
de

"Ri';, 5 IM:) - Um jornal oficioso

ot�r"", -'que e sr., Hultgo Borghi e de,

'tw:.j� parlomen�<!res qu�' pertêi1danl ao'

,Pl'!i e obedecem à suo orienf4ç;;!" vão:

ing'ess", no PPS, �encedor dos elei-,

ções de joeniro no Maranhão. Acre,-

\cenlO
o jornal que 1) sr, ,Eurito leão

• i: 'di,':c!enles do PR, conforme sesséí ..

_Diret�f de Reda�iô: :He:nani _!Õ,ft_o re,olizcCidil ." Dist.' rito Federal, estariam==-------....--ii;!or;.....----------.... -�-.....==="""=====
- -
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NUMERO 866
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Abril de 1947

o SR. BORGl-il DE M,ÚAS
PRONTAS, .•

os parlarnen tares
�-......_ .....�---_._-----------------------.

SUMIRA' A PASTA DA

EDUCAÇÃO?

REAS-
,

IAlarmante o que se passacom a carne
pros.egu, o delvio pata o este"t."

RIO, 5 tMeridional) - Um vesper- ql.''' aqui. Acrescenta que pacr ca-se 5Gb., entretanto, se o sr , Noveli
.r.i reassumir II pústc. do educaçdo ou

t ;;HI prosseguindo II sua componha em da onvecentlis toneladas de carne da-

a;:el'�s participar de importante reli-I (,nar da abolição do rccicnumento da da 100 consumo entre os bn.siJeiros qUII

niiio do ccmissõo, executivn do P;;O come em nosso pnqs ccnsidera desne- si quíiihentQs 500 desvi.uiCl$ pllfll Ci. in

;:(Wl:�tll r.a:rcodn pnro aproxima SIl- cessaria hoje o destaque u cerne do I dústiia fl a sua' m:iÍoirQ é exporh.ã"
mono .

� vendida mais barata em Londres do I'Elos firgorificc.s.
----�--_,�---------------------------�--�-----------------------------------. ---------------

Há entendimentos entre'
R PSD pé!uli!t .. e o governador A. de Bar.".I

RIO, 5 (M,' -- Um veseprt.ne ou" príamente reunião. Foi simlpes troca dor paulista afirmou ' "por a"qlli.' hei
,

"

I f' S'I' C d idéies Deopl'< de dl'%er qua o, PSD "0-'- e- c�ncÓ,dia, ,Pelo cominho :'''lIeV:1l por te e one O Sr, ',YIO om_pos e I., c V " ..

Qül! se acha em São Paula a propô- designou uma comissão p'.na prosse- principiamos Q trilhar: pcerce que ch,
(

incon�titucionQI' .

t

s:t� de entendimentos reali%o�os entre

'o PSD e o govêrno do sr , Adhemar oe

Ball'os,', Declaróu' o dirigente, do PSD

g�:r os entendimentos co mo governa- goremos ao', nosso obejtivo",
'

"

pCl!listá "que tuilo vai muito bem",

Potra espernnçcs i,os' c.rcelos pessedis- , L' LU'10$', Todos estão esperançosos e A '

' E, ' ,," 'o I, ,A, iiiHGçiies Unidas, e e)ide boa vonta'de' por porte da go- '1:........ _

os Es- 'verllador 'Adhemar de S/mos", Inda

reunióo ôntem do PSD

O SR. NOVEL! JUNIOR

Rio, S (M,) - O sr. Noveli Jun:or

yiojcmí amanhã pato São Paulo, Não

"porto
.#IIIIItI '

çao
Clor:nda, $ (UP i NumerOSAs beIJe" prep014m 'o ataque em formo

barcos abondonarcm o pôrto de A':- de Iliriços, i1�o'dno' quit -es tr�PQS go

e
sUllçiío a�te o cÍmeoça das rebeldes de verannÍentais se encontravam em clr-

bombordeorem 12 ancoradouro se encon cuia: e, investir!int ilifrutferomente, o

agora encalhados nO$ proximi- q�.. lhes c�stõu,C o' pérda de' 300 oslde

,
dudes. Varias iates e borcos comer- 'do� �Iém· de' 80 ,prj�i�neir!ls, "Nessa'
dais atracados no' embocadura do patolho esteve Q� ponta de, cair prisio
Pilcomayo estão hasteando bandeiras ,Miro 'o ca�itão, 'A�oujo.,', Nao é 'ver-
arf:'entínos, uruguaios e paraguaios, dcde : qeu 05 °rebeldes tenham

qaolql!er vifÓrla:, 'Quanto .es açiies
qu� ':5e desenvofv�m' atualmente estão

t-uvião do linha Assunção-Buenos' Aires tendo lugor o 35" quilómetros' de Con
obrig.ado a' odiar Ci' partido em virt�-' 'cepc1o'n'ol o' ):firmo Ferrárri� que
tI� do mó visibilidade viaajm ,o secre- c(lUQ� rebelde ':frQuossoU redondamente
tório' da presídênci� dll !:ov�rno do, e fjncili::ou' diJenÍfo que o partido Co-

1010do, '(!lloi�· 'ô gov@rno essencialdente
democrôtíco "e' que' i�niQjs' dor& (jpoio
a ,qualquer tir,�jli,a.

'

de

}'cl'1lg·uai, M,!irio Ferroris; diretor
informações R.Gul Nogues e o aditfa
,milit�r da embab:lldq argentina COrO
'neI Pedro A'volia, ,Segundo' informou

direi-'

bcínco

o secretório da presidência, se trata
tie vi�gem particulor, I!' respondendo 'lia; 5' (M.)

.

- Encontro-se no' Rio
o algumlis perguntas, disse: "ÀIgúéni' o sr: :Jósi' N�ivo'; senádor dó Mara_, ' Ijá disse Que soliemo's 'quando começa ilbôQ pelo' legenda do 1'1'8:, Em suo MR, GEORGE W. THMSON CUJo

Iuma q�erra mos nunca quo'nd�' termj-- té�idên,êio" oferec�u . 'Um ,ol;';oço', 00 5r., fotografias damos acima, foi recente-,

"orã" . Entretanto" colcufomo$ que Vitorina freirei tombe�:' e'leito'· senador illErote ,éleito presidente' da Congresso
delltro fll; '11m' mês' todos os erbeldes ml!ran'lrense pelo PP8 e Sotúrni�ci Be- do" .sindicatos para 1947. Mr. Thon
E�fNÕO liquidados". ReFerindo-se á, lo' . À'tif"lfl-se que f!lrom deliatidos som é me·mbro da Associação de En
batalha dt> Piripucú' disse que as re- ímjl(lrtant!ls assuntas políticos, genhoria e Construção Naval - \ BNS)

Ontem, a cidade amanheceu álo
cre e fe�tiva, i:ntegozando os re

picados, de sinos 00 meio dia, enun
.\,<:Íon';!) 'At.fL�!, A4..ELiHÁI

O judos sofreu o castigo mereci

de. o. judns, apóstolo, do Evon

gelho, por enquanto,

Os, que pupu!am por aí, semv�r
conhemem e, fombém sofrerão, pois
todos são dignos de bordoadas etn

05 suas carnes flácidas,
conhece perfeitamente

Blumenau
o' judas

dó combate, sem trég,uas. Aqui, nl:!
'Est�do, �9�demos 115 d�cisões' do
110:;5Q, jov�m goverl1!idor que tll!U
b;!mo� niío :11' poupo"'.
Todos êsses judos não resistirão mgi'
urna Aleiuio e virõo queimados,
po ra a praça público,' sofrer 05

ccnsequencics d�s seus atos tllrpes
e

'

vellioc6s o

PI/lllue poupõ:los? Acaso, êssss
ganancio'os, ,alguma vez 'na vida,
nenscrnm no povo? Na sua mlsâ-

, '

riil e nos seus padecimentos Nlln-
ta, mil vezes nunca!

Os patifés, inescrupulosos, pen-
sem, unicamente, em si,

Aos oútros êles 'desejam o mal,
maior, Fá:':!!ln chicanas e cogitQIi1

dO desgraço alheia,
Suios, SI!Hssimos!
Não importa, mais. ,E,I�s ,t�rqo,

uni <,obado de ALFLUIA mujt� bre

'}'C, e nÔs. entôo., I\OS vingq_rtmos,.
dando-lI,és cc.-.:etadas "_O lombo,
tiara que, redu%i&�$' à Eua miséria,
c ignoraneio, êle� v'eiam o' )!crvir
e5pl"nderoso de Blumenau.

Sim, pOlque Ih(lc deilloremos airid�
c� Glhos,' paro que os tenham bli5m
aberras e apreciem o que furão 05

hCnlens do futuro_
r, 'd$pois dessas reflexões, pen,

SNlIOS, mÍlduramente, :'na peq_u�ne:t:
do 'ISCARtÓTES em confronta ,com',
Of,. que lhe sucederam 110 século
atômico,
A'que!e teMpO trinto d;n�eiros,

hcje trinfa vidos",

que, de dia e de noite, na ruo, ser,

càsticamcntc, trepidam sêbre a mi
si!rio do povo em conivência com

o. ladravozcs no- "câmbio negro".
Conhece e já fichou o judas que,

inescrupulosnmente, roubou o di
nheiro com o ocúcor, o outro da'
negac;�t_a do sol, o que, olé há

poucos dias atrás, guardava um

estoque de gênero' pnro provocar

o alto, vingando-se, depois, do
i"'rnolisla oue o denunciou, onredin

do-o, O jué{Js do trigo, todo po-,
<1<:ro05, denunciado, sem tir-te nem

nuar-te, por um popular, o judos
do manteiga e d� queijo e da leite
que, nôo podendo mais aumentor o

preco do produto, pois já o fe2:'
'mais de uma vez, está vei1oendo o

vorilhame de leite com falta da

precioso I;quido, provocando recla

mas da população,
Oulro, judos, os !lá por aí

ra ,

O que é preCIW, no entanto, é

ter conlianço 110 govêrna .ia gene·
rol Dulro que, no momento, ihes

- MoJotov de- IitCiristos alemiies possíbiliilades di! tó- IlIglcterra" os Estados Unidos ou ii Rus-

Russia

DuvidQ muito, como duvi�am muitos

o�has pessoas.'
__:_ Acredita V, Exéia. que o confe

rêr�ia dos lIu'otro grande sem ,MOSlOU
t2�ha tido oi9�m propósito ut:[ e sur

tirã re�ultQas éoncretos?
E' desejo de todos nós qUe ., con

ferência, de Moscou seo; de máximo

nível do' pto�eifo em nosso causa comum, Isto

Troca detelegramos an·
, �

tre o gol. Du:tt:'o,e go·
vernador de S'ergipe

menos do que' os
..:.. Comó poderei incremento'r a pro

'na 1'0;;' a Alemanha,·' de forma

A Russio se nilo depende sómenfe' da delegação
rUSSG" De qualquer forma a delega-, RIO, 5 (M.I - O gQI. Outra reC2- C Chefe do Governo respondeu Jlr�.
c·lÍc osviético fará tudo 00 �eu alcon- be,' do governador de Sergipe o se-' ceh; ·comuniljaçõo ahver ossuljido "OS

danós .0- �e para que a COl'rerência resulte tiío f gumte telegr"mo: "Tenho a honrll de fuiições de gQvernador dês5e Estado em

brir os ,per;uizos pelos inv(.sores sómente em ebneficio de todos, I corrunicar Q Vosscncia que ensta dota "

,','
I

, _'--- assLmi a sFun<;ôes de 9��ernad�r d,o (I qu�f ::�firmates '�s vóssos_ )m)Pósi�
Eio o aaslIIJlar _ Com� fe' poderia' restabelecer a MOSCOU, 5 (UPI - Os quatro I Estado ierante o Assembleia Leglslah-: ta� potrlottcos de, colaboro r ,1111 abril
E U'� S ... d J1I

.'.
G'

. ) g,�n'des esta'o realizando ho,'e novos va recebendo o poder das móos ,do .sr, I de 'en9rQndecim�nta nocioftol.que COD-s!a sarna, para o nlao ov,etlca se- e OCracla no,' reCIO, u
"

.provocar div:sõo ne'se
I rio pouco, porém a Alemanha daria 01_ (, A melhor';lorma �erio �enullcior á esforços no stntido de conseguir pelo Joequim Ribeiro, Tenho a satisfação! gYligo' neste ,momento todos os brbsilei-

assuntos I'n- n.e)'os um ocôrdo de principio e em de afirmor o Vossencia o propósito do 'I ruS de boa vontade. E'-mi! g'rQtogl:ma satisfoçqo ao povo russo. --I inger��d� est:õ.ngeiro em

A • - o t�rn05 da GreclQ línhos gerois, sobre " futuro governo

I'
mel' govê,rno é ,alob,arar na obro, de I .

'

- s reparoçoe, em qeusta, senom"j �, .;'
•

o
'

, ode' V, Excia. (juais prineipoiméntl!, econ-micc. ou moral? -- Acredltll ,V, Excla na pol.hcl) p'.:,v;sório da Alemanha, engrandecimento naCional que congrO-, reglstqr vossa� altas. paalvras com {I
'P A' , ,

'I t' 't d G'" Procuro-se Qssim encerrar os Quatro ga neste momento todos O' brasi!ei- I' certe,%� de que essa colobora-õo é d,e-s reparações se destinam a satis- nor e�amerlcalla a rAlspel o- a reCla,
I

•
.

�

fc:o:er Ó ambos os necesidades, sôbre li 'proposto, úe, T,uman de' resta- sernanC5 de discussões estéreis com um I
fI) <tle boa vontade, Respe;tosas SDU- I"''''' de IIOl\r3 para c(lm a Pátric..

� Quem recebeu as T�p�rQçQl's: 'A I:.Eileç�r_ c. ,dem(1�rQ'ç;Q ,lllIquele pais? úices$Q fino!. l dcçõ�$, j�Ré Rolemberg leite, l S"l'daçõl!$o eu rico Dutrg"-
.... ...J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BANCO DO BRASIL S.A.
Direção Gerlll - Rio da j'meiro

��, -, .

EXPED1ENU

"A

'FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NO PAiZ E COM O I
Prcprkdade Cf S. A. DA NAÇÃO"

EXTERIOR

.

I)íretor-Presidente: Edmundo Montei,o
Diretor-Gerente: Rinaldo Feltrin

RUi< -10M ItrTlRe, n =- � lS
-C·O N � U t. T Á $: ;ili$ I il i1 e � ! .. S�

.

-�=C':-'::"I
�:":'JlI�lBJ»�

A id ·

Socledaúe
..

Recreativa e r�áo�'ic��e�!:�,��la
.,

Esporliva "Ipiranga"

TAXAS PARA AS CONTAS Df DEPO'SITOS:

�tf'O'SITOS A' VISTA (retiradas li Il�d

;
. ,MPO'SITOS POPULÀRES (Limitl1�a-Ct$/
OEPO'SITOS LiMiTADOS (Limite de os 50.000,00)

. DEPQ'SITOS i..lMIl:�bOS- (Limite de Cr$ JOO.OOO,OO)
DEPO'SiTO SEM LIMITE

pipo��í:ràs:, A ·pA�O FIXO

4% a,a,

3% a.a.

2% a .e .

.,. ,PQl'.IS' m.ês�$-,
Por' 12 milse*

4� CI.a.

5'18 a,a.

�tjlO'SíTO DE' ÂVISO plWViO.
. .. _. _-

., ,�" ,p,e'ti,ÍlclÍls medlgnte' ".{êrill Il��so:,

"I
...

'Pe 30 diQ$

De 60 dias
Pe 90 dias

.3 1/2% Q_ a.

1% g',a.

'I- 112% a. a.

'TAQUIGRÃfIA �GRATiS
POR --CORRE SPONDE,NCIA

Para difusão, d3 único métódo brasileiro, a ASSOCIAÇÃO TA.
QUlGRA'FICA PAUl,ISTÃ. ensir;a gratuitamente. Inf(jrll1a�ilü:

Prr , PAULO GONÇALVES,1fli 'j "ti $e1emlllD, 107 l , fllIi
RIO' Oii" JANEIRO •

r •

----

DR. Z I M M E R M A N N
CIRUr,GiÁO DENTISTA

BlUMENAU RUA 1$ !li) Nov. :m

Instaia�ão rie Raies X
PARA RADiOGRAFIA DENTARIA5 f. DIAGNOSES A DISPO.

SiÇÃO aos SNRS. Mi;'DICOS E DENTlS'fA.S

�jsr�ib:uldora Catari- t'
�� ... :.;..�. _ .."

aeíl'se
-

d-e' Te ctdos S. A
_ " AS$EMBLEIA GERAL EXTRAqRDINARIA

Edital de COli7ocação
Pelo presente são convidados os senhores Acionistas deste Sodedade

pera comparecerem R A';semblé;a Gemi Extraorclinoria (j realizar-es no díc

1:: de "nbíl 'do corrente ano, ás 18 heras, na sede social à Ruo IS de" no
vembro N. 913, com a seguinte

ORDEM..!J(I DIA

1 f Aumento do Capital social e COllsf;Guente olteração dcs Etatutos sociais
21 Nameação de peritcs
3) 'Assuntos de interesse. soelel,

Blumencu, 8 de março de 1947,

MUto FRITZSCHE � Diretor

rRéprodu%ido pcr ter saído com il'correcões). . :: -l'·��'
"��':}�,,.....,.,,,

ALIANÇAS, JOIAS, RELOGIOS e AR TiGOS PARA PRESENTES.

AFARELHQS D� CHA' e CAFE' "MAUÃ"
.
--

",7"

r Ri! OGIOS SER-v·IÇOQF.1f:JttA :.PE ,o.URiV�S fROPRIA E C ONCERTO I DE "L ,

� __ �-. . �: -s..':.lit':=":- =�-:;wo
RAPIDO E GARAl:'ITIDO.,

-�..... ..., _.:-> .�-�...�.J!I5WfW

OurivesariaWjl�erdlng
,Rua ,15 de Novembro, 1340 - BLUMENAU

·;'lI!"""IIJ·�"

CPNJCA MtDICA

Dra Rubens Walbach
C;ORACÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS

-REUMATiSMO - õiATERMIA - RAiOS X - tL.iTRíl
CARDIOGRAfiA �----

C<:i<iiiÍ� � iliiitiif�lci:

Itoupava--Sêca ", Blumen3u
ASSEMBLE'IA GE ;tAL ORDINARIA

20. CONVOCAÇÃO
-

-

;''''':''''f��
,

$iio convidados os socios desta sociedade Q se reunirem em Assem
br�i�' Gerol Ordinária, a reáli:z:ar-se din 10 - do corrente mês (Abril), ás
21 horas, na séd? socia.l, à rua São I'oulo sln, em Itoupava Sêca - Blu

niknaú,' afim de' deliberarem sôbre li seguinte � 1.l�ill!.
ORDEM DO DIA

10. i '-'-. Di'scussão e votação do Rela fori" da Diretoria concernente ao exer

dcio findo;
20.} - Elei�iio da nova Dírefüriü pa rol o período de 1947/l948;
30,,1 - Assuntos diversos.

CAss,) ROY D E OLIVEIRA
Pre:'iideute

..

Dr� Gebhardt Nromada
(� Focúidodes de Viena, AUltria e Uo de· Janeiro)

Cirurgiéa-eflefe do Hospital SalitQ Catarina
,
Altll c;'urgia, operação do boeio, estomago, vias biliares, utéro,

-lik. -, HelÍrtu:ilurgiQ: Moléstlai de wnhol.o5. Cirurgia-jl!Q5til;cl-
fJUi f_'.. '. '.

.

. C�"Il�iõil,:FtsipifwJ� .... 9 6õ;J 1 J e los I� 6. l11ioiw •

._�, '

. ,iilüi.iiNAlh - "HQSpii 11 . Sa;;ia c&till'Íõt"rl' --

{DfO:::��:N,,:tej' f21i�R�A��D"j]I'",�o�,J��Rr��l21A&1.�vi31IQijc'�T'��ol2lR[9J!19lf<WAura Viação Catarinense YI 00
Blumenau a' Curitiba _ 3 hor..s
BllIllmnau li Joinvifle - 13 horas III �

qlumenau � Florianopolis - 13 horas � O Co m p. e õe= d o Ar r-sBluemnau Q ltajaí _ 13,30 horas �
S �

�
� �.

i CASA . OU AMERWANO S. A.I
� . Rua 15 - 'l8't, Blum'ena:.:. �
�. �
����������������������

Diretor de R�dQc;ão: Hernani Pêrto
ENCARRmADO DE ASSINATURAS

E ANUNCIOS:
" OITO WILi.E

-x- .I

ASSINÂTURAS:
flnuil! ., ••

Semestre ....
rrimestre .' ••

I. Avulso _. ..

Cr$ 90,00
Cr$ 50,00 RCr$ 30,00 •
Cr$ OO,SO

hllaçiiD e Oficinas: RUQ S. Paulo, 269
relafone: (provísorlol1)enteJ, Hotel

Wiírges, 1365
Caixa fostol, 38'

RiOI'RI:5ENTAHiES:
1'10 Rio; -- Serviços de Imprenso ltda
�raÇa Getullb Vargas, I!dlfido Odeon

Sala 802

I
Em S. Paula: Serviço$ de Imprensa

Ltdo.
Ruo 7 de Abril, 2'l1

'�,� �

Blumenau a Jaroa"ó - 13 horas

;mprelta Auto Viação Brusquensa

Slumenau o BM.:::e - 9.30 e 13 horas
. TELEFONES MUITO e;nAMADOS�

,AssocilJÇão Comercial e Industrial, 1430
\utomoveis: '

1300 -- !200 -- 1111 -- lIDO __ 1333
C(I'ros de Molas:

.1051 -- HOO - 1170 _ 1245
Coletoria. Estaduol _ 1216
Coletoria Federal -- 1382

Companhia Telefonica _ 1321
Delegacia Regional de Polida:

Go.l)inetll da Delegado HHó-A

E'xepdiente - Ji)16

Delegacia [mposto de R�nrla· - 1104
I:mprezQ Forço e Lu;!; _ 1321-A

Estrada de Ferro S. CQt�rii1� - ·101 I
Hospital Municipal - 1208

Hospital Sonta Catarina _ 1133
Hospital S!!r.ta Iz'abel -- 1196

I. A. :'. C. - 1271
I. A. P. I. - 1256

Merc<ldo MunidpIII - 1120
Miillsterio do Trobalho - 1143
Prefeitura Munidplll - 1163
Posto da Maioria - 1466

Telegrafo Nacional - 1363

NCEI'-:DIOS:
Garcia - lHa

Hering - 1199'

li'

--,

Execi�t(l se qualquer ser"

VIÇO em marmorite.
R/r[ fins· prz[1ll'!iras n: 8
F.011.:!. 1081 Cah'a ']Jostal, 48

�"'" ·�.�""llrU'll

Uma Grande
Fonfe de Lucros

E' o titulo do interessante fo
Ihet.., !'jue se envia gratuitamente às
"essôo. do Interior e' dos E��ados que
qUe desejam ganhar mais dinheiro sem

prejuízo de outras OCUpo.;ões. E�cre
"e.' para REX STUDIO - Caixa Pos
tal, J616 - S. Paulo.

DR�

Ayres Gonçalves
�

ADVOHAJ:lO

I.
Rua 15 de Noyembn nO 411

�IJ andar _' ;:5.ala 1 .

SOCIAL
ANIVERSARIOS

.

-"!iti);ljfilt•
D.i. PALMA ROSA

Nov!1' R, eméssa

1
-,.

•

em dois volumeS com mais: de '150 O póginas ultimaA efemeride de ontem assinalou a

epssnqem do aniversario antalício de

exma. sro . da. Palma Rosa, esposa

ti oestim'á"da cidadõo sr,

residente nesta cidade:

Empresa Comercial
I��

"

GrossenbatÍ1.er S. A.
�a!lEm de seu aniversario nCltlÍlicio o

ccnceiruodc ccvnlheirc 'Manoel lui:i

dcs Santos, resldenteinestn cid�de.

Rua 15 de N"vembror8S1 Blumenau CONSORCIO

Enloce· RUEDIGER-SANTOS

Nacional de AprendizQ'"
gem Comercial

A v I S o

A Associcçdo Comercia! e llidustri3l de Bflimenau, ccmunicn que está
! aberto I) CURSO FUNDAMENTAL do SENÁC, no Colágio Santo Antônio.

.

Aulas diór;as com excessão dos:"I:!"das -- horúriu dcs 19 ás 20,30 hó-

Serviço .Renilscu-se ontem civil e (elig lese-
mente, o enlace matrimonial da sim

pcticn e gentil esnhorltc Zildo, Ruedl

ge,·; filha dileto do sr , ArI-uhi 'Rú�di- ,

qer, conceituado comerciante nesta

preço e de .suo exrnu. e;oof.'1 Da.
GErtrudes Rued:ger, com

vem Je�her R. dos Santas, funcicnaric

d'l Preefilura MuniCipal. _

A cérimonia civil ..
teve luya,r' ás. 17

horas, na residencia dos pai, da noiva,

servindo de paranfnFos' -

por, '. porte rla

noiva o sr. jo�é O. Sampaio Coelho

e senhora e por parte do noivo ;JSr.

Osrer Ruediqer Fi'ho 'e, senhoru.'

C ato erligioso reol:'%ou-se ás 17,30
hora, na I gre;o Motriz, pCiraninfondo
por parte da noiva. e do noivo, pelos
mesmos testemunl-I(:':s�' respectivamente.

.

AQ distinto jovem par e' cos' seus

'a, ,

M'lf'r;cula na Secretaria iii> Colé ;lio.
CJRSO - inteiromenta GRATU ITO,

__o

�__• .'_----,.�_ _._ �, � _

Novos - Qualquer voltagem

NACIONAIS' E ESTRANGEIROS

P R -Õ C U. R A - S Er

"OBRAS DA USINA CEDROS"

sincerasdíçnos progenitores enviamos

felicítaç!íes.
"

_._- ---

que, na escuridão, uma pessoa

jue sofre de daltonismo .r
- �istin

gue melhor o sobjetos do' que
um ldnividuo. de visão normal.

12 ..•. que as pirmeiros galoihas do

.. tr\ü�dd fotam :invellt.o"a.s,' li, .fa�
hricodas ,pelo norte

Charles Goodyear.
que o som gasta aproximad'!lmen-
te 1/2 de segundo poro percor

fer de ponta a ponto um cam

po de 10 Ometros de extensão;
e que, 110 entanto, o mesmo som,

telefone, pode dor ti volto (la

�undl) em meMS de 1/3' de se',
9lindo.
que o pórto f�e Buenos Aires,

por sua copacidade e volume de

movimentor figura' entre oS pri
me;ros, portos ultramqrinos.; J(l

mündo; e que, por si só, ele

supera todos os demo is portos
cio Argentino' tomados em con-

junto.
flue n famoso

Origem dos Espécies" de Dar

win, teve ti �ua primeira edição
compl�tamente 'esQotodo no �e5-
m�' d'o do _ �ell. lançamento _:...

fnto �5se até �ntão inéilitó· nós
oiiais- ii" industria. etlitoiral.

,,"c"nih há póí�,'em todD'a'�u�
do, em QUe eS OU!; ol'anta miÍ

�ic., ir-nfônÍl:a: COnTl)
.

nos. �5tGdos

Iln"das; e oue ·�Ii. ·110 250 gr!ln
des orquestros f;larmônicas, '16

. das quais têm. despe,as anuais

superiores a 100 mil ({olores, sem

contar as de Nova )orqúe, Bos

ton e Fi!od�!fi�: éjúe' gastóm' 600

,

l. ..

, ';;:--'---:<"'��j

MOTOR ESd �LE TR'tCO S "
iL.
IRua' Maranhão, 21

I'=�=����=,
--o==--�"""'"'=�-====

I

l-rMPRfIA Df' ARMAZENAG[M I>'·'"E M p: R A�' Ltda's' i
�======t

I
I

liRecebe quaisquer mercadorills em depbsitô,
.

menos' as' clinsiÜl'adas

lr1onofasicos e trifasicos

- ADVOGADO -

MAX KONRAPT
'Ccrtoria de'

REGISTROS DE' IMOVti�
E í-ÚPOTfCAS

.

C,,[xa Postal, 123 -;- Telefone;' 1139

,20. Ofida'
_

fDIHelO DO I'OIWM -l!I'lmt:,;11l1

Dr. l=IerberLGeorg
Rua 15 de Novembro. 54 -fundos

perigQSos. .. Depósito amplo e $E�O, • juntc. 110 Porto, ce Biumenau.
5 ...

Dr. ··Camara

Eõcrit6rí;a
.

.��·,"
__ l

Pa'cotes ", Especiais

para Alemanha

: '.:

illum�n�1Í � StlZ'." 'C'utgrlnll

jnclu�ive a ::!Ona ocupaôa
Russos, e a cidade dê Berlim
Pa�ote M 204 .. .. " Cr$
1000 gr. Farinha de, trigo
500 " Arroz

500 Banha
mil dólares par .Il!1O 'cada -limo.

Consultoria: -,. TrovtS'lQ " de

500
500 rt

500
500 rt

500
250

"

Café

Leite em pó'
Manteiga
Pump·ernickeI
Carne' em lafa

Chá, 'Orongê Pekoe

pelos !
2"�1

I

. ilSPECIALisTA

Ciinica em gtraf - TtCifllmento pt-
ta. Oandfu Ultra.-C.urtfu

250. Chocolate .

250 rt

Cocou adoçado
40 cigarros qmericanos
Refíef Pacote S 22 Ibs. Cr$
10 lbs, rarinha de trigo

500 II

900

500 Ir

500

250

Manteiga
Aveia

Cacau adoçada
Carne em lota

Queijo

Levamos c.;j: .'ecim�nto 'dos . �os-
.

sos' leitores e
< anúndantes" qué,' G -";úo

15 de Novembro; na E�9r�x�ta�ia Mi

ro,' ao 'lado dó CaFé rtPin�uim", -insta:
larnos'� um pos�� de all�nci�$ e �$Sj-,
noturClS ,�e "A' N�ÇÃott.
Tôdas �s' pessoa., pois,' que qui:i:e'

rem oss;nor ou onundar :'lO nosso

jornal, poderão se dirigir ao prapfie:
tório de Engraxat,aria Miro, a qual
está autorizada peja g'àrênci� dêste.
periódico Q re.�ií:z:a;r: qliàlquér' tran$�_' j
çã:; de

-

publi(id�'de:
. .

,,:, .. 1�.,

reiro - Prédiu Peiter

Opero�ões nas Ha$pitail

"Girls" ,

100 ci!laro� americflnos· Z " Toucinho defumado
Pacote M 205 10 kgs .. Cr$ -1

,.

Banha
6000 gr. Farinha de trigo 1 rr Café
2000 , Café 1 Spoghetti
1000 "

QL�ejj(l 1, " Arroz
900 " Banha 1 " Ervilha partida
200 Tobletes .de Socchorina '112 Leite em pó

Pacote 100 '" .'. • . . . . .. Cr$ 295,90

'1' 11: Chocolate
2 Cobertores de lã pura' , pedaços de sabonete

Agulhas e linha I, 60 Cigol'os americanos
Z Pares de solas poro sapatos
com os piegos neces�ilTios

2 Pares de ,.cltos, com' 05 pregos

6fotos 12x18nús
de .

Hollywood'
Cr$80,OO Reembo'so
O. Araujo CarneJro -

C* Postal. 1426 .. Rio

(Zona russo e· cidade de

aumento CrS 25,00)
UNITEO STATES PARCEl

SERVICE FOR' EUROPE

�4J;lIIIWi

PBçss"Pord , . ��.

- ....

�ecessarios ;
, Pacote M .301 Cr$ 235,DO
1000 gr, Farinha, de trigo Rua São Bénto, 68 10 .

- São, Paulo - Brasil.500 Arro%
. ;-.-� � ,

__ ..----

- s.

DIARIO

�EMPRE -GRAN'OE
STOCK DE PEÇA� GENUINAS
CASA DO AMERICANO S. A:

BLUMENAU

Caixa 20 RuO' 15. n:' ,487
NosA- OPÔSA�'E� 'SElf�IR'

Pllúlai tJllSI
Anunciem nelte

1;1.1 �;� _J., ...... " •." '" "_ . ��,:�:::;�6.?t�� .,-�,��!tt"i;T;='
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.

1!I!!!1!i JMC$JJ.- __"_� ...�" ...... I .....� .. ..... ........",,__ ...
_

Dia IS �o,corrente ..ês�., f.gari", . DD E�tácli'O do -Olímpico, as Seleções dos' Estados do Paraná e Santa': Cat�l'ína. A seleção c,;,
.' ,

• ;,'. T '.
'. "'.... _

•

•

•••

jalmo, Piazerra e Zaboti,:

Q. QtJ� �s.,-, P.$�A>N:�; (lA:"$,-,' ...
. .

.
.

.

O'. urug.u'alo.se toramcOD1.avd�des!
,

,

'

',. ..';
• -Ó, .'.

•

, > -, .. ' " -. ,' f'
.

',:'. ", 1
RIO, 5 IM,) - R�9re�sai�m -ôntem ,'{jue regresso". T�lve� algúm di� v�Ílh� %�glleir�: T;i,ra' abo.rdo()k' nos di.SD que I

(li;' Uruguai os jogadores ,0rjentaiS q!ol�l atL;'Of no ,BréÍsi( possivelmente no VasclI ficou, eMilísCLSrnado cón;_: o. deSénvolvi,,1
,;rticipàilÍm, IÜI,': disput'�, da', "Capei Rio da, ,Gamá" Finalixalido Mospoli pediu mente ,,�PD;tjvo d� S;05il e cem ,o ter- I
ir'i'r.co". Maspoli abordado pelo re- Iesemcs port�ciores de L11ll grond,e Cibro- cidé. q�e' não ccnsou de aplallaír os!

PQ.tggem dédiuoiÍ: "E' GOm saudade çe CiO públ:co esnortivo brasilei;o, O : IIi IIgll�ios: I
I .

.

.

IDispu�arã() a taça AMIZADE nesta'
11 Teremos 1'10 próximo dia 15 uma fen-I !.ltoS propós'tos dos que p t' d Ih F _ . .

, .' '.

.

.

'
,('

/

..

r Q rccm o es- ;: orgu O, uma vez que o . C, D 'lprEceniocoo ,c; apresentara do sequrn- f.
secionei partido de' futebol entre os porte neste e naquele E t d

�
I d

'

1
c

'
." '.,' f....·,

5 o o, lrc50 veu .sputnr a scqundc part.do em te forma: Bosse - Foteco - Schramm
seeciencdos. do Poro.na e Santa c

..
ota-, A partlC:o 'se revestirá de muita dis ,.

, r.' Z boti N"
.

I1 .

.'
.

-

.' JOtn10 - r1{lzera - a oti - ,cacto

�'I' lho em disputo do,' taça "Ami%ode", ciplino e muito entusia;mo '1105<0 c' I de 10 t 'd' dOI" T'
..

h Nhnhô _ Badeco
.

'.
� \

. •• .. Il a I 1 CS fi ta o Imptco. � eJxC1t1ll a e

poro que não se duvide mais .sõber ús Para nós, blcmenauell�es. h
.

ti I S d.
. ,. amo IVO" egun o voz corrente. I o nO:'50 re.,;.�!.IJ!. . '�, j

• ii...;. '1t"'j Washinçton, 5 (UPI _ O Secre-

---l.túri� de Jusriçc .Clark declarou após Q

'reunião do gabinete amarlcnne qllQ

\

Domingo,: b de� Abril' de 1941.

�aríneD!;'e, pOII_yel_�àfe, 'e' ap_re.cotara' coia a' .ep;ínte'colÍstitUição: BOlse,
�} .'

....

•. .

.

.: .:
'

'. . ••.•.
. .

M'fitiO. Teixeirjnllli. Nhonh6, BadecG

E"
'.

Q, ',rJ, O':rJ' [:j_ -""'T-"':'" "I' v' A"a' I� ,t '

ft
"

..=�';6��OO6�=';==c>6_"��",=',;,

�.�--.�----.....�..�""--���----�.------
r:

.

COfRfS f MOVflS OfAÇO

AM'A·RAL·
. \

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

Fateco e Scbram.

e Saulll

o
,_.
'-Jcravana

Vargas, eoft"entaTá

,
.' .

eg'ulu
;.; .

": �'.

, aliá 1�' de N�_"Í)j�' .79:- BI�fu:e��:i; - C�$."PJ;top 126
," --�' .,. --e 'c,.:: ;;;;.,

'

..•1.'·'.".-_-iiIIiliilliiiili...
Ségliiu hojé'i;�b�:'destino a Getú

lio Vargas afim:: de) naquela cida

de, e�fre"'taro ,; fort� '�onjunto ,�,
Cruzeiros -- S 0'" C;', ' o : ,Caravana lo
Ar ,F� ·_C:::.. - ,

menos creclenciodo sa apresentarem
aos que afluirem 00 estádio do

Cruze;ro, na tarde de hoje, um fu
tebol �igno de ser vi-to e comen

tildo.

O Cruzeiro, conisderodo > como

odver�ário difícil de ser abatido

em seus' proprios; domínios, ex:gi
ró ele seu antagonista. o móximo

,esfôrço, empregando-se a fundo po

ru brindar seus inúmeros torce.dores

� .. .; :'_...____.-,..,--
.' MATRIZ:

'.

.

.u DEPÓSITO: '

r····· '. !!lim"oaú, Alameil<J Duqile; de:Cóxias;ZO
'.' �á8P;ulor ;Alan;�,dQ Bai�o de' PirG�iéalJlI;

F
: .i", HP13.

.

-: .'
.

I

.1;lraff�,Or�aoorél
,'.:- '.�', �-'. '�'" �.,'

l]íluilJeolu -'CU'rltílía;,c' s� Pa'ul�: .

> (, II
•. _loinvile B�lttque e �a� 051111;-_.-<r;-�'�

Jorg�
.....

Jti�per I
,�. :.'

Senhoras
, M�

�

elegantes!
_ __.,,_

.

lembrese que os n10dêllll mais

atraentes para verão, sómenfs

t O'P ê d,ia t r í ii',O'. O�D

Dentaduras-Ânatomicas
- .-:...

.

:
,

"""

.'U

sóo artisticamente confecciono-

dos pelo

ATELIER

C t,N mi •.•.Busca. êivftlíl.JÍl
>,' ,ÍODurb�� ft\(D uitUi'i

�;:'OSTAL 2'15 • r�ii-J�"'_�'��O

Casa das Modas

Blumen au ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMENAU--
......._,._

� .... - .

.

seu· bom gosto!KISMfT

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

--�

. '.,::
' .:,_ '".,: .. ,

""':"�'-H>
',:'

A'"N" 'DE''R-:
".

ROD'0LJr1·.···0 K· .•·.\!;;.,." o; •••.•
.

;: _.' .

.... ....._
.

, ..

:"',;

BLUM'�NAU - Caixa postal, '14

'F�AZE;M'dA.s� E Á.M'�âlN:ííÔI,;:'.O./ .TA'CÁOO
'.

A :rtlAlbR' o�UiÂI'nZACÃO filSPÉdili;,zioA ",. NO . E$TADO.··
,.

.
. . . , .,. �. �. ....

. .. .
. �. .

-:. I

I'A8111 A' DE' CA.MISA
A JlrIAI8 J;I'.i!R�EITÂ CONFECÇÃO NO RAMO

FA·.Il;IC:jiO&.:TECIDOS CARLOS' JlENA:IJX S'e A ..
.

"

lf�lcO "stiIlUiD&> "'TI mAIIO
-

.,,�)
:

j

cidade
TRRMAN DARA' FIM A' G�EYÊ:
DE TEl.EfONISTAS NORTE-

'AMERICANAS

do Ar pata impedir OU para fazer· fracassar iii
gre'/e de telefonistas 'aÀÚcandô. Q!."
mecmas medidas adotados nas mim(!!
aÍl,da hoje controladas pelo govê�no:" l

Truman recebera poderes necess6rio\

Cruzeiro }Esporte

PACHEQUINHO, qae refor,;arú (i equipe!
do CARAVANA

":�"'�'�:L�;���
com uma brilhante vitória

O Corava.1Q de Ar, Que d�rol1te
o semana, eroli.zou diverw stre·;nos.
estando com seus setores em per

feita Otdelll, rcol:zorá, par cerlo,
IlO tardé de hoje, frente ao seu for-

II
I

Clube

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

Emprêsa Intermee�aria de M.l.Araujo'
(J'.la",·!(IZ EM FLORIANO'POLís)

I'ITULOS DECLARATO'íUOs � NATURALIZAÇõ.
Encarrega-se 'ie quaisquer 88súntO$ junto' áS re;;

parti�ões públicas de Blumenau, FlOrianópolis, Rio d.

j'''lI'ir'l, �5o Paulo e Porto Alégre -

,A::;_i�;:.;:ia t&cnico de cohnecidm advogados ----Absoluta ,segur4nço,
e mpldE%, ússeguradas por tres anos de funciollamento.

g�CHITO'HlO PARA O· VALE no ITAJAI':

, l{lIa 15 de Novemhro nO 415 � tI} andâr - Sala 1

". tAltih d"'A C apitaI' )

-.-.
B I.. U._ ii EN A.1.;

:

..,.,mrw7r'��
- ---- -:->.-=.....,."----'

II EJst� �., ":., :e� '�Rita'rdG Juo'í
'

. Q:rurgiiioDtntis ta ,.' ..

Consultas Da clintlli
ta do dr..

te'. contendor, uma grande partida,
r' é grande o entusiasmo entre

scus jogadores que aCreditam firme

mente no, vitória.

A embaixada do Caravana seguiu
hoje pelo manhã, em ônibus espe

cial, chefiada ep!o sr, eHin: Wucr

!leso

,!\nlJ nciem nt;skr tolhif

..__------ ----
o

�_� �

05 ca_torincnse porfiarão uma vez mcis com os seus irmãos do vizinho

[Hndo. Tem-se como certo" e,cola- ção de Jaime, Schrem, Nicácio e Tei-'

xErinha, grandes valores do futebol de Blumenou. 4li

" .

.' • 9

A seleção pornnaen�e de futebol C;C�, .. voltando (t: jgor' ttim os catarinen-'

se';, no dia 15, em Blumenou, brindci�' rã os afeiçoados de "association" com

IIm(j bela exibiçÓCi.
---,- __ -----------J;
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,criaçõo de '11m -novo partl
, 4<1. poli ti<:o . I Acrescenta que contra (l

'nova orgonixo�ão o PSD' des,fechou

I A1mc guerra sem trégu<ls.' chefiada pe

lo, sr , Nerau Ram'Os. Di.: o jornal que

, I
o !IoVO partido. reunirá "elementos não

,

conformados em torno do !lar. Outro

�� ��- pertercentes o vários eerrenres, in
", duisve do PSD. Revelo que o gol.

Sii\l

nhõ;

e

ser

5 fUPl - A

das miles brasileiras 00

putro protçston<lo con teo ' II

Comunista

: vem heje reproduzida na

RIO, 5 IM,) - Um vespertínc se ró no' senado: "Niio permitirei que se rns, senhoritcs e alltiães viojalldo' de

dizenlkl bosecdo em inform(i�ões colhi- Ierme êsse
_ partida, Seria desgraço' p�,

,
enquanto que, no velcdo, sentada,;

ri'1S de proeminEntes figuras polçticus, do ,PSD". Continua o jcmili dizendo nos bancos, 0$ homens se fazem
"firmo Gile o gQyemll esil1 procurando 'lua o novo' jlortido se fo,iiloró de ele- desentendidos e, por coisa algumA,

"�f

vórios dos seus omi-

não é possível ecn-
I d �'d ft� ,

'fia. nesse partido nem na UDN e PR,'e u""'a vi;, il

I cciescentendo I) sr . \fitorino frei,e: I
"precisamos de novo pa,tido sr , Pre- I, t

.

t dI Espetáculo rIS 2 se nos eopra
sideare" ao que Dutra concordou. olhos -qucnde viajamos SlOS 'linhas

'j O vespertino adianta que () dr. Ne-
, ônibus que fa:rem o asrviço urbano'

r.su Ramos temendo G 'sorte do FSD
em BliJmenoil. j\j5c roor vimos senhoI tuia díto a conhecido politico mínei-

Dê logar � seohQra,
cavajbeir� !

aos vontom pnrn ceder' o lagar
da que Estão de' pé • .- Temos

,

ceucs incríves." A's vezes uma'

111 em estado interessante, ourrcs vezes

a que entra na ônibus com ii fHhiilÍlo

por ccmunisras esruo muito, vi- "limo, Rednto'r de "A N ..çGo":
vos 110' América e se .. menifastnm de Prezado Sellhol - 'D;lseja, por mei�
r.líi maneiras; todovíó neilhumo delas I desta, narrar-vos um : foto ' interesso�te
exala tcntn linearidade e temor (ia I

e 00 mesmo tempo perigoso á pGpUl�-, ,I ' , "

vermelho como, âsse , apêlo das çiic de nossa cidede,. Trr.tn-se de
b�aslleims" "�sc'eev2 'o I.'A. B.! cáes soltos, prindpaimelirE

, de Novembro. " Como 'i de vosso 1;0-

:if;i::�:;�:i:,,;;::, D,-
o st Nelo �ampelo

vemos er.si",;-Ios [090' as r�grQs das I

I,boa�
mnneircs. De começo recomen-, IDomingo, 6 de Abril de B i. ti M E ti A ti NUMERO 866 dumas 010. srs. proprietcrlos de' ÔIIi-

======,_=__===:-===�""''''''_'''''_= =_=_''''' ''''_''''' '''' '"' bus que aHxerw nos seus veículos I) RiO, 5 (Meridional) - Chegoi! o, tG!lem
,�e9I1inte dístico: "Dê Iqgor à senhora, Rio-'(I bordo

- ----' --_ :.--

DIARfO MATUTIN,O
espere ser eleito

Elites
co,alheiro!" .

f' passivei QUe lellda eles se

'qilem,

(CQnclusão, da .Ia, pagino) clemen,�os, dos quadros partida'rios 50-

1Il� impere n05 ,Ior�s_ e�Quan�o lame"t!,- crifiéom' um', tempo preciosa', em bicas
ve'is bi%ontin�s,' discu�em' .questiunculcs ,

,e, ft;t,icas' de �refeiturQ5; em lugar de

�espre%ive,s co� Q olmo sec�, in�ens'i- se �r��<:uporem" p.or exemplo, com os

veis oos cromas que se desenrolam, ern p!,h' 'sr: Rockefeller;' ecerec :da inten- ,de vinte mil c",:ei,os para a

cer+enns de milho',,!s, de 'fomilios,' por� pr�,jétos '''que, começam o ',ser ;realizados ,Óa' nas' granjas" dos' seus o�5;";iodos.
.

• i':

que lhes falto,m;, hortaliças.- carne. pão" 5ihcoçã� do mer�ado,produtor de comes-

legumes e to'ntos, ot;,tro5 gEmeres de tí��!. Estamos' jmperte�r;tos' e 'incon�
consumo? O choque hoje,

>

mais dI? :'que êienles a' derroto, 'Q denlo�rociQ',
ontem, é entre elites e demogogia" 'Es- ��em, 0" que' fo%iam' há 8' dias o

se 'não carece mais aqui de el�b�r�r nosso velho' amigo, -esre estupendo ci-
um estilo' proprio para: eXQcedx;r ._. cs d ; -

' '

• 'C' did f' cuce ,que ,e o sr, 011 I o, entouro
massas e' insuflar-lhes novó,,', in�",ieto- e, álguns' arpazes dos', "Olarias Asso
ções. A meteria pirm,,: j<i aí, est<i, no,

•

cir,ilo$"? ,Convocavam '.
a 'dr, Ferraz,

eruels diifcu'dodes intern';s' e extcrno� " .', ','
'

•

'

• _
'

' presloe:nte do· CooperatIVa de, Cotio, o
qu� '] ,ncom�,;cens(JO c, a. fali,a 'de, an, ',,:/: Shi;;'omoto "ê" m�is 'tr�s outros di
tel':as de nas:os .,rites se recusam a

captor, para m;tiga-Ia, no que está
ré�torés" desse estabelecimento de flln-

no seu okanee reduzi-Ias, Eu quise-
l' J social, para discutirem em torno de

urna me5a de olmoç�" no. restaurante

dn sr Adhemar' de, 80rros, e tampou-

co nós seus sequazes, .
CO"�Ocamos 'p,eoeupo' á r.�mo�a,

I,IQu!!les', magnificas ,or9.o�izadorês pra-:
ticos. do sisteme c�opero'tivísto de' Siío

O' sr. fontoura,' que não é secreta

r;�, ,00 que saibol1los' de o'd;"inistarção

ra que este; homens que entr� si se

del'oram por questões de lona caprino,' dos operario;-do Instituto eMdicomento,
s� dessem todos a, mõos poro a exito <i expor.são do cultivo d? soja, do to

de um plano de governo, que eles ofe- lIIc<te. da batota doce, do milho híbrido

tra"sf!l�moçãa do' fovourq, paulista,:
'e,;s'ali:z:oda' h<i 80 anos na mOllocul;;,-,
r'l do café, do algodão e do cana, nll-

_ ....
_-�----_·-o

-----

(fis(,Ulirem p(efejturo�, nomes de pre-

" feitos, as políticos dI! São fnulo

I
tOi7'om o lição do sr, Fontauro, e

-

prodlll'ir �oja e plantai bQtotas?
in<i�ti,mos em sá fanr po!itiCllihor
dlli atenção PfflnflMnte a '!SSIl!llio5

pelsonol:stús, Moscou que é a d�ti
pl;:lo, levaró o rapadura, qile níío ''!

hemos aqui comê-Iii.' E o dill1109?\iia
m:íitante o\j�ada' acabará por suplan
ln' Q eilte, displitente e mmodista,

Em, Ull,1, porãe
LíJerr�. Cunba

Y€f.eriam ��"'o onle-projéto do progro- e da criação dos suinos e avicolas no ber< de con,umo, tól qual
ma ,:e trof..nl"a (la .chefe do Executivo, orea de São Paulo. No resto do Bra- c l, e 00 contrario do Rio Grande, e

A vida dos grupos partidarios esh1 i:l, pouco se sobe acerca desse orgo- do; vales do Itojoí-Açu e' Itojaí do
cCI'dicionod� pela ação que ele.s PQS- n;,mo quase fabuloso, Qeu é a Coope
sam desenvulver, no campo do interes- .ativo de' Cotia, Trato-se de uma

",e publico, O grol'e, no momento que <r.'tr utUUl fundada em bases cooperoti
poso, é VEf-�e que os mais dinamicos visl05, e que Yend� 400 milhões dI! cru-

em
•

dli o próprio general
corrente mês � combate ,em tréguas

Ncrre, ande a terra muito melhor tro

balh"da é bem mais dadivoso paro a

nlltdção racional ,do homem. ,

Porque em lugar de etefll""Hmta

legitimo Torpedo Alemão
P.r·O "dochn 1) & ela. Ltda.

anunciemBiclcleta� Minerva
NESTA

BLtJMENAU
DEU RESULTADO A V�NI>A,
PESCADO SOB ÁS 'fISTAS
DA POLICIA

A prime;ra remeS$G de

SEMENTES HORTALICES
SEMENTES DE' fLORES

GERMINAÇÃO GARANTIDA
�-'-----------�----�--------------------------------- Rio, 5 (M.) -- Um '/espertino afir-

ma que deu resultado CI venda do pes�
cedo ontem no Rio sob, as vistas da '

pr.lieio, adillntQnd� que, embora escas-I5) o peixe, f\)i vendid\} por preços ta-

belado!, A verdade porém é

contrO-1rio ÓS of:rmativas' oficiais po'" o pes.

cedo entregue á população ôntem "óo

foi $uficiente, A.. maioria do!!, <:Qfio
CQ� teve ôé lançor mão do bàcolhou.

GEMUESe$AMEN
BLUMJ:NSAMEN

Vendo somente em' envelopes, de

papel; Tombem a 'revendedores",
OTTO WltlE, Ruo 15 de Nav.

366 I�onfeit�rio Soched

Oro, poro a., Feira não

gales.

Alí,

o SR. ALCIOl'S CARNEIRO f' O NOVO SUPORTE PARA PRATOà - Na

NOVO PRESIDENTE DO IPÁSE

Q .mara.vilh a da in
'Oi.tribUidore. )

e!D

5ea. Catarlua )

d ti '8 t r' i, Q a. u t o :ro "oh i 1 i, s t i c a
.Jepr�I�DtadOl'a "Met'a Ltda" co, Rua IS de Novembro 1015

,

Oficina bltcàntc:a: Bua Jo.lo Pessus 'In
Ihnuenau Saqt . C�narlpíl

ranc e
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