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deve orientar-se de
tôdas

orma a

as raizes do hdiensmcextirpar

paragnaios mantaaID Folações
Os comuDistas bolivianos, uruguaios e peruanos piOmeteram mandar reforços
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lno, 22 (M�ridiQI!�H ;_ Conforme
.

.: •
tldiaritamos, ent:i)�trQ-se !lo' ftío .'0 se. Orgãó'dos Diários Associados
MtI::ímo Duorte·'.Bl1rdlln' ,idto', fundo-

•
•

'� _. ""·1.-:_. '

!'Iono . do , gOV.eTllO lIarogouio, opontQ-
do pela imprensa. mótutinll t:omb en
v iodo' j)jpecioi' de Morinigo DO Bra-
S" porá ,Çoflseguir nrmomento�
sufocar «I, rebeliíio.. irrompida no país
vizinho. Ouvido' pela

" reporta9�m, o

�sr . MQximó .Iordon declarou que' es

r-

i'
noticias divulàdas no exterior sobre o

movimentll revlllucillnarjo no 'seu pcÍís
•
não t,adúz.�m a verdQde. Classificou
o mov,imento ,qtJe vem' se verificQndo

'�.'!!� seu país "coma H$imples movÍmen-'
,

Y to �e; n:voltaso; selJl p,ossibilidodes de
a!conç13( .exito".

rergul!todo, sobre

com .us cOlllunistas
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.as verdadeiras"

f,�rç!l5' IjIlC co",punhom 4S correntes
re�eldes '·o!!tro. Mllriníg., réspandeli:
"O" .col!tr�fe do movimento cabe e]l
f"

... .

: .

,

..

c:ustv_oml!l!t,1! 00 Partido Cómunista dd
ruro;luai. . t.fôlI posso" oÚibuir o Un';
móvimento de carater .comunist�; ma!
os "comu!"i.stQs dominam, grande porM
ii" situação' e isso é. incontestovÍ!i",

.

11IQuirido 'se confa com muitos �déto!
II P. c,: ' par09uaio, disse "não" .

Conta, porém, com eiemeritos
v�l?r". "Indago�ii s� haveria a!gumG
'igoçQ�, no ,Iúeseilte momento,' entre
o, 'cómbafentes pllraguaios .cem. ou-

1 Rossia apoia o sistema de lovêllUO central na �Ieman�a
manifestou",se Eovc r-cve i à eJeiçã.0 pelo voto secreto

M"a""I�-s��u-m·'- e' "",'t'-os r·'flo·�p-a·:-c-qntr�ok:'r�. -a. edis'�;Pll·'n'a..lsr.r�o�:����!� .:�:;::d)ql;:- t �i:l::� oricnlar-5�, ,de tal f01'ma qUe pudes-

:5 U 1 n _ ... I L.. 1 bJ, tro do Exterior da U. R, S. 5., sr,
.§ ,

"
,.

.
.

MolotOY, falando aos seu, colegas dQS

.uqtiat,o gra�de$", indicou que era por

:ym governo central alemão, com bc-

5C numa Constituição votado pelo 1'0-

'vo; 'com um presidente eegivel e um

Sistema de duas casos no Parlamen-
. Moloto"!' ind.cou que seria por

com constitui-

FRANCFURT, 22 {Unitedi - Os 'lo incluirá
o snr. 50100d05 norte americanos na E_uropa bates c a

recin- passaram a beber. menos pore melho- sistema de cupões.
ro; o disciplino, A diretiva ofid�! que go Eyster, oficial d<1<;

I entrará· em �igor em lo, de' Abril, bllcos, declarou,
estabelece Q maximo de garrafas de um esforço por� controlar a

Essa c6· no" .

se defender
o; aliodos. o represento"te ,oviético

tombem defendeu a liberdade de

palavra, religião c reunião na Alcma-

nbo, e se manifestou pelo voto 5e-

,. I
creta, finalmente, Molotov mllnifes- s" extirpar todos as

O átaqué dos jornais britanicos contra: cu SIOnistas, tau que o gov�rno <demôa deveria rismo.

amerialn'os ; lítica britainca, como mal interpreta-,
: da aqu.í, é Q continuação da politica i

. "00'11-1 dp extermínio dos judeus. A Gron ILONDRES, 22 IUnitedl - O
, ' , .. Bretanha. .tem sídQ condenada ',c,m t.er ,_-

__: ..

sessão. dé ontem, on Senado, "Iy elegraph" secuni:lo'u hoje o ataque,, ,

a oportuRldade de se defender ,d'5- .-"

�. os . ioritalistll� indagaram como rccc- de outros jornais britanicos contra. osÀssUllçiin" 12' rUnitedl � Os ha- ."..' ,'.
'

" se o correspondente.
�

.

. ber o· inaicãção
.

da Comara Municipal siollistas' ameriéanos contra o decJa-
,,:tclntes 'desta: ':capita! foram

_ hoje 11_
• ". .

. " ' peira "'que' o n"ome' da :AYenida Presi- raçíio' de 'que a Ghm Bretanha ti-
l"rmaf�'S !I"arido" ,tlm aparelho rebel-"

E
III

d
"

t d I bdI' b' ",

" .... : 'dellté Vargo,:se'jó'substituido'por Cas- nah sidõ condenada sem que !he dê

VI en e' .' esca a . ro. ·50 revoou, pc a primeIra ,ver, a ,

.
"

"." '" •

'"".. "

cid.ade "b'" ...
�. "1',

...
"

'L tro
. Alves. A resposta fOI apenas: - : opo'rtunidade" paro, defender-se. O

,
"em ora, lIao ançasSe uombas, ,,' _. ,",

' ; "
'

W b·t
' .... ,.

.

' Nlla falemos nisto', comp!etllda sr". Stelle. "corre,ptmdente daquele ,;;;wr

d A t
. ao o s qn,te, as' nl,etralh"doras go- '., tau overnamentois enttora� imedíotamen-

com" 'uma
.

orgolhada' pelo' ex-diii:u:lor. jcirn"ól "na. ,P�l!'tsina� agora em: Nova'j Uaçao _
"

'. Iorque, disse que nem a AgenCia Ju-'t� em ação, "'dúrante cinco minuto� em ---� 'daiéa, nem" a sadeptos evtremisfas ;

Cata r'.•
-

ne.ns""e
!lU!! .0, aporeJhD 'fe'r" evoluções sobre i

_
_

__.

.

'J
.' demonstraram" desejo de levar o ca-

" cMJde, Ja'nçaildo .pcinf!etos de 1>ro- RESTABELECIDO O TRAFEGO,
so dos judeus ás Nações Unidas, mas

I
llogando,· "DÓS' 'o' qu'e 'u"rtiu; apare�- NA CENTRAL DO "RASll I"

" .,,'

�ue o '.'in;f.ervenção americano diré,t,a lIA Not.,;c·IO' .

t�mente, �m- "ter' osfrido donos. Os
.." .

. Rio, 22 (M, 1 - foi iestabelecido e o Obejtlvo de ambos os grupos" 1,!!beldes, tm:ídamorám �jnda.; �lIe, a_tê
o trafega da Central do Brasil entre Stefle dedarou que. o propagand.a I C' I"'Itm'ponhal'lçora, qllator1Ce aparelhos dá avia-'

.

..
�

-
• ,... ,<,' Rio, São Paulo e Belo oHrizonte. J6 sionista através do Imprensa amerl-

.

"çoo .pora91)a'<I. pos..'Oram-se para o. ". L h
'

"f I A maior emp, resa de transportes
I' d 1'''' .

. '

" partiram do R.o, no seU ..oraria 0- cana é insidioso e �presenta um a -

oco 0$. revo UCIOnarlos,: Por outro' .' . f t' e de' carga do Estado
• '"

'

_

. ,!lItual, o pauLsta e o milleiro, além so" da situação na Palestina. co ,e 'vos
lrodo, a falh. de qualquer' açoa . de CIl-" ue" . . "

.

d '�". -d·'
..
d

.
d" _\.3, destinado " Tres Bicos e Acrescentou que o sentimento on- Auto Viacão Catarmense S, A,

-Ivergo ura" ..CpvIS. e U05 semanas da '

'

,

I
_

1.- d' �., " .'"

'.; .,. "f: '... ,._. ,Re.r.e.nde. Os trabalhos de desobstru- ti britanico, resultante do questão da vem constituindo dilema pllro o solu-�c o_ao (J !l.!lerro c,v,· cr com que
d't

',' .. ',' .'

�

". '.'
.", .CÕ(• .-lo tunel 7" conforme adiantamos,

I
Terra Santa, nóo 5e limitou aos judeusse acre, llsse em,' engoéioç6és entre -. �

. • '. ." cão de um prab!ema deveras esca-
_."

.

M' .' '''.' ,

.

. so foram conc!u,do, as primeiras 110- ameflC!!nos. Amplas camadas da,"n governo .oe... Dflmgo e, os rebeldes
,

. r

povo americona acreditam que o po- t broso, dadas os l:irCllnstôllcio, de que
tendo em ·vista. ô estabelecimento d�

de

raizes

Este ê ô seu jprnaf
..

aSI-
iIIII 1!!111#

laça0

de loinvi le, secundQ
desmazêlo

de
contra o

a nossa

daquela
�

empresa transportes

Secundando . a n.esslI campanha, a

nossa confreira UA Noticia", de Join-

labra o' que chegou essa poderosa em-

tarinense.

Contornando o delicada

�foçções. prêsa de transporte rodoviário, que

faz o 'serviço de passageiros e car

gos entre os Estlldo, de Santa Cata

rina, Paranó e Rio Grande do Sul.
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situação
que

_

são razoáveis as queixos e pro- II que estão expostos .05 passageiras A E5COlÂ TE'eNleA DE
testas dos viajantes contra o desleixo dessa orçanisação de tarnspartes éo- AVIAÇÃO SEM' TRANS-
e Q falta de senso de responsabilida- letivos, seria o,onselhavel, a sauto,i- FERIDA PARA
de do direça� da empresa, que vem dades ipoiliciois estabelecerem severo PARNAM1RIM
-.contribuido poro o próprio descrédito fiscaliz�ção no horário dos Qnibus que Natal, 22 (M, I O Ministro da Ae-
da sua organisqção. O material em- fazem as linhas eotre Florianopolis' e arnautic:o, na lIudienc:ia concedido 00

pregado no serviço de transporte de Curitiba, mais, dessa forma, se não prefeito de aNtal, que acha.se no Rio,
pa�sageiros 'é ·um atestado frisante fôr de todo uossivel conjuro,. pela confirmou a transferencia da Escola

do ''luanto é lastimovel e';;-rpecária a menos será remediado em parte es-
I
Técn:co de Aviação paro a base de

situação técnica e materi"l dos seus ,e lamentavel estaào de coisas. � Parnam'if'im.

O

mente tivemos por cscôpo defender o,

,i�téresse .�e atender' aos reclamos dos
passageiros iue viajam pelo ônibus

daquela orgar\'soçíio transportodora,
coma sempre objetivamos iniciativas
d� alcance construtivo' que venham
em beneficio c proveito du comuni
dade. ;í'.,.q" ESse fato vem demonstrar,

uma ver, o quão desastoso tem

a administação da Auto Viação

H
� ro, dia
a d;as encetamos uma campanha

no do
não 'com o propósito de desacreditar

Viação
(I importemte emprêso, mos tão só-

20, teceu' comentários em tor

falamitosa sitL'açõo da Auto.
Cotarinense, publicando uma

carta que" segundo di:, teria rece

bido dos passageiros de um ônibus,
protestonda contra o deficiência ma

terial do, veículo énl. que viajavam,
acentuada a missiva que os referi

dos possoçeiros permaneceram v'árias
horas á beirei do estrada, oi n;tercê
dos caJ)ticho� da sorte.

. Rio,
ltepub!,icII vetóu

ciais oe

datilografos do Ministéria ao Educa�
ção,

. benefici�da� pelo �eqéto. I�i
�54) de 7 de Janeiro' ii e19�; os Van

tagens no menl.�o . ..stCibtÍl<;c14as.
�5se o rpitn'eiro, vito áposto pieo
II! ,:h n<"lç<ÍO: Poro cÍelibérar�m
peito, forom. convo(ooa$' 'pelo Presi
(Jente dI) Senado, as duas casas da
20n!lresso, que téunir-s<!-õ� no Pfoxi
mó dia 29, em sessão conjunta.' no
;'alaeio Tirode�te5. ,;S H ohras.

Entretanto, ,o panorama que se nos

deparo'
.

ante 11 desorganisaçõa e de
ficiência material da Auto Viacao
Cotarincllse levou-nos á conclusão'de

II reunião:

orasilair08
300

"". o proprietario do hotel, sr. Al
berto Quatrini Billnchi, que osbe' o mo

do h;tle-' vel desta excursão
.

a I!uarujá, sobe'
ao quarto paro acordar-me, que é soa

do a ultimo boro por o jontar_
O que mp tr: aqui é visitar o Cen

tro de Puericultura, doado por aquele
fIleu nobre amigo a esta prefeitura
bolnearia. Não sei de criatura mais
sensivel ó dor humana quanto o dono
elo Hotel contribuído poro a nossa

c!impanha de Redenção do Criança
com o Centro de Caicá, no Ria G:'
do Norte, quando um homem
d" Norte, quando um grupo de senho
ras paulistas me procurou poro falar
da poss;bilidade de dotar Guarujá de
suo "ri�iar célllló de pueriéultura,
Elas haviam já levantaGo �mo peqüena
somo, de 30 ou 35 mil cru'zeiros, em

fc; tas de coridade. Pedi-lhes que fi-
CO'�em tranquilas, Propus, dias de-
pois, 00 sr" Bianchi, contra 11m credi
t<> de que lhe obriamos de 250 mil d·; uma nação. Não existe nos olhos
cruzeiros, o doação de 200 mil 'para a doces e meigos do sra. Joesfina Kha-
c�nstrução do Centro de Guarou;õ" li� um traço de cabotinism. Elo se

se reveste, aliás de fatores pre;udi- carors, verdadeiros monstrengos e Recusou ele "in !imine" II abertura do

ciais á propria coletividade. 'calhambeques, os ;uois teem propor- crédito em publicidade, nos Rodios' �
Quem tenha viajado ultimomente c:"nado' llmo série de pre;ui:;:os aos Diodos Associados ,sem embargo de

p�los !inras Auto Viaçõo Clltarinensc, passageiros, que, ás vezés, correm (I I
,er t:rn cliente de nossos empresas,

d"1
.

d d risco de perderem a vida em aciden- Autorirou-me incontinenti a, apllnhar opC! era aquI ator a SItuação e esca-

tes, provocados pela incúria e desma _ cheque no Banco com o qual trabolha-

zê!" dos diretores da componhill, Vu, � as obras foram logo inrciadas
por d" Lohr' Rego; com a competen
cio, energia e tenacidade que lhe �õo
habituais.

'

ville, em <I sua edição de quinta-fei-

ma;" sos:-egado c menos patusco do [etivos qUe ele tem em vista. Àssi!!!
(!l'€ li hóie. Em todo caso, depois d� nos �aavd Renata Prodo, (I') tempo qu�
atravessar l:m envoeiro impenetravel erer perfeito &e GUlmw;!i. E CO"
no Serra, desse !ogs de que, o Cubotôa cluiu;

t�11t � .. p(ivi.eg'Ú!"f�I�_;i�,tensidap� ,$ :0, ''''''''',"T'lIda 'fez-- qu.e-. 'I(lj;ê lonç(!r-,'J I!
extensao

.

da cortino de neYo�,' des"e'm- A

empreendimentos de filantropia de-
borco em Guaraujá, tomo dentro 'de
uma chuva irritante, dois dedos de
agua atlantica e durmo. A's 10 La�n prcm qualquer missão que se lhes 11:0"-

GUARUJA - E;tá morto e quase

enterrado o cornaval de rua, assim co

mo sucumbiu o entrudo, Seu lugar
tomou-o o carnaval dos bailes, dos re

cintos fechados, com os canções cario

cas, ao soar das quci. (JS foliões or

ganisam org;IIS brancas dos cordões.

Aqui, o. hotel perdeu o caro ter deser
tico que ele reveste tontas vezes que
o tenho ocupado, Baila uma m,ultidão
da gente alegre. fazendo um cernevcl
ÓE' danças, sem lança-perfumes, sem

serpentinas. Os que se chamavam ou

torro o augusta principe Conefti e as

serenissirncs princesas Serpentina c

BbnogQ fOfam destronados, Nossc
b(1cho regional, outrossim, está eposen

fado. Parece ille estamos em Nice
0\1 Veneza, com um carnaval onti-tro

picai deste, Bebe-se whisky como se,

estivesserno., na I"glaterra ou no Ca
nadá, Como colorido humano, como

cor local, como pitoresco, estornos de
O a 5, Com os desregramentos e os

excessos do passado, valia a peno con

servar o Momo que se foi, em vez de,
trocá-lo pelo Momo discreto, caseiro,
obrigadO) a whisky e outros elcoéls alie"

nigenas,
Não vim " Guorujó pelo Cllrnova!

senão umo vez , O hotel era morto,

mOls

Edificado o predio, eram precisos os

utensirias, que o .sr, Octavio Rocha
Mirando logo se apressou em entregar
pois que agora a fillalidade co l. B, A.
� essa mesmo! consagrar oS seus

fundos á defesa da infanda e da mo.

ternidade. Hoje, em companrlia do
sr. 8ianchi fui visitllr o Centro, que
se bem ainda por inaugurar, Ia se

acha em pleno funcionamento, Acom

panhol'-t!05 dona Jozefina Khalir, que

foi li companheira da nosso amiga
Prado, no faina de remate dos obras

....-�
sido

Ca-.

x J
ÁSSIS CHATEAUIlRIAND

do Centra, e a qual por sua vez, "

filho da condessa Marina Crespi, doe

doro de dois Centros, que infelizmen·

t,� .cinde não foram construidos: o de

Rio Preto e II de Belém do Pllrá,

E' extraordinario o que donas Jo

sefina Khalir 'e Renata Crespi c seu;

companheiros do Conselho Diretor jii
realizam no Centro. Eles dão 300

mamadeira, por dia, o que supero a

capacidade da obra, Observei os fi-

cherios, onde as fichas começam (j

ser preenchldns cem o mesmo desvelo
por exemplo,' que se verifica no estu

pendo CHntro dos fabricas de Severi
no Pereira, em Sorocaba. Por sua

vez, com uma inexcedivel colt:!b�façi!o
do sr. Alberto Bianchi, Guorujá dis

tribui 900 sopas escolares, sendo ',o

Hotel Guafujá c o Centro .a mt!trh:
... ':"-...�"-

-»,

,'odessa iniciativa.
O que é tocante, aQ!.!!, e P!!n! isto

dona Renata Prcdo nos '!!(!!lima a

atenção, é o concurso das domas li

banesas no exilo do Centro de Pueri
cultura da cidade. Eleso se entregom
a fa:oo :10 organizaçõa
com um zelo edifcente .

dos serviços
"Sáo apenes

insuperaveis na boa vontade, como !lI!

vontade de oferecer ao Centro as me

lhores 'condições peru' a exilo dos ob-

nos senhoras sirio-libanesas poro tra�
bolhar. Elas tomam a sedo e. cum-

fie, dentro dei esfera dos serviços
.

do

i!,stituiçõo,
.

á qual somos chamados o

colabotar" .

A dotoçõo de recursOs

mente privllclas, com que trobal!!!:!

exclusivo-

",qui o Centro é enorme, o que mostra

0<; intuitos ambiciosos da SilO direção.
Ele di;pende 30 mil cruzeiros por .mês

com a� sUOs finalidades. Acredito

que nenhum outro Centro de Pueri

cultura gaste, no Brasil, soma pore

cidll. E' o companheiro simpatico
de sr, Alberto Bianchi, na tarefa de

realização das a'tiviaddes da 'estabe

lecimento, o sr" Jo�é Khair, esposo do
srO, Josefina Klialir.. Este cllsa!, pe

lo intetes.se e p.elo desvelo postos an

reabilitação das criança, sub-nutrida>

� m;seraveis do li,toral paulista, pre

cisava ql'e nosso governo o smabili�

zases, o fim dos dois sairem peta Bra

,iI afOra, enisnando aos 'I'IOSSOS com

patriotas como se defende a infanciá

dá a esta obra porque ama as crian

ças, e deseja qUe niio existam no Bra
sil crianças infeli:tes -, crime' sem no

me da nOSSQ geração,
Dc.ze dia santes do pleito de 19 de

Janeiro' jantei com o sr" Adhemar cl�

Barros, em cosa de meu compndre
José Paranhos do Rio Bronco, EI!

lhe combatia a candidatura e não ti
nha duvit!1I de que ele perderia a ele;

ção. Terminando o illntar, fomos jun
tos para o redação do DIARIO DE S.
PAULO, e p!lestromf)� até meio noi
te.
- "Você "ãil crê rlo minha vitor!:!,

disse-me o sr. Adhemar de !!orrO$,
mos se eu vencsr,

para maior jornada
Paulo, em favor do

infancia,

ESl?eromos qlll!

vamo-nos C!SSOcil:!r
quo ainda viu S.
maternidode e de!

goverl!ndor
'"are'he poro' farer este goal" no

qual assenfa !l futura de 1I0SS(! fer
ro e de nossa gente, Sem mQteria!
humáno ".

não hó noção, e o que femas
CQmo material' humano são m!l!om-

o !lavo

bos de criaturas.
Sobem quaf li

de inFantil na

cifra da morto!id!!

cria!!çasSuecio, de
entre O ê· I ano de idade?

Três em mil!

No IIrasil sã� 300 em mi!, M1io !

há algarismos mais acabrunhador e

·melorlcÓlico. E' COIllO .se tivesse!"os
il pedro de Pão de ÁçucQr sobre o.

peito.
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Em SANfA· CATARINAII· Corramos
incentivar os nossos jogt{Q(jres a' Jtitória.

. CKS
.

PaJmeirensesq;Rt;jj;;tl;/j�i!O, ·ludo· farão para

esporte, ·A NOSSA TER.RA�j ,

éf;;'" 'o

- .'.' ,.",

A-p-r-o-�-i-m-a-�-e-o-d-I�·a-'-d-O-G-r-a-n-d-�-E-m-'-b-3te.-A� A�N�Ç��
melita, de .dia a diâ, o éntu'siastno na cídad3� ,. r

. .
• '.

'

I� '. ; u; :"
--

� ��"�

BOTAFOG9 x PALMEIRAS serã a l1os'�ESP.ORTES
de BJumenau ESpDi:tivo tade 5� tem que a t"mpo voe, ínni� tHs tnmbem aqui na redação esta

COl11ro, !clos fj,;om os dias. ,Quem ofir- mos anciosos. .epois daquela notinha
Jé t!im,mc�, d�:t!ls colunns, qu\' nijo' é para menos: O Mário é Pcl- Onde .ando o, l'feifer?" Nunca m:l,is 'd L'

.

.
'

, �,' ma isso é o endiabrado Teixeil'inho, o ao, Presidente a', Iga. assumImos o

não se 'filia noutrc CO!l50 na cidade. meims clQ relho guordo. ss o nu nu ruo b, n05' cníés, g!!rg!!n-,.' .

\
._' A 'I f b'l m

-- '
'

"

.a •

"

" mnl5 completo atacante cctnr.nense , comprombSO de Inzer pe o ute,'" e

Tedós' :dão os seus pnlnites . Quer se" ,Outros'" elementos ',ondam excita!!í,- !'"ondo. H"dora, por longe, Il cata"
-

,

'.
'. •

. "I - �' , ,1 O Jclmo tombEm vive chateado. Jornal, nesta Cidade, o .que nunca se

�ntre 'em umn berbeario, ou café, ou sinios , 'O, Perc, Hor exemplo. Tem dereVE nccesr .-'
" , I '.

, ,

. "

..

, __ ,
'

I Foi o nmior elemento em campo I!O fez antes. E o tempo se mostra tn-

OlmOZE!!!, ,ou hOfel" ou ,,_repartição g!a!!de responsabilidade 110 jôg'o, Ntnguem (I sobe.' '."

. ,�. gralo 1:0n05CO. Foge logo.
IltÍMk<!,' D IlSS!lnto é, o .mesmo , 'Só, .Também o' ,;inlOs em direção co' tine- E o ZI!!or EStá, fechado Er., cepos, I! eir.� de quilita-feirC. E é, sem dú-' .

"
' " , Assim mesíno, ,esturemos presentes

!"'. cem, sl',.:ta'-- o g!mH!� prélio Botofcgo

I ""
o,nte�OIíte,m, ,m"as p.',re,ocupa,do' IÍni- ,�1!1 palpite;" N1ío está, certe Por "ide, o' ,mais' perfeito iog(!dc� de defe-

. �. ,. ,'. _ _
a� próximo treino " en'trevistoremos' os

X. !'armelros. Ate,' mesmo na desloco- -ccmente . com o' 0"2e' que obedece que nno ceglto de unlfoTm'sor o' tor- s.:! <:e Santo Catarmo. Nt!o, nao pO-" k " I' O t'
.

, , .,,'
,

, " I' croc.' pa rnelrenEes. u a e mUl-
do F.eiru, �ivre 'ontem se folov(l sõbre ' ,c' suo diniç1ío. Segundo nos conste cidc ' farroupilha"?, .• ,I d�I1!05 perder com tiio grandes az.es.

,

'

.• '

'J -

'

f' 1 "

'

, ". I -
' u -

.

,

.

-' ,
'

,

I
to 01. tes ,

e jogo. c a Irmemos'- e nisto não, t,e: !liío esta 'satisfeito COI!! o' ponto .,'aço 1550 que"vQ,ero, por um liga0!" ,:.�o �mporta o .,tecnkc ,b.otafo9uen$!L 1
.......,:-....-____.,.....��--�-.-

h6 me;!o'de �fI'O _ (l pcrtidc do dia E;qu�'rda Abreu. De fufc, -estd Ire- 10 ,Eotafogo.
, ,". .

'

, N,co IInporta TIm, nem Import>! TO-I Até lá, paciâncio . Aguardemos o

2'� '5\1",e,,; lot,!irú o estádio do O!impi- euinho: TreinQu .
mill quinto' feira. A l'erd:!de e Que to:!a Il cIdade es- Yar. O nosso e!!tusiasmo é maior e Brytafogo x Palmeiras ,1:0mo quem

co-. 't4,i,l!guJ;,l'!l fbmi em C'l50 alheio l.om
'

certEoztl 'ser6 5!!IJ:;titui,do 'opr t) o!!ci!isC! o,ue,· che"ue ti diu 27. Os mnl's n."e t'udo 1',5S0, Cone_eg'u""
'

� u �� ('g!lOTel:! o maior festa da c:dade. Tô-
00' maior jiig_o 'de"furebóf já reo!i:ta: Cm'rei!:!, do Gwúaní': O Pna Q po-"ll1!tÚ chegaclm <>0' club� 1!'50 dormem te Meireles sU'Ineender a" tumió !'ID-' do Q êidadé s.;ú;ní no 60 27 e, '0
do' em' SO:!!lta-- Calmina," "O M6rio 1

r.:orcfio a.l�· dim, iriuem 03 dias q!le n!:>s I'l!li::;, nl!m comem, direito, nem trahà- '(ofoguen'e' S-_'1!5' p�t�·, "'os' o conl, os � �'o l'udinno afluirá' ao imponente estádio

R!I:!:�i_!ii :'!!'da lI!ei� "giro"-' f!Jl1l. a (I�: �13�(l).ím!!m', do grande data fica �ois 1I10nl. Ntío é, 'opssivel se viver !!I\!i�' f�lnú!a'nte�? 0,-, Lelá os POSSUI:, ,mais (I') Olímpico par� ,levar com 05 seus,

�r!l,,!m,<!ç'lO,' d,o doa. 27. Anle-onlem
I do, ,du, Qu_.e ,fo,zer P'UQ VE,.ncet? E a t,o tempo debaixo dessa ,tensão ',d"e, E' o Pal!ne' '1'0-.

.

'

(I, que. 'veremos (m!!!U�o-, gritos ,e YiY(!� .,-

II �r!!r,�e!!de!ll(!5' defronte do C!!s<!

'1lI1terra9(!çao
que !o% a !iI mesmo o 1l€'V05, Que barbmi(!(!de, ainda fol-

no �",i ,if\!!!1M-eyé� �em', �5ber q!J� diteç110 tomar todos os inõtanles, eixQmô-lo assim I!!m 4 longos 'dias, pmo o cobro fu_" ' .-,-�:.' '_

A
'

r O "f,"o" estsve ontém no gàlp�o 'I percurso'nda ' 'Mllá", ,u coa"do." Tnn!llém G vamos adiante. mm. Longo!, iSlli.: Ql1Il!!to mais vôn- ----"li' ,.�.,.;jP� i

.. _�_�__ -..- -==,. __
'

_

do Ipiran'i!o. Bisbilhotando o que vai
I, O'timo

tlcofltecel1do rTO. clube d osr. EI9i

0-'1
Diante

!iveirtl, soube, por imprévidência d? �- ti,hy, do

moenira Jairo, que, em 11m estll:OO' to até Q

'% dado na vésp�ro o "aut-rigger" fe% c roo

.� .....

=

Blumen;_u Á!sisfirá No

A f-:-t .rr�:::i � not"m" "'-c." ''''1''2!'!.k:a-? -St3dl m"j
- �n.1 �.; f,-"::1 y.). k.

.

-:.uh-CI eÀ�m;)!':) I o largo alcan"!'?
't:':t_ t2"."f,="� C';' E . .rI'" .i1t_uninad§.{.�. .'
H-:!.

-

!lo" it 1.> m�i0 �§cL:l'l. �- G�!!era\ E'Êctr:� i"em:

-.J� ���;i��;'7 �?f:·:r.:gi��' ��z���������t��çl:f����·r;f��'
tr.;b�� U", Ca.1B. P (! 1· !!11. d= ii. !'�;�.� -�(\ é p.d1:d:$c!'1 eni

l;'���r;����, S:�'!i�r5�;;�C.���O��; !�t;;� S;� [3E�1�á��;:t���
() c:Jrh�("'��!'!.ta 2Gf:!. i'i�-J pe � G'=!"l�-:al E:t:ctr c. at:a,�ésJ�:hgos'

p:�:�S�l;;: ;��t:�,� !S:��J�íi;���:"�tlol��;eO;S';��� J�!.S�3��!i��i
_

Ele-::ttic terá t.:raz�:- em e.=t.utlar- �é1.1: pro�l'!'!!1as de j!urrünação:
-As P:q�l::!â;� da G. E- tem por t)bj�tniQ cons-l:snte -faz-=er (:om que
2S SU5S .am_:ada� propor..icn:ffi me�hc�'lnz p:,lr mni"! te��').

:�:�;����:;'!�=:������;.
O�o:>.:!o!:e4'e.::oe.�e:; O'�.OCIoC.=
e .e�e�""ooo"oe",��� "'.:..
e- 56;!.,9t1aee. CI"'eeCl.:!4�C
e $.t>. e� •• " "��"Cll)'OO. �
e QO.3$&�.I)Jo.", �.,." :)e'l �
e��Cls.e •• tI.O",:)O :;eo.
to ..a.... _e.e."ee ee"c.eeo
"15":'eoo" .. e.e.",ooee�
eece.$ooo.oo" :Io"e�.:::r

:;;g����'::2!��
,

"

iUQ DlI JANE-nU - $. 2AULO - B. EORIZO:<iTE - SAt..YADd,:a - R1!!C1F& - CU3.l�A - P. ALlSc::a:e.

1I.155-A-7..!

todos .eo Estadio
. . ,- .

Betumas aos

Alto,

'Economico e, fórneciqo outpJ!'lotici:! ",eÍ!�t? -:- Somente o, "ú.lb�rador, 4O.CC", 'o moi sl)1ódern�,.!l'I�9I,liJlo ;.�;"_:-�>'
brica-déra de gtlo .em cllbQS e':o mcior econDmizad'J(",de' djrih�i;o iÚsde ti 'começo da refrjgeto�iío ",eca�:,

.

nico, Um produto, do PANEI.;�·rRIC CO-RPORAT.ION .• :"

De grande e real utilidade em "'oteis, Restauránt�s, l!ores" Hospitais etc... Tombem de

ccnveniencic na � lar moderno. ", Niio �,esperdiça e não derretel Não ho o'::probJ�mo
1400 cubos de gelo por dia! CO�SOME· SOMENTE S KIL!WATTS EM CADA 24 'HORAS

.

ENTREGA IMEDIATA!

I're,(;OS especiais porCl revendedores ei'-petiolí%ados. ,"

Possibilidades de concessão de ex ::lusivídade poro determinadas óreas.,Cansultem o distribuidor

poro '; 05 estados de' São Paulo, 1'0 roné, Santa Cót�!ino e' Rio Grande, do) Sul.
...

TRAJANO REIS, Av. 5iío João, lOS _ 10, t _ São

.

TREINOU ,ÇNTEM,
O SELECIONADO

- - �

-

. -

"

Rio, 21 _ (Meriq_ipnol)

�e 2.000 metrQs em 1,30".

t�mpo, Sfrn' dúvida .

RESTAIlH.ECIDO, WALDIR

,Acha-sE, restobeleddD 'do i!1terv�n-,

o BOTÁFOGO jOGAR.-4.'
EM jOINVILlE

p,

ç1ío ..cir�rgico, ,9 Que, foi submetido" no Dépoi; de 1IlÍ1onhã, iS, i��tlrá em

h05l1it"f Santo I:z'ebel, o ,consagrado Joinvi!le, o' super-vice.cembeão cario�
'arqueir:4 do OJompico ,Waldir_. ,,> .' ! co Ilotafogo, devendo, no dia seguinte,
I ,F,(lzen:t�, votos 'pára � sua bfe'!�, re- 26, 'dirigir-se, o 'lllumenau, onde, jo-J '

aparição nos gramados da cidade. gorá com o esquadrão do Palmeiras.

I ----'-. '8--,-'-':--"-'- -

-'''.

rlssemblell, no. alH.rma
1 Conforme 'é da conhecimento do' tro, ,dado 00 sr. Frederico .Buschl, e_s,-
público, r.eolisou-se, sexta-féira última colhida poro aquele 'pôsta o sr.' Walter

f em a 5é�e sodal do ' Clube Nautico Renler. Eucerrad'o que foi o lIssun

! Ámérico., ,uma assembléia elltr-aordino� to, o' sr. Presidente p'erguntolt quem
! tps entre

I rio,
afim de trator de interesses da queria uso' da paolvra, a qual foi da-

�fudida Sociedade,�, Ao sr ... > Victor;", f dq ao, sr. Berner. Disse o referido
� .... ..._-.

no Braga e demais componentes d� I si .. ��r a América cometido um' in
atual diretoriá foi dada, por todos os � ujstiça, a, qual deveria ser sanada. A
presllntes, um voto de confiança, con-! inju$ti!;a em apreço consistia em per
tinuanlio ,assim (lquele sr., que se no. monecer com o nome de Cysne um dos
via demitido, .no ,direção do Clube, mp:rcos ,da. flotilha do, Sl�be, botisada

I O sr. ,�raga, em seguida, declina pela: menina .ELKE. HERING, ,que, por
. dn presidepcio, do, mesa, passanDo-a .tradição deveria ter ,êste" ultimo no-

Q.ue, incompotibilizodo com

!Ia �t. Frederjç,o .G" BlISC!!, cuj� lndi- i me_ O 51. Osias Guimarães aPortéia
<:o-;iio foi aC,ofhida ,com uma solva de ° or9&or, ° qual, de$iste., de' pr�sseguir
palm,os, �nclicado5, p,elo 51". F. Bu'sch, na,.dis_cu�sãa. Pedo i1 p!llllVfQ um dos

O tomo,ram porte da mesa, como escru- presentes, sr. Z. filrl!l!ndes endas_
tinadores, ps $r5:, Edgar Schnei'der e SQr;tdo, as palovres do sr. Ber:er., Sub-
Zigomor, ,F�rnande$, .Jniç:rodos 05 ser- metida o votação verifiCOU-SI! se�em,'
viços" para II ell!içâo �o Vice-Pre-si- partidlirios da suhstituição'

.

: JALMO, n excelen. tee UI. If" d' d'la' 27.' dente, cargo Vogo, em vista tio reniin- do nome Cys!1e pllra o de ELKE HE
.

� 'na,
,
o· pe no

__
proxnno" .

, .'-

. Olímpi�o int,egrá�,á '.o,'es,quonrão Outro elemento' 'necessario (10 es- fc.a
1!0> sr. ,Paulo' Scheffer, .procedeu- l'l.ING, como de direito. Nada mais a afirmar t '.1 H I

'

,', ",
'

,

".. --
,

. , -

d 'd d
.

' er 5!"0 e ena ° couS'odOr'
Palmeiras 'no.,'p,óximo"'dia 27. aúodrão de 'Teixeirinha é o e�trema se a apuraçoQ e'(l a�, ten o a molO- h':lVendD a trat!!r foi encerrada o:ses" 4/J contusã f'd' " ';','i"

, ' , .

(I b t
. o 50 rr a no Jogo de ao

�i�s�, �esmõ: treinou q�j":ta-feira úl. '�sQíie�da Corr�ia:. fi" !OUV� um voto em ronco e ou- SáD. ,I��n' minga.
-- •

":
.

t_i�a' no. ,'dube __ verde e 'bra'nco: .
" Jalmo 'no "tre,ino'" de ' quinta -feto I'·

'.
,

-

----":'-_ -
,

.. �d�iráYe!, ,no'. ensaio, .

o' mais comp'e� �n,t�ja5m�U, o� fons que· não .lhe re- •.
,.. MAQUiNAS PÁRA ENCHIMENTO DE SACOS'

fo el�men'to.:Ú d�f�so: de S�nta Co- gotearam �plalJsos. No dia 21, tan-!'W ,..,� f: l�o' �u mais sácos _por hora

tarino. Jálmo, to (J torcido. do Palmeiras como a do 'MAQUINAS DE DOSAGENS ,.

�orc';dor é. elemento, Óli,mpico adornarão' (IS suas espeta- PB�r, Fe!rinhas, Crá, Café etc. ':.".�,,�.r----'-'J
trabalho de, ajuda' li culares jog!1da5. 'JalmO' será (I elo até 2000 dos�géns pOr lIoro

,', ..,....
;;;_;.,_

E,.t!Í em todo o campo, torcido�, que unidas. o .in- APARELHO P,�f{A �NCHíMENTO. DE .GÁR.RAFAS
ce nunc!!:: e os seus companheiros ,o '�"I,�

-

:
até .100, garrafas por hora

convidando-o o integrar (I sue! equi- Fohricodos por AIA AUTÔYEKT BERGEN
'I'

e senlaDte:

Carlos Ubiratan Jataby
....�.'"'T'

g-:,__.

Eis o se!ec:o!lado cQtorinense, de 19;16, integrado dos volorosos
b!ume!1ouenses ARE'CIO, JALMO, TEIX[iRINHA e' ,BODINHO. ,

JI\LMO, (I ma,is completo "crack"_,'ua defeso, e TEIIEIR1NHA; o

'ofoque, 'darão muito trabalho ao "onze"compl"to "crack" no

gl!.ense, 'no dia :.27.

Pena,: é . que ARE'CIO não forme com SCHRAM,' poro apreséntarm05 a me-

lhor zog� do Estado.

I
I

Treinou muito' bem
gr�ode

.,.,��:�.,.
<,

NORUEGA

Anunc'ie
-

.,
-

'L,
BlUMENAU - Ru.o 15 dê Nov. 828.

GerlfdÓ'fes Diesel
-- --

--,.___,

o ÁM1;"R"CA, DO íú;-
VENCEU ,EM 1"." AúiRE

l'ôrto Alegre, 22 (M) 'N' .;. ,-
.

. �, (},' Joga'.realizado .ônfl!m oauí 'entre
",.,'

. "os q"p_drQs do Américo elo ""I� 'e
'

C :e:
• - To r r>. �u 0, ru�e: ...

;--Q, J�<I!, venCeu o quadro (a�ioc(f
"

Ia contagem tIe :I J{ 2.

, ....

:. � • k;' .

cQPaciácid�" :; a 90'KW manofásÍ<:o' ou trifásico terrestré ou máritimo

O:'D'""',0"··,,"'L:P"-,'"H""01:,"', 'K·�·c"�:"A,e"-,� N"'_'"·'·)D·
.;.

ER', •
•

�': '� -

,

",...,
.1 � ; ::-

-

_,,::

,

"

BLUMEr.JAU ... Caixa'

FA�EMDAS E .J.\aM.�INHOS POli. ATACADO
A MAIOR OnGANIZAÇAO 1i;8PECIELIZADA NO' ESTADO.

po�iol, 14

FADR !
.

A DE CÂMIS�
.;. '" 's � .�;': ,'" ,

•

_:,._

A MAiS PERFEITA CONFECÇAO NO RAMO
que

pareceu ao 1:ompo do Pome;ras do P�lmeiras dever�
decepcionado 1:om g otuaçiio fraco dD J convidar Carreia poro o treino da
popular 'extremo esq�e1da�,,' próximo' terça-feira. r

.

Muitos
. as�isté!ltes ;Ientbraram 'Cor- Aquí fica a" nossa sugestão. Ireio como O 'ele,JIlento melhllr;__

"

O i !'Glmeiras se -- precisG' mostro f I.up�ir a: defiéiêni:io de. Abreu. ,homogêneo em todo a conjunto e o;

atacante �o G�r�nj se 'o;chq �m ':ho; , popular, Abreu ',está ,destoon�o o, ritmo,l
forl�� ,e e" � I!)d,:��o para (I .hfiCII rIo ataque., E uma neceSSidade, pois, I

pOSlçan, ,O - coach . Pera' tem, gron-." Q ,

suo' substituiçõo- o ,quanto antes, I

FABRICA (l,É T�(IDOS «:;.t'.LO� FÍ��i-IÀtfx' s .. A•.
UN!� !!n!l!�m�!! ��"1t !!n!!fJ t��)
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EXPEtHENH

'NaÇão"�&
f't6priedode. J S. A. "A

, ,

Diretor de R�dação: Her!!anÍ Pôrto

ENCARREGADO DE ASSINATURAS
E ANUNCIÓS:
ÓTTO WILLÉ

-x-,-

ASSINf..TURAS:
AF!u�1

..••

Semestre ..

irimestr� .•

I. Avul�o .• •. ",

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

90,00
50,00
30,00
00,50

tedação e Oficinas: Rua S.
reldcne: (provisoriamente) ,

. Würges, 1365
Caixa Postal, 38

R f!' !U:SENTANTES:
No Itio; � Serviços de ImprellsQ ltda.
�rt!ç!J Getulio Vrirgo!, Ildifido Odeo�

Sala B02.
Em S, Paulo: Serví�os de lmprens�

Lfda.
'

. Rua 7 de Ab�iI, 241 '

,
�o---

� "
.. '

<Ioformâç(iés'
.:»

'

IiO�AR.JO pe ONIBUS ,

'. ,Áqto, ,Viaçào , Cotatjne��fl : '

l ,l.ui:!!.enag a. Curitibg. _ 3 ho;��'
Blu;:"!,l1au o. Joinville -: 13 l1oro;f

�11!rf!e!1a,u �,"!=I(>r!anopófis . Í3 hora;
B,ruell!"all ri Itajar -, 1330 hora"

.

.. . .
'

,

.

t
. �.

Blumenou e- JorOI!LIÍ - 13 haras

,
. Empr�;;, ����. Yipçõ: �;'us�uense .

SllImenall a Bjusiw!! - 9,;30 e 13 h�;l1�
nLÉFONE� MUITO \:nAMADOS:

Ãssót:iaçê!o. Comercial e Industri�l,
Âutinnoveis:, '_

130Ó -:-. 1400 :__' 1111 - 1100 --.. B��"
C""cs de' Molas:

1051 -:-.1400 - 1170 - 1245
Cõle,toria ES,taduaJ - lZÚ;

..

Coletoria Federa! - 1382
C;lmpanhia Telefonica - 132l
Dêlegáda REgiónal de PoI!cia:

G!!&in�te do .l)elegadl3 - 1D16:A'
Exepdiente - 1016

O�'eg"d(l . !�po.to de R��r!a - '104

.
t:mpre:Z:tl . Força e lur - 1327-A

E:s't.a<fa de 'Fe;;� S.' Cat�r'inll - iOll
Hospitüi Municipal - 1203

Hospítal Santa· CotoriM' - lB3

'1Irospit� S�nta' !zabel .:_ 1196
L A. :-;. C. - 1271

L A. P. I. - 1256

MercClPo Municipal - 1120

MinisteriÇl do Trabalho - 1143
Prefeitur� Municipal � 1163
Po�tQ da 'Maioria - 1466

Telegrafo Nacional - 1363

lNCENDiOS:
Garcia 1148

Heril!!J - 1199

Dr. l-Ierbert6eorg
ADVàGÁDO

Blumenau :.....: Sta ..

Dr.

Cr$ 8(M)O Reembolso

.. Araujo .'Carn�lrí) -
C. Postai ... 1426 - Rio

�---- ----

Anunciem, neste· folho

.'.. AifATRIZ:·
BluthfillaU, Àltll!ÍeiÍa Duqu� de Caxias 20. Caçadores

de ADFQvis'ionamenti
EDITAL. DE COHCORENCIA AÍlMINISTRÁTlVA

De ofl!em do Sr. Major .OMARGUIMARÃES OMENA Com·tlfti.intê
à�Sf�. Unidade, faço. sa��r. aos .se�h.ores .in��re5saáos, IJII� 'se al:�!2" :9�..�t5·
ne�te' •.Corpo a Concorre,nclt;! 1dmln.l�trahra para a venda. dos �sidJ�$: 'da,
RANC�O e do utrum" do!. animais"estando 11 B. C aCeihlndo "S'

....;�"
. •

'

..
'

d'
,

•

. r pt,?{I�tJ
tas a parttr desta dllta ate (I dia 3 J u corrente, ás 14 00 h

' ", ' .

.r:
_

'. '.
. , oras, quan"a

seree as mesmos apuradas para declaração do CO!lCUrrellte aceito. ..'
.

.

'.
As propostos �erÕa distintas, uma para d5 .-esíduos do Rllnc�l;' e' 'ou�tra para ti estrume dos animais deverão ser feitos em r

. 'i
I'

com. os
'

'
.'

. ln,9uagem :,e l1.r!f,
respectiyo$ ',preço$ .

em olgari!mn II por exten�a, é de)'eriio 'vi; e'm
enev�lope lacrado, dirigidos .00 Sr.MajorComandante do J.' C ..

.

05. interessados poderão concorrer às: duas aq�isiçõe�
.

(resíduO: 'e'
trume) ou a uma delas,

es.

MaJores. es.eJareciM�ntos ,serão prestados, no Servi<;o de
mento da Unidade, nos ,<lias úteis, até o dia 25 do. corrente,
horas.

1410

Transporte' de Cargas e' Encomendas'.'

,

•. ".1

Aprovisioná;'
das.9 il5' "

entre

" CUí'itíba e S:. Pag_10
}oinvile )Jru!que

JQsp'�r'
C'rcrgilo.DeotAlta

.

O fi t O fi e d i. a e r i
Dziataduras Anatõmica.

R\l� 15 de' No�çtlJb�Ol ''1,6p ....

CHRISTIANO PAULO' DE' CAMPOS BElGO

10:, Ien. I. Ex., Tes,-Armeix. 'e Áprol'jsionadof�'� -::,'Í'JI'
-.- ...__.__ . _, �I

iõõp�ratlva de Consumo dn,'operrarjqSIda Indústria TextU Compan�ia Hn:1nr•.
'v .. B.esp. Ltd�... BLl1MENAU .'

-����:::'"
- -. . -

DP':'·
Ayres Gonçalves

'. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA·

DR.··ZI MMERMAN

.

'.

A·D Y o G A 1l o�icam . �c.lÍviilodos 05' soci�s de,ta Cc�per�tivo, para. ccmpurecérérn, a

essemblêie eXhoordinaria," que serlÍreoli%ada .ne séde soclul, nesta ddadÍ;;'
á �U9. FloriMo ;',�eixo.to, nr, 1874,. na di!!: 24 de março __do eerrenre. 'ano,

16,30 horas" pa�1I deliberarem sobre P slfguint!! ·orilem do dia;
.

1 ,- Réfo.r!l1'a parcial dos Etsatilt05 _' (art. �í3)
2 - Aumento de capital;

Rua 15 de Nrr-rernbf'J·n-l) 411

�!l . andar - eala. 1 .

CIRUnGIÃO o E N T I· S T.A

.IUA IS IÍ� Nov. m& IlLUMENAU

Fábrica de Ladrilhos
TAXAS PARA AS CONTAS DE OÉPO'SITOS: .

��; 'I'
A '

VISTA (tel'irados li vret)

PE�9:S'TQi" PÔPUloARES
�. .

� " , ,,� .

D�P�SIT.OS ' LIMITADOS.
D_çPO'SITOS lIMJTADOS.
�E"O'SITO SEM LIMITE

tlI:I'O'SITOS A' PRA.2:() FIXO

!'OR CORRESPOl-/OENCIA (Li!ftite
_.

('
...

�"

3 112% a,ã:;
z, • ., 4% 'a:�.'

3% � .'t!�'
2�Ç c/ÍJ:

-,·f'�:·(·

(Limite de, Cr$ 50.000,00l ,

(limite de Cr$ JOO.OOO,OO�
··tiar�' .diflls11o do único. mét6�o brasileiro,' Q ASSOCIAÇÃO TA.

QUIGM.'!'JCA. PAU.lISTA ensi!1a :9fotuitamente, •. 'nformaç6,,:
PrL\·.�PAUW GONÇALVES,,.. 1 4. Setemhro, 107,' L 111111;

.

RIO ,Df 'iA�EIRO ,

. .
.

.�-_.

i'" ::� , �-'-"-"--':-"""'_;'��__"':_:_

Por 6 mêses
'Por 12 mêses

4�� a.Cf •.
-�

s% 'ã:q'> .

DEFO'SrTO DE AVISO PRE'vla ", ," I!f:. '_ ..

Retiradás mediante prévio aviso;

De 30 dias

Oe.6O dias
De 90 dins

d'! CrS 10.000,00 41/2%·e:" ..

" 4% p:lJ.
-4 1J2%�a� � .

-------_._-
.

-'-.-.-,,�- ---_....

:'A' Maçã'oH nri Socied'ad'ê
.

. -;:
,

-;-;
-

.1'1; Ilectivam!!nte cOl!tar!or' de! . C'�;'·.� dií
, (Ameri.cana .S. Á. (MI!.r�ado de A�te�

'Constitl!e
.
acontecimento e.x,pressivo mov')

."..' ., ". ,
.. '

.�IS , e. cO�p'etente In�c�"ico da-
J)trCl II no.sa sociedade a I .

. ..., , .•..•

,

..
'. "

passagem que a Importante organ.isaçã�:.co,�er.hC_l�, do anlVersano notollcla da esti- ciol e o sr Arth O''
.

,:', . .- .

\ ti h O
'
'.

'

.
ur IaS, rpoprlet<UIO

mo: II ,sen O'('J a. Ruth Konradt, dig,' de carros de' prOCQ.
.

.

,

!ln. consor!e do distinto. e. conceituo-!
.

Os ciistintos c�va'''e' . : .. " ..
'

.

I alta
. �

,

.'
iras pcrcorrerol'J'l

.. c!!me�clo "esta praCa e fig UFa
.

demoradament ' .' ; .:' �,
.

,

•

I
e as nossas iilstafa"'5e

I. rEpresentafl"" nos' nossos meias 50-"
'.'

'. . .',
•.

'

'.' ": '

s,

I cio;. Senha d t d' d '. I motnfes,ando,se ImpresSionados com o

,
..

. ra. o a o e excepclO- .

,...
, ' ..

'"ais. vi;t�des de ceiração bonissima I!
I que lhes fOI dad� ob�e�var, ...�. '" . '_

.

. "Qm�"itJ!r_io, a distintll dama de�fru�
Somos gratos (I gentlres!! da visit!! •

tCf.·em .. it, n�sO' �Qcjedade"dé" inume-
.--, - .... -- '-'.' ... -- ...... --- ......... '.

ras relaç,ões.';? alltizades, motivo' ��r� .

- Deu,,!os ôntem o. p��xe; de 'sir�
. que a aniversari<lrte terá o testemu,

amovel visita O disti�t� �,dvog'�-dó> 'd�.
nhl)

. do
. juoto é bemquista e relacio-

Ayres Go.nçalves� . br.ilh(1nte c.��,�idt�&
""da .entre. "ós,

no Forum desta. Comarc�
.
e

'

c�Yalfi�ira
Ass�ciando-nos ós justas e mereci,

de fin.o troto e_,muita c_onceit��d�' 1!�
d�. home.nagens Ol'e a estimada 5e-

. meios sodais b!umenauenses: "".:
'

.•

nhora' receberá ,flo'ie, expressamos 1'0-
Somos gratos Q' gentifeas da' visite-: .

los de respeitosas felicitações. .: .

NOTVADO "--,-�,

ANlVElSAltlOS ..

De,: .RÚTH KONRADT

-- ... .-. - -"--"'f

, "

OFLANJ?o.. SÇHAitF�
ço"'.e.�or9u, opte", mais um alio J�

sua fêl;%' existenl:Ío o estimado •

O' :._ lovem

,._�_I1I!VQ �harp, otivo_ e. zeloso fun-
clonafio 'd05 lojas Hering. e cavalhei.
ro muito h .'

.

emqUlsto no nosso
.

dade.
saCle-

Com a', gentil e simpática se�ho':jtll'
Irelle Jaensch, fiJhq d osr., ltei'noídCl
Joensch e. de. sua e)Çma, 'esposa' dei.:
Paula, .Jaensch, contratou' cas�;"�nt�:·.;·

. distintac cavalehiro sr, Tvo M�e!'
.

.Ao jovem par, as �ossas fel;Cif�Çií!t.
'.

.
' �: .

CONSORCIOS
Sta. LUIZA DOS <:AN'TOS R r

'

d
..

w
.

eo ISOU-se ia lS do earrellfe .. )l1!!
-

..
Na· de ontem festeiou seu aniversá_ cidade de Irt.doial o e.nlaÚ mairi���

rro �a!oficio . a
.

distinta e gentil .'se-
nial do distinto e gentil s�n"�;it�· �I�

r nharlta "'luiZIl ' dos 'Santos, residente 5� ',stange, diléta filha da' sr. Oita

I,nes.t.,o',· c.. ida:.d.e.... St d
.

ong� e e Da: f1�cfwig Stange, cem
o· estimado <ovóllieiro sr"W I

' ..
.

Sfo.-; 'S.!GLEHDA, GRASSMAHN 1'0501&, filho do sr ',. H' : '. 0l'�a,!g.

'

.
- • I ennque', asaM

'.� ;e��m�ride :óe ,ontem 'assinalou o
a de Da. Wand� Cas�Jd, :re�ide�h$

I',��sagém : do
. p.oiver;oí-io natalício

.. da naquela: focalidade .

", ..

g�!lt_;I,·.e simpotica, senhorita Siglenda ,.'
Ao dístinto jovll,� par e (Ias '�é�'!

Gras:smann,' dil�ta . filha. '"to con·cei,. dignos. progenito'res, envi�mos votos' .,,�
tuado' "

cavalhO'iro sr.

.

lodolfo Grass_' felicidades.
ma"n, residente em Ibirama.

�íM_!
.

ç�g�� ,Cf. hora, " das
- � -pulgiis, pássarem' para o

mundo d'as coisas, mortas l. In.,
cômodas e prejudiciais à saú®
do- ho�ein; ..agora. podem, S;f
eliminadas, radicalmente, com o

uso- de DETEFON, o novo ln-
.
seticida de, "ação permanente",
a base de ,DDT.; Verdadéira

: "bomb�: �tômica"(para �s pu!-

gas e demais insetos noCivos,
DETEFON é ml,litas vêzes mais
poderoso que quaiquer outro

Ínseticida conhecido. Líquido de
ação fL\lminant.e, O.ETÉFON
elimi!1..fi ps pulgas P.-e' uma vé4•
com apenas uma él,plicação,pq�.
mês I

.

É pulverizado com. as
.

bombas comul.ls e nãg e�traga.·
as .. roupas, ,nem ,manChEi" as..

p'aredes,. ,janelas ou POl{taS. �.
absolutamente hlOfensivo '<;lQ ..

hOll1cm ,e aos. animais, :Façá.
a experiência hoje mes11;lo' e

lembre-se de que PETEFON
rende �ultq., por. só s'e us�
U1Jla vez, de, .30. eJ;ll: �O. ��
isto. é, apena,s 12 vêzes' por ano!

. Prof. . Juraci ,Coutinhó

- Realiza-se "Ol'� c" '!. ,IV! e religio� .

��men�e, o enlace: mofrim�niar do dis- .

,ttnto IOvem Orfando S h
f • "

c arp, "aep',As"
" uncconarro das lo' H'.

...
105 erlftg, desfe!

praça, com a simplifica e' lIe"t"
. " ,I se-

nhorita Getrudes Schram, .d��i4'cadll
ornamento da nosso elite soéi�L

Oe. MAR.IA .M�CEI:?O ROSA
Transcorreu no dia 18 da corren

te (I l2l1iversario natalicia da exma,
srG. c1o. Maria Mllcedo Rosa, �spos�
do distinto e estimado cidadão snr.

Wa'do:;�iro qllaf�!,•.. Rosa, funçiono'ria
est.wuaf !lpos�ntaáo, resid�nfe em
Toinville. ' .''!

'

f
I
1

iste é O leu .

J O R N:,Â.·:,L

.

r
f.

i 17EgTJg
O PROXIMO BAilE
DO OI..lMPICO

..__.�-.

·�,-"'.1 .

LUIZ IIIUA'O

Comemórau c1ia. 11 do fruente �eu

aniv.ersario natlaicio a sr. lui:.: 8il
bóo, dedicado funcionaria de nA No',
tic:io" . de 10inyi"e. '

.. '!.

.�

Os meios soci:7i, do mais queridll
da cidade se mavimenfam, numa' ·in-
,tensa espectotiva, pora' O grande h:âi�'
lo q�e o Grêmia

.

Esportivo Olimj!icilo
levara a, efeito' no próximo dia· 6'. de
,Ahril, domingó de Pascoa no-

--
"

.•
� ,t '. � 1!!!'15-

tacrótico$ salões do Te�t (I ç" "',' ':'.'Gomes :

"

.

. r, .•I!r I!:
,

. O .e"tusII'!smo reináltte' en-
associadas od distinto ",'�.il.' ,

. , .�m�
maIS se justifica pelo fato de�sa '!i��
gonte re

.� '. "'.
., :,;"f,.

.

unlOO saciar·. ser obrilhant6dl!"
pelo faMOSO JII%Z "P ·H. d :....

1
cru, e JOlnvif�

e.
.

À

Entre demonstrações 'd� - jubilo'
s:impatia 'de suas inumerQs GmiglJS",.
vhl Ill!stisr no dia 18 do correltte! seJ
�nivérsorio n.itolicío a prafessortl lu-
rll�j 'Çoutil]h,,,, fin!!. ornamento

'

fe sadiJr'de Joinville. "�o

[l"
... �I.BL�

,

BARRETO
de' .timan"�:, est�;ã�" ;,,�,
a :z;ela��r_, dI! . Teatro : C�r�
os bilhetes que' dão : d!r�i�

tI) o reservar mesas para o' ��.i···s asso .. tc!l ..

dos do. G. E" ,Olimpico· e da', S.'·':'D.
M, "Carros-Gomes".

. Fe<feiou te!ça feira, seu, aniversoi-Ja

·n�.talic� a .éx;';a. S�!l.' 4tt. Hiblct �a�\
ret?, 'esposo do esti�odD c�vall1eiro
Sf. J),urvD! Mórtins Carreto, suTi-te:
nénte do 13 -li. C:, dé Joinville-;'

�

V I S I rA S
Ti�ell\os Ontem (j grato sotisfoçüc:

de receber. O aMovei visito dos snrs�
August Haegéi- e' Shali' $ensen, .. res- .

UM PR�DUTÓ DÁ fONfO-QuíMICA 5. A.:.
'.

..,..r- '��"'Y'
:,':. �1 D!stribuidorh: -��

.

�c ; .::: ,MACHADO & ClA.· .,:'
.,!'

:.- .:'. '. '':... �. ,Rua·João .pinto. 13 - FI';'rla.n&POlb ."

.;;"./' �

_
.......� " -:

.

-�

�

---�-'.'

. 'iI':
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A política britânica é .'c.alltiDu.·i'
çã da políticade
•

Atnda o caso da Estra
da de Ferro Santa Ca

tarina

.;�

extel!
. '. .

Voltemos, porém" .quele
:

.onde, o única cousa: útil que ainda lhe

cII:tigamente, funcione a Casa' ��yer, tova, Os ,populáres, em

FG% dez dias, mais ou menos,: que chuva, se obrigavam débaiíio_"
a atenção dos transeuntes se ,".voltou No entontó,' ti couso' perou ná va

pora o feíssimo perdieirn, pois .'� �-l ronda: ncio foi Ólém, ..:

.,

.

,

rulho de' ferramentas que se
..

0UVla

I Heie, se comenta n'il Cidade, que ..

naquele local, por,ecia querer d.emo- ° pardieiro será reformado, '

.

li .. lo. De foto, dois, ou três. operá- !>lIvida r.4 OS, porém, que isso
.

disponiveis em material e em .pessoal.·
"0 vosso

..meréad.o interno aMarve oi te.
teç,..

O monstrengo se acha condenado' percentagem· de vossa produção, de

há mais de vinte. anos. \
Não há re- 'sorte q�e' 'qllase vos" e5qu�ceis de

,m�dio, Só uma "bíltz" total. p�rtar. Não ;'$que�ejs do IIfQ$i� e te"-

.... 'I Oro, ,diailte disso, não é' possível,
.

70O· à vista da administração municipal,
qualquer reforma. ,

15:0 seria uma eberrcqêo . e, uma'

calamidade. . Além de precedente
danoso à ubàrnidad'e de 8Iümenau.,· �cido júbilo,

I
pois '.assinalou a "P�ss,,'��m :cotrente constituiu m!)tjv� .de justifi

ESf.lir�mos ;"�is. ,alguns, dias. '<00-'
,

PaTa' OS meios jornalísticos da cá- dó' aniY�rsÓTjo de fundaç80 do tradi

mo afirmamos, !"ais acimo,:,·"iío ucre- pito! 'pa;'anoe"se� n : dota. de: • 18 do ':ci�t101 e vellÍ� orgão da' imprensd'
'ditomos que 'es,a barbo�id"de se' -_,,: .._"�':'-":-.-'--- ;--, cljrjtibano ;'O,cir;o dq Tarde", que es

CONCRETlZApA A ASll'lRAÇÃO
DOs' HRROVIA:' RIOS

-ÓrÓ.
: tá . sob a direçiio do brilhal1te '[orna-

GAUCHOS
,.'

'l'istQ CeI.' Hildebrando de Araujo e

O, Conselho Administrativo do, Estado I redl!toriad� pel� nosso colega de im •.

.Ri" ..: 22 - (M.·)
,

- 'O Conselho Ad".:. prensa jornalista Roberto· l!arrozo�

nijni5tratiy�', 10< Estado � apyo�ou:o pro� I �má (ia5 mais fulgurantes ,e prim;t

iit� de,. J�i -qu�' óutorçlr: o' estaMe rosas inteligêriciàS do novo, gcraçiio

dlls ':'empi-eça'dos 'do: .viação F.eriea do, inte�ctllal paronocnse.'
.

..

kio,�Gro';de 'do" Sul,. q ..�
.

siçnifico ;,

.

;;;� r···· :Áos ilustrados ' confrades.

��ilra;;ào 'de timo ,,�Ifta'�$pifagãO tfos ' cangartulações -pelo féU:·

aJlgutomos-lhe farto mésse de

veridade...

receberam o pagomenh> em atrazo: Em conclusão, a odministracão da

tio solaria fmíJia, referente o 19 me- Estrada· de Ferro Santa Catarina se-

percetre .

"
Ne;n mesmo, segundo' . propolap'i

com .0 "olguin pr�stiglo PQliti�o"
.

do

proprietório ....

I>omin50, 23: de Março de ]947 --BLUMENAU

Será possivet? Não, não acredilamnslloe,odo; em informações ';nfundo-! família correspondente 00 período. de

dos que nos forma fornecidas, em <I Julho de 1945 <l Dexembro de 1946

110.,so edição de. ante ontem, declora-) e a diferença do aumento de sela

mos que os funcionarias e operórios
I
rios, referentes 00 periodo de Julho de

da Estrada de Ferro Santa Catarina 45 o Moia de 46.
Ati na rua' 15 de Novembro, do Io

do do Confeitaria Socher -

.

a tal

que, 'inexplicovcmente, continua fe-

pardieiro, de portas cerradas, cons-

tru.de há umas dezenas de anos. O

número delas, ninguém o:' sebe ,

'Pois bem, nada de' novo até aqui.
Outros pardieiros, os há no mesma

ruo. O do Hotel São José, por

exemplo. Dá-nos pena olhá-Ia.

ses c crriccmcs, ao mesmo tempo, a tísfez és declarações dos ferroviarios,

atitude' da direção da ferrovia de nõo porém o situa;ão persiste nas mes

ter cumprido o compromisso de

efe-I
mas .cerncteris+ices que resvestiorn o

tuar o pagamento da diferenç ado ou- caso, isto é, o salario-Familia conti

menta de solório" quando na reeli- I nua em alroza.
' : �,_.

dode essa diference foi pago. I. Ainua ante-ontem a direção da És:

Segundo apurou a nosso reportagem, I trada de Ferro procedia o pagamento

05 ferorviórios receberam o saládo aos seus empregados.

rios, scfis+eitos, c!emol;ram a
.

vorcn
da, que diga-se de pas,ogem - era

_--- ---� �--._...

Sele cruzeiros por
gramas de carne 1

Uma ;6rand'e .'

,

Fo�t� :de lu(ro� "

E' lee:itl1D3
,das taxas

a cobrança
adicionais

RIO, 22 [Meri.iionall - o Minis- legir.lar, é evidente qUI! a cobrança
medida posta em prática pe
Comissão Munic.ipal de Preço,s'

trh do foz:enda, relativamente a co

brança ,'� taxas adicionais do impos
to de rende, forneceu, hoje, a se

guinte nota, declarando em �igor' OIS

_alíneas ..

em que desdobrom-se os ru-

br;cas

com os prQjJósitos do chefe tério construtivo e benemérito.
,

orçamentarias, fazem

das adicionais mencionadas para a

corrente xerclcio dispensa novo pro-

nunciamento á respeito. Assim, �a
conisderada. a questão; não ha como

se pos,a inquinar pela cobrança il"-I
_ _. ..

..

I
..

f
.

f
. Callsou extanhe:a e .Qstupefaçao a dI) nacoo de assegurar 00 povo pres ..

ga, uma �er que ,a, oram sahs CI-
••• ; . .

.

• . . : . .' • '.
.

..
.',. " notIcIa Irradiada· pela difusora local pectlvos de y,dll maIs foyorove,s, fica

tas os eXlegnclos const.tucloanIS. I ,_. , '.' ." - .".,,,,. ,'r.
,

de que a Comlssao MUniCipal de Prc. I potentc�("O que' os ,poderes ..pubhcos

_�. iI ço,'
determinou aos aç�ugueiro.,

.

o munic'l)o;� nacló fa ...�m de' é.onshu-
.

,€ndcrem. 00 'preço de sete cruzeiro." tivo im' benefíciO) :.da populo�àõ;

I· apenas 700 gramas de carne verde, A justiça dev� ser' feita' J'(!ra' que
O EMBAIXAPOR SRITAN CO· ".

. I

C A
.

RO RIA
Impingindo 00 consuml(,or ·300 gramas o' povo continue'o depositar .. a. (on-

VAI, TER RESIDEN I l' P
dI e osso. fiança n� presidente' Outro, que

'.
vem

Rio 22 (M.) . Realizou-se a E'" -

b
.

,
.

I vldentcmente, nao 50 emas a que'. empi!nollondo o melhor do 5au· esfor-
cerimonia do oonçamento da pedro I .

•

t 'b
. !h ti- d C C,.o num cmpr.cen.dimento ele''- IOlr";iive!

f di d
.

d
.

d b
.- ! a .1 u'r seme an e . reso ucao o 0-

un omenta o reIs encla o em 01- \ • -' P
•

d'd alcance humonl·tlÍr·.·o.'
xador birtanico no Ria. A cerimonio' mlssao de reços, pois eSSa me I o,

f
.

'd'd I b d '5'
const,I"" flagrante aberro'ção con"

o. pres. I a pe o em a�o ar amt
,

. '.' . _.... .!. , .... . ....

'.
G I I' 'W'I (tra os recentes dcclsaes do governo E necessano que os ·delegados do

Clalr ayner e �pe o a mIrante I - <. '.
• : • •

'

h f
federal de combater o alto custo da governo no; mun,c'plos tenham " de·

comandante em c e c 'I .

.
.

....'

'I' O 'd
.' vida, visando proteger os interesses Viria compreensão e esteiO mlmbmdos

na, ndras CI e.ntals, , .

. d� povo. do espmto ,ensata c pondçrodo paro
de cor·

.

Com o recolução tomodlJ pelo Co- que 05 problemas' do atual momento

r,;.'ssõ,o Municijlo'l ele Preços, incom- sejam solucionados dentro de um cri-

que

Este
...

e o.

fl1t?nçõe'5 expressas ós

das pelo decreto lei

: Setembro de 1943,
menta do imposto de

adicionais cr;,,-

5844 de 23 de

sobre o· regula
renda, pois,. tan-

tI' a,adici9nol para o proteção ce fa-

míliQ, rr.!l2cionada com pessoas físicos,
como o imposto adiciono! que sub.

tih,iu
.

n de lucros extrQordinários, são

,1i�ôpl'nn,fos por legisloção prollria.
I E' leg.iI imo, 'portanto, <I cobrança 'das
to""s arlicionais do tributo de renda.

para. o exercício. de 1947. A carta

vedo, efetivamente, o
I:om Tennont,

o aumento de qualquer da esquadra

.: .

tua, 20 ;(AN)
• Comunicam, de . de .confj�nça nele. Cómércio; indúst�iq

N.�v� lôrque que; por, o�asjão
<

d�. rc�-I e' 'ogri(:�ltura são gtivld�def prodútoro$
moo anual do Àssoclaçao Ame'Tlcono-, que .. ennquecem. as nuçoes ;'. Os Esta,'

Brasileira,· c� séde �oquerQ cidade, o' dos Uriidos teêm um gr�ndc �Qpel Q.

sr. �o5tão Vidigol. antilia Ministro da \, desempenhar
.

Fazendo. :do' .Frllsíl pronunciou interes-' econ'ômico das Eles conse-

sente conf�rencía, 'em que disse; la- gU,lram com o emer.ceno do norte, po,
sumiclame.nte, o seguinte; "O Bra�i1 :rimi, muito Testa a realizar na Ame
necessita '. dI! vossa ��perjência ", e de

Fani do nosso país
o prolonqmento da vosso' produção in-

rica, Central e. do Sul. -Asslm agindo,
o•. Est�aos Unidos assegurarão o Futú-

vossos recursos la' -de novo mundo, sem preocupcçõas
in�peri�lj5tQs e sujeito aos r.sco, e co.

biç?s : que. o . fraqueza' atrai. e encero-:
- -

'

Em seguiria e, sr'.. Ary Torres

Q pa!ov;o, acentuando DS 's�-
"

'�I '

da As,ociação Americano- Brasi-

Tarde"

matile metalurgica" ,deve o(lÍpa;.' 11'g",
ÍlÍlportonte' em todo"o prQgralrió,: :de,.de
senvolvimel1to'indústrial do. ará.si!.

�

'fDiâr�o

IItCf�, que se envia

pl?ssóa,s do' Inhiriar
. .' fÁTI.RAPO UHMANO;' O CARTA�

q(!e' desejam ganhar mais dinheiro sem '

projui:tli de outrá� oCQP.açõ�s.' Escie
DE HOJ,E NO ClNE BUSCH

ve,' pa:r" ÚX' sr'volo ::...:. Caixa • Pó�.· "Farrapo Humano" . é um filme: de

tót 1616 S. Paulo.
' espetoculo

,. Busch opre'-

$essôes, . 0'05

consfhor:ionol

ex:gencín ou

imp'o,to "<cm que o lei o otasbele- otllolmente no Rio, em visita

ç!l e hoio Faro cgda exercicio" o
-dioliéadc.

prévio
-s�fvo )'1'1

nutnrizoção orçamentarioJr , PQ�ivef

-�I
.

rOi ou i"'�o,içQO por motivo
..

de guer·
E 1 '

r". O 01S0 vertente do "lei de meios" V E N D E M -Si'
.;,.timou o receito paro ° exercicio de Diversos cosas e terrenos nos Ruas ="" ..__... ..__.......-__IO'!!'_�

'. '.
',

.. '

'. ',... ......

1947 'n<.'uindó as taxas adidon.,;s em S. Paulo e Tamandaré, em lotes

grqn-I"D
'

d
"

"

:,'.'
.'

.... ,': ..

'

t
�:. :.,;.'

"'1:�tri�;;hAp;:::!:�t:T�:éf,pe�:m�o:;:c5� de�r:ta:c:::no�va. Koch - Rua São

"

.

O s.DOr, e eu tOS, O," corne, ta.. s o :��L.'I,·_�,.a. o
'o Noc' ,í,,�I, orgóo competerfte .para Paulo, 119. .

"
.. :"-::!':_:'-

hipatcos ,le tarilas oduonei-

EDITAL Dõ CONVOCAÇÃO

transação efetuada. entre a Caixa das
Frirrovinrios e o' sr. Simplic;o Oran

Somprou Simplicio pelo impor-.

,laqueIe tercho, sendo d� extralrhar superior o cinco milhõ�s d�

que o sr.' PreFeito Municipal não ,ti- ,cruze,iras um terreno 'que havin ad-.
vesse ainda rleférmiiludo providências qúirid<i sete meses "ntes 'por' 750' mi(

'1,,,, sentido :1.. r..mediof um dos moi!)-·. crureiros.
re' moles que afetam o problema 'TO· !

.

1 daviório do 110550 município. ,ANUNCIEM NESTE DlARIO

fosse 'Deus o tllr pro-' to. os padeiro, cOl1tinuom a veil

d�r O pão pelo preço da ,tabelo

(Interior, resLlltando daí auferir

maiores lucros, em detrimento

do POyo.. Com o ocre5cimo n05

préços da farinha de Higo, ê jus-

iação.
O que �e fe" até agora <lm

torno do problema do pão, o ali

mento essencial em todas os la

res, de ricos I! pobres, no mo

mento em que o. nosso mercado

Se não

o su'ór do nossa rosto, mos sim

Central, .em, con,equencia

CC"
nunciado os palavra, que enci

mam e-tos Tnhas, diríamos nóS

que bem andou errado li seu au-Banco Mercan'til
terina

de Santa
s. À�

esse sermão ao

que hllbitall a

o fato de, nos

t.or em ter '1:Iito

primeir" homem

terra, haja visto
A5SEMBLE'IA GERAL DF. CONSTITUIÇÃO está suprido . suficientemente dei

farinha de trigo e quandõ o

pr!!çO do produto sofreu sensivel

declinio?

Absolutamente noda, porquan-

to que o Comissão Municipal de

Preços reconsidere o problema do

pãG, e5t�belel:endo medidas pon-

I deradas que venham beneficiar o
.

1'1 <ÍI-'bolsa do povo. : �:.f
.

dias de hoje, ler que lho ser su

gado até O proprio san9ue para

poder viver.

O rão que hoje comem� nã!)
é o mesmo que conscg'uimos com

Sii, convidados o, subscdores 'do capital do "BANCO MERCANTIL

Df. SANTA CATARiNA S. A,", a se I'wnirem, em A�sembléia Geral, no

e,jjfjcio .10 "TEATRO CARLOS GO I.\ES", o ruo 15 de novembro, nesta

cidade de B!umenau, ás 10 horas, do dia 25 de março do corrclltc ano a

fim-de dcliberare�ll sobre a Const:tui çcio da Sociedade.

B:umenau, H de março de J947 um pão m\rrado e micros(ápío que

no, custo os "olhos dI! can",

odql'irido mesmQ com o sacrifício

do suór daqueles que vertem 10-

girmos ante o espectaculo tríste

e aflitivo da misério que ronda

os 'seus lares, onde uma migalha
de pão lhes serve p_ara'mitigar a

fime de seus filhinhos doentes e

depauperados pela defjciencia
,.

alimentar.

.. Perguntamos nós ó quem ca

be a fespoíÍilabilidade' de,se cri

me dcshumona, dessa iniquidade
que traduz, em todo. a sua ple
nitude, a degeneração dos senti-.,

mentos humanos dos homens que

se rpopuzeram :zelar pelos d�tsi
nos do povO.

Que nos respondem os n05SOS

homens d. çoverno 'se alga fiz,,

rof tim benefício da nussa papu�

--_-

"BAN<;O MERCANTIL DE SANTA CATARINA S. A."

Simplesmente lãment�vel.!Oswaldo MoeJlmann Am�rico Stamm
fundo ,Iores E' simplesmente lamentável e pre-·

cório. o estado de conservação do

Irec"o do estrado de rodagem entre

o Companhia Paul e a Ponte do Sol·

to, cuja situação reflete, de maneira

incliscutivel, (I incompetência e o fal

'to de operosidade do administração

municipal, que tem' relegado 05 pro

blemas urbanos e de interés,e coleti

vo ao completo abandono,

Ainda ante-ôntem pudemos
ta" o ta5:ti";óvcl estado de conservocão

--- _.

DESVIADO CINCO MflHÕE$
DE CRUZEIROS DA CAIXA DOS

FERROVIARIOS CENTitÁL

Vendem··se· Rio, 2Z IMeridionoll -' Noticia-se

malbáratodos . mais de 5,
cruzeiors dos ferroyiarios

alguns
Chevrolet

c',ami.nhões

usados

Ele�ro nÇO ftllooa Limitada

poi� foi un!l!1ime em t",er
<,

r1o'Jioso$ eomr.ntó(os. 0. �;;�

film, que encanta e pernde (I .aten

ção dos qUe· o. assistiram. ·iI por']

espécies

lNOJA", n'l matináe
convem

DA ·IND-IA",·.!ln

mais empaçanles
.

. : ..

. humana, v:viu<>s À o""odi'<imn oupla "O nor"o ": r

'no téla, "farrapo Hljmano" conquis- ..."cra" yo!to. "oié 00 tartaz do Cille

tau quatro grandes prêmios "Oscar'"; !lu,eh na· matinée das 2 horas do
do Acad;emia de Cie�do5 e Ártes de tarde, no int<:ressonte 'film "oMsq�c�
Ho�!ywado" tendo laureado '05 seus'1 te;ros do India", uma dos melho�es'
personagens �om onrosas distinções", creações de Stân laurel e Oliver Hor-

Do ele;,�o ortisticll deses gronÚ' mm d>·.
partlcípom R�y MiUand e JQ'ne Wy-

I

.

Completo o proromll 'do matinée a

man, dois artistas de, grandes mé.ri. co.ntínução, do super seriadD "O FAL-

tos artistkos. A· critica. de, todo o CÃO DO DESERTO".

paro os
'.

illferes,;es·

Que libi\r�a os nossos

'(li,. p·'lro 'compror produ!!!s

dcmtls '. prOdlll:ir" :

Aludiu, em 5eguido,

da

orgumellto!
.

':'
..

v'rludes .. ciY�C:!lS e'mOfClis, que: (l

.

dis"

O "mellror,·filme do· ano", com ° "melhor ator",. () "melhor diretor". vida 'público, ml1�iYo·"

e o "melh'or a�umcl1ta"� '''F�RRAI'O HUM�Np" o �ilme' que não por que " seu ô"soparecimentQ cou...

ser feito: :. .

, "
sou O mais profundó pczo,' n(!quel� ..

·Aco�p. Comp. Nacional - � etro Jornal e sl1ort, am�yicono .• �

.

"1 s�ciedade, A distint�. enlutada fo":i�
I'latea 4,00 e 3,00 - Btdcao 3,00 e 2,00 � ',A nOite PTotea nu- 110 apresentamos ,cntídos condo!êJf�

meroda Cr$ !i,OO.>'
.

':, ..

'.

Ó'�.fI''''-''' r das. '.

.

..••.

CINE
trabalhos (! efetuar, pricnipamente os

. 'I porias necessários á, at;vidade de ECO�

BUSCH I
nomio no Brasil.

I.

'�

HOJE - DOMINGo ás 2 HORAS

Grandioso, alegre' e empolgante mati nêe:

5TAN LAUREL e OLIVER HARDY "ris íncomporl!ye:s

FALKlMENTO

"GORDO e '.MAGRO': I
No seio do ;ociedade de

. ve prohmda rep!lr<:\ls:õo o
,

j to do c�nccitu::ldo .cidadão e

em

.oS M()SQUETEI \O� DA lNDIA

IU� o moi$ não poder tom os Reis do ri�o e do olegria! - coc&taduano,

impaçoveis
.

que

Acomp.
animada, álém

farão você dar os. suos melhores gargalhadas!
Comlllemento Nacio- nal' - short ' americano. e

do. 'emoc:onante 'e 5U per moyíment�da
i
serie; ._',

.

"O FALCÃO D O DESERTO"

Cenas
.

)

desenho \

!

Sr Coronel

1'10tí;o 3,00 e �.OO - lIalcão 2�OO e \50:
A's 430 e' 8,15

.
.

.

RAY MllLAND conquistou 4- gt<w{!ssJANE WYMAN n�' filme :qu. em Itajóí, sempre se impôs é conside

f!1<;ão dos seuS �inumero' 5amigps' e cor-',
r�!i901\órios pelos. suas atitudes oIti

vas e ··de-:(mombrad�s.' " pel!!� su�s

premio! "Oséor"!
F A R A f' O H... U M N O

IlIIliDõ_s
.

' .."".., ..

ma 'r a. v i
"
Ih Q da in

Distrlbuldol'e. )
e�

)Sta. [atirAria '

d u s t r' i a
.. Q. u tom ob i 1 i' S' t i c a.

lileptelcotadora "Meetâ Ltd'a" .. Rua j'$ de H,�e.bC'8[1015-
;Oficina ,mec;a.. lc�: .•ua João Pe••,a 'I�"

.
. ,

Blumenao Saat .catarin�
.'
:J..

f fie
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