
Os liíOSfS8 Inôianos Traoalham Pola Lioortação Da ·Inrtia Do Domínio Britanico
�'-
"_;,'.

, Rió� 3 (M�ridional) o mensalmente para o Rio 1600

pr:ef�ito Hildebrando Cois de-. toneladas de carne desossada,
dáiou ao "Diario da,'Nõité" : de primeira qualidade. Entre

qúe i_) . presidente Dutra está i outras' providencias i�formou.
inter:e$sado·· em proporcionar: o sr. Hildebrando GOlS, a Se�

8.0 �:vo da capital m�lhor su�! cretaria da Agricultura pro

pri��nto dê . generos alime�;.' pôs a construção de frigorifi-

gem , Adianta que o·' snr .

. Washington Luiz
.

regressará
num 'návio juntamente com o

I., .,' -,
. ',' .

.

,

"

..r ;: Antonio Prado JU'nior, seu
, l,v,êlho amigo, que 5�gUirá nos

': pro�imo� dias para �& Estados

, 'IUJÍi�ós,�' esse fim'. : •.
-- -- -- -- Goiania, 3 (Meridional) .:._

'�. HOMOI:.()GAÇ:ÃO DO A comissão encarregada de

,CONVENIO B�AS[- elaborar o projéto da Consci-

LEIRO:ARGENTINO tuição vem trabalhando 10

.: , ,,'
.

horas por dia, mantendo-se em

:Rio, -. 3,
.' (Meridional) , '.,- O sessão permanente.

j cOlJ.vemo
' comercial. ,as5inado

.

Segundo divulga-se, a co

'; e�tr� o .Brasil e, a Argentina missão incluiu no projéto o
., :lerá' súbmetido, . nos. proximos
I dias, '

.

á con5ideraÇ.�ó' do . Par-
lamento"para fins'de homolo- A lF( re'cj;)bega,ção �

. Prevê-se que o assu�-'
L '

"

l( �

to próvocará grandes<Cle�ates. UM MEMORIAL DE DOM CARLOS DUARTE PEDINDO
tudo :sobre'o carater'unilateral'
#0' â<;9rg�,,_'qu�_'.J�YQi-ece .ex-

O FECHAMENTO lJAQUEU; PARTiDO,
dusiva:mênte ii Arg.enti�a , Rio, 3 (Meridional) -. Um I dindo o fechameJ).ló da L!g�..

. .
' .--'-.- ....---- vetopertino informa que Dom :EJeitoraI CatoliclJ, denúnci;n�

diretor dei E. F,,, s. C. �:I:e��I�:tt d1;�;i::d1�ín��I�:ti�:{i:ua�uaeti;��:::� ;�c���
tas autor.idades do pais, pe- ções internacionais",

,

_.;.._..;_.,.;.._..__...:.._-'- --__,-----:--------:-- --�----------� Nus meio. lerroviórios do Vale do Ito--!l(
jaí causo� � melbor i�'Dressõo o' recente I '_

'.

A Ru'.. s·--s-I·a ent'-rav.a as negOCJ·açNoes
decreto do Go;'enador.t!� ESfodo.·nomel.!!l-I·l-

'_
,

do () Dr. Antônio" Vitorino .A'vilo Filho

DC1ra exercer a. fU!lç6es dt Diretor" d!! Es-

I trllda le Ferro ,Santo Cntarina,' n1I vago

M U N D I A L �e�:�dope�o=ne�ra:oledmenfo do dr. Hum-

..

:me iação r asi
..

'

,: ula
expreSSivo .te/earama de solic(rtlr.i.ildado do presidente do
���d·5r:;E��::,:;�, '

.

Uruguai tIO. govêf!110 brasileiro
pl'�8idénfe , «a Republica do

'

"

'.
.
.' - " ,',

Uruguai, t> ,seguinte telegra-
I

cana, Compraz-me saudar

I
Brasil, ao mesmo �em�o que�hOmati

Derreia".
,. j d? pre6idente do pru!fUai, en- I rece.ber

o telegruma que V.

ma: .'UEm nome. do povo e do Fraierruilsrumre o povo e o go- formulo votos rnau sinceros O general Dulra, €,n -res- lJuiu-1:h� o 6egu,nle letegt'a� Excia . tne dIrIgiu. Como

govêrno dá Republica Orien- vemo dos Estados Unidos do por :lUa ventura pessoal (a) posta ao despacho telégrtJ'fiço ma:' uTive a g'rande. honra de presidente do« Estados Uni

bit do UrüJlt.,ai é-me gmto
fàzei', chegar, a V. Excla, o

le'&f.emarulO
. >da profunJa e.

,

'ttrÍJcnfe. �4TiTaç�0 r= de8� I
perto« rto :Urugtuü (} ge3to'
fraterno, generoso e valente Iqf,:l� feev'éi Y' .. Excia . , 'de pôr
Iim)6' lufa sangifmta qu.e.

.

nulntêm. 'P" �iT1nãoa para

k1iàioE:, alá' com aue . V Ex
dá. .ftonrol.( a' fidalga e no=

"re condut-a internacional do,

B�a�il. Aproveito tI ?portu-I
niJ-aJ,e com que. me brinda Vo
Exéia. com esta

. patriótica
-,

d'écilf.ão para expressar o de-!ANO IV
�ejo do. IJovêrno que presido I

-_......._._"""'..........-......

d� Ver fôdas as republicos ir-I O Presidente da Repablica
mãa" americanas unidas pelo visitará Juiz de Fõra

éxemplo brasileiro. de inter
pt1r. em conjunto, seutS bons Rio, 3 (M.) _. O presiden
l)liciQs parCf' que

.

cesse a tra· te Dutra vsiitarár no dia 23,
géâ.iá paraguaia, por inter-! Juiz de Fôra, onde presidirá
n'tidio da Uniã'O Par. Ameri- diversas inaugurações.

o r
. dos tia Brasil. em 1'W!!!�'do VC�

I uo e ,ln gQ!J�rno da RepubH.�

\ co Oriental do U?"uguai, tes

temunhando a entusiastica
solidariedade ao desígnio. 'd«
pôr fim .á contenda que faz;
dcrrarnar, nest-e momento; '""
sangae generoso dos nosso<!

irmãos do Paraguai. Muito
sensibllisou a apreciação de
V. Exeia , sôlrre a condsü«
internacional do Brasil, sem-
pre inspirada no.<r principias
de coniraternidade america-

na e em harmonia com (1 �s·
1)irito das republicas irmãe,
Confiemos em que serão co

roados de êxito' os n_OI'!!UJ!!

propósitos de mediação que
têm a prestigia-los a alta 0.1$'

torldade de V, Excia . e o CD-Diretor..Gerente� Rinaldo Feltrin
pirite de concórdia continen
tal. Apraz-me enviar a nes

fia saudação fraternal ao. po
oo e ao govêrno da Renublica
Oriental' do Uruguai � expri
mir os nOfiSOS melhores dese
JOS pela Vtmtura pelumal

'

de:

BLUMENAU NUMERO 880

Regulando o Fucionamento
das estações de rádio

Rio, 3 (M.) m O sr . M i
nistro da V'iação acaba de de
terfuinar que as transferencias
de concessões das estações,
têm de ter sua autorização.

V. Excia. (a) IIurleo 'Da-llio, 3 (Meridional) O
sr , Washington Luiz regres
sará brevemente ao Brasil.
segundo anuncia um, vesperti-
no, garantindo que o governo
norte americano Ja colocou

D1anda ... 'um avião á sua disposição pa
ra transporlar a 'l>ua baga-

o regresso ao· país do
. sr, Washington ·luiz

tra" .

- -- -_ -- -.-

A Assembleia em
I".!

sessao secreta
'

. .#

ra carne
Rio

diepositivu ti", tendência par
Iamentar-ista, segundo o qual
o chefe do executivo só pode-

�,ensalm fnre, para o
rã nomear os Secretários' 'de
Estado e outros i\uxiilares me
diante a aprovação de doi�
terços da Assembléia_

i,' instruções internarionaisT,-
'.;;/.

-Pilu,I..., UR:�•.
�EMEfJIO COtmlA' os.

.

)!,AUS
" •

oos' .lUNS "" .•• ;.

o novo

PtofLJ h rL'1 �

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

fõrç3

A designação' doq!!e!e di,stilifo, e�ge
!!heiro para OCtlpnr as elev!!das funções.d!lão podia deixar ..is ser !!lOis justa e !lcer I. .

O
todo, porqu'anto o' dr, Antônio' A:vila Fi- .

,

'

,�c, q!!e hei longl}; anos vinha eXerCe!IC!!!

A PAZ ,par.a O

Rit)
desco ngestionoment-J

Alfandega laní
(nerf:adorias

do pôrtô
dasdivBrgênc13s sôbre a c�iação da

policía\ cJas nações unIdas
têndas ocidentab, de que a

o cargo de diretor-adjunto doqUlila ,fé�ro- Ri!;'; 3, (Mérir!io!!�l)
.

1
- dR" r 't f r ViCi, em cujo cargo 5:5, sempre ,eviklénciou Diante da ineficienda da:!

L�ki;, §t!cce�5. :3 (Unitecl) RUMia repe .. e a :mgestao e ussla1" procure, l�ll ar a -o 8

fJ "la cOmnetêllcia i profeciêl!Cla pra dOd"
..,.'

.

� E�i;'ltem fl!!lda� divergen� por ba5cIJ á disposição" das ça po leial mundla a forma- . y
.

• •

,.

-

me 1 Ag recentemente ado-
.

'

'1' d
-

ça-o ler're"lre" E"�a "1'1ua",a-o fissiDPlO.I; tem aemo!l!;traclo' alta .;compre- ··t.adaa par" o' de'co'n'g�...tlOona-
c!a�

.. entre a Ru:;:;ia e as po- forças' mI !tares as naçoes '" ., . "'..., .,..
"" ., ..

.• '.l "d 3 O·'
- dar·l'a a� naça-o com al·01" ex' ensiío e senso de responsabilidade . "0

I'
menlp • do' cal'.. do' p'o"l'to' do

ttlncla3 oCluentais, no que se um aa o
o
-- 1> CInCO gran- .

.

- -

- "

refére a criação da força po. des co�cordal'am, tacitamente' pàD;são ��rritorial e maior po- desempenho de sua missão .. '.' ,

.

Rio; ·onde.t<melada,s·dé· itterca-

Heiál mundi:a:I das nações uni- em que essa força jamais po- d;rl?dmddltar humdano, ªb5upe- Embom. tardiamente, cill�primentQmos ,:dori!l3 continuam, apoclrec(!nclo

d�t!/ Afirma-se que decorre� derá agir contra nenhum de- norl a e marca a 50 re o o ilustre engenheiro !,otríéio pela horlfo-! noa ármazens, o>sr·. Francis

riq:' Í!luitos meséti, quiçá anos, les, enquanto desfrutarem do rel>to do mundo. sa investidura,
'

. co Baden.es, In&p�tor:Geral da

!tntes de que a O, N. U. con� direito de véto no Conselho
te

c cõm UlS meio15 fi5!COS para de Segurança; 4" - A Rus

coni�r ou impedir 03 agres50- sia insiste em retirar az tro

rés:" pas das naçõ�s unidas do país
A:-pa!"pw.. ito� foi revelado, onde hajam intervido, dentro

hoje,>um relatorio do Comité de 39 dias, depois de haver BORDO 00 CONSTELATION

<do Estado Maior MJiitar das sido sufocado o disturbio in- DEIRANTE", H.r,p.-p.c.G.

Naçêi�� Unidas, no qual se I ternacional; 5° - A Russia (Entre _Recife!) Dakar)

d�ç,�rram 05 seguintes J?on-! 5� opõe a um acordo defin!�
t05:,'::' /

. bvo sobre poderosa força ae- -,Há três a.nos snClmtrei na Florida o

1",- A Ru§�ia inssiste em rea das nações unidas, de am

(J!.!-e" as gràndel> potências de- pIo raio de ação para servi
'Vem' ':contribuir para as forças ços extraordinarios.

polic,.iais �as. nações unidas, I
O relatori?, que consta de

COm.. co�tm�entes terrestres'j zessenta paginas, revela, pela
maritimo.$ e. aéreos; 2° - A primeira temor das po-
�----,------------------------------------�----------------�--,

A o
" .

f1ereCIVf·,S
AlfandegE'" convocou uma reu· clade de gs!!e!'tli:, d!_''Ve!'so.!l.; ee!!
nião para trataI' do a5sunto. do Im/{eridas ''\Ta!'iaa medidas.
Comparecrram 05 srs. Miran-: Foi al�itrada a apre!;tmtAção
da Carvalho. Superintendente da exposição de inotivoã -!!o
dos Despachantes Aduaneiros!'
e outros interessados no as- Ministro
sunto. Depois de feita a apre-' tamente,
sentação da situação, do cais Imente a

do porto, o 51'. Badenes mos-

trou, com dados numerosos, o '1.ue foÍ aprovado por unan!m!
decrescimo de 350/0 havido I ch.de - Na expos.ição é !3ugeri
nos ultimos dias na retirada I da ao Minilllro da F,.n�enda a

de mercadorias dos armazens' ..,provação de proYidenda�
pelos importadores, o que vem

I
que permitam a Alfandega o

determinando novamente a a-' c.onficso das merca.doria:; con
cumulação de grande quanti-! sideradas pereciveis e que nãi.o

CONTINUA EM CRISE ,que não forem �etirada5 deu

O PORTO DO RIO tro ele quinze dias a partir do

Rio, 3 (Meridional) - A- seu df"iSQmbarqu,e oe a ..'cnda'
firma um matutino que o por- em leilão. Outras mercadori�1I
to do Rio continua em crise, I

publicando as reclamações dos :wfrerãcy <l mesma medida

despachantes e conferentes dentro do prazo dI'! �e§,seni:a

contra a sua administração. dias.

da Fazenda, imedi8-
relatando mhmCiou!�
1"ituação do.. ' cai�. o

•

��el()j()aria SUiçQ ,ASSIS: ClIATE"'-UBR1AND

\

r

mostiço nacil»!gl. ('ienç60 e' de 'JIll cuidado de tal formo
cabine elo guorni�ão minuciosos que, examinando os miudos de
ár, e sent'ondo lia lado 'UiT' ".Cbn5telation", os porl'l'1€nores do ;;uo

Airway. ümg escola, para. formação das

I
de, piloto; po(!eremo� fuer ideia. das !JrE'- n:onobroo n0 ar e em terro, é aue se terr.

seus pilotos que de.em tremar no cruza- cauções que oqui se tomam ;>aro. segu- o explicc.;õ" p2rfei!o poro 05 niveis de

!l,enro deste Ocear,o. Chamavo-se o' es- ra!lça do .óo e dos passageiros;. As ins- seg'Jronço COnl qu" " Pano;r co,-,., estt:;

donre m'ajor Aftollso Parreiras Hor�a. buções, escritos em portvgêes·.e iflgléf, espGlrtes do firmamen:a ... , ." .....

Mas, isto era 010 tempo dos affonsinhos. são para ante, do partido, parl( Q por- .. En1 1'24 vôos, em 1946 e mais 96 em

Hoje, " outro Parreiras Horta, seu ir- t;da e tntes do aeronave fazer' � taxi na ·i 9·17, a compcnlúl trabalhou com 11 C%

n',ão Carlos, mineiro de boa cepa, foz ri 1 pista. Depois elos envolvem outfos: reco- .'dF �eguronça total E de regularidade a

cu,so de capitão n� Ponair do Brasil, tre- mendações tôo estritos, como· ci�: primei- b,oIulG Sua re\)ClTOç:50 é o do Llilica enl

paGO no lombo c!e um Çonstelotion, tio '. ros, poro a decolagem, depoi� ":dCl. pClU50 pte-:.o cruzonoü J Atiantico, 00· norie ou

Rio "O Cairo. A Panair do Br.asil abraça e estacionamenh d" avião. A Sant;' Mn- O�) ,�'u!, que manjem d;sciplinu dos ape

três continentes e dois mundos - coisa OrE Igreja não • mai sscvero, nos seuS rQri�s .. E' ela quem mantem igualmen·
aue até hoje Sta fin, Trumon nem Bevin n,andamentos paro conserver CI castidade n a recorde da utifização do material

A FAMOSA "TOWEN BRIDGE", DE

TRUIDA EM 1886 - 94; (BNS) .

lograram cansegui�lo, Ela está entr� o r:n corpo e da olmo nos domingo�' e festas "Co�5telationu, no mundo, Nenhuma 011-

ocidente e o oriente, unindo-os
.

no céu e ck guorda quonh) Q Panoir, via-vis dI) tro o nivela, quanto mais II supera�. seio
na terra. A grande empresa mista que pessoal de vôo, poro gorantir' a.�'pelo dos\, no.' Estodós U"idas, seja n a�ufopa .. Ao Nova .DeH�j. 3 (United) - i

é
.

lmvn1.t.k�>3·n:!r', clia!!e R1'!.�

congrega, numa, feliz combinação finan. ljue viajam nas suos oeronaves;:','E' tudo lI,cabor de ler aqui o borda o ultimo te- ,10 premler :;l� C:. P. Ramas-lmaswany, que alcançou um

ceiro,.' capitais outoctones e americanos, U"'. catecismo rigorosíssimo que ,o coman'jlatoriD do· Panair do Brasil, correspon- f wamy, do prInCIpado de Tra-I acordo com oS principaia.'
é ela mesma quem se incumbe de for";ar dante tem que Jizer e repet!r Pbra' Ó c�-' dcn�o' ao exercido de �946, eu disse CIO vaneore. d�darou categori-I P?rt�;los politicOJ; para

_ divi:
com o Qssistencia, é verdade, de técnicos piloto, e o engMheiro de voo,' li os dOIs, prElSlqente Paulo SampaIO: camente, hOJe, que o seu Es-, dl-la. A :lua declaraçao fOI

norte-omericanos, seus proprios -pil�tos, quI': lhe .confirmarem frase po.� frose. Des I -"Este, tento pode ser o relatorio de tado d�ve separar-se �o resto;mais um golpe ?as ;speran
po,o travessia do Atlantico Sul. Este co- de o igniçã(l desligod" e o pr�55ão nos

I
uma companhia dI' aviação como de lima

t
da Indla, quando ?S mgleses j ças �e manter. '-lnido este paí�

mandante Carlos Pa.rrt:iras Horta, da an. heiso, acima de 1 000 PDlegadoS, até a relojt'ariQ suiço, A regularidade � a mes- a,bandonarem O palS no pro�: depOIS de se JIbertar do dom i..,
,

.

I' o "A I d' 'd
I •

b'
.

'

tíga Iteserva Nova!, CQI!l 10 mil horas de dos vrJÇUO$ r lu.: no;; cintos, ,dos instru- m!l". Xlmo ano, n UI, unI a I nlO l'ltauIC\:> ,

o prJncjpad.o de

core deve Sep3raf'�Se
""-

da Jedia

Travan-
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CASA DO AMEP.1CANO S. A.

CC!:'" 20 �1l0 15 n. 487

PEÇAS FORO

- ADVOGADO -

sr. j
1
,

�$tti�6�,!j
It!wa 15 dE: N"'''�''r(l W43'
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123 - Te!efo�", 1139

FlEIRí[OS
triia�icos

r·

deSPÓI'tista Berg:» (JlJeé
iii ..

' .7

a'�rdor' e clísciplilJ-a,

r s
fabricação de massas i

(;'j .. I
aHm15nth;iag� ·Para pedi�05 'dos eenhcree: eemerciantés a�.I!!:e'!!tleremos pelo telefonfi; 1326.
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MACAHRAO, SPAGHETTI, TALHAFHM? ALETRIA E DI-1

1

VER305 TIPOS PARA 'SO?A§, VEJAM A l\'IARCA 1

S!'B LI

cientifico mndernD�

I
I

e!iHi::::! ':;;1 9::-;;1 - TI'C!trHí1Ento p-eb'j!
Cir.rltH U!rro-CU!"t:::!5 t

C:""u!tcr,o: - Tre"'esso -1 de fe,!;r�irn I
.. ,. ,... ,
rrel:!O- rt::ltê:t l

OpEr�ç�e5-= ��;pito;s __ I
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Um,; g:!ita Hhmm CC'l1 3 regi51'ros ei [)r� J-lerbertGeorg
12D ba;:-.ns em perf�ito e3fado qucsi i10- I
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I

!r:'nm.ga animados com o 1'e

sultado das :n�gata3 reaHsadas I

:;;'!!l Blumenau, se animaram
: para as [me sevão disputados
I

'1' 1'>.1·
• em F!nr!!1apo_m, em novem-

. t�:oc'e, e p!'<!:"a isso ,já fizeram a
i E�,,!:lJm€�Hja de um novo

Hout-

� i;p� q.UO �.�U i1ltl'lC'� 1'1n� I i ri !B Jd�' li ' �!�:�:" l:��i�: ;:::1(1:5d�o;��:
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Ulmêr iahtEste iI; o ��

J O R N· J\ Li �W'() ,,?lH� detlt!stas e _OI!.
: riYGs eede-se !tmmrar dire-

G fotos "I ,:?x18 ntis I
-

tam:nt�
.

�_J.,,\,� :_'�H" t·'r!!. V\�..'!ood I
R<cm�temc, f.Eb Reemhclso Postal - a

t� fi : él

I_
• [: '"y peço do dic, puro qculquer parte do Bre-

�H... produtos quinicemente prepcrcdos e,

I q�"!JtEs gomnlido; c�tlfo;me' cnalise do

Ct'$ so.m:l "e;rmkH}�50
I

C�SG d" Mneda do Rio de Jcneiro -

e, Af�M,f� Cat"!7ifO I' Oure, rr�tl!, P!!:!tin:, O!.oro-p�atinado, S�l-
c» �.",,,,-J ",a 'li�, �f� _ ni�· dos, em lnminus, dlSC05 e, prne para fins
�,T. S-�"Q:.y ....",�.:!!;:J ...':'_..q.::;..� nGt......

__ __ __
odcntclacicos e [latiJ ourives ..

N A ç Ã O" --I "�ç(l list'" de preços parti:

R. S. MUCCIOLO

Comuniccmcs eos n05SCS pl'êsado5 lei- i RUrI São Behto J:\. 518, 10.

;or,"; :;!,,, o sr . Ântônio M!irlos está au-l ;;:,,!t1 6 - Fone: 3-1966.
, i

'ed,C!do pela dire�éío dêste jomal p:ml i S,bJ) fAULO. '

pr�ceder cobr�l1çG� {: c!1guricr cssi!1!ltu- 1 �-�-

E�l·1uLa. �itaçâo
o Doutor Oscar Leitão,
Juiz de Dlreito 'da Co
rnarca de Blumenau, Es
tado de Santa Catarina,
!'ia fórm�. da lei, etc,

., Faco . :;a.ber a dona Inês

Yiebr-a!'!.tz, bra.�He�'a, domé:"
t�cg:, 9.nfea !Oe;;!ds!1t,p e do:rm
dH-ada no· rlbh,ito #13 !toupa.
va, dei!f:a cmn2.rc�, hoJe em

]ugay !!!ce!'to f; :ni!c sah1_dc,
. que seu marido Óse.a:l:' Vie
bl"�!I!l!:z. bral'Heiro. O"pe!'a!"H),
FEi!!!lente e do:midlhrl9 n€&f:.1".

.

cidade, requereu perant.e es

te juizo mna �.ção ol'rHm1.1"ia
de d��qu!te, com o:; fuuda·
!!1€ni:05 qne constam da pet!
çãn in!dal do nrocétlso m.l'3 as

a.ch� em éadó1"!o. :rUJ EtHfidn
do fôro desta cUhul6, sob 0-;

cuidados do· €SCl'l1rãn que eSl!:e

I F!l'!:lf:�!'eve. 'E1':pedirlo {'> com�

petente mandado de' dtação.
cs!"t;ficou {} ofida.! encru-re

garlo da dHiítÊi1da' qüe ni!.o
pnC01!trOl! a ré, a. qu:!.!, 5egl.!!!�
do ;nformações. mudoll�se 'Pn�
..:t lugar inCEll"to 'e não sahi
iI<), em "hta do tl11!"; a �'eoC'1U"'

r!mento do auhw, é expedido
n presente 'edital 'co!!'! o pra�o

Ide f:rhr!a f1:!a;;. por meio do
qual fica dona Inês Viebl·ant.z
citada m�. f6rma da Jei, pal"a
o;; nus de cHre!tr>. com. a pe
na de revelia. Da.do f! p�.S"
sa do n.esta ddafh� de Bh!ml:;,
!EU!. an" trinta dias do roê;;
de ahr!I de mH !WVlI'õceuto1'l e

oua!'enta
.

f! I"et.e. E.�. .João
Gomes da. Nóbrega, EscrivãQ.
_nz ��>S.i��
B1umenaü. 30 ele t);.bl"H de
1941. (a!!) - Osear l,eltão.
J"ubr de Di:reito. (Selado de"

I''\!id�me!!te) '. Confe-re clOm o

'cdginal afixado no lUl!ar do.
costu!!?e, do que dou fé,

Joii.o Gorrwg da Nóbrega
E5C1"ivã� dó Chrel

Ladrilhei

A%ulejos
Granitos

e

Matel'la 1 de
cl!}!1struç'ã;)

GorniWerner
BLUM�,NAU

V:NDEM�SE
20 I:!ÇÕES da Er.1ptêsa Auto-Viação Ceta-

rí!leme. S. A. Ofertas li A. Z. (I esta

redação.

VENDE-SE

1 caminhão Fcr A, para 2.000 quilos,
! toda: retiflcoóó, I!m otima estado,

.

1 Preç? de' ocasião - Vi:T e trçtor na

I.ofidm. Moellmonn, com o sr. Bohnann.

i

VENDEM-SE
2' c!!tomol'eis, um lla Ofieina

Itll1ro::o Ch!;vrol�t Ramon!:!, todo reformado;
e' outr!Í na fabrica. de Choi::olílte Saturno,
de marca Ford V8, em perfeito estado ,d�
conservaçíÍo. :� ·ii.

ª-

Arnnltlo Pueti-er
Fábri(i) de ·Ladrilhos

I EXo"C!fla se qualquer· ser-I vico em martnoritr,

I rfu l :f.I7R Pdimeirae n: 8

I"" 1()�1_C�ixa �('gtat, 48
.

Dt lhnmermann
CIRURGIÃO DENTISTA

regressei da viagem
Consultas diariamente

das 9 ás 12 horas

COl<Rnn�
Rua Maranbãa n. 2

Oswaldo Gomes
Nóbrega

Cnrtorlo de

REGISTROS. DE IMOVEli
E HIPOTECAS

2". OOclt/

.EDJFIClp DO r_QRUM - Sblm,ull'J

ÂNUNCfEM- NESTE DIARlO

D�.

Ayres Gonçalves

2° andar - ;sala 1

EMPREZA FUNERARIA F. K'_EUZER

Rua. São Paulo - fone 1168

Serviço fUllebre do simples
atê a melhor

Chegou da
A pr1melftl remes:'tl da.

SEMEHTE) DE HORTALIÇAS
GERMINAÇJ;.o GMANTIDA

G!:MUESES.b.MEN
OTTO WILLE, Rua 15 de Nov,

DEPOSITO:
S l'oultJ, Alameda Bafão de

1l!5

_' .

•�;::�"'.�-;;;-___"'-=..r-�-,,"-_-;;,:;_"""" __ "-���_

FOfl& 4-Q013

Transportâdora BlumemUlenSe ltda.
Transporte de Cafg�� 9 EftCOnuHlth�s

entre
I

I

I 'Blumeoau ..

BLUMENAU ITOUPAVA 5EC�

Rua São

conô!nlca. f! . Pouéo, cu nada
() nc��\!) dlêndo da algun.s lhe ctu;taria, 1'>1 quiee;;se,

.

,

dias nã{) significa <!')squed. daro.
menta ou ahandono do no,;so O sr. ri.!llshhietel" e a sn1' .....
'�omp!'o!!1!�S;O p!'t:,>"a com os de;;- B-!"i3.t;lr;e. tal!1hém p!"ec!iiavam.
po!"t!stas de Blumenau. I '1"11" . .,i tmblko. A deslstên.c!ál···

O� s!", Benjamin. Margarida, dn Ol!mpico do campea�8'.t(} .',
d:�!�a!1o defe!lsur' �o •

clube I pal-rracmádo pela LBD e_nula
rhng!do pelo sr. RIhe!!'o de

I
dara panos para as ma!'!

Carv6lho, elggiou o 11.01>80 gas,.. .'

.'.

desiderato. OutrO!; também.l Sim. pm."que nem n6s� Item

Pediram-nos, TIO entanto, re", centena.1> de associados do.'
serva. pois não querem 5e

I dube do
.

gr . Kret:tchma�,.
incompàt:ibili:::ar com os dirI- c?nf01"ma:n�8e. com e53a déci.;·
gentel> Q'l.!e sa.n pelo af;>�ta·

I :;an da mm.ona, '. '.

mente> do .Hfp:ensJ:" das lideI} : Minoria•• sim; dr; Cari'àI... ··

. despor!:hrM clã dcl�de. : lho . PeYdOe�n05 a YIH:leza' da'
E' laátima.vel franqueza.

I
I Som .empregado de escritório qUe tenb cl)J1!:êcimenbs ds

) c!e dati!o�rafia. Dá-se preferenóo !lara qúenl tem !iOIl !etr:.
, Emprego de' ·futuro.· Cortas tem pretel! s1íes pede-se eeSf!\Ver (l

\ "Í11-: Hidro-E!etrica Águas Negros'-
I

IA C(t)D1uanhia Intet'nacional
Capitalização

A V i SA
II todos OS portadores ti", seUs titulas qUe H!'!1o, !! pagarem ';!la mellselrdClde no
costumavam pag!!r �U!!S menólllidades 00 de abril na caia dd Saciedade Coml!rdill
cobrador,

.

sr .. SIMON, WEIS5ER, ti que llVONIUS Ltda., á Ruu Quil1Ze- .':de>

Inço puderam ser 'visitados em ·cons'equen. �lavembro� n .. 714
.

da dQ desastre. de Que' o mesmo fôr(1' vi
,

.
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ql'ti, eo n'lSCer, o flH!ote ao
fonte peso d:l 80 a 100 quilos . I
que e Rum"";,, f,,; c ultimo pois Iccidente! n adotar I) colendorio ,

gregori!!IH1, " -que so fez em 1919. I
que .no Mt:seu Nccioncl de .. Viés.l,' ,

hn�ten, nos &;ft!dos Uil'ides, eu

Qtlntram-se
.

re�;e�entt!dC!s 12Ó.000!
especie= de i��dOS. I
que; no Térritorio· do Alaska. �I) I
podem V1lt<1f: nos �leiçées pre5!den;
·d!1is

.

riorfe-�meTk!!nos os cid!!dd5es.

que sobem fêr e escrever I) idio
ma inglês.

r

q!!e, 1!!l5 'Estados Unidos" os sa

lários' dos senlidores federais e dos
me�&ros 'da :,cõmofCl dos 'Represen-I.t�n!es é ,d� 10,000 dclares por

cn�., ,,',',' ,",
,

' I
que as: l'icEbergs:':õ•• inii�eras. veses, Ilevo!!! m!lito!õ r!1!)S' para se derre

ter, rude dEP�!1.de�d_o de seu t!!-!n1:anhn e cq"stlh!!ç,?o; e que os

,a�sina!ado casos da

s�, derreter ce!!!rl ...�
(e,eram mais 4e

ARTIGOS DA MAIS ALTA QUALIDADE POR·,MELHORES PREÇOS

.
'

Para o Transporte:
Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especialmente construídos

para a. natureza de cada trabalho. Câmaras de ar, mangueiras para
radiador, correias para ventilador e baterias Goodyear. Ferramentas e

macacos para qualquer capacidade •

LOS EPC

Pera a Aaricultura:
'

Ara-dos, grades-de disco e.de dentes, cultívadores americanos, tratares esnectais oara hortas.
�(oinhos de pedra e de disco para todos os fins e capacidades. Máquinas e veneno para extinção
de' formigas. Amplo sortimentode tôdas as ferramentas para lavoura. Consulte nossos preços!

Para CI Indústria:

To!;nos; paraletos' e bancadas. Máquinas para diversos fins. Completo estoque de ferramentas.
Moteres Diesel' industriais, marítimos e grupos electrogênios, Grande sortimento de canos,
.rnaterial para instalações sanitárias, banheiros etc., Utensílios e material para construções.
Fõlhas de serra para engenho, braçais para aço e metais, circulares e de fita. Bons preços
para atacado, e varejo!

Para a Família:
Artigos úteis' e indispensáveis ao equipamento de um lar moderno, como

fogões de todos 03 tipos, rádios de diversas marcas, filtros, utensílios
para, cozinha, geladeiras. máquinas de costura, ferros de engomar e

outros. Seção, de fazendas e artigos de confecção; capas para chuva,
capotes etc.r drogaria, perfumaria e um variadíssimo estoque de artigos
finos para presentes - tudo a preços convidativos!

-es Estedos Unidos são duar-
i

mer-te os maiores importadores de 1

c'1�é nd mlJn&o; e que, até 15211 i
êsse produto éra completamente í

éescon!t�cjd(l em Nova York ,

que os ,cínZ!!5 de Cristovêo Colem
bó, o, ,t!�s!:[)hridor do América, en

cOnh'ow-s'2- depo;itadas, na C�te-,

,dral de Ssyi!na, !lO E;!Jtmha, mUi-]to !!m!:llra aquele célebre t'lavega-
,

I

dor tenha nescide , em GDnovo,na
IteHo MATRIZ: Florlan6polis. FIUAI!'>, B'ltrrnenau - Joaçaba . Joinvile - Lages �

Laguna - São Francisco do Sul - 'Tubarão

AGf.NCIA eM SANTOS - ESCRIT6RIO EM s
ã

e PAULO E CUIt;!IBA

*********************************************************�

!!Il!.!'1! avol;u'd!! em

Ínilhõe. de "dClllres,
ARMADORES ." COMERCIANTES '" INDUSTRJA�S

Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas"Rita Mada"(Pregos de Cetro)
.

J

RMPORfADCHUS E ATAeAbH�fAS -�
Máquinas e Produtos" Qdmicos e Farmacêuticos <1) 'H l!: G !U\.I'!I AS !/ H CH;Pl�KEH

1 '

Sue. Ceet». de Credito de, RespOl!i!fxiblidade Lida.

�PrDte5§ (ii lr H tlhn
blg1i,!J, Francêa e Latim
Leciona por' rneiodos mo

rlo'no:,. Aceita alunos

principiantes ou adenta
dos.

Informações á no« 15
de Novembro 17 (antigo
oredio do Banco Nacio
�wl do Comercio) do» la
c;Ui 12 lis . diarimmmte.

,.J..

,--- -_.-

-7 -"::" �.•
';';';"!.i

I Da. Ana Sin�iio

I Na data de. ênfem..festej6�
M'.'l aniversario nat$.:lié:io, !!.

exma . sre. da. Ana Sitbão,
espoaa do .sr. João Simio, :re�
aiclente en� Iüdatal.

'

AVISO DE CONVOCAÇÁO

4 112% a.Cf.

4% 0;11:

:f% 'ú.U.

2% ri�a,

4% lI.a:

57� C.'!I.

-ccho-se otual imente ',e!1c,errad�, num riquíssimo!
I mau!'oleu de mórmO'te e vidro er , i

I euido em' Hodgenville no Estado j � ., �1
"

" 1""I
- ,,'

, I Sao, eonvruaooa os :;1'.&, cahritas cio Danco POflu!ar e

'j
de Ke�tu.c_!:Y_·:__ :_.�__, 1 Ag!"!cola do Vale - doO {taja!,.Soe. Coorserativa de Crédito

'�--�-",
"

'

'.
" ,de Resp , L tda .• a se reumrem, em assembléia G€l'aI

, OPORTUNHlADE, J 'ordinária, a realizar-se no, dia 1'1 de rna io, do corrente
por nlDtivo: de mudnnço, por

ano" á,s Hi' horas, no prédio do Teatro Carlos Comes, a
camilihíio Chevrolet fim-de deliberarem sôbre a 'seguinte ordem do dia:

,

" I 1 ') - Discussão e aprovação do balanço, demous-'1 le'rr'eno SIto nos
_1 d �'L "P..l" d

.

�
.

! tração ua conta e ucros ,,-,,!: erna:; e �mah> contaG e
CO!!l cerc.a ,de I alo& referentes ao exercido so'cial de 194.5;

.

2') - Eleição ,dos Mem!:u'oll do Conselho FiGcal;
3") - À5f>tm(:oll de in tei"eSSe Geral.
Blmnenaut 2 de Maio de 1947.

A$�embléia Geral Ordinária

-- ---_

..
_-

E COM O E)!TE�IOR
��-�.�---��-

. ' ,

PARA AS CONTAS DE DErO'SITOS:

Anuuciem tollia

c� « -,

I t�:}{)ClalS

I ,',C!!VEP.3ARIOS
Joiin Cordeiro

r'b. data de hoje comemora

R p-",55av.erD de seu aniversa
..io natF!Heio o 005tim�do cava·

Jhein.l 51". João Cordeiro, re:n

denb l"l'=3ta ddade .

VIAJA'NTES
POPULARES (UlnitedEô os 10.000,00
liMITADOS. (Limite de Cr$ 50.0DO,00l'

(limite de Cr$ 100.000,00)

Acha-se ,nes�a cidad� t;'
d.istin.to cavarheíro !Sr. Fr�np
çlSc.o <105 Anjos, opeo�oso q,q
leior EstaduáC"em Itoupava.

nesta redação, CASAMENTO

nésta

3(.0. G;:Hda Buerger
A� efem.2;."ide de 110je r€':;]�'"

t�"a l'!� pa��iJ.qen1. do a!liveY�aTio
-, .... t.!'�l�C'�n rt� i'.i"trlpf\�ic:.\ � IT0n ...

tH !<l"'nhm:if. .... Gir,.el� B'-ler�er,
�'esidente em Rio' do Testo.

Din, 29 ultimo realiM.m-se
em Joinville o enlace matri
moniaI, da gp.ntil senhor!�
Iv<me Cubas, filha do sr.

.

E·
milio Cubas,' repre�enul!"t�
��me1"ci1\1 naquela cidade �

de zu'J. exmn.: el!õpOSI! .da_. Dar.
cy1 ... Cuba::;, com o distinto e�.
velheiro sr. Julio, Aberhook,
<io aJ to comercio de Porto A

legre. Aoós os espon3ái.s os

10VCTl5 �'lbent�5, seguir�m em.

�jaI!em. de m,!pcias para a e:e.�

pitt" 1 !!8ucha. ,.,

1/2% a, u.

4% c.a.

.

VEHDE-SE
Vende-56 na Ru,o -oáo I'essôa, umal

cos!! de meterial' pequena, desocupodo,.
eúific!lch! num 'terreno com, 20,50 metros

de frente por 36 metros de fundos.

INfORMAÇÕES á. Rua 15 de
! vembro- N!lm, 1043

Oswaldo MoeHman!! - Din3tO?·Pre5ident�

-______,.-'-------_._-'----<-""..,.,,==_..==="�= ,.,.�-----==-=-::.��

postaL 14

I Jmio BTl13il
!
, F '?GÍ'3jou ôntEm "eu :;mivel<.
t S�.""!O l!aialicÍn o c!t.:n!c�;_.!1.!a(rO
I rhla,dão M". Jo�o Bnu;il, resi.
r:l.;;nf:e ne;;:ta cidade.

Ju.venal Stlhrodo

A MAIS PER�I'rA CONFECÇÃO NO RAMO /i.lfredo Greo!
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';'.

guirá" .

pergunta,
Barbedo

..
'

',� ;

. Genehra; 3 (United) - A
Alhania que apoiou a Jugos
lavia,. recusa nomear o oficial

.

RIO, 3 (Meridional) -.- O fa.ltando, porém, SS$a. ,quaH8
de ligação junto ao grupo sr , Barbedo ouvido' p e 1 o dade em outros. Ha opiniões
subsidiario da corrriseâo bal- HDiario da Noite" á propo- que divergem do meu parecer
camca de investigações, e sito do voto do sr, Sá Filho p o r motivos completmente
nas fon tes desta capital dis- em torno do processo em que

. alheios aos seus. fundarnen
seram, hoje, que essa decisão pede o cancelamento do r-e- tos'. Dizer <iue é inf�lii 'Ou

tornará imposaivel levar a � gistro do Partido Comunista,' mesmo contraproducente a parecer.
efeito a missão do Conselho ,. -leclarou:

HNão quero entrar! providêncía do cancelamento dispositivos
de .. Segurança das Nações em apreciações quanto ao' do PCB é fugir ao meu pare
Unidas. O delegado albanês voto do ilustre professor Sá cer, que foi estudado no an

informou' á comissão á noite Filho. Não me Ficar-ia hem guIo jurídico e constitucional •

passada que o seu país não analisar, sob qualquer
.

aapéc- Os politicos militantes que se

nomeará o of�c�al o

de Iigação, t? ° seu P?�ecer"., A propo-,' marrífestaa-am . contrariamente
,.,.,.........._...............;....;.,.....,. O grupo SuhsIdlarIo de lnVe!!- sito das crrttcas (eItas no seu ao .meu parecer. teem o perr-

_ <.' "

I ti��ções deveria partir para parecer favoravel, como to- I aarnerrto voltado para poasi-
E;t� secçüo começou despretemlesa= , JA' .VÁI TARDE,. c�m�lltou o. sr>�� .

-:-x- ,5alonica. doming-o, com o fim dos sabem, ao fechamento do veis alianças partidárias não
mente, sem vo"t'lde de viver muito. Pros-l' ch�do: da Cio. Húing;. õntem, quando

.

E Q propósito de tr!lb!l��istos, n�s. vem de estudar ;'.5 dispufas rontei- PCB, declarou o sr ,

Barbe-/
só. para o' proveito pésscal ou

�.e!)!Iír.á,: .no ent!lnt(), Querem-na por surpreendeu o ·sr ..Rodrigues em um 'dos ti !embr�"ç� o SI. Otoclho �Ilscllite"to,! r-iças ba!canicas, mas a rrris- do: .' mesmo 'de partidos" _ , Pedida

�(!i.s tempo os po!i.ticos. O� todos os por- lseus Qrroubo� :tir!lt'õrioL pr�di�é�dõ' o;' fu-, que,. sem cansar, aperece, inveiriovelmen- I são sem o apoio de todos os
..A minha impressão é que a sua impressão sobre o re-

t'.d�s, ,em exceçno.
I,
turo do p!I"tlca' blumenauensiL .

te, em tõdes _{!�. e��ições ,que su��em. I pa {ses . �aJc:,nicos será corrsi- ha sinceridade de alguns" --.- --

-.
-

•.-:-' .'
_- -',,--�'-.-.

-

.----, .

,N�!l, nos faltarão comentários para -. . -x-
..... :

Podemos e1o.s,hea lo bem de politico fo-, derada irrufil .

o

Espera-se qu� [I

-_.-,_ ..�-

�. '--:---" ; O p'reS1denCI"11SmO' 's"ra m,'Ii:liI' ã: frente.
I' .É YD% eórrente· qué i> sr, Mã,io 'Mello, 90so,'" f

o Conselho delIbere no serrtr- E O PREÇO NAO BAIXA .. ' ...t1! .'. �
· :P?ildo �de lod" o COso-c.tônic,,-BruÍlo, antes uuenistcl, anda desenbeindeirado. O

V�mõ-Io, . !,rimeirllmente, ccndidato a do de tornar ohrigatoria a ' I . ." Ji t!!." .... i]'

e.voquemas, hoje, num . instante, ,(! pre- I
escrevente' do' AS5ociaç5a se abó,ieceu com ::gP::::o s:edpe:oopl�I��ePS�s c:nd����Uta?�'eem' ·bcoaOlcPa·enral;cçoãsocdoemto.adcoosmol!"ssPa-aoÍ.seAs O Rit;OtOuOI03 .�MEeroidpiorençaol)não Sb�bl'� I 1111do 'n'O reg 1111me d'··e·

'

..
fi.,•. OV'er n··o'··

,'. <)'.
-s.ença

.

e o comportamento exemplar dos o de50rg�niza!;ã!l do diretoria e está'. nos "'F'� , .... iii
srs .. :. Figueiredo, IJalsini e Rodrigues no

. parecendo' que hiQ cede n�o" volt�rá .' às
breye,' à Câmara de Vereadores: Bulgaria ainda n.ã� deu a c,:- xa", um matutin� ,�otici�. a I

..'

,.
,

- D
.: ." ••

:. S ' . '. '.
,

""
.:'re.u.�;�.;;.a do Cllrloi Gomes. O HQufe, do bees com 'as seus com·p�nll':'I·'os·. .

E ter .muito· fblego, di%io, noutro dia, nbecer a sua decisão a res'per- chegada do navro Brazdlan I ....

';','"

tr;6v':�tQ, P::vc�:�:o::ec:;�ocrõticamente, 110 A�t�;.���us�:;:a:!�c::��::�h:r�:s ::: .umFÔ�::fe:o i;::rt;::��ii:�, a�:�:;:hn:n::) : �oa��;;ip::�:P:::�r:ul!:u�: ,:t��::��:c5e;le�!:e�:d::�: I,! n·auch� :J
t�.IlCZ· a situação. I .

t'" d b' d"
.

-h .',
. �(lrd,,;o, oilti-getúli,ta '" to;n�ém onti· comlssao que ela tambem se, batatas. � ".'::.'

.

.

.

o par i_O .0 rt!lO elro more 4l � passos
·

Que escolhessem um homem poro go- de cágodo em BlurÍle"a�. otocilistó.
.

I

negara. -a nomeá-lo.' I A ASSEMBLEIA ESTADUAL VOTARA� PELA INTRODU':c;'i,
�''!ir,;�, Blumenau. Éle governador o prés-l O R'h' � Co lh

" .

d
Os demais da numerosa r.ado, o um .. -" _". _. ---'.-

_

--_ ..__._-

; -- CÃO NO GOVERNO DE GABINETE �_

···i·_'

": ' ..'
p ,

•
�r . I elfO l.!e rVQ o IrQnt%on I)

.

C· d" I....
.

ti?itlrio, 'fosse de que facção ,�olitica, fo,s- a,.·convicçã!! polífi�(!.ao,,:.sr.:·;�óri�, Q.�na_i �emp�, fizeram figiJ....

I'
ontttlU':Im as etntsSoel.em mas\!a J Porto Alegre, 3 (Meridio-

se. :..Embashacoram-sc o, pohtIC05 .. 'Nun- 'mou de ..v�luvel 'b�rb<ileta: 'Chiste d';' sr.
.

.. -X-'
'. .' ..

':' em Gniania .
na!) ,- Os lidere� do PS�.(�; /em tempo. algum, outra: autor�dáife : p�omo;{)r.'

,,'
" .... ,;:.n.;�.

.

... ' ,,' Para à. sr". Heitor .. IFerraz, o .r. Fredc,.· '. reunidos no palaclo da preSl-
lhes, falara <:om·. tanta franqueza e· dese- E

' '"
R·Ii···

..

'd
'

..

C
- ,'Ih" �,. i .rico,Jlus�h :'é;.' siniu!timeatne'nte, : partido e Coiania, 3 (Mel'idional) - dos, com honrosa exceção, dencia 'do governador, deli-.: , ".. ", li' ". ..... . I,. II _sr:... ,.elro. e.·

..

Clrvo o eX�lca. d'a t' .

O S t
�.

d Ed
- d' ,�ram de uma. inefidencia de105ft oe tonta armomo. .

.

L.I.;·I··'" • '.
-"

'd'
. . can I a o .. � .. .

.

.. ecre arlO
.

e ucaçao e b t
.

r"'sl'den
·

..: ... " '. .

."
'.' '.

. que o !}Ur,p'0 �teont.e. "O '.�IÇ� um III. PÔUSII.. eraram man er o p ...
�

'Por forca dns clhares do sr. M@lro,selh·"d·t'.··.·.-···:··:"t.·Nííollie interessa ,outro. Fox dez Q. Goiania demitiu, em massa; pasmar"".. 'cl'all'smo puro sem .;.oncesso-es.;, .

-

. ",". .

. ". .
no 9a o ·.u cn.s a;.. em OUt10..'"0. pe�eM,sta

. .

....
... " __ __

� -

lé�Qi)tou o sr .. Schmalz, e, meio/trêmulo .", c!" .:: t' .'� c.",:', '.&..• ,.;.,:... d'�; Ih
.

nos. ,impotiz-ou·'· com o sr. Plinio So!godo. os in$petores de ensino pri� VAI PROSSEGU·IR O. PRO- com a apMovaça-o do. secreta-.

:
•

'" .' e· (' n o .em",ou,(o ..no pete ,:;to, s(!" 0- e' A'

I! em mal. portugues, apontou o sr. Celso" f' '1'
,: .'d··

-.

Ih
.

..- Ih"" "'.. " E. foi 50,. mário e os diretores dos esta� CESSO CONTR.A O P. C. B. r; ... do pela Assemble'ia e a'. c; ,...
.

" ...' . li" pouso,. e ga o em 90 o na ena,"'e .. ." .' ....-

S!lI.I�s, II governança do .município: .. . ó'rv'ore -pólític" .. ·. i'"
.'. Tudo sõo cinxoi. hojà: belecimenfos "de ensino, trans- Rio, 3 (Meridional) _ Se- responsabilidade' individual

,o' lodos opoiomm, inclusive 05 chefes,!l-' O: ',' . :'.
." �- "t':' . 'QIJ.� f�sse candõchto, sim, mtls purti- ferindo aquelas funções ao.s gundo informação obtida pela perante ó Legislativo, advo- ção do g�verno de gabi;tet�·.�":"f '0 "'t'

'.

o" 'f
. ·peOr e que.o sr· Mano se ctllou.;ion-·. I'

.

'? prefe'1"t05 mu'nl'CI'pa' '1'5. • o'

"En'5 as.
'" em�ra 'comente, tom em e· '. '. ." ,.... ...,,' ae,., ..

· or· que ',.

t t
o

t �.ad�so p.el.a U.. D. N. FOI I no .R..
io G.l.·an.de do Sul. .

e.x.·,....
·

.

.

":l"t' .' .' ".. ..

d
.' ... ',:.. te. as palavros Irreverentes.e mahclOsDsdo' D I f °d S

l'epor agem, someu e qUln 'a- i«- •

IC aram o IO'Cm governa ar' I
. '. Ess�. O

..,inq..Il.ietantc ... per!lu�ta que .fazia ec arou o re erl o ecre •

d d :.1 1 d f ld d d
-

. :'
.

.

sr ...
· Carvôlho. .':

.

"

-

feira o Tribunal Súperoir E- deCidi o aln a o caso oe ser, c Uln o· a acu a e' e. ex��

,:D�!lOiS, .incoeren.tes c(m1 'a otitud� si-I-'I'or que 1! Ora, nQs é que n!lo sabemos.'
l!m.P!o�er "populi�t.a "

ou;o:o populista. ntáoruiou"!Uaee::::o::d�:a�:�s�; leitoral prosseguirá no julga- vitorioso o bloco do

PTB',cutar a.:Asse�bléia P?r lÍ1et:\i..�nC'3SO .e· oproYatlVo Que' tivero.m lá. den- _�...:..
- .. -

� ..... -;Nao' }obes, no. duro. nlento do processo contra o I Sobre
.

o pa.r1amentari�mo o conGiderada lnconstituclona .
. i

tro•... os. 5r5,·... Figuei{edo, ·8al5ini e ·'.Rad.r.i.-.·· Não, te juro. 400 �jI cruzeiros para 05 co� P 'd C
o I PSD d' t. Onde. a';dàrà·'·iJ::.gente�. do' .p.T·:,.?';.'Dé� .' . . ... . arh o omunlsta'; ," lIDe la.amen e 1nvoca-

'

��e�. descobriram',
.

fo;o, �o r�a,� a 'mono�' ....,.. :....:.orei; muito simples. É que, com
.

o fres do Estado. E acrescen- - - ._--

. .

.

.... pois das éfeiçõe, dE .19. de,Aalieiro, .. ·,s�· .�s-· F
.

d e h d S'
. " o

d d' ,.

hro,:/ e, impiedosamente, a denunciar�·m.' .

.,

.

n. .' .'. . ,., '.
II astqme';to· � ..:,r _. "use, o', II do Bra- tou que . mtutos 05 emltI- .

cofédeu: Nem. (I tovém
-

De" Mcirchi,' tão si I, -O substituirá. o. sr. Ferraz... i -AP'.RE'SC"'E-N'1'-ADA .QUEIXA'co'nviCto e tão (Glo(oso,' eóecipoil '00' 11111- .'.
" . ". .

!CQntin�o 'não t:. entendendo; meu caro·.
CRIME CONTRA Atismo l'erol...

.

. Quê' ? Não "5�be5 ?! Cola-te, hei" ?
Ninguem mt'is falo Os que n(ls esta-

.
.

, I ATRIZ BlBI f:ERRElRA..

'.' '. . " . O sr. Feri.Ol:· passoró, dêsle dia em dia!1té, . ..
.

vamos o<:astuma5loi ti od",irar._ pelo. fôr. a papar as 5 ZOO. cruzeiro, intcirinhos do Rio; 3 (Merid�onal) - A
ço da:. suas cllnvicções politicas desapa- .

Prefeitura apres�ntou queixa�,. ilU1'ch·.· . .'
. .

'lI
. L I t' d monos,,'II''''ou crime cOn:tra a conhecida a�

'" , SIm, "e- o par- ,- o... o "
.

,

triz Bibi Ferreira, atualmente ·d.ade'�filmando. em Londres, respon- a
,

.

-:-1I- I sabilisando-a pelá desapare-As apostos se 'lIcedem, Uns g'lrantem .

.

d d I d aoC�I'o S II
- , , l;lmento e uas po tronas e

que O sr. _ _ II es 000 assumlra!l o ..'

Prefeitura, outro., tI.foitamente, dizem o
setIm do Teatro FenlX, desta
ta.pital, do qual era concesslo-

;:"':A
�.

•
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a. a

ft Duto Viação
lnleresses.comemiaisPREFIRAM

------- --�--------��----�-

Automobilistas
r.eceram. o Hout,_' cOit"dó; nunca m';is

I HI iI! detràs. dos b�lcães. cio Cooperoti.�.
'. I'Im.ca "se viu '"usa téia �úbita, E ê jlre-

'ciso qlle ,� note qll':. ot�',�issid�ncio ..hou
I
v� no l'. T . li.. O sr.

.
Woldemaf Forll1has,

I t�mbém desaparecida,' ti provocou. Redi

'I giu - melhor, pediu. que o fi%_�ssem - um

t�legra'mo com meia dúzia de a��inotQros

�UBR'�I CANTES li poplllista menos avisado.

tv.r, porquanto também te�

mos os nossos compromÍ&50l\
! comerciais com os nosso:; a-

Não é sem razão que o' m.mdantes e leitores.

puhlico e' o comércio em ge- f O fato que vimos de apona

ral dama contra o desleixo: tal' não pode deixar de me

e a incuria da Auto Viacão
I
recer o nosso veemente pro�

Catarinense, haja vista o 'fa- tedo e o mesmo

to daquela emprêsa de trans-I
portes vir prejudicando os Iinteresses comerciais de vá-
rios setores de atividade em

.

o nosso Estado. I

Exemplo frisante do qu�'
\' firmamos. fica comprovadlJ i
com a falta de compromisso Ique a Auto Viação Catarinen
se teve com êste jornal no I

I transporte de três bobinas de
'. papel. que nos foram despa
chadas sábado ultimo, dia 26
de Abril, pela manhã, em

Joihville e sómente ôntem Caminhões Ford, d" 4 rodos motrizes

aquela carga chegou ao ;;eu
.

destino.
.

I Em virtude dêsse fato, HA
Nação" teve que suspender a

Sua circulação durante qua.1
tro dias, o

•._��e;�� se Iame�-I
I
I"

I
I

II--�.�-�-�,����--�--�-=������----��

MOTORES diesel, semi-diesel e G qQ 1:t'li!w, plml t�dos

rios, moritimos s poro caminh6s5 \ !lu, ofmn!!íJlls: m(!tc�s:

COMERCIO E INDUSTRIA

Filial BlUMENAU - Rua 15

de NovembrD, 41

Caixo 1'�5tal, 165

(ontrór;o'
;'lária.Nos perfilomas com o., primeiros e na� __ .__ . _"

o� sr. !ornhaus;n e em tróca se fe% CO"- sobram razões para isso. ÁchamQs Que I -AT,E'-OS-DEFUNTOS SÃOI ,!ldato. .
.

C I
-

't h' EXPLOR DI "

.' ....

I
o sr. e 50 e mUI o anesto, multo tra-· A OS ...I Aqueles dlDS, n c�ença ·era ge.ral. .

Para bolhador, muito responsável. muito CQui-1 Rio, 3 (Meridional) _ O
un., porque tlCredltovam. no sInceridade I'b d' f I

. ,
. ..

, .
.

.. '.;'.' .

,'I
ra o, mUIto av�sso goro, e mUItos ou-,

•Papa defunto" Rlllo Santosdo; "l1"tltos pohtlcos do I' . T . � ., paro '..
.

o .' •

. '. . ,

tros mllltos,' para Que se meta em um proprleta,rlO de uma emprêsaoutros, porque esperavom um contlgente h d 'P f' , o o

, .

.

.'
.'. .

.

. em(lron a o como o e a re elt!lm de funerarla, fOI preso por agen-de e·ertares trabalhistas .�. para outros, Blumcnau.· J' d'D J
o

d E. ...

d' d f'lh
. tes a e egacla e cono"

porqu� cnnm na tenQCI�a I! os (I I 0- O B H'Id i; d' .

P 1.

sr.
.
tu.no . I e_ran assumiU, ante- mia opu ar por. ter cohrado

.1
dos do pai do. pcbrcs. .

ontem, interin{)ment�, o govêrno do mu-Ill. 371 cruz�iro:s por um fu-A e�tos .. horas os eleitores dos 5". De nicípio... neral;
Marchi, Werpiott e Farinhas aititl:!' de-

.. _�.
_

legitimo Torpedo Alemão

Proldocimo " ela. Ltda.

fERIDAS1
E C Z E M A SI
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I

F. G. BUSCO
v�m estar perplexo;; do I,;gro Que sofre

rom.

Élcs muito maí. do que nõs.

Clube Náutico Amé�ica
Aviso

levamos ao cónhetimento dos m. 05,a·cicÍdos que eshi na�bmerite., em )ftuci�na-
!!leMo o .Il.ESTAURANT do e1ube, com· o seguinte harari!>: dos: 11 'âs 1� ko-.

"W' t II JIH I
li

. It e'" e rcu es
'.

, AI
MQfS@

.,.,

I

.'

Súcoria v!!sia em

BLtJMENAU-

Briggs & Stratton e· Wi�consinm, e das 17 as 21 buras. ;.

Bicicletas Minerva
CO!1juntos gefaÓQrei de

Balanços paI'!} todos os

pos para Agríéu!turo e

forço e !tu: pt! tO todo,. 'as copochl(!de5.
fins - !lombas em gero!"-,:;- Maquino. de todos os.

Industria - C hapos d� ferro e aço - folhas de
.

dres - zinco __ .o!lImil1io - aromes - pregos';_
ferramentas em· geral.

G�
TUDO PARA INDUSTR!A E AGR!CUL TUM, I�AS MfLBOM:S CONDIÇÕES:':
f. Husch Jre ...

\.,
AI, !leirão do Rio Brl3ucu n. 1'- Caixa Vostal J::'

R AS'1
ESPINHAS, ETC.

l"';:;==========�,,.

, DonE 1388 - End. 7ele9r. IlllUSCH"
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