
fi lei nem o direito, senão o terror amanhã, pGr fatos, que o sr, Ado!!-
armado, E' algo de t

Iopos o ao pre- mar de Barros não 4eseja ccmpcrter-
dominio da ordem juridice porque" se como vencedor. Um, tal espirita

.,

oprimindo os que se manifestam em I de condutú nlio vai ma� para restnbe-

J () R N A � I atitude conlrario 1l0� atos do seu ,90-llecer, entre 0< paulistas, a atmosfera

..��-=-����=.====,,======��=�_�_���==�Il vemo, se tran,forma num odioso ms- d� harmonia de que e.les carecem, O
. j........... trumento de intoferancia e de despe- .

h d
.

t' t d
•

\ ccmm o a JUS tÇO parQ o os e o
1 ti�mo,

.

,
\ que deve procurar ó cidadão, decidi-

, Conta o sr, Churchlll, em discurso,
depois que Foi apeado do poder, que

.

te objetivo, tendo o sr, loõo Alberto
! estado aqui tratando do assunto. O
I
sr, Alberto Posqualini está tombem

I €molvido no coso, Apuremos que os

ofgoni-
getulistos eStõo tentando er-velver o sr

Grande

vclce tem sido mais que relativo, e

,
se inspirarem em sentimentos

suo a1ltoridode nula nOS conselhos da

"dO Iit .r'-'lllD'" "'1I4"uC'lldos de D�I!', :A�mlCordiolidode e de justiço, A vitorio, política nacional. Assim, o autoridCl�
,

"" ...._ ... .a.... :'"- .,., 0::11 41.4 .IL .... 110 prelio das urnas, não passa de um

à·f Id d
., ...

)'
., .... "

'd'
. '

d de do presidente de ,São Paulo é 10-

,I *,'�',u a' es aos. p .... O(f> 11 nres episó io, que os qUe governam são". !ilJI, � Alo .... .::11
tor primordial poro que a provineiachamados o esquecer,' se eles preten-Foi assinado o de- . - bandeirante recupere OS forças perdi-

d' 1 G'!' <:ónti criticou o regime ditatorial, 1 'RIO, 12 (M,) - Reuniu.se a ,Ase pessedista .. revidou, ,verificando-se se. deni encontrar, como recompensa dos
Ip ornato eorgc , " .,' .,'

d [daS
e influa, como convem, na "vo-

, -

d
.' Acusou o sr, HeItor Gurgel de ter senlble,o Constituinte ,do Estado do rio incidente, que o presidente da As. suas ações, li alegria o dever cum-

I
-

d
•,coml5S00, por OIS

"d f R' prido, uçoo o pc I�,

mÁ 'd' s t d
' . , eXigi o, orçando Manoel Lopes (i lO, Falando no reunião o deputodo sembléia' PO%' termo,' , O 'sr, Pascoal deses, coor enor o es u os e IRICIO-

d Ih '

'

Ai d C Está o sr, Adhemar de Barros fo- Mas essa autoridade sá lhe po e

tivas oficiais rel.li,tivas fi imigroc'ãa di-
or- e trmta contos e mais o retira- oliso� e astro acusou os usineiros Dcniéle; 'co'mnista,' requereu informa- j"

,
-

-

" lando todos' os dias num "back-grounrl" a.lvir de um governo, que rel-!no, pc o

rigido, em colaboração com os minis- 'da mensal de um conto e setecentos c.am'pistos de estarem t:riand,o a si,-, .c;o-es o' resnel'to dos med'ldos em fa- . d r t s como

,
- ..' de toleroncio, que é hoje indispensa- m"nos, a maiona os pau tS o ,

térias interessados e demais orgãos afim de que. pudesse expolrar uma tunçõo de dificuldades dos plantado-
d b Ih d d B M d d d s forca"yar os tro o a ores e arro on - vd para felicidade do seu :periodo, expressão a vonto e as suu

-
•

fes' de cana, Afirmou que os

uSinei-l d 'd V'
-

-

f50 e o Re e loCa0, que estão em que se inicio dentro de uma ou duas vivos, Nado impede que o uturo go-

r�3 estão pO,sando mO,1 o sasfras, além
s;luac;ão de miséria: semanas S -"

t I
vernodor' trabalhe com o partido que

dls$o com otrazo, ape%or dos grande"
' ,'.',., ,.', , ,

' e ROO eXls e, no momento, '

• fur.dou para se eleger, Isto porem
lucros auferidos e que sõo do corilie-

. não implica que devo subordinQr o

cim.ento da todos. Aproposito fe:t
. . . . . . . . . . . .

chefe do Estado Q sua conduta como

mI·'l·lar \ ��n -::��;;�m::�:e ::di;�:i�:::::a:::� :0'::: 't'"r� b'a I.ho ' tio, O AS,p'11
modos em favor <{os plantadores de U U -, Tendo sido o capitão Prestes uma

cemit. O sr, Hip�líto Porto retratou . " . das forças" que asseguraram tIO sr,

di j
o cambio negro, salientando que uma ,

f Ih
. Adhemar de BorfOS fi vitoria, fi pri-

O ::�:O,!hDenrO le C 010 pesso� mesma com o carta de raciô:

'e" a o o ministro da faZen-lmeira vista p�rece qu� ,0 Partido Co-

lIcmento, .
não el1contra prodúto em iii munista deveria participar do govet-

governo mandou aviões militares bom-; -gol'efno; , , -enqoomo 'lião se reune a

d� O g'
• ,,"

no, Se tal acontecesse, isto equiva-bordear os pontos fortificados, como ,Constituinte,' . , Niteroi e· São Gonçalo, sendo aSCaPvrael� I u r anisara a CO· leria o um desastre, Nossos verme-
segredo militar, O governo descreVei! ç"o� absurdos, O sr. Tenorio

a operação como "ação punitiva":·
-- -- --

mis� ão 'para preparar a lei de oleios �::r:t�::�s::ta;fQ,/1I1 f;l:osr �":i.�:
Posados, 12 cur.il"el) -'- Dois via· ,"

N:Ã0 HAVERA' ALTERAÇÃO NA
jcntes .chegados ele Assunção, no Po-

CONSTITUIÇ-O D
O PRESIDENTE TRUMAN VAI RIO, 12 (Meridionall - A impren. os necessidades do novo governo,

. .,

A A MESA i Iroguoi, dize'" que a re,volta não é re-

1
sa

'

f t A I' t t b 'I I I'n,

, _ ..
DO SENADO

ln armo que, es e ano, o' orçamen- r lon o om em o Joma oco que
sultodo de divergencia:, entre partidos REPOUSAR NA FLORIDA .' DASP d

'"

d dRio, 12 (Meridional) Segundo. hl Ia nõo será ('(aborodo pelo DASP, o eu iniCIO 00 estu o o novo
politicas, '

I
' •

Ih" f como, vinha sendo feito desde o ini- orçamento, afim de elaborar o e,bo·
Em v�z disso surgiu um desocorrlo

notlctas co I as em antes outorisa- ''Washington, 12 (United) - Obe-
entre os grupos rivais exercido dos, não ocorrerá nenhuma alteração decendo 00 conselho, médico, o presi-

cio !lo Estado Novo, r
ç� do ante-proiéto o ser enviado á

do
"

b lI! d'
Comara, tendo mesmo sido convidado

b b .no constituição do meSa do Senalo, dente Truman ,de:xará hOJ'c esta co- O tra a o do DASP, aprovo o com Iso re a distri uição de cargos ria go- ,

C t' uando na vice-presidencia o sr '

'

r I I' cf
emendas 110 ultimo letiiS:lotura pro-! paro o direção da divisão de orçamen-

vemo, Os rebeldes' seriam membros on ln '.' pita" para ti guns (lIas e repouso na

I
"

"I' , _ ,

duron I do propiro Partido Colorado, a que Melo Viana e continuando ós repre:'1 Florida. Truman embarcará logo de-I
vou ser inteiramente folho, não cor- to, em organlzaçao, " sr, Junqueira

o sua I perience .

O' presidentê Morin'igo, ",·E sentantes udenist:Js João Vilas Boas, pois de ler Q sua mensagem no Con-, respondendo á realidade financeira e Ayres, Entretanto, apurou o mesmo

Plínio, J'ompeu, e Adalberto Ribeiro em
i gresso, em que. recomendará a con: I I jornal, será nomeada pelo Ministro ,la

'SeUS' -respectivos � corgosJ de �e9undc i cessão do auxilio norte-americano a t
--- --_ --- -_- -- t Fazenda Q comJSSOO orçamentaria, G"

Fccretório quarto secretória e suplen· Gréd,o; poro enfrentar a pressão co-I, •

fim-de
. preparar i. lei de meios de

te,
I mu.nista. AnUnC1�m ne�to foi "01 1948,

iUftiços, ,qlle nos deprimem, como do

tri,te emprego que ricos desabusados e

illconsc�entes
o

nos oferecem dos seus

ganhos - poderia o sr, Adhemar de

Barros, corrigindo algumas des$os in.

justiças, ab;orver, dentro do arcabou�
co de um partido socialista, o maia
r:a do eleitorado sovietico, O capi
tão Lui>: Carlos Prestes alisto cOmu

nistas no Brosif, porque exi$tel� figu
ras do copita lismo priva ti,ta, ,que fhe

I

garantem um rico caldo de cultura,
para conservor e propagar suas dOIl-

�8 Paulistas Iruslaram o movimento �o �Drl Nerêol��I::}�E�0;t��::::�:�;
classes que trabalhem e

, Orgão, dos _Diários, Associados

ao Calete em 51

----- --.---------------------

SÊLO COMEMORATIVO AO

CENTENARIO DE NASCI
MENTO DE CASTRO ALVES

Rio, .12 (Meridional) - De ac�;dó

DESIGNADO PARA 'ESTUDAR A
usineiros
criando

(jUê 'amigavelmente,
sem a intervenção do justiça.' A' aeão
foi proposto no Set/ma Vara Civil'de

,d�signondo o

Batour paro, em

tuduúis para. os mesmos fins,

Feira Livre em Duque de Caxias, Em

seguida atacou o ex-Secretario de Se·

9Llra'nço Agenor feio, '0 deputado

administrativos federais e funcionar

cerno delegado junto aos governos es-

ameaca
'�

�uro'pa

'Ttuman falará

di%endo.se, ,que

. A

overno eno
4 -_c ."'6'.

o P. T. 11. AGUARDA A PA- flAVRA DO EX-DITADOR.

Rio, lZ (Meridiollal) -- A Conven.

ção Nacional do Partida Trabolhista
foi encerrada sem' ser posslval a es,

colha dos novos dirigentes da parti
do. Tem-se

-

como ,certo a reeleiçã�

cPaz ,. .. ','

lV1Ca
ASSIS CHATEAUBRIAND

FETROPQUS IQuitolldinho) -- Que maior necessidade de se dissolverem

é c Estado? E,' uma entidade, a qual os partidos (pela menos os glCindes
dI! sr•. BaetQ Neves,· considerende -es dr,ve oferecer apoio a todos os cidc- forças. qua pelejarllm nos cemieios]
serviços

.. prestadas. desde (li sua fundQ, dõcs, sem que envolva a sua interfe- enrretcnro, indlspensevel se torna res

çãli, tendo mesmo sustentado se rios rencia, risco PO!(I quem quer que se- guardar UM> ambiente de tranquilidu-
• emba.tes superando es obstaculos de ia, O Estado, que constitui uma de dos espirita; e de confiança lia

toda sorte, Aguarda-se a palavra do' ameaça para os que são contra o ação dos dirigentes eleitos" em plei-
sr, Getúlio Vargas, presidente do por- partido que momentaneamente detem ti) tõo renhido, e por margem tão

tido, sobre o "assunto. os suas ülavancas de comando, nõo é pequena, Será grato constat .. r-se
-.- --,

(ln o criar uma ordem interna, na Qual
não se reflitam 65 efeitos perturba

uma senhora dos suas relações, oriun-
dores das paixões de partidos, exa-

de de um desse, Estados bolconiccs, b d I f
'

d
'

•.

cer a os pe o renesr os comscrcs .

governados por tironetes saturados de J
'

Id d
'

ti' b d-' Compreendemos CI campanha eleitora!
crue a e e ln o ercncre, 00 50 er o,

, .

d II d I I
eXCitada pela matefla InflomoveI da·es ereto os conserve. ores nos ur-

nes, depois da I.J I '
a:lltroversia dos programas e dos

- paz, ex!: amou ueso Q- .,. ,

d "P I, Ch !t'II' A
I .(oelas. Ces,sodo, porém, o Em.lllite

�
o, oure sr, ure t, goro, os

adversarias vão fu%'ilá-to", Nos países i nos u�n,os, o que G tod�s se impõe é

totolito,'os e' t O
o espirito de coloboracao no terreno

loque' ocon ece , s que'
'

d d I
I cclministrativo pato o exito das me-

detêm a autori o e estalo; se COII-!' .. ,.,

ld J -

h P
dlClos que aproveitem o Interesse, un-

SI eram ueuses, e nao cmens , ar
�

,

f I"
pessoal da comuahêo , Prolongar a di�-

isso se apresentam como IR a tveis .

cordia, após a refrega dos comidos,
é um ato de iniquidade, que só foz

A. instituiçães manejadas por eles,
deixam de ser orgãos de direito pú-
bl d' t'

.

! Ih I
comprometer o bom senso do povo que

ice e e JUS ICO <OCtlJ, opore os
,

t' d
.

'b'l't ,o tolera, aos individuas destituidos de
ces ma os a POSSI I I ar a convsven-

,

t individ " espirita publico.CIO en re 10 IVI UOS, para serell'l ep I.
I

cedes como maquinas do orbitrio dos: Em politica, o maior triunfo que
dominadores efemeros do poder, A I pocle alcançar um homem é vencer o

paz social não existe nos países to- impeto das proprios paixões, A se

tolitarios, porque é sobre o extermi- gundo vitorio, que preciso atingir o

nio ou a humilhação dos vencidos Que sr, Adhemar de Borras, uma vez no

se fundo o governo dos que vencerem. gover.no, depois de alcançar a pri
Combater, pois Q violência e os pai- meiro, é olvjdor que foi, olé. ontem,

estimular o solidariedade, de-
apenas um homem de partido. Cons-

Nereu Ramos. Em M:nas Gerais, se

gundo apuramos, c manobra estó, sen

do feita pelos srs , Benedito Volodo

res e Bios Fortes,
titucionolmente argani:rodo o Estado,

cumpre trocar o heterogeneidade por

ticlario pela homogeneidade dos es

píritos em torno de um piORO ndml
nistrotivo , E' preciso que esse plano
seio o soldo Que, por cimo dos faé
ções, uno o taba bandeirante,

Fa% 15 anos S, Paulo deixou de ser

uma parcelo ponderayel' da soma Fe
deroti�R. .:.1)I:I!1l '�,'ffQl\sfor..mai. em li.m..,�._
ple� pedra do xQdte� da ditadura, Sel�'

tal 00 exclusivismo da facçõo, que lhe

dei:, os Campos Elise<ls,

r·artido outoritario, da

!laria do Estado Novo,
mesma cate-

Sobendo-�e
que 'as massas, que o seguem, f(uem
no em resultado das clamorosas ill'

Sóo Paulo, 12 (Meridional I - O

Diretoria Estaduol do p, T -' B, reu

resolvendo hipo •.

HU'go Barghi 'e

rancores reciprocas,
vivam, sem

A paz civica
assento em nivei$ sadios de existen"
ciG, que eliminem a revolta das mas
�C5, que, não têm ou que têm pouco,
con tra o egoísmo e a cupidez dos qUIi>
têm ou têm muita, Por outro, fado
(I pa% civico subentende' um �overn�
isento dessa debilidade

.

dos espiritos
primarias, Que supõem que CI vitorio

Ilic� comic!os significo o desbarato dos
od"ersarios, Governo sem vigilancia e

critica da� forças ojlosicionisto.,
orgonlsmo sem sai que o· I1reserya da

decomposição,
> ,. < ,..:__ti
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'IIo'l -" Vende-se por preço de ocasião uma

�açaO I
coso de madeiro no. _ Be�o _ �09UQrí
(perto'!ló HO$pitcl Sgnto Catarina I

d S. A. uA NAÇÃO" TratQr com Andrecs - Leiti$ ou Otta
Wilie.

�i;etor-Président�.; Edmundo Monteiro

Pirdor-Gerente: Rinolclo Feitrin \-
I):ret<lr dé Redação: Hemani Pôrto I fMPREZAENCARRtG�OO DE ASSINATURAS, .-

E ANUNCIOS; ._1 """"";'- IOTIO YflLi':� .,]li":l��·-
_, . ..it.

Auto Viação CQtorinense
D- II b tG

.

Blumenau Q Curitiba - 3 horas II. f. Ner er eorgBluemnau Q Joillvi[fe _ 13 horas '

l.llllmenau � F!or;(iRopolis - 13 horas:
Illuemnou a Itajoí - 13,30 horos I
Blumenou a laraJlt<tl - 13 horas .

í

Empre:za Auto Viaçilo Brúsquense l'Blumenau- a Bruscue - 9,30 e 13 horas
TELEFONES MUITO' CHAMADOS:

EXPEDIENTE

!-

-x-

ASSINÃiURAS:
1<.nl1ol •• •• Cr$ 90/00
Seme�tre .. Cr$ 50,00 I
Trimestre ..

. c-s '30,00 If. Avulso •• • • Cr$ 00,50

fdoçêo e Ofici�a S. Paufo,2691'"eIetone: (proyisoriamente), Hotel
,

Würges, 1365
Caixa Postal, 38

íl\E;'RfSENTANTES:
No Rio; - Serviços de Imprenso Ltda.
\r"fa Getulio Vargas, IEdi!icio Odean

Sala 802
Em S. I'(lulo: SerfÍços de .Imprenso

Ltdo.
Rua 7 de Abrir, 241

Informações Utel8
.

HORARIO DE Oimus

ASf�,iaç9lYéomerdQI e IndustriGl, 1430
Automov"is:
13ÓO -- 1200 -- llJi -- 1100 __ 1333
Co;;ós de Molas:

_1051 -- J400 - 1170 -- 1245'

Cóletoria Estadual __ 121&
Coletoria Federal -- 1382

Companhia Telefonica -- 1321
Delegacia Regional de Polido:

G�bínete do Delegado -- 10Jé-A
Exepdiente - lOTá

Delegada Imposto de Renda -- 1104
. Empre%1I Forço e Lu:!'; - 1327-A
Estrada de Fe�ro S, Catarina -- 1011.

Hospital Municipal -- 1208
H�spjtol Santo - Catarina - 1133
Hospital Santa !%obel .._ 1196

L A. r , C. -- 1271
I. A. P. I. -- 1256

Mercado �unicipol -- 1120
Ministerio do Trabalho -- 1143
Prefeitura Municipal -- 1163

. Posto di! Malaria - 1466

Telegrafo Nacional - 13'3
JNCENDIOS:

€iluda - 1148
Hering 1199

Uma Grande
Fonte de Lucros

.�
E' c titulo do interessante fo

lheto .que se envio gratuitamente às

�essôlls do I nterior 'e dos Esta'dos que

qUe desejam ganhar mais dinheiro sem

·pi'ejui:zo de outras ocupações. .Escre
vt.· p�.ra. REX' STUDIO' - Caixa Pos

tiol, 1616 - S. Paulo.

DR.

- '!II..!

ADVOGA1!O

2° andar - �ala 1

Ricardr; Jung
Ciru7'gi/ioDent-ls'la

CODiUit�8 aí! .:Uai
ca dlJ dr.
Zimmermanri

Rua 15 de N01-'. 595
t al!dar

Oswaldo.' Gomes
Nóbr�ga

Ca�tofio de.
REGISTROS DE IMOVEIS

E HIPOTECAS

20: ()fic:i�
\ El)IFIGIO PQ fORUM - Blumem,1I

C A -S A

fUNERARIA F. KREUZEi

Ruo Sóo Paulo - Fone 11GB

Serviço fimebre do �mp11l5

otE o melhor
. . �."",

"

Dr. Camara
_(Reprüduzido por ter saidc. com incorreções).

B,lumenau
ESPECIALISTA

�'--�
ClinÍf;:o em geral -- Trutamenfo pe

lcs Oondas Ultra-Curtas
COllsultorio: -- Travessa -4 de feve

RELATO' RIO referente á gestão dos negocias do exercicio
"

ser apresentado Pêlo DiretQrio. ii Assembléia Geral Ordinária
1ia 28 de Março de 1947; ás 8 horas, na 5éde social ir rua São
rm Itoupovo Sêca - Blumenau,

Senhores Acionistas:

Cumprindo os determincçêes da lei e o que preceituam

ADVOGADO

Escritório. !-'-"��'f

- .�.
Ruo 15 de Novembro .1043 I!lumenfllll 22 de f_evereiro· de 1941.

BJllmenaú - Sto:., Catarinll (Ass,) FRITZ LORENZ
Diretor-Presidente

anuncie
NESTA FOLHA

I -_

Ulmer' Laffront
.

CORRETOR

ALUGA·SE
iMOBILIZADO

edificios, etc.

Uma sala para dois- rcapzes ou

moças que queiram morar ii ruo 15
de llovemln�, fia' centro da �idade.
Informações nesta redccãc ,

"
.... � � _.. .. .. 2.214.6s4-,30

16.64&,QO
154_017,20
510.002,40

Maquinismo •

Móveis .

Utensílios
Veículos . •

DISPONIVEL
� .

",QIXQ ..... 201.587,'20
616.75J,IiOBancos . •AVISO

r'
Deverá se� rifado, no próximo sába

d". impreterivelmente, pelo . Loteria
Federal, um ród;ô de marco IIZenith-

REAtlZAVEL AI CURTO E A'. LONGO PRÃZO

transoceânico" .

Alguns bilhetes ainda se achom
venda com o sr , Carlos Techentia,

Portidpações '.Ó
Títulos á receber

497.000,00
.•�2,QOMO

L;456.3.37J�0
.814.'991,30

4.339.93(30
7�8 -,336,�0 7.9;:; . É62,SO

.

Materiais . • ........•...•...... , •

Produtos em estoque • .. ••••.••••••

Veode-!e Ouplicatos u cobrar Comissões • •

I DesPÍ$as
-

; •••••• i.'
., {>o, •

,_

'.F.rdes • • • .. •..••• ,.; _

.

Impostos • •

Contribuições ao 1.. Á. P. I. • •••••

iura� &. De5�onto5 , .•

Contas Correntes - Devedores ••.••Um radio marco "Zenith" 5 vai-
vulas e duas vitrôles, tudo em perfei
to estado de conservcção ,

.�:. '..
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Preço de ocasião. Vêr e trotar com Ações f-\lcionados • •

o sr. Valentim - Hotel Wuerges -

Iloupava Sêca.. li. _;I

.....

Fique livre de
..

AtIA, f/16E5fO!S
�EPfSO <fI

Iff=

lo � J/I. ':" �

- usando êete
ótimo medicamento

Digestivo eficaz', o Vinho
Pat)· Amargoso é indicado
nos casos de dispepsia, fla
tulência, aziae demais ma

les do estômago. Tome, dia
riamente, antes das refeições,
um cálice do Vinho Paty
Amargçso, aue - além de
facilit'ár a digestão � cousti

. tue excelente aperitivo. Cú
meoe a w;.áclo bGje mesmo,

�ümD
•
i'-8m.ãdio para o

--Este ê o seu ;ornª1
f'
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A

Ona é unir-se,

sarnento, í: harmontser-se com, to�
dG G, natureza, ê saber, .omGr. '

'Converse com 'o seu .preprle ElI'
'

interno. 110 intuito de afastar-se
do DESEjO que reside, em taça de

ouro cujo
sanda-se inteiramente
VER que,' por, um'a estarda reple-
to' de urzes e 'abismos leva -o eo,

e não, apenas, no

mov.imento� de Iqhi�s que, mequl- "

IIG!mente, prC!nunéiam frqses inex

,pressivas ao penslimen to

OS ,CHO'QU�S ENT.RL

HINDU'SI;4a-,corren- E MU:ÇUlMÁNOS p.UOCUPÁM.
OS MEIOS OFICIAIS , ,'.

,
.

N!iYQ Pelhi,. 12' ,(U.,itl!d) ...:... .-(0.
1:1-';',. sociQ ,do firllUl s.._ A:t.fté�inif,&.',lr- � dr�,ÚJ� OJiéi!lis. de )lIJ!ia�" .estéi,o .pré�7 .

�:I!j)(l4.<!� co.',!" o � )<!ssibilj.do�,!, ,:�� •. 'fl:'i;
o schóques entre hindús. e muçll,lmono�,
que: dev_asta.roll! a área de, ,Lah?re,
pOisélm .se • estender g i (ueo' suieste da

facolio% em pontos exi.anhos e
.,

distantes,

'Faça, com alma e sinceridade,
Sua ,préce diaria e ,obterá tudo
Qljiliío de que necessitar, uma vez

qUe o mereça, pelas suas atitudes
e bons pensamentos.

••. .J! .. ,
-c j'�.-_.

"'Bol11 Jesus"

Esse grande educol1diihõ> mnn tem cimo seeundário completa, com

ciclos: - Ginasial e ColegiaL t Clcssico e científico).

ESCOLA TfCNICA DE COMER CIO I Reconhecida]

EXTER NATO

E'poCE! de matricula para todos os cursos' de 15 Q 28 de Fevereiro

ReRinicio . de Qlllas'em la. ,de Março.
_ ,

,--------------�� ----_

Recebe quaisquer merccdcrics em depósito, o" menêis

per;gllS��Pósito amplo e SECO, junto 00 ., d� o.i(:����iJ? :Üii-'

!'h�.; �!h

In�ustrià
..

Texlil
.

"Algolex" S. A, Empreza de
VÃO

No· ·CONG-RESSO .FRAN'çêES'

DE GH.itt:ôioi;'IA .

·ASSEMllLE'IA GERAL ORDINARIA

lo. CONVOCAÇÃO UEMPRA',·.!liI__"__"�.!P"I.�...p-.'"P"I''''''''_-� " .

li

São convidados 05 senhores ceio nistcs do Indústria Textil "A!glltex S.

A. para comparecerem ii Assemblêlc.Gerel Ordncrio, a ser rellli�odg em suo

sáde soc.el, na localidade Rio do Testo, neste município de, Blumenau, Estado
;ie Santo Catarina, pelas 9,00 horas, do ci;o 29 de Mnrço de 19-t7, com a se

guiilte ordem do dia: I ��1IIM"·1II;.', .t,c... P''''�'
. 1) +r-. Exame, discussão e oprovo�âo do relatório da Diretoria, pare

cer do Conselho Ficsel, balanço geral e contas da Admini:tração, referentes

00' exercido de 1946;
;,
� i"� ·_"'z..;!7l?!.P�Â:��

2) '-,- Eleição do Conselho Fiscal;
3l - Outros assuntos de interesse do sociedade, I

Blumennu, 5 de Março de 1947.

T, B. ZADROZNY - Ci.etor-President-s

• :L, ,

�io GOlllart de A:nd�ode
Morais, para, sem onus paro o .Teseu
re, repres,=ntor�tn o". Br�sil

-

no � :t{o�o
'., ,,- .",oi< fI«

•

•

Congresso, Francê� di! GinEcologia,· a
reali%ar-se em Chat�1 Guyon,· em maia'
proxi�� 'e n� CóngleS$O de :'Ginec:olo
gig ,Ct;1memorativo cio segundo eenre

nari� do HO!i:jlit.zl' Dublin, G r�Gli�����e'
IIHSÕ cidade em 'jlllho vindouro '"

ANIVERSARIOS
", -� ,

,.

St.:., LIÃ PEREIRA �:

Na' data em curso festeja mais um
ano , d� . .wa, Jeliz tlXistenciQ ti simpa,
,tiea'l! gentiL ,senhorita

'í.-7�iiita filho dO�'ir." Perho
;1,. ".;;Iente ,nesta c.dade.· .. ,

!_·�·1't-� .....·:

o SR, JURICO I'ENTEÁDO·
FO I.. P.ROMPvíDO;

Rio, 12 CM.) - Foi
"

IVO OL1NGER
, ,

,.""",-",�--'
" Tránscorre 'hoje, o' aniversorio .. .:nota

lido:.. do. estimado ·.jo�am, ,lv.o, OliIlQlll'"
fíib� .do ,conc�ituado ,cidadã.!) sr, Jo-:
si OUngar, residente nesta cidade.

do $111.

QUINTÁ-FEIRA ás 8,15
JOHN ARCHER e MARJORIE LORD em, .

. "LAGRtMAS ,f .SORRISOSu,
,

A mesda mais a�redada dos ilTSI"d;eIl� dos" �n5' fifmts:·
SorrisÓs!. '

'

4ii <
'

.

O filme que contém de

c:oillllleto! "

« • Acomp _ Compl"
� 1,50.• ,

Úrgente p.: Ri., do Sul

1 mecGnlcCl: firme em maquina. de retificar .. motores. Silario inicial"

2 000,00 a 2.200,00.

2 mecQniCQs! Ajustadores Solaria inicial

lnformcÍçãe$ -' OfiCINA MECANICA

Ruo Bor�o Rio Branco' n .. 169

VENDEM�SE.
(

soo,

DiâRIO
por

AnUiiciem

"':_-.4; _.......,_.,." ,--_-.� ____'.,,-- �_--:- _

.;;
-:

-Ót,
..

'. �1

.llale�lls

.
,.

'

...
"'�

.

�"

,""�

,:�
'-

{Ofrl apenas lima apn(a�LiD ce
, '.

-. :.1

. �
.

, ,

',f.;. p

P
..a!&i1/fl � �

.' or 111t:eY 1
----------��----���--------------------------:

..

..

..

..

..

..

..
•
..
·
•
•
..
·
..
..
..
..
..
•
�
�
..
..
"
..
·
..
v

<>
..
..
..
..
..
..
�

Chegou a hora -das moscas en

trarern
, pap� .o: rol :das coisas

mort�s!. Incômodas e prejudí-,.
ehais à saúde do homem, agora

. po.de� ,se� eliminadas radical

mente, com o uso de DETEFON

- O novo .inseticída de "ação
permanente", à base de DDT.

Verdadeira ',"bomba ..atômica"

para as mqscas e todos os pa-

rasitas' domésticos" DETEFON·

é muitas :vêZes mais .poderoso
. que qu:alquer �nseticit1a conhe

,,:cido. Líquido· �e . .ação, fulmi-
,

'

nante, DETEFON mata .as mos,

cas, com apenas uma apl ic.ação
por mês! Usa-se de m ane ira di

ferente e muito prática: p.u;ve
riza,se c,om as bombas comuns

sôbre as .p�redes, janela�, mó'
veis, etc. Absolutamente ino·
fensivo ao hom"m porcpe só

ataci.:! os an:mt:üs de sangu=
frio. Faça a exp�ríência hoje
mesmo e l<:'lnbre-'se de gue
DETEFON rende, mujto, n1ais,
porque s6 se usa uma única

,vez, de trinta e.m trinta dias.

Aplique DE'TEFOX de aeôrdo eam·as IPi- .:

truçõe� escritas na lata'. Peça aos
_

s�us.· �i-. �
sinbüs para: tanibém_ imUIii7�ll'em; 2.§- 5:uã.$ . k_

casas com llE fEFO!\,. ÉSUibi'leça, assim,
unl vel'dadeiru ucol'd:u de i.solanlenton'�il-··- "

tre seu lar e li mundo dos Insetos n�ç.ivo�.
Coopere nesta campanha de .sane3lUe�to •

, f

,MA����u�a;s�IA.

�'Rua João Pinta, 13 - FlorianópoUs

�
.���-----�-, ����

'1.

,
.

:,
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te das joias que estavam guardadas
Delegacia de Roubos e

nos malas dos assaltantes, avliada em
um �proc$sto instaurado

mais de duzentos mil cruzeiros, ígno-

ira Livrede BI
fra aSSOAatitude. r,

.

•

Iro
- � --- --- ---o-- --,- ----

NA
DI1-\.RlO "M A T U T I N o

,RIO" 12, (MsridíonalJ -

conferencia, no momenta, com Q

Correio de ,Castro, em' seu', gabiÍl.,te, 'tíje sendo

_ '_ B i.: U M t NAU NUMERO 849

jornalistas de de% países' da Europa
-----o -

,

9partitam de Am5terdam( no Helendc, .'. /I
e»

-

1
. .

num a.yiã� do Co�ponhia
. ,HolandezG IA partlpaçao dos' uc:ros�d:'l AVlaçao, rumo a Montevldeo, don- .' ,�

.
'

. ....
. •

A instclcçõc, ente-ontem pela ma- mo não saisfaz ás exigencias e ós fi- casso, nõo só pelo fato de competir �e viajaram para' est�' capital. . OS COnstitue m a t e r, i .. anhõ, da Feiro Livre, defronte do pré-. nolid�des a que se .destina. com o comércio varejista, que não go- Jornalistas em questão cregarão, aqui
'

'�dia de "A Capital", á �ua Quinze de I Como é sabido, o aprovisionamento xa das regalias de concessões de li- a 13 de Abril proximo, devendo ex- com,,pleXfl.Ncveillbro, constituiu um aconteci- da Feira Livre, que funCiona as ter- vrc comércio, somo dã" isenção de ter.der sua visita ás capitais de São ..II ' !,I
f

'

'f 't I impostas e outras taxas tribufárias, •mente d�sintere5sante e

decepClonail_1 C;05 e, sexta s erros, e el o pe.05 pe- dJ por dois hofandezes, dois' portu-
.

' '

I instalada' em terreno impróprio num1'€, haja vista 05 comentôrms € o re- quenos agricu tores, que trazem os , Peulo e Baía, A cDmitiva é inte�ra-
j:>EfCU5ÇÕO de',agradavel que causaram seus �podutos e os vendem por preços !juezes, dois espanhDis, um. lIelga, um

I
' .

'b I d id como ainda pelo foto da mesma serno seio GO população bltlmenouells�.. mais ocessrvess o o as o consumi ar.
suiço, um inglês, um escossês, um no-.

Intencionalmente o governo mUIlICI- Entretanto, pelo que pudemos cons- verdadeiro benhcdo, sendo o local, rueguês, um dinamarquê� e Um suê-..

d d b h' d'f de preces en deserovido dos necessária sburrncas,
co ..upl, com essa me i a, procurou ene- tator não a I erença ...

-

..

l-iôa! iJ bolsa do povo, explorado ver- tre o; produtos vendidos na Feira c onde a população posso obrigar-se
I _

..

__

�_._._,
_� -'-

!ionhosomente pelos gananciosos ex- os que ,õo adquiridos no mercado VQ- J nos iias chuvosos,
" I' Pj'.Iula, VRSIplorodores, porém a crioçõo dessa Fei. rejista. 1rol Livre não co-respondeu á especte- Evidentemente, a Feira livre de Blu- Foi um verdadeiro desencanto e um'

tiva da população, porquanto Q mes- mencu constituiu um verdadeiro fra- lôgro II Feira livre de Blmneno'u, O

- ás terças e sexlas feirasFeira Livre
Rio, 12 (Meridional) -

cio no rios do Loide Brasileiro acusadosrondo��e ainda o paradeiro da porte de adulterarem o rempo de esrviço de

de técnicos' do
.

Ministérr opere, com.'

'ropjdez que impãe_'se,·. efet'uor
:
as ne- '.

. �€s!átja's pesq"iz(f$ e estuda-los cone'

M:nistro. do' Trabalho, sr . Morvan, 'Fi- ':vénieiltemente, oferecendo,' afinai, u�'
gueiredo disse que' a aplicói;ôo, do 'dis-' ante-p�oiéto de- "Iei que. disí::if:llitli1" a'.

IFunC I•Onar '·'0s do Lo ; tie a I'US t'§Idos do I r�u rie
.

:�::��: ::�st�::i::al com�:::tu: '::: matéria,' afim de, .p�sterio(ltIente' sult:"e
;

. J U b a ti·· . 'U U portanto, deve ser � examinado com o in�t�T. á '�preciação . do; Pre�i<l.ent�! ci�'"

, : maximo cuidado. Acrescentou que, Ré'publica, que, .sé com: eíe' e�tiier : d�,Mais. de SO §Dl'vidores esta-o eóvolvi"ltendo
em ,visto o comlpexidode do.as- oc.5(do,

'

i:::J �
• sunto, qUe cresce a palito de' conside-

dos n,O es-c�ndaio 'ror-se a variedade de tipo das' "as- f pôder

remedia contra. es riu

o Ministro do Trabalho
de tecnico$ par�
probte'mo'

comissêo
estudar o

uma

Rio, '12 (Meridional) AbOrdado sal empresas,. nomeou' uma

pelo imprenso sobre a' participaçõo
dos empregados nas lucros dos em

prezas, estabelecida na Constituição, o

PRESOS NO MARANHÃO PERI·

GOSA QUADRILHA
LADRõES DE JOIAS

São Luiz, 12 (M.) _ Foram cap

turados pela Policia Maritima deste
perto,' a bordo de um navio qUe se

destjnav� o Berem, três ladrões que;
1;3 dias a,saltora';' uma joalheria em

FcrtQleza, Foi apreendida grande par-

DE

RIO, 11 (Meridionali _ Corre, no i varias interessedos em conseguir em- por' meios fraudulento, se �nlma� .de
.

Falsificações prestimos sob consignaçõo, pelo que mi'bar� de cruzeiros.' Joao' Be�fo do
cor.:tra· fun- um grupo de falsificadores recebia SilvQ anteriormente

..,._:__ ---

DE CACAU
Salvador, 12 (M. J

....-

....

g-ordas comissões, A denuncio 'foi num inquérito administrativo do Lei
cpresentàda á administração do Loide de por crime identico, tendú' 'coSsada a

I ..

.

pelo servilor oposentoldo João Bellto autorizQção para . frequentor' as. de-
dr, Sifva, que confessou-se co-autor

I pendencias da en;presa.
dos irregularidades e' denunciou va,-

ri(,� de seus cQle�as como participan-
a pergunta qüe
'B�vin fará· o .5r..

OS EE. UU. ESTÃO �REOCUPA
DOS COM o MIi,RCAOO

Noticias de

o SR. PRESTE� MAIA RECUSOU
O' CONVITE .00 GOVERNADOR
ELEITO

teso

Joõo Bento !lo Silva encarregava-seNaya Iorque, através do Boletim Ame
ricano, informam que OS Estados Uni
dos continuam preocupados com as

'!la� r;-'<ervas de cocou este ano. A
proposito dos preços o Boletim infor.
Illil ql,{' (] cotaç50 do cocou bohiono'
poro vendo no mercado interno ome

ri","o, flue estava em 27 centavos, tem

fi pos�i"ilidode de alcançar 28 no ul
timo !:Eíi1CiIlCi (f findar-se em Murça.

!

parando . !O,na sua

espe-ra, esr' íongci" e pormenorizada.
W(j�hington, 12 (UnitédJ - Á em-

baixud'o .

§'G'lética informOii '(iQ De-
partamento de' Estado qilll o

J(Cidor Novikov (oi chamado a'

" C I S' A" "CORREIO ilRUSQUENSE" -_ --_ ---

0, ienl<lçãa Contábil, Comercial, Inclustriol e Imobiliária S. A,
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

r c confofi1lir:ade COIll o delibe ração da D;retoria são, convidados 0'.
!Tc. Á(Íoni.t:ls Q S� reunirem em As sembléia Gerol Extroordinoria, no dia
2') de morço de 1947, na sola de reu niões do Teatro Carlos Gomes, á rua

15 de t..Jovelllbro, nesta cidade de Blu:menou, ás 15 hora', afim de resolver
�ô�\rc 'r seguinte:

(j I _ proposta do D:rctorio, relctiva o elevação cio capital social de
CrS :.Soo.ooO,oO poro (r;; 4.000.000,00, mediante emissão de
ações preferenciais "00 portador".

L I - assuntos varias.

G:llInenau, 11 de mo;ço de 1S'47.
'EDMUNDO BRAMORSKI Diretor-Presidente

Comemorou ontem o seu nona ani- DELEGADOS ESTADUAIS ASSIS-
I versaria de eXlstencia o nosso con- TIRÃO ;.li.' POSSE DO SR.

I frade "Correio Brusquense", que se I
ADHEMAR DE,''!ARROS

,edita no vizinha cidade de Brilsqlle" Rio, 12 (Merjdi�noll Deverão
s(1b a direção do jornalista Ciro Ge-I cf!llparecer á posse do sr. Adhemar de
vaerd, tendo como fundador e proprie- Barros, representantes de varias Esta
,torio o sr, Alvoro Corv�lho, .

dos e dirigentes de pártidas, algunsI O conceituado periódico semanario do� quais' jó dirigirom.se para a ca,-'

II
vem se impondo no cena rio do im_ pital bandeirante. A' essa sol�nida.
prens� cotàrinense cOm desassombro de estaró presente o governador elei-
e altIvez na defesa da justica e da

to de Afagôas,
! CGUsa da bem estar da cole�ividade,
I Aos nossos confrades enviamos vo-i .

.

to; de Felicidades e crescentes porspe-

VOLTOU AO AR PARA SERVIR IA' CAUSA DO,MOVIMENTO
REPUBLICANO ESPANHOL

SERA' ENVIADO UM UlTiMA-.
TUM AOS COMUNISTAS
CHl�ESES

Fronteiro
_ Depois
voltou ao ,ar uma radio
republicana na Espanha,

._._,--- --�- ridades,

A PARTICIPAÇÃO _,DO P. T. B,
NO GOVERNO DE S. PAULO pensas desde a vitoria de

Levamos ao conhecimento dos nos-

S, Paulo, 12 (Meridional), - Aten-I
i clendo ao convite do sr. Ademar �e ..

I
Barros. poro que participe dO' novó!

f governo
constitucional de São Paulo,' (

I
diretoria do PT8, organisou uma lista i
de dez nomes, que foi i!ntregue 00,'
governador eleito poro que' escolha
Secretario de Trabalho.

guerra civiL

" ... F,"

r .�---------�"---'-'_;.-----

A 'v I S o Anu
• f'l..- _ '.

rrlei: nesta', ,Folha

r,1, 00 lodo do Café "Pinguim ", insta
lamos um pôfso de anúncios e as,i- I __

naturos de "A NAÇÃO'/. }' RENUNCIOU O PRINClPE RE-

Tôdas os pessoas, pois, que quixe- GENTE DA �ELGICA
rem assionr, ou anunciar no nosso

I
'Bruxelas, 12 (:Un,itedl :- O·

primei-Ijornal, poderão se dirigir 00 proprie-, r� ministro. ;omllle . H�ysmans onl!n-,
'

tório da Engraxataria Miro, 1) qual I �IOU que VISitou a I'rlnclpe r�ehte da
está autarizado pela gerência dêste Bctgica, tendo dado a conhecer que

Iperiódico a realizar qualquer transa-! este renlillê:iara o. abinete que" che
çõc de publicidade. fiava. 9

a
..

maraVl Ih a
..

1
DIstribuidore.

da n

)
)

- <ta_loB&aOes. .
.

� . ,

-;
�. '-

"

.

;-��:��.:-�:"'-
d u s t r'i a a U ,t o I'[) oh i ·11 "s t i c â
í.lepu�.cDl:adora "M�(ja Ltda" Bu� iS de. �ovciaJII·O .ois

OfícjQ� �ecalllc�:, .ua JOio" Pessoa, 'ljo
' .

BtumellillU � Saut Catarina /'

. ;.
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