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IJ
Macedo Soares seguIu de cutomovel pe- sessões do parlamento, porém ordenou

I ...
semana ra' o Rio de faneir!? Sobe-se que o a renuncie de tres de seus membros 110-

'

.'.
intertentar é favoravel ii posse de A_' meados ministros do atual governa PIl- Compt te á Federa! .. neste mu nícip,io,IL- os c;:andldatos eleitos. Os trabalhos
dh mar de Barros depoi de dilpomado I •

.
,

11'

I',processam-se rapidamente, a�uaraondQ-:pe�o T. R, E, Segun�Q conseguimos �',_.__,

_� fsegundo as instruções do se. MirAi tt"o' �&. trazeR"
se, somente o resultodo final nos co- apurcr, o sr, Macedo Sooresíapres�m- CONFERIDAS MEDALHAS AOS/da .i! tlÔCO e r!e§§e p�n'::' ..moeuaproclamação. I tt<rá 00 Presidente da Republica um POLICIAIS DA POLON1A , �

r:
relotorio completo do ponornma peliti

Deopis co de São Paulo.

O PARTIDO AGRARIO QUER •

� t.
'

"

COOPUAR COM O GOVERNO; ,

DA POLONIA i

v.",,;., , '"'; - 0""",", exe-

! On IDUa fóco· o recol�imentoSEGUIU PARA o RIO
o' int,el verrtor- pauli ia t Q

Londres, 3 (R.) - Foram hoje con

feridos medalhas a 134 membros da
policia de segurança da Polonia e o

38 integrante da foçra policial reser

vo da cidade de Lede, pelos valiosos

serviços prestados durcnte os combate,
bandidos nCl campClnha anti-

E'ssa componha visava
destruir o paz nas eleições realizodàs

recentemente nCl Polon;CI, segun.do anun

Publicamos, hoje, graças a solicitude I O sr . Alfredo Bu�chele, por certo. substituição do papel-moeda
do sr, José Freire Aguiar, d. d . ge- diante destas instruções, nêo se nega_I ou em recolhimento. mer. o'

rente da filial do BANCO DO BRASil,
I
rã mais a atender aos que se dirigirem b} - As estações orrecodcdcrcs de

inesta cidade, as instruções bcixcdcs pe- : à sua pessoa, fo.:r;etido cessar, poro cal- renda federal não poderõa recusar o

lo sr. Ministro do Fazendo, a propó� ma dos nervos de 'muita gente, aquele recebimento ele cédulas em tais con-

sito do recolhimento .da .papel-moedo.·' ,",ai-e-v-em incessente a que' nos refe-
I
diçóes, desde qUe sejam" verdcdeírcs, ria

Nelas se vê, claramente que cabe à: .rinlo�: isto é, as ides e .v�ndas �o "9U�- 'I' achem-se comple:as, não se componham
Coletoria Federal e nõo chet do Banco ao da Coletoria. 'óe pedaços alheios e não tenham co'

Brasil, recolher o� cédulas de 10$, es-'
.

'

I' rimbo ou mar�o .q.ue lhes dificulte o

tampa 160., d 50S. estampes 150. e _". .

exame ou os inutilize;
,

,

e,
, 1_ Instruções do ,Sor, Ministro do

FC-')dou o radio de Varsoria. 160 500;; t 10 12
__________':

.

__,_e ,_e_s_a-m_po_s_,.;_,.;a_.o;..e� �, )!endo, de 9·1"39, publicadas no "Dié-: c) - A.s estações arrecadadoras re-'

rito Oficial de' ]1- J -39, Pág. 1.288, : meterão êsse numerério os Delegacias
11.770, ! Fisl3Qis, es'tos o C"ixo dé' Amortização

Não

Culpados
des

pelas- atrocida
camno de concen
de R a ve n s b.ruck

no

tração
Hamburgo, 4 lU!')

TRANS1TOU EM .RECIFE O C>ff
CIAL DE LIGAÇÃO DA AERONAU
TICA EM WASHINGTON

informa que trclnsitou ali; f
bordo' do novio nacional "Mau", pro
cedente dos Estados Unidos. o 1o. Te-'

ás terríveis

periencios. dos médicos de Hitler e

nente da. Aetonalltíco Carlos Moreira maus tratos. O décimo sexto,

AdOlfO]Lima, qUe serviu de: oficial de ilgação
, Winckelman, foi encontrado morto, em

entre o comando americano junto ce

adido de treinamento e o adido aero-
seu dihilo no sábado ultimo e ao que

noutico do Brasil cm Washington. parece, dum lItaque ccrdicce,
Â GRÃ BRETANHA CONSTROE CAR-

ROS LEVES PARA EXPORTAÇÃO
Àsepcto de uma, fábrica britanico de

tlutomeveis,' onde um grande' número

desses veículos está senda construido

�arl! s,atisfaur às �ncomendas de ul-
\ II

d
II

tr�mo�. O Carro �eve que aporec.e em mais . o I S
IlFlmelro p!(mo esta quese concluldo e

'

recebe uma demão final entes de, se-
\

gulr par!! seu destino, - (!lNS1, I
--- --- --- !

-----------�----�------
HABILITANDO-OS A OCUPAR UM

LUGAR DIGNO NO MUNDO - Nas

1
escolas P!!r!! crinllçll5, aleijadas innuqu-

redes h6 40 0"05 passndos M suleste
Precisemen- (lO Congresso e pede mais dois bilhões milhões e cinquenta mil dobres, em-

. I de dolares po;a cobrir diversos :ostos 'bom (15 principois figuras democratas da !!!gl!!terro" os estudantes oprendem
republicanns do governo ate a data de 30 de: Junho, dI) congresso estejom convencidos que

quando expire o vigente periedo físceí.]

gove!'uo

"

'Sõo BorjQ, 4 I Meridionall - Segun
d!l noticia a imprenso daqui, o pes- em gero,l e varios <Íemocrota5 procuram 'além dos dois milhões e duzentos mil

soai encarregado do mQtan'ia de 90- delores do citado erça,mento. O pedi

do Matadouro Municipal de Carapicui- reduzir () orçamento do (1110 fiscal de do correspindente, ao orçamento de

ba, entrou em greve, Os grerbtlls de- 1948 com relQção aos impostos, o ,rre-11948, elevaria 'o soma total paro trin

sejam substancial aumento de solarias, sidente Truman dirige uma mensagem ta e sete bilhões quihentos e trinfa

tri!lto e dois bilhões e trinta. e tres enfrentar.
Rio. 4. ! M�rjdion!!!l - Falando á im- ção dos artistas" ProcopioNesta oficina de sapatorÍo

-

.
,

prensa, Q prop051to da passagem da
âles aprendem a" reparar e fozer seu

censuTIl do teatro para o Ministerio do
�."";_':T· 'proprio calçado. - ISNS).

vários ofícios, os Quais. lhes serão" de
- Procopia Fel' refra.

TA!EM QUEI,HM AUHENTO
DE SALA!lIOS

tI' quando os legislodores

PARTIRAM DE POLA
DOS ITALlANOS o Pclocio

esse tot!!1 poderia, ser reduzida paro dgran '! proveito na vidl!. prática que irão

milhões

poixes, pode dor "Gandnj", respondendo li uma

pergun-,
A isso Gandhi retrucou que tudo per

tenda a Delis e que portanto a pro-
a urna guerra mais violento til. Outro interlocutor perguntou Ili� I

. '�_:-�;:...,..�_
'

'!jI!e as duas uultimas. Foi o Que de- da se os ricos deveriam ahandoor suaS

T1WMAN QUER

mente. afirmando qUe tudo passo e os c'lsam ter uma solução
civilísoções são lembradas pelas suas Quero
afirmativo, artis'ticas. Àcrescentou que

a medida' da Camara nem podia en

O contrar melhor acolhid!! entre os ar-

se: "O teatro começQ o ser beneficia.

do, acetituilndo que o teatro vem do

peva c é melhor interpreta-lo popular- rente; co moutros

-----"------- ---_.- -- -- _._,_,-- --, -- - - -- -------------------------- Educaçõo, o ator Procopio Ferreira dis-

Gandhi antevê uma guerra maior que as duas -ultimas
BOMBAIM, 4- (fL I - A discriminno i verifico
racial li favor dos brancos, que �e If •

, origem

em varias

LIMITAR

hoje !! evocuação

NUMERO DE AUTOMOVEIS E tistas, 'odeantando

TRATORES PARA EXPORTAÇÃO do EduCQção h(l
que no Ministerio

naturalmente epssôos

o GABINETE !TALlANO ABOROÀ-
muito mais' indicados poro a, censura

Woshin!:!ton, 4 WPl - O, Preside"- pela SUQ competlÍncia intelectual do
te Trumo" pediu 00 Congresso seja, que o policio. A proposita da situa-
concedido á administração, federal dos

'�-,

Venda
da

d� avíles
guerra

RA' o 'CASA DA

ALIMENTAÇÃO'
darou em Anisapom o Mahotama prapriedlldes, criam Jo uma,

NA PROXIMA REUNIÃO.

DeslocaDle�!to de civis
Roma, 4 f R, \ - O problema ali-

Itolia será provavelmente o britanicos da Palestina
ser di, cutido no proxima

.

��_..;. .:;�

CONDENADO A' MORTE UM
OFICIAL POLONÊS

NOIVOU COM U

nova gabinete italiano, or

ganisado recentemente pelo sr, Alcide
-" JERSUALEM, -4 (R.l

I E.tadós Unidos, por mais ,um lIno a

aprtir de 31 :de março proximo, o di
reito de "limitar o numero moximo de
automoveis e tratores que, caáCl pro
dutor poderó l,Ilanllfaturar, para fins
de exportação".

Washington, ,4 (R.'l - A ndl'!1inis
tração dos excedentes do guerrQ jufor-

-- -r-

cD Gasper;, segundo opinam fontes fi

dedignas. A possibilidade de exten-

ma que até 31 de janeiro ultimo, já
BRITANICAS SERÃO vendeti 31: 198 (lviões de guerra

,PELA METADE, priados
.. para o trafego civil.

resistencia armada ia governo oplonês. meçou hoje.
era para os povos, dé: Deus

e nóo para os individuas.

AS FORÇAS
REDUZIDAS
NA GRECIA

\l\.tenas:, f IUPl ,- A 'lIntbaixCldo Ib�itonica notificou a Greci(!, de que
<IS forças brit�ni<:a$ serõo
ém 50 por cento com os

"ados anferiormente. As forças
hlnicas atualmente na Grecia são
culoclas em 3.000 homens.

BRITÂNICO A
são do racionamento li outro sartigos,

Varsovia, 4- (UPlalém dos já afetados, deverá ser de-
d d Militar condenou o ex-oficial polonêstrati a com to o certeza pelas minis- essenciais" ó 'Palestino.

troo. socialistas e comunistas. Acre-
Morion Golbiowski á pena de marte

dita-Se: porém que as restrições apde-
e nave outros seus compQnheiros o 10

- ontem algumas pcssôas tenham
anos de prisãC). Todos foram acusados
como agentes do general Anders. com

opr via aérea, o deslocamento em mas.
a missÕo de organizar espionagem em

so por navio e estrada de ferrofevor de !lma potencia estrangeira e

_ O Tribunal
dos civjs britanicós

DA GRÉCIA

menta.

GHAND�

Atenas, 4 (Uf»

anunciou o noivado da

Polo, Itnlio, 4 (UPI - -o primeira ri�e, de 34 anos E ir� d�Q P:�i jorge
H com 'o Major de Artilharia. d� exer-

rão ser introduzidos imediatamente em

virtude das dificuldades no obtenção

1a controle de quantidades suficien

tes dos artigos ptevistl>s no rociona-

,
,
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í Ocpcções - Doenças O" Senhoras

- EDITAL - IComunico aos intcrcsscdos que se (P,') de fevereiro proxirno ,
Os exames

D
' echc aberto o inseri

_

EXA t
-

.. '

no dio 12 de fevereiro, I '

,iretor-Presidente: Edmundo Monteiro u. r çoo para 05 - UOO IniCIO Clinico em geral _ Tratamento pe-
,1ES DE ADMISSÃO 00 primeiro ano poro o curso GINASIAL c, no dia H, ,I

I O d UI C
'

i 05 on 05 trc- urtas
ii" CURSO GINASIAL e ao primeiro pcr« o NORMAL. f Consultoric: _ Travesso 4 de
cno do CURSO NORMAL. A matricu!o em rodo, os séries da'

Esc!(ueço aos interessados que se- Escola Normnl Pedro, II (ginosial l! I�, l' 2'" , r
'

rõo tombem . organizadas os demais no'mol) serei cnccrroun no (10 ) ue
I

"

SfRIES GINASIAIS (Zn . :lo, c 40.1, fevereiro. l--- --- --- --_

úlra Vez se verifiquem matriculas le- As nulas dos cursos ginosial c 1101'-
1

,sds (inclusive alunos do antigo cur- mol serão iniciados no dia lo, de

90,00 i 50 fundamental). mcrço 'e as do Grupo E,color Modéla

50,00' 'Esdareco ainda que funcionará (I Pedro II no dia lo, de fevereiro.

30,00 SEGUNDÁ SÉRIE DO CURSO' NOR- OS candidatos dos demais séries

"A

EXPED!ENTE·

'1
�ação'i'

Propriedade d S, A. "A NAÇÃO"

Diretor-Gerente: Rinclde Feltrin

,Diretor de Redação: Herncni Pôrto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS

E ANUNCIOS:
OTTO WILLE

ASSINATURAS:
Anual: .•. c-s

os
Cr$
Cr$

Semestre ,.

'rrimestre ..
L Avulso " ..

N01�m�n Pe��!rO ):1
,

B1Um"ri;"fi�U

00,50 MAl., se verificado, o número legai ocimc referidas devem, desde já, en

,d� matricula (poderão ser mo+ricule- h::r.der-se com a direção de:;ta Escola,

Ileda(;ão e Oficinas,: Ruo S. Paulo; 269 i dos nesta série "s alunos que 'tenham Normal, que prestará os informações
relefone:' (provisoriamentel, Hotel: .

'd (5) precisos.
I o, ce_rhflcoelo , o, ,quinto, ,O. cno

Wiirges, 1365 • .

I
.

r os que' Expedicn te do Fscolc Normnl Pedro
Caixa. Postal, 38 I

gmasto - regõme on Igo - e
,�'

11 h
_

',o=,-;- ,I possuam certificado de conclusão do II; - Diariamente, das 9 ás s.

I curso
'

fu:ndom,�Q.tal dos Institutos, de e das 14 ós 17 hs,"

Educaçõo I. ,

Blumenau, 23 de janeiro de 1947.

RODOLFO GERLACH

Inspetor Escolar, encerreqndo da

direção

R�PRESEt:lTANTES:
Na -Rio; .:_ Serviços de Imprense ltda.

Pro_ça Getli_lio Vargas, :Edificio Odeon
.,

Solo 802

Em S. Paulo: Servi�o;; de Imprensa
Uda.

Rua 7 de Abril, 241

---o-

l,oforDl-ações Uteis 1
HO�ARIO DE ONIBUS I

I'

Autó Viaçõo Coforinense I
Blumenau o Curitiba - 3 hOfGS I'Bluemnau o Joinville - 13 horas

Blumenau -:- Flori�napolis - ,13 horas'Bluemnou a Itajoí - 13,30 horas
Blumenau a Jaraauá - 13 noras

Em'prezo Auto Viaçõo Bl'Usquen,e
lllumenau a Brusalle - 9,30 e 13 horas

TELEFQNES MUITO CHAMADOS:

A�socioçõ� Comercial e Industrial, 1430
Aut�moveis:
1300 -:- 1200 - 1111 - 1100 _ 1333
Carros doe Molas:

1051 - 1400 - 1170 - 1245
Colet�ria 'Estadual - 12Ú,
Caletaria Federal - 1382

Companhia Telefonico - 1321
Delegacia Regional de Policio:

Gabinete do Delegado - IOJ6-A
,

"
,

Exepdiente - 1015

nele�aci� Imposto de Renda - 1104
11:> Em'preza' Forço e Luz. -� BZ7-A

'

Estrada de Ferro S. Catarina _ Í011
,Hosllital Municipal _ 12.

Hospital Santa Catarina _ 1133
Hospital Santo I%abel -' 1196

I, A, P. C. - 1271
l. Á. P. I. - 1256

Mercado Municipal - 1120
Minj�terio do Trahalha - 1143
Prefeitura Municipal - 1163
Posto 'da Maioria - 1466

Telegraf() NQciopal -. 1363

INCENDIOS:

Gmcia - 1148

Hering - 1199

- EDITAL -

'Oe ord�m da sr, dr. Delegodo Re

gional de Policia; levo 00 conhecimento

elos sr.. interessados, que se oeh"
.

1J6értõ o prazo paro o emplacamentn
de. bicicletas e motocicletas, (J cantor
dQ dia lo. do mês de fevereiro ao dia

15 de fevereiro, do ano' em curso,
"

·"iJido
.

este prazo, os infratores po

gà�ão O multg, regulamentar.
ABIllO DE OLIVEIRA - Escrivão

'ANUNCIEM t·jESTE' DIARIO

V!:NDE-SE uma Ba�bearia complda
intalo no o'timo 'ponto.
ll.ua Àma%ona,. Tratar com· Ari!.!r

JQllning. 'fone 1305.

VENO�-'SE uma cosa de modeira tipo
bunga!oYf: Infoimàr com Artur lan
ni"g, Rua Am(lzonas '_ Fone' 1305.,
"

EMPREZA FlJNERARIA F. KREUZER
Rua São Paulo - Fone 1168
Serviço funebre: do simples

atE o melhor

ftu,cntc até fins de Janeiro de 19n.

I Substituto: DR. AIIMINIQ TAVARES.

1- PiaDO
I I'olllilia de rcsponsohilidode ddcja

fspsdolidode em Radi"grafio àentóriGs para qU(I!qllcr e,on!!) médl ....r oiugur um piano em bom estado.

Pt.RA 5ERV�ÇOS 'LEVES, DE ESCRl TORiO PROCURAMOS' UM RAPAZ I Dirigir ofertas, por obséquio, cí

Companhia l1ermcr Inel. e Com.

c", Postal 169. - Rua São Paulo,
225.

As. "inscrições pa,ra os exames, de

admissão 00 curso GINASIAL c, ao:

NORMAL serõa encerradas em oito.

'I'il'ULOS m!:CLA.RATO·�l1�):; - NAT"",J'�Al,I.ZAÇ{,�E;
Encarrega.se :18 iluaísquer tl513únto, jt!'l1hp [l", ]'C�

P1l1..Uçõés publicas de Blumenau, I'Áorimlópdis, Rio de

Jade'iro, Sã" PaUlo e Porto Alégre - A�f8tcnd2 tf!q;ilIea
ESCRITO'RlO PARA O VALE no ITAJAi'
Rua 15 d(! Novembro n? <115 _ �o andar - sala 1

�.Alto-. d'"A C apitai-' j li L iJ lVi E Ti â l

-��- ---- ---�

CIRURGIÃO·DENTlSTA

�----�-----------------_,---------------

Dr

�1!
���

.,""
"

I Dr. Camara
ESPECIALISTA

reiro - Prcdic Pdtcr

Operações, nos Hospitais

Dr. Ayres
Gonçalves

ADVOGADO

2° andar -- Sala 1

J .���'_�.�';f._"p-:,,�

Ulmer laffront
CORRETOR

---_.--

,

PRECISA-SE

Preciso-se de uma moçlJ

nhccimcnta geral de servleo
tório poro trubolhnr na redoçõo
te jornal.

--- --- -- -----

) An�unciem nesta tolha

"'--- -�--- -�-'-

lUZ!
j1,:;;tGLT F. tambem a Sra. UI11:1 matcml
(hde f:.-:iz, com saude e UUI filhi,nho
forre G rohu'óto. Apn)'';TÍt"c :l. çxpcriencia
de milh<lres de mães e prep;_'\r�-,.e papo
o p;H'to feliz de um bebê s:1.c!io c lín
do. us;,ndo Gravidin::t. Remedia COI1",i'.

gr.lda pela cxpericilcia para n pcriodo
t;" jO!.e, r.:: í,'."íc:, Gra\"idillJ é, tambcm, de
'alar Ínntimavel na f,lse do aleit;lmen�
t0, ;:endQ, porisso, indicado ames, du
Llntc (; [kpois tio parto_

1,·;.:uludn de
�
{VJig:;;s p'!3'1J!izi1s e d?' plc.lb(J1'd[l;a cien ...

{;:'l(tl í!ln 1NlJtic1.'z.:s_:;i:t<:.!S L,!.bo;-..;,tolifJj� (/ra7..'idillft é /un

7..'f.T(I;I(�e1:o ':Scs:ar,': P,:T�'t Jnihi g(.(t;��'-ã,) normal c a

/l(tr;o f (_'iL:
. (;� :1;11 IJele Jor;:: f! /Jrmuo, C,�ide de si

c a� Jt::t j;.lOl'11.hD -

,;.;{.on:l. - cam Ç}·d,:;idlU"t.

..
lICAU

ASSEMBLEIA GE RAL ORDiNARIA

I C,,;;<,,"", " ",,'"'� .,•• ,,,"' p,,' , ""mM", ",,' ";"'"'' i ---_.,..----------�
I que teró lugar no diQ 14 de fevereiro p. vindouro, ás horas, no séde social,

I,
AnUnciem neste

I com o seguinte' ordçm do dia: DIA.RIO
lo. - Exacm, discussão e dclibcroçiío sobre J reiotório da Dire,torio, balan-

ço, conta, de lucros e perdas e parecer do conselho fiscal, refefe')te
00 exercicio de 1946. � ,

o

)
,

MUlTA: ATENÇÃO,
j ....: Para defender-se �ontTs 88 gripei,
resrrtados e toSlle8,' use o ,CogD<la ,d4J
Alealrão Xavier.

' "

2 _ O COgnRC de Aleatrll.� X,av.er 6 •

único medicamén:o 'exfstente com: ii

deslgnaçào de ·CognRe de Idc"trão, �ar,.
quê. é o único CugnRe, feito â base �

alcatrão que tem 16r�ula medíeíasl.

3 � A etleâcía do Cognao de Aloatràe

Xarter resulta, pol�, da sua fórmula qlMl
rsune valiosos el,ement!ls m,eJlli;ln'!-bc

s) pod-eroao. arejadorea e fortl

ficantM doe pulmõea, CO'IruJ � ai

".. tmo .. o bálaamo de tohí.

b) Um. grande caJclfican't. ."...
• hipofoali_to de cAleio..

e) Doi•. expectorante. :COJD& • ..-:

Ugala .. O ';Icaçw..
'

d) Um Ilranrle álmant. da-
como o mulungCi.

.

, _ O legl.Uma Cagnao de Alcatrle

Xavier só é vendido, portanto, fOm 1st

máclas e drogarlllB, porquê - não ..

esqueça - é remédio e como ta! da

póde ser vendldo em Q,utra8 1,.,-

HOSPÉDE-SE NO

alei Bragança
t�O RIO DE JANEIRO

Amplo, "portomentos em predio de

dez pavimentos, Avenida Mem de

Só, 117 - Teldone: 22-4148'

EM CAXAMBU':

O mais próximo do PorlJue, dos

águas. Telefone: 19. Poro 'infor

mações no Rio: - Telefone 22-4248

industria Textil Gaspar S.A.

,,�c,���-�

'-"��� '�g'7....'fW1
211, - Eleição ôo conselho fiscal.

"

30. - Assunto de interesse social. ,

Gaspar, 23 de Janeiro de 1947.

P. S.: - Achorn .. sc a dispo;jçõo
que se relere o art. n.

de 1910.

A DIRETORIA

dos senhQres ,acIonistas os' documentos Q

99, do decreto-lei 2627, de 26 de outubro

_'�'" ,

�,� �__�� -- �__rO

Emmpresa Comnercial
....--- _.-;W,:,:;.i. ...

�!t�"i\

Grossenbacner S. A.R.
(aixa. f5Rua 1,5 de Novembro, 831

OfI:RECLMOj;�, Arllqas CUWtlVtl (escos: - CQ!lf�tis - Serpen�ias e,Mus,
JCOMI'RAMOS:- Cora de, abelha, quahjuer quantIdade. 'J

���_��.z �-:> '$-.:i.�� _
'

"BolD
-I

Jesus",!�ol_egio
,

':';:'\

,JOio.�ille
Esse, fJronde 'e�ucanclá�io mon tem curso, secundaria, eompletc,., COI!!·A

dois <:;iclos: - Ginasial e Colegial. (Classico e científico).
'.

f
'

. ...--- t"""!-- -, -

I

ESCOLA TECNICA· DE COMER CIO (Reconhecido) _.

EXTER NATO

't'POCtl de matriculo poro todos os cursos:
_

.

iRcRinil:io -oe' alllos 'em lo, :de-Mar�o'.I de·15,a 28,d�,fevereiro. i
4,jl:.t:. j _#,! LJ!!.

,tIn Faculdades' de Viena, Austrio e Rio dI! Janeiro}
Cirurgíéíç-chefe do Hospital Santa Catarina

,. ..

,A.I�Q 'ci,iurgiQ, - ope,a�ão do bocio, estolJlogo, vias bíliar,es, utéro;'
..c. � N•..,ó�ir�rg.i�. �Iéstias de ,5el)horas. Cirurgia-plostica- ,

.. ra,' ,,',
COllftllln II.�: ... 41 .. 11 e los 1)" as J7 fIonn

. ,-'c,éltÚMlNAU:-"':_: �o$,itQI Santa Cotorin.." -.'-'

Vende-se
.'

Ve,nde�se um terreno medindo 126.' mcrqos, contendo 8!( margos ,dli,

Compraitse
,

'

TERRENO, 'plano, com 20 me tros de frente, .llvre

perimetro urbano,' poro construção de umà cosa particular,
CASA, de' pTeferencia Bungalow, de recente construçêo ,

Ofertas detalhadas Q Cojxa Postal 4.

v de n e s e

Um carrinlta poro creonçe, uso do, porém em muito

Rua 15 de Novembro 117.

Alolto Fjedler S. A. ComérciQ,
Indús,ria e Agricultu'ra

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCJ!lÇÃO
São convidados os srs. acionistas' desta, sociedade

geral ordinário, Q' reoli:zar-se no' dia adI! fevereiro de 1947, às 15h., no ClS

critório da sociedade, em Ria Rafael, município de Ibiramo, com

ordem do dia: " üf I Itlld
I - Leitura do relatório da diretoria, apresentação

ta de Lucros á Perdas e parecer do Conselho Fisca/"
exercicio de 1946,

- �-- - I__. __ --
0'0

2 - Eleição do Conselho fiscal.
3 - Assuntos de interesse odal. �����..",.If.}

�

'i�'
'Ria Rafael, 28 de janeiro de J947�

,

ADOLFO FIEDLER - diretor

HEINZ FIEDLER - diretor gerente

CEPO'SITOS A' VISTA (retiradas livred

DEPO'SITOS POPULARES (limitede Cr$ 10.009,00)
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$ 50.000,00)' ,

DEPO'SITOS LIMITADOS (limite dO] Cr$ 100.000,00)
DEPO'SITO SEM LIMITE

CiPO'SITOS A PRA7.Jl FIXO

2%

Por 6 mêses

Por 12 mêses
4%
5%

DEPO'SITO DE AVISO PRE.'VIO

Retirados mediante prévio aviso:

De 30 dias

Oe' 60 dias,

De 90 dias

31/2%

Seus SOfrimenfos
,(I

I da Velblce, �Aas Shu.
dü Má Função dos Rins�',

Não deilC€ que subsl ândas ve�eno·'ll"S Ursi q.ue - nOTm',Iizando:�"
"

si1ss<"acumu'e.memseuo.g'ln,smo. f-,nçõ��*d ..)s rin� - impederr,\W'
�onha se a salvo dos m',�es ('C-'l, i ;;cúmulo de ;:ub,tância8 venena's'�S',
swna�os relo mau tuncÍ0r,9ment, I ne> (rg,mi'm". Não descu;"d'e: do'
do, nn', Doe o remédi) Q'l? mi I 'Ui'! '"úde, deixando seu organi"s,n;' '

Ih�r.esde p!ss'Jas U'Hm: as PHul�s, "'ofrer as conseqt....êndas do "fnr-u .

Ursl. F", ta" ii.base de p"'derD'''S! fundonamenta d 's rins. Use sem' ,,' ':

P[,,-?tls dJUrét!c"s. ?e�'nfe.t:mte$ 'I deniora "5 Pi ura. Ursi.
'

:', '"C, ,"

e di 'solvente, do AC'ldo Unen, ,,>;. '

PílJlas Ursi constituem o mRi'� I As Pdul<:>5 Ursi stío feítQs
er:,c"z tr"t ... rr'�nto das 'mnlé.tias I com 6 pocle�,?s0:S planto$
rcn"is e dd b x;g�. defendend..... , medlclnol,S,�, "

,

a.dm. ti��, org',ni'll!0 c<jntra a;! A grande eficácia das Pí'ulas Ursi;
in'n�íc�çõe� provenientes da 1m?u I j'i comprovada D('r milhares' di
Cun· lQnarnentn doo;;; r:1ns. Não �'1?,.! pe.;;�o ��t deve se à Sua fórmula'na
�':que_ç:.:t de q,ue �eu� rino::: prt"'ds Oi I q_u41 f r ..... ,:"1 ass:ociadas de uma.ma'"
lu ci0n�r nrrmalmt'n_te pqra qu'_"; neira f�tj7. t'!: cientffica� 6 prec'iosaer .

�u� s"úd� �'.b l'erreih, Qu�lqu"r I piantas d� grande valor terapéu-
,�

ineg-ul ridqdf" nesse fun ....ion 1m n-.I t iC·1 � à .�na mor1ernís�ima técnica'
to. d v� 'e_,. c0mbatid'l �em d,.... <1e r�brjc"!;ão. Graças ao processo

.

mora t;om as rJmosas Pílulas Ur.i. de concentraçãl à baixa t�rnp��l\�"
nvitf/' õ'Ste'S moles causodos

I ura" as Pílulas Ursi mantém.- it1:"'
pelo mau fllncionam�nto tegrals os princípios atiV'os:dà�

dos r:ns plantas r ue as COmpõem.
,

serem as Pílulas Ursi um remê
T"ntre os muitos meles provenien- de Íncc:nh;st[vel valor no t,'"
te., do a�úmulo de toxinas no or- mento das 'moléstias ,do rins
,,' ohm') em con.equêndá do m�u bexiga. Use-as e comprov�(uncinn,m<;nto dos nns. os ma',. bém os benéficos resultado$

,

frpqu nt,,< são: - 'reumatismo ótimo produto do' Labora'
artritismo. dores de cabeça: Licor de Cacau Xavier. Asplari�;
tontf!Íl°J!t;:,. dores nas. cadeiras, qu� co

-

P'I 1 U
.,,,.

� ,mr:oen; as 1 U as rlii :>Ã:Mi,dt'!sânIn10, Junta.s jnchadas. in- -- Uva Ursl, 'Abacateiro, Q"ut!-'" ..t;ônú. e nervosismo. Li�re se, h,a Ped.ra. Cipó .Cabeltii1.ti#, '

�"'�··pfIUdlã'SC'�Üih!;r
'

o remédio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cipitadc esta decisão dos senhores men- assunto .••

-,- --- --- --- -.- �--
'-
....
_

CL INICA MÉDICA
Dr. Rubens Walbaeh

CORAÇÃO - PULMÃO - F'IGAOO - INSTES"iNOS
REUMATISMO - OlATERMiA _ RAIOS X

CARDIOGRAFIA
�Jtme " R�"cia:

flUA 10M RFrnt�. 12 ...... �, i1m
C o N � U L TAS: deis 8 és a e � � lP 5�

RINS
f:UTRO

--------=�-----_ .. ---

,
I

. '.�
.. 't

l·o .

< _;�

;.'

--$-'-'-�-�� �-__;...�

DR� llMMfR MANN
C I R U ll: G I Ã.O DENTISTA

RUA 15 de Nav; 5"BLUMENAU

;4Jnst(liação de Raios. X
!'ARA RADtOGRAFlA OENTARIA:r E D1AGNOSES A DISPO

SiÇÃO aos SNRS. ME'I.HCOS, E DENTISTAS

,"

..

I
forçet

ARY BARROSO

Dia de chuva... Tudo molha-
,40. •• Ruas" brilhando' como espc
lho. '.. Arvores pingando como go
teiras... "Spleen"... A gente
não sabe o que quer e o que fa

zer ... Ho chuva o,té na alma ... A

torcido, onda triste... Nem um fu-
tebolzinhc .pora esquentar o espi-
rita. .. �l:do parado ... Estadias;
vazios e silenciosos... Gramados
gozando o despontar do vereie no

va .• �

-

co fItá lá"... O preso se mistu

ra com, o branco. O homem pobre

o futebol é uma força imenso!
Arrebatando multidões dá um tom

senscciencl de vide à .cidcdc! Bon

des superlotados! Automóveis, uns

atrás dos outros, em louca veloci

dade, recebendo gente e despejon-'
';0 gente, de todos os' lados da me

tropole! O' ,incendio de comenta

'rios lavrando por todos' as cantos!

Pode o sol estar a, 'Ipno, pode o

tempo' carregar-se i:le nuvens' de

'bronze! Podem os trens da Cen

trcl ficc'r parados por efeito de

moi; um descarrilamento! De dia

011 de noite! H futebol? o cário-

I
1
i

ze I ad
--�." .

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

0, r

r
, "

mo.qrcu do
_-_"._----

co

a

Pela leitura da. ultima. not,r'oficiall tores, elebedeanos. Estan�os na espe-
_._- .

__c_�""':__� �> -,--",_:,,-

do Uga Blumenauense de Desportos, I tctivo da resultcdo final da recurso do

constatamos num de seus varias itens Olímpico. Si este fôr favoravel ás suas .A
(! designação da, deita de 9 do corren- pretensões, teremos uma serie "melhor

�,{para a reaJizaçõo do seu "Torneie (h tre�", o que, virá d: encontro áque- fE-ft'c'erramenh>" • Ia medido, pois não tem nenhum ccbi-

Estranhamos essa ,d[lliberoção (los di-

m,,ento
foxer ' realizar "o

ene,eromentou1'rigentes da entidad,e ,dá rua 15 de ",Q- sem se conhecer o ccmepão, sem ter

vembro, mormente si 'levarmos em, con- sido "encerrad1l;' o ccmeponcto de 16.

!�U eexistem V,ariOS recursos na J. No entretanto, errar é humcno , Va

�D. em andamento e ainda por de- mo; "encerrar" este pequeno comen

cidir • Qualquer um 'deles poderá pro- ta rio, na certeza de iue o mesmo irá

vocar uma alt(!r�ção ria taboa de elos- encontrar o necessorio abrigai
sificoçãa, doí nchor-mos bastante pre- Mas, si fôr preciso, voltcremo, ao

..

I

pa t d J a 10dIr r o

e 's- ,
.r

e
futebol

TlosdÍ§Sp·ORTES
0....... ·: ·1dos nos mesmos emoções e conqre- I .

godas em torno de identico ideal.

Omp"m

do morro discute com o .capitolista
(\0 l.eblon , As· mulheres deixam

suas casos; As· crianças ficam im

pacientes. Tudo, movido eplc for

ço incoercivel .do futebol!
Não ho futebol, e a que se vê

é esse vazio, esses domingos mor

tes que passam .sem ,ninguem sen

tir , Aqueles ,que subestimam o, pc

der do futebol como elemento de,

progresso e de estimulo, tão natu

ralmente, retrogrados incorriqiveis
que aepgodos a velhas fórmulas e

ducacionais, não alcançaram bem, a

moderna pedagogia social no qual
o esporte se constitue num dos
mais importantes capitulas.
A Democrocie

uma dê' sues
tem no futebol

rr.onifestaçÕes mais

expresives , Varias classes humo-
nas, mi! e LIma consciencias, fundi-

Dr.,Fausto ttasil.
_,"�o, '

•

MEDICO

Ex-Diretor do Hospital de Hansa-Humboldt;· Ex-Pediatra' da Hospital
S. Terezinha de Erechim (RiRa G, d, SuB.

DOENÇAS INTERNAS DE CRIANÇAS E ADULTOS

Consultas: :Das � ás 12 e das 14,6s 17.

Consultório c residência,: Travessa 4 de Fevereiro-.) 20 .-ocasa após. a

predio do ll. E.: R. )
j :"j

.,

A eloquencia do rica muitas vezes

é importante para tle,truir os argu

mentos do pobre, dos reluzentes ter

nos de S- 120 humilham-se a dis

posição dos trapos que 'Iescem de

longinquas 'favelas. Tudo vibra, tu
do gira em torno do futebol!

Portanto, os homens que odmi

nistrcrn o esporte das multidões,
devem, nestas horas enchcrcndcs,
meditar melhor sobre o nosso desti
no futebolistico. Recdcptcr os

suas leis à realidade. Riscar de
suas cogitações as manobras politi
ccs ou insensatos e surgirem aos

olhos do povo com o fronquesc. que

é uma das prerrogativas mais San

tos do desportismo!
Seria tão bom que 05 dirigentes

:r
afinassem com o povo nas admira ..

veis manifestações de purcso esplri
tua!!r

I,
1-_- ----�--

I 1Y;'"
I ." o SAIOTE SERVIU

DE PARÀQUE'DAS
Glasgow, :: I UP) - Um honesto os

I cossez de nome M. Andeis, pulou de

I
um balõo de cinco metros de altura

no St. Andrew Hall, para socorrer � es

posa que estava sendo expulsa ele urna

reunião trabalhista. O bmoso sciote ]
escassez parece que serviu de para

quedo. M. Andrew cheqcu são e 501-
�

vo, metendO-Se imediatame,nte no luta.
Mas como fossem dois cenr;a 700 o ca

sai acabou mesmo sendo posto na ruo.

\0
belicoso escessez depois observou qUi!

o mais estranha éra ser expulso de uma

\
rcuníão trabalhista. por u�a mulher em

casacos de peles. .

1-
'-�'lJ..

ANUNCIEM NESTE DIARIO

"":';�;",:�::{�--�" .�

����i�
_·_-_·�'---Ol ;:..,,�_ �.

I• •

eVlgore O organismo com

o fortificante

I
!
ti

e

I

I
i
I

I

PARA p6r o orc_i.Jmo em cedem
c conlle!;UÍI' saúde e bem estar,

lIirAo h6 como Nutrill Feito com

6timoa elementos revigoril�tes. .-.-....-----�

.utrU é o fortificante que se

�da para combater a

&aqucu o a desnutr'içãc,
tacto de adulcoa como de

erlan� Nas convalescença..
1IfD!rlJ E de crende �

Dr. HerbertGeorg H

A Nação na Sociedade']
ANIVERSARIOS VIAJANTESADVOGADO ,I.,

Escritório T I
. . . I

- ronscorre rote o (lIllVCrS!lrlQ no- I
� alicio do exmc , sra. Dno , Leonor de

- Procedente de Flod!1ltopoliSJ em

hausitD poro. Ibitnult�f e:ileve ontenv

Sousa, diretora do Gn1po Escolar "Ab- nesta cidade o sr , Dr. José da Luz
,>';O))!" don Batista", da cidade de Jaroguá. iFontes, advogado no Iorum ibiramanse ,

- A dota de hoje assinala a pas- I
-- -. - _'__ __

sagem do aniversario natalício do sr. I
INDUSTRIA DE FE'CLUAS COM-

I' Dr:
Anito Peiry,

.

conceituado clinico 1
PANHIA LORENZ residente em Carazmho, no Rio Gran-jBLUMENAU I de> do Sul. Se você, leitora, goza saude, Os ob-

Acham-se á disposição dos senho-
� Faz anos hoje o sr. Emilio Kock .!5ervcções qUe vamos fazer, não levam

res acionistas, no escritório desta So- seu endereço. Mas se você por isto

Rua l5 de Novembro 10·13

Blumenou - Sto. Catarina

SOERE O BANHO DE MAR

'"iW' '"':� : ou por aqui, precisa se acautelar, leio

! o que detalhamos, mais 'aLI menos.
- Acho-se em festas ° lar do sr. 1 A variedade de praias no Brasil é

Jeõo Sackse e esposa dna. Gertrudes, ,> grande. E podemos encontrar nelas
cem o nascimento de sua filhinha Eli condições precisas, dosses de �anho .••
Maria. 1 Mesmo um enfermo, encontrará o selr

Biumenou, 3 de Fevereiro de 1.947.' Acha-se engalanado o lar do sr. banho ,dirigido pel" médico, que lhe
"
..:;� I José de Alcantara e de sua esposa dna. reconhece os eventuais reacões
....

(Ass.) FRITZ lORENZ
,

Dealtina, Com o nascimento de seu fi-l O banho deve ser confor�e � estação
Diretor-Presidente � lhinho Braz Manoel.

> " tJ�is entre um banho de mor tomado,
I em junho e outro em setembro, há di-

__�__----------------l ferença, e muita,. Há diferença en-'

tre o banho tomado no mesmo dia, na

mesma praia, á mesma hora, _ç.om' ma.
ré crescente lugar obrigado,' 'ô!1uo
c:mornado pelo sol, e o banho ao desa.·
brigo, sôbre fundo de areia, �Qgua sem.

I prc ,

fria... Há moment�s/em que o

\ banho é mais quente, 2 e 3 grá!l$i
pois com a baixa da maré a fundo é

mais exposto ao sol •

NASCIMENTOSciedade, á Rua São Paulo, 5. n., hou

povo Sêca, os documentos o que se

refe o artigo 99, letra a, b e c, do

Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de se

tembro de 1940 .

i� r! "; .,

,

.
" 1 t-COlll este eXCClcn c

da, atravessa-alo, deixar�se levar por

ela, rolando nela impD�ta tanto tomo

re<:eber uma ducha vigorosa, ao mesmo

tempo que fo% um excelente exercicio
físico. E um banno de mar em pral«
I'uito quieto, de mar parado, é senle

Ihonte· a um banho de 'banheiro ...

Certos .diferenças podem vir 'Pclo�

mcdic3IIICl11o!
movimentos do mor. Em praia calmo,
em praia com ressaca, e maré, logica
mente, mesmo que a temperatura se

aproxime, ema da outra, os banhos têm
efeitos diversos. Jogar-se em uma ano

ICasa_ �h�!�lmad0r.
t· _

Rua 15 de Novembro, 596
_

Telefone 1010

B L tUM E N A. li li
.,'
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Hugo Borghi tenciona obter
.

� \ ....

.._:- �. �
..

influencia d e Adem
]UO, � (Meridional) -'0 mo

'l:lltino
.. ,ofkioso "A Mallhã" publi

ca a, seguinte noticia: "Est�,�os,
,informados que' Hugn '8org"i vem

pleiteando o posta do trabalho pa·

ra à'PTB. .Alego ere que o títu

for 'dáquela pasta, deve' ser um

trabalhista, capar de illfundir con

,fiança. ,

às, classes trabalhadoras,

Borgbi teria insinuC!do poro D,

lugar nomes do PTB, exclusive f
Bert� Condé, saben��-5e que' em,
,qualquer hipotese prefere' 9Ue" I!�e,
proprio venha g � ser ,à titlllor do

pasta. Si tal, ,clC:ontecessc,

que 'calhemos permonenci� de 80rghi no

estaria, assim co contrario' do

posse ligado a

a re<lJlí%Oção; dAIs eleições
mentores em ,novas, elei�ões em

Paulo, mas' sim ao, seu ,desejo

\
rcs

Il.NAÇÃO ��:,: l_m� .

��-h�5&h�_�_�1_9�U�N����rn�·������I.'os�v�i�i�$ �e"os

ImpreSS,.Ões norte..americanas!marão PIÍSSé.30 diàs após a
�,

,

.. , .. ,

(Continuoçóo) , : Golfo .do México. New Orleans �Ta francezl! e espenhele, muito I!!Ites de

que é o !:egundo entronc!!mento de, uma cidade toti��" (f�nd�d� .�� 1682),' tornar-se uma. cidade omeriéoM. Ain-
I

estradas de ferro dos U. S, A, com; I d" hoje é a cidade mais latina 'dos fE. I
mais <le 800,000 habitantes. A Ci.' VAI SER. "REOR.GANIZADO I

UU. e 11m dos pilares' mais 'fortes da
<Iode está situoda na ofluencia ,dos

I
solidariedade � "Western �misphers" I

doi
.

M'··· M'
. .

° p, S,.,t " !lio, -4 (Meridia"all _' Informa um
OIS (105 15SlSSlpl e ISSO!!" e, tam- Ria' -4 (Me "0' II '--'-' E t' d

e, 00 mesmo tempo, 11m, tesouro da I ,.',' .' '. .r>:
• .

" lona S Q sen o
. " veseprttne que em Julho proxlmo VISI-bem, e ccnhecide eplas seus enormes s ad' h' d d B h' 'I
mtDFlo e do romance. I '

,

",

. . . 'I
e per o oJe e regresso li' IJ 10 o '

tarão o Brasil o famoso trompetistaparques mdustrtalS. A segunda·�ter-
r A,ir.ema d B

" •
iS. :/':',

r e arras, qUe vem par- Os di'as s'c"u',ntes, passe] -os troba- Harry To'mes acampa,,'hodo(lSugem flzemllS em Memphis no Es-'
ti ·par' ..ej' C

'-

ti \i\ PSD" , "
,

,

!
Itl ; coa: omlssao execu Iva ..O' Ih d

' ,

dtodo de Tenesse (300,000 hobita"tes), _'. . " I O" o IUftto til nossa representodu, questra e e

. ..,

l
secçao do RIO de Janeiro. Estara pre- i cujos escritorios síio d

'

,

'

d" Betty GraMe.ccnhecídc pela suo Industria olgadel- • ,_ . , ,e ar con IClona·
",

"sente a reunloa a sr. Miguel Reale cf '

' '

•

'

• 'b
"

fa:,' ,�o, chegarmos, alí, fo:rio calor" " . . .

'

i o, o que tornou 110550 permal!eftclG devera -atua,r num' clu e noturna ee-
, "

'�,';, , .
-

_ t Vice-preSIdente
do PSP. ° obJetiVO alí considero.velmentt: agrodave', To-' rioee, emqllantoextreor I"OflO _ aSSim como "O veroo pri"cipal do reunião é o estudo dos '" , ._

,
,

de Blumenou d t fi
momos o lanche no Interllahanal • OC05100 poro conhecer, o

e sor e' que reemos pro�stas apresentados para a

reoT-1
• . '. • , _

O t' t d d D'
' House", que esta' sltuodo no

esqUinaI recebera, quatro mllhoesc n en es cuen o O nosso 9ron e ou- nização de> PSD ".
'

9105 (opexar da cDnvite amovei afi-
90

, , , ',..
,

das ruas Gravler e Camp, bem para, Cltuor no !tIO,', '

'I
(Continuo) .

tr "

xade> no nercporto, dizendo :"Memphis
lhe dá as bôas-vindas"), nos levava

-- --- ---, . !-,
- • -.

rumo o' Nova Orleães. Fizemos es- OS GOVERNADORES UDENISTAS
-- ---

\i'l' 'l�i'tima .ercpa tão rapidamente, que,
. ,

tlO 'ch�ga;m05 no aeroporto d eMoi- ELEITOS COMPARECERÃO A'.
sa'nt,'

-

ni"" pensávamos em desembar�

conseguir ., ministerio' ocuapd�
lo sr. 'Morvan, figvei,redo" .

diplomação
, RIO, -4 (AN) _ R!luniu-se hoje sob, çe .

o presidencia' do Ministra José Linho

res, o Tribunal �uperior Eleitoral, ten-

do constada os trobalhns de indica

ção da Professar Sá Filho sobre

governadores eleitos.

Re,solvell o Tribllnal eplo voto

desempate que o referido pósse, Se

ri ficará eprante os

cor ..• sómente depois que todos os CONVENÇÃO ÓESTÉ PARTIDO
NA ARGENTINA

GREVE DE ELETRICISTAS, ,Ir

pá�sageir�, haviam saído e, illdagadc:'s Buenos Aires, 4, IR,) _, A Fede-
pelas, duas aewardesses, sorrindo" <lon.' kio, '4- ���rid'ionall Uma ,:Ve:r raçãe> dos Sindic�tos, de ."Trabolhadores
de queríamos ir ainda, é que desem- empossodo,' I) sr. Otavio Mangobeira

em eletricidade, : resolveu rpodamor
!larcámos ás pressas, afim de não per- t

reunir-se-ã Qq�i, á convenç,ão. da UDN
greve elT!, 31. do correnute,

.

si até
der a limdusine " cidade. A nossa para a ecolhj3., d� "ova presidell.te do

,
' ,conseguir um entendime"to, com 0.$ tas se' tornarem,

.

éonhecidàs 'e' serem

Irepresentodó, Otis McAtlister 6- CO. I' partido. A ,-cp.I)ve,nção, que_ serlÍ' de '

empre:ras de eletricidade, Esse mo;. compro'dlls 'pelo publkó. ,Um' 'IIntor,
reservado apo5�ntos no, grande estilq, ,.segundo notiçío-.se, de- ,

I� vimento deixllria tnda a Argenfina, por' exemplo, epdiil ,e 'recebeu ',90 li- I
New Orleolts possue verão comparecer todos os governado- sem força e luz. bras'estetlillo� (6.700:c,'rüzeiros), além Rró, 4 '(Meridional) _ A imprensamais de meio milhão de habitantes e res udenistas ,que de ,acôrdo ,com os

dtt seu' honorcirio' 'contrái:úal;' por de.! regis,fra 'que os preço's de calçados
tef'mi"ada cansão, O: 'pro'm�tor' quer 'roupós cóntinuam ',proibitivos

11 de gratificar os artistas' para ,cque opre
lá sentem peças' no{as "a radio' afim' des-

ji nos havia

Jun90 Hotel,

AQUI E' MUITO

Adern ll', R. da Silva 90.107 .. votos

o MINISTllO' JOSE' 'lINH�RES
acoliar, com issõ, 'mos' as

'

editorG�, ale: povo; ac;esee�;ando
galn' que' assini 'acabárão' tomliem '�$! custam 300 cruzeiros

, J, ôe LODO eru:reiros,

qUe as

fica ii mo rgem do Rio Mississipi, sen; ultimas resultados,' serão 'Minas, Bahia,

d� um dos portos mais importantes da Ceará, Piauí;' Goiás, Amaionas, e Pa-

América disto 18 quilometras d�' raiba.

--- ---�-

li
�-----------------------

Resu1tldo Geral
ENTRARA' EM FE'RIAS

..

Iltlcros' 'altos.
Rio, -4 (.4:Nl ..... No proximo dio 8,

do ,corrente entrará em férios, a �!
nistro José Linhares, preSidente do

'T�ibunal ,Superior Eleitoral.
'

Súbsti
tuirá S. Excia. dlJrante seu afastanien

to, o mi'1istro, l-afayette de Andrada,
vice-presidente da referido" tribunal.

no

Irineu Bornhausen :·76.723 votos

,Viajantes
Para 05 zorias, 1I0rté ê sul d!!.' Es tálio, precisa-se com urgencio, Otimos

�ondições ,orde:nado., de5p�%Qs e comíssõ�s. Apresentar-se" com referencieis ã ,firma F. G. lusch Jr. sessõn de

re, pr,',e$e�toçÕéS. Da-se, preferencia, 0',1-que'1l tenho condl!Ção, I'ropria.

(Contin u�çiio 1 ç(l, qUe niin teve coragem de se levan·'

CAPITULO III tor. "Cosa" -de loucos e de assassinos"

PI!fOI! d� 'falar; subiam mais um de- _:_ 'a frase da outro. () tom medr!)so

grau; ,timi!lha gemeu bax!nho, Lídia com que dissera isso, tudo rodava !!(!

contillllOu: -
,', isso aqui ,é uma ca- memória' de leninha, Paulo é um as

sa de loucos! _ e baixou mais II vo:r" ssassino".,. Lídia, aproximQvo-se, rópi
Len'inho' qllQ,e' não ouviu o qUe ela dis- do, nervosa.

se: '- de l.'UCOS e de assassinos! Tem que mudar O' roupa, depres.

Depois <:ln escada vinha -um "fasto cor- 50!

1
Quis ver se Lídia lião· 'entrava; mos uma, cómbinào;ão, apressàÍldo:

redor, uma única tampado quase não As maIas?:,. o outro foz.ia e�idente q�est.?o, O 00-, t - Vamos andor ligei,ro _! 1l' conti-
iluminàva; espalho"'" uma luz triste, que Estãe> aqui. l), C<lnsuelo jci tinha nheim era dêsses antigos; � teto bem

I
"UOU falando. -::- Mas oh, minha filhO',

f�zia moi, l>orecia desfigurar as coisas; 1
mandado, alta. lidia abri" o' chuveiro, experimen- 1:'1 ochó"qúe não o'dirinfõu êsse casa;

tornando o' ambiente cheio de pressão A própria Lídia abriu uma, delas, por tau a, ógua com 'os dedos ":._ parecia me�to, náda.
.

Ele não conseguiró es:
. � .. - .," \ .

gios,
'

acaso, perguntando: E' cssa? Por que ela era quem ia tomói, banho quecer, aposto!
lídi� seu !l0me � Lídia, nlio sorte ero. T!lm que tirar isso, se 10- e comentou: � Léni"ha tinha acabado de

é?,,,' -, Quis poror,' descQn�ar 11m vor, tomar banho, Olha. o roupão! - Está boa! Entro! 'Deix@'que eu ccmbina'ção'_' Virou�se com

pouco, mM; a au�rlJ puxou,a, arrostou: ° banheiro, onde é? faço! �ividode:

t-I!'ío' .podemos parar! Ela,
-

nõo! _ Eu mostro, Você tEm que por Apa"hou na sobelleteiro II tSllonja. - Mos "esquecer." o que�
quer! iodo ,ou, então, IÍgua e>xigenoda aí. d� borracha, advertiu:

"

, I
toriá é essa 'de "esquecer?",

Disse "fl�" de um �odl! ,esp�:ial, _ Não, não precisa. Basto lavor. _ O-sobonet� vai arder, També!ft
I
"- Ali, você' não ,sobe?

com um "'répio' de 'médo" �aixand.a Q A outra fer fudo; arrllncou a roupa 'o pele está toda esfolado! Mas não sei o que?
'110%; porr'In e�t�r se referil!da' 'a. uma de, LeninJ..a, em silencio, rápido, 9r05: Esfregava; passava a esponja com --O que houve. FoI um"

pessoa I" "rosa e so!!,bria, ,que presi- seiro, rasgando sob II alegação de forço e falava sempre, n';mo excitação horrível; e é pórisso que toJo o

diss'e 0(> destino de 'todos Itaq�ela co-
r
que nada daquilo podia prestar mais; e progressiva: 'da o,qui onda' armado':"" você

50.

'

til'ho uma cttriosidode de conhece-' a - Com uma mulhet J,oníta, eu aqe- oGuêfes homens dt: rifles?
..:.... e!- -:'em? _: pe'rguntou' Leninha, espôsa do primo, de iulgó-Io; era uma dito que êsse casamento tivesse resul- - Vi. E então?

, '

'

contagio;' �aquela ol1gústia.' 'mulher, vendo outra mulher, julgando todo! Aliás, você vestida clá outra im- - Pois é,

À �,_i� d�ld;' Ó, Consuelo, min!Ja outra mulher através de um severa e pressõo, você ganho. H'á mulheres as, houve. Mas !lã!! posso
tio, O ... ·'arto é aqui. minucioso criterio feminino. lo falan- sim. Outras, não! ..,e livre. se eu contasse, l!

E' n�ui que eu vou ficar? 'do, faeZlldo seus comentórios em YOZ Essas palanas iam ferindo '-eninha, besse .. ,

Um Q,,-<to imenso, o ntêsmo ilumi. alta, sem se incomodar com a vaidade humilhando-o deixtqldo-CI num descon- _ Queril? D, Consuelo?
nação der;'i�nte e sinistro: Uma I�m- 'do outra, enquanto Leninha se abondo- fôrto, Sentia nrgonh .. de não ser - Tia, sim,

pado:rinho de �ratório 'or�en(lo 'no 'fun- nova cf?m uma docilidade, uma pass;vi- perfeita e ,teve u�a, vontade ingênua I
Tádo o bele:ra imponente de Udia

do '_ u"'''' com(l de 'casal, I?rg�' e �e dade de menina: de explicar: "Eu agora ,estou muito

I
�arecio, á� reP!!l!!te, a!latilfa, humilha-

grlldes _ 'Imo c:ad�iro dio.nte d� espi- magro; ê Dor isso ... ,. Calou-5«:, porém. :'.a, Toda' ela exprimia um terror de
lho; guor�.,-roíipa; e êsse' mohilicirill r/Pensei que você fôs,e mais hani- Agora Lídia enxugava.. Reparou até criança.

'

desparecin' �umio·se no espllçe> do to". Quando saube!We �Ie estava nos mão.s do <lutro:
' '

"

I � Não, não PO$$O c:ontar. Mesmo
quarto, " 'Lídi� f�chou o porta�' fogo noivo, calculei que fôsse, quer dizer, Não pintl1va. �tava' cada vez mais' ('ue você não �ontasse, elQ, poderia adí-

que, enr'--nrn; virou a, chove; de ou- qU,e voc�, enfim, tivese uma beleza fo- humilhada. vínhar - ela às' vens adivinha o pen-

vido COI"�� à, pQrta, !lscutondo, procu- rn do comum. Ele é muito exigente",!' _ Mas oh, nem pOf<l (I casamento? stlmento da gente, sabe 'o que a

ran'do ver Se captava '.algum rumor de ou foi. Preferia corpo ô cora. Ah, vo- Havia no vor de Lídiq um, desprêza 'está pensando." Mos vista-se,
possos, �f! Dercebia a aproximação dr! cê não !linto unhas". ,Olho essa ll1(ln- exultante. leninha �eu graç,as a Deu' lJue- ela aporeça, e venho ver a

alguém., létiinha sentou-se, deitou-se

J'
cho aqui! Está esfolada, íssn foi no quondo vestil! o roupão, fcc1tou-1) atê o

I
do demoro, 'Você

devagarinho na como _ tão bom I> arome farpado! Estou achando esquisi- pescoço. Estava mar enxuta, sentia go!
leito ql'" � ''', macio - pensou voga- _ 'to, Ilarqut conheço êle! "auio precisa- frio, talvez fãsse ntrvoso, "Eu estou _ E se eU qlliser
mente: "�toú tão suja! Vou' deixar

I va
de uma mulher bonita, mil! bonita 'me vestindo tomando banho, m,as não I so?_mllnchos �1 comã, 1011\(1 nas len!:óis'�,.. mesmo! VamOs, eu- lhe mostro o ba. fico aqui" .

I Nãd pod'e,
Mos, 00 mesmo tempo, era taf o cansa- nhelro, fiel! 16 com, voei! No quartD, Lídia apanhou na, malq • vai tomar banhll, !)Iudar

S u s à n' I 'F' � ..� �

Dêstíno
,

e

Es. viuyo?

_ ciJró,
_ Er� :vití�o .. ,

d está v�ri�o, ali!' ,

enganados _ On'de? ':'
, I Alguma" coisa se movia

ainÍ!o pergunto - qurirto, perta do oratório.

1 se levantaram" doimnodas.- pelo mésmo'
li que é que elo, vai' terror. U'" ,vulto, olguma' coisa que

nio seria, que não pódio, ser humana . .,'

O ódio daquele caso- Lídia p�re�i� Ie>u(a, apontava;
:mento dava,lhe uma fibra inesperada, _ A "e>utra". Voltou. Áur
uma vontade de luto. "Graças a Deus "�rto' do oratório olgum'4 coisa se

estou com' raiyo, Me deixaram na

f �exi.r com os' movimentos ler�os e p��seda quase nua, com homens lá me es- CIentes de um monstro submarino. ll

piando: Essa velha me fê:r perguntas dia levou a mão .0 pescoço, como se,

:na, 'frénte de todo o mundo",., I dlldos
invisíveis o' estrangulassem. Leni

,

....:. O que elo vai fa:rer em você? Ah nha teve vontade- de gritar, g!itar; tha�
,meu bem, se você soubesse o que ela mar por al�uém; mas ficou imovel, ve�
fb' com tJ outro, " Aliás, elo e PauloJI do "aqujlo crescer, expandjr-se�'. Sen-

J. tia-Se próxima, caofa. vez mais próxima
,

da loucura. Sim, acobaria enlouquecen.
do se ... _ Então, bateram na porto,
uma, dua$1 três vêzes. Oh, graças o

Deus, �19uém' t;lIe eh'egtlva, e�a 11m so

corra que vj"lra porCJ orroncq-J.. daque:
Ia atmosfera. de delírio: Ela e Lídia A outra saiu, enxugando

desperta,rom 'do encanto mortal ,qU� .as fcom o cesto das mãos.
;

prendia;' correram, dtsesperadas, para _II o barulho que Lídia, fazia descendo' as

porta, a&rjr�m., Era- D. aonsuela, 5ne,�
ra e ho�tij, na mei� luz do car�edai.

'

- Ali! Ali! _ pade dizer t.eninha,
- AU 1>, quê?

Elo ,me

ar, nas coisos, nas pessoas,

"aquela casa _ uma desgraça iminen

te. Olharam-se um momento, a� mãos

,de ;ulltaram-se ils de lidia"

....... Uma éoisa, ná. s'ombrof _ oe re

petio', _:_ 'Ü�a corso!
':- Eu pensei que você fôse mais feilJ,

T"mbém�, quando você chegou esto.vo
:_ -?e' mexendo '_ �ontínuolf LÍdia _: téio' suja, rasgado, poreeia "uma por-_

Nãe viu nodal

Mentirosa!

que nunca dirá o, nin-
. Isala. ,

que
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