
amos
Pôr" jtl�1 iticar ii vibração

cc Com que o povo de IHUI'IlllHiU
rect:be o Snr, Dr. Ncrêu Ramos,
bm"o lembrar 'lUe. o ilustre

'

tente nóo só
.

é Utn d,;5. me is
nos lilhos de Santo C(jl(lri�(jt co-

.\60 se ri! u
'

ceg uet

um i\ugilo de

pc

Ic-

At�.car, por exemplo, (j

educativo do Gô\êmo Nereu
....' Ramos, nõo é so mlu5tiçu, é vi

i .Ieza; é pusllcaimídcde .

mo

Ies nn ccnófÍo políiko nacional.
S. Exeio. nuo .1 um político

vulgur, que Se lêr.I.O exaltado li
custo cfe ignomínias, [-tõo_
S!', DI'. NEfell Rsmns, pelo

Quem não sobe que em

reeentos do Edfido
criados mllhões

.

de escolas

todos
foram

isolo-

I
V

legricade do seu

desconhece o zelo, espe-
de ac;ãoi
elo Srir . govcfiiúflte

111) hi?r(Ípii'o
Ramos.

que (I preclaro
devoit1\"o ao ensino plíhiico?

".' Em que pese aos grifas €sterto-
.

'

I .

.... i"ü;;ó� dos adversários raivosos, üí
". '(',tá �m plenn funcionamento o

..�. etÍücaçiío pública, POfü dom fi for
....}i1ol reSi)OSfll 005 dem(i!Jogo� e

>:mbiclorêS de intrigo.
(l'iH: f"le ii Illocidade cMari-

mentiríi5
ordem soei!JI,

de democrala; ê

o Snr .

;: ho·de
boda i10

ver de jusjiço pmc!amor O� iUÉ
'rijos ,iloliellóv'pi;; tio cotnrjneri'il�,
cuja vidà tem �iilo devotado ii
Beidade da SUcl tErra,
Troam, ne;;to "NU' ,Je iniensú

ogitQçõo; os vozes "dos inifigos in-
. concielltes, cujo idealismo é
Quistor posições a qualquer
çe, contra. � od;';inistrecôo
ifusfre homenageado,

•

Mos, para responder ás
tivá.s do:. despeitdd�s �.
onragoní�tas, não precisamos co

talogo� oquí os ��ondes empre
�ndim{lnj-os do 'Governo do S�r.,
Dr. Nerêu Rpmos: Não

assistência sanitária foí tam
uma dos

'

gran'des idi:alizo
.cões do: Snr. Dr, Nereu Ramas.

··;.J'lano de tamanho envergadura,
nãG p��eria. ser levado o

efeito plénamente, a' não ser no

.. decljrso de vários anos,

,O SR,
.

ESTARA' DIA' '15
EM S: PAUlO-

I J l( Meridional) - A

sõo

lo.

, dús

. solarias.: sus-. mos. mais gente e menos, muito me

{} ,re�to, q'ue era o � 1103 o QUe' .repartir, para dor de' co

. Br.asir;, q�e' ,�e
'

�rr�njasse, Nunca.vi-I me" o essa massa. demogr�fica.!tIOS a IMlÍ\lsteFlO do Trabalho pro-I No mesmo sentido, depoe o rela-,
curondo incutir no operaria o. senso t lario_ da comissão norte-american,oda responsabilidade. Ou seja, que ,",ChefiadO

pelo sr. Cooke, o qual veIo
o: mo.ior 'solaria importava no maior 00. Brasil, j em 1942, 'estudor nossos

: volume e. 110
. 'u1ehor . qualidade de, possibilidades de cooperação economi.

tll com 05 Estados Unidos,

llIfO.ide MQr�o Tavares, dando ;im
rpcssão de n�vos acontecimentos que

vieram reforça� a suo previsão: apoio
r, U. B, pelo candidatura' do P.

D ..
chefe do ditadu- '(l.

O� peritos "yonkees'�, não' passavam
de ormo%eÍls de appelão chinês, com

dragões pintadas nas ajne!as, -o que S, Paulo, 11 (Meridional I

presidente do :r, .R _

: E" de S, Paulo

asseverou que não foi alteror1a o si-

1 úocão dos ,'. ca.ndid�lto!> 'a

.

deputados
do

.'

P _ T, B., 'acentiwndo que Ugo

. "Diório do Noite" que o deputado REPRESENTARÃO O BRASIL
Rio, '11 (Meridionall Informa 1 Eduardo Duvivier, do p, S, O,,' es- Rio, 11 (Meridional) _ AvianDu

um vespertino queremista jue o s,nr. tarb incumbido pe'o presidente Du- pero o Venezuéla o isr, João Barro!Ge'tulio Vargas monterá seu apoio á tr., a redigir o lei organica dos porti- Barreto, Diretor do Divisão HigienicClcandidatura HugO' 80rgi ao _governo I
do>, A �,ro�,o:ito o sr, ,D�:ivier ,�fír: I d" Instituto Osvaldo Cru:!, juntamen-poulisto pelo P _ T _ B, Adianta o mau 00 DIana, do N�lt�,: E�ta I te com Mario Pinoti, designado peloreferido jornal qUe somente após a quase pronta a incumbênCIa naSCida

governo para representar o Brasil na

cihctdo
. Dinlieiro, muito,

produzíamos nõo (JavCf' nem poro nós,

SI' _

,Em vez de podermos colaborar caril

os serviços de abastecim'cnto

,norte_,
'

on'cricor:o e inglês, ainda lhes pedia- ;t", Vargos discursaró
mos sobras com que atender tIOssos posição e do p, T,
tropas IH) exferior, Nem os ome- candidatura Borghi ao governa po�ricanos no bose aérea de Natol, era,- lista I pelo Partido Trabalhista. Bra�-
no:; dado' cobrir, com abastecimentos

leiro. Diz"o referido iornal 'que ai-
lIeS50S, Viajei (I Amozonia em

.

d' "t m o possiguns observadores o m .. c .-ayi&es
. da "Rubber Develpoment", em

bihdade do Sr, Getulio lVorgas deft-

Ri�, 11 (Mcridion:lll - O senador

Getulio Varg�s ovionorá hoje com des

tino a varias co'iptnis' do norte cm

propaganda dos cQ�didatos 'do p, T,

B" acomponlla.lc dos srs. Gurgél A·

l'I',orl e Eoicta' eves', O sr. Getulio

1"lorá tIOS (comicios em. João Pessoa, ,.

Recife e Salvador - Io y o

I- �--��.

do sabrio
Mas (oi- definindo o sua

B. em face do Borghi pode conéórrer poro
no paulis_ta Pelo R, T., B. ,

o gover-
,; .

sllS a comprar, poucas, porquc, no seu·

!lcverno, codo 'vez mais de trobqlha
Em Londres, 1105

.. meior,
onde eu frequente; todo

,

qu,,"'d,; cu lhes faavo da

de cinco horas dõ

no

D.
-- . - _--

;,

mecia-se de
--- --- ----

_--_--

(lU!.'. naquela, hora
brasileiro dor tudo

00 verificar
fo:!er o povo

porá t vitoria, Ge

,mi!hões de brC'sileiros pqro se-
talio Vargas nperovo em demagogia
onratoJ' 110S IImeafingsO elo Rif?r· est�-
n,,,lando {). indolendtt nacional por
todos 05 poros. Foi em pleno guer-

9ituliono,
Uma, .das

de. nutrição'
O diz é
dos As-

90S, e

cionot
va 00

e �10

culpáveis, pr.rquonto ii um" obra

incompleta, Mos os adversários,
ans;a de 'bisbilhoto r" incrimill�m o

Govêruo pela Il.!tto de fUilcioílO-
•nento completo dos Centros e

Postos ":e Saúde, oihdo nêo upc

relhcdos a crender ocs qUI; de-
.

lss precisam.
Evidente lu�ta de lealdade po

ro com I:' Govêrne do SOIr, .Dr ,

Nereu Ro'moL Se os adversários
quizessem folar de ccôrdo tom (j

!:�() conclêncie, se

seriem- obrigados
feli:/: iniciativa do

é qUe Il têm,
o aplaudir a

snr , Dr. Ne-
reu Romos e esclorecee 00 IlOvO
IIUO::, levada (I bom termo, em lll
I ur" hem prcximo, (j grande obra
de assistência scclul será cooron

i;� de jll€"o ê�Úo,
Esta, sim, sedu n ntitude de.

um udversério honesto.
r:, cama ê;;te5, poderiam desfi

lar uijuí, Se fi espaço no-lo per-
mltisse,
mêHlOS

multes nutres empreendi
.

nn!üyeis do Govêrno da
sr . Dr, Nereu Rumds.
A �lOior garaniia de ludo qucn

i u podemos asseverar, é fi teste-
munho do jlróprio' pGblillo.

�

Gnvi'.mo não ogiu á socope . Tu-
da qiiilflla foi reõlízado, ai ",tá
P(H'1 �tí' visto Cf criticado �

Uma caLisa (I Sllr, Dr, Nerr:u
Ramos IiÔO fe:r:, e por isto níio lhe
llUere1l10S mõl: - íoi ifliiq(jfe,
talvez os adversórit}'s fião lhe

dispensem a fa:ta, o qUe nôo cnr.

re por nosso conto,

Talvez os ofDSu4,tlO-
A a reolit'ade, porém, é que fe::

c qUe pôde em favor da terra de
seu berço.

11 iMeridionall - Chegou

Porto Àlegre, 11 (Meridional)
'Baseado no mesmo fundamento do E,

S, E. segundo o qual ITlOVkl cance

lada a regis.tro da candacJatura de

BUl'ghi pera dessidcncia, trabalhista

gaúcna, I D T. R, E, pedirá o can

celamento
. de todos os candidatos do

PT. B. na Se�ção do Rio Grande
do Sul, inclusive o de Alberto Pos

quolini, P fato est6 cousando gran

d� sensaçõa nos meios politicos,

volto de !Getulio de sua excursõo ao

ncrte, seró decidida o atitude que nes

tn emergenda dever6 adotar o P _ T,

B, 'Conclue qUe até lá o Diretoria
Petebista de Sõo Paulo irá "cozinhon
do'l a coso,

AS CONFERENCIAS ,SOBRE

PALESTINA

. Loné!res, 11 íUP) - Diante dos

e-
o

Coiorino, ou seja, no dio 10. de
maio de )935, no discurso Drafe.
tidu do socedo do palácio gover
numentu]: "Cljnl ,l� mG .. :-rr: Irrn[JG:S
C;':::lilY.C (; \.;�r,�nin dl� ifh::l. Ec:.t':-I-

E assim foi, porque o Snr, Dr
Nerêu Ramos, Ilflra honra e SIl

lidoçõo de seu venerando fit:li e

de seus ccesruduenos, hll� lima

"';,l1ini:tmçiio prcmoroso pdü re•

Ii,Jãu e honestidcde.

Nacão"
.�

I
EPL05ÃO NUMÀ MINA J

llifldres, 1l IUP) - Numa mÍnQ d�
xisto de burg1liugel em {.(1st Ciiid(J

1 na 'Escoeia, aconeu uma explosão' se-londrês, 11 fUPI - As organiza- guido de incendio, Um mineiro mor-cões operarias' preparam-se paro cn-Ireu, outro ficou ferido e mais quatarfrente r (> governo, que !lllunciou sua %e mineiros estão ellcerrado� numaintenção de utilizar soldados para goleria, atrás duma cortino de fogofurar il greve dos motoristas de ca- e de pedras desmoronadas, TurmasIl1i,\hões, Os chefes do movimento de; Socorro lutam desespelQtlamentepediram o apoío de outros sindicatos, poro salvar 05 ccmpanheiros, mlis o
paro proclamar uma gréve gero! em f,?go é tão violento, qUe 56 se tem pe-Londres, Vinte mil portuários já quenos esperanças de salvação,

eh troco de vistas direta coI" o pre- décima segunda conferencio sanitária
siclente do

.

Republica, do redação da I'an-Am.�ricona a iniciar-se terça.-feilei Ngon(ca dos partidos a quar vai ra 'em Corocas. Simultaneamente,
Ser posta cm discussão no aprlamen-. reali:z:ar-se-ó em Caroc<:ls o segundo
to, Aterceira republico fracassará se

1 Congresôo de Eduço.ção SQ.,\túrio.·o> partidos não firmarem-se no pa_ VVdi92se-.
od dos Quadros responsoveis pelo fun

donamento correto do regime, inte- -- ---

91l.'1ndo-se na rota dinomico e produ-

Levemos ao

nossos leitores
con hecimen to dos

favorecedores

'Todovia: foi midada, competill- Valemo-nos do m'amellto, poro
,
ri" .

00 llró:iimo
.

Govêrno apenas reproduzir as palavras do ínclito
:-;'A$' deficiencias oro cotarinense,

c
no dia d�. sua posse

sõo perfeitamente des- da Govêrno constitucional de S,
-:

--··�""�'P.�--�l fOI REVOGADA A ORDEM�-:--:--�-:-..,.,..,2;;":'�;_;"".:_;-.;_....:;..;._""':':':,:_-;,:_--�--
landres, 11 (UP I - O Ministério

R t P'1 ,.

t
..

"""I ,.. •

RECEIARAM AS do Trabalho anunciou 'que o ordem,t' O a � o I I' ( a Si REPRESALlAS incumbinda o exercicio do distribuição
_

. W Nuremberg, 11 (uPI - Revelou- de gEmeras a partir de segunda-feiro,
�e hoie no. Tribunal (poro os crimes foi revo�ado "até :'que se esdllreçade guérro Que cientistas do exercito

I o situoção",
demão estudaram, cnl setembro de

I
1943, n. possibi'idade óe alocar as

IEstados Unidos com armas bacterio-
logicas, levadas em submarinos e PROPAGANDA EXTREMISTA
aviões, Importaram-se bezouros do, NO SINDICATO
Japão e parasit�s do trigo da Ru'mo-! AEROVIARIO
nia e Turquia paro opuro( os 'me- � Rio, 1 J (Meridional) _ Numero-
Ihe,res metodos de ataques - Mos os. sos ossociódos da Sindicato dos Aé.
nazistas tivérom n�edo das 'represólí�s' rcviárfos encol1'lnharom um memorial
norte-americanas no mesmo terreno, 'tO Ministro da Trabalho, lledindG

, providencias lc�ntra o propaganda de
-- --- --- --- --

--\'
elr,mentos extremistas que estó sen

do feita dentro do orgão classista.
A LEI ORGANICA

1 ._

A
tive que lhes cabe, 00 invez de ser

�irem co
1

iogo dos caprichos pes-
I soais Geste ou daquele", Informou
oc� é pensamento dos altas esferas
·inicior imediatamente após as elei-

,

'd d prebalidades 'da não participação ju- çõe� a reorganisoção do P. S. D,. rificar as consequencios da enchelltl!'. d- t 'tos do v('ura, graças aos novoS meto os
,

e

doico na Conferencio de Londres., 50-
M '

L_ d
'

vivendas operarIas nos IS ro

do solo aravel. Resti- j - dl) urioe, em Minas, oca.... e ln·Rio e' São Paulo, Se em lugar do fortalecimento orc a Po;lestinn: a organiz�,çãa A,! A FORD QUER RECONQUISTAR formar 00 Ministro do Agricultura quetuiu-sC:, desse modo, o fecundidade
I b'

.zebú de 400 c 1,000 contos, e ar- Israél propoz 00 governo
. flta.ntco SUA POSIÇÃO ram menos acentuados_ Acrescentou20 000 t s o p�1 dicla de enorme zonas, !:toie con-

rea',,'zosse uma serl-e de con-' A. C h'ranho-céus de 10 e '.
con o

• ,_ Aí está o ro",õO qUL se
&oston, 11 (UP \ - empon I'] p'eujiros ocasionados pela mesma fa-

c Getulio Vargas . tivesse fi�a!1.cio- denodos o arodez,. ferencias com os representontes dos Ford pretende lançar no proximo Gno
Que no tocante o agricultura, os do-

-'.

I' S- Pó:Ui;;.· 'NU: pf:la qual 05 omerocanos com uma po
governos Ie das erga.nizações Israeli-, un. -'corro completamente novo, mais foronl - ,

'f-
do caSOS pro etOrlas, 00

- ..... � , ..

""ikIa �Íl' . "(JS praticamente onslgnJ Ican·r.:r que o pobre Itomemj decretou '.0 na5 e o Estadó do Rio seriâil't: ng.o-�. 'pu �<I,.;.. I tas convidados o prínciipo em Con -

leve e mais barato que oS atuais, tesb Ih
-

I' d 5 h EI
.

-

'

rion· e· 115. �nmpos com a mesmo gente, .con I fJ 'H A f '

{;(, (I o lorna iSTU;O e . oras, ,e
ra ,men�oS desertos, em varlos � ',. .: ..-.,

'e oin- ang,�t oU,se, proPo,sta. OIJ tor- I poro reconquistar suo posi.ção ne,s5,e"d .'

'f
- N ssa sorte seguem abastecer suas CIdades

d bl d
e mais o pai a preguiço que óos t�s da sua pe" eroo, o

_ na a pu Ica ontem, eXIstI0 o um
I campo Foi o que anuncIOu aquI 'ob -

.

G t I- V r9as nõo se da exportar largas sobras de artIgos
f -

'sua. ou· po res,
fO! c;ue o sr. e U ta o'

, pro undo sentimento de esperança vice-presidente da empresa, sr. 00-A d' 1943 N I ' , I d t b Ihadores ru- pcro ,o ex.terlor_
d-' �

I
I

.

. ., ,

co Ia em ,00 sr. e son ,meressoU pe os os ro a

O b Ih d sr, Nelson Rocke.
que os Iversas orgqnlzaçoes srae- vis, O modelo 1948 'constltuHO QRockefeHer, por ir.termedia da' Comis- rois, como �Ie devia, Dei::tando de ira o a o
litas concordem em grande porte 50- maior modifica�ão desde que se in- I

d N .

I A R' felter é Ó arçabauC;n de planlls de umRocke'- !.5" e 09aCIOS nter- mericonos, fazer vivendas baratos no 10 e em,.
br�.o futuro da Palestina, Cada .or- I traduziu o modelo "A", em '1928" e

, I 'd -d" d' 'I homem de Estado brasileiro, Ele e - \
(·0 qu,� era preSl énte, a I ela e S. Paulo, a gente que querta orgar

gOnlsaçao
_

tem s�u ponto de, vista \ possuirá a maior porte dos acessarIasI •

I d sue; fúmiHa,. há mais de um quartoorganizar o primeiro exp oração mls-
o terro ficava impossibilitado e ter particular que n1erece ser examinada I de.. modelos atuais, pois os motoris-d -t

- ,

b'l .

I
- de sécu!o, .. se. consagram, qqu.i, á de-

I I "A d
ta e cap, aIS americanoS e rasl el- onde morar, na metropo e carooca co-

pe c orgol'lisaçã� mundio gu os
to; parecem fa%er questão disso.'L" 'd d

- - fe$a da sqúde do homem, Agora,

I
ro:;, oueltlvan' o o aumento os nlvels; 'nu na bnndeirante. I�raél" , Como representante intet-.

k aparecem) para curar a SOlide da terem ogro-pecúorios do nosso pa.ís, Os Um des itens do progrorM roc e-
nacional do ujdoismo ortodoxo nõo

I d f I F f II' res'lde no uta contra fi m - Já i!r(lm.o�, u�. .vo.stP hospital; e, '

d "

d
.

d' \
na re:iiU to os oram t,lu os. 'rocossou e erlono

,., <. ' associa o, o agencia JU alca éseJG
B t néSte seculo lias preparamos poro • � ,

I d
te- redondamente. o Ministerio do Agri- erosão.

.

Esse, segundo o sr. e nne, ',.., � .

quI' eSsas organosoçoes sejam evo

os,'
d T d ser um enorme deserto, DaqUI. o 30' '- -

d d
cu�tura', Verificaram os norte-ame- chefe do Departamento e erraS.o· Cllf c()�slderoçqo antes que sela a a Reno, iNevado) 11 (ijP) -' Osd U

-� anos ,dizia-me há tempoos este lavro-. ser impossivel trabalhar com Ministerio da Agricultura a nlao
uma clecisóc> fínaL 'olhos dum assosdno condenada lie incampetencio c a burocracia dos America.na, é um problemCl contioen- dM' di;! ��!1j$l, qUe é Geremia lunar- _.....--•• -- ...__ ._._-� -�

"
.

d
- �,..

.

,r,ortc! e JO 'executo 0, contonuoroo ono�ses autCll'Ídodes, Assim, o crise ta!. O empirismo do lavoura cen�ro ['elli São l'oUlo não será mais do qUê
V-Iver, no rosto do carcere'lro, Pou�o,'c'! � dos Correios í: Telegrafos baixou' umaolimenfar. contirrua oberto e,' agora, c sul-americana tem redundado no um grande "curral,

'.
NossM .

terras,
.

,....'
It CANCERADAS AS liCENÇAS olltes de morrer na comera de ga% circular chamando o citenção das re·

agravado, porque o e%odo do campo (!,npobrecimenfo da fertilidade do. 50- fertéis estôo aca�...pndó, :.',.e (10m,em I ei". 'prosClo local, ontem a' nOI-tA, o crI- _ f

'

f d I � pentições "subordinadas sobre a pre e-
J)c.ra 0.5. cidades 'só' fem feito ovolll-. '10 tlas Republicas da hemisferio, in- n<k·· troto d.e ,recujll!ror _,o·' ecun I< 0-

!
.

.

d I "D' f'''' Cf'
." .

h DOI dr�s 11 I (UP'1 _ O governo' minoso doou seus olhos 00 carcereiro rellcift para· os transportes de malasmar. se. A Eut:opa não· se tendo re- dusive 05 'Estados Unidos , Alí, po- de e cis, . e os atos em pun o o
.

I "..

pctci"lmente i c�go em cOltsequencio
.

.

I
.. '< .'

t SI', Nelson RockefcHer sé propõe á cemcelou os licenças tle todos os mem aéreas.cr,nstituiéo do ponfO de' visto eeno" rkm, e,.xlstem servIços perl11on.�n es,
dum ocidente, e que se mostrara seu _----------......--

mico, nos�as ;n�u5ttias insistem em orgr,lliZtlÚllS paro a Llcfesa da terra, íutli co�triJ fi curral, dondo-na5, 4:)111, br�5 dtls forço� armados nOS comon-.

. I I' f'tI' d' I' d v·c.:_· de v"---as, como é com que a liaS, dos ,lo sul 'c lésfe, no base naval de owigo nos dias da prisóo, Logo de- PERMITIDO O USO'lxport0l.", provocando ti' intensificação pJr ,eIS e erOlS I' esta UaIS, a em e ��

,ti "d' b
.

f b " I .

I t' f ende-\ -a incu'r'-Ia nos ameaça, pomares, hor Chathíim e .cm olgumas esloções da pois de rconstatada' o nlorte, o mé-' DE MASCARAS
a' mao c o rtl' o ri e. {) inerelnt-n· cor,trolos partu::u ores, en '0 0% ,.

I.
co- tós, lavouras, chácaras, Igronjas, �e- RAF proximos a

-

Sondres, Trota-se clico. da prisõo retirou a porte vítrea- !tio, 11 '(M,) - A policia infar.
ti) cJG marcno dos compo�eses da ter 'ros' que �e unem para promover,

d'
.

.

, .• ,- b h' f' d I' . f d I i d 'o" I'Kferv',r na dir_ dos óll.os do morto, enxertando-O NO mau G imprensa "ue serlÍ permiti".o
" Y"l' 'paro �s cidades. Quis" ainda a' lE'tivamel!te; o combate ó erosõo, "",- on os, en Im, tu o o que oU(ja Q a li pe5S0n qU(l evc.", - ...

.
.

á I b f f I .,
'I'

�

d h (
.

t ibll'câo d" em caminhões b'!\\eíicit:tlo, O resultado porém, �ó uso de mascarC.1S, rilás não de fonto-
fcrtuna. que " ditador', .slÍ financiasse IIlões. de geiras e. g e a oro, Te' c%er ii CIVII%C1�(jO o "mem no li Q- r.. I,. e ,,!lucros. Ide 'em lugar dI'! centemente, recupem&ils para fi ta':m,tn.. f miiitares, ,

" • "/ �C!ftÍ tanhecidQ daIJuI Q dois meses. ! sios iftt\\'erel1�es_ '

OU!!, por ,lIIotivo de ornem inter
"" e afim de melhor atender 005

servicos de odmini�tro�õo, resol
vemos, n p,:;rtir desta doto, trens
ferir tombem paro o Ruo S., Pau
lo n . 269, para o mesmo predio
afilie vem funcionando (j nossa

relL:.ç(.jo e {'Jfidflas, (J .�éde do
ncsso odministfllçúo, que uré figO
w ild"j't(l-�e localizorla ii Ruo IS"
d" Nnve ..ihi'O, 6,11. (prFdiil In
coi .

1

I Devi,Jo ii

O

TOfll:;TAS EM LONORES

-- --_ --- --_

GREVE Gl'RAL D05 MO-

prc."meteretm paralisar fodos o" portos
d.> sul entre Lonares e Brystol.

DOS PARTIDOS
Rio, 11 (Meridiano li ReveJa o

PRESENTEOU O CARCEREIRO
COM SEUS PROPRIOS OLHOS

li

aparelhos t,elefônicDs, em virtude

do que oinda' não nos foi p05-
sivel instolor um em nossa nova

séde, todos os ossuntos Que
.

os

nossos' estimados clientes Cjueircml
trotar, com este jornal, por esse

meio, serõo atel1di,dos pelo. .tel��-,·."
Iene do Hotel Würgl!s, oaprelha,.
n. 1365, olé que o Cio Telefô
nica Cctcríuense possa proceder
o instalação do 11\15S0 üi>orelho
jHojlfio, li, "1092'-

IHUmf.nOH, 12 de J(jlieim de
1917 .

A DIREÇÃO
11: li: "

OS DANOS EM MRURIAE'
NÃO FOR9M TÃO GRA:VES

Rio, J 1 (M.l '_ O agronomo Mar
tins Silva que foi designado paro ve-

REDUZIDO O ABÀSTECIMEN'j:'Ç>
OA AGUA NO' RIO

"

Rio, 11 (MeridiOl'iáf} � O, ���sti�
cin,ento' de agu() do p, Fede'ral está
reduzido em' cansequencia de'" um oci
dente no linha, adutora que está sell

du concertada,

PREflÕRENCIA A'S
MALAS AE'REAS

Rio, 11 (MerHionoll - O ltiíretor
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4tkti Fllculdodês de Viena, Audria e Rio de :Ja�eira)
Cirurgióo-chefe da Hóspital Santa Cat<Jrina

Alta cirurgia, operação do bacio, estomqgo, yiaso biliares, ut�ro,-.te: .-' Nauracif!lrgia. Moléstias. de seliltoras., Cirurgio,.plostica-
c'

'1'
��ItCl' IIC M�:: � � fi 11 II dos I� os 17� :

'. '. -,
_'-",-..,,_':l--,,-_,Bt.II�A.U= - NHotpifal Santa C"torinfi- :.- �'----d'e' .0.'·.. ' '1'·:··N··

c

.•E"·
.

B'U'.' ...'

Dr. Angelo de Côetànn, �omunica' �os ,seus di;n�es. Cl. iostalacão.
.

seu Consuitorio' med'ico oi Rua J5 de Novembro N;. 1043.' -' 00 I�do da, \ .

, ,

.

Formada Cénlral.
..

.

'Preços de costunie.

, DQMINGO (is 2 horas ,e <>5 ,15
DOROTHY LAMOUR - EDDIE BRACKEN � GIL ,LAMB e�'"

"A FAVORITA DOS DEUS_ES"
'.

Um verd�dEâro carnoval de alegria, de cores, de' Gm�r, .
dê

C de sarogns, ",uma ilho, de pra;:ere< e num. mar de 9arg"lhádas!
Um sedutor fQmonce-coloridol- musical, o\l!enJico sucessÓ/'

'cezíJ da Selva"!
.

A película "que. desperta a vontcde e a pra�(!r de QP�oVGi
Acamp. CÕmpl.· Nac .. e Metro Jornal.

.
.

N.B,: - !:- sessão da�' Z terminará a tempo dos\. .'

. o sensacional jogo de' fufc boI.
em geral �'<'Tratamenta' pc-I i �"�,

Na"a.o.77 I HLilV� .• 'rI 1�1
fwpriednde da S. A. "A NAÇÃO�'
PiretM Presidente: Alff'úl,) eaUiPQS i
Diretor Gereii!'e:" HGnOTfifo Tornefin i

A55INATlJRA5: .

IIAmtnl ,. ,. CrS . 90,00
SemEdre .. .. Cr$ 50,00 Mono-fJsicns e trilasicos
T,im"stre .. .. c-s 30,00 i !?'}i }:..... X f,{ O'N li( A O TH. Avulm •• •. c-s Oi},5fJ l

I
Cai<o Pc'-bl.' 123 - TEldGUEOS, 12% '" 11:?9

'1"d�:I:r:,�I;':o::: F::,::,:':::�: I ���[2BiJr2l�1l[9j����[§jlYl�[§j���I9l�
•

REPRESENT��i;;S�05t<lJ, 38

'�1 R AnI�n(l RGA I�IGTOR �1.-''fZ";:.,daS.á vista e �,�ng;,,;,razo. "':_i s i

te,
m

� R�-Sm�M � ImpreMo ula·l� U. I� 1 J ", ' .�, f' "� ,�. �, ."r, �.--,'-.��',,������������������PraÇa GetllliQ VQr!jIJS, Eclifido Od"<m.� � BJ 00'S,,!a R02 i !� � �

",! '[ .•
ii E D· I T A J_Em S,

:::10; �:::��f,d:4�mprensa � Os Com peões do Ar ..� t10L.U"."M' ,S'" IA-.. De ordem do Sr. Delegado Regio�,�
IYI �. . nel de Polida, levo' no "tonhecimentd '.L� m CIA. NACIONAL DE SE�U�OS DE V.IDA E RÂ�OS ELEMEI'ÍTARES dos Senhores interessados, que '(lcho� ':

- -- - \ f3l P. � ,. "

n n A I iinn I f1A iTO S A 'IiJ"
SI' aberto o prazo para e'níplciêéiriteÍl�

.

E D- I,TAL'; �A�A lU
_

IUJlfinllJ 11
.! i � �de�nt:n:i:\s�V�o A�:ir�::o B��:::��: uro 81 - RIO :ov�� !����o;a ':�::��t:;:'Ô':",::�: !

,,' I.� ; nhonete, a co�tar da dia 20' clo'·'eQr�
.

:Sd Rua 15 - 481 Blumena�. IXI
J o j,. o P o R T o rente- mês até o dia 31: do irtÉS!na tDe ordem dr; sr, Prefeito, torno pú- �;t!!'Ã:'wiA!-r:;:H:;;::F-'''' -.._.w !'Ã1f':l::"!

IXJ
Rua' 15 de No'tc,mbros 1371 mês. - Findo êste preso, '05: infrilt0'1 c,blico Que no mês d" janeiro "e arre- ,�oooo���btJl21��oo fY.i���gg�����t21 FOGO __ TRANsrORTrS __ AÇlDf""T� res pagarão" multo'regulamenfaf;"!'cada nos tesourarios ria séde e in- 1

"Rf5pónsabilidadi!i Civil Omnibll5 Blumencu, 8 de jeneiro .de 1947�'
tenclàl1cio$ distritcis o imposto de li-/ .

'rronsporfcitlos) ABILlO DE OLP/EIRA ,,'

cenço ,óbre cutorncvuis e caminhões, Emnrêsa Interrnediaria de M� l� lrauJ·o .,.. Escrivão ii"

referente OI) exercício de 1947. I,' fi"
----------------

O \ ib
.

t
• '.'

r '

Congestões do fígado?S CGIl ri Um cs, que non sons r- i (MATRIZ EFli FL01UANO'POJ_,fS) I FIDEINE BERGAMO_ Erozerem seus pnqnmentos dentro do i

(I.S· ,.R A.S. I .L\.\. todo lar previdente .nuneaprazo acima, poderão ainda faze-I" I! <rI'ã�ULOâ DECLJ;,.�ATO'iUO§ _ NA'l'URALJZAÇõEl' "

.

" daevl\e fal!ar. FldDEINli': IU�R-nos mêses de fevereiro e marca, (lcrC'; , E

I AIO, Indica o com .gran-,
.

I ',ltiearr{'ga,-,,� �le quatsquer SSSÚl1tos junto ás re-
.. _. ..

.

d t
..

.

eMas da multo de 20%. Terminndns I
.

'h' ". d S
.'.

G"
.; es van ageng ,nas . :�o�g�s-. pm·tic,ues !)líb1icas de Blumenau, Floriartó{lG-iís, Hia d ..s (1)mpa9 lia' e

i

eeuees . eral! tões do fígado.· perturba-C5 prazos ncimn monclcnodos, "c,(io ',' J.' 8 "ões gastro-intes.tinlliz_ ,Nàs,àae1ro. S;lo Pauto ,f' Porto J·;.!é!!f"-' - �.ul-�t�··��� .. ·�"""i·-" C
. I ItI" 000 00000" "

.

t 'd (. 0- � ./ �I)

I'
,,'" n_ ., "�'''''- .,'C�&1..... onitn n. rell ...... .',.. ..... .....

.

.. ,.. ..•.• .. .o. . r r bafar acia
,'.

dreO'a'r'l"a"
ex ra; as cer'llIúeo; pa.ra fi ",,'IHa " -

."
I) S m. s 'e .. L',., .. '

'"ESClU'l'O'mO PA.RA o VALE DO ITAJAJ' d- t'b 'd
..

Rjm:mça execuí ivn .

r 1- I N Reserva .. ,. 30.000.000,00 Ou coro. oh 1&5 reI .Ul Lord'" •

J d M
"

I f
I cua a (e Novembro n" 4.15 - tO andar - sala 1 .

'1::'1 A.- Marín o la. '. ta.• ,
Diretorin ua Fazen Il unlClpn te

I {Altos d,'''A C :tpitaÍ,' } __ :li L U M E N II. l_ A�,identes,..I.! O�O fi' TransPQrte� Caixa Postal, ,245, é#:dti'ljá,Illt,menau, em 2 de jaileiro de 1947.
, �'Paraná. .

AlfRWo KAt::STNFR r
.�

- -_

Agentei Gerais: ,5chwadel'er {7 tia. Ltda.Diretor
Rua 15 de Novembro, 505 - Sobrado - fCaixa. Posta! Nr. 79.Empr�s� Comercial :f1Sp8tcr Gereil parb' bS Estados dE: Paránã e'Sarlta Catarina; PW·HO COUTO

Gross0nbacher §� A.!,�.-·------.......____-

MOIORES ElEIRfCOS
m,elhore�: ..qualidades

" . ,
,;-. para corrente ,a1teyl�da e parâ ;adtltn uladór . .•. ",.'

.Ó;

Discos':... Eletrolas �"Toéa-'Discos'" - Refrigeradores ____;_ �I aqul 1�3L de
Costura - Maquinas de Escrever' - Bicicletas návas garantidas � Cofres

Fegóes. ---c Material para rádio - Material eletrico em geral.
a R A D r o L A

20 andar - Sida 1

Dr.

OFERECEMOS:- Artigo� carllava ,hc:oc,: - Contel'is - Serpentias e Mas

S<l S. A .•

"

, Oti'l11a oportunida,de .

Vende-se um. terreno á Rita Almirante .Barroso com' mim 5000 mtr2, Rua'I5 de Novembro nO
Preço de m:asião.·' In'/armações: E. KrlaeseL na Fabrica de Chapéus Nel-

COMI'RAMOS:- Cera de abelha, quel.,\H;r tlUontídalfr..

3} l;-a{dl�1{�T:ro da 501i[;lri2
}()lL� ser rc�o!\"ido pe1.1':J
:_A I SUL"') TEi',JI:IF�I\5
:)t (�M'vlA!{CC) ;vlU�j)[':),

,.
"
o

JS�iUSÕ Kolynos! �

diz Merle OberOh ,J:

LJ !njq:�us a,no:. e.":pf·r!nl-t'!lt� ...

tL�ii � ":C',�píC canl bLHl.;; resul·
iz.fl.'s. LiH 11U;lS !lürJ5, n"lJ:is ou
�1l��H.Jl} 5.( Hi r Íj(. (;J ��ti o docn
�it h v I' ..lo pcr igow ,parasif.&

CüM OS ,DISTRIÜUID0RES'
I

:!;�('� ",'�;:: i:1,'i�'�<I,?fj'J "'�," '*'. �.
"

.

__
.

__ 1BANCO DO BRASIL S.A. ;

Victor, Probst &-

. � . . "

'.'
era.�"Ç9 à aUf,;ê',Jl.-:,5rÍa,Dr-oganaoulà

t n í.k fj:m. C1ffiiligll Mendes
t!>;'��;".:tl ?JO)"HU.. 3��L'J - 5;C.O PAUtO
�:;.�s.·; ..?a"!��i;,",r��;;;;;=n:r�;l��

:).

}!LUMENAli - Rua 15 de ; Novembro, 1236
'Endereço Telegráfico: "SATEUTE'"

Foz 'todas as operações de descontos ..,_ Empré,tii1'los - ·Cambio
Custódia -. Cobranças - Depósitos _ Ordens Cc;. ,�
Cerfeiro de' CrfditG Agrlcola fi, Industrial -:_ Carteiro, finÓnciomento.
Agênçias .em todas os capitais ck Estados é" principais J.:ráÇGE

Corres�o!ldentes" no

.

BLUMENAU

BiTS americanos, de aço rapido, d�· todas as �edidas.
BROCAS oirieriéano"s, de aço carbono e rapida,' em milimetros e pac

legridãs, maica MORSE.
SERRAS' americanos, de 10 e 12"1(% e ]" >:�m 24, 18 'e cIO dentes.
TRAFllAS americanas, de diamante e tungstenio para. trafilqcão.

'de oróme de cobre e fe'rro, .' ,
.

•

VIOlAS americanas de todos oS 'am.anhos e medida, ..
. LIMAS americanos, de div. taman hós, da {ObriGo NichoI5e�, !( [';. F.

mobilisan(lo�o COn'1 nloveís -da'
João KeUer "Importador iSAO PAULO - Av .. Soa Joaa, 1276 -- 'CaillQ postar 3283' ",.I', EndEreço Telegrálicr> JOKE-

--_._- _---

Dr•. Gebhardl
......... " .. ,

'�nHnada-55

.Amadel:l d·a.. Lu·z

.' Ulmer laffronf
CORRETOR ;

KA''N"'" 'D"'S"'R""'"
.

,

.
-

.
.

-

., ,

�
.

. .'. • -: .:;", �'. : ':, j';: :...:.:)� ':f'- :! ".'
.

. '"

':

� -

"'. -. .'.

_: "': .' '.

'!'�:, .

BLUMr:::NAU ...

·

Cafxa . postal,

FA,aICJ\, .DI: C'AMIS'&','
A MAIS PERFEITÁ CON'1i;ECÇAO NO RAMO'

�. '." .' ;'
.

-
.

OepaçÕC$ ..,... Doenças .dll Senhora&

ESPECIALISTA

,-"_-'-
.. _. ."' �.. - " __ '- .. - "'" .,.� ...;_, .. ' _.

Lembresa que 05'

atraentes

·5ÕO, .artisticamente

.dcs pelo

ATELIER

da

RUA 15 DE

, .'
� ."

.
POR CORRE 'SPONDENCIA

Para difusão do único m6!ó do 'brasileiro, a ASSOCIAÇÃO
QUIGRA'FICA PAULISTA ensina gratuitamente. InformoçliK: ..

Prof. PAULO GONÇALVES,ruo 7 tile Sétembro� 107, 1. e�., ,.,
RIO DE' JANEIRO .

Praça
fu, nbaixo. assinado, tleclu:o ao comérci" em geral filie

fábrica de soMo t�TRELA, sito !Í nlC Amazonas, 71

quolquer onu." 00 51'. i'erdillando R. R. Curr

sendo a �l/a. conta legaIs será imedia tamente pagll.

Bll1ntenau, 9- de Janeiro de, i917:

p. p. Joõ" Fabiani
Franci:;co

bÓMINGO ás 9,30 da 'marihã
o; T res M'osquetekos np eJl1palgante.

"CAMINHO BLOQUEADO"
Aventuras! :Lutas sensacionQ:is! Ar..or! Herois,nú!
Acamp. Comp!. NoCiona! - desenho - 50ft e. '0.

"O MONSTRO E O GORILA "_

Fere-

.��

� � ,

CLlNICA MéDICA
:-;" ,

Dr. RUbens Watbach
CORAÇÃO - PULMÃO - F1GADO - INSTES"INOS - ,R

REUMATiSMO - DIATERMIA - RAIOS X �
. '." '.'" . CARD10GRA:t'IA.

Coo��tiz .. ri�ia:
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O 'Dr. Oscar Leitão, Juiz de Direito'
da Comarca de Blumenau e Presiden
!e do Junto Apuradôro da 30. Zona
Eleitoral do Estado de Santa Catarina.
faz público, para conhecimento de
quem interessar pcssc, que, em reu

nião, realizada na dia oito do correu
le mês, na edifício do Forum, desta
c,clode, na Sala do Jurí, local designa
do poro os trabalhos da J unto, foram
tomados as seguintes defiberocões re

btivas cos- trabalhos de opur�çã: das
eleições que deverão realizar-se no dia
dezenove (191 do corrente mês:

10. - A Junto funcionará a partir
da dia vinte ) 20) do corrente mês, des ,

dobrada em duas turmcs, constltuidns
como segue:
o) - Primeiro Turma: Membro efe

=q����-�=��B�����.Wil7�����"�""����"""�""��-"Ip Hfflt1!!!f}!f!!'ií'M�E

I
tive - Dr. 'Luiz de Freitas Melro; Es-'fi

rr
' ctutin�d.ores - Vitc,rino Braga, comoII �c •

�ecretaYlo e Nestor Heusi.

�,c'
,o ! bl - Segunda turma: - Membro

efetivo- Or. Oswaldo Neves Espín.,
dulo; Escrutinadores - Frederico Luiz
Augllsto Tnieme, como secretario, e Dr
Lui:r Navarro Stotz.

I 20. Fora� nomeados

,e�crutinatores os srs ,

,----�----�--- -

,TI BEM?
�

Alfaiataria Kellermann
Rua IS de Novembro, 981

Qwpleto sortimento em Unbos,
casemjra", tlopicais, etc"

nacionais e est1"3ngeh.·os

Se m p ee N o v i d a d e s!
e!."ili'�I!I���íOi�iI�wrw���·��-!il!!�U�-�-'!���-I_i'FfiJljiiUliIii_ifIIi.liiilliiliiiE:IJ.;;:=i!iii....�jj;�.;;..iiliiiiiio;;:;;:iíiiií••
----- .:

!,JJ
�\

odolio Odebrecht
comunico o falecimento de seu pranteado chefe, ocorrido dia 10 do corrente, na cidade de Rio do �ul, com a

avançado ir.ode de 75 unos e 11 me ses de idade.

o enterramento reu'isou-se ôn tem ós 17 horas.

Pelo comparecimento de todos, cs agradecimentos da familia enlutada.

Rio do Sul, 12 de Janeiro de 1947.

4'fWWift 3FW 2FRT.

-- --,-"�--

Ginásio da Sagrada Familia
Avises PARA O ANO LETIVO DE 1947

Reabertura dos aulas

Jardim de lnfoncio

Curso Primóri"
Curso Fundamental

CIH'50 Ginasial

ClIi'S:O de- Admissôo

, Matrícula

27, 28, 29 de ajneiro (dos 9 ós 11 e

,( 15 ás 17 horas

10. de março
lo. de março
10. de março
lo. de março
10. de março

24, 25 de Feverel-o
�4, 25 de fevereiro (das 15 ás 17 hs.
24, 25 de fevereiro

Exames de 20. EPOCO
Curso Ginosiaí

,'_ F

Inscrição
20 de fevereiro2 I de Fevereiro

Exame de Admi,sõo
AG primeiro cnr- !lo Curso @nnsial

es
..• <', ':fj,!�i-; .fnscrição

21 de fevereiro 15 de fevereiro

DOCUMENTOS PARA A MA"lRIcULA

'it(,
�

Curso Primário: - lo. ano - Certidão de idade

Curso Fundomental: .:._ Certidôo de aprovação do ano anterior e

DOCUMENTOS PARA O EXAME DE ADMISSÃO
A, requerimento poro o Exame de Ad missão, junter-se-êo i

, o) certidão cle idade;
b J atestado de vacina, passado há

,- -

!'cJ ntestudo de scndcde, com firma

'-.-�1'�� j'
.

-�.�(l ��'�'_":W'., 1
menos til! um 'trno;'

reconhecida.

requerlmeníc (isento de' selos), ,"�"'�"�'

'�:�"!l.;,,,,,,,t. li, �4' ""'" J;
-

� =,y;<'l!!llW�...... �:", './-'lf"""';'

lANCEMOS um olhar sôbre as casas que

j formam um bairro residencial. A impressão
é que a vida alí transcorre serena e sem

preocupações do futuro. As criaúças brincam
..os jm'dins, e, :;os domingos, é como si em cada

resid':;ncia houvesse uma festa familiar. Assim
, é hoje, com efeito. E amanhã? Dentre tantas

crianças felizes hoje, todas t�rão a possibilida
de de uma educação adequada. que lhes ga·
ranta um [u uro feliz? A resposta é' simples.
O seguro de vida é o guardião do lar. o sus

tentáculo da coesã� da família. Para a reali·

zação do seu seguro de vida escplha u!_ll;! Com

panhia que lhe ofereça todas as gararitias mo·

rais e financeira's, Nêste caso está a "SÃO
, PAULO". uma Companhia genuinamente bra·
.ile·ra; fundada en1 1920. c que' proteg"=" com

j;uas apólices, milhares de [amilias espalhadas

por todo O Brasil. Receba cóm cordialidade um
Agente d�sta Companhia e consinta em t'stud"r
com tle a realização do seu seguro de vida.
certo de que temos a apólice -que lhe convém·

-I
I

·i

"
.

,,-UL
C O �f P 1\ N n I li N l\ (ii O N li L D E SE G U R O S .D E V 10,1\
SltDE R U A 1 5 :O]i; N O V E M B R O N. o 3 3 O .SÃO PAULO

JUNTA APURADÔRA DA TERCEI

RA ZONA ELEITORAL DO ÊS
ESTADO DE SANTA CATARINA,
COM SE'DE EM BlUMENAU.

suplentes de
Dr. Reinaldo

Schmitha usen e Roberto Baier.
30. - Foi designac10 paro servir co

mo secretário geral do Junto o mem
bro efetivo Dr. Luiz Freitas Melr�.,

40. - A Junta funcionará em to
dcs as dias uteis; das nove ás doze ho
ras e da's catarze ás dezessete horas,
menos aos sabadas, dia em que os
ftc;bo!!tos serão encerrados ás doze lta
O!;.

sete.

OSCAR LEITÃO
Presidente

--- -

JUIZ ElEITORAl:. DA 30. ZONA
DE BLUME-NAU � S. CATARINA

Domingo� Manuel· de' Barba presi,
denta do mesa eleitoral da 180. SeC
,ção (decima oitava) de ccõrd., com
a lei Eleitoral em vigor[ nomeio o sr.

Werner Eberhardt, 'para servir Como

lo. secretaria na dita mesa, nas elei
ções que se vão realizar no dia 19 de

,I
Janeiro de 1947, fica desde já o rnes

'mo 'sr, Werner Ebe...hordt, convocc

'da a comparecer as 7 horas do dia
19 de Janeiro de 47 no Edifício
Schumacher-Velho, paro inicio
trcbelhos eleitorais.
Blumenau, 8 de Janeiro de 1947'. '

Domingos Manuel de Borba
Presidente.

SERA' MANTIDA EM
POR SEEGURM4ÇA

Londres, 10 \uPl - Um' porta
Y':': do Ministério das Calonias des
mentiu, hoje, as noticias 'de que sir

Alan Cunningam não voltaria mais ao

seu posto de alto comissário brita

nico no Palestino, Ao contrario, re

glessllfó muito em breve, mos o do

to do seu emborque será mantida em

r.e!1redo par motivos de segurança.

J ,'.. que' o primeiro dia do Eira Crls,

tã começou Q ser conta.co
sóbado.

.2,

.1
I
'3 ..•

que a <atual Barão Mítsui, mem

bro do fomoso casa, dos. Mitsui,
do Japão, possue uma valiosls

sima coleção de mais de 50.000
selos diferentes" de todos

países do mundo.

que cada um dos tijolos" coloca
dos na base de uma chaminé, de
100 metros de altura suporta,
em média, o pêso de 5,600 qui
los.

que, através de estudos
gicos e de acurados e.x�mes ,�ll}
meteocrites[ o sábia, Paneth che
gou á conclusão de que <I sís:
tema solar, tem ,2.700 mjlhões
de anos de idade.
que f�equentemente os

duma criança são o%ues

da o das pais são

. q�e, ao «:ontrário,'
ra uma criança com olhos cas

tanh'os Quando Q dos
azues.

que, num� enquête
mente �evada o efeito,
vista norte-americano apurou
qué (Te' cada 100 homens, 60
eram dados ao vÍ(io do fumo,
con�umindo cada

,20 cigarros por dia, enquanto
que em cada grupo de 100 mu-

4 ..•

L.

6, .•

I
I mondo cada uma,

cigarras por dia,-

Atenção
Já existe .em Blumenau o' serviç) Neocid, por processo moderno e a

parelhamento eficiente com bomba ele trice,
AUGUSTO W. B'ERNDTJ com petente encerador e lustrador de SGa

parquet oferece os serviços de aplicação de Neocid liquido em sua

Limpeza completa da co ,cosa[ com afastamento das, moveis e

dos paredes e tétos com o NEOCID liquido. Consulte sem cem

premisse o rua São Paulo n , 10 ou telefone 1435.

E! C lIa Tecnica de ComercIo
Remington d� Paraná

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO I'ARANÃ)
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED!:RAL

�ua Comendador Aroúio no, 176 -- Fone J 192 -- Curitibo .•
Diretor: Dr. LUiZ ANIBAl CALDERARI

INTERNATO !SEMI-EXTERNATO e INlfRNATO
CURSOS: Admissão -- Guardo-Livros -- Auxilicr de Administrucéío

-- Datilografia e Estenoçrofio
Aulas DIURNAS E NOTURNAS, poro orntíos os sexos

Aulas avulsos de Detilogrofia e Estenografia
Peçam prospectos �--,-

Relogios da afamad. Mares

LQNGINES � 1\1100
Joics em ouro e prata - alianças _ oculos pu sal - artigol jIlIra

-

presentss - despertudcres -

Relógios desde Cr$ 140,00
Consertas de joias, despermdcres e relogiQ� dI' parede

serviço rlÍpido e garantido

OURIVESARIA WILLERDING
Rua 15 de Novembro, 1340

"A ç o"a
ASSINATURAS PARA 1947

levamos ao coahecimento aos nesses estimados nsslncntes, que a par
tir do corrente mês estamo! procedendo, a reforma e cobrança das essmc

turas para 1947,' para cujo serviço encarregamos o sr., EUGENIO l.ANG_.
,

Cornunicnmos, tombem, que em virtude do crescente aumento dos
peças de fada a materia prima, bem como da mão -de obro empregada na

feitura do jornal, vimo-nos forçados a aumentar a preço das assinaturas' po
ro Cr$ 90,00 anuais e Cr$ 50,00 semestrais.

Tenda em visto, porém, 'a grande irregularidade' com' que este jornal
circulou no ano passado, resolvemos, afim dos nossas antigos assinóntes não
serem prejudicadas, concedermos nos.trefermcs das :assinaturas a bonifiéação

,de ,Cr$ 15,00 paro os anuais e Cr$ -10,00 nas 'semeslráis-,

"

Dr� A. ,:Hêàtner
J, '

��i;:'�
,-

-

'-

-....,�,
Ausente até 14 - de Fevereiro.

I
!

I'
, I

CIRURGIÃO-DENTISTA

RA,;OS X
Especialidade em

Casa Me

.Artigos
08- tipos

para todos

Toda Blumenau
.

"

"

'

os a r t I g os

os

prefere
nl0dernos

CASA PEITER
Matriz e Filieil: �ua, QUINZE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lia

T b II I
AO ENC/".ÇO DE

r rt 1'\ 1
t, '( o r e S

"ZE' 'DA ILHA" I ACLAMADO EM SÃO

! a €I', d .",
'!'(io, 10 (Mcridianall _:_" A polícia.' .

��'?""�������\::{��.=:.:;.� ���� I ." c�ri_oca continúa I? matividede, ,�ros- COMO ORGANIZADOR DA f. A_ S.'

seguindo nos diligencias qua 110, dias Porto Alegre, 10

IU B I U m e n a U e n ('& e·' s'' iniciou, visando a cepture di} ds qUe o cOildidato ü terceira, sena-
,

liiiiI '" ' , torio do P. T., B. sr , ,Salg(ido filho,

_

,_ J"'..
se deliquente, "Zé

.

tia Ilhu'", ' ,

, "pisou a ter�o golÍcl!ai vem recebendo
cinore que tem engoilatlo, a polido

S 'em todos 05' encontros que, com ele ps mais, vivas demonshações de sim-

r I '
' dctle . Depois" -de ter sido 01.0 de

t �,tem tido, esté pondo em. sobressalto
fi \

[J1ça'o II
liaS pOjlül(!ções ,de vliii�5 morros" do-

vcries homenogens em Porto Alégre, °
sr. ·Salgado filho lnicióu uma excur

qui ..
Pero militas pessoas simples, "Zé, sãn 00 interiQr do estado, vi(jojnd& pa

rla .lIhil'� rpovem dó Demonlo pois o
ta' São Leopoldo, onde pairicipou do

gmnde comicic do P. T, B,' Acla-
os

Dominqo, 12 rle jnneiro de i!J.17

10 horas __ o Recep<:üo no diviw da p�I;Ii1ftro urbano da cidade.

10,30 hs -- Coá-fui! nc �,,';e social cir; Clube Noutico Américo, oferecido
pelos duo" desportivoc filiados ú L. !f. D.
Club N"u!;co Am&rico palmeiras Esporte Club - Gremio Es

portivo Olímpico - Soti :n:ode REcreativa Ipinlilga - Gu�rani
f. C. - Aim',ré F. C. - Tcbcjcros Ténis Club ,

Em seguido receberá S, Excio . os cUl11primentas da população
12,00 hs - Almoço oferecido pelo diretório local do P. S, D ..

16,00 hs - Jogo oficial do compeono to da L. B, D, ,no estudl.. do G. E.

Olimpico, entre 05 Clubs Polmeiros e Olímpico.
20,00 hs - Banquete no Sociedade "Carlos Gomes".

para .

eputadoEstadua I
Alfraado Campos

COIIERATi\'.1\ DE CONSUMO DOS O HRARIOS

COMPANHIA HERING, RES PONSABIUDADE LIMITADA

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

la. CONVOCAÇÃO
Fiam convidados os sacias desta Cooperativa a comparecerem á Assem

bléiq Ge" i Ordinório, que seré realizado na séde social, nesta cidade, á rua

Flcriuno Fcixoto n . 1874, no dia 14 de fevereiro do corrente ano de 1947, ás

16,30 hor�:, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

10, - E:',me, discussão e aprovação do relatorio da direroric,
se '1'0 Fiscal, balanço, demonstração da conta Lucros e

c'�I.!os, referentes ao exercício socicl encerrado o 31
l�.b.

parecer do Can

Perdas e demais
de dezembro de

20. - [I, ;çôo dos membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fis

cd,

50. - ,\,;" untos diversos de interesse social,
[.:II",�n(ju, 10 de ja�eiro d..., 1941.

LEOPOLDO FERRARI
Presitlente

"--�-..�---,------"-_.�----------

tI. CilmpUlbl.ii de Cimeot� Portlílnd

do p H'�n;j; tem ::1 s4"iti!'façã., de com \1.

pr ça de Blu ..na

defender os vossos

DIA RIO

MATUTINO

rnc'l!ofldro tem' escepcdo dos' etcques
I modo pela, massa ,popiilar ede policia,' possuindo dois porobe uns '

,"

03 qur-is maneja com mm habilida- como "ofgoilisador da F. A. �. e seu'

de, c'izcnda ainda á policio: "Que p;eparador' pore li brilhante" atuoção
venham os "m'eganhas", pois com cue teve lia guerra", li sr, S.algado

Filho recebeu novas aclamações quen-

Estó chegando o horo de mosí rar

de, o vosso forço! Se estiverdes uni

dos neste memorovel pleito, se votar

des em massa nos condidctos do vos

so ,partido, o Partido Trabalhista Bra

sileiro; mostrareis 00' POVo desta ci

dade, laboriosa e 00, povo de Santa Co

torlne, que não mais vos deizareis ar

rostar por promessas vãs dos qUe só

re 'lembram de y'ós' nos tempos de

eleições! .

Cuic'ado trabalhadores! Muitas íin

trígas surgirão. ainda até o dia do

pleito! Muitos virão, que se dizundc

do discursou ". Soliel)t9u Q importancia
da legislaçõo, trobabista e '. seus bene-

ele� é só' na bala".

iru� 15 d� Novembro, 1526
vossos amigos, tentarão infiltrar 110

\GSSO coração modesto o semente do.

descon fiança! Cuidado trabalhadores!
Todo aqueles que vos disser que

este ou aquele Candidato do Partido
Trcbclhista não está re9istrado, ou

Que não é trabalhista, mente," esse

que assim procura estebelecer a. des
con fiança entre vós é um vosso inimi

�L

ANa.ção 'na Socieda'd'e�"
AN IVERSARIOS" Qn:o�. ontem o jove,!" Fre�e. _

(
'. "{

-;- Trcnscorreu ontem haie' e sr:' Vasco Go,�'
do1

OTACILlO NASCIMENTO
'

Candidato a, Deputado Estadual pelo
Partido Trabalhista Brasileiro

elo' sr.

50, cnistn �o F�culdode' de
ria do Paranó e filho" do sr ,

f;C. AnIversário-se hoje
Hejgo 'GI�t%, 'filií� do

em Rio do
O Partido Trobclhisto reconhe Co1 que, votando nos caudídctos a de

cutcdo federal e estaduais do P. T, B. voteis tombem em ADERBAL RA
MOS 'DA SILVA, catarinense digno que merece a confiança dos trabalhado
res.

. '

'funcionaria dQ Em
Retornou d�. FICliiqnopolis
I ndus,trinl Garcia, '

Esteve' néstq éidad,,. já
regressado Q JoinviUe, o 'sr, Dorival

Lima, inspelor, do fabrica de Cigor-,
ros Florido S .. A ..

A "Cidade, de, Blumenau", el1l sua

edição .oe hoj�,· investe furibunda con

'trQ I) minha humilde .p�5soa_
há. dúvida que a's' minhas "reflexões",
fireram mal aos delicados nervos do!;

qUe fazem aquele '''matut,i"o''. E

lere r(l�õo.,. A verdade, é, militas
vezes, bem, dalorasQ.,. ,Paciência!. ..
lomCl,'lto gue se tenho ofendido, mas

Impressões norte
•

americanas
, .

- Transitou llntem por
um cenlÍrio denominada,' em homenagem 00 anti-

. " .. de, o sr. Julio FelOqndes,
I "milionário", com os palacetes fall- 90 governod,or de New York, o papu-

tol-tetegrofica de San�o$.NA TERRA DE CANAAN losticoz dos cmericonos mais celebres Ia" Fiorello La Guardia - "La Guar-
I "

O dia de reopuso, que intercalamos e ricos, e de outros personalidades, t.:a-Field",' Situado em, North Beach
em Miami" havíamos, destinado pairo como �'AI Capol1c", cuja vivendo nos (Long Island), cujo, 'construi;ão cus

ficar conhecendo, um pouco,' êsse que ele mesmo, o conhecido antigo 'tau mais qu� 50 milhÕes ,de dólares,
rnaravilh(!�a oblneóri" mundano, tam· imprcssj�nou bastante, tanto mais o' qual deve ser considerada como um

bem conhecido por nA Veneza do "gangster" estava sentado 110 seu' dos maiores e mais modernas aero-

Sul" .. Miami tem uma populaçõo termço, aparentemente satisfeito com '

d" 1,72.000 habitantes e tem tom"- Deus
'

to" d' D d
pertos do mundo, e QPde-se, avaliar

"" � e uo mun o. e tar c, VISI- . .'
,.'

"

t t'" .
(I sua Impo,rtllncla quando se tem emdo um impulso meteorico,' Nessa amos, num aXI, o pfClD. desse mun-:'. • _ .

'dl"alment h'd b I "
� fi1'Vlst aque cada Cí3!S minutos decola oumel rápole tropical, situada nQ mesma e con ec. o, a nearl naó' ,

. h . 'ctemza um avião, Com certa in-la�itude que a Egípcia,' habitada que nos, JlTj,ress.onou tanto Ia praia em' .' � •

si I C b .; qUletaçao, aguardamos o' momento

'foi, prirr\:tivan'ente, pelos índios Se- ,- a (e oca ano e muito mais' ,

miJloles, Tcgeste, Culusas e outros, lin(o�, - mas, sim, o n'umera a;sus- em que deviamos pisar a solamil e uma diversões aguardam o yi- ladoramente grond(! de hótéis. Após

I
sor ele New York, mas, bons amigos,sitante e nado melhor do que uma I'crmos visitada, á ncite, alguns nn'lgt_ qUI' nos esperavam, faziam com quecorrida num "speed boat" nos pode dubs", aproximou-se, devagarinho, a nos sentissemos loqo em cesa; e ap6s classicos rivais, de

dar uma idéia dessa mágica cidade. hera do nossa partido, Sobrevoamos, viagem �e meiQ hora de auto, fomos co)' entre 05' Qc.rri�5 riVOIis dtQ;di
E:n corrida vertiginoso, voamos pelos

pm seguida, pelo "National Airlines" , hospedadós 'no Hotel Belmant Plozo nos: Palmeiras e Olímpico. O ' pu
diversos canais, visitando ilhas, como Tampo, Jackonville, Charleston, WiI: i'

, '

'blico esportivo local C' das municípios
Paim, Hibi:;�- Di tido e outras, ('f! minoton, New Bern, Norfolk, cidades 'n'l lexington Ave, no' coraçõo da ci- circunsvizinhos oguorda com' viyo' l1n- De comum ocôrdo,
sorte que tivemos ótima ocasião d� relativamente povoadas, rumo a New dode, que foi sem ',durida, o nossa

siedade c raro, espectativa a desen- escolheram o sr. Josê
adm; b -. 'd'

-

" Ycrk. A primeira part
.

d' t I d
..

rolar d 90 •

t
"

.

d d f C Oror os I olfros resl enClalS mal�
não oferece muito

e Oi VlOgem qUllr e e acantonamento, • dura,nte os mIOu os, na, certeza, e a .
.' ,par,a

de interessante,.' os prózimas 15 dias. . A fe'liz che- presenciar um espetaculo: rico em ,Ion confronto.
mas, continuamente, reparamos imen-, geda nessa metrópole fascinante ti-

ces tecnicos,. entus,iasma, fibra e ;far·
<r.s : bem planeiados aerooarlos com nh f 'd" ç'l de vontade. Dificil tarnar-,se ao I' c, que ser esteio a

. candiQnamen-�s inúmeros instalacães m,'l't t f •
.,

cro�isto' •

I t'
.

I' ,ares, os e. " e OI, .tomando-se uns "drinks" .. ImparclO va IClnar quo quer
. '" _ _f'!l:r is, hoie tti" N f I, en re anta, estão, no . Ilrognostico,. d"do q potente igualdo-,

uma e 'z Jnlclahva .

que partiu
maior;"', abandonadas.. O vôo sô- ,na Boro S�voY,-Plaza., Ainc1a não de de forcas e á, comllleta aus�ncio

di) sr. Per,eiro ,Junior, chefe da re-
bre NorFo!k foi interessante, país estavamos bento heinodos" e por isso do logica 'no futebol,' Possiveimen- portagem esportivo da P. R, C.-4

."o�. na Chesopeok_Boy, centenas de,
f'S drinks fortl!� já mlls,trarom dé! te, 'cama de costume, ,0

Radio Culfuro de Blumenau, imedia-
n(jVIOS ele guerra e de transpDrte an-

1'>ronto o seu efeito' mas' 'c " I I f· ...·• b d' ",. orno, o ne ' .. '<1ro o" an o; ven!=edor .. ,

,,�rc.do", pa. ro os quais, agora na paz, ,exe.rc.ic!o .fo.z P mestre", ',logo. prova.
'

-
.

- uma vez, no entretanto, "deve;ó tro_no" parecIa haver aplicação, O as- mos qUe podíamos comeptir t��nqu;- v"r-se o Judo entre- Q aztilharia paI
I n�('to desses cemitérios de navios foi," lcmenté com os n,osos amigos omeri_ meirense e Q reta9,uordo ,D,I'(j;rubra.
I s,�pfe,ment�� estupendo, e� aepnas,', canos, pois meia,

.
dúzia de Whyskis ".' .

!
PI' pcrta�aVloes, I'ude cantar, num sá t nôo, conseguiU-MS. abalar. AS DUAS EQUIPES

/Iuga: mOlS que 20! Levaria IDnge, demllis quizesse re-

I
Jq começou a anoitecer' quondo, I' ,

.

I'
voando sôbre, Washington, Baltimore.j lotar todas 05 acontecimentos e aven
"

,

Philadelonia, chegamos, pE:las 19 turas prssodas, .ne,ssa . metrópole, po-

I
h"rtI�, o New York. A visto (I�reQ I r6m., tl!nno que me cont�ntor m�n
,!ps<a cidade-gigante dDs arronna- cienondo, apenos, '_o. mois imi>ortantl!,
�-"!� com. os seus 7 1/2 milhões de! poro dor,· "9.,5 meus, amígos, ao me

l habitantes (a órea mois d�nsa�ente I

,habitada em todo o mundo) é ver

I dadeiromentc desfumbralft:e. Já es-
t-::vo bastante escuro, e militares de'
,luzes nos saudavrrm do profundidade
fazenc10 as avenidas fantásticas ô:!'
v('�es de coares, correndo' por entre �I' -,'-f -_-.

-,-- '--- ---

,
o can1[Jlexo de cllsas, não deixando '

. ..

. ,

V�I nem começo' n m f' O t
DR, MED· H, .PAPE

c UU_ $ re-, _

I
domes de luzes coloridas produziram

•

refieqas mágicos no asf It •

-d. 'I- "Àuôel'te otlí fins ,I .. .Itt""iro ,tle 1947,
o o um. o, e. ,

JOS maf'esto·os h' . I S"bshtuto: GIIL ARl.AtNIO TAVARES,
- orran a-teus, com ilS T ,

mi! janelas iluminados, elevavam-se j
- --

" oigantescamente, aos céus. Um tr�� II AnUfictem "e-te
rego espantoso reinava ho aeroporto, DIA,.IO

(Continuação do numero onteriOI) ! inleressantes de Miami

BAGE' SERA' O

EMllIO SERA'

Solva módificações" PRELIMINAR.

surgir ó ultimo hora,
de"erão jogar ,",_O,sim fnrm!1dos:
meiras: Os�ar;' J!ieo:'i! Schromm; A-

, "de aspirantes, ',sendo apito Ja

breu, oBi� e ;Zicó; Nic9cio, Meireles, sr, Salvador l,emas,
.

Seu inicio

�eix�irinha. Augus:o e �r::inho". ?_I marcado poro �s H,20 horas':
lrmpl<::o: :- Vald,r Kunltz e ÁreclO; ,

'

.

GENtHNO EM PÓ

CAVEIRABEHO-
PRODUTOS DfH O LIMITADA.

DRS. NEREU RAMOS
!DEEKE ,ESTARlO

C, POSTAL 2475 • iOHf 4-1445. SÁO PAULO nos !,ma, idéio, vaga," da vida. déssa
ci�acl<; gigantesco;' o farei melhor em

PUolo, ·Heiní e 'Jalmo;
.

Brito,
Hó('jnho, Braul.i<3 e RudíJ'

no Hotel
11 lU!') O Congresso· tiflcodo.
ú() Partido Soeialista deci-

AO SEU ANTIGOrConti"úa . no, 'Próximo numero)tOtUU cura.·
onna DOS CA=

Gentilmente. convidados·· pelo des·
""rta "blum'i!nouense,· ossistirão II pe-

desta . .tor�e .

na'
.

Alomêda Rio
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