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las eleições ganchas foram!
I realisadas num ambiente num I

iambiente de co piela urde
1-' - -

I
'

I
' Rio. 17 (Merid.) -� Regres nenhuma anormalidade cu l:'e�

saram, a - está eapità! .proceden clamação. Tambem regressa�
: -I .tes de Porto

_

Alegre, os, �i� ram os deputados Flores da

, _I nist.i>os Adroaldo Mesquita da Cunha e H. Azambuja. bem

A COÍVríSSÂO DO h S ' I fosta -�, Clov�s pestana" que I C6�lO Oswaldo Ver�ara, este

,

• _ -,' � , J _ D .

ror-arn a capItal gaucha vo� ,ull:tmo pertencente a bancada
APRESEN1ARA SEU I '-

--- '[' . �

b I d P
-

RÉLATORIO' AO PAR�! tal\ no p""elto reallSad? se, ?-do o �D gàucha � que vem

TIDO "ulhmo. � ,,:'ando aos Jol"uahs� assu�Ir sua cadeira na, Ca�
-

_.

-

_

-

"

'

r
tas, 'I} .Mullstro da Justiça de� mara Federal, como suplente

.. �l_O> 18 (,MI'�1"i�.) .-' Esteve clarou que as :leições decorre convocado para ,a vaga ab;í"
reunida a cllnnssa(} m�egrada I ram num ambiente de, cemple ta pelo sr, AclroaJdo Mesqui
pelos: srs, Pinto Aleixo, Deo- ' l' la ord ;:ril, não, ge regist-ramlo ta da CG3ta �
dedo Duarte e Freire castro,

.

para estudar !J p1allo da UD
.:.� ,

N. sobre. o IYi'Ogyinna' da ado
miriistraçãO Ii.i\�imli'�L A cn

mi&!1ão í,8§1)!VBU que elida um

dG�-.§el'§ rfig·inbiC>u§ fjZ�g�H� se-

'p:n:�damente um, H�é>todo cui T B CO.muruatnedadcso dii mates-ia, de fm'illr. -

, iii·. " e OS
à d\gcuti=!,j com piem-, �Oi1h(-o' ,.,

.
'

.

cimento di' causa, eln r.eunltiü· . 'Rio� 18 (Merid.)' �

. Na tido de ceder- a legenda do

€spedàl a ser reaíizada mais' ·frente pôlltic� daqui prOsse=! PTB aoe comunistas; caso se

l-"':l'de,--eoh._:e <l assunto. a-fim uc
-

s t d'
-

t d I e I' (
• -

-

� .::;.. m .

o _O, €,t; crr 1m:..n 0S o r a lze_:n novas e eiçoes com 11

de Sei', aprf:ú::ntudo (1 parecer. PIB (J o extrnte PCB. fiO sen cassaçae dos mandatos.

de que (\ incumbiram o. Pre'
sidcnte du Republica e O Mi.
-n;�:tr,-) di! Jl�sHt.:'il._ O chefe do
Mini;,!<::,'io i�i.lIJ'Íit.:'-' Nacional
VI:l,! ,� Ah,;?;<J<lls :J.pWi'Ui" os mI>

tivo::; �l [Ü� (kte}_'!fliJ!'Ulrall'l a SU3

ptmdio das atividades da alta
ct:t-lC _iL�,E<t:i<�l';a, alagoana.

I R.[_UNiU�SE ONTEM A CO�
I MISSÃO DO PSD

-I Hi')t 18 (Me:rid.) M A co"

" missão do PSD incumbida de

, <-pinar sobre o plano de eoO_
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I Slual'ta-feirll.J, 19-"1,1-_-1947-' A.NO rv i N, rpunir-se-á hoje, Infórrna
Fone" 1092 . NUMERO, 1033 '

um jornal daqui'.
�_������__�.���,�� A�._.__._-,..._..-�_......

oPreleito CariocaContinua IBlumenau . hospeda honrosa:
mer'e'-_c-e_nd-o

.

a
-

�c- 'on-'lfII'an'ç'a
. ImD�V�!!'�<��e�i�!n�.��!<c�� ��!l��i

horas da manhã em nOSSa d.: devendo tomai." parte no ágac
dade, o exmc. Si". Di".' AderQ pe, -as figuras mais represen...

ba' Ramos da Silva, inclito ehe tativas do nosSo comercio? in

fe do executivo cataa-inense , dustria. auterldades civis El_

Sul
S, Exda. vem á Blum'Qnau rl.1Ílitares l' funcionalismo pu'

" 1 d d d
cm carater oficial, devendo to blicô em geral.

'

Sera ..uma rea i a e" Q . espeito dos mar parte num programa' de Pa�a que Blumenau se as-

I
. festividades· preparado cari� sftc:(· integ!'almente ás justas

d d
nhosamente pela Prefeitura hemenagens que serão presta-

I, azares e· to os os extremismos local. A recepção ao ilustre das em o dia de hoje á figu
visitante dar-sc-á na Pl'aÇa ra inconfundivel do adminis-'

Porto Alegre, 18 (Merid.) no Rio Gran.1e do Sul, afir� ,ve-mbro revela o alto griio de Carlos Gbmes, aonde o impo \
trador incansavel que sóe ser

O Sr. Walter Jobim, ,falando meu: "o pIrito de 15 de Nó- politica da gente farroupilha. 1 luto dirigente dos destinos de; O Dr. Aderbal Ramos da Silo

á reportagem a respeito das ! ,_�_- Nenhum incidente digno de a 1 Santa Catarina fará a recolo- : v�, o sr Prefeito Municipal

eleições municipais de' sabado ; preço ocorreu, o que significl'- j cação do busto do saudoso' solicjt�, a cooperação do comer

___
- ,

' �__ GRANDE ABSTENÇÃO NAS haver já passado a éra tem. i conterraneo Dr. Victor Kon- I cio desta praça, cerrando .

VISITOU· Q ,MINISTRO DO j
.

pestuo�a d:,-s eleiçõeü, que e- J der, Ato. �o.ntinuo, s�guirá pa : s�uas r::c:rtas, �.umen�ando ain-

. TRABALHO O SR. NO NAS ELEIÇõES EM ram SInommo de lutas e em 1 1'a o, edIflclo da EsCola Nora, ca m",lS O i:nllhanbsmo das

, VELl..I, JUNIOR bat,es á ,mão armada" , Adian I mal Pedro li. inau�u1"ando�a • feztivicl�H!C'S P°!:" ocasião da hcm,

Rio, 18 (Merid) ,_ Acampa- CURITlf!A t� manifestou: "a delll()cra- ;,
.. ()ficialmente. As 12,30 horas. ,r"sa vi"il:a tiue temos o pt'aze1"

nhado dos srs. Robc\"t-.o Simon ,da efi,'- nOsSa t<"rra será uma :na Tt'ah�o Carlos Gom€s� gere de l'egish'ar- .

f'f'l'l e Hugó Bcrghi, esteve no Curitiba, lB (MerÍtL) . Da ...ealiilade. a despeito dos a;l;n�

Minlgtcrio do Trabalho sendo correram com plena calma fi3 reg de todos Og i'xixamisill,Os.
r.ecebido' pel<; ministrO, o s:e.

. eleiçÕes municipais de dOmin� O R'i' G:rande Hh':i'lnu·ge do

, No-veHi JunÍo�. 'viee=govel'na� go, vedficandn-se porem gíoRn caudiHsillo e el>tá condente

I do:;;' de São Paulo, 08 freg' I de nh"tençfió, 05 rn'iilleiroa i em SCUJ glorioso:; dS5tino:;/' ,

.

r>l'íleer"s ij;;modnam-se em pa: resultãdos du pleito são favo. t'
jer;trli com· 0 iSi', Morvan Fi= i raveij\ ao PTB, aegnido da U, i
1I••eiredo.

j D.N.. ! E'>TE E' O SEU .10RNAL

Em recente reunião que '() sejam empregados tiros rea

exmo.� sr. Tte. Ce!. lr'apual'l, ais no decurso das aludidas
Xavier Leal, .dignissimo coman manobras. dependendo tão só

dante do bri,gso 32". B _ ç. j mente de certos e nccessarios

manteve com os ,representan,. detalhes, A concentração das

tes da imprensa rócaíJ fíca�; tropas, no período acima men

Pat:ll�a, M'onteneg,l"o. E,n<ll'UZi-l'
ria, o PRP em Flores da Cu- mO$ cientes�'Cia efetivação no! Clonado, sel·á feito na visinha

lhada, Julio de Castilhos, Ta- �ha e a eoÍigação anti{pesse� Vale do Itajaí, a partir do ;:;idade de Jaraguá do Sul. A-

quara" Itáqui, Rio, Pardo, La- dista em Viamão e Quaraí, dia. 26- do cOrrente, de gran- pós as manobras, entre os -dias

gqa Vermelha. O Partido Li- j \.
'.

diosas e Íneditas manobras mi 10 e 12 de dezembro p.v., os

bcrtador venceu em Dom Pr- J 05 trabalhistas nâo venceram Ütares, tomando parte na mes reft'ridos efetivos militares fa

dr�o,_�UON em Santa Vito.� nenh�,���cipio. __- ,ma a_3 t�opas sedia_das em l rão uma co?centraçâo :In lllu

AMEAÇADA DE PROIBI- A RETIRADA DAS TROPAS Curitiba, .Joinvile (' BIUn'!ena'ü menau, �·�ah5andl) entao um

CÃO A EXPORTAÇÃO BRITANICAS DA CRE' totali�ando cerCa de �toOO' - impofi('IÜC dtdile. Cogita-se

DO CACA'U . elA �
.

,

1
homens, p..erliincel1h>s a teH:!as igull.lmentl·, da rea1rsaçãó. de

Salvador; 18 OV!erid) _ O Washington. 17 (UPy _ as :ii'mas. Os exei·cidos prO' w:n aln1oço de,c�lnfradf:ernta-
"Piario dn r.'o

-

c;',s" �ublí� Fontes bem inforl�adas anun� long�H'�se-ãlT até o dia 4 de de ção el'1;tIt� [Js DficIais as or·

(;oU u� t("); ') a n'.")-�o�ito cjara� que o governo brita-' zembro vin'.d'Puro• abrangen- <:'�� m!!ii:a:!>.s e das alt"ls auh�
da situação"J� !;l. 'tI' �'lja ex �ich �onlunicOu aos Estados do Pl\ areas de grande parte rldades CIVIS, contando poSSl�

portação p'._ o ' t'�" .. está Un_idossua intenção deretira.- do Vale do lta,iaí tai� como
_

vl'lmente o mesmo com a ure

��ndo a�eaçada dt: ?roibição� j �"as tronas CI>\ Grécia. no �10 do Testo, Salto WeIssbach, �ença do exmo. sr. Dr. Ader-

Fr;zF\ qU:� ter'" sUl"gido protes l dia 1", de julho dé 1948. Blumeni'lu e região de Gaspar bal Ramos da Silva. ilustre,
,

tos na assembleia por parte I
-- --....__ rtes�nvolvendo-sl" aO longo do go';ernador do estado. O ge-

de dtlputados da Izona sul do 1 CUNd ... r..r.l\1l' J)F. Mot'DAS Itajaí-Assú e seus afluentes. neral de divisão Cordeiro de

estado. acentuando Q neri!!o DIVISIONARIAS Trepa,c: c;1p quasi todas as ar Fal·ias. co�andante da 5a. Re

que �meaça a economia baia Rio, 18 (Merid) � O Pl"esi

\'
mas estarão em atividades. gião Militar,) dirigirá pessoal�

1":0, tr-l a providencia, tO,maM dente ,Dutra sancionÇJu o .,de. destacandO-se grupOs de Ínfan mente todas as operações de_;

ch\. Afirm?_o.ue tem cerf.eza I
ere'to sobt·(' '\ cunhagem de tarja" cavalaria, engenharia. la 'gigan:tesca ll'l,anobra das

.'

i Q�e ....�r: _,!tavío �b_nga��ir� �fé?as. divi�ionaria.3. _na .im� tt'at��missões:e eompanhja� guarnições do nOssO glorioso

I nao dentara' que ta!!! m�dltl�s t 1JOrtilncla
de G4 Im1hoea de de l1'ltendené_Hi. c saude, E._ exel'�;I:o nacional, subordina-

• 3" efetivam" '

. , ,�xu3dl'Oã, L ( . 'beíll l--)�ovavel qUe nã üca.:m'!.1l i.hl.f. "qu!.'ht· região.

Diretor, Gerente ÁDELINO CUNHA

, . Rio, 17 (Merid.) � O matu- tem do, Presidente da Renu-
t• "D"··C·'··

-'"

mo . ,RI'lO arreea publi- btica, um' desmentido categorí
ca a �eg�ifi�e fiot�: "eom Rm co. Nessa ocasião. o General .

quela ,I"�ilmdade earateristiea i Dutra teve oportunidade de 5=

I) sr. Adernai' de 'Hunos afir 1 firmar que o prefeito Men=
mou em �ntrevista R imprensa! des de Morais continua li, me

apo�tando. paí:a o deputado ! recer toda li, SUa confiança e

E�chdcs Flg�el�edo: eis aqui. I que, ocupando o cargo para
pelo que CUVI dIzer, em fontes " o, qual foi nomeado POr SUa

fided!�Íl:'-s� o futur�, prefeito I' escolha .pe!5�al, c�mo. perrnite .

do DIstrIto Federal . A pro�! a constítuíçãe esta situado fo
positq _dessa ,declaração, um; rá do t(!t'reno das combina
dos' nossos redatores ouviu, 0n � ções politicas.

Entendimentos entre "O' P ..

cenas ':Em tmixada venezuelana
.'

,<.
-

m�Dte as afirmativas da .. repre...

',seDtante dominlcaa')
,

li"
'

.� ,

,

I -',' fazem-se passar ,por oper,ario�

'1'D e--1--r'
-

a
desrespeitam OS pedestres com

"-lU" " 'J'_-', _

' palavrões- proferidos em altas
vozes', chegándo mesmo a _ a-

gredh" OS adversarios politicas Rio, 18 -(Í\'I�rid;) � À em» - mas o regime estabelecido na

oferecendo quàdros qUe des· baj�ada: '?a .yc?ezuela nesta:
� I nação antilhana. Diz a nota

virtuam_;a catrJ_panha politica. capItal dlstrlpUlUuma nota a

I
textualmente: "que o gover

-Quando ,mais intenso era (} . imprensa, e_�nt.estand-o as .de- no dá VenezueI�'não póde dei
movimento o�tCmi um cidadão clat'açõe,s. �" represephmte

.

xar de assinalar da maneira
" ç?rth�(:jdo" P�:)}·_._�Ua:fI J�ndenCias diplomatic

'

,R,e,publica Do�" .

"'poíIfiéi;":;ó'ifii' id�er$â�ih "ti�i "',l;íiinlêiii1a"- e ' ..

�

'a:shTngtôn. s� '; ma'!s- ·'f'tríni'h�'n:l�' ;i' 'fófinâJ;: ar
.'omtinisí:as, 1":'�" ! ••" vaiado. gundo as quais o governo vc:.! imputaçõcs contidas nas decla

Esse fató originou um confli. ne:melanQ estari� CGmprometi�', raçõrs õ" rep',\:,sent,mte do

to, �lo q_u�r s-?:ü ferl>:i,., á fac<t do em atividades com o fim governe dominicano em Was�
'-' vidraceiro, Luiz Dia_s. I de del'rnbar por meio das ar- f hington" ,

----,-_._-- - -- -_--'--'.- ,-,---'------- - - '-_

no Rio Grande doDemocraciàA

e!lp6eJnli gados em e.o:tu=
rlüh, jov-em: fUilocm:lol o..

<Íl\ mesma ,§êí: "nviada.
(fi N,§,)

"O
.,�

mpa$O uen ntlSrno
(;riiIII

sendo· .d··e·r r o·t a d·o
-

Porto Àlcgl"e� 18 (Merid.) r
,

- Nas apmoações finais de .-'
:�U 'munlcÍpi'ls, entre os quáis
Car�ziÍ1hc; coml1ctetádo a �a:,'.
pitál- do; "que�emism�" � l"evc.l.,::.·
Iam ;,_ .estrondosa .derrota .dO' �•.momento,. o: PSD venceu, f &elo,

Nova_ Prata, Carazinh'.

gefuiíSlÍ10, m�üs decisiva que , ,em 16 municipiosr a saber: Cruz Alfa, Sa�ta Cruz, Can�

impost�' pelos -pà'ulis�s. Até' ; Jaguary� . RosarÍSl> Santo Àn- I delária, Caí, São Francisco de
• • 1

.,
•

Instalada em·' S. Carlôs it' sucursal dos Diarios Associados
'. . , " .

.
.

: -'

p.<;sc�tanté· da.adm!nisfraçãO,! solenidàde.. Após a cerimonia,
Falou_, o sr. He1:Vidió G()uvea�' os jornalistas participaram de

que
.. saudou.a dh::�ção dos,"As I ,um c�çktail� no qual' estive

s.oclados", pelo que chamou
1
ram presentes autoriqades,

de concretização dos ansehs! jornalistas locais, onde fala.�
da pçpplação' de São-- Carlos, I ram Alvaro Giongo, lente de
.'

.

� ".
". , I física Qa E.$cola Normal, Le

qll.C ha muito aguardava a am 1 oncio Zambf;:l, presdente da
pliação do' serviço informati- Associação Comercial, Pedro
vo local., Respolldendo a: sau-

'

Alonci�. diretor da: Divisão Rc

dação, d_", direçã�, o '<;1'. Ste- gioli! do Trabalho e Luiz Oli
�

�
., 'J !j? Lo��e!l'o, ,redator do "Diã-

. véira� prefeIto eI�ito. Após a

ravana de J,;":?a!ista.s que se-\ ,1'1'� d: Sa.Q
... _Paul�".:: dep�is de,

. ::;, ", .

guÍu piWa ;3ao CaI los. A ce" I refeYlt'·,!,":e a ,trar:hçao e a eul- '-
('el'IIn0nla fOI �fcl-eeHlo ;>"5

-rimonia foi �1tesid_i��1'._ pelô �l· ! -::=�-_,di'l_c ;,id��e, . t�:.�� lon�o I .io.l'nal!sÚu wri al�oçn, p-�lo
oRe,nato f�inheiro M ...chado; I ê (.m]!t',<1l�i.'ti} do iligltIcadfl da ! {!tr�tü-r: fIa lHiCtil·iHi.L

,----- �-' ----
--�---- -� ,-�--�-,-"

Grandes anobras Militares
'serão realizadas no Vale do
aajaí a partir' do dia 26

_";.·�o--�
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E,conómia
G

de
B
comlrusfivél:

. I

retan ar
�

ral;\,Q.
Un�1"eg� (BNS) • Como

par�e da companha nacional
da Ç...ã-Bí·etanha'para poupai
�ãólina a Royal Air Force,
-eiii". comum eem as antI'as du
as, iOrça:i "l"Iuadag,; esta ado
tando 'um sistema de raciona
:njent.o c os abastecimentes os

tão iendo redüzidos par� ia
Ze-r uma economia substancial

As maiores reduçõ�s recai
rão peincipa.lmcnte sobre o aI
coai carburado. (motor sph-it )
objetivando se uma economia

de cerca de
_

10% ('?' todos os i
Comandes Metropolitanos cOti'l

€xecção do Manutenção,' é eo
'

jo trah:,-lho de distribui�ão I
de equipamento e de excedeu;
tes não pode ser retirado. IIA média' de consumo meu .

sal 'para os' primeiros quatr-e :

H:lE.Sé!!;. do ano. C11'1 cUi<SO foi I
tt'luiHla corno base para as re

'rincões que serão feitas,
O consume atual do alcocl

corburado no "Hornr Com
mands " da RATi' é de cerca

de 12 milhões de galões pOr
ano e pspera!l{3 economísnr

EXPEDIENTE

'��' Maçã.o"
Prop�i�dade da

):t A. HA NAÇÃO"
Díreter-Gerente s

ADELINO CUNHA
Redação e· Administração
Rua 15 de Novembro � Edif,
..A" Capi�al" �. 2D• anrli:U�

,

Sala n", 3
Tciefone: 1092

Oficinas
Rua São Paulo n".269

NI"I que se relaciona. com o

combustível
.

dce aviação, o ckslumhrado$ com duas grau zul e ouro do Àfga'nistão;.

campo' é menOr para a reali' dos viti-ines, coütendo pelo um cola- de rubí de ineaícu

ca çâo d'e economias
:

uma vez
:nl('rl(J� dois milh ões de dofares ( Iavel valor numa caixa Ctltã

que qualquer redução nas ho "1,,"1 diamantes, l-tlbis, perolas, i'hada ..-it, marfim, vindo da:

ras de VOa abaixo de rum cez
cafh-as e esmcratdas. Cinco I Bil"mania. O DuqUe de' Alba�

to limite pode acarr-etar uma

I
!Y·'�d",>' ;.:-",lées do Pa.lacio H('n

I ant,ir!o
embaixadcr espanhõ'

per'da de yfídencia das tripu l'iquc .VIU pstã,', abarrotados ';111 Londres, mandou vavios

Ia çôcs de voo com i-isco ti" a-
Ue t:>rahH'ias,' "iéIl's, móveis rã I pl'eE<!utt'!í, inclusive uma mail

cldenres 1'6$, qüad:.·os, Iivros etc. En�r() I tilha di' rê'l:ula preta cem

05 presentes '11"':;<' um gerviç') t prnte de dez p()l",gath.g�

bem maisde 100 d� galõlls.
Os comandes estão retirando

Ias iriatruçôcs comuns de que
os veieutos rodoviarios deve
l'iin !i<!r ul;ad"s o �llCnOr nume 1

1"(1 d(' vezes possivet e Ji) tal I,

nlodo. que se consiga o maxí I
mo de vantagem em cada
viagem.

I

I
Uma caSa de material em bom estado propdo pa- I'ra n�gocio c moradia na Ru a 15 Cm Rio do Sul.

Assinaturas : oS
•

Ihformações : CASA DAS LOUÇAS; !{(Ui 15 di' No-
I

Anual . Cr$ 90,00.
vmuuro Nn• 667 � BLUMEN AV

.�. .. __
.J I'·Semestre.

-

_ C G! ;';0
-

i''il'':'" ,00
Ti-ilriestre - . Cr$ 30,00 lEi .. -

ti
'

N°�·ÁiiUIso. Cr$ O,:501��pOSlçaO e . aqu.ioasl,
,

:. 'Representantes:
.

"

No Rio: Serviços de Imprensa II e FerraUlenta5
.

:
Ltda. ,� Praça Getulio Val··,

í\'as, Edifieio Odeoü, 3/802 i
.em S. Paulo: Serviços d� Im.�
J'I�enSa 'Ltda, - Rua 7 de

.,

Abril. 241

Londres, (BNS) - Em sé
---.- --------

..----- guida () marcante sucesso 'le
I 'f' d, 11 Ica o na P{Jlonia" a pl'imeil'�
, companhia de ballet da Grã·
; Br,etanha bateu todos os l'e·

O "REMEDIO CONiltA os MALES ( cordi'!; na venda de lugares,
00$ IlIHS I €r OsIn

....-----.-.---..... _ •• __ o 1
.

E.sse fato é revelado 'numa
" "A NACA-O" .'

.

.

.

. card.ll (aviada ao' uTimes'"
,O .im'naI d,", rnaioT'. ('if'{�ulaçtio,i por mn c(..r.�espofidente nfirC-

I no Val� do (tI' .,••.• ,. f
•

,_ • , gUie;:; " <F.e "1 agora. Pltblim�."

Londres
.

' (BNS) - Uma no-

'la maquir�a ptiTa pr�duziy
canos para a industria cnns

tihie UlU' das artigos qUI' nlG

.'
.

MUITA, ATENÇÃO:
1 � Pllr� <l&few:!er·a,! contra te gJ'lpe..,
i'aiif.dado8 (] tOS51'!l3, lisa (, COgi:in.;j a.
Alcatrâ .. Xll.,Jfi'.

2 _ Ü CogUnf, di'> Alcrilrilo Xavier (; o

fu1.lão medlotlmento exlslente <;Olll a

dé!!iIVlIiC,10 de Cogna!! de Alcatrão, plll"
quê. é o Guiei) CugUlil; feito à haile ,1<1

�lea�ãc; que h�m fúruJljl.a iüfl;J!AínaL

3 - A "Ueàr.la ,io C..güac ,le Alcliu'IiU

Xli'llaf resulta, pola, lia Bllil fórmula flue
r",ma viiHoBllfl elllmentc,g met!lciU:lí.:

�! Itl(iiiercuiOs arej�i1Gre. c fort�":
fi�aJlte� doe puhnõeliJ_' c�jn� o·.d
cati"io re o báu:nilQ dç t6li', ..

li) Um gl":ii�.lti eulc.ific&üte (!{ji&;.ii

.. blpuCosfitc d.. ".. Ido.

e) Doia expeetarantaa curou a PCP

Ilgo.1...... "!cd;;"" •

.I) Um g.."ml.. ""lm,...t. di; I<;ü"
t.,'@jjJa a iiudiillglí.

.

4 - O legltlmõ DogMa de A!eatra..
Xavier 86' Ó veildldo, fjoi'lfinl.) Olfil fru".
mAcIas e iÍfagiíflsB. pr,rquól � üáo ..,

Cique.ç.& . ..-- �� 'fBin#dio e como W ü..âõ

poda ií�f ·VBildldil em Gutnlf IIl;tiirilB.

.,

-uhf." (f;�� eResJ;/dtiJs!
.

�. .

-= -

RI:' .'
"i,'

•
NCO 00

�',: '

BRASIl' s. A�i
!Direção Ger<J1 - Rio de Janeiro

fAZ TODAS AS OPE�AÇÕES BANCARIAS NO PAIZ E COM O EXT(RiOR

TAXAS PARA AS COlHAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SIToS A' VISTA IretirodQs liir�d
OEPO':'IITOS POPULARES (Lir.'''iltle Cr$ IO.OOO.no

,OEPO'SliOS UMITADOS (I.il"il:;, ê" Cf::; 50.000,001
OEPO'SITOS lIMlíÀD03 (Limite de CeS 111;;.000,UO)
OnO'SITO SEM IIMriE' �� ,�'}::"', \

CEP()'SrrOs A PRA70 rIXa

Por G mêse5

for 11 l'ilê;;es

DErO'SITO DE AVIW PRE'YIO,

.. 1/2% O.a.

4% a.lI.

3'?{, 0.0.

1% 0,<3.

4�;J' O. a.
SI{;, I) .0.

Retirados mp.dkmte pr�vjo

De.30 dias

De 60 (Ea�
Ol;l 90 dias

;:J 1/2';',. o. {I.

4r;b &LO.

"1/2% (I. B.

cahçOu Uln recorde' 11ãS f'xPÕ!"

1:açõel:; de Ulha fÍrtllã de Co·

·,e!1h-i. Moderrt 1\!1achine TooIll
LTDA.

O dirPtur gcrPll,te da' fir- ."ma declarOU, 110 rdatorió i'ea'

c€nl:emcute apresentados, que'
durante o anO de 1946 a' êúm

nanhia ('xpGYtara mais maqui
nas Clue en"! qUé-tlqUcr outro

"lêrii1do na sua historia.
E�sc' recorde, c(JUtudo. fof·

�xcedid(J, dut'anl:e os nove pri
'ncirc� meses de 19'47, huma

II ��::;::���: '�::f,�:::r:'::
:armente ao notavel indice di!

I --;:pI'\1I'taC'i'\o ciG m ..quinas dí';l

J:in;;'das Ú produção de canos

I 'n,ilnebtiab
.

�:.:;gas n;,'qLjínas' fab�icam I
! �an()"� al.4 de dué'l.s pOlegadas

��''-" di' ri: <JP'l('l:rc, e pod@m
'J:'�Jclnzir nada raenor; de cem

,.,.,;.�; de c"uos nOt minut-o, o

":lue ccn"'l.\tu'" tuna féição mui
I1;0 satizfatori.",. se comparada

com ...... capacidade do mdhor
mocleJo nf��'h� americano, que

m·o.-Juz apenas 80 pés pO!:' mi'

nuto.

PEÇAS EM STOC�,

(

!

rh''''�--!
.Ayres Gonçalves .1

ADVOGAl_\() I

�81a

�--'-----.- -�

Ulme-;-·LaffrontIII
..... ::0 � �Qr�nhão n. 2

7 ...� I!
A ABSTENÇÃO EM PORTO IALEGRE FOI SUPE

RIOR AO QUE SE ES- I
PERAVA

�i07 17. (Merid.) . Telegr.â
ma de Porto Alegre. divulga
do aqui informa que o MiJ;lis�
tro da Justiça Adrnaldl> Mes- .

quita da Costa, falando á im I
nrehsa dali; declarou que pc I

los infórmes que recebeu, as!.
elei�ões no Rin Grande, do Sul I'

II rcaltsaram se em perfelta 01'- I
ctern_ acentuando que em Por

I to AIC'!'1t'a a abstenção foi su I
.

;)01 ior ii espl'.!'ada. !

COR Ii.ETO:::

: Pilutas" UR.SI

casal
.

.

Grã iiretanba,
--��·o �---

1. Londres, (BNS) - Cento, e
sessenta jovens dos. dois", se·

' I
.

xos serão escolhidos, �a Grã' (
. Bretanha, pai-a, �e torriaj-em I
a vanguarda da neva gera- I
çfio

.

de. esl'J€chiHtit..\s cm· ener- ;

gia atcmiea, Acaba de sei' à� IInurrciado fi plano de apr-en

�lizagem. oygàniz:ndo; p;Clo. gow \vc r'no de acordo com o qua]
aqueles jovens receberão irúí- I

ti-tições 'sobre energia .atomica !
jato propulsão,' radal' e tele·

Lor�dl"('S, 17 (UP) . A Priu de louça com: 192 péçasl man
cr-za Eiizabeth €: o Pzincípe, i dado pelo' rl"esidente da Fean
tViountlw,Hen iniclaram a se- . ç<1; Ul'l'i bllll' Entalhado de
mana de: nupcias COiU 'tuna i carvalho dê �r"zeIltns anos de

expnsiçií.o.: mostrando que s('�
. idade, cheio de peças de seda

rão o casal mais rico da Grã' pS7esenú .do 'povo itaüanoj li
Bzetnnha, graças aos presen- ma co'leção ,de vidras, da Sué
tes e jo ias; No palacio Saint eis.; umi jogo de toucador
Sarno; os convtà�das ficaeam :

Seus SOfrjmentos Nall Vêm
Ji) da 'Velhice, Mas Sim �

da 'dá ,Fl�nção dos Rins

ação ..

·

..

. Na Sociedade
ASTRAL to MuelÍ1ausen,' r�sidente' em

Pl"esi.derite Getúlio� muni�ipio
dê lbiiàma.· '.'

DO DIA I
p� HAGA, SWAMI IQuarta�f[-;ra, 19 Ji: Nt}v€m�

bro da 1947
i F..::z' anos: hoje li Sl'a.

Da, .Juiita Kriegér, esposá d�
.

&1'. Germano Ki-ieg€i".

rT30 df'i�e fl.-tlé ;�lihstãrh�i5.s \'êneno�
�.uS se i]('U1I1Uleíll en1 �et! '_I, gn.hbmo_
Ponha-se iJ SGlvu drl'i- hld�es DeCi

�itjl1ados p�:::lo "[nau f llDnOT.arnEnto
110; rin�, the '_1 ft"rrJ:di) que IT.i·

th�fé� de p�S�0LlS li"38nl: 8:: Pílul::iS
Uf�-,i. Fcir�1:t3 � L.:.::::se- d� p....1rfGSaS

l)':!-lTit�i� (ilttri'L1�'3:� df';;�lIr=1 antFs

t: disscl"!f'�n.�3 d;:_-, Add.� Ufll-,T. ai
r'll·.t1as f rr�r l'i�üstitüErn LI iT,a15
:,:f�c�:l ll_:ttamf:lito ds"3 n-'1r.tF-:-tias
t-lliJis é da .b2:ii��a� def-.-,drndrJ,
{Liln. ;.i":t! .or gó!!isrno I'ootra Li.1 A crDndt: efi�Cteia d3S PrJuias t;f2f�
�� -o)':cDr;ijes prnv?n:entE:; d'-J tll'ÕU jii c/Il1JproV:Jda per ,.rnilharC8- de

tu \(lOnanlrll�il d,J"i t ll'I':. l"-isr;, �t" pf"g�03S) deve-se iI SUa ·fórrnulz:.lUí
to:.;, Ilf:C,;! de QU::- SFl:� 1 in,,=, fH �,t�Jifl qual für3111B.SSGcLidó:!s de uma rna�

hu nÜfi:ll HÓnncJITI'CIi(e' pD..fEl que; Deira feliz e dentífica, 6 predos&Íi
�U�. �3úde Sf'�ln pf'r[eit3.� (..!Llalqucr l pi3nt5� de grande valGí' ter3p�u"

irIt'f' .!LHid8d"e nesse funrjunarLl""n- I
tí(�o e ti sua Jnoderníssims récnic'a

to� (. ,'ve �er íon�ILatida 'Sen1. df'. I de fabricaçãú� Graças au processo

mor� ,'l1m as fmTii1SaS Pílulas Ur,;. I de concentração â baixa telliperjj"

E 't 'l. t. '1
"

. I
'

tUfa, as Pílulas Urd mantém i!1-
VI e <;;$

•.
es ma e;s CtlU"Q{ os tegrais os princípios ativos d8!l

pelo mau ,furt�lé!nt'lmefitó plontas qué ás comf:'5em. Dai
aos nl1S serem as PiluJas Ur'si um remédio

Entre os muitos m,,�es provenien. de incontestável vá!or no trata:'
tes do acúmulo de toxinas no ar· menta das moléstias do rins e d.

g�'I1isnlo (.r�l ('onseq uénda do ffif.lU be:ú�a� Use-as e comprove taru

[Ullf'j'111""H:lIto elos rins, os mais bém os benéfico! resúltado� d�sià
li Nlu' riIF'S são: -- reumatismo, ótimo produto do Laborat6ril.l

�nrítismo,. dores de cabeça, i LicordeCacauX;;tvier. Asplantà»
tonteir"", dare!! Ilas cadeiras, que compõem as Pítuias Ursi silo:'
:Je�iH1lmo • .il1llta� illchadas, in- - Uva Ursi, Abacateiro Qua

tónia.e l1er\·osÍsmo. Livre-se, bra Pedra, Cipó .Cab�lud.j
J'OI:!, tlt; .. 'ie, mnlp�, mando as Pilu· Cilbelo de Milho e Cilfii.

-

bs tJnÚ. que - norrnaiiz3ndn :.iii

IliDC0:-S dt."ls rin� -- imrv:odern o

'-tCÚLúldo de sllbstând&.E Vt:nennSG3:

n'.1 '.f�3nl�mo.. rJ"ão drscuíde dto

sua ::;�údeJ deiKandu seu c.rgani!=;!TIo
:!Offrf as consequêndas d J fiV. .i.)

i"unt·j:H1Si1lfl]to d.J2 rin�. U!:e .::e-co

ti,lú(.I:.t L.::� Pí.�llft� �jre.1.

Lua (' Vf'hUS ri'uli.:iúl· bonr,
eki'i:H�Iiios á t�H·df', p!it'll () lar,
:1 familia, alimel'ltaçãcJ, Venu$, Aniv€í'5mr�ã'·8e em ·data:
'115IJi1"" arr.e, ClegancÍft .. mO- '(f�� hO.i,� o gy. Otavio Bueno
d:.ts� Fi.\vo['ece y-eunÍôPã ãíI� RiJdl'íi!tiec�

,

,:-> .'

<'1Ü ;.;. P div�r"õefi_
OS

iH piiüiQ,;l Ui'�l íiÕO f., 11m, .

cGtll 6. jJôde:�íltl� pl{jfiltí1
medil:mêlíi ,

São ê�üilt�_t{ís IllipeyiOre�,
"Xi?rcrl'i'iJ a ahas.posto:;.

.

� A data de hoje regista'
( Iy"",n�w",,.. xlo "Iãtalido da
�rã.

_

Da_ Lídia. WUCf'R'es, espO'
Im d;'. Sr. Valentim WUl':l'ges,

, I
m"üpriêtario do Hlllel Wu.er:...
gEl! •

NASCIDOS HOJE ='

ANIVERSARIOS

- Trànscorreu ontem o ãa

nivPr$'�'ri{) roata.licio da. p-cnti!
,..Hã. bahel Osoria d", Silva
..<::'C-'ift"'!é. diléta filha do sr.

.1Dsé S""'-éS .� de sua esposa
Da, Odij:", Sowes. re�idGntes
('M ,":;(1 liião Batisr.:i. municí
pio de Tijut:as.

<.

NASCIMENTOS

- 'r.dtrt o· nligci�cntô .

de
sua filhinha Maf'i�, ·ocorrido
l"'" dia 1 0, do vip'e�te. éstá'
..I.� nd ab"'fl5',oj Jari do sr.

Pr-ancisl'''1 M .. �{eY3ki. c de siÍâ' .

('spasa Da, E�na . Magiei'ski.

_._ Com li Si"'ta. Alida Mau�
filh', do "1". Alfredo Mau; coa

fWC:�·r.� hOjl� l't"!sta cidade
Sr, Roberto Lehn:

'Ap:vcrsariolt-�e ontem o

menino·Zany RebeHo, filho
én rr. Jasé Rebel!o, comer

ciante t'm Ponta Agu'da.

u Iilul �"- F I'stcjnll onh'm SUa efc.
-�<":ride natalicia a srà. Da,
F!za Te>;ke. e5pO'1la do sr. Wal
denUlr Tr-ske_

'<3 remédio sobe,rano para 0$ rin,

{'t��r �"�:;=--: ..-'--:'---�'
----�--------�-�._:_..;,���,..��"'=

�.i.1rJfJ,;!/���fH'!! Q-::���� �� "". !}!�;..r'.� � '!'! .-'_; ..._

-li

------ .----------------

- DefIue hoje a data na- . ln
f" lic;"l. da sra. Da. Hérta
M'u(':hausen, esposa do sr. OtEmpreza Comercial

R� rossenbacher 'S�
eXPORTAÇÃO IMIJORTAÇÁO

Carnes e F.uta;; em conserva

Oisii'ibuidoi"es dos Fosforos "PINHEIRO"
dos

I
BUJMENAU SANTA CATARINA

u s C

Hoj!' Quárta feira ás 8 horas'
lundia lJ"l!te, e RolH!:rto E t-cabada Os u1.ãis famosos ag

trn1; do ci.H�rn,a Argentino, n "'. obra pdma de Stcfan Eweig
tt24 HORAS DA VID A 'DE UMA MULHERfl

(Falado em casteLhano)
.

A P;.IlXr-ic daquela <tbalsaq uÍana· não poude SUperãl' a
• -

� tl'-

!J�uxao do moço pclo papo v r:l'de" . .. Uma avpntura em·

polga:nt.� - QUI 24 hOl"as�' em Mem,te CarIo !.- Ridiculo
(� tl'rnura em' .torno de mãos que falam .. ,

Acorup. CompI. Nacional" shôrc e Universal' JOrnal
Ptatéa 3,00 e 2,00 - Ba!c ii.o 2,,.00 e 1,50 iloença 3 ílrlo·re'als Uíslulas -A fissuras· relites· pruri'ãos - queda

do reta'A �fc.J Daenc�s da eSiO 1llgJ
.

(D )strile, � dispepsia úlcerà
do esllJ n3J3 f! flua j.e�n)_ I n�estiri ,,'s (latUes' crgllicas'

u!cerosa - pn�ao de ventre �. ameDian�1 ele)
.

Co:oção, pulmões, ril1s, fig"do. bexi go; olc�sidoàe:j: err.og,;cimellt.a,
opila�éío (mal da terra),:' t'risipela, eczc;ma, gOfiorréa, sífilis, ate.

.

, .

nliniNl illhlina de Sl';nh�ra.�, J-lomt:ns e OrianrrtR.
,Orarei'mia - OznQteí"mia - Electr�-c()a�i!lo.'tçiio

.

HEl'lORROIDJlS,
Varizes \veias �n�tada8) e Aúlr�"as' das peJ>nas,
cura sem operaçao e sem dor. .'

"

T barDr .. ii

. Mfdko Especialista

Ol!;r.t;:1. fcÍr-a ás 8 hor as
CONR1�_D VEIDT,.. é insuperavel, em:

"J U DEU E R R A N T EH
[.1 , filnk que jamllis se f:li esquecido, mí1gistr�lmenl;e

intl"q�:" " ..

'

_,,16 "rei da' eXp l:'essão"!
.

Bas{'aci'-> ::0. novela do 1Y1eSiYl c nome,' l'rtundialiílente conhe.
cida!
Acomp. COí'i1.t;íl. Nac, Pato ,,)inm.mt ,JOrhál l' short

P:atéa 3,00 e 2,00 . B aIcão 2,00 l! 1.50
AGUARDEM: - ,

liA FELICIDADE VEM. D 'i:'pOIS" e

"CESAR E ,CLEOPATRA "
el:ll tecnic.olor

SêcaJtoupava

s
.

ecords na ven4a de ·Iugates
. -

.

. .

'

. '.

.
.

I da. feito que os .llilitores britani-

I Se inicial" a venda
Esci'eve ele que "nós 'norue cos de vosso Jornal soubessem "o;;" _

'

.

gueces, de Oslo, tivemos uma o quanto apl'ecia�os a visi. í Deve·se .lembrar' que UD'l eu;

das maiores noites de beleza .ta dessa CompanhIa a Oslo. 1 iusiasrno semelhant 'e'
....

.

• I •

.

.'
.

..
-e se r gL$-

é de arte de nOssa VIda gra- I
AcredIto que O recorde de trou por parte do bl· d'

cas á visita' da Companhia: I todos os tempos do teatro no

.

Varsovia
.

•
pu ICO. f:1

de Ballet Sadlers WelIs e gos ruegues foi batido nO que di..- I A cart'a' 1
.

d' d"
. .'.

... . conc UI lzen 'O :

tanamos que ''V0sSo povo tive') ,respeito a venda de lugares, f ,que destacar qual ll.·'
h' t d' I·.:J I qu 1:" repré..

se cnn eClmen o 1550. i poIS tOUO$ os espctaculos notur

1
� "n.fação indO 'd 1 .•

od'
C .1 iLI'

..'

IVI ua serIa IQ

omo pArto aO pUD lCO CO· 11°'5 tIveram sua' lotação es = &0 quand
.

t d d
f'

. . . d'
- -

. o o os se esempe ..
nlUllt nOl:'uefrues, lcar1rt satis' gOta a Se:1lS hOras depois de nhayem tão Item".

.'

,

s·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



e Tupy'
Gas'par

.As

As
As

Americana,

5-8"

3,/1:"

e -0;30 mms,

x 0,30 mms.

Selos de aço cobreado
Paret a fita supra, nas bitolas de �

3-8"'- 1 !2�'_.- 5/8 e 3-4"

. .�aqU-jDaS �"ara arquea"
pina ·fita de aço de 3/8" - 1-2 e

.

Sir.
.

N PRECOS ESPECIA1S
CONSU LTEM�NOS

COMPANHIA lMPDRTADORA

I
�o�dres. (BNS) Uma pu- i tados demonstram qu e .o meQ'

blicaçâo divulgada pelo Ins- I todo mais seguro dp se prcte
titutQ ,deI:! ,Pe$q�iza;; de Estan", I' gex () aç.o� ,CPntr<!. ;a .Ferr'ugem

I ho anuncia que vem sendo fei I era pela aplicação de uma te

-, ta,s irit�réssant;;s experiencias v� camada de estanha. Uma
ha mars de quatro anos, a camada de apenas 0,00005 ·de

'R:e'CO'red· .

O'a) P' rDdilç�in dl-a' ,',-� I !�mm:�sseef7:i::�::rp(:r:r:�::: I �:l:��;:e_t�e��::_;';e�r!;::�
. ti .

"

. 1m ti ii [!er e aço c.ontra a ferrugem. I A aplIcaçao da prntura sobre.
.• ", As experiencias foram feibas I a camada de catarrho é facil

rIo Ru'h'r com
.. va:-ias esp�cies .d� �ço de I (. nOVa aplicação po?e ser f:i

, �U variaS tIpos de s�perflCJes pro i ta senJ. ser. nCcessarle .

a reh-
< tetoras, como oIee, laça., etc. f' 'rada da pIntura an�erlor. Por

agosto de 1945. A produção Em todos .oS casas Os resuI- outrO lado, se a pIntura f()r
diária era 'então de apenas:
70,000 teneladas. Contude,
afere-se melhor a significação
dess(' feite .quando os atuais
resultadas' são cemparaçlos
com Os de ano páss.ado.",em
16 de outubro de 1946. veri
f�l'nll�!'é uma producã.o de ..

183,000 toneladas. Esse desen
volvirnenlo progressivo e subs
:''''n.-i,d constitui um execelen
te alicerce para o trabalho fu
turo, quande a administração
pfll;sar para a mão dos aÍe
mães,

CONTADOR

Oferece seus serviços, corn

ccnheclmento a'o sistema me

canisado Rl'gminton (' Ruff.

Aceita escritas avulsas
Carta para CONTADOR,

. cda<:io dest� jornal.

'-�- ._-- 1-·���-�==-=-=-=

Prelerenda pelos estalei-\ PI�UnGi3m
rOI brjtaDico�s'

nesta
FOLHA

II

I nti
._---_._"' ....

.

explosão !lOS depositos dE! muai·
ções norte"3CilerícaDOtt tia base

naval de Yokosuka
Tcquío, 17 (UP) - Seis ram ás 9,55 horas e sucede

grandes depositils de muni- i-am-se até n meie dia. Médi
ções de exercite nerte-ameri- , cos c ambu1ancias chegam de
cario, situados perte da ba.so

i
toda part.�, Dcsfacamentos de

naval dt' Yokesuka, na baia i sapadores do exercito amerieâ
de Tóquio, explodiram de ma

!
no tambem estão chegando.

nhâ, ignol'ando�se ainda as i .-,

.causas (. o numero de vitimas !
As colinas, em cujas ga ler-ias I

I
�ubterrarwas a mavinba ja
pUt;-l':l� pr.:'suia se-us pri?ci- I
P"'I$ d!:pC�Jtos e qUe hoje ser I
viam as ft1rças americanas'
rlp ocurvaçâo, voaram, atiran-[rfo nvalanches dp tvrra e p�'_,
dras a grat\clt's distancias I

'j\'{'IU;O_ 17 (UP) � Às ex

pfü!-lÕes dos d'>!J.l,;itus de i'úHhi
ç6e:€ 110i"if:=E.iliE!�i5.�i1âs CÜ�-i1f::-(.;;·�

Toqulo, 17 (UIl) - Dag pr!
meir-as informações não ofi�
cin is divulgadas, dizem que
pl·I.o menos dois americanos e

ce-rca de 42' japonezes foram
vitimados nas explosõee de
mais dt" 700 teneladas de a l
fns explo.sjvos, Às explosões
{(':-lun tã!} violentas QUe perfu
l'�"':)Fl as cclinas onde situa
'\" 1!!-!'e as g-a1e.-ias subterra-
r. l'.", ';, iFl\'li1Jcand.o urna séí'lê
l"� i,;�:nHHog na:� n"l'i'§1:1i§, Te
�:-.. :'Ú"':.;:� üaV5s c?i-fJlüf�úca"

A

dO cor o

de repatriação
Viol(')11

Shãngai, 17 (Ui.» - A Chi
na .pr-epara-sc para rL'alisa!"
as primpiras eleições gerais
de SUa histeria nesta semana.I - , .. _._-_:_---'-. '"------

.. -
---�--.---. -- O ch irres médio, um tanto

IM t' d PC' b t f
.

-

confuso, e,:_tá c�rt() d(· =-.
;

I O O
.

ar.a um a er a. e r r u uem J;:;���n�;t:;��:"��:::'!1 ��;:��
. . Kai Chek, não sómente cen-

.'

aplicada dis-cramente sobre o IróIa a maquina po!ítica qu:�
aç.o provocará fatalmente a di?ige hu vinb� anes, mas tam
ferrugem. I;CHl o lOonopolin virtual do,:
�, -- � �� -� � == =

. CiHHl.i.ddo;i ib e!eiçúe; a inicÍ:t

.Londres,t (ENS) . O govcr I
no �r.gentinó econíendcu" á I '

Grã-Bretànha tres navios cal:'

DOgueirb� na -valor de" 2.600,000 .

lihr�s est:rli?-�s. Trata-se de I '.

naVIOS fl"lgorlftcos, cam cerca '
"

de 7.300 t.oneladas. cada um.
!

E TUIOS dois primeiros serão cons:
.

.'

truidos Por Cammell Laird de
.

Birkenhead e o terceiro por

IAle:x.ander Stenpnhen and! �_.""":":�:__:'_·'_·_"':_ • l (BNS) _ Uma I., sal" a v�da civ,',il.C' t.amb�m n-
Sons, de Glasgow. As enc.o- I - B PCONTINUAM EM GREVE "rl'ntrée" sensacional de ci- parecera em mmc rInce
mendas foram feita� depeis

100.000 METALURGI� I nerna será a de John L�ngden Chal:"lie" da British Lion.
r{,... 1YOvcrn .... iJr�entino ter eg_

COS I "ue está .t,rah.alha.ndo em
_ '.'A.n .1,'

_.-�-- ._,,, .. �-- ---,.-,_.._--

tudado cuidadosamente, as �_
f

'
.. 1

, 'I 1.1& Karcnl,na." a produ.çao da V_AO A-PRESENTA'R .t"<;_·-u-S'"Y'Opostas I'> erpCloas por na-I' -

I
1"- ;;:/2:

I dã mcnôs de 19 fermas cons� !
Bu'�rics Aires, 16 (UPt _

I Louclon Fjlme Pl"oductlon que VOTOS
d

. 'L' Prossegue a greve dt' 100.000' ,::cn'do filmx-da em Shephert.on .

.

! lrut{'",,,,g (' naVIog (':lU OlLO paI -

t d f l metalurgicos, visando o aumen Jchn Logden dt'sempcnhou an }"'.'o,' '7, (fI,!c,."i ..l) _ Os dt'\:>u
,'. se�. I eren.!:S,. '\. � �-, I

i. lo de salarios. A Uniãe Ope ! tt's da guerra. I) papel princi t",dr,s Atam.l� Nogueira l' La
O fato constitue mais um rariu Metalurgica convocou I paI em muitos filmes, comO meira Bil:tcncourt devcr�,::. a

exempló da in'erfcí:encia que Os delegades gremiais para j "BJàckmail" Atlantic", e Thc \ pr€Eentar amanhã á Comi$�
OS estaleiros br[tan�COst Cq?-! uma ass'embIC'ia geral ama- i R in!!f" r, Abandonou suas ati-I são de Justina, Sl"US v"t<ls $0

ti:nuam a �eZ-"l.r no mundo lU I nhã,' quando
serão prestadas I vidades artisticas para tomay- bre' o prej(·to da cassi:l.(;ãu: !feiro, mantendo SUa fama ira· informações a rcs:?eito do cen parte ativa na luta contra .oS des mandat"1s dos comm·.i�L::::,

,.. I C· I h'd
.• I flito·. ProsS('n'ue tambem o

'. c·W..·Y('SSOl"('S nazi facistas. tendo f""CIOn", omo e sâ 1 .o, maIS 5 .'
.

da'mciadé dôs navios em cens. trtovimcnto de pr(Jtesto dos .0- s�rvide no e:X:f'rcito durante _ .. ..
.

,._--�.__ ._'!
tru('i'ío, cOm excccão da União 1 pelarj.os de cortumC's, que a

'

Quatro anos. Em 1946, foi I

Soviética, estã.o s�ndo construi Ineaça extendel"-se a oútras (I/'q,,'(,bilízado."Anna Kare- NOVELLI JUNIOR VENCEU
�i(}s no!! estaleiroã de Reino' I átivi<{ád"'5 cOU1 pl'ejukzo :� s� nlrm"', é o prifilt:dl'o filme "ln FM 1(>8 MUN1CIPiOS E
Unido.

. co:mnnta dr, !)aí$� Que irabi'Jh •• depoig de l-egrei} CIR.ILO JUNiOR APE- 1 \·v.;';:;<.:à:! "1d ..,·,,,ordiutl.ria do
NAS EM 26' I congr�sso pedida pelo deputa-

S_ Paulo. 17 (Marid." Pé ,'e Li;1,; Ma:::h"do. em l:'eque�
los resultados conhecidos da'" r;;_nL'tiEO contendo 108 assina�
eleições no estado, venceram t",i ;-.,';_ Ú cúnsidt'rado assunto
14· vereaderes cOlnunistas 10

progressistas 5 udenistas 4 pes
'

;;edistas, trt's do PDC, 'h'es I
dos babalhistas, tl.'es dos 1:"('

o71bJi.-anos � um soci!'llista. i t:� tio !!'�·quer.i.mento, pal'a todos
NoveUi .Juni"?" VeÍ1CeU l'm ISS ; é: H:-(';�cs. nesta fOl"ma os trâ
municÍnios. Cirilo Junior em' h;;Hws do üo:!'uTl'cP:S() serão prO
26 " Plinío i\[fl:í"l'to ap,alá!.:' J"n�';·,do.; até 15 dI" fevHreiro

I

Londres. 17 (UP) - A ra-.

dl.o de MOsceu anunciou que
I.J .governo fran�ez "violou e a

cerda de repatriação franco

govietico» > com () raid efetu I
;:dú conh"a o calUpO de repa

.

O mais simples e s
.

guro sis-
e diagnosf.'s, á disposição doa. t

S· I"
II .

e ��:i;t;'d�NovembYO 595 Itema de . i n I Z a �. ã
I·

Londres, (BNS) - O mais : pois de passar pelo sinal. 1 bal'uiho do pr.opri.o trem. Mcs

.simples' e .. mais seguro siste. i Es�e nove acresimo aOs me I mil no caso porem, da maqui
ma de sina1íz.ação ferrovÍar!l'!_: todos de �eguraI_lça ,já usad?s,:. nista, .po!, qualquer motivo,
de mundo' fOI demonstrado 1 nas ferrovla� brltanlcas sera j não agir imediatamente, há .

'praticamente há alg-uns dias. I de grande vantagem para, os ,

mn dispositivo para o freill- I
na' Gl"ã�nl"étanha.· Por meio 1 trens qUe correm a grande ! menta automatico. O novo sis

1
.,

I o} 'd de O s'nal d" perl'g') j tema é particular ......ente util(lo contrO .. automatlco" um v, oel a .' 1 < .': .

u",

f"'et"'" cor'i"cndo á. veloeidade é feito por meia dü u�a si- I �ara pontos de grande congcs

h f l-h d' d ! tl"'"nftment() -lo t"' .. fervo ·fel""" '.' AI.AMEDA FHO RR.hNcn 10�·. rA.lXA "O�TAL) 50rl:e 94 milhas P01"' .ora
.. oi'. I."ene, "nao

.

aveyt � perIge o
t _:-'.:"

.". "".. "
.

• ..... �

'd
' _J = I 1 pelo I VI"['lf) j

, ,VENDil l� CON,t;ERTOS .- .....MOlVTAr.EMdeu a meno� um m.U}uto 'U.e� mesmo ser pr'�JIU leaf. fi .... ...

CENTR�L

eluci-

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

,.

o Vitalisade; Elétricn. VvormS réstaurando a energia elé_
trica humana, põe todos os (\rqão� f'm perf�ito .functona.
mente _" Encorn_' r�i:) Rjo = JNSTITUTO VITALISADOR
WORMS - 17 RUA ALCINO GUANABARA - SALA

6Q6 - 6". andar - RIO

d

u----

1 'o; ri .,::_(, ;: l'X�q 1civa, O pleite
'i. i::.:::. prc"nche�" 3,044 Iugart's
l:�' "�::;'-:''i.bki.a nacional, que
E3culh.erá os primeiros presidcn
t,� e vice-presidente censtitu
c;,ma�s da China. Embóra e-

dois pequenos parti-
L:": _� :�:' :l:OpiJl;.t..::r;:J;:::'y o Ku« ..

�·:iL::--;.:t:"A!::·:O: !Ú�1j (!U�'r cencorver

{:rH l!i'ntitJ�tl c: expediu (ft..u:: OS

i_I _':.t�"'-',; <:' I; ,":';;entaSSl'lll a apre
\. '.':i.:, �L.;� H-'\iti& de SêU;;t' can

l..\:' :..çàü clt' Beauregard. nas

ín:cdiações de Paris, Ae meS

fiJ h'íUPO disse: "de acorde
cem a versão oficial, a ebje'ti
\,0 do raid foi.o d'e recaptu
nL- tr-c'J crianças em uma ci
tkde !:"vi(·tica, que está agual"
ih í1dú a repatriação com. a

ín�a!idade d(' ('ntrega-Ias a

. i!': rhi (Jt�� sr' naiuí'alisou
fl-::.nce:t.. A policia encontrou
a ,senhcra SpC'lchinski e seus

trr:; filhos, os quais foram k'o

va do" a Paris em duas cai
xas de arlnas. Essas armas

('� .. m fi � propriedade' partieu
lar e o"am guardadas éstrÍta
r'i l�I·C clt' acordo COm o .trata

do ti ê H'p.a friaC"ão franc.o-so.
'\);. ti ..··n". () relato sovictieo
r,.r,,, f',ia dt' nenhum protesto
"í;.>i •.,j l'USl'a contra a �iegada
vidíH�ãi[) do Yãid, dizendo,
c ... ;n�;': (,He

.,
o inddl'nt� pt'CI�

" "1tl iildilZiU,,,,ã() ('j'jlre 05 dr
,.,,". � pi:ogrê;:;!>i!;L<l3 de I)ârisu.,

ASSUNTO RESOLVIDO
I

O PROLONGAMENTO

DOS TRABALHOS DO

CONGRESSO

11 fMeriÚ. Y - A {c\lR
-

r�;>olvido. Ne:isl' sentido o p:rc.
tiidenle da Càmara sr, Sa-
!TIuei Dt!ürt�, comunicará li"

Senado o !"cCf'bimenfll do ci-

-'---�-�-�--- -----------------_ ..._--,--�-

Oficina m
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A Opinião Abalisada De
,
t.

rei
Iiçada politica de Blumenau. 80 afirmar, como ja: o gistro do Partido, Comunista,
Não posso entretanto deixar meu confrade o l'evdo. � a ele vamos dever .tambem
de ,asseverar, na qualidade de Alfredo W, Serar», ex-capelão a expulSão dos senadores e

A"am.igo pessoal do sr. dr. Ne. da FEB. qUe' o sr. Nereu Ra deputados comunistas dos nes I
'

'

rcu Ramos, que não acredito mos é an�i-comunista> baja s,os parlamentosH ,

, '

•

tenha ele apoiado o Partido I' ",
! DeS:ped,imo�nos .satisfeites ih '

,

Comun!sta. 'B�asi!eh·o, no uí�i vista as pYo�as cà,?ai� que I Frei, ,J.oaquim� par ter ele !elÇ- "

mo pled:o .i-ealisado em. S. Pau tem dado. Pelo eonhecímento ternatio �Gm franqueza demo '

,

lo, Bem o conheci corno bom. que tenho da politica nacíe- ci-atiea em torno da persona-
clrefe de familfa, e homem de naí penso que deve fi ele o Iídade do inclít» êütarinenae

elevado conceito reHgioso. P03
' Crãsil (1 eancelarnente do re... dr, Nereu' Ramos"

'o Partido Social DemOcYa�

tico, tem-se caracterizado pe�

la linha de' conduta ré ta e

disciplinada, com que vem dí:
rigindo sua propal�anda po}l
tiea; bem ao contrário daque
Ia de seus adversados que fa

2e�í HãO de todos os metodvs

pouco leais afim de eausar

confusão no geio do eleitorado
blUníl'nauense, O lema do P.

S.D. sempre foi defender a,
verdade e combater a menti-

ra.

E para Ia:nçar um repto á

propaganda adversaria. que
'

f'm i"''lrnflt!los espalhafatosos,.
a:1a-tic}"eaVa a,� quahlo vento",
neste

. mlmid:jliú, aliança do
Psrtidil §GdsÍ Demoeraflec I
cem ô fi'fi"i"tido :COmiini�ta Era

srleiro, f"lheNm que á gUií!íi I
clt' êfWi'ílb"l'íiCftO daquela ali-.
",

I

ança, trasia estampado o di- i
che do sr Nereu Ramos em !
palestra com o sr, Luiz Car- ;
los P!,'estes, valendo-se, �im
de uma fotografia muit() an
tiga, pois que foi plagiada I
de uma reportagem da, revis I ,

ta "O Cruzeiro'.' do Rio, f

Com o fito de aarrar- do es .

p.ito dtl alguns, a duvida, �
talves ainda existente," quan
te a falsidade das declara':

ções dos nossos adversarios;
lemb�a-ma-nos . de entrevistar
o revmO. Frei Joaquim Orth,
v igar-io' desta paroquia, Fo
mos encontra -lo no alto d�
'torre da igreja de N. S, da

Gloria nO bairro da: Garciá,
õra em constr-ução, acompa-.,
nhando de perto as obras im

pcnerrtcs daquele 'empreendi- ,

Estamos nos aproximando
mente religioso, dando provas

do dia 23 de novembro, quan
de s�u dinamismo e capaci- do, então, o, �ovo' catar-inense ,

dad'e administrativa,
'

S. Rev I comparecera
as urnas, para I

ma. recebeu-nos ccrn sorriso' I �ufragar os prefeitos e 'verea

pO,ndo-sf' sem mas delo;ogas aO 1
dces, na etapa final da cons

IH'l-!!fo rljspor-. Após ter�mos es
' títucÍona1ização do Pais, com

dareciclo o mot,ivo de noasa i a formação dos gvvernos muni

'vil';ta, f<1rei Joaouim com sua jl cipais autonomos, preconiza"
l' e'lica.deaa peculiar af irmcu- dc s em a nossa Carta Magna.
f'OS Ioso : -

H NOlI sou poti- ASsim, uma ol�da de entu-

liLtl e Crp,'l tal abstenho-me I '�i"·n1.0 ag-it-.'l, presentemente,
'(1., r : .:,... �c,..lar<jr.ões neste, t,oda a ted a barriga: verde,
",,-,.,'id,,

.

T"l�ho fieis milit�nte;s I
�'!t"1� 'fnccekllte demonstração

l' H IroO". j'(ll"rí'ntCl< fuu-tlda� de patriúthnl1.o e de conciéneia
\":il.fi "illt' \11'1'i pugI\!\.m na ,pa- ,<krnneditica.

BLUMENAUENSES!

que sentts orgnlqo peJa sua vit'lUdade �xt.fberan!tj
de qualquer s."Crlticto p�l(1 'eu togr.ítldtCI=

e pre,r:igiólo de

Vós, que u}iS tão ctOIOS da 'I andez� de VOS4 t terr;q

que

ItlS
_

Capa�ej
OIf nre, ide, aufragal" o

MAX VICT'OR ·liERING
e tereil .agido com acêrro e segurança. 'ão ê: 'um \ ques

tão de 5impltià politica, I1l�S de int!rêi e vítill para o

vosso niunicipi��' Oai a 'prova de que §'gi� _o ���fh�. ,di:
Blumenau.

11'

Folhas de FJandes
Ditponho ainda de

i1"1cd'ata.
Os i::tel"essadm; qucil'.un

Rua S?;o Paulo, 20

p E'queno saldo, para entregua

di rgll"-se a !ln! . l...éo.
v'

Fone 14-56

=rOOD'OÊ
�

f

l=Dispomos der alguu; chaliis de

I 4 tonelada. �com cabina, para
, proota entrega. Equipados com
pneus l4x 7, mottlr de 109 BP,
c�patidade bruta 6.350 quilo••

Os 'nosso� adversários apre
. 'goavam que o Parti'do Social
Derriocrático, uma vez na po_

'de.�·, dele uSària pai-à· tirar
v:antagens.' Enganaram-se re

\io�dament" e hoje estão desa

creditados no conceito,.do p�vo Ipela leviandade da afIrmatI
Va e pOr terem substimado,
'nossa 'convicção democrática.

S
.

'd d A A·

(
•

I
O voto deVe ser conciente,

'- oele â e· non, Ima omerClij

'I
para que cada cidadão leleitúr

I
manifeste acertadamente sua

�_,_ ��_.Q E _t L M A N N
_",

I ���!��e; �:ef:�:l�av!:a�:��
i Rua 15 de Novembl',o, 1091 .'

'

l dev,erá. primeiramente. asse-

i I
' gura�';e que realmente éstá,

/l, ,

' I, contrIbuindo para a tranqu1

r' ss:
i

....... '--.' !idade e progresso do ,muni� I

------

Preço, posto Blumenau Cr.$ 61.600,00

recebenda

quantidade de

regular
pe§3' OODGE.

._._----- -----

norne

Todo Cidadão em condições
dé, votar,' não poderá deixár
de faze-lo, sob pena de faltar
a um' dos mai�, sagrados dós
deveres ,cÍvic\:)s� contribuindo,
assim, com o seu voto, para
a maior expressã» do governo

do 'povo � para o povo. .Fur
tarido-ae a esse dever, o cida
dão abdica do direito da sua

vontade na forrnaçãe do go

verne) alheia-se da vida pu
blica � bIt1\. gravemente pa
ra com a 'Pátria,

O voln é' livre é deve gel"
eon,cvpntc,
E' Hvrf'. J')Ol"QUe õ Gover· :

y;O 2"al"antiri\ elt'i�ões livrelf�
ci\(l� cada cidadão eleitor de.
posite o voto. na urna, sem

nenhum' constrangimento ou

coaçafJ• O� govêrnos Federal

de Motores _'-

.
,

Nereu Ramos
·capelão

"

. .

InimIgo·
da ·F.E.B.Se ta.ro,

Igreta, na

" "

'e
s

.L "

lerroz· ,

.05 udeglstas

"

vendo o' cartaz 'colocado · em'

, ...
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