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ntação de..
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constltuclonal llmltação dosa

lucros

Rio, 30 (Meridional) - Sob o presiden- -
,

o, prav,'denc','oe "U�no Gomes comunicou , � " •

cio do coronel Mario Gomes reuniu-se ex- d�'tomara para o descongestionamento v

cais do porto, Informou que encontrlúc;
retidos nos ormezens, desde' 1942, ' merc,,
dcrics consignados a varias, ministerlcs .

;

Levado o fato 00' conhecimento 'do che

f,� do governo, o general Dutra, d,lltef�,i
nau imediatas prvodêncics no se�tido'�'d.e
IHOIlt'O' retirada das mereedorics, ,o' '�u'e
foi feito, Recomendou ainda, o , p�esid�iI
te severas providencias' para que·, Q' f;ita
não se repita, :' '�' }':'I

Rio, 30 (Meridional! - Â Comissão
Central de Preços, na reunião 'de", h�je,
exominou novamente a portaria trexe' que

I ruurdinoriomente o Comissão Central de

Preços, que inicialmente examinou o on

te-projéto elaborado pelo Ministro da Fa-

tivos

nll.!o sobre Q limitação de lucros sob' o

ponto r'e vi.to constitucional, Alguns
membros da é, c, p, alegaram 11 in-

do ante- projêto,
'óiir,nio Oilt"H jjj"n:feslofom,se Iovorevels ,

O,
'

lf�bol �5 Iorurn acalorados e leito (j

voioniil, II Comissêo Cenrrol de Preços
con-iderou (oi1stitlidono!mente' o prejéto .

5" n fornecer comunicedo, sobre os ope

lOÇÕES' dfi fienie, de cü;t;büre, mas' sobe
.., reservedemenre quo. os forças rebeldes REsolveu 'ainda nomear uma sub -cnmissêo

d(· cinco,membrus para dar parecer sobre
já iniciaram grande ofensiva com (J opere
çúo de, flanco sobre (J ola direita dos' for

visando a canital po-

o ante -projéto . T tO,tau el11 seguida, a C,

C, P. di! varias assuntos, O coronel Mo-

'túÀonêo for'e'm Qpal\Í1ados nas

;�:::.'�: '::���:;'�;�1��t��, IApoliCIa do Rio ,UB flgorosa�roI1hâão
I ""·tn""' GAIlCHA 00 PS!) SE·

)lJ. f'A PORTO ALEGRE
so �Mi:r"Húl1otl -:- Seguir�m d�,

�viõo poro Porto Alenre os deputados
Ânir-ro Leivos, Pedro Verqom e Merdo

Tpi,e;;'o ('<lr7 POlicipor tI'l convenção do

PSD cio Rio Grande elo Sul; que instnlor

'e"f, (j 3 de Ma;o, Amanhã SCgUlfOO de

"":"':0 os '!ema;� membros d� bancada do

PSD goucho.

"�Je e'ementos extemistos se infiltrem na

Rio, 30 (Merid,) Por motivos dos co- tica e Social está ainda na espectatíva
' pela' atitude do governo de não permitir

_
mossa operorio com fins dissolvente",

memorações de 1°, d� Maio, IX policia I da designação do local em que o presi
encontro-se hoje de sobre -evise e IX par- dente Outro receberé o ma�ifestocõo dos
tir das 18 horas permanecerá de rigorosa trc balhadores e n() coso qUe iS$o' ocorro,ôntem, pelo sr, .lsmor Gois Mon-

t prontidâo , F
'

'b'á f, ,oram prol l as quaisquer orá rigoroso serviço de policiamento en-
Disse ainda que nôo escolheu o manifestações de ruo amanhã, sob qual- trc 05

_ manifestantes,
sua po,se, acrescentando: Quer pretexto. Informa o "Díario do Rio, 30 (Meridional J _ Entre os va-

tenho que acertar umas. coisas" :' tI Delegacl'a de Ordem Pai,' _ f- .IOS atos so enes que terôo lugar amanhã
no Rio em comemoraçóo de lo, de. Maio
figur� IX entrego. duma mensagem dos
hobaJhadores bras;leiros 00 presidente
Dutra, Esse ato, não incluido no progro-

oficial dos numerosas festividades
comemorativas da data magno dos traba

Ihadres, se, reali%ê�á no Polado, do Trc

ba:ho, a tordc, sendo na mesma o�a,ião.
ofertada ao Presidente da Republica ar

tística medalho comemorativo do, "Dia do

D-I E TA
ASSIS

do deserto que' se estende entre ambas, kilowats entre Rio e São Paulo,.
Que é esse deserto senão o fruto do ja
cobinismo politico', e �conomico que, em

mais de cinquent9 anos" outra coisa não

t,em feito senão perturbar e refrear 1:1 ex-

rede (le, fa%endas, sitias, granjas, hortos,
pomares não se le\'antariam nas terras do
antigo cofe%al morto sobre a Serra do

Mor, reetguendo-se o panorama de cul
tura agraria que elo �stentou, até antes

Trabalho''. Afirmo-se' que nessa men-

scgem os trabalhadores hipotecaram sOli-1 APARTAUENTO
doriedade 00 presidente Duto,' momente ccnstrJlido para

PARA TRABALHADORES -Bloco de apartamento especialmente fIo classe proletoria em longhborough P"rk, - (B, N, S, I
pais? Se ti

povo e eli

carro' alegorico do.

de exauri-Ia e,se vampiro da terra que é

o ouro verde! As nossas terras abando
nadas onde já correu uma caudal de ri

que%O, que se ocabou, se dispursermos de
fertíli%ontes pata regenerá-Ia, di�poremos
de uma qleba mais rico do que oqueltl I ação dos poderes públicos ha

instituições politicas do Brasil

en-

comunicar até o dia 10

determinou providênc;as para a, vénda :de

tecidos, Resolveu cerescentar ,ri disflO$��i
vo ,egundo' o qcol as foilf'icQ$ devem

IJ entrada em vigor, da portaria, pódérã?
ser exnedidcs sem a mnrcác;íio 'dos 'rl!sp4Íc
tlvos preços no ourelhc . 'O'estudo ,�o-
bre a, roupas feitos que deveria, !ret

to hoje, of; odiado pore sext-felre .

dtudo

li ia, 30 (Meridionoll � Após II r�uhl�o
rio Comissão Central de Preços, o' caroner
Mario Gomes, falando" ó reportagem; es-

fai-

I ("'flrecPU I)UP �< medida' üdotodas pelo cr

I "no o li I' Nc<idl', sõo reOUla�l)lO' e de

pni. o com�rd') é livre e' (i

., • ., "'Moem de Iwms livres tombem. A

r,,-,�nt�1I nue. I ..no "ue' II �itllodiQ &;
i�lI "I ,'u-t;.;" Ç\ (t"ItT1prrio r� rm'nlQIir.e, ceS�G

r,!; ... ir.f.prvf!I'It"t]o "lJ C.' C. P ..

l1i�, 'lO (Mcr'dionr.!) - 'A Comiss{io
('p�tral de Precn'-, sexta fpirn, deverá' es

h,dnr 0< I'nSIl� do-, co leados e produtos
formaceuticos, A portaria sobre os prn
,I •••�< I",,..,nce,,ticns ainda não está r�di
oi,.lo, I'N ;"0 QUP o "5°unto nóo pouÍle
-�r vl'ntilado na reuniõo de hOJe.

ANUNCIEM

N E 5 TE 0'1 A R 10.

de resgtlardarda era cofeeiro_ Como porem restituir
õ gleba fluminense e poulisto os elemen

to� 'que lhes foram sugados peo café?

Ten.do' força barato, para produ%ir fer- ItiJizontes, com esses adubos reconquistar.
secá o cafezal de <litenta I"jf pés, o qUIi! O ,O-t:ner·al Dut�� agradDllt'-e ameoQ O'hoje apenas nas terros virgens do norte " '

-

"

.. p ........ ...- a�em
do Paraná chego fi fforescêr,

" ;de cODgratuln çõ�s da Assembléia
Têm Rio de janEiro e Silo Palllo fome

j
,

S' I' .

dI}' ve�et�i51 çl1me:; gord:ims, fniÍliS quem- •
. IIDta �at II rIDa

do hUI.) [:50 pnder.crm obrei' pOjO pn?çt"J'S te ..

I Rio, 30 lMeridiOiltIl) - O presidente�1u%irii�5imú5; ,firenfi� ump(iundo 05 coefid-
Ou Ira telegrafou CiO presidente da Comisentes de energia, U,II dil" mHgos de que
são Exe'cutiva dI! PSD de São Paulo nos

de

·as
o LIDEI UDNISTA CONFERENCIOU
COM O GENERAL OUTRA

lUo, 30 (Meridiano! J - O sr. Jas'é
América conferenciou demoradamente com

o presidente Dutra, na semana plissaíÍr.,
�eg undo revela um 'fespertino,
A,;;anta QUe a palestra entre. 'o sr. Jo

s� Américo e o general Duttà foi (01-

'há mais corel1e!n em Sôo Paulo é o car

Multiplicóm-se os filos po- seguintes termos: "Tenho fi sQ.tisfaçãõ de

agradecer o telegrama c()m que esta irus- dia! e repr�,entQu, sob llIuitos' QSjl�t�s.
l'Ie comissõo congratulou-se com o meu a continuação das entrevistas qlie o' snr.

governo pela sus"ensôo da Sociedade União Otayla Mongàbeira teve com (I thef. do
dr! Juventude Comuni�ta, o que impede ,governo, �

que seja arrancado do corQ�ão da noss� Nry ocasião, de acordo com Q infOfman
mocidade o amor ao Brasil, Cabe aos te, ,foram tratados assuntos ligados <Í, si
partidos politicos !I orientaçóo àemocrati- tuação da politico nocional.

võo vegeta!,
ro obt'e, e'se combu�ti�el,
o,ue t�m o Tietê e' o Pataiba trnsbordando

de aguos superfluas, que vão desaguar no- I
ri," Paraná OU 110 nOSSo litoral. sem terem

produ%!rin OS prestimos que delas poderio
mo< tirar,

A dieta que, consome, o Bro,iI iI' a. dic

h das nações sub-liutridôs, devastadas pc-

, CREDITO ,PARÁ O MINISTEIUO DA'
JUSTlCA ,

Rio, 30 (Meriidonal) - A Comissão de I
finanças, da Camora aprovou a abertura
do crédito especial de 500 mil cruxeiros

(íestillodos �o Ministerio da. Justiça paro

atender' as despe%as de Qualquer uatu

rexa, diligencias; investigações; e serviços
ti';; c�rater 'rese;vodo: A verbll secreto

é justificada, tendo em vista sobretudo

c necd�jdaie de c pr�Yer '-0 'overn,o de re

CUrsOS necessnrios para prontas' medidas
dI! combate aos extreniísmos, principal
mente o comunismo,

Cll e colaborar com os governantes na de-

fesa das instituções e realizar a inesti

moveI obra de educaçõo civica, continuoo-

,lo na' ação construtivo do lar e da escalo, !1EGRESSOU A S,' PAULO O ;-S�.,
na preservação dos sentimentos de ativa MARIO TAVARES
bl'osilidade, enrai%odos no tonsciêndo ois- Rio, 30 !MeridiOnoU Regressoú -'li
tli do' nosso povo", Em resposta a men- São Paulo o sr, 'Mario tovares; "'presi
<,!lgem ,de congratulo:ã�: do

_

AS$émbleia

I dente.
do, PSD pauli:to, que' co�f!tencIQu

D pre!ldente declarou. A açoo dos po- lia RIO com 'o presidente' Dutra, 'conte'o
de Santa Catarina, pclo mesmo motivo, Mini,tro do Ju;tica e lidere, 'pesseclis-
deres federais e locais 110 de resgurirdar t t t d d

. ' ..

os, "O ail O e assuntos li'!lldos li pG-
as nossas instituições politicas para II fe� sição que deverá ('ssumir (I jlartida oficiai
lic;,lode do Brasil". nc Assembléia bandeirailte.

,,-
'

_ ....i-

-'-,- -
c
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Uma Grande
Fonte da Lucros
E' o Huio do intcre'slllite fc;lhefo que

5� envia grotllitamenM ás pessôas olo in

terior e dos Estados que desejam ganlmr
mcús dinheiro sem prejui:ro de outr'l�

QÇupoções. Escreva poro. REX STUDIO
Ç"ixQ Postal, i616 - S. Paulo.

Dr� Camara
CpEõações - Doer!ças de Senharas
ESFECIALISTA_

Cnnka em geral - TmtamentD pelas
Ondas Ultra-Curtos

Cor.sul!or;o; - Traves�o 4 de Fevereiro
Predio Peirer

Oper;lções nos Hospitais

VENDE-SE

Uma gaita Hholler com 3 reg istro:; e
120 bci;xo\ em perfeito estado quasi 110'
VII.

Infofmaçõe� nesta Redação com
Vando-' Cunha.
---

--_

VEH E-SE

� --
--�

Vende-se
I automóvel OPEL, em boas condi

ções, 'trotór com o 51. M'lrtim I<orsten,
r:.:a SCíc Paulo II. 191.

-- _'--

VENDE-SE
Vende -se )lor çrp.ça d'e ocasipo I.ln!]

peqll;ena inciu'iitria 'caseiro, o iual pode
s<'r titenclida por menores informaçÕES
n" dkino mecõnica de Hugo H�s.e
no pol1to filiai da linha de oníbus, de
ltollpavo-Seccil. fi

Vendêm-se por motivo de mudança
0$, ..seguintes, ma·ieis: Um Dcrmitorio; 1

jogo de �ala .de jantar; Cama solteiro
I! outros moveis. Ve re tratar á ru,.

P�tcnól n. 2.

-- -- -_' --

PrOCI.ir(lcse· um oficial á" barbeiro,
p�Hl o bareb"l'ia Ka5tem, no Itoilpa-,
V:l Seca,' numero 2.75.

"

A NAÇÃO -c
�-

'Quinto,-Feirol +10.

E !\ti P R E G A D O (1\)
Prccurcmo, emvregada (a I paro ser viço de balcão e, qúe tem .ucção de

SEf��PRE Gr�ANDi�
STOCK tE PEÇA.), GthHHNA�
CASA DO AMLf:10.NO s. A.

nLI;ME1;JAU

{�U(l i:; fi. 457Cn;:(Q 2Q

íluSA

90,001__ __ - _.....:. __
50,00

. :.. .. : ;-,; 0.
30,00

Levamos CiP �...)4jg;ier6mcnto fks nos ..

0050
ccs leitores e or!�nc.iai1!e5 que, Ú rua

i 5 de Novembro, ilo Engraxataria Mi-

I
f:)l QO ledo do C!��5 "Pinguim"'" �n:-itíi�
inm(.;� um posto de cnúncios e nsui-,
ncluras de "A NAÇ)i.O".

que quise-Tôdcs os pcssous, pnis,
rem assina r ou cm uncio r n0350

jornal, poderão se di,'igir a(l proprie
tório da E.ngrQxa�cit!G r.,1irol fi quol
está Qutori1.Gdô ['€ks ge�ênci(J dêste

I periódico o realizar qunlquer trunsa

I <;õ:o de pulrlicidade .

� -- �- --;:--- --- -- ---- ---

í EMI'REZA fUNERAí\;A f. K::WZER

'11,... �J:J� 'l

-�,.,�"'-

Rua São l'au!o - hme l1GS

I Si2t"fiçc fllllcbre do �imfll",s
atê <l mdhür

- ADVOGADO -

.�! ' ,- ��ei'H·t[iiJ
Rii(! 15 de N"c·",y,bro �!H3·

Blllmer.(!!! �tfl. Cot(uil1tl

�\�� I
I

--

!\.�
BAN('O

Ric de JfJn eiro

FAZ TODAS AS OPERJ..Çi)E'i BAI�CMJAS NO PAiZ E COM O EXTERIOR

TAXAS I'ARA AS cnN'iAS fiE DEI'O'SiTOS:
A, prlmelro rcme�a de

SEMENTES DE K6RTAUÇAS
GERMINAÇÃO GARANTIDA

DEPO'SiTOS A' VISTA {re<imda� liaed

D!'PO'SiT'OS !'OF!iLAllfS (Umj!iilÍa Cr$ JO.ODO,aO
LlEfO'SlTOS Llh-iíTAOOS lLi ..·.ita d� Cr$ 50.000.001
Dl'rO'siTOS UMITADCiS (Í-i",ite d� Cr$' iCr, .000,00)
D[PO'SnU :.ÍM' LIMiTE

4 1/2% !t.a.

4% a.CI.

�lJó Q_a.

2% a.o.

<:iEMUESESAMEN
OTIO WILLE, Rua JS' de Nov.

366 (Coilf;eitnrio" SacherJ

Este é alseu ----1JORNAL
__W�

�

Pilulas uasl
.

o REMEDIO CONTRA Os MALES,'
DOS RINS

fi sr.

PEPO"5ITOS A PRA:<'n fiXO

4% !t.G.

5% 0.0.

Por 6 mil""

Por, U m�" .. s

DErO'SITO DI: [.'.'1:10 PRE'V�O

3 112% a. !t.

,4�á a.a,

4 1/2% a. ·a.

Ce C,J <I",:
�)e 9Q de;',

',Umo (liSa de madeiro novo tipo bllr.- I
saiol'i, Informações VI�cal1isllc,j<11 ,,'0.'."

MQX Preisig - Rua 15 de Novembr�. f·

fRMAN
DENTISTA

IH. WA !':NA ti RUA 1$ de Nov. S9S

Raios X
!'hHA �-:f� i}!í)(,RAflA Dt'NTAr.JA:; f. DIA<,NOSES A DISPO.

S!çÃO DOS Sr.riS. ME'D1COS E bENTISTÁS
-"" ......--- . .--.--�"-�-�-------------�._ .. _._------�._ _. .. .._-.__,-----

nn'
I

I,x

Su-aSaúdê�a.garaB��arm
Se: a' MIl' funçãO. Dos RIOS ·nau'

.

for Combatida!
Ji:!imi�e d: 'toxinas que' envet;"· 'I pedind? assim. o .acúmulo de., !��,.narn seu orgánismo. Normalize bstâó.c'as nccwas no ,orI1iS1l1Snl.
suas funções renais com as Pílulas e,

-, cons�qu�nte��'ê'�':�•. ,
Inl\tell

Uni, para pôr seu orgEinistnC? a onundos �eg"a ·mt,:xJcaçao. Con
salvo das iritoxicáçõea pelo .Ac"io serve, po;e,. sua "and,,:, usando �

Urko ,e pelas outras. substânciJis fli!ffiosas .�lqlll_1 Un1. ÓrÓ;

que, comumeI_lte, as produze.m. Nas Pílulas Ursi _ os prlHaquando o funcionamento dos nllS
" ., . "f" "d

..

'6! mar "iii ..é deficiente. As Pílulas Ursi que ClplOS alVOs •
_

a

são f�itascom
õ

marav-Ihosas p'a�·I'ho,ClS pICl_nta,s sao cons.,-
tas medicinais, constituem o roera vadolo Intagralmentll
pode''-o�o deS14fet3.nte, �t�urétiCo" Primei.amcnte consaerada• peid'diSllo�yente do ACIdo _:roço",;Se,�:t povo e depot,. ,utilizadas . pélabenéficos efei tos se �az"m sentIr.em Ci'ência, corno medicamento. in�
todos os males dos rms ': d,:bexiga. subetit'úiveis no tratamento das
Porisso as Pílulas Ursl sao rec,?- moléstias dos' rins e bexi&Ii •. urnendadas para tôda� a� pessoas plantas que compõem .as ,Píhilà.'
que sufreI? dessas moles�las. Man- Ur$l têm $)-S, seus ''principj�'atlv�.tenha, pois, o bom funclonsment? \ conservada;' inte&ralmdlte &rifessde ieulÍ r+ns, usand� as Pílulas U�S!. à ni_oderníssilI!a .técnjc,�,d� _.t.�if�'
Nal) deixtl �eu <:organismo caçao empregadà, na qual iii .con

sofrer os consequêndos do centraçãc.ê feita ii bai-:a tempe-

funci d ". ratu,Q., .

mau unclonamento os "'1"5 U!te; pois, 'as Pílulas Uni .. com- �,,;.
l1l1uítos males, em geral. provêm prove também - como mílháréa
dó mau funcionamento dos rins. de 'pessoas Já o fize1:iún �._:�Iõ'Réumatismo: artritismo. âo-: extniordinário. e ·be:'êtlo.:oá '",í"l�,óa
res de Cabeça. tonteiras, do- dêsse excelenfe I'emédjo fab�;ca�g
res naa cadeiras. desâmmo, pelo· L;'borat6rio Llcdr'áe 'CQC2ú
ju;'tas inchadas. im,ónia;' rter= Xavier. Na compósição dai Pj.
vaeisrno estão nesse caso. Para lulas Ursi, entram iii, se_!nl-�t�.
livrar·se 'désses males, use, por- planta!!: Uva Ursi, ·Ab.acatêit'o,
tlinto, as Fíiulas Ursi, qlle ,:or-! Quebra Pedra_. Cip6 C,:b$IudQ.
matizam as funçõe� dos rins, uH- I CabeJO,de Mtlbo 6' CIl••

Q.
C"
I

1--'-
! ',:

I

Pílulas· URSI
,

remédio soberano para, 0;5 ,.in.
---'---,_._-----_.-�---�.'----�;,..,

1. ..

TRANSfORMADORES
Nvvos -Qual�uer voltagem

HACrONAIS E t;SíRANGEIROS'

'1,2
...

L.

\ ,.",
I

'

l

MOTO RIS E l E T R � (,O S
.Monofasico trifasicos

.MA X KONRAPT
Cob:a Postal, 113 - 1el!f�n�,' 1 B�

Rua Máranha,,;· 21

4 ...

TAQUIGRAfIA GRATIS
POR CORRE.$PONDENCIA ,�

. �

.

J.
"

n1.Gis _ telefones
Central II! 'dll

Para
QUIGRA'FiCA PAULISTA

Pr( o PAULO GONÇALViS,� j"to �ff>iilbii;; 107, I. &1:1;.
RIO Df JANEiRO

.
.

' .

·Aouoc,iem

CADA Qual trabalha como qu�r... mas'
quando se machuca, comba.te a floI'

com GeloI. Contusões, luxações. ento�
ses (mau gaito), dores nevl'al!iiéas e'

reumáticas, passam- de pronto: quando
se'passa GeloI. GeIol esti�ulà à. circula-
ção e retempera o� múscm!os ratigad'o·s.

I·ao.
ió-. Liqo ílllllne�a1iCnsl' 'd�'
�f!dojiia de prahi.
2õ.. i'ro�doCimr{ &- tiQ'.

mi elétrico:
30 ..Alin·do SlJutiÍ!ho E Cid

r "'nterno' 'efétri':a. '

. 40. ,Prosdo�ilno, & eia.
rlllt.tl baPllgem. -

'.

, 5e. 'Prosdócimll t7 Cla.'
�r{>!I 10'.'1. ,-c:�Q:ro., _

5�. Cisc -Orifitt' ...:...

.

A flOR LÓGO,}lASSA
QUANDO -SE PASSA'

GELOL

t UM p�Qj)lJrQ DO J.AilQAATÓ��. JJeolt elE ���;l����;� ,.

"'�"""'----.-

�,,��-_,.........____-----.
-�--.-..,. lG

.-�_'
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lo.' de Maio- de,'l941

.ndo 'OS lares modestos
populoçêio do'

Goiania, 30,' (Merid.) 'o deputad� Felix
Mouro diseut$ou" n.:r, 'Assembleia revelando

,
"

.

está
faminta. e' mQlt,rapil1:ta�

,Qflição
'"

�,
""'" Uruguai.'

"
passa

Galallia; 30 (Merld) A pOjlulüçiío do

'l.Iruguoi telegrafou �o' governador afir
lI'Iondil' que 'está pcsscndo momentQS afli
tivos, com a' escnsses de> gêneros, de 01-
tos preços e ' a falta de poder aquisitivo.
Asituação Urljguai assume espectes <:0-

lamitosos poi�, ,a' fome está rondando os

leres mcdestos.: 0, pobres : jg não 'istiio
cemendc arroz e feijéio, nem mesmo to

mando café, com a agravante de esta
rem tombem, na eminencia, de ficarem

nús, dada e carestia, de roupas é vestuó
rios, pelo seu elevado custo.

EXPLORADA, A PO,

p rr,o c u e
Bom empregado de escritório que tenha conhecimentos de contabilidade e

de da�ilografia, Dó-se preferencía para quem tem boa letra. Paga-se bem'
Emprego de futuro, Cortas com pretensões pede-se ecsrever II mço. Compo-iios. '., Disse que, um casebre qualquer em '

. nhia Hidro-E!etrica Aguas Negros - Itu porango.

Que a população, goianio está, sendo ex

p.farcÍdo impiedosamente pelos proprieté-

zeiros mensais' e um barracão modesto, vai'
';Ité mil cruzeiros, 'o que não esté

,
á ,altu- A'ra da:s possibilidàdes de muitos" funcie-

,:
nárias públicos, nem mesmo de alta (ate

goria. e chamaIS II otenção das euteridc-
des 'estadueiis peira o problemd,

. .

Companhia Inte�DacioDal
CapitaJiz�ção

A v I SA

de

a todos os portadores de seus titulas que \ timo, o pagarem suo, mensalidade no mês
"VENDEM-SE costumavam, pagar suas mensalidades ao de abril no caia ,lo Sociedade Comercial

20 ações da Emprêsa Auto-Viação Cota- cobrador, sr. SIMON WEISSER, e que LlVONIUS Ltdo . á Ruo QuinZe de
rinense S. A. "Ofertas' á ·A. Z.· a ·esta nça puderem ser visitados em consequen-, Novembro, n , 714 - Blumenau.

reda"çõo. cio do desastre de que o mesmo fôra vi
____'-'- ----- -'-'---------------4� o

'.

i
J

-"Wi;
'l

,

is to, as pessoas que procuram longa
dnrabiltdade e eficiência preferem Ford. ,Porque os

caminhões 'Ford são super-resistentes, possuem
ccustrrição sólida e reforçada' - duram' mais.

fORD CO.§\,lPANY

Especiais
o ,ESPERTALHl:O fOI APANH�OP

EM FLAGRANTE' PELA POLICIA

inclusive a zona ocupada pelos
.

I Russos, e a cidade de, Berlim
"

I
"'" "Pacote M ,�04 .,

..... Cr$ 240,00
, JOOO gr. Farinha de frlgo

,

, '500 "Arroz:' .>

e ',I 500 " Banha
� p.gínas ... 5Q gr.�uias ..:. Cf. $ e,ali '

L�
_ am!ta raein!llllso JIOs)i� � 500 Ma�tejga

,

- I 900 '" Aveia,

������-=;..- .....� 500" Càcau adoçado
U�N)S QíITMfC�BRASítE1RASrÀ'1500 I� Carne em lata

".' _'. _

. 250 "Quei;?!ÃI'lA POSTAL 74,.....;. JABOTlCABAI.I: 100 c;garos americanos

,�" ','"",", .: ,'jPacoteM ZO� 10 'kg': os
SAO PAULO, '"6000 gr, Farmha de trigo

2000 Café
1000 " Qtreijo

Café

Leite> em pó
Manteiga,

'

Pumpernickel
'

Rio, 30, (Meridional) - Foi preso em

fiarante pelo policia no, momento em que

extorquia a Compannia "A. Equitativo",
na importando de 70 mil cruzeiros, o!"

, português, 'ManDe' Antonio Fernandes, ex�
,

inseptor geral da firma, no sul de Minas,!
para cessar a, campanha" ,de descrédito I'

contra a emprêsa que iniciara recente-.
,500
5ÚO "

500 ' "

r r 'Carne em lata'

Chá, Oronge Pekoe
,OTIMISTAS AS NEGOCIAções" Chocolofe

" Cacau adoçado'
40 cigarros americanos
Relief Pacote, S 22 Ihs, Cr$ 295,00
10 Ibs , Fa'rinho de trigo
2:" ,:" Toucinho defumado

ANG,LO- B RASI LEI RAS
• L1CÁU

Rio, 30, (/v\eridionall - Falando ltoje
,ii reoprtdgem, o linistro da Fazenda, de-

'1 " Banho
Café1

1 " Spagltetti

sapatos

'ú, Arroz

Ervilha partida
"

112 'II' Leite em pó'

29,5,001. J/2 " Chocolate
2 pedaços de sCibonete

I €O

1 '

Berlim

do qual o Banca do

compras de llbras'",

Cigaros cmericcnos
PARA A INSTALAÇÃO

BRASiLEIRA

' •........•Cr$
de

-

trigo

,C2;ona russa, e:' cidade de,

CIumento os 25,00)
UNITEi) STATES PAReEi,

FOR ,EUROPE "

Rua São Bento; 6& ln.

._ São Pilula - Brasil

da Comere. aprovou o pro
a cr";cJito ele quatro milhões'

instalação da enl
,

Moscou.

C�llselho" Fiscal:
Paulo' Fritb!>cha

Acrísio ,M�reira

'produtos quinicomente preparados e

Bernardo Sauer _; 'Ildo Schndrnck, quilates gorantidos conforme analise da

'Esf,eramos que a nova,pir�torío, mereça Casa' da Moeda do Rio' de Janeiro,":"
o confiança 'que sempre foi dispensodo ú Óurp, Protai Platina" Oura�platinado" 501-

'As,sodociío. das, em laminas, discos e "pino para fins!
Aproveitomos rei�erar os nossos odonlologIcos e par" ourives.

de elevado cstima':e consideraçQo. ,Peço Ijsto tle preços para:

Jooquirn Gonça!�es.' -' Presid�nte' R. S, MUCCIOLO
Ruo'São Bento n. ;18,10.
sala 6 _, Fone: 3-1966.
SÃO PAULO .

)tua 1� de NGVQml)l'l. i7' .,...- Blumel\au - CXR. POISt.t126
..

--

__ ..

'Seé�efario, Delfina Migueis;
Tésóureiró -- Ademar .Fuchs;

,

Adi,io Morcj!,� d�'::éo,ta ..:.c 10. sé�
crelório.

.

":: . :,.�. \. ' ',,'

FELIZ!
ASSEGURE t�mbem a Sra. uma �aterni
dade feliz, com saude e um filhinho
forte e robusto. Aproveite a experiencia
de .milhares de mães e prepare-se para
o parto feliz de um bebê sadio e lin
do, usando Gràvidina. Remedio consa

grado :pela experiencia para o periodo
da gestação, Gravidina é, tambem, de
valor inesrimavel na fase do aleitamen
to, sendo, porisso, indicado antes, du
rante e depois do parto.

Resslcado de lOllg.1S pesquizas e de dl1.bor,zcão rim
titica em modernissimos Laboratorios, ÇJrtl'i.'idÍ11,t é um
vadadâro, "segllro" para um« �fSI"cdo 1I0/"I7MI (' o

parto teli» de um bebê forte c l;olli;o. Cuide de si
t de Ull'filhinho - agora - com Çjra7:idina.

GRAVIDINA

Só USO Kolynos!
diz Virgínia Mayo

'o;;.oIIosa estréia di' Samuel Gdtl�Y'fl\ ::j,-'�

,QPl;lro"e em "0 tlG/1.\EM fEN(,j".::i>l.Cí"

'��
---

,",

(OJ�R�S [ MOVEIS DE AÇO

AMA 'Al.
'l!OM os DISTRIBUlDf'RES

Victor Probst & Cia.
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de lItIIll

;

�.,;."".,
"f'1ftre os- muitos Ir" 1 c' próvenren
,- t....;, 'do ',,1-úmul J de t(Jxin,,'s-no or

i: nism» em eonsequência do mau

z{undon:>mento .dos rins. "II mais
fr equ nres sào: - reu rrm tisrrio,

M-,:tritis,!loJ dOTeS de ee.beçe ,

raareirs». dores nas cadeirBs,

5�
,-�'

.-

-', ..,.

com apli(açõ�s de

<= o inseticida de II

ação permanente'� /

:
"

Quem poderá negar que as barates merecem

a pena de mor te ? .. � Como é repugnante o seu

contato! .." Quantos prejuizos causam aos ali

.mentos L .• Inimigas declaradas da higiene
do seu lar, as baratas devem ser extermina-
das de uma vez para sempre. Agora isto se

tornou muito fácil, com DETEFON - o pode
roso inseticida líquido, à base de D.D. T, Sua

aplicação é diferente e seu efeito extraordi
nário, Pulverize DETEFON"com as bombas
comuns, no interior dos armários e guarda
comidas; nas paredes, portas, janelas e todos
os recantos do seu lar. Faça 7 aplicações,
durante 15 dias, um dia sim, outro não. Para
matar moscas, pulgas, traças, percevejos, etc.,

.

basta uma aplicação, bem feita, por mês.
DETEFON é absolutamente inofensivo ao ho
mem. Comece a' usá-lo hoje mesmo.

ESTABELEÇA ,UM.'
COIH)ÃO DE
ISOLAMENtO'

. �..

OH

,Aplique DETEFON de aeôrdo com as illls.

truçães eserttas na lata. Peça aos seus v·,i-
síunos para tambêm liniiniziir�m -as .s��:i
casas com DETEFON. Estabelep. asstm,
um verdadeiro Hcordão de üiGlameuto" en-

.

tr e seu lar e o mundo dos insetos nocir-ós. '

Coopere para o sucesso destl. campanba..de·- .

saneamento, promovida para seu Iiem estar•

. :.�

.,.t4'�:-.
. �: .

.' i�.:�:., -, :; ..

luar do Sertão -

UM PRODUTO DA. fONTO-QuíMICA 5.A •

Distribuidores:

MACHADO & cu.
Rua João Pinto, 13 - Florianópol1J

:t�
I
"t'. _ ,�.�:,

't-,.'·· -1.-,_

�\ .

'-..._"

,�'. :�:t:..>::"" 'i
'-. <' ';k�

r

duas p�rte5 - declom,odo
J. Pocíflc:o�. "

CEoren��.:'
Sérivimi

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

•• �.:.. ��. ,v,;. ;�.- "'��� qrfstic:os ' IQcaj�
nidirle dé ouvir uam das mois notáveis c:e

!ebridales do folcl(m� nacional, o " aplau
dida e simpática' cantora, declamadora' e

compositora patrda Nena Machada, atrc-
,

vé$ "40 '. seu moS!nífico' 'recital que levar!S
..
a efeito, hoje,' dia la. de Maio, no

Te"tro Cortoi; Gomes.
Na sua triunfante tournée pelo sul do

,país, Né�ó' Machda 'vem ragrand� merecer

os mais francos e ent'u,íótiscos aplausos
ia. imprenso e' da� .plateios cultas, que sãG

20. PARTE - !>ECLAMA<;ÃO
O canto' do Irll_purú:

cardo,.
Vim:� Nê�a M�c:hado
O Passeio de' SantD' Antônio � A{lgu$":
Felicidhde '« coisa' que n'ão- tem -'�Jfl�

das Isg�r�got� � � �:
ta Gil.

RODOLPHO KANDER• r
,

-

-. .'
••�:

•

"

-, 'I",' j:
. --:;

-

... :'.

Cobo,clo §eja feli,; ---:

CêcG, de . minha .. terra,
Tovare$;" ',

Siía João de

BLUMENAU - Caixa postal, 14
sua sensibilidade

;FAZENDAS li: ARMARINHOS POR ATACADO FABRICA mérito, veeeelcnel,
maiores comentêrios , e

�5j)el'Gil!ó� ;qué, o público blumenuense. não
fegct"eró --ôplausos no brilohnt'c noitada de
'.ie- hcl{�cJjo�p�a9ra�a é. a -s,eg�inte:
L'

.

'. 'p.RiMêiRA 'PARTE
-

'-

1·
.Saudacão: Nativo - cantão Ilina - te

'{,a" e �usico de' -Nê�(!
-

M�chado"
.

SIÍ M�ri�qíii,!ha '_:_ Folcfore da Ceará
. Todos

,1 :','�r.,ãçãÓ; dO! 'Hênô.:_Mcícraào· -: Andrade. vio_lii�,
"JllltlO,r. _ _:.�!'_: �...!__.J-,-,- �� U__::_��__:I 00,

A MAIOR ORGANIZAÇÃO )!;�PECIELIZADA NO'_ ESTADO.
�
.. '

A MAIS PERFEITÁ CONFECÇÃO NO RdO' :-,.

i'
�

-:
'

;"; - e •

.... '

..

FABRICA' DI! TECIDOS CARLOS RI:NAUX Ia A.;
UIiIOO ilJ5'TIUjUlDOi ,NiSTI BrADO, (Üi;�)

') i

,;.: '

�.: .
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,. Prjl)1eira Con�ocação' .

_ ,

São convocado� o s Senhor�s Acio_ nistos da' "Empre�CI Fori;íi e LII� Santa
" CatQrino S. A.", poro uma A.sembléia Geral Extraardina,io, que deverá realizar

se, 'no séde social; Ó Álilmeda 'Duque;' 'de ,Coxias, n . 7, desta cidade de BlumenQu,
. " . -- "'. j

pelos nove (9)
-

horas, �o. ,dia de::; ;(10) de maio dI} ,corrente Dila, afim de' discutlr

Ili deliberar sôbre '0 aumento do capitál seelet e conseqlleilte reformo do artigo

50_, d�s ESJotutos Sccieis ,

'_' .' "
','

. j, R ii:. d
"

,

OBSEjtVAÇAO: - Chamo-se a: atençao dos _Senhores AClolitstas para o disposto ��U"'!= I., .

e NoOVembl'o,
no artigo 38 dos, Est.otlltos SacioiS em vigôr. ....:::�

, __?_ �_�
elumenou, 16 de Abril de 1947,

'

GUiLHERME RENAUX - Diretor Prêsid�nte

" A '. 'N A ç Ã. O II,

E'fn?reza _Fotçà '-e L'Uz
- êót�.,in;a�'�lA'.

,

- .

.-"'"�. Cómlinió:mios: 1I0� noss�. presados
1Iff-'1i,··

.

tores que. o sr :: '',Antônio Morlos, estó: lIiI-
','

tDri5�do '�j,la �li'r��ão' d�st� iO�Í1'dl para
. proceder c.obrci AÇOS e,

BL.UMIlNAU
. ASSfilMLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CURT HERING _ DirlOtor' Vice-Pi-e\idente
UDO DEEKE :_ Diretor ���L :..;�-_

.. ---

��
�------

. --==-�-:.�:_�-::-:_---�

Rua .15 de Nnvt!inbi'" n6 ,UI

• ZD andar - clala' I:· .'

Oswâ.Jdo
.

G(JIft'i�S
'Ntltirega' /_ lJ'Ueglo "Bom Jesus"

I ';j;lá'f'JI'e. sa�ta Calatiníl
I

t:

E�:'" :�íij� ��:;Gnd6n... mon t�m, curso secllndário comp!�to,
8õis' ddo!�. - Giroll1llll, •.:Colegial. (Clássico e científico).'

'ESCOLA' TÊCN'ICf 'óÊ COMÊRCIO (Recoriher:idaí •

','

,'�-X,TE.RNATO "

E'poca 'de' m�!,icllla paia t�d05 os cursos: de 15 a 28 de fevereiro.
, ReRinido 'de aulas em 1 o � "de Ma.ço, • ,

.

: ·21i. ÔfiCl,·
EDIFICIO DO fO\WM - BluiTlj,..GiI

DEPOSITO:
, 5,: Paula, Ah.me�Q Bcníio de Piraciclill'Q1"" '�"", _.

le� ,,_ ...

'Fone 4-0013

Tr.ansporte de Car�as e Encomsfidas
er.tre

Ulmer Laffront
.

\
..

,

.
, ':'" COUCfOr>'
.RIUl,.Malantrãa n.. .. 2.

. i .

--,- --"
, '.

la'lleiro; São Paulo e Porto Alégre, �.

Asústéncia. técnica de cehneci dos advoglldos

.'
.

-

,Arnoldo Puetter
fjbiitaa�"laif(llhos

Absolufei ' segllrllnçll

....._--_.

e arpidez-, a$6;;guradas p�r tres anos óe funcionamento.
ESCRITO'RIO .PARA O VALE DO iTAJA!'
.Rua 15 de Novérnhro nO 415 �. 20 and.ar - sa�.!l ]
tAjt� ti''''A C Bfiitlll·' ) -= B L TI M :B N A 1 Ex;J�t� s/q :lllJl�qll�r ser

!liça U11 ,Illarmoritp,,'
flli.rJ. dos. P.JL_n�'!iras n' 8
Fón'! 1081 Caixa 11Oetal, 48----:-- .

.,:.....__ �-- --

Dr� Gebhardt Hromada, i

'rotura - !e(à);.õ; i"11'-:liido4,,$ de Viena, Allitrio e tio de Janeiro)
"

Gii'llfgi�II.€:llef. do Hos�(iI ,Sa,lito Clltcirin,lÍ ,"
.. :

,!;Ito dturgia, operação, do bociG/. 6õrtamagoi . vill� bili�re51 f Il�,éro,
fk'....... Nillíilcifiii'iio .. ,MDléstiCiS de lenharas. Cifuigiii-plashi:o-.
ois :.•..-. ,'.', .

'

.....
-

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

":" '-"

, Ciíinfffi � �J: IH , fi H .i "lil 11 iiI< 11 � •

.

.

.

IU/MeHAU:;'_ ·H",,1i,,1 Sorora C�tliriiiíi'" -

-.t '

.... 1 maçai prefere-se de' mén�ridtlde,
pilrl! serviços de eilcardenaçãa.

ALFR'Et) KRÉISEL" .,
.

Rua' Pres. Get-ulio Vingas
(entrada 'Casá R.�5smark),

','.

VENDE-SE ,Jotal ou parleildamente
l,OOO lilqueires de terms roas em Lon·.

drinll,
. ,

Tratar com J" Moger -;. Hotel. Elite;
,.

__'a,!U_Ó!P- w,.a �Z.'
D!P JQ

ITranscorr�u õnten, Q,on.iyersário natÍlIi-
." . ó '.

.

' cio do ·estimado. jovem, Gúi- .Brol\C:-e,!;- ,fi-, , •
. ." COMPRA-SE uma eerrorta paro des· iNo dato de hoje festeja seu aniver5�rio ihn do sr, Gustavo Bralld'is, residente em

. .
1

". '.

T'lmb'Ó,
"

! mohto. r-A:-om' ((uót,a pllr,a eXj'iortaço"

InCii'oiicío: o es.timadn cavalheiro sr: Afon-

I
M H t j Elile.

' , . .

"',"
,

('
,. "Tr,ato:,,' .,com, J!,. "ager - o e

,

.

,

N $� tOld�iro, residente nesta cidaáe, ,
,

.

� i Leandro' ·Ftomon�ini '

:.
' D{' díll 25 em diante,

.

'A�rEQ Cordeiro
- ---' w. ..... �-'�-:'" '�.,� f

. _'_' �-' '-. - - -

,

cti�emoroú' 6ntem. seu�(Íni�.et�s:riÍ:l� nata· ..... VÚ,fDE-SÊ o B�:neorio Hotel nl.1
. :". -

. .._�.,::. ," : ..

'd'� C·amboriú.' '. N'egodo' de ocasiõo!
licio o dist,;nto: cavalheiro. :s'r,. l:eandro Fia· ,

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

"

'," .taf·con;. J, M.a\er·-,-., Hotel' Elite
moneini, ,.<ompetellte 'cirurgião dentista re·

sidente em Timb6. ��o 4ki '25 ..em, �)aÍtte. .

!,.. .ii:<!

hA": N····
.

N �f'
....

, S': •
'"

d"'" d'
'."-.

:

'.

aça'o na ' Gele _Q e

ANIYER,SA1í.IOS.

Afonso Cordeiro

Gert '(!rondes

Tambéin" comemOra hoje, seu

falicio a gentil �';nhorita Allrêa
residente 'nesta cidade,

'

..
Qúinto 65 8,15 .

,

. Errai FIYn .� alivia de Havifana - Patrick Knowles _ Nigel ,Bnlce r.� gran
,rIí"z�' éspéia.�iI.!ri de mil emócões "

.
"

", A tARGÂ' DA BRIGADÀ'L1GEIRA"
'

.',
:--' ; .- ri .fil�e' 'li,e se poii� ';hamÍJr: MOIIIUMENTAL! COMPLETO{ASSOWTO!

.'.

a cargo épica de 600 ll!nc�il'OS nG Vale da MartelO mais e�pl)l(jarite' e sen-

scidatiol espetacu lo, ,.de 'ação-' oi romance até hoje filmado.
. ,

Ac��p. ".: C�riípLc·.� _ NQci�nÓr·��- Poro mount jornal
!: ;.

.

'

Jllritéa· 4,00 e 3;00 - BalciÍ'o 3,00· e. 2,06"

�GU��'
.� TE"TA�O DAS

�é$t;NAD.iitiÓ I

o,IlU4�· ali: :GMtD.

_.. �
� .

,;,

. -_.

',o, .

.

, '

'. :: ..... :
-, .

.

�

me o.ag.!'!ãi·-:--50JPáv�'iiIt!o -�, "":,00
;.' .. -:Dr,1f'l "re&l'Tibol3C 1lll"I .. 1 .� .

USINÂ:S CHIM1CAS· BRA
rSiLEIRAS S� ,A.

'1'é. Ppstãl, 1� JABpTICA-
)AL - SaO Paulo

'

":-.

CDIl>

"'\,�.�

JáSper
,

. Dr. Jorge

.0 d o D � o p e 'o i li -e r í a

Dentaduras Ao'atômicas
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HEMORROIDAS
.

.

,

. Varizes (lJ.:êias dilatadas) e lilceru das pernas,
Suá,.ellra sem operação e sem dôr.

Dr. Ali Tabôrda
.

Médico g EspeciaJist�
Doer çJS iRo'fetais' (lístuI8,� . fssura s . reliles· pruridos - oueda
Ou relO,..: etc,) Doenq1s do fSIÔiOftua [g lsltue '- msprpsiiÍ lí ce' ii
do 1S1ilmago. ,e áUDUenH). Intestinos (comes C:âlHcas -

: u.lcetôsa pri1ãn de ventre - amebiail3, etc)
Ccrcçâc, pulll1ões, rins, fígado. búi 90; obesidade, emagrecimento, molâria
Opila5ão (mal, �o terral, erísipelc, eczema, gonorréa, sífilis, etc.

Otinica Médiea de Senhcra«; Homens e OI ianços:
Friarerrnia - Oz�not"ermil/. - E/e/i'{):(,O/lqll,'a,:lio�

Itoupava .Sêca "" BLUMENAU
.- -- -

--��-- '_'--::-y- -_-

--_,....,...,. �,
..---

'. :'ÃÜAN(;Á:S, JOIAS; REL:OGIOS e ARTIGOS fARA PRESENTES.
f�""· •

'APARELHOS DE CHA' e CME' "MAUA"

OFICINA DE OURIVES PROPRIA E CONCERTor, DE RELOGIOS, SERViÇO
. RÀPIDO E GARANTIDO,

Querei� .... Aprender Dançar?
,Inscrevei-vos então, sem perda de tempo, no .ncvo

DANÇ�
que o professor AFFONSO i..ERCHE INI ClARA' DIA 6 DE MAIO VINDOURO

nos 'salõês da S, R, E, "IPIRANGA" _ ltoupava Sêco,

N·. B,: haverá 'oniblls Especial QS i9,30 horas do ponto final (Rua das Pa!meir:1s)

e ÓS 22,00 hçrqs do salão G cidade,

Oferta. Excepcioncll!
Pneuma.ticos

E
ComOrdS d e ar

Ameritanll$, de superior qualida4 e, IlCVI)S, pua carros de passeio,
cíimlfihõe�. ôn;blls

Preços abaixa da tabela
oficial brasi!eí ra

em Clu%�lror, po,to Ew Paulo,
ou e n dotares, CIF Santos,

.

., ll':il hnport<lção- dirltíl

i·
, 'emb.Jrque imediata

�.. '

__
QUALQUER �UANTID' D� A PAHTIR

� -" DI: U V\ PNt u .

.

. .

.

.
- -�

. .

VANTAGENS E�PE(lA(S PAR \
QUI\NTIDADES GRANDf.:�

ftocumn=nos CLm U'UEflCji', anles qll� �e f�Ull.ltl a Quola
que ccn�fOU mas IfCI bu !

BARANOWSKI & (ia. Ltdas
Ruo} Xavier d4' T('{itdô, 121 S'· .�H l<l!! &()I a 8('4 -,

rt>n.e�: '6,'!697 e 61Cll5 -- Teh'qramli�:eARAN- Caixa
Postal ;l}1{i

São P�ulo

Aceitamos Vendedoff s e A/!'!Jites
pftril_ !cú � r.� fl/f(l S {O 13I{1si!

i
! �-====="-===="""'==Z=""""""'iiiiiiOii;i=,,,,�==--=-=========

CI1fH.O. MEDICA

Dr. RUbens Warbach
cO�.e..CÃO _ PLllMÃO - FfGAl)O � INSTES"INOS - RfN$

:HUMATlSMO � jJiATERMIA - RAIOS X ._ n. .. IRg
.tAiiOiPGKAf'A =.- •.-

C�WiÍ� ii iI���:

íWJ, iOM iliITiRC. i:i � N� L�
'C: o N !i ti .t,. í J:., $: \Í�s , tt ii ;;; �;, � i: � ,.:.,.;

'Perdeu se-
.'

Uma Roda Compete para' Cam'inho nette "OPE!." tiO tfQjéto:; entrl!: 'omeio-
,

SI Pede-se a .quem '�ch�ri,-;'entreg.rde e umeoou.
..

,
..

1 __ c,' .
.' �. "

• �lC'� �aias Heri;ig que serú gratificado. ..' -"- '- .' .

Serviço· Nacional de AprenailG�
gem Cemerciel

A v I S o

Á Asscciccéo Comercial e lndus tri:J! de Bli.!menou, comunica' qJle dté

nberto o CURSÓ FUNDAMENTAL do SENAC, 110 Colégio .Sa�ta Aqt�lÍi.�", . .: __

Aulos dió,ias com ex,e�slÍo do. sabodos _ hr:·ório 'dos 19 <is ,i9,39 h��

I Matricula na Secretario do Colégr;;-�'�
CJRSO - inteiramente GRATU (TO.

'-�'. �-
1),',

_ --'-

I· EMPRUÃ DE ARMAZENAGE� ,"I: M P R A"
.

ltda..' .;. ';
<..._��= ...�.-=

'. .

R�a 15 de Novembro. 54 - fundos
.' � :,' 'i' i ,.;,1

.'.,

Recebe quaisquer mercadorias em deposito, menos as, cllnsiclerQlas
.'

perigosos. _ Depósito' amplo e seco, junte ao Porto &e iliullleili:lll.

III
!

i

I �----

,

:Ss'mentes-
!

de Ho rta 1 icas.
,.- .. �� � ..;:��

....ompleta $crtirnllr.to, 'Accibcimcs;'Q,f

recebçr dI! Fronc;;CI li dos Ést"iCl�:, U,ni'7' .

. Sementes . de cebolQs périfQrme ,d�·
.

Rio Grande. e amarelo da$ 'C�n�fiqs,� ,

'

... ,

. Fornecemos tall'be�' p'élo : RE:em'ó(- �',
"

';,

das.
: "0

'0 Postal -. P�pam listás gnitis�
r E R A S E N S, R I o C L A' R o'; 'oj_ T D A.

.
CAIXA POSTAL 3686 - TEL_. &.'405·· :'

RUA i..léEi\Ó SACARO' 651 _.;. 1�, AN�AR - s. PAUl.Q,I
..... :".

",::'..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIl\RfO MATUTINO

o frenesi nes meios pesredistcs con

tinua. Os politicas andam às tantas,
un-, se imaginando eleitores do snr.

Sedu'chi - bem poucos, por sinal -

outros de vistas fixas no duo Nóbrega
Melro.

Que há (:i!cordancia quanto á can

didatura Beducshi, é causo certa. Tão

certo como o cfostcmentc do snr .

Bruno "Caveira" da Prefeitura.
O foto é que 0, Hsionomlcs pesse

distes andam Iechcdo-. Exceção do

Nólm;tjil, que, nestes ulrtmos dias,
VF.:m srrlVi�dt), es.conrlntO'ifirnente. um

scrrisn Ó f{obelfiic:.
f o �I;n; f. qi!- muitos s� sentem

mel com (1 �nrri�n GiÍ vr;!iiku,'€�ctiVGo.
P"'r q;if'?l
Orti" o Bediri"hi e�t� cheh-íind(j G

CG'll ViEr, ..

G r;�/j!iim. ôntem cedo, regorgitavú
,-,; 'f'Ci"f:-o"!i. O vozerio €f!l intensa.
fm um:; ,:,p' ,-, fiih'ii1; ,onde se S�Il

i "';=j,�'jõi fe=-�t'�:.r(;;·Si udenisms e até um

r;-: ::i'i,;C'l f"iií,1i�jji i�1s :2' cometncvc o

,--�:;; -; r:1i;i i: ,i.?', n':':j Guveriíodüi te-

Qual � "qtit -. cfir'�c:.: 'um dos mais

ri':;�::i2;Ú!'S - cQ::i�e=Q mu�to hem o

r-c;;,!Sm:;:;liÍln.. P (} ��� �hC:;ii;;Z de 'i

b-n�ci1<i; o oficia' �2 �?te íOi1go� CHiOS.
• 't=:"fi-P.i€m f? verfi"o' cümo' F-ie Gla9nr�
qUGiiili�r' ,�ciiyo '�frio n(irG G sua ps;

rn�".�i1dá "'Úi Prefeitiiiú.

)T
i'restu'çõ" ,k cantos Ijuonto (ia ro

c:Gnllil1ento ri') oçuc�r,. elo' 90%01ino,
liquidação' do "cambio" do trigo, maior

venda dos fossa, "OMS" etc. etc ..

Político colcdo é o Gil Fausto. Cha-

mam-no garça orisca . O Joõo da

Mata, do Representação Popular, é
é que o chamo assim. Outro;, tam-

bém.

N6� ainda não atinamos com a

I erfíd;o do tenente. O foto é Que

o (:�stacaclo procer pessedisto age
muito cauta'osemente e com descon

fiança, nõo �e sabendo nunco os in

rcnções .

BOfH, mns? Quem o sohe ...

HE�t€ ii1UiHfrll'G1 i'H'H' êXêmpiú, esiú

o sr, D€du5.chi (€ffn ,ln sua �óíidii;ic
(1'1ff.-?

E:m �;:; tlntanda di) Gil Tudo ji-ii�o
f.._"',�ifi'G,'ia ri,iWHJri f!m iji,Hiifs iú1t1 da�
Cilf\CÓO.

�Ie e,tJ [Oh] êie 11H"·fõl0 ...

ti: f'ti:' li!i/"rn'l1 o li O' I: em

d- m de"lfknln·:.:. ;,hiiro nfiiis di)
i'li ..;) li EM fj,it:i.o:i' derrúiodu truholhisto
Del fAlr;:hi. íifJÓS Q n��ii't4dn do plai
ti) de í9. Tumhém nilzt é fiüra me

nos, Qjie Íí:n: c tiiunV;;lltc? Nadar
Cib-Gi;;�·.�meiite nadc .

���:f� C 8:;1::râ �-;I vn:i.:s eQr.� O jor
r;:;;; O Haufs cem c P:::;:;.at6i € o- i"!.o

cii'igi�F.�f �çfjii'ibnrc(md;; i,ma pa::tu, ri?
tiffi iüliG P4lG niilrn .. ii2iii Só""ite G 'rUE'
fazFr.

'

O mê'lwf t: tülar em f)üi;ticú. DiÚ
a dE:orientúçõo do Ro(4ti9iJe�1 que,

coitado, se ihw<j;;1ii com li bossü jloíi
·fie'! .

Niio r, e',!w' deie. t' moi do ter-

ciais para

Yes, Anúade Gil e Wo!demar Ferreira,

U_D.NfJ
das ·/e.;s

rc . o Rodrigues nasceu em Itojo'.
Lá, ou se é político, ou se vegeto.
O Rodrigues, de menina, sentiu o va-'

caçôo. Fez-se político por :nfluen

cio do terra. Há mal nisso? Ne

nhum. Hoje, os que o combatem,
ignoram o seu ideu'ismo. Nõo im

I.orto Que oU. D. t>l., em Bfumcnau,
nêo tenha eleito um deputado, a es

sencicl é lut ir , E o Rodrigues con

I :,'UO lutcndo ,

A principio pela .uo ccndidcture .

Hoie, pelo cundidoturo de outro. O

p, incipul ,.J l.Gminh�1r. Ir p.ui"i1 (i hen-

E, i1��iiii; n ;ii'eí.jUi�j.1 RorHit]{iE:S1 vüi

fiiffif i;.df: ti ;..t;:HHi sina .

n � r r í'f ii '"'Ij fÁ;:-.- ,"t f '1 í fkHlllu

�';rt as. S. S. neste lfigo político é

lrcbillssimo. S. 5., no Carlos Go

me-, uuondo do reunido rrp'iil'd� r=!o
0:..'. Aderbtj(I ussunriu fi U,feroil<:fi dai

12 i" ;'�i�[lllHnu i�€ tniyii2,
-- Que dii4bil, qua tiiih.1 o lAtire

cem aquilo?
ttr.ie1 ns ccusc, e-tão dares
O =r. Freitas J\1F.iiO qUE! até nQ

j:"::::H;:C� d'::;:l p;:;?:::ad.:;::: !?� m::mt;nr.:7
GTa:t ..-;:ia rl;4 Foi;t�':QJ fliic�QI1 c:: f:�e
m�;,[;'l: di=;5id2�ÜêS dI P., S. D. e in-
d:::(ii'11 um CGtididíito de E?,;touro Li
Pi';.fi;iÍ iiI I, '1'15 r,,()x;hno� f-tf-;1,1f�'i
O !:r. Sieb�rt juro por f od"o; ;';

"l�\f,..'i tf�!(! () sr. Vilor p_�j';nn J 11

I cundiduio que c.�dimi(jrá fi malogrúda

,'. eco ;'.1,'1 uro Bedll�clti .

- - ..._�_._-----

asobre
do o gcr/GI'nO rG.

(Echou hoje fi t3cola de MecikiiJiJ daqui

! ê obrigou 0,5 esl'udewles o limparem com

os proíJrius camisas oS ofensa, contia o

e §pf til regime gravadas nas paredes do edifício
do e:cola. 05 estudante, reuniram-se
ônl'em num C'omic;o de f,rotésto contra o

cecreto que proiltia as reuniões dos es-
i

ludonte$. Contudo, nõo se sabe eXQ-

ff

pOlti)
de{;l�iação

estudar

Centro� deverá solicitar, por intermeri'o

Rio, 30 I M�ridiclToll - Reuniu-se saÍ> i com a finalidade de planeojr o Úabalho .Ia Ordem e ..r·titulo dos Advogados, de
.
o

. pr�sidencb �o sr .. JO.é Americo a �o-I de re�is�o_ dos lei, do pais, no sentido do I lodo� os juri;tos e advogadas, bem como

m!3S00 ExecutlYa da UDN, tendo sido Constltulçao de 18 de Setembro. Á Co- d� Imprens� e redia, ecpeciolmente dos
feito �. exame. da. situação politica geral: �issão dev:r� propor a criação. de c�mi';-

'

que comunguem cam as ideias e propo
do paiS, particularmente de alguns E,- i �oes espeCIaiS � apresentar a Comhsão sitos do UDN, informe, sobre textos clíg
lodos. ficou resotvida a criação da coo. i Executivo da UDN os nomes que as de- no' tle imediato rev',ão jó observados no

mi 'iio central composto de André T0- I verão compor. Dada o exten,ão d 1 t,- cYcrcióo de �uos otividodes habituais.
IilO% PereilO, José Anabuco, Oscar Ste- I rdo que lhe foi otribui('o, o Comissão ,Além do cooperação indispensavel des:.es

�-- -

Iniciada a lufã-pe'a·
, II

In.eSla
8;cir.I�'a� Minerva
Legitin10 Tarpado Alemão

Pro 'idocimo (1 Cia. Ltda.

BLUMENAU

o

elementos, deverá ("nda o comissão �o

licitar o U. N. E. e U. M. E o livre
inscrição de estudantes de direito, de-

s-

�

çao

de
LONDRES, 30 iUnitedl - A

Moscou transmitindo
I

I rante o segundo ano do atual plano quin-
I .

i quenol,
.i St'vieti.ca avança

.

a passos largos, "coisa

I
diferente para os países estrangejro�".

Semenow declarou que nos Estados Uni

_ doo, um país ric� e capitalista, o pro-

Rio, 30 (M"ridi1lllúll -- (} Ministro do

jWiliça fnlcnde á Agencia Meriidonol,
twie, no Cotete, declerou que .dverscs

correntes politicas do Parlamento estão

�. j ",,'!ndo e reforllliJ do ortiljo. dose do

�hJ dos disposições COilstituciojlüis trán"

,;tori05, com (I úhieiivo de €Xtingilir

A EXTINÇÃO DOS

ADMINISTRATIVOS DOS ESTADOS

I
L
I

I'� -- .. - -'

I os ESTUDANTES
C"rui Thaler-Genebra, 30 Wl1,tedJ -

P01{TUGUESES O .;'. GUl10r M}'rual, secretório do recem

fU:ldaüa comissão economic:1 europeia,
declarou que encara com otimismo o pri
'lH:ira réunióo ac;ui, sexta feiro, '\) que

.não �ub5tim(l (5 dificuldades que enfren

(,I (l Europa ;ICfil (l re,lo1u"'lÇÕO da Quer-

MANIFESTAM SE CONT({A

SALAZI,R

ch,; todos o: membro', euopeus dll� na

ç�e> unidas, 'C'f'tlo que 05 Estudo.: Uni-
du, cOhleçorão n� discussões sobre () me

ledo de recon<,rru;r e fornece o economia

europeia. T ',lIa-se da primeiro grande
j-rda confiado 00 orgão das Naçães

Myedlo ,que ocupava oLJ"i:las. O sr.

,
r- ,',0 CC, Ministro do Comercio el::! Sue

I·-I�,.t"�e o GlI€ o: e'tud,n{co; csrQvam: r:r, (1!1te da nomeação paro representon
rrete'tondo. O diretor ,:n estabele-::i- ! to r'" c'h no Conferencia In!emaciono!
menta, sr. Antonio Flores, segundo aoun- I <", Comercio, di's� que nó? espero-se o

cio '-e, renunciou em 5ino� de protesto I f -
• r' d I" L ,- d'.

•
r -nc'omcnro �e gran es rnll�s .me 10-

I � ·"-C;:!8. ccre c>cntanda

r:-': ET hJ

__ .___ ,'p ,: .
... I rr.uce.

[arlli":tl)-or'J cnrnn OUXl ",res f'l .... i rl>:-or� C'tr.nçJo: em primeir'l lugar, a

l'nlJolho dr: revisêio das !ei�. A Comíssã'l i -O"-j"I�,jG !:l� �oíses devo<taclos ria Eu

E"ec�tjva estabeleceu ou�ras nOrmas P:l-
I
rr"'l, 'ÇO'i'O a <le!gica, Rus,io, Tchecasloya

.., +t' ... l,--IL,� .f, ("l1>11i'isÕO Executiva" cei1� 1 (",'10, Djn�mflrc"', FrançoJ Grecio, Pofonia,
trai de revi,ãa -clcs leis. !

Ncn:c"o e �ulra: nações.

Leyamos ao conhecimento

mento a RESTAURANT do clube,

ra,· e das 17 .ós 21 horas.

f. G.

Os revoltosos
de combater n� exercit3� �eJ»ubljca�os

Botovia, 30 (United - Por James Ap'l riiorio de SunL:an6, tllfunCÍou que unidade� tégico:. Em� líder pur�iu hoje j)ãra o

I
plegotel - O jornal holandês "Algenwill de varias grupos armado,. provocarem a inferiO! afim de assumir a direcão do lu-

I d· I " bl '" d "
"Jtu P'I independt.'''cio �udaneso nos Esta- te,. Os detalhe,,' de c,hoques is'ola(lo� so-or; !sc le lJug Ou, e OQüoung, do ter-
do, Unidas do lo&"",,,ío, sob a chefio e'cos�oS aqu:, embora se tenha eviden-

:.
,h dr. S"ekarno. Àcrescenl'Ou que os ciado Que a luto se trova, ri!] maior par-

,
I forc'" �undonesos Dos�uem b9m equipa- te, na zona ocidental de Java. Os lide ..

I pÓll1cnlo, co�duzinclo' a luta contra ore, sundlllleses reéu'oram-se a dor os
éY.Crcil0 rcpu[;!icono. O jornal tlíz que n,mes sob prN;>xlo de que i�to po(jerio
u, unit!ad.,s �jIHiftJ"1 (j'. hostilidades co ..;, n,'�",' (j' vida. () dr. J. li. Wllildrpotz.
a mil.;cl'l de L<i:il'fli Il."jat, .,;.en:ito mu- c ... ;;�€lheif(J dD rÚa· comis,ário vim Mook;

I �ii.","�:'i12es. .l1m _l:d�r slIrl!lIleS declarou di! rS'iiHltrJ5 indonésios, negoLl-oe a fa<:er
'<-ulm ..u,o d2 B.zb;;2.fC'fl fJ o e:;:e:rdta dr-! _cnm(:Iitádc3 uaté qii'e t€lí.hamos pnrmer.o-

II
é Ur;ii2d Pie:--; y\h1" um h�rnem GU�� !!211 I,� O� d�:l�ihG�) EF:Íi:i" ufi=:i�� cbtld':J�

-kD�
�

�l: iii;I:i;) d�f ;;:vüít'l! \:b-� G,t.JB c:; a"ii; f:ibr.J GIiE! (1 iut::; Eiifgid::: li;; cinco

\ rei,.ü�to:-flE rí:,:"eher;ih� úr,ier;� l� (;nmb�t�1J f n,t1!: ú:IÍ:'? KiH>,V'õf, e laii.ho&m ilr.:t�a ç�is

lIHG'to�:" ''',Ebp/mll orden, (l" combnt..r! i" ,H'I,j,ofi,il,)G. O:; o!rei'v",lõres, pií,m,
O c�prc,to iO,)',I;t',o. l� "onde q!f€

- ! ..

I 'f'
'.

J �
>

• II

", ...... ""IIJ r que en· I �ii. (/th'lt U (IS ÇJ (li_::; soure 05 perdas dos
ccnrf(�I!i f fiO·, F'Jfites, i'OdOVEOS, Cnct'U:i.d- i I't:"put,konns da duas dlVisÕG, anunc13-
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