
··Senado 3Dlerlcano.l%aprovou o .restabelecilDento
.

dos cOQtroles' de s a I á r i o s, aluluéres e vendas

ANO IV

NLTl\JERO .1047

Os membros do Legl:s- eicdinienio e patriotisnio, recusaram por uuauinii- dada a uuitérui IIU sessão

tatu-o 'Jf'lfli-icipaJ. uuni que tere a mais grata re- dadc o subsidio a que ti- Da Canunode 11 do cor-

J
..

gesto de ch;'('ado desprc �lpcr(/tssüo em nosso l1leio. n/laJII direito. au ser cstll rc'Jlfe.

Decreto. sa.nciona.do pelo!AP r e s 1 d e n t e Dutra. I
. Rio ( �lerid.) - () I 're- ! neir« de 1(4)) ()S descon- 13uen()s Aires ( CP) -,: concedeu até agora crcdi
si rente Dutra sancionou (l tos em consignacâo em 05 meios comerciais eles- tos num total aproximado
decreto do Congresso sus folha de pagamento dos iia cidade acreditam que I

de um biliãu de dólares,
pendendo nos mêses de f:1l1cion,á:'ios publicos ci-! a A rge�1tlna Jl':�o esteja I

,
.'

"
_ ,

dezembro �k 1947 e ja - VIS C militares. ; em condicôes de t azer 110-1 sendo metade a paises sul
I ! .

! vos ernpréstimos ao CS,: I amerrca nos e outra meta-

trangeiro. O Estado ja
J de a europeus,

O tratado de·a�rendalDen· -�-

to das bases do Panaaná
sofre!'.

Trata-se, como se vê,
de excelente oportunida
de oferecida aos. ruralis-

,

'_

Panamá (L�P) - A' ral de Reforma" ordenou
Assembleia �'\acional re - aos seus doze deputados
solveu por 34 contra C) \'0- na Assembléia que votem

tos continuar estudando I·' '

o tratado de arren�all1en-1 c(�ntra a 1':lt.Í ficaç�(l. (J que
to de bases aos Estados poe em seno perigo a a

Unidos. O partido Libe-l provação do tratado.

Região l\ I ilira r.: que olha
com interesse e carinho ()

desenvolvirnentn das nos-

Recorrerá contra
Distrito

a Lei Orga noa
federal

do

--_._ o

,
Rio (Ag. Nac. ) - ·A, t rito, (}11e acaba de

Comissão Diretora ela aprovada pelo Senado.
Camara :\1 unicipal do Pretende a Camara anu

Distrito Federal vai re - lar va rios dispositivos
correr �w .judiciário cu.n-I' �6::;a -!e.i, tI.ue considera
t ra a leI organtca do \Jl::'- inconstituciona l.

Argentina
de faler

está em condições
, .

emprestlmos

-

nao

novos

-- _'---�-------

Erposicã.o de Kcalizu - Exposicâo de Realizações
«(lCS Escocesas Escocesas, celebrada re -

..Shortbrcad
"

c-coces. centcmente cm Edimbur
atrativamente empacota - g-n" capital da Escócia,
do apresentado na recente B.:.JS

ANUNCIEM DIARIO___NESTE
--- _._----- - ---_ . __ .. - ., ---- - ----------'-------�-- -- _-_.,-,- ------_.

O.do FI vo g
Eleito p'residente da Câmara o rr. Antonio

· .Cândido de -

Figueiredo � Pedido de silldt
caD�ja aprovado por unanilDàdade

Realizou-se na tarde nópolis, Camboriú, Itajai I resultados: para presidcn- nheciclos. os eleitos 111e1'e-: Si bem CjlW esperada. a,

de segunda-feira, na Ca-Ic: Caspar, além das fi�'u -

I

te da Camara, sr. Antó � ciam dos presentes fartos indicacào estorou como

mara l\Iul1ÍÇ'frjaL, a ccr imó I ras mais 'representativas .nio Candido de Figueire-,l aplausos. uma bomba nos circulos

nia de p�sseclo �OYO gO-ld(� nosso: éomérct? e il�dús cl�); �Klf'a \'ice-:-l:re���ente�', 1 ,:\ importa,nte cerimó - loc�is. sus�1tar)(_k: (�S mais
-:erno eleIto. a 2,) de no

-,
tna eelevado n,umero ele IS!,' Utto �-I�llmng:::,. pai a ma prosseguiu C01:1,a pos- \'(.:nacl(�ts.�()mentar�us,

vembro 'Ultl1110. O ato, populares. :.
, 'j1 .'�ecretano. sr, dr. Her-I se do novo preteuo, sr, .Na Opl111aO de muitos, o

q.ue se 1":,:esti:l de excep-j ,Após a. cer.imônia de Ibert ,G.eorg c, ...�ara �u. Se-' Frederico
, GL1jlhen�le pec1,ic1�)., feito <1 ssim Jogo

cional brilhantismo; con - COmpr0ll115:"O e posse. procretarro, sr. l\ I ax j aco - Busch Juruor e transmrs- no Jl11CIO dos trabalhos
tou com a. presença cle a1- 'cedeu-se a eleição da me-Ibsen. todos da Uniâo De- são do Governo. ato este daquela casa. revestiu-se

t�s autoridades civis e mi sa: por l'scn1tin�u se,creto'j111?c:'ática' 'Nacionai. A I que te,'e lugar .no gabi��- cle um cunho de intransi

h�ares. dep�tados esta�u- �

FeIta' a ,apuraça()', ic!ram ,medld� em ,que /)s resulta-I te do sr. PrefeIto 1\JumCl- genCla com os governos
aIs, delegaçoes de Flona- :proclamados 0" segu1l1tes Idos a.Cl1na lal11 sendo co - paI., Passados que afasta qual-

•. '
."

,

I '

I

I
***

quer possibilidade de pa-
;

Terça- feira. ()u seia no cificação da pnIitica Io-

de I dia imediato. 1'ea liz;)u-se cal. Out1'l)';;' (minam .di fe -

. \ nnva sC'ssün da Camara. rentelllente, achar',lu que
'O �r. 1)1', :\ HIlI'lSI'1 Balsi- si a sindicanci�i tin11;1 1111e

1 ni. vereador eleit(� soh a ser feita:. entãil qtif�, -_i';::;::e
legenda ria, t-niãn Dcmo- solicitada lni(), c' jJl1<'

,
'de

cratlca ;\acinnaL apre - fato <:1 iói; ])(lis :'OI) ;l�,�:'']l, ,

sentou illdical:ãn ali Leg'i�, 1113j� cêdc. t(jrnar-:,{:'-i;l co
Jati,'n. pedindo para (/Uf nheeieb a \'erdadc ("11� t'or

fosse nomeada uma <':0- no da:" re ieri(l<\s ;111111i Ili��

mi>s<ln de Sindicancia dn� traci'ies. li\'raJH11'-'I"'-. de

ne�'óçios púhlicos munÍc: '1eprímente:, :O;1J...;nt�il.�·': no

pais 110S últimos anus, C) caso de (!Ue 1udo, a fir:i:J1.

r'iolelltos ,/flaques De.\' ., pedido mereceu anrnY(l - não y,;Í al(�1ll dI' 111ert1,� :'Jus

fechadus' Pelas 1::"01'(as c;áo unanime da Camara. peitas infllnrlad�l�.

C (} l/llll/istas,

II!!

U r I a

Sllangai (C r) Anun -

1nta. mi

os. MALES
em o)lapso.

ern

A NAÇÃ
Em \-j rl ude de

(]t'sar-\ Sal1�l(Ja ljl1t' (I li ;1 (lefi
ranjo em w;>ssa máql1i - ciencia em apreç(I, j:t'lor
na de Cf)mpnr c afim del',namos llCtie ;'1 (lli\'idade

que Se lhe procedesse a I cotidiana, 'CI 11ll �I prcOCl1
necessana repa raçúu. in I paçã() de e\cj lél r. l1a medi
1110S {orçados a StISDen -

í
da cltl ))(lssi"eJ." Ilutrps in

terreg-nns que deixem elH

circulaçào de:, falta nO::'505 ,prezarlo5- lei

,tor6 e assinant't�s.
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EXPEDIENTE

"A Na�iO': I
Propriedade da

Is. À. "A NAÇÃO"
Dirctor�Gen:mte: ',1ADELINO CUNHA

Redação e Administração I------�.r_.; , _��__

Rua 15 de Novembro _'_ EdiL,
"A Capital" - 2°. andar

Sala n", 3

-

i
Télefone: 1092 I

Dr.

Ayres '. Gonçalves

zo ar• ..: .....
·

- oa1a 1

Oficinas
Rua São Paulo n°.269

Assinaturas :

Anual .

Semestre.
Trhnestre .

N°. Avulso

Cr$ 90,00.
c-s 50,00 I

c-s 30,00 I ..A NAÇÃO"
c-s O,!5o O jornal de maior çirculação

Represeniontes t no Vale do Itajaí

No Rio: Seeviços de Imprensa. Ulm""er
-

LaffrontLida. - Praça Getulio Var-

�a5, Edificio Odeon, 5/802
Em S. Paulo: Serviços de Im-] CORRETO.

prensa Ltda, - Rua 7 de
A�ril. 241

I

.'

Rua Maranhão n. 2

EmprezQ Comercial
R.Grossenbacher S. A.

.�. �.t-
.

�,

l�PORTAÇÃO
".

.'

eXPORTAÇÃO

Bebidas nacionaís e estrangeiras

Carnes e Frutas em conserva

Distrfbuidorea dos Foeforos "PINHEIRO"

Rádios e Lampadas "PHILIPS"

Rua 15 úe Novembro, 857 - Telefone, 1..070
-

BLUMENAU SANTA CATARINA
�,-------------�------�-------------

MASS'A'S

AL I MENTíCIAS

FilRMACIA. CENTRA.L
Rua 15 de Novembro 1035 -- Telefone: 1029

ÚMA FARMACIA PROFISSIONAL A' SUA DISPOSIÇÃO
Manipulação de receitas á vista da clientéla.

HIGIEHE - ESMERO PROBIDADE
Laboratório de Analises Anéxo

Pesquizas fisico - quimico - b,lológÍcas para eluci�
dação de diagnóstico.

- SORO· REAÇÃO DE WASSERMANN
- PesqcÍza minucÍósa de hematozoarÍos (mala-

ria) com documentação microfotografica.
- Todos 05 exames de lahoratór�o. qualitativos e

quantitativotl.
Respol1nável técnico: C. H. Mefieiros - fal'maceutico

Empreza AutoftViação Catarinsnse SIA
VISO

A EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATHARINENSE
oS. A. avisa ao publico em ge ral que eslahelllceu uma linha
de onibus entre Blumenau e

.

Rio do Sul. trafegando dia
riamente, á partir desta data, entre aS referidas cidades.

Melhores informações nos escritórios da Empl'eza em

B1umenau, á rUa 15 deNove mbro N, 552 e na Agenciae
em Rio do Sul, á rua 15 d:> Novembro N, 13_

Blumenau, 'O.-le Novembro de 1947.

E. nnar
CIRURCIÃO-DENTISTA

bpecialidadê S!l1 Roriiografia dentórias pala q!>alquer exame mlÍdl.;e

RUA BRUSQUE, - Fone 1203 �.

Este é o jornai dos catarínenses

EMPREZA LIMA & MflRElBl
LINHA DE ONIBUS Diária á "pRAIA DE CAMBORIÚ

Pal'tíd� do BRA-BLU,' a-
' .

gencia Cm BLUMENAU ás
7 h�ras da manhã e Volta d a PRAIA ás: 1'2 hor-as (meio
dia). ,

,1 I

AOS Domingos e Fcriados ;:;:'5 partidas da PRAIA serão
de tarde.

PREÇO DA PASSÁ GEM:
Cr$: -30,00 IDA E VOLTA

DivirtatÓle .auxiliaadO"'Qs pOblieS;de. Blume..au
Em colaboraçào com a: Ex- ficio do Natal dos pobres, pó pufar-es, favorecendo assim

ma Se:;hora Deeke".qur:! altru-l desta cidade realizar-se-á do-1 o compar-ecimento de. todos
isticamente vem destrrvo lverr-! mingo, 21 d� corr-ente, patra:' os �:preciadores do Bo'm fute-
do forte cai:npanha em bene- .I.C,inad,R' pelo Senho.r 'F.".en,',:, Cel.� ,�',r. bem,' como fa,.cilifá.,nt;{o de

___�',-.__. Comandal}te do 32° B.C. g'ran: moao agradavel que todos
�,' . diosa tarde esportiva '0 Está-!'contriBúam para o Natal dos
,

l'dio do' Ofimpico na qti�l.t{)� '1' n6sios necessitados. .'.,
GRA11S! peça ,esí.;; ilv"" 'marão parte as quatro mefho- Assiin. será cobrado ;O m i-

.. :","'''=.-,��;;.;;::��=- c''J Ires equ,ipes
de futebol de,BIu I nim.o d,:, �l','$, :. 3,0,O o ingr,es,50,,

III
." --- - ,

menau e Gaspar: .Palmeb-as . preço urnco, pode do entre -

í 0milllil®ffi!!l m(i)rB ffiillffi!B E.C;; Guarani F.C., Tupi F.! tanto� o� que·, ass,
im qujz-erem,

.Ii ru C. (d� Gaspar) e 32". R.C. contribuir com mdor quan -

I IlmlliiÍ�IDO(j)ID A �is;puta terá o ,caráter de I tia, .. . .
.'

.
'"

. '. ,.'

f'�
.

tor-nero j os respectivos corn.« Todos pors, <::o.mp:in::çam
I pefidor-eg serão sorteados mo-

1
ao Estádió do Oliuipico do -

j mentos antes do jogo, n9. pró- mingo, á féirde para assistir ii'

\_i>l'i,'O ,É.sta.','4..1.·O, .,�u,�àr.te ....}j'�� �i,_ 'int.er,esfân.'te'
.

c,'omp"tição�tor -

nutos cada partIda ehlnlnato- {n<:10 relampogo, '
.

ria e 6Ó m!Ínutós à Firia}, en -
.'

,

.

tre os ve .cedor-es das pr-i. ei -

I

{ � =rr=:

T1}1���

pronta
entreg,_

Fita de 'aço
Americana, esmaltada preta

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

1-2" xO,20 mms.

5_gn e 0,30 mms.

3-4" x 0,30 mms,

Selos de 3§O f!obreado
Para. a fita supra 7 nas bitolas de �

3-8" - 1 (2" - 5/8 e 3-4"
-_

'·�:J"'f i
MaCJuinas para arque,at'

Para fita de aço de,3/8" - 1-2 e 5iS
OFERECEMOS GRANDES LOTES DE IMPORTAÇ.�.O

A: PREÇOS ESPECIA1S

.� CONSUl.TEM-NOS
-.,,_ COMPANHIA IMPORTADORA uJOBRASIL"

Atãcadistaa Importadoree
Caixa Postal, 208 � Telegr, IIJOBRASH..

'J

Fone, 640 � Rua Alex. Schlemm, 132

para
!
I
,

INICIADO o CAJ}IPE-
Enyie 3 cruzeiros em selosP; D portl PDsl�lL raso ,.,.., c'- " '. ,.

UZINAS CHIMICAS BRASilEIRAS LrDA ,.'Será ,di�put';'d� uma nrida l()j\lATO DE J.VTACAO
·C.POITAL,7• .JABOTICABAL EST,S.PAULO

I taça que recebera o -nome de' "

'.' - '

. '.

"T' C t"d d " . I RIO, 14. I;Merld.,) Ontem a noj te,n a

laça au a e . '. . , ,

USINAS QUIMICAS B-RASILEIRASS.A. I O inicio das provas está pr-e n�lte, na p].sca�� do Flu.mmense,. reali-
_CAIXA POSTAL 74 - JABOTlCASAl visto para as 14 'hara§.

" zou-sç 0_ primeIra parte de ccmpeoncr«

SÃO PAUL:)
.

.

I o·
-. ,",,� 'e

-

.

'. 'c;.' .. de, nato.çao. A nota de 'de�toque do com

. , :... "., lngres...o· . ,sera a pr ",ços .' - ..

f
' '.. ,

"

Ii .......��' iA..�""��� _ ...."""""'�011< petrçõo OI O fetto- da nodado.ra. Edite
'-

.'
c·

,

•

.'
.. "�;J

'I
Groba, na prova de 200 metros, nado de

.3' CO::t3S, derrotando o recorde sulamerjcc-

I
no com o tempo de 2 mInutos, 3 stgun
dos e 1 déc:ml'j:

I -

--- X --'---

"ilIELFIOR DE TRÊS';
E1VTRE os C,/JldPE
ÕES De) RIO E SÃO

P",4lJLO .',

JOINVILi.E---
Anuncicu a ,imprensa ccnccc': que o

Ycsco do Gama vai oficiar .00 P�hnei
ros .. prepondo oficialmente

..

a realização
de uma sér:c dt "melhor .de três" entre

I fraçõQ> de clcc:são,
Q campcã'O carióca e o provavel campeão:
'pauiiH<'!, Os prél,:çs "'seriam; di.sputados
logo ("pÓs o fcrmiM ciós dois CampeQna-.

____.0_-

Cofres, Arquivos e Fichários

Verticais e Horizpstais

"SECURIT" E HSYNíHESIS"

Representantes Para o :VALE
i-

DO ITAJAí :

ALFREDO SIEBERT & elA.
.

., ,.� ."
RUa 15 de Novembro, 505 �.

Sobrado

Blumenau ,sant<i Catarina

OLIVETTI A MA'QUINA Q UE SE IMPõE'

PROTESTOS CON -

TRA A ·\fITORIA DE

JOE LOUIS
Novo Ywk - bgo depois que temi�

nau (> 15,0 assalto dti luta éntní � com-

I
peão mundial ue pugislismo, da catego
f'a· dos pcso-PCSOdOf, Joe L'Juis, c Jua

Wokot, que demfiou o campeão, todo

'1
n mui{':óão presente' conservou-se em

�Hcncio, agn�róalid() Qn�io�amente o ve_

redictum,

Alguns 'instantes tran.sc'jrrcrbm, .sen

riaóo o 'vitoria <:I Jue Louis, por pon

tos. A multidão não se conteve e pror

r?mpeú em e ln.ndosas
.
vai('s, Quando

I
Walcot deixeu o tablado e' sé encomi -

nhou para o veHióúo, foi alvo de calo,

rOsas �damações do publico presente,

t J"e Louis nhteve a vitóri" per uma

1
fr�çõo de deci;õ".

O ju:z Ruby P():dstei� que dirigiu u

partida ('eu o vitorio CI Wolcott, consr

I derondo-o vencedor de 7' osso!t{" COn-

tra 6 de J:,e Lot:is e dois emp�tados.
Entretonto, o juiz Monroe deu ó Jae

.

Louis 9 o'·selto; e 6 a Wakott e o Juiz
Forbes 8 a Joe Louis e 6 o Walcott con

dderande> um cmpat.,dn.

I
Numerosos foram 05 criticas que afir

moram que .1 v torio leveria te, sido da-

I
�o pelo foto de Loui, ter s;d" derruba,

Ih por duas vezes. Acred:t'l-se, cuntudo,

J
qut os jnizes deram a vitoria 00 C!lmpt
ão pelo fot') dtste ter-st mantido no 0-

fen,iva enquanto Wolcott �t con,ervoll

no dtfesa,
Os jornalistas' j,rcsenUs afirmaram

1,'
que Jae LOl:j, realizou oritem

a,
SUl! pior'

ruto, dtsclt que se tornou c�mptão hó

Jaez anos,

.

ESAROJ..-A
À�B.A S E � E,,"D.{).T •.

[Q) [Q)'U'�@[Q)U
.

D 'i s. t r t ti u j d' o
ECO L�l'DA

Blumenau '. - Rua 15 de
lNovembro 997

r

HEMORROIDAS,

Dr.

Varizes (veias ,.Ulatadas) e úlc�ras das pernas, sua

cura sem operação e sem dôr.. .
.

e.,;J.;i

A. TabordaI

I,
l
I "Doenças ano-relais (físlulas • fissuras - reliles· pruridos F qu eda,

do reto. ele.) Doenças do eSlômago (gaslrite - dispepsia �, úlé era;
do estômago e dUlJdenn). Intestinos (cmliles crünicas

'

ulcerosa - prisão de ven.tre • amebiano, ele,)

Médico lO Especialista

----_- __ .

Gebhardi NromadaCoração, pulmões, rins, iigcdG. bexi 90; ahsidade, emagrecimento, Millória

opilaGão (mal' da terra)� erisipelat eczema, gonorréa, sífilis, -litc.

Das Faculdades de Viena, Ausfl"ia e Rio de Janeiro)
Cirurgio, aperação do b.acio, estomô3.go, vias biliares,

utero, �tc. - Neurocirurgi a, Moléstias dI" senhoras alta
Cirurgia

Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e das 15 as 17horas

���������������������������� -B��n�: H���&�a Cd��
.

� r-'-- --------------------------------���--

•

Clinica Médica de Senhoras, Homens e Orianças.
�

. Diatermia - Oznofermia - Elecfro.co�gulação ••• ••

Itoupava Sêca ... BLUMENAU

&f(I".
CABOCLO DURO!

:;rr(C{A,"W!, fll""" f4l1lit�
�f/1M.:;"..duJbziM
XbnM :J1lr:viilirtUlJ

FABRICA DE PRODUTOS'
ALIMENTICIOS "CABECA
,

BRANCA"
�

Caixa postal, 2599
São Paulo.

ENTRETANTO, antes, era pa:1id
'-

.

do, fraco, desanimado! Mas ho'
je êle é assim: forte, robusto s

trabalhador. ];; tudo isso porque
matoll os vermes do amarelão,
com as Pílulas Xavier. As Pílulas
Xavier à base de timol € oxalato
de calcio, destroem as verminoses,
ao mesmo tempo que enriquecem
o sangue e tonificam o organis

.

mo. As 'Pílulas Xavier dispensam
purgantes e não exigem dieta.

A NACÃO

Anunciem 6ush
FOLHA

Expressiva . ínensagem. digl1(j·. �àêel'dote solicita
de apoio á Canll1ailha de que �ejan1 divulgadas, (,1-
Educação de Adultos ,e través dá$_coJunas da Re
:\.dolescentes chegou aol,+:;ta "Betania", orgao
Departamento Nacionalj do mesmo Seminário.
ele Educação, procedenté I Em sua carta ao l\Iinis,�
de Sobral, no �Ceará. I tério da Educacão. o cô .:.

Trata-se ele uma carta
I nego Reitor. a. ;ua adesão.

(_!�) _ C�r�ego J.os� OS11:a1' II ao movi,n�e.nto na, ,cio.naI, .,'Ccll en11 0, Re1tcll do Se- de educaçao de adultos, .

lhtquela cjda�j(' IInrg(!lli:zado
" _pelC)· Go\"(.'l--

cen rensc, - na ,qual aquele no d3 Repl1hhca.· .

-=,';"h"'''''''-'''

. �

PILULAS
XAVIE,.'
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moças,

,d'e lDaior ou'D1enor ill'ade
'Alumede Rio Branco

In�u8tria de Móveis "IDEAL" Ltda
f

Blumenau T�:l vessa Aimor6
(Enfre;;-te á

"

telefonicá)
TELEF ONE 1320

R O'C 'U R A
LUSTRADORES com profund "5 conhecimentos do serviço
AUXILIARES DE MARCINE iRO bastando que, tenham aI
guma noção do serviço.
�A.J�.CINEIROS para todos s erviços do ramo.
,,'

PAGAMOS OS MEL HORES ORDENADOS
'Interessados queiram se apr esentar depois das 16 horas

,

diaria mente
,

Vendemos uma parelh a de cavaIlns com caroça por
preço de ocasião.

..
"

.

Sábado {tS K 15 ! .\CfJ)11p. C()Úl'l>]: I\-ac.
Robert Donat n() elllPúl i ShOrt c Contümaçâ(! da

gante. 1:011Üll1tico e ar-li SiTie:rebatadur drama .. Rainha {b Sél"a"
TRINT.-\ E �;Ú-l J>hüéa 3.00 e 2;00

,VE DEGRAl'S - Balcão 2,00. e 1,30
'frinta e nove gran DurvnN(�O 'ás 4,3Q l'

des obstáculos' para o (1- , 8,15
mor-. " e para a felíci- ,Jü(_:n Fontaine' Geor-
clad�! o-e Brent Dennis O'h

Trinta e nove gr-an - lCce1e - Don De FQrt�
des emoções que farão em:

vibrar todos "Os Amores ·De.'Süza
tidos! na �', ..

tIn1a comédia::'1'oman
tica que jamais será es

quecida! - Tudo -pode a-

colorido . 'conteceL l:nenos da J.i-
Platéa 4,00 e 3,00 �-' zer ... não!
Balcão .3,00 c 2,On� A,comp. ComI. Nacio
,DOl\lINGO ás 2_ Rs; na1 - "Clube dos· prou-
Roy Rogers --: George. l\-Ietro Jb1'-'

G�bby Ha-yes e ornais
afàll1ado cavalo do 1llUn

do:
" "TrÍg-ger" ET\I
"I' UIZF'--' DE'�..J _.-I:::' __J

GRACAS À
,

12 - 1947.

FI.naçãO
. Na Sociedade

.\STH.. -\ L DO DIA I tora do sr. J osé Kewitz,
antigo e dedicado funcio
nár io deste jornal.
Com nossus cumpri

111l'111\ lS. f( rr ruu larnos,
e1l1!1{1l·;t tardiamente. á'

Por Haga Swami
Sábado, 20 de Dezem
hr<l de FJ47.

i
i

Lua e \
>

cnus radia 111 !

,

'1

l11agni fie()s �'lement(ls ;t- i \'cner;:l \'(;:1 nataliciante,
l.� 111(.'1(, d ia. \'(_'nn� y(}t(l� de crmt in ua s fel i -

pr(ll11ete felicidade all� cidades.
c(jils()rci();-i efetua.los pc

..,

'1'
la manhã. l11s1,ira amor.! ";,\ LEc'l ;\IENTO
tu n iza: lc. paz. ha rm. mia I Faleceu na l'apitaI Fe

(arte. �-I l::;t(J. 1'1q,::ancia .! clcral. onde rcsirlin. (I �L

m. Hla:-:., FaUll-'_:Ú: j Ji:"l:-:' í _-\l\'al'í' -:\Jelldc:-- Fcrrci
ohras nr r i-ric.rs. pas:--.lj .. 1 ra. sniHJficial da .:\lari

(I> .

fL'�tas. L' r(_,l1ni{-ll"� �(l- j nha (lc .( iucr ra. que ".i -

Cl<l1S .. \ Lua n.:',c:e alimcu l nh.. ultimamente scrvm-
- " - I

I' 1 \ 1ta�;-�(I. (tl!lI.Il]-rll <..'111 Ia -\dll na '-�cna � ava..

ltl1lha._ �tl�gTla (:'111 hora I U cxtmto. que de:-;apa-
de re tcio les. I rece aos 43 anos de l

lOs llélscic1ns hoje - :-.: ;1,-,: dadc, deixando viuvá e

1 exasrerando I) trabalho ,tinis :-i�h(ls menores, COl1-

l111el�aL conse�·tlt'lll l'k
-

t��\'a 2;) anos de bons .5e1'-

! \'(1\(10 garantIda. 1".1(115 _prestados éL? �ra -

I \ sI1 c ;\ A rinada N aCIOnaI,
/\NT\'ERSA'RI05 tanto na !;Ul'ITa como na'

- Festejou dia <) do cor paz.
rente a passagem de seu Seu sepultamento reali
auiversár io natalicio (J zou-se no cemitério São
sr. Herruann walz, fi - Francisco Xaxiér: com a:

gura muito benquista cm presença ele grande nu -

Itoupa va Central. onde incro de oficiais, sub-of i-
reside. cia is. :"é\rf.;'C'nto:-i e mar i

Associando-nos :1') ma 1)l1ei1'05. seus antigos co

ni íestacóe- de 31'1'1::'(0 l' 111';'I11<.1a11lc:-. (' comanda
considerncâo ql1(:' lhe fo- dos.
ram tributarlns 11C;-,5('

dia. juntamos. C rubor: I O extinto éra irmão do
tardiamente. nossas fc - sr. waldernar }\(endes
licitacócs, ( Tupi), competente e de-

- Comemorou óntcrn clicado instrutor do Aé -

n t rauscurso de mais um rco Clube. local. a' quem
na tal icio -a sra.. da _ P�1111 i .: aprescn tam eiS'

-- .. �
�e"fH idos

na Dunke Kewit», ��-'-'ni- uczamcs.

CHEGOU PRIMEIRO, c mais bem constl

tuido, 111aIS forte, mais sadio. É claro:
sua mamãe foi previdente: tomou Gravidina.
Gravidina lornece às mãesinhas os princi
pais elementos de que necessitam, tanto

para sí como para seus futuros bebês. Gra

vidina fortalece o organismo e prepara-o

para os partos rápidos e felizes. Por isso,
Gravidina é usada há mais de 30 anos I

Oficina L P.· Willerding
-

Eepecí dÍlsta)
EM CONCERTOS DE FOGõES ECONOMICOS

,
'

INSTALAÇÃO. DE AGUA SANITARIA.

Fundos tia Ofi cina (Ia S.A. HA Nação"
Itoupa va,_ -. SeCA

FRAQUEZA NEUR,o- SEX UAL E O SEU
MENTO

Receberá gratis pelo correio quem soficitaj- o in

teressC:nte 'libreto de autoria do dr. 'L. Ferreira. Junte ao

seu pedido Cr$ 3,00 em selos ou dinheü'o rara as des

pesas. Pedidos á C:l!""'" Po:> tal, 1.638 - RIO.
o

� �

TRATA-

��'Sua'SaúdePagará Bem Caro�;
Se a Má Fllnção ,Dos Rins não

for Comba�ida!•

Elimine lU toxinas que envenc-! pedint.Ío .!J.SS;ln o actlmuio de, su
Iam' seu organismo. Normalize

I
bstànclS9 ,no"lva8 no orgamsmo

luas fUl1çõe's renais com as !"ílulas e,. cOl1sequeete,mel1te: 0,8 m�le3
Uni;, para pôr seu, organJ9m� a; onundas �essa mto,xlcaçao.- �on
.alvo das -Ílltoxieações pelo ACIdo! serve, POIS, sua 3aud�. u�ando a.

Urico e pelas outras substàneias, famosa� Pílulas Ursl.
, j ,

q�te; comumer�te, as proouz�, I Nas Pílulas Ursi - oi prln
quant!-� o funClOnamentG do� nns

'ópios 'ativos de 6 m<lrClvi-
� defICIente. As Pílulas Ur.1I que! _

sãofeitas,comfimarav,Uwsasplan. 'Ihosas pla.ntas soo conser-

'tas medícinais; constituem o mais vódOl> tntegrolmente
poderos9'd�si(!_fet�nte. d�urético e Primeir;,.mcn'te cOMag�adà3 pelo
dissblvénte do ACIdo Unco..

Seus
povo "e dcpoi. u\;'lizadas pela

benéficós cfeltos se fazem,sentll-,em

\
Ciência; como mCdh-B,r.cntos in

tod?sos males dos nns ea� beXIga. substitúiveís' no tratament.o da.
Parlsso as PlluJas Uni SdO rcCo-

moléstia. do. rins " belÜga, iii
m�ndadás para tôdas, a� pessoas

I plantas que compüem as Pílulal
qu" sofrem dessa3 moles�Ja3. Man- \ Uni têm os seu.- princípios' ativol
tenha, pois, o bom func�oll,.ment? COllse�"àdos integralmente, graça.
de�eUI r;n�. lesando as Pllulas Urs..

t ã modérníssima técnica de fabri·

Não deix& leu orgonistno i ca!;ão e-:np�"ga�a. na q:ua1 a con'

-

f
'
• •

- "o I
centraçao ., feIta à bal':A te.'llpe·

10 rcr tiS C�"s�ql,lencl!::!....
'. • rátura.

mau funCionamento doslhns Use, pois. M Pílula! Urai : com·
�!ultt)s mg_1�5, em geral, prov�m I prove tarnb�m -

,:omo nl!lharel,

do mau funClonament'J dos rir,s'l de pessoas já o flZ;f,am 7.
05

R.e unlatisll10, artritrsD10,

dO-1
{':�J.:raor?Lrtári03 e be:se�ftcoe e:e1tos

l'e3' d,,' Cabeça, tonteiras, cIo- dês!::! excelente,remedto ÍabT,,�ado

Te� """. cadeiras. desãl1HJ:lO, p�lo Laborat6no Lll:?r�de Caca?
juntas itlc1ndas, ;nsôn;aener-, Xavi�r. !'Ta composl'.;ao d�� :1-
VO.siSTLIO estão nesse caso. Para 11ula3 UrS1� ent-:am a! segu!:r:I,t!'�
livrar,se dê.�es tnalc�, us�, por- plàntas: [1.'a Ursi. Abacaterro,

tanto. as Pílulas U�si, que r.or- I Quebra Pedra. Cíp6 C,,;-beludo,
'

matizam a§ funçõe3 dos rins, im-1 Cabelo de Milbo ,. CIl••

� Pílulas· URSI
.� ,. ct"m é d i o 5 o b e r a,no· p tJ r a o 5 I' 1 HIi$
_: -�._,...

.

- --�-� --,-�----====::
-----

o ,�-.RECEITO DO DIA-

Nariz Entupido
,

t

Sempre que a cr Lança ,;Jpa-

'! sha um resfriado, as adcnói
dcs aumentam de volume,
obstruem o nariz e forcam a

I rér.piração pela boca. O fato
não tem maiur importanc i a
se a obsteuçào desnparcce al
guns dias depois. M3CS, se per
siste, talvez seja necessária a

rctiradu das adenóides.
Quando seu Filha, por

muito tempo, di-ficulda -

de- em respirar pelo na

rIZ, leve-�) ao l'speó"lj'3
ta. SNES.

------- 'M j

I Enriuu: .)·frobt'i I' .)�n:, I Pnul» F__ liIkL' L' ,\ra_
_.- ----

--,-:1 Têm u prazer de parti- I tem () pra:--tT de partici-
.AN'rj� Cl·LJ.YAHJ.J. ,cipar () Ci>1ltratl) de ca:--:t- 1'ar (J contrato de caS(l

---:-- ..-----Iment() de sua filha ('( )!(- :,1t'11l1) de Sel1 filh() ROL):;'
'I

- .. . ,

ALMONDEGAS SIMGLES I UL;L.-'\. cum I) snr. ROLFlcillll a sr1a.",C(H{J)l�L.-\
P

, , i I�H LI"':' E. ! �tn)llel
"!Sl' " c:arnt' n"', rr>aql1lna'

(meio quilo). D('p"js d� tira- C(>!-{UL:L_\ E }{< >I_F
das as pele8, iunte 1 ovo: el'- _\' () j f

.

() .".
b.-. •• la. batatinha, salsa pIe'), -_

dinha.
Am<lsse bl'm e faça as bllli

nhas te posse-as levemnete'por
far;nha dt' trj«o. (;IlS!a','(I l\_ocdcl L' Sra, J-ft:/lriqlfc JJichc C Sra.
Devem ser fritas em gor - participam aos parente::> participam aos parentes

dUY'H bem qs<:'nt'�.
Deite-a;:: rm um molho d� e pessúas de suas rela- e pessóas de suas rela -

'tomate- l' deixe-as cozinhar a- çoes. O cuntrato de casa- ç;)es. () contrato de caca
té J-n2:ros�ar o rr>ôlho.

Deve �er servido bem quen
ment() de sua filha R1- '111en10 de seu filho RA-

te. TA, com o SI;. I-IEl\ RT- 1\101\, C(1l11 a srta. RITA

QCE Ramon

,
"

I jl11l11l'11�lU, 1-), - 12 - �/ - 'FI(_)I-iall{)I)()li�
------ o -------

'GURE' DE BATATAS l\liehe. l\._oedel.
R_--\l\j O N E R TT.\

i\i 01\- (_) S( Par,a seis pe5s'oas)

Blumenau. 14-·12--)'/, Rio elo SuL 1�-12-47.12 batatas média�. Cozi -

nha�l>"'. escorre'se e pa5�a- :se

nI) r'pr'-eIT',�dor. , ;
Junfa-s0 UlTIf! colher bem

",heia d" Jantdga e pouco snL As d!!a.:; etaPas fi'E1;C. I (,btc:(' brilhante vitória',
1 ['�-'l � 'f g mj:;híl''lndn' J

-, --,

1�
"'.,� <'t' .ato

o {} ".
-

lO (_ ampconato L,stndu - �lpl"l'�;,el1t�!ndo atletas a-
ll'm � rol5 UTo-se uma %lCar", '

dr- h-it�. aos PQucn.s. aI ele .\tlctislllO. leY;HJ(l�; gei,.:; f' ;lrJe:'Jtrados. Na
Batll ba�.tante. Apaga-se o

a efeito em S.Pau1o, :o;u-

'.

fotogra iia.. a partidafcp.':� e contínua-se a bater

w''''s um pouco.' perarall1 110 que se refere! d!)::; .) lniJ Infirus e uma
Ot>v(' . ser 5crvidQ· muito a parte técnic;l, ;'l'" dna� pa::'S<l!2:Clll cl(,� 80 metros

I
íl'lfntl.'. ' I

'

__________
-__'- pnJ1lC'lras. :';e5!>-a;:; (:0111- �f)hr(' harreiras para 1110

-

. liSTE E" O SEU JORNAL
_ pctiçc>cs () S. Paulo F.l '. ças: (FOtc.1 ::\lul'ídional).
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j tivos motivaram a realiza�ão
(, '

,

1
< __ :11rf.,

m i I i t a r e 5 no 'Vale do Itajaí
o ::-;H. (�.\ L. c"(·)j{DFIRO DE F.-\RI.\S, E:\l ENTREVISTA COLE - ; to e sa ude operando a I ;Quauto á prova de re

'1'1\,,'\ ,\ l:\jl'nF��';,\, F.\Z 1:'<TERESS."\�TES RE\-ELh-\('ÕI�5 S()- !grande distancia de suas sisrencia elas tropas clis-I
Ja\l'� ()� .\(_'().\TI�C·nIENTOS 1).'\ SE:\I.-\:\,\ TRANSAT.c\ isédc�: prrml�)\'e_r conté:11/ se o entr,evistado.que nãoj

,

'

, .
{entre a popuiacao do \- (l- era possível desejar nada

l:a�té�nt�. ��ng�:l�I,·�s:. \'��1- 11e e os soldados das de melhor. As f,orças :11on IC,�lJOS _ CcU aterrsticos SdO I tropas, tendo cm vista tadas - cavalaria. artilha- I

tlcaçao_' (�O dcsenlP,cnllO f
não s6 () C()Ilgraça1llen t;) ria, etc, - que se locoino -

rlas sccoes de ahastecirnen daí resultante como os be recursos e meios até h 10-
nef ic ios que poder iam ad veram com seus pro·pnos
vir dcs�e, estreitamento recursos C meios até () 1()�
entre elementos que hahi- cal das manobras; cobrin-

if r ntes

os

.\Il'rlr1ei1<\() aknciu;-;o tacão da of ic iu l idacle eles-
.

. í'
t· racó 'o.;ronvit«. ,).� n,:-P1'l.,':-:.c'ntan '-, sas Tnpa:-. a ope (.. ' e.

k:'i d:\ 1111]>1',.'1)-':;\ l()Gd, et n ter rcno acidentado co

mautivcrnm 1 I) n g a'lllfl () do \-<lle do Itajai,
l' \lcnli:_,I pa lcstr.. I

I
I

te da .:;'. Rq2,'iii.í) :\lilítar t' i do um percurso calcula .,

do ent re ôOO a 700 Kms.

A VE DA

Antoillovel Ford V B modolo 1938uma da� fi�Tlrél� expone n i
ciai� <ln g'll)rirl-':'l eXl'1'citr)jl
pá t ri,) .. \ r.(,l111i;;,() dt'tuou! ! V�r � tratar

se l:a re�lfleiKla rb sr.l: Cia Brasileira de()s'\ald() \!,!;_'llmailll, quel!
�

{} cst;l\';t h:\spcrlact!I), ('.. f ' I htinha pI)r reina as man: l-I em o a .....

--------------------------------�-------------

bras realizadas por Ul1l -

com 1\ <r . !_!,"cTleral Ci,n1ci-
1'0 de Fari:::" c.unandan-

k di) T t:\ i:lí,

I

t insrcntes das forças -ar - PRORROC·A(_·. lO
marlas hr;ls:kir;l.:� no \'a .r.J:Cr·;Sr.lTIl "./

te, l'111 !'!.':-;]lp-.;ta a U11la íl1-

'!onl1;li';:il. di:-;sl.� s,s, uue ��

eS('ldlla rl,)' \-a!f' d() l ta -

ja i l);'l';t ;t 1'l':tliz:tç;lO da
manobra Ilhe( ]vct'l'a a di
versas raú)(:'s (Ie relevan-
1(-' i'11' ·,'J;,"··i·,. ('(11111) se

iam: "tcst" rle resisten

-IF�a �lc�s tr()l��lS Si)]l a ju -

nS(]IC;(n da.'. R.:\1.: atlap

para assegurar a passa
'�'e111 do projeto.

"A NAÇÃO"
numero do dia
50 Cerrtávos

"

.

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

AléDl;ia del10nibus
PROCURO, P'Jnto Central Loja ou ,sala de Frente Para

.�_�:,��-':J�J

Instalação de Nova Linha ERNESTO STl�LER

HOTEL BOA VISTA
_"'---�,,---:- ------------.

NLrNCR EXiSTIU IGURL

ta 111 rt'!.�'iôe:; onde os co.; .

t umes c os própri()� mei: lS

de vida muito di ferem cn

tre si.
CIllFumo

Itoupava Sêca
BLUMENAU 1'0'1' sua vez, atuaram a in.

rei ro contento, chegando

os. em certos lugares. os
ceber- os ()

lavradores e criadores a -

mundo.
Iballd()�avarn sei1S afaze-

I '

,

>---'-�' - �-- Ires eVII1(1111 .para (J teatro
! Ir ( 'L F().)·U COJV J.'N, 1- das opcracôcs, .chegand«,
ri,,/SUU .IlJ/\J!:/:,vUf.lllleS1110, a imitar os solda-

,DU . :dos que Se atiravam ao

�antana cl() Livramen- sólo durante os bombar -

til (.'\,N.l - Cuarclas da1dt'los (' ataques simula -

.-\ I íandega loca] apreen -

I

el()s. ,

&'ra 1T1 um caminhão vin-!

teát ro das rnanóbras, cr-i
ando embaraços (l sua po
»ulacâo.

Balcanico f) Fiirciti: Ferrito-

do de U ruguaiana COJl1'
l1Ierc;:Jc!(lrias ;lrgentinas. ������������_�_R,�·�_������·����������������I

O valor do contraba n
dI) é ava liado em rem mi]

,MERCADO DE ·AUTOMOVElS

- JOHN L. FRESHEL .-'. Fundador �
.

Rua 15 de Novembro N. 487 - ·8 L ii M E NAU

----- ,---,----

UMA GRANDE FONTE DE
LUCROS

E' o· tituIQ do interessante
folheto que se envia gratui,
tamente ás pessôas do inte"
rior e dos Estados que dese
jam ganhar mais dinheiro
sem prejuizo de outras' ocu

pacões.
"

Escrever para REX STU"
DI0 - Caixa Pos�al, 1616 São
Paulo.

EM SEU FUTURO

- O!icina Autorizada -Fpbricação de Eotofamenlo .-

Retihação e Ajustagem de Motores _' Retificação dI':

Yálvulas - Salda Elétricc. e a Oxíllênio

CASA DO AMERICANO
PARA fERIDAS,

r.

E C Z E M, A 5 I

'} N F LAMAÇO ESI.
COCEIRAS,
F R I E I R A SI

I ESPINHAS, ETC,
D_VISA' Bt,

. '
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