
esmilitaresterába

JW�����I1��� !��ç��, ����!'�h'� �,ilp����.��,. i,���,��� ���:�.�u�,��;�:M�:=:��:�:'�,�;;�;�;��� CUBsao'rd� ,.tom,' os planos de fusôo' das for- nereos, .respectivcmente , Cada de- um secretnrlo que estará sujeito di- r,ue o governo e a Parlamento �,:,rc:r a possibilidade, do Qcôrdo entre. � ,

e militares dos· Estados ��._... ;' rdamente ós ordens do Secretario' 'da NaTU>ego,�estão ,Í2studando ,\0 pedido' s; e, a l). R<·,S. S�, sobre a utili-
.

mesmos serêo organisados;jt ... Defeso Naciinal. Esse secretario leró apresentado por Molotov em Nova lor-. ',soqão p�r_n Ú?S inilitores. dOQrquipe-
I
A,faCilidades para estabelecer uma pi- Gue, no sentido de .Jogo, os quais estão porém ccndicio- 1'\O

llitico de progrqmos comuns porQ' o. o! negociações sobre .ncdos Ó ,aprovação dd� Estados, Unidos.
funcionamento conjunto dos tres de- crernentcr as necessidades cccnomlccs G�ii-Bretanha. Ho' ,,tBlo Hori:cont�, 17" (Meridional)
pcrtomentos mencionados., comuns. do arquipelago de Spitsber- O, encerrnmentc da �dmpQnb(L, eleito,,:

, Ira! do sr, Milton Campos constituiu
, '��--

--
"

I um Qcoilt,eci�ento sem precedentes na.

Os Problemas da Desnazificação:�::i:g:::�€I:M���k�:
, I cu�omovejs CD�du:ljndo

e se desempenhassem. devide- tÍlttivos dos diversos partidos
"

de seus misteres, De certo.:' epclem Q sua cendideture ,

nada tinham de heroico esses elemen- I d d
.,

d
' .;

'
.

as os uos aon e passavapoderiomos contar; por porte de fles-�" tos. Eram, tipicamente, "pessoas
dsoas Iigudos pelo laços do pürentf,s-':�, que só vivem suas vida>

esrcvem repletas e

, suas bTd
tE' ii Radio Guaroní( na TUG Buhic, o

'

responso I i lã-

I"limites do ar. do

e$-I'.
-

mmH�iril o pcrrtdo 50ciúlistll

M beira naoquase Q tot�iid(ide dos ln-l aDg til
Umq Ilnxi'SlQ, pois t ..1 ,�a Cl)i15ide�1 di�idil05 competentes. o dilemii,�.::.: ...... iu·, nenhu'D1,i11 roce iiqileie que od"riu ao pnrfl-; gc\"�mo alemí'ill é que, entrea 115 ..w� a.. -

'.O(iii" estão criando Q nurquia admi- dú nntes de i937, é demitid.. de seí( membros di) jltirtldG ou e}HeSidentes',DI issO . 1'110 ln Pnistrntivn e sofrendo erirlcus Yi?emí?n- ccrqo , DedÜJ:-se dcú, que o filto �e{ campos de com:entmção (dós •i'E5�1 feitos não "Oj' Pê;;SOQS duvidcsas, olgifem Íloiiy'ei
nsm todos eram .l/poUticosU) Imns pslcs melhores aiém5es com quem rfie cedo é um indicio .tiprimi4 f�de. . nrlo se eilcon"tniffi em numero suíicl-�-------------------------��=--�--- de Sim convicção fllosoficu. As �rofes50rH, funcicncrlos pos-

sns nõo siío tilo simples assim, chefes de estação, peritos em
O partido nazista em

sr. Milton Campos, ' candi'Jato
'

que

do estudo

luminosa foi' inte'rromipdo,· ten
Campos' ;;lirigido uma

DOROTHY THOPSON
Copyrigbt d05 'Diodos Associados"

com e familio no po- :"

Informa-se NOVA YORK, via rudio - Verbe-
'rondo 05 governos das "Laender"

co Cf mertires
I) !l"nemi Lusins Ciay, 00 que parece, muitos

r2�1I5Qiltim-Se li eiltregOt fi T"lmadge
9:' ,:olltrole estCidlml.

Genarcl EISENHOWfl( chefe do

rôo fez referancln o processo de efe
I ilu·lu. E contudo, 05 ií05�05 meias
ii� ukiinçaf ii d€:si1Y;dHç�çijOl' como

a,siiiCí!illi a sru. Ana O, HGFn Mc-

nos.
,como Tlilmiidgi'l[ estão iastclados
P.. I'lC:io do Estado,

DE GASPERI CHEGOU EI>'Í"
ROMA

1 um hiererqulco, dirigida de
para -belxo. As atividades

·l�'u�ina\éio, esgotos municipais .etc.
p",ra com eles 'se erigir uma udminis,

que hem Iunelcne.

!jClpeira enviou Q Prestes nêo foi pu- res:

blícode no Imprensa. Esclarece que:
o presidente do UON' não assumiu ne-

Rio, 17 IM: i .

- S�gundo ccnsequi-. de apoiou
mos. npurar, a carta que Otavio Man- cpoiou

nhum compromisso elm o Partido Co-

BlLlMENAU SANTA CATARINA de 1947 ,IAno IV· Diretor: Honorato Tomelin

, .'

Homenagem',' _ _ • •• _ � _ _ • � 4 • ..-_ -_ •

á ·.memorIa
Base Aerea de Parnamiri.lD

lHo,' 11, 'IM,) Signific'ativà" ho-' rt�I',,; data em que completará mais

menàge'm seró 'ell; . memoria
.

de Ro-' aniversario de, nascim�nto o gran-
Q�e\éit péla ,'Coma�dónte ·da' Base Aé -' estodisto.

serem' hasteados as bandeiras brasi

leira 'e norte-americana 00 som dos

c"rleiro ç(\ntinuova a entregaI' carta��
. 'F u!n"-tti,,doneritt '1l�!ítu1>!(!.: -�Hog'1i1f{

,
Ir.' REUNIÃO 005 DIRETORES,:

DE' ENSINé I!',fOUstRIAL

correspondendo, um, medico
enfermeira de hospital do Esta-

'da estação de possageiros,

Riío; 17 (Meridional) A segU"- Ch,urchill dese,a crear

U!'I movimento desusado.
de

e5- .
modos pelo povo 'o cado mo�ento, os ,da'e discúrsos,' Ha profusão

. I carlos de propoanda de sua preferen- tozes, fai�ast disti�tiyos e o

cio, Relembrando os cenQs, do "Dia populor QumentQ·, 'A . impressão é o
,

.

.

_ O. mês de Janeiro paraTodos erom ameaçarias de perda' da Vitoria�', milhões de pomfletos e de que o obstençao (le 100, 00

elel-, ;,-
dr emprego e de pensóo, pelo pres- eedulos dos candidatos 00 governo do fores" nãO: ;e.rificar-se·_'á 'pois todos illlele.ctuQ.is premiados
sél' de c'açadores de cargos que obun- estado, comoro e senado enchem o querem Votar,

, J 05 :' srs,� Afonso Pena
davam na� hord"::!s "combatentes do éSjlOÇO, das janelas de gran-

,- -��.-..- '�'; GUlmaraes, '

,

orsscgens .

continuava Q, servir nas

Iradas de ferro,

de eestação

de fe�ni�� do� �ire_tores d�. ensino ii1�
dustlÍlll que trou%e aqui gronde nu

mero Ce tecnícos. estó transcorrendo

os Estados Unidos da Europacom grande entusiasmo e interesse,
No �Itillio sessâo realizada foi con

ciuMo, o" estudo do tema: "Mercado
d;J, 'J'rabàlho". As praxi,mas sessões

I l611dres, 17 (FP) - O ,movimentoei;tõo morca:das poro os dIas 21 e

3211onçadO por Winston Churchlll em fa
dI! -corrente peno a discussõo do te- vo:. '_da crioçoo dos "Estados Unidos da

m� sobre li argllllist;i:i!� d�s tlllU,UlS e

I Europa"
foi comentado hoje na iro,

$01<15' dt' Cóülú5, OrmefflrO OS diSCUS- penSa, Declaro c, "Times" que e�"

$ões o' sr,' David Jodo:e;" do, COfPfl de' SIi ídeili data quosi um seculo e que

.espEcialistas do "Iiirerumeriçeiil Edil-' o SilO reolisução ,floctiu-se sempre,

c",til!noi. : fOUi1!j�tioil" e, diretor do
I
ati: a presente, com lifículdúdes po

Ensino- Iildllsíri"j d.i Univer:idade d.. litl�(JS iil5ilperc;vp.is, ocrescentelildo: "é

C�iifiirnill.
. . ;�� I muito difidi {jiii' a Grã llretlwhu, fló�-I- --- --- --- ---

50 fazer parte Je uma O�ÇjÜi1i5{j�ÚO I,':TRUMAN CONfERENCiOU desse !jení:rG em cOilseqüenclIl do sU:J

ÇOM OS LIDERES DO jJosiçõo como membru do Comewealt e

" CONGRESSO' o:; müi� importantes inÍ'í"es5Ils de Iii-
t UP} - O Presi·

I

fromuf. Difkilidüdes qtiosi iguais
TruTúij.!'. cpnfereitcioli ontem E>:.:i.tem pum a URSS, O "Düily Te·

, peiã jÍr1meir;J' vez com os lide- leynlph" f(j% mi mesrnüs objeções a
,

ras' rep.u,blíc(jno� l' der:tl.oeliitüs do Con- I
fêspeito do liiglurerro e screve que

�(ê�s�'" . ,O' ,sr, VailJenberg, preslden-
I
li lMiü grül é bõ" e qUe nDo flader.

te' d�, SlÍnado,. aS,seguroll' Que tiS c��-I "

.

verSlJç�e( não tjverllm cafuter poht;-
i
_-

Cl}" pais ..
trataram OjHHHiS de fissüntos:

-

�..

:legi�IQ!i"�S ,

se- ia escolher para ela melhor pro

metor do que Cliurthill.

frente" . "?fisto, OS quais esperOVQfi1

recompensa cia revolução. por suas

desordens nos ruas e seus "heHs" 'jOA melhos maneiro de se goontir um

cl11prego era ser possuidor de um{j

carteiro do partido, do mesma modo
coma hoje fi melhor maneira de con-

seguir IIln emprego na :lona russa é

jJr-ssuir limo carteira do Partido Co-
Rio i7 {AN- - Todos os jornais (eso, tombem conhecido sob II pseu- crepe a diplOMacianwnistq, Os nazistas de t;iüO, onslo- ,

f 'd mlltutl'nos e vesperll'nos 10col's rendem dali imo "Meio de Vida,", fúndador e Fo: umu dos su.t!ss,,� de verem tudo UnCiOi10il () em

I
•

"

ordem. aceitavam esses elementos, ��l'rtdo� homenagens á pe�.on{tlidüde colaborador do' "Correio do Manhã". sces, Deivo viúvo
mesmo contrGliondo as vociferllçócs d) embaixador Leão Veloso, falecido DHi!mpenhou' vo_rios cargos diplomati- nine
du'; pfi!prias çorreligionaTio$, desde ontem em Novo Iorque, vitima de cos e ocupou interinamente o torga lli e yoriCls irmãos.
quP

.

e.IDo dessem com fi linÇjliii ilOS Uii] aiaque cerebral. Os jomois truns de', Chanceler Brasileiro; foi ch.efe do p;eshu varias homenngens
nevem a> manifestações de pesar de delegação brasileiro ó Confernecia t:e refJresentanre.

'I'
iodo ú imprensa liovoiorljuina e dos

I InterGiner�canQ � presidiu o, delega-j "

__ � __ '

membros do ClJnseího, de Segurallça I ção
brasileira cí Conferencia Interna-

�
da� Nações Unidcis, onde o' extinto re-

j
cil'lial da;; NaçQeS Unid�s e e%erda

I

COMICIO QIJEREMISTA
Rio, 17 (M,) ,_ Por motiva do Séll, IHi'Sentllva o Brü'sll, O extinto des- OÇÓ111 (i chtflo dI! nosso dele.90ção'

!.rE!lresso, doe ES,fodos ,Unidos,. o gl!,ne- ccnue de uma familio bohiono pois junto ·U? ·Conselh� de Segurança das' Rio, 17 (Meridional) - A imprensa

"
1'31 Ceso( Ohino, Chefe do Estado eru neto do conselheiro P,edra Leão

I
NC'ções Ullídas, ém cujas funções foi r('yela que D com,e.o queremista reo-

l0aior do Exercito. seró homen(l!ica�o Veloso. que foi. 'ministro do Imperio, si'rpreendido pelo gólpe fue vitimou-o, Ii"Cldo na Praia do Russel reuniu cer-
amanhã no Clube Militar, Ero filho do jornalista Pedro leõo Ve- A 'morte. de Leõo Veloso cobre de' cc: d 500 pessoas,

,--,-,,--"-

CHEGOIJ O GENERÁL
CESAR �UiNO

"gente

prh,ão' perpetua,
lord condenudos

ANUNCIEM NESTE OIARIO WINTSON CHURCHILL

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

r na ,o.
.mre* í ....._·--"'-_

.

-------

E' eh ado o lDotnento

ded
.' � ",

oSltaresconelen-
te nte

! �_��__.::iê]!lf-�«:.��Wi : �-i :..:�,:;:.....:�;�_L,

o tell VOTO,

Deputado'

sutragando as chapas de Aderbal
, t�l ;,�

.'

,Silva para Governador e AlfredoCampos para,
,

.

.

. .'
I #�l�: _:��'��t� ·'�.��á���::-::·< �-����

. ':� .... �t-i ��";::;:i:"�

E:�t�duaJ, legi�jmOS �epres�ntaDtes
-

da' VilDt"de,' ,oP\JI�r.
'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXPEDlENTE

'�A Nação'.'
fJ�pfi�dQde d s. A. "A NAÇÃO"

. Pi��tor iié$ident�: Alfredo Campos
;·Dir�tQr G�rl!lIte: Honorato Tcmelin
ÂS�INÂ"URAS:

o Senhor Doutor Paulo Malta Fer

rez; De.legado Regional. de Poli
cia dos" muriiciplos de Blumenau
e Gaspar, com séde em. Elumenau,
Estado de SantQ . 'Cctcrinc, na

forma.· da lei etc ..•

FAZ·5Qber que,. em virtude da de
. terminação constante da circular n ,

50 do Exmo. Sr. Dr. Secretório da

Segurança Pública dêste Estado, fica

proibido, a partir das seis horcs de

monhá do dia 18 da corrente até seis

horcs da manhã do dia 20 do ao

dorte, o v.mda de quaisquer bebidas

ale oolicas nos bcrs, cofés, restaurantes

heteis, botequins ou qualquer outro

estabelecimento comercial que nego

cir, com bebidos.

Bluzrcncu, 16 de janeiro de 1947 •

PAULO MALTA FERRAZ

Delegado Regiol)ol de Policia

Anuczl .....•
�mestre .•••
Trime$tre .•

'

••

l. :À.Yuls9 .• '. _.

. Cr$ 90,00
Cr$ 50,00
c-s 30,00
c-s 00,50

.. t

lAiáCl��� e Ôficin�5: Rua S, Paulo; 269

':Telefone: (provisoriamente), Hotel

Würges, .
1365

Caixa Postal,' 38

r. �'...' � '..

REPlESENTANTES:
�,,'Rj�j - Serviços de Imprense Ltda.

P'rci$-�' Getulio· Vargas, Edifício Odeon
.

Sala 802
.. E·m 5, Palllo: Serviços de Imprensa

I.tda,
.

Rlla 7 de Abril, 241

(EM LIQUIDAÇÃO) 20, CONVOCAÇÃO
Estando ausente por tempo in determinado o liquidante da firmo 5\1-

. pr'" mencionada, snr. Guilherme Gem bolo e não tendo, até o momento, ��s
'incides· da lei, assumido o substituto .Iegol, por ventura, eleito em ossembl:la
�ro isso convocada, é êste para, pe lo presente, convidar os snrs , aCIO

nistas para uma assembléia exfraor-di noric, a realizar-se aos 24 dias do

1l'�5 de Janeira do ano .em cursa, no predio onde funciona o café "Ponta

Çhic", em Rio Jo Sul, ás quctorze horas, para trotar da SC'I>�inte ordem
ali di.. :

a) Nomeação de um novo liqui donte;
b) Outros assuntos de interesse social.

B!umenall, 15 de Janeiro de 19477,

ABILlO DE OUVEI RA - Acionista

Procura-se
Moças de lDaíot' e

menor Ida·de encon
trarão serviço na

Fabrica de Choco--
Iate Saturno,

Paulo Z1111-

n- 6.

,

a rua

ft1ef'mann

PagalDos acima do
salarjo lDinimo.

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

MUITA ATENÇÃO:
.

1 - hn dolender-se contra lU! gripal!,
l'1!8fríadoa e tosses, 1llI6 o Cognao d.
Alcalrila Xavier;
2 - O eognao de Alealrilo Xavier é •
tmlao medioameuto existente com •

designação de Cognac de Alcatrão, por
quê é o Ú1!!oo Cagnae felto ii IJItSú ií.
alea� que tem fórmula medici1LtiL
8 - Á etlMcla do CogllaC de Alcatrlla
XaVier resulta, pois, da sua fórmula que
Hill.., valloaos .,Iemeulos medicinais;

.) Podero.o. arejadOftl* <fi f'o-rtl...
f'J.eaftlec doaf pul:rn<iea,_ con.to � ..J.
e-atrão • o, W:t.aD:2.o d� r..olú.
II) Um .......d......lcm_.. t.�
• hipofo.nto de <:4ldo.
t1 Doi. __to>..ant... co......_
UC ti .. al_çú..
d) V d.. eaIm......... da�
_ ulunp.

4 - O legitimo Cognac de Aloatrã.
Xavier IIÓ & vendIdo, portanto, 41m ta.r
lII4clu ti dróga.rlas, porquê - da 1!6
lIIIqU� - , .,.emtdio ti oomo tal �
lIM" ser vendIdo em outroIlllilllel.

\ -

Cosa· estabelecida com o fD.mo de frios,. na. capital·, fede;al, -

pr,o.cufll ...
Ireis moças muiores. de" ��. q�05���·llC ,sQ.ibam,.ler, �te5C���r, p'Ha o- serviço ,

d,� balcão. . Càrtos para' H·: ,:z: .. a lesto· redaçiío _

. ,_,

_- ,-H 1la,�.__.

_

� >;
PI.RA 5ERVfÇOS ,LEVES DE ESCRrTORIO PROCURAMOS· UM· RAPAZ

,DE H, ANOS E UMA MOÇ�.
Empresa Grafic'l CQ(arinerise S. A;

Drs ,'
_. ...

,

NICOLAT:T Sl!!VERINO uÉ OLIVEIR:A
e

ALTAMIRO S" DIA.S

.) dvagados .

Escritório: R. Tr�jsl:io 14·- 2° andar
Reddencias r nua Alvaw Carvalho" 66 e 53

Xi'LORIA�O'POLIS

____._ '00'--......---

I

COLUM-BIA:
ciA. NACIONAL !:lI; SEGUROS DE VIDA;I; �AMOS �J,.EME�TARES>'�. � ,

•

�. '!.
'

'.�- :";'�.i. �._, _;
.. .,

B
.....:
.ro.q" R

....
IOSéde Social: Av. Almiranfe arroso. .:_"!;_;' �

Agente no Estado de Santa Cata,;.. :
" :' ..

. J O Ã O P O R T O

Rua 15 de Ncrembro, 1371, -��-

FOGO - TRANSPO�TES '_ ACIDENTES
.

Responsabilidade Civil Ornnibus

(Transeunte. • Transportados)

BANCO DO BRASIL'
Direção Geral - Ria de Janeiro

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCA RIAS NO PAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DUO'SITOS A' VISTA (retiradas li vred

DEPO'SITOS POPULARES (Limite de Cr$ 10 ,OOO,OOl ...,"'_

DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50,OOO,00l ".
DEPO'SITOS L1MITAÇJOS (Limite de Cr$ 100,OOO,00l
DEPO'SITO SEM LIMITE

DEPO'SITOS A PRA:.l0 FIXO

'11/2% 0.0.

4% 0.0 •.

3% 0.0''
'f.% 0,0.';

Por 6 mêses·
-Por 12 mêses

4% lha.

5% 0.11.

OEPO'SITO DE AVISO PRE'VIO

Retiradas, mediante prévio aviso:

De 30 dias
De 60 dias

De 90 dias

31/2% 0,0.

4% CIo.a_

4141/2% 0.0,

Dr. Gebhardt "rornada
(4ai faculjades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospital Santo Cot.. rina.
Alta cirurgia, operação do bocio, . estomago, vias biliares, utéro,

_c. - Neurocirurgia.. Moléstias de 5e!lhoras. Cirurgia-plostica-
�.

.

__ J
COOI� fiO�: .. � fi 11 e cios 1:5 17. 17 floral .

JUI_AU: - "HMpiral Son'to Catarin4" _'_

Dr.·' Fausto Brasil
MEDICO

Ex-Diretor do Hospital de Honso-Humboldt;, Ex-Pediatra �o HQspital
S. Terezinha .de Erechim (RiRa G. dJ Sul). .

.. ; J.í� tJí'�DOEr:.ii:;AS INTERNAS DE' CRIANÇAS 'E A'bui:tos
Consultas: :Das S ás 12 e das 14 ÓS 17,
Consultório c residência,: Travess!] 4 de Févereira )2ei. caso após (I

predio do D. E. R.)
�·i'. t'

C H A P É U S ,: -- o maior de[jósito nest!l praÇa
C R R k N H O S PARA CRIAI'IÇAS: -- pelos preços ·mais ba-

ratos.
T O C A '- D I S C O S Suissos:- Só artigos de superior qualidade
"l� If• .Ji � ·W". i6:,�, �� �fi; f'· f�it·"i'.,_.'b\iILI�J.!'�A C O R DON S: -- I(llianos (novos).

"'" �-1 � i:,I�I:PI'IH'Ir:7
CaSQ· Wily Sievert

Rua Quinze 1526

-VAREJO E ATACADO-

Emp(êsa Intermediaria de M� L� AráDjo
(MATRIZ EM FLORIANO'POUs)

TI'lVLOS DECLARATO'RI05 - NATlJRALIZAÇõEi
EncZ!rrega...se :le .ju8Íliquer assúnios junto á� reQ

partit;(jes públicas de Blumenau,· ·Florianópolis, Rio d.
ladeiro, São Paulo e Porto Alégre - As8istenda tferdca �

ESCRITO'RIO PARA O VALE. DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro nO 415 _ 20 andar - sala 1
fÁltOa d'"A C npitap ) - B � U M E N, A t'l"i'j'

...

W"i ,I� * .;;
.�------------�-----�--�--�----

I

Dr A. Htsãtae'r
J5;F�M;'i' i,:"',.�"",,,!� � "l!'y' J ...�.....

•

ç .': "tij:--, j{
. Ausente até 14 de Fevereiro.

� �

-� .....-./ !

•
....

I�
Dr.

2° andar - Sala

ASSEGURE tambem a Sr;� uma materni
dade. feliz, cóm: saúde -e' um filhinho
fort� e robusto: Aproveite a experiencia
de milhares de mães e prepare-se para
o parto feliz ·dé um bebê sadío·e Íin-

, do; usando Gravidina. Remedio consa

'grado pela experiencia para ° periodo
. da gestação, Cravidina é, tambem, de
valor inestimavel na fase do aleitamen

, to, sendo, porisso, indicado antes, du
rante e depois do parto.

'mermann e' São Pculo ,

Quem por ventura tenha encontra

do é tavor entregar no foto ·HII9Q
que será bem gratificada.

,. Perdeu-se
"Calota" de

I
1
,

I
Resultado de tangi::; pesquizas e de elaboração cien
titica em madernissimcs -Laboratorios, Çravidina é sim
verdadeiro "segttm" para uma gestação normal e o

parta feliz de um bebê forte e .bonito. Cuide de si
e de UlI filhinho - agora - com Çravidina.

• LICAU

Um encerado novo, de caminhão, no'

I�:;�:_
do Hotel São José á ·Fábri,ca de

•

. Pede-se a quem
. achou, �;ntrego�l� _c,

no Hotél São José, qUe será bem grQ- .

tihcodo. ...; ..:

OSWALDO THIESfN.
.�

���4i!
'.".".e .i.

.

STIR" BE'M 1VE·_: .: ., ..

-
Alfai'ataria Kellermann

FORD-A.
com FRANCISCO CA�DOSO

de enibus de

Rua ,IS de Novembro, 9S1

Rua IS de Novembro, 596,

Te·le'fon'e 1010
.

B L U M E .N Ao U

�>C�mp'leto. sorti1Dento ,�m linhos,
."

c::as.emira8, tgopicais, etc.

national, e estra�g.dros arruncro
f '

NESTA FOLHA
- ,

Se�tJr� N

} .. :, ".'.
"', ,� . incl;·' pinflifa

BREITKOPF

oxigênio e eletricQ � Meconica
Toldá e estufamento de autoniovei5

I R lVI·Ã O,S
Rua Minas <:icrais, 44 '.

SANTA CATARINA·

Viéira P,I,
·áo� os

Armaz EDITAL

'm
··.1·

.... LOU CAS -- FSRRAGENS ....:.. ARMARINH OS
NACIO,klAis� ':i ��o ; •

.

' Rua' São �aulo - B!umenau - Est. de S. Catarina.

BEBIDAS .. ESTRANGEJRAS· E

Adquira

Combata. o enfraquecimento orgânico.e a faíta de ê,nimo, ...
usando Nutri!. Excelente fortificante, .feito com 6tinÍos.' .. ::
elementos revígorantes do organÍsmo, Nutri! ê·um en&
gico .•estail;�dor das força-s, tanto de adultos, como d�.
crianças. Principalmente nas convalescenças, \\ 1/1,.

•

Nutri! é de grande eficácia.
..... � �
� #.

�

J.IO.6Ii "",' 'f:-:�;: -:7i .��_. -.-._-- .....:�.- _'.._,-. -. __ -

.._.
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��portes
-

.

- Nada 'ficou airid� r"sol�ido o�erca
po celebre, recurso, do Grmeio Es-

poríivo 'Olimpico cobre .. jogo
do turno disputado com, o Gua.
rcnl F. C. Como não de'ce ser

esquecido. coso' o olvic rubro seja
vitorioso no 1.' O,D .• à que é

de se esperar, .: teremos. m.�,itG bre,-,
ve uma sensacional �!me(hor de

treçO entre GS, elcssiccs �ivaes 'do
futeb�1 citadiriil pela posse do cm

bíçÍ�nado titulo- de campeão de

1945. Coso contrarlo, a Pclmei
�as seré procr�'���d Yirt��I�ente.
virtualmente vencedor do certa

me.

Kutlitz" o mognifico médio, de ola

do Olímpico, que t�o bem �e por

tou como zagueiro substituto de

'Artur, contrarian'cio varias' boatos,
vo!taró este ano, o invergor ames
ma camiseta, o�"'invé% de se trllns

ferir poro o Co�Jos Reneuz ,

- O Palmeiras t. C. far6 reoH%ar

no proximo dia 26 do corrente em

SilO praça cÍesportiva, um interes- .-�

sante encontr�" Iutebolisticci, entr�
dois Quadros formados por I;,c(isa�
dos" e, "solteiros"

.

cuja renda

,EDITALf
De ordem do sr , Prefeltc, torno pú-Iblico que -no mês de janeiro se tJrre-

II,: ',0"':.' V".',,', .<"';_' S·
.

ceda nas' tesourarias da séde e in-ltendêncics distritais o imposto de li-

.cençc sôbre automoveis e caminhões, I,
referente 00 exercício de 1947.. I

se com. malas e bagogens poro 1
a C. R. VaSCo da Goma. ze�� c::��bu;::7�ent::e n::n::tis:l II_ O Vasco da Gama rea!b:ou" im-I prazo acima, P?derão cinde faze-lo'
'.

S.
� nas. mêses de fev�reiro e morço, acres iL

ontem um treino contra o
-

.C;d05 do multa de 20%. Terminados

o"
rARA EH7ASSINATURAS

lCI'Or.10S' co coohc�imcnto cios hO$SM estimados cssincntes, que o per

lir do corrente mês estamos procedendo (I reforme e cobrençc dos nssinn

turas poro J947, para cujo scn'iço encorrcqomçs O Sr. EUGENIO lANG.

Comunicnmus;' tombem, que em virtud::,:. do crescente aumente dbs
peços de toda Cl mctoric primo, bem como do mão de obro empregada no

(eiluro do jorncJ, vimo-nos fG,�od(js o aumentar o preço dos assinaturas pn-

,,' .-

total re�erterá. em � �ovor da Jç-
gad�r' ..., Emilia· Ambrosic L;apes,

.. sofrendo lltl.íalmente de pertil;;x
moléstia, ro erS 90,00 anLiois e Co';; 50,00 semesrrois ,

Tendo em visto, porém, o grande irregularidade com que este jornal
circulou no ano pcsscd», rnsolvemns, nfim {los nossos cnt-�go:s assinantes nôo

serem prf'judicodo;, concedermos nas rdol'mos das assinaturas a bonifit::oção
ôe CrS 15,00 poro o, anuais e C,.5 Hl)lil nos semestrnls .

Cri�toyão, vencendo por 6 o 1,
.05 prazos acima mencienedos; serão

preparando-se para o seu Jogo extraídas certidões poro o' devida co

de' hoje á noite com o Ariiérica

nos' hostes vnscainns, Jair

não/ brcnçn executivo. .

F., �. " Poro o "Tosneio !:lo. Diretoria da Fazenda Municipal dp
Arlantlco ,segundo propalo-se Illlumenau, em 2 de janeiro de 1947.

acompanhará o embaixada, solvo
I' "si receber 200.000 cruzeiros de ALFREDO KAESn·!ER

.:.,..... Bódinho, . cegunda fomos infar-

modos; pretende e.st� ano <leei

tor o aferta que lIle fez o c. f"A. Ferroviario, de Curitiba,

,
'-
transferindo-se paro a �idaàe

I.. -w:�.... "tto iI!t ..._.. 1
Sorrlco , Ha quem digq. que'. �
impetuoso atacante contnuará i

DE

ALEANDr:O B. DAI.faVO

:'OMPlETO SORTIMENTO EM CA5F.l\.1;I�AS - SEDAS - IJRINS - VOllS

OFERECEMOS:- Ar!í!Jos cmnava /�5COS: - Confctis' - Serpentias e Mas

No entretanto .'•. contrato de dois Dire_torluvos

anos.

aonde está. por Um

- O,Aimoré E. C., segundo tudo

fax crer, 'voltará este' ano, o mi-
,

!il'ar na primeiro divisão da ti-

g!], Blumencuense de.Desportos,

apresentando um pelotão de re

conhecido capacldode, reocupan

do assim o merecido lugar que
lhe foi outorgada.

Ferovicrio.: de Curtibia, ao

ahnl
Alfaiate

-o

que opurau'- o,. nossa repprtag_em,

poro
.

o seu jogo com o' Flumi-

nense F. C., por ocasião do

inauguração do seu estadia,

_ ROUPAS FEITAS _ CALÇADOS c.:;;\PEUS E ARMARI�1HCS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1393

ílLUMENAU

em GERAL

pretende reforçar o _seu esqua

drão. Houve quem ofirmosse

'Que dois grandes 'elemníos de

Blu'�enau' estariam nas suas

"

If"
""'. " ti

.-uIrOHttre§� �__.omerClal!
i!h

.

-, -. � -I "Grossenbacher S" A.
Paulista e- selecjio pculisto e I
nocional, acaba de firmar com-I Rua 105 de Nt,yembrog iB1 (aixa� 15- Blumenau

Rua São Paulo - 47 - BlUMENAU

"cooch" d�...,... 5tabile ,0 famoso

,seleção �rgentina, está send�

esperado do�jngo proxlmo no

Rio de Janeiro. Fala-se' no seu

passive! ingresm no Flameng'o,

afim de �ubstitu;r Flavio Costa,

q,uc como é soibdi; transferiu-

cogitações. Será verdade?

- Brandão, a grande centro-mé·

dia QU� já (integrou com real

suces'so- as côres do Coríntians

o Comercial, depromisso com

São Paulo,

COMPRAMOS:- Cem de abelha, ,!uolquer quantidade.

(C;i;::--:-:-
.--

-'--- ---'- -- --'

CIIN!CA MEOICA

Or" �1��a;ein:S �VaU:5ath
COr.r..CJ..O - PULMi.O - FICADO - INSTES"INOS - RINS -

REUMATISMO __ o DIATERMIA - R!:dOS X -- EUTRt)

_____ C:AR!:HbGl1Ai'íA .----

CuJ)slil�:rj� '!i? i!tisi tahd�:

Oasa dasModas wt. !i)OM l'l'ITiIlf;. �2 - �i:, i�
C o N '5 U L i t\ 5: deiS íl (és n � � a&;:$�

,
.

Blurnenau
'1 5. d·� N' O vem b r o', -3 7' 6

AI'ô al'O belo' s·exo !,... ., .

Verifiquem o novo incompo."
ravel sortimento "de s e da 85

vestidos, artigos para praia e

as mQ.l� recentes ,novidades para o verão

PARA combater as Ior�..

brigas ele seu filhe, dê lhe
Licor ele C.,C3U Xav;e:-.
!,,.lJu�l as gCl'�J(�0:- S j'l COf..11,-r;,1-
'Ji;;:,afTl a giD.n.d� efici:c�:..!
é�_t� gC!i�OSO lomb!:igL.c�:�"

••

DE

G. HEUER

Rua Són Paulo s/no - BLUMENAU-
" �� "_

-. --

r� -:

-

. < �

�

-
- _ ..

,
.

-" .
� ��: .' - �.,. .

..._
,.,. ::�4.

,_
. -.- "\ '_

..
. _. �

I DR. Z I M M ER M A N N
CIRURGIÃO DENTISTA

BLUME��AU RUA 15 de Nov>S9'

lnstaiacão de Raios X;
• ..:11

PARA RADIOGRAFIA DENTARIA:> E DiAGNOSE5 A DISPO

SiÇÃO DOS SNRS. ME'Dlcas I: DENTISTAS

�-- --

Tecelagem Kuehnriell 81 Blnme'nan
Tornamos "público que os porta dCIEOs dos, Debentures referentes 00 se

gUlHlo semestre de. 1946, poderão rece ber ou mandor receber por intermedia

de! pessêns de confiança, os juros, apresel1tan4o a Ccupon n. 21.

Ao mesmo tempo comunicamos que em 31 de Dezembro de 1946, fa�

mm sorteadas os seguintes Debentures:

36 _ 49 _ 69 - 105 - 134 200 - 223 .288 - 313 - 318 -'

lli-ill-m-�-�-���-ffi-�-m-
- 494 - 497 - !'.31 - 541583 - 587 - 612 -727 - 7·43 -

183i-
I
I
I

I

nosso escritório.
-- 855 -- 886 -- 9�7

As mesmas poderão ser resga todas em

Blumencu, 31 de Dezembro de 1946.

TECELAGEM KU EHNRICH 5, A.
A Diretoria. ,.,.,_' '.

Rpproduzido· por ter soido com incorreções. f
ss:...r:!1

'<Alt-'1$( ......

=

Otima oportunidade
Vende-se um terreno á Rua AI mirante Barroso com mIm. 5000 mtr2.

Preço de ocasião. Informaçães: E. Kllaesel na Fabrica dI! Chapéus Nel-

s.!! S . .A.. '-" ." :.."" .....,.3'....."t- .... ;'
��W· ;i.���' .Jf!-'. "",.".-

.

• i

��!2]�Ii1Q)IIIQ1���� �f§lli.JitJlII�If]li1li1íJJ

I RADIOS RGAVICTOR I
� �

�. Os Campeões dd Ar [I
I I
� CASA ll� AMERICANU S. A. II
iii' Ru.a 15 - 481

. . B��rnen�,U
.

'. ".11
I����������������������
I------·_·_-----�

A VIAGEM DA EXPEDIÇÃ AME- RICANA AO ANTARTICO
,�...,:.. ..

f
Junto á Expedição Norte-Americano c(·beça o. grupo een.tr,ol, chegou

..
em'

no Antartico - H. D. King, 17 (U. primeiro lugar no xona de entrada do

P.) - O grupo central de operações Antortico, navegando bem apezor. dos

,avançada chegou cntem frente. ó pe- terriveis ventos procedentes d" imen

�I qucna "America", depois de uma via-' 5,0. %ona giaciol do continente ontar

.

gero de 54 dias por NorEolk, Virginia,
tiCG. O Contra-Almirante Richord Cru-

I cto! es.ta região, teltÓo perco.rrid!, 10.000 zen, comandante chefe. do grupo cen

o
n,i!has. O navio "Olimpus" que en-

trai, ordenou aos helicopteros e navios

quebro-gelo que realizassem aperoçeãs

t
d,! reconhecimento na entrada, do Pao

�
.

. . . . .'.. . ,Ia Sul. A seguir .ordenou qu,e 05 qua-

ry I,' e'.n·:"'5',e'
'.

hos novips do comando penetra�sem nQl

I zona glacial, a .75 milhas dil �obiQl
Gales. i �� 1';II'�i.l.
'-- -'�

ANUNCIEM NESTE DlARiO

€OMPA

Agricultura� Industria

SE.
e

•

•

OmerCIO

BLUMEN
"."_.,

a

Exportação

CdTxo. pbstbl, ,53

L t-
· '.

.

a 'lClnlOS� Ban a etc .eS!j

de A·'·.,····r
Cod·tgos: ibeiro, Mascotte I.a e 1.,a Ed. 'e &losse
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250.
m.ento

Informo-nos o Prefeitura Múni

ciopl qU�
�

a' filial d"a Moinho
.

de
.

,

Joínville acaba de �eceber 250 50-

.

cas de farinha de trigo cencden

S� poro o, ebcstccimento das pe-

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

sacas

a' filial for!)ecimento volte

;gulariml!1te em 'fado país; ccc-:

bando de uma vez

leraveis '. abusos dos

de ocasiões. Com

das ,P"·'A"D" RiR:'·1":J1��' ",
". . .n ,na;,

. ,,";'. '. .' -, f �
.

• , '. '.� "

"

- '.' '.
.

,.

.

.

darias locais, 00' preço de· 207

cruzrros o unidade.
-o-

O sr. rBUM Hildebrond, pre-

feito municipal interino, comunl-

PROBLEMAS General
(Conclueêc da p,rimeiro)
partido anteriormente o 1937,

(ji.i. essas pessoas não tenham

quentemente ubcndoncdc, ' oto que tid;:; muito : tar�e "nqo o fixercm . .sI1,b "

mesmo 1 rerlresentava grande. forço de, com- jl�,eS$90' maior. 'As atitudes pessoais Alguns nofodos onti-i10Zisto5,

suhse- ter. O�tras que (se filil-;rllm II!! par-' valiovam' ';:Gil! OS" eltp'eriencla$ pesso.. is, rcm. poro . Úo�olhaf" � c,omo del�tore�
I

/
__

.J ou para ,protêlier Qqtí-nl;z:ist!i�.,· A

.''''''0 será
'pagdnda,

Rio, 17 (Meridiana])' - De ucêrdc ! 'elos eleições. 'Assinl, (i partir da

com a lei eleitoral não seré permi- me i" noite de hoj" nijo milis"�oderij(l
tide propaqcndc politico utrcvez do 05 partidós jloiitiçosr, candidctcs OU

rudio, comlcios e reuniões pubiiccs 28 qualquer cióad'io efetuarem propo

heras Cintes e q�é 24 horas depois !jjom!Q el;�jtorQI •

'...---

Paro Dsputcdc Estadual
fi ...

ALFREDO CAMPOS

permiti·da,
polili

pro
ca

Impressões norte-3.mericanas
''(t�nt1nuóéõo donumero anterior)

J
eirc <l'agua. O nosso vaporzinho<ba- nos' trouxe de, volta; otro- It,óeidade' ,é mont�-Ia no ignoraneio?

2<; mil:los' de viagem por essa, notu- lcuçcve bastante nas :' ond�s ", ogi.�odas, :
tocamos" .novemente, Que 'psicologia' infantil ê essa?

rua e, passando por Chippowa, JO um' e após uma �olta: posscmos .no ',:'Rock, ,em, territoríG americana,' onde os :n05- ,0,5 rUSrO$ que, sobem que °

distante bramido e estrondo nos cvisc- : of Ages" e, o, "C��e':,of. the ,WindS'j sos:'
passaportes' foram suje!tos a um '.bi�mo é, 1'�lit.ico 'e n�o sua dota

va dã prozimida'de dos "Upper Rcpids" , "ludo"Americán ,Fáll"': de' 56' m :'de:' 01" neve e' ligeiro controle', Antes, pO-'1 pOIS ,d", ·ellmmorem ,OiS
o sr. Paulo Nascimento.

.

d 330' ti I
'

"N
•

ti' 'I
rtim, sob' (I conceito do conversão, e

e dos quedcs .
(I' allu,!, e" oh, de re- turc e, co.' e" ,

e
. qrgl,lro,.:. or- rem, con em" amos" mais uma vez, os, _.' " ,

"

, Ali
Aniversari<l-se hoje a sr.

pnte, se desvndaram perante as nossas molmente, cercá 'de ·39�150·.OOO �'ga- h!lteis, ;'restaurantes; yogueómos ,'pelos .noe perguntam o que era vace , e
B Oliveira.

.::
•

•

'

'.". c."
• :, I' "':,"", ".

I
sim' "o, que é você 'agOl"a" e assim

vlstcs as 'mhjcst'osas cascatas espu- Iões de aglla se 'desempenhom;' por' ml-"llilld05 parques, ;'com ,enormes '. eeees, " .' , _ •

.' ..',' :' ,'.' . , esh.mlllom o oceltoÇ.$a � do ,COll'lunlS-
rnejentes! 'Apezof de já termos ima-' ""to' sobre' os' rochedos· do- catarata" 1l5pCCIOIS, .. para" G .. staclonamento de NASCIMENTOS

.

.
'

,
mo.

ginodo mcrracilhQs, a realidade exce- sarda 94 por tento 1 do' lodo ccinaden- milhares de-' outomlOveis, com lugares,

dia todos os nossas espectativas! Por' se,.' e, apenas, 6' por, cento' do "lodo -I-
piterescos. e idilicis paro pique-niques;'

muito' tempo, juedó';"o-nos em silen-, c:mericano, 'O 'óe,clive total,' entre !!. néssa ,atenç(íó 'se voltava, a m\iude,
cio em cimo dos �atoratas,' sorv�ndo "lcke' Erie" e, o "Lake Ollt"ário", é de 1 paro os 'Iinps conte iras, onde flores-

p�ego em massa .

4 impressõ� des'$e' grondioo eseptáculo 112 '11'1. Na.' illterím; o 'vaporzinho" I=io'; a.5 primei,rCls túlipa5- e narci- zi.ta foi uma revolto 'contra 'os con-, 7' -deste mês.

da nôturezo, não
.

esquc;endo, entre- ahacou' novamente ..... dies 'e.' consto- i z'o�.
'

.. ,"djànt�", disso tivemos, de con- dições e�istentes, suas fileiras foram � Com o ,nascimento de seu filhi-
I

tonto ;de' fixá-lo em noso filme. Por tómos já ser meio dra.' Tomámo� 1). fes�,�r, q�e '!IS omericonos, ,realmente, er.9ro�sodas com, os veteranos decep- ,nho' Ironí, acho-se em festas o lar

meiô r!� um pequeno carro elétrico misso lanche num dos ii��qs, rest?u- I
slll1em a�reséntar 'ao· pública, o lado cionodo5, c(!m a mocidade �em em- 'di) sr. Heerbrt Tre\ e esposo,

inclina60, f0I1111S levado" em 'seguido, r<ll1tes, sitos diretamente por' éimá 'das mais atraente dos catorQfGs. 1'osso- prego, com os classes medias arrui-

I
' ,

poro baixo e diretamnte ó beiro do cotorotos, no "Quee!l' Vict�ri� : Nioga,- I ��s,' pelo ;'PrGspect-Park" e visitámos
ncàas com os trabalhadores sem to- VIAJÀNTES

.

• 1
•

h F II P k" ti
.'

. I ,',','" refe. Reproduzir as mesmos condi-
rio, Ol1ue, num pequenos voporzm o

I
ro a s ar ; epols, Yogueamos pe- air,do o "Gaot !sland" [á margem 0-'

M" f' d d 1 ti'
I cões que geraram o nazismo não é

V·
,

"aMid of the ist, nos OI o o as magnificas ependencias, talha�os mericanal, Que lIe' encontro diretomen- - 10JOU poro Joinville o sr. Joõo
, . ," criar o democracia alemã, mos abrir

". 1<1' I f
. .

daple�iar as. cachoeiras bem de ,perta. per!! ir 110 �ncantro' do gosto dos vi- t,: acima dos 'quédas 'd'aguo, as quais • catlsta IODe, unClonano ü firma
. ',. .,

o caminho poro cutra movimento on- ,

_

Todos os: passageiros, ao subirem a sitcntes, vindos de todos' os quatro' �ãc frequentado� 'Qi1ualmente' por 'd
.

O d t
,8ernhordt &, Irmaos.

,

'III.
emocrallco. s emeocra as !lle-

berdo, recebiam um impermavel e bem contos da terra: Haviomos' nos' 0-' nlà;�' ,o�
.

mentis 3' miltiõse "de visiton- m�s a perda' do capacidade de ouvir
- C�m (lestino o

grasso casaco com capuz, poro pro- proximadD, entrementes, o elevaor; t d I t.J d At d b !'l'e hilíê & �,. Jo�é
flS, Viii os (e' OllO o mun q. ra-

I
rnãês de

' '

responsobilida, e o sa llm, .

teção contra o chovisco fino e pe- que nos. levou p�ra' baixo, iretomen- yessamos" ainda, roipdamente, ,a pe,:' os ,outros em geral ocom.pónha o po- I
scgrado interpret(! do musica, porte·

netronte das quedas d'aguo. Pri- te aa JlWhiTl�oll.Ropids", f' este Qunó ponte suicido, de onde, ,cada, ano, der supremo. r.IJfJ.

meiro, .. fomos, do lado canadense" ver um desfiladíra estreito, ,onde o, rio 's� lançam, ás agl,las embravecidas, o

de eprlo, o grande usina elétrica e o se aperto por entre altos penhascos, pr;:;xi;Qódamen,te 100 pessoas cansodas

"Horse"dloe-Foll', que teln, uma oltll- orremossandG-se pelós rochedos "com d d' y" I' �
d'

" ,

1) vi a. o tomos; epOIS, fumo a

ra de 54 'm e co. lle 1000 m. de se alarga novamente, forman�o as Buffalor pos�an�o por .e'l�elis�s'., �n.;N Olargura, O voporzinhQ aproximou-se yiolencio incrivel. Mos obai:z:o,.', o 'rio d
.

( D P' C b dIlr.tnas como U ont, ar OrllO um,
,

o müi, po,sivel dos enormes caSCGtas, chomadüs "wirlpools" (sorvedouros, uma. qranrle fGbrica de popel, etc,), .

e, inst�ntc;neomente, fomos envúlvidos remoinhos), sôbre' os quais pa�sómos 1'" I b IqUt ·0 i, msto Clram os suas-.f4 ricos
Rio,.17 IMeridianali Informa o tiind� que os trubo:hisfOS venCErão

com o "Spanish Aerocar". Oejlois, o
!nora ,tirar proveita da forcll elétrica imrp�nso 'que Sóment?' vinte dio's de-

I eleições em Síio Pauío.
, I bc.rato, 'I'l(mduxindo' jlor 3 enorm.es "

'

. - •.
f
o

'
<r. V

'

____� . -- � .... I. ", '" ;. ; '." -�; • j)OI!. das elelçoes seta !Idgodo o pro- "' ,a[g05 Virou-se

,""_'� j, -=."iP .;, . �'<:' I U,.ZIM".. ,A medido, qUe no.,!"'OPTOXI",: f
' .

P t'd d' II "t' It d "

t_ '

: ce.:;o re erente ao ar I a Izen a a e a va a governa or .

1::,r R A, B A L H 'A o o R' !
I mnmos,

na Americall River Road, d.., ,

I T ,b" IS'
.'

Rio., 17 (Meridonail - ,Em
"

, •
,ta ;pt! o fi unq up�tIO�

,

I
Buffülo. aUmentavam (iS fabncas pm., " .

._ d h' TSf '

. 'Adianto o jornal qUe deVido 005 trlF reunloo, e ale' o xom.nou o-

rlimenrõn. � hnhro-me 'II'! ter visto.'
"

,

' I

d'd d 'd -' -R- d E d
•

• • ,
mites legois sómenre nesta' época, de-. I 0, o presi ente ,-,o I t: o sra o Iun:m rrond!J" frobnca dn Curhss (mo·' , , I d'" ". d

.-

, ,

pois de decorrid!,5 os pr,a%05, poàerll t) 1\.10, SOl IClton o jlnUlssao pora re-

tnrr.' OClr�, fivióes1, depois a, fiihrifll ' , I,
f Ivuiifcor-se o julgamento.', I q�iisitor o, força edefil para o pro-

rie ,Jnllqui's da �illiams, e, em seGui.
' ,

I x�c 'domingo eleitarol afiml de pa-
,I,,; '''''1(1 illrfllllífão ('nnrme de moto·

'Rio, 17" (M.>"" _ Tele'gramo de Te- lidar os cidades fiuminenses de No-
w; ,111 Cltrvroret p out á !a O" Ir (', un o".

rezina í�fllrma que a Poriidó Comu�. va Iguóssú e DuqUe de Coxias. Ale-
MQit". (lp·çes épn�r."es l'çtl1hi�d�"II" : ' ,: " p.' .

d'd 'gC! o preSidente do TRE f!umin,ense
,�'r nisto apoiará no ,ia"'l a tan I aturo

,

l'r; :nout:'a
;
ainda �roduzin�o ma-

Furtado R�cho ,ao 'g�verno do estado
teria', de ,,,em.,, ,�tão pqralizadl" _.

Ilele UDN.
hoi� e pastps á, ve�dà; moS', 'porec(! ,

que ainda �õo enC(IIIfrdrOm ,-i'nteres- 'I R'
d ' d

la, 17 (M.) - .Um
�a .95. Passamos, TQ,IIowon o e el'1. ; ,

'

,

.' t�, CIOSO, daqUI, dando palpites sovre, as

pelo Delowore Âynue, "encan-
o

' eleil;ões informa
tr(1Í1do-nos loag nos subúrbio de Buf

-será eleita é o SI',
• fole;. AtrC!ves�amos novamente o';

Sebado 18 de Janeiro de 1947

Ilum denso nvoeiro coma que; de po-

Pára lljp:Üanü
Estaaual, volj

, tralJalhist

Otacilio
Nascimento

fln

o I .'R I o

NUMERO 821

sobre o,

RIO, ,]7 (M.! - o

maior parte se prot,êgerem e as

'famílias. Àrdorosos nllJ'isras ' torno-

rem-se anti-nozi$tqs. Um <dOS
meifDN' cem m2mbros do, partido
tic.ipou do, "camploi" contra ,a.
de Hitier. Outros, anteriorfente
trs li doutrino, a' elo se converterem

com os sucessos idilita"es'do "Fue

hier". As filéiros do" partido nua

ca foram estctisas, e ainda' menos o

foi a opini'io publica a respeito do

pertido ,

----� ----- �

CiiJi'iCGS,_
i ni;:�çi.ie$
"

bifl ante,

mingo.

Pessoas qu!!, ajloiQvam os nCl2'istas,
esferas, sem ,jamais sé tor-

Raiem. membr(!s do, p.. "ido, mGS cuja
otil-ude t!l'a bem, conhecida de seus

,vi:;:inhos, esccpevem 6 purga., Pes
soas que serYirGm' 'lIIesm� vo;�nto
riameilte nas "S. S: II e5coPom" tom
bem, 9f!ll;as, a ligações t"JOm' allile
riconos de prestigi!!. Poderiam ser

mencionadas os ridmes de muitós.

O CONSELHO DE, SEGURANÇA
.ELOGIO UO, ,SAUDOSO DELEGA
DO BRASILEIRO LEÃO VELOSO'SUCIAIS

ta' entre

ANIVERSARIOS

Toda ,instrução superior é proibi�
do o ex-membros ii!! j'uventude iIi- - Aniversarióu·se ontem

Creem as nossos outorida-

o proceseso de desnozificor [)

_ Acha�se engalanado o lar do

tt'rnor-,se i doro que' não se

mentalidade' com o desem-

sr. Melquíades Moreira e de suo es-

posa Do. Cecilia, com o nascimento

A revolução na- d,! seu filhinho 'Morozeu,' ocorrido dia

FI'lrillnooplis, se �

Del.. ClImpo, con· no oficioso

RIO, 17

qUE naquelas localidades residem 'mui· ,

t9s nÍilitares não prtecents ao, exe�-

"ciro e portÍlnto seria conveniente' ,que
,0 ordem .fosse �antida por forças do

I
e:<ercifo. . I sr.

EM QUEMRamos, afirmando que'(ornare encantadores parques com �
, ' •

,o i ré 18 vereadores, o P. C. B .

•�U!, museus, lagoas, monumentos, ,cd- ,

. T ti•

I I' 'f 'I
'

d' lU. D. N': 6" o P. . B. ,o
moronl o a,s InVO$ VI as os rlcoços ,dr.. "

,

II ff I '4 ;.
'..

J I ou 2 e o �, It. P. 3.
IJ Q a e os 'noras em, ponto, esti-

� _

ven'os novamente em, frente ao nas"n

Hetel. já aaara" 'ricas de' iinp�ssõe',

1"11,,'
i(lm"is l1aví'lTos ...de eSQúcer�,

tContinua na próxlmo' numero-

Df�re�o vaga para apren�lz
!er Óô mdispensovel ser de bôo fami tio e ter bom prepara escolar. RODO,LFO KANDER

O povo não deve votar aturdido ciode, o' digam sem qualqul!r
propogollda•

Cada um, em suoRio.

Exercito monter-se-á em

I'eutralidade durante o pleito de dll-

_'-

temDU medidQ$ lI.Couteladoras: da or.:

dem prmonecendo as guarnições, uma'

d.} solJ.raviso

H�ip. ,foram

poro a garantia do pleito; expdidas

pela Mi�isterio do Guerra. O Gol.

Zenobia da' Costa,

crdem, aqui, no Estada Maior em seu

Quo:ti. G;nerol. I s.t(l sucederá, �
todos GS comandos das, regiões,
�ilítores ,que estavam' de 'licença
rolT' chamados iís guarnições,. subrepticia de liquidá-lo e

sózinhos, totalitorios e ab-
.centroçõo, a pólido politico, os as�

solutos, mandando os que não pen-
sussinio$ misteriosos e os .julgamentos
dI) piaRa. contra os inimigo!>.

Paro criar (j felicidadê pela

as suas prerroga-

E' c.laro que há partido!> que se

demotroticos e se servem
a liberôade e em

da democracia, mas com'
ter os masmorras; os

S, P(i�I;', 11 IM.)

poio o

gos que veia o; São Paulo presidír o'

comido dê" encerramento da campa

nlm eleltorot dó PTB.

sarem com os seus corifeus para os

cllmpos de concentração, a qidia 011

Q cemiterio ..•
' ll'smo,

ditaduro' de uma 'classe,
tir o ex-ditador· declarou ú MerMionol E' marovilhoso o democrocifj, porque

que o comiclo le ontem foi I) maior fl�rmjte que ,(jll!;!!!toi teetll alguma coi- se'; jlrogramo

que' feve " elltejo de., cntistlrl adean:. Sll Q dinr, em beneficio do coletivi� (iS liberdades,
1...\ !
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