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Isferio Russo I

o que caracterÍ7;H uma de
mocracia é, antes de tudo. a

possibilidade em seu seio da
livre critica e do esoirib-, de
fiscalização dos .governantes
pelos governndos: E' O que a

contece na Repuhlica Italiana

:;_�� é na Republica; Francesa. E'
.

�'() que acontece nos Estados
,

Unidos e na Inglaterra, Por
só assim há uma perfeita iden Itificação errn-e governarrtea : e

gnvernados. O homem sabe
com'; anda e por onde anda.
A sua j<cspiração é normal e

t-nnUlüils. i'ür issO' mesmo.
Essa definição da demeera

da9 porem,. se fez depois de
tsma i9níH� iUia, a traves de <;�

normes difkuldade§. Ca-dyle
se iefere R·� tempo em que 05

senhores, quand" vinham fati
gndr;§, ,ie volta das eacadas,
aCBJm2vam ''I pes i.nÍtadm
i"ôfUO: viseE!:"a" dog seus ser-viçais
f}e fato. uma. íouqa luta CDU'

!''''. 'a escravidão ri.. homem.

,

Fllj'" ·ei.u frf"nt� aos poderosos,
E n�m .poderiA alegeá,ío. por,
em.e

.

elO"n 0i·�&ni:Zacão fechada
pmnedlh(> � qualquer .possi,

I biHdade ôe critícli, <.ir.s�ll:mac
_;.à. V41 qualquer atitude.
-f">" , Tuda issO caiu por terra.

I Pf'odamal'flm'�e os direitos do'

I

Tudo 1SS0 foi um di.a contes

tado pelo totpllta1'ismo arro

gante � i'Y'mad", que provn-
COlÍ :1 maior gUf'l'l"l'l. da hisI"
rin. F fls-�tm, n" hora da vi

, ..,>llt. eh. Hbel'dade, surgiu de

I"{'V1"\ .� lu·h, "U,!. tev� con1'l

r(,�H'Í'ado a vitoria d�ls den1(l
crsc:as.

A índustr�� de fabricação
. de louças da Grã Bretanha é

.�,{;j mundialmente conhecida e en:
;:_ " comendas chegam de inumerDs i

paises ás fabricas britanicas, \
Que tem d� trabalhar ,.acelera I
da:mente, sem. que isso impli-Ique, coÍItudo, numa diminui�,
ção da cuidadósa e· esmerad<l

Esmagado o nazismo, des -

moralizado o fascismo, mante
ve-se entretanto, o mesmo es

piríto que os animou aninha
do na vasta pretensão revolu
cionaria do bolchevismo.
A Russ'ia sitUOU-se assim,

em pleno recinto das liberda
des, como uma repetição totali
taria, cem a megm� vocação
liherticida, com o mesmo pla
nO de desconhecer as Iiberda
des do individuo e o direito
Que tem o povo de conhecer
d- li np�"cio<; publicas.
'·Aliás, não se precisava de

CTih'o argumento pára reconhe
.-:e.<�.;w o sentido do regime rso
Iítíc« vitcricsó na Rússie . Ele

fOÇg$ a 11vTe eritiea, repele fi

figçaHzação. Como consequen
da, de TI",.. e ahusa da for-
1','1. ComI:} consecuencia ele
j"f'Dêf.-. fiS lj<jf,íeg. facanhas ii

que Rema e Be.-lim assisti-

�?'- r'� "'>'1".qn".tp POVOo., de um

l'f'�;1"nP ;nC�"lIl'�;1 <;<Jve'l. porque
� b .. -·�·d

_,_, ;·pshumano.
(De um "bservadol' social)

Auunciem nesta
FOLHI-..

fahricaçâo que constitue jus-·
tamente, o segredo da prefe
renc!a m.undial pelas louças
de procedencÍa britanica o A
fotfigrafia mostra-nos uma o

peraria examinando cuidado
samente uma grande quanti
dade de: chícaras,·· durante a

ultimll fase da fabricação.
(British News Service)
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Diretor Gerente ADELiNO

DE GOLEmo.. KAFUNGÁ
vmou VEREADOR

Jlii,j" Ho:dzonte, 29 (M�Tirl
�� K ;,fUli��ij gnlri.rD do Aí_i6�
tien Mi"eli'o lia quasi 13 anos

c3:Tldidai;-U�ile H veí'end'll' pelo
PQn, f'<1nsfgHhHJn f-'1f:Rêr<'!:€.
§ahf·;?f' que f'�aflHIf�n ("o>,""'<;;a
li d'=FHi1n}� comn gafe;ri-lj
:Kfin!io a�� Ch'utEh"'fts pai':oa

(i-'L-

IE-uis

rgentina

CUlt/HA

II

I r r
.. ti' ,

VIOJara

•

I ii

forças governamentais Ierem
desalo jacto os grevistas em nu .

mercsos pontos que haviarn
ocupado. Em Saint Etieune
baterar:l em reti�'ada da esta

ção ferroviaria, sob a pressão
de plei11.entcs claguarda na=

ci.::nGi. A iJõHda fez lambem.
tuna busca dos grevistas, IlR

Ifabrica de_,ma';l.tiin�s em Mo?
trÜJti�rl'lP, distntO desta capl�
tal. Em Nancy, eiem.entos da

Iguarda l'1aci"Ilal tiveram que
sücoyl'i:l' a poIiIia, cuJas iinhas
L - ,

- , - . I
uaVi8iU s1do í"OIUpldas pêlo.u
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E' grave a crise da farinha de· mandióca
Rio, 29 (Merid) - Afirma iniciada a grave crise do pro I

um vespertino que tem sido duto. Acentua que a .cr-ise au
.

nulas as entradas nos ultimos mentou em virtude da expor
dias da farinha de mandiécn taçãe desse produto que con"

no m€l'clHIo, iendo sido assim tJnua. sendo urgente a produ .

I ção de medidas proibiÜv!is. des ;

�,�:�:�E��:::.��a��a plenos poderes para en·frentar ol;:amentO" de far-inha para o,. II
Estudes Ufi1dos, cujos compra

Id�j'efl estão pagan_do.um preç" lIIiI

t
l11liI

I' u�o pela mereados-ía .,: e� I V I r v Idolares., pelo que n desvie do I

pro?�to. no. J�Kei·�ado. iilt�nl? r
fera intensificado, SI na« hou:
Vl:r a iI:if ..�rven[:;ão dos ori':ãos:

.-

I
contro!aclores da eCOfiOnlta e !

de nbasf:edment<? !

-lWÍMjjiII

Bdo Hor-izvnte, 29 (Merid)
- Entre "s 21 deitos para a

futura carnru'a municipal de
Belo Horizonte, a coligaçâo
PR e PTN conseguiu eleger 12,
ver-eadores, numero suficiente 4

pEuo:1 g:ll·antit· a" ex-ministre.
do traba.lrio a maior-ia na ca

mara . A oposiçãc será

cons-Itituida P"i" 3 da VDN, 2 di)
PSD, ?, �o PTB, 1 do PDC, ê r
1 do PSB. O único p:trticlo I

r-e rn ,::,Cirn. c(}HseguII' t�Í�_gfT' iiill
representante, fui o PSP. A

g óra O PR é {I P'fN que ele

gC'!:'"am ,; sr . Otacili» Negrão
de Lima, cuidam de escolher
a mesa da futura camara ,

Corno " PR ti- li p:wtido ma'

jor itm-i», de suas fllein-ts de�
ver

á

saí!" " prestdentc {};1 c:-tc

fiara. estando as preferencias
dív:didas entre os svs . AmÍn
las de B:1Yl'I)::; e Assis de As
suncãc .

----------- -- -- ---- --_._-,�-...

overno do premier Schuman pedíu

Parls, 29 (UP) O gover
no do pritneirú. ministro Schu
rimil pediu plenos poderes par
lamentares para enfrentar o

mnvÍm.entl) IT1'evista� depois das
.

I
!

,:m��el'er c;c:n!-:€<-:er a situação )1,j''''!n h·omem CÜil!'tituiu fi ra, Ims;;;a fEria pGl'i·anto uma kru�
7;>:" �p ,·r.r <lP tau.. Ii historia C!.H�"·: E!�. é misteri.osa e ln-

I
.-Ia civilização. Quando se r�nAr.�rc]. C"'nf\ (; a sil:uacâo

rhl"l,!'R ií. reV"'lw::i:io fl:�üce§a, de toda a i:inmi.a. Qua.ndo·o
ch�il:'a�se r.. destruicíiü fie um:l f>"I"I}lctol' ,Stvles B:ridge!'., no' SG
ol"ia�ji:�cãn fechada, de odio: nado :o;meriC::iiuo. que está per

sos'pri�lqf�G�, ii.. , q�_al o h.o-li cbl'rendo a Europa, declara I

ruem na.. tInha drr:eito a al-?-, que ii Hus§Ie. negou permissão �.
" pal."a, que pa:'I�mentares ,n0r:c I
:,p�e'rh�:an()S v!sltem· I, fl'fl'ItoriO I.
50vi'?l:lcot de não conta uma I'
n',vidad:., antes cor;firma, uma I
"]',<>,,t;:'d;"'�O nuf' esta sf'nna Se�

guirla, depois que Lenine tomou I
CO�1ta do poder pal:� .tnmsfôr I11l1<\<In ern poder sOvlehcn. '. .

,

AJp.v.a-H' .,'.!e essa atitude é 1 Buen,?s Aires, :9" (UP) -

I
l'antias, eteJjY[ls: d�sse. direito .. , , "m� ,�::-.C!::::�t���::: a<l_ d�r.�i�(J !U-;> O emb�l1xador sov�{\bc" .na Ar I
'Sistematizo"�se a vid'!. Hv\""� i:enl.acional, Mas, âlega-se por (, gentina, 51'," Sergiew, marcou I
nssim a critiCa e a fisca1iza- �ua VPcZ OUe outras recusas

ção. ,0 �()vernl) 'tornou-se re- tl'm sido feitas, p'JI'Que a Rus 1
------------

pl'esentativo, pela cnns,tgra-
".
sia estd'á sbmpre disspota�

�ã.n da<: disnutas P;11:tidarias, n to;l" cus1". a impedir que o

A· justiça formou-;\,' ou defi. I mundo cnnheça \ realidade
niu-se com,,, u,.. sÍ;\tema

.

de I ,'cviét;ca, suas dificuldades e

,

garantias, Depois, alarg<>u-se I fr:c- .....uezas. •

{, perimet,t"o d ..s pretensões de i Mas Cs,,'l al:itud0. só serve

mocráticas. A" lado da justi I para confirmar () juizo já
çH

.

individual, surgiu a justi- fOrmado pe],,� p' vos livres so-

("a� social. o reconhecimento In·e o �ovjetismi"', O mist�rio
clns-,direib's de quem traha- I'nsso Clo,fI..,.,·", da cDncretiza�
lhfl:� rãn p01a f()re.�. nos sofrimentoS

para fvloscou

Partido Social
.

De ocrálico
o Diretório do Partido So�

cial Deniocrático esteve nâ Clt IpilaI 40 Estado, onde apresen
teu a; :!r. Presidente da Co- iimissão Executiva do Partid.),
c relatorio das suas ativida- j

des pc>r ocasião do ultimo piei
to. t

Seg:'.lindo a Orientação. sape'j
rim- d'j Partid,), (.) Diretório
local c"ncÍta li todos os bra-I
voS -oesS",distas a moftterem- I

1'e ccês's, paTa assim, prosse I'1'Fuir�se na luta p�l(i elevndo I

ideal 1/1'>' servir ti nOssa terra, i
O PSD em Blumenau -é ex�

pressão. eleitoral bastante con

sideravel Na última eleição,
pleiteadá p"r t".e:s par.tidcs,
cO'nseguiu para mais de um

terço do eleitorado tetal, fican
do assim demcnstrado que o

[:eu prestigio. oen1 sendo for'
talecido de .,!eito em pleito.
Ainda _00' ·"s:tG intermedio n

DiretiJl'io alfradec('- (l·S eleitof";s
que hCJtlt'CtrCtm. (' Partido. V[J�

tandu nOs J)Cus c,mdilatfls.
B/urne.nua. em 28 de iW�

vembrü d,o 1947

o Dirf'torin.
-�---------- _ .. _-- •. _--- �.-

---------------------.-------------------.�-----.

Rh, 29 (MEj<id.) lnfól'-

ma um iuatutino que llOVO ..

í."erluto& do PSD ameaçam vo.

t2I' contra ii caimação I:lo& mau
datas dog com·uuÍstas, tendo

npurado que nl> deputados
pessedistas de São Paulo. Pli
1'1;0 Cavalcãnti� Cesar Casta
Antonin Feliciano não fazem

, se[tí"edn do pronunciamento a

faval' dos eOfi"lunistas, O Sy,

N ... ireiros Falcão, do PSD bai
ano, tambem está inclinado
�. assumir ident:ica atitude.
Acrescenta que cmn reiaçã,C)
aos demáig -representanteg da

,.""I'i geccão estl:\oual do P.
g. :o ... sÓ.-.�eiÜe o!';]'. AtaHh21
1'Jnf!'l.!éirn '17<'''1. ton1ando l\!3tud,'
r-;fhe,) H::; ,",erb\ ('r'" defesa
,1,) nrniéto Ivo clt' Aquino, es

t2nno ('oS clp'�'lai$. ;>",".,,�chntlo
.<J. .. n1<l<vT:I do sr. Cirilo Junior
01.1.... nor sua vez. ff'z ..... sc

p"'i.lintf:� elogio á moção da as-

o AViÃO NÃO DEIXOU ME
NOR VESTIGIO

Manaus, 29 (Merd) - Sabe
mos cam ahsoluta segurança
Que 110 diA. 19 "do cO"t-rente

partiu de Belem com destino a

f'sta capital um avião f:ata
I;na, fa�p.ndo o (''' ...rei,., rnilltttr Itendo desapareci ..�o" sem dei�
x.<!!" o meno� Vi:'ShglO.

t s

, ]'
�----_._��-_ .. _-_._-_._�--�_.-

-' Este é o 8';:>U .TORNAL

.�� c'q,istas,
.... : ,'1' fabri-

definitivamente <1 dia 3 de de I Sergiew devia ter parti'do. "em
zembro para a ,sua p�rt.ítl.a· 'férias" no dia 20 de outubro

para Moscou. C"IDO se sabe, mas adi�u sua viagem' Cm c�n
zequencÍa de ordem de seu

g(iVerno. Circulas diplomati
cos daqui estabelt'cem liga
ção cem a partid:l agóra do
Cll:1haixad1:Y da U. R. S. s. e

a nóva fase da crise de rela

ções entre os dois paises, mui
to embóra afirme-se que Ser
p-iew deverá regressar no hli
cio de março, A impren,;a ga
vernamental faz presentemen
h' n,:v:l � violenta campanha
anti comunista, acusando o n"

'170 KomÍntern de perturbar
(\� paisp.-; amerir..an<)s capazes
de auxilie>l' él. Europa, porque
" (!I'C :1 R_ussia qué.- é que a

Em'()u" fiqu.e desamparada c

pl'e&l1 fie UU1[t guen,l dvH
eventual.

ca,; aLr:.�· ,",r f· ;:'1,::;,:"namento,
:iTIaS am�"':: �-"a� E;ek.:- grevis

A FRANÇA MOmUSA�SE.

Par�s. 2�J (DF) = AS5em
bIela n",ci�1'>a 1 :;_eeunirrS!!-á ho.
je em sessao de t'lnergencÍa,
para eEamin:ll." a p�')j�t() lei
que dci.xm'á n L ,lnça pratic�
mente mobiIi,;.ada palra a guer
�D. c�vn..

o Laboratorio Nacion ai de Fislca le Tedclington
pt"ésta inestilnaveis serviços ás

ás suas l'xperiencias e pesqu
modelo de um transatlantíco
fiel para ser submetido á t'X

g:JZeS gel·ados pela charninê.

indush·ias britanicas, graças
isas, A fotogrnfia iunstl'a o

ml1t�s de ser colocado no tUm

periencias s.,bl'e .

deHeçào de
�(B. N. S.)

tr

s s
sém.b1eia paulista cont.ra a cai>

5ação: "ma f:nificfi u moção
de repudio votada pela as!!"....

bIeia de São Paulo'�onh'a

Adauto
mente

Rio, 29 (Merid.) _ o ve· r

yeador Adauto Lucio Cardo:;;;.
lidel" da UDN na camara

lUimidpa.!, falandD á I"epo'j·ta
geID sobre H Eotich� de qUi: I
e:e (' " seu c()l,;g�1 Carlüí> La�'
ce�da :'tbandon;:tt<am a UDN i

Os

t
[l cassação de,!; mandatos (;0-

muni::!a:;". Adianta o jornal
que a questão do PSD nesge

ca;;ü de mam:IatOã, não póde

c o

s I
:;er conside.ada isoladamen,
I:e, Outras bancadas pe�se�
d�stas vem fazenda certas 0g

penuílJiç-õe:; políticas "m tn5ca

e ari s

Cm virtude dOi< :ast-igo� d'�i I ,

plina�rg _

que lh� rm'am. :l�lPOfi � Q.
tü3, flaclnl'O'iJ. �

, H eSsa nOtiC1a €

Ír,l.f'inunenle f81sa. Não pen unlcO partido susceptivel de l":ltT\ f'nl:' .. -<�:le;o, é!ão. O fGl"':M_
sarnnt. (leixay a VDN (' nerlJ ser corrigido, A-pesar-de seus! pela COnl�ssa[l execuhv:o. e l;lm

poderium.r.s deixa·la
.. _E_la--:e.�_: !

m[lh's, é a unica agremiação I por algu.ns me·mbros, não de-
- pa, 2<. a qual ainda ha remé� I vendo se atribuir-se á agre�

di,,". O senador Hamiltun I�o I miação ates individuais de

P.O.. :,�edistas envene I guelra, presidente da VDN clt) I :;cus'componentes acrescentan..
� Ji9jl Distrito FedeI'al, falando sobre I do: "esses desent,endhnentos

X'\l\ t::Il "JJ'll�� a ua ;1 ,Df_::a!idade ,impósta pela cn I são. �xclusj�amente do orde�Jlií:!;IIHI&. WIliUiUI nl:ssaO executiva da UDN a" i politIca, naO estando relaclO-
SlÁ Carlos Lacerda, de 30

!

nados com motivos pessoais.
di:ls de suspensão, disse que 'I

Na vl'rdade, não aceitamos
!r",ta-s" apenas de uma m�- I

tudo o que () sr, Carlos La
lf'!íd" diclDlin:1r, pnis o referi' cerda eScreve, mas reconheçe
dn jornalista atribiu a" orgão l mos s(�u p,'ral1de valor e sua

dlí'tnr dn partido arOs< que I coragem., bem como sUa efici
considerava' indec,··rosos, qnan "l1cÍa na '!:'estaul'ação democra
do esses atus se de fatô f,,� i l:Íea d(l 3;:a,-:.t., o

n tía
•

1

a

I
Belo Horb:"nt'2, 29 (Mi:rid) quidn de::.t;nad.o a preparar 1

- Noticias de Camaducaia in I os alimentos Dara .-'s eleitOl'es

Ifurmam que elementos do p, I t"Ul'ajs. Em c()�sequencia mais
S • D, local penetraram na

1

Quartel da U, D, No, lançano \
de 300 pessoas deixaram de

do venenn nu� harril contet; I voi:n-. Até () lrtumento morre

do duzentos htl'os de agu�11 h! ram t,res pessoa.:;.

o -----

clJ " 'él', ;!eEr!o q,�e rce;:;mo aI
gt����:-- [:'h:;n:C3:1�_GS "ít.�D.l :;�rvido
'!é' q"i;�'!.:, c:Jl.n!'c:í;. denl:ro da
a.;�rr:.nn�:J �j. �,�. T:2"1�tj(J;_'flaria <

L a

u n-

a
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Varizes �v:eia5 ..\llataaas) e úlc��as das per-nas, �ua
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:

cur-a sem operação e sem ,dór,
.

i, ' Dr. A. Taborda
A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE

!j, A. avisa ao publico em ge ral que estabeleceu uma linha Médico) � Especialista
de onlbus entre Blumenau e Rio do Sul, trafegando dia-
riamente. á partir desta data, entre as referidas cidades. i'loença'l ano-relais (iístulas - fissuras - rebtes· pfljridc� - (ueda

Melhores informações nos éscritórios da Empreza em da feIa, ele.) DltençH dJ' e�lô,niIDO {g lslrtle - displ!lsia ú:cera .

Bh,ím�nauf á rua' 15 deNcve mbre N, 552 e na Ageneia� d.1Í eslÕ fia]'} e cun lellnL lnte;tínos (c Hi!cs Crg,lIC3S
em Rio do Sul, á rua 15 d� Novembro N. 13,

'

'uICeras� - pri�ãJ d,� ventre é ameb'alla, ele J
Blumenau, 20 de Novembro de 1947.

UTEZ.l Aproxima-te da Nature:u e
wi::::::jt�:::��,�i-;;-"':";;';['",�>f'�"""b,::-:--l ..

-

. ':';;.-;;�;;::::�;:;"",:::;;';;;;;;�:;:;';;-,�;��"""-".'i'5"_:A:5lliml'!i.liiiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiii_
rãs mais perto de DeulH

Pa�"a
I DI\. Norte do Paraná

PRONTA I Ayres �Inlnçalves
ENTREGA. i
DE l

\

I
tipo!

!

! I
,
,

i VENDE�SE
l V\ondem 'se duas maquinas
I H§jn_s<o;'?' para 'sapataria, u=
I, I· .Y·�i im9,�a·e;querd\) e uma com

II p"'il�" a lrab.j' com Alfonso
; �ic!:ls!'!, Rua J"ão Pessoa =

_ ,--_� \'elha =�

1 l'
S��l�ü�m� cif.! q��i�dacie

Rept\esen ����:e§i ��::�hiii��os

píJ!'éi O �?aie d� jt�.j iI��

-tAUredo Siebert & t�am
Rua 15 de Novembro. 505 - Sobrad )

.'
.

Blum�DaU ses. C:ata['j�lH:ll

1,'ABRICAC_4.0
ITALIANA.

COSTURA

"NECCHI"

Co' ,P', ii .e �= 0-
J:<,,,,2c iS d:Õl N:::,-,-::·�.br:::,

-'BLUFiiE,Tt,�U
9S'Z � E:;::.L iele'�;:" "PiO:::On

(jebhardl Hromad.j
'nas FaculJa.des de Vi�..a; }w{;üi", e Ri.n de janéiw)

Ci.l'f-ii"gi,o, ape�-:açãij -lia J::iialcio, E,stomago) �ia.s biliares,
jter�; etc, � I�sr�:rBCij-lli�gj. a'1 fVlü!ê.stias de sêuhui-a� alia

Ciri-jj.�·gÍii
Coil.suli&� n� H.,:;'spi1tê.i_�_ da",: 9_ ii.� 1 í e }a_s 1,5 as 1'J hOi"as
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''Ce;.:;:] :?!.�R.;'&: ?ROriTi::. E l'HR.EGA:
�iOy/t?iS ti'i/i GEE.J."ü__

Q:Ol1,:-;__II'lTG::::" L:::;TúF Af:0S
.

f'iC{Fci5 ui:; "�li\iL ':� CORDEL
. j'\iO-;;,ct::i3 ue ri: RPG

�.<.i'O�,�ti3 ,.6l.. \rU L5Ci;'l de todo P;,E(O
CA\K1.;2,,3 P,2� "iT' NTEsL COLCHõE5

i�'iI.�CHn\Li2c5 P';!;·,R}� LAV.à f! i7, 'TORCER ROUPA -

popul�i:" =SEm �Ã1:0tGi:
CARINHDS PAR!� CRJAt'4 ÇA � TAFETE:} �, CON�

�- GDiEUnl - PA ,§f:.' lülEiRA -. ----

Wi�i�zi.ti � �éill·'·CQ·mpTDlui' ;::;;; �-:
- a -ê7fFci�i(;â.ü �lG herrt su��'"

t;do �S):;.);;U;� .::2 i"í..i3. 15· de .f{i�-:/" Pl:i", 2?it .' ::;:2i:ãita .'3e
.

�-�-.. pêdi ciD;: --�
Ve.n";.3cS á. p'i:'�ZO e ap�e:si:a ção,.

-_,---- ,3;. LFREDO G(}f;f:��!TH..ER

I H ES F

SÃO PAULO, iWA S, BENTO, 329 - Eo. ANDAR

I MARINGA

I
'

Os inleres,odo5 em ccmpr-i de bArAS e é:tlACARAS nesse citlod'T: fundada

no coroçãQ da vasta á,c') de protn ;�dade do Companhia, entre sitias e :árendo5 Em I
'! pleno pr,ogrésso, deverão .;"mporccer na Seção de Vendas do CompanluQ eM MA-

RINGÁ, UNICO L0CAL DESSAS TRANSAÇÕES,
'

I Titules regi5tro�os sob No, 12 de ac8rdo com o decréto No. 3,079 de 15 dI!
•
.._......_.....'"""'.....,-_.......-- ...-...-.............__......

, 'I' Setembro dr. 1938,

Ulm'e<r Laffront NOTA: --- Nenhum agênte de venda e,tó lilltori:wdo n receber diflh"jfl'l SIfI

nome da Compaiiilifl,
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CORRETO"

Rua Mawnhiio n. ],

Atenção! SnrS'j'Viajantes:
o novo proprietario do·
HOTEL CENTRAL

I· em JARAGUAj DO SUL,
:;.' f"f;tá 5i"mpre as vossas dis-

oferecendo-lhes

I I
fi

� Sini, os fatos provam e os motoristas
comprovam que os caminhões Ford duram
mais. E, agora, os caminhões Ford apresen�
tam 32 aperfeiçoamentos técnicos e novos

característicos, para ainda maior durabili=
dade, resistência e economia.

*

f'-4CiS CONHECEMOS MELHOR O' SEU FORD 1

yCDYI',.,l'n�,�'hcio U'O"' aumentn dc I

Armas e MuniçUesl51.164 lib"n, 'oh," fi total'

.j Om<t�AL RADIO ELETRO Uma lI1aquina que au.

da!-"::����d����e ����es� I
menta a produção

pC'l'tou a atençãô na Exposi-, L â' (BNS) A' d
I
.. Ott res" �,ln as-,

ção Nacional de Radie; re� tria ,de fiação de, algodão de'
ccntemt?nte realizáda em Lon L. , ani::ashire . usa. equ;'pament(),dl:'e�'.... foi u

..

mil radio�.eletrola. d.· d N t t·,

....' .' mo ernls:1 o, . () en an 0t nO·,

d,c mc.sa. CUJ.o.-f(}n.ogr{lf�. fud·11.1 vos metod�.s tecnicos' estão s��

,
CICn& COm li Simples JnstrO u, .x' d ,.3 ,

'

'- f' d·· '. "d" 10-
.

l'2
aO estu a:aog

. con:stantemen.teçao 0[' um ISCO � ou: .'.
�

j:lDJei'Y.adns· n.líM o.rifi�i� ·s1!mel�' I ('la que ,torna, 1l.. profd�çaod cu-, ..",....' "

" ,a vez mais aper eu:;.oa a.

! Jh�ntc fto

..
, de.11ma caIXa )lOS i 'u·

. .' .d
.

•

-

I d" - 'd'
.

Ih ma nOVa. peça e maqm

I
ta e .1S,?Oe

.

e um� .

agu
•
� naria de precisão. recentemen

que prahcamf'nte nao,

preCl�:' d. "" d
. f' 1, •

'.

_. d·.,'d 'O ·'lh te
.. emonP.,:.:ra .

a. ar�� aortcan
sa Sf'Y mu a a. apare o, d M" h' f

.

I ' .

'

. ..
. ,.' tes e ane esterf OI cons-

�----- i f'rmpletam.entc ol]glnnl, tf'm
t'd I R' h d Sr'".' - ..,.'. .

-.

I rUí a pC' a xc ar ULtOi't,�3cm
..
de altura P"l' 41cm.

d C -I L· ·h···- --; ".

"·41" _3 c a ne, ancas ire.
rlc compNmento e .

cm, ne _. '. .

largUrlL O receptor de radio T�ata-se. da �rmlelra enere

é mri su;;:"er�lte,.et:odln:() de 5 !:ade:l'a auo'mnbC:l e de alta

valvulall' ,l"" Pára. Radio-ouvinQ ;,eIoc1dade"Pirr;" a ser p.:o�

'. ;'es, :qHlis. exigentes, contudo, letada C construtda na Gra
C J.R V R G I Ã O D E N TIS T A _I havcl':l. um rpeept'!Y' de 7 vaI B,retanha, Segundo .se anun-

I r"'_
f'IiW

d R
lIIt

.. X I vn!as, com alto _falante de. :18., tem ,:ma capacidade pa-

O"" ja'aCao e aios 26cm, o apa:relho possue l_a Itaran.
br u

..
m

aumen.to_
de

I J t. I � I. tambem um olhO' magicO', 40.0 .

pGr cent.o na produçao,
Para r_adiogrÇlfias dentárias e diagnosC's, á disposição dos __ ,

_ ---- ---
Uma d,as .vantagens da ma

_ srs. MédiCQS e Dtentistas _ quina é qu� podf! traba1har
Rua 15 de Novembro 595 I ESTE E' O SEU JORNAL tanto cüm fios. de algodão eo-

, r mO �om fios de seda, rayon"
'RS

.

p � nu lã. Seus criadores Csne"
'

ram que a maquina constitua
P"t1 da economÍa de mão dê
(·hY:l que

Co:ação, pulmôes, rias, fig::;do. bexi go; o':-�5idode, emagrecimento,

opilação (mal da terrolc erisipela, eczema, gonorréo, sífilis, etc.

esta

Jó pcssoste, ie'itúf' Amigo, uma t ernporudc no colnpo?
S.iifiste fi quietude do Nuturezn IiG solidão do lio;t,,? �

110 ;amogem da,

.Diatermi.. - Oxnotermia - Electro-coClf{.ulaçiio
.

Acordaste despertodo
crvcres?

pelo chllrrscr do pessurcde ecoitnde

Itoupava Sêca ... BLUMENAU

Respiraste equêle nr puro matutino, quondo a vegetaçõo está orvolhadc e, no

embiente, pairam aquefes odores cerccteeristicos do cornpo : d" feno, de o'ifo%emo, de

frutos enzorrcdos; que são umo delicia poro o aHoto?

Os ti'trativos do vida campestre sá" ínumeros, principalmente qr'1ndfl ti teua {:

ferlil ,e a �te pôde "manobre-la" cí vontede, como sucede no Norte do POi<lil.l, que ,

tudo jlfodux em quontidade e, tombem de quntldcde : café, a!godilo, cereuis, lequ- !
mes, frutas, hcrtuliçcs, uvas, tabnco, etc,

.

Domingo ás 2 horas HOJE DOMINGO
JOHNY WEISSMULLER" O verdadeiro Tarzon l "

Maureern O' Sullivan e "8oy" Johnny Shefielrl em
.

"O TESOURO DE rtARzAN"f
�

I Com apalhaça' das s elvas �
"Chita"

I Um fibne �elici?samentc m ovi�cntado repleto de emoções
'" aventuras e d!vertuucnto! " -!

"omp . COffiPl., Na.dona1.- D.eseu.ho .� ..
a cont , da Serie

. "RAINHA DAS SELVAS" ...

'

.,

Platés. 3,00 e ,2,00 � Bale. ia 2, O.e l;!'jO

À tndos aqueles que qeirum dedicar-se \I u\iiicnlilli\i, o consalho é um 56
CíA. DE TERRAS NORTE DO PARANÁ

a 'maior emprezo cclonlmdore do Américn do' 5ui
'

QUi' RESPONDERÁ EM QUALQUER ÉPOCA P�LA EViCÇÃO
Pcro mais infcrmnções dirljem-se : -

I.gêlldn Principal e t:entr� de Administraçõo
i-ONDRINA, R, V. 1', S, C. - I�ARANÂ

ou Sêde : HOJE �. Domingo as 4,3 o e t:US �.� HOJE
"

Carmen Miranda � Michael O;She!1 � Viv'an Braine !i0

maravilhoso f' deslumbrante flime em tecnicolor
,

"ALEGRIA, RAPAZES!"
A petlcula que aumentará a alegria reinante em seu COu

ração! Lindas pequenas BeUl> simos ccnlwios ... Deslumb'ran
tes

. espetaculos para todns 'os sentidos",'
.

Acomp. Compl, Na�ion31 - Me6i'o Jornal e

l:'Ícanh,
Platéa 4,00 é: 3,00 �'B �'cãô 3.00 c 2000

A' Noite Platéã.. numera da Cl"$ 5,00

---...... ---�- --�- -----__.,--�""-'"---

S I NUS I'T E�I
.

I {} Vilalliwdof' Eletr.lco �li'orm$, f'i:staurando fi It'ner-

!fia elétrica humana, põe todos os orgãos em perfeito lun
c;onaynenf:o. _._ Encant. no Rio: - INSTITUTO VITAL/SIt
DOR WORMS·_ 17, Rua Alcl'ldo Guan�barq _. Sala 606

� Fm san Pàu[n: Demnnstracões a nomid/;,.,

MOTORES� MONOPASICOS

movim�ntoAumenta ·0 no aera ...

Wagner, Lf�land, San Luiz e Delco

1/4 - 1/3 _. 1 /2 -:3/4 e 1 H,P.
220 Volts, 50 cieI os - 1.4g0 rpm,

-,�··--.pARA PRONTA ENTREGA -----

porto' ,de Londres
-'-----. o -_.;...:..

Londr�s. (BNS) - A dés-
peito das medias' restritivas I

I
de ordem financeira, que difi

I cu1taram as viagens para fi i

I
extCl"iol·. o aeroporto de Lon-

'. dres t,('ve maior movimento d�
,

passag�;ros e malas postais I
em setembro que em agosto, IChegarê'rY1 ao aeroporto I

1 ,019 aviões e partiJ'am ,�.
J ,052 ....eol'"p$enf:ando u� tn
tal de 36, 56? passp <Yeiros, Ou

sejam m:. is d� 4,442 qUe em

p"'-isto, O f:"tal de m�llas pos
tais a'OP -nass",rarn nela aero

p"rtú foi de 488, 198 libras.•

de ag(;sto. O transplli"f:c. de

cargas, contudo, decresceu,
em cf,mpal'ação cOm agosto�
731 476 libras para 830,l27
Em Northolt houve uma li
geÍra queda em todns as eS

peç,ies de trafegn, mas eSSe 3-

no tal Queda foi muito menOs

..r.entnad", que nos anos ante�

1":01'es " Cheg'�ram aâ aerOpol"
to 1, 303· aviões, e pa?tiram
1, 30� em comparação, com
1 ; 39.5 'e 1,389 em agosto, O
,numerr: de passageirOs foi de
�(l ,?'hR em comuH.l'ação com

51 ,880 em àgosto, (} que C"1'

responde a uma queda de 4

por cento, ,

MAX

Rua Maranhão� 21 - Fone 1405 e 1296

2a· Região de
E D I TAL

Convido, pelo presente, a todes os proprietarÍos de rC

gistros de armas de fogo em ar,razo., a comparecerem nes

la Fiscalização Regional, afim �de J'evalídarl'In os seus res�

pectivos registros,
.

Os que assim não () fi zérem. estarão sujeitos ás pe-
naHdades previstas peln artig t, 85 d,) Rcgulnmento _aprovado
peln Decreto nG 1; de 18 de J�mcil"o de 1939,

.

2a. Região de Armaô e Munições, em P'hm.<'nau,
26 de Novembí"o de 1947.

.

\ Fiacal

AMARO DA SILVA PACHECO

BLUMENAU .. Caixa 14 o PRORI F.MA DA F.XPOR��
.

T.&�,aJ'l no T'RfCO AR
r.�N'ríNO PARA o'
BRASIL'

R 0'0 O [f O K A N O E R

FAZENDAS E ARMARINHOS POR ATACADO

A MAIOR ORGANIZAÇÃO J{1SPECIELIZADA 1,,0 RSTADO.

A MAIH PERFEITA CONFECÇ,�O NO RAMO

FABRICA DE Ti:CIDOS r.ARLOS RltNAUX S. A�
UN1CO 'elsTIUIUIOOIt: ,NfSTE ISTA.UO tD.Jl4<jÍ!Gl.

�

BtienrJ.!I' AjxeiJ. 27 (UP) _

n l')yes;de:rl-,;,. do Conselho de
Economia Nacional sr. Mhmet

. Mll":.nda. recebelt Ont-em. ii.

. tarde ... .ernhà;xaà(l� do Brasil
!,", Ciro Freitas Vale. -rraNÚt .

dI'} crtm' ele os problem!1:f rela
'. '

tiv:ns ,á exportaçÃ.(} de trigo ari�
gê,ü1Ín,:r fiara- o Brasil_

.

D'R. Z I M M E R M A N

Blumenau.

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

",.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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pl�onta
entrega

Fita de aço
H.mericana, esmaltada preta

F���N��!�035C��!�o�L I
-UMA FARMACIA PROFISSl QNAL A' SUA DISPOSICÃO

Manipulação de receita� á vista da clhmtéla.
-

HIGIENE ESMERO' PROBIDADE
Labor�tório de Analises Anéxo

Pesquizas fisico - Quimico, - biológicas para eludo
,

dação de diagnóstico.
.

- SORO - REAÇÃO DE WASSERMANN ,

Pesqdza minuciõsa ele her,p.atozol:lrios (mala
ria) com documentação microfotografica.
Todos os exames de laboratório, quaJitatlVO$ e

quantitativos.
Responsável técnico: C. H. Me&eiros - farmaceutico

E.i1C:Lpadüs de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8" x 2,20 mrns.

1-2" xO,20 mms,

3-'1"
e 0,30 rnrns,

x 0)30 mms,

Selos de aço cobrea.do
Pardo fi fita supra> nas bitolas de�
3·8" -- 1/2" - 5/8 e 3_4"

Maquinas para arquear
Para fita de aço de 3/8" - 1-2 e 5/&

%
'SIEMENS
RADIO

on::RECEMOS GRANDES LOTES DE lMPORTAÇ.i.O
A' PREÇOS ESPECIAIS

CONSU LTEM-No.S
COMPANHIA IMPORTADORA

Atacadistas Impot"tadores
Caixa Posted, 208 - 'I'elegr, "JOBRASIL'�

-

. 1 .

'

Fone, 640 - Rua. Alex. Schlemm, 132 REG EM - C H EGADOS DA ITALlA
PARA ONDAS CURTAS' E LONGAS

*

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELETRICIDADE
. .

S I E M E N S - S CH U C K E R T S. A.
Sob Adminislração do Go-verno Federal

SÃO PAULO - Rua Florêncio de Abreu, 211 '_' Tel, 3.3157
RIO DF. JANEIRO PÔRTO ALEGRE

Av. Pres, Vargas, 409 Ruo Caldas Junior 121

---JOINVILi..E

. '.

Representante, em Blumenau:
RELOJüARIA CAT ARINENSE

Rua 15 de Nove mbro, 473,
S. A.

!

'II �_RFGE-��iiiiiiiIiIiiiii

Iadios R ( A
VICTOR

Os CalnpeDes do Ar' __
. .

Casa do Americano S. A.
I

BA�oÇO_ 1)0
. BR�Sll S. A.:

l-----'---�...,...._-'------'---

• 'Rua 15 - 487 BLUMENAU
�
.....'

---..........__........1IIilIIIIIÍiIII

Direção Geral _; Rio de Janeiro

fAZ TODAS AS OI'El{AÇÕES BANCARIAS NO. PAIZ E COM O D('Ll'UOR,

IMPORTAÇÃO.

R ..Grossenba,cherTAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

bEf'0'51TuS A' VISTA (refirados fim!)

0[PO':lIT05 POPULARES (Limitlde Cr$ 10.DOD,DO
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite Ô� Cr$' SO.DOO,OrJ)
DEPO'SITOS LIMITADO:) (Lilllite de Cr) 1(1('.000,001
OHG'SITO SEM LlMI-,E

CEPO'SITOS A PRA?I) \'IXO

Por 6 mêses

Por 12 mêses

DErO'SITO DE AVISO PRE'VIO

rXPORTAÇÃO4 1/2% 0.0.

4% 0.11;

3% 0.0

Z% O.iI.

4% 0.11,

5% !I.O.

I
.!

J 112% a. a. I
4% a.o. i

.c 112% o. 4. 1

Bebidas nacionais e es�rangeiras
Carnes e Frutas em COn�e�Va

Distribuidores dos Fosforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILIPS"Retirados mp.dionte

De 30 dias

De 60 d,a�

De 90 'dill!

Rua 15 de Novembro, 857 - Telefones 1..070

BLUMENAU SANTA CATARINA

--�--- --.........----- -- --�-- --- -_ .. -

para
lar.

'IIVA lU'MAS AGORA!
I • ! 1-

',,",,'L'.'��,
I I .,,: ..

o s
..

I

OUE t !SSO, JUQU1NHÁ, você virou ar
mazém de pancadas;meu filhol Tam-

'

Lém, c'om essà magreza, todo ci
mundo abusa] ,Vamos ver que é isso!

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

SENADO I 'Dn
';Iiiii;# .

UM PROTESTO PROCE-
'.

#'1' ," a ç a
-

o .

DENTE DO RIO GRAN..

A.1a SociedaaeII: DE E APOIADO PELO SR J � I

l
SALGADO FILHO

: ;
! Du tr'ibuna do Senado, leu
ontem, o sr. Salgado Filnn \l

seguinte telegrama: I Por HAGA SWAMl
"Tenho,a honra de levar aO - Faz anos hoje a galan-

conhecimento de v. excia . I Domingo, 30 de Novembro te menina Ztlda, filha, dI)
Que a Assembléia Legislativ� De 1947 sr . Argemiro Carvalho; fun-
do' Estado d·' Rio Grande do j Ha bons elementos para o cirnari" de firma Rodolpho Kan
Su 1 ny.um voto unanime, re- lar, a família, e alimentação' der .. , .,

solveu formular veemente ape- �arte favorece medicina ele- I - Aniversaria-se hGje a, ex
Ir. llO Congresso Nacional, no tr-ica, assuntos militares, politi ma lira. Da

_ Aní(lnia Telles, .

sentido de que i-ecuse .

pro. cos, e lutas pOJO causas justas digna espos ... do se , Procopíe
leto de lei qtre �leclara Porto Mercurio promete á tar-de, im TeUes.
Alegre base militar e com o portantes noticias. Rege lm
qtra] se prf!tenifn negar á aua prensa, livraria, d iacur-sos, e

cult" e l'scIarecidot. pop'ulação. cnnfercnc.ias .

", elementar. dire'Ítn de esco- I OS NASCIDOS HOJE -

lheI' seus pj-opj-ios administra Possúem esp ir-ito genercso,
df1I't'5. .. I Que Ch[,�:l a fazer sacrifici°s.Fundamentou. ('sia Assem- voluneartos para ii salvaçâe
hleia. ii SUa decisão no fato de outros . ser,., .

,,: I

Je n�o .exist'ir, ao menos, na

I
' .

cidade cntalquer instalacão ANIVERSARIOS
ou estabelecimento fabril de

intí''resRe mititar . I - Transcorreu ante-ontem
• • I

Lembro, amdai. a v, excra , c' aniversar io nate.licio do jo-
flue Ff. declaração pretendida vem Nel�On Rusai, filho do
[. corrtra.ria, mesmo, aos pro. �v. Delrria Russt, industrial r'e

pósitos nacificos que definem �idrnte nesta cidade.
n tradicional politica externa

do Brasil. ,propósitos, esses,' _ Aniversarlou-se ante-ou-
n:afirmadôs, ne modo eloquen

.

tem a exma . sra . Da. Dul
te r confertador, nas recentes cinea da Silva SoarPs, esposa
(':f1n.ferencias internacionais. d" sr , Aní.on.Ío Soares, comer
Ainda:· Enterrde-.o povo, do clantc em Itajai .

Rio Grande, pelos seus rnan

daWi"ios, ser inconveniente ti
rar á sua capital, fruto do
trabalh .. arduc de gerações e

Yc-rfi.cÕes," n carater de cidade

nbcrta, protegida pelo direito
internacjnnal, circunstancia
que tão hem exprime os senti
mentos brasileiros e riogran-

_ Deflui hoje a data nnt:1
denses. Atenciosas saudações !

lida da na. Da. Algina Pe
_ Edp'ar Luiz Schneider pl're

ASTRAL DO DIA

_' - Festejou ontem sua da
ta nafallcia, a exmai. Si"íi.

Da. Anna. Schroeder," esposa
do sr . Germano Schroeder,
abas+ado (' l'stimado índustrtal
em Indaial .

�:idel1t ..�" . I
Concluida a leitura disse o

sr. Salgado Filho: I

Ofli
ii

R dll BI h"Ao pedir, sr. presidente,!, �I(-Ina a -lO' o m11 transcrição, em ata do tele ','

grama dos riograndenses, poi;; ------.--__ . __

que ele encerra a opinião una ALAMEDA RIO. BRANCO 10 - CAIXA POSTAL, 50
nime de sua Assembléia,. de-l .. VENDA' E CONSERTOS -- .MONfAGEM'
claro-me absolutamente sollda- •

rio com os meus coestaduanos
,

-

I por�ue, em verda�e, .. ?,ã" há ( AUMENTADA A. PRODU- I A PRTNCEZA CONVIDA UM
m'bvo capa:� de Ju�hflcar. a çÃO DE CARVÃO . SOLDADO PARA SEU

I' transformaçao da CIdade hvr: Londl'e,S (BNS) _ Pela se-I CASAMENTOrie POI·to Alegre em base mI '
• L d (BNS) O ldl'

I
r,unda semana consecutIva, on res, - go li

I lt:NIl
..

..:
b t, d'

"

.....l·e �s, mineiros britanicos fltingi- do mais em.ocionado da Grã":
I ao as II Ize_r-se; e... -

"
.

.;;" d 'd-
,

ram o total de quat,ro mllhoes Bretanhoi'l e. sem uvl a, o

I
ciso provar-se. d d J h D II d D

'

de tnneladas na pro ução e s:tl'gentn O nane y e unpn� enquanto, era " que t1-"
E

.

S
'

,

carvão. Os dados rt'ferentes dee, SCOSSla. ua esposa,

C 'I nha a declaral·H• , .. •E' ..

1 f. semana que terminou.:1 contudo, ainda esta muito maIS,�-mpreZQ OmeFCIQ
I -_

..'-- -'-�_ 18 de outuhl"I'> rl've1am Um au emocionada do que ele.

S��,',.. A' ,.1 ml'nto de 205. 700 t(]nel�d .. s E' que John acaba de recs-
- A CONSTRUCÃO DE CA- sf,hre a produção de period,) bel" "" m seu aquartelamento

.
SAS POPULARES NO rorre:!pondente do ano passa- em Dumbarb'nshire, um. car-
,ESTADO DO RIO

J d,).
.

tão com os seguintes dizeres:
R· 2" (M 'd) I f'r O b't' 'm "O Lord Cá,maereiro• por d('-I",

'

,erl -, n o ma povo 1'1 anlc<J vem. acO
,"(> que inicjar-si?-á brevemen oanh"'nd.-. �om O'l'ande ltltere:; terminação de suas Magesta-
te no estado da' Rio a cOns- se;\' batalha pelo aumento da ,:Ies, convida o sargento e n

trução de casas pnpulares em producão dp carvão. pois com Sl'ta. Donnely para a cerimo

grande numeroL O gnv('rno preende perfeitamente que a ni:l do casamento dI' sua Al�
fluminense, consignou uma vitoria nessa batalha será de tez$\. Real a Princeza Eliza
verba dt>; um milhão de cru importancia fundamental na- heth".; etc. John oue "stR �-

zeil'os d.n exer�icio ,cOrrente, ".", rwesente e O futuro, da listado fi" exercito desde 1939

para aquele ,fim.. devendo as (':'.::; Bl'etar,i\,.a. Se' faltar o foi escolhido .....ar't l'epresental"
caSHS serem construídas em �:>�vão n.... n1'nxiD'0 inverno o f'xE'rcito britanico ....0 casa-

Niteroi, São Gonçalo. Friburgo :'tI' "'''c�<;sidades ,ta industria menta da nrinceza. Seia qual
Batta do·, Piraí; PetropoJi$ ,e· .. (' .... 'in de ;ser satisfeitas em f",_ a ra.,._ãn pnrque . foi csco

Tres: ' Rios..
.

",�.. ..·.,·imPil'"o lugar e o homem lhido� n fato é '1Ue difícil se

',I da rua bem !':::Ibe que isso si- I'nr.ontrar t'm todo o Imperio
I

'

qnifi�a "pHI'a ele proprio e sua Brit!lnlc" 'lma 'f\f'l\1If>R_ mais e-

UnI·CO Fa�.�-brl·ca. no Es::._.ta�o. fl'lrrtilla: o i"az r ,:1 eletrici- rnocionAda e satisfeitHl\ que
.

_

dade nã" serãf' 'racionados, . e1(,. a. não ser SUa mulher.
mas as d6nas de casa vem

recebendo calorosos apelos pa
",. p<:onO ...... i?:nr combustível e

m" �s pnssjvpl. em beneficio de
O REMEDIa CONHA OS MAUStnda a coletivida.dc e. r.�r�an I

:to, em seu propno benefICIO. '
DOS Itll-1S

r-eira. esposa do sr. Teodoro
Pereira.

NOIVADOS

- Com a gentil srta , Au
p'usfa d� Sousa, diléta filha
dn sr, Vitorin de Sousa" vem

de conbatal: casamento nefta
cidade, o sr , Ctcero de AI:
meida, funcíonario da agen
cia local do Banco do Brasil
e pessoa Im'�amente estimada
em nosso meio social. Ao jo
vem par, os nossos pazabens .

)
I

o PRECEITO DO DIA
CAUSA OE REBELDiA

Ouande àS adenoides estão
Muito -aumentadas, a crianea
de peito ;, oln·it1nda a l'e�pic
l"al' nel" beca, fica quase' Im
nOfsibilifíldn de marnae C por
isso- recusa n llritô, Í'i"l"iquieta
e nervosa,' E, porque não se

)' limentn, perd.... peso, tornan
de-se fraca (' doentia.

Se seu filhinno tem difi�
rllldade em mamar, é
de toda conveniencia con

sultar um especialista em

nariz, gar1!anta
das. - SNES.

e ouvi-

Vende-se uma Fábrica' de Artefatos d(' Chifre, ou

tambem só todo o maquinál'i c. Matéria prima suficiente.
Muitas encomendas e ótimos'] llcros. Ensin�-se no' cÍ)mpra�
dor toda·a parte técnica de muitos lindos 'lIlrtigos, inclust-
vI' pentes etc.

.

Informações com Augu st!> Schulz
Beco Ara,ranguá s/n. B1u!hftnflu.

.

; ;Caixa

Pílulas VRSI

A COLERA.NO ECITü I
.

Londres, (BNS) - Segund,"
se anuncia, "Speedb�rdsH I
da Britls Overseas' Alrways
Cd'poratinn. prestaram valio.
so serviço, em fins de getem

br� no combate ao surto de.
, ,

colrl"a irrr,mpida no EgIto,
SomC'nte nr.· eSpaço de dois

dois dias, foram transporta·
dos de Londres para (> Cairo,
um milhão de tabletes de sul

fap'uanidine., Cel'Cá de 300

auile.a de insulino é 190 milti

doses de vacinas, pesanJo
duas toneladas c meia, <,-o mes

mO .tempo que 1.400 quilos
d;; v!lcinas anti ·('olerica fo�
tam enviadas a Karachí.

Precisa-se de uma de preferencin com.' pratica de e!l�

labeIecimento Hospitl;lJar.
Paga-se bem.

Ofertas para casa de sa úde Sã" Francisco.
RU!1 São Francisco, 147 • CURITIBA· PARANÁ

A P R·E li DIZ E S
Para (> começo do novõ ano tenho argumas· 'vagá:>
rapazes de boas famili as, com Dtimo P)'epal'O esco�

Interessados podem: reS"E_rvar suas vagas desde já.

n h
. .

.

I r ae

RODOL PHO KANDER

Blumenau - Caix a Postal 14

l
VEM ESTUDAR OS PRO·

...------- -.:._--------�----'-----

BLEMAS DE DRENA-
, GEM E SANEAMEN�
I TO EM SANTA CATA�

RINA,

E AGORA E ASSIM, forte, valent� e

deCidido, quem dá os "tapa':'
olho'!;" é o . .Juquinha!
An tes assim. _ .

J(lT!. \'�.Propa"an:i".LCX-3

--- --c----.--------

Rio, 2'" (Mel"'id) . Seguiú
pR.rá Santa. Cataril1H O enge.
nheiro hidràu1iéa Honaldes·
Bernardus Tellegen, que·. en;.

contra ..sc no Brasil' a convite
do nosso governo, estudando
os problemas de dr�nagem e

JOAO PESSOA CONTINUA

SEM PREFEITO

João Pc>s:soa, 2- (Mel'id) .

Continua sem prefeito consti
tucjon!ll 8 capital da Paraiba�
em virtude do recuí"SO inteí"- .

l'0sto pelo PSD. O candida-

to �'leito pela UDN, deputado
Oliveira Lima. ainda não as

sumiu � carg(\t receioso de
perder Os dois mandatos. As
sumiu a prefeitura .0 presideu'
te da camara munjcípaI� Si',

Miguel Bastos.

MATOU O COMPANHEIRO

A FACADAS

Rio, 21'> (Mcrid) - Na ma

t1,-uR:ada ,.le hO.ie, no intpriol"
,1" H"",,, fahrica no subul'bio
de' l\!lpver, (} operm'i" Ascendi'
po r,. 1' ......o," Pl"eto �OM 25 anos

fIe idade, n:ltural de Minas
GerI> is, lns> h'H' i.lpl{ com.panhei
.1"0, df') trSlbalh,., Benedito Lou
l'!m(,':o, a faeadas. Ambos mo

t'''-vam· nUm 011::11'*'''' cnnstruÍ
do no infel':"1" ..b fl1hricB. B('-'
nedito {'sbofeteou AscendiDO
ql�e reagiu arm.a.do' de fa.ca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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F IA docnca atual do Dluado d��iva' O . acôrdo

"

. U S S 1 (Ã. exp o l�
,

, a r a
I
de u�.á .

�tl�Ude mental, �rrada I L�ndi'eg7 ,��
, ,

"Ih"" de I d d
.. I W.a;;hmgtGti� 2, (UP) -I VÍt'G;l eap�<;;;l.aia iia prlmS!il'ã. corda da Rus®l.a com, M pui:en

este ano dois mI oes e tone a as e cereais : Roman, que chefiou as solerri-
I
igreja batista, nas prQxÍlnidrr- cias ocidentais, há muito es=

I ciades do �'Dia das Graças", I des da Casa Branca, onde o '1 p�ra�o. para apressar as nego,

Washington, 2'
-

(UP) E;CS da Europa Central e Ot:Í- Ihõcs de buah leà ou sejam, reafirmou em discurso .que reverendo Proden declarou iClaço� sobJ:1e o trata�o de !

Fontes inforrna.das acreditam entalo A produção soviética

1
"Deus é 11 esperança do mun- que "a atual doença do mun

'

os: 60% da produção total do .
. .

d Ique a Russia puderá' exportar do trigo este ano é estimada do destroçado." O presidente do deriva de uma aeitú e

este ano dois m.ilh ôes de tone- em 875 milhões de bushles. mundo, este ano , Truman compareceu aoe ser� mental errada".
.

.

Vitorioso
Iadas de cereais. Declara-se Fontes informadas dizem que

que a 'luaioria desses viveres I a safra sovlética de. centeio em

terili. embarcada para os pai I 1947 é avaliada em 920 mi- I
I I ite em Minas Gerais

Mercadorias que chegaram ao Paísl, "Belo Horizonte, 2- (,Mérid)
No pleito de 23 de Nnvem-

II
,

, ·1 bro ultimO. no vÍsÍnho muni-
I. A�é ás 12 horas, n apura-

,

ha" e "Mormacoar"" que h:ou 1
"

cípio de' Jnraguá lo Sul, obte-
xerum a esta capital automo- ! ção das eleições nesta capital ..

1
'

I D
veis, fr:utas, radioso geladeiras, ! ��l�: �r:���:nt�u:c:�rt:ldo;fe Del'ega"C' IlIa Re'g,lIo,nal de Po,I'lsc. ia I :i:,Oo !;:t:!�.v:o��:,ria ,em?cra .

o resulí:alo geral f(ji o

perricifiriu e cimento,
L'

} Levou ás urnas" nome res-' p."�inte:.W'aldemar Gru&ba do.
Ota.cilio Negrão de rma, do

I"
,-, .

T N 543• .. �_ .

. peitavel do IndustrIal sr, Wal'l PSD 2.210. Deputado Artur
P.R, e P .. �,21, e

PSD M lk d UDN 1 866
Antonio Vasconcelos, do PSD O Dr. Paula Malta Ferraz,

I
A) - O lançamento de .

-
demar Grubha, logrou o

I·
ue '�I' a... .,., e

e UDN, 14.392 votos, Delegad{; Regional de Policia bombas, pistolõc.s e fo_guete$ I por larga margem, derrotan' I
Francisco Me€s' do PRP ",

d To a UDN n P"A SC' de seu I 1.14.<:'. 'EleJ2'eu ainda (I PSD
nO Município de Blumenau, durante as manlfestaçoes, e a es '8. .", Q

�

, .

bl' DE QUAL carrdidaf de�u"�do Al·t"� !! �,.,'," v "'"eado]'ps,
'

Ü .UDN treis
Bel" Horizonte, 2 (Mcríd) com jur-iadiçâo neste e no Mu regosiJo pu lCO .,

o e �u ..... <>' -
cs s;

Terminou a apuração do' I rncrpre de Gaspar, Estado de QUER NATUREZA, depende Mueller.
..

(' _o PRP dois,

pleito municipa.l nos seguintes Santa Catarina, na forma da rá de prévia Iicença desta De

munícipios r Ouro Fino, prefei Ie;, etc, etc. legad?ll Regional de Policia

t" JOl'.é Serra, _?a UD�, com I I'Ab;ndendo � que as mani- que fornecerá,
. indistinta e

2.465, vot"s; Monte Carmelo, I f'estacões de rrgosijo publico gratuit.am_:ntc, a qu�is<:!uer
fH'efeito Laerte Canedo, do . de qualquer natureza que ge fl v,rerfllac.oes ou comlss,oes, rc�.

-"'D
'

.

1 "'01 P '1== d-€vem ím-"eriosamente presentatrvas dos manifestan«
Pg '; cc,m . ,7 votos;, aços .

�ur, - P

d
- •

de Caldsl>, Miguel Carvalho decll'Hei" em ambiente de cal r_Pll e n� qual "era eter�j.na
.-Ibll, da UDN e PSD 100m ,.i ma e ",'''flC'',üa on:Iem: ria: a h?ra e fi pí'aça pu_bh:s:

Á tendendo li que, em tais.c- rfFl't�" cH'll'ide em que pode�ao
{',s_g;õe�o {$ hnç.amento de fo= "",r Iftnça�"5 no; .'eferidos t'o�

guetei>, bomha�, pjsta15es e o "'uetesj pilltr:iões, bOlilbaj>,

druso", de sina is acu!ticní> e ins .tl"",
_

tnlmênt.-,s ílGnOl'oã, per'f.ul'bam B\ � O uso p-,;;éeslIivo de
.., -o •

\Jl;t I-
'" inlTI{juHid:<rlr e o &ocego pu rrw,HI' IH!UStíC06 ou, m, rI'_-
blic., e constituem conlraveu= T'l€fl'og ;;Oil(lrO§, tais CClPlO, nu

,::c,P,,:; 'pef1ai� nfevistas no De7
.

P1nns; finos �i,jPe.nes9 anltôs,

('reli' 110• 1688 de 3 de outu ('te., (�epen;d('l"'á i�ualmente
bro de "1941, punid:ls com as 'de licença previa desta Dele�

1>""1"S de 'multa e prisão sim- ! :.gada Regional de Policia,
ple�: I r .,-, n ccncédp.y·á. sempre indis

Atendendo, .aindH, a que, f tinta e gratuitamente. fixan

« rlf'ver. p"ed.r��lO �a pnlie_ia I �f) n t�01'F'� ln�al_ e dUi"aç�o
ql;j�,· {l' VFY1{lcRl",'ao de tu' t �o a !-iO,rH, local e dnraçao
mull.-,g ou provocáçõeí> que p:)s

I
Íil"j· ..,. ......entog,

.

,

,

s:nI1 De:rturba.'·�. ii oi·dem e fi Publiq·ue-8e nU forma e lu:g:ar
spgurança pubhcas; I de. ('O'stume,_. ..

. Paula Malta Ferraz
Delegado RegiOnal de PoHci�

--�---�-.--_-

Até ás 12 horas de ontem o

A

Rio, 2,0 (Merid.) _ Proce
dentes de Nova Iorque chega
ram h."je ao Rio os cargueiros

,

• "Mi.nt.rtl'-amel'f:::.anos ,rmas

Estratégica
Austregesil» de- Athayde

de Defesa
o inimigo é que dita a boa

eiHrategica da guerra, Quan
d,ü "

.
gêueral traça «s planos

da b�Halha; leva EUl considera
ção 'ii", í'"s5ibiliàades do ad
VEi�55j�i(�j i;& seus i'iJovim2JiV-,B
e objei"r.ll a que vísa .

I
Empênhai'=f.ê . no combate

�Eill P.:;�2 rH"ÉvÍü Ex'Sine é COi'"

rEi' "ülmlturiaTIwntlJ oS riílCOS
da

. de�Tota e dai' provas de
;TICaflEeiti!,�h· níi rlh'el�ão das
fOi"l$'ali qi.je devem tiS;.'

-

condu�
.:r:id;ii:: � "[-o'ria.

�:x;�

munista deve produzir necessa
rÍamente no campo oposto um
movimento identicn, entre os

grupos que defendem as lnsti ,

t_:iiçõeg .?e�oc�ati{!as _� .:_gu�j:- I
�a�,> _a_.�i���. de tradii}ii,o do I{lOvO b. ""l;:ile.. o, I

)
I

li
Qü€m nã" considErar o pl'úhle
lHa ne!l'>!.'" terill0il e Oplü;er
d,=>f.cij'bida5 yesistem:;i1is ao eu

lI'ndlm<'iüo destinado fi enfren O _jornal de m&i"'h 'irculação
l:w a coalisã.o celehrada ofi� ,

no Vale do haja i
cilllmf·nte nn Vale d" A�han-

:i . 75!1 VetOfi e em PqjâG Alto, Iqavin Almeida; do P§D com

7'7M 'Vare,,>, ' ; I._."""=""._----�--- -- _ .. _,------ .---- ---

-:
- - --o ""

.

" A,
. . . NAÇA.O"

Neste hiGüwnl0 os líllmigos
da democracia ncham,se cm

plena conspiraçã,; e inteligen
iPfil€tlle, COrrio tem lnntivos e

pscnpos comuns, jUfitaTam os

SEUl' recursos p estão lutando
fioh "i Hlf>iÚna bandeira.

Qual é () deVf'i' dos pal'ti�
do" dc,�,n{'rl'ficOl<' hJ�i')ostn mes

:mo ppl:1 tái:íca do advC'rsal'io?
PrOcedeI' <:OIn" elf. buscand"
pela união' l"umentar a sua

_proori", fort:l]eza,
A. aJian(,t\ entre o anti�o di

tadni" e O chefe do Partido ·Co-

aabau1, CJ;tá de fatn gcr....ind,)
á causa do inimi�o; qUalqUel' • •

;�ei;e:�:c:��i:I�Ol;��:..�O jJ�:;:l:
I
As salas comllrl�as

,. regime. P
- -

nao 'ViraOau
RESOLVE.:

Cl<e;o. que r.g "learlel'S"
....';.;8 nutorizados tia U. D .

N, tcm essa convÍcciio e d('�

i
I

1
.

í
i �ociedade Anônifna Comercial

M.OEllMANN

Preco da Tabela...lo '

Riot 2r (Merid ,) •. A f,l
maga modista parisienese, Ma
demoisclle Carven, pl·escnte.
mente no Rio, ouvida pelo
"Diári" da N"ite" subTe a

ou,3sf·ãeo das saias femininas
t"ompridas Ou cur�as, declarou

"ferecendo' o seguinté
I sí� cOmo esta que Yi�to agól'a PTB está e� ebuliç�o em vir por legendas·:
iJ

:
Nao se assustem pOIS Os co· tude da derrota sofnda nas'

. PSD 13.550;

, I bjço.s�s "Ihares �a.sculinos , '.

urnàs, no ultim� p1eitn, Um

IAs CInturas Sprao marcadamen rocer proeminente do PTB" lIIf1 .1..1iIIII1II!III!1lI!a m:li�_llíIIIIIliI.W�í&Ji-Imil�-ammlllí!lillííil:ilIIIIiI-lllílllllllilllrll'
f' ..." p ,

I
te mas. Isto �ln:__:_,_____ que foi candidato a dep�ta

1 do t' vereadnr, extl'anhou ante

ii reportagem, a· displicencia
do sr. Nelson Fernandes. pou
derando que afinal de cOntas

a base partidaria tinha di

re,to d(' saber as denuncias
s"bre, Os desNnos do dinheir·"
("<ue �ot!nu á vontade nns ves

peras do pleito, que não se Sã

hn �-c certo como foi gast�.

sr: i"'m 1'1 �ir nesse sentido.
Pr'-'cecler de nutra forma im

n/l1·tar" t>m reforço ás posi
ções dos conspirado�es em

fl'�"'CO tyl'l 'halhn p ....ya a restau

rnçãn do Estado Nnv(l �

Ceotinuamas recebendo

chassis de 4 toneladas,

_.�."--._--

Concessionarios: La�agem e l.ubrificação Especiali:r.'ada

com ou sem cabina ..

'- Oficina Autorizada
x

Porto Alegre, 2', (Merid) •

Tel'minOH a aDuração dn pIei
"O municipal de P()rtô Alegre

Relihaçti9 oe Ajustagem

Válvulas

R '1" 15 de Novembro, 10!11
CASA DO AMERICANO

MERCADO OE AU1'OMOVEIS

o orçanlento da' CerLtral'
do Brasil para o ano vindouro

H'•. �c (M�riii. 'I ,pr;i -;l,�"
fTti"...ln n"!, >FO,iei'ivl f<'.te.'", 1
ioecor.h.ecendn as fac'i.tldads3 rte
,H. j-ii:o; '�l1rm�r:i?l e 'orlt'i'üoio-
Ria no Maranhão, .

JOHN L FRF..::a.. it:L

-!tua 15 d� NQvembro N. 481 --'_. .8 CU !lf E N A

Rio, 2" (Mel'id.) , O MiQ I 38.294,648,10 de�tii1ada ao

nr5tl'o ri:1 Viação expClsiciomm I prosseguimento da:; obl'as de
os inotlV('s ao ·Pi·esidente Ou- I __

c-nst-'--ça d variante do ra.t .!'<l, �i)lid taudo que (1 nl�ça.- )
" ru o a

menta da Central do Brasil r mal de São Paulo, empreendi Ipara () proximo ano, seja a-' mento considerado· de caratel'

crescido da verbn de Cr$ ,,' urgente. ' •. Ad...lir

NOSSA DIVISA
�--�---------� --

Uma famosa casa de modas bdtànica fe:r.1 í:eceiih�
mente, uma expüsiçã" que cnn stitliiu urna pl'evlsão dos 1110
delos para aproximo outono e invcí·uo. A fotografia é a de
um dos nluitos lnodelos que fu. t'am expostos.

(British News. Service)
.

. ,

I

Prolseguem as negociações para
4paci'Acação do 'P. S. P. Paulista

·a E'
a crise.

-!o ,"
'

elO São" Paulo
Rln, 2" (Mêrid) - O novo

Embaixador da Venezuela no

Rio, sr. Esteban COl"dOna, de
clarou a imprensa que "õ go·

�ern� do st;u p�is tem segui
do com muito :int,arelise Os
passOs de--gigan.e que fi Brasil
tem dado ultimamente para

, progresso e moàernÍsação
de seul.: sistemas". Porissü c I

governo da V�nezuela deseja
° estreitamento de relações
com" Brasil;' paf:á. que os

dr.is povos, conheçam-Se me -'

lhor, Aludiu a admiração
que sente pelo povo brasiieirQJ

S. Paulo, 21-" (Merid) _ I missã� executiva estadual, Des f

Cheg:1ra')n a' um ponl:o lnort" I vaneceram-se ás ultimas ho-

"as negociações enti!."C 0$ pr04
.

ceres do PSD, isto é, entre 1 ras aspel'sepct ivas de pronta tá ainda excluída a possibili
R' ala renovadora liderada· pe I soluçã') da crise so PSD, em aade de pacificação do p, S.
]11 .

sr. Novelli Junior e a co.. viJ'tude da intransigencia da D, de São ·Paulo.

al::t oficial. Comtud'\. as nego

ciações prosseguem e nã.o cg�

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOESr
COCEIRAS,
F R I E I R A S{
ESPINHAS, ETC.

.�=-��==============�.

S. Pauloi' :2' (Me��d) -.

I Â crise no· PTB chegãu a tal

I pOnto que já não será possi
vel evitar a desagregação, E

J cerÍ<' que reina grande descon
teJ,'itam,ento nos diretórios da
capital e do interior, Diante
das acusaçõ{'s cOntra {) sr J.

Nt>lson Fernandes, apontado
C"IDO l'CSponsavel pelo fracas
sü do PTB no uH:imo pleito,
tem-se n

.

impressão que ele
não ma\s pod.erá mantCl'-.se á.
frente do diretório estadUal,

osrJ.Americonada sabê l
. .

c'
. I

Rio, 2 .... (Merid.)· - o Sr.
I
as novidades em torno do pro

José Américo, ahordado. pehi I palado acordo entre a UDN
! i c o PSD, :respondeu apenas
reportagem e indagadO' $qbre I que nada sabia •

. ,

.,à

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




