
com sucesso

meio seculo

..

co-ricire gelados como

Rio - (Pelo telefone) -

eaç ,
•

sem mais comentários, CI ofício
que 5.· S. nos. dirigiu:
!llurneM!!, 1u. de Feverelro

1947·

Sr.
A

péssimos condiçõe:;. sanitárias
do nosso I'ôrto Fluvial, dirigido pe

los colunas de vosso jornal à Che-

dêste Centro de Saúde, venho

com prazer, informar II seguinte:
. A Chefia do Centro de Saúde

realizou um" in-

AGITADAS

,Eu .ti'. veni:er' e dOilo dos Se\lfl;i!U5
.

dü une de comerciar, temo, II"

vúlio ii sua Pomerode, ogom com

a forço dos seus 23 OitOS; (I eitlo-

ieceção pum os seus produtos, �fú

cada Vil" môi, '.intellsiJ;· .es motns

vez mais cediam lugar ;) la

voura e aos campos de pastagem;
os habitações iam SI) Ilrguelldo rn-.

Esse o espe-
"

progresso que

-então passou a cOfoler;:!:o!".(I in

clpiente Pomerode.
COllsolidada 1J suo posição e cs

segurado o pleno desenvolvimento
dos negocias o que se dedicava,
Hermcnn Weege, que nunca se

descuidérc de zelar pelo bem -elos
seus concidadãos e do seu lugar,
passou a 'dedicar-se a esse oussnto

maior carinho e, apoiado por'
condição de homem de indús

cidadão integro e respeitado
.por suas virtudes .jm:ontoveis que

'.' lhe davam merecido destaque, fez:

valer o prestigio conquistado, jun
TO aos poderes publicas, com o

que obteve o instalação de esco

las, outros melhora�entos. e pro-

, videncias govemo�entais que mui

to viriam bene�iciar' o. vilarejo.
E foi com o .intuito, únicamente,

de melhor poder servir aos IjIJ'e
dele muito esperavam que' Her
mann Weege não teve duvidas em,

relegando a plano secundario seus

próprios interesses, se deixar ele
ger Deputado Estadual, cargo que
exerceu 'de 1926 a 1930, com ge
raI proveito para a SeU Estado.
A partir clessa dota não houvi;

solução' de .cohtin9nidode .na ação
progressista, honesta e de reai

utilidade,. desse' homem de bem'
, "

para com os seus coilddadãos e

para a .sociedade.
Chefe de familia' exemplar, ten-

Seu primeiro' ato � cesor ,

seguido, reunindo suas poucos eco

nomi�s. estaheleceu-se

Niío pensemos, oprém, QUe o vi
da defluiu suavemente e 0'5' ne90-

prosperaram naturalmente,
os primórdios desses. 46, anos

que dem.a.rçam a infatigável
dade de Herman" Weege,

e industrial.

de pequeno capital,
inicialmente, o falta ·de' estradas
dificultando-lhe: a coleta

'requeria!": o maximo

perslstendo, argucia e

fiollça, para não se deixo r . ven

ce... pel� desanimo e 'evitar um

fracasso lamentável. Mas;' a pou-'

co e pouco, vencia o trabalho

consciente, 11 honestidade e a per

sistencia de Hermann Weege.

As picadas "a�a�badasi. por

ande só era passivei a tra.nsflorte
de �arga 'em "lombo de mula", fo
ram. se alargando. por iniciativa do

nové! industrial. e cediam -Jugor a

estradas mais amplos e melhor J)a
de "colonos

melhor co-

aúdc. intitn:j a Pretei ...
Dstalacões samearras

�

e higiene do Estado
q;Jérito Q respeita, constctondo

que, realmente, sôo deploráveis os

condições de higiene daquele local

snr .. Ne-re:
volver-se'

Vamos buscar na historia contempo- I vieHco. Grandes, e�om 'os' résponsabi-
renee, no historia de ontem, a, cfoni-llidades, dos c�niUllISfas ..: i'I!$SI)�, "ille se

ce dos salteadores das liIuirdodes pu- haviam consagrado q alimfilifor 110 Ies

bliefis, dos fililldos do fascismo alemão, I te europeu II-fé 1It1. inlljilgibilidode da
que em 39, esseeledos � poTielo do soberania dos frClc�. À síntese da diG

rios e de agua potável, afim de

que os ol,erários exerçam suas ati
vidades Em nrnhinfe higiônico e

seudéve], como exige o reçulo
nl�hto de Higiene do Esto_do.
Dr, Affonso" Bolsi"i Chefe

Subs _ do 30. Distrito Sanitário

rlitador, eseorreeevem a

dente não se conhecia
IlIiI comunista.

Todos atiçavam aqui
€ncenoçãa do golpe de
semherccndo de avião em Mascou pa

ra assinar ccm
: Malatov o pacto, que'

deveria entregar (! Finlandia e a 1'010-

nia ao imperialismo vermelho. Os pro

teus do simulação, que sãa os comunis-

,..

nao quer eu ...

paulista
RIO, .1 (Meridional) - A proposl- a' coso de São Paulo. mo vê, as, minhas previsões vigoram.

Não quero envolver-me no assunto",

de. eripdQ sua numerosu: j}róie
entado no sentido do t�Gl;allltJ
hcnesto, dinomko li: !egodo
que o conheceram e com .êle pl;-.
varam os exemplos mais edifican
tes d�. uma "da digna; HermaUJ'l

Weege deseparece do convivia de'
todos nós, mas, as sues ébres e os

troços marcantes da iua p�rsona!i
dode ficarão indelevels no memó

ria de todos e servirão li admira

ção das pésteros , Justa. e mere

cido, pois, a homenagem tltle lhe

prestou o povo de sua terra, 00

boixar seu corpo a sepulture, atra
vés a palavra. de um seu credor

coneideddos e fornm o motivo

jlrincipal, 00 iodo da. suo incun

çüvEI oHvidode, da vitório mag·

nifica que alcançou como ho

mem do industrio e do comer-

que pronunciou
despedida:

essa como�enfe

Caro-ter integro, forjado atra

vés da duro lúto pelo exisfen

da, nos seus primeiros empreen

dimentos, Hermenn Weege ter
.

nau-se um perfeito conhecedor

dos homens e dos coisas e, es

HI experiencio firmemente ed

quimo a.r;-licou-a Q serviço do

bem e da justiça.
Qúantos vezes os seus con

'selhos prudentes e sabias não
.

,interviéram ,parti salvaguardo
rIo ordem. e da paz: na grande fo

milia de Pomerade?
Estamos, agora, sem os seus,

conselhos e sem a sua presença

on1madora, mas temos os ensi

namentos que êle nos deu em

·vida e os ótos qUe digniifcofoM

A população inteira de Poma-":
rode estli com o coração em lu

to epta perda irreparavel Çlue
vem de sofrer com (I falecimen

to do seu maior amigo, Sr. Her-'
monn Weege.

Um verdadeiro cid"adão,. dig
no como os mais dignos, o nos

so inalvidavef amigo Sr, Her.

mann Weege nos deu em vidq
0', exemplos mais grandiosos e

·edificantes de honradês, bonda

de, retidão de coro ter e cóndu
ta impecaval

Finda-se, os,im. uma existen

do uti! á qual Pademrode deve

'l maior porte dó' que é hoje,
mos ficará gravada no coração
de . todos a lembrança imoereci
ve1 de Quem soube ser bom e

ser· grande e Que Se sacrificou

p.elo engrandecimento e ,pelo
da suo terra e do sua

existencia, como

serem imitodos.

€Xeill-

dos atividades �m

nhau, bem coma

�eus semelholí tes .

o SECRETARIADO SOLlCITOU
EXONERAÇÃO

Salvador, 1 IMeridional I Afim
de comunicar que o governo federal
atendeu seu pedido de demissão do in

terventorio fedem! no Estada, () gene

ral Caldas

EXPORTACÃO

I meiro rem'es,a

I
Eletric" sendo

·Prestes.
.

Se' escapamos 00' talento de,
um . e de outro bifrontes, Qgeminados
contra o reaJi%oção dos comicios, foi

graças à intervenção do'Exercito, que
ha�rou ume polavra que o

.

ditador de
sonrava e alvitrava todo o sento dia.
Só quando o viu vencido e desa�mado,
impotente para desencadear � revoluo

çõo, foi que o capitão Prestes fez co

mo os bichos quanda .encontram a com

panheiro. morto: enterrou-lhe Os pés,
Falhou aos deveres de jlotriota e de

democrat,o I;té 0, ultimü hOfli_ Uesem
penhou o jlupel façanhoso' e trist';' 'de
seguildo do dit�dor' lia resistencia .. !IS

c,omidos. pa�o presidente � mesmo anti

democrata, cujo ,á.lido em Sôo. fliUlo

PELO AR - A pri- perto de Groydan, num cviêo do li- pretende faze-lo passar lias ingenuos
de rádios U3 "Ultra

i
nhe do Sabe no, com destino a Bru- com� "cónstrulof da legaliclade" demo-

embarcada no oero: "elos. (BNSJ. eretlee" .

------'----, ---'-'-�

alter Jobim fa'z suas
.' . '

declur-c-
.;:;

1
"

melros
I"

a
•

r rn pe s
Porto Alegre, J IMeridonall

-I
depois de proclamado poderei de 0-

. um estado da federo,ção o sistema

Nos ultimas dias D cidade ficou cheia côrdo com o P. S. O. organizar um parlamentoristo, quando a união é

de boatos que Walter Jobim não as- secretariado qlle auxiliar-se-á como presidencialista. Compete-me ape-

. sumiria o governo do estado, em fa-" governador da Rio Grande da Sul", nas resP!!itor essa soberania, defen·

I ce de ser sua vantagem sobre o seu Interrogado si pode o Rio Grande do dendo (I$sim os' princiipO$ d�mocrati.

I adversaria .dos eleições de 19 de ja- S.d ter um governo parlamentar, res- Cos pel� quaes· todo nós pugnamos".

I"eiro infe�jor ó legenda do. PCB, o pondeu: .! 'I�dagado si pretende lazer' II .PSD
I qUe o colocaria em situaçô� difícil,

_ "E' essa velho tese debatida n( umct caolisão no R.ia Grande do 5111,
pois anteriormente declarara preferir estado desde os primordios da vidó respondeI! que (I materiQ é' da estri-

I
a derroto a ver o Rio Grande do si

:
sob a influencio dos comunistas que

Poroaliás, votaram e mseu nome.
não Qssumiu nem

misso algum·.
assumirá compro,

to cornpetencia do alta direção do Plit

tido, acrescentando pessoalmente qUi'

'republicana e por muito, decenios di

vidiu o opinião publico gaucka. (

poder cans�ituinte em\: suo soberania

cabe decidir si pode-se orgallisar ��esclarecer o publico, a reportagem ou

v:u o sr. Jobim no municipio de San

t'] Mario, o qual desfez os boatos dr-
.

culantes, f,,,:endo suas primeiras de

clarações depois de eleito. governador
'dr Rio Grande do Sul.

---�- --- -- - -

1
I

Minaso novo governado" de
Rio, z IMeridonal) - O sr. Milton

OS R�SULTADOS NO

RIO G. DO SUL
j. Interrogado sobre' a formaçõo_ (I,' Compos foi e1�ito governador de· Mi-

.suo "1m,, ap<conce 1"\1
.

seu secretariada, dis'e a candidato de nOS e poderá contar com 28 represen-
Essas virtudes qUe

vou ao mais alto grau e que
foram a

de suo
lhe sempre
estima e I) PAN

[ orofunda_s, amigo

--------------�-
.

.

, .... _... - _. ... • .. >' • _.. .... - - -� --_. �.� � .�

S"o
S O Porto Alegre, I. (Meridional! - Atép, . . :

tantes no Senado e Comara. A po- I
.

I d h·
.

I
.

. I agora DS u tlmos reslI ta os con eCldos,
dérO�a representacão parlamentar >loj .' • ._

_ "Em primeiro logof é cedo para
"

I
do pleito. eleitoral, nesta capital soo

cem posta de deputados udenistos." 0< s....U'intes: Pas"uolinl 37.766,·. D�-

I coqitaç�es -.
dessa natureza, porquanto -,. �

nossa Justiça eleitoral aindo lião pro, perrepistos e teró açãa comum ,indu- cio Martilt� 11.572 e Walter Jobim

l feriii seu· '\iereditum .obre o pleito, � i sive tolve% na escolha dI) lider.· j 20.228 Votos;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. Por 6 mêses

• j Por 12 mêses

Il',DEPO'Sfl'O DE AVISO PitE' 10

Retirados mediante prév lIyisQ:

I'
"

�,

l'
}!
L
t

'

j vii
L.
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.

Cr,li 90,0'0'
os 50,00
Cr$ .30,00
cr$ 0050

Imprense Ltde ,

TR1\N'SfO RMADOR �S
N J(); _,,: Qualquer voltagc!m

, .

----oll---'-- NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Utej, MOTO R: E S [ l E T R ..i C O S
, Monofasícos e triiasicos

KONRADT
Pastai, 113 - Telefone, JT39

11.iHl MnrrmhiIo, 21

'Emprezll' Auto Viação IIrusquellse
Bllllllenau (I Bmsaue - 9;30 e 13 hor�5

'TEtEFONES MUlTO CHAMADÇlS: Senhoras
'Industríal,

elegantes!
Lembrese que

atraentes para y"dio, sémente

são arti:ticame]!te confeccione-

cios pelo

ATELIER

dá

Merclldo MUlliéip'al - 11.20

Mill.isterio do TfQ;:'alho - 1143
..

'

Pr�fe'tura Municipal _ TiS3'
Mr.làriil - 1456

Nàc:oRal - BS3

Casa das Modas

Blurnenau ltdaa'
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMI'I'IA ti -

1148

Emprêsa In.terme�!aria de M. L Araujo
- EDITAL -

(.l'!ãR>..i'lilZ ]<�M FLORlANO'POLíS)

Efi(!arrega.-s� 1e qua,squer agsún(as junto ás re�

jlartiçõeg públicas de Blumenau, Florianúpúlis, Rio de

ia�€iro, São Paulo c Porto Alégre - Assistenóa �cRi�1i
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAJAr
Rua 15 de Navembru nO 415 - 'i4J andar - .sala 1

tAítÚli d'"A C apitaI' :; �-� li T... U * E N A \_

�tDer.·
AUln�nte atê 14 de Fevereiro�

.......,"'.cl"'_���?ILS.A·11·�·--A-···'-····-'I.......�;L-·."-A
.....

R�,"�I
FAZ TODAS As O"RAçõES "NCARlAS NO PAlI E COM O,""ERIO' I '" ',". I, <é', P

.

1 R�a \5 de Novembro. 1360 . JOÃO G9.ME&� CIA.. Fone 148

Radips das melhoçl�
• ; qualida�e,s

para ct'irrente alternada e pita' acumulador
'

Díscos- Etetrolas - Toca-Discos Retrígeradores - J\'f,aqllina� de
Costura � MaqGirias de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Corres

Fcgões -- Ma erí�l para rádio --:- M�terIàl életrico em geral.

I
iT.....����.�•.�.�_.S�.á.".�.i�.t.a.e..a.l.o�ng�o...p.r�az_o...�.i.S.i�t..e.m�.a�.R..Ã..D..I�O�L.·.A..R.''''ia�

DEPO'SITOS

DEPO'SITOS

10,OOO,00i
(Limite de 50.000,00l
(Limita de Cr$ WO, 000,00)

il/2% .i,II.

4% O:!I.

�tl/
""0

2% a.a.'

A PRA7.J)

4% '11,0,
5% (I,a.

De 30 dias

De 60 dias

3i/2% .La

4% a.a.

4141/2% a.".De se dias

�---------------� ------------------

'W':;;

Aulomovel Elub na Blumenau
BAILE CARNAVALESCO DIA lo, DE FEVEREIRO

O Automo'1'el C�ub de Blume nau tem � honra de cOllvidor os seus

associadas e os do Teotro Carlos Gomes e exmcs. familias para assistirem

o grande "Baile Carnavalesco" que fará reali%or és 11 horas do proximo

� die '10. de fevereiro, nos �mp!os salões do S. D. M. Carlos Gomes.

Abrilhontl:!rêi as dunsas '0 afinad) jazz Ipiranga.

OIlSEllVAi;õES: - Mesas' desde já á venda com o zelador do Tcetro

"Carlos· Gomes". Convites especiais sÓ com o diretoria

do lÀutomâvel Clu b .

Blumenau, 20 de Janeiro de 1917,

RODOLFO KREAMER

Presidente

"�

sala do Pavilhão Recreativo da Empresa
Industrial Garcia S,. A:, sito. a R�D

dinório Que se realizaró no dia 15 de para o ano social de 1947.

Fevereiro de 1947, ás 19130 horas na 40,) - Otltros ossuntos de interes-

. I .

.

· DR. Z I M M fR M AN N
CIRUI:GIÃO DENTISTA

/

ElUMENAU RUA 15 de Nov. 59!

., Instaiação de Raios' X
I '

PA.RA RAUíOGltM.lA ÕENTARIA$ É. 'DIAGN�SES A DISPO.
'

, .
.

I . SIÇÃO OOS ·SNRS. ME'Olcas � DENTIS,.. ..

I

KANDER
-;'!. _. �,.

BLLJMEt,jAU "" Caixa postal, 1.4'

FAZENDAS E A'RMARINHOS 'poa ATAt lDO
A MÁIOR ÓHGANIZAÇÃO ESPECIELlZADA' NO ES'l'ADO.

·FADalc·A; . DE CAPtiJ_•.
A lUA� P'��'FÉI'I'A PONFECÇA.O -NO RA1riO

FABRICA DE TE�IDOS' CARLOS JlENAVX I.. A.·
m·liCÕ ,*lsTftiliJIOOR. Meu mAOO - t�),

... a,

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATbRINf';

Eleola Normal Pedro II
Blumenau

- EDITAL -

ComllniGo 00$ lnteresscdos que se, (!lI de feve,eiro prllx.mo. Os eXCliltÉlI
fl:ba aberto (I in5criçãó p�ra os EXA- I terão inicio' no dia' 12 de fevêreiro

�\ES DE ADMISSÃO DO' primeiro ano .1I0fa o curso GINASI:,L ,�.. mi dia l.f,.
d'J CURSO GINASIAL e 00 primeire para a NORMAL.

UIlO do CURSO NORMAL.

I Dr. Camara
Oepoções - DOImços dA SenhllrCl$

ESPECIALISTA

Clinico em gerol - Trlltom_ênto pé.
las OOlldaS Ultra-Curto,

Esclareço ces inter.essados que se-

Consultoria: - TrllvesSQ ,4 de ttle-
A matriculo. em todas QS �éries da

,eiro _ Predic Péiter
Escola No;mal Pedro II (gina�ial e

,.vende-�e, 11M terreno medindo Í26 ma1g05, '-contendo' 85 morios .de

vir9;ein, pri.llci�glmente mqdeiras 'dlf . íei, • gránde "P9StO:, 'ro�o.: 9,f'iaro;s
!rutif�ros, ':et�.. �•...

:

:'
." .. '

Uma casa de material, 90lpõeã5, :etc., no perímetro urbano distllnte': 10

min�tos do' p�nt� da 'Ii;h�' ,de, ô�ibus. ,00....
'

,
. '...

,

I'niormciçíie� na' redação . deste jornal.

riio tombem o'!janÕ2:ados as. demais normal) !>erIÍ encerrada II:! dia 25 d ..

SfRIES GINASIAI.S (20.,30. e 40.), ��;ereiro.;
-...

...

I
uwa vez se verifiquem matriculas IC'I

As nulos dos cursos ginasial e nor

gc,is (inclusive 'Qfun�s do antigo cur- 1'11?' s7r�o Jnici�dl!$ no dia .lo. dé

so Iundcmentel) •

."
•• J março e os �o G�IIP� E�c��ar: Modêlo.

Eselcrecc ainda que 'funCIonara o Pedro U na -dll! 10. de fevereiro.

SEGUNDÁ' SÉRIE DO CURSO NOR- Os' ,c�.ndj�ot(Js dàs' démõis senes

MAC se verificado (I número legol. acima referidcis. devem, cÍesdê já, en

II,,' mat;icllla (poderão ser matricula- ter.der-s�· com a '�i�eçõ�
.

)dAt,�
,

EséoJli'
'dos nesta série I)S alunos qu� 't�nham, Normal, que prestq�1Í as, Íll.formaçiies
.( certificado do qui�to (5�:) ano ��eci$a�. �... �,"

..

.

!lina�i�1 - regime antigo -, e os que Expediente da Escolo Normal Pedro

. possuam certi'ficado' de conclusão do II; - Diariamente, das 9, IÍs 11 IIs.

tu'rs� ftlllda�e�tal d�� Institutos de e dos 14 ós .17 hs..
.

Educação) < ,
(llume�aú, 2� de janeiro de 19.oi7.

. t .

As '!�scrições para· os exames de RODOLFO GERLACH

I admissão ao curso GINASIAL e ao Inspetor Escolar, encClrrega40 dia
1 NORMAL serão e�cer;odas' em oito direçgo

Operações nos Hospital!

. Empl'cs" _Comercial'
--��r

_'
,+. .." -_', .:

-

',' •

Grossenbacner S.R.

Dr. Ayres
-�ºnç�_lves

. .

":; ...
-"

A D V o G A'» o
.

.

.

.

Rua. is �e Novembr_o nO (l�
\

1
�

.

i

A.

Ulrnêr Laffront

I•• __••

Ilumtnau ' PRECISA-SE

1 Precisa-se de uma moca com eQ-
.'

'. nbécimento gerai de serviço de escri
OFERECEMOS:- Artigos cornava !escas: - Confetis - Seljlentills ia MCiS tório para trabalhar 110 redação de$-
COMPRAMOS;- Cem ,de ."belha, q!lolquer qua�tidade. ,- te jornal.

Rua 15 de Novembro, 857
.

Ciixá. 'S'

Cooperrltíva úe coosumo dOI em prega ..

dos da Empresa Irulultrial Ga,l'cia fi� ii.

I, t'esponlab,UJdaíle �im'tada

I
.:_ CertifiCada t'J95;_ + '

I °deÚfu14brodede�'H93 e decreto-lei 6,214'

BLUMENAU - -Santa<Càtofina Fevereiro de 1944.

'1, ASSEMBLEIA GERAL ORDlNARIA

III CONVOCAÇÃO Ordem do dia:

De ordem do snr. Presidente desta lo.) - Discllssão e AprovoçéÍo do.e

Cooperativa e de acôrdo <:om o delibe- Balanço. i
ração do Conselho de Administraçãol

20.) - Eleição do Conselho Admi- 1
. F' " dIem retlnião do dia 23 de Janeiro de. nistrotivG para os anos sociais 1947 - Adolt., le er

1947, convido os 'ossociodas desta Co- 1948 - 1949. Indústria e
operativa para a Assembléia, Geral Or- 30.) - Eleição do Conselho Fiscal

se da Cooeprotivo. São convidados os srs. acionistas desta sociedade poro a assembléia
Blufenau, 23 de Janeiro de 1047.

I d'" eolizar se 110 dia' Sdt> fev.ereira de 1947, às lSh., na es-

I gero or mariO, a r .

-

'. .

,

Amazonas 5, no, para dor cumpritnento Cooperativa de CO.llsumo dos Empre-. "t'" d
. d' d'e em 'R,'o Rafael município de Ibiroma, .com o seguinte

cn OrlO G soCle Q , J
-, I" -."

ao artigo 74 do capítulo lo., .títula gados do Empresa Industrial
d d d'" ... ii ......io�.

"

.

• . , , �
or em o Ia, àll ��"II'" . _"

.

.

40. do decreto-leI n. 5.893 de 19 de W. A. NERLlcH - Secretario
_ Leitura do relatório da diretoria, apresentação do balancete, gerol" con-

to de: lucros & Perdas e. parecer' do , Con.se.lho � .Fiscol,,, tjjdo . rellltivo . 00

TAQUIGR'AFIA GRATIS
POR CORRE SPONDENC1Á

DR. MED H PAPE

Pare; difus5a'do '�nicó ;m�t6do- bra�jl�jr�, a -ÁSSOCIAÇÃO'TA�
QUIGRA'FICA PAULISTA ensina grotuitClméllte. InfórmiiçÍiii: '.

ProL',· PAULO GqNÇAlVES•• '1 • S.t�iiI"r., 107, 1. �iliI.
RIO DE :JANEIRO (,

Ausente até fins de Janeiro de ;947.
.SlIbst·jtuto: DR. AIIMINIO TAVA.RES.
---- ---- ---.- ----

. FOI LINCHADO PELOS
CHETNICKS

Belgrado, 31 fReuterlsl _ O fun"
cianario do Departamento de Repa
triações do ·Iugaslovia, Vico Guncinc,
que foi 'linchados. A. Comércio,

A.lrjéult�r..
Assembléia Geral Ordinário

CONVOCAÇÃO

exercicio de ,1946.

2 .� Eleiçõo do Conselho' fiscal.
.3 - Assuntos de interesse- ocial. :'JNJ'.. ill2l!1&.I-�_II••II.It,

Rio Rafael, 28 de janeire de 1947.

ADOLFO .. FIE.DLER' -: diretor presidente
HEINZ f1EDLER

O.r..
. Gebhardt

"- :,' - ... - � - '.:

�� FGtllldades de Viena, Au.trio e Rio cle JGnei;.).
Cirufgia,·.eliefe 110 Ho�jJitol SGnto Cíitcirino' .

'..
.

'. AltÍl . ;:if'urgia; 'operação dI' boc;iG, fistomúgw, viÍ!s \lilillres, ut6ro,
,6{g. �. N8iii�ciflli'gj•. ,Moléstias. 4- . .illroras.. ' Cir�rgi.-p'llIstkÍl'
,'_

ii..... . _,"
.

'�'''.-' . -'.:':'-.""�-". �
. ., 1

,

'

. e...-t..Ii.. ii� "�='_, .. fI • IWi.'J:J o.111ili;iii;i �.
"., 'ItUMlNA:t1: - "HOiJ'Íf.1 ·SCillt. C.,.riiiiá- _.;,;_

.

,
,

pelos "chetniélcs",
oapnentes 0(1 marechal Tito, doníin911
,ultim'o quando visitava um campá 'de
internamento daqueles

.

guerrilheiros,
p,·oxima. a Naople<,. faleceu hoie em

conseqtlencia dos ferimentos recebidos.
Segundo anunciou o governo iugoda
vo, seró sepultado com honras de es-

I
túdista. A delegação iugoslavo!

I.Ro.
ma .e�i9iu detalhodas explicações

dos atltorldades aliados sobre o inci
dente. Golun'ic foi membro dos for.
I sos do Marechal Tito durante o guer-

MANIFESTAÇÕES ANTI
BRITANICAS EM ATENAS

Atenas; 31 ,1 Retlters) - O "slogan"
comuf1isto: "os britanicos devem reti.
'ar-se" surgiu ontem á noít� nll ai.,

'. te da acropale em letreiros lumillo,'
sos que brilharam pelo espaço de uma;

hora, sendo depois retirada pela polí-
cia, que. suspeitou estorem os comu

nistas. planejaf1do demonstrcÍções na

momento que a c:ómissão de 'investi
gaçães dos Naçãões Unidos in ido ati

ínquerito -em toro; dos aconf�cimentc$
• . .dJl. Gr·ida.
,-,--:- -

.

SERÃO. EVACUADAS MIJjLHERES

'E
.CRIANÇAS SR/fANiCAS

•

DA. PALESTINA --,--

Londres, 31 . (R,) - O governa 4Q
� Grã

_
Brl'tanha I)rdenoró G eVQclloç{Ío

"

imediata. d.. todas as mulhere$ e cre
.

onças britp'�kas da. Palestino, segunde:;
;.informom fllnte� fidediénus_ A ordem

lll.:CIro e�se .fim serei exepdida em' qual-
'. COínp,�,.,,_!= qúer mpmento..

.

.-

TURENO, plano; com 20 metIaS de -fre1\tei"';i�re' de enc&e1\:,- n� '{'.:' :.
··

..P',.·.la·no'
_:___'''-;'

perimetro úrbóno,
-

Plirn cQn-struç40· . de IIm�, cosq , partifu.l�rt " inl'
.

" , ",:
.CASA,- dé pteferéncíâ 'i!ullgoloYi, de recente cllnstrllçii:t.

.

Ofertlls, detalhadas II' ·CajxG i>.astal<f •. : :.,
' ; '�r'

---� --

V:e .n.:d
Um carrinhQ ,piUl:l.creançll, US9da,. PQr�m em .. mllit; .\l;m;e5tIl4Q.·�

..:
. iblC!

_ IS'. d� .NaY�ini>r�: 111t ., �
" ' ,." "" ;,,'

'1· Familia de respansabiiidade. de�ej,;f
\ alugar 'UIl1 piano em ·.bom estada.

• . Dirigir..
.

ofertas, por Ob$�.qlli�1 �
. Companhia" Hermer 'Ind, e Com. -

1�;. !�.5t�i . J�6? � .�Ila S�� 'PauIQ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COM OS DISTR1BUIDflRES
."' :"." Victor Probst & Cia.

ANiv:ERSÀRios
. .,.�. ".,.

.

Transcorre' hoje o dato 'natalicia'

do sr. Helmut Hocklaender, ativo té

�uleiro �da .

Qgendo. postal-teelgraficci
,íI�si(l cidade.

Ani�e15iúio-se
;j�: o .$i:•.. Francisco
:rio" ..

DCI Cosa. das

Lhfí:!:
"

- Def!úe' hoje Q. data natalícia da

·exma'.' sra.·
..
Dno.

.

Mario· Thomsen,
viúva do sr. Gustavo Thomsen.-

_::_ foi' OH05 'hoje CI gentil srta.' Ju
ta • Hacfdoender, filha do saudoso sr.

�tfo fiockloender. ,

.;:;:_. Aniversaria-se hoje o sr. Frede

rico Fischer.
� Festejá hoje sua efemeride na

,tolícia �. sra. Dna .. Luiza Lisbôa; es

poso dp. sr; Joaquim Lisbôo.

em dato de �o

Hcring, proprietQ
Tintos . Blum�nou

Â . data" de hoje assinala
� {�!leni' do aniversario natalicio

Iftólter··· Passo!d, residente em Massa

timdubc,
- Foi anos nesta data a. sra. Dna.

esposa do sr. Gustavo

Krieck; comerciante em Rio da Sul.

NASCIM,ENTOS'

- (:0ni (, . nascimento de SU(l� filhi

nha D�re�la, oc,orrido no ,�ia 31 _de ja
neiro' ;ildlá-se em festas o lar do sr,.

Geremias :Polli' cc de $ua- esposa, Dna.

.. Olga Polir.;
.

Convem saber

'Depois' de 'havÉf ralcido cascãs
. óe

. frutas
'

sumerja-se a ralador
, poi

.

esapça de' cincà minutos .em

ogua QUénte,'e esfr�gue-se "bem
.

com. lllna escovo' duro umedecida
. - .

.. eilxoguo-se com 'agua fervendo e

.

em agua co� sabão. Logo de'pois
.. �
I
I

põe-se á secar' perto do fo�no' ou
'.
dQ fogo.

E. bigienico e bonifo cobrir' as.

'estant�s do oparàdar da cO:!:Ính�
.

. .
,

.

oU'. outro que nela houver com pe-

'. !laços • de impermcavel ·existindo.
olquns com barros' de

.

cores. São
faceis de limpar

..

� dÍío uma sen

sação de ordem pela Qual a dOM

de coso :deve' %elar constantemen'

te.

Não se deve passar a ferro'

quente por cima dos coichetes cle

Nessão dos vestidos e blusas, 'nem
rle ga�chinhos ou 'botõ�s,

-

De�e
se - este é o certo - rnlocnr o

rOUDa sobre uma suo�rficie macia,
III)r

.
eJl'emi;lr", uma :,toa,lhl! tu!�a em

,de<u,o"
'

possâ .. se, então," o ferro
'muito

.

de lere pelo ove�so do �ou-
po.

'
'.' .,.,' , .

Assim, podem ser evitadas' aI"'
gUils aborr�imentos 6s que�: gas- '

tom' .;je, éuidár 'bem da�' roupas.

Raquel
hebraiOil.
prudente.

é. um· ,nome de origem
SignifÚ:a:

.

'mó�esta, "

, IlNALDO, FELTRIN
Jainvifle, :'. acompanhado. Os' expremedores de laranjas e

esposo, ti. sr. RinalJo limÕes;. assim cóm�> as boted(,lrEis
,

diietor-gerenfe deste d� ovo;, precisam ser ;ubmergldos
'dl!vendo demorar-se a.lguns �m"�gila frf� dutan'te �ns S lÍ!inu�'

lJOqiúlJa .·<idade, atendendo aos t�s: d�pais de u�ód�s.
'

do ato e�rgo I" A'; séguir ;;pod�m sei'; lóvódos' calÍ!

.

-

Com a retirada expontonea de Pe

reifa Junior da' direção' do Gremio Es-
_-.

.

'

..

porttvo Olímpico, dado' seus .multiplos
afazeres' particulares, viu-se·o direto.
rio _�a "moi, querido" a brccos com

um
. �j;rio problemn , l::la, verd�de, pa-Ira tôo espinhoso cargo, dificil tornnr

se-í.n o escolha de um elemento co- (
ope'lado. - Varias nomes vieram ó bOi-I'la,

.

mas todos infrutifera�ente por inu
meros motivos. I
Ágoro nos chego a novo de que duas Ifiguras de grande projeção M dire- ?"7

S E cp O.' Z7.TEStorio da dube da Alamêda Rio Bron- #,I' \J. .I "
��s :::::i:Çõ::t:oo�te;' s:.m c:��:nt;J k1N·_I!I�-II!,"'·o-IIIÍII-.r-'·""IU;"'''k--·A-'''''--·S·,

------- --

Campas Ramos, o· amulpor " &Campos Ramos, o popular "cecclr"
Leléco, poro encarregar-se novamen

te da direção recnicc do quadro. Va
.rios os.untos forám discufit(os e ao

qUe tudo indica, ao ser esta resalucão
homologado em reunião oficial d�n-
t 'b di OI"

"

- O . C. Corinl'ial;s Paulista co-
ro ce revés Ias o impico tera so-

I
.' d' f I'

: .'. municeu p CBD que se interesso peb
usrono o avorave mente este ,mpos-.I _ _

'
. . : .

.

C .. -

d' renovaçao{ dos contratos dos prof,ss,o-
se. om a, oqersrceo o mais. com-}. '. !

.

d d

-

d
naes Ilin<\, Ruí, Aleixo e Helio.

pleto trema ar o esta o muito terá l'

ferencia
léco con hece

.

profundamente os regras
Ipironga de Niterói para a suo

pe de profis�!oriois •

limousines espec:lois, 'com destino a

Jolnyille, (l embaixada. futebolistico do

Palmeiras E, C .', campeão citadino, 9;gonl
aonde enfrentará (lmsitosalT1�nte

-

o

J
tecnic

I possante 'fsquaclrão·' do �axias F. C" O

I.eleco possiveime
� tte.ínar O·Oli

::� .

á lucrar a porte. tecnicc do campeão
de 1943, opis sem' fo�or' algum Le-

que regem o "nssncicticn", ministran

do cuidadosa e niteligentemente seus

ensaios. Sem duvida,' alguma, trato

se de uma norevel aquisição do clube

-c-

.

••• ,_" o" ::_.

.

·illd��trj� ·Içxtil Gaspar &A.

. , r.� .

da Mo.dureira, está

Bot�fogo e do �Ia-I-porem que o trlCO- .

EMPREZA FUNERARIA F,
. está disposto a

r� I
O Flllminense F, C" suepr cam- pelos importadores francezes de café,

peão carioca, estreará hoje á tarde
---

com ·OS produtores brasileiros. Ào

('m conchas· bahianas, enfrentando r I mesmo tempo o governo ·fariÍ Irm ape-
VAf CRUZAR AS CATARATAS

Ipiranga.

I
lu '005 procutares das colonias fran-

-.

cezos, no sentido de. fazerem os m"io-
N DO NIAGARA' NUMA BOLA. DE f

�.
o �isto «Je �ntergolos, em Sôp 'es es orços para a .exportação dé co-'

Pou,o �reollza-se hOJe o lo, Campeo- I fé para a França metropolita"no,
r BORRACHAnato Brosile-iro de Motociclismo, com J. .

a 'participação de cariocas, paulistas,.;
mineiros e gaúchos. I Níagaro, 1 (UPl - Unt meconicll

__________ o __
desta cidade tem um projeto de cru.

Izar
as cotara ta, do Niagora em uma

Al.GODÃO BRASILEIRO' CHEGA- bola de borr�ha e, seguir com (I

mesma até a· desembocadura do rio

DO A' COLOMBIA lcrenzo." Deste ultimo 'Iogar virá por

terra até Nova Iorque onde emborcará

\Bogoió, 31 iUPl - O navio bra� navolllente em seu original barco' es-
sileiro ."Santa Maria" chegou 00 por- ferico paro cruzar o oceano ebocado
t" de Barranquilla com quasi meio

por um transotlantico.

espectativo c

E' um encontra jue pra-' grande entus;osmo o exibicão dessas
.desanrulur verdadeimmente I duas esquadras Que rerpes�ntom duo,

co, dado.6 .excelente fórn1o' dos mais pereiras em Santa Catarina,
e fisica. das dues equipes. i Em ambas os turmas pontiieom valo,
blico esportive. do v;zinlla ci-! .

.

. re s destacado" do pebõl barriga-verde,
I II convindo salientarmos as figuras im-

pressionantes de Oscar; Schramm, Zi

V� I t�rá co, Augusto e Teixeirinha no bando

alvi-verde e Bosse, Longe, Nhonhõ,
Celso, Alvarenga e Rubinho do lodo

, I olvl-neçro
. Um leve favoitisma cer-

Dr ... Rib"rro de Corvo-
I co a Coxias, 00 se levar em conto que

portas para! jogará e�, seus dominios e ofvorecido
e promlssor c.elo porn o ta- por suo

'

grandiosa torcida.
I

nios é coisa muito difícil, O teom

dos alterosas é lutador, valoroso,
jogadores são possuidores de um

tusiosmo invulgar e possuem

-O

grande. torcida. Puro. vence-lo, sómen

Ca.nto do Rio á FMF a trens- I te em cosas excepcionais é que se pá.
do jogador Dionisio Costa, do. de faze-lo,

equi-

'I
- O' Botafogo, por OCOSIOO de suo

rece�te visito o Bélo Horizonte, entrou

- Jair se �Icontra nas cogitações I
em negociações com O ponteiro es-

(h Boca junior, do Argentina. O clu- querdo Nivio . Acontece porém que o

be portenho já entrou CI11 entendimen· AHetico nôo está disposto a soltar es,

tos diretos com o Vasco da Gama. se esprendido atacante, o qual está
preso ao clube montcnhaz até 1948 .

- Isaicrs mandou dizer ao Vasco

-

.

Craques do Paraná para o Bota

fogo! O "glorioso" está interessado

em contratar dois excelentes jogado
res parancenses poro defender as suas

cêres no certame de 47. Sobe-se de

antemão que �m é a zagueiro Feda

to, pedecEnte ao Coritiba F. C. e

que já epdiu 120.000 crUZeiros para

ingressar no clube oe Heleno. O ou

tro é l,m' extrema equerdo, cujo 110-

nI\! ainda não. fói revelado.
I"

- Esquerdinha,
nos cogirocões do
manga, Sabe-se

k' suburblll10 não
abrir môo de seu flefensor, o (11m!
acha preso por contrato até 1948.

milhõo rle quilos de algodõo brasilei

rI;, A mercadoria destino-se á in

dustria texl;il colombiana, A' portida
tem UlIno valor superior o um milhão

de pesos.

que ainda está vivo. O' centro-avan
. te calored apresenta sensiveis mélho

ras, encontrando-se presentemente em

Correias, c no Estado do Rio.

- Com o volto de Ademar Pimrnto

cora oS. Cristnvão, anuncia-se que

Arquimedes; cresentemente ocuapndo �

cargo de recnico da turma "cadete"
vai se transferir poro '0' Olaria, Con

veio ftizar· que o s'r, ROI]('lfo Maggio
li dissera Que emqu�nto 'tivesse poste
de mando ri'as hostes SO<lcristovenses,
Adernar Pimenta não .pisoria os pés em

I Figueim de Melo. Acontece que o

bf, ,Maggioli ainda é f,residente e Pi

I menta já estn 110 São Cristovão ..•

I .

.

.

:

-, -,Ondino Vieira declarou qUe ven

\ cer o Atletico Minero em seus dom;-

SuaSaúdePaga-ráDeulCaro,
Se a Má" função.Dos Rins gão

For Comb.atida!
Elimine aS toxinas que envene· i pedindo assim o acúmulo de Stl ...

DaID seu organismo. Normalize I bstãndas nocivas no organis:n�
suas funções renais caIn as �ilulns II" e, � consequente_ment.e, �s males

Uni, para pôr seu orgamsmo a Oriundos dessa lntoXlcaçao. Con

laivo das intoxicações pelo Ad40 j servet pois, sua Eaúd�, usando as

'Urico e pelas outras substllncÜ!s

I
famosas Pílulas Urgi.

que, c"mumer;te, as produze.m, Nas Pílulas Ursi - os prio-quando o funoonamento dos fI!:S I • '.' '. .

� deficiente. As Pílulas Ursi que I ClplOS atIvos de !! maravl-

'Sãofeitas,:0�6mara�:lhosasPla�-llhoSaS pla.otas sao conserN

tas medlcmal.s, constituem o maIS vados' Integralmente
poderoso desil'lfetante, t)inrético e, p..... t a..tas pelo.

.

'

". i nmelfamCll e consagr (,.'

diss�1yente do 'AC1�O Unco
..
Seus

povo e depois utilizadas pela
,beneficos efeltos se !,azern senbr. em Ciência, como medicamentos in

to.d� os males dos rms �d� bexlga. sub�titújveís )10
. tratamento das

POrISSO '!-" PilaIa,: Urs. saO reco-
moléstias dos rins e bexiga, as

rncndadas para todas as pessoas .

I t
-

s p'lulas
r d 1" M I P al1 as que compoem a I

,que sOlre�1 essas mo es�,as. an-
I Ursi têm os seus princípios ativos

t.enha, POIS, o bom fUnCl;.ln3mento I _
• ,

. .. .

d P'I" U
'

I
consenrados mtegra.mente, graças.

-ae:seu!i'I"1n�,:usan o as 1 U�3S 1"81.
à moderníSSIma técnica de fabri ..

Não dejx� leu cH:lanismo I cação e:np�ega?a, na q?al a con

.ofrer as consequências do J centraçao e fc.ta à bal�a tempe-

·f· t d R· 1 ratura.Mau unclonamen o os InS
Use, pois, as Pílulas. Ursi e com.

Muitos males, em geral, pro-:,;,m 1 prove també:'.1. - �omo milhares
do ffif,U funcion"-Hu:.nto dos rms. I de pessoas Ja o fizeram - os

Rfiulllatismo. lJrtritis:no. d_0- I ey;traordh?ários e be��é!icos e�eitos
'res de Caber;a, tonteIras, 00-1 desse excelen�e!em�dlO fabncado
Tas nas cad�irasp CeSânH1l0, 1 pelo LaboratofHl L1cor de Cacau

juntas inch'ldas, insônia e ner-I Xavier. Na composição das Pi

vcsismo est5') nes�e ""so,. P"LI 1 lulas Ursi. enti·aUl. as segujnte�
livrar·se c!é,:8e3 mal_;:s. ll�e, f'oru i plantas: Uva Ursi. Abacateiro,
tan�u, as Fj!l::les Visi, que r,or- I Quebra Fed,·s, Cipó Cabeludo,
maliz.anl �s fU.4lÇÕC3 ue3 ri1151 i1-'"1- I Cabelo de Milhp e eiJa.,

I
b' remf;clic' s "íh:e:r"'l10 {Jato o;; rins
.;...a�_,":"•.--- -----�_-__�............�..... boi;' h#!

t'iD'$'fâ . --asa r

---�

_j

HOSPÉDE-SE NO
_....,...,i· '_,

iHolel Br'agança

s

para melhorar o dieta dos frcncezes,
serei a compra de café da Brasil, num

lotai de seis milhões de dolcres, ao

que se informo outorisadameilte, de

Dois da demorada 5ess�o de ontem

á noite dos ministros fie estado. Va

r;o, novos contratos foram reolizodas

EM CAXAMBU':

O mais próximo do Parque das

águas. Telefone: 19. Para infor-

mações no Rio: - Telefone 22-4248

NO RIO DE JANEIRO

rAmplo, oportcmentos em predio de

de::: povimentos , Avenida Mem de

Sá, 117 - Telefone: 22-4148.

-----------_._��

"BoOl

Jojn�jlle Santa Catarina'
Esse grande educandário mon tem curso secundário completo, cem

dois cidos: - Ginasial e Colegial. I Clcssico e científico).
J' '�,L._:_I

ESCOLA. TECNICA DE COMERCIO (Reconhecida)

EXTERNATO

seus E' !locá. de matricula para todos os cursos: de 15 o 28 de Fevereiro,

en- ReRinicío de aulas em 10. de Março. �. "

i.1 ;_"

uma

A FRANÇA COMPRARA' SEiSBarbearia completaVENDE-SE urnn-

intola no otimo ponto.

Rua Amazona'. Trotar com Artur

Jonning. Fone 1305.

MILHõES DE COLARES Ot;

CAFE' DO BRASIl.

Paris, 1 (Reuters) Uma dos prl-
VENDE-SE uma casa de madeiro ripo
bungalow. lnfnrmcr com Artur [cn

ni':9, RUI< Amazonas - Fone 1305.

meiras medidas

Georges Restai,
Alto Comissario

a serem tomodlls pai'

recentemente nomeada

para a alimentação

KREUZER

Rua São Paulo - Fone 116&

Serviço funebre do simples
ot� � melhor

ANUNCIEM NESTE DIARIO

o Olero e m.ais
33.000. italiano

: _4
- •

abandonar�1J a cidade,
de PoJa

Roma, (Reutesl - O clero ito-l cerá l1a cidade. Os alindas deropt
liono' de Pola�. ex-base' naval .italiana I

segurança �o Yati�a,no �e que ess'el

situada a 55 milhas ao sul de Tries- prelado sera protegido ate que " tra

te, seguirá para o exilio em campa- todo de paz seja ratiifcada pela Ita.

nhio de 33: 000 italianos, que tombem lia. . De outro lado informam despa,�
abandonorõo essá região antes que·' o'

cidade, seja entregue o lugoslovia, óo citas de Fiume, Que tI policia' iugoslil'

qu� adeontam. os despachos hoje re- VQ prendeu o· podre Geralano de Mar

cebidos' de Trieste poro O "Messa.- 'tim, pelo fato deste ter recomendo,

gens". O Bispo do Istria,· :monsenhor do ulI1a' familia exilada !! uma 105-

Radossi, ao que se informo permanc- tituição religiosll da l.talia •

_.__

CINE BUSOH
1 COSTELLO,DOMINGO á� 2 horlls vendedor ambulante qn!;

1 negocia por Telepgtia ! ...
• Historio comovedora de uma alma"O FALCÃO' DO DESERTO"

condido

dor!

num mundo perverso e tenta"

"i.. � .. '-f
e

"AMIGOS ATE' A MORTE"

Acam!l. Compl. Nac. e Metro Jor-
nal. IDOMINGO, ós -4,30 e 8,15

BUO ABIlOTT e tOU CASTELLO, em
...-'.

Baldio 3,OaPlatéa . ,00 e 3,00
e 2,00."ANÃ OGIGANTEI# ,

I

"'--_."-:; f ----i

j. A mais perfeita sequencia da me- A' noite: - PIa.t,Q. numerada
Ih�f comédia jamaIs prcd'lI2:ic!-Ql - 'Cr$ S,OO g venda 1'10 Cil'le hs;h •
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:Onde é que
_. - -

W7

'" II ,'Iv :

epartl(O�S Arracadadoras se a

I

11
--------��------��----------------��----�--------------

NUMERO 832

MATOTINO

Popular I• , � .

. .

:

DIA,RIO

o NOVO INTERVENTOR. CE;'·

ma.

IDlI
po .. 1

I

Coletoria Federe], nele Municí

pio, Que se negam ti recoUier es

cédulas de 10$, est(ritp(j' 166"

de 50$, estampas 150 e Híli. e

500$ estampas 100. e íZll.
for que essa ,útitud..?

direitu.
Clamamos contra ,is�o, e

mo:; $ol\1Çõo imediato" . o 'poy'o
vitima da

oro"Írre :05

Domingo Z de' Fevereiro de 1947

DeveIO .see ateodldos
xlma urgência 11'5 pedidos de
t'or,Olações e requeriOlentos do'

der legislatiVO

COlO

não deve, Item opde, ser
desorientoção que puira
setores da vida pública,

felizmentel' sobe O' .que

Cumpre" relig!Jsameilte, ii

prestll da joguete ,i1a� mnos dos

'qua ilindr., ilGO ,li entendernm.
42 limos iniciglmente' imjl\i9iÍadilS; mm,

,0 TR!: veio COl1sidemr I"gol.
4-50.000 deito-

afliblil!ido com as díf,;uldalÍas de

,.idü atiiili, ililda, coítilÍa do "giÚ
ctei" di< Coletoria Jjl,_ do ilaill::o,

res, 'leilão ecefielenre CO,iCiiiüdo
mais ou' menos 9.000 votos.

'

c' fi se

petentes., seriW \lncam�h.dCl\$' 00
- guillte II cilfocüçiio dos portidos, por

yallinele da Ministro da : fo%eildG, pu.

:::;;,��,�.,D:
G,�I

,.�:Marshall é . contrário á. sugestãD!�;'?·:':"::�·' ;.,,::_'6�___,;��__,_;,....-..;.;�

:�����A A�:E����O:ROIBIR A: su;��hi:::on�st!do:U�n'l�os �u�rCr�:� Ide Church,·11NORUEPUZES NA ESPANHA

I
'

,

I
Oslo, 1 (UP} - o Parlamento re- ,

unido em sessão, secreto discutiu as ocorrendo ultimamente na Palestina.
informações correntes, ,segundo as O Secretario de Estado, General Mars-
quces o general Franco ameaçou prci- ,hall, não parece disposto li aceitar
bir o entroda de -navios norueçuezes tal, sugestão, adotando �ortanto CI

, mos;:
RENSE NÃO MODifiCARA'

o , SECRETARIADO

Rio, IMefidioilal) - I) "Correio de
Ceeré " obteve um furo neticlcndo il�
primeiro miio Cl nomeação de José Fe
lieiClllO Átohyde paro o cargo de in!
ferventor do Ceará, em substituição 00

Coronel Machado Loeps. Ouvido pelo
i'eporfogem, ,afirmou o novo interven

tor que nãO' pretende modificar o atuoJ

secrettltiado, devendo seguir a oríen

taçüo imprimida nos ,negacios esta·

duais, pelo Coronel Machado,

Rio, 1 (MeridiOiúi!J - Em fl;,ce da

delerminação do Presidente dli Repu
blice, (I Diretor Geraj da Fozen,da Na
cional recomendou 005 diretores '

e

chefes de departamentos, repartições e

serviços do ,Ministerio: do Fo%endo,
que sejam atendidos com o maximo
urgencia possivel os epddios de infor
mações e requerimentos formulados
pelos membros do poder legislativor os

quais depois de devidamente instru'L
dos e revistos pelos autoridades com-

Irineu Bornhausen '10.658 -

in,esma atitude do seu antecessor la.'
mes Bl'rnes, Aliás, o Congresso tem

se, manifestado completamente centre

rio o esta sugestão de Churcl!ill, En.
'b '

1
tretanto se e-se 'que muitos senadores
e ,representantes norte-americanos ',fa
vorecem Q ourre sugestão 'de ChurchiU,
isto é, que o coso da Polestina seja.'
levado 00 conhecimento dos Nacões
Unidas. Residem 110 Terra Santa'�er
cc de 5.100 'norte-a�ericanósr' dos

800 'nascido, no,S 'Estados', Uni-

tim Parere, não est�v� presente
em virtude de doença. "

'! O, caixão da ,malogrado ortista

: r
fava, ;'�oberto de corôas e flo�es ofe-

-l recido pelos governo� holondeses

i dinamarquez.
I

, I

JOBIM DESCANSARA'
15 DIASTODO DESCÓNTO QUE, SE FIZER

I

E' UM ROUBO AO VOSSO BOLSO,
nos portas hespenhees, em consequen

do atitude assumido pela Norue-O prazo poro recolhimento das cé- Porto Alegre, ) (Meriidonoll - O

dulas de 10$, estampo 160,,' de 50$, ar , Walter Jobim, goY�rnodor eleito

eS�Qmpos 150. e 160, e 500$, estam- I
no Rio Grande do 5ul< d��erá per-"

10 '12 f
"

prorrcgcdo, por.
manecer cerco de 15 dias no muni-

pos o, e
â

.', OI ..

mais três mêses, SEM DESCONTO,

't
ciipo de Santa Mario, onde encontra-

t I
se atualmente.

Portanto" ãe ,e vos dpresen or o -

',;'"

gu mcçiote, de ruo, blumenuuense;: -_'--_':"c:_� ...:.:.....:.:..:..:_
........ �---'._ _:__

exigindo desconto, opdeis logo, tele-
-

"

fonC)r, Que que o levorernos ii policio, Resultado' Geral, no Estado

cio

go contra, o seu regime, durante o

Essas informaçõessecção da U , N ,

cdeontcm que' o imprenso franquista
está apontando o Norueça como ini·

migo numera um d" Espanha.

O . �OYERNO

EXILlO POSSIVELMENTE.

CLuiRA' OS COMUN1STAS

'UNI'oOS , AFIRMOU

EDÚI
ANTHONY

00'. GABINETE

OS 8R�S'LEIROS NUTREM GRAN

DE' AMIZADE PELOS ESTADOS

Aderbal R. da Silva votos Pcris, , {UPI - A terrível

r dos 'elementos direitistos do

Seeds, I (Reufers) - A

Viagem,Que Anthony Eden realizou ao B�asil -----,
e 'Indios Ocidentais produziu ,resulta

dos velioscs quanto 00 fortalecimento}
dos, !oç"" de amizade internacionnes, f

Rio, 1 {Meridional! - O "Diorio
,escreve l'Aie o correspondente em Lon-

Ccriocc " publico hOJ'e o seguinte: Rio" .1 (Meridionol).- ,Os empre-
dres do "Yorksliire Post", "05 bra-

sileiros _ declarou "den 00 referir. "Podemos adiantar que poderosos gados do. comercio varejista e' ctccc-

,

gruops financeiros do Rio e São Pau- distas aceitaram o contro- proposto pc-
5.; ao iorucllstc - 00 mesmo tempo

que Ilut.- "I grande amizade �'os Es- lo, envolvidos numa conspiração anti- tronol de eumente de selarios ,' o�

Iodos 11.,jdos, mostram-se extrema- democreficc que tem' como 'chefe aumentos ,vario"; de 150 até 530 cru-

iil€ilfe {k,,:tosos de reter a tlmi:züde do oculto o ex-ditador Getulio Vargas e zeiros pera orde�ados, de GOO até
nismo i\ll Amerka LatillO",

•

h I d C ,1estino-se ao assalto ao Aoder ou

pe·16'
000 o::rü�eiros.. Foro," aceitas tam-

jlii;, Que teve um, iiliift:C (j e Oii1- � Y fou Que lijlel'ar da absoluta
-.,0 emnr Alexander, sob Cill'as ordêM lo menos -I) envolvimento, do governo, bem as clliu5ula� do ocôrdo firi\1üilo

I" . '

I
'

"e.

I' d 'd

(a-I
Dord!) G Kei org .. Vi, ii RllinÍlo (;Ii::o.. -

re '91050 e j3ii itll:ii. u

seus súí !"rlos eXjledidllilóliios cOlillmte- I}SSiimem il�5te momento papel p:e- pI!" sindicato os empregados o
'- "r;ljiii ii�il Íi í

' ,;, ' . ,b,êtll' e,. .j\iljS prim;e,ZCi.S, qlfe_' inkium ,ii "çc.r
Hiiii diiii,;;t-e t'i gUt!ir.. ..-.r. opi'idSraiiÍS d,e Hm çOmp�G.l .. mer;:iO_.

_

um.. e"CUTS(i(j de esr,�itlimeilm rl>l'S )".

I ços da i�ellrio. '

-II ",

� --- --��

Imp res sões norte�ame ricanas ":.i�l;��::E;:;::e�:::-'
If

tone Hotel ,onde II Alto Roda COSlU-: li 45 m de altura, ;l, durante Ij noi· vodo em terceira di�Ci,Sílf,o (i" redaçãa Uma;. (Up!

, I·,
'

, . f I - ,.,'

dr·,
poficiais' anunciam que

outrOS mo se encontrar num rericle%-vouz, com: le, o chafarIZ e um verdadeiro mllo· , 1Il1l, em sessuo noturna, a '",,?maru, ,
,"

.

'

• , • 't f d' d li
-. Illrerroglltorlos (j que

tombem o conhecido "G!oss Hot", com I iguarias e vinhos excelentes, passar are de côres variantes, ,O :Geyser' I'
<l proJe o ,ran o Q po tela 'competen '

• -'.
d ,'" " Alfredo Carrion n- 'tI L

as suas decorações extravagantes e 1I0ites agradáveis, e há muitos que 0- central e as demais fontes formam um CIO e censurar filmes,' ',passando po-
- ,00 se po e estoue-

.

r I' N"
.

'. I' lecer" nenhuma reI ,-

d f""
• '

'

cortinas de vidro plastico, com o seu firmam ser essa (I sola ,de jantar mais espetáculo fascinante, 00 projetarem, ra o nstttuto aCionai ,etc .cmema, do ,
"

açao e mltlva sobre

grande chapéu de vidro pendurado sô- atraente de todos os Hoteis de Chico - com os íniílt1eros holofotes, ,luzes de, Ministerio do Educação. Tombem os ,_� sua porti�ipllção no, "assasslnio do
,

'I I d d'" '- "bl' ' lornoli�t(j Gano Caland 'C •

bre a br e o original palco de mús;· go, e, de fato, ficamos ,Deia, ii vonta- todos os moti.:r:esl dos mais claros 00 espe (leu os e Ivefsoes ','pu ,ICOS pOS-
_

'

,omon re-

cos 'em formo de leque, No "New de... roxos m'ois escuros, Esse chafariz é. sou do policio poro o Departamento,: ,;atou-se ('a declaração 'feito em Ay.

Horizon", restourante moderno, e fu· Paro podermos desfrutar u'ma visto sem dúvida alguma, o maior e o mais Noc;onol de Teatro do 'mesmo Minis-j cuce�o, IiU�, �omen:o �e embriaguez,
. .

d d
' I ti Ch· b'm' t d Il'ndo do -undo ',nte'lro, e, tolve%, que teria, , Continuam os mvestlgo"oes "oro

tUrísticamente ceara o em CIH%O e gero e Icago, su I os o arre (I ...
" r

I
•

Fonte Lato�Q
I 'clorecíll1elltu do coso,

verde, {cm cortinas aMarelos côr de Chicago Tribune". E' êsse um dos Se posso compará- o o ..

,

élll1ário a, cambinarei)1 com os pare- prédios mais altos de Chicago, $ito dí- de Versoilles, Iées pardos, e música e contos exáticos, retomente no centro perto da Michí- Depois de termos liquidado os últi-
I

tivemos ocdsião de assistir o um des- gan Ave, no State Sti-eet, e tivemos mos assuntos comerciais durante o sã-

file de modas e de admirar os ulti- bastante sorte, favorecidos que fomos I:odo e d 20, feiro, tivemos que pen.'1 Goianio, 11 (MeridionalJ � Teni

mos cr;aç5es dos artistas no ganero de pelo bom tempo, que, nos permitiu uma ser em continuar viagem, pois, a's vd epidemio vem grassando: nas tri

Chigaco, Revelou ser um clube bem magnífica vista panoromica dessa ci- poucos, vinho aproxim'ando-se a ho:a bus onde habitam os índios Kalopalas,

interess �te 'O lvanhoe", montado in- dcde gigantesca. Domingo, á noite, dcr nossa partida,' definitivo dos Ei:, ceifando em media a rida de vinte

teiramé�"� em molde ingle%. Por dia 16 de junho, tivemos ensejo de UU, Assim ,emborcámos, no dia 17 selviculas por semana, A mo!estia
,

'Ih h f ''''d B k' d' h
'

1 Z h DC 4 b cinda não.- foi identificado, porém' oSbaixo,' h�m no porão, nas profunde- vel o marovl aso c Q anz e ue In- e lun o, as oras, nl,m - em

indios atribuem o mal'�' feitiçor;a do

UM COMP!..OT ANTI·DEMO· f
'

CRATICO EM PERSPECTIVA

Os COMERCIARIaS, ÇARIOCAS
ACEITARAM A CONTRA-PRO-

POSTA 'PATRONAL ,<
'

presidente

P'Ot5íIlQuth, ];

do UH, M, S,

Mcxico ê o "Q, G.

AS tHVESTiGAÇõeS. SOilitE
A'iSASSINiO i)O illi!RtTOiI OE

(ConfliiüoçõO)
clubes c restaurante, entre

ESPlt\IHAS,
A 5,
ETC.

I

·1Livro�· ·5,uiços .

I fprocura.se li norio depositaria nesta

sodação Brasi:eiro ,de Imprensei carió

O. diplomata sul-a.merciano que

jloís, pela qllarta
a�igo ,do Bosi!.'

ACUSADO DE FEITIÇARIA
·PAGE' FOI TRUCIDADO
PELA TRIBU' KANAPA):.OS

0'----

F�ça
anuncIO

NESTA FOLHA

'lOS do terra, encontram-se cotacum- ghom. em funç<io, Com 05 seus altos novo, (;0 Chicago & Southern, e, co�
t('mpa lindo, mos extremamente qucri pogé, que zangado COIll' a influencio

le fomos rumo ao sul, Bem' acomo-' dos broncos nO' região, teria resolvido
005, n-- -quais os pessoas do nervos terraços e magníficos jardins, essa

não m"', 1 _fortes facilmente aprendem fonte, feito, de mórmore róseo da Ge-

estreitos e baixos, vendo esqueletos, xos coem sôbre 3 tanques, no bacio

teias de aranha, grilhões a' tinir, tu- principal de 90 m de lo,g""a. Ne.

do isso ocomapnha4o por mús;ca ca- cessitam-,e, mais de 6 milhões de 90'

vern050 ,Muito mais diferente é o Iões de ógua paro encher todos os I
elegante:: "iMayfai' Roam' do 810cl<;$- tçnqlle$, O '�G",yser" principal sobe fContinua I

,

fomos servidos, por duas lindos stewar

desses de bebidas' refrescantes, }1

primei." parado foi feita em St, Louis

extermnar todo a tribu, ,O 'po!jé
ocusodo - de feitiço já foi

_

trucitado pe
'!"s ,Kolapolos, sendo, seu, corpo refa-

o Qtt"--;�r-se de medo, ao passarem orgia, está situada no Gront Park, de- dados no quadri·motor e antes de tu·

por d;yersos labirintos "ubterraneos, fronte do Congress Hotel. Os repu- do, livres da jaqueta e dei ,gravat),

CiCOlOS.

,

.

o o�s�s.. ;nio do
a

Dois, ou' 'mais J

P A R A f E R IDA S,
E C Z E M A S�
I N F l AM A CO E 5 I

, -

-- --_ -- -------,

COCEIRAS,
F R I E I R tas de Livros""

NUNCR EXISTIU IGURl Avenida
,

n ii:> - $/704 _' Rio de jcmeÍfo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




