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Rio, 7 (�eridional) -; gundo a�irmou á re�ortagem I �om ,0 nosso memorial, que tros " compõe-se dos snrs, Jo*· pati-i6ticas, que
. também se

Umá delegaçao das classes ] o sr', LUIZ Gonzaga o Toledo, imediatámente resolveu err-
t sé Maria Withaker, Marcial' tra:ciuzam em .enérgica medi ..

produtora:. paulistas que veio i um de seus membros, carregar seis dos nossos me-! Pequeno, Eugenio Gudin, João
entregar ao presidente Outra I lhores economistas para um

i Lourenço, Rafael Xavier e

um memorial eobr-e a atual si- 1 Falando á reportagem, na exame a fundo da nossa crise, \ Olímpio Flores. '

j manhã de hoje, o ar. Toledo, fixando-lhe as causas e minis- J Dada a indisfar-ÇaveI gra�
tuação econômica do pais a- ma.nifestando os sentimentos irando-lhe os remedios de e- vidade da situação, é· de se

presentando sugestões para I
de toda a delegação, afirmou:I· I esper-ar

que essa comissão se
debelar a crise, regr�ssa a S. "O Préside�te ·?a �Re�ubHca feito mais "rápi�o _e duradou- apresse em ofere�er ao Pr,:si�Paulo men05 apí-eensrva, se- mostrou-se {ao lmpl'eSlllOnado roo Essa comlSsao de neu- dente da Republica sugeatoes �rave: é graviMlima.

Orgão dos Diários A.ssociados

t -. siio
DIRETOR-PRESIDENTE EDMUNDO MONTEIRODIRETOR GERENTE RINAL DO FELTRIN Rio, 7 (Meridii)nlll) - Vá-

rios' parlatrtenl-áres
.

vam ôntern ln.. sala de café
da Cé:'.man. depoi�' do discur
so do sr.· Flores da" Cunha, na
defesa· do requerim:ento que
fez a propósito da3 tropas
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,çao ao
.

Ad b 1 R"-o e-r _� a ._. _�'
__ .' IlidÃo, dfl.1i autoridades civis, paI Ri dA Silvá" um va1io�o

.

-=� '. I pr-caerrte.ntea de todas as elas-, de "fumoir", .oferenda que:
. .. -. I s es laboriosas de Blumen�u" muito ·sensihili:mu.o senhor I:

excis. DEFRONT-E APRE. 1 l'd d
' I teve lugar, as ·15 horas ide. Governador. JJ�. na teceu <lo persona 1 a c SIm' •

t
. I id d d "

.

I
, .

d
,.

d
. ori em, a 50 eni a e ° lança� , .

patlca e emocrúfica o JO- t d d f d t I
\

-

.1 • men o a p-e r'a un amen a. !
vem .gcvernanor, que se VIa

d
-

t b . R'h
. _

.Reroiuo MUNICIPAL". DO P.S.D. _
...
_ A VISITA AO SU- cercado d;'" simpatia e admira- Ga p.on e

, S? re O"

H· tl·lelHrao.

_

d· . areia, prOXlmo ao o oe 0-

�VRBIO DE irOUPAVA NORTE - ·A S,OLENIDADE çao_.os seus compatriotas c
·Ietz, tenrlo S. Exd.r-. o Gover-.

�Q--·-LAN·"'AM·ENTO DA· PE DDA FUNDAMENTAL DA 1· f d . 't.. �-,;�,; AderbaI R. da Silva as-� -, .". "
...... ..... .

. amrgcs, azeri, o 1 essa. ar o . .

d h'��ti?;�:,}iOIJI{E·. 0í:RIBJiJRÃ �'. <?�!!Ç!1o -: �, .-c�,�;�.!!.CJ�L:; ,:�:�1.��!!�J$,:;;:�X:�;i�i� ._ �';l!;,�:, �º;l;;,�;�;,,�9c;�;::;- :r·:NÀGENS DOS DESPORTISTAS BLUMENAUENSES. ..
seus. sentjme�tós que semp�e.·

.-.. ..
.

..

car-actej-iear-am, em tempos.': Blu.menau a�sistiu � mfl.ior Manifestação dê
p.assadoa, a figura veneranda

ril&iíif�<�tação pubfica que se e estimada de seu pai.
pódé pr-estar f). um homem riedade do Dlretorio As ultime.s palavras do
pilbliço, durante ·a rec"?\.pção
empblgante at, dr. Aderbal
R .. dá Silva, ilustre Governa
�r do Estado, :que veiu VI

tUiu- :'lua terra· �atal, em ca

l':à:Ú.r bfidal,
.

,. Num�. convincente de
j�nstr,u<ãl) de simpatia e so

Udariedade (ao gov.erno do
.Hriinente estadista catar inen
��� ti povo bJumena.uense deu
um testemunho eloquente do
gku �entirnento civico e da
�ua .. gratidão ao democráti
cc) governador, cp�e vem pau
t�.ndo a sua ação administra-
tiva � �I't suas atitudes "Patrio
tic!tl' por um J.)l.'i3ma de' ele
,YIl'·,lo l<tl'ntimenio de confra
t-ernÍzac;ã.o democrática e imo
buido dOI! melh'Ores proposi
tOl! de g.overnar a SUa terra
� sua gente com senso de jus
liça e ponderação.

Loao .,pós o dr. Aderbal R.
da Silva. tendo �e feito acom

panhar de sua comitiva e de
membros do Dir-etor-lo Munici
n",J do PSD, esteve no Teatro
Carl ...s Gome!'. onde o referi
do dirt'Otorio. incorporado, sob
'l prel'<idenda do sr. João Go·
mes da Nobrega, apresentou
cumpri�ento se os votos de

"oliclariedade daquele parti.
do. Entrando em contacto eli ..
réto com os pes3edistas, o

ilu:-tre Cavernador tez· sentir
l' sua inlen"'a satisfação de
ver concretizado o problema
.-Jf' con!l.."cam-ento da faroma
1")01itic� blumfmauense, exa1-
h.,.,ao o esplrita de solidarie·
.;)<,d .. '" ('omol,,,pnsão r�inant-e
nfi �""i<"l daqu�I� pnrtido.·

Em hO}n",�a<Y�m á'vÍsÍta fie
��".p_;",. to; "f .....iP.ddo ao dr. dor calaram fundo e impres-

• • I

AderbaI R. da Silva um coque. 5zonara,m VIvamente a nume-

tel. tendo nessa cpsiiio s· Excia

11.<;>sa assistcnda, que o apla\l
sido saudado oelo sr. João Co- (hu demoradamente.
mes da Nobrega. !presidente Em a nossa próxima edição
do DiretórÍo d.o 'í?�S,D. publicaremos na _integra o dis.

cur�o proferido pelo orador.
Re�po�dendQ ao disc·urso,A visita e recf!pço em

ltouPQva Norte
Cerca dás 11.30 horas Q Co- Q d". Adérb,.d R. da Silva pro

v�rnadO"l' Aderbal R. da Silo, nunciou, de improviso. indgj·
vn, atendendo ao convite das - va e curta oraç.ão, em que $.
C"h:$ses con5�l"vadoras e tra.l Excia. deixou pa.tente ,'o 'seu

haU""dora!< d." !>.�bul"bio d·e I pro"Posito de angariar· as sirp
houpava Nort�1 ..v:isitou aQu'!- pR.tias e colahoração do povo.
ln localidade, onde teve fes- para que o seu programa ad
tiVR

-

e condigna reéepção po� ministraCÍvQ prossiga numa
Pl'eíeitura Municipal. tendo "parte de SUF.l população, que atmosfera .1,.. traba.lho profiformado uma companhia do aclamou entusiasficâmenl:e o cuo e fecundo.
�2g R. C. e a respectiva ban-, Chefe do E.xecutivo do Es!:a�.

<ia militar. do. S. Excia. ao se aproximar
da principal praça pUblica foi

Ao chegaI" a comitiva ""O- saudado por uma colegial,
'·"'rnamental. � banrt,\ do 32" tendo Q eminente homem pu·.n. C. e*ecutou o hino nado- blico recebido significativanaL lendo a Companhia prel\- homenagem do povo, e dos co
tado contin,';;ncÍa ao Dr. Ader� \(>�iai�. que lhe atiravam pchal R. da Si.lva. Apõ� O" cum- talas de flores .naturais. Em
primentos de pra-xe, S. Excia., seguida. S. Exda'l acompa
acompanhado do l'-r. Prefeito nhado de sua -comitiva e do

res.

MQnidpal, de autoridades d- 31'. Prefeito M�nicipal subiu
vi�. militares e edesÍasticas ao palanque armado naquela
é de sua comitiva, esteve vi- praÇa ,onde S. Excia. foi 5au� I
sitando o gahinete do Gover. dado em nome das classes

conolnad.or da cidade, onde demo-, ::v"\"vadoras .. t1'"abalhista$ (l"é
rou-se em cOi'dia} palestra I ltoupava 'Noi'te. O orador
COM divel:'sas p.essoas. em brilhante di3eUf'SO oe-

CONDIGNA RECEPÇÃO A S.

t_i,ITtikA MUNICIPAL.- A APRESENTAÇÃO .DO

P.S.D.

Â rcc€.'PrãQ a y;. Excia.

d�frfJnte a Prefeitura

Municipal
". COllforme (ôra anuncia
do, o Governado\" Ad�rb�l R.
4& Silv,," chegou a esta ,dda
d�'. " ... 1 O hQl'as d� Ulll.nhã

An.tes da hora marcada pa
ra a chegada. do ilustre Go

vernador, já era· grande a

maa�a' de poVo que afluiu ao

lQctd 11.;1. l'eecpçào, d:fronte a

Dl-

o-

on

oorristaa ·bldménauenses
aQ Governadqr

ora·· . A'." 16 horas, conForme es-

,t<,v� anunciado, .realizou-se a

cer-imonia do lançamento da
pedra fundamental do Esta
dio -do Palmeh·�s; E: C. á Ala
meda Duque de Caxla5, cujo
a to teve a pres.enda do Gover
nador do Estado, �e sua comi
tiva, das autorid.�es Iocais e

�:r8.nr��_ numero cfe desportis
tas. _ Nessa ocaaiã
te chefe do Exec

o

ma, das proximas.
. S.i\o PauIQ,· 7

_._ Reunir-se_'á

GOVERNADOR DO ESTADO
DR. ADERBAL R. DA SILVA

de votos. que pa:l
mar Castro Alves a mais mo-I cia sómente
derna avenid<l c rioca, teVe I rativa .,dos que

a de· apiau- calamIdades do
sos.' .

A ditadura faTt de en-

deusar a pessoa d seU chefe,
fundando-lhe está uas e bus
tos. Quondo-Ihe· � I�etrato por
toda a parte e

batf.aiidO
ruas,

pracas. avenidas cidades.
esc�la.<;, hospitais e institutos
com o seu nome.,. �

. .

'! -

Nunca houve .. Y:1i!�ior derra-
ma. de homem:tgirl, a um �o.,.
tal. 1(a quase �lJtp.lidade fei..
las com I) dinhei�o público e

:ti (,o'le de nédiqs comissões
ganhas pelos .int�rmediários.

-x_..j,
Agora está se l�eriÚcando a

deflacií.o. Voltam ;as cidades,.... •

• :,!

praças e ruas .a - ter 0$ :nomes

antigos ou lhe.'i_ dão outros
mais decentes. .

.

Estaluas e bustos estão de
saparecendo. Do�. retratos há

pouca noticia�·e.
..

Assim terminam as glorias
lorjicadas qu� nãq encontram

. a-poio no scntime�tó coletivo.
Não tàrdarã parq. nossa

1zo�ra que $C recc,lham moe-

memoráveis.
Reajà-se con.tra a bajula

ção que a ditadura conve-rteu
em eostume nacional. Se os

vereadores do Rio qu.iserem,
tel'ã(} muito {) que ffl:l:er )ip
sentido de limpar 08 n03808

Finda a sua oraçãQ, em que
foi fartamente aplaudido, o

c..overnador Aderbai R. da
Silva rumou para a praça de
delOno.,.tos do Guarani E. C.,
onde lhe foi oferecido uma "u-

culenta churrascada, em que
participaram f.Ua comitiva e

as autoridades civis e milita-

lança-
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Não ha"'.�vá ,rnlrriz. di ',""111'1 (.:ÚEl 6,30 á:> 11,30 horas :I (-} eH, �

i 13i.mneniU.! (o,,,,,, d<} bairro do Gnn:ia)
j Ficam d��.:.1i�-;��{1.�s E �- �.r: hn<�"i1�· e, nesce dia, aa iinhtl5 de J;jl�=

� 'l��U'U e da' Fk'f1.n" A cc /, !f(} �,,' ),
�

"I
a) G'11:'iP�'" H',Qlil � Ri (com exceção da Fáln-ica

�e P;;l1p'Ci e LTs�!'��� d{: n��U!':4��) e

b ) h,,:bi��, Timh5, Ked-s: [,0, Ib�rRma e mo do Sul (li�
tha cl.ç J.Hi.(=",(;·i0�{" t'>J1-a�::- ::"�?1t�:_; dS:2;]igv�dn) ..
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:m:mcc, sonhos; Fa- nl:i !l.'.�tl\Hóo d� gentil 56!!ho-
JO�·cc�;::· �_�"f]€���iff?_Jf_�iL!;; !_ci� �1d J.\f��!.z]_ (_:.1:n:cle!!'a� !:"€�!d€!1tf
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t��.:- qiH"i !r��;r· i.!:rz!!.�:i[!!,.-:'�� {_i�)
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0.1 NA.'iCIl-Y(}.g·Jf(F).lE §!]!.]
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',,'ociaciic3 lrOnif;t\ Brr:.um. fino ornamen··

..

__� __._.__M_ da nos;;;a 50çieda�.e�. HA.STRAJ, DO .01"/1

- Trctomenro

Hospitais

ESCIUl'ORIO

l}or �i",4C/� S;�/;t/;<n't!
2a.Feis·'?, 9 {fc .. .ff�Jfzt�I":;
O slll ,f}F"Qtn';:',i� :)?7:'í�� l::;;��·o�r.;

NOIVADO

Contratou ca5-'lmi,mfo t:f1W

senhorita W a I I y
diléta filha,' do ar.

Caixa

e

Ãcessnr!ns e PeçàS para 'Autom6veis em ·G'eral

. !

Importador

Joãu,

JOKE ��

-Esté o seu JORNAL

PtfOV(/estrlJda
, (lS(/�

reINE BUSCH
Hoje, sss, 15 e Amanhã. 8.3' 2 horas

"
.. ' ' .'

',.
"

AtiJ'Y�;�
Stan Laurel, Oliver,Hardy, 05 incompa!"'avéÍ:I "Corno'" e

"MagrQ".,na, mais sensacional comed'ia de todoa 05 tempo�

'�<.sALVE-SE· OUEM PUDER"

Uma' gargalb.àda 1101" ,'segund o. Uu:ul l�gifi1!�a, avalancbe
de alegria.,· ".salve-lu! ouem puderlP pois o,Gordo e o Ma
gr() agora estão sob a tutela do'Leão. d�·.Metr(;>Um deso
pilante" agrlu:ÍB:h.ilissimo:. .Acomp, Compi� Nad;."Fox Jornal
� :�h.çrt. Ame.ricah.o.o Domingo -: Mais a conti�:uaç�� d� &érie
,.Brenda 51:a!" Repo!'terH

.

, :
'

P1�tê�· 4�OO e 3,00 -, Be.!c�o á��O'E 2;00 .

"

,Do!!'!i!!J,;Q: meig_ p!1!.ti!!., paia':mê:!1ol"s�,� Edeialfnte�, 2,00
". Dómin��r.� _.;t,30 e 8,.�5

.'

�
, ,

"Za'diá"'y 'Scóft,'Sydney Gree .nstreet�: F�y� EmêrsO!!. Pe!é!"
Victor Fl'ancên, tui supê!" p�od�!!iªo. di .·Wame!>

"A Mai;c���a i!é"�iL"!:!triust; -;

QUEm é Dhn!f.!'ic�? O má!!! Cú!s(c!'hni!!cso e o ma!!; ter
nu anl-8ntê. Ei8 aqui' um" film e que faz vihnn' o� n€!'vos no
m ..j� tremendo "su$pe!l!}éH• U ltÚt excitante B.Ventura dê
m!i'té��io, {:drr1i't arnór- oe �norl:é, Aeomp, CQmpL Nac., Me�
f,·o: .lorHl�1 e short amerscano, P].8t�3. 4,00 e 3,00 - Balcão
3,00 e 2,00 -..." A' noite r Platéa nume!'ada, 5,00

'"

j

r ,

."", '0- .;. U""
"

.. i�'T"7t'"T .;;., ''''TO �TÀ��!' 6 '1' .3_
.

lfl 'fl1n EJ, ......"". J�."';::l�l"'.�. �._":Lr"�, "CL!!lI!.!íO§,

e m.aior fó:n;a de torção do que qualquer ou�

iro mnnÍnhãô' de' sua clliu!se - eis' pO!' que, o
.

Caminhão Chevrolet puxà' mai� .. vellC€Í1�o
com {acUidade tôdas .

1!§ rampa;;;! ;Para. t:ranl!i=
por�e 'râpiIJo e seguro de suas cargas;,
considere ,lU; 'l1UmerOMs úliüageÍls apre:";,
5elltâdà�. pelo éa:mhihão Chey:róJ�1; � •• '

e �u.a· 'i1!comp�r�,,�1 : eeo�omia!

-CHEVROtET
PARA VENDAS E SERVIÇO PROCURE OS

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS DO BRASil S. A.

I M ,O T O R S DO BRASIL

posto L 114
, '

FÀBRllA DE CAMISA
A .MAIS PERFEIT'...( CONFECÇÃO N'{), RAMO

'J

I BANCO DO BRASIL S.A.
'c ',-

Dire�ão Geral - Rio de Janeiro

fAZ TODAS AS OPERAÇõES BANCA RIAS NO PAIZ E COM O EXTERIOR

TAX-A.5 PARA AS CONTAS DE OEPO'SITOS,

!)1;f'O'SITOS. A' VISTA (retirados li ue!l

tlEPO'SITOS POPUL4R!:5 llimit!,je Cr$ 1O.ooD,00
.

4 1/2% lU!.

DEPO'Sn05 !.!Mli'ADOS (limite- de Cr$ 50.1)00,00) 4% !!.�.
UEPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Çr$' 100.000,00) 3% fi.a.
Ó�rO'SITO SEM L.IMITE Z% 0.0.

CEPO'SITOS A· PRA7..!) FIXO

Por 6 mllses

-!:Ot '12 mêses
4';ó a.a,
5% o.li,

DEPO'SITO DE AVISO' PRE'VIO ""A "'"

Retiradas medi�ni� prévio Gvifo!

D�' 30 dia,

De.60 dias
De 90 dia§

• I',...
:; 1/2% o. o,

4% ,!J.a.

4 112% @. $.
, ,

_j .l_--,- .. h·';
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,
'

'

solidários
,

; na, ob'Ôgação de'

�-�"'". '

I

{.

ESTABELEÇA UM
WRDÃO, DE

'

150UMHUO

,
.elimina as pulgas de uma ves,'
com apenas uma aplicação por

,

m_€s! g pulverizado,' com 'as,
,

'

bombas comuns e não �strqga
,

bérn 'i,ffillUíZ;!l.l'em as S!1:Ml easas C!lID

DETÉfriN: Estabel�!.'a, assíin. um

vérdaueil'o "cordã!l de íseíaznentn"

entn(a_.;.sua resídêuela e o !nlm.dc
dos ,i!!�et�s nocivos:

,

.

..
"

sil, prod��tol quinicnmen+e rr�pr!rC!dos •

t1!!'; :' 6�1' �,r.::. consrlbuiu !'[!Hr [! quilates gC!rantiJo; como·me anllli.e da

';,,;,� mn;H� de SC!fttr:! Coturin« (riso da M�ed('! do ,Rio de Jan:ei;o -

�fi,:> l�";Je S€l' relegildo" ltO {�� Ouro, "",tn, PIl'Hn'!, O"ro-o!atino�c, 501-

'IHHd�lno, Tef�! (tn:,(l' nobre mis-
\
rias, em InmillO', discos e pino para fins

-õo a cutn »rtr » F. levantar o' udontnlcuicns e pOli! ourives.

'(lmpi(Hm�t� de 194'1. ,!'C�(! )),1(1 de preços PC!t(!:

R, 5, MUCCIOLO·

de Caroaiho, que

antc-esportioo .c impralriáli�

ee esiô.
ct:ta !lp!run.i."*

�:{}2·r.1��{:�;':O Ol�!?".r:.�co c .!�� 1!.€;U

���?�_� ...rJ", :.f-i!..r:.:ctad� :!tas espor-e

''?t! de Erm':1�tU!!X. Um clube

c!tC!�C�'1::" ,e:5lt!l. r€!!!-!c,��
.... ". c,.rr1i,(�--r.l"1- -!� t:;·t�;�·1't1';'.,
- ... ,.....:;:

. ��._...'- ... _.�# !2:_!1. --::. ��- .... -�

N,. l'!?�t;nõ..., de f.1LD. �, f:!",

Ribeir« de Can!nlho apresen
lOU,,3C conu» r'if!Nw das dr=
l['.rt�s!r;r:n':)l1:·� En_! n, club« aW9
:,,,;� Jt �Jf!5.re;'Tf"�1 .. '!n.5t'�i elt1b�r{i
eJe ret;fwahfHEH!e Iasse a favor
ti,;. dil1!mtl! no u(mtl campeo-

HBlojoalla Calanll"TISe Ú. A.
Rua !J de Nooembro; 473 �4 Telde!!'Z� 10t5

Jaias 0=• .,...., l�el!!gia� �_� Porcelan as �_- Ctistaie e ariigce p�!'a
�- pré G!E'!!te8 -

SECÇÃO DE CONSERtoS DF (iADJOS DE
.

QUALQUER
�_ M.ARCA�,

SFCCAO DE OTICA:
.

l1'(anlcmos comnleto sortiment de oculos, Conteceionamos

qualqucr 1.;!lO de gariQ:; canfo rme T!"ceita dõs srs, méclico�.

Cvmp:etif;�O esport�va
GR!\NDE COMPETIÇA.O ESPOR1TVO " t§COLA!l�
Tii!flCINADA PELO COMAN DANTE DO 32° R. c.

:':":_' HOMENAGEM AO GOV ERNADOR DO E5TADO
ra {meninas};
A':} 3,30 honae - Arremes=

50 da pelota (re;P2\ze�) e SiaJ=
to em distancia (meninas);
A's 4 horas - Salto ,em

distencia
-

(rapazes) e 'arre
messo

. de pelota. (meninas) ;
.

A's 4,30 horas -,- Revesa
menta iOx50 metros (rneni-

§nb (\ J:"l:!.h"ttdn!o do T�JH"n=

l:� Coronel Irapuan Xavier

L�t)J,' Coman�h_1ntc do 32" B.

S., terá lugar. hoje,. á;; 2

honn·, ctn' tarde, no carrrpo de

Glirnpico, uma grande compe

)� tição e5port�vo-escolar; com a

,,/ participação de todos os gru

pos escolares, em homenagem

PA·
EM

Ulmer Laffront·
_. �-. " .... "- .:

CORRETOlt
Rúo Maronhao n , 2

A RADIOLAR
Rua 15 de Novembro" 1360

- Blumenau -

Ouro rara dentistas:'] Olh
riyes pede-se «:omf1nr 'diré'"

t�m:nte

RemEtEmos pelo tõemb!õo PosteI -_ �
rreço do dic, pato qC,u!q!!Eor I':l!tc do' Br�-

Rua São IlCllto ", 518, 11>_ (!nd:u,
suln 6,- Fone: 3-1966,

SÃO PAULO.

ARMAZEM Pf'UEl'ZEN.
RE/TER

,

i _

í Sabão URú - Preco de bar"

I ra : c-s 2,50 - Ru� São Pau�

I
[o

���:!dO Puettfr
.

I
!
1 Ex 'cata- se quo [quer ser-
i

VI(J rm marmoritr.

!I" u r ,li s J"J{'IJI'-ira:-: 1l s,
Í<on7 108! Cai:: a podal, 48

l--
I ,Oswaldo Gomes

I Nóbrega

Fábrica de Ladrilhos

C4lrtorio dI:
�EGI5Tit05 DE IMOvtl�

E H!!'(JTECAS

LI1. Ofíd6

,
'EDIf'ICiO DO FORUM - Slllmé."cu

"Glrl.'l}t
6 lotos 1'2,,18 nus
dr. H o,fh!\\I�od
Cr$ ªO,Ot} Re�mlbo's�

Q� Araujo' CafnelfD
c. Ftl�ta'. 1426 .. Ri�

PREGOS
1°130 - 11:27 -. 14ilt;
Armazern fiSANTO,sn

VILA NOVA

Pecas. For O
. v .

-. ",

SEMPRE GRMUlE

STOCK f)E PfÇAS .GfJW!NAS
CASA DO AMERIC-�.!'-IO s. A.

BLUMENAU

Cn'XQ 20 Rua 15 n , 487
NOSA DJVISA [' SERVIRnas e r�pazes);

.'. 'd • AJ b 1 D d
. Ats 5 hora...

Demonsfra"Iá VI!:lta o ar. uer a_ r.; a - •

.

Silva, Go;el-nador do Estado, ção de ginástica pelo Grupc

,�'
/

:u,!-o ororr::-alna s'erá o seguin· Escolar "Dt.lque de Caxias" M-' T -t Th
#
--,

_

/'/ • -

d ri - oaClr. enen e orne, snr

'/te
escerramento da nandelra. G

-

t O I K'l'
.

, e -
" '

S
. - . .

Ulzone e -sr a. r alia0'
- 'A's 2 hor'';'_s: Der.'file e hás- erVlrao como JUIZ"'S f> "u- J

-

M 1'1 h J'
"

, "d d
.

e ose 101'a • osc: Ulzes

tee,mento da Bandejra. {CrI a es escaladas as se_Q'Uln- d S lt . F K'l'
-

, e a o. srs. . 1 Ian e Te-
, A's 2 30 horas - Corrida tes pessoas:
, , nente Santiago; Juízes de ar-
l:a sa, 50 metro3 (meninas) : l Arbitro: S.",bastiào· Cru.'!' remessa,: Fclix WiUerdin2: e

salto em altura (!"aDa7�-I,

'I Direção
Geral, Werner Garni: He1muth Parucker. A �ntra

A's 13 horas - Corrida ra� Juiz' chefe (con·ida). Ten�n� da ao campo será franqueada
sa (rapazes) e salto em altu� te Nilo; auxiliares: Tenente aO publico.

L�OJ3..h.N�
tO!

cc

VIs/rEM

Duro!
MAU � ZE_ a6

• ?'N

I !J i !St 11 OI 1iLEl2Ai

A_ SUA LOJA PREFERIDA'

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

COMEMORANDO SEU I'RIM EmO ANIVERSARIO EM o PREVIa NO\iO, A' RUA 15 DE NOVEMBRO, 415-;-iiicI: \
DIU' HÓz\.lENAGEAR pJ' PO PULAÇi�_O LABORIOSA DE B L U M E NAU, VEl4DE:NDO, DURANTE O MES

DE

G
•

I vse D.

.

POR PREÇOS QUE DESAFIAM CONCORRENCIA

n t a c
f

r a r

------.--�

III

I Se
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ceie, causador do. atraxo em

que se encontra grande parte
da população e inusneros

,
nu

cleos do território nacional:
Sempre empenhado ina cam

panha contra o analiabetismo,
o gouêrno tem, na rnedida de

.

�ua8 possibilidades, criado es

r=la« por todo o paiz. E' exem
plo frizante nosso Estado que
ronta, ,presentemetne, só n03

Grupos Escolares oficiais, com
cerca de 1.041 classes em pie-

.
-

Os'
..

Estados Unidos ajudarão o resfâbeledmento
, ...,,' III .,

.eecnenncc.

. - .
'

.. A educação popular foi
sempre o problema mais Foca
lizado no Brasil e, sem duvida
alguma, o mais 'importante.
Na instrução e educação do

povo baseia-se sua prosperi
,dade e nesta, o bem estar ge
ral. O analfabetismo ié ,

um

doa males sociais mais terri-

Lares: ginásios, aue ascendem
47" milhares de classes.

Ma.'$, mesmo assim, 'uma

parte da questão ( e de gran
de relevancia) continuava in
�oluvel. Tratava-se do adoles
cente e adulto .onaliabeto; a

parentemente condenado, pa
ra sempre, á cegueira intelec
tual. Não sendo admissivel a

:matricula .de ;'laiores de 13

Esfe, .jornel noe
rente. circulará ter,ço" I

s��r;t�v:e: p�:::;id: sua ma- feira w I Rio, '; (Meridional) ___:. O velou que os a�versários' p�li- evitá-l�·. �.
tric�la legal, (40 alunos no I députado estadual de Minas, tÍcos tentaram desempatar as t
máximo, 1JOr classe) é impres-".� - - -- -" Ota.cifio.Negrã� de Lima. con-, correntes em choque no par-J ja eneontrada
cindível que haja cooperação \

.

, ,ferenCiou lpngamente com o : lamento mineiro, oferecend<?�
e interesse por p-arte dos alul ANUNCIEM NESTE DIARfO sr-, Arthur �ern�rdes na séde lhe o cargo de V�Ce-gov:eru'a-1 'honrosa-,do P. R ... A salda, palestran- dor em, trocá da ausencra.: do -. .

do com a reportagem da Me- seu voto. 'Repelitl, porém, t�( _:_---..;,;....;;.;.,;;....,......._.,.--_._---...;.;.,.--�--...;.;-;....,.-:- ._�-r...7�7

riàio�al, o S(". �ta�Ilio Negrão I �fere7ir,ne.?tó; m�ni:endó-se fi��de LIma desmentIU os rumo- I a cohgaçao. AdIantou que
.

e

res' de que seu .norne fora in-' sensível á repulsa câ:usada ao
duido n� .lísta apal"eSentada!) povo.mineiro pela� notid,il'5 i .'

ao pr-ésidenté. Dutra para a
em torno da rentattva de.mm I

es�olha. do substituto .do p�e-I acordo com os e�ementos que:feito Hddebrando GOlS. Afir- espace1aram Mmas e para:'
mau Q sr. Octacilio que não ".

.

.

.
.. 'I .

deseja � absolutamente j deixer cu ia derrota o eleito�àdo mon- ..

Belo, MOl·�:z;.onte para se dedi-,' t�:r:.hez empenhou-se com d�-'l' ..

car.'a pohtIca federal. : crsao e senso de honra,: con- ,

. Aludindo ao caso J$urgido cluindo r
HDe modo que asl(:(I� a' emenda �jbei:� p���, I �u�s corre�te$ não pod�rã�.'·

aftr��ll,que a sltu,,;�ao pofifi- i Ir a,v?ta�ao da em�nda nolca esta, empatada em con-' plenano. na proporçao de 3S. '

sequencia da atitude d.o deDu-; contr� �6, como �.� etico�tr�n;' !['_'tado JansoIi AlbergarIa. Re- em serra anarqura, que, para
� .c -

-

' .

uma

anos, nos cursos primários' Fun-
4amentais, urgia a Fundação
(fé cursos especialixados para
�ar uma oportunidade a mi
lhões de brasileiros, livrando
;'8 do analfabetismo. Em boa
hora foi criado o Plano de
Ensino Suoletivo Para Adoles
centes e Adultos ÂhalFabetos.
No nosso Estado, sempre. na

('nngvarda em matéria educa
'cional, acaba de firmar um a

cõrdo com o Ministério de E
ducacãn e Saude, afim de se- I
rem instaladas duzentas elas
ses de Ensino Primário Su
pletivo.
No intuito dé elucidar os

int.ereeeodos, faremos,' aqui,
um rá"ido resumo dos artigos
�'n rlpcre(;o est.adiiai n" 3.735
ri ... 17 de dexembro de 1946,
"me orgemiz',( e dá regime ás
E,�coUi... Sv,.,Zetivas, as quais'
'serão instaladàs onde se

cons-ILatar a existência de 30 a 40 .... ••••••••••••••••••••••••.•
onaliabetos maiores de 13

_

'

Máquinas de escreverüNDfRWOOD

A.cablmos dé receber llm lote.

t
.

IMPORTAÇÃO DIRETA

De,1nesa
Portáteis
De somar; elétricas .

Cr8 5 _ 300,00
Cr$ 2 _ 900,00
Cr$ 1}. 860,00

(Preços da .•. Coordenação).
..

Saciedade Anênima Comercial MOElLMAHN
Rua 15 de 'Novembro. 1091

BLUMENAU

BUSCH J r.

------f�-------'---__ o

-�Lt
.:

'

..

iY Agradeciménto
A todos que n08 ccnfor ta"am no doloroso tran8C ..

com o Folecimento d� nossa querida mãe, sogra e avó
Viuva Maria Leisner

..

enviando flores e ac�mpanhandJ!;',l ine1lquecív.el Fale
cida á sua ultima morada, externamos nOI1:1O profun
do agradecimento •.

-------�--�-- --
.. -,--;....,.��----����------------���------�.-7--__���----�j

" }�

Bene:Eicas as condições dq;\
I Grcm Bretordia

. . .
.

j

-

I f. G.
I'or' '11'1 Secção de F..q:;rs.cnll'lções. O!e rcce (15 se9'lintc> oportunidades:
'MOTORES dic"el, semi-diesel e a 90 roline, para todos ()S 'in, r estaciona

rios, mcritieros e poro caminhões) das afamaúas morccs: o premie,. britanÍcojtiz um a'pelo para ex maior confl'ibtd.
ção na solução da cria!: econômica '.._

UWitte" � J1Herculas"
M

" "Lorse .. ouson"

"Foirbanks Raul Deeke c Familia

Fritz Freytag e Familia

Briggs & Stratton
Caminhões Ford, Gil" rodas mohizlls

é Wisconsin
Sacorill �Qsia em gelai

" ..
,

\

Autemovel Clube Ue
I

Conjur.tos geradores de íorçQ e luz pa ro touo\ as capacidades.".
Balanças pC!'Q todos os fins - Bombas em geral - Ma'quino; de todos os ti
pos paro Agricultura e Industria - C hapas de ferro e aço - folhas de 1100-
dres - zinço - alumínio - arames - pregos - parafusos - ferragens c

ferramenta, em geral.

f� G, Busch J r. .. Reore�enta(õe�
TUDO PARA JNOUSTRIA E AGRICUL TURA, NAS MELHOHS CONDI!;õF.5

Don� 1388 - End. Tcl.,gr, "BUSCH"

BLUMEN AU - 5, C.

do Salão. Convites
de Novembro, 366,
nos' dias uteis:

AI, Boral1 do Rio Branco n. 1 - Caixa Postal :E '

Blumenau,
RODOLFO

unho de 1937.
"

1\MER - Presidente.

L bre RI!
Diariamente a's 1'2 Horas: Curitiba São .. Rio de .Jon'eiro

Terças - Quintos e Sobodos: Curitiba ..

edEh'ol e ela. Ltda., Rua 15 de Wovem·brt) 1035 " Tel. 1029Infol'maçoe. 2 reserva de pafJag�o.:

Aceilar110S nC0l11sndas e Cargas
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