
fede:alauxiliará diretamente os lavradores e ··criadores
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H da Rhenania está na �onf8rBncia UH· MOS�nUsen�o oODatiua
Esboçado um movimento grevista no Rio
Os trobolhudores nos transportes atenderam

00 apelo do sindicato de classe

1;1' � õ'!fU,:, �t{;

O D 18 \J�; �Cr roe·r:tru'u ...I ..
.

if .

� '�ôl; u ti b iJ i.

Orgão dos -Diários Associados

o SR. MARCot.jDES fiLHO SEitA'

ELEITO PRESrDENTE
S. PAULO, 10 iMeridionol! - In

forme-se que o Sr. Mario Tavares,
que solicitará demissâo dI)' cargo de

'Presidente da c.omis-ôe Executivo do

PSD, rctornorá 00 seu posto cm vis

to dos insistentes apelos que lhe foram

f�itos. As ultimc-. reuniões do parti
da foram PJesil;idas pelo sr. Silvio

Camr'os, 110 qua)id�de de \'ice-presi
ciente. Uma, comissão de proceres do

PSD foi designada poro ievor-Ihe a

solidariedade do partido e ,ol;dtor o

seu retorno ó prcsidcncia r'" Con1is

sôo Executivc, te::do o sr
.. Mario Ta

vorps rpoillctido rca�51':nir o seu Cor

?O numa das proximos reuniõe<.

ANO IV·
NUMERO 869

!tIO, 10 IMericliollal'l - Varias li

nhas de onibus do Rio estiveram 0-

mecçcdns, ás primeiros horas de ho

[e, com a gréve dos empregados, ori

ginada em virtude do resistencia de
í ermiocrle pelos cmprêsns de pagar o

salário ",ofi,sional estabelecido pelo
Sábado, 12 de Abril de 1947B

-_."_.

Ministro do Trabo lho aos trocadores,

�"A.· policia.
tun.:n,...

'

ôes..

·

Nota" ,oficiai
.

da Delegacia Regional de
�. sfibre o "'Caso L�ertes CUIlhaft.1. Á DelegilcJli Regioiuil do! Policia,

li-I
"

fim -de dcsfa%cr, err6neos e infundado�
juizos �obre 'o. sue participação no de se 'encontravam várias :mercadorios,
Clu:lmodo "Coso LA ERTES CUNHA" ': . Enlretollto, em sindicância reaUzo

vt;m decl�ia� (I seguinte: I dá nesta-Delegacia Regional 'e p�esi-
A. denúncia

.

contr� a Sr. lQett�s' 'd11la, pelo seu titular; o Sr ; Leertes
ClinhÍfi:

"
tôntido . no" édito;ill" "Quantas .Cunha

,. provou exu6eranteme�te que é Ipreciosidades num
.

porão!" pub.ficada comerciahte legclmente r�glstada 'na

I'lia: j�nJÜI "À'Óõade de ,SlumEllau" de Junto Comercial deste Estado, Pro-
2\1� ,�iirrent�, "cifr�v�-Ie oi!' foto' de veda esta circunstância, esta

.

De4e�
ilii�'\e�do o Sr', lôertes Cunna tomer-

. ,gado Regio�al de Policia enderrou sua'.
'.

- .� __

'

.,.-�.,.---�-......�. _. ---_

'l'C"ofereotia de Moscou discu�e- -

....
.
....

' .

..

nuesfio do Ruhre da Rhenania

pode
.....,

.neo exorbitar motoristas e fiscais. O movimento ope
'nos foi esboçado, pois, os trabalhado
e, atendendo ao apelo do sindicato a.
classe, resolveram inicior o !r2bdhn,
Scqundo 'fomos inlormodos, a policia

suus
Policia. .

,
.

SERÃO SOCORRIDAS AS VITI
MAS DAS ENCHENTES NO
NORDESTE

Ria, 10 (Meridional! - O Minis
Ira do Justiça esteve no Cetete con

ferenciando com o presidente Dutra.
J.' sei'da, abordado pelo reportagem
declarou Que fora trotar de medidas
Que serão opsrcs em pratico, para 50-

ciante, possuir indevidament� um ar

mazem
.

ii rua São' Paula n, 132, on-

sindicância em torno da denúl1cio a- I paJ, é assunto que ,além de nõO in
p�esentada, visto que, em face dos teressor ô elucidação dc . den'úneit1 a;
leis com,ereiais ' brasileiros, o referido
Sr. Laertes Cunho, como qualquer ou

tro' 'camercio.nta; tem o direito de
manter armaxem para depósito das

mercadorias com os quais negocia.
.

O aspecto fiscal do caso, isto é, o

'verificação sobre se o Sr. Loertes
Cunha está ou não quite com os Fa
z:eudos Federal, Estadual ou Munici-

presentada, escapa inteiramente ô

ecmpetêac.n !lesto Delegado Regional
de pondo. Aliás, é noção juridica de

vulqor conhecimento,. que o autarida-

correr as vitimas de inundações no

nordeste do país, especielmente 110

.Piauí e Paraíba. Acrescentou que o

presidente está viVohlentc, ,il!tere5;�I10
·em que sejam empreqndos todos 05

de policial IIÔO pode,'. sem exorbitar
de suas funções, perquirlr sobre. a si.
tu' �õo . fiscal de quàlq�er comerclan
I e, mesjno pcrque., par mais' irregular

e�lorços peno

-nchenres .

, . .

nPC· ; (",O o. siluat:iio. de um corriercian-
f'e peranfe a FOl"endo Pública, est�
.r·rritnçtônt'"Ía· por,' -:si. só nóo

,

fiqum deritl'osa previste em leis
o

_ '.,. ;_,; r-nr· ..

o ccmbafe

MAlHA PAOUINELU FOI

SENTENCIADA A' MORTI:
Trj,..�",. 10 (tlnited) _ O Trilm"

nal Militar Alindo sl'Mlpnc;olr Mor;..

.

Paquinellí, profp.or� italiono, rle ?Q
, r:,:�, !,r'im "e<c'"recldo,

.

O' h,l... .mc erta: Oélegoci'" Regia"'
general britoníco Robin Winto P�la.

rOMfMOI1AI"'ÃO DA
"SEMANA DO INDIO"

'P:n II} I MN;ri:�",,1l - P"'Movi,l.,r

·

... i hÍYp.i,; ná espéci� �

"'�l:'r npçr(ia hatu;af
"�,-·":"lif ... '""'. ...... ,.� niioestabeleceram um

.

• T

COM,te
.' : A mesma emissora: anl:ndou Que 1'5

representantes ..
dos

.. Ministrps �o; Ex
tériores:' cà�co�dara� em e,t'abeeéer
um tomité de consulta e referenda,

..
.

.
-!�r t.� �" ... -

..
II-

i)1:�":""'" .;->'t ...;:;""'. ,!"rr.i.,,,, ......1"''''
.;

.' Londres, lO
.. i Ullitedf ,�, A . émisso

r�. 'de Moscou 'anunciou qúe o· general
.Marshal; presidiu a sessão, hoje, da
tcnJerencia "de i';\inl�tros' dÓs ·Exterio- '. De acordo cam aquela. irródioçâo, o

re� d'l' "Fig rour", para ser' .disi:·uti� ..C'oÍnité de Coordenóçõo di�cutiu a for
dil o q'uestãa' da·, c(e�s do Ruhr e da' maçã,o e funcionamento do Conselho

! c'orisuJti�o, � r�'
"

.
.

nli !lo Iildio", "

Edison Valente, D: D:. Secretário do I

Segurança Pú�ikQ de�te EstQdo ou 00
-- --- --_

O GENERAL MARTINI
CHAMADO A BUENOS

,FOI

AlHES
""0'0, Sr. Dr. O'car leitão, culto e

deteve três motoristas apontados co- 1 RIO, 10 IMeridional! ;_ A repor'
mo chefes do movimente , As outori-l tegem ouviu o Ministro do Trabalho a

!laces policiai" cientes' desde a norte . proposito da gréve esboçada na mo

de ontem do articulacão do movimen- \ drugod.. de hóje, pelos' trabalhadores
to, tomaram severas providencias poro nos enibus , Disse' o H. Morvan fi
impedir a gréve. Nesse sentido foram gueiredo que. o seu ministerio já to

postos Q disposição das emprê,as oni- mau 'as providencias o respeito, in'
bus, motoristas do exercito, do polí- elusive junta 00< interessadas des em

cio e das repartições publicas, AI-
presas e trabalhadores, 1\(1 sentido de< .

guns auibus estão circulando dirigidos ser solucionada satisfatoriamente li

por polici�i�. No Jardim do Meier, Questão.
regundo um vespertino, um onibus loi RIO, .10 (Meridional) - Ouvido ti

depredado pelos grevistas. proposito do movimento grevista dos

trobalhadores nos olJihus, ° sr . Edglird
Est:�lo, �irctor do Serviço de Transi

to, declarou ó reportagem: "A greve

terminou, Aliós, Iei abortado gra

cos ós providencias da' polida II a

cooperação do, proprios motorlstes,'

Que não se deixaram i!udir' por mêi"

duxio de elementos perllidoso�, que só

vivem li provocar perfurbac;ões, fa:um

do provocações ás empt'�sQs'l.
_._-� ------

o CHEFE DO GOVERNO PRESTA

HOMENAGENS AO SR.

CORIOLANO GOlS

.Rio.: 10 IMeridional1 - O presi-
dénte

.

Outra deixou (J Cütote na m"

nhã de hoje, acompanhado de altas au

toridades, pera vi,ita a capela do ce

miterio São João Batista I) COlPO di"

Coriolano Gais de Araujo, ontem folê
ciclo no Rio. O ptesldente ·Outro de

Iil0rOU-se mais de uma· hora no velo

rio, O extinto é pai do .sr, Hillebran

rio Gois, atual prefeito 'do Distrito fe

deral.

Nanquim,
.

10 (Uiijtedi - Segundo
despachos militares, os tropas comu

.

ni�las da China procuram ganhar o

cQnl'role do trecho ocidental da, es- :
I;od� (!e' "ferro de Pe�pj1l9 o: -Suiuan. 1

Illforma.s� por 'outro lodó Que uma

colull() . 'de oifenl'a mil CllIlÚU'H,,'s, que.

_..::..:'--'-�,__
.

-.--.-----

I' comp,,;'e1iJe' l'fGfms riu IÁOilIjO!iü ,.·infe-..VAI ,SER' JULGAr)O O PEDIDO
, DE �i�5jÓ!O COL:nvo I
R. ;1), lo ! M"ridi%ui! _.:; Julgar-se-ó II l [IH EST� AGADO [SrAVA mente €llgorrü!!ldoS e vedildo com

,;.gilfid.. f�ir}.lw Tíibwwf �E:iijfhl� .�o·· SEN_DO. VEf.'ÍDID9 AO faVO,. .... .1TnbÍl:üiím ú 'p'�dido, �8' iii�SjdiO. cole�i- C'ÂfdO\:AYil,'",�� "i.ti15; ..,)eiêu fli\; �ii1d-itülÔ' 'rln� i

. il'", l() IM, i - COijthlilil li ilgi- I bem iôi EríCOiltmdo num caniifl�õoEmr;(Çíüdü5ilü' Cüm�· •.-iil.· .do Rio de
t

"-

'1' . '.u--,.'o<· "c(j',)(o!'�'s .Fonlendo ·g·tlfwf.as de
.

iH ii, il,.. f..�il,'.iÜO fi.iib iÇO o C. Ci. ',:0, do. ',en,- I
. � �

jGíiEito;·,:(Gn.t.;�.< lU ',�iiHíic�iu.s P4t�Q-
A

. da (,). l<'il2 e,rr(j!J(ióo, V'UfiOS leitel-. leite compietumente estrugado, S .

·',(ir o fi'" ,',
,

"

.

f .

'ro:r qUUiidü YêOlHom O jlfpduto fomm! diíigencía5 pro5'.e.guiram e. foram en-
I,

,-eg(jd()� em' ,fbgrol�te, '. I. c"nltQllos muis .cai�Ol'es com· garrafas.
í de leite' c�condidas numa

riu.ra.gemo' I. .

t�uill baldio lia L�r9o do Gúiilloiães'.
.. '. _

_. ,

I foram' encontrados diversos caixote,! Elevam-se a 1500 litros fi tntal de lei- .

� '. OE13ATt'DO. O .CMiO DO AÇUCAR cénieildo litros d� leite deteriorado. O, le opreéndidO n(is. diligenciai em SUIl-1
'.

". NA;)ASSfMBlE,I�' DE ALAGOAS I produto
.

estav� e';colldiclo coiweniell!e·l ta TefEito.
.

MuceloJ 'TO {Meridional! - A As- .

I!i*- , .....�.:::. . ..
� _

�:,m:;,�:;o;E,t:d:;�I;;:n�:;;;:in!�Õ:a�:·t· -B-O-R-D-O-D_;'O--'''-C_;'O-N-S�T�El;_A-T-'O-N--'P--f'''-"'-�'A-'_'''';":'�.-.-",-"--.-'-,
--'--'-'-'-�------------:

fTe�idente 'ao Illsfitllt9.da Açucar e:.FCG" - Entre Vitoria e, HheusJ '-.' i11uerta de Taflto<
Aíé�bl - :·.�ieteÍtí!�,ndo fixar .� preço.: Nossos amigos comuni,tas só fQIOllll_� A�' eh ".1 aub ,-,,,<,.e 'i'roiL;r o.�ei(Dol'tai;(jo lo produto, Se-; ,aos 'orercujo5 brasileiros .uma lingua- i S�)S _....._-_......-

.��:ik 'pari) o l!i� (\ rr, ,Alhedo Maio, .gcrn: a do aumento dos salarios·. Nes-l, ditedor . O objetivo do. calulilho era Jacobino, afastou sempie, afastou en-

te como em outros pontos, etes s�o 05 ! conqui�tllT '0' popul�rjdode fodl, o po-
I Quanto pôde, a cooperaçao com oca- tede .de produrir (le o;guns parti farer

. .'
G I V I' J d h'

.

I d ", pitol de' faro, . na reeuperaçã oe de- a miseria' de tontos,irmãos' .

s,o,.l1\e.,$e.s .cl.2 etu ia' ,argas, I. pulariu,a e '. arata, '_an D vm.e aos

Ih senvalvimento dos servicos publicas es-Não lhes Interesso: ··Que. o BraSil ·eres- I oper.arJos,· com uma moo, p"ra es to-. .
-

,.

o Brasil prospere, a fim de co-l mar tinquentd com o outra. À tec- senciais,.· Para se' fazer popular, re- ;

P r'" I <:ervv'o.
. nossos proprÚJs necessidades ... j nica ,de Vargas era pueril. A dos sO-' cusou sistema!icamente tarefas que ACEITA A RENUNCIA DO MI- or ques oes (e ../" \.Havenloç de tOMeCluir a Ii�erdade pa-I que, s.e fez. durante o ditaduro 'I vieticos é perver,a... O qué eles tê!1l pprmitisscm 'os empreendmento5 pUbli-;' NISTRO DA FAZENDA

I •r.!J exportar e t�rnbem hberdole

po-\
• _ '.. 'I"em miro aliviando horas de trabalho, cos, executados pordelegação do go- DO URUGUAI .

Ira"m ...�') d'(l;S '[:Ull[;(}n�I-�OS-- (1i.', "mo hefendti mHaçoo dos preços, es- . .
'

,
. "

-

.

d' -

d M t 'd 10 U') P , t: f , � I IIU I - .. \1rt'l farefil\OS dltl!tamente"
_

, .

.

é desintegrar 'a maquma de. produç.ao, verno, ocu Irem a recuperaçao a seu

I
on eVI eo, l nlfecl - O rc- ..

$') Inflcçoo que o governo aluai, 'pro- '

.,. 'd·' material, ,A consequencia é (! espe- sidenta da Republica aceitou a ••

dA· ft
" � , . "

'['
E' prtvar (I paIS dos recursos 10 Ispen renun-

nlf"'tterlO a grlcu 'Ir::l"

cura mitigar. ror q�e a

pra�ura
e .n-.

saveis.li suo me�mCl existencia, oHm" taculo de qua,si oniqui,lamenta do
I cio apresentada, ha dias, pela MiniG- � J

. '.' \ U
_ .,;;;.,i.._ ....___ '�.'-l cessant�, ,ao pas�o que a a erto. cada, I oe; c,umentonda o desequilibrio entre I �istema de. transportes do país ou a, tro da FUedtlo Alcare% Uno e en-

. . " , '

.

.,
.. '. '. ve% mais escasseia, sobretudo de. hens.,' dO' 'b'I"d d dos b'ens "ue se tro- .

f"
.. '" I'

,

d
' t carregou interinamente da pasto voga RIO 10 (Meridional) - Gra�e In-! que1e Qlretvr e utllfsou-sc do telefa-. " ".'. '.

.

.'

,

.

d 'E'
'

, a ISpOnt I I a e , ..

I lnsu ICmnCIQ. ue e para j)ro UXlr 0$ ser- .
,

\ '

.,
.

DliVE'1' ESl"AR ,MUI,n�OS ,DE .

e can5u�o. '. porque o mensa�em I dux
..petas· ofertas, e os nece,si.dodes. viços �reclamados' pelos, seus usuar;os. I) Mini,ltro do Exterior, Eccher, cidente !lcorreu no gabinete do Dir:- na

.. �nt�ando rep��t,"ame�te na re: precioso liquido, Por sua, ve%, o res-"FOUP S C6RRIDAS" LIMPAS· de, Getuho Vargas, durante "Ulnte.
d' . , que oe exprimem' D' "

d
'.

d
-

d I tor do Departamento le Alimcntocao I partlça, I sr. Adrlao Commha, que e, taurante do I A. P C fia qlla!
. r . • :". r ,'os ·.const:ml(,ares, .

'
..

\
os t. ransportes e a pro l1çoO e

\
.

I
' _ "

.

' , . "Wo�hin9tQ'n, ,lÔ, IUnited}, . A,' anos, a�s trabalhadores deste p!'!'S, Ja� l p�la procur�, ei1egar-se � esse estudo energia, Com o Codigo de Aguas, � _'-._�_,
--- dCl S:cretaria d� Agricultura. Por d� comple!x.oo a�let,cQ, passou a agre- rO%e1l1 suas refeições diórias, vQri�s("omissão, 1e Assuntos Exteriores da, d.eles trobalharem () me�or te,mpo PDS. de ;'nhonquilidade coletlvlJ, o qual

\ que' é uma .obro primo de imbedlido-
.

NOMEAÇAO ·NO MINISTER10. ql:estoes de serviço desentenderam-se dlr o FunCionaria, segurando um dos de%cnas de empregados nfl comercia�� Camara, a'pfQ�llU, por unanimidode O s,vel paro ganharem .�. ma.xlmo tOle-
..I,prenonda .os revolta, sociais.' ,Ie humana, se eost'fou todá o estímu- ,DA JUSTIÇA

I lo. HS. Adriôo Caminho, agronOmO dOI s.eu$ brcços e desloc�ndo com ,brut�. e repartições publicQ$, tombem 5115-�Il'ellda do. pfojetÍl lei de oiuda ,á Gré-

\
fado, dentro do f:orvelmho da. ,quase

," J .
.

t d' I' 1 do industrial de serviras publicas Rio; 10. (Meridional! - Foi as.i- II Mnisterio da' Agricultura, em comissGo lldade. Ata em .segt:Hla, o funCionaria (pendeu o' almoço aos seus freguezes.
'. " , I • fi ' 'st" p ov c do pe Falta-nos tuuo,. ou qUflSI U o, a

'-I
� .','"

,

G 'Ih G ". f
'

f d b' N
.

P
ri 1 e T"'llulll ",áo Que tDdas os mem- �<nlf" m aCIOM. o, r o a -

"'t d
,.

't'd .:J I mI! o de kilo- nodo' {l decreto nomeando Q snr. Joi- ntl Prefeitura e o funcionaria U'

er-I
Uli,lierme OI posto ura "go IRete �s,e sentido, '11 direção cI .. I. A" .

, ,

. I 'v d t d ti

-11I1l!ntas,
transportes, casas, es. r.a os,

.

no sen I o ne e e.vot,.o .nu r
. ,

'. 1 " " , , "
, ·1, , ..

'

r '

"r05 civis de missôe< enVIados para oS seus S\lcess' os el'fiel\ (I os 9 ver
.

_ . N�
.

,
. . tt d·· t' I. '�as A me Leonel Diretor do Serviço Nado- I

hl� Fdl!l, mediCO oflclol da flseolr:ta- I) socos I! ponta-pee, SEndo uindc{ .us· C, dIstribUIU uma nota o Imprensa,
"

"
'

portos navegaçoo etc., ao

enSina-I
wo 5 aS ·suos ce." rOls e e.fl� , .•

.

, i,EsseS dois países devem ter folhas nos,
.' �

•

d't d a seus compatriotas política da ditadura consiste em ar- nol de Segilrança do Mini.terio Itl Jus-
'I
ção do Departamento. P sr. GUI-1' nenso pnr trinta dias,

\ olegando motIvos determimmte da me·co;;id(\!õo" Jlmpll', fornecidas pelo fe- Quanto !!iOS c�m�nlstI!S, \!s<.e: tem I
vo �.. '111

a ar

:i:r::iPlinG mi trabalha., r�nc:n7 5ubstl1ndn c Glitmtas dispunham, ti!';a, il1enlll! Filho chegDu ao 9Qbinete da- OBP9ld
_, _.:�

I' did:i, (I falta iÍe agua,., _,-,d I
� "'r' In,,�·t;gct:Oll ImJ pl!mo, que e diferer.te d(i(juçle d(l Q trll"qf Il, eCi.' .'

"

....... - -' .-e�;;; illlreQU '" ,�. • I '." . .. \ '

Inlpusa camnanha contra
li' ' ,

os inimigos do povo·

íntegro' JuÍ>: de Direito de<ta Comar

ca, solicitando outtas' merlida$ legais.!
I

SeQunclo afirmo-Rio,
se, {,

10 (M. I

general Isidro Mí"tin;, adidoR\linnnia.
porVEntura oplicóveis.' ao coso,

militar or(1entino nn Rio; �eQuiró no":

"rpaximos' (lias paro auenos Aires aten-
I

''':�ndo 00 chamado do seu governo,

--_-- -,-----�------

�s·. �(}m�upiSlas . Chin�ses 1rfl m rfôm a ofenSiva I

componha
gel05 oficiais"

RIO, 10 (Meridional I - Já foi

AN,UNCIEM NESTE DIARIO

tregue 00 Ministro da E,lucação o

plano de comb�te ó tuberculose' ela

bcrodo, Ouvido a proposit'3, o sl1r.

$ouzo, Diretor do S. T. N" decla
rou: "Enl'reguei ao Ministro da Edu

caçõo os ctisposições legois QlIe i"s

tituirorrf O cembate ó tuberculose 011

Brodl, E' necessário que o Mi,lÍstro

rior, está ai çJi:ando' di,er50s aldeias' .

em poder do .governo, a noventa 9ui- I
lometros 00 sul de Kwiesui, capital do

..
.

I
.

prOVlHClIl de Suiuon, enquanto outros,
cincoenta mil �oi1lunlstas 'investem so-

1

{,I'é Fetlgchen,. 15'0 Jluilom"hiJ5 II

t � da, me;ffiQ ponto'..

i'livoiliCro de estanho da c.)Opcrativa
Cêiliml dm,.ProdutorEs de Leite, Tom-

SUltSTITUINOO O êAltVÃO PELO OlEO

<I;�, mojoram o preço do custo óe vi I
rlq da população carioca, coma tom

bem enl dCIr coca DOS que criminoso, I

mente distribue,,; merea.dadas detc-!
riofados comprometenuo assim Il saudé

a fuberculose Brasilno
,

sera distribuido
dos problemas

entre VOflOS or ..

I
do Educação, ouço os debates em

toron da serviço que vamos iniciar,

en- , Poro isso haverá uma reuniôo de es- I

na soluçõoIcressom

mais graves do J>oís"

peciolizad-:ls na classe medico, que

debaterão o assunto. A'sim, o titular
da Educa�õo ficará esclarecido e bem

crientlldo sobre a �xecuçiio, antes que

.

Acjientou que, para se conseguir um

ré"ultado apreciovel, o campanha se

r'; distirbuida entre varios orgõos ofi

cio is, particulares e de' previdencia.
Revelou qUe o grande campanha

coutro (I 'tuberculose provavelmente
inslolor- se-ú nos primeiros dias d.

M"i� viJouro.

�e ponha mão ó abro. Necesitamos

pura o exita da campenha 1.1 cola lia- I
ração ampla de todos os oqrupam€n-'
to. cientificos que realmeilte ,e ill-

.
,

____ o ._

Det dos comere'antes
diam produtos

, -

pOPU ecoo

que v�n

deter�crado5 Ó

A $OLlDARIEDADE 00 CANADA'

RIO, 10 (AN) - A Delegac:o d,' \ dos con';umiclores.
Economia Popular está empenhoda nã� I RIO, 10 I Meridiollall - A Det,,_ga
;.ó em por cobro ó ganancia dos co' cio de Economia Popular prossegue na

A fim de poupar o carvão o Graã· Bretanha e.,tó queimando oleD'
em ve% de carvõo em. suas locomati vos.. Agora chego-nas a noticia 11e

W3 'U3;;PON:I (lp o'!11"1:l 'OU!Sn o 3nl> Londl'es, �oi tombein transformar suas

caldeiros de carvão poro poder. usar oleo. Na foto acima - o ihlerior
da Udna Eíetrica. de 'Neasdell, - (B, N, S. i

clt: al'ividade e riqueza optenclol nos

merciantes inescrupulo,os que, dia �,nãos par.a dor 00 'fra5il, desenvolven

do-�s, ompliondo-os.
Nunca" houve ael ra era cnl Que o

poder publico desçostasse tanto a von-

AO POVO ITALIANO

Roma, 10 IUnitedl - A vn!!liSO

!'rEm \lo sr. Gaspar Fauteux, ,pl<2siden. ,

h= da Camoro' dos Comuns do t!anCldá,
em resposta o mensagem da Assem
bléia Constituinte Italiana loi lido nlí

decorrer do sua sessõo de "oi I, "!'fn-

\

CO r�oco

<,0 trodu%ir o'; <entímentos ws mem

'I;rus do Comara das COroUII',", - di!:

entre outros coisas o sr. 'auleul( -

"asegufondo-vos profunda simpatia
pelos <Ilfrimelllos moreli,., e tisicos do

POYO itoliono,. bcm COII\O o grande es

forço da !tali" para melhorar a sor

te do popult!çiio e 'retomor o lagar que

campanha contra u5 a<;cmbllrcodores
gananc:osos � comerciante� que ven-

dem prül1utos
.

deteriorados á pal'ulo ..

çãó. Áincla hoje, visitou valios c;-

deveria, ocupor 110 mundo intetnado·
nal" .. A l\le"sa9�m loi tnuiio op!all
dido pelos deputad�s italianos,çougue� e i"t�rditílnd" os esus es�o ..

belecimecntM:

,-_ ....___... --..,.�.- -<��_ -.� "._-_-.. _. "'" .

..-

MO

Á FALTA DE AGUA ADEAÇA Adesavie ...

Mi ..
POPULAÇÃO CARIOCA

,.

Rio, 10 (Merldiollali - Éstó se la
:tendo sentir, no centro da í cidade,
uma ohsaluto falta de agua,

.

Va
rios cafés do centro deixaraM de fun
cionar, por motivo da inexistencia dI;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'�'i

'ação"
fMI'REZA· FUNERARIA F. K!EUZER ALIANÇAS, ro IAS, RELOGIOS e' ARTIGOS PARA PRESENTES.

1.:iIiIiiijiIi�� "!If'

APARELHOS DE CHA' e CAFE' "MAUÀ"

Ruo' São Pculo - .Fone 116!:

S�rviçf) fillftbre dr; simpiel.
"ti I} melhor

�,

Piil'stcr-t'r2sid"nt.,:.· Edmundo Monteim
.

ii;retl).�Gi:.e!lte�., Rino!do. Feltrm

.

. -��i
'Oiretor de, Rll'dação; Hemani Pêrto

.

;;NCARRfGADO' DE ASSINA:fiJR,4,S-
E ANUNCIOS:

-,

OTrO. 'wil:"tf

'

.. Cr$ 90;00
CrS 50,00
Cr$ 30,00
Cr� 00,50

Pculc: Serviços 'de, ImprensQ
i.tda,

Rll" 7 de Abril, 2i 1

.�--

Uteh

KORARIO DE ONIBUS
Aura Vio_:çã'J Catarinense

i!Í;,lillenou a Curitiba - 3 hor:.s
Eiuemnau a joinville - 13 hnras

: llbrnsllQU � i"loriollopoHs - 13 noras
Bluemllou a Itaiaí - 13,30 Rllrea

13. boras

r.mjlre:za Auto Viação I!rusquense

MUlTO CI1J.1.MADOS:

Coietc.'rl(l federa! - 1382

(:"mpannia T"fcfü!1ka - 1321
. ,DE:Íegada RC;'jiollal de Polida:

" Gllblnete de. Delegado - 1015-A

Exe�dier.fe - 1016

llei\':sai::ia Imposto de Renda - 1 lDf
ii'mpre:<Cl Força e Lu:; - B1T-A

�shlldil de Ferr" $, Cat.::riM - lOH
.

HC�jJii'fii Municipal - 120g

1196
!. A.' ';. c, - iZ7i

L A. p, !. - 1256

,Mertíid� Municipal - li20
Miaiüelio do TraÍ1Q!ÍlQ - 1143

i're{.,itura "Muni<':jlol - 1163

Pesta da 'Malofia - 1456

Núdcl\!1! - i363

- li'f8·

Hedn9 - lI??

Câixa 1'05'

.

ESi'ECIAlISTA

nir.;ca em garcil - Trutamanto pe

las Oondoll Ultra-Curtas

Consultoria: - Tr,avessa <{ de

rei;Q -'-\ i'rediQ. Peiter

Oíi(ir�s:ões nos Hospitais:

ALUGA-SE

Ca5� com 9 quartos, CQ5inhll, 9ala

S!?, erc., ·na. Rua ·Mata ,Grosso !Cr$ ..

500,00, incl. imposto}.
Jcipo, Heimberg -: Rira. 15' de. Noc

vembro, 4S-t. - B!::�:::lt!!.

Dr. MerberlGeofg
- ADVOGADO'-

Escritório

Rua. i5 de N!!'!e�bro i043

p,
IHLlmer:�!! ;tlL Catarin(l

:.�

\" Oswaldcf'-G.ome·s
Nóbrega

Carfario de
REGISrROS DE iMQVEIS

E HIPOTECAS

20. Oficio
.. WIFICIO 00 fORUM - BJulJlt:..au

Ulniêr taffront

Marnnhão, D. 1

1430 P R () C U R Á - S E,

DR�

'Ayres Gonçalves.
ADVOGAFO

. 2° andar - �ala 1.

----, --', -- -

Peças I Poro
. SEMPR-E GRANDE

STOCK DE PEÇAS GENUINA&
CASA DO AMERICANO',S. A,

8LUMENAU

Caixa 20 Rua iS n, 487

NOSA DIVISA E" SERVIR

, i

',P.toctlra-se um oficial de

!!Olheiro'lpme' Q borebaria, Kastem, na Itoupa
va Seca, numero 275.

"

I
1 automóvel OPEL, em bOQS cOlldi-

ções, tratar com o 5'. Martim KarHen,
rua Siio !'G,ula n, 191.

VEndem-5e por 'motivo de mudança,
os seguintes moveis: Um Dormitaria; J

ic;go de, safa de jantar; Cama solteiro
Ve re, tratar ii, rUII.

2,

ANUNCIEM NESTE .P1ARiO.

'1Clube Hautico
A,merica
- CONVITE ..:_

I 'O�CI�lIi: N�Jlti�o;'A�e�icJ; pelo pr.�
'�'tf ..ic�!jdli, ps �5. ;soç,i,os;e JxmQ�.
familías Pllfa, .11.' S(I1ft.É�� CI. 'riGI�qh.
'!e' n� séd" 5�iâl no dia ·"12 dó"co'r:
rente,

.

�Qbalo; is 21 horlls,

',A,.. DIItETQRIA,
,.'

J NOTA·: - 'E"in"ispeitsayel'*':IlP�ie$n-
,� ':'�.iQ:ilé cGrteirÍi: �Qç�I.,' ;k;o:.cWll\-

B"I' tr "b' S mil '11_ .:
'I :o';e1olf�!; ",'

"'boUl'ltí ,a "&! • E"'au.u ","
_,

� ", H::Õ I � . ..!;.i.." ,; ·i:·::.�,: 1.,

Joiovile, Bro.que« iaí,e•.
------__---- �-�I��--��'"----------------------�-"�·�--------------------�------��----

iH
__ ....... �

OFICINA DE OURIVES fROPRIA E CONCERTOf, DE RELOGIOS, SERViÇO

RAP!DO E GARANTIDO,

CIlH�CA M[DICA

Dr. RUbens Walbach
CORAÇÃO Pl:IlMÃO -' FIGADO - tNSTtS�'INOS R1Ní,_

REUMATISMO - DiATERMIA - RAIOS X - EltTIU)
CARDIOGRAfIA

�JMria, fI:�icr:

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

EmprêsaJntermet!!aria; de M. L. Araujo
(hA,,'UIZ 'EM FI.ORIANO'POLfS)

'I'IT-Ul.OS DECLARAT<VítIOs - N'ATURAUZA(;OBil
. �nc8rrega.-se -:le qua.sqner assúntes junto ás re

parliéúes públicas d'e Blumenau, norianúpc,lh, Rio de

Ialteiro, São Paute e Porto Aléf!.'re -

Assistencfu técnico de' cohneci do:; edvoqodos Absoluta ,eguran�Q

e crpidez, IlsseguraJlas por tres cnos de funcionamento,

ESCRITO'RIO PARA o VAU; DO rtAJAI'
Rua 15" de Novembro na 415 _ ;ltl andar - sala 1

fAROi d�G·A C apital-' } - Ii r... ti M E,N' A 1

1--' .

\SUH9rma S.A."Drogada I
I e Farmaeia '.

I
'

I 2a,' CONVO:AÇÃO

,! São. convida'dos os Snrs. Acionistcs poro a assembléia geral ordi�ária tj 1\realizar-se no dia 16 de abril, ás 17 heras na sétle desta' 5ocied�de, COill o

seguinte o clem do dia: I

1) Leitura e deliberação sôbre o relatório da Diretoria, Parecer do

Cor.selho Fisco! e Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1946 ..

2i Eleição dum membro ela di rc.loria

3) Eieição do Con':ell1o Fi.scol.
4) Assllnto sde interesse ta 50 ciedade.

Blun,enau, 31 de mort;o de 1947.
.

Diretores: WAlTER HAU H, OSWALDO CHRISTn�

Dr. Jorge Jaspe�
Cfrl:,rgião.Dcnt!sta

t r i a�dontopeaia
Dfntaduras Anatômicas

---------�-�------�------ -

Dicionario Michaelis
Alemão .. Português e Portuguis

Alemão
em dois volumes "com mais de 150 O páginas última edi�ão 1945

.. Novo .. R emésso

recem-chegada com llreço' reduzi d,) á C,$ 280,00 e coleção completa
Mandomos contra reembolso debi tondo. os lespezas, ou livre d( des

peZQS cnntra pagomentlJ ad:ailtada com cheque sobre, qllalquer ban

co em São Paule.

Descontns especiais para revende dores.

LIVRARIA COSMOPO LITA ADALBERTO LTOA.

RUA SíiQ Bento, 48 - São Palllo - C. P. 2341.

--�--�---�-,

k_ ,

MATRIZ:
Elulll:!inaU, Alameda Duque rtd C::::d!ls 20

DEPÓSITO:
S Pouló, Alameda !lariío de Piraeic'oi;lar
ies

Fone 1410 fone4-00U

Yr.an�p-orte de. Cargas ,e Encom�ndas
er.tle,

(lireção Geral Rio de Jllnl2i'G

r<); ar; lodo do C(i�� "Pinguim", insta
lamos um posto de anúncios e assi-
naturas de "A NAÇÃO".

•

Tôdas as pessoas" pois, gue quin-'
rem' assinar oú anunciar �o noSsa

jorn(If, poderão se dirigir ac proprie
tária da Engraxataria Miro, o qual
cr.tá au'torixado pela gerê.ncia· dêste

< , •• ,. p�rió.dico (1 realizar' qualquer transa-
titulo 40 interessã.nte' fo ,çã:; 'dé, publicidade,.

grCltuitamente às
'

I
I

, ��=;;';if,�:�_." �T��.!�:'; � ,-:- '��- lo;J-' ���:t..'�":. I .�_ ...

'�1:I,t;i:veSarÁaWjl.�e�dlogl· Transportadora ·Blume_f1Se ,.btiét.'" '. ,

ll.�a 15 "dI> Novembro,' 1340 - BLUMfNAU
.

.' .

��-_.....

'

_'---�-��,=---='""""'-

( I
II
'\ Blumenilli

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

BANCO DO ·8RASIL S�.A�·'''A.N(lçaQ''nQ·�àciedCilde
.. >t,

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

I
mento com Q rlistint(;l

"

gentil sanhc,
rita Camren de Melo Freyesleben. tli

.

létCl filha tio sr. Jorge· Freyesleilen I!

I (h SilO esposa Da. Froncisco, de,: �all)
A efemeride d.e.. oilt�m (i�si�a�oll. II i. FI eyesleben, .

� estimado jovem' Riull
pCls�agem do cmverscne. llofalrclO da I'RGuth" conceItuado cClIlerdClnti nll-

exmo. srn. da .. Ma,ía Helena Gon- . qn:efa cidode.
.{ ..

FAZ TODAS AS OPERAÇOES DANCARIAS NO PAI! E COM O E)í.Tf.RIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

'DEI'O'qTOS !' VISTA Iretlrcdos liaed

,\ D;rO!5ITO� POPULARES {Limitede Cr$ 10,.000,00
DEPO'SITOS LIMiTADOS (Limite de Cr$ 50.000,00)
DEPO'SnOs LIMITADOS (Limite de Cr$ 100 1l00,00).
OEPO'SITO SEM LIMITE

4 1/2% ct.a,

'1% e .e ,

3°é O,G.

2% O.G •

�
•

I
I 'OEPO'SITOS A f'RA71) FIXO

Por 6 mêses

Por 12 rr.êses

+1� a,g.

5� Il.CI,

DErO'SITO OE AVISO PR�'VIO

Retiradas mediunte

De 30 dias

Oe 60 dias

De 90 di,,�

3,1/2%'0. a,

'l-% 11,0,.
4 1/2% a. a.

--------,---�-

TAQUIGRAfiA GRATIS
POR CORRE SPONOENCIA

f'nra difusõo d" único métódo bl'<l$ileiro, a ASSOCIAÇÃO, TA�
QUIGfiA'fIC'1 PAU! ISTA €mil,o glCltuit<lmente. In!Uffiiaç6fi:

PCI PAUl.O GONÇALVES,lw i �Ii S .. f;;mllrc. 107, 1, .,,4.
f,IO Dl' jANWtO .

-_ ---.: ""-- ---- ----

DR. Z I M M E R M A N N
CIRUnGIÃO DENTISTA

Bl."lJMENAIJ RUA 15 de Nov: 59'

Insta'iacao d e Raios X
, • �jl;

MUITA ATENÇÃO: .,1 _� de!elldu-H OODIn III grl"liot.
rufrladOlJ e toIislI8, _ oi) � (li

Alcatl'llo Xavier.
.

. ,I
2: � O Cognac de 0\101011'10. Xulu • •

61ü1l() medícamcllto existentel:')l1} •

deslgnll.Çào de Cognac de AIClitráo.)Í&1'
'

4uê é o ím!GO Cogu&.c feito 11.. bll8e di
1Iloa� que tem.lórmum, mejl\clnal.

1- A eHo!cla do Cognae de AfCIlIr�
XaT1er resu1ta, pois, da BUli lórmulll·qllf
l'6i1llll vajillal)l, elementos mWleli!!Üá;

fi<) PGd_ ....,i ..d4J'e4> .10 to�ll··
fleallt'" doe pulmõu. ""..... ".oU
"..uão •• W.......o de tolli.·

lo} U.... araad., _Iclll.,.",,. .."'-,
.. bipol_nte d• .,.u"I••

c,J noi. ",,_toraDt.._ ......
u...'" • • aJeaçú..

.

"

li) Um d 1.......... 4.,_
_ u!u *_

j - O leiltlmo Cognso de AJ6IItl'lh
xav1111' tJ6 é vendido, portanto, ..t III'
Báelaa •� porquê - do �,

� - I rnnidto '.811_ 1&1 .u
)IliIIie 8er v�nd1do ,11111 o"lr!* ll!lliólill;.

...

, ANIVEÍ{SARIOS

'Da-. MARIA HELENA GONÇALVES

- ,_ }flh � e t •

'.
c;o(ves,. esposa do e�t�mll�o cavalheiro
'cr. José Gllncolves, ex-linotipista des
to jornal, atualmente de,empenhando
funcães nor fser;fóríM' do TêC'&lrrg;llm
União e pessoa muito bemquista e Te

!Géion�da' na nÓssn socledcde .

- Ájustoll nu;icio�, 'n� 't�pi,.I,· d..
Estlloo com 11 genti!'senho�it�' zii�'·Ai�
'ves, prel1rlllda fífha do sr. Jallquim
MallQei • Aíves o', estimadO iovein. Qdo:!
Rbdrigues, fun.c:ia�Tio no. 'I!ámércio 41i'.
liuela cidade.
'tJiiii!l6.Ai'P..w ......(;ER50N' BOSCO SANTOS

",:":'" . Em. Jtio, dQ ,; SIII contrClto� �Qsa
,mento com a Ili$tin.ta, e .""P9.t�Q :'-5e
'.lIho!itCi fil,,' MGria 'Jé:.u!l.llellli.:�4i1étli.
filha do sr, Aréingela ir.z%%lÍneil�i 0-
fid!11 IIº-:'Re�isúo'C\vi!, 'o., estim"." q..

:Virlh�:TQ ",. AI"!, Itodr.igllts d� fr'lI�
io, '. EscrivQ() dá COdori" EstcclulIl· clo
,C!u�IQ eidQ!,I,.,

Tyanscórreu em dato de & do coirim
tê o' ariiver�llrio natalício do 'distinto
e cúceituado c"va!!i'elro sr," Gerson
60·co Sonfes, alto. fUlicionluio elo

Banca IndbstTia 'e' 'Càinelcio' na Cg·

pital do Estado',

ik, MARIA' l, 'BlilSIGiati'
OI, ,.

, • ...!. Tàmb��' ajuStou' .

nupci,s' �oÍn. a<
.

Festejou no día. 8 40, corrente, SIIIl. simpàtiiô,� senJtoríto Sanio' Mlif1fil,' 'G.:
éniversilrio n9tafic;Q "á ·exmll. 'Sli: 'GOl.•

' và�td,' fil&g' elo' ú: � Vftar GeVQéf4.u�
Maria Lidio(i MQrighelli,: espo'lll: do; s�.· sidllhte. enf 'Ri9:àll:. S�!,: o'�distin.t�!� i�,
Ubaldo !risighelli,' academico di!. Di-. 'vEln .. ÃiiSt!!lI XQYier ·Neves., . fll.ltcjQ(18,;.
Y�i�o "esidel1te: 'em FlóriQ�C�9Ii5,

.

ria do lIa,co.,· Nacional, do Comerd�:

nG9uelq � �é;�Qdé.{.· ,�"
.� <. ,

.

....• ;'

Sf�. ' MAIUA O. tQ'ELHO'" I;' ,Àos: . n9-�os: àjlrtseniomcs
"

dll::�ros
'. "

, . ; ,

: cOllgrlltlllllç,?es,
'

' , .... ,

.. No . dia. :8 .

dCIJ correntê. rl�fluiv o· da... ...:�

t, ta natálicia ad simpoticll e gentil, ,se- C 6. �t S o,� c' I O,,
nlrarita Mari.a o: Co;ilio,. pren4114.� .fi-

I'hu do; ,conceitlfcd� cidQdíia sr. b:í-' No: d;�:' 30 do' ',mês findo, re�!iSóir
I
dro Peclro' Coelho e 6e sua exmo. es- se' no .vi�i�ho ddadÉ 'd�' Itajaí,'O en

� posa Da. lealidra OlímPia, Cóelha, re- 'IJce';: mPtir.:noniol' r1l Wlhó;it;· M�uri
i sidentes na.- CapltGI'.dil e,tirdo. �. ..

'

n�. de.- OliVeira, filha' da 'cosa �Ii�idr�
Marli:!

,
de' 'bli�eír�;·. com' ;, di�iiot;. ;l.'

gl.'dão sr. Alex" HQdlich; industriol' r�-
�i"ente,',nest<i', cid�i}�.:

' ,�

Comemarou no digo
.. í' iÍo. corrente . . ',' ,i '

'seu Ilnlverso�io natQlicio ii jovem He:. A G R;A.',�·f,C:I.M E N'.T�,O
YOlldino Policarpo,' empri!ga�o nG" in-

.,,: ''''�,
. ;, ,

d�$l'riq da. Caplt..l. do. '-Estádo.

HEROHDINO IPOLiCÁitPO
,

::

)-

eXllld, 'éSpOSA
Scheidemantei, •• � •

-�

.. � .;• .:0 �.�.� ';'f"- :� .<.
.

: FORTE,: rlf�Ok; DE' l,'EAMi:'n"
,5ÀN 'Dj�;· :',"�; .::. :,;�.>Menina Maria lUlU,

.

" . S"!1 Diegp/ TO' ,(Uitíte�l - O:'hi>ti-

I
.

.:
.' " '.'

'

." :" tut�:'de Té'c'nÓlÓsi�;,II� �iifoirií,,:j�-
, No

..t.i.o: -t, do,. COfl;nj�, ;c!l�.il.let�lI, 0'1
$�denii. o:nllntio�'h�i�iqlll '$o 'sim,�'+�

�etl primeIro. CijflO de. fell:! :I!)(lstellcllz I! fQS ',cbntinll�m J8s1s��õ�d(f tremot';:é 'éllc.

I
�alonte men,mli Ma��a, ,LII1:z;,c.,"Schwi:I.e, terfli1 cincQ":jUjitlit8s IPóS"a�; IHIGl fÍii
diiêta filhir1ha do casal JJlli%io-Mliri� �i�l.' A' ptólío�ito. : o 'p�rtCl volt::�4�
de .

LDar.d�5' ��hwabe, :esi4ente�!stG

I
<iliele' instituto',- FeVi'-o,l';' qlli,' II ,'/��iifo

cidadE.. ' "

fore: "fortt"
,
em' SOn Di�go, nQO:;' jlo-

N '0 T V À' D ()'5"
•.

' �,

'. -.::fenclo· dQ,infgrma�ões ';eICltivomeptt' �
- Fm

-

Pôrtõ Unigo,'contrlltóu ê:!s:l�' -forço:-;:-djlfQçiQ' dQ;·'terremoto,'. .

pacoté.

. '-r ..

.. Aveiõ' ... "

o' Cacau adaç�.do
Clirne 'em 'Iatll

, Q!leijo'
100 ciaaro�, americQn.ó�

Pacote, M' 295 10': kg� .. Ct$ 325,00
6000 gr. 'Faritih'� de, triga,
2000 ", cofio ' ., ....

1000
.

Ql!eijo ..

: Banha

900

,500
500

:.� •...

-- .. -.=-
...

+-.-:,. .

JiedQçlls de' sibllnet.
�d Cig.':r4s' Qmtriéim05

. :.:_�.' .�

'�--, : .. ,

_

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

,<

:...: ,
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NO PROX!MO DIA 15, ThçA -fEIRA, JOGARÃO NO CAMPr> no OUMPICO. OS SELECIONADOS DO
r

PARANA' --E- SANTA CATARINA, CO MPAREÇAMOS A'QUE!.E CAMPO E o VACIONEMOS o, REPRESENTANTES
DOS DOIS ESTADOS IRMÃOS QUE, SEM DU'VIDA, PRELlARÃO COM AR DOR E DISCIPLINA, PARA QUE, DE

UMA VEZ POR TODAS, TENHAM ,FI M OS COMENTARiaS DESAIROSOS QUE VINHAM "SENDO FEITOS EM
BOM NOME ESP ORTIVO DOS DOIS ESTADOS.

a S SE M B L E I B c o N S T I T UlNJE
FPOUS, (Meridional) - SOY apre:

,

sidêncio tio 'dr, José BQabaid, secreta
riado- peles deputados Alfredo Campo,
e' 'Cid Loures Ribas, presentes 2,1, de.
putcdos, foi aberta a sessão, -á 'hora
regimental. . "Lida a áta da sessão

anterior, foi; aprovada, sem discussão,
Passando-se 00 Expediente, Toram

lidos telegramas de congratulações
,pela' ;nou-gura.çõo dos trabalhos legis
Ictivos do Marechal Mascarenhas de

Morais" Gover�ailor do Porá,
-

presiden
tes das Assembléias Constituintes do

Ceará' e Paraná, e, por fí�, um con

vite da Comissão Organizadora do

Centenérlo de São, Francisco do Sul, O "Diodo ue Noticias", da Capital parcialidade com que esfcvam agiu-
aos Constituintes, para assistirem 6S Federal, em suo edição de 6 do cor- do. Atuei, pais, sem auxiliares. Quan-I,', "<;ome�arqc;ões, que deverão rechzur- rente, sob () titula "ExpulsolP os dois do faltavam 12 minutos para o ter
se no proximo dia 15 do mês correu- fiscais de linhos (lOS 10 minutos de mi�Q do encontro, um jogador 10ca'II-I",

, jogo", publica o- seguinte: aP:fCOu "" �on!o�é num, udversarle , A

I-

•

Lido � 'F,)(pedient�, passou-se ii Oç- "O Ilotofogo vem de e)((�lirsionar no Ul'hea pltNIÇCiO sene a expulsão. Per-
,_. un' I " '�1;lÇ; t7,-.:t t: � $_

v-

», dlem f' • 2�dem do ... io: "e9í�ilfito nterno
-t',

I os ecms flor 'rX � E', Cíliiiíl o um- IHunE5 Varela: Peço a pnlnvrrr. I'ajan�, tenda jogado em Imillte estava "carregado", fflEOf,i I

JI)�tÍ fíoallliíd: TEm a pclcvrn !) 110- loinvil/e e Blumencu, procurar a,; outoridodes pnlicinls pnrn IbCI?; é,P'f,titoda' Nunes Verele , C:GiM fo; fio!id",]o, opós o jogo que gliiílntissem minr/ii deci�fill. N.1ildr. €Ill ,dE'z<mlÍll'O de 194' de,POi5 du- N V I "L e 'd' B· t d .unes cre a: sennor rfEWI snre . Citúfo'Jo fi Amer;cIJ, em Joinville, o encon rnn o íeis Gtitlll'idude" prefEriÇomis�(irlo do ,Enérgia. Atómim pu·,_ 'mo c(jjj'fílr�fiCif.l feita por mim em Pu- A
-

d d 'd -, .r L .

b d I.cobo e regrES5Cir a CI uue ui: (l- juiz Wardi'mor Kltxinber que ecom-
!l cn afiar o campo, entreijando fi api-h!íCQU um comunicado relativo I:i Uf.'"I f'ís, cue foi renroduzklo num arligo da I" d t f

.. I'

g!<nd, e a, tive o esprnzer e canse- penhnve Q de�egaçiiD, seiro de com- o (l um ocutor esportiva loco I , NlI-: \llõtíiJO recentemente "ublicado numn "t "U- 't- , ',1 t' W ld"

I"
I' � reylS a nt e� 1'10 I011S. 01'.

I quenremente o dissabôf, de ,aLer tio '. do mais sucedeu, olém de ter deixa- Irevista .

N' I 'd f po pfCiteg.oo pela policia, declarou-nosamencona. e5�e cormmicaúoj "Desde J925, a imrpellso' tem - i Uil-'
falecimento- ocorrido esta madrugada o referido arbitro não ser exata o in-

do, o campo em compauhia de um ofi- :
'

() Sr, Joliot, C�rie de:lo�a que 'essa I dido r(lrgal\�ente descrições' s«:;melhan- dum cidadão de grandes virtudes ci- formação, acrescentando: cial do Exercito. N ão fui protegi/o,:evista lhe haVIa orr,blJldo palavras I ets áquela _ devidos a vários autores. V!COS, que empreÚoú á terra logunen- pe'a polícia, como se disse,' pois não'I
'

,

�C()0",)oque e e Jamais pranunciáro:
,I "Em'

•

qualquer das liipóteses, trato-
,'" uma colaboração digna de realce Depois dos jogos rcolizados em Curi- havia policiamento poro o jogo, De-"'Jamais disse - ou escrevi tIe-1 �'�, e' bom frizar isto" de dispositivos d I h' , .

d 'h Vo clizer, entretanto, que, em toul ros-
., _,

e e vu to, na Istoria, eCOnOmICQ, o ti O, os qpoi, transcorreram otima.dora o ifustre cientista francês
f d J' 'fiI sl!l _cotor;nense.· Refiro-me, senhor mente, o delegação do Botafogo, se-
n com o que suce eu em omv, e,que a Fraca Pos�uisse ;) "segredo da I /l' :

I .i "

' ,'"

P 'd
'

,'d d cf J'
.

J
.

f'll O finuei entusiasmado com a conduto (
-

,
, _1If10gIi10l os , que 50 V!�Clm, os P&O- ,ce>! e!lre, a perso!'o I a e e aCI(I- gUlu paro oan I e, ambiente; clí, ..bomba atôm:co", e enfendo por iSSQ o I priedades ge'!'a!s do - engenho, Há' de� to arsso, natural .10 velha Itália, ali em moter:a de fUfeból, carece, de Dr;- dos desportistas de Blumenau, onde;:;egrêdo d::! mO!'ltagení' e -de} disPositi-! ce�to, grandes díferellça� entre" ,os chegado ha mei� sécu'lo, poro troba- entação sadio, Ainda Irqe pareça in- dirigentes e dirigidos exibiram os me- rVQ técnico do' funcionoment1J' dos el1-

'

:-har p,elo engrandecimento ck! Santa Ihores conhecimentos dos coisas do

I
genhos a;à;;k-:;� explosivos. que foram efetiyomenre real;�Qdos,,: -I' Catarina e_ do nessa Pát�io, Parti- I crivei, o "torcida'" local não Quer OU" esporte, Bosta dizer que, qa parti-

'

"O Comssárío da energia atôl7]Í<:a
I
curarmente, senhor Presicíente, lemen-! vir falar em derroto des seus quadros. da contra o Palmeiras ele ró, 00 qual I

seu to o ocorrido, parque sou um velho I Basta, (\izer que, aos 10 minutos de
I
o Botafogo �enceu por 4x I, um jogo- 11,d� I. conhe.cedor dos birh'des que ornobom

I
jogo com o Americo, me vi na con- .dor locaI otmgiu Santo Cristo e foi

do extinto, I ing�ncia de .expursar de campo os Imediatamente retirado do gramado
ás mais; doi;-'fiscois de linha, tôl o espirita de peos proprios diretores do Palmeiras,:

fé isto - note-se - sem tfUoquer ni
rerferencio dos óirigentes da delega_
ção do Botafago, o que mostro o af-
ta nivel de educaçõo esportivo de Blu ..

rrnenau - conduiu o sr, Kitz;ngcr",
I

!
I

�

6elT mO$o; prefere-'e de menoridade"
I

I
,

;.\guardado

destacados fomilias do sul do Esta. nobres pares desta, Assembléia.
do, Desto forma, solicito a V. Excic , Pôsta li votação o requerimento do
consulte a Casa se' oprov'l, seja exc- deputado Nunes Varelo, foi aprovado
rodo na, áta um voto de profundo pe- unanimemente. .

znr pelo infausto ocontécimento, pe-I E como ninguef mais quizesse fazer
dindo, ainda, seja transmitida á fa- uso da palavra, a dr, José Iloobaíd
milio do saudoso Jacinto Tasso, o meu encerrou o sessão, marCando outra Irequerimento, com a solução dos meus para omanhõ, " mesma hora,

I
do

tiodas :nofv;davel!

�(ÍO da serie:
da continua-

G 'R A

PA'iRIG:'KNOWLES - RE-

L ti O O

--

Sobre "..,

a excurs,,,o
Botatogo

-- __-------------

f=�:nen:� --::��atnjnhÕeS FordJ oferElc.:m ê5tes caradHisticos
i de resistõl'lcia e durabilidade!

!.l, J1fotoi· V -8 de 100 cavalos_ .. Pu-� H,des dos cilindros de micro
[I ácabamento,l'etentúrus de 6kú ...

Eixos dé' comando das válvulas
de Ííga de ferro fundido, reDis
tenies ao desgaste, (:.Om' meca-
)1ÍSlliO de distribuição da ignição
dl= alta precisão, leito de alu
mínio. .. Conjunto de válvulas
com folga regulada com preci-

.

São .. , Fios de instalação da igni
ção, revestidos de "neo_j)l'elle", ..
Eixos dianteiros de aço lorjado,
tratados a calor_ .. Armações de

longarínas duplas, extra-sólidas,
110S modelos para maiores car

'gas, .. Breques extra-grandes de
1erro fundido, com maior super
Hcie de,li;eiagém,.. Molas fortes,

',_ - super-resistentes.

.....

Pe.'�l)D -\ fine a ��fà �·i)'·:'l ü seu t�c, i?�hnejld� fjJhinho,
J_d C!-d.fC ':;� ('lI'dll\Tr�lllrllí(":nC,!r, ldf-! 1 dLl::;' ou, lf_ Igual
C!Íll11JJ! . ...!.d ... }'�'l., .. t , ,1 '�-�==d:r,II_J i._if: 1 -ill:d!c';:. de:- n-iJ.c�

f�'J1i:::�
::

uni tr:lr�:EICI:�.j r�ti_,:JII_d Ll�ln Cra v!,jinJ; para,

1" 't I ,- ,

evrr.ir � .n)Jp1)C.1�u-�-, :- ter U::! ) .... LJ�C> ��ltJI/J C ror te.

(_;r.i\ iLIJ!�.! prcp�r.! o -:-tt {'� ',lIH�IU'._J pJI.t o granJE
n-IOllLII"), ÍlIll"i:-_c- II :: .1 C' rl [':11 .,iciumcntu
j

,

,II I' 1,"1',,110 um�trt ... 1. (,,!�',l ri,t)r�U:-C!<l".!.r .10 '

�

dt-,ÇllVLll\:i,;I!L·!ll\..} JII_'rll'J!. j�[. ,',{ Ll .1 €
.. 1: .I l,'j._lI fl.l p'lra

ter UI.1 r:trP1) f,.. 1.� r. L. _\!LU:i....: ü :,,-U 111c\'lh,-Ü Lufll

rc::',uLII-IJ.\LÍe.

--

"ti I' I'
•

Ji('�}5e �l h'1i1 er�CO
__ RIO, 10 IMeridiono!1 - Reina ncs

circu'�s politicos granóe eôpectotil'a
etn Terno do di(curso o ser pronun

ciado no Senado pelo sr. José Ame-

rico, presidente dll UDN, A fala da

S�w:HJcr JI(!HlibdfiO, 5cgundo se unUíl

tio, "''''t1 'hll(J IHJVü lrJflHlda ,Ie pU"j·
('üo em focí2 tlo (j()"'�Jno dt) (jf.jH�HJf
[:tJ1rn e o r·srJ O� c:í,Cl:h"f llltfhi5-

lo', tilfoflll0fH que '-e üftiCtllu na e·.io

da U[H..J !.I.IIU lilU!.1JIiEtl tit: disfiOSH,l'fS
COE,' uduc/jo Ú }Ju(lbcú de.le \Jaililh
cem ti {�(I1Jt.rll(.i. Condue-!.t, que <:1.:-

lProcura olh
para serviços de encardenoção, ' p

AlFRED KREISEL
Rua Pres, Getulio Vargas
(entrado Casa Rossmark I

1 ...

dos -',obilol1l.:s ,h Il1l1lHh ',�fre!l1
dt' ciirie d"l1t'}ih,

.2. .. fJW?1' nTaiícomf:ni'í:, ü� fn.f:fis
Oupchljn'=� dn Pf.!r·�, jHí') rif'ln
niJnr:o c'ln"rfvUnlI0-':p r,erm(J

neni'fmt:nrp lU1l11'1 üf;fih!P )!it:
r'�l :�� r (' rpnJ'n-::.iI.

.=l _ .• úi'l: fi:; i];"Jj;.r;;".i, rh felpfill flrj ..

fPf1ii of hiV!:':"f:"!ij:r,ij, r"lfijr; (iJ�

f1hpcirlOi; "m' (; 1\4""11, f.1�I'wl f�r.

�+n oi';-pfi�hv{fjS ,'r.fl') t".�l:..hrf"_ f·'1_

("n"r'1 �A',d';'w-r.l)n 1("Ir; 1 i<nl�
I: - Mf'lr,.'�o""rn), fi '11"'1. [!�

t't"lrr:I1 Federal (Oli rr�mu!'lllda

1r,I'HUJ"'�'? ."n.."

ou.. " pre<irlentp. Thcodnr� !lo:,
o�evelt, ,I". Frtl',J.,. Uni,J".,1ort1nvq tonto O� �nrnr!';xnr ou�.,

t"In ;nnUtJvr,u' n c:".�,.( c10 Pano;- t

mn. em 1�15'. rI�r-r"'''f\H' J'\ C" .... _

","�tP.: "T!,,, lond divided, t',e
"',,rfd unitpll" (A t�'ra sellaf(!-

I �,

I,
I PERIODO AUREO NA INDUSTRIA SR ITAt�ICA D,\ CERAMíCA

Mãos habeis modelam uma pe- ço óe �OUÇQ numa das importal,_ lS fa-

bricas éc pl'odutas de c�romica em Sloke-C>11-1rent IStafbr);rel_ í!lNSI
da, o mundo unido!1 - I
Que o tub:lrão é um dos peixes!
Quep o(le ser industrializado
com maior proveito: oue, cm

mêdio, ';m tubarão adurto, com

3 metros de comprimento, ren

de uns 2' quilos de barbatanas
comestiveis, 150 a 200 (lentes
para confecção de botões, 60%

Ide <eu pêso em óleo, uma pe-

le de 85 polegadas de compri-

\
dois

menta, c8rca de 30% de seu

pêso em carne sêca ou salgado,
e ainda Q óleo de seu r:go&o
pura fins Illedicínüis.

t;olegio "

joiDw-ille Santa

Esse gr;;;tde educondório mon tem CUf"O secundário compk,to,
cidos: - Gina�lar e Co!egilll. [CíCl5Sico e científico).
ESCOLA TECNiCA DE COMER CIO !ReCOtlhecida} •

EXTERNATO
E'poca de matricula para todos os cursos: de T 5 o ;:8 de fev(;f()Í! ().
RelUnicio di!! Qlllas em lo. de Mil��O.

os

proxilill0 d�$curso

COtIU:(!�-!1t:::ljfn...:, illtcumfi-se (jIJE i1 tül �

tp(,lLlj·) dou! hl1vlj paltido (J�jü� �Íli';;.

\!tt'JI'ti1ü i IrÍir fl fwi(ü (ii:- f;.miYit t.I:',IO;
í(;ii1 nh,hrf�lIi.pnji) (!tl Pte�idff,ít· ;11

f{{-ptil)IH/j. 12iti.· �JP::';'t:::Íll1-1iJ ii U [,n j

tHH- nl�ú \'� íta"il hfHi!'. OUIG:; ii fi.db::·
J'i:.'ut:"llo p(J.tidUl�Ü �lu2 f.. ·.�à <d fliCo::e=

t\íh"J I,', flUí'J fíil'.1u çiJi P2i;�]ij í1 !:I�:

ll.;n\� de [Hltti,'.y: dto IHIII,�1G ilücio

nal ·'rtll\ILt:.nl no t:lHH[m {hltiltHti.ff\.lti-
vo r,V: uh ilhE nOllH:::iCi.i..!.!; peno CC·f"

lo:, t.:;··t-,I'i,ii.:S (ll'hili!_Uj·--:us u;;" h'IH

r.'r· ::-:-cubdo no . cio du VoN lHfcumo

s"! iguulli�t::nte que {} principal ubjcti,�
\'0 do Ubt� (: l·e�.tGbt:lt;;ee fO sua Oll

tcntie':1 po�iç501 dt.! partido de ofJoskãõ,

oliOl da poder cirlicar mais IiVl'í:l\Jen·
te 05 pro;Ei·os Que e�hio em VitlS t�ê

entrar 110 Congresso, eDil' iderados ':t",

I
nw lei b�s:ca c elemento,' !Jora

I nOfmól .Iesen�olyimento de lodo

I !laç50.

!
I
Pjluia� URSi

!.ln"

a

o REMEDIO CONTRA 05 MALES

DOS RINS

Ctm

TORNEIO DE CLASSIFICAÇÃO
NO TABAJARAS

O Toboiaras Tenis Clube fará rM

lí:zar nos dias 12 e 13 do corrente mês

respectivamente, ás l·f e 8 !toras, um

torneio' de classificação entre OS seus

ossodados_
Poro esta festa desportiva recebe

mo, ,L! �r _ secl'etório 00 ToDlljaros ill\1
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......__

A. Au-to Vi'ação
fielmente a su

· '.

·:·:d·'·
.. ··

d'"fina:l'i� ai 'I
<ft '

__ •
'

.. ,��(-'------�
__���__��� ���__�__m___�___=���_=�� �=======.

····em·····, .

. �'

annense nao
,

Não sena de ('xtranhar que os di

l€torê� da Empréso Auto Viação Ca

tcrinense estejam vendendo novos ca

minhões 110' mercado estadual, enqucn

i,1 os seus serviços de' transportes de

passcçeircs sõo por demais deficien ,

tes com o emprego de verdadeiros

"calhambeques" nas linhas entre

Fiorionopo/is e Curitiba,

Se houver algo de verídico na de-

Desvirtuando' a sua finalidade' na

consecução da probiema a que se pro

pô, realisar, .0. Auto Viação Ceturi-

.. ' S-itÚclÇão'
DUBlJN, 9 lUnitedJ - A m�ral por yolto da,' seis' hotos se�ti uma 1 de Um "alivio", l110S

ne!ta' p,nte do munde otingiu, 'onfém; têirivel sêde, pois,' o .tempo
.

estivera 'minha' surpresa

. ao seu ponto mais bcixo diante de .muit·o quente e eu !linda tinha uma

umc
. terrivel crise carbonifera: Com quantidade de serviço a, fD�er_

efEito; a ()nclo ôntem,'o telepitS.o.' da'

morgo, tombem clc;o Colombia,

_. disse eu para com os
nellse se reservou ao privilégi() de

desv;<lf o material lndispanscvel a gQ

reMir O· equilibrio e o boa m.orcha· dos

serviços que lhe <ii.o otribuidos, em Je

trimente. da causo comum, que repre-

�eOlil êste'(�X'{"elélrte
,

.

,. - "':' �':"\ � , \

'lllCdié,ailft-inl(,) !'

Un:ted" Piéss' nnijiield' .capitCll enviou: o botiíes "-
-

"Se·
•

eu tenho cinco.

!�!iujjltés' 'despai:hll: redónde:z:a's do "'�sccitótia?" .

-

"Óublin __:_ '(United Press) - ló sin'
���----�----��.���------�����-���

nermi�a a posição BD governiJ 11�:!:jtaç�o' �!!S
"

,. Uutra
IIunóa que nos veiu ao conhecimento

.
<ento um pot,imonio moral para a pu

sobre o casa em apreço, cumpre-nos bllco . Ante a de,!unda a que nos a

ressaltar que até aqui o Auto Via- ludlmos acima, cumpre' ás autorido

ção Cotorinense tem relegado 00 com- des competentes encoror Q situação

pleto ebcndono o, seus .serviços de

intEresse publico, dando morgem Q

oue o referida emprêsc venha viscn

(1,) usufruir mlliores proventris no mer-I
CGdn de cCiininhões,

com a devida consideração, e senso

ne reseonsobltidcde, pomuenrc o cn-

9, '(Metidiínla)-) Inforl11a'O ; secretl!rJa- rlemissionario

'''Diaria 'do l'fóite'" que' já se" defini'1 hipotecado' inteirp apoio
.

cluromenre o posição do governo fe

detal em relação eo sr , Adhemar de,

Bar�o�:' Adianto ter' colhido em se-. Condue adiantando que

!� e,tá a merecer providencias ener-

gic05,

VnVII{)

91l1l,- o: informação de que o presiden-

'1 te: DutrlJ', 'apesar das consequenc:ías e

I' foto,' 'que determinorem a crise' do p,

S, D" de São Paulo, acaba de· mani

f�star' o' seu' intéiro opoió:' DÓ sr" A�

dhcmar 'de Bcir;os, Afirma aindo ter o

st : Naveli jllnior, ,deputadó' do ,PSD e

de� etó recssumir
de Secretario de Educação no

paulista. ses .Comemoração dO

'Dia Pan Americano

Loke Success, 10 (Unitedl - Mais

cinco países concordaram na convocc

ção da Assemhléia Extraordinaria. pa
: rá díS'cutir I) prob!ema dó Pale,stina -

lef.L!

._

RIO, 12 (Meridional) Tronscor- cimentos militcres com

rerá no' dia 14 o segundo cniversério f dides,
da to·modo. de Mont�se pelo F _

.

E. B ,/1 -RIO,. li ltrieriíli6noD .•,_,_

anunciou' hoje o' secretória' dos H'ações 'As tropas que realizaram, a glori_oso
Únidas, Esses �Qíses são: Equador _ feitó perten�ialn.· a� J 10_ R. f. cie l'

. -, - c'Impanha dó Italio:
[linamarca' - Panamá :.::_ Poragt:ai' e ,

I
S- 1

- Del R
-

"d d dos cl;�isão' ';Pan:z:cr" cl"mã· p.m l'ofnovo;-,
FRANCKFURT, 9 (Unitedl - A Ale- .t Ucronia. DÉlsto forma já �ão 19 'ao 000 er, canSI era o

..

$"'- .... .'.

J ;, . - 'I t r d F E B A Diversos solenidades seriio reclizà(lI1,"
mallha está se transformando e !lI ver-

-

.

pOises que responderam aflT�atlvam�n- maiS vo en es CD pos a
'. ". :

Idodeiro domínio das mUlhneuremSe'roiá mquu,.e_
r�s P

... 15
' ,

"'0' '.�;' :

te, 'não t��dó sido recebida qualquer ,pa$s<!gem, do dato será, relembrada n� capital,
.

c.omemorcj;do
estas' apresentam-se em resposta negativa! I 'nos quarteis, repartições e estobele- fEito da F_E. B..

..

t, superior aos homens _
__,.,,, .......... $ ,1-.�....,-, � ....,.._

A proposito o "Neue Presse", des- I
.

-

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

ta cidade, informa que a proporção é I

DIBl9m oe 'oo'b'lumeo9ue'nsO 'll41i1Q

g�;�::r::::�t�;;::::iª�:JRECI.JAMAM�M:···
..

'u ..• �O ·····o •.··:··UJ:.· 11 .. ·ü,110("
GOiANIA, 9 lMuidional) � Na NC{Íollol, hipotecando o seu apoio cr. h

"
.

. " '.

� �_
.

.,
� , <

;;�};:���:;:�i:�:::�t�;;���, I �:���:��:"���:;�:::::�:�;����; :i"��:s��J�:�e! ;;�:i���:;"1i:g:�:��";��:t�:::1�;f:��::���f.:;!:�;�:��:�� �giide, ':. :..•·�J"\ô:ni .

do
i

�íà -15
o aspecto ecollomico e social, Depois mClT'oriaf elaborado pela Sociedade Ru- nas

mondo contra a majoração de dois

I
vendo razão poro a elevação dós pre-

'9
d, dosdficar de verdadeiro caJamida- la! do Triongulo Mineiro, expondo aos rU1S S_ Paulo e l?mandar é, em Cruzeiros por saca de farinha de trigo, ços, O coronel Mario GOmes ouviu

de publico ü angustioso situação dos peleres publicas G quadro criti�o em lete$ grandes P. p' QUeníi�. ocorrido ultimamente, com geral sur- com atenção o queixa .'e prometeu to- t:altall\" poucos., 'dios poro o grande 1
ep.üüristas; pediu que Assembléia en- qu� se debatem 05 pecuaristas dI) Tr;ltar com VVJ. Koch -- Rua presa dos pa�ificC!dore5, A farinhal Mar em breve medida !le normaliza.- choque' entre' OS" sefeciónli'dos 'deste

via�se umll mensClgsm ao Congresso Brasil CentrClI. São Paulo, 119 dt'. trigo vinha sendo cobrada (ii] pre- ção dCl vendo de farinhCl_' � Estado e o do 'viiill�6, ffi�do do ,.PiI"
---------------------'------'----'---'----"-------'----'---- c=a raná. O' sefecia�tid� rtlitlJnae»s�o já

. (. sé- encontra 'em �Iorjonópolisr onde de�
veró jogar am�n�õ contra' u· selecõa
bà�rigacverde, ".' .

·

. A amgos os úquadrõéS preocupo II

"exibipõÍ! de uma bela. partido�' pairan
'exibiçõo" de timo b�la par.tida, pairon'
dó acima dos "goals" a'disciplina· e
o boa vontõde que sempre os caroc

teri%aram,

.

.

A .dísputa serei d�' ami%ode e de a-
.

proximação, A torcida. loC'�1 há-de

Itambém cooperar com O seu apoio e

compreensão para que o jôgo seja

WASHINGTON, 10 (Unitedl - O

proximo dia 14 de Abril, Dia Pen A-
I

'mericoilo, será objeto de varias co

memorações especiais, de acôrdo com

[J comunicado do União Pon Americe
no . A principal comemoração local te-

ró tugor no' proprio edifício da União
PuR Americano, onde a junta governa-Idora levaré li efeito uma reunião as- I
pedal, ás 10,30 da manhã do Dia Pon

ouvir, em soudac;õe$,-õ, sr, VÓlldéllberg,
presidente do Junta e dr. Antonio

Rocha, da Colembie . Hóvia esperan

ças do Diretor Geral da União Pan

Americano, Dr. Alberto 'Leras ele' Ca-

.

il '"
.. -

Rememorando os glOrIOso
feito,s da f.. E.� B,a na

II nl /) t i .. I f) r .. Iti � ti i f' J' (! r n .. .. '" i li rt. a íl o J

che-

o sexo

A.lelDanha
tragil predo,lIittl'a ;ua
Um apêfn às .·Dlul·berf's:
alemãs

.

AmeoicailG, quando então far-se-ão

gosse a tempo, afim de essoeior-se ás

Comemoroções. Contudo, o 5r _ . Ca

margo tevEt oportunidade de noticiar

á União Pon Americana que nõo po

derá chegar antes do dia 10 de Maia,

.Anunciem neste Dimrfo
iI!I:""- ___::""'.
"i ,��
,._,

_'
�-

(ritica 'a situa�ão
do Brasil

dos petuàristas
Central

"ltEQUENOS DETYUIES lt"yam i'i pCI'f,·j(:!io_ o novo l1:lOlejo do
Ford {. um cxpmplo. �uas nlOlas ele novo d{'senho� lnais 1ori''';
gas. de a�i1o lenta (' ul(dliplas rt,lh:lf" W.,!"cguranl <:o'mplcta ab
!'io{"(:âo d('" ,'hoques ..• �ua (>lJllilihrada di"lrihui,;ão 'de pêso e

nova eslubiliZtH:ão nos dois sc'ntidm; proporpionanl .Iuaior se

![Ilran(,'a: DIaior cs lahil idade lias eu I'VH;; P ,'Ofl 1J,t'He nHlis "ádl
do ('arro ..• !'iells aUlOrle"C'do!'{'''' hidráulicos, ajustáveis c .de
dupla a.:ão, nliatlos ao haho ('("nlriJ de !!:rayiclade, são í'novações
trUe fazenl o Ford dt"slizllr :'<lHIH'flH'nlc', rn('sIIlO nas .In ás estrada""

N�I prinH'ira opor! li'nidade, 10m,,' a din'(:ãn de Ulll Ford
1tH6, e vela as vantagens e I) iSlIfwr-('on{"t')rlo, que lhe reserva o

Ford de seu futllro.
.

FOIIID l\lnTOn n�-'UI',\�'1í@�

corretamente disputado,
Saliemos a inciusáo dos. renOMados

PARA .comós.!:�r &S k'.r:2 ..

brigas de se" filho, de. lh;J
Licor de Cacf;u :;;C'V,,,"·,

"crocks" bfumenat:enses é terta. Jo

gorão Teixeirinlta; Jalmo, Nicácio e

Schromlll; os quais tudo f"tôo l?ara'
uma bela exibição no estádio"do dlim�

pica:
A 'constituição'

M�it3� geraçÕES já COr-.lf'rG
Varar!1 a gr�nde eficàc�:.:.

_dê ,te _g.jst::>ÜQ lon�briit::.!..:�t--=

infegrát do
· "omre": é j-Teseonhecido.

FOlTlc so:) Inotr;.r. v_:-" \,.j • ntC�;(n e n"\!P�m stj J

de ;:or, ço, C<. m ,:. pc ISfl'C 1 'Ce tOf.l (a� .. Io� dê
"-' ��-=-==�n=��-=.�==z=��AQQC��������=r_�������������--�..���--�'������=���_�.n.�±����������������__��

.

::'l.10S·_tiidré!.,Ol�o�:.e?'tro 'grOlJj:=5�':CO,p'O,!,sS; d� parar.
instactü'lsamefits um co, ro ço'o o dóbro do peso,

pectivomante; paro o cenflo,' do quin-·
teto' e' da' linho média, ti'!· Ilseguil'llm
'púia Fforianópolis � . O ptinfeiro aTe-'

de' forlllá' 'e>' o· ..·se"'
, �il"dd éasa hoje, véspera do jogo' em
·

Flori�nópólís,
'

..

"

De"'q'ualquer formá apresentaremos
'um grande" time ; Todos os bl�me:
ilauenses, no dia' 15, ofluitãó' 011

',tádio' do Olímpico, onde Sé- terá

1O� (Merid'ionat> !. 0, profes-l RI�, 10 (Meridionall _ Ô
'sar Artur :Moses, ou�jda' pelo Imptensa (Sevenno Nunes, depUtado da

a. próposita do eiraçiio' da "Juventude

t'
pelo A",azona�, ouvido pEle "Di<Írio â�I

Comunista", disse que. (l Constituição Noite" o propOS;i:o da c,iociío da- JiI�:�":
mando. que Q educoção dÓ. mocidade

"
."nruce Comun:sta, dccÍoi'Q';, � nA JlÍ�;j;;

dev�- ser inspirada nos principios de I. ventude Com.unista
-

liberdade e de ideais de solidariedade'

bumana, acreicentando: "Qualquer regimento r !I' mocidade
(lesviõ dessa orientaç(io num país Ró

va, de nacionalidade em formação,
resultando no mescla de sangues, traz

colo

o '0 risco de uma desnacíonolisação que

E' ,,"cessór;o a. coiperll':;ãa ·poderá ser O' ponto de partida de can-

os· patrões. flitos, cujas consequenêios são difi-

Mái< 'olaun� momentM e teremos c:eis de prever. Por tudo isso, nada

I!ntre nós II fu%irl'1 embaixotla réore-
de ideias arregimentadas, Ae demo

SIll1t<mte d" futf'J,,,r do. Arouearios.. croeia e o liberdade. devem com ple-
f.n (>,hÍdío tfn f'límoico, pois,- para,

tar-se. A liberdade e (I educaçãD
Ig:prec:iii�ra

'

i' apJdudi-Ja. < , tiem que' co!!xístl{� •
_ __ �_I

liberdade, Assim nfi"

qualquer Cól1t�oversjQ (l

r;fio legal pelas
tes'lo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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intensa a expectativa em tornada exibiçãn em nossos gramados rlo possante esquadrão
.II

e., .

,

" Parónaense no pr-oxirno dia15
laranaenses :x Co�ctrinense�'brindarão o público esportivo

,

Vele do Itajaí com uma partida

.a15; oggcontro 611�re a seleção)
,o; Paraná, e ii d.e .Santa· ,Citarig;i

"

Ilguarda anids5a. a:'llr�l(i. muito bem'. E�'Q força. mál\ima do nos- não encontra: mck . !ogar 'no sefeclo-

16 15, terçc-relrc, plHO assistir � 50 futeból. ncdo , Outros (I substituem com ven-

algante partida de 'futebol entre Bcsse _ Fateco _ Schrem _ Jol- togem. ,

OVAVEL SELEÇÃO
".

�"-Al�
NAENSE

.

AIl,REU VAI DEIXAR O PA.lMEIRAS i
I

Abreu, desg�st()SO com seu clube,'
por ter se incompatibiJisodo com um

de seus dirigentes, não pretende mois

disputar pelo tri-camlleão .da cidade

este ano. Possivelmenta voltará po

ro o seu ex-clube, o Olimpico.

OFICIAL DE GRUPO FELICITY H,

HAN IlURY,. M. 8,; E.

.
recebidas fia Ci-

te onze f�ente...005 Catarinenses:

já - Nilo - Renê '- Tônico -

ia - Janguinho - Belmonte _

Babão Darcí 'C'"" Cireno . ..;
I

onze ed mais cotação nos

NRSINHO, JALMO E PACHI;PUINHO

Será esta, possivelmente, a

_'-'-_�_. <��_ I i'e.rmediária dó Grémio Esportivo Olim·

.pico para este ano. Sem

grande' linha média, pois conhecemos

I. o valor-' destes a:res, ,que dia Ci dí:!

I il1lpressi,j'nam' o,' .esportistas
suas oigadas magistrais.
bens, pois, o Olímpico,

c.

!?�rovilÍrio, : de Curi�ba, o Cénlro
I

Zico, que. oor defeiHle os

c� j
, I

I
'.'

Vende�5e'
Uma limousine OPEL P, 4 oe 2

co�pletQmente reformada;'tas, por

prc�o .
de ocqsião,

Informações' com Schvaderer & Çia,
Lttlo, Rua 15 de Novembro' 505 �

e:, OllMPICO Miss Felicity _ H,

E" de ;l3. anos" oss!,miú" em de:xembro
ultimo Q direção: da Força, Aérea ·Fe-do

.

técnico 'Leléco, I

II onlem I) Olímpico, Nelsinho I Sobr.

ipou do ensaio, como tombem OS
_

minina Auxiliar. , Depois de um pe-

riodo de treinamento, tornou-se Se

nlor Officer do W. A>A. F. de. ju
nho de 1941 a 1943: �;rvhr na Dire

toria das Relações Publicas do Minis

i:erio do Ar.

.. ,

os
-

reservas

atuação, listê e o seu
por cOl1íagen\.

JORNALka.

_-'-�

ÜARANi EM GASPAR
; I

Gllaraní E. C.,' desta cidade, foi i

'dado paro displítar uma partidQ,
asa na vizinha. cidade de Gúspari I
fi 00 'fupí E. :C. .T�do indica:

P"ec4sa1tse Urgente
Rto do S..ol

1 EMCANIÇ,O FIRME EM MA QUINA DE RETIFICAR MOTORES,

Salário inicial Cr$ 2,200,00.
Informações na Oficina mecani <::l de BRETZKE &, HEMMER LTi)A:

c Ri';, do Sul Rua Barõ!! do R'io: Vranco n.· 169 .. "i' ':

C' sr..pa:tes do rubro-negro eSCUf

ram domingo 'proximo, dia, 13,
i... io<.:oJidqde.

..\'."

·Adq..ira'

Com��t�.o énfraq'.lecimento orgânico e
.. a. falta de Animo"

usando:" Nutril. E:!:cel�rite fortificante feito co� ót-imo;
elementos' re."igon.ntes .do organismo, Nutri! é um ellêr

i;íço. rejtaurador .das Torças, tanto .de adultos, como de

,;diin�a�, PrinCipalmente llas convalescenças,
.

\\ 'f'
.

l\!utnI <!, 'de i:l'an_ge' eficácia. � �
�

� ;..?
:,:.:.

..�".

-,.� ... �:..:t"�'"f-.n;__�-: ...y-��.�.

TOlltQ o Amér,ica, como o Jpírallga
se preparam cleódidamente para os'

rEgl1tQ� do, próximo dia: 20 diHl! mês, I.

Nas. galpões de. ambos 0$· clubes I

reina

9rond.e. en�us.
iasma, prevendo-se,

Ipoi;, uma pugna memoráveL

As guarnições treinam seguidamell.

te, principalmente o "out- rigger" .

que,

se digo. io'1o, será o pareo mais ..ji�

putado .

.

cepccldade 5 il 90 KW monofá.Ico OI< trifós;ko terrestre ou mnritimn
..

.

E ..Karm nn

Nacional de.Aprendizo"
gem Con1erciol

A v I S O

A Associação Comercia! e Indus t;;,il de

aberto '1) CURSO FUNÓAMENTAL do SENAC,
.

Aullis diár;as com: excessão dos :fJ['ijllo;

l!lumenou, c.omunico que !';,tá

no Colégio Santo Antônio.

IlIm5i'Ío das I? 155 20)0 h�-

Matricula nQ Secr�tarici dO.'Colé jill,

C;JRSQ - intslrCimenre GRATU lTO,

de

W5EW- -33W

do
gela

E PORTIVA

vimos, didria

ii direção e

selecionados PQrnaé�s�. e' cÍltari- mo Piaz,:m � Zcboti - Nicácio'- O mesmo sucede' com' Forneroli. Por.

se que, nesta cidade, forã.o o 10. Teixeirinha - Nhonhô - Iladeco e que escclé-Io? i

tres jogos, em disputo do taça Seul é o onZe que possivelmente será !
IZADE" •

escalado. A convocação de Adolfi- Finalmente, agubrrlenios màh 01-
.

_'-'..;;,._�"---_

ão tenhamos duvidas quanto á be- nho ii ultimo hora. é dezarroz.ooda. A- guns instantes e teremos o "scratcr" ,.._'!�....:'�

li do espetáculo, ."Dois edverserios dolfinho não é mais aquele, Está escolhide pe:o técnico Snlum .

p
,

.

WS,:., como soem ser os futeboli,- fóra de forma e desde o nosso ultimo. Que a torcida blumeneuense vá cc '�
...re.·p·aram�'S. '9. oS r�'-

=-
-----" ,_

os �IS estados, .Iutarão com dis- encontra com .n seleção do Pororiá .nun: estádio do Olimpico é, a nosso preo-

M::::,:'::"�:;:b:::':::P:":.�:' :.�;;: .::o:;;;,;P:'��:;:;:'::: :::::;,::::�:;:;�:::':�:':::::�; Clubes náuticos' 9. '.,'. ;.,:.l_�.::,;.. ·�.'l' II.110,
nica cc+crinense, fef!zmente entregue rã� mais segredos 'do "as�ociotion", I ll_ r rc ta: lli\ !lo:

r.G�t,' telecionarlo, se bem que 00 Óspc.rtista Ant�llió Sa�um. I Todos,. pois, ao estádio do

OlímpicD/ P' O' a regcrta"pcuees tie.inos, nos rElpresentarci C_I_'0-,C_O_lo_t_e_é_a_ut_r_o_e_le_nt_e_"_to__Qu_e_i_á_'"�nn_:i<im�
dia �5, terça-feira

,

.'a I" .'.
.

,

..'

.

,:
'.

_
.

do. :lia 20

mate, fczeudo opêtcs
aos .cssochn'as do Olímpico para de

siüirem do I esoíuçêo que tomaram em

t!f�ja das uhlmas; cssemb.éics de nõo

di�put;r o cumpeoncro de PH7 do L.

B, O,

o nosso propósito é e�portivo. So

ma, af)l'(:cladores do Grêmio E�portivo
O:iii1fJico fi} de' maneira

conlanl1alll�" com o seI!

P'Jf, um (;110, da, conchas

alguma, nas rI:1 djS fiss�ciadQs, t. é r,::w·.bcn1.;

afostanll:oto, O sr. Henrique Risc;"õ'êter .foi um

b!umenauen- do� que mais se batereM pdo afas-
.

.1. ta!llfwto do .thlue do cerLllie. local,!ses,

I' 10 i li •

Hoje, no entanto, depois de nuscul

termos os opiniões d�s crs , José Brack
por um ano. Tcmbém , nada f�rá pa-

ra qUe o simpático "grenut" dil!ii�tQ
da t�écisão cuterler ,P Henrique kisbiete-, nchcmc, quasi

impossível o convocação de umo
-

As-
I

sembléio Gé,al Extraordinário para o

quebro do dcsQcertdiJo d�cisão.
O 'sr, Brade foi p�sitivo, E' contra

a pcrticipação do �eu clube no cam-

Tudo isso é lomentcvel. Porisso es-

tomos aqui na mesme teda e Il ela

voltarem,os, ApelolilOs. jJara
.

ós 'sins,
Rischbieter e. Brock . paio demovErem

désse lirapósito Os seus companheiros
de clube poro' que possamos, como

sempre, bater as palmas á guapll e.

valorosa ropa:tiada do clube mal, bem

olganiz.udo do. E,tatla.·

peonato, ·Garantiu.nos· 4Le Q maio-

I o SIl. HUGO BORGHI CONFE

RENCIOU COM O PRESsOENTE

DA REPUBLICA

I
--------1

f§lil;��tI!�ti1lõltJlil�(§J �í�H�a�J�j& &J��� 1

·.IRADIUS HCAVICTUR II
"I 3.,

j, .. Os �Ca m peões ejo Ar- �
:� �

I GASA DD AMERICANO S. A.I
� Rua,li - ,., Blum.na, �I CAVEIRABEHO�, , ,l� 1Ã1 'õ\ �f§� I PRODUTOS BtH D lIMITAD.
�lIltlfIl§j�rem�l2J��Jjlf2ll_�lXJ.%:J� I I

<.POSTAL 2475 • fOliE 4-1H5-,ÃOPAUlO

R:�. 10 (MeridiOl1oli o deputado
Hugo Eorghi f oi tccchido Iwlo pres;·

Uf'lIlc DUlro,. ontem a Im.!", 110 ]'010-
cio do Cdlae. Pela I1\clIihõ o Sllr.

H"'jo Ilorghi jil havia Se avistado com

o c! ,e[ e do gúverno.

GENUINO EM P ci

entRES E MOV EIS Dr AÇO

A'M
.'.

& Cia.

Nos passos pergidos da
CfiNSrnUlKJE

FlORIANOPOllS, IMeridiano!) cio. Quanta 0.0 que falavam, na VZ(

dade, as coísas andam bem toldadas.
Quem auscultar o estado de (lIme; das
populações, nota um !no l-estar IMen
te que os os.'oberba. As l'urmliS do
"contra-a-governo", oulróra. 'mOi1DPÓ
I\s> das' cidades, estão medrando lias

lugore;os m"i srecônditos, como es,

colracho daninho. E' preciso, digo is
to como jornalista que vive em COjj

tacto com os humildes, que os di/i.
gEntes dos agremiações partidóritis,
SfjQnt pes5edistas, perrepj,tas, uden�s

destacados já deram início á propa-
tos cu comunistas, se convençam que

ganda para as proximas e!eições mu-
!l "homem'-do-sitio" não é mois'o co

nicip':'i., e até mesmo, para os de vi- bacia nelll o caipira ignorantão de an

c('-governador, em face da possibili- t�nho, que se dejxova dominar pela
dade de vir a ,er êste eeJito, como é vonl'ade draconiano do "mondo-chu
dado esperar, pelo sufrágio popular. vu" local. Hoje em dia. é precí,a
_ Chamo-se a isso contar com a que você�, como politicas que são, sai-

ôvo no bucho da galinho .. ,

bom que o "homem-do-sitia" determi-
_ No bucho ou fóra do bucho, M

..
as

..

suos preferênCias pOl' gratidão
certo é que o lrineu, o 8ayer, o Ri- c nunca por imposição. Daí, o ser

cerda· e ol'tras, estão percorrendo os imprurlente confio, demasiadamente.

munidpio� do Oeste, enquanto o 05- no tigilr da di,ciplino partidária. O'
yolda Bulcão e o Paulo Fontes "me- e�pelócufo oferecido pelo nosso Esta
tem-a-cára" pelo interior de Ilha, a· do. no último pleito, em que, coma os

",inda, como é de hábito dizer-se, de adias, os condidal'os de todos os par

"mangas arregaçados, na cQbá�a para tidos,
..

�enl exceção dum s6, procurá
CI vereaçãg. ram entre ü comer-se uns 005 outros,
- Pois, então, fique você tombem jl'slifico a os�erçãa. 1:' êrro supôr-se

i 5o.benda, que os chefes trabalhistas, qUe o Povos; no, tempos que correm,

I compenetrados e muito acertodamen- não compreende êsses jogoS l\'Ialabares

I le, de que a política não se far nas
de alta n10nia política, feitos nos slIas

: m�sa, dos cafés, nem com pastos de-II. costas, " 0, resultados dos urnas, L

I baiXO dos braços, jó tocóram a reunir; merlido que se sucédem os pleitos,

j devendo a �Ull. propagando �)(plodir 0_ ptavom que o maior porte está aler

, tômicoll1entc, em fanas os recantos do tada, cunlpriildo aos olchimlstos pali-

,. Estada. ticas, poro gorantia e segurança do.

,.:
.

li o que me di:r você dó PSD? partidos em que militam, monter um

1
� O PSD porecc "nã.o estar ligo'n- e�l'reito' intercomuio com aqueles que,

i dQ·'.�, 'Quicá por confiar em que, na embora ru,les " !;mrJle�, representam

� hm; ";não ha·de ser nada"... A� o maior e h";" v�!ioça contribuição
I coi<o" pOI'ém, nõo estõo lá muito para o prl'stigio dos homens públicos
j, OTues, para nlnguem. <! consagroçõo dos pricniplos rlemocrlÍ�
I Nesta c.!tura (I Reoorter, mF�êndo o ficas.

.

. I ,

.'

'!' I!QrI:r,. Enholl no, s.ala d(js Possas

P"I'-I
Nesf'l ali'ur' ç"f.·�m os tímp.onos,

! didos, ntalhando: r"amando ns Co�otitr,intes. O taquo
_

OUV.i Úldo. Füi'" brsbilhoteiro, mas.

I
cÍleqou n I'er�,)_ por ter (I. p:I,t;!'rQ

vo:ê� pmlôam. S�9. Os 6�scs dlf cfi- ncaclo or:dé devi:! •••

Durante a Semana Santa, o Assem

bléia, Constituinte Estadual, redu%ida

ao" membros da Comissão encarregado
d� ",labOtor o·: Regimento, pouco tem

falado e pouco tem dado que folar, ..

O reporter, assoberbado por Ilotiéias,
I1lll'urclnlenfe indi�créto, conseguiu es

cutar, por uma questão de sorte, o

segu;nte diálogo:

- fi Qsim, meu caro. A UDN não

p€tde tempo, Setl§ próceers nloi:

.J.,_� _ ....
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aéraQ de Porn;:m'rim, oté o porto dos-
Daniel Cllr'!Dlhl1r í0',gr1tuhplc:!o-�e com

ta capitot o maior CQ.rtejo. de qu_e h."J'
r. t..J:lisL·fl C:'l -\,::,"'i,:uf��fiJ por eS:;a noticio na hi5'toria do BrasH. Du::en-
i!�'[;(Jtiv' r'p G,"I'In1e intercs:e par3 o I . -

d"tos t!: qUGtoTze COIXOCS. cun UZ"Jt os p.nl

214 cominhec" todos com o bendei-

ro norte americandr Jevaram ao cô,s

o; rc' t�s morto!, dos combatentes dos

r/ESTA fOII-IA

II. Pr'me,ro remessa de

,)E/l/.ErHES IiORTALlCES,

�HAENHS DE !'LORES

Gft�Mlt�AÇÀO GARANfiIJA

\:"f�id(l ":=.• :',V-.l1tõ EJH f"ü\>efl)f!E-s de

['iJij,":!; THwLt III fi fi ;t;:�..,df·dtl(��U

l�fl(J v.;nrr, f�ul1 15 (f8 H"V.

ri !AIHfSTfr1 f,.� t ..!.."ZENi)A
A,�'iif;fU '::'i', rFi1jf;;�J

r ... :f'�á., F,i:1;úil I� ClTm�ill d;J": Dupu

:'-t"�2�l!fi5 fi i:�/I�ifl d(, tltf:JlfiHi(,1G;_: PJ(:<;t';i�

.� f,dú Cmní':,{jl'j Mj}:L t�-:' A(íLJi�l·

,:;f;;' (la Ut,n�RA lIU t!,';j�ilr crcne.rndo
(J-·�jH! oi) t��'.:fido de csclorccimentos
t;'(fiJ [.ido' SB,iÜtftir Luiz Ct1rlo� PrC!ites,
ti L:r�::dr.:J dd-; 1l'!U;-if:Ü"S ue. JlleICQ�

lil.lI;tl�� {;�íu;·; (lrtr, l:tHtr.f,. !

10
H�STALACÃO DE POSTOS A- \G::Ó,?ECUARIOS E."..1 TODO O rAIZ

R,c, 10 IMe,idõ'nolJ - Rcperctlfiu IOf (!"oravelmcnte no, ,,'cios produtores �
do país O iniciotlva do 'loverllO no

in'�obr posto� agro-pecua-
rios Em vQrio� ponto ... do territorio' hO-

c:íIt":C;!r com O fim de auxiliar L;reto- ,

r-.cnte os I,n,adores, e criadores, colo-I
condo 00 se� alcance o rneio, parr: I
'" dnorar c defer.c!N a suo Ilrodu�ão, í
De 1!Ori')5 pcntos do pais tem chego- \
,J", ("'1:r�',:: (' t-!.::r;r')!l1QS "0 mini�trl) j

� '1

/��

" , �

,�. ,,';:"
1: ,,.; ... j

.

,..:,,7

f"}�
� , :i; ;.�
: j , ',,: 'L ",'

� ,

\�- .. ,j;,:'

a m

restabelecer l) prestIgio
n &'F'

Dll\RJO nos •

tlli do C'(!r�o" foi Qproveitado parQ ()

mousine oficial, os penus 'rodarnm pa

ro,' mais longe etc. etc .•

Mos, por oro, êste assunto

reressc . O que interessa i II ,éda

mação constalÚe-,dos moradores da _rua'
Paulo ZimÉrmolln.

, "Ailldo bem que ontem 'choveu pou

co, dizilm êles,. Se li chuva se prO-'

Os moradores da
-;
rua Paulo Zim- ,A adminístracão do sr , Alfredo I

mermann se queixam. E COl11 'razão. I C�mpas - e dlsro nos, lembramos bem
.

A poeira,' oH, 'nestes dias' en�ol"ro- -=- nlio' se descuidou dêsre problema,
dos" é demnis . Como em nenhuma ,ou- 'Todos os dias víamos, nos ruas do cl-

trc rIJa cio cidade. Onte""
"

'feliz- dede, Q, �rro irrigador em. ação.
Chuva miudo e boa A administração atual deu sumiço I

pala substituir O trabalho que cobe�, I .eo veículo: Nõo sabemos onde a,nGo.

riu, antes de ludo, 00 carro irrigodor
I"
OS comentários que se fazem na ci

da Prefeitura, . dade parecer ter fundamenta:, (I mo-

561,0(10, '12 de Abril de 1947 BLUMENAU
'if-

---

'=-

l!iI .. DI

VISita c

Cllsteaubriand
o Diretor- drs
teve

sr.,
a

ft Argentina vai
. �amJnhall�o ..3 plssns �I

.

IArnO" Foi o que a�-tt"mOJ.J. '! �a_di t 1 :o i'V ,f bf'4� lUBRI� i <: A,M>
i( !I ;) .sileira eti.\ Queoo' Alrt4i, \:ne;.,d) pelc, f",b'l fi )�no§""-

10· {M, I - Aportou na mo-'

u.rno
.....

r-ecepoao na
rem fialo embuÍlwdor do ilmsil, com

quem mrmts'Ve pai ..strn . ARtes dü,!
po.11eÜHi o sr , Assis ChuteoHbrinlid
df.;ift iifl1ii fjiundc volta ejlkã 'ci�i:id� 2

�
fii."iiii:f;;íi dê Ihf[,nny�5es rlisfribuiii (] i
':lEªii�iitê teÍe{jiGffin .fir�c€dr.r��e de. KO-j1ma: J;Q jcrno listn A��i� ChíifE\i�briüild
jJú, l iu ilõiê jW'Ü Ftcrence onde deve- I
I á visitnr li ddc'i1e e o, museus, dia- I
vendo legressar ainda hoje o Roma. 1

I

O sr. ClwtelliíbdiJíH! foi recebido nn-
'

cnr�;tal lerá ocesíõo de- entror em COi1� romeno. O sr, Assis

i�clo com dhfisas personalidades itc- '!;mbúfCCmí jlar<!

Guanabora, vindo de

"Cabo Homos" que

Ptififjhili �ü1a· r�cevçã{)
CIUj('i'OiibrlOiid, pum fi

elolrnente convidada

t:" á sitll�ção �o Argentino: �
;'T(1- i ,fin 0, pass�. letgos". Com

aos os, fo,ca, VIVOS do Argenrmo 'es- I EspcJi!IQ VIOlO "",10 bOfCO

tão empelinado& na imediata (onere- I Herminio Viveiros,
, ,

6� passageiros nesta ,_lização do plano quinquenal, que iii :--paroglloia, vindo de sua terra _-

capital, conduzindo ainda 598 em tron ,�n�roll "a f�fe das realisações' ';lII�te-_,,1 '. Abordado pelo reportagem, ", ,V;I�e
sito' por,a li Europa: Entre ,�5 "posso- [jUIS. Todevlo, carece li terra (li! Pe- ( que 'o revolução paraguaia

110'0' Rio :,de Jc- ron do '"ii�íméro de 'ti!�nkos' e II' 'odiantando:'
,

"Todo o povo poroguoi,,'
. ,.: ,t ' e5pli'r� , cpnfiante,·:. no

.

rê'itabeledmentD
o' adido .MV(,I 'do' Brasii

. ,l-!a ,t�fid�{j ,�o p�s�j;:el, I dÓ' d�m.ocrücil1 nci' vais.
.

Ail'es, 'que ArgEl'it.In<! CCimlf.bClIl-

em ROmt1 do ioriii1I;�tü biO:;ili?iiO sus

citou irltérE��e em todos os ITiêi05 e

durcnte o sue estude .1,0; doi'; diilS iU •

E�t�!d,o"
de

retorno aos

UliJidos dos CO,, pos,
� ,

combateo�es
'durante

mortos

guerra'
NATAL, 10 (Meridional; -

Or90-1ni�ou-se na monhã de hoje, no ba,e

e dmante todo, o passagem' do ,'irnen-'
50 cortejo fimelire florns eram jogodas
.dll'c os coixõe. dós no<te onterí�a-'
nos:

Quando no cais foi inicio ela rJ to

que de silencio, muitas pess,oas não
o nome <:la potencia qUE'

t,õo, isto, é ci' sup�rvisõo :'do �or:trol��, " !"--

,

de ,ql:olquer auxilio' que �enh1 fi: s�r ,meo'ça '! independendo do Grécia, jó

pestodo lÍ Grec�) e, Turquia, O de- 't;ue' teittlr justificor o progrdma de ou

legado' polonês 'ofi�n\ou que, 'cm' hipo-, xilio á Grécia c 'Turquia ',aludindo IÍ

tese alguma,' lia
'

justificoti';� orneaça de

Bci6m da Porá ,que ccintinua a :�er 0-

'Iarrnante !' sitL'::ll;ÕO pravac�óa pela,
enchentes em varias -pontos (1; E�ta

do do' Prró,' 'Ontem' o noYerr.ado'� �e
c,uiu poro' o região do Tocontins,- pa

re �bserYQr o extensão dos 'prej!Jizos

causado, pelos enchenlC; c' estudor' 05

medidos a serem pGÜ�S em 'práti%,-,. .'(J, ()
Estados Unidos f�lecidos no Brasil du

rante a guérro possoda. No cais os

lir�)- m']rt�wriQs foram embarcado ...

"'"" IHJ\'i" csp:cial da exercito ':Or·

te crncr:cano, que lc\'orá de retorno :i

, "aI ria , FDrços do exercito e da mo-

JUat��3
fíHJtl(âo de:
fiOitk:·,s pO·

Partido Co-

contíveram as lagr;mos, A cêno sen-

�;b:l:ou a c,-si:itêncio calcu!odo em

"d5 mil pC!iSOUS, A encomendação e

li<jioso fci fe;lo pelo Bispo Carcolino

l'k-ntos, qUe pronunciou o oração, lu

ncbre, relembrando a vida e ,o can

vin:"ic"l d"1s norte omeric:::no ... em n�s.
c, r�'s, As solenidades foram ossis-

altos áutorid';des(:do'l per todas o,>

....-

AHUt-iCIEM tHSn DIARIOrinlta mOlllovom guarda (JOS cJ'.':s c m:'itares b�a5i\eiras e norte-a

mer!c!tnos prcs�nte�,. Os c(j',(õe� de·

"oi" ,Ia retirac'Js dos corretas, forOllÍ,
c;'n;lu::idos pIno bnrd:> por suldados do

�(xucilo, da ",al';nh� e da oeronauti

ca do B,asil,

A

,,( lO, 10 IAN I
" ,

Comunicam" de--, ,,',1 J1o::t-gu�rra e

(lU" ó embaixador norte

OIH'i';W!10 VlilIílún Pawley, ';'lor.do ii

irhrr€ii�.1 tin(ud;l 'i':'a;'�l(:ll ti�dôlt1:�, !}i,a ,�;�e.�ô:; GfjrUpuffu;rtfoS' €
fi, poiitifa Jú ihu�ii ,� t;iJ{] f' ::0::'1.1 € iHic'�is; ,principa!mente O

tm vir'rude du rCVHSÕ" "00 carga, do

,qual, �e �i;haí'ü afa,todo hó 'IOligo vil'
'

,rioldü, do dr. Cels; L�Oil Saí"i, eõJ'i<:;
nheiro ch.. fe do Depa.rümefitD de E;-

•

�

f �,� <,

fft1 C:'iili;:�tu. o rr,ís fr�lib'üJhü. (""-aro

O' ijf'HPi'ul D�irril ·,"ifii.l 'rle filf.:ritrdr':fi
:il�'- dií mr'ilis r.mlgu, ·c9i!ddero-m-e

hú,:pede do, giJYHiI� bj[isil"fto e niio �'�-�ldi;� �1.?' �'[.,-jr1i'ipmi 1,- RF�-i'�2-üt::';'':
;ê.si1si -' - L - .' J J; 1"e:l�j, '�i&1 i�I�1 t Fi",'(�H iHFi� ...

a� fi.ii'tç�e�
Gi.iê. �Cüjiü'i" inf?i';}i:imeni2i' fi íHá,;n

_'_'�' rJ• cG�?-jiii?iri)r �r.
I

A(,_�f Fieiras; Gti�.·
• ,-�'. 'na .d,�,.;:.::mi':riii,1) ,rl�HiUi?lr fi:"ji"riJ, �;- h'�il

"

.

'

�

"
_

,.
-

__
Vi"' :c{jm" ,t;16clnio (', coitlpeifiieJa. 'soiu-

rltorf1�ra as cion,ndo todus 05 ;prohieiõas iii;" IIi[' . "oí-:'i e oj1iauso;,

!I fl�"f�� d� :,P. ·S;···I).. .'.�

·8'"
,=�

�. RIO, 10 IM,rid;cm:'J)' - Informa-Sé dO Diietorío de São f'Gúh. O ex::' ·"u'm (>.n. .,
, " I, que o r'TS vai �el re"5fruturodo. {), minist�o ,io T'r:l�olho' conferencioll on·

j·i(W{) TRATOR '_ IJ"tcni'odo ror Mr. Harry Ferguson, é cr.t;emomen" 'I;!ve
'

" , ,

1
s.:t, )v\fifCi:indé3 r;l:,o( que GCCibo de - tê'm com ,cam t) sr � Adhemar de

-

B,ar-
� mfill(lj'Gvel e datiui,,' de morclH;ré de fOima a oprovêitar o <010' "té o beirn

hoje com o

d/J� cereos, elil1linQIH\o Il�sim os tre trcchGS de�opro�eitodos nos limiti'!s' í
'do. Cllmp�, - Na foto ccinlO Yém(l� o' II'lV(l' trotor Ferguncol1. -,·tBNS).

sr.

àe90i' QO Rio, scró

t1"
--�-"-

.' A V
'Ilda, onde 'foi em vi�ita a alguns mu:"

: ;;c;P�os�' abjetivandc . auscu�tor as ��i- '! SOCIaIS �
; viil.d;ço�ãE1�' do� pOPuloc;ô,:s, esteve por, /:. p�dindo
',algull1�s hor:,s, nesta cIdade, o Dr. "prestasse

'-A4erbal -ii. de Silvo,
_

90ternaà�r ',�?� I Yk�nOflor
"I��d'ua;r:,"qiie' foi recebIdo apenas pe-' I,

,

I�{ �ciÍ1torid�cÍes loca'is, seiid� ','de

e,-,!rallha.: ql!e o no,so pa�u!�çi;a'.,não
"t'jveis'é;: Sido' avisada para receber a I
'ilmt;e 'chefe do t:!)(f!cutivo, no E.todo,. IA atituJ.:i deselegante do sr. Pre_ i

s O
,

'

Avisamcs 005 inleress,dos que Iamonhã, domingo, dia 13 do corren-

I"le, não haverá clierg;o elétríc J no'

'. \

f .� ,

BAIRRO· GARCIA, da, 7,,30 Ó, \5' 1.0-

ros.

I.BlumellOu, 12 de' Abril ,i.

FORÇAELUZ
l'.'i7.
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1 fa u t o T,"t
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Ottéin� mec,utica: Rúa João Pes.oa 'In
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