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Jcoeeeu 11orlDallDente, não
1 "".'.mi".ã. quo ." in�ic?u, a

i .Jurrior, da
U, D,N.: 4.589 V"'

I Unlau Dl'm"crahc;l Naciona l, tos, "

I n partido que abriu as portas Max Vielor HfTing, do P,

/' ao govcrn« efderal pára" rc- S.D.: 2.995
democr;!tisação d. Brasi.l. mel' Domingos lVlan,jcl dt• Borba

cc de um uc-rdo que fOI total do P. T . B.: 990

! mente ap"Íado pt'\o cxrno sr . I
,

General Eurico Gasp"r Dutra
-.".,..-�--�

indito PI'csidentl! da Rvpub li- VAI SUBIR O PIU:�ÇQ DA
ca.

CARNE NO RIO

�,�,��
1

OS NUMEROS EM REVIST.A l i

Nada menos de 52 secções I'foram :Ipurad;�s, as!+inalanô" ,

�{' .'!'j 51'g'uintes resultad',s fi- In&lS";
, :!HlmentO. Espera-sp porem

que o pr�ço da carne seja
aumentado.

Rio, 2; (Merid) - Divulga
!'Oe que o problema da carne

dcvel;"á ser resolvido brcverrren
f(', devendo o pl"oduto ser dis
tribuido <:inca dias 5�m racin-

Frederico Gullhermc Busch

A FRAC.MF.NTAÇÁO EM S,
PAULO

Rio, 26 (Merid.. j - Um

j"rnal daqui tratando da Sltuu
cã" politi<:a de São' �Paui", in
fól'ma que procura-se impedi",
1',' f rugrnentação do PSD em S.

I.�,aulo_._ ,

_::. __
!

_

AS ELEIÇõES EM ,COIANIA
Goiania, 26 (AN} - Os re

aultudes de. 12 urn<l<S' até a

góra apuradas pa{a prefei
t<' desta capital, sâo: "5 seguin
h's; Eurico Viana, :t!o PSD:
917 votos; Joào Tejj,;eira, da
UDN: 628; Publíq� Sousa,
do PR: 506e-Nel�>n Alber.
rraz , do PSB: 97, ;::

,Aguaúla,d.o COm' viva ansie I me Busch .Iunior, alCançando
rlade; deban�o de espectatlva • proa cifra ('smagadora e que

invulg,àr, real,ís:r��-sc domiz: ! nã» dcb::a duvida:� sobre apre
gD ultim» as delÇOCs no rnurn ��Slnderancia da opinião pubIi
dpio..dé,Blum,enau te.n.do traris I ca b1u (' uuc insofisrna_

_ � 1 � �, m�n., .... nse, lnso ,smn-

corrido num ambiente puru- ,'vclm",nt.� dl'�;t'nhada na .apre
lTlellte dcmo.::ratico> e nada ho i ciavel diferençad e 1. 594 y0�
vende tlue vIesse ernpnnar' o i r'''3 "eh",!, O candidato sr.

!;c,:,.u.', hyilhantismo>. ,NenhU�'l.se I M(l.y. \Tictoj" Ht'ring, di,' Parti ln�D "i:hg-n. de reg'l,st1'ú fOl Db I d<l Social Dernocuatico. Este
sei'va,do em; tod" 'o pleito, da-·I

rí"sulta-l" reflete claramente- o

'pi-esti;úo .c a popularidade
alie desfruta em' n"sso muní

I c:1P�') n�.o s órnen tc a figura in

cüryfundivél d" novo edil blu
como tamhem da

'. Erwin Manszk,

@I

Ira

Sr, Otacilio NascÍment'J
P. T. B.

011
\t;Í

10
ticas em consequencÍa do aco:,'

do. quI' viro.,. a nOva orientação
do pais. Deverá chegar h',je
do Rio Gram�e do Nórte o de

inter-pal"tidarifr• Em compen�

s�ição, a vida parlamentar ga
nhou nOV", alent', A vutação
do orçamento prossegue nor

malml'nt(' l:' só dentro> de al

guns dias, quand" " lideI' de-Im'ocratico voltar ás atividades
o PSD e a UDN. concertarã:'� I
;lS medidas pr"pr1amente p'.)h i

Rio, 26 (Mcrid.) �.- A !

respeit.o_ das dcmarchcl;\ 'enh'(' I
(' Prt'srdente Dutra e " gover� I
nador Ot;IV;'O IVlangabeira, O

['H Jornal do Brasil," Hírfma:
"a enfermidade dq governa
dor bajana veiu atrazar aS i

pr( videncias ;1 serem tomadas I
em ct IHseql.H·ncÍa do acordo

do' naÜlralmente i>, cducncã" e

ao�lt� grão de Civism"
�

d;o
eleitl:)r,ad';) bh.lmenauense, coad

juvado pela irrepreensivel fis

ellli�ação 'do Juiz" Eleitoral, i
digna dl)s maiÓl'es encomi"s. 1

'Pe um e}rit.. rado superior I3.12.000 'votantes, cü�perece
rám ás UI'nas 8.564 eleitores,
vcrificando�se P"l" conseguinte
uma abstenção de 31 qjj, em
!'iua, malor parte provndacla Pe

la ausennia de v('tantes da
�:'d". O Jrah:t1h,;, de apuração
f!'l iniciado 2á: feinl pela ma

putadoDen c1écio Duarte, rela
t"j' pessedista encarregado d:1
da]' o parecer s"hre o esque�
ma da UDN"

lO sr. Cirilo Junior finalmente apareceu\
R!o, 26 (AN) - o Sf'.

Cirilo Junior apareceu ontt'm

pe'a primeira vez na Camara

após as eh'jções de São Pau

l", sendo recebido com abra

Ç"E P01- v:lrios deputados, com
cunversa, en�

- -- ,--�----_.----

'1
a� t

·

n.OnlO

R�. 1o
Rio, 25 (Merid.) -, - A 1'1'-' Ric; "enJ,,-lhe concedidas t<,_

p,,'rt:lgem de um jornal local! das as hciHdad!'s, inclusive

esteve em Urucania con:vers,:n 1 de um aviã" especial para :1

d" c"m () padre Antonlo Pln ,sua condução. Infelzmentc
, E t

-
'

'<? .

.

s e :,ssegul;"Ou.que nao I
,nra a .. RIO amanhã, como foi 1
;;nunciad" n"s ultimos dias. !
O padre canfil'mau q'ue rece· I
b('u Um. convite para vir ao !

nhã e graças' ao l'sforç'" e es

pirit.o cmpreendl>dol' da íncan

'!lave} junta �puradorat "nt�m,
exatUmente ás" 11,55 horas,
úg eS'crutinadôres encerraram

a .
apuração, conhecendo-se os

resultados finaÍs, quI' abaixo

des.<:riminareTIl.'·15 ,

porem disse I) pJ'),dl"e que nan

pódi' :\[l'ndeJ' 'o chamád" em

víi"tud l' do fel).. €stad-, de SitU-

o SR. BUSCH JUNIOR E'
O NOVO PREFEITO
CONSTITUCIONAL DE
BLUMENAU

4 te O

verificando

r

ri PS

se

1
A U,D.N. E' o PARTIDO I

MAJORITARIO NA C.n, I
MARA MUNICIPAL I

elegeu 8
1

nenhum
,;" o iesu lted- das Iegcndas
pa rtidurias "presentou o se

guinte panorurna :

U , D . N. : 4.377 vot"s
P . S , D . 3 000 vvtos

P . T ' B . 990 votos

Segund. dados oficiais, a

UDN Ficou scrid- o partido ma!
joritario na Curnara Munici

pa l, tt-nd» vlcg ido oit.. verea
dores, corrt ru quatru do PSD
e um do PTB. DalTIUS a se

guh- a relaçâ dos 13 verea- i
..] f'

- I
uorcs que uncrcnn rao na as I

sernb lein �u:nicipal: da UI?N I
s rs. Hf�rc!ll" Dcekf', Antonio I

Candid- }'igueh'edo, Quo Hcn !

nings. Dr, Af"nslt Balsini, f

Dr, Herbert G!�org, Wnldema," IISellce, Max .Iacobsen l� Emil io
.Iurk , Do P.S.D,: :;J'S, Gui- I

Ihrrm« .Jeriscn, Ricard .. wu«, 1;Erwin Za.st row c Ervvin Manz
=---_._-------_ .. __ ... _. ------------

vereadores, o

pleito de-'
.

'

j

in«:identel
Ice , Do P. T . E .: sr, Otacili»
N;I!:CJnlCntu.

óRGÃO DOS DIARIOS A'3S0CIADOS

�

CUNHA

fala�nos um. p r o c e r pessedista
Andavamos a procura de Adcrbal R. da Silva tem di",

impressões acerca das eleições I pensado ao noss» municipio
de' d"mingo ultimo quando I cuidados especiais. Essa P"TI

percebemos :1 apruximaçãu d() te custal'á <io Estado mais de

.l;"." Jofto G,?m�� ;1:lffit)'i�bTega,� ,ulll.mHhàg .e oitQc:eiltos ..J:Uil !

il.residerite ("c.a1 do Partid,,: 50
I cruzeiros,

!' estando; �"mil es'
clal DemucratIc1). tá, Iocalisada nu perimel:r» UI'

Abordamo-lo, meio receio. bano da cidade. :I SU:l cOns-

s"s. '. mas. o n"ss',J tem"]' foÍ trução deveria correr a custa

logo afastado pela maneir;l da prefpitun.�. Todavia o Go
vern" do; Estado prontificOU-Se I
a t.�xccuta-Ia sem qualquer onu!>

para o,;; corfes municipais.
QU:1is cutrus mutivos?
- _l\. permanente boa v"nta

de d" governador CUl auxiliar
ê.S in"tituições blumenaucnsl's, !flotad:lmcnte os dubL's cspqr··
tivlls.

E na zona rUI'aI quais fo

ram os !'esultados?
- Bons. Nr, distrito de

Rio do Testo mt'lhe,ramos sen

sivelmenk em relação <l dei
cão de 19 dt' j:meirú. Em
I'vlassaranduba a n('SSa vitoria
foi assegurada cum mais de
.:�o.Q

Em que situação f'ncontra

se o direturio?
- Meus companheiros,

ranl') quant,) eu, tudo fiz e_
,

! mos em pról da nPS";a causa! No vale d" Itajai·Acú to-

l'qUI' reoutamos, aliás.. .5"1' a I -, ..

�,

,tando depois para ,) fundo d') I
_--o , �___ cavélJheirpsca com qu.I' forn"s

"

I
nO;; "5 munlcioloS, a Con-le�aJ:'

te r' S b· t t 'I' , b'-<"
·'�I·d",..j(,'ir-'i c;'usa bJumenauen I d� Itaií até Ri .. rio Sul, de�

p ,na 10. a e-se nO em :,ln " 1 ece 1,_ s, A
que" H. Cirilo JuniOr não

I RE.SULTADO OfICIAL DO Enhi " H. Nóhrega, o ql..H'. ,'�e..
's cancejra5 c " d('sc�n- I

raro vitoria ao PSD, ex<:!eto

lt
' ,

l'd d
., d' b lt..l � 101 to d'l campanha as de..]}- I' "l"� nl1'me "

v', ara a ! ('rança a matOrIa PLEITO EM S. PAULO' n"5 17. ,'·0. rc os l'CSU auos oa "

u. - ,... ,'_, n, u.

I f" A' ;, ..
- 7

CélTnOS 'ntt .....ament.· a Blum�-: F"t;,vamos s:ltlsfeitos, �, d!"re
na qua Icara os;'. CUreI" S. Paul", 26 (AN) - O re lle,ça'. i n Ih

i
a

� , f' d
- r. ,':1 d-' c,'

n""l, '5:1ta, amus c' Cê.OS r.om ", ...I:,.,do_n' � ,do I'ntro'visi'.lldo, "'�,
A o,-:r<';'; ute O Im a sessao sultado fínal e oficial em todo I

- .. (11'C .... "",lO 1Z, r e o .... '"

I
,. . '1)'

. .

h P
,.� ",., nens"""''lento: Servir:1 ',-�...lo ' lI.. - 'd'

.P.ZI"'!:ltlva, "oa� 'I' t d
.

d �''',>" '1l�"Q.�, 1',1 .e,,,,! <"ffi, que "
.

' ·�m' �- a" ,"''' m.;;."s, a�, r" "e_
.

�
__ ','" �'�, " es a. O p�lra vlce-g':ví.'rna ?r j

'oe <" -= - Dl
"-

fornecIdo pejo TRE, e o segUin I �.D, 'm:lls �r:na vez perdeu em
"·'�'·""'��-'1. Sem:I�-'!, "" -"ema' r�,.Jr." p"l� {T'"n�jl°'Za r cavalhei

te: NovelH Junior, 547,717; I Blumen:lu,
n<lf'. dUJ:':"nte o:; di",,, (' as n'l .:"::;�.':" d;�/en�'ldos.

Cirilo Juni, .. , 406.493; Plínio Surp!'('l'nd,' este l"esultado 01
'O 177 801 V diJ'etori .. p05scdista?

I!.",õ:-l'et."
'

. .. otos em

hl';>ncn: 45.533 e nulos, .. ,

Para .meus c'.mpanh�iros .ç

7.788. para mím f'· ....n.. D�-eSa serla ven

I ct'r. Todavi:! dt·v.. conf(OSê"ar

_, �.�.�.=� _ _:_�=�==_> que [1f, 1'Csult:!dos n:1 cidade

I ultranassar<un as Pl·evisões.

A FISCAUSACÃO DOS ES· Ar;·iscamv5 a perguntar p"r I

TRANG,EIRO,S
.

,

f quI' l:ZÕCS �5'Ól'r�lva mt'lhor !Rio, 26 (AN) .. O departa) vob.ça', n'\ cld;lcl, !
menta Feder:II de' Segurança

- A l'e�p�sta vejo pro�t.a:
Publica, pp!:' intermédio do porqu<o e lHstamente a Cl-

Servir" dp EstI'angeiros, vai in dad� ql,l(' ,) PSD atraves :' Co

tem.ifiral' a issca.iz:lção de es
ventO dO' Estado, tem· ihs,pl'n

t'Y'\ng-pÍro.s qtlP. ti�prem esgota ;-...do" melhor dos seus cUld�-
de> n ��:Jzo d,: permanencia .-los. Aind:1 l;"ecentem�nte fnl

_' inaO'ul'nd;\ a nossa l'scola n"1'

de, que exigI' l'igorosn TCpOUS".
n" 'Pars. '

d
......

. ._
'rr'laI Que é talvez uma as m'"

lhor ap,Helhadas "m todo" I

NOVOS ('1>.1"1",- n'C' POU- Bt'llpil, A ITcondxuçãn t' o I'ea I

\liO Tom F 11111 ri � O n toso
SF.RM" (JN�TRUI- ���;�h;�:�:��",d:"��\:5;,���:��.II'

11u' � U i.i (j
DOS

- •.

S. >."'. " o' d·;, m;Jhõ"" o ,ou
,

1 . b' . J , " i ��:�:��::��J::!7.���:P::· �:�:�:;:;���:'����:T:,,:: I
I Rio, 2� ,(AN) - �es:mente cia da o�nfe�Tncia entrl' os. I ia visita feita a .",assatunga. Quais "utrds motivos o le- II

Pal:'sàmOS agóra a registrar i
SI' a nO!:!Clâ "n;:em d!v�lgada J 51'S. el1fe �llho e Jose A.merl-I tagem, dec.lar"U,,;<I;lue sel;_l goVel' v�nHn ," pensai' numa vo!a- I

tlJ!, rçsultado3 oficiais do plei- : que .0 Sr. J"se A'merlCO te:'-l co, no sentIdo de 1·.st:abe'(,Cl�r POUClJ depOIS, falap.do a repor (';:1,' ml'i'l,orl" p,lr& os

cand.da-Ito reali.sncl", �tn BlunHlTIau, pa
" se-ia c"mprome�Ído em liderar i 1'15 l'e_1'ações entr� Q senado!,. ,\ no pretende muitO' faser pela tl.'S 19 PSD?

'!"l'I. \) C3l"�O de Prefpito Muni-
; no Sp.nado ') bloco parlamen- I paraIbano

e o sr. Barh'sa L! ' avíaçã� ?o. eS,ta4o',medi�nte i - Outras obra" cn'mo ;''''1', I

d'P .. 1 .. 1,?','Ce ..... ,-i� o, .'>'\}'(:F"''l.- ; tal'. i,?,dependente, caso nã.o fos :ma Soh:-inho, para uma ;lm- I varias lmclatJvaa. �ncluslve a � cxt'mnlo �!. ponte sobre" 1'1?€J_ !
to da Uniãú Demqcratiea Na�' !;e feIto o acordo com a UDN ,pIa aça" parlamentar nas cdnstruçã," de n1vos,. campos de j rão GarCia dão-nc's a c,'nVIC-

cionaI" sr, Fred'erico G'-lilhel'- I Desm,ent.e-se tamhem a noi:i- I duas casas do congl'f'sslJ. pouso, ./
" g çãp d", qUI'" Ge,vernador !

I :
<:1

I

Sr

tcs , sem hora para dormir ou
paru comer, pe.rCOrremr,g o

município em todos os 'seUl!

quadrantes, pOl:"que estava·

Ino,'i, c"m'�.,L'�t.ç:m"�, çertOl> ,(Je
que o noss" sacrificio pessoal
pdl'ria redundar em beneficio
do n"S5" povo. Não nus urre·

pendemos porque CST,3cm05 ceI'

t"s de ravcl' cumprido com

o n"lOS" d<'vel'. De cabcca er·

,fTU;d:l e di,' concíencia. t;anq-ui
ia continuaremos a nOSsa mar

ch'\ na def-,sl't dos interesse!;
� rio p"vo de B1uml.'nau.
Tem, !"lGticia s',br,' "s resuI=

t"dé,e rI""" ('l,.içõ",s nos demai"
m1.'nicjoíos?
- N:I quas tota]jd�de do;;

ml.lnícipí"s c",tarjnens'�l' (I PSD
estÁ vencendo,
Aa C:mital d" Estado a di

f":-cnr.n � T"'\uito gTand� l-l. ff!=
"o� do PSD.

Em "utros municipjos onde
a UDN venceu cm janeiro.
perdeu agora para " PSD.
São m1litos esses mU!l!cipio.!l?

- N" momcnt� não me lem
b1"o quais são:, mas o l"í1Hnel'O

é elevadó,

o 'FUTURO LAR DA P RINCEZA ELIZABETH
A,.l que se adiante, Sua AlteZa R'õal a PrÍuncl'za Eli�

zabl·th !' o tenente Philip M,ru nth:lttl'n. após o seu enlace
ma trimonüd, irão residir em Bagshot Park, no Surrey. re=

sidencia d" falecido Duke de c.'nn,nught. A f.otografia
acima é a da f:tchHda do fu. furo hu- dL's ilustres nubentes.

(British New5 Service)
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E MOVELAR'1
representante exdusivo de importantes fabr-icas de Mo. I!G',ra,odiosa Fes.··ta,..

, no.' Tea"veis de Santa Cai ar-inu e Paraná
.

tem PARA PRONTA E NTREGA:
I

.

. t""o Cario.s GOlDeSMOVEIS EM GERAL ) ..
CON':;uNTOf; ESTOF Aros '\ r t lf ! Domingo dia 30 do corren- te mes no Teatro Carlos c-.
MOVEIS DE VIME �-:: CORDtL" i mes, Bazar em beneficio das obras d:1 nova �aternidadeMOVEIS DE FE RRO I haverá divertimentos de toda a especte, rnusrca; . tombola,MOVEIS AVU tsos de todá preço ! rifas roda da fortuna, café, doces, bebidas etc, etc,

CAMAS PA TENTES. COLCHõES I Inicio, ás 14 horas
MACHINAS PARA LAVA R � 70RCER ROUPA - tipo !
---- popular sem motor

.

c CON! .

CARINHOS PARA CRIAN ÇA - TAPETES - -

I
.

.

.

Visitem���!U�m-pr:x! ;��.�:Z!:"�s-iCãodo bem sor- \O e·sp·,·r·,lIlo de·... Pa'ui· ftrênelido estoque á i-ua 15 de Nov. N°. 226. Executa-se.
{pedi �os

l' Paris' _ (SFI) _ Paul breve seu centenário, com. quaVendati á prazo e apresta çâo. ,
. ! Al'ane foi um contista encan- tI'O anos de atraso, Foi umALFREDO GOSSWElLER I tador , Será comemorado em homem de grande espirita.

P,"-lut-.-IiIII-·-g-TDSI Um dia Alghonse Daudet
"1:l1li �� "quéixava-se da falta de since

7:Tna ç atflW. o ridade das mulheres, Paul

I I Arene respondeu-lhe: .

- 'Nã,o 'tJiga isso!. As men
ESTE E' O SEU JORNÁL I N.a S·.·oc1°edade tiras d�:;:�ú.lhei-es �ã; delicio

�as, . .. quando a gente' não
acredita nela:;!

EXPEDIENTE
/

fIA Naçaó" BraSI ImaIa Importação Exportação J._!IIa� Õs
Oferecemos para entrega em Dezembro:

Propriedade da FARINHA DE TRIGO, arn ericana, sacas de 45 qcu i los,
.

S. Â. HA NAÇÃO" CIMENTO POLONEZ, sue os de 50 qujlcs,
Diretor-Gerente: SODA CAUSTICA, caixas de 48 latas ae 1 libra,. !

ADELINO CUNHA CAMINHõES FORD - 1948 - com e sem cabine,
CAMINHONETES" JEEP" , car-rosaeria de aço" com 7Redação e Adrninisti-ação .f· .diR 15 d N

.

b Edif ! assentos de ceu ra, ra 10,ua e ovem 1'0 - 1. } REPRESENTAÇÕES WILL E, Agentes _ BLUME,NAU."A CapitalU _ 2°. andar _

"_--
Caixa posfal, 98 - End", TeI, "REWIL"Sala n", 3

Telefone: 1092
Oficinas

Rua São Pauro n°.269

Fala'nlo no Senado Federal
o s�, José Américo de Almlli
da referiu-se a p��fissão inte-

'1Iectual, entre nos, como a

mais ingrata e dificil, . Os es

critores brásileiros, disse aque
le senador, escrevem' para um·!
pa is que não lê, para um pai I
que tem 70 POr cento de anal.,
Fabetes .

.

O Recenseamento de 1940
re�elouf na verdade, 55% de

,
analfabetos nos grupos de po

Assinaturas :

Anual , . '.,."

Semestre.
Trimestre,
N°. Avulso

A l/CASA, RADIO PILOi
c-s
Cr$
CrS
Cr$

90,00

50,�01
30,00 \
U,t)o I �

. r J
-

Representantes: i
No Rio: Sel:viços de Imprensa f
Uda. - Praça Getulio Varo
f.a�, Edificio Odeo�, S/802. IEm S� Paulo =. Seeviços de Im
[6renSa Lrda, - Rua 7 de I

Abril. 241

o REMEDIO CONTRA OS MALE!i

OOS RIH5

VENDE-SE

Vendem-:;e duas maquinas
"Singer" para sam�taria, u

ma, braço-esquerdo e uma com

príd�. a tratar com Alfon-.so
Siebert. Rua JoãD Pessoa

�- Velha--

HA NACAO"
O jornal de maior drculação

no Vale do Itajai

ASTRAL DO DIA

J
5!l Bellto, filha do sr, Juvenal

. Ante'nio Bento, consorciou�se

1 ont�m nesta cidade o sr, Jo
sé Pinheiru,

Novem'Quinta-feira, 27 de
bro de 1947,

PROCURO um cOm capital de Cr$ 40 :000,00
em BIu-

Por HAGA SWAMl
para negócio garantido. (Caf fi, - Restaurante)
menau.

Ofertas ao F. G, ne:> ta redaçãu.
, - Realisou-sl! ontem nesta,:I cidade o enlace matrimonial

,

A manhã é pl"Opic�a �l ati- da gentil srta, Alvina Viana,Vldade referentes a hquldos, I filha da Sra, Da, Julia Via
laboratorics, rios, _fontes, est:,-' na, cOm o sr. Alhano Schulz.cões de aguas, viagens fluvl-

.

;is, c alimentação, i 1
.._. _

; .OS NASCIDOS HOJE - Sa

I b.endo manter a in.depcndc,n� � ESPO'RTIC'S'ela, podem ser mUItos utel.s,

I
11':.1

graçaS ao espirito laborio5u e -'- _

inventivo,
r .�, VENCENDO O CAXIAS POR ,

ANIVERSARIOS

'

� I i �
6 a �, O AMERICA SA

I

Unica Fábrica no Est�do
Vende-se uma Fábrica de Artefatos de Chifre, ou

t<\m�em só todo o maquinári c, Matéria prima suficiente.
Muitas encomendas e ótimos 1 ucros, Ensina-se 30 compra
dOr toda a parle técnica de muitos lindos artigos, inclusi·
ve pentes etc,

Informações com AugI,{ 5to Schulz
Beco Araranguá s/n. Blumenau,

Caixa Postal, 136,
- Transcorreu ante-ontem

: n data' natalicia da exma,

; Sl'a, D3, YOne Buechle Jas·

I
per, esposa do sr, Jorge Jas
per" cirurgião. dentista l'eSÍ-:�
dente nesta cIdade. , .

DE JOINVILLE

GROU-SE CAMPEÃO

A REN IZES
i

Realis�u-se ante-ontem á
tarde na virinha cidade de
Joinvile, em, continuação aU

campeonato!, promovido pl!}a
Liga Joinvil(ense de Desportos',
") sensaci(}n�l cotejo futebolis

ticp entl'e �s classicos rivais
America e Caxias, Confirman
do todos o�! ';fognosticos, .0 es

Quadrão db Zapoti impôs-se fa
ciimente ari seu antagonista
derr�tand+o pelo alargado
"score" d� 6 tentos contra
dois. ,A a�sistencia que com

pa�eceu aDi estoadh ca�iense
foi uma das maiore:s até hoje
regisll'adas, tendo a peleja de- ,

corrido nutn ambiente de fran
Ca camaradagem, A vitori� �

dos "diabç$ rubros" foi justa
e convi�{ce'ute, dando-lhe mere

cidamente o,i ho?l'o.so titulo de f'campeão del Jomvde do anO

\ '

I
em curso.

.

"onze" vence- I
dor jogou com a seguinte
con.stituic:ã : Gonzaga, Eicke
e Currag;; ico, Piàzera e Her

CASAMENTOS cílio; Coca a, Zaboti, Zéqui-
- Com a srta, Silvina Ro� nha, Badéc e Renê,

. '''"':;1 .

.. S E Aproxima-te da Nature a e· esta, i
(chão de casa) cl�fr()nte á �irma rãs mais perto de eUI!.:' '-.
com o proprietário ,mr. Oscar Rue.

Norte do ParanNovem bro, 1425

para
lar.

Para o comeco do novo: ano 'tenho algumas vagas
rapazes de boas famili as, com otimu prep�ro esco

Interessados podem res ervar suas vagas desde já,
- Aniversariou-se ontem :I.

1>'<'ntil srta. Mafalda Dalfovl},
filha do sr, Jel"Onimo Dalfo

I

RODOL PHO KANDER

Festejou em data de
ontem se� aniversario natalicio
li. menina Linéa, filha do sr.

Linéo Bley,

Blumenau - Caix a Postal 14
voo

"Consolidação de Leis
Brasileiras"

i
- Transcorre hoje a efe-

meridp natalicia do joven Ive
iasio Vieira. funcionario do
Bane;' Nacional do Comércio

·1 em Canoinhas, "

,Editada no Rio de Janeiro., cOm a colaboração
do:; funcionarios do Minist erio da Fazenda.

Um só volume conten do na integra toda a Le�
gjsl_ação do País. Em pre paro a edição de 1948, em

folhas soltas. Dedicado a u Comércio e Industria do
Estado de Santa Càt�rina.

NOTA: - Não ha venda publica", sendo sómen-, .

te entregt1es os exemplare{ s reservados.
CONTERA' A CONSTITU ICAO DO ESTADO

SANTA CA ToAR/NA
Aguardem a visita d o nosso Reprelíentante, 31".

B, G, do Nascimento.

NASCIMENTOS

DE

-,. Desde o dia 23 do cor

rente ach�-se em festas. o la)'
do sr, Francisço Elias e de
sua espOSa Da, Juana· Maria
Elias, �om .<) nascimento de
sua galante filhinha Rosima-
ri.

VENDE�5E um

Hoepclte, Informações
diger Filho. Rua 15 de

Já JlO!50Ete, <leitor. Amigo. IImg temporod.o no C1".n V(>?
Senti;te o Quietude da Natureza na. �oJjdão ,.la

Acordaste despertado pelo chilrr20rD raf no romogem ias Iarvores?
I

Respiraste aquêle ar puro matutino, quand" a yeaete
"

{!slõ orvalhodo e, no J"mbicnte,� 'PQiram aqueles odores ca:"cteeristícos. do compa: dreno, de aHaiemo, do '

fn'los onzonodos, Que são uma delicio poro a olfato?
Os atrativos, ·do vida campestre' sil" inumeros, príncipel ente ql"lndo fi terra t

f�rtil e g 9=te põde "manobra·b" ã vontade, como ,ucede o Norte do I'omnó, <lua
tudo produz em quantidod" e, tambem de quaiiL[adc: cafii, algodão, cereais, legu.
IlICS, frutas, hortaliças, IIVas, laboco, etc,

ii. todo� aquele; que qeiram' dedicor-se ti agricultura, conseU\(; oi 11111 56 _
elA, OE TERRAS NORTE DO PARAN

a maior empre:Q coloniradora do
-

Am ic!! do Strl �
QUT RESPONDERÁ EM QUAL.QUER ÉPOCA PEL EVICÇAO' - "c

'f
...

� '..,.

lot
II!!

I
A EMPRESA GERAL DE TRANSPORTES, Filial

de Blumenau precisa com ur gencia de uma moça que lSe

Já boa dactilografa,
Cartas, dando referen cias e prctenções, para ii Cai.

Xa Portal, 216, - Blumcna u.

-----------------=-1
SINUSITE

O Vitalwrulol' Eletrico 'Ç,Vorms, restauranJf) a �n�p·

gia dtitricCi. humana, põe todos os orgãos Em perfeito f�m�
danamento. - Encorn. no Rio: - INSTITUTO VITALISA·
DOR WORMS - 17, Rua Alcindo Guanabara - Sala 606
Em São Paulo: Demonstrações a domicilio.

Poro mais informações dirijam-se: -
Agência I'rinciPQ! e Centro de Administro do

LONDRINA, R. V. p, S, C. - r ANÃ
ou Séde:

SÃO PAULO, RUA S. BENTO, 329 - 80. ANDAR

Oficina J. P. iIIerding I
MARINGÁ

\1
'

(is intcrcs"ldos eni' cómpro de UATAS c CHACARAS nessa cidau"" fundado
no coração �a, vasta ó_rc'! de propr:edade da _Companhia, entr� sitios � �qrcndlls em Ipleno progresso, deverao Cümporecer no Seçao de Vendas daI CompanhlQ em MA, I

RINGÁ, UNICO lüCAL DESSAS TRANSAçõES, i '

' I
Titulas registrados sob No. 12 de acôrdo com o decréic No. 3,Oi9 de 15 de I

I Setembro de 1938,
I

I NOTA: -,' Nen�um agênte de venda '{";!ú IIl1torizado II recehN tlluhéiro ;"'11 j
r, !lome do Companbio':

E:;ped alis ta)
EM CONCERTOS DE FOGõES ECONOMICOS

INSTALAÇAO DE AGUA' SANITARIA,

Fundos .a Oficina da S.A,·<'A Nação"
ItQupa va - Seca

�

pulaçã» de 18 e mais anoi;, ,tuais de pajaes mais adianta- 'voca, do que estamos afirman
Eis ai uma tr.iste n��Hdade, - dos, ,. 'do.
que os numeras nos revelam! Cfnccenfa. e cinco por cento Foi exatamente pOI' is:;o
em toda a sua crueza, Por I de unallabetos: eis uma deso que '1 Congresso Brt1síleirü: �e
isso mesmo escrever, no Bra- ladora �erificaçiio para quem Escritores, reunido em 1945
sil, é arriscar-Se .a não ter que ques e dedique, no Brasil, çm' São Paulo, debateu, com

aos problemas da culfura . detida> atenção, I) problema
Para, os intelectuais, e I'm'l 'do a�alfabetism,> no Brasil,

ticularmente para os escrlto.� I
E' este, um. pl'oblema' que. inte..

.
res, salta aoS. ol�()s, por rnars

I ress'}
de J:?erto aos, escr�tore5.

mesmo. li necessídade de um De 194,5 para ca a aítua-
trabalho intenso e fecundo em ção já,'melhorou. Ai temos a-

,

prol da alfahetização. Só ele 1 gf'l'a, ai Cámpanha de Adul-
vando-se " índice culturnl de tos, q�ê se .. propõe, á nohr� fift
nosso povo, só dando-Ihe os

'[ nBlidad�
de educar n malar

meios que lhe faltam, 50 as numero' passlveI de adclescen
sim censeguirernox 'tornar me- h's. l'. �dúltos an�lafbet...s . A
nos in�r<)tH a sítuaçã� dn es 'Campa'nha, ém seu;; poucos
cr-it«r br'as'ileiro ,. Do corrtrá- meses' de existen'ci�, muito
rio, ele' não terá jamais o a� tem feito: Tem feÍto mai:s d?
preço e a' consider'açãe que que nunca, tem feito. O que.
merece, Umá soci�dade irrcul- até aqui nunca se fizera nes
ta, composta em sua'maioria te p,'tis .

de ;:ma1fabetos:, nãil pode se- E' juato asaim, que Os esc\:i
não. desconhece-Io e desprezá- tores voltem ÜS suas atenções
lu. Por isso, é ingrafa a pro para' um movimento :como es!
fissão intelectual no grâ�il:

.

se. Agora. um segundo Con
Esse raciocínio nos" conduz, gre,ss" de Esci'itores Brasilei.

lógicamente, a afinriáç,ão
"

de ,'ós .

r e reuniu, Cm Minas, O
rrue aos esciitor'es intereSsa I"l"oblema da alfabetização COD'

.

de perto, particularmente, o tiri�a. grave e está a exigir,
trabalho Dela alfabetização po tomo' ontem, uma soluçâo ,

.

pular, E!J.es, mais di:) 'que" Certamente, os esczitcres nã;"
nualquer outra classe, não po se e�quecerão de ventilá-lo da
lem negar f)' seu apoio, não RO, l'avantll. a.. cOmo é �atural.
dem deixar de prestigiar 'U- de apoiar a Campanha de E�
ma campanha em favur da ducação de Adultos. que é u.

educàção dOl p'�vp, O inJe- m-" c:lmpanha em favor da
rcsse pela causa da cultura, cultur... destinad8. a enc()ntl'ar
senão o prcprio interesse par as ]Uni:; largas e henéficas re
ticular da classe e de cada P"l'"CUSSÕCs em nosso meio '30-

. um, é o maior argumento" l\ daI.
demonstração clara e inequi-

s e

pufico, ou a ter publico redu
zido, Os escritores e os Ínte
l€ctuàis em. geral não podem
alcançar, per isso mesmo, a

situação qUe deveriam ter" e

que tem os escritores e intelec

A Comissão,

IUltima turma de
..

Complentaristas
grupo escolar,
"LUiz Delfino"l
Deverá realizar-se sábado

próximo, ás 20 horas, nO sa

lão de espetáculos do teatro
"Carlos 'Gomes", a cerimoriia
�e colação de grau da ultima
turma de Complementaristas
do grupo escolar "Luiz Delfi�
no", desta cidade.
Para' assistirmos ao ato, que

contará cOm a pl'esenç,a: do
mundo social· blumenauense,
fumos distinguidos com aten
cioso �onvite pela diréção da
quele estabeIeciment� de ensi
no, "A Nação" agradeCe e

promete faze'r-se representar.

�.
,:1

a Alfabeti

O,L.R,

Folhas de FJandes
DispOnho ainda. de pequeno saldo para en!regua

imediata..
Os bteressad(',;; qucÂnun di rigir�se a !:>n.. ..éo.

Ruà Sãó Paulo. 20·_ Fone 14-56

HEMORROIDAS,
Varizel! <veias -1.ilati\das) e úk�bas da:! perna�1 aUA
cura I!em open.\ção e sem dôr,

Dr.· A. TalJ.or
Médico � Especialista

üoellc:n aro·re'ais (físfulas . fissuras - refiles· ururidilS - ilueda
do reto. etc.} ODençn d9 eslü JUUO [gls!rile � dispe�sia úlcera'
do eSIÔlla]1 e dua leoa}, hd:e3tinos (cJ!ítes cfggicas

u�cer9sa - pr!�ãJ d� ventre· amebiana, eft.)
Coração, pulmões, .rias, fig�do. bexi so; o':-�sidacie. emagrecimento, m<llól'a
opila�iio (mo! da terra '.- erisipela, eczema, gonorréo, sífilis, :,tc,

rliniiJa ilJ6dica de Senhoras, Ilu1nen� e C1'ianras,
. Diatermia. - Oznoterrnia - Electro-coap,ulação

l10upava Sêca ..... i3LUMENAU

-'�----'-.
- -----�---- ---'---------

\

1',

im,ch&uei
GRAÇAS À ���

CHEGOU PRIMEIRO. e mai; bem consti·
tuído, mais ,forte, mais sadi;. Jt ci�ro:

sua mamãe foi previdente: tomou Gravidina.
Gravidina fornece às màesinhas os princi
pais elementos de que necessitam, tanto

para sí cómo para seus futuros bebês, Gra
viàíÍ1<l fortãlece o Qrganismo e prepara-o
para 05 partos rápidos e felizes. F;'or isso,
Gravidina ê usad.:l há l113is de 30 anos I

í:)1'
k-""�- , •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lIO lIVETTI"
sinonimo de qualidade

Representantes exclu�ivos
para o Vale do Itajaí:

Alfredo Siebert & tia. I
"Rua 15 de Novembro, 505-Sobrad, I
.Iume�au - Sta. Catarina

! _ I1ft ;tm8t;�;:;ii...�����srmrmd.V�_��:�
.,.

.

10 cae;a..,ento de Elisabeth

taara o

entrega
Fita de aço

.gmericílna, esmaltada pret"

x 0,30 mrns,

f -�._---�-�_.__ ..

Encapados de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8" x. 2,20 .mms-

1-2:' xO,20 rnrrrs,

5-8H e 0,30 mms,

Selos de açB cobreado
Paro, a fita supra 1 nas bitolas de �

3-g)' - 1/2"·- 5/8 e 3-4"

Maquinas ..,ara arqlleat."
Para Fita de aço de. 3/8" - 1-2 e :>/8

OFERECEMOS CRANDES LOTES DE ,EVlPORTAÇ}_O

�i.

!'E�i\ tSll� L1\llU ! ...
.

. --=$.

DOENCA5 DO GADO
E REMtDIOSA' PREÇOS ESPECIAiS

CONSULTEM-NOS
COMPANHiA IMPORTADORA tiJOBRASIL"

Atacadistas Impo.ctadores
Caixa Postal, 208 - Telegr. "JOBRASIL"

Fone, 640 - Rua Alex. Schlemm, 132'

I
I

I
I

109 .(la9,r;it� - :"0 912 vetas � Cf. c> ",00
.� �').�'{!. ({j(lm[lr,!<;r. pl'lL,1

: USINAS CHIl\1\CAS ERA-
i SILEIRAS S. A.

.' : C. Postal, 74 JABOTJCA-

Empreza Autg.Viacão C8 tarin9nsB SIA 1_
llAL Sà" Paul.

.

A V I O I

JOINVILLE

A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE
S. A, avisa �_o publico em ge ra! que "�tabéleceu uma linha
de onlbus entre Blumcnau e Riu do Su], trafegando dia
riamente, ii parfir desta data, entl-i) as referidas cidades,

Melhores inf'orrnacôes nos escritórios da Empreza em
-

Blumenau, ii rua ·15 deNQve mbro N. 552 e na Agencia
em Rio do Sul, á rua 15 d� .

Novembro N. 13.

Blurnenau, 20 de Novembro de 1947.
Dr.

Ayres Gonçalves

�mpreza. Comercial
'ReGrossenbacher S. A.

ADVUGAl'O

Z" IInd:u. - bala 1

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Ulmof laffrontBebi<lfl5 nad.onals e estrangeiras

Carnes e Frutas_ em conserva I
1:-

CORRETO�

Rua Momnhão n. Z

Dístribuidores dos Fosfores "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILIPS"

Rua 15 rIe Novembro, 857 � Telefone) 1..01.0

BLUMENAlf SANTA CATARlNi\

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

)/"G.....W'le.: p1-'J.,�l J�b{'it:a.t
;'íWl. ...-..:IC-:! ).7&t-,,{.�

Dr. Gebhardt Hromada, C;""I.!X'J tJ:;;'UUiJJ-'l&J pa,a ;&/l
.I j j , d

PEÇAS 'H 5Tocr,

Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de.Jane5�o) ,

Cirurgio. aperação do bacio, estomago, VIas hIIJares,
utero etc ._ Neurociruri;i a Molésti.as de senhoras alta

, .
- ,

Cirurgia
Consultas no Hospital: das 9 ás 11 _e das 1.5 as 17 horas

_�_:=_B�lu�u::::en:::a�u:..:::�-_-:_. .:.H:..O:S:P�l=-'�ta=I::_S:..:a:..:n:._t..:a:__C_a_t_;a_r_!n_a_=:__.__,_E-:-S_T_E_'_E:_ ?_!._t:_U J?__R�N_��

CABOCLO DURO!
�NTB_ETAN,],O, antes, era pali�
'=

do, fraco, desanimado 1 I/las ho

je êle é assim: forte, rob�Jsto e

trabalhador. E tudo isso porque

mat.ou os vennes do amarelão,

cmn as Pílulas Xavier. As Pílulas

Xavier à base de timol c o;mlato

de GÜcio, destroem as verminoses,

ao mesmo tempo que enl"Íquecem
o sangue e tonificam o organis�
mo. As Pílulas Xavier dispensam

purgacv:.:s c G.;�t) exigero dietas

Vai casar a herdeira do
trono da Inglaterfra e todas
as nações da "coIIlmllnÃealth'
britanica

muito humano soma-se o apoi»
de todo " pvvv ,

Não ha ingl es que não se

sinta honrado e glorificado
11:15 honras e nas glorias dos
seus soberanos. E se for fei
t» um plebiscito., nn vastidão
lo Imper'ic, a qtíase unanimi
dade votará a favur do má
ximo realce nas bodas da I
p.r inoesj.nha que deverá cingir J

a cOl"aa da rainha Vitõria ,

P,·bre está a povo br itanicc
é certo, mas não tão pobre
regateie altrumas libras nas

verbas desfiriada s ao castlmen!
to de Etisabeth .

'

E' preciso penetrar profun
damente n '::,entido das liga
çôes entre a nação br itanica
P a família r-ea].' para compre
cnder o interesse' universal
que desperta, em todo o Im
perio, ri rnatrimcnio da prin
C(,Z�1 .

Vai nisso II orgulho nacio
nal e o ingles, que já perdeu
t-'l.nf·as c"i5n� da sua antig;a ai
tivrz se senhor do mundo, ve

ria corno uma verdadeira
hnmj lbaçâ». a sua futura ra i
nha casar, s em l' amara to tri
unfal que os sécuivs cunsagra
t"am. z

Austrcgesi10 de Athayde

preparam-se p:t r;!
dar ao acontecimento " rele
v» qUe não pode deixar de
ter nos regimes m-narquices .

Tenh« lido censuras aO in
teresso: urriveraa l .por essa ce�
timoriiu que, ao· Ver de muitoe
tem ca rater demestic» é co

mo tal deveria Iqvar Cm con-

ta as tremendas �ificuldades
em que vive 'J PIlV" ing les

O certo é que 1 a família
real reduziu a-o

�'minimo
as

pompas " Elisab th casará CD

tre as alegrias d. s IlCUS sudi
los. dentro das ,egras da ira
di

- J

.rça«, mas sem rIs ostentações
cem Que canararn 05 seus as.

cendentes . T

Não f"onc<Jrdo (��n! iH, cen

SUrRS dirigidas Jo rei Jorge.
Qualquer pai Item especial

"''''"zcr ('rn dar áb rurnc ias da
filha n brilho co*pativel com

os seus recursos f. não 1":1 ra

mente, faz sacrifícios para

""le se }"cvistam de eso lerrdor .

Tratando-se do J·ei da Inp"l;l-,
"'ITa p send .. a ,noiva a hel" 1deir;! do tronu, a eSSe desejo

I Coluna Fiscal
o «gente fiscal do impostD' f;m de receber Ir.<·l·; :lmp!cs

de consumo d'l 2". Cóletoria I ,'" ·,?rL'cimontos.
]1edl'raI desta cidade tem per E,,, ediçã" d � ;Ic .i·· ...n",1 oe
fi"lanecid .•

, n"rm.dmente, na 1! (�" Novembrd (>'.n'�ilté. l'n-

C,.lrto� ia, em Itoup;lva Seca.
.

( c·,�tt a -se publica l' ;1 tio: bel:1
ás segundas; quartas" sextas elH '.'l�'.:,· pal-a S· :\ ;;CJn de m')

feiras, das 14 ás 15 horas, á I' "·'·1'. Hoje vamos tLln;;;;�·'v(.:

óisposÍção dos contribüintes. "t '·h tIa :p;lra sd IglTC,' rl" . "'

para prestar esc1al·eciment"·s I çad"s.ai,S que nect·ssit:trcm. O imp"st" inci-d" S' ,0.-,' <JS

Numa seção onde" num'·- ! calçados de qualqu.p-l· esp�.:-i,",
1"1) de estabe1ecimt'.ntos fabris I tipo., fOrn1ato, q1.nEddd� ou

)·egi&trados ultrapassa dt' tre

I
materia, jnc:usive as ;�;ll. 'cha." ,

:en�os; .::om.. acc'ntl'ce c:'-'m a perneiras, polainas, taman-,

)unsplcao da 2_' Coletoria Fe I CO:;., p'T par, de ac',:·dD CClTI O

deral de Blumen;tu, é huma pl-eCo no V;ll"l'j'" ma,",,��do pc_

llamt'nte impossivd a um só lo fabricante.
fi�·C<l1 visitaJ· tod ..s esses c"n- Os fabricantes de· calçaJ.;f-
tribuintl's dcntr" de um ano. não estã" sujeit"s ao "bolcotinl
As oficinas (pequenas fá. le pl'"dução". São, porem., c

bri.cas) podem ser fiscaliz:l- brigados a ter () livro mdei"
das dentro de horas. Já (l 23, o talão dt' nótas-fisca15"
mesmu nã" ·'lcontece com as modelo onze, e a apresept.u·,
?,randes fabrjca�" que exigem mens<I:mentl', á Culeturia Fed.e

dias,e as vezes, sem.?nas o�ll"a raI, em duas vias. " l"e"un�O

que se exerça uma fiscaliza- da produção p. consumo, em

I.ãn eficiente. modelo apl"opriadl'.
D 'a} a necessidad", ii, "ta O selo "U estampilha deve

C "e·r inutilizado com aS ini.·
_{l.una que te,u I vn.l1i·<q:�em -

'.',. }I'prir. em pilq·,.', :\ falta dais da firma e o numero

d"l tnC�ença do' hmcionnrib I
XVI (dezesseis), em algaris'

inC'l!nbido da fi; :aiização, l� mL' arabico ou romano, que é
_T ., •

I -)-- _1_ all'n�� de incidencia em
':d:lU':) ao çontnrJu:nte eSc ,Ire

I
'- u", ----�� --.--

. , r -lufo esta· compl'een
f"='_ e!lt':; r('gularn€nt.�l"Pl' q II" !llH {) 11 ou ... ----

1
r " ele !,EU r ..mn nà(l <i"ve riido, de acordo com o atua-

'_Z'".'I ar . I Regulamento do lmpo;;10 cl� __

�
.

i 6.·.. i�;11F' preciso q.!C o inleressnclc I Consumo, . 'Il

I,�. .. "C,I.. C'j'r.(,"T'· se

I
,�..: ,\ o!� �na"'}o .H p,

t: ... ,,- du;idas nã, eJ'lKc d,� A tnbcla para ap}icaçaQ do

Dl .(:.cm ar (, fisca I, no _.l�ca' P FIo lU da estampilha é a se

.

0:0: dias acima i'1dicados. a· :?:u;nl e:
Até o preço dc'- Cr$ 5,00 .. .. . -

.

De mais de Cr$ 5,00 até Cr$ 12_00

De �ais de-Cr$ 12,00 'até Cr$ 20.00
Dl' mais de Cr$ 20,00 até Cr$ 30,00
De mais de Cr$ 30,00 uté Cr$ 50_00

De mals de Cr$ 50.00 até Cr$ 7!'\.flO

ne mais de' Cr$ 75.00 até Cr$ i no.oo

D(· mais de Cr$ 100 até Cr$ 150,00
De mais de Cr$ 15.00 até Cr$ 200,00
De ma.is de Cr$ 200,00 por C r$ 50,00 (l�l fraçãn cx-

cedentt' .. . . . . . . .. .. _..... Cr$ 5,00
Artigos de p"oc�dencia extra ngeir:l de qualquer

.. , , •.. ,... .. Cr$ 20,00

Cr$ 0,10
Cr$ 0,25

.......... Cr$ 0,60
........ Cr$ 0,90
.......... Cr$ 2.00
.......... Cr$ 3,00

....... Cr$ 5,00
...... Cr$ 7,50

, .... Cr$ 10,00

preço

nn
CIRURCtÃO- DE'ntSTA

I. E5f�t;;ulidtltle em Ro·áioqrofic d"olorim PGõQ Qualquer c�ame mélll!,!!l

RUA BRUSQUE, - Fone 1203-

ANUNCIEM NESTE DIARIO

I - Para delencer-se cuutra as gri!le�,
resfriados o tosses, use o Cogilaç dg
Alcatrão Xavier.

MUITA ATENÇÃO:

2 - O Cognac de Alcatrão Xavier é o

único medíoamcnto existente com a

designação de C{}_gnaé'Je Alcau ..t_o. PIJ["
quê é O único Cognac feito ii. base de
alcatrão que tem íórmula f!ll?'dicinp�.

li - A etícácía do CO�llUC de .vlcatrão
X&yler resulta, pois. da SU3 lúrmulll que.
reune valiosos elementos medielnaís:

fi) Il'odero30JJ nrdaJor{'�.e fOTti_
fiCRD leR doe puhnôeg., corno n ",,1-

�!!.tri!9 e º baleamo de 101 ú ,

b) Um �!'!!tH!e ee.lc ifiea.n te ("O�

ti !!fpo.(o�_fito de cálcio.
e l Oote. ezpecterasates e_o��o B t-e

Ug�I!! e o aleeeúa.
d) u!!:! g!"!!.!!d� ca!!'!!_!!!!!"� de !���

cceeo c !!:!!!I!!�g{!=

! - O leg!tl!!!o Gog!!!!'l de A!c!!!r�fj
• X.lnier só é vendido, portanto em lar"
m!clas e drogarias, porquê - não ��

ERqueça - é remédio e corno tal lLllo

pode aer vendido em outros lugares.

•

- eIIilo WforJ$, NsSf%' a Re��/gQ{;sI
,---------_._._-_ ....

o Adernar81"' ..
"...

nao

s. Paulo. (Mn·id)
r .

,
.

- . r.:-�a l� vüt;;�r ;:;: r�'! � ��ç::.�m<::-nt.a
�'!.. : C.oncoydou O gOVI'!'TI11 do
vstado !;;�� nã\ I ver:l r o orça

Podemos afiançar que com.c

decorrencia dos "ntendi!nen-
mento

tos r("alis'ldos entre o eXl'cuti
VO c ° legislativ<>, o sr. A
dernar de Barros não ,�ogita

Ll aszC':'::Ibreia fornecerá ao g(_)
vt. ;·no Os dcme:nt�� que enfren
ial-- no previsto.

milbões596
Washington, 2:; (UP) - O

senado deb;ltcr<Í dt'pois de <'.

manhã o prejéto de ajuda
de t'mergencia á França, It31.
lia c Austria, no toial de
597 milhões de doIares,

pt ojétq ofi �,_;>.,o-.,:::10 pela ço
m:ssz�o (1._.' l·eI[��.::�,:.s extl\rÍores,
como l!m mç·�o d2 c'-intribll.ição
pera evitar a fOlnt'" o frio e

,. cáos politico na Europa
Ocidental.o

ALF
Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029

UMA FARMACIA PROFlSEI ONA.l. A' SUA fJISPOSICl!O
Manipulação de y€ceÍtt:.s ri vbta da dientéh�.

=

HIGIEHE E5MEHO
Lab(!�atDY!O de Âmd!;3e) Ãnb::u

Pe�qu!�a.; f!s!co = ou.i!-n.ico .�--.:"" 1.}>jeI6g!Lfl � VH�"� E=:lut'.l=
dação de di" p.!!651i�o.

SORO � rt_EAÇAO DE WA55ERT\lV\NN
Pe5qdza m,inucÍóiHl de herrull_o:.-:o,n-i'y· (!-21rtIEl.
ria) com documenlaçí'io lnlv-ofo�t"t.r;1Hcll
Todos 05 exames de ·1"tH:ind3>r;{}, (;-H;dil,",l�é't>'. S

quantitativos.
Rcsponsiivel técnico: C. 11. J\rh:(.;,:irc:n ---- L., nn;l'c:'i'u!ico
-�----�-------.--- ------�----- ..--I

r�-

Dr.- Jefferson
CIRURGIÃO DENTISTA

CONSULTAS D!A'RIAS
COl1lmlí:ório e residEm �.i�: - H.lJil Ce,!l ��, ti

ntiar

r sil
Ri", ,:

.., (Merid) - Infór
m:l o "Diário da Noite" que

'�egundo c�municação recebi
da ontem á noíb" nesta capi
tal, aC:lba de s""r v"llcida �i

Í"'iiiilôií'ã ",ta f>!••Li gl',\üd� há
!iiIJ!ã ti'li p�-;t)l d;i :tquislç,ãi.t
o', trigO a.1"gentinü p";-a {) Bi-a
sil. Acrescenta que na:; nego,

Ci:IÇOC� cntaly�jXG..ciE:..s ate o mo

luen;:n l':;n_ B7,1E'71i:fS .;3::.i�tl·5 nelo5

r<'pn's(,l:1t:tntes do governo brl'l.
!:.i1eirc:, fi!::"u assentado o crn-

h�ti';_fuY ltÚ.í'·� H�_l f;'j"ijúl:'-li'à r c'"

!·.H"'�"'>:··� d�-� � 1".'U>.{� ._:�1"E�é:üti:n,t.1 p�l
'.}Jt.. ::;.'. se eleva

..
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a cor-rer-am na

1 1 S·-, rn
.. Rápida entrevista com o Drg
da U. D. N.!

.,..: ", ..
: � ':".;: "

perfeita or: e a$;
.

.

CalculaMse em 50 010 a abstenção do eleiforadoIurnermu-
aI Tavares D'amatal, deputado federal e Presidente do diretorio local

N" iritut» de fornecer deta- Ilhes interessantes sobre '> piei
to, a rcpor-tugem de "A NaM IIção " h�uve po� bem a.uscul.

Num ambiente onde irnpc- tar as rmp ressoeu abaIisadas j

rou a ordem e a disciplina, do cxrno s r . DI'. Max Tava-:

r(;alizou·se, d, ",m.lngo u.1ti_mo Ires D'Amaral, ilustre represen;
I turite deste municipiv á Cama Ineste rnurncrprc, as .e el.çoes. p.al

"

d f 1':\ Federal, e}eib, pela União 'I'ra o ca rg.. e pr-e elt" muntcr- Ipai e vcrea iores á Cama ru Democra tica Nacional. Solici

Municipal. Felizmente nenhu- I to p Ihati!), pl'l'cebendu a nossa
I

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

irrtcrrç âo, pront if icou-sa ades
ilfar SUa opinião H respeito I

das eleições municipais, docla·1
l'ando textualmente: j
"O p:eito de domirrg» trans ]

c-r rcu em tod» o municipio I
na mais perfeita ordem, ten:
lo sido observnla . a mais per·
Fcita hurrnonia entre tvdoa «s I
par-tidos, quarit« á fiscalisa- Ição . Tambem not<>u-se O rnais

eficiente ó:ntrole por parte de' caçã .. politica dos hlumenauen !
--�--- -----------,--�_.�--�,-'-----------

n' ssas aut<;l'i [ades eleitorais, I·ses" ,

-

qUl: fo�am 1x:cansaveis n� fi�- .Sati5fcito�. CoOm a cxponta
ce l.isa.çâc, viaita.ndo a marorra I neide.de doO Ilustre representao
das secções j. ! te de Sarrtà Catarina na Ca·
Mais adiante, o deputado

udcnista ;ICl'eSce�tou. ! mara dos Deputados, despediHFoi Um :pleitn verdadeira-
I mo-nos agradecidos pela sua

rncrrt.e dem';cratico e absoluta curta mas vH!iósa cntrcviata
mente» livre. b qUe demonstra oO! que ·.teve a gpn,tile��a de n'I,$
elevado nive} d(� cultu ru t' ed u I cuncedel',

nlr

P ra ga ,
- O governo aba-'

[,;, completamente a tcntat iva

T);1a nota d es tou ntr- fez -sc r-e

:!;stl'ar, a nascer a abstcn çâo
f:b el ei+o rudc. q uc.d i ga-se dc
puse egem, su p er+u a es p ctat i
vn , Scgun d.. obSl'rvado'l'es en

tendidos, a mélia de abstenção
'varia enlrl' 45 a 50%, nlltad;1
mente na sédc, acn de rna is se

JI'Z [<':n�il' ;1 aus en e iu de l'll'i
tores.

Prag e , -. 1.1'oi descoberta
na Boomia uma conspiraçã"
contra a Republica da Çhe·
c.os Íovnqu in - anuncia-se "fi·
c ia lrncrrt e .

____n _

vast
fi
U

Tentativa de rebelião sufocada pefas autoridade

governameDtals � Numerosas dentençõel
de revolta na Boemia. Rein,"
calma Cm tvdo o r pais.

.

I

Praga, - O:; rninistctios do I
interior c da defesa nacional I'confirmaram esta tarde as no

ticias dá descoberta de uma· I]ccn piracã" na Boemia contra
a Repubdica da Checos luva-

'

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

Está. erlchendo o Solimões
Manaus, 26 (Metid,) - No Itici;I-:w que Q ri" Solimões está

I
I

t'nchl'ndo na pr"p"rçãll dt' 79
ç,entimetl'os pOI' dia, tato sem

precedontes .' Obscrv;l-s(� ainda

gl'andt' quantidade dt: peixe Im"rto que desce do rIO em

proporções verdadeiramente l'1I I

pantosas, produHndo grhnde
'má" cht'irtl, As autoridades

I
lu:ecí�a ..se de um nesla tolb.a

iotormacõel' c m o chefe de oficina
....

..

-----J:::----.
----.--.� -------- -'-_

o MINISTRO QUER TRANS ESTE E' o SEU JORNAL Gwnde mq(Urla sobre !lS comH

vtRIR A VI;RBA
A.s associ(lçõe" religiosas "

a póprta Igreja Católica, aUa
(I.:_; . da vos autOrizada do Cal'
d�_a' Arcebis?}u. du Riu De la

ne '1'0, manifestam-se iêxpl'essa
m€:n!e. a res1J�itiJ da Campan
ha. de Educação. de Adultos,

di::'pcnsando-Lh',. o ,,2U 0.0";" e

g sua valiosa co.,peração>

,Rio; 26 (AN) - O Minis
Ir" d:1 Viaçã·', em exposição
ao Presidente Dutrô folicitou
M,:ja transferida para o Minis
Icri" d� Ao:ricultura 500,000
{;l'usl'iros, impol'tanci;1 pleitea
da pl'lo bisp' d" prebdo de
Rio Negro, Dom Pi'dr" Mas
!'a, para a instal:lçã" de uma

escola de agron"mi;l.

--_"_ ... _---

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

recebendo

,,-, . .

\...onCt:E 5S'0nanos:

Suciedade Anônima (f)mercial
'�1 O E l t M A N N

.

1"10

. _ª-._ 41

c"lombianas comunicaram o

faoo aO gov�rno de A·masonas
i>. tI'ibuindoO J) 'fcnomenu ás eru

cões vulcnnicas d"s Andes,que
. teriam envenl'nado as :.Iguas
do rio,

A N A r

À. P
.

"

IESTE E' O SEU JORNAL.:

PIERRE DE GAULLE FOI

ELEITO NOVO PREFEI

TO DE PARIS

Paris, - Piel'e D� Ga\111e,
irmão dI) general De Gaulle,
foi" eleito presidente do CoOnso
ih" Municipal de Paris, ao ob
ter 51 dos 84 votos d'eposita,
d'Js pelos cOnselheiros. Ray·
m"nd Goussus, comunista, re-I
cebeu vinte e cinco. vutos e J.
I..';'evenean, .(_lcia li�tLl, oit" vo

tos: Nas ultima5 eleições, °

innão' . d" leader da União do
P"vo Frances foi deit" por
grande numero de votns, para
Conselho Municipn:. A sua I
e5c"lha pilr" a p-esidencia da
Assembleia municipal pl'nvo
C"U vi"lentar exclamações dt'

�rotesto, por parte doOS c"nsc_

Iheiros comunistas os quais :
imediatamente deixarum 'I rI"

cint", BOl;lSSUS, 00 candidato
comunista, pronunciuu um bre
V(' e apaixonad,-, discurso, no

co

qui;" Em.c, munícado 'oficial
conjunto, djvulg�ldlJ esta tarde
pelos refcrid<.lS Miriiater ios,
foi i'.nunciado que já furam
pr e sas 36 pessoas, inclusive
;':�uns mi'ita.I'cs, O comunica
do diz " �cg�.IÍTIte: "As auto

":rlacle� mili'lIrf's c da policia
de r-egul'ança. desccbriram n05

ultimos dias um grup'.' de i
....�r·t:'-\ nação' e;"trangcira c(lur' I

d ('n:ll'am . uma conspiração !
contra a Republica" com" sen!
do assim tl';J:jcã" militar. No Idecorl'er da� i�vestigações, des
cobl'Íu ,se que essas pessoas
•. douiriam I' vendiam :1 uma

,..,"tcncia estrangeira ..s dados
de um empreendimento de
P'l"ande importancia para. a

Id"f('sa dó Es�ado. Es:;as pes-,
�""as comunUICaram t:lrnbem a

I

"",..<r., ... iRc cst!'a'). 'teira certos 1�i'l'mennres �"bl'e as forç?,s m� IIJtaJ'es da Checoslovaqula, fi

zerarn prepflra'tiyo:; par;! o

p roprio armamento ilegai c na
I'a uma ação violenta contra:
o Estado. Orgunizarnm a tra
vcss ia clandestina da. frontei
ra pol' ;elementos corrtra rios a"

E �?do que se destinavam :t"

.·.•·· ..erior> Ver-ificou-se tambe�'
que essas pessoas' adquiriram

� '!'endel'am ao exterior da-
dos subre "s movimentps e a:,

f' "1
.

. Causou ger�ll e VIVa satis- nal' :Sua c:lrl'l'ira de o leia .. n�
atI.'vidndes no territol'Ío che·i· . .'

� fação em. toda' a Grã .Ereta· vai," recentemente regressoucosovelCO dos bandos "bende· r nh<\ " fato do tene:rlt!". P.hilip as suas funcões na ES'CoOla: :Na:rnvici". Nada menos de 36' \ '

W'l h····. f Muuntb-atten, 'cujo casament" vaI de Oficiais" el}1 ... 1 ts Irecivis e militares já foram prl;'! '. '.

I' h'
.

.
. i COm Sua Alteza Real <1 Prin onde é instruíor. No C.l.C ·e.:

SoOS em. diferentes' ponh,�; da',.' f' "1ceza E:izabeth terá lugar este acim3., vemos o jovem o lClaBOe)'nla, A mailoOr partede-· , • ..'

rnes, ser da Royal Navy, pois qu�'nd,., em. cunbnericla, aSIIJ3I�s já fez ,",uas confissões e .

I' d'o povo britanicu é p"r exceien tja a 11m dcsifi:e rea Iza .:0',.;á foi entregue. nos tribunais
,

.

E 1"feia, maritimo. O tenente M<'un em ,SUa sc" a, .

competentes, Outros pormeno. ,'é '.' .

S
'

).I 'b tten na-
.

't<'nc'l'(ln"j abando·
.

íBr.,'tish News el'v
.. Ice., ..

'

I'es so-bl'e as pessoas ligadas a.,,'
,. a o�·. <

.�_'_. -"--' _.__

�ss� con�pil'aç�o não podem, ,:
.._-<\;..• ..:;c

ser !"evel"dos n" mumento 'O.or
Tn<,fjvos da :;cgur:tn'ça do Esta:
do"

.(

trigo e

BraiJil

o O·.t.' acordo entre

fi Argentinao

Rio. Z6 (AN.) • Informa-se

que sómente hoje será ulti·
mado o acordo entre (I Brasil
e a Argentina, a repeito do for
necimento de' trigo. C"mo se

sabe, por uma clausula desse
novo acordo, ° Brasil terá que

depositar no banco I) valor ta

tal das compras de trigo, u

qual irá revertido aQ· nosso

ptis Ímediatamenté á aquiai
çâo do material aiderur'gico
pr-duz.ide pOr Volta Redonda,
bem -com» de tecidos. O go
vemo bsasileirc ão poderá in
tCI't'rfir nesses -: c.rcdi f.1S argenti
rios, "s qUl.Iis serão dcp�"sitado5
nu Banco do Brasil.

.
.

,

jornal
....

e.ote e
.----- .._--- -'" ... - ......_- --",..

'

m.tnrelt Fernando Rahac0, ta!n
hem foi !elido para ;jVeriguB'
çÕcs. Além do motorista Fe1i
pr. Antonio dos Santos, Fo·
ram deti,dD�'; mais Os &egu,in
tes comunistas: Valdir Maciel
Duai>ttl, Bf'.lJ.edito Ina.-;io AI.
meid'a, Aureliano Pereira da
Silva e Valdir da Ü}sta Ri

beiru, todos confessadamente
elementos lo extint" PCB, c Os

bo.Je.tins que distribuiam C

pre'lgavam nas paredes, assinadós
por Luiz Carlos Pl'cst,es, comu,

p!'�!!ide!!tli� d·c' rHret6"Í!J nacw=

H!ll dü peD. terminavt:m com

cunceitos desprimoros:05 para_
as :mtoridades do pais, tais
c'Jmo: "Contra a ditadura ter
rorista 'do sr. Dutra" � vi
",,-s aos d itad"I'l'S �"viéticos.
As au�,-:>ridcldes policiais rrpu

l'aram, nu mumento ativida-
010;< dL!.ltr,.s element"s impli.
r,fl doO,," na �istrjbuição dess�s
boOletins, FOl'am em numero dI'
'.��-"""". mil "S b,,!etins aprc'·
endid,s, Os quais cst:lvam sen

rio. dIE!dlH!!dDS �oh a �d.€nt!!!�
çáu (j.. vf'r��HI'Jr cC'muni:sta,'
fgm.tnni Ramos, proprietário
duma oricin;i tipográfica ni:;
tl'nte na Rua da Harmonia,
92, onde aliás, f"ra'm impret;*
!5-'J� .

D�!'d(}brando suas tiligenda"
;1$ ô'll"oridadcs policiais áindl.\
Ol'('nd('Tem, ontem-. Pedi"o Pra
�ed"- ,\ ,..,�J,"".rI�. Ma.uoel piH'p,i
r" �"�n�l·l r.·1?<'h;ldn.. os doi.:!.
p�;--�r·- .

..,,��

-

:-1�Jl)r15ta$ _proEissit) ..
1'::\ls ,. "·'·<:n>,n ..padeiro.

.

EM SEU fUTURO

- Oficina Autorizada

Relih.:ução € Ajustagem de J\.1otores -

11álculfM ..:__ Solda Elétric(� e a OxiJ!t;nio

CA...., .. ;;::!!7
. .. DO AMERIC NO

MERCADO DE AUTOMOVElS
.0

JOHN L. FRESHEL .-- . Fur-Jc!.a-do!" -

Rua 15 d€: Nouemlno N. 487 _.��,- IJLU.r,:lEfvAU

DIVISA VIR
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