
"O emocratico é uma grande força mas sem direção"
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·hd mais de
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lembrigueiro gestoso e eficaz!

sucesso
meio seculo

"I·�(jo er.i,le estodo despotlco, o quul é sempre desprender-se do relllidlide
tenhu suusistiúe> ,,1\1 toda u sua forca, I e desenccrncr deste mundo" Oab
tento tempo Quont:0 n liberdade ingie- I servador, d�stituido de int�tesse psi
se" , Assinl falava Benjamin COIlS- colagico, v.erá, por· exemplo, nesta sua

tnnt , Esa liberdade aí a tempos ogo- viagem a São Paulo, Q caricatura bc-

ANO IV

-----).!
re, de !lOVO eprcduaide, seguindo os
melhores tempo, do lrnperío, e alor
gl!da como jamais 10grarall1 obtê-la oS

mum, As vicissitudes do sr, Hugo

na] e descolorida de um traidor co-

(O de Borghi n05 dôo pena, porque ele é
rcpubliccnos , Tivemos de 1891 a um visicnarlo de novela, Mas quem
1945 tcom o. breve hiato do 33 a 341) O mandou meler-se ne eamise de II

Se dese- varas, ou seja, envolver-se com Ge-

lices
. I

l'Ulpectivo prOjetO.le�!

consciencia tu lia Vargas, porque é um

que o briga- de 40 varas?

)t�lvt?'Hdt\
cdút;tlO'
da tr'i.·

n�s exemplos, de uuta, da guerro, do
Glz.;;'-ilRflAliHA, .-- Um dQ� 'melhQ�'� moJ"li1a

A
o Hosipta! poro Crianças "GréLt Or
mOIlLJ Street" em Londres. - ISNSi

Neste coso, suo visita o São Paulo,
conclui o homem do ruo, é pere pro
jetar, no r,lono eleitoral, a eendidutu-V"r"'''- n irt'\,t�"'rlO de (\"�bns, no nll�'1- d H B((I ti sr, ligo org"i, E' o que,h f"Hnr - onl't;rA"O, í 45' I." cremos em r=recc 50 tor aos olhos de o mundo.,'p rp"not". rlP,�" CCIl"tio os f,,�t,,-- Chc(l!I e falo, Pronuncio um discur-

'-'1'<. ,',� aovNllidl'", de Que o f,flvio <IJ, Refere-Se umrr ver 00 condidl',to,
�� ... 11,,..,1,, n 1"<,,,,1" Un·"� A r·' Rcnlsc Ih '

U
., '", ' 'rl'- i

r." - e, o seguir, o nome, Ma

I
,f_.'� MN ".,r, 'no ,1.,.,�lv:·r'i "." ", -r , I VP7, Mais outro, e ocetl�t'(l Que es-

f • ;r"':"I1. �(Hn hffjvUffis Flür[J C(H.f(,5�ar
I

tli nonuelc palailQue pOtque nêo IhêI I r.� ;,,�,,'�,,< <M",'"' "'I" (v1rici,\,o' (ni dado mllflnr (I curso ela historio,
I "'"_'" �', r��,,!:,_. \1" ...." " �M,r,� c $". ti cursa da. historio é o sr, HU(jo
, ,:�. ",. c'íoitulo ,IuS ei"icl>és í6

can-I
Borghi, IOQo I'_sse I,ÕO é �. cOlldida.tav�rn.j(õ>, d(l(II''''I' qllC ""0 nane moddlc()f o IIÍ"-

I,. •• "" I'-M-;"'l''t f'1) .... f�.I,:I,;11 fi#) f\n,fp. ,l,'i
mó dela. E fantn nariü tem ele fi

rrnn,.ffl I., (;,'1',,-,.1-. 'I'�' ,

•.

V!lf ('om o indicacôo fifi ufifiuleiterlir·uiJ. ('."" nnf)j')11

t f:r.''1 ,',111·;"11"', UM �7. A r�N,ln,'"
trabalhista 00 qOVêl'l1o di' São 1'01110,

I'
Que entrego suo preteilsão 00 j'(lflJa-':I ...... 1.......' (", li i\f. �"f( I" "'fi r"l f." (; fi f"lsif t!
meMo popular.1,�",,,�,, r .....1 n ,tl�.·'r". "lIrrl(ilr:(Jrll rlt�l"'r

A
li

h"
'I QUI! e<toyo, entõo, forendo o sr.

'e<·m·an' a
I r{,;,:;:� '>VI::�':S,' e ("ln que € li sr,

Getulio Var90s diante" daquele Iill·dito-
5 - 1

tio de 60 mil pessoas, senão em P(i-
.

I Assim vimos fi ditador restituido o
I

"

I I fG enobrecer os titulas. do candidato?
_

. I
"N! p. 1 ica e f"�cndl)-o com o, mes- Ele fa:rio, cnfr�tonto, coisa bem rUfe-que os suas funçoes de preSidente do I'm< ('ti óct

.

f' , d _

. _ I r CflS ICO, e c,V;I<OQ ,!essp.SEnado e das camJssoes de,to casa, I Ctl,iose extraviada das cominhosimepdem de participar das fcturas con I I" _;ao I' 'oe e óas c�hadnsf,'reGeias internacionais,

� Gomes desFechoL' em, Nas anais politicas, deste pai!:, nI 45: vencer o paludismo do clima di-' centremos sua, paginas virgens da na-

111<;t0;ial, pondo fogo na tapera, onde til humoristico e perversa da noite de
i
jse _abri,gal'a o governo de fato, 'sexta-feiro, no Anhal1.90ba.ú, Getulio

11 Se Iizcmos durante a ditadura unia, VargQ� tem o or�e d,oboltca de foxer
,

I
guero externo, o fim de ganhar" de-: O�

-. COISOS, tof como elos não devem

I mocrocio Já fó,a, era preci,o trovar· sr r acabadas. Ou exemplificando, no

: cutra, sem medo, dentro do "front"
nosso coso concreto: Que é (I Que opú-

I ' tentemente veio ele reaíizar em São,.nterno, com a mesmo persevercnçeI . Paulo, se nõo reft'tçor fi cundidatura
" I c, 'lI\1. que .",05 empcnhoramos contra o

. . Bargl:ib POIS não era. ussim. Quem. I :n:t"'1fnn ext�'tflC. Tendo co ido o J'D!J_
i I r'" 'F f" •

di
.

I
trol'xe Getulio Vargas Q Pirotininfi'!!,I- _..: � o 1 uenrcr I er-r ln rsncnsevc

j �"11ÕO o candidato trabalhista? Quem!
I
(lerrub�l' fO'ITb'-;n1 em noss-s frontr;- I •

!
. .. , ,. "

uI ou 4 nleses poru que ele ..dotasse!:l r- Chê're N'JCir1nnl nlH? n., lir�a I
"d'• •

cs' ri canu atur",:
rl!fCC'tl"ltJ"'�. corresncnr�('hrJial na An'e-
róc" do Sul. I'n oue Hitl�r e f..i ... ,,,"
ri erom M'1 tUtOD�, For� Getulio

,I
! '. sr .' Morighela protestou alegondo

\ que. o medido 'protehHio o reque-

J
rlil1l;nro, Finclmenre foi (j�resel1-

mrssão de fillariçll�, mos ponde.
,

mil que
..

o lider·· do mqlorlll reque-

�_._-.._.. - 36
r= O VULCÃO fN.TROtJ NOVAMEN- I

'
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TE EM fitUPÇÃO· j' .' a

:despeso� (! serem efitos para o

cOMsessôo da abono, em consequen
cio das· emendas opresent�das. O

te ao abono, o projeto foi une-

reu fosse apurado o montante das ta'_;" o projeto-lei dando ao go

verno os recursos para fazer fren-

xcdo ao processo referente 00

projeto do obono c· encominhado
ó ccmissõo di: . fiilOf\<;os poro dor

o r.urecer,

------

o.;.vias
vez de

:"' guar�'am'
atracae 11�

Rio, 19 lMeridonol1 lli{-orma

estõe uo .ll,Il'go
féOf' i togem

serfõo, o �êcreiOi ia do

ex';"

cem a
ofim de <.OCOfi'Ef os

e lavradores, do trotado de paz da Alemanha,

'"ute, Dissecava-lhe o candidatura,
da le- nep(ovo-lhe a autopsia, Seu discurso

I'or outro lado in-

que o senador democrata
m ConnaHy nôa recasará o pedido
1"ru,man para. tomar, .parte 'no coo-

_'t:.,b�?d�:,_:3íl,. .:W}!k�'CÂ�:.lIütOfitill�; ,J)!esilJe.n:il ,.da. ®!lI<!M :oltq. "jGs�
'.

.. tiilláô',���:Y�i\'��nW-e'r��é Carl:
,des Impuzeram ontem a nOite Cf obs-. dos Uttldos, declarou que recusara o ncr!ly foram os prtncla·pls auxiliares .tle
cllfecimento pareiol de Londre�, o que l' convite de. iruman par� participar do; ·Byrnes nas ultimas conferencias in
fe:!. OS londrinos recordar os tempos ccnferencia do, ministros ,exteriores ternacionais. Conna!ly atualmente
do guerra, A medida foi adotada dos quatro grdndes, a 10 de mar�o l canto 69 anos e está presentemente

.

I

pora economisar o gaz da eletricido- em Moscou. Como sabe-se, nessa re- no Hospital Naval, aonde desconsa sob
de. uniõo deverá ser redigido o onte-pro- cuidados médicos, Vandenberg ofega

. i
PARCIAL· \ dos

<cus '''melh"nfcr" Fôra dificil 005.

htlm('!lS plt5Sj0!11j�, rebeldemente po',
.. ",·i,:>tmis, 6:·:·!'fitl!�(k.rcm�·-bqi5·· (jríe"�ês

I ,ivCIil obs(!coc!os pelo' ideal e peki li-
S, Paulo, 30· j·AN I _ Com destinu "ho ,eto, quando Getulio Valgos é a impotror, (Wc; olie�oll tO(rn�, [)Ofa Que

o Poços de Co leias, via oére:l, passou' caminheiro das linhas curva, e a pu- (-,; �l� n"cle�se s"r. Acha-se, pois,
untem n�5to capital o senador Mello Iodar de alçapões, No politica como

Get,"io VQrg�" diont" dos paulistos,
Viana, que ali faró uma E�toção de no vida, ele nos conduz ao dominio m!'ntI$ nora '''es pedir votoç do OUi!

"""N ointfl.-Ih� 0< COiS1S �nmo elnsdo fontostico, pois que sua tendenciú
"'ÕO ";;"', i.;h"t p ........ "" ('o11� pio') n in-

repouso.

Alfredo Buc- RO NACIONAL neste Estado, trans·

�

10 :refOr.tO Nadonal da União De-
Jll10{.:r�t�ca. .srelI0't'"sf",à a ·S de marco!

._;,

I ·Rio� 30 IMerid;cnc!) - De porte, ceram ó reuniôo entre outros, Otavio! -
,_

. fechcdas reul1iram·se hOje os dirigell-Iongabeira, Prado I(elly, Virgilio Mello' fronio Cos�a, cresidente clo TRE, ce-I
tes nacionais da UfJN, A reuniõo I Fronc,o, Jurocí .Mfll:!alhães e Flores d� dcir()u á repttrtagem haver ;bastante!
durou mais de uma hora" FicDu de-, Clinho; possibilidade do realizoçê':" do, dei-
liberado que se realizasse a reünião 1-- --- �ões !uplemclltarcs no Distrito Fede-
do diretorio nacional a 5 ele' marçu

.

POSSIVELMENTE Sf.RÃO REA- roi,

vindouro, juando deverão ser élc:to" I LlZADAS ELEiÇÕES SUPLEMEN· N,K.O E' GRANDE O PERIGO CO-
o; memros do comi,sôo eXQcubva tio

I
TARES NO DISTRlTO FEDERAL MUNISTA NO URUGUAJ'

"P<:,rtida dil Ilr;gudeiro", 'Comparé- Ric, 30 (Meridional) - O sr, A·
�

Montevidéo, 30 IUPI - O pe I'ÍIl o
_______ .;i__ - --------- I comunista em nosso

'
- ,

pOIS "ao e gran-
de porque os partidos democr�ticos I
preocupam-se com 0' nece�sidodes da� 1t'lo�es trobolh·�b��ro�, sem duvido O"

ln.elhor nüneiro de dar combate 00

j •. comunismo·, declarou ontem o ch�nceI

)
ler" �orreto, O chanceler fez essas

I
declarações e� aditamento a outro,s I

_______________ r sobre II sua vlogem aos Estados Uni, I

\ dos, Lorreta manifestou que existe.!
I "íjf(jllde preocupação pcio

desenVOIVi-\I me�to comunista, tanto IIOS Esla,los

Lom!P6s, 30 lUPJ _ O Echange Unidos, cuma em todo (j COiltillentc",
��� �� � L--------------------Telegrfiph informo de Atenas hoje,

que sentiu-se tremor de terra em Lo
mio, 1)0 regiôo central do Grécia, lí j

noite passada. Numerosas cosas .,,:;

Moschakarya foram destruidos, porét:l

(ji"IIIII'iJo ilflil'j
�oj 1'orl-"in

do sr. Huqo

i'"

Pcot"'ogado, por mat'9 �:4i:§ r.Je�eSt, o
['e,cu 1nim «: (] t o� §e �1'l 1��e .. c {Hl:ti, ,.q:.:a §

10$, es[.a�npdt 16J.�; �e SO$,
e 500$ eSldj�p�§

prazo parti!
F édulas : .. .&.., ...� f"1"I1",l,ufh.,4"11 r"t'f't

"P. t>')If1�r.r Llliz C ... rlo� "

Morin Tavole�. frutll de

ce<tuoso<, oue cnnreheN
coito vogo,

" .• nrrml\�itC1
(Ji'r vi.'''' ��

Oi"ore!i il't ..cstJUlpiS
IJ&. C 11:J. i'lil outro

TRREMOR Dr TERRA NA

GRECIA ,

EnQonom-sc o {lue suonem
c'úlio VOfa!lS tives'!! em Sôo
tro programa copitol além

nu!! Ge
Paula au

de dimi-

ção nôa

neste município, creve aos srs, coletores c edminbtru
lro�!:crevemas, abaixo, (l. circular' que dores de Mesâs' de Reildus; para. co

lhe foi dirigida pélo sr. Delegado Fi.- nhecimeilto· e· devido fins, o Cim,(uf
cal.dt} Tesoum .Nocionol Ileste' Eslado, ielegfáli�o 11. 2, de' 25 do cOHenl'",
e .de muito interesse jlúf\j" fi coleiivi: do Caixa de Amortização:

blumenClUIlJ15e. I ·."Declaro <IUI: Junta Admillistrativo

I
desta Caixa faz rcsolv,cu prorcogor por

MINISiERIO DA FAZENDA '

I mais frei, meses· prazo recojhimento
Nacional V!J sem. descollto \'9 cédulas papelI moeda extinta padrôo "MIL REIS" vg

I que trata Edital n, 12 julho último
.

I desta Rej;artiçií� - Caixofa::",
TESOU- (José Linhoies de Almeida)

pessoais,

Novos quciidütlcs cie s�yc;is usados na Inglaterra �ar o sr, SOfghi, Assim CORlO Renan

uma grande

r (. vic.a de esus maJta com infinita
�ernL\ro o divindad� do .Cristo, trans

formando-o em fifosofo, em lugar de
um demiurgo de essencio super-terre
.,0; Getulio Vagas pratico o infanti
:idin de Hagosinho, sem o inocente
'prceber, Tonto que, depois do crime,
Dle levo o infanticida para casa_

em Santa Catarina não houve vitiNtos

o gove('COtl
I·a r e s rp ai Ir

€L

cOtistl'uil á casas popu
o p e r a Ir i ," d c

DE ADEMAR DE BARROS

Rio, 30 (AN" - O Serviço Social de habitação do operaria, O

contrct-I--da Industria. contratou ontem. o cons-' lo firmado nr!!vê o conclusõo das pri- N E..

A OPINIÃO D OSENADOR -

I triição du·ma fabrico de materiais "ou-I meiros cinco mil cosas até aproximo
, romold", _

destinada o c0'lfecção de ano,
REU RAMOS SOBRE O PSD

o PSD TENCIONA REECORRER
CONTRA A CANDIDATURA

existel11 espiões
Argentina

dez mil casos pre- fabricadas tipo "vi-
I venda popular", com o compromissoRio, 30 IMeriidonatl Segundo de construir 1.200 por ono. Docllmenfamas informados nos circulas POUlis-1 ta-se desse modo o propasito ela gotas desta capital, o PSD vai entrar vern� do General Outro em resolver

com um. recurso pleiteando o anc-!a-
I
definitivamente o ongustiosa problemação da candidatura Ademar de Bar-
___ _ __

A ADOÇÃO· DO SISTEMA PAR-

VEM AI' MUITO TRIGO

LAMENTAR NO RIO GRANDE

FORAM EXONERADOS OS IN- ·,1

Rio, 30 íMeridional) O "Parti- DO SUL TOMA FORTE

TERVENTORES DA

na dTJ Social Democrcti�a é INCREMEN10
BAHIA E 'D OCEARA'

fontes Ale-manha, sendo que um deles suiei- ros, com a fundamento do existencia

I dou-se, O governo Q��entino depor- de vicias de origem no registro da mes-

d I ma e relacionados com a acôrdo do,
ec oro(ll que II) dos 21 co- tau Quarento e dois agentes nazistas

I

_ lque éram cOlIsic1erados de "categoria PSp'-PCB, Por outro lado, segundo os' Rio, 21 (Meridonall SegundO
e.spiões agentes subverSIVos menor" Segundo floticias de Sue- mesmos circ�los,. Ernesto· Leme, can-

I comunicado do comissôo nacional da
I .

. didato a senador pela UDN em São trigo, .pelos navios "Imediato Joôo Sil-no Argentina. mencionados A' entino está

I,
nos Ires, o governo arg I Paulo, teria externado !'UO opiniõo vali e ·"Beotrice Vory", serão efetua-Azul do EE. UU

.. iôbre àque- ,

país, ·vivem em territorio argenti- estudando as �Iabarações poro. um

I e�la . quo!, mesmo que Adernar de dos emborques de farinha de trigo pa-·

arodniat en tOar :oo�:e.reonc;:s.Uqn:: m.onteve ha no,

.

Sabll-se que 4 .dentre 05 21 na-' novo decreto de deportaçôo poro ou- Barros venha· a �er diplómado, have- ra os pórfos do Ria de Janeiro, Reei-
".

ria ainda a recurso de "impcachment",! fe, Belém () Manáus.

A' com o hes�id-e.nte da' R.epública, ..%Ísto.s. em ..
,questão foram enviados a tros agentes nazhtas,

30 <uP) Ria,
i

30 IMeriidonal I - Par d�cre-
força mas sem direção", foi Q_ res- ·�Jrto A�egre, SO ,(Metiidonaf)

Cantinúa em fóco Q questão de ado

ção do sistema parlamentar gaucho,'o do Presidente da Republica foram

_>:onerodos os. interventores dos esta-

posta negativa que o senador Nereu

dos do Bahia .e Ceará respectivomen- Ramos ofereceu· cus
te, o general Candido Caldo, e Co-!
renel Jasé Machado Lopes, Foram no-I perguntarom-Ihe
meados para substitui-los Vicente Pa-

J
checo O.:iveiro. e· José Feliciano

A:�í-l
v"ria

"e, preSidentes dos conselhos admlp,s,

·,,(ll'ivos·, M Illeita de .9 de joneiro,

tendo a imprensa loca! procurado· ou
lornalistas que ri� varias opiniões. o respeito do as-

;unto, inclusive. os parlamentares,
sobre SI a PSI)

de-I
Consta haver lima grande corrente fa
voravel à odoçôo da referida modaH-

desaparecer em roce 00 der{otr -lede de governo. Considera-se como

lançado o lrtovil1'ieríto pró parlamento-
fi .. mo�

. _._.l ... J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



';;�ão.. 1 Automovel· GluD
.

03 Blumenau
.;$

i'rQpriÍ!dllde ti S. A. /lA NAÇÃO"
llAILE CARNAVAL.ESCO DIA lo. DE FEVERElRÓ

o AutQl110vcl Gub de Blume nau tem 'o honra de tonvidar O� seu�
�!��r�r-�r�sidente; EdmúndQ Monreir!) I as,o�iados e os· do Teatro co:los Gomes, e ex.ma� .• f!lmilius para assisti�emDlff'for-Gerente; Rinaldo feltrin o grande "Bcile Carnavalesco' que faro realizar as 21 horns do praXIIIlO
Díridôr de Redllç.:io: Hemnni Pôrto

1
diu 'lo. de leve�eir(), nos amplos

.

sa ;Õ�S. da S" O. M. Carlos Gomes,

Ab,ilholil"uro os densos o nfinc di J0z% Iplrongn.
ENÇARREGAtlO DE ASSINATURAS

.

d
", d zelador do TeatroE ANUNCiaS: ,OilSERVAÇÕES:

- Mesas esde JO a ven a com o

OTTO V/Ii.i.E "Cllrlo�' Gomes". Convites especiais �ó com a diretoria

I
do Automovel Clull.

ASS1NÀ'fURAS:
" .

A' I' Cr$ 90,OQ Blumencu, 20 de Taneiro de 1947.
nuc .• ,.

rEAM"RS c-s 50,001 '
RODOLFO \(P. ",

. emestre .. .. 'II

trimestre .. .. Cr$ 30,00 Presidente

t AYlIlsQ •• Cr$ 00,50 ��--_._---�==-=-

Itecíaçiio e Oficinas: Ruo

( próviEoriamen te) ,
Wiirges, 1365
Caixo' Peste I,' 38

.

Hcteí

RtPRESENTANTES:
HeI Rio; _:_ 'Servíços de, Imprensa Ltdo .

Praça' GetllHo Vargas, Edificio Odeon
Sala 802

Em S. Paulo,: Serviços de' Imprensa
i:tda,

Rua 7 de Aóril, 241

---0--

Uteh

HORARIO. DE ONillUS

.Auto Villção Ccrcrinense
.

Blumanau a Curitiba - 3 horas
Bluernnau a Joinviile - T3 horas

�llIrnenalI - Florianopolís - 13 horas
illuemnau a ItaiaÍ - 13,30 horlls
S!umenall a JoraQ.u';; - 13 horas

Empreza Auto Viaçiio Brusquense
. Blumenall o BrCisaue - 9,30' e 13 horos

TELEFONES MUITO CHAMAPOS:

Associação Comercial e Industrial, 1430
Automoveis:
1300 - 1200 - 1111 - 1100 - 1333 \
C�rros d2 'Moros:' l

105i - BOO - 1170 - 1245 1
Colstaria Estodual - 1216
Caldaria Fedéral - 1382

Compcmhia Telefonica - 1321

DefegQi:i� Regio�al de Policio:
G"ôilleté ,do Delegado - 1016-A

Exepdienté - 1016

Oereg�cía Imposto de Rendn � 1104
Jm#re:i:o �I)rçn' e 1.1I� - 1327-A

E$trclIla . de Fen'l) S. Catarina - 1011
: Hospitni Municipe" - 1208
Hospital· Sallta CEitarinn ....:. 1133
H�spit,!l, Sontq' Izabél - 11 96.

i.' A'; P. C, - 1271
I. A: P. I. ____: 1256

Merecido Municipal - 1120
Ministerio do Trobalho _' 1143 \li

Prefeitilrq ;'-Ihmicijlal � 1163
Posto dQ Maioria - 14€6
Telegrafa Nacional - 1363

lNCENOiOS�
G:ncio - lJ48
Hering - li99

III

.,
,

j
�.

'--.�-

'. ". t��� i�i;;
.-" _ ��., � i.

- eis as rczões de SUêóiiô

dêste Lombrigueiro
l-"EITO para facilitar o trabalho das m!a êíii"1

uiscrar um lorubrigueiro a seus filhô>. ü ......
dê Cacau Xavier vem sendo usado COlá i� W
mais de meio século. Nlo exigindo díc(t.; ..
v-eci>aildo. purganre e podendo ser 'toinaa� ...

qualquer mês ou toa, .. l..i.Mr
de Cacau XaviCl' ! um�
ruenro í�dJ e d;�Í< UUOUQ

lornbrigas. Siga v çge��·
das mães de: outras 'I; di .....
g�.aç;iCl,· Di: =bé,1I. À _ .'
lho ;;" L=r .\<; C� :i�

;',

CHAPÉU S : - () moiof depósito nest'l praça
- ..

Casa Wilv Sievert
.

Ruo Qllinz:e 1526

VAREJO ATACAPO-E
---� .._-----

PARA
E C' Z E MAS;
I N'F LAM A ç o ES�
COCEIRAS,
F R 1 El R A 5,
E 5 P I N H A 5/ E T C,,-

( �'"';...__.. ...,$"€''" ," ��:��
Empresa Comercial

R. Grossenbacner S. A.
I RU:'��CE::S'�:�t::b��:.,�:':" c::::;, '.5�:::�e�,�u 1

COMPRAMOS:- Cera de abelha, qualquer qucntidcde ,

Emprêsa IntermBe�aria de M� L�raujo
(��'�IZ EM' FLORiANO·POI.lS)

Ü"l'lJLOi DELARA.'I'O'Riújj -. ti·ATUllALiZAÇ.õi<ii
Efiearl'ega.-,;e 1e i{URlsqüêi' li..súntos jtlut{J �s re

f)sctições púbíícas de BfumeU!lu. i?lodanõpoIis, R�o A"
iaaeiro São Pauíó e Porto Altigi'e - .A�ii!lt�Hd.ii téealea
.' ÉSCRI'l'O'IUO PARA O VALE DO I'I'AJAI;

Rüa 15 de Novembro n" 4]5 - iI) andar - sala)
(Altaa d'HA C apit.âV ) H L U M E N A' t.

DEPO'SITOS A' VISTA (retirada� li'v,'ed

DfPO'SITÇ)S POPULARES (Limite de Cr$ 10.000,00) 4J/2% ..i.Ii,

4% 0.0.DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000(00)
DEPO'SltOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 100.000,00l
CEPO'SITO SEM LtMlTE

3% a.a.

Z% 0.0.

CEPO'SITOS A PRA?,() FIXO

Por 6 mêses

Por 12 mêse�

4% Ii.O.

5% a.á.

DEPO'SITO DE AVISO PR.E'VIO

Retiradas mediante prévio aviso:

De 30 dias
De 60 dias

De 90 (;lias

31/2% (l.I1.

4% a.. ll.

4141/2% 0.0.

------��------------,_��

M.EPICO
Ex-Diretor do Hospitcl ' de Hon5t1�Humboldt;

T�re%inho de. Erechim· (RiRa G. d;' Sull •.
DOENÇAS INTERNAS DE CRIANÇAS E ADULTOS

Consultas: :00.5 8 ás 12 e das lt ás 17.
Consult6rio t residênc:id,: 'Tr�Ye5Sa -4 de Fevereiro )20.·'

predio do D .. E; R.l
-:
(,

.u: �-w--. �r-

Dr,· Ayres
Gonçalves

.. .
.

-

rJ

.

Santa Catarina
Esse grand'e educandário .. mon tem . curso secundário

ciclos: - Ginasiol e Colegial. Ii:lassico e cielitífica).
. .

ESCOLA. TECNICt.. DE COMERÇIO (Reconhecida) •.

EXTERNATO
. ['poea de'matricula porá todos . os cursos: de
'ReRinicio de aulas em lo: de' Mnrço_

ADVOGAPO

Rua 15 de Novembro nO ·UI

20 andar - Sala 1

Cooperiltiva êie consumo dos em prega ..

I dOI da Empresa lodustríal Garcia s. ít ..

l� responsabilidade Limitada' >,

l - C�rtificado 1995 -

BLUMENAU - Santa Catarina
I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

C R R R N H O S PARA CRIANÇAS: - pelas preços mais ba-I ÇONVOCAÇÃO Ordem do dia:

I
'

DA ordem do snr. Presidente desta 10,) - Discussão e Aprovação do.

rIItos,
.'- . -- --

CoO�erQtiYo e de acôrdo com a delibe- Balanço. I
'. ...:._,-_... -_.

. ,
I �ação do Conselho de Administração I

20.) - Eleição do Conselho Admi-
T.O C A - D ! S C OS. Sui.sQs:- Só artigils de superiOr. <I,uahdllde

em reunião do dia 23 -de Janeiro de ni,trotivo poro os anos sociais 1947 _

1 1947, convi�o os ossociados desta Co- 1948 - 1949.
A ç O ii. il O N S: - I"lianos (RllV!,�J. operativo para a Assembléia, Geral Or- 30.) - Eleiçãõ do Conselho Fiscol

- I dinário que se reolizaró no dia 15 de para o ano social de 1947.
Fevereiro de 1947, ós 19 (30 horas no 40, J - Outrns assuntas de interes-
sala da Pavilhiio Recreativo do Empresa -se do Caoeprotiva.
Industrial Garcia S. A., sito Q!WC Blufenau, 23 (le Janeiro de 1047.
Amazonas s. n., para dar cumprimento Clloperativa de Consumo dos Empre-
ao artigo 74 do capítulo 10., título· gados da Empresa Indu,trial
40. do demto-Iei n. 5.893 de 19 de' W. A, NERLlCB -'Secretario

.\
Comunico aos int eresscdos que se' (!!) de fevereiro próximo. Os exames

. n:hll aberta a inscrição para os
I
EXA- terão inicio no dia 12 de fevereirc.

.iES DE. ADMISSÃO. ao primeiro GnO poro. '.0 cursa GINASIAL ai no dia 14,.
d'J CURSO GINASIAL

..

e 00 primeiro po�a o N�RMAL. .

• . Iano do CURSO NORMAcL. A matficula em todas as serres da.
j'Esclareço aos interessados que se. Escola. Normal Pedro II (ginClsial e
I

BANCO DO BRASIL S i\ ���I�;m�;�ASI���o��:�a�a�S ed:�:: �::::�:o.s�rQ encer�ada .�� �iO
25

dei, • III

I "" '" s� verifiquem mntriculas le-I As aU�Qs t: cursos 9ma�ial e nor-.·
.

Direção Gerr:il - Rio de Jcneiro -

gCls (mclusiVe alunos do antigo cur- mal serco imcrcdas ,nl) dia lo. de I, .��-�=-�."";'"'-�---�....

fAZ TODAS AS OPERAÇõES BANCA RIAS NO PAIZ E COM O E}l:l'ERIOR 50 fundamentoll. \ J!iGIÇO e as do Grupo Escolar Modêlo.,...._.- __ ____,

Esclareço aindo que funcionará. (j' PedrG " no dia la. de fevereiro. I=-......��'�_.- � SEGUNDA SÉRIE DO CURSO NOR- OS candidatas dos deJ!!_ais séries PRECISA�SE
TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS: 'MAL, se 'verificado o númern [egal acima referidas devem, desde jú, en- Precisa-se de uma moça

d"
.

matricula (poderõo ser mahicula- tcr.dú-se com a díreçãa desta Esc.ola nhecimeilto geral de. serviço de escri
d')5 nesid' série '15. olunos que tenham Normal, que pr�tará as .. i.,formaçi!es tório parei trabalhar 110 redaçào des�
o certificado dG quinto (50.l ano precisos. te jornlll.

. , f�jl ,.

ginasiCiI - re�ime antigo - e os que Expediente da Escola .. Normal Pedro
possuam certificado de conclusão do 11;.·-,:- Diariamente, das 9 'ás 11 hs.':.
curso" fundomental dos Institutos de e das 14 ás 1.7 h5 .•

I .

,...--..,-"--

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ..

.

ESTADO DE 'SANTA CATAR.IN,.;

Escola Normal Pedro II

Blumepau

EDITAL

Blumenau, 23 de. jáneiro de 1947,
RODOLFO GERLACH

.

Inspetor Escolar, encarresado do
direç(Ío

Educoçõo) .

As inscrições paro os exames de

admissão 00 curso GINASIAL e ao

NORMAL serão encerrQdos' em IJiito

"
.. � ,.

"BANCO MERCANTil DE SANJA CATARINA S. A,�'.

ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
. São convidcrdoi' os: subscrito's do capital "BA"fCO MERCA�TIL DE

SANTA CATARINA S, A.", a' se' reuni'rem, ém Assembléia Gerál,' no edi
ficia do "Teatro Carlos Gomes" a Ruo 1� de Novembro, ncita "ddàde de
Blumenou, ás 10 (dez) horas do. dia 28 de fevereiro, do corrente ano, 0-Outubro de 1493 e decreto-lei 6.274
fim-de' delibernrem sôbre a seguinte ordem do. dia::de, 14 de Fevereiro de 1944.

10, '_ Constituição do Sociedade;
20. - Aprovação do Estatuto Social;
30. - Eleição dns Membros das Conselhos Administrativos e Fiscal.

(GARRET1)

rrAMBEM a Snra. poderá e,perar
tranquila e confiante I} selÍ filhinho.
Prepare o seu organismo agora, no

período d.l gestação, para um parto
feliz, usando Gnlvidina.

Comprovado pda experibcia, usa-

do há muitos anos, no Brasil inteiro,
Gravidina assegllra a gestação normal

.

e a saúde do beb�..
Deyalor inestimaveltartlbem na fase

do aleitamento, Gravidina é indicado,'
pois, a�tes, durante e depois do paI'w,

PRODUTO cientificamente elaborada, Gra'Vidin4 proporciona ao org:tnisJ;'o
{} {iil;. ..."Ül7i.:i1JJilstO ·perfeito n.:í gestaç.iio � assegura o d�i�n:vo'v�ltunta s.í4dio
Ju bebê. C"idé de' si e de SCJi filho --'- ilgora - cam Grac;,'idill11.

�..�.:::.r_
� ,

". 'r.',
: -.}

GRAVIDINA

f{'

50. - Outro< assunt,as de interesse da' Sociedade:'
Blumettall, 3. de Janeiro de 1947.

Banco Mercantil de Santa Catarino S. A.

Piano

OSWALDO MOELMANN AMEJUCO STAMM

Familiq' de responsabilidade,
_alugar um

Oirigir.
Companhia
c-. Postal J69.

125.

-,-
.

Dr� 'Camara
ESPECIALISTA

Clinico .ém gero! .-,- Tratamento pe-

las Oondas U!tra-Curtais

II Conslllt�rio; - Travéssa 4 ��. f�ye-
.

.

feiro - Predio Peiter ...•.

.... Operações nos Hospitais
..

I

,I
AUXILIAR DE,

ESCRITORIO

.

.'

Cartas ,com pretensões
d(]ção cleste jorna!.CtlNICA MfOICA

Dr. Rubens. Walbach
CORACÃO - PULMÃO _:_ FlGADO.':':" .INSTES"IÍ>ms RiNS

-REUMATiSMO - DIATERMIA":":' RAIOS X - Ii.ffil.(l
CARDIOGRAFí,,'··· ....

C*>íiIiliIiMo • tI....tici:

RUA 10M RfTfkO, 12 � HlMI. .
c O tI 5 íJ L T A 5: dt., & ti ii Cl 4I&i ! .. 5 __ .

'

·1-
� -

VENDE-SE
� . Uma· maquina' de esc�evet '-:�óÍQ,
f marca "Olivetti", tipo seiniipg�tiI

. ( com tobulador, fita bi-color. eiE';��ItIJA 15 4. No\'. ,95

'I
Carlos Oemníng, Rlla �om t:.etirJi'�

I nstaiação �e Rªio$. X !Faça
I,' PARA RAl)i9GRAFIA J)��TARIA-5. � DIAGN!,S�S A· Dl$i'O- II.

f � S�IÇ_ÃO :aos SNRS: ME'DICOS E DENTIS.T�Â_S_' _

t ânQ-Dcle. De, te Dia...'.

1 ��iiIfiIIIíiiIiiIiliIIIiiíIillliiiliilli_iIiIIilil-:':-iiiiiiiJIi!iIii-'._ .�.iiiIi!iI�'!iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiii'iiliiiiiiilliiilii
II
I

DR. li MMfR MAN N

1

Rua 15 de NovembtO, 1360 . JOÃO GO.ME� til elA.

dª� . melhOrer qUaU�ade$
para 'corrente alternada e para acumulador

. . .

Disc-os� Eletrolas - Toca-Discos - ·;Refrigeradores - Mâquin3� de .....

Costura - Maquinas de; Escrever _' Btcíclet�� n�)\fas gárantid-as _:.. Cofres
' .

. lfc-gões - Materi'al .

para rádio:'::"_ 'Material eletrico em geral.

l'
. .

.

praio, - V i s i t é m a 'R A O ( O L A
���--�......--�.......

' ,

DENTiSTA

RliJMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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valente

o domingo I
i '1em Joilivil.�.

r

Consonn+e vimos divu(gondO'i deveré j(!ma�'ú turma. periquito as melhores

rumar domingo proxime p.or<l Joiaville feJiciclacles neste duro compromisso.
IJ vclcrcso ssquOtlrão do Pnlmeirns F.:
C ., cnmpeúo citcdine . r..Jaqu�la co-'_

muno o oví-vErdil .pelejará amistosa
mente contra o poderoso" peotão do

Co;i:ias F. C., rri-ccmpeêe joinvillen-'

_-'- ---

Este cat<;jo 'promete um desen-, ReaJi%"ou-se dnminqo ultimo na cí-

'O FUTEBOL EM CAMBOR.1U'

rol .. r magnifico dado o exceente pre-,
dcde praiana de Comboriú, c encon

poro íisico e t ecnico dos dóis conilln-I tro amistoso de futebol entre o Cru

tos. O ulvi-vorde já encerrou seus zeiro F. C., 'loco! e o Centro Ope-
treinnt, esperando .cumprir' excelente.ll rorio do Emprezu Garcia. 'Após uma

olurçr.o em gramados joinvillenses, peleja bestnnte movimentado, a vito-

e levondo bem alto. (I conceito em qce I ria sorriu aos rapazes locaes pelo -ex

#! tiili) o futebo!' bfumenouense.. Á pressívo "score:" de 4 11 2� Os ten

enib"iiiodo pnlmeirense seguirá' do-' tos foram 'consfgnnde;.5 por Waldir' (2),

limousines espe- João II e' Clite;. poro' os vencedores r

pelo seu presi-, o veterano Per(l merece os dois"ie seu

mingo de manha·· "em

�;i.!..�'" wá, chefi:tdn
o�c,\'e; sr, Waldemar: 'Dewitz. Dese.- blindo,

Dr. Gebhardt Hro1nada
_"-';'_,_ ---

(.f<õ.l f'at'urdad(!s d'?' Viena, Áustria e Rio .de Janéiro)'
êirilrgiilt,ehefe do Ho;;pital, Santa Catarina

Alra cirurgia, oflera�õo. do boda, 1l51'omagoi vias bHil'lres, ufffa,
6'$'<;. - j\I"uWdi'iligia. MQlé�tias de senhoras, Cirurgi"-Jiftl'itién-
�,

fVffiiiflM i>â ��=: 4;n.� iii 11· e íI�s IS OI f7 Iiomi .

!!tUtlO(�NAU: � "'Hâsl1ifol Snflfa Ciifarlaõ't --

o
l

a
loca!

Seus
�!,i lia
da

Nãcdeixe que Subst2l1LÍnS1JEl1enO- ! L�s Ursi. oue � normalizando as

·sas se acumulem CDl SEU Ci<::-al!�;:'l(J. ! :"_:n�;rJr'S d�;s rins - impedem o

Ponha-se a salvo dos males oca- ) ::t�.:úr.nu10 de subs t ànciue venenosas
sionados pelo mau Iuncior.nment c 11) 0r&�ani��!nu. '. l'JiJo descuide de
dos rins. Use o remédio Que rni- S�:2 saúd e, J{·i:Z:3nJosen organismo
.1hare� de pessoas US3J11: f.ls·Pi!1l1ns �·;(Jfr�!· ��S CGilseql..:Oncias do 111áU

Urai, Feitas à base de pOderQS3S f'uncionarnento dos rins. Use sem

plantas diuréticas, df's:nf�tante� d zrnora 2S Pilulas Ursi,
e ,dissolvent:,s do ��c;.jo Ur ico, �s !!_5 Pi�(.fIQ5 Ursi 550 feitas
PJ,lulas Ursi constituem o"m�llê! C;;,;\\ (, r.;Oc!E:fOSC:S planta:.eficaz tratamento das !1101'2'st�HS i ..

� 7:) r
..

�l is
renais e da bexiga, c1eft"'pde1�idu,]

.. ::l�( .i�'1 a
,., .

assim, seu organismo contr a .:-!�
I �: grnncic ei1CJC18 das Pl�ulas UrSlJ

In+oxicaçôes proveriien tcs do mau ; J.1 comprovada ?cr rnl�lhares de
_ funcionamento dos rins. N5.o se : p.,�.õ08S, deve-se Cl sua formula na

esqueça de que seus rins precisarn
�
c: '.1:!l [C:-:1J':l associadas de urna ma

funcionar normalmente 08::3 (a:,.: ; n ;'!l'f: f;:li:3 e científica, fi preciosas
sua saúde seja perfeitn, Quulquer ; ry:lnta� di; gr::l!1�e ,:nl?r ter..apêu ..

irregularidade nesse Iunr-iorramcn-
'

t: �',:) e :1 �uo 111lll:.1Cr11!Ss!rna tecnica

to, deve ser combatida sem de. Cle ÜJ-Jric�II;ZiI.)_ Graças ao processo
.,' mora CO� as Jamosss Pílulas Ursi ,

de concentrcção ii baixa tempera
turn, as Pílulas Ursi mantém in ...

t"f�wis os princípios ativos das
r.lantns cue 3.S compõem .. >li Daí
�cren1 as Pi!ulas Ursl um remédio

Entre os muitos malen provenien- l�e incontestável vnlor' no trata
tes do acúmulo de toxinas no 01'- mente das moléstias do rins e' da

êstes moles e;:jus�!clos
mau funcianGme!t1tó

des rim)

f:(��iga: .. Use-as e cornpr'ov'e tam
tH:n1. os benéficos resultadoG dêsS6
é-LlíllÜ í='Toduto do Laboratório
L�2t,r de C�1l';-:t!.;�:iyier. As pi3nt.at.:
que cOll!põem 3S Piltltas Ursi são,;
- U�·Q. Ursi. Abaca.teiro, Que�
br,� 'Ped,.D.. Chiá éabeludoll
C'"he!e: de Milho e Cila •

ganismo em conscquéncia do mau

funcionamento dos rin::?, os n1t:ris
frequ('nt�s são; � re!,!::ll,;utistTIot
arfritisYíl0, dores e}:-; c()b':.?r;.:J_�
tonteiras, dores I1.::!S (.·�deira"r;�
deSSt111l1o,Juntas inclJád[;s, in
sônia e n€rVosh.�nlo. Livre-se.

. pois, dê�ses rnaies, u:;;ancIo flS Píln�
.

��F,iH'1��� m fi'i'" !;j
� th11�j �

COIDp",a"se
[ TERRENO, planQ, com: 20 me tros. de frente, livre de enchente,

I períl)1etro urbano, para construção de �ma cosa partícular, ou

CASA, de preferencio BunQalow, de recente construçãJ.
- Ofertas .. detalhadas a Ca,ixa Postal 4,

-

direção tecnka do Gremio Esportivo
.

I b I d Olimipco. Posivelmente o
__ Se9l;lirá. domingo ,pt'oximoO. em','li- te .o(vi-�erde,· QO que .fõmos informados, 1

__, Breu ia; o cere ra atacante o
.

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

-------,-_<-.�-.:.., -- ' .-,. -,'..., . ,

'J
',. _"

or"
-

d 'd" d' t "coacl," . será ,substituído eplo -, '. ",-'"

1)ousines. '·i;sePbci.ÇleSd C�fmt' bde�.tit'�() d°/)' IV'ol�lfOe.jógarAáin��i>�en��n;onía�ht;: :�:� i an�m:';t� ;::�:s: de t�e;or�:rIC�: ::s� no afvilrubro Willy Pawlowsky. ��� ggE�hil@1?:;� ITl1E�Er!:��:l!oinv,lle, a em Qlxa a u e o"s 'co
., lÃ1

Pu!meiras E. C, ,No "monchester" ousão no tornozelo, o mais completo tes oVl'lipnas, Ha quem diga que o

I
00

p' possante esquadrão do Coxias' F,
I
"farward'" ciltarinense continuará re- endiabrado "player"! firme novo com-

- O lpirunga, da Itouj1ova
..
Seca, .AJ�

[:. ,tá-campeão c·itodino. pousando, a"fim de reaparecer breve- ptomisso com o seu clube. No entre-.!
vem :ubmefendo seu, amadores a con- Iif

,

� mente em toda a plenitude de,", :�Q;
tanto, tudo leva, a

dcrer que' as coiso� �:�Uh;:;s e;rSeOt::dede fob;squ:t;, : vole�- 191
Teixeil'inha '10 excelente avan- fórmo,

_ ,�.í'ür
tem que sef ac ate as. ' er e IS5rmo TI-

�gura em março· proximo vindouro, qual!
do terá que retribuir a visita que lne �
fez no ano passauo a Sociedade Du- 118
que 'de. Coxias, de Curitiba. �

&].
ti})
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&1
�
;;J ,.."., !l\l r:;;; [ili]
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ANUNCIEM NESTE DIARIO

----------------------------� .._��----- � .�--';...-------
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No Cognac de Alcatrão Xavier

estão combinados, de uma ma·

neira muito feliz. poderosos elemen

tos calcificadores e arejadores d03

pulmões, bem como excelentes ex

pectorantes ·e calmantes da tosse.

Porisso, êsse extraordínório medica

mento c.onstitue o meio mais eficaz

de combate às
_.

gripes, resfriados,

tosses e rouquidão. Use o Cognac

de Alcatrão. Xavier para livrar· se

dêsses males. Em qualquer tempo

_ no frio ot,l no calor';_ ° Cognac de

Alcatrão Xavier é sempre um bo.m

remédio; Compre lÍoje mesmo um

vidro de Cognac de alcatrão. Xavier,

I'
_ _.'

--------�------'--,-'-_.__ .. _-- -.---

Vende-se um f0nCT!C

virgern, pl'!J1cipcfmenie m�1dcil'GS de lei" grnno:- pasto}'. roço, (�! '!W!i,;.,

5
:lf'

Pereira Junior,
oazeres particulares, solicitaI! uma

I;cença por, tempo indeterminado. da

rerim(fi"o lIl'bano dHunte 10
da linha de

Informações na redo;;;au iornd,

Os

te

- Jair, o famoso avante do C. R,
Vasco d� Gama, segunóo os ultimas
ncticios da Guanabara, não mais pre
fende defender os

de São anuarioJ.
;�; _.cores alyi-negros

o. Flom.engo ocha-

s(! vivamente empenhado em CÓIlSC
Quir tão valoroso profj'sional mo�
acontece qH'e '11 Vasco . 'Ieshpu ou em
600,000 cruzeiros o dpreço e seu pas-
sc. E agóra",

..

I
t1IíJ

I a t
�_._-_._---_._---,,--------

v dri s eee
"\

U1TI carrinho paro crennçn,

Rua 15 dR Novemhro 117.

-!J
uso do, ,porÉm em muito bom estado. .t

�
.- _;

I
I

B l U M E N A U
______ ,,

'

_c... .

_

o Torneio Re!omopgo e· o com'.
peonato dos reservas de profissionais

I fGram_ cancelado', este ano pela Fe
deroçoo Metropolitana de Futebóf,
Possivelmente o certame principal 51)
rá disputado em Ires anos, re�ljson
do-se anteciapdamentc o Torneio Mu
nicipal.

iii

O orgaols
� \\ III "
,

"".' �
",'

..;<i

��l
- O Concordia de Rio do Sul, pro

vavelmente _jogará no dia 9 de Feve
reiro nesta cidade, devendo enfrentar
amistosamente a equipe dó G, E.,
Olimpico, retribulndo assim li vi"ita I

�

('
-

�":"' ,I
que este- Ine fez no domingo passa- I
do, Consta que o "onze" riosulensil 1vil'ii b' r f

.

•

aSlon 'e rI' orçado, esperan,lo
cumprir uma desHacada "perfoman-,

.

pAliA � I/) orgsnlmllG em Ol'de;m
,

e COtl3eguÍi' 5at1d� 0 ben.1 estar:;>
l!4u hã como IIub"ill B'e:to com

ltimoo eh;m�n.tGs r-c ...;[i�c!'a:ate� ..

lIiutril ó!: <:) fortificante '.;ue.: �e

��tuG3. pnrs t'omo:::'!Bf e

ft�!je�a e ri desnutriçãOtr
bt:lto de ".dult"" como de

tl'ienb8-1.. i:'·;�3 cC:J'!üi�s�ençG�
Jhltríl i!: de e';;-;;;d:J w�:i;;;á,;i...

- __ ,I
O F' .. .' !=- umlnens!! r-, C" supercom- !

neoo coriól"o, avirnOlI ontem com de,-',
t;no á noMa.. Na bôlJ. terra o trico-

I
'ar fará tr t'd

.,
.

es par; os, devendo e<fr€or'
domingo proximo, tendo Cl)m ar/ver-!
�nrio a ,equipe do Guarani F. c. i

A ,Junfa Disciplinar l)es!lortivo' \tia LBD, ao q'ue apuramos, reiniciou:
suas ('tivid!ld�s. 'U I'mcoso importon� I

!;, iq foi· julgor1o, o do iO'9Ó :palmeiras I. i]
�7

'I' X
. Carros Ren"u' '<, 'dOr p' � i:I'" "

j 1 i}.
w - S u,a o eln, "fUS- l.t W

--.", que, 'Oevagar "s.e Voe ao' longe .. ,

,I '""""�... '
.

..IItôIlIIII

Um grandioso film qUe será fepri�sadu a pedid d .

1 •

o as peSSoas que verd<i.
r.€lfOmen te gostam de ,'I '

, .
pe ICU os verdc;-

Gelromellte bôas f Ulil b I' .
. e ISS Imo roman

Ce de amor, el11oldurãdo paI' uma co-media de fino hurncri5mo!O) com Acomp�
; CompL Nacional
I

.

11/2 e mil. 2,70 - Balcão 2,00 e I
! ,

,50

I SAADO âs 8� J5'
..:" 1 ",/P-

ll0N CHANEY - ALAM eURij� -.

I
KrNT TAYLOR - NOAH BEERY lU-

UNIO� - MARTHA O'DRISCOLl. no

� sensaclon<ll .

mní ,<j

i

Platéa 3,00

Uma
vade a

Illando

ollda de ossalfos armados in
Oeste!' sao os DCiltons espa.
o Terror! Uma peliculq da

ação incessante" romance inolvidQvel,
constante· stl"spense e um ,elenco de
autenticos J'.Iastrosll ,;'

Acomp. Compl. Nac. ce Fali: j"rnal.
Pllltéll 4,00 e 3,00 � BalcãQ 3,00 (!

2,DO,

DOMINGO ás .2' horas -�.

"O FALCÃO DO DESERTO" ..."

,# "AMIGOS ATE' A MORTE"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Teriam

explodir
colocado uma bomba no

�

;-: .�:

Ingl terra
LONDRES, 30 IRI pELO-

TÕES DA POliCiA BRiTANICA E

AUTORIDADES CIViS DERAM RI- J!
BUCKiNGHAM1 RESIj)i;NCIA RE

Al, ONTEM A' NOITE, Ai'O'S,
TER A 'P01.ICIA RECEBIDO UM

fI"ElEFONEMA QUE DIZIA: nu_GOROSAS BUSCAS NO PALACIO

Sexto-feiro, 31 de Janeiro d� 1941 NUMERO 830

Impressõas norte-a

para
YiSTEM o PAi.ACIO \, Ru..i..
ACABA DE SER. COLOCADA 1.A'
UMA B0"'lI!A QUE EXP LO,OIRA'
SABÁDO. . NADA A RESPEITO
FOI ATE' AGORA DESCOBERTO.

DIARIO
MATUTINO

tContinuocõo do numero (Interior)

I
receio e' em completa ségurança, 85.000 espectndore, e no qU91 são

h<e centro industriol possue 62 fábri-, tomar part� nesta turnée sem rea!izada� as maiores competições
C(JS de yidro, 350 minas de carvão e ocompanhqmenta"! esportivos. Igu<llmente,' notáv'eis 'são
35 usinas de aço, sendo que 50 'por Oe f<lto, Chinatown era a parte os "Uu.on Stock Yords" ',0 mojor
cento do produção> dos EE. UU. em mais interessonte de todos os mairros mercado dI:

1

ga.1o para abatimento,
coque são produzidos clí , Após esta esl'rangeiros de Chicago. Vimos, en-' pois, sõo mundialmente' conhecidos 05

úr,ico cprode, continuamos rumo a. tre outras, um famoso templo ,o City- seus. eno(r�es mafadoúros, como .por
Chicogo, onde chegámos ás 8 horas Hall (Prefeitura), um exemplo extra- exemlpo, os da Armour etc. O cor
da noite, olijand;>-nos no Hotel "Pel- ordinário da. arquitetura chinesa, bem reio de Chicago, que 'custára 21 mi
mer Hoüse", E' um elos maiores ha- como lima escola onde se leciona o' Ihõees de dõlcres, consta ser o 'mGior

.
tels do mundo inteiro, possuindo 2200 chinês. Naturalmente, nõo esquece- c melhor equipado do' mundo, poden-
quortos. Ainda maior • o Stevens mos de visitar tcmbem o ItMercL�,�_ "0 t·d

.

IJ ncn U s,er ser I os e despeehcdes, den-'
BOTei, '\]iilllmente sito 'em Chicago, dise MCift", o maior edifício-escritó- tro de 2<t, floras, '10 milhões de cer-
fjU<C tem cerco de 2650 aposentos, ri" do mundo, pertencente a Joseph tos e 500.0oo.··SOC05 contendo outrus
cunheeido gemlmente coma �ená(J � f'. tcennedy, antigo embaixador dos corresJlUildencios e impressos, As
maior do mundo, Em todo coso, es- EE. UU. nQ lllgiateno. O "Soldiel noites opsscimos visi�ildo diversos
távomos hem obrigodas no Palmer Field" é 11 estádio i1!üis f(jmo�o de
House e,. 'ÓMcnte o color nos dei! Chicago, oferecendo IU!jlir pnra (Coiltinl,o iin proximG, numeio) .

que fú:J;H durante li' noite, pois, ficá-
m bem flii€llte em Chicllgo, e o ar

Ria, 30 (Meridional) Rcsuitúdo duO;

cpurcçêes já encerrndos no capitel
fluminen�e:' Maçeda Soares 27.56B;
Lontra· Costa - 2.465

.

e· Mace,;!ll' PeiEi
i3 878. P.úiO senador: G"ldillO Va
I" 13.504, fi Q mois vot�do. 'Le;j2ii'I , '.

I das: UDN 11.14t?; PCB 6.309;'" PIB:
7.061 e PSD 4.56'. Em todo 1) €5-

.Panamtricanismo I �r:;7:'::�:� �; :"�;:::: �:;

obafado f'nia-se sentir eSjlllcialmeilte
nos QTlliidi'-S pGlódos de pedra e ilOS

ovenid(is lisfoltodos. Como tambem
iÍf' Chknfiu baviomos visto" npa:masJ
limo pOit<', resolvemos fazer uma tUf- �

ilíle. V"j, aqui, breve trodilçõo dum;
prospero que cOilvida jlura uma Sight-

Marshall ··e ,o

E' d Rio; 30 (Meridonaf)' - As. opum-e supôr que George Morsholl cOlltinne.nt.ais, "porqu.e ,os exominllu de-. ções ..

no Distrito' fede,�ol sõo Oe, sn_no Departamento do Estado' passe " tidamente nas horas perigosas que se
•

!luintes: Para senador Mario Ram()�considerar os assuntos pan-americanos,'seguiram a' Peãrl Harbor.. Sabe 'quais 162.512; Joãa Amo%onas .101,510: .

Rio, 30 (Meridional) - O Tsf em
pelo menos em pé de igualdade com Dr. pontos fraco5 do pan-Qmericanismo' "eitor Beltrão 76 113 e João M

reunião de hoje negou provimento ao.os das. outros portes do mundo. ',tanto politica. como militarment";,
'

'
.

. ongo- recurs d PSD d P ,

d·� b'?ira 7.729. legendas lla�6 vetea-
a o o ora, que pe Ia o

DepOIS da morte de Roosevelt, II boa :E' noturol que tendo a' 5 ma-os o canc I t d' ,

t d d·dà�r: PCB 87.401; UDN 10,955. PTB'
e amen o .0 regls tO a can I 0-

.vizinhança. entrou e dormitar nos alavanca qUe põe em movim�n.to todo ·'O.4G5; ATL 45.347; PR-'39,�4'.e .turo·da general Assunção 00 cor901:preocupações do govêrna de WaShing-1 o �istema de sDlidoriedod� do hemis- I'SO 8 n28 E:.' " f de governador .do ,estado. .

N f' . '''. m, '(Irtude 'destes re- tE' 'rton. ão é que se posso atribuir 00 erlO, procure uso-Ia quanto antes, pa- • "Itad •

.

�j
. m seu parecer, o TSE orgumento'u

·d
-

d
.' os (I. '.'''1'llrensa, a'liOnfa Que o

.

IIlresl ente Truman descaso ou negli-
ra que nao suce a 'que ,o impeto, cujo PCS "

f '10'
-

,
que no reqrrso.

.

não havia bastante-
. ! ,,'d Ia ez vereadores; a UDN e fd· '1genclo nessa tronscedente materio. exp en I o remate fai a Aoto de Cho- FT8 8

_ un omentos legaIS poro o seu provi-
M ' It h' codo; o ATL 5· o PR. 4· psb

.

as e certo qU'e Il seu secretario de pu epec, ven a a, esmoreCer, graças 1 . .'. ,o,: mento, No ,mesmo reunião a TSE
E' d

' .

b·'·d d d
e demaiS partrdos nenhum A Es h I . . Ista o se deixou absorver pelos ques-

a Ina I I o e aqueles que' herdaram ..., amo oqou o pedido. de deslstencia

da,'".� largas estrados abertas pelo prc-
CIIervo Demócrotica está em vias de

.

reclli-l int�rnof-to por membros �'Ís-tões, européias ° ponto de ter dei- 5lde"fe Roosevelt. hzer s�u primeiro vereador O ·d
I

·d· $'-0 -' S- p rd
. SI entes ° P ,secçõo lie ao ou o jxa ° o pan-americanismo inteiramen - c ient I·t I I .,e e el oro provava mente sera � centro o regist'-o dos diretorias mu- ,te em ferias, como se fosse mote rio " , t 84 8'

. I .

.

",0,,",,11 não ••endo homem de par-
(n re e 5 ma vat'}s, . nicipois do' partido naquele estado,.ic segundo plano, para divertisse- t d I· ,

, o po ,toco, ogiró "om mo ior indeop"me"'" ncs hora, de mais folgo do r! . .

enclo en, f.,ce ri.,. COn>trana:mentn<':plamacia ianque, ol'e o fjliociín I'nrtidoria e <1S omlti-·Marshall conheCe bem os problemas -

dç"cs os mandatos sempre acarretam,
Ninguem noderá jom'is acusá-lo do

09ir por: outras, considerações que não
.ejam o bem estar e a seguroll<;a (lo
Americo.

Seeiilg-Tour, afim de forneCEr uma

idéio sôLre raridades e COUSIlS dignos
de serem vjstas:

"Vejam o boina chinês e Citica

,90 à tloite! A mais encantadora
'de f - �(jS as turnêes e o maior
"tri,," do Américo! V, S. irá ao

cri5M duma, metrópole! Vera
uma flava e diferente Chicago!

.
Na r�ntbl'Cl da noite, o ,*oxima
ma-�-, do Iodo humano do cida
de ",'.is .

progressiva. do mundo!
Ver"" Chinatown com a sua pre
feitu"-. as diversas lojas, os bair
ros �. "xícanos, boêmio, espanhol r

joponez, O Ghetto e o bairro dos
arti;[ (\;, a J1equerfcr ItGJio e o

pequen" Rússia r E' uma turnêe
ao redor do mundo, numa. Só noi
tel A ligo <los no�ões de Chica
go' Chicago numa só noite! Não

perco"

tissÍ!:ta!
esta turnêe

Senhoras,
interesson

poderão, sem

UA Na.çãcna Socieda.de'!!
ANIVERSARIaS do sr, luiz Pradi e de suo e';po

Dna, Maria Prodi.

, ler

! s;
J ·,i.ersaria,se hoje a golonte I

menino H ria de Lourdes Tomelin, fi-I VIAJANTES
Ihinha di)' SL

. Hai'orato Ton1elin, ex:'
rii,etor (Ie·te diário.,

.

.. I .� Em companhia de sua exma, fo
.
- Trcuscorre hOle. (I dolo natahcla

I mlho,
acho-se entre nós em visito Q

da exmo, ·sro. Dna. Esmeralda C. parentes e amigos, o sr. Dr. Arman-'

Mello, ewoso l�ll sr, Mozllrt Mello, do Odebrecht, antigo diretor do Hos-
comerciaM'I'e em Rio do Súf. pital Santa Catarina.
- 'festeja hoje sua data natolicio - Viajou ont4im com destino (I Ito-

a uma, �ro,' Dna. Cecilia Ribeiro ;aí, lIara :mde acaba de ser transfe-
Xavier, e \POSO do sr. Dr. Arnoldo ,·d T I' Fr o, o :sr. U 10 eurschuete, escritu-
.Martins -X"vier; ex.i1elegado regional rorio. do Banco Inca e figuro bastan
do:? jlolicio, deste município. tt' relacionado nos ll1é:'os �ociilis des"
-

-

Dellúe hoje (j efemeride natoli- t� cidade_
da do sr. C!irlas iZegi4l.' industriol
IIU JtOLlJ;;!Yü .NDue .. _

�' � \ .

PELOS . S�LÕES

NA5CIMEJ�ros
, - O Automovel Club de Blumenau
fará reali%ar amanhã ó noitel nos so-

Ccrn O nascimento de seu fiihi- Iões !lo Teatro Carlos. Gomes, (I seu
ilho 5>.rl(ilHll) Lui;,. onte-antem

.

Deorr;- anunciado baile carnavalesco, ohri-
do nesta óc!ade,' está de porobens o Ihontado pelo "jazz Ipiranga.
II,:W-, '.", ..

"'1i�:'�'-':;:'!!f!'!':"r��.t'

A e'Pectotivt) com que I) recebemo� Ine�te lado do munno, é cheia de sim-
'palia e 1>00 '·ontode. E' um' soldodo

I
voaz, leol e decidido.

O pon -americanismo é muito mnis
de que uma lIolitica" sujeito ÓS alt"r

n:,tivas dos portidos . ._" aos ponto� -de'
v·,to pessoais dos ocupantes dos go
'''"mas neste hemi,ferio, E' um ion
c('ita essencial do Yi�a das repúblicos
rI') continente, enredado no conju�t;
dá; valores matais e materiais que fi,
zeram a su·� 9randez� . Marshall
é"ll'.prce�derá que é es,e conceito que
€;iÓ em causo e saberei defendê-lo.

AUSTREGESjLO DE ATHAYDE'

-- - --- --- --_

A COMiSSÃ CENTRAL DE PRE

ÇOS VAI BAIXAR O PREÇO VAI

'BAIXAR O PREÇO DE ALGUNS
GENEROS DE PRIMEIRA'

NECESSIDADt

Rio, 30 (Meriidonal) - Reuniu-se
ontem a, Comisljio Central de Preços
paro taxar alguns preços de produtos
d� primeiro necessidade. Entre outros
assuntos estudou: a C, C. p, a situa-

I
ção do café, chegando fl conclusão
que o governo deve cortar a subven-

I
cão que é -dad�, (I todos os torradores
d.l produto, ElltÍ'etanto nenhuma no
to referente á reuniõo foi dada á im
prensa, pois de acôrdo com o que 0-

p'rramos, só depois de sancionada are
stlluçõo da comissã� pelo chefe do 90-
v"rno, seró divulgado. Podemos
"rlpntar Que o Min[stro do Traoolha
nvistar-.e-Ó ainda h�ie com o Presi
r1�"te Outra afim de resorver (I qeus.
tão.

M mineiro" chegou hoje o sr. Milto�.
Cllmpas, ca.n'didata vitorioso M pleito
para 'governodar de Minas Gerois_ Seu

de�embQrqul{' foi concorridissinw. A

b�rdqdo
.

p�lq reportagem a' respeito
das noticíQS sobre a

secretariado, MiltQll
que 0$ _mesmos não tem fundamento,
Dcres'cenlando que só' ,cagit<lró do .05-

sunto depois de diplomadl>. 'Pergun
tado sobre 05 mo+ivos de suo vinda co

Rio, respondeu que pretendia partid-
I
por dos do comara.

'Ih,-amonte de Mussolini,

�ognes, que havia _.
sido

36 enos e perdido todos

,.c(ln�a exposta à indignidade
poro toda. a vida.

A4Glto: Ftedter
, .

Indústria,. e
s. A. C fJm·ércÍ 1),
Agricultura.

.CHEGOU,'./I. ORlO Mil.TON

CAMPO:S" CANDIDATO
V1TORlp .9{)_ PLElTO
MINEIRO

Rio, 30 (Mél'iídonal)Assembléia Ge rol Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados ,.,05 srs; QciQllistas. desta sociedade paro o assembléia

geral ordinária, a. real1.zar-se' no. dia Sde fevereiro de 1947, às 15h., no es

! critário do sociedade, "em iUa Ro.foel, município de Ibi�omo, com

ordem do dia: .. !
- leitura do relatório di! diretoria, apreséntação do' balancete geral' een-

.

ta de Lucros (;r' Perdes
.

e parecer do CQns�lho Fiscal, tudo relativo ao

exercicio de 1946_
2 - Eleição do Conselho Fisce},

3 - Àssunto5 de .interesse éeíel.
.

Rio Rafael, 28 de janeiro de 1947.
ADOLFO FIEDLER - diretor presidente
HEINZ FIEDLER - diretor geren�e

Pelo notur,

Resu:tados eleitoraiS nos Estados
S. Paulo, 30 (Meriidonoll Os I Goiania, 30 (Meridionol) O TRE S. Luiz, ,.30 IMeridional)· - O 're-' melhores as 'relações entre ti Espa�

resultados do eleições paro governo· forneceu o seguinte resultado das 0- 'sultado aqui do;: eleições dlo(o' gav�r- nha. e o França, graças à retirada rlfl�
der sõo os seguintes: Ademar ôe fior- pu rações do pleito paro governador: I

ncdor ofereà! o seguinte resulNtdo: -, Impas espanholas da fro�teira Afir'
ros 384.199; 'Hugo Borg�i 337.143; Coimbra Bueno 34.806 e José Lu-

<
Sebcstlõo Areher 26.196; Lino MGcl!a- mo-se

Mario Tavares 266,743 e Almeida dovleo 33.385.' Legeildüs púrtÍilá-' do 15.003i Penes10 Rego 8.887 e Pil •
Prado 99.048. . .Peira senadores: Pôr- f.ias; PSi) 30,073 e UilN 28. iíl5 VC' ·I:.iia Meíio 1.650 votQS •.

tos.

,
Arkonsas, ' I'lrr�zando
feiras. Os prejüí%os
em milbões de
sobe-se já que houve pelo miilO,

til10ri 158.529 e Euclides Vieira

162.4·91. Leqendas "jsderües: ps.p l'

PCB 165.672; PTB 104. 19-.'l; iiDN

ia't, 198; PSD 35..835.

----�.,.. ..,..

'Curiiib.� ,30 (Meridional). SÕÓ'
o: seguint·es os resiÍ!t6do� em todo ('

Estado opresemtado até agora: Neto
Ciimüslo 84.076 e Barbosa Uma
83.481 e ePlopides Silveira 44.490.
Porlo Alegre,. �O (MeridonaJ)

Resultado oré .I'lgora d'as apürações di)
pieito püfll. !joveiilador: Walter Jobim'
224,055; Alberto PGsqilaiiili 191.1. 564 e

Decio Múrtii15 105' .583.
.

·Para senil

dor: Salgqdo Fiiho 141.330 e Pedro
Ver!j!im 96.204,votos .

n08f01,
.

o .s«. VALADARES !\IÃO
SABER DE ENTREVISTAS

R:;o, 30
Ao!

. �

ADUncflotes·· por um repórter de um jomoi oficie
.so, (; sr, Beiiedito Vaiadores di5�e·� -

'Comunicamos qüe somente es-,

ião· oil,ro.h:actos· pelei Gerei1cio

d�sta foiho' (1
•
ililgoriür (munCÍos,

e assrnafuiOs,
.

Os :senhores OUo
WiUe é Eugenia i.:Gn!1_ Porta,ilto,
não nos' respoilslibiJisamos por
dos j)1lr' estes' colllboradores, �u
onuncios' que nõo sejam, autorizei-

.

então trazidos diretamente à Ge
rência.

OS FURACÕES EM MIS�OÜill
ARKANSAS CAUSARMÁ
ENORMES PlmUIZOS

. Nova lorquc., 30, �UP) �

.roeõÍ!s assolara mMissouri 1).

q TSE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO DO PSD DO PÁRA'

GERfHCIA

·as

Lisbao, 3d IUP) - Todos os ma:- rem proibirlo:t por decreto do· gover
no doto'do de 40. feiro.nife�toçées politicas· planejados paro

,

. i amanhã, em comerr.{lroção (I() ani�er-'
--- ---

---'-,,-- (sario �(1 tentati'{Q 'de instalação ti �

-1l
. 11':" � t"ll. ...a

.

regime republicano em Portugal, fO:-
'.

fi.'" .' �:.J"} _li' 'i'�O

tl_ � _' --' II. _.----,----..-:":84.456 - votas NOVAMM '" ""<ONTÁM rQ er

A un!co

Aderbal R. da Silva'

Paris, 30 (R,) - Segundo

., inou votos:
. AS nOPAS FRANCEZAS

t: INDO-CHINEZAS

Resultado de8lumena� até ás
18 horas de ôntern

4390
3514

.
.

I!;cm despachos recebidos hoje São Francisco do California, 30

cC?pitol, reocendcu-!e l! batalho f'!ntr�
,

� Encontro.VO-!e aqui ° en-

ftm;os 'francera� ,e indo-chinezas ''\J5'' genheiro chi�ellO Ecr,everria, incurn!J,i-
i

rl!<!s de Hanoi, As tropas fr�!lce%os . do de estudar um passive! 'emprego I
cercaram

. co�pletamente as forcas pacifica dos' bombas otoll1icos: ,Estas

Y�etnanle.zas no
.

estrado de Ballyenh;m,. seriam Illnçodás sobre os m�5so5 clt:' I'viIIle milho; 00', sudoeste de- HOíloi,; gelo·e neve nos Andes, serVindo puro

votO .... q:ó,. violenta ataque que apanhou o i de�rete-b.s e fornecer assim G\)iltl !lO i Jéfuõalém, 3.0II inimigo de surprl:sa. De TOiikill in- . Chile dumnte. o_ jleríodo dos secas: À 'Coirjn�, um (lOS

votO· "'1' fiJrmom ainda qUi!' está sendo aLjileló I a.vi(jç�_o :hileno recentemente fe.:t' Ii:mu
I

eplus I flji:mi,ios;
� c:idilde polco de furiosa. luta. j exper,enclo d�ss; gCfl€ro. com bombo:.

.

f comüiiS,
mas sem resiiltado.

Desastre de�aviãol�M= DA M:.:--·····.
, ",'

Jose dos

COLLINS

DO QUE

idneu Bornhausen
I\derbal R.' da SIlva

HoHywaod, 30 II,JPl - Altos Jun-em'·S. ,,,,
. '.,

.

'-'�InPOSRio, 3D (Meridional) Not,·cl'a's 'es t'f d d ..pa I (In o-se c encontro <la sÓ lo , ,�
.' rocedentes de São José dos Campos, _Os tripulantes do aparelho, aspirante -

__

crn S. Paulo, informam que um avião Boraeio temos Sau%a e Tenente Mal- !
I t

.

dA· Ie remamento o eronoutrca, quod-. donaldo Campo!l,' 'gravemente feridos AS POSSIVEIS IlANCAOAS-
�o sobrevoava aquela' localidade, bll- foram. trllnsp�.rtodos·· para a Sant; ESTADUA'IS GAU'CHAS
'eu com a axa direita, numa' arvore; Coso, Momentos depois o aspira'nte' Porto Alegre, 30 (Me�jdionan•

Hora�io ·falec;eu; cón�inlfando ;Maldo- De ac6rda com. Os calculos'-que fize-,SUBORNARAM UM GUARROA .Ilaldo, em estado gravissimo, O· .

.. �CI- ,lnoS, as, bancadas do Assembléia, Est., _
.�

, ,dente OCorreu no" local bem I
di.

, .

proxlmo
I

ua sénam os seguintes: PTB, 22
Rio,' 30 (Meridional) - Divulga�se .ri" re�,dencio das ,vitima�,. . QU': soo

I deplftodo$; PSD. 18; Libertadores 5;
�ue graças 110 suborda. do guarda cj:.' ;notur.al$" daquela cldaáe. Maldanaldo I UON .4; PRP 4",e PCB 2.

.

Já. foram
,ii n" 454, do polica de Porl'c Alegre, _era .. Instrutor de vôo· cégo, tendo fei- iniciados os entendimentos entre os

a quadrilha to brilhante curso nos Estados Unidos. 'Iibertadores e' diversas correntes opli-

eiono.rios e membros 'do corpo diplo
mótico serão os p�imeiros o assistir' ao DESCOBERTAnovo 'filme da Mefra, sobre o' "80mb,,'

I Atomicg"" MC!s o exibição e;;pecii,(
--

.

r�rá feita em Washington, e só 'depois
disso a fita seró .apresentodo· 'ao pú·
blico, simultanean,ente em varias CARIDADE

'pifais do mundo.

CIVIL

lt;. Angeles: 30 CUPl - J.ce
cancelou· a suo 'passagem de aVláo PQ _ lares.
ra Il México, onde deveria defronto r- prlnclpois
se com Artlfro Godoy. O campeõc acham-se

exige, do seu empresório o garantia Iduma renda de cinquenta mil dolo-
res pela luta.

.

I

d" outamoveis ,conseguiu legalizar D'
roubo de dois veíc:ulos furtados naque�·
da cidade ,trazendo-os paro o Rio: �,

O aspiran te fBra brevetado ho um ticas como. trabolhistas e comunistas,
Atribue-se o desClstre a uma I poro advpgarem a formula porlamen-

III) motor_ tor do governo gaúchD.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




