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S. Paulo, 26 (Meridionol) - Tendo
sido divulgado que I) governador elei
to ,seria, diplomado em 24 noras, o I'Desembargador Mario GlIimarães, pre

Isidente do
_

Tribuno! RegfonGI Eleito- Irol, desmntiu as informações, dlzendo z :

"Pi'Ovlll'elmentel:l otermino des apura- i RI C Ih
'

h na' -le ,, ,I O - onsso- os a mm o sur- "

ções dar-se-à no dia 28 do corrente eliemonl Pôr to' presa, Nunca pensei que os nossos
O governador eleito pelo povo e os de-' I't' id t'f'

- idpo I ICO, Se • en mcessem too rap' a-putcdos serão diplomados fogo depois I " '

'

, mente com o valor 'do jusnço eleito- de se confiarem 000 �eu ��oma9aaumo mesma sessãn do Tribunal" I
'

,

'

,

. rol. Respjrc-se democrccie por toda àvido,
po rte nos confissões que s c ndida E' odmiravel de: virilidade' morai" d�

A IDJ8Sia reCOD�eGe O "papel �ecisiyo" �os ESta�08 Oni�os �A��NI!���DA AG-RICULT-uul��;�����:;�;2�ª;��;i: f���?���]f5�;
I

RIO, 26 (MerJdlOlloll - Amonhã o

I ços tão delicados quéo suHs? Serà candidato derrotado, 05 troço� cavQ-'

ACe,i,ta O.,,, I' P ro p·'1IS,\ ta ,am,er ica "3,' de COnquisia das i Ihas do Pacifico I' ��:�:::;::�: ::::�:: �;::ô::;: I ::�;.;:::;;::;=:::::�:::::�:; ;" :::;::�::::�:':,':.,�::: .!�.�e�conlror-se,à com o interventor e o O sr, Morio Tavares com a sob ria Trigueiro,
, " Secreforio de A ri I O '

, " _ ,W' C
'.

fid
' .

b 'Ih d d t' f
- I Inesperado A nota russo di'%' nUe SI'VO" desempenhcdo pejos forcas ame-

g cu turo , moti- eTeganclo que o distinque, noo elvidou Se o secterisme deso&ot,'nado .rCi A

oshi\,gton, 26' í Unitedl -, OU-,' mrr o 1 er-comrsso so re as, 1 <;IS, o con er O 50 IS acuo, pe o, '

., ... 1 ... v

I P f', L d t t d d M t do viétíco OC-_I'ta a proposto do'
,.

vo, do en, cO,nlro no Estado sõo os me- em minuto a seu desastre elejtorel. que mctave a 1>ras',I, estamo' venciasou o,.. iT!ell\or,'.itt!piessão 'o' fato �a go,- aei ice, anteriormente 50 .. mOR a a ges,� ,o ,9?VernO e os;:ou� en " � " "'. D �

vemo so�iético ter concordado com 05 jciponês; ,lide pessoalmente aos jorno,listos o no- durante o guerra, dl:�s _ m�,spe�saveis 00 fomento
� d� I

Ar primeiro desconhecido, com quem I
desta vez, no epilogo des comicios,

,," pionos' o�ericllnã� no -sentido 'de oss'u,- "O, $ecrl!tario. Morshall_ não pode as- t" russo, ---:::=:-=:::::----,--'-"----'---'--:--'------_-,-_.,..-____
Ir uçao O tngo, '�" conversou num trem, eque aconteceu' pàginas de serenidade e de, i�en!;Qo

V'

'\.. i ' ':""
-- -

-----
por acaso ser um redator do "Oiarios l que nos permitem esperar dias trall-

A,sociodos", folcu com esse misto de I quilos para a nossa potrio, Às for
tclerancia e de compreensão que era I 90S do. engrenagem democrati�CI síí�
ferço de nOlure%os in trepidas como es- I tc.de e do tolerando, E' o que nqG
t<., A seguir, vem 'o sr, Pcsquolini e l'ubrificcdos com o a%eit,e da boa 'YO�'

I �� di_ss,e ,:errotado, com uma linho de I h(Jvia, ontem, no Brasil, Não exis-
slmpllcldo(,e que lhe aumento a

ourO-I
ti" apuraçõo que nõo Docabasse em

I ri<:ode paro novos embotes, As de- rixas, em, xing'ações reciprocas,' dos

I c!orocões do candidato trabalhista rio-l contendortes,
ombos Se consid�rGnaa

i pr' ndense séo a armadura poli fico de. vitoriosos no, urnos. '

,

'
,

,

I Llm autentico democrce+e , Tal como Vejo agora o presidente qijéio �vj.I
'''1' do sr, Mario Tavares, nelas nôo soda andavam os Que, lhe rliziQm,' <iúe
�'1 veneno nem delas tampouco se ias- {I sua conduta de magistrada, IIQ plei

I j'I� de,ne;to pelo fril'nfo do adverso- to de 19 de janeiro, longe <'e debili

: ri". Confesso o evidencio do foto, ter-lhe, fortalecia a autoridade, \)�i
e, sem se crer m.essionico, informo ao: xou-s'e de entroni%ar, no Catete,:' G
"non nUE) p<tà preparado poro o segun-I força, estupida de um partido oficia!.
do "'olJnd", Ccnslderou o ,cliefe do nação Q jor.

E' o aLIe imporia, para o formoçno' nada dos comicios uma componha de
"n ""'., �erfeit,j consciencio democro- respon<obilidade púillica",ofo!tanrlo to
! ;r'l, nup nQuples que foram rechaco- da a sombra elo prestigio do governo
do� tenham têmpera e energia p�ro na luta dos partidos, À consequfll-
nr.r, ('p"er�arem da lica, A democrll- cio? Em pleito rasa, foi D sr, ,C'if'h'iio
c'" n';o é "'11 cúmicio, São muito� VCirgas rechaçado, ,Apadrinhai! ,8 elln-
('!':t;cios, E' uma propagando de to. didotos, TodDS o� It 'morderam ',o, p�
do, os instantes; são combates perc-

dll derrota, More o ditador, cÓmo 'Jjm
ià JlO sUo f(l�e ,final, de, ocobamenro, o'

1lP.' pel!:!, ordenoção ' livre, da vida so-' cordeiro, sem lances' dromllticos, tr�'
cio I. E' sobretudo o cr�nça, "d� que

cidado peta propria. dem,ocracio; q�
tedo poder deve derivar do soberania, c,'e odiuvo, e poro a' quo,' apeloü,'.
Quando uma democracia entra a gi- fIm-de morrer açora em suas maos'-

-�------,---�---� ror em torno de individuas me<sianícos, Que gronde lição oferece o'', Brlisil
����ti�%!!.-, III A

�'....,:����,;������.::-����'" ela come�cr o perder o 5flU centro de de hD;e: um ditador que era evidenté.

�U n�n n_ Jogo dO, ?:",l!iif '»Iií
gravidade. Dessa hora em diante en- mente popular, solto na praça p�bli

ti II ii ii li li ij.f U
f trom a organizar-se expedições de' pi - C>l, o presidir partidos democrotlcos, ,,C!

rotos à conquisto do poder pessoal. fazer comicios, para "a�alícir arque:
S�m recursos normais, que <õo a, pa- jondo nas mãos do sufrügin da� mQ�-

Um ou outro, 11m. IU!ia�, 4"
sôo lobos� d:ll�b�acl�.
que têm O descui�o

pastores dclm05,
res dos rebanhos

não pode integra a·O

,
•

;_
�

.

1 �

Ld�f', 5;:rr_;�s, 4i lllniti'd) ,

t�·r,tar�vo· ·f�."'�
.

d�l�ga'rlf;s' das

",'C':-V'O! ii�a' . rochcçcu .. Ór
\GHm�IS ."
[,(nANGE IRO

'�;-,I Pio, !MÉridiiJíwlJ '_ V',rlu fonte

BRASllElROS.· VÃO

'� A r6;' ijti�i" .ud:ll-ss :epi::�n�fid? ,_ (i
E�rãdfí� o,' j7\Hihíl, fOi rrchOi_;odn pEla UrHüü

de d.à

Sii- tClil'údfi islfori1iou Ql!€/' I'Üs!;jV(\:me�te, 1
'fiO me% de' Gori! proximo ',e9� I õ'o' pc-

o que iTil-iti:vcar n (j'di�-íi1eni'r.J dq. rt1'O e)!:tL useho,- Hu{nü' .;iogeni de es

tUGOS,' os género'is -Almitar' Á! cr:j:e, co

\ '

"

,.

'IH'.'!lhltmle do E,co!ü do [.- ta(Jo ,maIOr

_ ...

�:" 1':1 tXéldlfr, Hican�r GlIilll��lie5, co-

H', mc;nd, Ilte .lo

4,1 fomandante do, Ce'llm, ,d�'
,

, Inl'ruçõo ,

'� E�p�_cioH%(j.jli e, Ailglofaifú!líné,nto
: 1 A z,.mp!liil �rijlíGfi_iz,

.

' '"
..

'.

crS::iiotn_

po
mo tores "Hercules" c po'ssue ótimos ins-

britanicos e não os norte americanos

A CIENCIA MEDICA

Jerusolem, 26 lUniteÚ � Informa
'ó 'jornal íudéu "Post" que o sr, ',Be
'v;;, Q'dmitiu ffan�"m�nte � fr�co�so' tio
'gc\'e,:lw blit�nico de': resolver," o 'pró-

co, o mesmb jornal friso:" '''São OS

�C�'f' d j:'"3

§per t "t � flgto ..am,erlc<ino

,; ha I '"1. Vr '::& 11') D
I"vra educada, o argumento a prédica sa; que o estrangularam, através, do�

r a. A 1il. ,r.. cívica, o� debaTes dt} inteligencia �ê embátes ,libérrimos do luta cívico!
"""'_' ---"lil<!:rn::��', I'nl'm em ocaso, O ditador estõ à Parece até, uma: comedia, ,C' ,n�o

'O,'., i!le,�adtl R. fi � Pu 1&! C' a', vi'Et�, �o.feve! d4itod.or, duas 've:r�, decapito-� il11l'Oçsivel omitir os nomes do. ,,: em 5 pela�. armas do 'E..ereito·
�i!,da ,per�uia na opiniõo pUblica

Ilhicla pelo população brasileiro com a
rI', Gptulio V�ro�� e luj,: Carlos Pres- em 41 pelo sufragio das urnas,

'

do, p,aí� a ,impressõo, causoekl pelo de- ni� iar simpatia, dando en$ejo o que o
te�" ouonr1o se falo em aprendizado E, no fundo, o seu COS!), dir-se-'tl limo

creta do Presidente do Republico, ex-' chefe do governo recebesse de todos (I��, ...rr.,tico, Um e outro encornam o obra do ,destino, porque ele enfrenta
linguindó, em todo o ter,ritório nocional os pontos do país telegramas de con-

"Nioo permanente para a educoçõo chefes liberais bisonhos, que comet��
o: j6go de azar, cuja medida foj aco- gralu'açõe" solid:lrisando�se e apoian-

Ib DOVO, no exercicio do governo de ram os �aiores e mais palmaiés 'er"

dD tõo justa e acertada providência,
si mprmo, roroue ombos são rartida- ros políticos, Em Sno Paulo, UDN e

olto,,110 ,dias, apo:rentemente ,curados __ '

� ,,__�_ O s profissionais do jogatina, que
r:"5 der� tr!lma IUQubre e oersonalis- PSD unidos, hã oito meses, com Ílm

d'i lepra em consequencia do uso da AS AUTORIDADES CATARINENSES I' ,sima que e o governo de um homem, alto ê bera programa social,' 'teril3mcalnr.eova ,vremente no país, sofre-
"promino", Folanrlo à reportagem ,en' troco da autoridade governamen- batido de% vezes nas urnas o sr, Bo'r�,tom o amargo desilusõo dos dias de
sobre o assunto, o Diretor do Servicll ACUSADAS PELA U. D, N<· >"!, uno;,!n "el" vontade dos comicios, ghi. E foram desunidos pa�a os co-promissão, em que foram bafejadosNacional do Lepra, Ernoni Agricola, I p, este, e VarQOS nôo conhecem opa- micios, No Rio' Grande, os àem,DCI'(i.pelo proteção do malfadado regimen

I
declarou:' FLOR,IANQPOLl$, 26 (A Noção) -, eSlodonovisto, onde imperava o vicio,

vo como fonte original da autoridade, tas dali parecem ter toda, a' lã do,\
"Jã ha muito tempo veem reali%on- O; diret�rios estocluóis dos partidos' o corrupção mord e onde o dignido-

�rnão a 'si mesmos, nas ,suas mano- animais mais tústico� e da pele moi,
26 ({ United- ' Sta!i\t" 'Stalin sería, dI) opinião que os fre-

do-se expetiencios nessé sentido trobalhi!tas e pessedistos, no reunião ele dos homens er� enxovalhada ante! bra� e<Cusas, nos seus posses de co- gros<a,' ,E', inconcebivel' o que' fi�era!l1
'ocred'ltor no eXl'stencia

'
..dum' ,quentes antudes' conjuntos onglo-, I

' E
"

I' ,

di'
, ' !'

' ,

,

h d' t 1'& d d '

'

liossàs epr.osanas, "', temos mesmo rea ísado, 'a 'noite" passa o, resbveram u:'1 mesa de bocarot, 'poker ou" pif- ,,,cP'rogem, nos suas mon as, nos seus pesse IS as, 'erta tires e' u eRlstas,
, ' Foi' americanas sobre assuntos convertidos,' I d f " d 'd' d

' ,

secreto ang,o-amertcano, teleg'rafor' 00 Presidente do Republico paf, ' �o Des e or�a, quando a força lhes iVI ln o-se e,' invecti�ondo7se i�i9tG-
afirmou, hoje, uma lota,,' forite; resdtodos satrsfatorios' em ,São Paulo, 'profestndo 'contra' o� acusações feitas pas<o ao lodo, e eles podem, empre- mente, para quase dor o vitorio 00 di-

co'nseqllencia duma Em �b d"
' •

1 t
' -

d'
,

principalmente o's' estudos IiFetuados 'à pelos' ,sis. Bayer filho e Paulo Fontes, • e ","CIO a < e ermlnaçao ener- to ar, Quando a gente vê, o, II!C!r.
de interesses, mas

,respeito, Que �no deveras: notoveis, 'secretarias' ddUON,- contra 'os 'outori- gico do presidente Outra, o policio de gem pelo qual ganhou o sr; ,Walt�f
" tendo-se' conseguido 'jà;' pelo' uso dlt, dc,�es ,:catarinellte,' inclusive' o �rlter-

I
todo. o país' procedeu o sérios díligen-

I
t:�o, ,ond" jogo-se abe;ta�ente, em Jobim; é que compreende a' a'extens&o

"promino'" olgumDs curas�'. •

j
Vl>ntor federal.' O te!egráma foi pu-' cios, determinando severa vigilancia fl,,"ronte, des.esoeito à lei que deter- do miopia dos democratas do pü,;"po,'

"

I
bliclldo pelo orgão udenisto, originon- e mtorno da proibição dó jô�o, ; minou a proibição dos ;ogos dlJ; 'aior, Em Minas, a ·vitoria da de�OcraéiQ,

_
_ do forte reaçãp, Constantemente che- ,Pmsa,ra,m-se alguns mêses 'e os cou-

I
Não ha qu;m não diga que no Bra- a vitoria da causa, do liberdade' se de-

1
gom ao polacio do governo tefegromos SolS ate certo ponto. correram muito silos leis são feitas poro favorecer ve. menos à UON do oue -ao adversa-

I

de solidariedade ao interventor e aos
bem. Mos, hoje em dia, não é sur- 10;; beneficiar in�eresses excusos :'4'

.

tio. A candidatura lógic-a, o·' (<<ndi'a..
ANUNCIEM, NESTE OlARia partidos de todos os pontos do Esta- preza encohtrar-se casos ou supostos, Tem o palavra' o Dr, Oelegodo Re- turo qUe a UDN ,devera ,ter, Gpai�4�

--:"l�;i>",,����"_"I' do, clcbes recreativos e _� co��r__j-��is- 'giono' de Policio,
_

era o do sr, Wencesla;u Irat .
....:.. ,o

adversaria discreto. mas, impenitente
do Estado Novo, O pelotào' , 'udenis-
b tlesviou-se do seu pó'pel historico,
que erG apoiar o' grand� candidata,
contra 1) (luar estava o sr, ,Gétljtio
Vargas, poro apresentar um' càndidq
to �róprio, que �e tivesse, orevaled;,o'
a formulo do solitorio de' Itoiub�, �Je
"õo teri.. vencido. ,O, triunfo úc!enis�
t� resulta do �l(ito da,' b'aiçõeÍ �,_
1

'

d f d
' , p� i

(iria o a a de adversarid, "

'

"

F�j o 19 ,de janeiro um d�mingo aeqlorroç poro os liber"odes '''1'
,

,OI PUu Icas .. noBras", porque as�jm, o quis á, Oivln,"Providencia O d : '., '

,

,S emocratas IIOCIOIIQIS
çm S' "d

t

-"
III grQn e maioria pobres de IS-

l)lfltt:t pesados I t
'

•
, en Os � sUQ, Gpti4io

de raciona'r, haviam jurado" i�PGvi4��
mente juro,do, servir à CGusa dq ��.
ditador. Á lI1isericordia, do Sellhor,'
que destroçou os' prCln�s

'

de,s�es '(Q1.,
bris a quem devemos reservos', d� �d�
pisf'e, em vez da corne Yi�Q, qlle i o
:ap:!5tQ dO$ II!Qe$�·.

" : :I" � �L'

Polestbó. ,

ql<e estão assas�i"(jiÍd() e otormentein

eh os judeus, ' Ao contrario, U'S no!-
'te-an1ericon'os "teem c'óntribuido paro

diminuir' 05 sófrimentos; 'cerno teem

reali%odo ,esforços para re;olve� o pro-'

bloma, Mas Mr, Revin 'não parlice

interessodD em determinar o' futuro da

Palestino" ,

A ,sERViÇO DA HVMANIDA"bf:
As declarações

dos Comuns, o'n�'

tém, parece no ter satisfeito a curio

;(;o!:le' 'dos judéu, de 'conhecer o' pOfi -'
,t:> ce visl'o exato do governo britani-

num

Rio, 26 (Meridiana!), - <1 medico

�hefe, ·do hospital _ dI! fuzileiros de' Cor�
myf!e, Estados Unido's,' G" K, Faget,
'�gundo 'um te'legromÇl 'do el(terior, re

velou que, dezenove ,pacientes tiveram'

C�I�n(l Blindada IServicel

Expresso>R..Grande-São Paulo U�!���!�!!!�a��a�:���
gada, "is quatro ho['a�.- minlí �rími"o
"'�s atclram fogo ,pm n prédio O'1d,f

I 'ComunicQjúil� à nôssÍl'distinla clientela e o quem mois posso inte- rUDeio Ia a Il(USa red'í1çã� e ilS n"'Hia�

'I ress�r ijl;e o sr. 'ODILON DE cASTRO deixo;" 'em '13, d� mês �orrente, (l of:icin�ur.
Gejê�d� da mini 'da nO�5cr EmprêslJ,'nestQ cidade, ,tendo Q5sumipo, (iS mes-

lfeU::mente. dójs aper.ilt'io§ dê;(e for,j IH"'. (unções, �� ��rater provisório, o sr. ,'CELlNO JUNG, fundonàrio pllr
na) que tr�baJh.avarn áGueJa hora., f"I manénte da nossa Matriz.

I Espemndo que 05 noSSOS presCltÍ�s freglulEes'e amigos 'continuem mai§ a populaçio vi2:i'ob3. do Bairrr

I r.kmdo o seif IiPoia à nossa EmprêslJ e ao seu Gereate otlllJl, desde iii nos de Itoupava, :J;bilfal"am 3§ chama._
confessamos agradel:idos, W'i" t.. il>i

�,

4
-,

-1j� uOJa eth.4h,.va, como le ve..

Blllmenou, 15 de Fevereiro de 191.. ] Çontudot sofremo j peque06J danos
materiais e tivemor, pOr dia" de sair
da cLt'cul�ção�

Agol"tJ9 aqui eit;.Jmos
mane�eremol fjrmefe

A V s O

e aqui

R EXPRESSO RiO' GRAN DE - :il0 PAULO
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ASSINÁTURAS;
Anual,. ,.

Semestre ..

� T,imestre "
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90,00
•

50,nO
30,00
00,50

I

�eclaçíio e ,Oficinas: Rua S. Paulo, 2691
felef\me: (provisoriamente), Hotel

I'Würges, 1365
Caixa Postal, 38
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Cr�
Cr$
Cr$
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Sala 802
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Jnformições Utefl

HORARIO DE ONISUS

I
Illlumenau (I Curitiba - 3 horas IBillenmau q Joinville - 13 horas .

1

BI:lm�nau � florianopolis - 13 horas I
Blu;mnou II Itajo; '- 13,30 horas IBlumen�u a jllrlUlUtl - 13 horas

I

Auto 'YiaçãQ Cotarinense

Emprezll Auto Viação Brusquen.e
ilumenl'u a Brusaue - 9,30 e 13 haras

TELEFONES MUITO CHAMADOS:

Associllção Comercial e Industrial, 1430

IÀutomoveis:
i300 -- 1200 -- 1111 -- 1100 -- 1333
CD·.OS de Mollls:

i05! - 1400 - JJ70 - 1245
Coletaria Estlldual -- 1216
Coletoria Federal - 1382

Companhiei Telefonica - 1321
Delegacia Regional de Policia:

Gllbinete do Delegado - 10I6-A
Exepdi��te - 1016

Delegocill Imposto de Renda __ 1104
Emprezo Força e Luz - 1327-A

Estrada de Ferro S. Catarina -- 1011
.

Ho'pital MunicipIII -- 1208
Hospital Santo Catarina - 1133
Hospital Santa lzabel - 1196

I. A, P. C. - 1271
l. A.� P. I. - 1256

Mercado Municipal - 1 120
Ministerio do Trabalho - 1143'
Prefeitura Municipal - 1163,

Posto da Maioria - 1466

Telegrafo Nacional - J363

��IINÇENDIOS:

GarciQ - 1148

Hering -- 1199'

Oswaldo Gomes
Nóbrega

Ccntorio de

REGISTROS DE IMOVEIS
E HIPOTECAS

20. Oficio

EPlflCIO DO FORUM -- Blumenau

Consultai na eliDi·
ea ,da dr.
Zimmennan-n

Rua 15 de Nov. 595
l' ap.dar

A N AG Ã O

anuncIe
NESTA fOLHA

bro de 1943, e decreto-lei 6.274

.
de fevereiro de .1944·.

;.U/#_�d�io�i 1õ�St_'(9..'�!_R��/d/o5/
-

De ordem do snr.' Presidenté e de U DjSC�:!� ���O���ãO do Ba-

i'- _ __
acôrdo com Q deliberação dJ1'Conselho lanço. "

'"

d: Administração, em reuniã'o, no dia! 2.) Eleição do Conselho Administra

I/ de Fevereiro de 1947, convido os tivo poro Os anos sociais de 1947 �

associad'os desta Coaperativa� poro � 11948 - 1949.
Assembléia Geral Ordínaria_; em 20.1 3.) Eleição do Conselho Fiscal pa-

não tendo se realizado a' ra o ano sacio f de 1947.
10. convocação ;por falto:

de. numero legal de. ossoc1adJs, 'o rea-

!izar-se no próximo dia 27 d� corren- de

te mês, às 19,30 horas na solo "do Pa-

! - Para defender-Si! eonrrs lU! I!11l1i1'
iô5trladú8 e tÚ6i6li, use (I COlflliíOl iIe
Álca.l?ào Xavter,

2 _ O Cognae de Alcatrão Xavier ••
tmlco medteamento extsteata com, »

aé;oS1 gnac:ão (te coguac da A�catlâQJ pOJ'Ioo

quê é o unleo Ooguac leito A bllS<l o.
areatrao que tem fórmula medieínal,

a - A 'etlilAeia do Oogusc de ... lca�
h-vier resulta, pois, da sua fórmulil 'I'"
i'illiUl V&llUSOS "lamentos mMicln�

a) Poderoso. arejadoTeJI e fcrU..

f'icantea doe J11llbillÕ�1 comu Q iii-.

ecl.1'ão e o h.áliiamo de to.)ú.

b) Um grande CMlelti.cailt. �
• bipo(oaflto d.. ,,"1,,1... -

e) {lei, espedoromt... ClGiD8 a ..

lIg..I " ..1"a<;6_.
ol)'U IIr..orle'e"hll"nt" da ........

c.omo Q ZDulunjfÚ....·
.

, - O legitimo Cegnae di! Aloairiá
Xlivier 8Ó é vendido, pertantc, "!li tw
m!c!alI é! cIrogllrj8ll. pofljué ,,_ <iOU"·iil
éIl'!lleÇll-- I eemsato li OOillO iii•
pode lNot vendldo Mil! lIutrQll llilií'M. .

E .. Karmann
CIRURGIÃO-DENTISTA

f.tpllci .. lidllde em Radí"gfafill dentários para qualquer exame médl�

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

Dr.- Jorge Jasper
ca ... I.Jl'glã o·Dent!sta

Odontopediatria
Dintaduras Anatõmicas

".

RUl 15 dg Novembro, 760

CINE BUSCH
HOJE - Quinta-Freira, às 8,15

Claudette Colbe_rt -- Warren William 'e Henry Wilcoxo'n em
-._', .

"Cleopatra"

A obra primll de' Cecil B. DeMi Ue I Um drama que é sempre nova,

Qrrebatlldor e sensacional.

A historio dll mulher cujos orno res mudaram o curso do mundo! O
mais empolgante, sensacional e arre· botador filme de todos os tempos!

Acomp. Compl. Nacional e Pa romuont Jornal, .Ja.j1l1:;
:�X�'"Platéa 3,00 e 2,00 -- Balcão 2,00 e 1,50, '

AGUARDEM: - QUANDO OS DESTINOS SE CRUZAM
me WB.

Um' fil-

--------------------------------------------------�----

Enfermeira
Precisa-se com prátiCO Hospitalar. O'timo ordenado. Apresentar.

se pessoalmente ou por carta ao dr. Moyer, Haspitlll de Timbó - Timbó

SANTA ÇATARINA.

�..-==-=-=.�".'=-=-�....... :
F E R I DA SI

E C Z E M, A SI
INFLAMACQESj
COCEIRASi

R E R A Si

,

]Fabrica
\

I deira Vahldíek
I , ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAI.. DE CONVOÇAÇÃO
fica�·· �'onvidodos as ;enhores 'Acionistas desta sociedc-

Assembléia; Geial Extraordinaria

J pêlo presénre' suo convidados '05 '$�-1I nh'ores acionistas. desta sociedade pára

I
o Assembléia Gerar Extrllordinaria, a

recllsar-se no dia 22 de março a. c ,

às T4 florQ$, na sêde da 'sociedade, o
ruo sÍío Palllo 22:;; nestll- 'cidQdé' dê
Biumenllu, afim d�', deliberarem sobre

Ia seguinte

Pelo presente
de, (1 comparecerem (I assembléia 'geral extraordinàrid Q realizar-se no dia

17 de março próxima vindouro" às, dez horas, no séde social, afim de, delibe-

rarllm sobre a seguint&
ORDEM DO DIA

1) Discussão e aprovação da Balanço e mais 'documentos

00 exercício de 1946. ..�.
2> Preenchimento de voga. na Diretoria.
3) Eleição do Cons,elho fiScal... ?lI!IIi_"'IiiiI _""""''''''''�

4) Assuntos 1,1.. interesse -sccinl. BI�m�naur ,- ,14' : d� 'fevl!rei;a' de

referentes

!

1947.
• .-. p )1' ,

BRUNO WAHLDLECK Direitor Gerente

orro WILLE

AVISO: Acham-Se tJ! disposição ,dos senhores Acionistcs, no escritório desta
� seeladede, Os documentas o refere o artigo 9�, da, d��ret9
ler n. 2.627, de 26 de' setembro

ITUPORANGA -- Bnm Retiro de

SANTA CATARINA

urgente AVISO AOS,ACIONISTAS
Ach�m:se --à -·'dispasiç��· 'dós senhores

Gcionish.s deste companhia, no sue sé-
Vende-se 3,000 mS.2 de terra, I casa de 12 x 12, 'sobrado, com 12

J. 9�0�des -camadas,. possuin�n' coÍnpfetci instalação pórll loja, c:'�m' 3 grandes
vltrmes; um predio espeCialmente cens truido paro cinema, de 20 x 12, com

I capacidade para 300 pessoas, possuin do ótimo oparelh9 sonoro e peltrcnas
canfortaveis.

'

Mllis umc canstrljção, de .14 x 6, adllptQdo para lajQ ou salll de di

versões e uma casa de madeira, 8 li: 7.
Todes essas propriedades 'estõo numa esquino, no centro da Vila,

Negocio sem intermediaria. Informa çôes com � sr , José dos Santos, à Rua.

Sõc Paulo, nr. 126, Blumenau ou com o proprietario HIIgo Scbeidemantel,
em Presidente Getulio -- lbíreme, . i

ANIV�RSAilOS
_-_----

Cill.·e

Sabado ultimo, dia 22, festejou seu

oniversinlo natalício o! nosso distinto

amigo e colega de trabiilho, .sr , Ono

Wme, cperose e, dinemícc vijante co

mer�ial deste diario e, cavalheiro de

fino troto e que
_

na ,sociedodr: blume
nouense desfr�'1-a de,merecido presti-
9io social, tendo grangeado s�lidas amí-

J zoades e conceito. Ao prezedo co-

lega, emborll, tardianient�, enviamos
sirceras' congratuloc:;ões e votos de fe·
!icidaades.

----,--------------------------------------------------------

-

._',cênico
Di:l-se emprêga 11 um

da" iiu:-tom'lSveis': .

Pllgo-se bem.

Ai..EXANDRÊ DE SOUZA

Transcorre b&je (I aniversario nata

lício elo distinto e; esi'imodo cavalhei
ro 'çr,' AleJéondre de Soúzá, pessoQ.
muito I bemquista e relllcionedo nest..

cidade.
---,

POTY GUALKI!

social blumenauense.

W. Â_ Sta. SOfiA INGlATSecretario

------�------,----��--_..;.. --------

CortUaie AtODio· Sander

Não ddx� que substãn,;:{as- venen3·
Sós se .acutnu'e11,J em seuO'"g-:itHsm,..o.
Penha se a sal li., dos m',!es, ea
. :onados pe�o ffidU func:ioI • .amfiít '

nesta ·cidade.

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA 20.) - Eleição do Pirelar-Presi-
fizeram nnos t1ntem �Edital de Convocação dente;

Pelo. presente ficam convidados os 30.) Eleição do Consêlho fisco!.
o sr _, Nestor40. ) As,utl$s de interesse saciar.

Blumenou� 18 de fevereiro de 1947.

ARTHUR HAERTEL

senhores Acionistas a comoprece rem

o assembléia geral ordinària II reali

zar-se no dia 22 de março próxima
vindouro, epfas quinze horas, na' séde

social, afim de deliberarem sobre Q

seguinte AYISO: - Acham-se (I disposição
ORDEM DO DIA dos senhores acionistas, no escritorio

lo. - Discussão e aprovação do desta sociedade, Os documentos o que

Balanço e deamis documentos refe- se refere I) IIrtigo 99 do decreto-lei

rentes 'lia exercicio de 1946; ii. 2.627 de 26 de setembrô de 1940.

Diretor- Presidente

Exportadora de �1adefral Vale do
";"" --; �c' '�� _' '. ,-"'i • �

,

ItaJaí, ,11l A. ,.. liquidação
. • ,," 'I' '_ , .

�
�

..

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA.

Ficam, pelo presente, convidadOS aS

surs:
.

acionistas desta saci edade; pa
m comparecerem' o as-sembléia geral
ordinario que se realizara �ó dia' trh
(;) de" março próxima \'indoúro, às
quinze (15) haras do tarde, no lugar
"Ponto Chie", em' Rio do Sul, para
deliberorem SÔbte o seguinte ordem
do dia: "', ,'.-

Suspensãó -do' estado de li-

Eleição de nova Diretoria
e consequente alteração dos estatu-

tos;-
30.) -. Eleição dI) Conselho Fiscal;
40.) .,_ Assuntas de interêsse geral

do sociedade.

Rió do Sul, 19 de fevereiro de 1947.

OSCAR CORDEIRO Liquidatàrio

,

h
I

..... Cooperativa de 'ronlum.o doa,Operariol
da Inda.irla Textfll:om••abi'a Berlol,

Re.p. L'da.
:

,_ - i � -;;-
----

Assembléia Geral Exttaordinarid

I
seguinte ordem do dia:

Ficam convidad,os os sacias desta lo. - Reforma pr;ucial dos EstGtp"<

Cooperativa o comparecerem à Assem- tos, (ort _ . }3) •

bléia Geral E t d" •

2 '-A -

X raor l""rIa, que sera 1), -' umento de Capital.
realizado na séàe social, nesta cidade, 30. - .�5suntos diversos ,

à rua Floriano Peixoto, n-r_' 1847,
-

no Blumenaü: 25 de fevereiro de
dia 14 de março dQ corrente ono,!is

'

LEOPOLDO FERRAR(
16,30 boros,' para deliberarem .,sobre o 1;-

- -

"t Pre�idente
J>T '-,

�--------,' �

Anuncie Folhá.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� _��.�. �_���._.._� �_.__·��·.,__.tt�··_�·�r�. � �.====�_���.&

lJlUID" ·s'ensaéional.cotêio·inter'IIlUDieil'al, logar�ao domingo no gramado do Gtlarany, o.União
Gràflcà, de Joinvlle, e' o CODlbinado' Caravana. do Art desta cidade.

do Clube NauticoOs ·S.rl•. Dr� Antonio .Vitorino Avlla Filho

Ameri�a. O:pamo da discord.ia:;
Vitorino Br�ga

-- ---"-- -"'-'-

�.�l"
.

-

. -= �ull;"";�. ou :�q.,..

'Empregada
PRECISA·SE UMA EMPREGJl.DA 00 MESTICA.

po·. INFORMÂÇÕES:':_' CASA DAS MODAS

li..UMENAU ._ 'RUA 15 OE N9VEMB RO, 367

Esse gUinde.. educandár;., man tem curso 5eclJnd�!i� .. c�mpletl)r' •

com

cidos� �
..

Ginilfítili"e Colegial. (Clnssico e deJítífico�.
ESéOI,.A �T�Çl';lICÀ; DE· GOMERCIO (�econhécida) .

.

,�".E X. T.E R N AT O

f'pi;lcQ, .de mat�icwa pare todos os c.ursos: d'e 15 a 28 de Fevereiro.

R�Rinjc;lo de culasrem lo.. de Março.
.. ::_".

.ª�m��ri;a,de,M.}��a:l�
: .(�I.·ltlZ EM FLQRIANO'POLIS) .' .

i'ini'LOS D�CLARA'I'OfRIOI N-A'fURAI:.IZAÇõSi
, 'E"fleã'rrega.!se -té quaisquer 2lSSúntlls junta ás re�

partições públicas de Blumenliu, };'lodanópfrli$, Rio d�
.liilteir"ó São Paulo e' Porto Alegre - AlII8i8tenda �emea

. ESCRITa'RIO 'P'ARA O VALE. DO ITAJAr,
� Rua 15 de Novembro UO 415 - �j, andar - sala 1

(Alt� li'" A C 81JitaV) �._. li J� li M Pi N A l�

fjcvÍlld4es de Viena,' Áustria e Rio de Janeini}
.

Cin�rgiiiç.t'hefe do tfospitol Snnta CQtaring
.

.' .

. AltG Ciríli!iiá, operação do bacio, estomago, vias biliares,. utéril,
• "·eN•.....:,. filelirilcirúõgilJ •. ,Molés(ios de '.' .. $enhora'i•.. CirurgiQ':jliósNl:a·

iIÍoIiII....fllliiit.Iiiii?; ,

'.' '.' c;.. .

'..
'

.

C:;ii.� &iii H�: .. , fi n ti los .IS vi t11iónii'.
H,üMiNAU: - "'HG!.ilital St.mta�Clit(ifiiili" �:- .,

MARCINEIROS _"' BO M ORDENADO - CASA· DE

RqsSMA RK: i.TOA.

.� .eO�,·�__"", "_"'__� _

,

�.

á entrada

e 'Walter Strauch provocam a

da CíJrlejrtl

,ç-'-"'·�#::r.��-��·r.-:��.z·��

'�;-f>_'� -�- :�:��. t.)�;;�

Revigore
o fortificante

, ..

o orgaals"o ·com

PAIlA ... w,uwaso ta ardia
• couecuir il&6de e be1íl ..tat.

... b6' como Nutrill Feito t_
___ eleméDtóa rtVilotiut<:l,
.i1itriI , . rortificailte que se

IIr! ii." pita Wil'lbatei' ii

irlif(ua& ii II dUilumcio.
ia" 4. ai:hiltoi 1:0010' de
� fiai coa'falacálçail.
"I li de piiilda'�

Comentei"s! na., cidade, ..qtI&, dado o direçãa do clube,. mos se a deve exi

desentendimento, à véspea do Cerne- gir doutra forma, mals slJa'i'é"'e mais

vd, .enrra, ,0.5 -.sr; c. y'itorÍ.no.�r(iga pre-. branda, pois o talão do último mês a

s.id�?t� do C. N. Aemrica, r:' srs , dr.
.

supre perfeitnmentev: 'Sim, o talão. do
Ávila filho. e Walter Str.auc:h, aquele

I· ultimo mês iI entrada do' clube, para!
ci,g�dGO ��. demiti II da �e�ideÍtcia. do o SÓtio conhecidc, satisfaria neste� .,1

�Ulf.� que.L �am dedicação>e :z;êlo�' vi- [' dios de �ornavat. A.
certeira se ex;-.[·ob;'· diriginda.

.

gíria com mais vagar, sem correrias.
, � Dilrll�te os dias de carnaval, outros' Achamos tazoà'ieís . as' pondercções

nt.o·.p�d"'Qm i;;gressa'r no dube por'áa, 5r5. dr. A'vila .Fllho e WQlter!
nw

..
�

.. t�f�m exibido .�. por.ra. are.spe.cti-j
Struuch, mo� s�mos dos . que.

pensom.\VQ Careira de associndo,
.

que o. sr , Vitorino Braga tem se con-.

; Os srs , dr. À'=vila' Filho e W�lter duzido muito bem na .direção do clu

Shauch, no :�enlonto, 'estran_haram � be, não podendo, 'pois, ser aceita,' sem ---'_;�-'_----�-=���=""""_�==""==,,�

litÍtCiram por' dé�Qis
.

rigQrosà� os exi- mais nem menos, a sua demissão.

ii��ías quanto à' cateira
.. ' .

_
! Devemos canservc.-Io ii testa do A

;

: /li clirr;eirâ -' e' êlils não: deixam de mérico e solucionar o impasse surgi
hi;-,. raZGa - é necesscric iI organi- do de maneira condigna. pará:: ã.:nb<ls
%�çi�, il identifiéação':' dó sUcio,· ii as partes."

Marcineiros
.

TERRENOr plano, com' 20 me tros de fre�te, livre de
.

.

1.
perímdro urbano, para construção .dS

uma ca�a particuiàr, CU

MOV�IS .
CASA, de preferenció Bungalow, de recent•.construçGQ •.

.

';' ·Oferfas 'detalhadas Q Caixi:a Postal 4. ,

.

".

'''''��.

I�R!§IA'�][§Dlti1I'�O���R�C�A��vliJIiJcfiT'��O.[tJH�i.·· ,,,c�����:����:��:.:::::!' I
!Xl �J lY'. ler Evatt, recomendou a enceno duma

l �
.

[2}' comissão regional paro o sllés�e do A·

� Os Com peões do Ar � I sia e nti Pacifico Ocidental, afim de

� �l' promover o bem estar dos E.tados no,

I§I � I vos d�sta orea com o Japão, dizendo
.

fil' fi) ! que "" se deve permitir o este o de- I
'lÃ] CASA no AMERlflANO S A IAJ jsenvolvlmento de meios poro uma guer
!Xl'

.

lJ . 00 rcr de agressão. O trotado de pazf§I .

.

,

.

ii . i III d�ve prever o cOl1trole da industria in-

.i) Rua 15 _ 481 Blumenau iii temo do oJpão, até que os noções
'� � 'unidos estejam fartos de qUe esse país

@lltJlllrill�U�jJJ��r21�� 12l�1:21�f§J���lf!iJ pode coduzir seus proprios negocias
noção pacifica.

..
.

.

Empresa Comercial

�rOS.SeDbatner S.

-.-�- � -- --_

PERON ACUSA OS COMUNISTASR.
Buenos Aires, 26 <Unitedl O

Partido Comunista publicou uma de·
cloração qualificando de "absurdas"
as acusaçães lançados ontem pelo pre.
sidente Peron. Como se sabe, Peron
disse· que os comunistas estavam ten.
.tando infiltrar.se, IlOs organizacões .tro'·
balhistas, para fins excusos.

-

--------

Rua 1S' de' Novem
.... bro1 8,5.1

'r
,.' .

Blumenau

OFERECEMOS:-' Artigos. CQrnova tascos: - Confetis - Serpentias e Mos

COMPRAMOS:- Céi'q de qbelha, quolquer quantidade,
I

I�-·
t
.I .

·1
, r

enchente, no

,.

i _

'fif���._.s:J'-"" �:

\i
',J ,'t�J.

.

"

ti

(GARRET7)

".� ...

r :
TAMl3�M' a Snra. poderá

.

esperar
tranquila e confiahte o seu filhinho.

Prepare o seu organismo 'agora, no

período da gestáção, para um parto
feliz, úsando Gi:'aVidiria.·

.

'Coriiprov'ido pela exp�riê.ncia, usa-

do há muitos a.nos, no Brasil inteiro,
Gravidina assegura a gestação normal
e a saúde do bebê.
Dévalor inestimavel tambem na fase

do aleitamento, Gravidina é.indicado,
pois) antes, durante e depoisdo par-to.

PRODUTO cientificamente el..bol'!tdo, G,,z'Vidina pTOpDrdoTiti ao'oTganí,mo
� fúnciimltmentó perfeito na gmação e assegura o desETlva/'tJÍmmto sadio

1iD. ttU. Cuid�' d� si e de w. filho -, agDrll - com (jnwidi;u;..

demissão �o se, PEeiidente

do CIIJbe. Digna de el9gío� a presidencia
._""--_._---- --_

l11oditicação ministerio
o PRESIDEHTE DA REPUDLlCA TEN ClONA SUilSTITUIR ATUAISOS Congestões do fígado?

FlDB!NE BERGAMO. Em
todo lar previdente nunca
deve raltar FIDEINE RER.
GAMO, indicado COm gran
des vantagens nas conges
tões do fígado, perturba
ções gastro-intestinais. :Nas
boas farmacías e drogarias
uu com o dístrtbuídor R.
A. Marinho & CIa. Ltda.,
Caixa Postal, 245, Curitiba,
P'íU'itfiá.

.

�...I

MII·jJ STROS -...,--

Rio, 26 <Meridiotlol) - Volto fi ("õe, Q serem feitas no seu ministério,
circular CE noticio da subsrituieêc dos

I ocrescenrcndo que não trata-se pro.

.

mil!i5tr�5, afirmando um matutino qUE
I
prjament€ duma 110';0 recompcsiçdo

o Presidente da Republlca jà tem mil1isterio�, mcs sim do substituição de

completos 05 dados para as mcdifkc- J alguns ministros.

DEFE A

N0 Cognac de Alcatrão Xavier
•. estão combinados, de uma ma

neira muito f'el iz , POd"fOSOS elemen

tos calcificadores e arejadores dos

pulmões, bem como excelentes ex

pectorantes e calmantes da tosse.

Per isso, êsse extraordinár io medi;;a

menta constitue o meio mais é[;caz

de combate às gripes, resfriados,
tcsses e rouquidão. Use O Cognac
de Alcatrão Xsvier para livrar· sé

d€.sses males. Em qualquer tempo
- no frio ou no calor - O Cognac d'e
Alc3trão Xavier é sempre um bom

remédio. Compre hoje mesmo um

vidro de Cognac de alcatrão Xavier.

.,

AQui ESTÃO DOIS PONTOS MUITO IMPORTANTES

"�'
PARA A PEfí?ZA DE SÍJA SAÚDE:

.

,"�."%i" 1.° - Molhe· ... como um pinto, ma....

'��_
J ,,," tome Cognac de Alcatrão Xavier -

" � Depois de uma chuva, de urn bânho
f

" __

" \.
OU de um golpe dê ar� um cãlice dêste

� <:':.- "............. r�mc?Jio o re!:'guardarã das gripes, pneu-
0_�y monias, etc. Tenha-o sempre em casa.

2.0 .. O legitimo Ccgnac de Alcatrão Xuvier 56 é

vendido em farmócias e drogarias - Os bené!kos

resuitados d&te nlCuicamento são;' devidos no a)cat�·�

C &tos demais eh:mentoB medicinais que só o CognBc:.
de Alcatrão Xavier contém. Compre semente o legíti.. �',

&O - vendido üpenaa em farmãcifi.. e dro�a.riah

L
marcG "Polonor" -90 litros com porta de·. vidraça de pouco !ISO, em perfeito estado. Vende· se por preço de OcQ-

I

! SfijO. Trator com: COMPANHIA HE ,1MER·INDUSTRIA E COMERCIO - Run 5Õã PalllÇ) 255 - Telefone 1385 •

.J

o Sell

estôlllago
dos males (Ille
o afligelll!
Use o Vinbo Paty Amargoso iiii:!íiiI!'SoojB;";;"_,,,,;,,,...=-__óóliiíiiiliiiii

para combater a �zia, a fla

tulência, as dispepsias, en�

fim todos os males do f'stú�

mago. Um cálice (1<) Vinho
Pat)' Amargoso tomado dia·
l'iamenta, autes das rt'feições
- além de facilitar a digestlio
- wnstitue excdente aperi,
•

C
�
h't.rvo. Olnece a USélr oJe meB�

Il).Q (9 Vinho Paty Arnllrgolio.

PllTl' i\�I}\RGOSO
-� um ótimo ,ramtdio paTa lO at(imu;:o I

.. �
_.�_- --

_-- �
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r-ecorrheoe

surpreso à magis.tratura cqtarinense '05
últimas nomeações para o Egrégio Tri
!Hmal de ) uctiça do Éstado. Não que

I\IJ\TU'TINO- .

Paris, 26 (United) - Os circulas conferencia

o governo sovié'tico o -direito
OUa

o Exmo. Sr. Dr. Oscar Leitão, ínlegro Juiz de Direitnda
Diário, critica o Tribunal. de Justiça ... do . Eslqdo

BLEfÁ ITALIANA
Ui)j cargos públicos torllar"se,io um prêmio

á cempeteucta, á Itonra e ao tl'abal-bo e Dão
ravaees e dádivas, feitos com o mais acÁntoso
despees« á opinião pública. Há bt'nneaçfies que
equivalem a 'verdadeir�s prDvoca_çõês".

-

confiança 00 sr. De Gasperi,
d2 revelada a noticio de'
ções unidos considerariam invalido o

tratada de PO% entre Os olíados e a
regime sério e respeifàvel, capaz de

Itolia si a Assembléia' italiana não o
arcar com as maiores dificuldades que ratificasse. Aliàs, no ultimo discurso

I
-..... u w : o momento exija.. Os cargos públicosO Exmo , Sr. Dr. Oscar Leitão, in- Santa Catarina. E o que se torna De Gasperi frisou que a tratado 50- .

.
tornar-se-ão um prêmio à competên-

p
A

teg'o juiz de direito desta Comarca, mais desconcertante é que mcqistrc- . ,
mente seria cumprido por parte do

revedirigiu em o dota de- de 14 do corren- d N I G
'

CIOa, (1 honra e ao trabolho e não fa- I lio, como e san ulmorães, Maurilo I d' di
to 10 si a Assembl.�ia Constituinte

Ite mês à direção dêste jorcnl, a cor- Coimbra e Mario de Carvalho Rocha
vares e a rvcs, feitos com o mais italiana o praticasse,

t' I'
' acintoso desprêso à opinião públicata seguinte, só dada à pubticidade ho- O" Igos e eOls servidores do justica, _ ,

.

, •.

- Ha nomeacoes que equivlnem a ver-
ter- cGtannense, Integras por todos os ti- . ,

-

_

. doe/eiras provocaçoestulos, tivessem permanecido à mar-I
.

'

gem, esquecido, justamente por aque- .

les que est
..

d .

d I'
' EJs porque, ilustrado sr , Diretor, as

avam no ever IM ec ma- .
.

v�1 d t' I .

G' . r�centes Indicações do Venerando Tri-
c e apon 0- ® 000 overno com!t' .

,

merecedores d '-. f'buno' Catannense, cuja Circunspecçõoos cargos preenchIdos' .. .

E ."
Trib I

e respeItabilidade sempre foram reco-
na greglo ri una. Fatos que tcis .

\f .

'

I
nhecidcs e proclcmodos, constituíram

v eem ccuscndo triste e dolorosa sr. Diretor, acarretam a le dI'«esespernn- eso adora surpreso nos meios foren ,

ça e o desânimo no espirita· do
I

'd E
.

.

s quel ses o stado e" em especia, na sua
I

-"�_� ...",__..,;. ,__•• <_�. �._._ .. ---.,;.-

�r.c�n:cldos ao serviço �o direito e da m'lg;slr lura, tão digno quanto às de- Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 1947 - � Il L U M E NAU
Justiça, arrastaram a existência, deci- mais do nosso grande e portentoso

I
------.----.,-----.----------

os nameo,los por indicação da Colenta dindo e' julgando com sobranceria e' pai;.
Côrte nfio sejam juizes inteçros, cultos dignidade, levando-os 00 (lesestimu-Jo C

I

fi
. .

t j I t·
.

I t�::fi��:�;j,;�;i:i]�:::;;.:� ;,";�Eif:::�>::;:,:�\:::::"::� ·'::�m��:}i:}::i;:;.:�'d:;';:"i�' :u Gon�fa�a rneu o ( a p j I í ICa (lall ira
I

.

t, '

.

rança
Roma, 26 Wnitedl

bléia

UMA CARTA
.

.

a inclusão das clausulas de auxilio
je, por ter, infelizmente, chegado
de à redcçõo ,

Publicamô-Ia sem comentõrios:

Sr. Direror do "A NAÇÃO".
Nesta.

NUMERO 341

.
.

bem
.

informados revelam que o tratado tro grandes.
de paz entre a França � a I"gloter-.
re prevê a. inclusãa das clausulas de'

auxilio militar e economico mutuo,

frisando-se que o estado do projéto do

tratado esrô quase termi nado por par

-t� de a�tos funcionarias do governo

I froncês. O tratado, .diz-se, poderia
I ser dssincdo em Londres antes qÚe Be-

.

vb. lniciosse
.

o v.inge.in o Moscou1 on ..

1iJ de Mlirço serà lnqugufarlil (i

t"', S.

�:
....

.

pIes otn da 05110 orgonisação a que,

ainda, C" �à adstrito. Queremos ver

uma n"'nifestação positiva de vida
utir, dc>< rssaciações criaods.
A rroposito nos recordamos com

saudade do smemoraveis congre�.os

que a F"·1.eracão das Associações Ru
rais do Rio Grande do Sul promove
(lnuQlrne�'�. A êsses conclaves mag
nifícos r""'o"recem delegaçõe, de' tô
das os rj'indas. representantes dos srs.

Prefeito, Municipais, do Sr. Interven
tor Fc,(ll.'r"f, Secretarias de Estado, ,en
fim de i'nl I"do, o qUe hã 'de mais
represent- tivo do Agricultura e 1 Pe
I:lloria s:;iichas e, do outra, o poder

p,iblico pGr 5€U5 reprfseõirontes miii;

II'r.n'-u�III« �-·1·,11r., d- "G'... U u_ Ul- Y' ilOi (Umpiifhümos u
�

Ct€_deilciados, estudando, di.cutiudo, ,iliccridád{ e honestidude de pi�jlÓ5i- .

r.heC;m€fiio, cOi11il1puito preexer, da d tprocurun 0, C'on.tmtoi11;;1l1 e" {j melhor, tos com que 5ÔO eloborudes, nlém do
i ..,dfi; or ijuõsi todos os mumcupos do solucõo noro os problemas que se h

.

. I"

li-I COII €Clmento j)iO{undo, no ussunto, de
rótüda_ ExcrlC'mente numn época em presentam.

.
cada um dos seus autores.

que (l (,;se di? produçao que 0550- São se' " ! d t. I
.

•

iS r,.IOS, em .gero, e tl'1ll1il- E, o ,we é mni. importiilite, o moia.herbo o PIÚ; ii "OUSO primordial do Ih" mtelisú' mten<1) e nrnf'cl'G no es
'

d ' _

!
Encarecimento dn ,"i.da; "não jiodia se tud d

"

d

..

r

... ',. I -

I na 05 Gutores e compo!:to de iomCiH

,_ __.
•

.

. r.
.

o a grtm e lliimero de trabalhos
I de

.

conhecimentos, apenas pràtko5,mQI3 ol·Hrtdno �!::::e mQ.VHi�anto QSS(]- Qpreiantodo�, titi'OG,és doe.- nu-'lS <0-0 d-! ..... :.4·"
- .

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

• ...... u,,, l"iiIeZIl aos conceItos e li pre- norio politico IKÜdi"ttl, eli! virtude da
c,,,,tHj1 "e CUia atiVidade sá ('05 é Gpontadas slIgestõeõ< e deb-t'_,o� o'. c'

-

d b -

ih
..

I' ,____ '. ,

- .. lo'. • ,SilO as o seiY;;;!ioes que co erilm curta G!i.e ·en�i.ou. '00 presidente' .Dutra,
,ç.tn e�I'C' ílr a melhOria qualificativa e assuntos mais variados.

-

.

unicnmente no CGmpo da pràtic(i. Elas _co-nseguirnos _folar-lhe. '0 sr. -G"st5o
1ji.lillltit;:;v:"a dü. nossa produç5n agrico- Apenas paro darmos
I

umo SpijUfllG nao 5e ,Pjlortam ....1' trutados, não fo-
a c flG,t,,;il. idéia dG atividade -'os. " congressistils,Pelo qiie sabemos, deve-se.o exi,ten que se Extende aos diversos aspétosc1.J de5�1i, ofyoi1isoções à feliz tniCill- da situação agro nostoril do Estado,.

ti
.. crevem com dados !::oncretos, produtosjiva o Govêmo do Estado que, �trr.- vamos d' •

-

u u repro UZIf 05 tltuOS de alguns ele largos anos de observação e ex-

",�; .seu� rCI<resentontes nos municípios,' e�t udos apresenta,lo.� - e QUe extraímos jJ�riencia. Apontam o que està erra-
iolsplrOll e congregou os I t d ,i. um d .

d
,

e emen 05

a,._
QS anais o Congresso Rural:" da e indicam o cominho a seguir, Sã"

c "s'e .... , �e lhe ?fiaurarom capazes Mocõeç: - As indústrias ,.

polabor",flore' precl'Q50S e
.

d' ,

(1,.. ("!ln' "'i t:'fl ., ••
agrafla'S.... _,3 ln lspensa-

r S 'nlnente a novel 105- rloOranc'E'nrc'i ,1�",,"1 or�rl'r(1r " solu- veis do Govêrno Que, comrl'eendendo a
,
.... ró;; "OS b' t" I

-

(' le IVOS vIsados. 1"'(1 no c0anerativismo A' d b d.

P"-ciI...."
. alU a mu- no reza e propósitos Que os animo,

r .

"
'. aSSIm, com o bafejo" o-I tua dos rrodutores entre si. Câmaras os auxilia nas SUllS pretens�es, com .,

'(:I", n' nos<o,
. Assodações sabem. d� comoensacão. Pedindo nrotecão. que _ e_starà ampàrondo, nõo ha. duvi-

("h"! pÓ·''-rn C'"Intor

I' h dcom o apoio irres- nn� mOln os e triao
_
aue forem asta- da, um dos setores mais importantes,t. 'to ,,-- no,j�"es públicos.! inegavel- bpleôrlos opias aar;cultore, F d

r-rntl' f 'o rl "

I'
_

d . .

. un 0- �m que se fr.nda.a economia do Esto-

A.

r ·OS maIs Imoortantes pa-
rn" o Sindicato ri". madereiros. Pe- do.

!' n ey f'l dos suas atividades

I'
din'" a h>rminncõo J� ':"0 f' AI S

M
. n�. errea e- anta Cc torina jà deu os primeiros

"' " ,mAnia, responsabilidade pe-
arete e Ouoraí. Sobre o propagon- passos para realizar obro idêntica,I, <li" ",-te'· � cI lo '

..

_' ..
nclO' proveItosa cabe 00$

1. I) '�0,,1 M'ltor c Pedindn n res- proveitoso e patriótica.
r",.,_ erl'" ln.e-tidos nos cargos de di- �:'"ir;;? do i,."nn<fo <obre ti folll.. de O nosso opê�o poro que, em bre-
r·r�n. to QUl'm cunip Flnndres. P d' d
• ,

re a parte mais e 'o o diversas provídên- ves tempos, se (�escortine nova era
, ... 1' 11., �I., tnrefn' r;,,� P"1 f d F '

.

-. compreensão elas r>Ynr ., mtlcult,,-�. Ppdin- r!e soergllimento dá lavoura e pecuà-Fr."lirlar'-s '. I ,I
.

o otm91r e trabalho per- i
,) r�rn"'e"dar o Laboratório Pasteur, ,ia cotarine�se,' com a. atividade das

r' .

·�.,_tP. � r "';"'nol no sentido ,le con-! A .... D�Jot('J .. O ....� r,,;n�t"lr ... " .

I
'. 'uos assocIações rurais, pmpqradas i

r .Lt"r � r""'ranco e difundir o es- 1 T;;,"<: - Trocán Animal Cultivo ;;clo Govêrno do E,tado e por todos
r· .. ·to ('!'� .. t')ci(Jti"o J r ..f

•

na c asse, tornando-a j ,C�no de Acueor e Mandioca. o, que .compreendem quão aflitivos são
fô,ça r� 'citavel ' ,

AIno cenarlO econômi� �ool Motor. Contabilidade Rural. os problemas que se nos deparam, ii
� � E��. CIli tura do Mandioca. Recensenmen- eS�pra de solução.

11,�al"'('"te, não é tarefa. faci! de to Agricola e Zootecnico do Rio Gron-
recJ.!%or, requer muito t . d d S I U Aempo, mUIto .] ou. m prendizodo Agrico-trabalho. Ia em Cruz Afta. Novos Mercado�

acra a Producão Rio Grandellse. Co
mo s.. póde diminuir o custo da uva.

Estrados de Rodagem. Exportação de
Laranjas. Secomenta da., Frutos. Au
xílio diréto a Produçõo. O cruramen-

t·l50 hü muiros mez ss

fi�ndf1çii(j dê Avsocicções
cn- v d '1 i ii]: do cnr.�F;T�Gmêi1fO

\ii�lJ. fiuúHsGndo. O- sr, Gastão

�fi! iiitOi"i!lOÚ que d�Y�.·à ��güir
"l1ii illirti os ��todos Unidos

Rurais em

s. h'l',dimenlos que venho mantendo, 'lr'" de cn reter j}(i(ticlilcr.
ncentucndo 05 demtircl;es vis<lndil di-':

. 'I
hlimlir cs de'�i1f8i1d;meiltu5 ne politi- I. S. Pcml'o" 26 (Meridion,.1I
c'. estadual", crcrcsccntaniÍo: "Tenho

I

putacn
montido ent�ndimentos' com o sr'. Á-! scdi:;ta paulista nn

demor ,le ilürros, ;;;complln!igdo
grunde numero de amigos do PSi) <Í

poceres de diver5GS COffl'llres. ' ts-

jloi� dF, varias tentotivos. pma entre

vi tm (I. sr. Gr.síüo Vidi[jll!, qUGfldo o

seu nome l'iporel:eu novomente no ce-

zem citações de autores froncêses,
hesmanhó;s ou norte-americanos, es-

V�digol -disse: "Em· finh<is ijerois, can- jlert;l que li minh" �lllaçiio' d� bons re

firmo ·.G5 noticiiis ti propo,ito dos' ,;ii- slIltüdG5 e que' São Poula coihG os fru-

ta dos nossos gados. Contribuiçõo

to nós que representamos a pova
.

nG

Parlamenta" ;

Com respeito (i suo. possiyel escolho
Secretaria do Educação, "dion-

"Tenho vito muitos noticias ti

Urge, r.a entretanto, que o movi
mento iniciodo não se limíte ao sim-

ANUNCIEM NESTE DIARIO

pura o eSh,do da$ forrageiras exóti,
cas - Cooperativismo. A criação de
percas no municipio de liuí. Comba-
te 00 Carrapato. Os Silos. A cas-

trcoçõo ele vacas de invernar. A va

cinaçõo d� bovin.os contra os carbun

�ulos Hematico e Sintomatico. La-

Preciso de

boratória Bio Quimico. Construção de

1·�.......�",.·iIl!Io;· .. 'm' . .,.·''' ...-

1 r'�
"FilI'�

-=y
-- - -� �,j�I.r..

í __ :

FATU 1ST A�
.um frigorifico. . Comercia de carnes.

Bolonço paro godo. Auxilio ao estu

da de um frigorifico. A raça Nor
Pelo leitura atenta, de cada um dos

QUE SEJA BOM CALCULISTA, TEtlHA DAnE tiA f.1AQUIHA DE ESCREVER.

R,CjDOEFO KAIlDER

a
•

mara.Vl Ih ..

ln
Oistribuidorel )

e!D )Sl:a� Cal3rlna

a da. d u s t'r i a Q u t o' ro oh'i 1 i s t i c·a.
ktepU:ieU!�u:!era UMe�aa Ltda" .. Rua IS de Nov�mbro 10:15

Ofícina m�c�ott.':3: Rua J�ão Pessoa-IIR
.

Blumeoiu,! Sant I Catiiu·ín�·
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