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'Diretor

A coisa mais tronscedente, num re-I dcde , Seus malldotarios, de um mo-

gime politico, legal, em que um chefll I tI'J geral, agiram com o, mesma com

do: forços ormados tem o bastão do co- postura de juiz , As ordens do gene

mondo, consiste em Iczer viver esse rol Dutra forom no sentido de umu

militar, dentro da lei. A unificação talaI plenitude ,lo garontia5 poro o

de soldado com o democracia consti- exercicio dos direitos civis e politicús
tui um problemo que nem sempre é do cidadão, A,sim Se obteve a clion

aos mcsi faceis resolver. Aquilo que

I
cc rara entre um soldado e a demo

corocteri:.:a os democracias latinos é croeia. Fundiu�sec o monepelio esha

a, indisciplina, Elas têm tanta de in- tegico das forças de ambos, o fim de

sÓfrida como de insubmissos, Neccs- • que dado nos fôro' contemplar (I "big
sitam de liberdade, (ao vez mais li-I percde", a !luol tanto impressionou 05

berdode, quando não e licença, muitos noções do hemisferio,

vezeS o toda sorte e desrncndos , Quem C autor da façanha? Um es-

Nem sempre será possível confiar na tadista civii? Um homem educado
cordialidade os relcções do general, el\' Oxford, Carne li ou Harvard? Um

quP comanda o governo" e o democra- di,cipulo de Rui Barbosa? Ou, um

cio que atropelo c governo, querendo J filho dileto do velho Partida Demo
mais liberdade, á medida que clccnço � ereto, fundado pela conselheiro Prado
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'e
s as apura�ões, c e s s a lU a 8 lu t ft S P o li t i c a s

tO�DS �e,eD1 cui�ar �a a�miDistra�ão �o, hem estar geral
mais licença, Sendo, portanto, age.; com o objetivo de reneçercr os cestu-

I nerol, o disciplino e a democracia a" mes civicos do po is?

insubmlssêo, os conflitos ou pelo �e- Nodo, três vezes nodo, . QuemI

nos 0' fricções entre um e outro se j possibilitou' o exercido normol d!> me-

tornam inevitcveis e quotidianas, A ccnismo democratico no BfQsi[ foi um'

estruturo' constitucional, poro muitos soldodo vinda das brenre, de Mato
soldados, que ascendem á chefia do Grosso, Tol o esnpnto Que sacode a

poder civil, não e dessassio muito do todos nós,

orgonismo de uma forço militar. De'-

J
Oi:tia Louro Muller Que há em ta-

I
SI! modo". o:sj� c�mo eles pedem or- do rnatogrossense uma caixa de sur

I dem e d,scIplllla o sua tropa, preten- preso ' Eu me lembro de ter ouvido

I
dom, outrossi�" obediencio e submissão a roposa de Itojaí fazer essa afirma-
dos massas CIYIS que lhes compete di- tive, mos quem m'a recordou, em de-

if II III' ti!!;r, quando nõo lhes sobs ó cabeça tolhes, fo%pouCO tempo foi um seu

iI ilusôo de que as comandam, devido- confidente, o meu velho fimi\jo Edmun-
-.,_---='�.

" ",

menfe EllquCidrad(js I)elo Estado, do Luz Pinto,
_____ :.. =e-r--1 ,_:l'a'\*3 todósos {n�tllPte''IT. mfi>tP'n',� ptir� 08

O ir�teress(' vilal de um COrVO de- - "Velo o Azeredo, rcHetlü Louro

t ib · - ," "q'ue par (l>m ti' "'"
.� 'f� _. " • ll1ocrollco, toua Vê:!' qUl' aconfece que Mulfer. Foi meu cOIll!lOilltdro do 1:5-

con rI lllçoes pnra'�, "'... í.!l�i dLIl.I2'IEt aç exphc�,.o ditige um militar, collsiste em não colo Mi!itar, l)t;íxnndo o [ixlÍrclt(),

F U N· DA" AF"" h Ç�;;;8 esclar'Cfm os 51ssunto§ e ioh.acio· d"r todu a razôo 00 soldado pura que' aOúllciolHc no Rio como profmof de

n ,V V ,n�tn as m ais das veles fHl tHU:I((1,ff. éN' nóo VEfll,o depois li Exorbitar, SOill-lfroncôs, Não lfilavo essa linguo, mos

DA CA S'· A' P'--
. r··U--L---AR:' Ilitt, para pil;g:U.·.o preto Dobr.lnca. d""f.ljf(j dos limites da sua autoridade Ioda !jenle ia aprencle� frà,tcês com

.

1 () s, '

"

I"·. E é O que s.:: está p€'{H !lido a êU:e ?b.�r�e.sc ,C0ll10 se conduz a fino Á:t:ered�. Quando olm os olho, em

, '

10-1'11 a I E �
� , . . -

lIItulçao Lamllo do sr, Mangabeira, o 1 dono da alto sociedade carioca, Da-

RIO, 10 (,ANJ' _ O M,'n,'sfro do
'

r d P 'd
. s" I

' I '

__
, · I vaI a expllCaçao: fHn de ar,oror 'qualquer golpe dessó min�va-o E talnbem o mu"do políti-

(I(lno e revI cnela OCIO pramove-
"

P 1111b11Ic .ltm d
'

.

T b Ih
-

t f
•

B d B
f" ..... 1... OS, om�n�o, uma not<l natureza, cOlltra as ínstituicões livres

I
co de tal modo que se impos COI110

ro o .0 a,sinou, a portaria estabele- ,ra a rans erenCIO, na anca Çt, ra· .....
'

Ia '

'" _
" "

cendo que as' contrl'buiç'o-es'- das' 'I d' t t t d F
. 'Oure a p4lcrrjna alI r'a Que nrptendiil" r;cr lI11prudencia da democracia De,· um SEgundo de Pinheiro Machado nu

tnS- SI, Ire omen e para o con o a un- "

' ,I!!!I
'.

'... II;' - • <te I ,"
t1tul'c;0-,e5 de prevl'dencl'o para o F doç- d

'

t'
.

d mC5 d"'" A n·"bl"".-... "",d", que ee ascende a qualidade deI Senado, Seus sucessos Inundar,os e

_
un- 00 as Imporanclos menclona,as, ,',

.. � 4 r---' .li"" t8 ...v..... chefe da UON ' ,,' ' .

�, relot' I t't t 'd I d t"! '''''''''''I''' exclu.im"'" t· AI d d
' luro com essa fauna polItiCaS eram mqueshonavels,

, 'vos aos ns I U o, os n 115 riO' "'ll!',.. ,. • u& ai au "' ... j'J.g "s O'�dação do Coso Popular, no exercicio
'

.

"
'

u'" -� ',-, tOlltOS, que sôo os politicas bro- "Joaquim Murtinho, No E,cql'a Cen-
. rios e dos, frabodores de transporte e nu e se es-c::rev

'

.# é (
.

de 1947, ,sôo os seguintes: Instituto,
" "9:, ,

"

' eu 1::1 u num ell'O ue v § p e- ,e,ros" poro nôo ('Cuar o general Ou' I hol nõo se dava gronc.'e coisa por ele.

316 '!' cargas, correspondente à parte �o su-'
.� iaba cf o., f,l'� e Induzi-lo a pôr-se fora do legA_] Et1tra a fazer p�litico em Moto Gros-

, �I-, plementa du contribuiç!ia do j d
�

508 cnizeiros e 10 centavos; Instltu- • ' • . ,_ .' '. , {) • 'r' II'" t
�

'hlo ... j
Ida e E' um P d V R' C S

.

. ,.,,' ',_ _ levldo o es�os tnshf1�!ço,,<, cUJa:,:.4\rtn-. ,'.," .' ,I. iÍ)�O o r" pU 'CO, lU! r.. ose Ri.
'

'oe�� e tatica, ?
sn,

,_

em p�ro .,�.. 10,.� ,"��p,os•. ,0,
.f:l.:_�S-'Cofu�f:{M1*'-W .,nullioc'S,-, 690"I'buiÇ�'õ ��ti�or iab� '��":;;;esmo'-d;p'�rt;:' f"�'Vê'-' C�r'vanl@:Dorêutânto"nã-alllemem '!'fue �e empenho eSSe 'lio- les '(:'()ljvlcfa-o fi ossumlf êl 'pasfo dd

mIl, 400 cru:::elros e 30 centavos; lns- A' !' d M;' \

q o�t' .. '"C' P d' . d'
O ,paro desarmocf o soldado, que es-

Fa%endo, Empolgo um dos chefes de
menta, o nstttuto os arlhmos ta-

,

.... {Im re en e�, e - aZílt' ele _ nOD til no Cotete, e I'mpedl'r
'

,

tih!to, dos Industria�íQs 111 milhões,' b d
'

'

"
It"'.... por outro I govêmo de maior personalidade que

, I'
c ,etermtnor, desde logo, o transfe� SOU 'lU e ou .... ...lJ f do qu d

a-

centavos, Ins-
renCla, no Banco de Brasil, poro o con

' �, ... )tl-'lloSlJ:ti 'I"mam08 que recaI'.. e o emocrocia ,nã� lhe monde teve o país, Ele enche sózínho ti

tituto de Aposentadoria e Pe'nsoes dosj' t d f d
_ ref"ÍuDGS ...., sua autodfJade no pl"OnUn

marrados de carneiro bravo, Estou quadrienio "compossolista,
a e un oçoo da im}.-.ortancia que

j
__, '

' seguro de ql<e o M "

Empregados em Transportes e Cargos lhe: corresponde, A ámortização rio C ,Jment� lôbre O m';illdato de se "aran .. guns outr
sr. ongoheira e al- Agora. vamos 00 Rondon, India ola

14 'lh- 222 'I 480 eira e
I ' . ' '9 os contra-mestres I' , pantanal, assenta praça e chega Ilté.

m,l oes, .ml cruz, ,s, I emprestimo serà efetuado na, prazo ça que -Impetral'cmn1§ em breve esrti d '

POltlCOS

10 ,centavos; Instituto dos Mantlmos d,' qUInze anos, obrigando-se a Fun-
' u sua sagaCidade, o partido que jo- ao generalato, E' uma figuro de le-

,

1 vam,�I.COtn,pl'ometend ·3 para § "u des- 90, cO,ntra nós o sr, Getulio Vargas j'O' genda, dentro e faro éo Brasil, Os

w.o,fks ,lt(t'" num ,chassis "Guy" p,oro \ cinc,o
mil hO,e S,. ,

'," doçõo o recolher os respectivos juros •

p f d d pcesclglo "'e;tioal e p'ara delnre�t'la�o d esrorta pelo menos o metade gonh presidentes da Republico o festejam
,

"

,

,

ara e elto {la cumprimento o e-,I e a taxa de cinco, e meio por cento '

, ,fi:" 8 Etil,
exportado para India, _ (BNS), liberoçã<;> ocimo, o Departamento Na- oa ano. 'I ,. cargo, qlJe ve'm crcupando há tántcs

somos a�mentanda os dias de

Vi-I
como o integrador de imensos territó-

..,...__.;......"":'-�,;__,_----::,..-.,.---cc-,�-----��--'---,-:.-----�-------_.. _-- --_____.
..'" I aL10�. N !ida d&ssn pftRr ,-...... I dI'! desta pal�o madona, que é o' nos-

rios o geografia humano do �aís. Fez-
_,.;;;.,--....,.._ ""''-.--:1_lEr -.n' I ,v, ua e·.......

)
d '

' ,

h '

r.*, "".
r- ",-'ii? '1:3:1-=-_ lIiII'
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�
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'

""
o

,

sa emocracla, e à qual o ex-ditador se sozm o ,em ter nmguem para aju-

t'sr'fll·v·'sl-s uostrUl·ôora I, s. ,!U!, �'::�t::, C��j:� n::�p::;e;�t:V::' ;l:q�:�::n��e ao �:::eb:ir:� �: ;�n:;�
da-lo.

.

esta e estara contra :;J � ..h"JjtlÇ:;jO delcorrespondeu o um grupo de homens "O general Celestino. Quem ou-

.

uma pá,gtOál alemã fH.�Hf.: �i4)Ir.liJ. !DOUCOI
de res�)�nsobilidade, sabendo racioci- vil! folar muitos vezes neste chefe

,

Ih
.

,. nor por.hcal11ente I d ' militar? Continuo Edmundo do Luz
f e UliJ,'HJl'ta essa Gpinião anU lÍluítlica entre a d ',o pape e arbitras,

5' S
,. I emocraclO, que é doidivanas e

Pinto, falando como porto-vo% do his-

.. . nos procurou, oe rvoaameolte, ;rresponsQvel, e o poder central cujos
toria de alem tumuto de Lo�ro Mul-

de u),rnal amarf<iohadl..l' Dili mãl1§, p,:u:a te�dencios devem ser frias e inflexi-
ler, Um dia, Pandió Cologeras rom-

I' que tsclélll"fCeSSewe,6 a oot.! idle domingo. veiS, .porque exercj�� a autoridade pe-
pc com o general Bento Ribeira, O

, Esclar.e "em� 1 .
In pt.lso de um militar Sem f

filho elo Barão de São Borja se demite

. , '; . , ..

Fevereiro iI.c 1947:"Il.ltaliO, Os primeiros a firmarem 0l ,PARIS, 10 IUP) - E�tà 1110le,oda 'o ..... _ o· a,ne§te fl�()���to,para mulas de opaziguomen�e estob�:ci;:� d'1 Estado Maior. Acreditou-se que
Jot. _ A ,ltalJo .1l�Stn�u hOJe, o. tra- )'0'50(0 o 1�lstorta como o dlCl do ep�- acordo foran! os del:9ado srussos, en-: olnda poro a tarde de hOJe Il assJnCl- SUi! ��tl.tfdçao e seu gozo ! f:�05oai. §. S. entre o Cotete e a Ul:>N, jamais os

era o fim da carreiro do paisano, na

fado de por C1>m 1), ahodos, termrnan-· logo de seIs aMS duma gúen"O Te'tI- cobeçador pelo embaixador BogomOlov,\ tura dos totados de paz com OS cha- bem o mereCe0. forças do oposicã 'h' pcsto da Guerra, Nomeado Celestino
d'

.
. f' _ , J ," .'" ,I '

,

-
o comm artom para

(l_O?Sil�.tll.q(llllle"t,e _0 estado _de vcl e destrtlldora ,SegUiram-se, os bntllolcas, depOIS o� modos satélites do E�xo, ou sejam o NOJ O c(Jmpreende�tHi _Duiro bem,
ter os comicios odmiraveis, a que aca_lpara �ubstituir Bento Ribeiro, verifica-

g�erru ,,,ntre i)�ue1e",PQIS' e as naçoes,\'" ,

, ,I norte americanos, os franceses e da!
_

I

e pfJrtSlo f "'e nr"
'

• '.,
- lo.:' -

• bomos de aS$istir, s� que este matogrossense taciturno
"Iludas.. Dez: minutos (le"ois'

' , -l':�JUS" lO, (Unít�dl -·.0 challce-I
BlI!gario, Finlalldio, Hungria e Rumo

1
d ... , .......0. est.l i" ,th.C;U;:a(!. l-..;aO tinha nos

-

E'
"

,.' que o' "

" em diante os demais delegocões pelo t d � ,

. A conduto do governo f' I
moas o xerclto, desde 01-

j'"p�E5enfllll�e :'jtulionó' tinha" apostai l.-;:,' ,O,doult 'sauJondo oS ahodos no ce-
d lf'"

,

- les ao o.., a seu �01tO, f.icemos OUI:['1] me, t' "

OI penomell- fe!es a general Ois n d '

_,,�,
' ',: ,:, . I ,,' ' ,

ar em o abettca. Todos os delégados nia. Cada trohido terà 'oind.. de ser II C
.

- e ,mp�rCjo<; Derrubou correfigiono-
' pun a e umo 5i-

,u",CiSS'":al1lrO"110,,,lrotado, a,lugo&ia_':rlmOli!a,du.oss'llofura cios troladas de,
t 'd "SI d RI '''I

. lOTo em m,!U l5etalhe� níHUrafment> rios das p
'.

d ".
tuocão pessoal invejovel 'Ouvir3m

" �, , ,. , .','
,

,

. "
es ovam reum os IHí o a li e agia , I _

' ... oSlçoes o mlnlstrahvos em -, ,-no,
\lia uSSII�1l1I CUI11 SUfpial'!!' roerul,

'

po;;:, declarou, que ,os trotados encer-, _

IG' alR Q, '" 1111'
•

c..-ll S "'I" sem discuti-IOf ' ,

<Í ,. �_.
'

',_ ,", ,um;"
"d'

'u e dali as reprcsentaçoes passavam, uma, ratlficodo jiElos (jiífltro grolldes, antes' Ie, ... .:t ,c_nlprlru(:,s ., vonraae \lia S.. Ninas, para obm esse ambiente de
o, esrutava prestlg'a,

oc"m"",to, em' {jiJii' ,dl:tlil que o '90-
. forom, seis' anos ele ura e e treguQ , ' V ••h"". -.. li

� túlcrancia d' d,? fato, nos três armas Ass
,,'.'. ',:.,'. , 1""""

.,,', pOfuma, para0 "Galeria, da Paz" on- I ......... 05, PC),::; O pô\ro que (lOS "e e
e e garantia do pleito, ' "egurou

vefi'll1, 'ü!iosftivO "re�u���(i "o .osslfilir' 'o f,'ómfes�(Inda ,o c�pera�ça de, {jllil
.. ,fi de (I origÍilal do tflltado etavfi colo- d� entrur d"finitivilmante em ,igor, I: U . d

'
que produziu o vitorio do candidato

mela calmo o omblente de confiança
iríiJfi!la, Esta fOI MSlnllilo no' Pola- . cerlmOll!!l devolvera ,!IaS anbgos 101: ,. q e nos eoten 8...

I
- paro Cofogeras administror COIII Ill'-na mêso de trabalho do rei luiz , ------...,

do co igoçõo "UON-dissidencia-do-
litigas õ fumilio internacional, pl1Mli- PSD" . A

toridode o Exercito, até o fim do qlp·
, Séte canetas, de yarios tipos, equidistando do presidente, U

tilmeilte sohre' li mesa liue ejlrtence!l l'indo�lhe, contribuf para Q Of1ijOfiisa- c!rienio Epitocio)' "

� Llli>:, 7V, _A_:'delego��o itQlion� I
Çao da fla�, d�Sr���r::iie:(j d;:êS:�iO� p::� "D,e,' p eAZo'm·,''e S-- iif P,r'e, f�.l· to �:'III (�Ox��: :::%r:i:::, cf:�p!:�a:i�:!� Se vivo

essoa ,

�
-chefi1ldâ' pelo; 'embaixador MeU,

t'
'

-,.,
O "" Eie se manteve inflexivel, no linha que

fôm, louro MuJier (leres-
':,.

S' 'O' .. ,,"
M

,. ROMA lO IUnitedl I cenf
'.

I'
, j)� Isaragna. $_ srs., Dyrnes, a-

'
•

. I trocou d .

t d d
afia a sua Isto de caixas de SUl'-

I t
'

B' h
,', , •. d" 'soatom em' toda a Itallo no momento

"

, '

: - : mogls tO o, isposto a dar
(; ov e eVIII a�lam fissma o afro,•.

' ,

d' E PARIS, 10 (oPl ..:.... Tombem, (I

Grã-j
Sábado, depois de serenados os ,teza 'pcITa se certificoí- do cmpas- Por tôdas es,as razões o sr_ ele'çoes Itvres 00 poís, Perdeu a PSD

preso ll1otogrossenses o esperto GasMr
'. d' , 't '

--

't' "
"

'."

d' E I da, assinatura do trotado ,
e pa:::. ,

In
a' n'lmos e frustrado � tentatl'wa de telamento ,do J'ornnl qUh m'ul'ta' do- r I' f' , Dutra Esm

'

.0 () on enormen e, �n, lIome, os s- "

, --', u • u � re eito esta de pl!zomes. Nó� em varias E t d .

I
. ago o maior C1I9U' I"

• d 'u' "d ft"""'G _' 'Il:'
' , todo o país as trabalhadores cruza- Bretanh'a enviou 'uma nota, expando

5 o os, mc usive Soo Paulo tica '.

la pU I-

.0 0$, IH os, IlU�SlCl e, f(J' retonha. '

, ,'_" empastelamento do nosso jornal, ,de cab,eço lhe está dando, e fu- lhe damos ne5te regido M' , que JO teve c Brasil, e o sell 5U--
, "

"
.

"

' ,_' ,

. ,

(a 'mos braços,' permanecendo em SI- suas objeções cOJltra ôs- trotados de
e mas; mas o cemocracia brasileiro

f' t' f est'e Jlau:es "hIVd" P"ssoc" d�fronte _do' nosso redoçôo, lllromente lhe d�rà "';ois amo d h
cesso é dupla; porque {) sr. Getll'II'"nne an (), s,' ,S IP rc-

um minuto, Os 'erio- paz, com a, Italio e com os' satélites,
lU 4- �cn ou em todu porte, sem embargo v

d I cf emb j li
',' o sr Germano Beduschi com cer- mente, ._ d f Vargas no preli d dpresento os ',!le.os re,spe iVO�,., a,x_ -

comerciais cerraram os do eixo. Essa, nóta foi encaminhada,
"

'

-�, �- -- -'-- O con usão estabelecido por mentores
' o as armas, POR o-o

�ore�. Coff,ey,,; B�g�iI'o!,o\",., e ,DiJff. 'Co- d ci- à chancelaria �Q' manhã de hOJ'e, on-,
,--- --,- -- -,-', , D tOfdifar;os, ogil\do no 'cio do eleito-

desde o primeira hora "knockout". e
, 'portos, En� Roma um' grupq " e, OS TINTUREIROS CARIOCAS', e certo' S: S, lastimou o' mó

"R D� con b A r
.oper,

' '
• 1 d' t d t t d '

'
, ",

d 'I
r !MEmO" AN IVERSARIQ � rodo, Debalde procurar-5e-a'

segue ti ate- o, depois nos limas,
'dadôos fái ao mnumento, naclona no te, a crsslOa ura. o ra a o com II, ESTÃO' EM, GREVE "j sorte, os, pop.u ores capitolleados um

como chefe de partl'do,
• I I' (j

.. r 'o"
ponto do territorio nacional onde "dos PJOZ%O Venezia, ende COlatoram �lm" to.a,

'

R' 10' lM '-"do I) Ds proprie 'I pe 1,)S IR IVldu'os Waldemar Bedus- MO"TE ".;: JULIU• 10, ' eru na - -

__

n. ,Ih PRESTES goverilO tel'lha procedido c( m parei lli'l
A eleição que levou o seu partido C<

,coroo de flores' no turnulo do soldado torias de tinturarias desta' capital,' chi, seu, caro sobrinho, ',Victor
Ifi "ioda CI cerimonio de' assinatura do .' . Bdu�gotf�n, Emanuel Pereira, Joiia

'

-_
� -
- � '--- p,e;der. em ,8 �u 9 Esta�os [) pleito pre-

� l0travez uma noto divulgada, o Impren- I Sõo Paulo; 10 (Meridional) - Ocor-, A MAIOR DURAC,.ÃO Df" FORNE.- 5!"eIIClol, e uni coso iiledito 110 histo.
paz comi Italia dUfOU 34 minutos, Os • f

'

.

I' "Ifre&o li o ex-aspirante o deputo- I .
c

A delega- ultimas o' assi�arem foro'in os proprios
I se, IR armam hoje qUe' reso veram cer-

j do estllduof F • '.

D M h' i r�ll. ontem, o primeiro, onivers(!r;o de, CIMENTO DE ENERGIA ElETRICA' rio d"s anais republicanos do país.
, ,

'

"
,

, I ror suas pa'rtas, de�contentes iscom os \
,erm,"1O e arc I, .

merte. de Julio Prestes Albuquerque,' Londes, 10 IR.) _ Teve 'Inl'cl'o ho-
Ela o sogra tomo homem .§e Estudo esalão do relo- Ifahanos, que apuzeram suas fIrmas" t' , 'd I d'

"

j
',funciol\ó(io ',do B'anca' do Brasil I' \ o UalS preços o avagem e roupas. ' omgistrado PI' d

às 11 horas, Quatro minutos depois,
.

__

'

,� � qlle
li>
atualmente onda compronte- or.tigo presidente ·do Estado, Partiu je a maior duraçõo (lo fornecimento de ,e a eqUlInlmi ode, pe-

I
'

'

d •

I
lo torerancio pelo hum

o chanceler Bidault declarou encerra-' " PAR'ÁOA DE FREVO' NA
"

tendo 'êsse estobélecimento de I
esta COpito' uma caraVQna composta eletricidade poro ,a Grã-Breta,nha e

' ,OUt,. postos no

seus lugares silen- da a sessão, Foi adiado para a ta r- AVENIDA RIO BRANCO I
Crédito� ; d" Gmigos ,rumo 'll Itapitininga, ande país de Gulles, jà registrado no I.is- embote dos partidos, o motogrossensc

Rio,',10 (Meriidonall _ Na Inoite' De;e :ta�Qém ter se _incomoda- . presturem 'homenagem 00 saudoso mor toria do Reino Unido, Quatro homens Gospar Dutra pode chamar O, Pedm

<!c sabodo' vindouro, na A"'enida Rio do '�Qm o ótitud,e serena e demo- to,,' 'Inter!)retoildo oS sentimentos do dfl interior do sala de contole do gra,n li seu irmão. A "boite" á surprise"
Bronco ser;' realizada o, para� @ [ crátic<l, d� sr, dr, Delegado de fclecido, falou ,o sr, Oolor Brito, fi- d__, central eletrica desta capital, redu-

I
cantinlla aberta, pipocando de dentro

"frevo",' com o participação de varias, Polícia, que, f�lizmente, pensa e ;telomose ouvir varios ,putros orado-' %irOln gradualmente (I energia poro, ,\ dela' coisas surpreendentes Que, quem

�!ócos, f; I bem con�rária 6 __,5UO. res,' en, seguido" voltar, à ilun,inação. (viver verá.
'

eu trevi s r a do s i eu c- a m a a F e de a

f S. Paulo, 10 IMeriidonoll:-- Viâ- dI) candidato 'mais rotado, de [eueiro, disse que no de· \ cem Adernur', de Gorros, disse que "ter-

I
jOlldo pelo Cruzeiro, cheqeu optem 03 se prodarnor eleito, o cOild,l,do'to cnrter dos dias, os causas ill1edíat�s', minado o s apurações e proclamoáo o

procedente do Rio o sr . HOllorio Mon- deve tomar pésse ,adiantando que, e 'hií(" de opcrecer ; Finalménte res-
I ccudidoro vitorioso cessem os luto;

, teiru. Falando ó reportagem sobre a Presidente Outro afirmou que dévemas",:ponJendo -e uma pergunta da repojter
j
opliticos e todos �evelil cuidar da o d-

Iei organica dos partidos, d,is,e que respeitor os decisões do orgão .que do PSO:; ministroçêo e do bem estar geral",
,

d
por nós foi criado para decidir sobre

projeto apresenta o _

, • . _' ':, ,

Ed d O
" ',os assuntos ettnentes os elelçoes;' ,Per .. ,

per ucr o UVIVler e que (í comrs- J
'

_ .\' d -

'f I gdntodo sobre o possibilidade de" co-
CI'! encorregouo eur o noo se mcnr es- •

'

dl d
"

I
ugaçõo entre o PTO e PSD, disse que .

tou a, esepito, aae itnn a'-se entre-, ", '

nado scbic o 'respeito e que ignorava'
tonto que logo Que sejam 'reiniciados '-

"

,mesmo qualquer negocraçoo que por

tOS trâbolhos dfi Comere, assunta se- 'venturo tenllu havido seritidlL.j
) j'l resolviqo. Falando sobre (l pésse Filiando sobre

'�Park 'Royal

umaguerra
o de p,az com os aliados

--------------��-"�----------�---------

PARIS;

,p'o�is; 10, ,(01') - Fai assinado Ilo
. je � tralado de paZ que' põe fim· 00

de o. assinatura pelos poloneses, uma

veT' que a delegação de Varsovia não
,

'

.

chegou a tempD devido 00 atr!l%O do

'obre A5 3eoóteci�entos desenrolados sabado ultimo, já, ',toma�os as ne-=e8s�rias p�evldenclaB
Agu.rdanu).s .contiantes na serenidade e reconb�ci&la imparc!alidade da ,usti�ade n05�a comuna:
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Propriedade d S. A. "A NAÇÃO"

Dir�tar- Presidente: Edmundo Monteiro

Diretor-Gerente: Rinalda Feltrin

Diretor de Redação: Hernani Pôrto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS
E ANUNCIOS:
OTTO WILLE

ASSINAtURAS:
Anual .••.

Semestre ,.

Trimestre ..

l. Avulso .. ,.

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

��daçêio e Oficinas: Rua S. Paulo, 269
rel�fone: (provisoriamente), Hotel

Würges, 1365
Caixa Postal, 38

REPRESENTANTES:

No Rio; - Serviços de imprensa ·l.tdÍl.
PràçQ G,etulio Vargas, Edifício Odeon

Sala SOZ
Em S. Paulo: Serviços de Imprense

ltda.

Rlla 7 de Abril, 241

--0--

Utej,

HORARIO DE ONlilUS

Áuto Viação Ccterlnense

BlumenoÍl a Curitlbn - 3 horas
Bluemneu o Joinville - 13 heras

lllumenía,' � Floríanopolis - 13 horas
Bluemnau a Itojaí - 13,30 horas

IHumenau a Jcrnnué - 13 horas

Emprexa Auto Viação Brusquense
Blumenau a Bflisatle - 9,30 e 13 heras

. TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Associação Comercial e Industrial, 1430
Autamoveis:
1300 -- 1200 -- 1111 -- 1100 -- 1333
CO-'QS de Molas:

1051 - 1400 -- 1170 -- 1245
Colétoria Estadual - 1216
.. Coletoria Federal - 1382
Companhia Telefonica -- 1321
Delegacia Regional de Policia:

Gabinete do Delegado -- 10T6-A'
Exepdiente - 1OJ6

Pelegocio Imposta de Renda - 1104
Empre:m Força e Luz - 1327-A

Estrada de Ferro S. Catarina _ lOTI
Hospital Municipal - 1208

Hospitol Santa Catarina __ 1133
Hospital Santo Izabel _ T 196

I. A. P. C. __ 1271
I. A.- P. I. -- 1256

Mercado Municipal -- lJ20
Ministeria do Trabalho -- 1143
Prefeitura Municipal -- 1163
Posto da MaIoria - 1466

Telegrafo Nacional -- l363

INCENDIOS:
_._-�.���'�

1148 .
.

..�.

Bering - 1199

FPEF"- j W('53FffiW5WC FE?77Ç35t]E

•

IVO

marca "Polonor" -90 litros com porta de vidraça de pouco uso, em perfeito estada. Vende-se por· preço de oca

sião. Trator com: COMPANHIA HE MMER-INDUSTRIA E COMERCIO - rÜ:a São Paulo 255 - Telefone 1385.

A V I S O

Dr. HerbertGeorg
O curso primário da "SAGRADA

ADVOGADO FAMlllA" se reabrirá a 10 de feve-
I
reiro, os secundários (Ginásio e cnti-Escritório

go Fundamental), o de admissão e o

Jardim de Infôncia a lo. de março.

Rua 15' de Novembro 1043

Blumenau - Sto. -Cctcrirm

Comunico aos interessados que se

�dla aberta a inscriçÕo. para os EXÀ
.1I:S DE ADMISSÃO (I,j primeiro ano

d,; CURSO' GINASIAL e ao· primgiro
OIlO do CURSO NqRMAL.

, Esclareço aos interessados que se-

I· r�(j taml,em organiz·a!las
as.

demais
SUIES GINASIAIS 120" 3ó. e 40.),

\ I "" V�%· " verifiquem m�!ricula� le-

19C:1S
(inclusive

.olunos
do

o.nti9o c.
ur

So fundamental).

liililriliE.i_jjj_ili_iili-iiÍ"iiilliiliiifiliÍiiiiiiil�iiii����iiiiII·� Esclareço oind_o que funcionará a
;,,;,-

.

SEGUNDA SÉ�IE 00 CURSO Noilí
���==��--------��---.

MAL; se verificado o número legol
de matricula (p�derão ser ·matricula
dos �esto série 115 oluncs que 'tenham
I) c�rtificado do quinto (50.) ano

1
ginasial ..... regime antigo - e os qu�
p

...OSS.
liam

.. cer.ti.fic�d.a de canc.lus.ãO d�
curso fundamentnl dos Institutos de

Educação) .

- .
- _.'-

"

As in�crições para. 0.5 exames d�
admissão eo curse GINASIAL' e .' (la
NORMAL seriío encérrclC!Q�· em cite

&� SEU LAR COM

ELETRICiDADE
*

Ulmer Laffront
CORRETOR

ANUNCIEM NESTE DIARIO

_--- --- ---� --

COi'i1 o meu refrigerador G. E. faço

campras menos vezes por semana

Um terreno sito à rua São Pau lo n. 147, desta cidade, medindo 52 m de largura por 800 nf de fundos. !
Há nele, uma casa de enchomel e outra de madeira sôbre fundamento de pedra e ainda um rancho.
Bom p';sto, atravessado por ribei r!'ia. A metade do terreno é de matoe .está livre do perigo de enchente.

Informações, no local, com Ro berto Kottmann, ou em Indaial, com QUo Boumeier,

o novo refrigerador G. E.
poupa às donas de casa o tra
balho de fazer compras todos
os dias. A temperatura contro
lada dêste belo refrigerador
torna possível conservar, por
muitos dias, tôdas as qualida
des nutritivas da carne, das
frutas e das verduras. Adis·
posição interna lhe oferece mais
espaço, o que lhe permite goze,
as vantagens de comprar géne·

ros 'ern maior quantidade e

aproveirs r as sobras do dia. As
boas donas de essa conhecem a

econ irnia que representa a con

servação dos al ment ·'5 proror
cionada por uma refrigeraçãó
adequada.
0$ revendedores da General

Electr ic terão o maior rraz '1"

em lhe explicar. as inúmel as
':<Int:lgens qu� oferece o r"ü j.
ee:ador G. E.

Bito e Nandinho de media direito im

provisado, não poude satisfaxer.

a "grenà", porquo·nto Nclson no ar

co, falh\Ju lamentovefmente em lres

lentos. Viçó no zaga faj um auten-

Serviu de arbitro o sr. Arnoldo Sif�
OS QUADROS E OS TENTOS yo.. Mais uma vex teve limo arbitra-'

gem fraqllíssima. Apitou baln na ,

O PalmeÍras alinhaI! o' seguinte on- mão penalty, o que causou o 20. teil.'·

* Ou;a 0' ·'FESTTV.AIS
C.E.·' às 4as. feiras na Rá
dio Nacional, às 20.30 he.,
em onda médias (980 kcs.)
e curtas f 30,86 metros) e

na Rádio. Record de São
Paulo, no mesmo Ilorãrio.
às 68S. leúas, na frequên
cia de 1.000 kcs. Um pro

erama musical ccrn a tra

ções pElra. todos os gostos.

--SE

COlllpan..biâ Ie:/sen-I
. -

.

',. ..
.:

.

,
. - cultura, Industria e Comercio .....•..•..•15'de : N�vemb.r91.ouPiÍ��ç.�n"ral�Blumenau$;�.. ..

.

AVISO AOS ACIONISTAS .•...••

limp
•

ICO

Senhora�
elegantes!

Lembrêse que Q� módlíliis r.l�ii

I
- das pelo

ATELIER

.. iFtl" .

do

Casa· das ·Modas
� -

Blumenau ltda5
RUA 15 DE NOVEMBltO, 316

- BLÚMENAU --

Emprisa Interme��aria de M. L� ArauJo:
(�Ji. i'�IZ EM FLORIANO'POLtS)

'I'I'FUI,Os riECLÀR4f��ftIOS - .N'ÀTUR.\LIZ��.
. -Enearrega-se 1e qUR\iqaer ;!1í!$únt� j,lnt(; .E,; ��.

partiçÕes' pÜblical'ói 'de Hlumenau, ·J;�iod�nóri"H;•. �iD �.
,

".

.

.

,
:' "','- ", - ;._

. -

:-'-:-. ,!,.::

Ja..í,eh;o. São Paulo é Porto Alégre - À�iãt.e-deiii U�, -'. "

"
."

,;

ESCRI'l'O'RlO PARA O VALE .Do. .ITAJAr .

RtiaÍ5 de Nl}ve�bro nO 415 - t.ó �:ntlar sàhi (
.
(AÍto& d"'A C apH�V j -

.

DI. u: M B IV ii, 1..
.

'
- '.

�.
- ',; . -t '

Prédio-Rua·
Importante orgonisaçiío extraRgeira .prccure. préd!o em ',ponto cén

trai dQ rua 15, pcrn olug�r 5{)b contra to.

Ofértos pma P.Shi redoçiío sob numere 333.

Vende-se
Vende-,e 11m terreno medindo 126 mnrqcs, ,ont�ndo' 85 mllrgos dê

matlJ virgem, prindp"llmente madeiras de lei, grande pasta, roça, flnare$
. Jrutíf�ras; etc:'- .' '.. ..� "",' .'.

.
,.

'. .

'.
Umo c;nso de mQteriol, galpõeõ�,' !it",.;· nÓ' pe!imetr'1

.

urbano distante 10'

minutos dn ponto do linho· dá ôniblís ..
'

4.-..
Informaç,õfls . na redação - deste jIJrna!.·

f;oleglo
Joinville "

Esse grande eduea,ndário man tem· curso set:undária (omp,leta,
ciclos: - Ginasial e Colegial. (Clossica e científico).

ESCOLA TECNICA DE COMERCIO (Reconhecida)
E X T'E R NA TO

E'poca. de· matricula' para todos
..
os

.. c�rsos:. de .. 15 a ,28 .de_.Fevereiro,
ReRinicio de aulas em lo .. de Março.

o JUIZ

IIW

/l.:ç 1:.0
nOS ESPORTES
LdtUreOU,8� @ Palmeiras nn

Tarneio EoterrâmentD BlI Por
Sal tl'mbou o Olímpico

Conforme fÔTO anunciado, reollxolI-' peral: pacientemente até às 16,30 ho

se

.

domingo ultimo no Est�dio da Ala-I ra�, quando entiio teve inicio o unico

Iliêda Rio Branco o esperado. "Torneio er.contro programado, justamente reu

Encerram.enlo" da Liga Blumenauen- r unind� os clas:'ico,i ri.ois da �idlldc:
se de Desportos, com a participação Palm':Iros x Ohmplco. Foram Jogados
dos seus filiados da primeira divisão. 30 minutos de cada lado, vindo a vi

lnesplicavelmente brindaram com a t�ria a coroar aquele que bem melhor

Sllll ousencia 05 quadros do Guarani se portou no gramado. No verdade,

e da Carlos Renaux, que deYeria� fo-I o olvi-verde locomoveu todos os seu�

xer o primeiro joga. 6 publica es« setores maa'ilihcSCimente, sGbendo ti-

I
ror proveito do, situações. O alvi- ze' Oscar, Antoninha .e Schrami Lui

rubro atuou atabalhoado do 1:omeço ao z:r.ho, Pachequinho e Doquinha; Nico-

j' fim, atuando abaixa de tod� e qual- cio, Meireles, Renê, Augusto e' Sadi

quer critica. O "score" de 5 a 1 nha. O Olímpico .jogou com esta

I
diz bem da manifesta superioidade f,."mação: Nelson, An�cio' e Viçój Bri·

dos comandados de Scram. Cada tr;· I Nonrlinhol, Heini e Jalmo; Nan-

quadro jogou desfalcaria de 5 titula: dillho (Brito),. Carioca, Bodinfto; Brau.
res. Foi mais feliz nos substituicões lia e Rudi. No vencedor deixaram
o Palmeiras, pois cOntou, com re'e·�vas: de atuar Jllca, Baia, Zica, . Abreu e.!.
à altura dos titulares e alguns até em Teixeirínho.· Na venddo não atua-,

pIemo sueprior, como Sadinha e Anta. ram Waldir, Artur,' Kunitz, Pilola a

ninho. Ao contrario se verificou com
...

JC;cí. A pimeiro faSe terminou com

a contagem de 2 o I, goals de Renê
e Meireles (penolty) para o Palmei
ras e Schram (contra), para o' Olim.-·tico fracasso, deixando Nicada ceim- .

pico. N� segunda fase. Renê (2i e

pletallleÍtte solto.. Heini. como cen- $adinl,a elevaram o marcador.
tIo media foi um �erdódeiro desastre.

�" polmeirense. Deixou de assinala r·-

�111 violento "faul", de Areda em Mei
reles na risco da area, e inva'lido� in

justamente um legitimo goal de Brau-
.

Continua assim Q IIVÍO crucisu

,que· dix respeitl\) aoS :api.,
c..ll .,;t,�

Dr.··Câmara
O�paç��5 -:- I?��nç�s J� 'S�nh�;llif

:Cása Photo Amador

reiro. - . Predia Peite r .

. Operações n�5 Hõ'spit�if

ESPECIALISTA

Clinica em �eral .---: Trotiimento

lõ� 0�n4as Ultra�Cúrta$

Con�ult�rio:·":"; Tr��e�sa 4 {l�

A RENDA
.... - ......._._,..,....�.---,_,." ..

•

.U� puhlico pequeno- compareceu ao

t�t�di� . do Olimpico, proporcionando
de apenas Cr$ 1.129,00.

- G. SCHOLZ -

'

Rua J5 de Novembro, 596.
Família dê'· mpa�5abiliclad�

aluga.r um piano em bom estado.

Dirigir ofertas, por· obséquio, . oS

Companhia Hermer' Ind. e Com.
C;>;. Postal 169. -'. Ruo xo P:llIlo,
225.

Telefone 1010

BLUMENAU

;�, ,.,
iiJ .: 1.

no
I

I CONVIDA-SE
I MES E EXMAS. FAMILlAS.

\.HÁNTARÃO O BAILE. MESAS A RESERVAR A PARTIR DE 2(l. fEI�i
110 DO CORRENTE, COM o ZELADOR DO TEATRO.

'Á

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARiN�

BsCola Normal Pedro II
8huDeQ3U

EDITAl-

(I!) de fevereiro

sines
referidas devem, desde j6, en �

ter,der-se com a direção desta Escola
Normal, que prestará as inforl1loções

Acham-se fi' disposição dos se nhcres ccienlstns desta

sue sêde em Itoüpava, Central, 05 .dccumentos Q que se refere o Qrt�.,� ,

do Decreto-Lei fi, 2627,
.

d��� 16 dé setembro de 1940_

Illum�ntiU, 30 de janeiro. de 19·17.'

GUILHERME JENSEN Diretor Ccmercia]
.

r

, �
.

(. ha J. Agi"i(mltura, ludus-
ompan Ia. ensen "'iria e Comércio·
Itoupava Central BI . menau (Se)

1:DITAL,.DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente,

ras, nl1 escritoria desta Sociedade, em Itoupavo
m�llau, obédecendo � s�guinte ordem do dia:

af - Aprovação do Bolanço Geral; Demonstração da Conta Lucr

Perdas; .Relatóiio do. Diretoria e Parecer do
bl - Eleição do Consêlho Fiscal.
(;) :_ Assuntós de

- ilíterêsse social.

Blumenau,· 3Q de Joneiro de. 1947.
GUilHERME JENSEN .Diretor Comercial

"

do· d i a

- Leitura, examê, diSCUSsão e· <! provação dos

1946,
.

notàdamente
.

relatório da diretoria, balanco geral
cro; e ·�ej.âas·e po·recer do cõnselhó físcal.

_ ,

'2. f - Êleiçiío do :Oiret';��Presidente, 'em virtude d .... VQgG por
3.) - Eleiçõo da Djretor�Gererite, em .õrtude da renunda do
4. i - Eleiçãa do Conselho Fiscal pa rá o· exercício de
·5. í � Outros ossímtos

.

de interesse: soCial.
_= BfÍl�eÍlau, 5 d� fe�il.r�iro de 19 47.

-

as. VICTO'R GAERTNER
D-iretor-.Presidente Interino.

A V I S O

Acham-se a. disposição dos se nh�res Gc1onistCl�,
Soci�dade, tí" ruo sifo j>ouí� nr. i86, deSta cidiadei, os
se .j.efú'e o àrfigo 99, Jétras a, b, ec,' do
�ét�inbro 'de '1940. '

asso

Diretor-Presidente Interina,

neste
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,AILE C.,AI\N
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1$ .. VESPERBL
co.m o'

ii

ria
r

. RELATOR10 DA .DIRETORIA

'f' Senhores acionistas:"
fÉm cumprimento GÓS dispositiios, ie.gais, vimos

• 'opesentor VOs para'

cs devidos fins de exame, discussão.e deliberaçõo, o balança geral, <contas.
Ó" lucros e perdas e o parecer 'do conselho .fiscol, referente ao exerciclo

.-!"\J246. P�lo balanço geral e co�tas de. lucros e pedes, podeis fixar (j

'.i ,,,,,,lição tIos nossos negócios. que se manifestaram sotisfatórios. ...
'.' ''{ '.' ..

Permanecemos em nossa séde sccicl 00 vcsso in feira dispce para

quaisquer informações mais daí·olhadas. que' solicitardes (j espeito dos nossos
ctcs ndministrativos.

-se.c,

Glispür, 23 de -jnneiro de 1947.

JOSE' IiEDUSCHl ...., Diretor Presidente

DR. GLAUCO BEDUSCH! - Diretor Gerente,

EAlANÇO GERAL ENCERRADO A 31 .OE DEZEMBRO DE 1945

A T I V 0:

Esteve] :

Mollluina.s ••. ..... � � " • ; -. � lO ;. .- ...: ......
-

__

Acessorios Oiversos .... � .- ..
-

..... ., .... -. 0-."'

Moveis e tensilios •....•..••...•••••

Dispcnivel
Ccixc , • • ; •• -

•••

-

... -. -o .... - •.•

-

... � •• a

P A S S I V 0:
t�ÇQ exigível •

CGpilol ••• '

··_� • o ••• tI

Exigivel a curto e longo prazo
CCI'iI·r.s de Movimento •. ,._ c •••• , •••

Du!!,liç(jtns Descontod()s •••••

'

.

Ai'i'iorti�(içÕe5 ..
-

_. :,; ......-:,; ..... .;. _ -:;.,.

FUl1do de Reserva legal ••••••••••• �

Fundo de Reserva Especial·
FundQ P/Coiltak Duvidosas ........ ,; .....

tHvidenelo
.

a ·�isti'ibuir _"�."---'.""-'''''' H�
Centas de Compensaçõo

.. -� " .. ., ..

�.�, .

'275,702,90
24.338,20
2.959,00 '303,000,10

1,072,20

40.000,00· 786.476,90 '

500. ilOO,OO .

94.586,90
11-480,90
29.058,60
16.861,80
16�t573,20

. 16�673/20
.

61.136,30
"

246.476,90

._'._-�-� �

� "-.'�--'�.;
.......

40.000,00

PF.MONSTÜÇÃO da CONTA de WÓtOS E PERDAS do EXERCICIO de 1946

C R t' D I T 0:-

Produto Manufaturado o • : •

�ro�
.. '.'}'.!.O

Manufatura. em Estoque' ••••

f.�S Divers�s' � � � � • ,,_ ..

FiO" de Algidão 60/1 o ,

.

Mot-,ria Primo

D E' li I l' 0:
Acidente do TrabQlro !" ._ ..

-

- ,'� _"

Comissões de C�brant;(lS' 0 �

729.511,00

58.566,00
S .479,30
8.262,60
23 :85B,90 325:677,80

1 ;500,80
1.052,60

Comissões de Vendas ••••• ; �:.: .... : .. 26.199,40
Consuma de força e Luz .• :........ 3;16J,70
Desepsas de Fabricoção .••.• �.... •••

40.1. 927,IlO

D;;.epsas de. Viagens' :'0:" '7,048,50
Despesas Gerais _ ..•.•..•••••• ,..... 5.403,70

De,pe�as de. Alvejamenfo •....••.•.•.•

Fretes e Corretos ,.H'

Gratificações .Oeprarios •• o ••••••••• �.

imposto de Consumo :., . .-; ...",

Impo;tos Totais c •.••••••

i. A, p, L : .

ílÕsl'nloçães de Teares ; •• 0 •••••••

•

J I'rGS e Descontos '.' ; •.•.•

PfOrtes � Telegramas ..•.....•••••••.

I. ..noS e PereIas ...... : ..... , ......

Concertos Prédi�s •••••
' ••.

Concertoss e

Safados . .'
.. , ..... , ..... - , o ••

t�4llteri;;s de Exp!,!diente .

Selos e .Ést.al'l�pilhQS '

.•• , •• ; ..

Segúros C/Fogo .

4.715.10-

24.,919,20
.. 1.060,00
39.973,30
LE8l,80
4011,20
3.892,20
25.675.90
2.487;40

827,00-

5.99.4,40
.·2,064,00
110 351,30
3,75)3,90
iO .468,50
2.830,50

,::�,;"

... ... . r

VENDEcSE uma B(lrbearia
f int\,lti no oti�o .po"!to.

Ruo Amal:onos, Trator com

Janning. Fone 1305.

·1
VENDE-SE lima casa de madeira tipo
bungalow. lnformar com Artur Jan
ning, Rua Ama:z:onllS - Fone 1305.

EMPREZA FUNERARIA F. KREUZER

. Rti� SÕo P(i�ID - Foíi� 1168
Serviço fu';ebr� do' simples

�tê"� meih'o,'
"'.

A, N'i c Ã (1
..n leu Jórüa.1·

indústrias Gerais
.

CáSSIO Medeiros S,IA

I· Convo.cação par...' AssembléiÍJ Ge�al OrJi�ári�.
.

Convoc�m.os .os s�lthores acjonistQs. "desta S�ci�docie _p��o ,co_mporece
I rellJ à Assembléia, Geral Orlinória. o reoJiZQr��e no, di� �7 rI� le�ereiro .de

1
1947, às 14 horas, no, E�critório d!l' Sociedade, ii ,Alameda Ria ,Br!lnc;o s/n,

I poro deliberarem sôbre a se9u���EM ��'�DiX'---
.

'.' .

e

'.
. ." .

lo, Exan:te,. discussão e apro/ação do .SolQnça �e�al, canla· de·; Lu-
cros . Ir Perdas e, demais documentos correspondentes

j. ,�'"'""...
l I_.'·�II""",,_

Eleição do COlls�1ho Físcal;

ao ano
. praximo fin- i

"

do;
211. -

30. - Assuntas de inle(ê�5e social.

Bhrmencu, 27 de janeiro de 1947.

CA'SSIO MEDEIROS
Diretor-Presidente

,,� ..... --
,

.

i7-�"_'
.. ·".l:,i*,: ;�'.'

Escola NorlDal Pedro II
Decreto N. 3.781

o Interventor hdenll no Estadodo de SQnta Catarina; no úso das suas

lifribllições,
DECRETA:

É' II enominada Pedro II o Escola Normal da cidade de

·Blumenoli.

Artigo- 20. - E' extensiva essa denominação aos cursas seriados,
nos termos dCl artigo 38, do De'creta- lei n. 257, .de 21 de outubro de 1946,
'I sllber: Ginásio Pedro II e Grupo Es' colar Pedro li.

Artigo 30.

PaíáciCl do

- Revogam-se os disposições em contrário.
Gavêrno. em Fiaria nópo-lis, 27 d� janÍ!iro de 1947. t

(ass.) UDO. DEEKE
GUSTÀVÓ ,NEVES

I

O'timo orderi!Ído.Precisa-se com prótica Hospita lür . Ajlresentar-
se pessoalmente ou por c;orta 1i0 dr. Morer; Hospit .. } de" Ti;l!bó - Timbó

1- SANTA CATARINA.

�----- -----

.

2.733,00Aluguer'-:l5 793. 973.�O .................................... .._'.

,

MORTlZAÇõÉS:_
DespesQS �e: Organização 1/ parte • .-.
'Máquinas •••.••

'

•••••.•• o ••••••••••

Acessórios Diversos 0 ••••••••••••••••

O,f.icína Mecônica � ••••••• f � ••• ,." " " ..

1

tunda d R t'I"
, �-�!

e eserva ego ••.•.•••. '.'

Fundo de. Reserva Especial, .

I
Fundo P/Contas �l!vidos�s ., o ••• ,' •••

Dividendo " Distriblllf .,0 •••• ' •••••••••

5.425,80
13.785,),0
1.216,90

12Ó,90

..

16.673,20
lfi.673,"�0
16 ..673,10
61. J3,6;3Q .

111.155,90 ....

','r-","",:"7�'1
._.....'_.. :.-.-

1. 825.677,80
"

"F1'.-�-----��,�.. 't�',�II
000000003

.
"

, - . , .

Gaspar, 31 de de;embra de 1946.

JOSE' BEOUSCHI - Díretor Présidente

DR. GLAUCO SEDUSCHI Diretor Gerente ContadorI
I
.! Os infra assinado, membros do Conselho Fiscal da ·.Ind,llstria Textil

Gaspar, S, A" 'tendo exàminodo min�ciósament�, ii b�Jallço,��ontQs de lu
cros e perdas, livros de �ontobilidad�, r�gistro�' � 'dein�is documentos do exer

cicio encerrado em 31 de de%embro de 1946, �ncontrarrim tud� �a mais per·

tr.ita ordem, pelo que os .oprovam eo� recomendam II aprovação da Asem
bl€ia Geral Ordinaria, o �er convocado p�ra e�te- fim.

Gaspar, ,23 de' J.aneíro de 1947.

(Ass ) AFONSO i-IosnNs ----.--, .. -"---'''- .. _

, PARECÉR DO CONSELHO FISCAL

LUIZ· FRA»ZOI
.

CARLOS BA�BOSA FONTES

, _'-':'"

o r a Pr r
t

..
a r [ I

----- '-�-,-,----�-��

..

\iW#tMO..§grit!W�!;.��·�l2t:�;;i;mtif' "--��-:i�-f;f;üiiiii
!iii

DR. jORGE JASPER

o 5--

d I ado
------ -_._. -_. --_ .. �-_._�--_.� --�������=

i'

I�----'''-'''''''''
IBr. Ayres
I. Gonçalv�

COfRES f MOV[iS DE ACO
.

.

.!:)

Victor Probst & Cia .

Cül\l os mSTnIliUlD(\RES

Cirurgiíiü-Dentista

Odontopediatria ";, 'I>7
:Jentaduras Anctômiecs .,i'1.. ! .

A's 2,1. e 40. feiras atende. =. noitt,
das 19,30 {Js 22,30 j

Rua J5 de Novembr.D, 760.

Dr A. Hiátner
Auieote atê 24 de Feverejr��

Realb:o.vel
.

a curto e longo prazo- 100,000,00
Acionistas cfCoflital • • . . . . . . • . • . •••

. �. 068,50
Bco . Ince CIColmmça , ....•. ,.,.� ••. '

101<292,60
Scc. Popular C/Cobrança' c , c....... '4.443,60
Clcret i!edyséhj· C/CobrançQ ,.. 11.480,00
i)"pik"tas a 'Receber •..-: � lqS.494,90
Ecs em Estoque..... :.............. 21.702,70
iJespeslls de'.Org1!ntzaçãa •.........•. 5,239,80
ks1irt

..
�fjcií(} dCl Tinturnria ". 23 8-0 oo

.� " . .. ;'o,:>1J
,'V1atéria Pr.ima '� � -

•.••••
' .' '.:._ , 4l,,'1'""_'. 0,1.1

Of,cinn Mecânica _ .••••••••••••••• � 5iL566,OO
Produtos Momifnturai:los em &stoques .• 2� i35,40
Reconstrução. CasQ Opera rio .

• •••'. . . • 2.23.5,40
Reserya Sul'A. Capit<liizac.i.ío 2' 60" 20 442 40'4 6'

. J, ". , O
Cenia de Compensação
"

c,.

çG o da Diretoria '"

'

Dr. Gebhardt ti rOluada
(.� Feculdades de Viena; Austria e Rio de Jeneírc)

Citurgiãc-chefe do Hospital Santa Cota ri";:!
Alto' cirurgia, operação do bodo, estonmqn, vias biliore», utéro,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras. Cirurqin- Í'1�,;íko-
�.

.

COIi;ülto,·IIO Hêt!pItoJ: dtw � ,<5 11 e tfQs 15 es 17 � •

Bl.UMENAU: - '"Hosp;'!21 Santa Catorifia" --

-- .--
-_.� -- --- ---

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

UA' "N" II'<J S····.. j d
�5

,

.. ,' .

.... açao na
'

.

OCleaa. e
-

• •
-

< �,�.: '-.�. ,!�'-- "·"'-�.r�;.:�

ANIVERSARIOS rknte do CortulllC Osvolda Otte S. A.

1 - F(f� anos húie o sr. l-Aot"llÍns

Transcorre hoie o aniversario not(j-' Graciúilo Schtlefm', residente ne�ta ci·

licio do sr. Joõa Medeiros Junior, ex·'
I
dade.

diretor geente da" Empreza Industrial
I

- Ánive,,;a,;a-,e em dai'o de hoje
Gorcia. e 'otualmente estabe!ecido c.om a sra. Dna, Gerhudes !:ngkht, espo·

importante escritorio de representação sa do sr. Rolanda tllgich(', residente i

I comerciai na Capital da Repubnca. I em Rio tio SuL I

.

_ Aniversaia-se hoje o sr. Germa- - E,n dafa de IlOje aniversaria· se
,

no Laos, residente em Salto Wci<sbach. I o menina Amoldo, iflhíllllO do 511t'. Ar- I

I ' -' Delfúe,: hoje ti dota natalicia .I" 1I00do Pld .., LD comerdo de liupu .. �

.S'�..;...��VQldo�OHé Seuir,., diretor-prcsi- tal1ga.
.",,,,,,,., I

TAQUlGRAFIA GRATIS
POR CORRE Spm�DENCIA

. Pina difusão do único rn,'hído bra�i!f:il'O, o ASSOCIACt:,O TA-
.

" OUIGRÀ'FICA PAULISTA en,ína !1r1ltuitnmente, Infhim(;(;�"j:...
-'

• �"-,. 'i .� - -

.Prof. PAULO GONÇALVES,;.:; 'I 4<1 �demt;ro, lG7, j. �n!Í.
RIO DE 'JANEIRO •

Saía 1

ADVOGADO

I Anunciem nesta tolhe
2° andar

-

i

BANCO DO BRASil S.Aa
fAZ TODAS AS orE�Aç6rs BANCARIAS NO PAIZ E COM O EXTERIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SIT05:

DEPO'5ITOS A' VISTA (retiradas livrer)

D�PO'SITOS POPULARES (Limite de c.s

DErO'SITOS LIMITADOS {Limite de Cr$
DEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr$
DEPO'SITO SEM LIMITE

41/2% .... a.lO .000,(0) ' -,'"

50.000,001 \ ',. '.

JüO .000,001
4% lÍ .. a ..

3% a.ci.
2% a.GI.

I

'1 DE�O'SITOS A PRA7t) FIXO

'! Per 6 mêses

I Por 12 mêses
,.

4% a.a.

5% e .e.

. DEPO'51TO OE "''lISO PRE'YIO

l
I·
I
,

=.', ,'� .. -

.-Q-�

prévio cvisc ;

3íi2% Q.,Q.

4% Q.Q.
4141i2% a.a.

Pe 30 d.cs

.De 60 d.cs

•

oe Novembro, 857 ííumenau

OHRi:CEMOS;- Arti�os comava le,cus; - Confetis - seqienti<ls e M�50
COMPRAMOS:- Cem de abelha, 'lur.!quer·quantidade.

--------�---=

-.--- ---- .------__

nn
ClfWRGIÃO-DfNTISTA

em Radiografia denlórilJ� para qualquer eXtnT)� méallilio

HOSPÉDE�SE NO

01 ragança
NÇ) RIO DE JANEIRO

Ampla, oportamentos em prEdio de
IÍ�;: pavimento,. Avenida Mem de

%, J 17 - Telefone: 27.-'11-13

EM CAXAMBU':
O mais próximo do Parque das
óguus. Telefone: 19. Para infor�
Iiltlt;Ões no lUa: - Telefone 22-4248

'

v de n e ... s
Um cllrrinha pora c:reanço, iEO do-, porém em muita bom estaAÍo_

'tua 15 de Novembro '117.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



entado cC)

li
nesse jorn I foi amea�

FIl

uos .r�esp ns
:.a '.

IVI

MATUTINO
Ter,fi- Feilli, 11 de Fcv�l'eiil} de 1941 NUMERO 837

IDliARIO
I,
l

t

__ o , __ , '_�'_'__ , - � � _

05 na integridade
renidade da . nossa justi(a

Confia e se-II

o
ta,

Redação sofrce- I
provtdênetas ao Dr. Delegado

Reg'ooa! de Policia

Diretor
,

denosso

Fllm r", que mourejem neste jornal ( "levando em consideeção os ncon- I previdentes QUe o cose requer. Ios aconfL(im€l1los de snbado último
I t�ciment�s havidos à frente do etliH-1 Certo de que V. S. userô da !luto-

oue culmincrcm com as ameacas de CP:: do Jornal que tenho a honra de ridcde ele que é investida, em defe',Q i

�mpoüelMletlto dêste dràrio, o foto I dirigir, em I} noite de sàbado último, i do minha pessoa e do jornal "b:

teve ,a suo repercussão lamentàvel,! como é do conhecimento de V, S, e,
I CÃO" subscrevo-mo:

PQrqu�nto não desconhecemos os sen-I considerando que continuo pairando a!
-

Atenciosomente
timenfos e c educação moral da nossa ameaça de empestelomento, sirvo-me ! "

gente, Que sempre se sobrepôs às

con-I·
dês te poro cientificar a V _ S, des : HERNANI PÕRTO - Diretor, de

tillgências adversos do momento, mon- ocorrências e pedir as providencias dação de "A NAÇÃO".
tendo ot:tude compatível com o seu '

nivel de wlturo e compreensão.
Entretanto, hà quem diga que os

nossos propósitcs são contràrios aos \ DUAS
interesses nacionais, mas se assim
pensam os que se in,urgem contra
nós, ter�mos que recorrer aos poderes

DAS MAIORSS ACUSAÇõES PE SAM SOBRE O Ex-éHEFE DO -'ESTA-

MAIOR DA LUTWAfFE

constitu;,J,,, poro que nos sejam asse- VENEZA, 10 rUPl - O marechal {:os guerrilheiros itqlianos, 2�,
guradas Co, garantias de livre mani- Albert Von Kesserling, com 65 anos' Autor das ordens às tropas sob seu

ef;tação de, pensamento, I de idade, antigo comandante. em chefe comando, em Junho e' Julho de 1944,
A jOro"os.to da ameaça que ainda das forças alemãs no 1tolia e ex-che-! paro o fu%ifGmento de civis, em re-,

perduro ''lntra ()
-

I I f d E d M'
.

I
I" -

'd d d 'Ih
'nosso Jorna, o Di- e o ste, o olor ria LutwafFe du- rpesa.o as atlvl II es 0< guem elros

retor de Redação ele nA NACÃO" di- I rante O batalha da Grõ-Bretanha de-' l,eninsulares,
ríaiu 011 r

"'m O <:
•

t f''- I I li' '"
,.,

'"
,

_egum e o .CIO 00 Dr, C arou-se onocente ao ser acusado
-- --_ --� ---

DElegaao RegIonal de Policia: I de crimes de guerra pela Tibunof Mi- i
"r'm�, Sr. Dr, Delegado Regional lita�, Britonico, nesta cidade, Du"s dos:de Pollc1 dos Municípios de Blumenau malares ocu>oções que pesam sobre

e GOSI'"·, IKesserling são: - 10, - Cumplicida-
Nn�.

I Rd� na assassinato de 335 civis italia- i�,
nos nas cavernas de Àrdeotine, proxi- varelOU em Petropolis um cassino clon

-_ -- - ---
---- -__ mo de Roma, em 23 de Março ele de�tino ,prendendo 20 pessoas QUe ia·

1944, em represo lia pela morte de 32 gavam "campista", apreendendo vario.
A�' ,

'TADA A FAZENDA DO Iscldodos alemães duante um ataque apetrechos de jogo,
PRr:r�ITO DE MURICI'

Macei:', 10 (M�ridionofl - Foi os-' -- --
sohadC' o fozendo "Agua Bronca" em

I

�::;:��o (�:5:r:tieF�,:1t:/are:::�:en�:'�lell1to o I o v e' r' D 3 � o€iS;;OSSill ,-I" o fato provocou intenso
ponico - O Secretario do lote'

'

vi,ienci.Hi rdorço� para OClllm;.�or af",�� ,

,tuuç[in.

CASSINO ClANDESTINO
EM PETROPOLlS

Quem como nós sempre' defen-....

\ demos os principias da nacionoÚ-
I saçõo 110 Vole co Itojoi,', quando

� essa campanha atingiu o auge em

j= - "

.

'.'I D' P
.' I

•. r. aUiO
A ohiüçiia serena c pandc"odú

do dr, Paulo Malta Fermi, digno
Oe!egodo Regióllol do Policio, em

torno dos acontecimentos de sàbc-

.lo à noite, quando um grupo de

cidadãos Imbuídos de preconceitos
rociois, ne insurgiu contra o nos

so propósito de pUbricarmos uma

ptlgillo na idioma alemão; nã!) po

dll} deixor de merecer um reg isto

especiol, porquanto aljuela. eutn

ridolle evidenciou uma conduta fi

nlturn das respensubilidcdes que

lhe $ÕO ínherentes, 'cumprindo {)

dever de zelar pçla segurança pá
hlicc e ti propriedade privado,
Os homens sensatos que, compre
endcm � função clcrc' e objetivaNA-I

! do imprenso livre e democ!àtieu,

I
Re- !

o
o

didalo s

Ha
•

raClsniO no

10 (Meridianall _ À policia�; Uma jornalista

--.-:- ---

P '"" as %onas nerfe c sul do ESfado, preciso-se com urgellcia, Otimas

r

ra
o,.

I

1939-40, compreendemos o finolida
de desse movimento potriotico, po

r-mi nõo transigimos com certos

elementos desllgregoaores que

alta Ferraz
nílo podem fugir à reslloi'lsobitida-'
de de um ato de consclêncin :

e

justiça, quondo vivemos diqs em

que a humanidade aspiro o um

mundo livre de inquietações e a

uma vida saciar assegurada, -pelcs
leis que nos legam os posrulodes
democrõtlcos ,

Entre êsses homens se encontro
(I Jler�lJn(jliclade iitte!ig(mte e jus
ta do dr, Paulo Malta Ferroz,
fjue'

,
pI?rsllnifka 'um pndrâo de

virtudes cíviw's e morais, peurcn

.ia, OS ,seu," ato>; com serenidode

de 6nimo 'e, isenção de paii<ÕE.
politicas mesquinhas, visando uni

comente salvaguardar o prestigio
de 51111 outoridcde e Q integridade
moral do causa do justiça;

�

\', procurem enxovalhar e menospre

zor uma raça que se integrou no

comunhão de ióeais e sentimentos Não, 'seria' temeroso condenar tI

tradição e os costumes das 'onte�
,

passados precursores da cíviliza -

'

ção e' do progresso de Blúmenau _

'

Afeinães, - ingleses, dmericonos,
: russos, Iteliencs, poloneses, aus- ,

trincos ou ,portügue%es sempre fo-

elevados,' Os quais não foram se

não 9S, de" construir uma cólmeia
de trab�lho. fecundo e produtivo,
dignificando e enaltecendo � �s
pirita realisador de homens devo':
tndos Õ 'cOlISri do bem, estar e do

progresso da cOffiunidiJffe brllsilei-
,mo

I 'rum calonb:ljdarés de- outros imí-,
SH emericnnes, como o SÓG 'do

Í' llrosit" porém, (j esses construto-

I
I,

Evoquemos aqui, D memória de
Hcrmolli\, Blume(uJU, Q quem deve
mos- a,' conquista de umo parcela
'da nessa civil1xacão,
I:ss� filho do velha Germânia

-es do progresso 1)5 postulados' de-
mccrôticos lhes asseguram j)fjyj-,
légios dê conservore;n nos países"

livre� Os suas tradições e costumes.'
, primitivos, mas ó.dma de tudo de
• vem .dígnificGr o trabalho constru- '

- ,

,�ivG', e respeitar (1,5 constituições .. ;
:

..I Il'rasi!ej�os M,tos descenden,'-

doou
ii posteridade e às geracõcs -de
110je 'e de amol;h,ã um a:ervo de
trabalho gYlmdioso que � o, orgu
lho de tndos os QUe se irma;lom e
vivem 'inl'egrados lI'um I1mbiente
de t,obalho, cnda todos 05 ddo
diíos devem, respirof um clima de
iiberdode e' {;omu�lial) de pensa
mentos ih'es,'

Quem' 'poderà afirmar que Her
mnn 'lllumenau''_' outros, constru

tores .' da nosso 9 rcndezo trobo - -

lhcrom 'paro Que (; família blume-

I
I

I
nhiio de' ideai� pút<iotico5, desá-,
1 �idDs de jJaii<(íe� me;quiühGs e

adias de raça,' objetivando . tuo
somente devor o nosso nivet' de
cülturá' e civilização dentro'
principio de sii cemocrecle, paz 'e

·itea ()�_ '.

'*',

tiv Alegolldo il'i'reguiarida
des no registro doa cem-

n i·s:,t Q ·c· ctt 'a··.r.·i'n.e n s.·e:s

norte ..anle.�ica ..

I

01 ,
.
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RIO, lO (Meridiollal) _ o Brll'illapC!tlmnentôs 110 Hotel ,Serrador, QUOI1-IGOVernando ,...,n' Estado de AI'lgoa.s ,em
dcscncotou-n\c - dedorou à imrpen· l d"l ali chegou, negaram-lhe o. apartc- I raça9 COm todos. OS.,pa�,t:���•.

·

so Irene Di9g5" jornalista e dautorll! ",ellto porque erQ negra, 1:lbng!lndo-n
i

cm iflosof]a e lei rO$, chegado hoje {lO o praCl;rOY, outro hotel.
i Rio, 10 (Medcliol1ülí - O sr. SiI-

,- \'crnod6r eleito pelo PSD de
Rb, CIU missão do Departamento, de -----------'

S",",ft,",O ve!'tr� Pcrides di) 'Góis Monteio, 90'! ontem, .

chegado 00 Rio, (I,
Esl'od!) norte-amcricflilo. I'rlle'- acba- INDUSTRIAIS ALEMÃES r;, -

Si! em missão oficial, viujclildo pelo A- JULGADOS POR CRIMES DE

GUERRA DE AGRESSÃO

118 Brasil

n�eriC<l do Sul, est lidando !l ,�ituação (
- - constitucional de GOJ;i1Z 'urjol e historico, elos ,negros_ O

�elll NtIi'embcfg, 10 Wnitetli - O ge-
de�el1c(jlllo prOV;;lO, d,SSE> nla, do Vil- liercl Tay!or, chelil clíi promofoia

Benj itmin Varqtl5 A população ,'e Goiaaia mani ..
l :i.:f';I�:j'lcd: �;'i��O() n�I�:tf��sen�;.:::' ;:;;:-deO;fi;i��c��n:;:,::I���i I. ��

.

'a(��� ,..J..,,_ dfl m-AiIi>t... ;festou seu entutjiaslJilo pelo !
hiii ... fijJdr(Ío tiPo viria er.Ollomico e {;ul- f'arbejJ serfoo jlrot:essódos reio

OLu _ • ii' .. iura, enqu(1nto no Rro5H, anil" (I roço t'it:IIS1iÇfl!) de guerra de (i!Jressuo.. '

f JIII t f) I
caçüo dos atas de ires, A verifica -

.

" " '

1110, '0 (Meridional! __ i)iÍ'ü!a,Ju-,.e
QJ ,negro 10 pm,luzill (ji:n;(j� como Henri-' em prindJlins dn mês ere Mmç.",, cJo nào pOderà ser de 101 lIoturez j ! ,-,'

Iqile '(-,r-""t"GIli-SC concluidos toda. as
I GOIANIA, 10 (Meridianoll - Es-

'

'ljli� DilH, 'ohi,,5 Borr"to "Al(!ijm:fi- Acescentnll 1IIP-' 05: lideres, das•

. . ,. que altere a resultado divulgado en. '

díligpfI:"·" do ii'(juerito policial [l(jf(j a
to eleito governador COilsttluclOnd dI>

I d ti
nho di%imula,se "-reconcl'it 1 ,fnl.r'lcr.s l(rupo, do Il::;n<:o' Oresflercce o gron e numero de volo� qu� I' ,

,I', , o ce 'Ta-" "u y

o P 111-'1c,' , do resj)onsobitidõde de BelJ- Estado do sr, Jeronimo Coimbra Due-
o sr, Coimbra tem de Veln togem so-,

C.l como brozo deboixo úo clill:O, Ha, e ,Ias fubrico5 de (IÇO "Herman"
jamio \''''-\jo<, que numa boite feriu no, candidato da coligação, Segun- bre o sr, Jos éLuJpvico, Ao sei rcc;si1w, ila Brasil, afirmou ela, '�01Tl ) Goering", que "desempenharam
llo$o (' ""I" con1 um tiro de revolv<!T, d? os resultados oficiais, o sr, Jcroni- anunciado a vitorio da \:oligoção, {I

tendencla poro aumentar, Digo mlli5-, l papel entusiostico lIO elevação dI!
fJen;amj'J Vargas (oi ainda acusado de mo Bueno està na dianteiro com dois população organisou !)as,eotos pele;

acrescentou Irene que o Brasif é n
I

Hitler 00 porl?r, conl'ibuindo oío-
Cfime .\, ",(Hle cuutra o irmGü de mil votos e todas as urnas íà foram ruas do copito!, manifestando grande unic� poí� IMino-omericono onde mais'I

da decisivamente paro o suo mo·
Ro,,!. computadas, faltando 'I'

I cultlvtl-se o tão OCi.lSO pre�"onc�ito, nlltencõo", serão, submetilos à!ll!pna, a ver! 1-: entusiasmo pelo fato, Foi uma ver, �

I dedeira consQgreção ao candidato do) �:::�codr:::n�a.entolrdeOn'r, .;

O motivo do julgamento mais' ,tarde. Afl to-

forças .:oligo<l""s,
ti � � que, tendo do, cerca de cillcocntü ínúustriiJ-

'mboixa.!a americano listas deverêío �cr julgados.

RIO; '10 (Meridional) - O PSD

'Icata,;nense, ape,or de ter, feito

governador senado e maioritJ na

Assembléia, recorreu ao T ,R"

aregan�o irregularidades no regis-
tro do� candidatos da UDN, As.

razões são tão fcrtes, diz um ves

pertino, que talvez oS. T; E �
dê a deç:isão. favorovel, � que equi-'
'valerà' a dor

dos cargos eletivos para o

,i: .

o senador Filinto Muelter 'vai
defender-se das acusações

, poro

-- -_'--
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