietário do avia rio.
prüígos asainados, mesmo qll8 Sf']a O h ..e..

dom iniciais A verte tambern que
soar Pa I Rua Amazonas dh!fODte ao 32 B.C

originais re�ebidos 6

I

não apr�veita, Blutnenau-Sa nta Catarina.
aos não serão devolvidos. Outrosím-
o serviço telegrafico nada tem aba
ver com a orientação. do jorual e soo
mente é reproduzido li titulo ínfor
matívo para, nossos leitores.

EXPEDIENTE

VE�DE-SE um cantço ame

.
rícano. Informações

nesta redação.

,i
$1
1!

:JNA-O E)(lG'E ?URGANTf,NEM DIETA
�..

'

_.. iim.

hrviçD$ de primein
odem

Rua Maranha«
N' 27

A tratar com

A. 1..ube\i!f

Arrancar e destruir gra
vatás é contribuir pal"8 o

desaparecimento da malária
em. Blumenan.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.
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Os Ultimas Dias da Grande· 6�'�-·iD

� .... Art!gos em tecidos e Roupas Feitas.
.

�
.

BLUMENAU-RUA 15 DE -N-O-V-'--E...,....:r.-fB-R-O-·--3-4-'-0-.
---'----�-
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IAmADOR (G.Scholz)foto
...•.. TOMEM

Uinfio ereDs6ta�o
Ç'SILVEIRA"

. Grande Tônico

Competellcia Profissional

Rua 15 de Novembro, 59b
i):t:�:.••• :u®

fi. bO",t n. _
� �HJ'II

D1h deft fl:lt1ll �

Anuncíem nesta folDa

Aparelhos de Rádio �lni d1 �vue..,o� de 5 6 6 válvulas

1 i,
I

I! :
.�.�61--.:""""IS__. .-. o "�4i-.""'��-1S,-,..�'\O--" �

::AM'NTO�rip�:�o�t�i�l�EdENH::"1Me!esUas das menmas e mortas. DistarMos da itlada critica. Per·
turbacôss neuro-g!andnIllres. OPERAÇüES do otelO. avarias

trompas, tumãres, Blleudice. barnias.. ale.
OiRlarruocoagu}açâo - Ondas Car�as.

CLINICA EM GERAL
Coração. pulmões; rins. IUt digestivo.
hricas • Ulceras • Doenças Trtlllicaes.

cotas. I 'frav. l,t da Fevereiro N.3 (em frente' do Hotel \lftIirla)
RESm.: RDa São Paulo. 30 - Fona: 1226. - ii L U M Jl NAu

". !i-

F. Domning, caixa postal, 10 'I'imbó

.
�

fimpregodo tom reQ\ SUCceS50 nas
fRAOUEOBRONQUITES EM TODOS _os
SEUS GRAUS E SUAS MilHiFESTAÇOE5

,.rCOMOSEJAM:T055E5.CATAR.
ROS, �

IBROrtQIHT.ES E C09UfI.UCH� .)
�S.., fiOtt�.';",:-�' """""" '�"'-';. ,�,.-/

�- "J\It&I!!í 'b .viR" ..,.....'!ii3l'.....eMAi iW ...

vende-se uma bicicleta
.-.�.'--.-.._._._�_:.__• .-.-"_'Io-!f-4�"'_q,--,,-# III perfeito estado, por

. M� Itema COfie rc ia - ln�ustr ia. S. A I
:�:so .::SI:c����á:"n!8rm:�

S ii o P a ti I o I Oficina RAD,O FUNKE
DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS AI' l\lV[A I 1hmde todOi! os serviçoff ih:

..

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL I Radio. receptores

uROS_CLER.
n

D.E;FABRIC.AÇA.-O.
D

..

A crx. PROGRESSO

[
1ienlccl Hapidi)& e GafilDllliol

NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE TELEfONE 1395.
.

BEBIDAS E CONEXOS" S. PAULO
I BD.a 1 de SstambrD. 13

R CONCENTRADO�VEGETAL' �R O SI C L E RO á base de.= .__._--�--'-----�
. TOMATE - SALSAO � ESPINAFRE. r' "F:,....·, t-

o ��l'lMe:í'a'�1J'igOB��"c; '!.brnrgôAg'tM1il6�HJI
I

'� " iitJ r �1
S li:ETCHUP "lIOSICLER" e", dois typ,"" PICANTE E DOCE. I

'

'!tA tiO.���!
I El!.1.r.ato de Malta "

aM.A,LTEMA. PURC."
e Extrato de Malte III."MIU�TEMA" com ESRinafre e Tomata.

*� :::::;�:�:�:u:::::D::=;:E: leite quente r �
ou gelado. -,

recilia Roorigues dos 5antos
propríetaria da

Casa Real
participa a dístínra freguezia que tem II disposição, um

bem instalado

Atelier de Costura

•

Representonte
Fábrica de Rilqnétes de Tênis, prCCUf8 repre

sentante Iigudo aos metes esportlvr a.

Carta com iíl!'.lrm8çÕU� pura PERNAMBUCO &

HARDY LTDA. RUA. DA QUITANDA, 20- r
andar Bala 108.

RIO D.E JANEIRO

&- .-1I-'i$-;S-ili-- •.�-�-� o .-·.-I!if--.-�-.-'4>_lI--S-iD

.'=======--�-"==� ==-�.

i
i
I

I
t
i

I
I
I
I .

VIRISSIMO
üesaachante di!. He;:ebedorin do Ilistrito Fedoral CM, da Fazenda}
EscrilllriD:' THAVESA no o;.:n.HnOH N' 21 - lo andar - R I O

Encarrega-se com Eíil::ipncia e Rapidez de:
Titulas dcclaraiorbs - N ....t.nralisacães·- Retificação de

Imp- -stos - Registro de Comercio ._ Patentes - Defesa
de Autos - Certidão de R"nrln - Serviços em todos os

Mínlsterios - Reg».t'T) de Diplomas - Procu!atorios -

Bervíços na Poiicia - Pcrmnnencia de Estranueíros - Re
gistros de firmas oome reiais e industriais no D.C.l. - Re-
.

gistl'o Civil _ H.elifie:l!;Õi'lS de nome e rilia,ão -

Certídôcs para embarque.
Registro de Criadores - Serviços nu O i P .

Recebímenta de centas no M. da t'azend.a.

TOSSE,

BRONQUITE: .

I Consumidof
I Exija Manteiga fRIGOR

! I Exista Qualidade A
que· fôr

li Mas não é FRIGOR
! .. -�-(i'-..,.....�.-�-,Q-�-�'_"

lU" . ;;.. .

. Na praça de
í enUe ease Oeluiio var-

I gas, munlclplo de Iblrams,
i um terreno com a àrea de

117500m2 com casa de mate
i rial de 1 endnr. Informações
i com Ricardo Keske
l Presidente Getulio

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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". Domingo Soiráe Dànsante da Pascõa, com

Sómente para Sócios: A festa será abrilhantada pelo jAZZ"OARCIA.
desde. já, com o Zelador do Clube a eR. $ 2otoo.

1Iif· ''fil • I;
.��� o ;'!ji-'j(�sfi"""!t'.--.ílIf-,-!!lo! '. 111! • -�-. !l�..*,""'",,-�'"1-��� o�-Jt-:4t-:':-.t:-!!ll-"__-�-$ no .:-:if-'?i-ít'-�.�-�-!f.=:ii'_"�

..

I
Horas

• I

micro
,

as 21
,

a reser'"
var

Opôe- e
.'

,NOVA IORQUE, 17 CC B) - o delegado
Brasil junto ao Conselho de Segurança
ONU., sr, Pedro Leão Veloso, declarou á

. .

' «Unit�d presa» que já lecebeu inatrnçõee ofr-
----------------�--�-------------------

o r ii eut
ciais do seu governo, para que se oponha a

proposta polonesa, no sentido de romper rela
ções diplomaticas com a Espanha,

O sr. Veloso disse que as referidas instru
ções estão de acordo com a politica tradício-

a Espan
nal brasíleira, contl'arÍtI. á intervenção nos

assuntos internos de outros países] acresceu"

tando que a proposta polonesa constituiria

I uma e;;pecie de prevenção .

Propa m ..

tee
.

fom n
pe
hio

o julgamento dos
nazistas

NUEREMBERG, 17 (C B) - o cheta de Justiça, Jack
son anunciou que o coronel 'I'elfond Taylor foi nomeado
chefe da acusação norte-americana, 'Para qualquer futuro
julgamento de ertmlnosos de guerra alemães. Jackson aín
da declarou que estão em estudo diversos metodos de pro
cesso criminal, para serem aplicados em Iuturos [ulgamen
tos. 'Declarou ainda que 05 americanos não tem qualquer
idéia por ora de levarem ao trtbunal os tndustrtal ístaa na

ztstas, Sabe-se que os Estados Unidos votaram contra a

citação em tribunal de industrialístas nazistas quando os
outros países encarregadcs da acusação, procuraram pôr
em julgamento AUredo Krupp em vez do pai enfermo.

indãlslriais

CLUNGKINO. 17 (C;, B.) -

À coleta, a peste bubontca e
8 fome se alastram por toda
li China, arrebatando muitas
vidas. As. autorldades da U. A .{�N . .R. B, A., em shangai, di- 1Ul_
zero, que 8 colara, que se _��!!::r,������������������������
propaga pelo sul dá China, ISIItI

II!

d
.

já atingiu mais de um milhão heí!i� a d o.ofe 011 e cem lU, ,eliS 21ileaçade' pessoas, A peste buronica tU <l"" t!: e cl"d�r se tfIi���lii'�fir.U!tUt�j���:t:e f:Ot�Fa�, n�e�!D:On� g
(11:1 �Uro5 �tHílHi�LJf.iii��G

U,N,R.R'.A:, atinge a propor- fl&Om,.. nr�IUtsa-O O ft0tend''I"'menta" Roma, 17 (CB)-De acordo com um telegrama re-

eões muito pertgosas. O dr. biS II" 1U1i.i11 U ti 1511 1& cebido pela Federação Sionísta de r�oma� procedente do
.

Frank Herríng, chefe <r,eglo- "

.

.

. •. porto de Spezzia, 1,100 judeus, retirados a bordo de
nal do Departamento Medico Ao definir ontem, em

LOU-I
de todos os pontos do seu vas-

da U.N.R.R.A.. na provlncía dres. o objetivo do ECU plano to ímperio, em troca do que se
um navio surto neste porto, ameaçam suicidar-se em

de Kwangtung, ytOU até o sobre o estabelecimento de uma publica no exterior. Dois terços massa, pondo a pique o navio e afogando-se, caso lhes
Cantão, com vacina de cole- rede internacional de publica- desse material será de interesse seja recusado prosseguir viagem para a Palestina .

.

ra suficiente ....

para imunizar' ções, com extensas ramificações interuacional, e o restante de ----------------------

200 mil pessoas; Serão feitas na America do Sul, o editor sr. interesse puramente local.
matores remessas de vacina A. G. Weídenfeld assim se ex- Durante o almoço inaugural
até que possam ser imuniza- prímíu: do novo sistema. ao qual com-
das um milhão de pessoas, os+ "Esta é a nossa ambição, De- pareceu, entre outras altas per
navios norte-americanos se sejamos, nem mais nem menos, sonalidades, o embaixador Moniz
apressam em enviar vacinas estabelecer cabeças de ponte de de Aragão, foram distribuídos
para imunizar 250 mil pes- compreensão e entendimento en- exemplares do primeiro numero

soas em sankow. E peste �bu- tre um país o outro, por meio ilustrado de uma revista de as

boníea vêm tomando conta da de leitores inteligentes e de in- suntos internacionais, com arti
população que vive num cor- fluencía."

.'

gos de Benedito Croce, J. b.
redor. ao oeste de Mukdell. De acordo com esse plano BemeI, Ritchie Calder, Fhilip
no DoN" da China, e li vacl- Londres tenciona fornecer aos Toynbee, E, F. Sohumacher e

na está sendo remetida para. editores estrangeiros material outros,

lá, via aérea. procedente da Grã-Bretanha e
---------

"'R'
.'_ .. _.

.

,..
. f. :nãIJ a�ve faltAI! n,

elelçatt de u rata assí- � -"�;;i��[b�NUO: l�h�·,;
nado com a Inglaterra em 1859, llNUNOIBM SESTB DU.RIO

OUATEMALA,' 17 (CB) � A Brltanicas, foi. conIirmade.l-op;;t� d� vista da oue
rejeição por parte do gover- pelDCongr.essode Guatarnala temals é que o convento de
no da Guatemala do tratado A Grã-Bretanha e a Guate- 11859 é um "tratado de cessão•

de .1859 com a Grã-Bretanha mala decidiram submeter o territorial" pelo qual a nação
pelo qual reconheceu 8.

PDS-I
caso á Corte Internccloual I cedeu li Grã-Bretanha mais

.

67 P'81.os ir;tgleses do terrrto- de Justiça das Nações. Uni- à.e vinte e dü.is mil. qullome-:rIO de Belíce, nas Honduras das. tros quadrados, obrlguudo-se
-.

'.

..

.

... .'
8 Inglaterra 8. construir uma

!J-��........._�-��J; o�-����·-ifl'-�,-ílf�,..��_I. estrada lígando o lltoral com

T
. '. 110 planalto de �Ou8temalaf o I

J 8anco Popnl.ar� e Agricola do Vale de Uajai J.�::ng�:o3u��e:::Ie;·su�te���
i

====- ...- l que a Ialta de cumprimento
• � da clausula parte da Grã-
i Deposito à dispostçêc :t: fJío. � Bretanha concede á DUBte. \

IItl. Deposito Popular fi 0/0 i I mala o direito de rejeittu' o
,

. C/Chi, oam aviso de :30 dt8.í!i' ,t, rVn fl referido tratado.
fI .' ...1· I!I: "·0 �

'.

�,.. b .1 t! viO �

I ��:: :��: /?11 �::: ti ii� g;,� l { Precisa-se
.) , C/Ct.8. Pl'a.:r;o Ff:>"o tI mfgO!ii l 512 O/o J,' um moço de 16-17 anos,
I

[dero icem t� lí tJ. O;v & I para fazer cobranças. Tratar á
sé

.'
. '. .

� i Rua 15 de Novembro. 99!-Sob
1!!í�.:-��'iIí--"'�'.t Q \5.-1ê).,�.ws;,;lf·-'<!i'-�-·-ii'f·_g!l.",.�-W! i Sala 1. 3v3

_-

Dbrll de t81$6

Industrie Comercio
I infração da Lei do Silo
casos de Iransferencia de ações

&
':�

RIO. 17 CC B) - o Primeiro Conselho de Contribuintes,
em sua ultima reunião voltou a tratar de matéria referente a

infrações da Lei do Sêlo. nos caseis de transferência de ações ao

portador. O longo acórdão considera as transferências de ações
ao portador como operações de mera tradição, independente de
têrmo escrito em livro próprio, como é o CaSO das transfereren-

I
cias de ações nominativas e outros titulas de crêdíto em empre
sas de capitais coletivos e conclui que a não existência de escri
tura da operação implica em reconhecer a impossibilidade de

aplicação da nota Ia. do artigo 43 da tabela do decreto-lei n.

4,6.'),5 de 3 de setembro de 1942'. como decidira a instancía in
ferior.

!IIJ Loção ..

ElIEL
f,@

I

Prado do Rio, La Menor
e Ransodia

em:@nira ..se ii lIS'iI�a nas
Fafm;ch�s � D!f�gari�s.
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Um Iilme 100 010 brasileiro, feHo especiulmente para rir!
l'-comp, Complemento americano e Parsmount JornaL
Platéa B,oO-112 e milHares 2,oo-Brdcâü 2,00-lI2 e

IRílitares 1,50 (imposto iH c!urw)
AGUARDEM RARA AS FES1'AS:-�D(llEl No Ceu�l,

�Morte Na Pagina Dois,·,
«li Grande Valsa:>.

o s�bao

<'fI I
�

(j I�� 1\1,,�'1; .• ff>"? .

�1' ,'.
w JUl .

Cl .!; ".

eiA. VifTZEt iNDUSTRIAl. JOINVllLE O\fl\fe3

,1{ãn. deve faltar Bill casa alguma

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


