
. 11 ...

plxavam
� ..

.

.

ofensas aO Presi te

Rio, 21 i Me:ddioil�i)
o Minidro da Fazenda eo

rrurrrlcoxr ••0 seu -colega do

Trabalhe que a Bolsa de Mer�
carloria do Rio de Janeiro

: poderá ser reaberta eonfor-,

! me pleiteou o comércio de
café e demais entidades Inte-

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

I
ressadas,

��������������������__�__���==__-=�=========-=====-�==-==-==--=w�n�=-��===-

de ;.'" reclamações diJI

comÉ.u::iD de c::.fi:.

Direior de Rtda�ão: Hernani Pôrto
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tiverem ·conhecÍ-

a �ont8 intornacional
Os . presidentes Dulra· e . PerGO selaram com um forte
abraço a indeslrulivel amizade argentino s brasileira

Será suspenso o pagamenfo quando houver qualquer ir

- regula ridade -

I Os parlamentares

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

reunem Jparanaenses se

Paso Del Los Libves, 21 -
(Meridional) - A inaugura
ção da Ponte internacional,
ligando Paso Del Los LibreIl
á cidade brasileira de Uru.,

o SEU lORNA[
assuntos regionais de Jacare

I, zinho manifestou sua grati
: dão para com a gente claque

Curitiba, 21 (Meridional) i Chede, teve. InICIO a sessão la cidade salientando o C011-

A' hora regimental, sob da Aesembléia, O deputado
I
curso dos pai-lamentares de

pvesldencia do deputado R!heiro SandG3 do PSD·· p�� I �·odoa os partidos para o êxi
díu a palavs-a para tratar da to do eongresso.

--�--------'-----'---�------�------- peste auina aparecida no nOi"�
o - - ,-- -�.-. _.�--.--

te -do Paraná.

Em foco a peste suina no norte ·do Paraná -- A UDN
-acusado de gerar .disturbio$ -

���------------�----�_...- =-�== �-------"---_.----�-

trabalhistas agi tQm a

dos COIt1.u nS��ova bandagem nu..,.a ferida que sangra

Berlim, 21 . (United ) - O
Partido Socialista Unificado,
em fusão com o Socialista -

Comw.ista, declarou hojet
em seu jornal, "Neus Deuts-

eentro
D..nte, passando êiH l'evh,ía
ai} forças milltares brill!nei�
r-as que lhe prestavam homé
'�f' l{e!:!.5. POI.M:"O depois o ipr€'si- .

d�·l"te Dul!:'D. fez {) r.lelHfiO e

"".lnbC'", os pvesidentes troca
�IH"l Em·te abr-aço sob grandes
palmas de todos os assisten
tes. As band.as de musica €=

xecutas-am os hinos brasHei�
chland ", que a fusão das 2:0-; 1'0 e areentino e no fim foram
nas bzitanica e americana, efetuadas as apresentações
que dividiu economicamente de estilo. A seguir o bisoo de
a Alemanha, provocou a a- Corr-ienres Monsenhor Vícen
tua) crise alimentar. Disse o rin inaugurou a via d� comu

jornal que o anunciado plano nicação da parte brasileira e

A· INDUSTRIA .NACIONAL .

anglo-americano para desco- o bispo de Uruguaiana MOfi5
. ESTA' MELHORANDO brir os estoques de viveres, senhor Almeida Batista fez o

Jft exportamos carroserias de num esforço para satisfazer mesmo do lado argentino,
aço e ·outras peças ás quotas de racionamento, c. -- -- - -- -- -- -�

Rio, 21 (Meridional) - O quivale '�por uma nova ban- Continuam a sur�ir vil-imot:

M.inhltro da Fazend,a enviou qagem numa ferida que san
á. Carteira de Importação e gra",

.

O editorial observou
Exportação do Banco ·do Bra.,

que em dezembro passado as
si! para informações um pro-
cesso em que a General Mo. potências ocidentais -pr-orne-

tor-s do Brasil de São Caeta- teram o aumento de calorias,
no, São Paulo, pJeitea auto- começando }-ror se estabelecer

rização para exportar carro- o nivel de 1500 calorias diá-

serias de ação montadas e ria.s por pessoa. Contudo, de

desmontadaa 'de sua

fabrica-Iclarou que as rações diminui

ção bem como as respectivas ram a ponto de reduzirem as

peças. . calorias á metade dessa cifra:

Câ ..

-x-
Escolheu a ferra. Poucos
a terão amado tanto.

Na -sua 'fazenda de . S ii o
.

rel)olucionário� previu des»
de cedo que o Futuro agrí
cola do Brasil dependia do

braço livre e da introdução
de processos modernos de
cultioo que ainda h ó j oe a

maioria do país ·des·conhe-

, travaram paz. Os trabalhistas disseram
de duas horas que as leis exigiram a obser-

.

. I vanci� das normas de fideH-
. ..

I
dade partidária, resultando

·

d na expulsão dos membros que

V1 a I

flagrantemente, desobedece-
ram as orderis'do partido. De
pois de acalorado debate,
cóntudo, .ess!.l. moção foi der

,rotada. A reunião deliberou,

I ;-inalmente, Que. t�das as ques
tões controvertidae; os traba
lhistas realizÁrão sessões es-.

peciais ante o debate do ple
nário, para que sejam venti
lados os prós e contras e se

aplaine o caminho para. o a

cirdo. Essa proposta concilia
tória foi apresentada pelo sr,
Herbert Morrisôn. ch�fe do

crise alimentar na Alemanha -

Os '" parlamentares rebeldes" votaram t":ontra o governo
I
sobre .a poerçao dos "traba- A fusão das zonas britanica c americana !,rovocou a acuol
[Ihistas rebeldes" que, em nu

em tempo de paz. - mero de 73, votaram contra o- na questão do recra lamento

cf.e cedo sentÍu que devia al

guma coisa á sua propria
patria e prontificou-se a ser

vi-la.

Austregesilo de Atayde ] a Felicidade._
Como a sua inieligencia,
assiduidade no.�rude labor e

espirito aerdadei ramente

uma

do envenamento "\0 Rio

ce,

Juntava J pregaçãó do a

mor dá terra o exemplo do
devotam�nto p�sso�l ti a

griculura e á valgriz.ação
dos produtos da. gleba.
Grandes foram ·os seus me

ritos. morais, mas é princi-
palmente pelo.que re.pre�
sentou a sua vida de tTaba

l

lhader rural qll� devcfTios
propô-lo á admiY'l.!:iio da jli"
i.leutúd:e. Numa Itoxa; e m

que os
. bragilei�Q� , eodrem.

iamím/if! !Jtmüria;. êómo casta

tigo dê hauerem': desei'tado
DS campos, (� ligtlHf do bua
dio Gnaldo de Rezende'

. ganha .uma afualidaã'e·: Sti7�
preendente. c:':"
O g�verno deveria orde:'

nar' que nas escolas publi�
cal: o seu nome. seja lem�
brado aos meninós !)arii:que
aprendam, com ele, que
nenlmma prol;88ão . digni-

A .

'fica mais () homem do que
ii do agricultor.

Rio, 21 (Meridional)
Por ingestão de gêneros ali�
menticios, foram socorridas

pela: assistência mais 17 pes
soas intoxicadas. Sobem com

estas a 500 o numero de pes
soas intoxicadas com carne,

camarão, bacalhau e carne

seca.partido.

CeclrOt; .

� OSACRIDEpS ESTAO FUGI NDO DA BAIXA TEMPERA,);' ��_o�c�� �--

. !

I O RAEPENlH E O DENE�

I VENTE Efvi NOVA

Rio, 21 '(Meridional) ·.t{fo, 21 (Mel'idional) -- raro para o oeste, rumo H Aro 1
Avionou para .

Buenos Aires A Divisão de Defeea Sanitâ- gentina, enquanto a ultima \
o �r." Fra.nc�zek Hofmok, �he-,ria yegetaí d? MinistérÍ1o, dá debu�1 �eg�ndo informa-se, lTJO I �

Riu, 21 (i'.l,,:hH.�nàn �.�

fe
.

da- ml!J;lI.l'iO _d� �econormsiâs IAR,r-1cU1t.ura mformou a' rem mo\! dlreçao leste. Esta ííU�! 5�f�l.n.do. CO!T:ln:!!("Rça:* _rece:�
lloloil€:;r.es li'icumb.do de ne- portagem que ai; nuvens de vem� ti exemplo do que se ve-; bufa pelo l.Vhmsh'o da Marl

goda!" acordos ,wmerciaill na gafanhotos que estão ilurgin- 'rificou em 1936 no Rio Gran-: nha, se enconb'am t"M Nova
America do Sul." .. dQ;:":en; Santa Gaiarina são re-: de do Sul, provavelmente t\'C:OrIeann Joitl to:rpt�deh'oã- bra

m.ii.r.:escentes que 1e'V1U'ltÜ.ratn· tingh·fi o Oceano Atlantieo, : siIeiros, o BaepemU e o Be
vôo dp Paraná e Rio Grande! perecendo. A Divisão não a�· nevente, �rl ,�uais fOl-ani ai A�

.do·� St;tlJ 'fugindo' das' haixas Icha possiveI Que haja novas' merica do Norte levl>.õdo a$

temperaturas observadas na pogtur8.s, po]!' i�.l1O qUi' a tern� gURã"nÍç()es· �:le dob n=hocado�
:Zona do .planülto catarinen� 'perafura está muito bai:!E!l n� re3 adqui:d.do8 raceníem€üte

ae. AIgiimas iiilvens 5e dirigi,. região Sul do pah.
.

pela Marinha.

AViONOU
MISSÃO POLONESA

TURA NO PLANALTO CATARINENSE -

ORLEANSi

REMEDiO CONTRA OS MAi..ES

POS RIN�
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EXPEDIENTE
. I

;-_�'\',� ���

u·.Nà� 191
".f;c!lr�e!:iade �Q S. A.:'!'(( NAÇÃO" .!

ÃllrtltQr·;>residente: EOMUI]'fijo c�\lSTEIRO I
rJi�étifr-Gefimre: RiNAlDO F!lTR!N' 1

il::e!'ar de ��d:açao:' HERNANI PÔRTO !
�NCARREGAÓOO DE ASSINATURAS i

I
..
E ANUNCIOS

O'I TO' W ! i. t E

A5SINATURÁ$:
AnÍlal .. '.
5�'m'tstre .'

c-s 90,00'
c-s S{l,OO'

,r;meSlre . Cr$ 30,00
$.O,' Avií!sc , . ,.. c.s 00,50
f!�;Íllçaó e OfidflGs: Rua S. Paulo, 269

IlJlq-rone; � prO\'i�Oflamentc' r Hotel
. Würges 1365
Caixa Postal, 38

:\Ei'St.SENTANTES: .

lC51 - 14QO - 11í� - 1:145
Coletoria tstcnuQ! - 1216

CQictc�;� Federal - Bill

Compnnhia Te!?fnn:ca - 1311

Ddega;:ia Regionol de Polício ;

Gcbi;,�re do De[p.godo· _ 1ü i6·A
.. hp<iÍiellt" - 1016

t>clcgcc:::: im;;,csfv de Rendo -. i 104
. empr<!:ta tQ;-Ç1l e Luz - �327-A

EstfQcua lia Feu'l S. Catari"Q - 1011

Ho�pit(ll Mur.idjloi - 110&

oll!<pitui Sar.ta babel - i 196

i A. i'. C. .- i27i

"
L A , P. i. - j265

.
Mercado MUllidlloi - liZO

Ministeric do Trcbeiho - llB

Prdeitura Murticipul - 1 i63
.'.

i'c�tl) da M,.íanQ' - i466

TelegrafQ Néciollllí - 13�3
iNCctí!élOs:

,Gorda - í i48

< .;
--"--

Ladrilbol
;:A,zuletol
:GralÍltol

DR.
. )

Ayr6s Gonçalves, I
_Á D V o ti A I' O.

.'

I
Rua 15 de Ndvembi') n" Ui

go andar' �alà 1

A NAÇÃO

""A Nasrp.o"np. Sociedade
1-
-" ",'

,.ASTRAL DO DIA

e ·casa

S/BLI é marca de QUAL/DAi),-.

ie purtúguêil. c datilógrafo,.
na firma. COMPANHIA, JEN
ltoupava' t;f!�rtal _

..

B1Ume�

No Óio·. - 'Serviças de Imprenso ltda,

:Fr:;,,:;; G�t!liio Vqrgas, Edificia Odeon i
- ".

.

·.$ala 8G2' ..
-: 'I:�u· 5:' Pàuirt: Serviços "de lmpren�a lrda � :

NIIQ 7' di! Abril, 24! i
.

lai(ji'mlf;ôes 'Utei" I

:;::E���:J�::::;��::'��:�:::: \Bancó Püpular e Agr iGO la o H
Síumenllu-I'IQrianapolis - 13 hores

I
'

Blúrnerfal1 '" ir10jf - 15,�O liGraS- I
'

010 ta�'aI'iiili�é:1all 6 JorQ!jué - 13 heras

enr;i:":%Q À:;to Viaçi!o I3ru!l)uellze , 1-' ..

jOiurnenou"o Brusque: - 9,3a ií::rcs
"UFaNES MAIS CHAMADOS:

Assedação COU1erci�i e illtÍHStri..i, 1430
A.�tomoveis: I

.

i3Co_ i200'- ii11 -llcO - 13�3

AViSO DE 2" CONV(JCAÇ�O
São conoidados 0$ snrs, cotistas do Banco Popuiar e

Ag..icola do Vale do Itajai, So'c.' ·C�oP. de Crédito de

ReiJlp. Lida;, Il fie reunirem-em À_e�blÉia Gel·ai Oidiná.'ia,
ti realizar-se no dia '30 de mai�. corrente illiO� ás·IS ho

:
l'as, no prédio do Teatro CarlCJ$ Gome�. afim de delibera-

: rem sobre a seguinte ordem ,:1-0 dia: ':

i .' 1" -'- Discussão e aprovaçiio do Balanço, dêmonstra�
I

..

: çeio da conta' de LU�i'o8 &-Perda. e demais contas e

I atos referentes ao exereicioeocial. de 1946;

li.. 2" _._ Eleit;�� dás' A!embriJ� ;do: ç:�ns.elho Fi$culi
. 3" - ·A.,sunco$ 'de U'!t'i;� reáiie itera!;'···, .

I Blumenau, '20 de maia de 1947.

\ OSWALDO' JliOELMANN - tHreto'l--Pn:?iiideíite.

I· çQrreSpondenleI .,

!' com prdeitiJ8' conh·r.cimf!ntfJ's

1 ""ncDntra coloeáção imediata
. SEM - Agr.; Ind, € Com. _'-

,

n.iu,' - S. CaL
.

Domingos M.

dáta em cueso festeja

ca,

.

Varizz-s
cura sem

(veias dilatadas ) 'e. úÍceru.s .. das. pernas, sua

operaçâo e·' s€m clôr .

ii TabQrd_
MsdktJ " E.tpedaJis't�.·

.'.' ��. ! -':i
DueGi;ílS alliHet�js (lístulas • fh�ili�s . remes, pUlfidtlS: nueda
�9 tt�!l,. eie.) OuenGas du e�l{if!lBgo (gaslfHe • dl�D' PSt3 Ú cera
do edôrnagll e dUO!1gllll). 1.1te�ti(1o� (êOmf$ ciÔI! Icli's

-

ülceFna .' pfi�ão d� ventre· alíltbll1liiJ .. e:H:.)
. An u nél6·rrl I

mof�riQ

COPOS
< '" �... _:•••

'.3,.
�

opiíaçGo (moí da terra II
- -- --I

prote••or Babo f·
j�glu] Frandês �- Lati;n�· ! .. A�êita�o� qu�lquer pedido d;'� copo.,
Leçiona ·pO'l* metado$ r.iQ�' I canudos, copos cônicos, etc., de' papel, 'da LILY TUL1P

�i?f'f!bJj.
. Aceita· alunos CUP CORPORATION

.

pelo >'REEMBÇJJ:;SQ POSTAL. .

p._riia::ipiantieE óu ad�71tq.. 'II Oferrecé'!1q.s, t�mbém o C.�lC::f!� -1f,J$!���ftJ.� ••
t,:ó�. _

. 7

.

C·

. I
E.Ú:mlOiJ inte.re.8�doa por vende�O!_��1<' 'V�tí.tcwi�.iJl

l,!ltcrmaçoes a· Rua !s. r dsitribuidoves.' .' ,
" ."" .- -1ij'HhjlfU J

de ·Novembro 17 (antigo I Distribuidot-es EXCLUSIVOS' ... -·,""_'f
'j;'redio do ·Banco Nadoa' I ALFREDO ZANOTTA & elA. ·LTDA.' _ " ;"

.-:.«1 do Comercio) dei. lO ! Avenidc M;Pm de Sá, '2�7B': - Rld�' .

- rels.: 32-4810 e

at� 12 ha � diariamente. I 32-:i919�. . : ,

'

'''�ífll '

" 1-_���__ ..�"""";;;orU::"';;"'_*_=",,

! l-
I! Arnoldo �uett,er
II fábrica de Ladrilho,
I;
j Executa.se 'qualquer ser·

I e 1 i viro em marJ'iloritr ..

I Rna dns 'Palmt;';:rm.;' n' 8

I
Material ih FGn.� -1081· Ca.ixo. '/}o3(.al. 48

eondrução ! "

Yl:�::E!:fni II ��;�aldO
-

1'11; _ ..

-'---�.-�-----�� !

Ciin1t'(l M(,dita dI! Senluiras, Homens e O, iança« .

. Diatermia - O:t.'rlGiei'mia - Electi"iN;:ot1gulação ....

, ,

, ..

í ·�·;u��.���:· '.:�' rREç�
.

D�
I i,ASSIE7S.
I,

.

:. , , .. , ,

:
" I FAZI_A-SE ..PASSAR ·POR i ÇURITIBA NÃO ViOU O; ..

FELICiDADE" e FiLHO DE., INSPETOR DO MINIS- , ECLIPSE
'

! '. . TERIO DO TRABALHO J •
'

. . ,

.' f }),,,r••-�,- Curitiba '21

• 'PO.'ili'aO fui "guidado" pela O eclipse' 'solar uãq foi

! I IP�lic_iQ.,o .

espertalhão s�."a�f' 'pela-' �opú.lação,
t _

. VIrtude' da' mau

" Rio, 21 (Meridional) narite.
".

I
O diretm' da Divi&ãi:) de Fi:f� l

...,..__' � ._"_'

calização do Ministério do . .

I
Tr�balho s�Üdt�h' ii policia a AftlUNCIEM NESTE D/ARfO. �::

I captura �e ,Luiz Fernand.�JI,__
,'.,' ,., ....

I'C: .�ua�t mumdo .

de ,carteIra:
1 to��clda pelo 01'1e�tadoi"! _' . _.. ,. .� � ;i::,�\{
! .

. ,., tOY do "MIUlsterlo do ! ra:ha.c

r' F�j;caI dRo Imposto de �onsuu! lho. O·' f!also ins....etor í ,-

>mb' e . emias' 'COml) Agenl::.,
t -

'. •
. .'

•

I:.'
_; "

J
. I

varIaS comerCIantes e fOI Pl"éóí":":;"·'

I �e P�bl�ci�ade. vinh� agindo 180 quando 2e encontra�a .�.,
.. "�,:,

í r:ô çomercl(). da
...

capItal fa- �1iartô do' hotel em que
.

zendoose passar eomo Inspe- dia.GOI1lBS

Nóbrega'
. .

' ,�

Cortaria de

REGISTR05 uf IMOVEIS
E HifOnCAS

: lQ. :Ofiéil)' .

EPlfiC!O 00 H/RUM - BilllT!{;"t.lu

! 'I

EiSe ;�:ide edlicamiórt� rn.;ntim curso 5eclilldório campl><[o;
cidQs: ,- Ginas:ai .t': Gollilsi..1. (Cfgs�íeli " científko}.
. i:SCOlA TECNICA PE COMERCIO (R=c"h.,ddc)· _

EXTfRNÁTO

fi jI1tilca d:l m!ltricllla para todll$ .

!iS cursos: de 15 Q 28 cíe re'/ereiro
.

ildioidQ d., cuil.!> �tIl'í ·lo. de Mgf�,'
� 0;,

"-�..

dois

Dr.. Gebhardt Hromada
-'!� , ��...;. !;,:,.

4"� F<lcliida<ks de Vief,g.· "lIiô'rio " lia de Janairof··
. ·Círu,giiio-<;bef.. ;;0· P!"ii$)l.�{l1 51;1i'.t1ll Clittlrb" .

Alio .;:i�l.I'iiílJ, cpefll(jG.. d" bqcit", tsfomqgq, vitn 1.iiliClrrs ctér�

,,;te., _- Nlil,...�ir\ifgill. 1I.<"I"still�. dl<' ilenr-.or02ll_ .

- Cirur\iic;-pí.sd::g:
�.. '.,". -, ... ,

- - • C�I<� �� �tiaf;.$ � .... n fi' �s J� (4 11�·.
_ _ ,,' DE.ti�'lJA.U:.- "Hospiia! Se;;�1l (eférim{ ...,-

-

.

,":

,
-,.

vilHnJH:I!ô 'f Que importa, qUóinq<a
amda :oe pod� apagá-las de Um sopro! ·E lsSIIi
é "canja", para quem toma o Cognsé de Alc..til1.lli'
Xav'ier. Afugente as glipe:i e os re:;<friados;·b�� --
a' porta às to�ses e às bronquite;s; ueutt:ali2;e O�,

. ..

"�ól?eS dOe à'r"; tõmanôo o Cognac de :.tMcatrlQ'
. �,

Xavier,. O Cognac de-Aloatrão Xavier.-prónri1;i. ·�4.
a:� mole�tias pulmonal'es, :

.
-

. ,.
.Molhe·s� f;GmO vm pinto,. mas: twm/lc �

_'
"

-' �

..ç �� ,�Ç,,,ID; 1
� UM PROOVTO 110 '. '.' .,." '. -::- ��.I.4i_9RATQRlO UCOR LlE CACAU �Ylm I.A.

-- >�

,_ "
�. >'_.I,' •••• '.'
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doDESPQRI0
'I: ->

_

! �,�.
.

'

em

.cidude
nesta
da

"

Li n rsonos o belo e notável iesto de
•

.
� .!- <' 'w ....

.' �

Excia.
.. �.

.' ,"":

, DEPÓSITO ..

S_" Paula, Alameda'llàriió de' 'Piiackubo, 11-' .. II
-

-

O :�i��:ce:l)::;i:�{) �. "i�:
o

B;:i����:;�;.;n�;�;
I .,eE15 pplâ. 40 tampeonatôpa Po��;�:i:e��::'iI�z,a do snr,

",: :;:'" ê;'�J,'-!c< -,
.

" ':,:,,_ ,,'\�"',
"

,/ trc:U:loado pela LBD tta .. SehastIao C1ou:,:, {hhgente .,

rá gravçs 'resu'ltados' ao D!>,SSO ioc�pieot� futebol. I :����:�;:::�Sld::t:=h:�eLB!
1,' lameotive,. que o tnteeesee clubIsta' tenha (han�eaas qUillta-f�lras e

. �o�

le�ado' OI; dirigentes do ()Iitúpít;) a tal' extremo) :�m{�.�.:, i;t!;!:�l'::e ;>��;:�
IDO 0'0 anti .deip"\brtivo e 100 'O' 'O' cnot.ra· Blumeliau. H.lada pulrlicação daquela en-

. ",', (" tidade,
E' de se ;'otar que, Ii,') Es

------- "_,-

tado, não }lá outra entidade
desportiva que mantenha um

boletim nos moldes do que faz

a LBD., tão minucioso e dê
tanto interesse para os des

portistas.
Graças, pois, á deferc?ile

cia do sr Sebastião Cruz, ho
je mesmo, os leitores podem
lê-lo nesta secção.

Fone 4-00)3

Tupi X Paisandú
Cá, para a glOi"ioso clube de i-iante do destino das cousas,

Anf'ilôquio, uma fase de fran- o TUl'Í mostrará nas, cance.as

co pragres;.-(}, de responsabiti- vizmhas li flbL3, do gafip:uen

dades cometida. a cada player se- e t;aberá êl'gUer bem alto a

para mantê-l� nas pugnas: flamula alvi-verde das suas

que hão de -vir 110 campeona.ll côres ,

to da L.B.D. que se avizinha. '

Ganha.., ou perder, na va rEçA ESTE Ll\'RO !.;
�

r,t DOENCAS DO GADO
E RElo1EOIOS

ESPORTE EM'GA"SPAR

o Fute
Blurnenauense

SCHADRACK

--_ ......
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ula ntand a fal ao 5
Comis

AzI

de L
w

lação Socialao 1
-

1{io,21 (Meridional) missão está. redigida nos

Sew\SãO
motivos imperiosos: -lministração da empresa; ç '1'O deputado Nelson Carneiro guintes termos: "Artigo 2°_ ..Aqueles considerados no ar-I - doença do' empregado

Oapj-esentou á Comissão de te- Têm direito á remuneração •

'473
I � • \con1provada por atestado pasl\. _.

. I " I" bgo e seu paragl"a.ro uni- 'd' d!Hllia<.�ao Social uma emenda hebdomâria so os que salvp

1.;J
C lO-i

-

d L'
sade pôr me lCO a empresa

"

'. .' ,. . .' ,

íd
COuB. onso laaçao as eis

- - ,1 d' -'i I
;;0 al<-h!{o se�'ui1.do do ;\IUDí>tl- motivo rmpeeroso e devi a- "

ou par e e eSlgna{-kO e pago

".fivo AJves Pnlma que lle= manta justificado te(inam fal- do Trabalho' B � ausencia I
fi médico do Instituto ou mé�' -OF (J D� R� :C· '-:;:--d !

, , _. -

f I
.,

I \
._". tH� ut:l ranae G

I;:EiV���_�i�.iitI�:_�.:?:í�� �_<iS �.� [",5, tado ��!:ema��; a ..�lgll� dia �� .�l::rn·_�gs.ao _ ,_��vidameut� ��c� �o empl',{;�ado 5üce�l>i= N�rte j�VCiU ii, melho1' ..
.rc. tômcu,ta aprcvada pela Co- doe serviço, Parâgrafo. 1 -\Jl.Iãl:tfu.:;ada, a crrterro da ad-.' vamente. R' 21 (M ',.1! I) _ d

'

�.' -_-,_ la, ,erlU10n<1' ,.' Lon r-es, 21 O

---10 "SANGIORGIO" PROSSEGUIRA' A SUA VIAGEM O TSE deu provimento �o re- jornal de maior circulação na

i Rio, 21 (Meridional) - ça local automóveis, aoessó- curso. do PSD· clo .Rio Gra�- Grã Brei:anh� declarou que o

.

,

,Chegou hoje a esta capital o I rios, ferramentas para a in- de do Norte contr-a as decI-
aoverno. britanico tenciona

-. transatlantÍco italíano "San-. dustria. Entre os pa�sageiros I sões do TRE que .anulara� :nviar ao� Estados Unidos no voltou a desmentir hoje as,':
giorgio" procedente de G�- \ desemb�rcad�s no RIO n�t",;� 16 urnas. e:n que �lnha ob�l- ."

. I tidas que haviarn

nova, traezndo 47 passagel-I mos o jor-nafiata Ezo Bonifá- do a rrrarorra de votos. Com 'xI'mo verão Huma missão À., d' ,. <
. .

"M'la' S d
. -

d TSE di pro I ontem, segun o as qUaUl<
ros para o RIO e 240 em tran-I CIO, redator do 1 no e- esta ecrsao o a can 1- , .,'

• lA'" •
-

c.:

• , - •

" À •

f" d b- governo mg es·procurarIa $)
sito para os portos do Prata,! ra", que vero em mrssao jor- datura Jose Varela recebeu econornrca com o rm e O .

, •.

'

. ,., ,.

.
, .. ,

A
.

d S I I id 1 f ter daquele pais alimentos· e' ter novo emprêstâme m:H"te�a��"
O navlo -trouxe para a pra-

\
naf isfica a tnerlca ou. conSI el"ave re orço. .

, ..'

.

.

- '
-

�.-�_.__ .- ---�----'--- --�- --- -.--- ----__. matêrtas prImas na base mevicano.
,_, -�-, --��-

Curitiba se prepara para re� I AUXILIO AOS _ESTADOS.
eepcionar o Presidente

I
QUE SOFRERAM COM

Dutra INUNDAÇõES _

Curitiba, 21 (Meridional) i Rio, 21 (Meridional)
,

Estão sendo feitos muitos pre i Ministro da F�zenda comi;l� '.

parativos para a recepção ao I cou ao Ministro' da E.ducaç�() �
Presidente Dutra que visita- \ que autorizou ao Banco .. �Q�:/
rá o Estado após o seu encon-: Brasil a abrir sob o titulo fl..��(-;,
tro com os presidentes da Ar- pós'itos dos _Poderes Ptib�l��l\'·

i gentina e do Uruguai. Um

I
a favor da Direcão .Ceral qy;

! dos principais objetivos da Departamento. Nacional il�;,'

ao s�r visita presidencial ao Paraná

I
Saude cont,:, pat-a atender

,_
-

II é visitar a fábrica de papel despesas felta,; ("om o au

, Kabfin para onde o pj-esideu- R :;·:·rem "r�sl arfo', aos Est

e .. _

1
te seguirá acorrspanhado do

I
dor "ue ,"",,' is tafrerafil cs

leIpa i governador Mo;,é. Lupion, I ao inundaçêes,

Diáriamenté' chegam ao
.

iraxern para cá, Blumenau é

põrto muitas
.

embarcações grandemente beneficiada pe
Jas (Iiveru�&_ empresas de na�

I ZOA cêrviço que lhe presta (I

.
Não é a p.-ime;"a vez que v�gaçiio que exploram o �fEr· I porto.

déat.:ii; tmhi'iUiii fipimtammJ fia iJi�o de; Cti;"!?.. ent,,"" .. eBt.. â� I Niio ,ee jii$t�iic(il po..ta'ilto�
;;mcG,id(id.,,, ti a.lmndm.o em" '{ ,'" -, "). -,

•
� q'iíCilJi 'Completo abandmlG

ij,'ie li? adw o nj'HiEo pÔ'j'la d..de i" ii el·e ltaj":_i,, �� ílapim:; rm qíí� !Ii?: �'U'iJnii'fi. Í:l!.fi'?_. com
fhwi.-tl de ,,-mio TitiJViment•• é: {Jiii!! fipO'i'tam �m !tajai ilfisc(ií' I o iJéi'V'iça de 'CiH'ga e clea;;:..r·

qiie limitu côntribiu;: para o í'egam a cargq ilêi:{iiiada a I ga.
"

prDiJ7';:';iBD creacente do muni.· Bld1ljeniiU nus divfl'i'Bas' lan� Vejamos, ag01'a, o que se

'("ip/o. ('has que,. imediatmnente, ii pmu:a com a população que

I Brigg<:" {) $('rattol"l. Ai.nda perdura n.a opinião i
. NeJuJU brillumte noitada aI'- mora elo outro latir.; do rio.

.

j. .) ot l .

jji�bl;éa e artística de Blume- 'iística, que u Sociedade Dra-. Quando chove ªrrt;'p�ireo .' __ . _Çºnú",hõe,�,' 'f,or,d,',:
:�
de 4. rodas n,'tif�í�é,

.

"'au a á g'1'(i(lável impressão mátíco-Musical "Carlos

GO-1 I conw ôntem, por ,exemplo _' "

t!eÍxada pelo célebre baríto- mes" oferecerá aos seus as- , o rua liue dá acesso ao pôr- . Conjuntos gerad(Jfes de for<;a e luz pa 'o tarlo,

no brasileiro Silvio Vieira na baciadas, o aplaudido arti�fa
-

m·�t·5 cat'Otl·U'5 do q-u6, [6\" t6t>_,' I
to fica pyáticame�te intransi�

sua apresentação nos palcos terá 0!t- concurso da orquestra I \A. t. � {to I tavel, Veiculas não passam e

blumenauenscs, cantando pa- sinfônica daquela sociedade, I fiIt�
J aS _""es!.pm; têtn diliculdade de '

ra uma plaüia culta que sa- sob a regência do competente:
. fltdini ?ltedeiro3 f�-=-l·���J ·I,fazê-lo. ;

l,e fazer justiça aos valores maestro Heinz Geyer, que já t
.

. !

nrtislicos d .. renome nacional está trabalhanrlo nos ànanjm: I

��vtJ-
J �;>,.- I I F;nolmente. se a íwlarida-

O notável barítono,' que 01- musicais.

'�
.

-=-

W0,'&!J:{ � J de municipal quizesse se dig-
C::ll11('OU () m Ci i s retumbaflle Efif:B tl�t;'vel a�o=lecimen. 1 L��TAE PUOIM5 '��.

(' .�J./ l nar mandar alguem consta-�_.. u.. .. •• CE_RC
MEDEIROS .,J,,';I. tI,tr;unfo TW seu recital de can- to social vem sendo aguarda- � ., 1 J tar a veraciJacÚ do que afir=

lo nesta cidade, cantará no- do com especial i"terêsse pe- í � / f� .r ,I mamos - e isto é IOT� de du�
1.'umente para os blumenau" los nossos meios artisticos e, _I'

CALORIAS 1)� I vida - ao porto. s�ria dada.

enses, brindando-os com mais tudo leva a crêr que o próxi- : pronta solução. I

um recital, que será levado mo recital de canto de Silvio: Como não se trata' de' cou-
Q efeito no próximo dia 7 de Vieira marcara epoca nos! sa tão dirieil, esperamos,. pa-
Junho no Teatro Carlos Go- anaÊs da arte lirica de Blu- cienteS, que os trabalhadores. ..-,..,. , ...

-::':'--,_. =:, 7:::';'::".:.e:;n;:::: P'd: O México se preocupa com';'
Os padeiros continuam. surrupianrlo o PovoJ;���nf;:i:���?;:!::!as suas reservas de PHrole.;

,,� .

'I
'

.. ,'

fteddy Wacholz, hoje o S'r. Gustavo· Rumlnsky. A-NU-NC1E-M N-EST-'ED-IARIOiPROlIllDA
A

EXPORT::::E:�RODUTOS
Df:

-_

Comissão de Preços que, até por Cr$ 1,000 Que barbarida
êsle instante, ;pouco, ou na- de! Que deshumanidade!
da fez em beneficio do povo. .���,. :�...,,4_l;Or "",�

O sr. Freddy Wacholz fabri- i Tôda a população está nos
I

auxiliando nesta campanha,
Denunc:c,;;cs ôniem ás qu- 6,00. Positivamente, o caso, c,a um pão de 157 gramos e trazendo-nos á redação pães

laridades com,'fJetentes o es- está exigindo u .....a a...ã.o Ye- o vend- "'0'1' C�(> 200 Agora d
o

dO, h... .,.' ... ,., • 1;' J', , os Inala I erentea tama" os
"anda/aso C.MO do pão ern, pressiva p.or parte das auto-, vem o sr. Gustavo Ruminsky, e com os mais abusivos p�e-
Hlümenau. O::: panificndores

I
ridades, principalmente da com u m pão de 55 grllmO$ ços. Poris;so voUamos hoje ao

aS8unto. E' a população que
nos pede. Nós vamos regis�

: lando as queixas e apontan.
'do ao povo

.

0$ gananciosos

i explor:,(!o.res .

que <Í custa da

í 'fllt:l nll!lerUl Vlvenl á tripa lar-
ra.

ot ,ie Arte
�

Silvio Vieira cantará, novamente,
Blumenouem

Ines. menau.

o sr.
n .1 1)' I estão vendendo o pão á ra-

�� {����1 fiO' I xiio de Cr$ l�,OO o quilo,
� 1,1u i� .lii t;,jJ lLi iii I quando o tabelamento lhes

autoriza a venda por Cr$.,

Di stribuidores

DIAR.lO MATUTINO
f
I'- ------
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j

C 0-rn
--'.,.""

V--·--1$s t-' a'S'.L
..

- ". -=- - - -::-:

f
IntranSitável
&Iumenau

Pôrto
POl sue S:i!C�iiD de Representações, Ofe ísce 115 seguh,te5 opClitunidildes:

MOTOíÚ,S dii'5il: ',emi-diesel e li gu l'dinll, piiia toá"" G5 fi", (esttldÓllQ�',

FJuvíal de F. G.
.-;..

8 U S C. H J r"

vO'lía

as COjlócií!ades,
'Balanças peia todos (JS fins - Bombos €rt1 geral - Maquinas de

p05 para Agr,icultura, e IlIdu�h·ja - C bapas de ferro e aço - tolhas de !íon-:',':
dres - zinco -:- a(umioio '- arames - pregos - pl1fGluso" -:

feUliinéntas 'ein geral.

f� G; Busch jr� '" Representa(Õe�
TUDO PARA INDUSTRiA E AGRiCUL TURA, NAS 1,IFÚiOiÚS cot�i)içÕti

,

AI, Barão do �io lh'anco n, 1 - Caixa \'G�tül J�

PO!)d 1388 - End. Telegr, "BUSCH"

, BLUMEN AU - S. C,

Le+lamos ao conhecimeffto. dos

I México, 21 (United) - A

O jornalista não leu nela Empresa de Petróleos Mexi-
car-

.

canos que é industrializadora
till:a do governador e do petroleo mexicano contro

i lada pelo governo decidiu
!-Jori.sso foi surrado bar� : que o México deverá gastar

: 265 milhões de dolares na

1 ii'tdustria e suspender a eX

i portação dos, produtog de pe-
Rio; 21 (Meridiónal) lroleo. afim 'de mante\' as re·

Segundo um telegrima de servas nacionais e estabêie�
Macci6" divulgado'nesta' cnpi. cei' uma i)OderOílà
tal, o jornalista DOllizetti Ca� I

Iheiroz foí �surrado .,arb�ra� I -------'----�---

mentej' pela policia de A.lit� I
goas porque fez um·artIgo:
contrã o governador. O· jo'1"
nali"lla é invalidndo. anda ti·"
mill"tl'l.il :'lendo �.u'Pl",nh", de
fir-1YH';'Hlo da VDN' e i"<!'daior f!"tá
.10 iiDiário ,do POVD" e '" ftm� I dúhe. com ... $f!!guinte ho,aria:
,ja,-,s.,,(o rmbliw, I J r &<1 21 hGá�8.

de petrol eo.· A

baramente

Clube Nóutico América
AvisoAli'Úidmle" a:i'�. tIa Comisâio

de Prerm! O P()lIO e.slii im
,p!oTando justiça, Punição pn
'Ui 011 chealmaólug; panifir.ado
!
l'S" de BlwTIsnel'ií,

para

Agente. )
par�

)5t3. Catarina

o

MedeiHS " Cia .. LddíJ. Rua IS de Novembro 1035·
C;Jixa Pastai 140 Te!.. 1019

Oficinal : Rua Joio Pelaoa Bill
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