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da':!. S. A. pretender dCs�\ltDa-l" limito-me �pe- a1) comerCl(\ e a I "tErIa.
Como 'bem se p�de deJ!erenrler do. nn, (! por em conhecimento, da vllr-. !lh)m�nau" hoje IdlÍ de festas A en9rolldecimento desportivo, ,I! o vq- ta!ielecímenlo deix!:Irn d� coresp�nde�

mlsõlVo .,1I� no; ,higiu o ·r. Junn d�deir" interpr,,;� do voz de "A Na-! F.,Ç. D. designando o local do 2° en· c:i'andJ os bancos, o comerei le a II� ° nossa expect;;tivo, fechando ao m�io
Gdn%')

.. Fernande%, um" reforma do çõo" o seguinte: I contra cnlre 0< scledonado5 do POT<IOrí austrio cm lTm dia· como o de heije, em dia de hoje.
co"trato I>ar� b remodelacão do 'cu· Primeiro - Ningucm ignora que I � de Santa CatorÍ'la qUfZ hamenO!!20r

I ...
fachar as 5U"5 partiu, par que·. os O nosso jornal partilllll'ndo do (lll'

��r;'i�(I iIl1Mrt"rl'" na rna;orflcóO c<is to,�os os �cr"iços cem o uso da e!etri- c' nosso municipio. �eus funcionários c cmprcg dos ··PQ�- tusiaEmo geral não voftorá omemhõ,
f�'rifas de �ossin'tl"o�, porém, "Õo!� cidade, <ào �uccptiveis de interrup- som comparecer 00 estádio ri Olimpic�' voltofl(!o, pois, á circuloç'õo no proxi-ljl

..
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.. I.iFico
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nlJ(! até ."ntõo, embora nõo çõcs mais ou mer;os frequentes por 'tecanheee o mater cctarinense 'Iue I' e ovacionar os "kracKs". 1, .

d
' .

i

I oS e q!lin.zc ',!"nut05, quan o 10 ln-

Lten.�._obse_���do qualquer. alteraçõo circun5t.oncias divr."os, e sempre .por I "esta terra, todos cooperam pari:! o Temos certeza Jc que nhum e,·- mil bu����eira:.__d�a�7. óar a leitura da quarta e ultimo

HOJIIe, no Estádio doOlím!�'p'iCe) � àSi
1
�::::;�·:�'ª:�i:;!;:;���::�i:

_

• crise hcpatica I) pediu ao
.. presidente
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'. .,. '! cancelamento do registro dol'CB.

Compareçamos aquele campo e
ovacionemos os repr6seatantes dos� 'dois Estadfis ir
mãos que, sem dúvida, preliarão, com ardor e discipll�

por,todas, tenham
r'

.

esairo!os que vinham
·etrimento do bom nome
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Catrtrlnen-A

-onlca

se esta
.

,

disposta a remodeku
- li

os

seus serV1COS
.... m0'0

;

•

AscoQsideraçõe! do Diretoa; da ..

'IDeia eOlpr-êsa sôbt a detlcíên ..

ela lIlaterldl, tltl c fCdi ,.,dirlglda
a ê ite. joro:tl

crmsidernçõe,; pcirl.erio opontur ew se

uhor Diretor de' "A Noção" .0 qiIG'·�n
f..,ço porque o espirita G,clarl1cidli' 4
B.

.. Em ·,G!!fta dirigido !! este joruu], o 110 seu coutrotc poro a eJ\l'loroçiio ,los' ÇOIl5QS nlhclcs á I1('SSQ vontade.

sr, Juan GO!!1:0 Ferncndes, Diretor dI] seu!' serviços <m Blumencu, .. os pro- SC9undo - Quando!) Cio. Tdcfo-
.:

h I � f ld nico intclou OS telefones ouromcticos�--ompan ia Telefô.l1ica Cctcrinense, Ç05 de essincterus ten"om. so rl a um

0-3 cidade de 1l1umcnau, nodo de

çnormal . se podiu prever na politica

o duplQ da capecidcde otuel, toda vez

que 05 opderes publicas nos concedam

como. indiscutivelmente e de ju,tiço,
uma· r.dormo do controlo com a ma

;o,"çõo' :dos tarifas dQS assinaturas co

mo aliás o tem fetto em grnnrle par
tI' dos 'cidades do Bro,i!.

S. os' conhece perfeitamente.
Agora cabe-m·e· levor ao vosso (O

acréscimo do quase sessenta por cen

to, o que cvi,1f "'emente está flo-
EiJtpO% "as fO%ÓeS, pouca convincente"

�,a 'de�iciençia materi:;1 dos serviços da

",eSm!! ..
companhia· nesta cidQde, aten- grante contra senso ás razões pon- .

;nternacionól

dendo ás rcda,;,oçõcs c q!lcixa� aprc- derodos pelo Diretor da Telefônico Ca. I munço seria
.

d
.

I I
., t' I me')da guerraSt/ltCl as Q este Jarna. pe a comercIO

e!
"rmen�e.

!!
..

pópulaçõo locais.
..,

poro que· 05 nosso,; leitores possam I
i .DdinittdA o".sitIlQcgo. Igmet>tGY;;i1 pn; �f.(Jzer juiz'!' ',iI�� cQn�idera<;õ�s �1';�3Cn
�ú�" nfrov!i!sa'"o �Í:i.,.i��· t�isfil!;iéo' 'e��' ;�élfJ5 v�lo '�;� JU<ln - Goilio';Fl!rn1ó:'

'.C ml'ito mcno, que o

arrastado a uma trc

a qual. nos deixou CGmO

l'opulogão de
Tclefonica

dez. tra,'scrcvcmo:, aqui a r.aft� que pc!o nos"!] Cio:· priÍ1�i�;;fmcnte os

de importação subiram· até cinco vcz.es·

mais seu valor normal. Militas outras JUAN' GANZO

ll!umen!!u, � o;r�lor rio Tc!�lônÍça Co

.
t�'T.inens& aleQ!l m'J!iVo5 que, pelo .5U!1

... I. _

•

"qtUteÚI, não procedem, haja visto a

ximo d:Js necessidades
do uma nova éentrol

lias. foi dirigi[b:
"limo. Snr. Diretor. Q8:

çÃO"
IllUMENAlJrl.l�, rio pnh aprimmtarcm serviços

�qlrivnlentizs e de ml)ldc O preenche-.
reri1. as -"'$ finrli "rj..,s c de re,ulto.

I
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na, para q
fim os (om�

e uma veze,
" �

ntarM s
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nde feitos' e
despo�tiv

Meu caro senador Salgado Filho .

Nôo terão, pai" certo, passado desper
cebidos " quem quer que seo ias pa

lavras que o general. Eisenhower ar-

ticulou, hQ di�s no National Press
.05 policiais encontrem-se desde a en- .

Club de Wa,hington. - Os Estados
trada do edifício e espalhavam-SI! por

Unidos, disse o generalíssimo do se
rodos as dependencies do Tribunal até

gunda conflagração mundial, devem
Desde ás .8 ho-'

.em .. sequido, outros iui.%c<· C a sessão

(lo Tribl,nal foi inici"da precisamen
te .ós ,9,40. O sr. Só Filha pouco

depois, Iniciou ti leitur;, do seu rela

tQrio, senda ;flterrompirlo pelo. De·

,embargador Racha Lagoa, que pediu
vista do pocesso provocando "nutomc

I'C(Jm�nte" '1 cdiomento do processo

daP. C. B. "·Em �.eguido o ·Desem-·

bargodor José Antonio Nougeira tom

bem pediu vista d.o processo. o sr ,

Sá Filho cntdo continueu n<l �cjtl1rci

f
.

1<.; fazer o sh. !smo cnhe o ·Brasil,. 01'
do �eu relataria loogo, con arme a·

de 68 huclas

RIO, 12 (Meridionoll - O julga
mento do' processe <la P. C, B, levou

00 Tribunol Superior Eleitoral enorme

.

multidõo. ·A policio, no eventuelidc-

de do perturoaç(io da ordem, tomoro
.

providencies faxendo guardar o edifi-
..

cio por numerosos: investi9adores, do

Pelegaeia da Ordem Social, superin-

RIO No batismo de

da Companh<J

tendidas pelo delegado José Picore!!i.

a sála de sessões..
f'CI!" d-Q manhá o movimento ncs pro

ximil;ode� do S. T. E. era intenso ..
·

Elementos de todos os m�tiz!" polí
ticas enchiam o recinto e o ordem se

mantinha inalterado, quando cerca d;os
9,30 chegou o relator do rpocesso Sá

Fllho . A reportagem obordcc a sr ,

Só Filho, que negou o cmiti� qll'lljuer
declaroçõo. Entrou depois no T. S.

E O presidente Andrada. Sorriden-

te cumprimentou '0,;· .presentes, rrccen

dQ palovros ameveis com a reporta

gem. Chegou' depois o. pocurador AI ..

ceu B.orbedo, tombem sorridente. I:n

trarilm no recinto, ···1000 em scguidô o

procurcdor Akal! Borbcdo, tombem

Entraram

.

no recinto logo

aue proferisse a' seu.· voto.

,Sé, Filho iniciou a leitura do seu

90. e minucioso voto. O sr. Sá Filho

iniciou a leitura do. ,eu longo e mi

nuciosa voto, dividido em quatro par

tes. 'Trato� Q priniéira parte elos de

hQtes verificados na Assembléeia e a

Ctto. cassaçiío .10 registro.· de partidos
politicas par diverso. constiti:'lções

brasileiras. A segunda parte apre-

·dou detolhodamente'o questão de plu�
rolid�de de partidos politicas. À"

terceirG. parte trotou ·do "clemocrocio e

comunismo'l• finalmente, ás 13 ho-

aviões

Aviação, o sr , Assis
abriu a cerimcnie,
com estes palavras:

i

Humberto
PederneiraS i

J

No <ei� do sociedade blu�!eIlQlle"nse I
teve (! mais profunda repercussóil a

Illllicia do falecimento da Dr. Hum-

Dr.

búto Ped�n"iras, O�iretDr �(l E�tr1da,de ferro S'1.'ta Ca taTma c. fl9\:rn proe -
.

minente 'no$· meios socia.is de Illume

nQU, onde a ilu.tre extinto grangeara

solidaS" omisodes e geral conceit-&, ôc;'-:
das OS suas virtudes eivica,; e morai!:;'
iue sempre a distinguiram em suo .ii
da publico e privada.

o infllu�to o(on·ledmento, flue cau

so gerdl consternação nos me'io5 .50-

manter um "t'!'xe�dtQ forte, porque,

soado o hora do guerra, dificilmente

.querro

culo, era: uma luta

.dos pela
Rei. O

o

nos sobraró tcmpo. pera reunir e or

gani::ar os forças necesserics . As for

mações aéreas iá demonstrcrcm que

OCl:pom lugar· predominante
.

no defesa

nccicncl. Cumpre contar sempre com

forças aéreas .adequatías, o fim de

que �OS5(!mOS desfrutar do sentido da

confiónço nacional".
Não estamos aqui, há seis nnos, Fa·

%el1do outra coisc ,enõo ojudondo c

cria. umo mentalidade ceronéutic«,
I!m condições de contlibuir poro ri ue

feso deste centinente, tonto no sua

Seu

ja de

de do ccnibcl

veio 0.05. comer
marítima.

aeronlÍutica
sup�rfjcie
Mas uma

terrestre corno

mentalidade
é

o sctimo focada.

O ,enador Bueno

filho

não é !'I'ficientc paro proteger o lho

sil e seu territorio de cobiç« das na

ções, que encontrem no imp.erialismo
ogressivo ° ,'olvulo do seu processo de

llXp�"SÕa e de .crescimento.
A gente que· e�tirnula (] -formoçiia

do poder armado .nccicnnl está. ·rio di

reito ,10 concomitonteInente dasenvol-.
ver fórmulas de cooperação que criem

" unido nosso com os Estados aman

tes da per c do liherihd.e dos nutras

Lomp,,·,iI,o
No dr .. Vienc

pc;raninfo noto,

tIo
POVQS. Procuro-':IJ hoje, por toda e

E,todos Unido,. c o ln'llatcrrn, q·uc são

j,;stamenle Oquelcs poise, ungidos d"

dose de .responsabilidades paro

E'

csl\1vo, se acham seguros de

dispomos, 'ancorada ·denúo

fronteiros, de uma convicção· decisi
yo do valor elas alianças com aS quah
nos encontramos conjugados.
Um dos sérios problemas do Ilrasil

é aoe vivemos at.é agora sem uma po

.lítica e.terio.r, a· Cillol se veia de·;ido.

·mente as,imilada pelo cOllsciencia do

povo bro�ileiro. lndependencia e vida Gosta de tudo,

juros,
pitol.

êt� uma noçõo se resolvem na plane
internacional. -Os cidadãos devem SQ-

bcr com que cartas precísof jogar. em

qualquer circunstoncia, para defender
o interesse vital de ,ua soberanb. ai
mnhos, tratamos como nocivos (\0 in

teresse nacional os compromissos
na, vinculam óquetes Estados, que silo

as potencias p�opugnadoros dos 'prin
cipias de cujo preservaçõo. Jecorre

nos;o sobrevivcneio. Supomos .que (l

doutrina de'· Monroe, que ·6 a. pedra
angular da inC'epender.cio dos noções
d" "iHema americano se fel: por ge

raçôo e�ponfanea. O Dep.artamenta
de Estado não a enunciou sem enten

dimentos previ!)s com a gabinete de
Saint James. Assisfencia diplomati
cc e apoio militar nu'nco lhe faltar.am
éf' parte do .governo da Inglaterra c

se esses elementos lhe
cosseodo, ela não

.

teria possailo·
um "flotus voce". Por detrás d'l

Qnglo-(Jmeric�Hlq�I que funcionou
de 1923 até,

crrrn a noção e (I esquadro. illghi'a.
NadQ rl1enos <le cinco tlviões' boti-

O "Duguoy 'Tr�l1in", o

nNQSSQ Senhora (In._. Nevesl', .0· uGQ_
briel Monteiro do Silvo"; o "José Ma
riano Filho",. e '0 �'8uel1() Brandão"
estão em formo, com uma elite . de

.

paraninfos de "prima corteio". Ei-Ios
aí, guapo "vi�l)s(l. OuglJoY Trouill
era um pequeno· ·Satanós, <Jutor do�. cri'.

... _.
,

. j
mes mais oh.omif1avci" c. de,!umbran-

f

tes, '1U� se pll.T·petrorm" .nesto baía e

oue ;,lvoroçorom .nosso l'a<:afo. gente
c<:>ioniol. "nSinQII-nOS COI>IO ·se. de- ; sr.

fende este ·<.010. c(ljlt"rQ O� ,invosores"dais·4! ferroviórios, ocorreu sabado .ó;

2.2 horas, tendo os JlInerois do esti- i que nos désafias a que nos nionda- rI>

modo morto se realh:ado domingo és vom .paro a. :9uerro se tornoyom os de

16,30 horas,' no Cenilterio Co.tolico.;.1 inimigos necessarios.

de () feretro da Alameda Rio Branco. r ,Do .outro Iodo do campo de ·comba- i
A' distinta enlutado familia opr'.!,!.te hovià um froncozito elos mil dio- i .. . ...

_

s<!llra.mos' sentidos cOlldolenclas, I bo�, arteiro, .<:L',pido, endemoniodo, hi!-
1 'çã.os e fa% cada vez .m6;s, venturosos":

,,' .' .� ! i aurante, que nos dava treinos m.oro-
I ,os poroi�onos . Del:'! ,d.ependel'll!ls

vilhosos, na, formação do' teom '0- ;Ç�ndu�' no ultimq ,fogiMl '.'
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�LICOR DE CACAU XAVIER
Não assistimos o malogra da demo- acerco de um pleito com essa legenda

crGd(1 no Ro Grande. Ela eleqeu pe- para governador do Estado era o sr .

lo I�genda' do Partdo Trabalhista um Getulio Vargas, Seguro previamente
autentico cidadão como ti sr , Sq.!ga- da derrota, ele resistiu enquanto pô
do Filha. E

.

puniu derrotando-a, O dn para niio descer ·:4 liça. S Qbia da

������.���__�� ������._��_� �__� �
�__�_�.������ � � X_'_ e� damororo h u� .mocra� �·Iu.hde" �e o ����a �ma

mo e sr, l'asQualini ',o qual não de-, competição em que Q sua atitude de

vera apresentar-se 00 eleitorado, nos amador do Eixo e profissional do to.'

comícios decentes q'le acabamos ,de tolitarismo seria mais friamente exo

realizar sob o agide de um gQverno minado do que sob a influellcia .dos
de regime do tipo do sr, Getulio Vor- inflamoveis sentimentais da quede de

gas. Desse trafico de conciando es- 45. Posso ,dar testcmu"ho, OIIÍ pes

lava proibido o sr.' I'osqualini. soaI, da prudencia com que se houl'e

Felizmente, nõo se deiqou enfeitiçar o caudilho em não querer arvorar a

o povo riog,randense pelos reflexcs do I Sll�
bandeira, num combate de ante-

eloquencia dos oradores trabalhistas.!
moo malogrado.

A tempera liberal Slaper do ditador, O QUe Queria o sr, Getulio V�rgos
nêc foi bastante rija para defender o t era não decompor o Rio Grande que

Pres iden te -.Ja Repub i.C 1
sr. Pasqualin; da investida dos lanças l

estava e�, torno a ele, em dois blo
da, maioria do eleitorado riograndense

'\
cos partrdls�o�.. .

Recusou-sa, en,Quan.
Ne mtampouca o queremisme se reve-

lo teve a mlClotlva dos acolltecímen.

leu em alto do Rio Grcnde , Soma- tOJ no sul, o malbaratar a força mo

Costa aos do sr , lobim, o capitulo- ciça de que ali dispunha, em provei-'
do� os votos do sr, Decio Martins

to dos adversarias qUe tinha foro :M
em'ldado os meus melhores esforces -, d d' d'

.

d .r:stoáo, Toda Q tatlOca "o seu "IO�, o• coo o Ito ar tero que ser malar o li"
para que ela não contamine Q resul-I· " . . mterno, dentro dos hostes trobalh'lsto-que a de Estlgarnbla em UrugUQlono, ,

toda do processo, Terminado este,' Ao regressar de Porto Alegre, hã
em dezembro de 1946, Quando veio ;,

ficarà evidenciada (I falsidade das n-
I

pouco mais de quatro semana" disse
I'orto Alegr-e, obedeceu o essa finoli-'

urnas.
, ' cuscçôas e o perfidic dos meus detro-

I
(I .arias amigos aqui que o unico tro- d�de: nõo fazer o iogo dos odvers!:!.

homem .

público,' II per- t
" I riOS de S t C o

ores , • b'alllista que náo alimentava ilusões ali a, atarmo poro ciro!! do!
udenisfos e libert4dores de .Je"tf J

, ,
u m ocr

pr�vmcla meridional. EmpenhOu-se
eVItar o desastre eleitoral, Que vem de

cOI':llmOr-se. A persp.ícocí!!, e a ex
pencnda do sr Getul' V' 10 arg!!S pra-
curavom cvitar por outro Iodo. (! de-
bate denlro do Rio Grande, de' um dos
mais deprovcdos tempos da histuri!!:
'ejl!.blicana. Forrando-se de ir A

!!,:as com 11m candidato de IUf!!, :�
sela de alargar' a dissidencia enhe

dn De!ego- 0: doi� partidos que o apoiavam no
RIO Grande, no caixa acustico do pom
p:r só chocalhariam os ruídos dos' mi
:agres horotos de qua saturou n S!!1!

estrada de governo sempre' hostjl ;,
'legalidade constitucional,

Mos

LJsàdo com

no mqis de

lflmbrigueiro gostoso e eficaz!

população· da Alemanha

I A COnSGiBnci���i!jÁ��U��"�io Gra�1
sucesso

meio seculo

:
.

. -'
.

.

defende-se
e

.

são .. feitas

povo ,e este jamais er

'repenue,r-se-à de ter fClnçodo a mai�

o)tct investidura do . Estado um pll!!lõsto

niciosa influencia que os interesses
puttidcrios possam exercer sohre os es

píritos tibios, empenhadomcntc Itenho

--

a acolação que fazem
(;'otr-t a delegação dt

OS comu dlt�n H;JUanQs
i oo.ígnJçtl@ �rgeQti��

contra (I uniformidade síste
rnctica que o caudilho farejavo p!:!r3

dentro do Rio Grande, isto é, cl)ntra

o seu totalitarismo de uso inferno do

pompa, se insurgiu o Sr, Hugo Bor

ghi. Poucos sobem o raxão princi
pal da ira secreto de que se tomou,
desde o ano passado; ií', sr, Getulio

I VargG5 contlo. P lide.� d� PTB. pauli... _.

j to. ,

E' que o sr, Borgh!, aspirando II"

qualidade de candidato !l9 partido do

OS 'COMUNISTAS ESMAGARAM
AS FORÇAS NACIONALISTAS
CIiINESAS

governo de S, 1'0 ulo, estimulou pre

tende-se em Porto Alegre otá com

recursos finnnceirus ,

CENTENARIO DE
--

NASCIMENTO
DE CASTRO ALVES

Nrmkim. 16 WPI - Depois de es

mago os forças nacionalistas, o flan-
Rio, 15 íMe,idonol\ - O, governo

Federal prestarê homenagens a merno-compele-me a

1

\10P.S.D. foi trai
o. MA!S RECENTE E "MAIS J'OS;AN-.\\ E,' aDora serà escoJhido

ESTAR s:A I . I!I
. 'IH ENCOURAÇADO DA GRÃ !lRETA- \ Rio, 15 (Meridionall _ O cORego te ,do,' "or,tOldo,I" que nunca teve efeti-

Pd!) Ser- NHA _ O Capitão Wo G. 1\
"Olimpio de ,Melo resignou 00 car90 de VO, p�is, senda convidado poro o pDS. I

do ·917Clt, presidente do PSD no Distrito Federal, to Oi ex-ditador Vargas, !linda na pre-I

o
comandante do novo caúraçado. brita- sendo substituido pelo tenente <oronel sidencio da Republico, recusou-o. O

censura,- ,'ico de 42.500, fonelódas, "Vanguard" ,- dGilb?rto 'Marinho, que, na reUlllao e
.

partido Querendo Ilsonjeo-.(o, não es-

-\tràs do comandante Agnew aparece ontem fe%-se representar pelo sr, A- colheu, ninguem, Agora o PSD trai-
1363 re- m' desfoque a placa; cant_ inscrições marl P-eixotoo Na reunião da proxima I '

'

.

ue recordam' os feitos de outros belo- semana da Comissão Executiva do PSD do pelo ditador, escofherà o seI! pre.
.

aves britonieas serão trotados importantes assuntos. I . ",
,

__....,_�_,_-"-'-,_--"--'-'---'--"�_,...";_--'--'- ,-,,O-,�"-'-- N_G_r_e_!l!I_iii_o_se_rà-,--e_sc_ol_h�id_a-_o presiden- sidente.
- -

"-�ijT:l1' 1·
"

.t4 pe�ar dos t:'le.va dos
. p!"f ç .. s

IlDeuisa�l' 3.·.crise . de. combustível· na Inglaterra I�S���L�A�sl�ç�� ",::, :�,::,� ,:�,,�:e:�"��,,::,�:,�,�:
PAPEL NA AMER!C� DO NORTE ;'do o preço de dm:ento5, dobres ou produto. Em CaSos exeepci,,!!<!h, t'!l- ,

londres, 15 í lInitedl - Mais d� londres, 15' <UPJ" - Milhares de pende_r $UO$ irradiações IU!cionois du-
Novo Iorque, 15 Wnlted I -- A os· mais paro cad" tonelada de papel, ve:z; possa ser verdade que I:ertos pro-

lSO mil mineiràs 'de carvão e trobo,- feroviàrios, mineiros e portuàrios pro!!- rant�', cinco horas d'"
lidação norte americano de danos de

I
Diz,-se que varios proprietarios fi%eram prietarios estej!!m em condições de pt'!-lorlamente, além, o b' I

tifitarom-se ,vo,luntariomen.te a lrabo- de limitci.r-se a uma lI�ica onda. Tom- �rnols, PU ,Iicou o seguinte dccl�ro<;�o: esta declaração: "Ainda posso ganha,. 90r tais preços IIstronomie05, si o !',,-

be- a t
�

d d f o , .' 1 Oaumcl!to do numero de proprletorlos di,.heiro adquirindo p_allel de 190 até pc! for' utilisado somente poro 0"'_'11-
"',. S es açoes e ra ,ar o ,eIOIS fo-

ram f h d 'd-' e ja�riais' vem alarmar os rumares dos Z 15 dolares". I'ois bem, Os _pro-
I
cios o

,

cc II os, manten O'-se porém o _

sery;ç!l' .de radar para (! aviação civil,
rietarios não estão alarmados porque sóo de opiniiio pagar pelo po!'e! pre.

�-- --- - declarações' desta, notmeZQ fazem ço'. mais altos do qUê OS atrais, !} qu!'.'

:rer aos fabricantes de papél que o ode afe!or gravemente (I (;opClcit!ede
. NA ENTREVISTA DO ADVOGADO negocio de ;ornois pode sobreviver, de muitos dinrios para continuar senc!o
DO SR, ADI:MAR DE' BARROS

solicitar a V. E"cia'- providencias pO-' cu esquerdo dos ff.Op05 comunistas no

f· tid t d I I"
d. nascimento transcarrerà o 14 <1"

rn que, rque 9aran I o, em o a, o p e- 5U "a província de Shanfung lonc.au. OA
-

.

d d
PRODUÇAO DE GUERRA PAR.A A ncrmcl e rapidamente A fotografia I' li O M' .

d cJ
-

'uh' e, (I meu ireita de defeze . Pro- se "O o't t H
.

h _

.

"""<;0, tnlStro e � ucoçoe prn-
. aque eon ra alg O",", ponto PRODUÇAO DE PIl,Z - A reconver- mostra-nos .um«, seccóo da fàb,ka, ., .

lenid d t'
, varei, sem sombras de duvida, que me-' terminal da estrado de ferro de' ll!n-

'
" YIClenclO 50 em a es comemora IVO, em

. SÓI) do industria britiinico de guerra Vickcrs em pleno atividade BNSI I t d ! d
.

I dhonrosissimo confiança 11m. mim ghai, . ,

'
, o a: os e'Cl>,OS o paiS, exa ton Q a

poro a mdustrla de pox processa-se f ti 'I d
1I..__........._.._""_"... � .• __

Igura o I'0e a, os escravos,

ria de Castro Alves, cujo centenerie

o peloditador
do .partido cariocao presidente

,------------------------------------'

negocio oe
I •

ainoa �odBlOrn81S
. ,
'J

Entretanto, muitos proprietC!rios

Rio, 15 (Meridional) Segundo
ainda Que os proprielarios mesmo pa- publicados" o

energia,
C o ,teve ordem di 51150 Manoel Pereira J01.

,-

te: "p(!feCe que jÔ' dobri!mO$ a �quj�
na". No periodo de 48 noras, de�ar. Wo�hington, 15 CUnitedl - A CD-

rido até às 6 Itõ;'as do manhã de no- missão da, Camora para

i�. ,cnegaram <I' Londres· 212 trens anti-americanas foi hoje
carregados' de 'cé!rvão -e as remessCI$ que 50 lU' do país umQ.

chegad�s por' via 'mcrltmCl i� Gtlllgl- testemunhos' 110 ,processo contra, Ge,'
ram quasi (I médla do outono passa- rald Eisler, 'Trota-se de Samuel Jo

do', ''\.l ' 'f- :.fl:lr�iIj· se�hon, que estaria agora n� MexlcO',

p;e's!Qndo '11 sua vQliosa coopera

ção' na feiturQ deste jornal.
.

,lamentamos sinceramente, o

af��iamento do sr. J>erei�a, Jor., e

lhe 'lI�i'guromós felicidades ,:na emis

dedica 'Os ;úas otivi-
�1 .�:�:�

nforma-�e.. 'o sr. Miguel Reale veio

o Rio para ent..,gllr' ao Presidente do

.epublica volumosa documentação em

ue o sr.
_

Adernar de Barros estribo

,ua 'defesa' e q�e após entregar os

ocumentos,' exibiria as copias dos.
Rio, 15 (Meridionoll - No dio 2' 1 tor, lendo órg(lnizC!d:. um progr!!!!\tI de

à
• e comemorado (I lomadQ (Ie Monte

'\festividodes
que feri! inicio às 8 hotas.

nes�s Imprensa, num!! �ntrevisto
c:�letiva, em lIue seriam revelaqas coi- 'costela" considerada um dos feitos (Clm a formatura- da tropa e hastea

sos sensQcío��i5,. Todo (I docUl1\en-1mais a�rojados no ,teatro de oe�raçôes I
mento da bandeiro nacional., O pro

tação ,veio de São
'.

Paulo é-m numerosd na Itall«o O Regimento Samaplo, que grama consta de varias salenid4des,

molas,' co'mpreendendo Cetca de tres � foi o construtor do vitoria. vai come-' qUe serão franqueadas 00 publico co-

mi! documentos,
•

mora-Ia em seu quartel, na Vila M,ili-: ma 'homenagem õ populaçiio local.
, ,

SERA: CQMtMORADO DIA 21 O E PiSODIO DA TOMADA DE MONTE

aos poucos, vencida e um porfo-vo%
do governó iõ 1!'edarou, cautelosamen.

ESTA' NO MEXICO UMA TES

TEMUNHA NO PROCESSO' CON
TRA AS ATIVIDADES
ANTI-DEMOCRATICAS·

CASTELlO
, .

. ....w..._�_
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EXPEDIENTE

"A �açâo,,1I
Propriedade d S. A . "A NAÇÃO"

DirEtor-Presidente: Edmundo Monteiro'
Diretor-Gerente: Rinaldo Feltrin

Diretor de Redação: Herneni Pôrto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS
E ANUNCIOS:

OTTO WILLE

A�SI t-tÂTUItAS:
Anual ._ ••

Semestr� o o

Irimestre ..

I. Avulso o o o o

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

Aedação e Oficinas: Ruo S. Paulo, 269
"elefone: (provisoriamente) ,

Würges, 1365
Hotel

Caixa Postal, 38

Na �jo; - Serviços de Imprensa Ltde ,

PraÇa' Getulio Vargas,' EdiScio Odeon
Sola 802

Em S. Paulo: Serviços
LIda.

"', 'Ruo 7 de Abril,

de Imprensa

241 .:

"--'--0---

Informações Uteis

HOMRIO 'I)!: ONIBUS

Auto Viação Cafarlnense

Blum�l;du a 'Curitiba - 3 horas
Bluemnou a JDinville - 13 horas

Blunien�u - Florianopolis - 13 horas
Bluemnau a Itojaí - 13,30 horas
IHumenau a }araauQ -. 13 horas

Empreza Auto Viação Brusquense
Blumenau a Brusoue - 9,30 e 13 horas

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Associ�ção Comercial e Industrial 1430
Automoveis: '4
,1300 - 1200 - 1111 - 1.l00 _ 1333

.

C"'ras de Molas:
1051 - 1400 - 1170 - 1245 I

Coletoria Estadual - 1215 ,
Coletoria Federal - 1382

Companhia Telefonica _ 1321
Delegacia Regional de P I' .

o ICla:
�Qbinele do Delegado - 10lG-A

.
. E'xepdiente - 1011$

Delegacia Imposta de Renda _ 1104
E'mpreza Força e Luz - 1327-A

Estrada de Ferro S. Ca.tarina _ 1011
Hospital Municipal - 1208

Hospital Santa Catarina - 1133
Hospital Santa Izabel _ 1195

I. A. P. Co - 1271

I. A.- P. I. - 1256
Mercado Municipal - 1120

Ministerio do Trabalho - 1143'
Prefeitura Municipal - 111$3
Posto da MaIoria - 1465
Telegrafo Nacional - 1363

:i!'
o; .r-i

"48
;""",: I

GRACAS à ação Jc Gr.1'iJin.l,
também a Sr.t. se [ivr.rr.i d,.s .1.,
túrbltlS [lU couu.ns 113 �r .v Ide ....

ao mesmo remoo que prep.uur.i S ... U

Ui' gilnis'nQ e-JI".l urn pJI"t.J Ll;llUI) t

+<"111.. l.xcel-urc rónico �t!'·.11 d. or

g.J:ni�nlo e {'1l1 ra. ric-ul.u n .. i),-�.(i!�s
t:t"nJt 1St GrJ vIJil,,1 ê: l·'li "�.,, 1.1; n h;i .te
lf1,ltc�dJ p.lr:> .1 mulher no peno lo
eh glJv"kL. reI.! .içi(l J ,5 dun:'ll"S
_::.ue ;l compõe, Gi.J.YId.!:1d. - além de

! ., �� 1 "., , (r r ('

seu Hjhn � lL; ,\ 111 lI' '! r', t! h. I'

a(�� .':ied:lI)!::"I,i.l�C,. ":H '-:.�I •.L. I)' I

CXt'rLI�lú ,1l'1 C".:' ! .. ,) c ,)1 I , ", iV'l ;..;

Cll'�l:.\I�Õ,·". ! \::\\1 l�' ,i' '!

��h':,:!.u·J o.._ t,"1"j� ,•.f,,·,' ,; í j

����: I;;�i":.' �:"�\ :':,'"l�. ,l�,':',i.:, '.'. .�. ,:
Ide.! - �'.lr.l n ut i t ,-"l _. r dt

..lo !I.irfp -- ;'.'lr.i fl,I.'I!;r ; "'-
'

'r

r...u; :: b�d·';!!;ta UH. lh.. u u ar. II 1111;:. .J,;.J.

mcnou. r::Lcdc=ccn·f\) :J �(?JU;;·1C ordem (�O dio �
a J -- ;'\pr'o·.jn�iÍo ih E"!jkn�ú GcrJi; DCOi':lo'_frr:t;õo tJ(I Conto Lucros &

f"3ro:!cs; t�!Ht�{iü (�a Diti�tn:ia c Perecer do Conselho fiscal.

11 O.> clubes e sa Iões. Em outros te�-
\ pcs de soudose memoria,

I' consagrados 00 soberano da
eram de intensa vibração

sem precedentes. As

VGm de blôcos c fantasias avulsas, don

�dl} um aspécto iptoresco e 'burlesco,

I' qeondo a mocidade daya vasão às

suas expansões mome5�a5. O que

� J vemos hojn é uma mocidade retraída,
Ik� (: que não sobe se divertir. 9ristezas

l nãc pagam divides, como diz o oda-

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

Um terreno sito ir rua Sõo Pau!o n. 147, desto cidade, medindo 52 m de IOygllfO por 300 ln de fundo:;,
Há nele, uma casa de enchamcl e outra de madeira sôbre fundamento de pedla'e (lindo 11111 rtlndu.l.
Bom posto, atravessado por ribeirão. A metade do terreno é de mato� estó livre do perigo de cllcl!lmt!:.
Informações, no local, com Roberto Kottmann, ou em Inóoial, com Ott!) Bqumcícr.

se .1Lo;,cs
g:<:>, e por isso delx(.mos os lamúrias e

tri�te%as de lado e vamos cair na or-

Casa Photo Amador

PAGÁ·SE 130M ORDENA i

Sociedade, na

sédo cm !!O .. lP<H-'Q, C-:'fifJ�u!, os do ;:1'!11:.:!nrGS o que se

.lo Deç!.:-�o-Lc: n , ;'_GZ7, Q!':! li.: (;e sc vcmbro de 1940.

refere o ort , 99, qin,

G. SCHOLZ -

15 de Novembro, 596

Telefone 1010

BLUMENAU

Rua

PROCURA-SE MARCINEIROS - 50 M ORDENADO .- CASA DI rMj;;"!C 1

ROS5MA RK lTDl\.

-. 7t. . ..>

j
---- -----�-- ------� .. _-------- _._._-_ ·1

i

!

!;tumc,�O!L ::'0 ;!,: ;{'m:�nJ ;j_; 19:'7.

GU�L:'-�[f{h\:; JEf'!S;:j'-l ;;;!',:;rúr Comcrcicl
O SUNTUOSO BAILE CARNA-

do artisticamente
VALESCO DO G. E. OLlMPICO

Nos mcis folionescos do mais sim

põrico clube da cidade reina intenso
lo

L Araujo c�pcctativo e animação em torno do

I grande bnilc corn�YQ)esco qUe serã '"
vedo o eleito dic 17, segunda-feira,
no- oristocràticos salêes do Carlos Go

mes, ;ustifjcando.se tanfo mais êsse

.

entusiasmo pelo foto de surgirem sur

presas. Ao que sabemos, varias blocos

I'estão cm, intensos preparativos e tu-

do faz crêr que 05 súditos de Momo Tombem o distinto

1
renderão os mais delirantes homena: I

America proporcionarã

1 sen,
00 soberano da folia. Os safões

meros associados um

da Carlos Gomes estão sendo ricamen-

OSWALDO GOMES NÓBREGA
Cortaria de

tejos momescos.

REGISTROS DE IMOVEIS

E HIPOTECAS
mpr

(::;'ih 5 ����� l�:a ll'L(;:1I!:lI-JU'lPOLIS)
•

PRECISA-SE UMA EMPREGADA DO MESTICA.

DO. INFORMAÇÕES: - CASA DAS MODAS

BlUMENAU - RVA 15 DE NOVEMB RO, 367

EDIFIO DO FORUM - Blumenau

20. Oficio

f� ornamentados poro receber S. M.

� seu séquito folíonesco.

Imprn!ünre r"9r:r.i�óJf7ilu
Í�Cji d:l ;ua 15, prHG {dU�:(H s'A}

15 de I��overnbro
!;;.,i,mllJcira ,flnlCU1G p.cdin em ponto eco, I
[f_nh�t li). Promete revestir-se do maior brilhan

ti�mo e imponência a recepção que

A RECEPÇÃO DE MOMO NA SO

CIEDADE CARLOS GOMES

i
��,.._=-=s:�_-=-;-_,"<' __ � ...._.�_.=-��_�,..,.._�,._-..=--_ .. ,. �-..-

.__.. :r"�_�� ........

,

"'·'1

�� :e1lf: !�eil"!DiJ

I

A'N N i
I

b�ti<llidade em Radiografia

Dr.nTISTA TERRENO, pIemo, com 20 �!! tros tle frellte, livre de

perimetro urbano, para construção de uma casa parlkulaf,
CASA, de preforencia Bungolow, de recente construçã:l.

Ofertas detalhad�s a CaixQ Posta! 4,

x
A 0151'0-

Dr. RubenS Walbach
CORAÇAO - PULMÃO - FlGADO _ INSTES"INOS RINS -.i

REUMATISMO - DIAT.,MIA _, RAIOS X - nITRO•.

--�- -CARDIOGRAFIA
CemulMrio • R�:

.'

INCENDIOS;

Garcia

Dr. Herbert Georg
ADVOGADO

Escritório

Rua 15 de Novembro 1043

Bhimenau - Sta. ·Catarina
.____ ----- ----- -----

.AVISO

O curso primária da "SAGRADA

FAMILlA" se reabrirá (1 10 de feve-

reiro, os secundórios (Ginásio e onti-

1:0 ; Fundamento!), o de odmissáo e o

Ulmer' laffrfJnt�
eOltIU:TOIt

oe

Dr. Ayres
Gonçalves I

,,' A D -v o G' A D o
[

Rua 15 de Novembro nO 411

2° andar -- Sala 1

"

.(.'i

. �

eVlgore O orgaRI ('l

O fortifica te

PAJlA p6r o orilUSÍ8nl1O em ordem
t: J:OoJeguir slI1íde e bem estar,
• M como Nutrill Feito cam

� elementos revia:orllntes. .....rd_.-....._-....._

Rwll é c (Ql'tificante que 113

�es\d4 para combater iii

kllqll!lfA e .. deanutrlção,
bota de' adulto. como de
� Nu@nva,I,eJCc:nca..
....li 4 de 1I'.1I4e ..rIe6d=.

lub M.
C O N r,

[:'';': !Jrnndü c1t;-:andé.ío mr.m tem C�ir.·O scct!udério comp)cto, com

dois cid.)�: '(:Ultl",:rjl. t: CQlc·}laí. <Cb:;sf::o c científico) .

o Club Nautico America tem a honra de convidar

j elos e Exmas. Familias paro os bgiles CarnaY.alescos a

I te, de 16� 16 e 18 d acorrente mês, bem como para a

a realizar-se na tarde do.dig.. 16.

E', obrigatória a apresentação da. carteira social e

. corrente. i .� I..,..

J Mezas com o Zelador. . �j)�;1i-��

)
.

����� _.;ê�,,� �"lt'i&':�..M' -r � iJi'�
,.

E X T E R N ATO.
['po,:rj eh: l'ij·lL';o.l!n par:l tudos D3 cur50�: de 1; {l 23 da fcyereiro.

. ;J;!}!

Pelo presente sôo

dade Al!ônima acima referida,

}'f)ijLnj�;f; {;_�:/'llt.. :�': Li � 10.C{ii)/JU)
Ll.'It:T/\�A.�� I i

.. !Í:;l!;''': -:i',; lt', �j:l UfJU,DUi
Li�/l L\t'[.:� \Límth; ,:�� l:r:1 )('Ii.OOÜ,OUi

:.,:];\ lü,/d�'c

41/L."ó ..::.tl�

4% 0.0.

3�'a 0.0 •.

2qã G»O.

Trombudo Central, 6 de Feyereiro de 1947.
ERICH lJlTTRICH - Incorporador.

4% 0.0.

5'{q 0.0.

I .

.

iGOIDermo,
,

De (.;) dl::i,

v_, '1'[; �l<Q�).
AVISO AOS SUBSCRITORES

" i'ela presente sóo convidodos todos os subscritore; de adies
deuo!!e Anôni!l1(l aci!ll!l referida, paro a segunda Assemhléia Ge;al.

,.

por fim o exame, discussão e aprovação do laudo de avofiac;la ca
todos os subscritores pretendem reali Xar e integralizar o CQ.�itol '"

na formaçõo da Sociedade, cuja assembléia deverà realizar-se
Fevereiro corrente, pelas 9 horas na séde da, Firma Dittrkh
�ila de Trombudo Central.

Trombudo Central, 6. de Fevereiro ere 947.
�ERICH PITTRI<;H. - - Incorpora.d\lf

,

!
I
!

I i"i:"�'-;LJ·:l'. C '1:;;�� Or':8t1cf.!a. Apresentar ..
�o dr� ;",Lj!e:", ·3�o:;p;t.J1 d� Timhó -. Tímbómarca "Polonor" -90 litros com porta de ridroça de pouco uso, em pel'feito

Trator com: COMPANHIA HE MMER-INDUSTRIA E COMERCIO
cstndo. Vende,!:;; �JÜt i);cçJ) d� QCa" i '(' ::..::7::CI•• ! .. !U::U:: �I� "(;.JT �"H.3

íh;o Silo Paulo 255 - Teicfo'le Ens. '._- SAt·!TA (.AT!�rm'lA.sião.
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no

Preso
' ..

R.elà. pó I ic i a
contabilidade da

Rita Itayworth
I ea proposta para Vil�

I �:�,�:�� � A�'�'� :,�,��,��." ,�.� d,
- -�

j
informa -nue Rita' Hoywclltlt JF.1:'1l50U a! Warner Brothers, cuj!!S cencs pClssma
afrela de 24,000 dolnres por semn- 51! em Tcmpico .

AS
111(; e eprceotogcm' paro trabalhar du-I Hollywood, l� ,( UP) - fi. Worner

!
mllte quatro semanas no, Cassino de Brcthers tenciona colocar 00 lado do

Copo�oban", lia Rio de Jneiro., Ri-
i
fiím "Too later for tears", os atores

, t3 està firmemente deterininada o <]-
I
Harry Ccrey Juniro, Alao Hole, Ed-

I '

" ward 'Robison Junior e Glorio lIoyd,

I componhar' seu esposo OIS�n ,Welh a lilho de Harold Uoyd, A historia re

Londres, quando eHe, �ermin,ir, ,IIS trn- leciOno-se o oulÍla delÍquencio jtrvenil.
bolhas do mm "Lady from 'Shangai", O praxima mm de Míckey Rooneí na

Saoudo, 15 de Fevereiro de 1947 NUMERO 841

I
I
I

,',
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110s ESPORTES

Além do mais, Rita deseja' ferias, via-

I' ;ol1do pará a Hespcnhe, I'alia 'e �ron·
, A vitorlÍa do sr, Milton Campos em

<;0, Humphrey Bogart' partiu para o

. . , .' 'I Mexico a, fi mde tomar' parf f'lMinas Gel:ols e saudola com entusãos-
e no I m

mo em tod.o país, cama testemunho de I

que o EstGdo montanhês voltara aos

selJ5 antigos e prestigio�s padrões po-
1!!!'lI'!!!!!_!!!!!!I!!!'lI"""''''''''!'!!!!!''''''''!!!!''!'''!'!!I!!!!!!'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!II!!!!I!!!!!!!!!_-_'!'!_IIII!.",!,.!!!.!!!.!!!!.!!!!.!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!, liticos,' I r r

- -

i'lIl�f.
. Mi;""'. rebaixou-se .muito durante (f

Mefro serê denominado "Monkey ali a

Isteck " , Refere-se, a um famoso

iockey que terminou sua carreira na,
campleta miserie .

ditodut'!l, pel? inferiol1

Os italianos

Lisbc-, - A vitoria do San Loren- lmbelloni. Jà no quarto minuto, Pon-

1:0 de Almagro no cidade de Porta, toni decretova o ,ex'ta quedo do ar·'

dias antes, por, um escore avantajado, co lusitano, Coube o farra, aos 12

fe.r com que grande massa de publico minutos, aumentar o escore. para se

ocorres-c ao estadia Nocional, para te, e' 11m minuto depois, Matino alcan

assistir jogando um esquadrão de tõo', açr a cifro. de oito tentos, Aos 24 e

oltQ quolidede. Muito antes da ho- 30, min'ufa�' o�
..

locais cDÍisegúi,am
-

dDis'
gins, em Minas o seu sel1tioo mais pro-

ra, marcada, jà estava' o 'esta'dio 'com- tentos, por meio de Rogerio' e Jesus
Ifundo era de notvrexa miara,

pletame�te tomado, calculando-se em C,D,(, r�".jo,t.,,',., ,res,.!lllçtiya.me,ate ',,"
farra, QOS 'I_ O povo mineiro, escolhendo ou TC,

cerca ée 60,000 pessoas a multidão 35 ,mrnutos, consIgnou o nono tenta

que presenciou o mctcb �a(� o�' org�ht1n,os Jl Po�'t�ni, que foi jeitando a sr, Milton Campas nas ur-

03 {lois tcams fGrmQrom da sequin- o gole�'dor: c'om _;;�is conquistas, en;�', nes, escolhcrie ou rejeitOlTia menos do

te maneira, às ordens do i�iz Wilt- cerrou, a contagem ,para o SÓ� t�re�-;'· que o, homem, os principips morais,
shire : zo, al_cança�dõ (I dezena, ,O ultiino,' tfadições de dignidade e o senso

San lorenzo: Blazín'.!, Van,;ni e
tento do tarde foi obra' do lusitana honro que eSSe homem rcpresentcve .

Bossa: Zubieto, Grecco e Colombo; Arsenio Correio,' aos
_
44 minuto" IImbelhni, Forro, I'ontnni, Mort"Hl e Assim, Ioga a seguir, terminou 'o') "or isso o intefesse nos eleições de

Silvo, motch, com o cspet'lculor triunfo al- Minas era para ° resto ao Brasil mui-
Comh;,,�r:lo f'or'uguD3: _ Capelo, cançodo pelo São Lorenzo: to maior do que nas de São Paulo ou

Cardosn � Fcliciono; Amora, M!lref'l San ,Lorcn%o ,,'
, , ,,10 ! Rio Grande do Sui, poro falar apenas

e F�"piro; Je'us Correio, Arcenlo Com, Porhlguês ,,"",""',' 41'C ,nos maiores. centros eleitorais do país,
orrein, Peiroteo, Trov,os30 e Rogerio ,I MI O t d o \alodorismo, ina�
AntF< me,srno Ql!e flOdasse (I rnimei- I erro an o

,. 'd f
,

'I
"

S L j I lançou de si com enloo os servI ores

I,to n11!"" ') ,,,e uto, ,a o an o!e"'tO i_

havia "!'er!o ° el'core, "or intermedio: O clube qUl!c venceu mais uma ver o
I

de< ditadura l1ue Q humilharom com o

de' M ..

, tino, Ar) um m;nuto e me;o, campeoMto, ° fe,tejado l'ol-meiras, es- ',espefaculo dos suas iniquidades, pelq'
com ''':r!!de ossombro dos pr>!;entes, to de paroben$, 09'ora. SCQllencia de longos quinze anoS,

jil "O""l11enle caia o arco ,Iú,itano. I Graças à ação dos srs, Woldemor Venc�ndo o sr, Miltan Campos, ven

<:nm .: .. , orrem"te certeiro de' Ponlo- Dcwitx e José Pfeifer, esforçados e
ce com ele a moralidade' politico e 0,1-

l1i, (limIte d"s dU!lS sucessiv'JS cnn- dinâmicas dirigentes do Palmeiras, " min'istrotivó, triunfam as virt:Udcs de
o!1j'h:: rdaln'agQ;, rIos visifantes os terreno onle o clube tem o campo que medida, honro!!e:z:' publico e fidelidade
locai- r�'lgirom, e rluonf� t!lgum tem- lhe, foi, por desapcho do sr, interyen- I

democratÍto "'!I�e haviam desaparecido
po, p!r��minar!!m "O c!lncha, sem que tor ieleral, concedido, O Pomeiras ,
I do groonde unidade montan lesa, M

ogr!'s-F,:" cDnt�do, desmanchar a di-! terã, nois, o seU compo, Està ,de pa- n-nl."ullla outra,I
� Qual, mais do que, em �

feren!" ,.Aos 25, minutos, Pontoni. !l,a· roben$,"
,_ ,r-l·'

as prerrogativas da pessoll humana re-

"!lme"'�, c<Jn'l'Jistn'l o terceiro tento I'fiis" fJ' felicitomos' O cl beponsso, ' ,11

ceberam um éultil lIermonente, Clli!!
rmo r� mgenlinns, e, !lOS 32 mi!lu- do camisa alvi-verdll luto!! sempre por

'força se irra!!in desde as jernac!as da
tn" r.: ..<fo' o mesmo Pontoni eleV!lVD essa conquista e aos lutadores nós

Goleado ,O., ,CO" illado
A

'

I S L homens escolhidas a '-dedo paTa repre-

portugue,! 'pe, O ')10 o� i sentà-Ia num reg\me, por todas os tl-

,

O 4
tu lo, contrarias a suc . educação libe-

renzo: I. a , rol. , •

,

I Agora, no impulso de lignidade em I iU:SS,�RGE A ",ANiMOSIDADE ENTRE ITALIANOS' E ItlGOESlAVIOS
Que se encorntra a si mesma de nova Trieste, 14 (Un.lted! - Com as os- d'! confiem numa

para servir' o 8rasil, Minas varreu a I �inaturas, ainda humidcs no trotado de dos aliados e' 'a recusa do Senado

escumalha ditlatorialisto por uma forma J pá,. com a Italia, os, simpatisontes da' mericano de ratificar o tratado,"
,

í Itolia '"

r
' ,

d
q\lc .exaltal o seu povo aos olhos de to-

I . _

cqus Ia es ao ex.grn (I tI sua

d'l a nação. ' ' ,revlsao", Recusando-se ainda a ceei-

r: ta,· O estabelecimento ÔIi territorio li- e o ressurgimento' 'de animosiDade en-

I li vr," ,

e ",a cessão do Istria," Venezzi« '(rc italianos e' iugoeslavios, hobitante's'Porque se em outros, E,to dos, o p ei-
I GmlrO' Q lugoeslovio, os itolianqs cin- desta cidade disputada,

to de 19 de janeiro faro uma, compe- )tição entre homens, partidos e id�olo- I-.::___.----c-:---'�'--'--'--__�__ ---, ,....__"..

exigem '" _,

,0 reVlsao

Tratado

ANTES DO MINUTO E MEIO DE À'ÇÕES, O' eSCORE JA" MARCAVA 2

TENTOS A FAVOR o OTEAM ARGENTINO

COSTA 00 OURO, - Com a otençõo voltada
pera o bem estar dos crionças nativos, o -Goverl!o da Casto do Ouro vem
reoliz!!ndo varias empreendimentos dig ne, de I!luvor ,'de"tre os Quais destaca
se o Clínico Princesa Mt!rio Luizll onde os crianças QfricOMS recebem cui.
dados especiais e 511115 mãe,'" in,trução sobre como beln ,cuidor seus filhos,

"
,

Ourante olgumas dexenos de dias

!/"ro "'''"fro o escore, Peiroteo, aos sempre prestamos os 1105sas homena-
":3 m;""t'ls. abriu o escore PQTa os

10-1
gen$, , '�.

tais, mas, um minuto após, áo. 44 __'---,",-_
Pontoni. pela quinta vez venceu a p�- L�iúidal --;;novou
rido ri" Capela, findando o. primeiro

tle�('n com o seguinte escore: ,eu �ompt"om IS'"
eóm Kn f. Pcu,�10 f1.f'.,

Inconfidencia,
AUSTREGESILO DE ATAHYDE

Na fotografia' vemos umtJ robusto menina senda pesoiJa

----,acimo citado, - 16NSl
no Clinico Infantil

-_- -- --- --'- -_

.-�- ---
.. ------ ----_ .._--- ----- -

------

pteços MAXIMOS DE IJEBIDAS

a nenhum atôrdo parq a reforma do 'NO CARNAVAL Id' ", d d Ro, 14 fMeridional> - À comissão
compromisso, Desde o Ia.. e e-

lembro, praxima passado, estaVQ o local de preços baixou lima portaria.

famoso centro-orante sem controto estabelecendo os preSos 'm<Jximos dos

co� o tricol�r; por falto de ocôrdo, 'bebidas durante 05 festejos cornovalcs

do contrato, havia es:abeleéido o. ma,

t cos, ',�fim de' im'pedir 'os abusos dos

E' que oS, ,Paulo, para' o reforme:: nEigocio.ntes inescrullulasDs,
ximo (e 36 mil cruxeiros, por um- � _

VAI EXERCER FUNÇÕES', NO
CONSELHO ALIADO DE CON-!
TROtE NA ALEMANHA

"

Rio, 14 (Meridional> - Foi a55i-,
nado II decreto lesignodo o sr, luiz

I

Porto para exercer as f!'nções de ter. li,ceiro secretôrio da missão militar !Ira-
r

ao Conselho Aliado d�
Alemanhll, !

$0" Loen:thl

C()Illh, P'ntl'guês
5

Na etap'1 finnl, Alorcó" substituÍlI lecmidos e oS, I'oulo não chegaram
,,- " "'§� ,���

Os contribuintes quI! não satisfoxe
mensalmente, o il11Po�tcinda' d�"3 ,800 rcm seus pogamentos' dentro' da mês
cruzeiros, besapareceu' uma, antiga 'acima;, opderõ«( ainda faze-los nos 'me-

'_

c '�;.;_�:;:&'Ca:..r=clII clausula do seu éontrafa anterior, se
ENFE:\MEIRAS DO EXERCITO lNDIA-j ---,--- --'_ --- --- gundo II, qt'al, 'Leónidlll> 'receberia "bi-
NO NA PARADA DA VITORIA - Duas SIGILO SOBRE OS TRATAOOS cho!', ml!Smo 'nao' portieipando, do.
enfermeiros indianas Mis Phyllis ,I MJGLO-.RUSSO-FRANCEZ prell',!l< d t

'
•

- e' camepona �s' OI!' amIS.,OSOS,
Foncec(!_ (à esquerdo! e Miss Millicent), Londres, 14 3UPl - Um alto fun- p�r cDntusão,

'

'1.

Dcrvi-. 'lue integravam o contingente da «;ionàrio " do: chancelaria Sritanica
Indio que tomou parte no grande des- anunciou 'hoje que fica suspensO: toda ,__ �

fiii! Jo Vitoria. Ambos estiveram.pri- r.oticiílrío, 'lobre, n"desenvolvimento d05
sionc;ro5 dos japoneses durante il in- í-negociações pata 0.5' tratados QIl�lo- j
Yasão de Singapura. - 'lINSl, 'soviético, ,1) anslo.froflcll!:lo

;Heia ;Ilnl'o
Controle do

soluçã'l quando ,o epoco fosse consi

,dcradn mais oportuna, � ontem õ

talde Lc,onldas estev,e, em contQct�

cem n referido qirigent� sampaulinv.
'firmando, entii,o, novo �antrato 11M

AGRAVA-SE A CRISE DE COMBU
STIVEL EM TODA A INGLAERRA

Londres, 14 IUnitedJ - A pr;mei-
ro morle em cons!!quencia do "blac-
kou'" determi�odo pela eSC'J5ser de

fQi anunciada hoje a' noite,

John Borne" de 71 anos, foi

atropelado por um taxi 00 posso, nu

m� ruo complct'lmel1te escI"'] ,

Londres, 14 f Unitedi ;__ A im!l!en�!l
britanico adverte. hnje ,M publico ri"

(W� é pro.avel " suspensão do foro!!·'

cilr'enl (I ele 90:< em tC'·;' o país, em

virtude de estar reduzido o um nivel

estoque dE carvõ" n05 USftl!b

,
"

TRES EMBAIXADORES'
tempof!ldo '" Leonidos pretenia 70 n'il

i:m:reims pelo' 'mesmo prôro'-

f
Rio 14 (Meridionall - Foi

HRMOU 'CONTRATO 'ONTEM "o o decreto exoneranló, II pedido, os

O!ricD!or deixou o oswnto. 11 CJr-
Fronclsca Negrão dé Limo, Bo-

der diretor do Departamento 1"0-) sr;,qo
tista Llllmdo e Isaura Regueiro das

fissional, sr,' Jorge Abrlolo,. poro umo

UIROS EXONORADOS

funções de embaixodares do Brt',sa

ilelgico, Àrgelitina e Paraguo<,

E O T A L

mnis uma tem-p�r�do, Segu"�" " tri·

colDr. fJ, ba�es foram as propostas pr,

/'100 c1'lbe
_

hã c':CQ de dois ",escs, is!'

é, 36 mil cruzeiros par uma temporo,

dó, Leonidas receberà
_

as "luvas" "

o' ordenado' englobcidamenfe.' 'Assin1,
D conheCido centro' evõ"te" 'receberil

Oe ordem do sr, Prefeito lorno

blico, que 110 mês d� fevereiro se
rêcodn nas te�aurDria. do' séde e

iendênci�s distrito;s', � "imposto de

cençer sôbre ca�ro,; car�oças,
detas e bicicletas. fe,ferentes
rente exercício.

GRAVJ,DfNA'

NESTA FOLHA

gaz,
--,--�_._--

anunCIe

rI" cobrança executiva,

Diretoria da Fozçnda
Blumenau,' em lo, de
1947

M'unicipol
fevereiro

!tE-
I
I
I

Berlim, 14 WPI - 60 orfãa, I1le- I
mães, inclusive todo limo fam;il,. de 7

irmãos, irão' encontrar novos lares OI> t
faracuai. Segundo anundom oS au-

ORFÁOS IA GUERRA: IRÃO
SIRIR N OPARAGUAI

'

,multa de' móra de 20 po� cento, Tér
'zes de mllrÇG e obr;I, acrescido�' do
minados' ('s ptazos' acima citódos, s�.

rão extraídos certidã'es pare! !I devi"

ALFREDO KAESTNER
Diretor

toridales britanicos, eSSllS criança fa

de ram <!Scolhidas pat uma 50ciedale re-

d II" b"
- 1 d Ie IglO'O r1tanlCO, e serao eY" as para

I M iilstitui.:;ões qiJe (t meslUo mantem no

, Paraguai, Ali permanecerão até com- i
pletor 21 nnllS.
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