
epública
organiza.ç6.o de forte :agremia.ção partidá.ria entrorln pera n nova ogremiaçíio do

do' P. P. !I., 'de eJem�nt(ls' dis5identes' (t' fusiio des três correntes. ,. Ainda
-

" i'etropolis .oudé foi center 00 presi- �� sentido". Acresce"!n que o P. R, 'senvelvido no Rio e Minlls forte ati.vi-
do p, R; e O 1\ T� N. Afirma-se. sr, Eurico de Souza Lcõ, dizendo dade no sentido de arregimentar. tii'J .

forte

,que
O' presidente da Republico ..mima ontem (I sr, Vitorino

f�eire
esteve cm

'

.. :�. .

·dente D'utro os roJSSOS

que,
deu nes-

.

ql�e o sr. Negrão de' LimQ tem ;.te- diversas forças politicas.

.

"
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'Presidente· .

da a fusão das três correntes
idéia, da

Orgão· dos Diários Associados

ASSIS CHATEAUBItIAND
Io ANTI-MUNICH

GUAIWJA' - Para que um tempe

ramento sereno, aburguezado, ma;s de

coruter pacifica do que belicoso, te

mente a Deus, como o sr, Trumcn,
se cfoltusse a redigir a mensagem,

que mondou 00 Congresso, era pre

ciso que os russos tivessem pintado a

se-acure, o mais Q bonde c o ccte

ue,; E,tados Unidos e fora dos Esta-

se lanço a Ilnião omcricc- ll)�;, "DO c defender a ... rotas imperiais
P. a suo jUgllt.;If, que é o Meditem!

neo, senão o proprin di�eito da Unif!(!

de navegar em oceanos livres, o que

a pcnetroçõo soviéticc ameaço,
. As

sim, nos "gateways". do pedaço de

oceano mais ilust'e que ainda viu· a,

humcnidcde, não encontramos de' ,on

tinela apenas a :netropole dto um Im

pcrio que. se controi, mas o tlnico' Es

tado, hoje, em condições de conter o

nevo surta do imperíalism!! russo, em

5UC febre de eX;;:ln5ÔO e de cpressdo .

E' índispensovel que a saibam os,

hrasileiros que (I politita da exlstes
c.e de uma Grecia e tl� uma Tllrqui�
intiependentes, é uma orientação t�()

Dmericana poro o, I:stados Unidns, co
mo poro' nós, argentinos ou urugu!lios.
Nosso destine se joga neste mame-"t:;>
na Grecia, como 'ele se decidiu l(Jr

seis 000', no- dunas belgas ·C· no pla-'
Oleie do Arrcls . Sé Washington ni!;
estiver em Atenas e Âncora,' c�mp�r
Iilbondo dos plenos do, defeso: des�,�s
dois baluartes, que cori têm 'lI pre;�€b
so"i�tic" sobre � Mediterronc�: Mo�
cou tro nsbordaró ,facilmente pôr est�
lago c, com (IS cavr!los de, Troi�. 'ver-

ao. Un.dos, ató fazer o "'yonkee"

�'1 a um esforço fecundo de saneamen

to politico e idcoloqico .

As illinor:os .ovieticcs, aqui, como

nos' Esrodos Unidos, na Inglaterra, na

éolomb':l, �o Chi'e, na França, são

perfeitamente incompatíveis com o

principio democrcrico . Elas vivem

e trabalham na qualidade de sucur

sc.s do governa russo c, porta nto, co

mo agentes de um inte�vencionismo

RIO,' .29 ! Meridionon _.- O Minis

! tJJ do GmirrQ oc:oQll
.

de
.

receber tt,ma'
comuncoçêo dó i.omcndo da Nona Re-.

giiia cfirrnando

OI) Grande e major Cesor Agu:rre,
forços rebejdes powguoias, que o

vemo brasileiro resolveu interna'.
,ao comandante

DOMINGO, 30 de Marça de 1947
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O major Aguirre está cornple'[ornerrte
O chefe. ida revolução nu· Paragna

,
. ,

ficou hospedado no 10- Balolhão de Caçadores

II l U M E NAU NUMERO .861;',1"0 IV

perder a calma, o que. é sempre di-

ficil, e os ingl(Íses ficarem assustados,
o que é quase impcsslvel, antes que : c .

- . . .

europeu no vida politica do contincn-

Nõo há nem nunca houve ingeren·

w
, ,

<1" a rains que lo��in, à; vezc'" 01'; ao '1 tcmpQ de 5"lvor cr Grecia e O

() melin�rr. "o proprifl sDbcr"nin. 11", T!lffl'''!l ele 901!'e ideoliro do que
.

é"vn r�rtq, ;'odero,n, (001 r(1drf.c; rk, MQ�(:o'! rr�p'!roll e rôde desfechar me1hcs, de que dhpõe aqui, -�o
-

lÁe-

vftr1:'ss;rno-: dr. rro:lptrjdud� c (l:;! \nú _ conl'''O o r.oft,"i�. (1 R.1�mªt1ittf a BuJ- Y1C1J. n� C"híl�� r�!) Eqtit:!dor�
.

e�fQrl! -o!,.:'

de/como (I gente do IImeriro do ��lll'- "rori" " ('!!'mó f,todo;, cujo. limites mrd2 de nheça de pO!'lte !lOF!! ocu�f

te, niío se candidato, vol"ntoriamcn, flS, esfendem 0'1 longo de 51105 fron.

[Pos�ções
de alto, valor "ttrotegico., n:!'

tt" o morrer, nos campos de botolho. I ,CItas. "
v�b,t(J do At!�ntlco, .

O ':u!! H!t!!,

E' um fato do con,fatação corriqueiro i
A POl.tlCO de npa"iguomcnto, Que n(lo (I con,egulU, Stolm teNra-o l!90-

que o individuo feli;, oue vive 110 S_'O é aquela que <o executou em Munich, r." E, se· bem qu! desta vez !IS h!!r-

d ... comunidade mais rica e Or90n'"''
I c'IL longe cle pradu:dr resultados sa- reiras, externos sejam mais 50lidas,. ta-

,;, do irl"neta, "!ia é nf'lic.oso nOl:" !, fatorio, .:om os governos de 'medula ;lovia' o� fronts internos !'iill ',mais :d�
tem n"nhúmn niHic.. i,lt:",lo'lico es- 1()!�li[(Írio. A realidade 'crua e meri- beis, porque o comunhmo dispõe' (I,.,

redal" f!UC lhe IÍnsinc' 0_ de:;dem pr'" I oiona, � liue " l{ussio não é ontipoda III" volume de influencig l;ro' II!! i!ls�

I d.l.,A�(,",an�1I ou dI) Jcpõo,. mas ,moo. $;0, como nolO tinham,
, n�', l"e,fer,

ele só colhe be'� " cf"'n (!� ambos. Eln prétende orre- ('tlo,;ticõ'-.�mericQÍlo, o r(l�c,;mo .� o

'e!itor, seguronço c feliCidad�. Nõo I bolor, por enquontú os choves de três no'tismo.

,,,: cfe outro E,todo do nlaneta que cu II tonlinentes, com os seus mores; o Só um inveterado fOl'llélntismo t!CÍ!-

I cnnheqa, nnde a guerra seia IDO 'im- Mc,�í�c"(Jneo, a Mar Vermelho, a In- dcmico co'ncordará em acreditar que,
orynu'"r quanto no, E,todo, Unido,. O j

diCa c o. Pacifico, Vencida �,sa eta- com o malogro dos planos de, Hitlú,
americano prefcr� desarmo r-se e c ...r-' pn, soara a vez do Atlant,co e da Ml'<.sol:ni c Tojo, �ossobroiam '"

rf" todos os ri"os de uma �cietbde
1 AmeriCIl. Enfurnados,;o M:lr Negro ch�nccs do totalitarismo ne,:t« ,,«rte

civil de"armada, a acéitar os percal-I e no Baltico, os soviéticos procllram ,ôo I'lonêto. A !ta!ia' fas"::;ta
.

e ,,'

-o' do lllilitori5mo, impli.cando ser- acesso ao Atlant;co e 00 Mcditerra- ·Alemonha nazistll já ressur;;iram ti'ío.

vico militar obrigatorio c esmogodo- neo, E', uma obce�sõo que doto de diobolkos e agreSsivos quonto ,em
.

rcs orçamentos de defesa nacionaL ,longe. Vem da era czarista. Mas os. 1939, no perfil 'de unia Russi:! vitorio-

Ao Yaler-�e da linguagem, de que
I amcri.canos,

desde o principio da guer- Sl, que até lOUCOS Dnas era um 50-

acabo de servir-<e, Uni chefe de Es-,
'o tlrual, volveram o solhas cautelo- telitp. de Berlim, ° reafirmar no' arien,

t"do como o ST. Truman, o qual tra- i
so� paro o "MaTe nostrum", com'l t� o m.,smo despre%o pelas democr:í':

duz no tempcro';'cnto os medidos psi. um broç� do Atlantico, onde se jogam cia� angln-saxonia; e do oe�te· e·ti'r��.:-.
cologicos do seu pois, ele está de- o; desfin!)s do monro:sma, até com peu que sobre elo scuspio o Fuehrer ..

monstrondo qU� foram esgotados com mais amplitude ,h que lle5t� nosso germanico. A indale ameaçódoro',,d�
� Soviet, nestes doi, anos, .fodos o, bt'cia salgaelo, rematado no mundo Alemanh.. contra (I indepcnde!1da do;;

proces?os democroticos de persuasão on! ort,'cD, pr"5 cabos d� Horn e da DaVaS mais frageis, �e reprodtj%;. no
diplomatica c de racioc:nio politico. lJoe Espe'únça, fOliom,,"o �ovi��ico, triunFc:nlte �ó !'er-,
r, ql,ando um fQrte entro II tergiver- Quem acompanhou os infindavcís

I
ceira Rcich, graças à ójuda militá!' 'e

sai', em mote ria de dautrín" de força, d�botes em t...no dos tratados de pa% "conomica das Jemocracios, Ite;tau�
com outro farte, o pra�cador fica dos poises �atelites do Eixo. �o ,Eu-, rDP-se, com � .(Jueól do Imperia' J'rús�
pensando que o seu oposiior tem me- rapo bolcan;co e central, tera YlstO

so -germankn, apénos porcili!mé!!1'2' if
do. Redobra de desafio e diminui a que os '_;ois Mediterronco�, o Mellio e lib.erdade na Europa, rovos como :!

todo o instante o Jl�r�en'togem' do es- Q Otientol, consfitu;am a cenorio de Polon,'a a" Rumon"Q o'
\'

,lüqoslnvio, : 'I!

pirita colabaracinnista qUe deve trazer, uma pug"" selvagem entre o Imperio
\. Bulgoria, v;,.;m sob ,0 pçiia do' ter-'

paro a, aliança dentro do qual vive," Ilritanico e oS Estados Unidos de um

I
rer vermelho sovietico, _aInda ';taiS

",Ia vida de relação, Ado�ou, pois, o "'do, e a Russ;o Soviético de outro, "'iretamente do que se encontravam em

chefe de Estado americano, ,i} metado Pretendia Moscou, por todo a lei, lan- 39 sob a ameaça indi�eta das apeti,
d" folar, oos

.

rursos com decisão, ar- çm os ancoras de �eu :1ovio corsa- te�' do espaço' vit'll tCl!tonÍ!:a,

reganhando-lhes o·, dentes, Desmara· rio n� Tripolitania, aboc.onhando as- 'A existencià da Est�do ruSSil,' com'

no-,e a novo Munich armada em Pots- ln col;"i" itol;llM. c, através de Tries- e<picito ele hostilidade perrn(!n��t�;
,dom. t�, Que sP. d:spunho Q 'entregor 00 g�-

• em QII� ele imoorto, para o vid!!. "1'l�
Um velho e muito 'lOS�o conhecid-:- verno titere de Tito, alcançllr o A- -:if'ca tios vi:dnho, e as omeo!jos' t�r�.

totalitarismo compromete a paz mun- driotico, Com o ,Iebilitomento da
rr'ri,tas dos ,el1S pt!rt:d!l·rios,. de!!tra

dia I, não de hoje, mos desde antes Greci�, caindo sob a t'ltela da mina-
tI'J corpo civico de qU!lse todai. as,

novo Aove no do Estado d,) in:cio do segunda conflagração, r',1 cOl'lunist!J nac'ona!, os ;oviétícos
r1cmocracias, envolVI!

�. r - ,

"

-

Somente em 47 sua insolencío dobra entrariam no Mor f�l!u e na Tracia
americana e n Imperio Britanica a d�-

100,vável e. be!lemérito· iniciativa tacto direto com os cla�ses prodUlll-\ tura
dos necessidades e, Cl5piroções do do chefe 'do govêrno do !laçiío, e não ,ci� folego, Responde ao pé do letra como, mercê de um golpe sobre o lm-

ver de 'tomar iniciativas �<l genero
,

di'
.

l' �'
. -

d
•

f d d"
. -

a maior democracia ocidental 00 I' perio Otomano, coiri ..m sobre os cstrei - '.
"

h
,1::1 pres:dcnlc Ga5por Outra e 50 u- ras c o COmerCIO, c rca 1'(1noo um 111- povo, que onse,a 'por um regIme c, sera ora, e UVIC.tI que o eminente �e!�a, p"ro o qual WOS ington t!c::!-

. ., , f" t t d
.

t ·I·d d h t" d d
"

d d E t I Ih' ogres�or potencial,
Q

Mais uma vez a

I to�, estabelecend,o 05 SilO, comunico- A
cijlnD' o. problema do alto custo do quento c ICle� c em orna os poss.- ranqui I a e e ones l(la e, on e, aCI- i governa ar a s a, o () ara com co- 'ba de se adiantar, mensllgel': da

",clei ecoou de mone;'a simpotica .no bilidades produtivas dos �etores
.

de me. de tudo, 05 interesses do ·povP. de- rinha esse palpitante problema, l1ue mundo de,c�"ç� no valor do� Estados �Õ0; pelo Bõsfor/l, entre o M'u Ne-
oresidente Truman não é mais um'

.'lpiiiiôb pública brasileira_. otiviôdde industrial, agrído a' o l11ar- vem ser encarada com e�piríto de jus-
I
represento a causa decisivo dos des- Unidos paor que eles saiam em de- I 9r.o c o Medit"rra"c�, "rolesto, nem' um chamamen'[t, à cor-

O' efeito
.

prátiCa da.' médidos Que gem ;le lucros que' podem ser aufe- tiça e, homhrit!nde: moral. .1 tit'os do nosso povo, hcmilhodo.'e vi- fes!l óa civilização e salvem-na do Quem �e Icvonh contr<·" onsia
dura do adversaria' potêndal dr! "r:'

. , '

') bl d
.

I d I an e<siv:dode do Estado qlle <e r"r! securar dos �davos das estepes para .

contra os ga- ridos pela comérCio varejista _ pro ema o custo do vida cons· epen iodo pI! os sangue-sugas da "r - • '
-

dem no mundo. Elo. ii o gesto 'd"
I

.

,.�. CI'
.

t h emonig da E""l dcnl'nar �s 09\1�S que,.tes do meio· .

m�"ciosos exolorodores f,'r-se-á sen-' 'OS governadore's 'das Estados iá re- titue atualmente a maior preocupac;õo economia, populQr. .; : �
POC conquls ar o eg w

•

qllC já optou, !"Drqul! �egu,8 de, qÍle
, .

1
DO e do pIando. Convoconc/a o Dei- '::�? Jó não é t1'�;S limo Grã Brelo- .

. . .

tk" dentro ,em bre�e, no interior d.o ccbe:om instruções do PreS,idente' do .,
' ,

.

.

1 cam'inho poro garantir os quatro' li.·
. ' tremisrnos, não só, da Russía como de' n"h abatida por duas guerras, que ' .

nois, 'pois, êsse movimento de comba- RepubÍlca para a eshtbeleclrnento da

II d b' Ü'
II I

. berdades não reside m�is em transigir

�
.

meaça o'r e'
dente paro a resist'enc:iQ contra os ex- quase a e,gotoram "este ,e�ulo. No .

.
�,}" s'

.

çorestia \:,ró âmbito ndcional, providências de tllcronce" econnmico, a a a nac Io
.,em fentar compor-Se com QS tstados"

, 11!!11 dcptro dI! codó um dos paíôes d�an-., dc·cnlo<>õ do s<!"und� tnnHit,> euro-
1"

,

'

,1)bje"t:.va�do a5sim minorór' 05 cousas I extirpando
os maltobras excusas c

'. ,

'. '

t;C<lS, ande opefom as quinta-colt>nos' pr:l, '''rgem O� I'rtn,1os Unido; dÍ3pos-
lerto !tartos em SUaS �ropeliQs, emu!.,s

alarm�ntes da situ'Jção QUe há muito! deprimentes dos inimigos de povo, Que
d" FÍlellrer nl!zisto; senão desafiá-los,

'\tem afligindo o povo' brasileiro, ,

.

i estão se lucupletoll(!o nos lucr.o� frall-

nal"lzaça-o" G Rao' G 110 Sul
._ --

:ombotê-Ios;' tiiuilondo' as demD�rad(!$,

.;�:, �'':�:::''''",::'":;'::,,�:,.�:;\d.�:: :.��;;:'C,t,d;' " ,,;,. .. ... n
.

I. .. .. Os comunistas querem apoderar�sf> ;;: �:::::.d; �:,::::::,:�:::'::
I mc�1idas salutores' 'para u':"', co�ercia I tegra n�s postulados constitucionais e

d P f· d S r B
!J apoio dos grandes Estodos,' a!l'lt!II-

DO
.livre e" honesto, o chefe- da executivo I d�, ?óTan.tia� ,de justiça e respeito aos Elementos ·interess�.dos 'em revi" as re elturas e· ão aUtO t�, da paz,'

.
'. " .I brC'sileiro ,determinou providencias se-' dltelto$ indIVidUaiS, estamoS certos de Nosso' chancelaria e�tá na· obrigCl-

R:o, 29' :(Meri�Hono!i':___ Em, y;rtu-IL ,,�tos ,p�ra '.0' tabelam�nta' do,' gêrÍe� I
Que " ilustre chefe do' exec�t]vo co- ve r o espi. rito:. a le,mão RIO, 29 {Meridiono" - Prosse· i -entado pelos comunistas varias nomes, ÇÕIi' de séeundar o ruma do�' Estados:

-
. • , "

.1

.

.,

D Ad b I R d Silv
j

(l guem as trabalh.:ls subterraneos do, ,i 'álu,ive o lider comunista naquela Unidos Aind' u
'.'

d
\, d" das proyjdonc'!os tOMlodo's - pelos tH�,.de primeira necess,dane,

.

exten'- (lannense, r, cr a '. o a,
- a mo, veJt; par!!. e-,

<il!',_ I d' d'd
' ,.' ' , l'�re e honcst" do RIO 29 (Meridionoll - Um ves- com audoc:a crescente, comsc_oram o comunista. visando C1poderar-se d.a� I

ci,iodo, sr, Paulo Sant'� Cruz, PI�i- fender' as prerrogot,'vos asss";n,,'a,'s J:-..
'

r�i!1istros do, fazendo e da Viação, nó . end�-se essaS me I as aos artigos quem a conSClenCla I, � .', ,� ç � ""

: � d: " ' , I'd b' 1 't d b' v rde confiou o' pHlmo nubllca longa reportagem sus- atuar no Rio Grande do Sul, utlima- prcfc:l'ur!!s dos 'grandes centros In- te!' o comuniSl:no o direito de conse- paz e úa ordem do he"',-sfer.·o,.' U·m�
p,_,,!o de Santos for,,", dcscm"oJca o,! "r} vestuorlO, co qa os e tom em v,- e cloro o arTigo e .

\
�

... �

., I' LI .I ,,' d E t � d s" tenfando a têse de que está ameaça- mente,' certos e,lementos interessados t:;uir a nomeação de elementos saídos Ru,�ia vencedora na Europa,' ser',- u-_

"9 período oe 17 a 22 do corrente cer- mndo solucionar O prOl> "mo e mo-- "estlnO a nosso. i auo c a uo "en- lU'"
b

• cl t (b o obro nacionalizadol'a do general n"1 r""hiscenc;a do e�pirito alemão e dustriois c;e São PauÍo·, A,sim, o Por· ,',' SI'OS fileiras paro os prefeituras gcverno titere d" Lu·,-· Corlos- "re's-'
.

o de 313,427 volumes, normalisando

I
tadia. ' \�, sa ero correspon er a esse vo o ,,� r-

I b d f'
• d

. - Cordeiro de farias, QuanJo interven- nll recomposicóo (los orgnnizarões lido Cvrnunisto vem mantendo vivo do, munic:pios onde os comunistas t m
i - ... '- b

assim, aos j)Oltco�. os. serviços de car- A Comi'são Cenfrnl c;e Preços, so

'1
2 e�ll ,onça, e aCIma e pa;xoes mes- -

.

3 es o onna no uuonouara, a rece er
.

,

d I M' G 'f ti l't' J t'a lo fiO !{io Grande do SJI, Acrescen- t",:z:iHas "fechad�s pelo governo 9au- lnleresse na �oluçzo do coso da pre· • rerom ma;oria de votos no pleito de ord'ens �..
,,'

11.0,' do'
qa c d,escorg<i paro. '() .descongestio� 1.:J presidência o corone ar,io orneS, q.urn�as ° pc>' JCO e oe par,' os'. r�o-

"

-
{';u, cestlrcs verme.},

�'G",ent()
." envidondo esforças, entrando em col1- .. llSara um programa de governo g aJ- t., que, a principio, timidamente e. eho". fc:tllra dQ Santos, tendo sido 'ajJre- l':.r.eira último, l{re':"lin;

trn complc'to,)i;;llte sem' recursos,

PQ�5ibilil(!do, PQrtllnto, de

!HJQl!eló cidlldé, Dcrbcrol!

BEI!!'r'.l! rlles' 'I.�me que 'o
C ' hosp,,'rli.tS5C

snrio ,

soztnho,

Provou-o agora, aniquilondo
a mais fap:rtico e perigos')

cio mais identificavel e potente de
vm Estado imper;olista dentro do con

tinen'te' de' James Monroe, do Q"� n

do totalitarismo vermelho, encarnado
na Russio Sovietlcn. Reagindo con

trc 05 merode, d" força desse país,
na Europ" I! ne hemisferio, os Esta-
do;; Unidos não fazem siquer uma

extensão do monroismo. Achum-so
coerem cs com de c dentro, rigore
semento, dentro lia sua orbito pcliti
C'J e doutrinaria. A',�umindo, coro.

ioso, " rCSf>ons�' hilidode do Seu r;om

pmm :';0 histvrko, I) sr, Trumon che-

lIem
.

.

r-ecur-eoa

as coisas fiquem mesmo pretos, moi:

escuros do que 'a ,mistcrio da Sontissi

mo Trindcde .

Qucndc entra de fafo 111.1 coração
dfi guerra, o americano briga o va

ler. Só ".li qu�'ndo liquidou o cdvcr-

!�'.I'
....

-
.

..,. ..

res .oficiai. ti respeite: ""Registra- . .,IH' veem fazendo inclusive para. a

l!:m<� . impetuosos ctnques dos revo-
I Ilcfesa. desta capital. As;im é

.
Segundo divulgo . rodos os edificios publicas estão se-

reb"lldes, !IS vuamente guardados, sendo que a

IUcloanrias, após encarniçado combate maioric. del�5 conta com metralhado

q:... prolongou-se por todo a noite,

I
rat, estcindo Os defesos an,tí-a1Írc'as IcOh!'eguiram abdr cQminho oiravés dos pron'"s pt'ra in.tcrvit' em qll�lquer mo"

I
qefcsas fortificadas, que se acham 10- metno. O porto de, À$sunçao tamu�m

céHzadas a cerca de 70 quio�et�Q" acho-se convellient,emente vigiado; ho-

Acrescentam grande nume'ro 'de lanchas vc-

dcs inimigos, que eram os emnrcles.

�1õo tem medo da lurn ,A verdade,

porém, é que paga poro nâo br:gor,
Çó emPIlI'ha arme quendo o pncicnciu
St' c'goto, Sua toleroneia com n be·

licosidade' oHH�ia, que " :nquicta, otin-

desses informondo�se que um :dcstaco-·
Assun.;âo;·'29 (Unitedl .- O' gover-

,
. • 'inumera fprlSloneiros, 05.' quais mac- de tropas· do guorniçõo de' As- In', de Mori.rtlgó afirmou, em comuni-

chom, ,:ogora ne yanguardo dos tra� �unção hQvia 'se baneeado para a�'

re-,iodo, quo o .capital dô' Paraguai' não
pos, Ainda foi anunciado que '.um ve!tosos, oCérescentando os' orgilos go-

d�� aviQes rebeldes tentou, .reoli>;or flma' 'v�;nistas qu� .e�sas 'Jl1esma�. \rapo., cs-

.iellu·rsão sobre O capital, sendo e.nhe- fêio 'aparelliodas para intervir no

em f<lgo. i mento oportuno.
'.-,

. Ontem o I)aitc

no tem fórr,;o5 JH!<O garantir (I,

'1l1iUd(l(!" e:(I·. or'rlem publicas.
'1fA<suncóo, 2") (Meri'dioo!il -

q'
- ,

'"..

v;ado E5pe�I' <I" United Pres�1

Ar h0[10'; 'rc'yglúC'!JI1grio< cnoscgl,iram
fO:>'ç(!r ,., linhos dl)fend,o"s p�los tro

i'''-' do fjoverrlo em Rosiirio e Colina,

rS.",.,llrladlls velo coronel Ramos e' já
c,'õ enc'mtrom !I 70· quilometras de As-

iIIiIiIuncão. Es�a informação de fonte
�d,elde >.ão foi ,desmentido pelo go

verno, os,im. manifestando-se. os foo-

0'1 ribui rpouca importando

.

inoh em pleno
pelo madrúgada,

exercicio. Todavia,
fomm ouvid(js tiros

A TEtEYISÃO NA G�Ã-BRETANHA - J:,. GrÕ-llret.anhn vem liderando os'

estudos de· televisão, As fabricas co- meç�m (I produzir aparelhos receplores

em grande escoln. No foto acima - Numa fábrica em Londres, um, ope

rório dá 'os ultimas cuidados o um na V!l Jip,o 'de Clparclho de televisão, -

IBNSL

nova frento PQfO tentar conter os

bsldcs que desencodc'.Irom a

ofensivo, Apc�ór das

de Assunçõ<l

medidos de

repesalios. No manhã de hoje a ca

pite! apresentovQ abosluto tranquilida_
de, _ estando {ocios os atividades nor-

. nicoções dos rebeldes 'OOrC os ovan-

'I'
Ilt>e.eimento de que haviam sido tro:va

.cc�. ,Í!:t 'veem realispndo, sob.c-,e que dos choques entre os tropas que po

. e�:6.o -5' "do adotadas imp�rtantes �e- I trul�am o cais e elementos odversários

dldas apra o defesa e contra of::'lslva a? governo,
.

ás comu- cm' alguns lugares, não se tllndo co-

A exli"Ião do DASP' representa medida de economia
A

Exonerad o o cidido mili"
tar em Buerlos .Aires

Q <lX- di,do departamento na administração

! Rio, 29,' Ovleridloonll - O Presi

--- ! dente da Republica assinou o sseguin-

I t!:!; decretas na.' 'posta' ad Guérra: -

ENCERRADO O QUARTO CON- exÍlneorndo o Gerenal de Divisão 05-
GRESSO NACIONAL DOS TRA- valdo .Cordeiro de Faci�s, das fúnções
IJAI.HADORES DO MEXICO 1!1� odido mifitar jLmta Ó embaixada do

Mexico, 29 I Unitcd) _ 05 troba-!
BrasÚ e':" Bu�nos Aires; n'ameando o

Ihadores mexiconos çonduirgm j,uje
corollQI de ,engenQhr;a "Luiz Âugu,to

o seu quarto Congresso Nacionol, A
dJ Silveira" adido militQr junto á em-

Confederação resolveu substituir a baixada do ,Brasil em Buen9s Aires,
"luto pela emancipaçãD do Mexico" I

ficando IIssim exoneardo dos funções
pelo lêma de "luta' por uma sociedade de adjllnto' do �dido que desempenha
sçm classe". I

Vil junto Ó. nossa' representoçõ'o diplo.
r I motica. naquele país.

,
.

29 (/,..hmd �'!!311 ___.:. Divulgo-se
Minhtro da· rtlumj{l e!1Y;OU

do \/tiniltf'G da Fazen
da Republic�, Gal. Dutra

expns/çã I) de:metivos
d:J' Pr�" ídente

!'H'!1 exposiç.ão d� motivos, �QO

d�l1le. "a Republica propónóo
ti�çaQ "o O.: A,' S. 1'. como

l'rc$i-

. ;
-

gc, abordo l�dDS O� ('�SUt1to< d� ·;1- 'I o, A, S, .1'., no caso de extinção,

!;mlf] h. D. AS. fi" mostrando (i se,rá. distribuido entre os varias mi

inconvcnienci'J da ingcrenc:a do olu- r.i5lcrios, /',:redita-se que, co", a ex-

país .. De ocõrdo com a expnsição decorrente será' de cerca de 25 mi

do Fazenda, o pessoal do·' Ihões. de cruzeiros,
('1mentl) eh'
f,!!u

Benemérita' campanha. do Presidente Outra
F!CA povo catarinens@ tudo

'

�spera do poro n União

Rin, 29

,i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPEDIE�T, ·,i__ l"A Na.ção" na Sociedáde I EMPREZA DE- ARMAZENAGEM1A�ação'l' ANIVERSARIOS hlecid" em Rio do SuL-
-� "E· M P R A" Ltda" I �1f"-

ViUVQ

Agradecimento·
"

�iret�r� Presidenta: Edmundô Monteiro I Comemora hoje' Q PQs�agem de
.

biretor-G€re�te: !tinaldo feltrí" i �!1i'er';(lri� n,td:do o estimado
, ".

.

.
. vsm Juccrez Salgódo,. residente•

Díft!tór,d� Rcdáçiíô: Herllóni PSrtCl foin�Pfe.
ENCARREC1iADO .:

DE . ASSINATURAS

"A

E ANUNCIOS:
ClTTO . WtLl:1l

Dc.-, lln!TA 'INGLAT

efusiva,

JUAREZ SALGADO NOIVADO
Acab�

-

de 'aíu;t�r' nupcins com Il I
!3F.n!il senhoritc Sus] Kamm, diléta

,fi-'-Ij'J- lhe do Dr. Fritz 'Knmm, o distinto
em ccvclheiro sr . Guenther Kn!:'che, filho ,.

.

perrgosas,
du sr. Àrthur Knochs, residentes nas-

tr. cidade.

I
Àcs noivos upresentnmps

� �
,

A efemEride de. Qlnflnhij -reghtra o ::angf,o{ v�açr:;p's �

,tronscur50 do unlverscrio llÇ!tfJficio do

; exmu . S!!!. da. B.EI,t!! Ingl"t. ESpO- F E 5 T Á S
9000: ,,. do e!t;modo eidodõo sr. José In-

50:00 \ glot, ersident� ne;t� cidade.
30,00 l
00,50! RODOLFO LEDEll.

tSINATURAS:n!l!!I ...• ',. , •. '.

iemestre .. .'.

ttim�stt� ., ..

i. A.":U-'5� ". ",

Cr�
Cr$

.• Cr$
Cr$

o l'ilOX!Mn BAlDE DE PASCOA
DO OL!MPICO

.\

r

Cr.nc:t ii ui (u:t1!"'h:c:mellto de invulgar.... ,i
It.t�Dçã& e Oficinas: J(ua 5. Paulo, 269! Trcnsccrre amanha o cniverscric ]' ;r'�res;e o "'Ji'e d€ Pe scôn oue o

"eléfont: {p'rovisoriamentel, Hotel
I
netclieio do dinstin+o e eonceitucdo G;€'mio E�portivo Olímpico elva�á [I

\Viirges, 1365 I cavdheiro sr . Rodolfo Leder, fundo-
Caixa Posfal, :IS J

r,cdo da Fabrica de Chapeus "Nelsa" .,feito tio p,o"im<> cI'l","''''', di" 6 r'�J .

I\ e pessec muito bemquistn no nosso .A!>ri!. n�'i sr-ntuesos sulões do Teatro

;:ei,IDi;;�ib11idO�� -··�tàt�..·i:·#
Inense de Tec_dos S. A.

fl!F'IU,SENTANns:
No Ri!!; - .S-l!rvj�!Js de Imprel1sti ltde.
"reça Getuliõ V(!rll"�' I::dj�icl0 Ode,;n

,

Solo &02
Em S. !'apJo: Servi�os de Impre�sCf

lt-dli.
R.uu .1 de Ahril, .141

--0--'-

L :'ti�� '��� ,

• ,�. Ho.�A�IO OE. ONIBUS
. ::. . ,Auto. Viação Catarinense

�lum�nClu_ CI Curiti"� -- 3 horás
'!luerit�àU � Jai�vii'e - 13 ltórCl�

'Blum�.I�u � �loriá�DPori! -- 13 liáreis
B.luemnau Cf Itajaí - 13,30 horos

.E�,,�e%e. Auto Viação Brusquense

BrUmeM'U e B�::e -�51,30 li 1:1 It�ras
TELEFONES MUITO C-I1AMADOS:

��sedaçiíó Ceml'rdal " Industrial, 1430.
-&.utomoveis:
(300'� 1200 -- 1111 - 1100 -- 1333
C"�'O$ de MoJa$:

10'51 � 1400.� 1 i70 -- 1245 .

_ �oleroria ESfodual -- 121G
,C.afetoria Federal - 1382

C;ompa�nia. Teleflmicti � 1321.
Delegacia Regional de Policicr:'

Gabinefe .dEi Dtlegado - 1016-A

. . . Exepdiente :- 1016
-

Élelegll6a Imposto de nE�da -- 1104--

Emp�e%o força e Luz -- B21�A
. Estrádd d� 'Férro S. Cotórinri - 1011

Hospital Municipal ...:.. tZ08

HÓ5pital Santo Catórina - 11�3
Hospit,al Santa Izabel - 1196

I. Á. :-. C. -- 1271

I: A. P. I. - 1256
I
,I

M�reodc. Municipal - 1120

��i!)�sf�ria_ do Trtlblllhó. _ p43
. F're_fI!í!u,ró Muriicip�1 .....,.. lHa

PóstÓ da Maloriu _ 1466
,

. TdegrDfo Nacional - 1363
........ 1-,,,

.... '
•. : •..

�Qrdá 1148

Héring - 119$1

. PltOCURA-S�

, UriI qcórfó êm casa Óf, fariEliã mO-.

d.esf�,: �� .$u�u·rb�o de' :t�.�pciv,a �êCó
.. '1Para Infermaçoes, dirigir-se ti IIstt!

jernal pera :R. F.
. .� ,

Essa elego.,te reunl-io
"em despertando franco

Lu'IZ CARLOS CHEOltl

o nni ,

versorio l1!:!fo.it:io o jovem �ui% Car
Io; Chedid, filho do sr. Anto!lio Che
did, proprietario da C!l.o Verde, Ésto-

ASSEMBLEI GEFn ORblPARIÀ

\ !

Pelo rre:;e�te �ilo c()nvid�d!lS 05 ,enhares Áçiani,t.,5 de,to so:iedode
"rircr C-:lm.ç:�recerem ii Assembléia Ge f';" Oflljn�r;c a r�afjznr-se no dia 15
<!e !Jbra do corrente ano, ás 15 horas, !lt! sede social à Rua 15 de; novém

bf'.l N. 913, ,com a seguint�

Edital de Ccnvoca�ão

ORDEM DO DIA
1) Anrpy��;;!! !lo !l"!b�çc e Cnn, t->,; do Hsrckio de 1945
2) Eleiç50 <lo Con�"lho Fiscal,
31 Ol!tf�< .'-'5!!!1t03· de intf'e<,,, rodaI.
Blumenau, 8 de mt:!rç� de 1941.

PAULO FRITZSCHE Dirg!·or.

Sernéntes de Hortaliças
Completo �crtimer.to. Àcobámos de

receber da Fronço e dos Estados Uni
dos,

Sementes de cebolas p€ríf�rme do
·Ria Grcrnde e omarel.a das eanarias.

Fornécemos hHl'uem pelo Reembol-
so Postal - PepOIll listas groti5 .

F Ê R A G E l::I S, li. I O C L A R O" L TOA.

CAIXA POSTAL .3686 - TEL. 6-'405

RUA LIBERO BADARO' 651 - To. ANDAR - S. PAUI::O

Dr. Jorge Jasper
Circl'giãl!l Deott6t;J

O Ô·" n t o p e fi i a t r í a
DEntaduras ,f\natômicas
RUl IS de l��vembro, 760

.
..._-

"""'�'---�'�___""_---------�'_----�---- -_._ --
--._-

DR. Z I M M E R M A N N
CIRUJ:GIÁO DENTISTA

IÍLUMENAU RUA 1S de Nov. 5�:!

Instaiacào d e Raios X'"'�

PARA RADiOGRAFIA DENTARIAJ E DIAGNOSES A DISPO-

-_._

: V�NDE-SE .

.

Un: terrenó com 25x5O, sito á Ruo

19l.1çssú., .

Para informo!;õ2s,. diri::Jir-se
a ruó 15 ce Novembro, nr. 505, lo.

qridCf, sida 3 ou a Ceiixa Postál 171.

-_"

Puetter.· & ,(iO$1
�,}:á�rl(a de Ladrilhos. [
Éxeclliii se . qtia/ql!er ser"
, viÇo em fllf}rmórite..
.lÚui dns P.(llm�ú·as·, 11.' ,9
Fo'lU 1081 Ca.ixa 1)fJ!Jtal, 48
-�.�: --'�'.�.'-:.; --.- -.. �., SI

ANUNCIEM NESTE DIARIO

DEPÓSITO :-.
S: 'Paulo, Alameda !larão de Piracicaba,

americanüs de aço rapi.do de todas
americanas dB 3CO carbono e rapído emB R O C A S pc!ega!1as. lUarca l't:IORSE.

S E R R A S americanas de lfl e 12" x % e i;, com 24, 13 e 10 dentes
T TI A FI I � S a�eri�anas de cl1amante e tung�tenio para trllfilação de,

•
�1:.

arame, de cobre e ferro,
.

V I O I A S americanas de t.'dos os tamanhas e medidas.
amEricanas de diversas tamànnos, da fabrica Nicholsen,

marca. K. & F.

A-li!TR1Z:

188

I

-'.
�

--, '

- Transportadora Blumenauense Uda.
1# Curitiba e §.. Paulo

l�étc <;tU.é se "nvi", gr.cituitllmente.i:as. Joinv lle Br'lsque e L�" "-'5
....

:..•�.es.ô"s da. Interior J do_, E,,'adlJs qu.e
. lI!!!., -

'.------------�--�----------�-�----------------�------�-------------------------q!:e de5€jalli ganhar mai. dinheiro 'sem
.

l"r"iúi�Ó' d&' ollhas
. O�ullo.;ões.

.

Em&
;�,; ,,�r� R.EX· STUDIÍ) - Caixa Pos
tol,__ Hí15 -,�, Póulo.

�lumEriau, Alameda Duque de Caxias 20

Fone 1410

-'- -_ ._- ---- �

BI T S

l
Ll�·'\AS

joão Keller
IMPORTADOR -- SÃO

Rua ·15 de Novembrof 54· fundes de seu . marido, ..

Rudolfo &chipmannRecebe quaisquer mercadorias em depósito,

Depdisto .crnple I! 9éco,: jimfó rio J:Í1kto' de BIÍ!melíau.

I

eecrride no dia 15 de M;r�o, em" Rió" do Ti!sto,: por intermedio deste, "gra
clÉCE•. epnhorcdc

'.

II�
.

Inariifestaçõ�5'
'

d� ileio,' dcs . pessoas am;ga� e' p�reJi:fé5
e e�ternà Q sua gratidão imcirredóü�a 11 :todos,o$ que iu!xiliarciín 'nó dolo-

.

-, '.

=,.,' ',:,;.i. ;',' .' .

da AlemanhaSelos
raso ttanse.

Rio do Testo, 28" d�� Mórço: i� . 1947: .

Acabam de chegar todos Os selos Ilcmem·oratiyos. da _Àle�anha, . eml

tidos duronte a guma, 97 peças .. Preço Cr, 550,00: Pe'didos ecom-

punhado de cheques sem új�is des petas á tAS Al=IL�TELlcA SÃO
•

.

PAULO, Câixa POstai 1427 - S"õo Pauro:

_.__
.

,
.

l �=-,,-;=-=---_...._ _,..

Gramio Esporlivn Olimpico
A I;iretorio ('O G, E ..Olímpíec tem � subido honra de convidar os

seus sócios para o baile de Pas'cao, o realizllI'-se na prcximo dia 6 de A
bril ,nos salões óo Teatro Corlas, Gg mes, com inicio és 20 horas.

As dunços serão ubrilhantcdes peli ap�eciado Jazz "Perú",. de Join-

Grand!!' ccse de mónnlii! jiI�rtj eelér 09:x 27 112 Intrsl. sitll:ii!o na
rua Acre, tenda o terreno 52 mts, de frenfe e furídós até o .riei Itajàí-Ás.
só.

Ver e frateir' nó Cia. hid .. e Com. s-AÚNGER -

286.
ville , i, 'l:,j••

de mesas deve. ser enca�nhgda ao ;elalÚlr do Téetro

Empresa Comerciai,
,� fa. Grosseallacoer 5.

Um aro com pneu. completo "Bro- I
R 1 II: .de· N'" i..'

.

sW' ,dum caminhão "White" no tra- ua ;;;J.. ' .. o.vemvro .. 851.
iéto de Ifoupava Sêca e rua. Mina� Ge- _�.�

.
__

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

PEREDEU-SE

roí.. Qeum.o achar obsé.tiuia. ênfre_
90" no d�posito· da Itt:'avito", �uo Mi
nas Gerais", ou "<I rédaçãó deste jar-.
nd, que será bem gratificado .

se.

J o.a N A L

of.o"Y"Ohl ia
TbeHAl'l "'li 1llABJ)l'hrtt.

Novóti - Qu�lguei- .vQl�àgém·
NAtlONAIS E EStRANGEtROS.

qu," a ave mais velo::: dá cria··

São é o andorinha, a qUtll che

ga a atingir uma velocidade
dI' 210 quilômetrus por hora,

,- .1
2. '. que, entre os l1ipocampos, ou

cava!os I!'jOrill,>hs, ql,em ohoctl 148ft l'ocuídode5 de .Viena, AU!tria e tio de .Joneira)
os ovos é o f!tti, e isso dentr" CirurgiG!1-c:ltefe do Hasp!fol S;mtá 'Caharin'l
d5 çráprio corpo, ondi! possue! Alto cirurgia,' operação do bacio, estomago, vieis biliares, utéro,

�. - Heufocirurgio. Mõléstios -de senhortls. Cirurgia-jllósfira-um:!
.

espéc:e de bóls!! na quo!
I

"l!!!! ',@. .

a móe deposita os ovos, CD1Ismtfl i!!I H�:; fts 9 @f T1 ,e !ltfJ I;)' ti 17 � •

I
.

IIlUMmAU: - "HoSDiH:i1 Stínta Catoriii.... ,-
..........3, . . q!.'� a celébre Pieo de lo Miran-

..

I
. ,

',_
_

"

'
..,íJb, CO'll a idade de 18

.

'anos, 1'- .

---'- -- - �-_

,Coóperat(va de Cont-nMO do�·
.

Op.a�l"::,::::';,:':;::!:,,:�' ��::� "Banc� MercantildeSantaCátarina tA,',j Gil da I':::i�:� .::��tIL�:r.PàDbiafalar; e que, lendo u;U' livro
'f .� ,i

:

::5 n:e%:�m�:�!nha-:omde:de m�� EDITAL {E;E o;:� n�Ó���CAÇÃO . ASSÊM!�,E·!�o!: �:ç�o ÊXTRAO!,(DINA!tI�, ." ,;;;.�absoluta fidelidade. ASSEMBLt:IA GERAL DE CONSTITUIÇÃO Ficam éanviá�dos às sócio; desta C�operatiYa, poro -ccilllpa.redra�':li

I
São éonvidt!dtis os subscritores' do criiptal do "Banco· M�rcciiifi!' de '1 ó5�.!nibl�10 éxtraórdinório, qlS�" serÓ ri ttHzada lÍa séde: sociol,-"nnta, cidà:dê'; .

4, .. (me a Catedral de ,Milão, I) S�tltQ Catarina s. A.": a es reu.n�r�m, em .Assémbléia Geral :,� �o�stituí� ! ã rUIl FI�ria:rlõ Peixoto, nr. ;LS74,: nó dia 3"f.de morçoc&menté, ás·Hi,to:
ma;nr templo de marmore' dI} çao em 20. convocaçao, no edlflclO, Gil Teatro Carlos Gomes a rua 15 I hords, par� deíiberor'em .$obr�:a ségi.!in t� ordem dO'dia:::' .

·munda, mede 1942 metró5 de f de novembro, nesta ciqode de Biume nall, Estado de :Sonttl Catariniy, tis 10 1 - Refor.�Q. ,parciál.)los Esta tlltos"':"" (Oft. .13).
comprimento por uma largura I horas, no dia 9 de. abril ·do correl1te ano; afim de 'delilterarem 'sobr� .0 Z'-"Allmento'de' caill'tal'extrema de 8g metros; .que . a Constituição da Sociedade.' I . 3 ._" ÀS'5u.;io!; 'div�rs�;.sua torre principal tem 110' '. Bu!menau, 26 de Março de. 19 47. . Slume'nau, 25 de· març� dt! 1941
mdros de oltu�r: e "lSe áfsilll (ass.)' OSWALDO MOELL MANN· ÁMERICÓ STÁMM . LEOPOLDO FERRAR!
condrução, começt1tl� em 193G; Funda doris , :�.�. �,,'.'j.

-�-- __ "--

MOIORE,SDr. Gebhard� H fornada
·MA x' K Ô N R A 1)' T-

Caixtl Parlai, l23'� 'Teiefórie, 113g
Rua Marcmhãõ, 21

só terminou em

427 anos depois.
1913, isto �I

::l., . quer em. conséQu���ia dr: 5':lQ
r"liaião -- o Sh1nfoísmo - ,

ter -por' bnse II culto das' ont�- �
p��';ado5, o lepão é o país dó 1

., mu�(h onde mais ;e cultivam osélí, �1ío inúmeros os famílias
quê podem apresentar árvoré�
geneal-"'licos com até 3.000

.",_

anos de durvçiío e perfeitó.
mente docllnf'entod:l5_

6 ... oue a E,!,onho, e!l'l 1898, ao
assinar o tratado de paz com

0< Estados Unidos,. psrceu ter-l
ritório5 com.o extensão de
421.330 quilômetros quadrados
e umrt, rODulnç50' de .. .' _ .. � .

10.262.011' h:Jbita�te;; e qúé
toi, ferritorío�. 01'<€ �ntão co

lónius espanholas, Eram �s
i'1105 de Cuho, Pôrt� Riéo ê
Fil:pi!1!Js, os duo spirm�iras nd:l:
Átltilh(>s I! os últimas no Océa.
no Pacífico.

Os fátos provam.,. e 'os m.otót.ist��. cómpróvà,fu! pára:· .màiór 'tem'pode serviço, eséólha um éãIriinhãõ Fpl:'d! A 'dlli'áçt1ó média dê todos.: oscaminhões Ford em Uso é. de qu�sé 9 anós ê milharéfdêles ulti'áp,á.ssamde muito esta cifra; mantendo sempré sua tradieionM economià e élévàdodesempénho, .

�
Nenhuma outra marCa, em sua classe de preço,�p.Q.de -:c.�tnpetir cómêstê

.

técórd. E, ágôrâ, és novos êâffitóliôes Fôrd àptéséiitam' 32' importantes aperfeiçoamentos técnicos e navos cáractéristicos desenhadós aspa-
.. cialmente para assegurarem mna durabilidade ain�a maior! ".

.

.'

�.,te$ de. ác!Íquirit . um C!âminh'Sô,
,pfQCUfe·um ·esfabelecimentõ Fõ;cH

!

Por isto, �á mais FOROS em,o�ô;. 'que' qualquer outra 'marcai!' {

FOl1e 4-0013
�2.:...t!l�

.1

Sõmêrite os caminhões FÓ'rd
oferecem ãsfés càracte,ísti�cs .

de resistência e duróbilidade!.
Motor V-'8 d�lÓÓ cavàiôs.,._P�
redEls. dos cilindros de micro
aca.ba.mento', iétéilfótâs de 61eo:�.
Eixos de c6mândo das válVillàs
de iíga de ferro fundido, résig�
té:rítés aó desgaste, CO:Ql meca
nismo dé. distdbuiç�o da ignição
,de alta preclsa,ô, feito dé a1ü
mÍliio ... ConlÍinto'. de válVUias
CÓlÍl f.ólga regmada. com pr:éêi�

.. sã,!).. , Fios de instalação da igni
.
çã.o, revestidos de "neoprene" ...: Eixos diimteiros de aç.o forjado.
tratados. a calor... Armações de
lóp.garinas duplas. extra7801idas.
�os. mOllêlos para maiore�(ria:t--

��i;��!==;i��T? . gás,.. Breques extra-grandes .dê
�,fé!'TÓ fUrldiQ.o, com maiór su-oer-

..

'!ieie de Ü'eiagem.. ... Molas fôrtes,
super.>resistentes;

tiS medida�
m!Hmetros. oe

Ate, São ,J(}ão, 1276 - Caixa l'a:;tal. :128:1 - '1'elegl'..

JOl(E'

PAULO

8:"""
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Socle'dade Anônima
RELATOIUO DA, DIRETORIA

Sinhóre3 Aeiónist!!s,
,

Em ,cum"ptimento ás determinaçGe5 legais e, estatutárias, Sl!hméto. á

<I?r�êiirçãó de VV. 5S. a. Balanso Gfotel, Conta. dê Lucres (r Pef8ós '.l;

�emais Documentos: referentes ao exercício Ide 1946, encerrado em 31
d� dexembro, bem. cerno, o Parecer do. Cónselh� Físcc].

J

,,'
{' '",,'

/�. i_1j'�i� � ":'í!iéi#'�;,',,�.... ,"" '.
.

45.984,30
- , �_ -

...1&&&;· ,.
If

• ,.}_, _ � 27�053,60
-r

,/ .
.

. ". 26 .13�Jáo
��ALlZAVEL r /:'

.. _

D. ""
'

Devedores em: C/Corr.l!nte >�-,
... - . -_.ii4i1.92L722,40

Mercadorias ,,1'- '-"-�T' 1.593.533,10 3 .515 .255,50
COMPÉNSAÇÃO /....

....

",;
'Ar6es Caudcnádtls �

,�� _.,-, ,

)i.i: .'.� :i.L
..
�'

ESTAVEL
Móyeis t:r

.

Uhmsíliàs

,
DISPONIVEL

J;linheira em Caixa

Btincos 53.803,40

30.000,00

1-' _

.

.:..., _.: .�-::;- ..
T�tàl do AT!VO Cr$

,.'

3.645.043,20

, ,

Conforme ádíiólÍsfrli· o !iilell�8, .:0
fériti.

.

HEINo MARX

Venda somente em envelopes' cfe:,

papel; Tombem '� re�end�ddre�'J�'
aTrO WJLLE, Ruo. 15'\iaé t-fov.··

366 (Co�feitaria Soché'f)'
J

...1
-'- _

' _i,

Blumen.au, Rua Sãci Peulo, 273, defronte Hotel Wuerges.
S. "aula, 29 (Meridional) - Cans- atirado contra o arco. Â! equil'ei

titlliu um fracasso técnico e .fincncei- aluaram assim:. Bra,iI - Llli:z:,. 4.
rJ o primeiro enecnrro entre brasiJei. gusto e Nena; Rui, Danilo e l':Ioronll«;
ros e uruguaios pele possé da taça Clcudio,' At1emir, depois Maóéco,: :He�
"Rio Branco". Ataundo com 'fotores leno, lair e Lima. Uruguai: �'M���
campo e torcida a esu ofvor, o sele. pl>li, Lorenzo e Tejero; Gombet�:-" Mor,
cionndo nacional decepcionnu forte. depois Barreto e Cajijà;, Castr9i' G�r'
Incnl'e, não sendo superado por pou- da, Medina, Bogueno depois 1ulio, re
co desde que o-, uruguaios atuaram T€.':" e Godat �

sempre com grande disp05ição e en- A arbitragem �steYe Ó C!lrgo de

!'u�i(l:mo extraordinario. Ápesor dos A o�bitragem esteve á crirgo 'de

esforços das dues equipes, a contagem I JuanJuon Carlos Ármentol,. que. opre

rião· foi aberta e 05 brasileiro, só ti- sentou alguns erros, embora 0-, jui:r:
verám presençe nos qt'in2:e derredéi- da Ásiociação Uruguaia re�el�s�e
e(lç minutos; oCllsião em qUe Mo�poli sempre absoluta imparÍ:ialidádc·.. NCI

kAM ARTHUR KNOCHE
'é senhora

Pera quaisquer iliformaçõés es tau ci. inttir� disposi�QIl des Sellhore�
ÀciÔiíisfós. "

'. ' .•�� :,> -;;:::'. --, .. .
.

.
' ..",

'

'"
....%J±. Ln dt__,.'

lIiumenau, 15 <!c"·fevérelro dé';.T9tJ7..
--

PAULO Flmts�HE D�retór

C�pitãl

".,,:�'y�,
.
30&.664,20

I i22?,.�.15,30
904.594,10
iL'662;OÓ to do "Copa Rio Bronco", términon- cia e neste caso entre os nossos pc-

tP. os urugunios teriam sido vencedo-

9' ,'1.30,40 do por um 'en;pate de um tento. O de-se citar Claudio entre os ovantes
res , O araueiro I.uiz, ba,tanté em-

�.532,50 ..
' jogo decepcionou sob todos os pontos " Augusfo e Llliz na defesa, enquan-

rr ..hndo, protlccu al!lumo$ intervcnçãe$

.' .. '-. l' t d d
.

f' d'
.

I nlllf'Jve's. Augu�to foi o melhor zo-

"', 60;000,00 2,575.S98,60· L" VI:' a, 1'0 en o-se mesmo {l !rmor lo o, (menta;s t,ver�m igeiro ascen-

.

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

, I que não foi nada superior ao que dencia sobre 05 Gemai� o centro mé- !!ueiro e teve sempre absoluto senso

fc.,,,,,",_�_ :iO.OOQ,OO comumente chamo.se "pe!ada" no dio Manay e o meia esquerda BlÍr. th posição. Neno, mais irregular, nóo

. ,.,��-," ..! giHo, c"usondo úcepção os quadros gueno . O arbitro uruguaio Juon Ar- cheoou " comOrometer. Na interme-

Tótil! dó PASSIVO :Cr� .. �,.
----'

! 3:645.043,20, Ql:e atuaram com" os �eguintc, cons- mental, qUe foi cllmbatida pela im- ,1'oria, ri,i, Ollnilo e Nrf'onha não
I

__ o .. - • '.

Iltuições: Brasil - Lu:z, Augusto e prenso brasileira por ocasião da sua
Clluarom á votnode, mas tiveram boas

1
Nena; Rui, Danilo e Noronha; Clou- indicação paro dirigir ° match, teve ;oQadas e não comprDmeteram. Já no

.dior. depois Maneco, Helena, Joir e Li· atuação apagadissima, prendendo de· "Iaque, Claudio, pouco servido, qu�"· O EXPEDIENTE DO '!lANÇO, drJ

.lna. Uruguqios.:-,-. M!lspoli, I.Drenzo e masiodamente o jogo em maior parte (!:> e'teve em ação. não agradou. En. J

Tc;era; Gambeta" Manay, depois Bar- em prejuízo dos brasileiros. A ren- cenlrou o seu ,vérdadeiro jOgO, ri dp.;. IlRASIL NA SEMANA SANTA" .

reto e Cajiio;. Castro, Gorei", Medina, do somou a importaneio de 597.517 rrit!l .In< e;;forcos ,lesenvolvidos. Mo. Rio, 29 (Meridíonall - Foi c:;fixC!.
Burgueno e GodarL truzeiro" �endo constclérada fraca. "&0 substituiu nos minutos finais co· I

d'l no Btlnco do Brasil o seguint� ��j
mo "arma secreto" e me�mo cont'lR' sa: "Dlá 3 de Abril, quinta-fei�Ó. sàli
.-Ir. com o aooio do torcida, não teve ta e dia 5. a,bodo de AJell(id;.: �

d"'nce. Heleno jogou mal desde o Bonco funcionoró apenas flora o" ser

,,.;cio P. nunca encontrou o caminho

I
vica de cobranças,. dos 10 õ's 11 hc.

dn, reeie'. Jair tom�em começou ras.

muito mar, mos na fase da reaçóo foi Os demais bancri� óDservl!rlío', I

dé· Reserva' Le!1éI.' .

Garà'ltfia 'DlvidÓ' AtivlI'
FLtndo d� IM��rY� ÉspÚial
Fundo. de DeJlrtcí!Í�õês '

Funda para Aiimento dE!
EXIGIVEi.

.

Banc9�' Cré(fores

'ij!;'

Letras De5c!Jntadas.

CréJar�s em ticórrtilÍt�'
Comissães ti

.

Pri�or
Despesés . !l'

.

Pligàr .

Grritificaçô�s' a Págàr
Dividéndof

.

.. ,. COMP�NSÁÇÃO
Ci:!!çal1 da' DirM6rilr .

SUSI KAMM

e

GUENTHER Kt-lOCHE

apresentam- se noivos '-��'-7

preliminar, OS veterttnos paútisfas; ven.
cerem 05 veteranos carioêas .pór.".S,· C(,.�.
tra 4- e a renda foi 'dê apéiiàs ;C'r$�' .•
596.800,00, I:'" ,�,'

--

.

:..:. : .. ',�-'.....:0 que se passa '00 pais
foi obrigado a praticar algumas defe
sr s sensecloneís ,

De resto, o quadro do Bra,il esteve

apático, incrimpreensivel . e al'lland'J

com pouco entusiasme. O fracasso,
cont udo, resldiu exclusivamente ná

.""clI!cordo onde de Claudio até Lima,
Iodos eçtiverclITI numo tarde infeliz,
r.,Ilda pmr1u:z:i!\do, cnm excccão, como

ié dj's"mos, nos ultimas .nuinze minu
',é O m''''''ll não podericmos dizer

.

."...

.A priméira rémessq de', '

SEMENTES HÓRTALlCES' "

SEME,NTES DE FLORES ': ,

GERMINAÇÃO GARANTIDA

GEMU�EFSAME�',
" !.

BLUMENSAMEN,

e brasileiros
taram

";0 opresentcde defeitos, naturo!men•

RIO, 29 (M") - Reolisou-s� na Tendo os dos Quadros atuado pés
sinmmente, é naturál jue raros joga
dores conseguiram ter alguma saUen·

percunnto se tivesselard� de hoje, no Paceembü, o jogo
entre brasileiros e uruguaios, em dispu-

de
..
dezembro' c!� 1946.'

PAULO FRITZSC�!É. _!_. [}iret6r
MARTINHO C. DA VEIGA __;_ C6iltCc!Ct'

DiJ)ioma reg, sob N. 61. 189

.:�.:n""

---------'---'-..:__- --, __
c

�'. ._._.__ ._._. -

Demonstração di tOllfa t'uéROS ",·.�':IDA8'·
--��--------------�

DEBIT>O
Jtlr�s

.

és Descontos

Dêspesas Oiverms
Dêspesas . Cobrança
Desep50s Tronsperte
Acondicionamento

Impostos
Seguros·
OrdenQdos

I .A " C

Gratific. a Pagar.

"undo de Reservá Legá! :
r':

rI Garantia Di.. .Ativá:

Restrvo Especial

165.8S0}Ó
467.912,00
52.505,90
155 :990,70
21,280,4Ó
157A45,30
65,113,20
125.070,00
1'.065,00
46.532,50
24.751,70
HL156;70

.

148: 995,80
. 4.598,4D
200:000,00
60.,000,00

.

Défíredaçííes
Alimento Copibl

Dividendri.

�".,.::.._,...
Tct!ll d'J DEBITO Cr$

tJ R'g b:.·t T; O '

Mercadorios �..; 1.113.i�Uo

!o
•

". "

"
....

.;
., _.

T�tlil ',de: éR.EÔiTO� éit
.. ..;.,..-.� .. c.+.-:.

':. ·r· ',- :.
1.713.29$,30

;".

Parecer d.o...
Conselho
II ...• - •.•'.' .'.

·.c'·'····
.,,, ...

,,/.I; lSCÊl'
.

".
'," :. . '. �

.

Ó Ccinsé!!ío Fiscal da Distribu;,dora Cafariill;nSé' de Têcídós' S. ·A.,

desincumbindo-se dá 'suei missão prescrito .. ,no Art. 127,1, II é IU:'do'Décr.

lei 2627 de 26 dI! setémbro de 1940, exal�tinou todos. às Uticum-entos :em

â.ue�tãó � rééomeiidd ii Assembléia Geral Ordinária a (!P!o�açõ� do Inveri-

fcírici, . �êleii�à e ctóntôs dI! I:liretóriá, em' vlrtudé . d� . t�rem ericontrdde

nã

embora sem

n "?SSO melhor ot!lcante. Lima, 00

contrario, embora recebendo os m�·

Ihr,r�- "ns�"s. f.,i o pior de todos. 05

uruguaios impreSsioanarm c e chen".

rom " �urpreérider pela grande di<

nos:ção, velocidade e acerfo nas jogá-

A

-�

."

DEFICIENCIA, ciRÇAM�NTÁ.'

RIA NÃO CÓM�ÓRTA A AUTà-

'NÓMIA DE NiTEROI ��:l
Ri!,), 29 (Meridional) - mv�Tgl!.�slÍ'r

�em confirllÍcção oficiar, .que Ir ,UDN

dI} Estado do Rio, resolvêu apor-sê�';i
autonomia' ele Niteroi, qu� figurei ':�6
projéto dei C�nstjtujção Fluniin�ri�';.
Adianta-se que a atitude da UD't:f
ba�eia -se no fato de considerar a:. bi!;;'"
cada a deficiencia orçamentorhi 'da

No .primeiro .teml'o os oirent'lis es-

":�i',ir--'-' (Tos brasileiros e

r nor 'rhliCO Jt;;',.. n�(-:vr""'m vQi1"tóg�m em

<!Qi5 l'lnce. l'Priga<i<eimos.
O..", modo o.,ral, destacaram-se

peln JÕrme%l1,

cu muito emoenhn<!"': Teejra, zqguei •

.n. cl!eio de prédiclld,,<: no linha mé

dia otUQU com acerto Gnmbeto. To-

"GAris"
o SR. WALTER JOBIM FELICI

TADO PELO PRESIDENTÊ
das muitos riaorosos, sendo' os melho- mUlIiciparido<íé.
.." Medino, Gorcio e Bogueno. Quo- -=

"e no' final do encontro, numa con-j "

O �H'EFE DO GOVERNO
fusão do arco uruauaio; Manéco !!ti-I REGRESSOU DE PETROPOLlS i;-,
rou contra o gool -e quando a pelota Rio,,29 (Meridi6nall' - O·" rrésJ.'
eslava poro ;assar pela linha de goal, I dentê �a Répu�licd.ê, familia, ,c,Éh,g�.
Lorenzo pratIcou um penalty. O pu- I rom hOJe ao RIO, encerrando O/vere

blíc" reclamou com estridencia, mas o
I
neio em Petroporis. O cliefe' dei :'ii��'

otb,tro marcou infração contra os bm·1 ção foi residir no polado' do
.

CO.dt�i
óileiros no ponto onde Manéco havia' devido as óbros do GuÓnabarci;., '.

URUGUAIO

'S'fotos 12x18 nús
. Ide Hollywood
tudo' .

Cr$80,OO ReembOlso
O. ,Aráujo Carneiro -

C.. Postal. 1426 - Rio

Rio, 29 (Meridíonall - O gover

nador Walter Jobim recebéu um tele

grama' de felicitações assinado 'pelo
sr. Tornaz Berreta, presidente da Re

publica da Uruguai.

._..,- ........____.,�..

������������,,�"""��EB""�"����

B······A·'··N"·"(O·;::.�' D·"'O·.· ··B·lR-.S[I!!i!!!!'l!!II··[····· S·.·.,•..l·.-'·,.•'
I TÁQlJIGij�hA GRATIS

li � , u'.
... .'. 'OR. �CÓUF,Sl'ONDENCIA

':,Pá;i!' íliW;�,,:cf� t'i�it�'mif6d� b;�$iíeiro, C! ASSOCIAÇÃO TA.

QUIGItÁ'FICit-,M._Vll�A:: ,eiísÍJI«; !l:j;,cilíiit.Q.��"te. )�f!,rmC!ç*:
.

:Pi-(1-: PÁüto GONCÀLVÉS•• :" II. S!téllÍ"r�. 107, 1. _,ui.

RIO Df _"JANEIRO·
.

-
,'.

._ Direção �eraJ - Rio, d� ,Janeiro

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:
.

ÓEPO'SITOS A' VISTA (retiradas livm)

'DEPO'SITOS POPULARES (Úmite
'�
r :�.f�

3 1/2% �.á,

4% ii.«.
3� �.�.
Z% á.ii,

DEPÔ'SITOS liMITADOS (Limite oe Cr$ 50.000,om

OEPO'S!TOS LIMITADOS [Limite d� Cri lOIl.ÕOO,ÓÓl
OEPO'SITO SEM LIMITE

.,. --�_.
-

_. -;
�

OEPO'SITOS A FltAi..é) FIXO -

'
..

Por 6 mêsés

Por 12 mês��

DEPO'SITO DE AilSO: PIÍ.E:YI.O
Fllltiradas mí!'di�nt�· prévio avisei:

De 30 :diâs

.4� Ó;�.
5% (I •.�:.

cf.) Cr$ lÓ�ôod,oÓ
Da :60 .líeiS

[II! �o diás

Ct'NICA MfD1CA

Dr� RUllens Wàlbach
.

. .

CORACÃO PULMÃO - FIGADO - 'INSTES"INOS RIN$
'REUMATISMO - DIATERMIA -.:. RAIOS X - EUTIU)

.

_._-_._.. CARÓIOGRAflA
'

eo::mh� e' fli-.J!!!.ídl!:
.

',�, .,.�.

'mA !O� iin'�í � �.�_ �
c " N !'; U l 'f A 5: !lu ! B ii e � ! � 5�

-

nesta Folha',Anuncierrl

,
..

'

EfERNIl
,sEMPRE. �!lAHtiE

... STOCK. DE· PEÇAS GÉNUINAS
. ;, CASA DO·:AMERICANO. S. A,

.

Rua' 15. n. 481

DlylSA E' SERVIR
elirlics em §�rà' �,Tiáf�malto 11ft

(tiS Oondt!s, Ultra-Curtás

Consultóric: - 'Trll�ssll: 4:. dã
. f�iré -'-i.o Predili. ;êifã,
Operaçõ�í

.

IÍD; Ha�pitail

Mil ..&2&& &1

A 'f ;. '3 Ô

Levomos'� c:� canheeimentri dos nos-

50� leitores e anunciantes que, á rua

15 de Novembro, RG Engraxataria Mi-

Pílulal vasl
o remedio contra Oi rhn CO f R E S f MOV EIS DE ACO

AMARAL
--- --,�

--- ---

COM OS DISTRJB{JID"�
"

Victor Probst & Cia.
.;..

.

.

�

�. "....', J.' RODOLPHO KANDER
�. _'"

_'_._

� VÁ', FAGÁ!LSEU UAP,OSn)
k' Cóle.6riá F�Jé�ai,' pór �os�d in

tÚinédiõ; .• !!visa os. iliterêssados que o

prazo parti· â. cóbrtúiço de imposto de

ocuapção (té;reno d� marinhlJ),
a 3 Ode Abril

BLUMENA,U Caixa postaL 14' ...

FA'ZÉ�DAS E ARMARINHOS POR ATACADO
A !lAIOR OHGANIZAÇAO �SPECIELIZADA NO ES'fADO.

- ADVOGADO

Estrilór;e
.} .... ... . .

FABR!CA DE CAMISA.
A MAm PERFE!T_� CONFECÇAO NO- RÂMO

FA8H ICt\. DE TECIDOS CABLOS JlENAU:X: S. A.
Ut>lIOO �lffJUIUIOOlt "�TI fSTAOO (�)
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o sr. Getuli'orargas é intimadoa pagar o
impostosU Hx-ôitaôor pOSSUB duas· fazeuuas de gaôoITAQUI, 29 (Meridionall

__�_";_ -'- ,..._;_�"""",....,...---'- '

::':��':::L;::·::��.::: llastimável o estado da rua Sete de O sr, José Americo não quer impar os seusponlos de
.pllr editol,.o senador Getulio Var-

S t b 1'cGnSerVaçiío
apresenta um- astade de- ve! de conservação daruo Sete de··Se- •.

,
.'

O' d'
.'

··h
....

S .,.
-

d
.

d
'

.....
,ga.s .0 pagar os imopstos otrum- e em ro veras lastim�vel, haja vi�ta o ,fato de

I
tembro, ,reg:istramos aq�i uma queixa VIS as sena. or. paral- ene auscultara os ten - anelas

'

os,
:::.:'::" ,:��.:":'�h'::.,:d ,:: o. evidente desleixo 'o.

. poderes : ;:�:,,:. ;:�:�: : :::'":;:,.::";;' I :::,,:::, ':,:�:::.;hõ':·';:'��::.:: I I idere5 da. U..· D.. . N. I �::;, '�:'.;'.;::".:.;:, .:.,�::;. ';; I
�;; pontos de vistn p...,IM, '/'-

sue em sua fa;z;enda denominada públicos municipais dos problemas cd- ' ra aquela' via público, em virtude dos
I
quais trouxeram o seu, opêla' no: sen- RIO, 29 (Meridional) - Desde quê ,gerQ�" 05 �Iém'!ntos representativos· .do ,pens.amento udenisto;' I) senador parai-

'I
cultor os rcndencios

I I' Ih assumiu a presidencie da UDN,' o sr, t d f d b ' '-

h f'
.

d d d de 1'0(1,1) (I puístcqui,> naquele municipio, ministrativos tem ,agravado .sériemen- ,me�idas post�s ,cm p�ático pcla,lnspe- I
tidc �o sr , �refei�o o ar com mQ�s ' par. o, a tm e se ar '(I opmlOo pre- ano de iniro ° orientação o. parti o eres

. A cobronço- se extende tombem te
'

<i solução de inúmeros empreendi- tona ele Trânsito VIsando desconqes-. 'atençao c' carinho o problemc que m�,IS
José América vem ouvindo os seus d�minante co� relação, as. novos �i�e-I em face do gO,vetn� fe�era!: Não I .

.
a . outros milhares de cabeços de mentos de interesse coletivo, como tianar o trônsito no nossa principal afeto a administração público, isto -ê, companheírcs de direção e de modo' trrzes de sue agremlOçao politica quer o sr . Jose Amer.co Impor os �cu comando.

bem demonstro o obondono a que foi artéria. ! '

'

I a cpnservaçãa.e melhoramento::': das
relegado II rua Sete de Setembro, 'cuja Paro comprovar" o estado lomentó· n4!sas vias, públicas.

- .

.

'
,

� �-��.'

,.gado que o mesmo senador possue
.em outro fazendo, que é sue e de
seu irmão Protásia Vargas. Com

j�!:o! revelou-se que o ex-ditador
ê prollrietário de duas fazendas

. em Itnqui, II de Santos Reis, em

,São Sorja e o outra em Alegre
te, todas com uma povoação de
mais de vinte e cinco mil cabeços
de gado bovino ..

DEMONSTRAÇÃO DE PARAQUE_
DI5MO EM NATAL

Notol, 29 (Meriidonali - Na bo
s» aéer -t de Natal se realizará ama.

11M uma demonstração de 'pilraque
ilismo, ,CO"" o descido sobre o mor,
com a finalidade de incentivar e di
fundlr o paraQuedi�mo' em Natal c

como t� .. tQtiv" de bater o record bra
.ileiro cf" sclro reterrdado e de oltu
rrr , O r .... rto f'tetltn,fo " hnrAo de um

- -- -�-----------

MATUTINO

,"

A C.C.P. val.êSludar assuntos de imp9r-
laDeia Será dehatido o tabelamento dos cal-

'ç�dos e" d�s verduros
aviõo ,h FAB, rIa 1"1+,,"" ,lo �••_h, RIO, ·29 (Meridíonoll _ A porxi- tQDclamento do calcado e das verdu- sub, comissão que está estudando, o
ma ,�"',-"",. .1"... <10 realizado· � Obert�-I' ma reunião' da' Co�issão ,;Ccntral.�e 't�.,· bem como (I �uestão de pneus, lIoberomento dos produtos farmaceutí
r .. ,.I", r""�".N!as oi". t,,.,· mi! e OUl- Preços, na' terça-feire, sere do malar Outro importante assunto j�u D C

..
C. Cai, inclusive realizando pesquiúts

"h�nt,,- _"h," O .ln�nl rla I"r'>v., importancia, 'pois, serão' debatidos'�" P deverá. examinar é o parecer do "110S fontes de produção.
f<rã pcrtrur ..hrlo flnr ·Ianchas do base
f!oval, .

'TJ..' C::�T'�rr.TTA. r'n'M ("'J

T�"", ,l.M"'NTO
,q iM�rjdio"oll - A Ca-

f,iiír- ··-l nf"l..l� /,..,.;..,; .. ..=,.._,; " ;I'",.. ..�.&:t;.,

!- r ··-r;;;"'\.
•

....np in t,.,��lo1f ...v..,rios Ç'lP_

r."'-...... '--f'l'·iv-C! ..., r'"lrfH'l vprtlp. din,i
,,.!�.,,f.,_ .J .... it;. ('""-,,,il"� ''''''r'· (,";'". h,.., i_

(\ nDf'ln''''A" nA �)"A'nl"
N" INTI=l?lf'I ""1= rr>fI.7'

�'li ....,:... 71) 1;.,,..,.., .. :·P ...... _11 _ 1"\.� .. .,.,_

fr.tntl,t-' .,:",; v�f1tilnlo� ... ""vnconAo "'C'n-

Ir,'oel,,· ..I"f,nt,,< I> "'Ohl�",,,.!� I'

r;" no' municioi". cio int,,,inr d" ;':.�.;:-IVario< con'tituintes meelic:o� <llaCrtr�m

f''!.t''",;..,1,:- .,..,."tirnc: no !-pntirl" (I,p �,p flnr
rr..mb.......... im�dinto em o::'llrt<"t cf" MolrÍ_'
rio, ;r:-inorlo um" comr.>nnl1a 1'1"1" i.,-!
t"'nsif',:,n�óa elo a5�i$tencia profilotico I�d(J� I'",-"Iocões rl:'al<,

j
'�,�l'Jtr .. ",:n o:rnf'"(1rnn duronte 1); d�h(ltes
... nfi,�-ciío F ..ito pel� sr. ln.� Porto.
ii.... nl�'" 'l''\V-t'rtt'f CtOr centn d(]� ponll_'
J!'(np'" ,� Àrnllnll"Jct!01n r. Porto N..,cin_
� .. l P" 'o:> t!t(1r.'1d�5 atuolmente da m�-

�� I
-- � ... _-�, .. ., __._

I

H"CE!RA CONVENCAO

NACIONAL DO p, R, P.

Rio, 29 I Mer:dionali - Sob

vre,idencia da sr. Plínio Salgado ins- I

'talou-se ôntem e�ta capital a tercei- 1
m convenção nacional do Partido de

Representação Popl(lar, estando p,e- :
I

sentes vQrios dcleg!'d9õ estadua;s, in- I
duisve O sr. Benjamin Mourão, Se-'
cHlór:, da Viação cio Paraná. I

o julgamento do processo
contra o Partido Comunista

A

F<:,

Soiicilou· Demissão-
·0 Novelli

"

Juniorsr ..

Rio 29 (Meridionall - Chegou ho- otendeu ao pedido, dizendo desejar
je' a: 'Ria o sr, Naveli Junior, que vi-I que a sr. Novelli Junior continuasse o:
nho

.

respondendo· pela' Secretario de E- I colaborar no seu governo, O casa sc

ducação do sr, Adhemar de Barros e ro decidido quando do regres>o do sr,

que ontem' enviou' uma carta ao' go- ,

Adehmar dé Borras de Alagoas, onde

vErnodár paulista. solicitando demissão, i foi assistir a pOSse do sr, ,.Silvestre de

O sr,� Adhemar de Barros, porém, nõo Gois Monteiro.

n

VACAS ORDENHADAS COM O AU XllIO DA ELETRICIDADE Vive-

mos, sem dúvida, uma época bem di ferente daquela. conhecido por nossas

ovós, A eletricidale ganha terreno e, quase tudo, hoje, é feito com o esu

auxilio, No clichê, por exemplo, ve mos a ordenhG mecânica com o au,

xilio eletrito. Foi feito ile uma Foto apanhada em limo faexndn da Grõ
Bretanha e distribuida pela B, N .S.

NUMERO·861 .

dias,

Con-

AnunCiem

NESTA FOtIclA

Tudo continua

ainda o acidenle cmn abarMI
ca "Cub�na!1

.

RIO, 29 (Méridio!lo!l -. Continuam

desaparecidos . varias, passageiros do

lai1cha "Cubana", que explod,;u ôn-

l em em, plena Guanabara. As auto-
ridades estão pesquizendc intensa-

mente no lac�I á procuro dos corpos,

Até agora, nenhum corpo apareceu, Os
Para os que mourejam nesta

casa o dia de' hoje é de intenso

jubilo, pois, assinala o passagem
do aniversario natalicio do nosso

prezado coléga de imprenso, snr .

i.

como noquartet

Rineldo Feltrin
objetos de uso de um dos passageiros
foram encontrados boiando proximo ao

acidente,local do

cchem-se
feridos

ainda em estado gravissí-

Vimos recebehdo, nestes

Rinaldo· Feltrin, operoso Direto,rRIO, 29 rMerid:onafl - Embora

o. sr.

oplo,usos á nossa contrd os con-

Gerente,. dos "Diorios Associndos;"
superintendendo'
"Jornal de Joinviile" e

ção".
'

a

feitorias Socher Polar que,

afrontoso-

"Ó� fosse ainda recolihilo nenhum ca

d"Y�r do d�sastre do lancha "Cllbo-
no �' t oClJrrido. ôntem, estõo, qco:pore

; cirlo< vinte pessoa.s resi,lentes em Ni

,

teroi,' pre,umindo .. se. serem' poss"gei.

; ro� da' referi�j] emborcação, pois, soi-

rom de ca�a ôntem pela manhã para

I y'r trabo!hor no Ria.' As famílias es
I

tão angustiadas, As autoridad�s do
I pólido maritima realixam pesquixas
I
por toda pqrte' paro encantarr os cor-

paz.

-inexi)ficavelmentc e

Ao distinto e estima0!)

nhciro, que ora' Se

nós, . apresentamos

gratuloçães pe.la

,Rio; 27 (Meridionall' -Um '{asper-· Mendes de

tino diYLflgo!! ontem, baseaHo n!lma

'. bancada -do .PSD ,no

Comam, que o atual. prefeito do Di,·

trit�, Federal, sr. Hildebrando Gois

substituido 'Angelo

mente, veem, á noite, muita ce

do, ás 20 ou 21 horas, Fechand"
O' portas. Como :não podia dei-

.

feliz'

augura�do-Ihe farta mêsse' de'
cidades.

X·1r de s�r f o nossa nota, com

ccrt�zo, irr;tou ambos os proprie-
t"·;(l� e contentou

cliariomcnte, sofrem

tÍque1es QU�,

as indelica-

dezas e a. maus traIas dos ql1t!

trohalham naquelas confeitarios,
O pear de tudo é que não M;

rlerom o minim� otencóo,

tinua tudo como dantc�. A CM

feaaria Socher é franqueado,
Iodos os dias, até de madrugaria,
aos (11) peito, O cõ,> policial S�

montem de gu�rda, Só entr'lm os

aue leh são conhecidos, llara os

.1ornois lui o perigo dos aguçados
dentes do amestrado animal,

Golpe morl? I (;0
, Is OUVi S frontEiras

como dantes,

Abrantes!
A confeitaria'· Polar fecha cedo

c, quando está lotada, ('s trancas

entram !,m ação. Não mudou n'l

dd,' Parece até Que a elogiamos,
00 'nvés de critica-Ia.

Que falta de otenção á reclo,

mação que nos chegou!
P-nr nu(! <t"c ht1 f"!� nhl�":(Jr dêsse

fronteiras verificadas na Europa há IÓ5io, qUe até agom foi o segundo or_'J
mll't,s �éculo5,

, I senal bélica do. Alemanh:l,
.

,As novos fr?nte.r"" fazem, 'dn 1'0- I Em vórios circubs ,e duvidou 'l� �

lô"io um país muito mais hOlllogeneo 'n Poioni,� fosse capaz ,'e POVO!!", J�.
'

qUll antes da' g',erra, Maior

equilíbrio e unidade odqllriu o

I' VARSOVIA - (PAPl - O embQi�

I
xodor da. FrançQ em Vorsovia, Snr.

I Robert Garreou fez recentemente tÍ
I

'I'
imprenso. a segu4lte declaração:
"A novo fronteira sôbre o Oder, o

retorno' ,á ,Polonia dos. velhos provin
cios eslo'yas - lo 'Pomenlnia, o Prus
sia Oriental e a Silésio) .::oni:tituem
um golpe mortal para Oe militSlrismo

prussiano, que foi o esteio' da Alemo

nho bélica, Deve-se salientar que se

trato (la mais radical imidanço de giõo carbonifera

geito da paciencio dos freguel:es
que �e dirigem áquelas confeita
ri('J�'

Alegam, no entonto, 0< respon

�o"eis oelo. citados estabelecimen·
tos que não são abrio!ldos o per

m"ncccr abertos até tarde ri'!

"O'te, pomuanto não .cxi"fem lei;

aue 05 ob�igucm, Até aflui e,tá

certo.

Porém, nã" csttÍ certo que as re

ferida� confeitariQs não respeitem
os determinações da deallrtamen
to de sOlide público, E essos de

terminações
.

são. rigoro,i�sjmas,

inuil'os previnlll
dos trc�

correspondel'ão ib e.peranços

moi, oti�lstos' depo!itllvoni
o ' .15 anos vindouros,

Mab de 4 milhões de

RIO, '29 (Meridional) ,Segundo cOlltinucm divulgando 05 mensagens'

estamos informados, a proces$a. COri-1
de congratulações que teem siM en

tro o Partido Comll'flista do Brasil serlÍ viadas 00. sr, .Alceu Barbedo, Procu
definitivamente realizado no dia 8 de., radar ac·hoc, que funciona .'no mei

Abril proximo vindouro, A proposita mo' processo. O f!umero dessas men-

alguns orgãos da imprensa carioca I sagens já: sobe à cerca de cinco mil.

I

I
I 'rod;)� .

I
'.

'

,\ EXPOSiÇÃO "O QUE 'I'ODE FAZeR A GRÃ-BRETANHA - Nu foto· I ta"! car:;grafia acima, vê·se uma escola do a PÓs-.9l1eno oH expostq.. Esso :alo.
,

claro e arejada foi ,cl'nstruída por ClarKe A,R,LB,A., A,A. - (IlNSlo Presidente Dutr.a fêeli·
•

ci·ta o imper,o.dor do Iran
RII, 19 (Meridional' - Por moti

vo da pO"'SQgem do ano novo rara os

'países muçulmanos, O' general Gaspar
Dutra, Presidente do R�pub1ica, enviou

li seguinte telegrama ó Sua Mages
tade Im"prial Mohamed PaMovi Shah,
do Iran: "Peça' o Vossa Mllgestade'
.,reitar os votos sincéro, que tenho a

VEMDEM-SE

IDiveross lindos chãos de' casa de
:hCl1ra de formular, por OCQsiõo da h'lmed Rexo Pahlvai enviou o seguin

possQ�em do ano novo, assim como

/:
tt� telegrama ao presidente Dutra; -

pela felicidade pessoal de VoSsa MQ- "Agraueço sinceramente a Vosso Ex- diversos tamanho" livres de enéhénte
gestade e epla prosperidade li oimpé. (!llelteia oS amoveis votos formulados

, pó, ocasião do ano nova e peça acei- e de poeira, Interessados uqeíram·se.
riJ do Iran, (01 Eurico 'Gaspar Outra, i t"r os votos que formuro pela felici- dirigir 00 sr. José Kewitz, !
,Pcr,idente da Republica dos Estados idade pe,soal de Vosso Excelencio e Bêco Araranuci s. n., ou ao'

ptoprie:'!Unidos do Brasil". 11 pelo prosperidade da nação brasilei-! tária OUo Marquordt, - Rua Ama-:'
Agradecendo, Sua Magcstade Mo-, ro'. Ia f Mohamed Pahlovj". zonas N. 73, c

(e�:«f.K«&�««(««.(f.J:_«••K-(((fH((((((K(C(((((C((�:(fC«(((U(f_««,,«((((«««««(fi"�dt({_.9�O:'««c«<<<((U«<(<<<<<<�(<<!�<<fI�(t··
C�LO, IIsllDes" � Ca.UUlIhlõ -JtS "P

rn (l r a v, i Ih a. da in
Distribuidores )

e�

Sta., Catarina )

d ti s t r i a a u t o 1Tl oh 'i 1 i fi .t. i c a
.i ep ..elentadora "Mtcja' Ltda'" .. Rua 15 de Novembro 1035

Oficina mec�ni.:a: Rua João Pessoa san
Blumeoílu Saot i Cataril1íl

meio dia de hoje e pelo prime:rn YSl!

desde 1882" não' existe moÍ$ um uni
C,) sold?dQ britanica na Cairo , O "l-

I
{imo contingente crmodo inglê ...

xou o Quartel General no Nilo,
(I') conal do Suê:!', õenda

imedi�Jam"nte ocuDado

fERIDAS,
E- C Z E MAS r

fNFLAMAÇÕESi
.e O C E I R A SI

R E' I R A SI
ETC .

f rances
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