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Postos em liberdade os. sus

peitos do atentado ao Cine
Metro

. Um apelo do

.... lt.·de..r .dez Liga .. IMuçulmana ,

Nova Delhy, 7 (United) -.
Ali Jiml.ah, presidente dI!. Li
ga Muçulmana, apelou para
010 seus correligionarios afim
de que .. se absÚmham de'·atos
de violencia, na campariha I
pela' Pakistãô; Essa absten-

.

ção dev:.erá �·er observada, pe
lo menos

�

durante as proxi
mas' semanas, quando prova
velmente serão anunciadas as

decisões concernentes toda
a India.

.. .

! Orgão dos Diários A,ssoCiados

í

Cairo, 7 (United) To-
das as cincoentas pessoas co

mo suspeitas de estareni enc•

I volvidas na explosão da bom
ba no Cine Metro, foram pos
tas em liberdade, por falta de
provas. Os cincoenta suspei
tos eram comunistas e sionis
tas judeus. Em consequeucia
de ferimentos recebidos n.a

j explosão, faleceu uma pessoa.
. -- "_.
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Pronunciara -se a lavor do fechamento do P. C. B. os desembargadoffS Difonio Nogueirô, Rocha
t·

� ..... .-..

r i'"

li l- b' JUdas, caraterisa o sistema das tor, á quem neste ensejo. ren- nem um homem da direita. num crescendo de dias". Re� em Santos, Estado de Sãoagoa e -

"a n B I . O . O O ::;:00scr;:i:5�d::vo��:�il::n� :�aa:;�::;:!�nsA;ó: am::i� =:::: ;�l::: B::=�e!,:i�o .: ;:��::,o-:er: ;::�m;:o;���!� I �:�l:�oontn:d��: :1::giUgko�v::outros grandes pensadores e tura e justifdação do voto do não se pode pensar construir diz - o que 'provoca risos da em fazendas no Rio GrandeRio�;
'.,

7 (United-Urgente) I hlica "Temistocles Cavalcan-
filosofoe . : desembargador Ribeiro da á ;ombra do bolchevismo, na assistencia que Lenine, do Sul, no norte do país e SOE

.;- O Supremo Tribunal Elei�' ti está assistindo no Tribunal
O . R'h o.

d 'Costa Costa. _ . contrario ao fecha- inteepeetaçâd russa do mar- Mussolini e Hitler beberam na bretudo em Recife e no Dis.-
.'

.'

.

S· EI'
.

I
-

d sr . 1 en'o a
,

.(oral, .,por três votos' contr-a.
.

uperror ertora a

sesBsao e

'Ii concluiu a .Ieitura do seu vo- mento, a' qual terminou pre- .xismo, negação absoluta da mesma fonte. Depois dum tr ito Federal,dois;: reso
..

lveu c.ancelar. o re; Julgamento do P. C. '.
t ;f t d' d

',
t

.

h' .

11'b' d d d d '} .

tor i f d d Afi d it te.

.'" -

.... . '. . . , o marn es an o-se e acor- crsamen e a uma ora e VIn-' er a e e a. emocracra . rrs or ieo pro Uh o o cornu-

I
n-rna.n

o.
que murro

n.��
.

"'istl'O do Partido Comunêsta RIOt 7 (MerIdIOnal) - A.
d' t d te mI·nu·.'tos, usou da p·alavra Rec' o'rda que Marx e Engels, .

d t I ti
"'.:.. ..,

_......' deverá I o com o pensamen o o pro- � "

nrsmo em todo o murrdo, o de- e cus ar o sa var a €SSenCIRBraeileiro, que �f assim. colo- sessa� de �oJe do TSE
. evera. fessor Sá Filho, isto é contra- o desembar-gador José .Anto- se chegaram a admitir a es- sembargador passa a relatar da democr-acia e das nO&8a6cado fora da leI. Votaram a termInar as 16. I:0ras. ;egun- i rio á cassação do registro do nio Nogueira, que fez a lei- ti.-�anha doutrina num tom 50- a ação do comunismo difun- mais caras tradições, o ilua-favor do fechamento os de- do os calculas feItos P; o sr.

'1 Partido Comunista.
.
Termi- tura- do .seu voto, iniciada ,ás dal-democrata, fizeram-no a- dido no Brasil DepOIS d tre magistrado conclue o seu

.'

sem.baygadores Antonio No� �ocha Lagoa, que ses-a o ul-
ne.ndo, o sr'. Ribeiro da Cos- n horas e dez minutos. O penas como metodo' transito- registro do PCR, revela o

o

voto: "Muito ha de custar ogueu:aj ,Rocha. Lagoa e Can� tune:: membro do TSE a votar
ta disse: "Em conclusão, sr . sr, José Noguéira iniciou o rio' e nunca como sub�titutivo

re-

salvar a essencia da demo-.>didtl 'J:.Qbô'� .Contra. o fecha-. 'J:l.0 Julgamento do PCB.
.',

.

'.. .

. > relembrando que o de :insurreição violenta..
Iatorio do ilustre presiclente cracia ... mas a sentinela 'que

.. ' . . .. .'

I<j�'i;i��;*�l��:!t��i�;:�I:::::�:::",,;e,�t:J:� �,:l:�'�:';'_;::h�:l��� da �i��tiça.,s9c�àL.·� ,: Ana,Hs� ú manifesto- cômu� tr�fo�r�:J:��t:�j:����= 1ja epoca dos PUnias, por óca-
Rtbel1'o,' da EJeitor�I. �� iS,lo' rrlínutos, .hlcido··� pronunciamento' do é": pY'eocupà desp�>a>inocidade; f'nista dé Janeiro de. 1848, to tomou dimensões gi�antes- :!o 7�aee:,:::;!oded�r�t�u;!::. Cosfá':! ,,",

. '.
I, continuava no julgamento do íninentissimo .professor rela-' Não é;

.' .

reacionario, I "lravão eucaliptico que vem cas, como se vê das agItações, manecer vigilante, sem se a-
.

.., ;Rio� 7 fM��idionaIJ- 'ln� Partido Comunista. No mo-

_

!
fastar um atomo do posto,�()nna :um vespertino; que o menta' em que telegrafamos .

'. ; '. .

II' cumprindo {) dever até o fim,�oI:�ti:�ia::: ?!�r;:i��;:: ���;::�:d�a;o�e�n:��riI�: O s'rliilll' ".O.s·w8.ldo IIra·D.h· a·
..

·.··�.•,·.··.•.··!J::.:.·.:m:;e.çou renuncl·.·�r 3· presl··denci� d�:�::��:cr:c: u�: ra�::;:;nã;".

nista, li'ã.o poderá mais circ1.l.�! ma.Iaia VirgoIino, um dos au- J.I
�

.

ti U lU U UU juiz. Aqui estamos c0!U0 umlar na·'·hipótese de ser fecha_I tores do p�dido de cassação

U·····
.

L b' G I soldado do Brasil _._ do: PI1lÍsdo o,p·.'C.,· Este partido p()S� do registo do P. C. B., aca- O N Acalorado degOle na Assm· eia .' era em torno do de ouro e esmeralda -_comsue� âJé.�. deste jornal,' varias ba de chegar ao Tribunal pa.,.

bl d p'"
•

que sonhamos em nossa·'.:mo-orgãos d�. pubilcação diária ra assistir o final do julga- l!lI III.!I " pro' ema a o.eshna cidade e onde um dia. ha deregistados como sociedades mento. Chegou tambem °

11'eaIisar-se o sonho de reden-anônimas. ministro Machado Guimarães Lake Success. 7 (United) crescentou que.:::ó sr. os:wal-ILake Success, 7 (l!nited) - dade que a Agencia Judaica I cão social que enhcia (1 C()ra-.: R;o, .,. (Meridonal) O que não poderá votar, pois
_. O persidente da Assem- do Aranha a.ti;leaçou renun- Os arabes consegUIram uma Com efeito, o comité poE- i ção do ingenuo Leonardo ...DesénÍnargador José Antônio não al".sistiu á leitura do re- bléia Geral da ONU, sr. Os- ciar a presidenc'ia da Assem- grande vitoria, ao. obterem tico fará com que os delega-I Por todos E::sses motivos. deN�gueíh:t.j cujo voto, confor� lato:io do sr. oS� Filho. '

waldo Aranha, acaba de de- bleia Geral. Em seguida, foi que ó comité politico das Na- dos desse orgão se reunam I terminamos. o cancelame,ntQme antec'iIl'aino$. é favorãvel
.

RIO, 7 (Mel"ld:onal) - Sob cIarar ao co�ité geral, em estabelecido nQ/comité geral ções Unidas solicitasse da em sessão plenária da As- do registro do Partido Comu��o Jec�amento d� p .' C. B,) mtensa e�pect,:hva Ie
numh�� s�ssão secreta, que considera acalorado debate para o 'en- Assembléia Geral que convi� semhleia Geral. O referido nista, aplicando o que dis.�e-hni�:ou �a leitura do seu pa': ...osa asslste�c!a que enc la d·;' d, comité politico contro duma fo,·,.'):.'Mula que a- de ° alto Comité Arabe a comité arabe é presidido pelo puseram, de modo claro e itn-I' I 'd ..... a eClsao o

.rSCêi", que (:�nsta de 32 lau� Itera mente _o recm::o o �rl�
como uma ofensa pessoal. pazigue os aralh�s, sem ferir· comparecer perante aquele conhecido Gran Mufti de Je- perativo, as nOSf.as leis de de-i da�. "

. A'1Jj 1.3 horas. precisa- hunal SuperIor EleItoral, on�
Uma fonte bem informada a- a dignidade d�i Assembleia,

.

orgão, no mesmo pé de igual- rusaIem.
I fesa do regime e das nossas";me�t�j houv� suspensão da de se notava. a presença das

���= 'tradições nacionais".
'

sessãQ' do T.< ·S. E., para o mais destacadas personalida- �,.

I A's treze horas e 14 minu-almoço,que·.·durou uma ho- .des do nosso mundo politico, O f' b I
'ii'

.
.

d t
. O Ministro do Trabalho diz i tos foi suspensa a sessão, fa-

.
'.

• o
J d d c·a a. O teve o ta .

n.o m,·.,..erca· o nor e americano '
ra. .....

.
JurIstas e auvoga os e re�. ç

•

'

lando, logo Que foi inicada, oRi.Q•.. 'J .(Meridional) ._ Re-I nome, foi iniciada a sessão LISONGEIRA REPERCUSSÃO NOS' ESTADOS UNIDOS
.

que era necessarla a suspen-. desembargador Rocha Lagoa..veJa-se que a polida fez'Q le-I daquela COiote. ás 9,30 horas, DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO COVER- \ i O ministro Candido Lobo se�vantamento �eral das células sentando-se na presidencÍa ° NO BRASILEIRO'
.

..
. .

! são das atividades da Confe rã o ultimo magistrado a se.e. cOfilÍ. t.e..��s. c..

o�unh"tas •.. que a- \ ].n.inistro. i:afaiete de Andra� Rio, 7 (Meridional) - F a� :xador do Brasil em Wâshing- dos pelas me.dld�5 •

tomadas ! 'W;.,.1r.? '

pronunciar. O ministro La�tmge' ao l1m:nero de 500. A� de � funCIonando na Procu- lando ai reportagem, hoje� o ton um telegratrta dando con- pelo govern,; brasdeu'o �a ?�� �€í'a__�ão dlJS T)'ubalhadores fa�iete de Al1drade, presid.eu�di!õuta·ge que ti ação poilcial:. radoria o sr. Alceu. Barbedo. Ministro da Fazenda infOlo- ta da Hsong�ir-�' repercússão fesa do cafe. Houve 81gmfI- ; r
.

te do T. S. E .• disse ii 'i�epoi"pará a inten:lição do P. C, Seguiam�se os demais mem· mou ter recebido do embai- alcançada nos ,�8tados Uni. cativa alta, d:mon�trai\do o .R�o, 7 (Mel'idim1al) - O tagem: ItESPf"I'O que o Trihu.J�. ��l�ia imediata e simu1tá� bt'os do Tribul1al. ministro ' acerto da provldencia. Spbl-e Mllustro do Trabalho em d-e� na} Superior Eleitoral, dentroue.. , uO caso de 5er cassado o Ribeiro da Costa, desembai"c PriDCI-io fuodalllental o acordo que se estari� pro- clnracõell,' hoje, feitas aos da Com;tituiçãu, �atisfa('a osl>eu l'egisti"o pelo T. S. E-..
.

g"a.dores Rocha Lagoa, Anto�,''' , cessando com a ColOlnbla pa- .I01·llaIS, declarou-se cm.wicto an.selos do povo hrasileiro".Rio; '1' (Meridional) - O nio Nogue�ra e C:an�ido Lo� I do PanA,Amerjcanismo Il.a a politic� co�um no mer- de que vão clHHnar�lhe de Os lo�preSe?tantes da im�� Deãembal"gadôt' !l0dUi La� bo e profe.,,�o: 5a FIlho, este I . '.

. -. ' ;, ;., cada caf�en·o,. 1 espodneu o }'cacionario pelos atos !to i� uernsa Junto a Chefatui"a de". gOEi, abordado pela reporta- a.penas· asslstmdo os traba-! A grande força do pan- mterna e OJf seu,s prlnClpWiI \ Si". COl"i'ela de Castro desco- tomados pelo governo, f",w Policia falaram ho.ie com og't;;m no T . .s� E., deciarou! lhos em virtude de já haver .

americànismo vem do fato le apl�cad�s nas 1;�laç?e$ ..

inter- nhecel' q!,lIllquer demarc�e
.

chando as orga:llisações sir:cli- Direto: da Divisão de Policia"E' difícil Cjulgar. E da mi· apre�entado o.' .seu voto na

.não c.onf�r ne.".h"uf'> artificio

\
naCIonaIS, que

.....
c

..
()

..
,

....•
n$b�Ue a cha nesse sentido. Nada sabIa calS, mas ex_phcou q.u�,

ISSO Politica sobre se, no .caso donha parte é muito dificil, pois qualidade de relator. da ma- É um sistema de vida inter- ve do pan-amer:lcumsmo e. ? t�mbem sobre o fornedmen-I era nece5sarlO para orIentar fechamento do Parbdo Coserei o. ultime) a �nianifestar- teria
.

e pronunciando-se, co- naciorial apoi.adn em fafores razão mais alta- da sua eflcl- to de algodão brasileiro para todas as ativ�dades dos tra- ntunista, as �utoridades toma-me, . Mas 'o meu 'II'Oto será mo é sabido. contrario ao fe-.· logicos e naturais,' em identi-l encia
.

..

as industrias textis. Quanto lhadores. Acentuou efoperar riam imediatamente algumacongdente" '.' chamenfo doP. C. B. .Pela I ,.lades irrelJogave;,; llrt� ari-! a reforma bancaria. espera que os operarios receberão porvidencia para o fechamel!�Rió .. 7 (MeridiônalY-. Uma ordem dos trabalhos, cabIa

aOI O'ens e na formacão dp cada: Desde os -irlai.s remotos mo- poder -enviar na proxima se- o ato governamental com sim- to das cedulas daquele pa.i'h�das cons,€.quêricias do: fecha- ministro Ribeiro da Costa ;ovo do continente Temos i vimentoE de q.J� restlltou a mana ao' presidente Dutra o patia e como prova do auan- do, em numew de cerca dementi) do Partido Comunista proferir, e m_primei:o lugar, o I tantas coisas e .tão importun-I inde"endencia :;Ja!l ":a�ões respectivo ante projeto pai"R 1 to o Presidente da Republica qua.trocentas nesta capitãl. O. &êri�· (, impedimento da rea� seu voto,. apos a leItura da a-I tps em comum. que r( união' do Novo Mundo Que se .VIU a qu� o chefe da nação' apre- se preocupa com o q€om dos major Adauto Esmeraldo'�e.lização do Seu qUarto Cori� ta � o .h:stol'.ic.o. da .st:ssão

an-I dai. nações u.n1.·,.'/as
do hern�-

p.'
residenc[a dá" .ideia da &oli- de-o. ".,....

.

trabalhadores, clarou que, H'; !omar tal r.eg�.gresso; epJas .despesas foram te�lOr feIto pelo .mlnlstro !-a- ferio pode-se lixer que pre- darÍedade entre elas --o_
...---

.-.-------. -

lução, necessarIO �e torna um()rça:d�s em dois milhões de f<>:let; de Andrade. O snr. e,v;.�titl ti tJ!f'opria COlzSciencra! Generais e politicos, em A. Bulgaria facilita � tarefa das ato complementar do gOVêl'-Cl".Úz.·eira.s·' e..
'

•
rit

..

o. tivara.m inten. ":. RIoheIr.o da Co.sta começou a I nos esfadistas «!m promovê- gUerràs.· e uções.·.· memo.r
..

aveis. 'I" , Nações Uoid;:r� no para que seja levado a e-sa

.. ca.�pa.n.
ha: d.e finanças �n-I leitura do seu

v.ot.? que cons- t110 no plano político e

eeOnO"\lutar.am
com a

.tn.
esmo aFinco .

A PASSAGEM DO GR.UPO SUBSIDIARIO
feito a medida de fec?a�nen5ire os .seus adeptos.

.

O Jul� I tave; perto
de vmte folhas

mico pl?la liberdade :da propria pa-
PERMITIDA

to, u.ma v,ez que o PartIdo Co-ga.mento· do, P. C. B. ocorre dablografadas, cerca das dez; ....

t
.

t"
'. �tas pafr,'us PELO TERRITO RIO BULGARO mumsta e tambem uma sQeie-

o'. ". .

"

, •
.

.

di. . . . rza pa na como. a
_ . o

Justa,rt'iente . quantIo se reu� sou as cara!e;lshcas ... os par-

\ vizinhas .•': .
. c1ade clvIl.nem .no, �io comunistas, de to· ·h,oras. ��lC:lalmente" ana,li- ! Mas dos r.ontil(ente.� de a. Eis' 'o principio fundamen- Gen�bra.? (U�ited) - � I

tO?? a possibilidade d� 'pe!"- .................._dos os l:.ecantos do pais e do tIdos polItIcos que fUnCIO- ! � b .

t 'd'mento' tal d pan americanismo' a Bulgarla umu-se a IugosIavla \ mlbr que o grupo SubsldlarlO

\
liiiliiiiiiWiiii\iimiiiiijiiii

•
.

.

'. o
. t'd d greJ(açao e om en en t

.

O. -..'
••

I . ,

h 1estrangeJr.o.,
.que Vieram· par- nam c

.. omo.
en 1 a es

que.,.
.

.

; bl". d d

t l'd
o

d d' °a dos

le
a Alhanla, oflca mente, na passe pelo terrltorlO u garo,

.. , o .

ti
.. .

t
. °d constÍtuida legalmente inter� entre as repu .rcas o mun o so 1 arze a e nascr a

.• o _
.

.

UClpar
.

o cer �me, consI e�
•. ..,. '. 1';' l' bO no nenhum supera bens le,spirituais e materIaIS comlssao de delega�o5 de en- para reahzar as suas tarefas. \

"�Í"ando-se' o maIor aconteci� 1 E"ren'l no organIsmo po lflco

\
CD 0"11 la.. ..' , , 1

'

d SI· I M ii I. '� d,':men nos ultimas vinte anos do Estado". Eurito' sob to- o. circunstancia de que vif}e�·' em prrmelUI lugar o culto e a ace envia a a a omca ?e:= as ec arou que ca a

na �id.a. d.o partido
o .... dos os pontos de vistá

.•
o

vo.to .
mos �.o mesmo regime

..

demo» \. que temos

e.m
·

.•.c.omum.•.
, vi!,do I comissão inv�ti�ad0i'f.' 0ddos Questão deverá ser exan,lina- \Ri�. <'1.• (Meridi�nal) - O de s. excia., ;que. se desdo.. crático .'.' pratica da. d�nt�ra�la .' l Ba!kans. ��s!� :i:es. h.�� a�� da separadamente.,P:rocui"à.dor Geral d.a Rep:um bl'ava nas pirmeiras folhas A democracia na ordeml A�strege5l1o"de Athayde .

:A Bu15Qr�a �.
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REi'SESENTANTES: Prelíaram domingo ultimo, ro destes. Atuou como juiz 5aguí ,IS esse fOj.·midavel con-
No Cio: - Serviços ele Imprenso Ltde .

no campo do C. A. Tupf, I
o joveri BrLino Beduschl , Sem terraiH�Q nosso, Juca que no

t'm;:r Getlllic, Vargas, Edifido Odecn desta cidade, os ps-imeiroe e i n;edo de ers-ar-, podemos a-
I
arco, mostrou ser � homem

SaíG &02 segu�do� quadro.!. desta R=
j
fu-mar �u<::. pouca� vezes, te-

I
de sempre - sereno e firme.

Em S. Paulo: Serv;ços de Imprensa Ltde . gremlaçao r.oi':.portIva e os do
i mos assiscido paefidas de f'u- i O car-taz do nosso Tupf

"'. :-N.!!".1: de Abril, 241 Guarani S. C. de Blumenau'l tebol, onde um juiz revele tem rebeilhadó 'de vitorias,
.IU(GrW'1lé;Ôeti Utei, Ás equipe", blurnenauenses tanta Irnpar-cial ldade e com- Del'"rotamos Rio do Sul. o

, HORARiO DE ONIBUS ' ! vieram compostas de elernen- perencta como a desse moço Paisandú na melhor das tree
ÀUlO Viação' :Cotarinense I tos de destaque do meio fnte-l na tarde de Iomingo . Era, agoYa em disputa do lind�

BI\lmen"" ii Curitiba - 3 horas I bolístico e não fôra a forma I até então. um descouhecido b"on:ze UHelmuth Deschamps"

, BÍlimecau a Joinvílle - 13 horas I em que se acha�am. os �ossos, nesse metiêr . i?onhedamos- hOlr�enag<::rn ao lH'av{) compa:
1l1itr.tenou-Flcrianopo!ís -' 1:1 hcrcs

I ai. del·rc:'ta. serra mevlta:-el.!lhe a competencía de back nheiro desaparecido e, on-

i.li:m:entiU'.e it'lllF - 13,30 horns Na ps-elâminàr o escore foi de
\ amador, .entr-etarrto, c o m o I tem o Guarani; ,

Blumenau oi Jaraguó - 13 horas J 2 X O. Os tentos foram mar- JUIZ foi urna revelação . Nos I Domingo pToxiroo, em eon-

Empr�:::} Auto Viação Brusquense cados por esse gurí formida- ultimes momentos, devido ál tinuação vira ao nOSi!O cam-
iliurnenou a Brusque - 9,jO horo s vel que é Kurt, Schramm, uma, ! má compreensão de um joga- j po, o Paisanelú. Será um 05-

T iLEFONES' MAIS CHAMADOS: das maiores esperanças no

I
dor do Guarani, Bruno dei-I $0, duro de roer , Entretanto

A�sol.:icçõo Comerciai e Industrial, 1430 numero de. nossos players .

. xou. o áDi�o, c.ontinua_ndo.a 'Osperal'no:; que os nO'8505 'sa:
Autcmeveis: 5 x 2_ fOI a, contagem do lU! partida, J i:un;e. Be.duschi, cuja het'âo Firmar- ii ha�reira, 5;té
1ECO - 1200 - i 1 j 1 - 1100 - 1333 esquadrão brilhantemente co-

i
calma e notórra .

•
agora intransponível,

Cçtrt's de Molas; mandado poe Na.ldo . Os Len- I Os rapazes do GuaranI, (De nosso Corref\'Pondente
íOSi - 1400 - j 170 -- 1245 I t�s foram marcad?s por Mar-j n:ostra�am l'"ar� p�ricia, c�n� E�po�tivol Anfo�I,)quio Nunes

Coletoria Esta.-lua! - 12J6 zinho, Na1do, Cacildo e Clau� vindo destacar 1...UCIO. Correia "11"€2 J .

Coletoria FEderal - 13&2 dio, cabendo dois ao primei-
Companhia Teíefonlcc - 1321

Delegacia Regional de Policio:
Gilbillet.� do Delegodo ,- lO,16-A

PBÇ5�'� GR�D�rô irara conter a oo�a
i terrorismo na. Palestina
I POSSIBiLIDADES DE IM POR MULTAS COLETIVAS

_____ I E EXTENDER A LEI MARCIAL

o TRiBUNAL MARITíMO! Lcncll'e$, '1 (United) - o i mi$ta�, o general Georges
AGRADECE SEU BENEME= i S_€ci"etario ., d.e_ Colonias, Ar-! Jtffi-eys, conseí'vadorj exigi'ü,

'RiTO, ! thur Greecn Jones declarou,! por sua vez, não somente 11 ca.nal}

• _

'0'\ 'hoje. na Camal'"a dos Com';lng 1 lei rnai"ciar para a !el· ...a San- COl"i.lercioH •

.fbo 'l (Meridional) _ O, que o governo da PalestIna ta e muita.!! coletivas, como

'Trib.\i�ai
.

Maritimo Adminis-I está estudando a possibilida- I tambem a prisão de proemi=
f:rativG' foi visitado pelo snr, de de impor �n.ultas ,:o!etivas I nentes. cidadãos judeus na

Atili�· Vivalqua, que. como e exte�dé:r a .lei marCial a to-! Palestma, qUê 5edam con

mem�..o dllt ,Comissão Consti. da a Terra Santas como me-! servados como i'efens nas

t.itdonal, defendeu' a manu- dida �Hu:a �onte:' a onda de Ilocalidade.s onde se verificas�
tenção >.dsl'lse or.gão judician- tenorUlffiO dos Ji.uleus exlre- iSein os Ci·i.mez.

te. Após. � sessão, o T...ibu=
nai homenageou o senador,

��l� �:uacolahOl:açã.o na Cemlt' A FUTURA BASE NAVAL' Engenhoso melado de pí"Opa-t1ttlr�.�,te no se�bdo da _ma��� DE SALVADOR I
tençao do Tribunal Mal"ltI= i
mo, O senador discu.ysoU a- j Salvador, 7 (M.) -

En_]gradecendo. _ I C�H�tra-se nesta capital o Ca= Madrid. 7 (United). _ No-
-- -- - - _. �- --1 pItao de Mar e Guerra OsvaI- tidas d Sa'

'

d'd S· h
. ragoça, lzem que -_ -_A N UNe i EM, o • lormo, engen eu"o naval, f ·d. . ..

N E S T E D i A R I O afim de providenciar .i!ohye oram ehdos quatro mdIVI-

·Dr., C·'3"m'·,"a'r'aas proximal' instlações ejl1 Ao duos acusados de terem feito
-- -- -- -- �- -_ 1"atú da futura base naval de explodirJ domingo uI t i ln o,

Salvador, apl"oveilan ..'io_s.<> O" b b d' .

f
. I

. - _' lU - .. -

.

oro aI: e tempo Ul0 enSi.va, I
O

'

PrDtelsor Babn obras já realizadas pelos nor- I perações - Oo&nçGs de Senbartl$

te americanos.
na principal pi�aça da

dda-,
,-- E. S P E C I A. l. r S TA..._, ,

______________
de
...

Essas homba,s la?t;;al"_am C!i.. i,q em, geral "-,�Tr�tom?nta peras
O EX-DITADOR N.l\.O FA- boletms. em todas as dn.eçoes" '

.

Ondas Ultra Curtas, ..

LARA' MAIS .. , contendo propaganda contra
ConsultafiO: _c. T:�'ftm� 4 de Fe'ler.eira

Rio, i (Meridional) - O F

I
Premo' Pelter ,

ranco.
O

.

discurso que o sr, Getulio ia perações nos. Hospitais
pronunciar ôntem no Senado,
foi transferido para sexta
feirá. Enh-etanto, diz-se que
o sr. Getulio Vargas não fa
lará mais, pois ainda esta se.

mana ii'ii. para o sul do país,
-- -- -- --

o-nde tencÍona ficar muito
tempo,

EXPEDiENTE

,,�-::--; _.'

", A trqação
rrcpried<'lde' do s. A. "O NAÇÃO"

P:retl)hi'l'ésillen�: .

EDMUNDO MiSTEiRO
i)ireti)�-Gerente: RINALDO FEi..TRIN

P:retor de Redação: HERNANI PÔRTO
ENCARREGADOO DE ASSINATURAS

t, ANUNCiOS
OTTO WIi.LE

ASSINATURAS:
.AnllGI . ' . . .. '" Cr$ 90,00
Semestre ... . " c.s :;0,00
TrimeSl're '" '" CrS 30,00
N. Avulso .. , ... Cr$ 00;50
'Reccçiio e Oficinns: Rua S. Paulo; 269

Telefone: (provisoriamente), Hotel

'Wiilges -1365

Expediente - 1016

Delegacio Imposto eie Renda - 1104

Emllrczo Força e Lu>: - i327-Á
1:strado de Ferro S. Catarina - JOH

Hospital MUl!icipal - 1208

Haspitoj Santo lzcbel - 1196
.' I. A. P C -.- 1271

I. A. P. i. - 1265
Mercado Municipal - 1120

Ministerio· ela Trabalho - 1143
Prefeitura Municipal -.- i 163

, FO'lfO da MaIoria - 1466

'-Telegrafo NQdonal - 1363

,iNCEND10s.:. . ,

,'Gorda - 1 i48

H!,�i�,!! -.- 1199

STOCK DE 'PEÇAS GENUíNAS
CASA. DO· AMERICANO S. A.

C!lixo 20 Ruo 15 n. 4S7
NOSA DIViSA E' SERVIR

InglêJs; Francês e Latim
Leciona por melados mo

dei"1ios. Aceita alunos
principiantes ou adenta
dos.

Informações ti Rua 15
de Novembro 17 (antigo
pÍ'�dio do Banco, Nacio
nal do Comercio) das 10
at� 12 hs. ,diariamente,

DR.

:Ayres
-

Goncalves
, ,

.

-

.�,
-:.

AJJVOGA'PO

�6 andar - �la 1

p T I

ern
"

.. . Goo esporte

Estabelecido
r

perlado de caçao

pQ,�taria baixada pelo Cheft! dr
'PDsto de Caçíl e P28Cl

I Em data de 29 de Abril úl- i faria de caaç b.aixa.da no dia
I timo o Si". Presidente do Clu�: l' sob numero 103. Período
! he Blumenauense de Caça e i ve:rBJ de caca De 1" de
Til'"o zecebeu o seguinte tele-! Ma.io li 30 de Setembro . Per
grama do sr , Mar-io Coutoç ] dizes, Codorna: de 10 de,Maio
chefe do Posto de Caça e a 31 de Julho; Macuco, .Ia-

I' Pesca no Estado: I cutingas, a.Icupernbas, .Iaôs e

I
"De Florianopolis - Re-l Inhambusj de 15 de Julho a

I tran.smito pa:ra vosso conheci�! 31 de Agosto.
I menta o telegrama numero I Saudaçõe.s. (a) M a r i o

12?: de 23 _do corrente da Di.� I Couto, Chefe do Posto de Ca.�
Vlsao de Caça e €Psca. Por-, ça e Pesca" .

DOIS BRASILOIROS NAS
REGATAS INTERNACIO.
NAIS DA INGLATERRA

ganda contra Franqo

Descarrilou o

Não houve vitimas nem danos
materiais g lamentar

Cerca das 12,30 de ontem. ,o addel'ltet ,a_o que apurou j
quando. se aporxÍmava da es- a no-ssa reportagem"

atribue�!O SR. RENATO' FEIO VAI i!ação Itaupàva Sêca, na pri- se .·a� 8en�há:�1 desgaste' do
'

ASSUMIR A DIREÇÃO DA meira curva proximo a Fap materIal rodante da Estrada
SÃO PAULO RA1LWAY h:dca de Gaitas. o trem inix- de Ferro Santa.- Catal'hia-,
Rio, 7 {Meridional) - A to "M.;2", que procedia de cuja situação, "lastimavel vem Ireportagem foi informada, em Rio do Sul, conduzindo Um requek-endo mais ateneão da

fOlHe oficial, que o sr. Rena- vagão ?e passageiros, sofreu parte dos diretores d�quela [to Feio d.eixará a direcão da ,descarrdamento de.um va- ferrovia. - .Do contrario .não I
Central do B'j"a�il Pal"a' asau- gão de carga, lião havendo ,- tardará- o dia em q_ue te:emosJmii- a, direção da São - Paulo vitima� ou danos mate.·iais & . �ue ...egi�trar., 'ac.ontedmtmto
RaiIway.

.

..

lamentar.
.', _ .,. _ ) d.e,grave.s.proporções. '

VENDEM-SE, I
�-.r...p

Z c::::--!:omoveis, um' na Oficina Kestel, de

I
e outro !lO

fabri�a
de Cbocelute Saturno,

fie marca Ford V8,

conservação.

A

Rio, 7 (Meridional) -.- Foi f lia &erÁ conduiida
persa em Niteroi uma familial ná pelas autorjdades
composta de çruatorze.
soas, vinda de Salto Grande,
Paraná, cujos membros pe
diam esmolas e chegaram a

para enriquecer '

e
l'"ecolher a Importancia de
vinte mil cruzeiros. A fami-I-�oas" O.,

05 GUERRILHEIRO�GRE-= [amilia é o antigo
GOS AUXILIADOS Jesê Rufino Correa..

MISTERIOSAMENTE

(

- eis as razõ�s do su,-i.ii@
dêste Lombiiguêi�o

.
.

-

'. �-. ! _. :._;. -

, ....��� �--

FEITO para fatilitar o traba&nw�_,_
.

,nÍSirar: u.m IQml:lrig-,,�o ,lO,� filh.., fj Üiiir
Q Cacau Xavier .vérrq.mdo �dQ cQin .�.W
m.;�. d� meio s«ulo;' N!Wmgindo�'.

" pt�=do purpi'lte e podendo ,ser tomidít iii!
qualquer.�.q<;I'l� o'UM
t.l.Ç' Cacau .Xavier'; iia. liriiiiF
'mentó,' fádre�dicU�
lómbrigii,�' Siià';Q�
'-'16$ i'Pãe:s de; qiittü é ..

. �erã��'Dê wn,bo '10,_, fi,
llio "� d� C��

",

. ,

= /.� ", ...
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I Haertel,:, residente, empava-Ncrte,,
.

".

malória

-Sinval Nascimento
Comemora na data de hos

je o ainversário natalício do
distinto cidadão, sr . Sinval

�ae.cimentu, residente'
"

cidade.

cCt(ltabi!jdCllie .e

Paga-se' bém: \j
';CêrnpQ-

"

t :... hi'& 4é1!eílder.� wlitrl!i R>! grlplJ'!,
nioII!b'iaüO* . __, 'Úl!IÍlt.s, W!ii: li.' COil,,;;"C iii
Allllltrilc Xli.VIer, ,

'

% - () Cag'nae de A.lú11wão Xfty!e? é e

úItl6 medicamento existente 'com t

deGlglUl.ção de Cognac de A Icatl'ÍlO, p"t'
'

'llla e li, único CúgnliC felto fi' ,t;;,s�, dij
ãléIatrão que tem IÓl'mu1,. 1l1edlclu .. 1.

.- A 'eflMola d() Cúgnllc 'de 'AIC"I:l'll<!
Xavier resulta. pois, da sul! I6rmuill lJue
_8 VallllllCl' �lementó. medlelli&hl �

..} p..w.ro- a....,j ..d_., � {".d.
n-_ doa pulmõ.... eumv o .d,
....uão • (ii b4la"mu d" t"hí.

iii) U.. erand., "..Idl"'..nt .. =�
.. :b1puf...!lto .1 .. , eáldo.
&..; Dou eSjHioeIDl"auta. cram� � �

.......... '" o;l"a'l'ã ••
ti) Um ,1 .. .,.... 1 ....... ""'. "ii_
_ • ; al.... jó'Ú,

,- O legltLWci COllJlac (te AIc...I,;;ij
hv1er 6Ó " nndld"�J'Orta!l�u; ",n 1&'1"
... II lLrogarl!lll, p[)rql,ll - Dáu ••

� � I rtnnédló e' �... IU" W us.i
.... lMt vllndtdo em outtu. liJkã:iOá.

Oswaldo ':, :Góm8s
"

'., ,

. Nobriga
Uma Grande
Fonte de LPCfOS
E' o titulo do intere,sante folheIo que

S� envia gratuitamente ás "essôas do in

terior e dos Estados que desejam ganhar
mais dinheiro ,em prejuizo de outras

ocupações, Escrevo para- REX STUDIO -

Caixa _::ol�16
-

S�:UIO_,_ --1

Cartorio ;d...

REGISTROS"DE' IMOVIH�

E, HIP01ECAS '

lo. Oficl. '

EDi,FICIO' DO �ORUM, -:- �lumé'r,IJU

Anunciem
._

- i
"

Ulmêr laftront
Ruo·Mnronbão n, 2

Arnoldo Pd�tter
fábrica de Ladrilhos

_I
I

,

'�'���:hão G, M. C. ·��v�. \
Para 5.000 kilofi. Preço de

1oéasião. Informações, uellta II Redação.
'

__ ._:, __,_",
"

, VENDE-SE

Ex�clJla-8e 'qualquer ser�
riço enz�l�ármoritp.'

:,11,ú� dO.'iJ p'1ln�-!ira,s. ,n' ,8
$Qnt lf;81 Càixa 'Pcslál., 48

'

..,
"

'.

'.

;,

reapcnde
(10 Juiz

irmão do ex-ditador
ter-roqutor-ío

iienjamiOl '\"argas quer ex.mir�se
l�estJonf$abjlidade do ccrme

.;\,
,

lotado da Secção de Fiscali
zação de Teatro e Diversões.
O, juiz leu a. denuncia formu
Lr.da. pelo promotor e 'per
guntou se a -mesma e:;-a ou

não verdadeira, tendo o ir
mão do ex-ditado? declavado
"em parte era", passando a

'larrar, a cena. acentuando:
,. Eu atirei para o chão".
Nunca nretendi

.

balear nin
guem . ,Nem conheco ii viti.
ma • �stava sentado rruma

mesa quando notei que um de
meus companheiras - o meu

amigo Barroso - estava com

o rosto ensaguentado. O
meu amigo então disse-me
que havia sido agredido . Eu
"í gritei p-ar-a que expulsas
sem os d esorde ir-os , Nessa
f';rasião os nossos inimigos a

tiraram cadeiras para o 'nos
�,O lado, Aí fui obrigado ii

I sacar do revolver e atiye,i,
Hong Kong, 7 (United) -, de Hocsiminh" na Indo Chi. mas pará o cbâo , Por acaso

,Os representuntes de oito i na, O novo govêrno será for o pro jetil atingiu R moça, O
'paYtidü$ vletnenses da indo: r�1ado por du�: band�it'ag da Juiz per�untou se o sr, Ben
Chi,Mi l'ealizAram urna con- I F rente da UlHao Nacion.al de jamim Vargas possuía Iicen
ferência nesta cidade, hoje, I Vietrian, deveúdo ser lider�do ça para USai" revolver; ao que
afim de e&tábelec€y o "go-I por Bâo Dai Hão, ex-impera- respondeu negtaivamel_lle. O
ver-no de exílio" que lutará i dor de Armau, normalmente juiz intimou o reu a compare-

I cmÜY:i e regime ê:;que?disla' vivendo em Hong Kong, I cer- novamente a 18 do pro

I xjmo mês, para o inicio do
I

T R A N S f O-RM A I) O-R f S I ����I��d.ii-·Novos �,- QualQuer vultavem __ • _ .. _ ......... __

Rio, 7 (M,) - O JU!Z Ir-i
ne'u Sofilli, da Decrna Vara
Crimiria l, Interr-ogou ôrrtern O

sr: Benjamin Vargas, pi"OC3>,
sado por ci-hne de lesão cor

,p,oral, de natur-eza grave, na

pessoa da senhorita Rosa
Conde, ferida por- t iro de r-e

'volver no Cassino de Copaca-
bana, O acus ado cornpare-

ceu acompanhado de seus

advogados e numerosos ami

gos, que dele se ecercaeam no

momento do Intei-rogatovio .

O sr. Benjamin Vargas" vi
sivelmente '�mocionado, res

pJndeu as perguntas, dizen-,
do ter 48 anos, ser desquita
do e Furrcionar-io municipal

'DefI;"e na' data de hoj� o

ii�ivergário natalício da .ex
.rma;' s:t>:a. da.;,Felicidade Pôr
to, digna consorte do estima-
da ,cidadão ar, .Iuvenal Pôr
to, ,:operoso Fiscal, de Mu�i-
ções em Tuharão e proge�lto- -Srta. Margot Schlub
1"&:' 'do sr, , Hernani ·pôrto. Di- A efemeríde de hoje assi-
reto? de Rédação dês te' diá- na la a passagem do arriver
rio, sái-io natalício da simpafica e

Pelos seus atributos de CO� gentil senhoeita Mal'got Seh
\ ra.ção generow 'e afeito ás lup, dileta filha do sr-, Ce ... ·

'i causas humanítarias, a vene- I mano Schlúp, residente em

randa e estimada senhora Ibh-ama.
,desfruta no seio da eocieda- � _j��j de flol"ianopólitana, onde crm- j Antonio Marlóc

�., .. , '"

iIIIilíliiililliiiililliilillíiliiliiiliiiillii_liiii•••11 vive, de vasto circulo de amí-jzades, motivo' porque a arri- Festejou dia 3 p, p.. seu

versezíante será homenagea- anivel'sario o sr, Antonio
di�sima' na festiva data ,de MarIm•• encak'regado um. ser

hoje. ,

", ' ., viços externos dêsf:e diárJi) e

AJ estimada senhora envia-' pessoa muito berrquista e l"e

m05, respeitosos' "cumprirnen-,', la�iona?a nos meio,s
.

sociais
tos.', desta cidade,
-Eriçh Haertel Embôra ial"diamente. eu-

Tra,nscoi'l'e na ':data 'de ho-I viamos ao sr . Antonio' MarIos'- '

.o NOVO GOVERNO SENA' FORMADO POR DUAS SAN-je ,0' aiIh'é'.,s�i"io ,'n�taHCio .do a: no,&sa sinceras congratula- DEIRAS DA FRENTE DA UNI Ã. O NACIONAL DEestimado cav:a:lhelro sr, Erich 'çoes.' "

,

VIET NAN

Os
c:-e�'%�. �_,;

I ;AC[m�AIS E ESTRANGEiROS

Mo"""'onf:"'I . h. L S flEIRICOS

MAX
Ccixc Postei, 123 - 'l'ele tone, 11;;9

Eua Marallhão. 21

nésta' t ...Jha
'.,�

- "5

J 'lI we. -_.- P'1WWC"

ao

da

i

1, . , que, no Japão ° trata
meto por massagem é
aministrado quase exclu
sivamente por 'pessoas
cegas; e que a razão

disso está em que o's se�
res privados de vista' têm
() sentido do tato muito
mais delicado do que 0$

de boá visio ..

.2. , . que, nos últimos anog.
800/0 da produção lilUil

dial de diamantes tem
sido destinado a fins ina
dustriais.

3 .. ,que, segundo um 'calcu�
lo recentemente publica-

.�t, do pela Direção Geral
de Estatística da Argen
tina, esta grande rej;)"iÍ
blica sui-merica possuiá,
em 194J, uma populà.
ção total de 13,518,239
habitantes .

ti, . ,que Goethe, o célehre
poeta alemão, dedicava
se nas horas ao estudo
'da alquimia.

5, , . que a 'força das gal'ra�
de um caranguejo é tàl,
qt.le êste anima.l pode fa·
cilmente sustentar facil�
mente, entre as SU<15

.

pin-
, ças um pêso de cinco
quilos.

6 ... que, na China, no ano

220 antes de Cristo, um

inspetor da dinastia
Ching, fazendo sonda$
gem ,á procura de a&l,
encontrou petroleo' no
solo; e que, ordenando
que fervessem e�sa, subsa
taneia e inflamassem os

vapores ri ela despyendi
dos, inventou o pdmeiro
processo 6.e refinação e'....

o primeiro lampião a quero�
zene_

Fone 4-0013

elum;n"lll, Alomed'l Duque .te C�ntías 20
DEPóSITO:

S, Paulo, Alameda Barão de Piracicaba,

19S

Fone 1410

Tnmsoortadora BlumemlUenSe ttda�.
�' ,

.

Tran§porte de Ca.r��_s.._ e Encomendas
entre

- Curítíba e S. Paulo
loinvile - Bru�q,ll,e

� ';' �.' u-�
......-·-

e ,La·t .,.
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.,.--8lUMENAU

dos

Movimento grev�sta que pode�á . �erml�
rubar Franco Greve dos operarlos lias",·

COS COIDO protesto coo ...
_._.__

ira as medidas l'epre$SiVaS do governo,
5ã, feira,8 de Maio de 1941.

Paris, 7 (United ) - José- re declarou, numa entrevista apresentar-se, diariamente, á IAAntonio Aguirre, presidente á imprensa, que -os emprega- policia e muitas delas já se

do governo republicano bas- dores colocaram::-se;;lo lado acham d�tida�", A respeito!
co, expressou hoje a esperan- dos operarios bascos na gré- do movimento grevista de-I •

ça de que 11 gréve de sessen- ve que foi declarada como darou: "Apraz-nos ver- tal I '

ta_ mil. h",abalhadores n� área protest? contra as medida$ entusias�o en�re os ba�cos'IDão neO'ocíara a
ri", Bilbao espalhar-se-a por r-epressrvas tomadas pelo go- que estao abr-indo caminho -. . t'!t
mitras p?-rtes da Espanha, verrio de Franco depois de para toda a nação". I mud1lis 0-'esmentidailirm movimento que "pode- uma "parede" registrada em ,

------ -..
..

a

di. d�nubal" Franco!". Aguir- 10 de Maio. Acrescentou que
O. rngleses querem rehauer

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

t
- f os danoe causados na

Oito proemrnen es patroes o-
PI'

raro encarcerados-,
a estina

"Esperamos que outras:' .

dL d 7 (U 't d) O Lon res, 7
providencias darão passos

� . " �m reg" ..
nz e -

para enteder que em todo o
mmistro beitanico das Colo- Ministro das

Para a sociedade blume-, .

d
' njas declarou, tambem, na thur

..

Preech
pa IS esse movimento po era

Cnauense a data de hoje cons- �d d F ,amara dos Comuns, que o boatos de que a Gra:g. Breta-
. a.pressar a que a e ran- i h d' Butue motivo de júbilo e de co". Aguirre declarou .que o. g?ver-no está estudando me- n a po erra entregar errnu-

elevada expreesão, pois as-
R"overno r�'Publicano espa-

I dldas para rehaver o custo das aos Est'ados Urridos como

einala a passagem do aniver- .

h I d Rodolfo. Llonis fará dos danos causados pelos ata- pagamento parcial do em

sádo natalício do estimado �moa a;elo a toda li Espanha ques terroristas na liIestin�, preetimo cô.ncedido pelo go
contei"l"aneo sr, Curt Hezíng, afim de apoiar a gréve. As 'I E,.�sseg�rou que Londres nao ver-no americano,

grande industrial e destacado
t rês maiores ol'!4Emiliações e8�a,e!"b>.u:aça�rlo o a.lto. co-! ,Falando na �amarIX. _

dos
homem de negocios, a quem t h Ihi t �. C N =J'

.

U·· rmssarro �jr Alan. Cunning- Comuns, o Si'. Greeeh a,Iones
1'a a 15 a,,,,. • . , • . . -

1GB
.

Blumeuau deve grande par- G, T. e União dos Trabalha- h��, nem ;!_$ coma�dante5 dec ai'_?u , que IX. -ran. reta"

te di) �eu progresso o Espirita dores Crhtãos Baseos exoedi-, mtütares na J en-a Santa. nha .nao contempJ<;t a transfe
devotado ás iniciativas de al-

i-am ordens aos trabalhadoees I ---.
. -_

Í''_õnciR da ãoberai1�� .

de ne

carece econômico e social, o de Bilbáo, na área da vinha i A U�D ..N. f.: «:011= nhu�Ui, �e SUí.Uhcot'!ufl.{!.s. e d�
Hudre aniversariante não 'tem de Biscaia, para sustentarem tra a ca8s�cã fi; do penoenClas.no emlS erw OCI

j-,üuf.íádo esforços em pról do o movimento; A gréve,de 1"!, .,.

. dental
.. Dl;âe que o governa-

hem estar da comunidade de Maio foi simplesmente
l
mandato dequal .. do� . brIt�mco nas Bermudas

hlumenauense, tendo o seu
'

correncia de um dia ..... .
SObCltOU mformar a Assem

nome ligado a empreendimen - ufmat dO d· 7.e m'll trabalha: qoer represen· I· bIeia local desse ato em res"

d I h
. a e an o o, ,-

dOd d Ctos e v� to, que oJe atestam dores", O governo tomou

I tanfê' po�ta �o pe 1 o a amara

� capaCIdade de trabalho pro r";
,

dl'd s rep>,essl·vas _ no sentIdo da, Gran Bretanha
f, h

." ,rias me a .

f'!CUO, onesto e produtivo do l' A u· re "Todas af' Rio 7 (Meridional) _ En- con Ir.rnar 'se não pretende
d

.

d
.

1
.. Isse g Ir . .' f I' Egi"an e In ustrla patrlclo, pessoas que estão c�m a sua trevistado á, respeito se os de- o. erpcer a co oma aos sta-

que ama a ljua terra e a' sua liberdade controlada, devem putados co'munistas perde- dos Unidos. O sr . Greech Jo-
gente, Coração generoso e .

d
.

nes declarou que a cessão da
afeito ás obras de benemeren- GASTOS

-

CONJUNTOS NO rIam, o ma� ato ou não, o colonia' a uma potencia es-
,

ESFORÇO DE GUERRA I deput?do
Prado Kelly deda-

l"encia, Curt Hering sempre
.,

rou a reportagem: "E s s a trangeira era assunto da pre-

[i.poiou moral e materialmente
., I' questão de' mandatos não rogativa real, InaS de qual-

as iniciativas que visem m'i- A Gran Bretanha reallsara const'tu
..

bl d U·_ quer modo era ir�concebivel
.

. I e pro ema a nlao
norar o sofrimento de seus se- negociações com afi.,· nações D

.. ..

N ...

I S que a Gran Bretanha concor-
. emocratIca aCIOna, en-

melhantes, cujas dadivas ge- credoras. do a Constituição omissa a es-
classe com. e5&� transferencia

I!erosa� são o testemunho elo-
se respeito, 8. nossa bancada' sem, o consen.tImento de seus

(;uente da sua nobreza de sen Londres, 7 ({)nited) será contra a cassação do I hab�tantes. O. sr. Harold
time:ntos humanos, Nas proximas negociações mandato de qualquer repre-

Davles; trabalhls!a,. perg�n-
Por todos os seus atrl'butos com as· nações credoras, a t u d I f f tsentante legitimamente elei-l

o se a ec a;raçao .
ora eI a

de coração c pelas suas qua- \.ran Bretanha considerará
to pelo povo",

lidades civicas e morais, o es- "como l{astos conjuntos no

timado conterraneo, na da- esforço de guerra", 05 gran�
ta auspiciosa de hoje, se ve- des saldos em esterlinos que

rá cercado das mais carinho- tais nações possuem. Foi o

$as e merecidas homenagens Que afirmou, hoje, ó sr, Hugh.
de seus concidadãos e amigos, Daltam, Ministro da Fazen

(lue lhe tribl.ltarão o testemu- da, acrescentando:' "Se hou

Ilho de apreço e respeito, vesse um correto sistema in-
"A Nação" sente-se pra- ternacional duàrtne a guer-

zeirosa em cumprimentar :O ra,'t'grande parte de nossa di
distinto homem de negocias, vida com o Egito seria equi
au!!,urando-lhe farta messe de librada com a segurança e-

fdicidades. gip,cia .. ,

"

NA·· ·Ã
�

as atividades da (onfedera�ão
Trabalho

.

expõe os motivos que determinaram a medida do governo
-� . -- --

Suspensas
: ���� "

O ministro do

DI1\RfO

Cu rrt Hering
colonia em pagamento

soberania·· (1�8
versao da entr€ga.
do emprestimc

Pcr m" Seu;;o de Represent,,�õe5, Ofe 'ece as seguinles oportunidndes;
MOTOR [5 diesel, semi-diesel e a go zelino, poro todos, o; fins i estllciona-

ri,j�, !ii(ir;tililús t' para caminhões) dgs afQn]i1da� marcas:

---- -_.,-------�---_.

·!-Tniões
destas

(United) - O

Colónias, Ar
desmentiu os

para contra atacar as decla- I
rações aparecidas na impren- I

s� americana, de que,a ces- I Joa""o G-'ome'" u-a NoPnregasao de Bermudas sema um I . iJ

meio de pagar o emprestimo ] .'

americano. O sr. Greech I 'Dentre as figuras proemi-
d "D

� I
I"respon eu: aremos a pu�' nentes que ressa taro no seio

blicidade e s t a declaração, I da sociedade blumenauense,
porque algumas asserções pê.· pelas suas quaHdae.. cívicas
turbadoras teem silo feiüu e morais e pelo sen fino tra
ultimamente" , to de ca:valheh:o eõbrio e

distinto avulta li personafi
dada simpática e estimada do ími �?,

nosso ps-ezado amigo Si'. João
N6brega, conceituado Notá·
rio desta Comàrca e. um dOli

A MENSAGEM DO PRESI mais entusiastas animadores
DENTE DA REPUBLICA AO do esporte em nossa cidade.

CONGRESSO RELEMBRAND No desempenho de suas

O A NECESSIDADE DA funções de tabelião, o distin-

CONSTRUÇÃO DO' to cidadão sempre se houve

PANTEON NO RIO
•...

I
com dignidade e zêlo funcio-

. Rio, 7 (Meridional) . O n�l. pautando 5e�s atos na

presidente Dutra' enviou uma
VIda pelas 'suas atitudes sere

mensagem ao Cóngresso .a n�s, e condignas com o seu

proposito da trasladação dos. feitio moral ..

d e s.p ? j o s dos "pracinhas" I Em sUa vida· publica e pri
br.asll.elros sepul!ados ,

no ::e-. vada o sr. João· Gomes da
mlterl� de PIstOla, na ltaha, I Nóbrega sempre se impôs á
A mensagem lembra a neces� estima e consideração de seu" _j t· ···1 • g>'L';;YZf! -d '''i9 d ,'cÁ-
'd d d

_..

R' d
. ., 'lecre o- er .01<:1 e;ú

.

e ,n.-
SCI a e a ereçao no

.

10 o inumeros amigos·· peja sua" ...... r"., d�c .1946.Panteon, para. receber e guar- I conduta e'";i;emplar e pelas
.

.

.

dar os despOJOs dos nossos suas afinidades de homem
�ombatente;;;, afirmando qu,e culto, educado e pelos seus
e che�ada- a época da 'trans- <!otes de inteligência aprim.o�
ladaçao " rada .

...
.

quer tJutrp!1' -lfssociaçõeo
fissionais ni{o yegistadas
sindicatos P q<? e fi ela';

E� �begad3 a epocada
tra8lad�ção dOI de.
POlOS dos "praclDhiurY

A EUROPA
Eis porque o estimado ca

valheiro foi alvo de signifi
cativas homenagens por oca�

sião da passagem de seu ani-,
versário natalício ocorrido no

dia 6 do corrente, terça-feira,
acontecimento êsse que en�

cheu de júbilo seus inumeros
amigos, que lhe testemunha-

SOCORROS PA

pelos, inaiores embar cadores de viveres:
FRASER MORRIS & CO,! Inc" N. York

'.

€ Hudson Shipping, Co. N. York
viveres - roupas - tecidos -- vitaminas - çaf�

ram as mais inequívocas ma

nifestações de carinho e apre�
ço, homenagens que tradu
ziram a estima em que 5, S,
é tido no seio· da sociedade
blumenauense.

Entrega rápida e ga rantidas a domicilio
por via ma ritima e aérea

- ,

�·:;i:��:. ���� <.
� �'

" (�;..
�

:

8 use H� r.
CompeuJ;ados d e pinho e 'Ced..o

de .3 até 30 H'UI1,

Portas Compenaadas
lamina!;' de imbuia, cedro, jliê5.r:mdá da Bahia

Embora tardiamente, "A
Nação" sente�ile no grato de�

.ver de cumprimentar o ilU5=
tre aniVerIHiria.nte� com vo- pmdçi5es
tos de SinCêi"a.:; felicitações,

F. G.

Importação direta d e maçã� da A,'gellti:na
ilempre e 'n stock

f� G, Busch Jr. - Repre�entaçõe'\

Pej'"sian�s flexiveis de a luminio "CbLUMBIA"
�;'êl'i'O ;edondo, chato e quad �ado da Meta)urgica São Fra n�isco S. A. E�tintores .de

I
mcend�o, cargas para os mes 'TIOS, mangueiras de canhamo Coi"tadol·es de pao e friO;;>
�>PGjl"larH,�_ Bombas Centri fugas para, agua _ Maquinas plir� encher Hngl!i_ça : �uth�r

.
Ft:RRABENS - LOUÇAS E ARMARINHOS POR A tACADO SOMENTt.:

.

FREYTAG iMPORTADORA· E EXPORTADORA LTDA. . ..

Rua 15 de Novêrnbro, 1422 - Caixa Po,;tal 239 �- Telefone 1159

I
'

-�;';rt' ,B L UM E NAU

I

!

geral

Bo!au<;as pOlI' todos os ·flns - Bombos em geral - Maqliifitl, de todoS os ti

P()S para Agricultura e lildustria - C hajlo, de ferro' e aço - folhas de flan

díSS. - zinco - cdmninio - aram'es - pregos - parafusos - fSf.lugens e

fenomentns em gemi.

Don!! 1388 - fnd. Tclegr. "BUSCH"

BLUMEN AU - S, c.

Clube Náutico América
Aviso

Levamos ao conhecimento dos Sy..L associados que
catá novamente em funcionamento o RESTAURANT do ,.

. 'clube, com () s:eguinte horariQ: - das; 11 ás 14 horas e das ...

17 ás 21 horas. A DIRETORIA.

TUDO PARA INDUSTRIA E AGRICUl TURA, NAS Mfl,HORES CONDIÇÕF.S

AI. Barõo do Rio Bronco n. I - Caixa Postal ;C

A m
•

a.raVl
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1 h a d a indust
Diltribuidorel )

e�

St:aG Calarina )

. ..

rIa a u t o mobil i· s t i c Q,

�'LII
.

epleset1tà�ora "Mecia Lt4a" : Rua IS de NQvcmbro 1015
Ofi�jna mec.Joica: Rua João Pessoa 5111

'
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