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ca a o ,
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ern que
tismo vai, ser posto á prova.

VOSSO'

de c.isi'vo,
atrio-

chegou a hora

P�Q6urai o. felicidade d
lnl.lniêipio de
Dr'.·

...

Santa Cat ina e

U, em particular, dando o vosso voto ao

LR M· '5da ,I V

o

para. o ao Estado, e a

CA
p,arc Depnta Estadual, se

,

"eficazmente 'os

·c.altura ..

-.' '.' .,

estorçe epeto valor
.

::.... " ;',,' .

c()r�esponder aos desejos do pOVOe
lho tótjço das premesses" em

.

Vi!S

peras de eleições, Niio Aderbal
foi simples, ' comedido, sensato.

Uma çou,so a todos cle prafet!!ÍI:
O SEU ESFORÇO' E A SUA BOA

VONTADE NO DESEMPENHO DA

SUA M!SSÃO, CASO FOSSE ,ElEI

,TO.
• ,"�SIll'J é que Adilrbàl
'Siiv'a, se'm urornesscs e

l;wúbükinte, con

. no
.

ogrodo ,púl:>li"

,.soberb�s qunlidcdes que rune em

SI (I :pes�õa 'de Alfredo Campos,
candidato á deputação. estadual.

. Não é portanto 'nécessario que

I·
nos espeçcmos e mtorno ·do. figu
.ró populcr, cavalheiresca c culta

'elo amigo' leal,' sincero' .devotndo .

J_ ..

c batalhador das causas blumencu

cnscs que é íncgovefmcntc·11l.,FItE
DO CAMPOS D� o teu vorn

livre e candente cm Alfredo

CampoS.

ASSOCIADO� I "

Remos do, Silvo
'de 'Santo Coto

algu-
de proS-

o Brasil transmitiu u anotaalti�
•

vt.» energlca ao g verne russo
Honorato TomeUn

Domingo, 19' de Janeiro de 19<H I No '.lO! fUiJcíGDa
I§o'vietica

Não

civis
i.o.

NA FILA 00 VOTO SOMOS

TODOS IGUAIS
e' inexistente e .seus otes, ioc1u:-"yc'!l

rllgistro da I candidatura norghi, potle
,rdo ser Q�uIQdos.

18 lU!') !iHil:o (file (! lir,,"io: a opr�ss(i;(c (I

discurso· !Iue.· d��prezo pelos direitos 'humanos' cbn
tÍ!\úQm (l pbofar os princípIOS pelos
qucs

.

se lufou lia 5�9undl! ':: gllerra
em mundial.
De I

cais aonde votarão destacadas persa

nolidcdes c verics candidatos, do plili
to do, amanhá. Assim verifico-se

quo (1 Cordeai TQime Comara, Carlos

Prestes

m'I,!smo laca I

direitos civis' e

vota 'tombem em ide,"tieo
Outro, como.'

6a. zene ,
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EXfED�ENTE

Nação"!
Prop�,edade d S. A. "A NAÇÃO"
Diretor Pfesidentc: Alfredo Compos
Diretor Gerente: Honorato Tomelin

ASSINÁtURAS;
'I

._
,

"
,

'�A: Dr. Camara

Radios

OVE·IS
.'

R

Oepcções - Doenças de Senhoras

ESPECIALISTA JOÃO GpMES 13( elA. .' rone 148
'

I

1
J

Ahual . .' .

Se'mes"tre '

.

c-s 9000, Clínica cm geral - Trotamento pe·
c-s 50,00
c-s
c-s " 'melhor6$ guandad�s

�'ara corr te alternada e para acumulador
Discos - E!etrol�s - To a-Discos - Refrigeradores - ]\f Aqui naf. de
Costura - Maqriinas de E crever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões -, Material ara rádio, - Material eletricp em geral.
a RjA O 1'0 L A R

las Condas Ultra-CurtasT"mestre :. ..

I. Avuiso .. .. .. •.

30,00
00,50

Consultoria: -' Travessa 4 de Feve·

lIedação e Oficinas: Rua S. Paulo, 269

Telefone: (provisoriomente), Hotel

Würges'R 1365

reiro - Predio Peiter

Operações nos Hospitais

Caixa Postal, 38

Casa Photo AmadorREPRESENTANTES:
No 'Rio; - Serviços de Imprensa LIda.

Praça G�tulia Vargas, Edificio Odeon

Sala 802
Em S. Paulo: Serviços de Imprensa

Lida.

.
Rua 7 de Abril, 241

.::.... G. SCHOLZ -

Ruo 15 de Novembro, 596

Telefone 1010 COfRES �BLUMENAU

ISTRIBU1DflRES

._.._- - �� _.- ---' --4-- --,--
que ser_á

Emprego
Casa estabelecida com o ramo de frios, na capital federal, procuro

tréis: maças maiores de e8 anos que saibam ler e escrever, para a serviço
doe" balcão. Cartas para H. Z. a esta redação.

Victor Pro st & Ci
\

. .

.
. \ .

)lua 1�' de NÇIj{Pl"�";; '>, 579 - :Bh���nau - exs, P' t�, 126

UM RAPAZPARA SERVfÇOS iLEVES DE ESCRI TORIO PROCURAMOS

E>E 14 ANOS E UMA MOÇA.
.

,1
1

Empresa Grafico Cctcrinense S. A.

f \

�_A�NUNCIE_______..,_.MNES_T_EDIAR�'O-.� Ginãsio da S ag r a d a F
"- AVISOS PÁRA O ANO LETIVO DE J 947

,das uulcs

Jardim de Infaneia
Curso Primário
Curso Fundamental

: Curso Ginasial
, ,
-'

. Curso de Admissõo

I Exames de 20. época
, C urso Ginasia I
I

'

; Matrícu
27, 28, 9 de ojneirJ I dos 9 ás 11 e

i·
(15 ós 17 horas

e fevere o
'

fevere (das 15 ás 17 hs.
fevar/iro
) y

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

24, 25

I "«,�::- -

.r·-I
�" ,

, UlIscriçã
20 den Je fevereiro vereiro 'fj :�)f�'r:i1Z'1 :T"7

;

Exame de Admissão
Aa primeiro an ... do Curso Ginasial

I
; Curso Primário: ,- lo. ano - Certidão de idade

21 de fevereiro

DOCUMENTOS PARA A �Vú'RICULA

�Ii.t
----

e h.:---. '" nte Isento oe 5eros)
, _-.�,Curso Fundamental: - Certidão de aprovação do ano anterior

DOCUMENTOS PARA O EXAME DE ADMISSÃO
A,) requerimento paro o Exame de Admissão, junter-se-ão:

o) certidão de idade; .CC"'�
_"

b j otest!ldo de' vacino, passado' luÍ menos· Je um ano;
c) atestado de sandode, com firmo reconhecida.

�i#' o
.

AUltote até 24 de Fevereiro.

De DURVAL VIEIRA - LOUÇAS - FERRAGENS - ARMARINHOS, - BEBIDAS
NACIONAiS.

Rua São Paulo - Blumenau ,- Est. de S. Catorina.

OLPHO KANDER
BLUMENAU - Caixa postal, 14

FAZENDAS E ARMARINHOS POR ATAC �DO
A MAIOR OnGANIZAÇl-\O ESPECIELIZADA NO ESTADO.

FA.BB.1CA DE CAMI,"
A MAIS PJRFEIT.A CONFECÇÃO NO RAMO

FABBICA DE TECIDOS CARLOS RINAUX S. A..

I�.,
� .

•

o e •

a Snra. poderá e�perar
tranquila e confiante o seu filhinho.

Prepare o seu organismo aflora, no

periodo da gestação, para um parto
feliz, usando Gravidina.
Comprovado pela experiência, usa-

Devalor inesti�aveI também na fase
do aleitamento, Gravidina é indicado,
pois, antes; durante e depois dó parto,

PRODUTO cientificamente elaborado, Gravidína proporciona tio organism»
fi [uncionamenta PC1:f�ito na g�staçãa � asugura li daútvo[vimáuo' slÍdio
lio b�bê. Cuide dé si e de' 5�U fi/lJO - agora - C011l � Gravidin�.

EPlpr'$a IRtermedi�ria de M. L Arauj()
(MATltIZ EM FLORIANO'POLfS)
"- :_.�". '� <, �.; :

•

, ,

TITUí.,ÓS. ·DEC"�"'<>,RlOS - NATlJllA:LIZAW-
. Éncarr�ga.:se de quaisquer assúntes ilinto ás re-

partições públicas de Bluni��ll,' FlOrianópolis, Ri? de
lad.eiro, São Paulo e póito Álégre - As8istéDcia tielÚca

ESCRITO'RlO PARA O VALE DO ITAJAI'
Rua 15 de Novembro nO 415 _ 2° andar - sala i
(Alta.. d'" A é a�itaI-' ) -- B L U )1 EN· A t,

BANCO 00 BRASIL S..4.
Di�e.ção Geral :- Rio de Janeiro

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

TAXAS PARA AS Ç_ONTAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SITOS A' VISTA (retirados li vrer)

DEPO'SITOS POPULARES (Limite ele c.s 10.000,OOl
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de c-s 50.000,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (L.imite de c-s 100.000,OOl
DEPO'SITO SEM LIMITE

DEPO'SITOS A PRA;l:t') FIXO

41/2% 0.0.

4%.0.a.

�%. Cl..o..

' ..

.. 1 •• - __ -- _________ .L__

DEPO'SITO DE .AV!SO PItE.'VIO

Retirados -mediante prévio aviso:

De 30 dias
De 60 dias

De 90 dias

31/2% 0.0.

4% 0.0.

4141/2% 0.0.

CIA. NACIOÍ'!AL DE' SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES
Séde Social: Av. Almirante Ba'rroso .r· II - RIO
Agente no Estado de S�ntG Cotor;.. :

J 9 Ã O P O R T O

!tua 15 de No�mbro, 1�71
FOGO - TRANSPORTES � ACIDENTES

Responsobilidade Civil Omnibus
(Transeunt� .'. Transpo..tGd�si

·Drs.
NICOLAB· SEVERINO DE OLIVEIRA·

e

AL'f'AMIRO s. DIAS

:'''dvagados
Escritõl'ig: R. Traj&to 14 - 20 andar
Residencías; Rua Alv8l'O Carvalho, 66 ti 53

FLORIA�O'POLIS

c,
,

p,: :,
, '.

_ �'.
•

't'> •

rocura ..11� "�- -

.�
, ! . _.

'Moças �e maiot' e
D1enor idade enéon-.

..

.

#.
�". .:. '.

trarão serviço �a

Fatil'jça de Choco-
o'

•

� �_ • :';',' ': -..._ •• .'. ' � •

,

a

I�t� ,Satu"�tI,
r u'a .auIÓ'" iim.

o· .:6.anerl11aOD

.ªgªrp�S acj�a do
..salarlô minimó.

.
-. ','''''-,

- -.

";. :.4 :��"-�' �-

,

.

Rua São

l

I,
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"
Dr."jatasto Brisa'I"

MEI)ICO
ex-Diretor do Hospital de' Hcn sc-Humbcldt; Ex-Pediutm do" Hosp!taJ

S. Tere:::inho de Erechim (RiRo G. do Sul).

DOENÇAS. INTERNAS DE CR!ANÇAS E ADULTOS
Cou:mltos: :Das 8 ÓS 12 e dos 14 ÓS 17,"

.
.

Con�u!tÓtio e residêncic.: Treves S!l 4 de Fevereiro) 2a .. tosa
predío do D. E. R.l

.

>\.
.....!7

! :

Dr. Gebhardt
t4D9 Faculdades de Viena, Áustria e Rio .de laneirol

Cirurgião-chefe do Hospital Senta Catàrinll
Alto Cirurgia, operação' do bócio, cstomago, vias bllieres, utéro,

Me. - Neurocirurgia. Moléstias de
.

senhoras. Cirufgia-lllastka-
�,__..

"

...•... i
CtmslJfftJs ""�: fiai·" &I n e cfa; IS- as 17 hm .

_.-

BlUAfENAU: - "Hospital Santa Cotari"a- -.-.

TAQUIGRAfIA GRATIS
POR CORRESPONDENCIA

Para difusiió do único métódo brasileiro, a ASSOCIAÇÃO TA.
QUIGRÀ'FICA 'PAUlISTA. .ensi�a gratuitamenfe. In'formàçÕei:

Prtif. PAULO GONÇALVES,tINI 7 ele :.�tem"l"C!, 10.7;;' L .nd.
RIO DE 'JA,NEI�O' •

.

C H Ap· É :U .S i,- o..múior depósito nesta praÇa
C R R R. I N H O S PARA CRIANÇAS: � pelos preços mais ba-

ratos.
' ..

T -o C A di I·S C, o S Suissos:-: 56 orHgoSidé suti�riõr gualidade
..•*� .

� :�•.. �,i .

" �. "IíI. t,i��,�i"� »: 11 i'.�:i'''&:Ll��
- A C O R I} o N S : - lalianos (novos).

"

'> '. ·"::é'
; "

CCiSo. Wily sie��tl
,

•

," o,"..
•

�

1526
E A T A

Se,nhoras

elegantes!
Lembrese que os mlldêlO1 mais

atraentes para verão,. ·sómente

são artisticam_enle eenfeccícne-

dos pefo

ATELIER

da

Casa das ModaS
Blumenau ltda.
RUA 15, DE NOVEMBRO, 376

-. BLUMENAU--

't.��:�-:.��.·��'�S-�·�
�

'·i··.

.
- -. .

�MUITA ATENÇÃO:
.. '.

..

,

1 - Pnra cI"feocp.r·se contra as W1P"'1I,

resfriados e. tOESoo, use o poguac do

Alcatrão Xavier,
,

-_ _"

2 _ o Cogoac de Alcatrão x;.vier' é "
Úr.li;O medicitmento eXistente com' 11.

designação d." CognRe de Alcn:trão,'por:
qnê' é o únio.o Cognac feito ã b<if;9 de.

"

al!llltrão que tem fóruHlla nledlcinÍll.

:; _ A eficácia' :do GOgnllC dá ÁH18.trãó
X ....v!er resulta, pois, da sua fórulllla que

reune vaHusos elnmentos me}lictnais:

a) -p1)4�r.oI!l108. flrrJ4�Ort"l8.'.e. forti...
fi.eaotes· dos pulmões;eomo o, AI..

e.QUão t:;I ó'-bálsa-ril6 -àe ··t�Jà. -

li} ·Um·."gt?nde' ealêiric':'�i5;
,.

COllllO

o },ipofóafito <1" �leio. ':
c) naja ex{tct;toran�e•..como.8 po'"

IígaJ-Q c o af_caçúa.
dr Uin·gr;'nd" eaimant.; da''_",
('..omó. ô:·1Dulnngll... .

.'�

4 -- o legitimo CoblRC .de
.

AlclÍ.Wo
Xltyjer sÓ é :vendido, portanto 'em fa.r.:

mâciás. e drogarias,. porquê � nlí,n se

I'l'queça":' "� rl'm6rji(J fi 13omo: iàí'não
pode B�r ,'endldo em outrosl(Igare!l.

I

<."

!'O_I.".Â

m
..

....

'dtIV8 .. •. r porte em

·R·.·'.
.

II

11

I
•

I
II

r I

•

&&

",1"'''''::Jr.r"r��<�7Pf/,;;!llIl�tJ;I�RZJ!IittL:/·''...[�.II;;.!ó
� ";;.;':-'

� �.'� "?!'!''':;:
. .,

.�� -}'.�� "'_. ',c

'::'�: <:O .,..... , •• E s p.Q r t e s

ARE'CIO, o consagrado zagueiro do Algumas nonicics de Sojvcdor, �a I
ró este ano pelo Botafago do Rio.

G. E. Olímpico, sequndo informações!. Bchio : ..,. lnfcrmc-sc que o centrnI Estôo
.

sendo asperudos brevemente

{iclcdignas, pretende abandonar este
I médio Berto, do Guarani, será ofe-I aqui os quadros Fluminense, Américo,

ena a pratica do futebóI. Si tal se r.?ciclo co Fluminense do Rio. Tutu, Ilotafogo, São Paulo c Germio porto

verificar, seró uma grande perda não. meia direitc do mesmo jucdro, joga.-I alegreo5e. .: ,,:,;�,,' � ''ioI l�
�

·�ó para as hostes nlvi-rubrcs como ----

tirnbem apra o "soccer" bcriqo-ver- �itiS���::-:;;�;o/;?·� "

de que tem em Arécio um dos mais

, Revigore
o fortificante

':. '" ",
' .... ,.

,. ,','

o organismo com
OTA

·0 seu ..

,. '.:.:;;.: '.�-
-

..

�·-J/ .. ':.ÍI -",.::;. -:

�:stow-�go .

.dos:ina.les (I�e
o: afligem!
Use' o:Vinho f�ty>A:ma:rg(jso
par� combat�r a aZia, a Ha-

I'. t�Jl.ê.na.i.
a

...
j

....�.a..
s·:

di.'.s.•.p.
ep

... sias. '.
e

..
�

{trile tOdOIf' os·males do esto-
. mágo;--Urii' cálíc'e do Vinho

Pácy�Amargoso tomado dia-

...
.

'. rilimente, ant�ii' das refeições
,i'

. ---ai�m·aé:l'adlitara d4gestão

_.'

.

U//u .(!,�
..

�.... J.�..<:;.,.,�"..,. lti,'.�,.'�.:�. 8.:�: .Ke$�.··.;.:'.•.;�.,:...�.�lJ$j, .tiY���:i�::�t�6j:k:�'
/-;,

�

-:-.. 'mg e vmiÍó ràt'Y AmargosCl.

PARA per o Gl'gnÍldllO em ordem'

.

'. • cob.ecuir saüde e bem estar,
1liiio ·u como' Nutri! f '.Feito com

0t:ImGit e1emeutOl revieor.fitell,
JllltrU � o fortificante que se

,..e_da' para con:jbaler B

�_ • lIÍI desnutrição.
IIIGtG' de adulto.' como de'

� Nall cOIlvaIescénças.
lIaatrit , de .,aíIlS. cd1cácia.

PERA, o estomado "caach" do Pal
rneiros E. C" com a volta do Aimo

r 3 E. C. á primeira. divisão da L.

B. D. este ano, possivelmente anccr

regor·se-á dos treinamentos do a�vi

celeste, abandonando assim a dircçii"
tecnica do bi-campeão da cidade. No

entre+ente, . muito ccisc poderá ecan

tecer até lá ..•

completos jogadores em

I

suo posição.

MIOJO, o excelente "plcyer" '. que
cutróra figurava com destaque defen
dendo as côres do Aimoré E. C.,
cchn-se novamente nesta cidade. Ha
cuern diga que· Miajo, coso 'seu anti.

I
ga clube disputar o certame de .7

�etornorá, 00 me.sma. e cosa cantrari� I
Z

::��essora
no Olimplco ou no Palmei-

Em fevereir aproximo vindouro, o

Palmeiras E .. C. deverá rumar poro o

c.rlode. de Conoinhas, cfirrr de saldar

m�l velho cemprornisso co mo Ipiran-
Ta, loccl , Para jue o digno represen
t'JI'te de, Blumenau saia-se airosa

mente nesta empreitada { mister que

seja incentlvodo novamente os seus

preparativos.

ser.do indispensavel ser de, bôa
.

fami

t
liil e ter bom preparo escolar .:: RODOLFO' KANDER

___
o

_.__•• ,._••_. �. --- -.\..-.:. --- ---:._-- --- --_ ---

Itas_�D\
I

. DE

ALEANDRO B, DALFOVO

t()MPLETO SORTIMENTO EM CASEMIRAS'_:_ SEOAS - BRINS �. VOILS

ROUP�S FEITAS - CALÇADO� (.HAPEUS E ARMARINHOS em GERAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1393

BLI,)MENAU

'0$ COMUNISTAS FRANCEZES

116'0 E A SUA PARTICIPAÇÃO

� GABINETE

P�ris; 18 (UPi � a Comité Cen- TEIXEIRINHA,' ao que apuramos se·

trai do Partido Comunista hoje pela guramente, recebeu um atencioso con

manhã -reuniu-se para resolver' os pro-
vit". do Coritiba F. C., de cidade que

blemcs dos condições de �ua porfiei-
Ih.! empresto o nome, para reforçar

poção no gabinete Romadier. suO] equipe . na proximo excursão que

fará em terras bondeircntes; O fa
r.·'OS(; al,oconte.· aceitou a, .oferta e, de

'VHÓ ,acompa.n.hqr .. a· er�;airiJa ,,:Vi
negra do clube paronaense.

.i, ,.

RAMADIER EM DIFICULDADE

FORMAÇÃO DO GABiNETE
FRANCEZ

,;,�EIP.P,es;j .Çomercial
lt� Grossenbacher s. A� FLAVIO .COSTA, segunda telegrama

Primei- d!l Meridional, acaba �de rescindir seu.

Paul Ramlldier está en- cantratD com o· C, ,·R .. Flamcngo, es-

dififcu!dades ,cm formar tanda em. pleno liberdade para enta-

se,' gabinete, pois o MRP está relu- 'bol r nego'
-

V do ,claçoes. com a ' asco a

tar.do em participar' de - um novo 90" Goma. Para seu substituto, .0 ru-

Paris, 18 !UP) - O novo

r� Ministro
"

R�a 15 de Novembrol 857 Caixa. 15 Blumenau contrando

OFERECEMOS:- Artigos· c�rnpva ,bcos: - Canfetis - Serpentia,s. e,Mas

de: abelha, qualquer quantidade. vr.mo . de coalisãa. bra-negro irá tentar contratar Guilher

me. StabHe, . o famoso "entraineur" da

seleção '·argentina.
"

'.'�,"' t.!-•. "'j�-"'*""""'�
.. �'��.-f·�(·"'·'�-

.,

I
j
I
I
I'

r

I

Informa-se que Jair, o' 'valoraso

meia-esquerdo do Vasco da Gama,
teria dito 0,0 diretor Diogo Rangel:
"Quero saber juanto custa a 'meu pas

se". A imprensa atleanta ser dificil

no emtanto a compra de 'sua liberda

de, pois o passe custa. a cifra astro·

n�mica de juinhentos 'mil cru:z:eiros.

CHINA, o dinamitador americano,

f�k,ndo á imprensa carioca, revelou

que não se inter,essa eplo 'Flumincn
�e nem por 60.000 cru:.eiro5, acres-

. .

c�ntando que a tricolor' nõo' está 110

páreo. Quem será o clube felizar·

d? que fará o seu engo jamento?
UCAU _.!o.·

1- O poi (Ie Ademir vai q 'Recife tra·

1.:::e(
um .,céntro-avar.te pàra <l

F.lumi."cnse que v�i ser um eseptaculo, �-,

\ vele ,a cronica· guanabl!rino.· Como

sabemos, Pirilo, iue estllva nas cagi-
t�t,ões . do tricolor, acabou" rEll1ovan�o
':Cu .CÓlltrol-o· .com o fbmeng,� e lo
Fluminense ficou' o 'ver navios!

í�. . VINHO

�:;:-! :� ....1t'ff .AMARGOSO
;�i...!:! ,,".": .'0

•

.

-''Um dtitno remédio para o _t:6malo !

,;

o 5

DR. ZIM
CIRUr..GIÃO DENTISTA

BLUMENAU RUA 15 de Nov. 5"91

.Instaiação de Raios X
PAU. �"l)iOGRAFIA DENTARIAS E D1AGNOSES A DISPO�

�;çÃO DOS SNRS. ME'Dlcas E DENTISTAS

nn
CIRURGIÃO-DENTISTA

R�,;OS 'X
Especialidade em Radiografia dentárias para qualquer exame médics

Rua Brusq�e sn. .- � _Telefone 1203

� eis as razões do suoesso

dêste Lombrigueiro

"

FEITO para facilitar o trabalho das mies eIiIt•
niStrar um lombrigueiro a seus filhos, o u..r

de Cacau Xavier vem sendo usado com sm:eao W
lDais de meio século. Não exigindo dieta. ai@
precisando purgante e podendo ser. tomado GIIIIII

qualquer mês ou 'lua, o I...iI!Iar
de Cacau Xavier é um�

menta fácil e eficaz�
lombrigas. Siga o�
das mães de outras e cr...
geração. Dê tamb6m Il .. fi,.
lho o Licor de c��
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DR, NEREU RAMOS
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A

Decreto do dia 31 de Dezembro de

1946

o Prefeito Municipal de

Resolve:

Ilhlmenou

Conceder Aposentudoria:

,

e conciente ·devre
ao sutralar

"'-

consagrara a

nas urnas

obra
o nOOle

imorredoura
ilDpoluto de

de Nerêll Ramos,

----------------------....... -�---'----------'---'---- .....::...,.._c__ .

!paraDeputadoE!tadual t.. Alfredo Campos � ,N.
,.

p

do decreto-lei federal n .' 1,202,
de 8 de Abril de 1939,'·

DECRETA: revogodos as disposições

t,,� chinezcs regeitaram o. oféret;imen
to do governo no ;entído _de' m�ndo �

, Domingo, 19 de Janeiro de 1947

I rem a YtnGn e�vhldos .seus plua·. o:

�retejt�ra���iclpal de�l� �e�a�l ��������,
������

������H��_;�
, (otn!lnistas respcndernm eo convite

U' B L I C O ,0 "fratadn de Paz com a Itálian�:��}l��::�j�:��;����: ..

P h 38 11 14 DE 11 1 47 R Washington, 18 {APl - O trato- Unidos, RU5íia, Inglaterra e Frnnçe,

1--
- - --'_ --', , . .." sesperndo qUI:!: envenenar-Se til:lnara con ecimcnto dos interessados, rianópolis Solicito especial finezo in- se .1556, "

- - es- -

_
. f 1946 que sela .anulada o constituí- . ,', . ,I d d % C m lt 1'1 limit a es 0< cruzadores "Giulio Cezore", "Ito- VAI UNIR-SE A' OPOSIÇAO .". "', .

_" .

bem, sendo 'l11pedrdlJ ·pe.los vlslIlh,oscbcixo, transcreve esta Administroção. fúrmor urgente o quem cobre trocar posto vosso telegrama informo substi- .1 e pa o a a a I I a -.
.

cão aprovada pela cssemblêio noclo-.'.
'

.

. "e
o C'�rí,,:pondencia telegráíó\qa troca- cédulas a serem retirados circulação ruiçê o cédulas cabe esta Delegacia [o- tn a pósse de dois couraçados, quo- !ia" c "Vitorio Vemeto" A ltnlic Atencs 18 (APl -'- O Y:ice-Proi- ,- ".

, , '. I O filho .menor do casal, José car,ro·
-

I
. noJ, Na' opmrco qucsr unanrme dos

d
' -

du entre a Prefeitura Municipal de p't Saudações Bruno Hildebrand

pre-, •

to" crurndcres e quot,r.o ,des,troier5, fi- melro Ministra .sr. Stylianos Gonatas
b ri I d ri

.

I
J orto meses,

-

I o servo ores, o resu ta a essa pro -

-

fBlumenou e a Deleçocic Fiscal em feito lnterlno'", ce preceitua artigo 197 vigente re- cando para serem dlstribuidos entre conservará os couraçados "Andrec", renu,ndou seu posto na gobinete, pa- . ,:mae ICOI! cam penn
I poste é·o imcdiot a desvanecimento

Flcrían&llfolis. com referência á subs- ,guiamento Coi�a Amortizac,ão Decre- os quatro grandes aliados, Estados "Dorle " e "Caio Dulip", recendo que vai unir-se no parlamen- di" d f'

as u times eseproncas e uqe OS-Itituiçõo de cédulas, "Of Sr, Bruno Hildcbrond Prefelto ta-lei 17,770 vg traze abril pt DELE- lu aos partidos da oopsiçêo ao

mi-l sem reabertas !'IS !,e;odaçõcs de paz

'I"L13/47 De!egacia Fiscal Uniãa Flo-' Municipal Blumencu se D 250 Fpolis ,FAZ", nistro Tznrdoris.

�!F" ......ti!'1!�_1 Selos do Brasil -VE-NDE-SE ,-Uma máquina de escrever novo,

Po-

I
marca. "Oliveui", tipo' semi-portotH'·

São com tabulador, fita bi-color etc, I
Carlos DOll1ning, Rua Bom Retiro. :'

Art. 30, -- Este decreto

CI)I vigor no dia, 1 o , de Jenciro

1947,
Art, lo, - A cobrança. das ren- .contrério .

Prefeitura Municipaldcs constantes da lei orçomenterie

çA MATUTINO>

entrará
Comprem-se reles comuns e (O mcmernrivos usados do Brnsí].

os melhores preços. Ofcrt'ls P(Jf'l ALBERTO KAUFMANN,
Caixa Postnl, 1427,

ALFREDO CAMPOS
de I g'J -se
em j'

, Paulo,
I

-,
','

De. ncôrdo com 'I art. lB8, combi- paro O exercício de 1947, ·_far-se-á em 14 de Dezembro de

nodo com o ort , 189, n . I, do Doere-
I
na, éapcas estabelecidos em lei e de

te-Ici n _ 700, de 28 de Outubro de ocórdo com a legislaçõa tributária em .Prefeito Municipal
1942

I
VIQÔr, Publicado o presente Decreto nesta

Q Corlos Krumrncnouer, Fiscal Gc- Art. 20, - As tabelas axpliccti- Diretoria aos cotorxc dias do mês de

rnl, op.-lrão T, tendo em vistn os bO�5 va" do despesa fixcde poro o' exerci- Dezembro : do on ode 19'16 e (,IfixQdo

e Jca�s serviços prestados á ndminis-
cio de 1947, de ocórdo com o deere-

ln, Jogar
do costume,

trcçõo pública, (11m o provento anual
to-lei n , 12, de 14 de Dezembrc de' BRUN OHILDE!lRAND

d I 1956, são as que com' ,êstc h,aixom. I Diretor <10 Exocdicn+e e Pessonle qunz c me,' sescentos cruzeircs "

(15.60�,OOI_
GERMANO llEDUSÇHI

""",,; :'''::�'',�:::d::�,m", •Ambiente �e·�alma
.,:.::�::::' ,�;,�:;�;;; :;;::�;;�":' I

a�Sol'ufado Decreto-lei n . 700, de 28 de 011-'
tubro de 19942 I
Jcõ o Luiz dos Santos, ocupante da'

cargo (:e Professor' Complementaristo, I

p:,�rão G, do Quadro Unico do Muni-I
��IO�'!�:irã�co�: ��:t�,"�:va��:tr��uz�� I na Paraíba, para as eleições de- hoje
Rio rio Testo, paro a Escolo m.ista I . ' ,

.

"e SI" d RIO, 18 IM,) - O MinIstro da dade do pleito de qmanhã,
"m;�� o os . e Wundcrwa!d, do

mesmo distrito. Ju:Mça irecebcu :tel<'Ígramos 'dos ,'in- Ficou combinadu a nomcaçiio do

Caiptão, Demctrio Soura, chefe de

. I

soare as eleições de
--- --_' --- --- ---'

I

ANUNCIEM NESTE DIARIO
-- --- _"_ � -,=_,�.

E

e
uma ,força

Prestes dcc!tmi'u;

or�eDJ DuPará e I�pressões
tcr\'entores da Paraiba e Pará sobre

Remocer, ex-oficio:
Das providencias tomados para a rea- ,policio, que dar-sc-á hojl!,I! "�órdo com (I ait. 72, item 1,

{!o Drcreta-,tdi n, 7�, rdr. 128 de !izaçõo do pleito de amanhã." ln

Outuhrn de 1942, formou o interventor! para,iba�:O que
, ·i

Bcr�crdillO Silveira de farias, todo o estado encontra-se em;,Çperfei-
Ocupol'�e do cargo do Professor Não to ordem, tendo o govc�no toftad,o a

Tituladp, podrõo F, do Quadro Uni-; ori�ntação e supervisão tecnlll das

C'J do Município, da Escola Mista lllitoridodes militares, Inform"u que
"ClJmrn, Sales" de Wunderwold, no ainda ontem regressou 00 ,estado o

distrit� rlo Rio do Testo, poro o t5- gcr eral Adriano Mona, depois de ha
cola Mista "Osvaldo Crux" de Ribei- v(!: tomado diversas deliberações em

róo do Souto, do mesma distrito, Recife, 'afim de assegurar a normali
GERMANO BEDUSeHI
Prefeito Municipal

DECRETO N, 32
O Prefeito Municipol de l!lml1p.-
1'"'1, usando dos atribuições que
1':� confere a art. 12, n, 1111.

reunido as altas autoridades civis e 25 anos de serviço na firma - sa

m'ilitares do �stado afim ,de deliberar I cicdade qUe conta 700 sócios, A
sebre as medidas neccs�arras,. . decorreu num ambiente bastante

(��n·e1, e tive oportunidade -'de

O inter-

vcr�tor. pcuacnse comunicou que todas

a,; . illst:'>llçiícs do Ministro da Justi

ç:. e. T, S. E. -estão sendo rigaro-
somente cumprido:;, tendo p�lra isso

DR. MEl) H PAPE

A usenle até fins de Janeiro de 1947,

Substituto: DR, AI!MINIO TAVARES,

--_ --_

TRANSfORMADORES
Novos - Qualquer voltagem

NACIONAIS E ESTRANGEIROS

.'i?

Exame; 'de Jidmjllão e de 21·

C1"EIRABEHO
. dô Gh.Ç,jo

'"
'., I Pmfes:.or preporo ol!!oos

lerr:rilic!l, Aulos (! domicílio,

GHíUINO EM PÓ

ELETR,fCOS

MAX

lV\ollufasicos e tl'ifasicos
PRODUTOS. Bi-H I] ,lIMITADAI
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O SR, IIYRNES FARA' HOJE UMA' dr; adquirir banhQ

Caixa

KONRADT
Postal, 123 - Telefone, 1139

Ruo Maranhão, 21

norte-americanas
I Continuação do número 'anterior)

I
Museu ti'Arte e, mais uma vez, pas- margem' do Rio Detroit,

13 de maio; _ Após vis;- SCimos pelos esplendicl05 ptJrques, com dia, Detroit ,é o centro

t d d t d'�" f'" � cesta las naturais, aotigas florestas' c porque indústrial 'sudeste
II O, UFan e o 10, ... Iyersas Irma,'

campo recreativos,' O "Terminal" de MichigQTl e, '00 mesmo tempo, uma·

""Estação do Estrada. de Ferro) é um das cid!ldcs 1íâere·s. da indústria, �!)
.

grupo de prédios' bem cdcnso, com I mundo,
'

.

.

.

uma tôrrc C!C 52 andores, A's

221' Graças. ó recomendaçào ,amoveI do

horas, o Mr, Boughton veio buscar- meu amIgo sr, .Dr, H, 'Z,mmermanTl

nos'" t;lm sca "Cadíllac", levando-nos á sua cunhada' em· Detroit, obtivemos

.oe navio da "Detroit and CreveJand- logo o neces:;ário cantata, c, em ó>m

Li"e" , Era eSSe um grande vapor, de . pcnhia de.ssa famfljo, cIJtiyonte e hos-
pil'aleira, nos foi dada a prazer derodas, ,lo 4 andores, possuindo lindo;

camarotes, Passa-se a noite no sou'
pc;sor horas agradaveis,

.

Os dis de

h-
.

d 116.0 18 de maio Qprovcitamos para ]encn e frei Augustine embeliche poro, no mon a seguinte, es- "

" .

VISite r diversas firmas' (especialmente Yentou, nu noite da Ana-Bom, sob' 1]
pcrtar cm DetrOit, o,pos lima viagem' fábricas de máquinas, refrigeradores, acusação de que ambos exerciam es-
colmu sôbre' o I, ogo Erio, I bem' como age'ncl'as -!c' automoYc!'s, p' t d E t d U'" .ooagem por con a os s g os !lI-

Fomos a Detroit, principalmente ct(.),roeis antigos da

mar agora lima idéia pcro-, dar uma olhada ao cenlrt! in-, O domingo,
.

dia 19 lJaviamos pre-

_, dcde� dessa espécie,
dllstrial automobilistico americano e

I
visto poro dor uma valIa

-

pela cidade ---'.

amerrcano, passiveI, adquirir algumas fio) cfim de apreciar o qúe havia de'mais �-. _

l1li •

.'
novas e I d

'

A' • par de tudo, c que no� lévOl,l aos ,I\!-J5 de moia: De .
go (] elfas. CI-

i importante' e, naturalmente, ir a "Ri-

I
dçdc tem uma popu!acõ d d gales mais inter:!ssuntes,

diversas firmas'e ó tarde soou, 'o' ba_". ','
-

o e co.. e

I vC,r-RRoltgcr',', paro, ao menos por
mostrou êle o edificio,m da despedida dos meus amigos da' 1.650,000 habItantes, sendo a 40., f()ro, admirar OS enormes fóbricos

. .

I Ford na.seeu, bem' como I) suaWhite, Fizemos ainda. um 'pasSeio I
CI'1 tamanho, nos EE, UU. Está si-

I
Ford, já que não era passivei vê-Ias

dér.cio o'tuar, bem retraída, numpelo "Downtown" 'c, pelo (lar to; pa-l
tuada á margem e1" Detroit-River, que

I
frubalh"ndo; pela carência do, camíet

Ir.e porque,ro ver ainda o "Public Auditorium" liga l! lake St. Clo;r e os lagos SUO, I devido á grcve dos. mineiros) Ford

�cm ,ILlg�:es p�ra 16:000 pcssôos"

0I p(.r_j��es denominados "Great Lakes'" fóra forçado monda,' para cosa tOdoslStadlUm bOnito e Imponenfé, para ao Lake Erie", O inicio do colo- os seus 75,000 operários, Dos'arte,
BO_OOO espetadores, a grande ponte ni�ação data de 1701, juando Cadil- percorremos, primeiramente, o ddode,
á� ferro de 2 andares sôbre o o la,: construiu o primeiro block-haus, á cGntemplando os enormes edificios' do

___�__--'.
--: ___:__Iil_··,«:;_�_"'-i_�__

.'
.::..:::..:."

General Motors, um dos maiores pré-

noite, estavamos,

velandia,

�H de maio: - Passeio o'

White, e, á noite, fui hospede
and Twenty-GiuD"

b�lecer contato

dQ;,

Depois, passámos

Etpoca
depois, subindo 00

dios com escritórios na
o mundo, e ,ii

Fishc! Bujlding� uma da� llpresent�
çôes mois bela,s 60 moderna arquite-
; Ura americano;

G'ipecicrlme!1!e em Mo-

AUXILIAR DE
"Greenfjeld 'yillage" é

restauração, é a pra-

NãO ESCRITOR10
nem areite poro

ccz:inho.r, a população da cidade pas
PROCLAMAÇÃO QUANDO- A�SI- 501. o adqllirir de uma f(lDrka laçai,

sebo, deltinado á fobrica�ão de sabão,
I ó razão de 200 gromQS poro cada fa
milio,

NAR ALGUNS ,TRATADOS

DE PAZ

Washington, 18 IMeridiol!ll1l -

secretario de ".tado demíteote; Sr.

James Byrnes" fará amanhã �ro.aYcl- I
mf "te uma declaração, quando ns�i- I
"(lI' et$ trutados de. apz com (I Itolio, I
Rumonio, B.ulgario e Hungria. O sr, JB)'rnes setá O prjm�íro !'t.inistro do
exterior a assinar os ditos tratadas,
O trotado com a finlandio não será Io5siTJ!ldo pelos Estados Unidos porql.JlJ
estes não �stiYcrutn �1Il guerrQ contra

u('juele: páís,

P'rccisQ-se dQ unto moçn (ljlll pm.
tica de corrtlspondencia e sCrviços
rGi� de- esc:ritario,

.Carlas com pretensõe5 poro fi

deste jornol_ � chafér, um guia

_.�-- ---

Q-

migo' ,de Ford· que lhe era inspiraçóo

í
no; dias de trabalho infatigavel. O

,JlI!lseu tem, sobretudo, caro ter cduco
! I'il'C, pois, é nele que os alunas do

,.
"Edison Institute" têm as suas auras
práticas, Esse museu com as suas

I. dependêncius ê tão vasto, que
.

nêle

: s.' 'deveriam paSSar não, ape.nas,
-

duo.�
I hO,ClS". mos, sim, dois dias poro,

meRO!:, superficialmente; ín�eirll(.se
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