
-, termino: De acordo com 0$ re tro de 40 dias, no' máximo. mente
cursos pendentes de julga- Nã,o pode h!aver· duvida so

rnento, o sr; Neto Campelo se hre a vitoria da causa da Co
rá diplomado por maioria su ligação". Sobré o governo do governo

.

ao perjór a dois mil votos) den- sr
,
Otavio Correia, disse: "Lá

Otgio�dos

DlllETOR2 EDMUNDO MONTEIRO·

Novembro Ed, loA Capital" � Sala ri". 3

an

AS RESPOSTAS ás
suItes na Conferencia da

E)Ç:CEPCIONAIS HOMENA�
, '

. �

.GENS SERAO PRESTA�
DAS AO PRESlDENTE
TRUMAN

o GRANDECONCLAVE INTERNACIONAL AMERICA,

Presidente TRUMAN

rdas e

Rio. 12 (Mel"idíonal) _ Na
t""rde de hoje, o �hanceler do

Mexico, Sr. Jaime Torres Bo
det. "'comnanh�do dt'ls d�mais
membros da delegação de seu

pais á Confe'l'encÍa Inter-'A
mericana de Chanceleres, de
positou uma coroa· de flores
"0 monumento ao Barão do
Rio Branco, na Esplanada do

si governo. Esse hOluenagens
consistirãi na formutura. de

vint!= mil homens sob o coman

do do general'Odilio Denys,
ao longo das nossas ruas e a

venidas. A comitiva militar do
ilustre visitante, cuj� du.em
hilrque e:.;tá previsto p"ra o

dia 4 de S<"tembro proximo,
tambem será alv� de hcmena
1Y.ens pelos seus colega!' brasi

Rio. 12

l ... iros qu"" vão pt·00nrÓOn1.r- ;

lhes í'ecepções !'ociaÍs. vjsitas'
». ClUlH"tei.f. e pst�helec;mentos
seguicTas d . .,. desfile pela res�

pe2iiva tropa.

Novi' ..ecord Ué! trav"'",si'l. de

cana?". Responderam afirma
tivamente: At:gentina. Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, .

Equador, Estados Unidos, Gua
1 Lake SUCC€$S, 12
I_'A

"Depredações nas plaf1taçõe,�

de borracia ·de Benghi
.,

Saigon, 12 (United) - Sol,
dados das forças republica
nas de Vietnan cometeram de
l)l'edacões nas plantações de
bOI'racha de Benghi.

.

Todas
Mó instalações foram incendia
das, tendo sido desít'uido con

sideraveI estoque de borl'a
cha.

I

r
Filha fala so.bre. a situação da eleição

doi.sr, Neto Campelo

'estando preocupa do apenas com ó b;em co leti-

VD e a familia brasilein;..

T III

tiSiCa
o

recente iesti
ua]; no Carlos COlnes, pró
jY"evélllór,o, raagaccdo , lH!,<
falou um dQS irmãos Feri

gota, Q Augusto, por não

ter a comiseõo incumbida
da Festa em benefício dos
lázarbs_se lembrado de con

vidar o coniunto HAntérica"

pará c baile do UPromin ":

Tambem se tivesse se diri
gido a nós, tercamos tocado A rnaic r preocu/'cW(l.<:;. Llc�
por nada, a?esar do pouco Ferigõtti..; ,>r".>úpe;reicoamen
récan;o de que dispomos, to. rrõ t.t «:« ligcwAo o dinheiro
ia nos dizendo, c1l(1teado� U trasto, Sim. tudn consumia
Fét';goiti, maestro. Jüzll('lro. B o di'ii/reiro, com

l'oll<:Q5 dias alltes,'o Pai· .lIS dwdiJú;> g6vénlulnenlai:;,
• '(';�""'. {'rl;,I)·�1 ,)",'[1 ex fes- i·r volulIlr/ü u .serr prestigio.
ip :{:6nl"nH�ndir:u de st'·, a .. E"stüvo Vi.J""iIJO de nÕV6. As
lI;!Jer�a"�J controlou <) [in!, j veics os Ferieottis sacrlFi·
cf<> l:rdsque, fr-'újuillhú, $l�m

_

ÚliJarh' U1Ha Fatiota nuva, oa
Jiíúida, nws de .fora.' O um .bel-. DáSSelO. Dl! uma

�l.,e;x!rme d o m.úestro dispendiosa namorada, pa-

�!ão porca (!l. Continuou.

I
;..n s-nlurnar trolo no

U iaza:":
Relembrou outros casoS· Mu;fog can+ratern ",os e mui-'

bondidos; Todos pareciam
.

tQS insrratoloes erdrentaram

1 ,contra seu .e�fôrço, _seu g�s- ,
T)n,· nrimeiro» iemrJOs. Pen

to Dela rrnssrca , Nao fora
.

saüarn s<:'nu)re cOtnSI�gD que

I sua r'ocacão extremada, de t (..;4.·� ;0';,.;(; .� ····'·.;1. nli<o;m".

Fainilia, êle a teri� abando- 1 Frurissimo , ,!ificii, contrá

[! l' � .s.; us muito tempo_, Não I ric,

II·
,'a ...'fl, r'O (!"1tar/_.�o. Flzera- 'E O n=or

....
�. ��� o",n menino, Tô- p"m temno e os Ferigortis,

I "r "·i:;·� r-r - dud.... nO I nii" veem sucss vigílias e seus

, "._.<'., Fra (l caclxara dete: '. "'sforço� i:.ompre�rtdidos p-e-

I f rJ.�J �1{:;;o.�L:():i::ud�rC;:;::
�

�ã:o:';U��;�ãr:n�!� ;;:�::�:
i ".' --1,"'" fincar pé anai !._" �f!1�:.m,_ eoi�l"t'�.O;. amanhã. qual-

'�f"·�,n. D'ieserarn-lh e o dia'
:
.. ,." ,.

bo da terra. Aquilo entrou

!)nT Ht" ouvido e saiu pelo·t {I.Fio. não está certo, Os

r ·yf··",. Ji.tlais dias e Ferigotti J' FPT;fToff;.<: :<e queixam e com

I t' f rra e��a .. - - "; ......
_ r·f""r"';�,:!.!mr� pyp��figiá-

.}
,-nn, cceaHa Que a e.,.

,
.

h
_

.�. __" _, .- �-;"r.!i}'� r+elb.or, � o'r
·· ... ·...,rt"� ,o'}'!:C� 01"'100 a, ou

Iv1efcf1-&i?' TiO Clube Amé- r< '.'-T'''';.''. ,�ies não Frac-xssern,

I" .'..
c

.....•....��.�,..,�n�;!��t.�._.··:a...p,..�.:-, ll·�.��, i �;::;Tli::t:�Gh��;snM:��c�f:::T
I',

. .

.. '. . -_" ".

':f .rrl�_:,l$�Ço'�s· ..
aill ... !:,:,.l' •. · ,. USl f' .. <- .....

-

:,_ ..... Co. ',aL"ft<t-o COHl o no- ",. e c_- de fora. Mas
,.-._ c' .... rmerido clube, e se

-

Evitemos. daqui. por d.an-

1)3Z a tocar. Pra dá na ca- te, o contágio da anca ...

beca da. concorrência con- Sejamos amigos, de fato,
tratou dois músicos do bata- ·Ol.IéJ3-ap (.Ia !fIaVI D:J'SIJW

ihão e o pistão do Abílio. O do que é nosso. De Blume�

coniunfo com o, tempo foi

melhorando e êle para vê::
lo cada ,vez mais aplaudido
deu cm' cornprar tôdas Cflt

partituras lHWas que iam
aparecendo, para 'que as lin
guas venenosas não disses
sem qu» só tocava rJelharia,
e também adquiriu instru»
mental- novinho em. folha,
Tl'rfl) muito b01Z:'tO e relu
z.enl e,

é que J(l vai al-

uma série

� de desmandos e

O govcf-nador Otavio Correia vem cometendo

arbitrariedades -

transferiu uma

o T. S. E. não tornou c(mheci-

luento do reCU1-$(} do P.

S. D.

Rio, 12 (Meridion�l) - O
T. S. E.,. na reunião de hoje,
resolveu não tomar conheci-
1n€:n[(: do recurso inter�osto
pelo P. S. D, contra a decisão
do T. R. E. do Rio Grande do

Norte, qUe julgou Ímproc€den
te a suspeição levantada con,

tra o juiz João Maria Furta

do, da certe potiguar.

o maior' embarque de madei
ra gaucha para Ba�no&
Aires

Porto Alegre, 12 (Meridio
nal) - Informa-se qUe duran
te o mes de Julho foram ex

!)C'!"tadas vinte mil e 428 tone<
ladas de madeira gaucha, seu

do (I maior embarque feito pa
ra Buenc,s Ail",e:;, com 13.310
ionelatas.'

o,� menL're$ "fracos de espi
rito" foraln lnortos na:

Alemanha

Recife, 12 (Meridional) p,�ofessora do municipio de

O deputado da Coligação, sr. Vertentes r.omente porque não

Antonio Heraclio solicitou se submeteu a lhe fornecer

uma sessão secreta da Assem- um. documento falso, ha ten��
bliéa, para hoje, afim de re- pos, para fins eleitorais.

'I velar faios de suma gravida- I .
.-.

de. Sabe-se que fará revela-
;
çõe·.s estarrecedoras a respel- O antigo Ministro do Comér

cio francês visita o Brasil

-------'o-------

Bel'lim, 12 (UnitedJ - Du
Zen tos e dezenove menores

"f,.."r::os de espirito" entre 6
e ' 15\ anos, foram mortos na

·\lemü.nha, de conformidade
�"'m 1"5 principias da tirania
hitler�ana em 1940 - anun

';"1> },,, j .. Un' jo�'nal de licença
soviética.
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"

'
"

N

A Wacao
._'

P.·Ópi'i0,Íadt> <'ri.

_,

�r, A: ..A NAÇÃO"
JJin"tm' ,Pi,.,,,Üíci.{ i.';
EDMUNDO MONTEfRO

Oi:'etfii'�GH'ênif' �
.

AnEUNO CUNHA.
f>ki'!:'w' '(I{:'- R�da<;á .. :

,

HERNANt POitTO

OfidUaS
RUa São P'aúlo 1\".269
Ihcillatunw e AnunC'Íos
.

OTiO WlLLE
Ã8RinaliíraK :

Anual . C.<$
SemF.iltrF . C ..s
Ti'hllê'�ti:'e '. c-s
N°. ÂVi.i]"o C ..$

dente",
estaduais

r
..

protegi a
elos

! árabes no e!tadoL.. ' '

. ,; '. ,

,

" '

mulcurnano
• ..JIi

lil(orml(:ões Utei,
'HORARIO Df O�IIBUS
Auia \'ioção Cofari;lEnse

I!lun:eltau o Cu,itíb" - :I ho'ra,
Illtllnenóu a Join\'ille - B horas

I:lumenau· floriano!!olis - 13 r.'),QS

11Iumeil,OIJ II Ir Ic.jí - EI,3Q ;,c"os
jjt,'meflOu á JOfô9Uá - B horus

E,l'P(iõ];'O Aul, Viaçõo e.rusquo:nse
tl,'me,lou o 6,u>que - 9,30 f,,,ros

riLHCNES MAIS :':HAMAD(J5:

A',sot:iação Comercio! e Indu;t,iol, 1'130
ÂutoIRoveis:
1300 - 1200 - 1111 - 1:D0 - 1333
Carros de Molas:

IaS! - 1'1;:;� - 1170 - J245
Coletoria ,Estciluol - 1216
Ccletor.o Federal - 1382

(:ompill1hia Telefcnlcc +: 1321
Delegacia R�gjonol de Policia:

Gabii��te' da Ddcg.Jdo - 1016·A

Ev�",ditnte - 10T6

Delegacia Imposto de R�llda - I10�

Empr'e%() forç� e luz - i321·A
l' .. ifQá� de Ferro S. Catarina ,- 1011

HG�j1itai ,�./I"',�clpol - 1208

liGspirol Sanlo l::abe! - '1196
L A, p, C, - 1271
'I. A, 1', ;. - 1265

'

Mel'coda M.midpa! - li2:}
Min:,teria' do frob11ho - 1143
h�feit�,1i MUllidpo! - 1163

1'1l':tl1 ti" Ma!'irill - 1466

l",o!eCj rn f" t'kdililUI - 1363
-<".. �,�:
-

'���j���r
114�
li19

Tanto o avião inglês como o

norte americano ti�ham 'mo
tores a játo, que representam:
um, dos mais importantes pro-!
gl'essos alcançados pela avia I
ção durante à l.'>egunda guer -Ira mundial. A aplicação prá
tica da propulsão a jato deve I
se a um inglês, o comodoro do I

I ar Fránk Whittle , Mais tar
d.. � pelos Estados Unidos.

I Durante uma visita a No -

va York, em 1946,' pouco dé-

I pois de o avião britanico de

I propulsão a jato se ter' torna

�Êo det�ntor do "r�ord" de
• 991 qwl()met:r,�s Po/ hora, .' o

1 comodoro �tIe, re�erindo�
S.e ao esforço que j.á então se

fazia no Hernisfér-io Ociden
tal no sentido de a.lce.nçar- mai
"res velocidades 'aéreas, dis -

de foi aproveitada pelo Cana- ASTRAL DO DIA I tável
se: l<_Esper�o .que possais obter

I Por iJAGA SWAMl permite
o melhor. êxito no trapalho a I , ,',

blernae,
que estaIs procedendo deeté ·=ia, Feira 13 de Agosto de 1941I

A marihã é propicia a as' . ANIVERSARIOS, .-.

'''untos caseiros ,domestico Na" C(��a, di, Ji�Je :transcor�� t :; " • I' '

1" déllimentação, bebidas, liqui _} re o: .amvers�rlO "3'at8 telo
"

o

'dos lahorat:órios é casas de' conceltuado 'cldadao sr•. Oscllr

ho��edagem. '

• '

Zw�cker. dest�cado, in(.\u&tri�l
O· Nas "do .. H ....

•

C nt..
' e diretor da firma Osc�r ZWl-

IS Cl s. vJe-, o .0
'k

,"

d T 'L�d cA-lando o orgulho, raàlizam o • � er ·S,A", e l"om..u.... o ,lto.
br-as muito uteis, g�açás á no-·

.

BUSCH
Puar-La-feh-a ás 8 horas

Jan", 'Nithel"s I� Henry Wilxoxon a encantadora pelicula
"ELA PUER SER MULHERH

Uma comedia musical. repleta de gloaÇa e entretenimento
.para todos os sentidos!

.

Acampo Campl, Nacion ai· Universal Jornal e shorf amer,
Pb,t�a 3,00 e 2,00 _ Balcão 2,00 te 1,SO

Puinla�féi:i"ii f.s 8 horas
Joan Lestie eRobeet Hutl:on (O pai' amoroso dê "Um 50-

nlw em Holl:rwood") na poética e romântica comedia da
W,ü'iier

"JUVENTUDE !MPESTUOSA"
Conquista-s» melhor a felicidade no casamento, quando se

�dá na alvoracla da vida ou Quando já se passou a mocidade?
Uma p�tupênda comedia de gente moça para gênte de to

das as i'dadf'& !

Acomp. CCt1�,")i. Naciona] - Pai-arnount Jornal e shoet aro,
Platéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

V·"E"'--"-_'

1 casa com sobrado, na rua 15 de Novembro. - 1 lote
urbano na rua 15. - 1 lote urbano no fim da rua IS, -

1 casa com. sobrado, na rua Dr, Àma<Íeu da Luz. - 1 cá
sa com sob r-ado , na rua Paulo Zimmermalln. -

1 lote' urh�no na Travessa 4
.de 'Fevereiro.. 1 lote urbano, á rua São Paulo, ao lado
da Empresa Ristar, com 22 metros de frente e 30 meh'o�

de fu';'d05 -_ 1 casa no comeco da rua Amazonas
1 c�Sa com' sobrado, na Rua Sãc Pa:ul� (Itoupava Seca) __:
3 casas com sobl'adas, na rUa João Pessôa, - Z lótes ur

hanós situadQs na Ponta Aguda. - 1 lóte urbanr na r-uá
7 de Setembro. -

- 150 ações de diversas fábricas.
ATENCÃO - Em breo�, e�tllrei instalado T!a rua 15, com'
e!jcrit:ó�io de ve.ndas de moveis e imóveis parQ servir me

lliõ'r ti distinta clie.ntela.
In(onnacões com o snl". HELMUT ZIMMERMANN,

Cm'l"etol" legalizado, Rua 15 de Nov., fone 1467 - Blumenau

Or� Uerbert Geore
......

AI.:':ÚGAljO

f,!(:ilt6rw

N.;li )� ,1� :rj'·':�;';!.,fH ·Oil

iiíim2��:O� -- .T;,( Cr;ti;,.ii.,

Fio o'; 12.1/2 - BWC
Peso: 45 quilos liquido, "

Metrag�n:, ,450 Metros por ró1o:
Com 4 {arpas reforçadispol' rolo,'
Distanciá': de ;3" (7,5 cm

GALVANIZAÇÃO PERFs.)
,

MATERIAL, NOVO DE EITA
FIOS,' E ROLOS DUPLOSUSINA

CERCA

COMP�NHIA, iMPORTAflOIJA: uJOBRASlLr'
J O I N VI L L'E-'"

----------

Consultem preço» aos represénlan!éM loe{ii�:' IA ROLOMI:
.

� �,

CUR'l'
Caixa Fostal, 150 --

" '

nnaçã()/
Na

"A N A ç Ã O"

D�.
Ayres Gonçalves

ADVOGAflO
-1",','

Rua 15 de Nlrnmln, fí� .(.11
e , úlceras" da:!. pernall�' sua'
dór.

Varizes
cura sem2° andar

D,r. Taborda
ALUGA-SE

1 sala pa,\'a es�ri\:o\"i.ot ôe."
frQnte d.:J Hotel, \Vuergc$, 1>0

centro d(� lt,oupava Seca. In
formaçi�5 ne::ita }'edação.

Ctifaçáo.,
opiIG';Q(J

OiniÚt i1!/;tir..rz rl� 8enltm'O':'I� ihJ11U'n� ('; Cdaneofl .

. Diatermia - Oznot�rmia - ELeciro-coàgulaçiio

Arnoldo Puetter
, Fábricil de ladrilhos

Excmta se qualquer ser
viça em l1larlilarit�,

I '!!_Ila do."; p"l <)1.*h'l7s 11. ii
Fon .. 1(i81 CairQ 'TIof.tai, ,.!:8

DENTISTA

Instaiação d e Raios X
Para' radiografias clenttiriiis e di;Z'noses,

_'_, ,tts; - JtJ.édicO$ "e Dentisttls
nua 15 de NGvamhrD 595 BlUn:�€�S.H

Sêca ... BLUMENAU
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De seu regrésso' da Europa, A
-

l'onde durante dois 8noS foi co
'

s' reve 'acões
manda,nte em, che!é .

dâa for- .l-',' -

'. ,_., , ' -
",

seus objetivos mais e111 fóco, das.',as suas particularidades. Iças norte-americanas de ocu-
,que são o completo dominto 05 russos; p0i" seu ladol muifopação na Austria, o General dá EUl"ópa, c, ,�'\ éOÍlversâo to I o desapreciam" pois o: Gene

Clar-k, eminente chefe aliado, tal de todos os povos kO ere- úl Clark não se deix.oú Jà'- I

grande militar .estnategista; ·ê dóde Moscou. A!J inesm:o tern levar por pálavras vãs e sem
bom -entendé.dor .da . politica Pó que clamá POr soeoi"t'o; a pré defendeu Q$ interesses
internacional; fez' ,rcvelan.tes I União dós Sovi�ts nãó deixa da Democracia, com suas me
declaracões ,á iínp?en�a lT'f_in-1 �le ameaçar' de alast�!J;�-se pe Ihores armas, sem se rebai·
dial, com referencia aOS trall�! ln Europa. b,da, e� capturar xar as ameaças de Stalin.

'J.cenderitais problem:as do apóú: os üIthnos baluartes da: Demo I
guerra.

"
I ci-aéia, que já se móstram fra

Antes de mais nada, o fa-' cos pela prepondel"ancia' dos
moso cabo de guerra disse l. 1'1,"'tr;"ntos comu'nista,-:, agora
que o mundo passa por um de 1 disseminados por todos '�s re
eeus periodos mlais difieeÍs, I carstos do Un"hrerso', e particu
se ,não �esrno O .I?Ío: de todos I Iarmente onde as n.cce�5i.dà.=

i POiS a mcernpreansao, li am- des são maiÓreg, como. ' em .

f"r;õil Ih�m""f""i)" �JH.', <:N<t sa-
I sofreram. a incomvreensão de I

�)ição d,: uma. gra�d� P!lí:en� I pt'h'n:6ii-o higar, na Eúrojiu.ber, uõo d;vid:rülü ingloriamen seus fil�<jlS na!: horas decisl- ela e a discos-dia exil�teIlte nos i As� dr�da}'a;:;õ€s dó ilustre Ge
le a fm:rúJ,cr local. I va!:. l-!o.,e, Os temos _so/�en�? meios reeponsaveis pela paz I l'ierru foRO t:J!gn:as'do i\-miOl" cré

Co e» a a,v�eset!!qcãú de un�
a l1lCUrla de seus proprios Fi- mundial, é �l"and_e, � faz ore I �ito, pois é ele � ..ofundo co- Ic�ndtdal<) da <-.-.tirpe de u,n; Il�os. O Brasil está no mesm� ver um periodo mais Critico nhecedor rI" p,·ohIemfl. uma:Vrctor Her;rUF C!r'escel'am rrusi-:, dilemor ou se uns> ou soFrera qu:e o �ome�to., na. ..a!t:ura em

I' vez QU ... f!li um dos pr.meÍl·osto as possibilidades do parti. os ma._les que, advirã?, na cer- que estao as coraas., l'!en�"'l'ait; a lu;,sumir (' allo cm"- •do. É que os ál!CerOS os pa-
I ta, desse desentendimento a- Digcorrendo sobre as vá- r��'"I de cOrlH.ndantA de tropas:'lriotas, nã(. veem. ne;ie mo- I lual. O sr. V,ietor Hering já das tentátivas doe acalmar as I de OCHp'H:'Br�" t� f<�:<lim s.a,be &.'

men(o. mais molivos de rixas
I plasmou 1;0 luturo a Jfeu mo- a,mbições da Russia.' di:H,e

ma gi1ii:udc' do prohli'ma em to
.,. disculisõe,q e de:;harnumia i do, o melhor, aliás, para nos- Marc Clark qUe a(ru�)e naiã
VielOí" Heri'lg é úm caíidid�: sa salvação. Elé quer a união � intéi�aménte í.'esponiavet-pe ----,------ - --_��--��--':-----�---- .,---"'--._-----�--��--��.

to festejl1d'j ll�lr lodos õs ha-' e (J _oréua sem àcanhamento� lõ fracassf> da l>"'-CeUt.t'! confe·l_biianle:; de BIWilctúiU;' tanto! i:' muitiJ -liuíJer;cy, de leito. l�ênda _re.lll-::.lada em :-Aos_COli.! f- e'''s'-''ta'_.:os pertem:entes ao PSD; co- i O c{indídalo do' PSD. Saben- fato est.-,,: ah,as, que' ,�l estava I ."

mo (i UDN. I
do querido do eleitàrado. blu- plenamente, ,m'�vado'j mas

I
.' " ,

Cidadão- Róbriu, comedido .71enauense e amando sua ter' venl af!OYI'I, i";:;forçar-se Con". a I
'

'

até lias r'lolav)·as. não as des-! ra prrmdemente, S. S. penSa JW'f!sente; dédari�ã�" ,Spm (h11 '
Nr}:; ,pn,ximos diâs 13 e 14

peJ'diçando inultilmente, ira- i na felicidade ,de todos, sob; ti v!da aJ1{u,ma a Uhiãó Soví�� de Setembró' 'sa:bado e domin-,

halhador, meco, lwtíe::to é �gide de uma constituição ,de- l;ca aproveita�ge plenamente 19o, realisar-se.ão no Teatro
bem a -pessoa de que w:cessi- i 111crrática., do, InQmento para conseguir! :'Cal"lor. Gomes': festejúS po�
f;ivanln,<; 1Jara governar rWSSD' A, constituiçãO- qUê nosFal-,

I I d 1 S
Munid'.tJio 11�',"te reg:nw' CútiS' ,taVa nós a temos agora. 1'y;a ---- .. --:_ --'---���-,,---'-'----_ �i:::�:s ��un�;;v�r:Sm�:ic:S,M�
,"$",-;..,."tal. " ,balhemos para merecê-la ::em I "I'cal .Ca"los Goro'e": P ....·vento·I .

b
• AOS 9S ANOS, O ASTRO., ., • ." L�

S. $;. de in'-cit•. }'ecútHe'n- au(> do<;sçamo<'l as arxezas e rio Sant\;t Catarina: b Hospi-t'õll ordé!m é critério é S;'lcer: I
Ó., irldi1(nidades qu.e aviltam e

NOMO HENRI DESLAN-I
tal M.uníc��jal, CO�l � fim de

ilade (i ,'léUS eleit<1re.s. Ndda i dirro;nuem Gil homens.
i,mga:har . iundo� deshuados a

de ll�l�relas infl·l1:iferl"r(;. O .ad I :a�a (i consp�t1cão de �eu DRES PROSSEGUE SEUS. ben�fi<:Íaj: as ohras de', alcau-
versaria - llarantm S, S. em ob letlOo o sr. V Irtor, Herdlg

ce filantl'opico e huuu.tnitario
n�!Jú'ic 110 Carlos CatReS _I -préga a cO'11córdià entre os

HeC€Ssita ti,,, nossos i�<::c1ari'�;-1 /.1ume��uens�s, de_ boa vo".,t(1,
tfiétitOB e de nossa a .uda. Fa- d.... A};!1demo-Io para !l0"so

i)'amc.\l �ma campanlla isenta bem. Pessedistas e udenigtas,

pós tolo �a harmonia
o

o Partido Social Dernocr à- doe ataques pessoai», uma cam

tico se reunirá amanhã, mais panha construtioa como esta

uma ,vez, no Carlos Gomes. a querer a nacionalidade a

Camo das outras lJezes cogi- meaçadn pelas doutrinas exó
tará. dos inlerêsses de Blu- ticas e tragamos nossos aduer
:1umau e de sua gente. i sários udenistas para nosso

Os componentes' do parti. Ilad..;, em defesa do bem CQ- I
do majoritário, l�'derados pi! 'mum, Nunca o Brasil- pediu a

lo sr , João Nóbrega se"empe'
r

seus, filhos tanta união como,nham para Que Cis,gidamos a
no momento que passa. Ou- i

Uma campanha politica 'e a t.ros povos mais velhos e mais
üm pleito isentos dOE atrabili- 1 experi'tn.F!1ltados do que nós

TRABALHOS

P�wis (SFI)) • O r,r. I-hmri.
Deslandres acaba de apl'esen�
tar á Academia dê, - Ciências
de Pal'is, �s resulhidoa de BU-

de' �s ultin.l1.S pesQu!zás _iôbi"e U
Jnoléculag� Utili.sandà a aná·

! Üse ,los espeétros ql�lec1,ila -
res, de que é inventor, ,o irus·
tre cientista estudou 05 com .

, .

.

•

.,' -" b I postos d� silesiüiri. ,,' I'A L. D. D. vat prettuar õs catn .rios camnpl'\nat(l,� ,de- J. ule o, 'A' A "d .' ,;

t d
"

'

.

-

B b '1 'V"l 'b�i d
'

, ! ca emla 4!;S u, ou <:ort!'lPeões de futebol bas-

I
asquete o e o el OI e - -,

t
-, ..1'•

. , h d' _lO � <\. ençao : o seu uecano,' por-
quete e voleibol 1946, as vmte ()rai; o ,,:ua,

D I d' ,

f' 1

'I'

'd d que o �H·.', es an res OI elel�
R-ec,ebemos o seguinte 'li!t�!!-,; �� do corrente, na se e esta, to em 1902, sendo assim o de '

cio; lIga. I cano por, eleição do, Instituto

I.. Hnto. sr. Diretor do Jor I .,' de França. E', também o de.
na:i "A Nação;' , Contando, desde ja, com ();

n d 'd d 93
NESTA:

- .. ----

.....
--

honrOSO cOD"l'-'arecimento de II '--d'a ': lhe
1 Ja "1" 8-53na�cetu �I - I'S

. , e JU o II e, ...' enuú t
'n d d P 'd V... antecipo nleus sincero::;! "

f'" ne'ue OI' em o sr. reSI en-.
d' 'f' �ü .. tant(l- '''-, elto ;;J;J anoS.

zer de convidar V. S. para ag�a �clm.ent� e lr,:;o-m,.S ! Em 1929, ouando de sua

te, em exerClClO. tenhl) o pr'a! enjam1m argarl a - e-
I reforma. ei'a Dirl'tor dos 0-

assistií' á cerimônia da entre atenciosamente, j bservatórios d� P�ii'is e de
gu dos prern�()s ao vencedores cl'dal"io em exel;cicio". "1'€udon.

Liga lumenaueose
De�poj'tos

o GIGANTE

garantirá o StAGUS6
de seu tilP8 �

SÁUi)E-é (j queseuft1ho
-

precisa, para vence'!' nos

est.udos. Dê-lhe, poia;
Nutril-o tônico gigante.
Nutril-a formula cienti

ficamente perfeita-cón ..

tém os principais ele�

mentos reconstituinte;;

do organismo: fosfatos

orgânicos, sais de cálcio

e vitaminas assimiláveis.
Nutri! abre o apetite
e faeilita

digestão.

t UM nOOUTO, DO

'l-AiO")',TÓRIO I.ICO" iH ';i.CAi.! .lf.AVIU $.;1-.,

Confor-me disse, a crise tre,
mendá que assola o rnurrdo,
é provocada pela Russia,
que não 'quer, àbsolutamenté
saber de qualquer. entendi·'·
mente com as D.einocl�ãcias fi.

A' Ruesia, não seria" conve •

niente un�r-1 Europa' Ilemócra ;
ta e Livre. Cristã, reintegra- i
g�apll- pceí'(�it.a,m-e!lJ{; eItl ª!Ía� •
atividade& pãdfi.�as. vívéndo ]
ii sua proprl� custa, sem erual •

n5.o ser o auxilio daz mes-'

mas. afim de re-er-guer das'
ppi1m-ias em. que vive. ._ ',' ;,.O ex�comálldanté das f01:�',
ças norte-amer-icanas e bra- I
sileiras 11:\ Italia, foi confor= .

me em afirmar qUe a Euro
j:)a arr"Jl;t"a se pénosamente
perseguida pelo fantasma da
{mn;:), que já faz milllares de
vitirm."y li'szfOndõ côngigo as

, i
I
I

�,��--�:"--�--- I
!

PGftülar de f'nali'ale· humanitariai.
. <' - -

.

. -, � •

daquelas' insti'tuições que múi,
to t.em, feito em 'Pl�ól- dá 'so�"
dedade blttmena'U-€11Se, A nos
l3a população que 'sempre a

poiou moral e màf:erialínént.�
iniciativas semelhantes, não

--,-

BANCO 00 BRASil S.t\1
Diréçlio, Geral - Ria de JQnGifO

fAZ TOGAS AS OPfH�GÕES _SANCARIAS NO PAIZ E COM O UCflIillOR

TAXAS PARA AS_ CONTAS DE DEI'O'SI'fOli:

CUO'SITOS A� VISTA lrelirodtl$ .li'T(:�,
tlEI'O'S!TO$ ,I'Of'Ut.-ARES -il.irrtlt'lIdé"- CrS' lO',COO,OO
DEPO'SIT05 LIMITADOS (Limite ou Ct� 50,ooO;llO)
DI:I'O'$t1'05 ,LIMITADOS (limH'e rl� Cr$ 11"1;) IJÜÚ,Ü(j1
CEPO'5ITO- SEM tlMITE

DEí'O'SITOS A, PRA?'f) riXa

Por fi m�5",S

"!>or \2 nlês�s
'

bErO'SiTo. DE AVISO 'PIIE'VIO'
Retirados" 'mcdiol!t� pf�vio aviso:

De 30 dias

!)" (.1 dios
O" 90 ,ji<l�

3,1/20;, a, a_

,,�� o ,a,

-é 1!2.?;) (I, G,

o·

-1 '-j'tl'!6 o. o:':

�'°Íi a ,o:
3"b (1,(1

2'!.;) a.a:

5% (J o.

I EntuH'<i1il ClIi' ffl'eVe os

fiClrios Tnimiclptii,;;

Santa r:é, i2 (United) � I
,

Na Argentina tt;�.e. i�licio on'; I
tem �'��'ev_e do:s funci.o,?al"!os1----------e lrabalhadores mumClpaus, -, ,-- '.. . -" "

em pr'ol.:-&lo 80 atl'azO do pa�

Igamento d�. seus vencimentos, I Ulmer laffront
O prefeito deu 48 horas para!
as grevistas l'�tôrnaj'"m li &f'US,

CORkITor:
Rua MOllwhilo 11. 2

�)Oâtoa. ,,' ,

� _z

5'. Região:Militar e 5".
sãó dé InFafiia;ia

iJalalhi10 de CciCi:lclct;rei
ALMOiiÁRIFADO
A-VISO'

Venda ele anim"iii, €1i1 11éí�tâ
Publit;Cl

Oleo de caroça de algodão
p
-,

FollJas doe FJaod're3
Tenho para eptrega rápida,

Fone 1-5.6, tom Léo.

�......"�f.i�'.T�?�3.?I�I.III"Ia....�....��iM�Id��"......i
I -- De

•
, jó.l'" 'OMAR
I OMENA, Agente Diretor
32". Batalhã:O de Caç,adõres.:
faço &1iber_::8 quem interes:sa:r:.

I que- ás 9,Oq horas do : �ia 14;
, do corrente, serão vendidj)8 ei.nEmilio A1canta.ra VÍana e a famil.ia Silva, cumprenl O '

•ha,,<b' publica. 16' muares nes
dol(lroso dever de convidai' parentes e pessôas de suas rê-

,ta Unidade, julgados impt"es-rações para a misr.a de sétimo dia que, em intenção á alm,::t" "laveis para' o' serviço do Exer
de sua pranteada Ruth Silva, mandam celebr;ar, no altar#' ('a·o. r avisamór- da igreja matdz desta cidade,' no dia 14 do corrente, Quartel em Blumenau. em li itispe<;ão de

. de,.-l\,'lidnta.feir.aj ás 7 horas, da manhã. 5 de Agosto de 1.941. l' época dos alistadog das
-

MOACIR CORREA. ses de
�2n � Tenel\te I. Ex. All1:1oxari.

.

o.v TE
o

DIABETE
,

,

I
! O Vitalisador Elétrico Worma l'estauí"luúlo li energiâ elétl"i-

r c� �um'�l'Ü\ põ� todos os ót'gãos em peYfeito furtcio��mellto.

l.rncolll:. _. No Rio': INSTIlUTO vrfÁLtSADOR'WORMS.
17. RUA ALCINDO�GOANABARÂ'- SALÃ 606 ;RIO

VENDEM
1 caminhã() tipo ,_J �

VROLET: 1 camii',hü"

'I"T LR :">IAC 1,0 i..fAL . K-5 0

im'_[li'fOh�te FOROC;ON,
'46. inglesa.

,

. Tra tatO eOí!'l

'Rún Sã_o Pau1o; 129
I fG:n�., 14:44.
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A ;mp,,'Í'� ;'"Io;<ú

:;;:,-::a:::.:�··m
.,00;""_.

dO'lo. .P�,:s�d�ntte �edropn nã)!ll
Q la:::o �� ::;:ado

com

aiOJerusalem, 12 (United) _, tos pelos arabes nos ulti�os I .Ui"Sllra a coo erenela e etr..,po IS
a ...

A imprensa judaica, pela pri I seis meses, acrescentando: lo sr; Batista Luxando deu: as suas impressões sobr« a sua

meira vez, deste 1939, quando I "Esses assassinos organisados·
. estada em e« enos Aires

o,co.rreu a :-evolt.� arabet es� pelos lidere� arabe.s� estão, a� I Rio, '!2 (Meridiona!) _ Es da. Argentina� O sr. Luzardo
t�mpou, ho je tana�o do negro, CiOSOS por ve� os Judeus ara

teve na manhã de hoje no Ca avístou-sa demozadarnente
a rütnttó dos 23 Judeus mor I bes em luta",

tete o deputado Batista Lu- com o preside�te Dutra a
I ,

zardo, que vem de regressar

Iq.uem transmitiu.su.as
observa-

çõe�; sobre a SUa estada em

Buenos Aires. Abordado pela
reportagem, apos a conferen
cia com o generaí Dutra, dfs-

. se:
" Avistei-mje na Argenti

na com o presidente Pecou e

";,üou seguro para dizer- qti<=
Exeia. não virá ao Ri.� "OI' o� "'" -, -

I'� ..... Vi< diretosee ( e. CUiêíHü

; casiâo da conferencia interrUi
,

cional, ti Sobre aproxima Vi5
�ita de EVa Peron ao Brasil,
de seu regresso da Europa, a
firmou que será hospede di)
governo e do povo brasileiro.

··10-'. --

'

"

o P·-

e

OS J árabeseus

Rio, 12 (Meridional)" - A!
rua· Acre, no centro da cidade, ,Presume-se quo os seus paes ageiros tenhtzm perecic[o nO

viveu hoje momento tumultuo! sinistro
.

So com a acidentada prisão Ido ladrão Antonio Ric rdo Rio, 12 (Mêridional) - ln- entre os destroços do apare-
..

1 a ,
f

._

Ih"" A'surpreendido quando assalta- I arma-se que um aVIa0 quan-
(iii

o srmstr-ado, te agora o=a-

va um estabelecimento comer-
do sobrevoava Pendotiba, ex- viâo não foi identificado. Não

cia.l, á luz do dia. O Iarapio .plodiu no ar e incendiou-se, se sabe donde virrh a e para

foi preso e espancado por po tomban.-do nasmatas, no. lugar onde ia, quantas pessoas leva

pulares. gendo depois entze- I d:no�\lnado Monan, A rmpres va a bordo e se estas se e'n

�ue á policia. eao ? �ue as pessoas que ne- contrarâo vivas ou, mortas,
le VlaJavam pereceram ou se pm"(!lÜ' o lü .. ;,J (,m {iU."· CaJÚ é

I eHêontrarn graVêll1t�lHt, f t"l'"ídit!; ,I ti;, éc(' �f);i(,,':;,';v<;L

,

te 'I
íiig e-� ---�----

avião esplodie
chamas

DIÁRIO MATUTINO

ConfettencinNUMERO 954

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

Comercial
de Novembro, ·1050

.

Miiquinas de escrever UNDERWOOD
(Preços da Tabela)

De mesa, teclado DASP , ...

L C'
.

d d. , n1CJ
..

:",::)00 i (;) a e

15

Caixa P stal, 32

Portáteis

Anónima

MOELLM.ANN

SLUMENAU

Cr$ 5;.300,00

C$r 2.900,00

saldo nega tivo.\ elétrica:

De somar e subtrair, 10 (:liUhaS,

9.860,00

Idem, idem, manuais '.

Fct'amentas WILLIAMS'

Gel'adore:s WINCHARGER

P'eça.$

com

Cr-

Cr$ .. S.1300,00

DODGE, CHEVROL ':.T e FORD.

HU

!

todos
'., .... :; s··,,\imos o vazio que
,"f. e�,pra cada domingo.
F o <-!:.�h() é qUe nossos ner

\"(�-, também o sentem. Com
o. p('nsarnea�o no futeból e

c" IH:" n� t·u fl 15, tornamô
nos uns vadios sem graça,
Anh,s. não. A v:l.díagem

do fUl:ehól nos fazia vibrar
,.... nos dava ma�s vontade
de viver, Fugindo á rotina
elos díàs 'úle1s,'c,.11�tiamn-nos
pelo domingo a dentro, an

!"iO�""f. de UUla partida, Fos
Se lá quem jog-asse, O Vas
to Verde, muita vez, nos

proporcionou tardes boas.
Um Palmeiras e Olímpico

{,l'a ,... chá dr. ano. Com an

'.��f>,j cnda ,-l." meses se co

nE'nh\va só isso. O Razzini,
:: ,.,u� I·. t!"mpo, virava louco.
r" T"-::o�'io�, cCllnpanh::!iros
,.L, club.... o ""vitavam. O
homemzinho dava palpites

ronta Entrega.:
Grande Sortimento de

EI
de Indo e;;lilo, a prê:';'O:S e condições m6dicoa.

VISITEM a Exposição da

c SA rl10VELAR
salas, á rua 15 de Noyembro, 122S (dO

lado da CASA RADIO PILO'f).

_._{}---

I
A. ConFerencia dos Ch.an- o oacio de defesa mú-

Londres. 12 (Uni.ted) céleres nesta cidade vai rea- tua � que constituiria um

Quatro mil e quinhentos díre I lizar-se., afinal, mas muito verdadeiro avanco na dou-
tores de cinema protestaram l amputada nos ab jebiaos que trina da boa �i;t;inhança.
hoje, em Londres. contra o I. lhe emprestavam transcen
imposto de 750/0 que o gover I! dente imnortancin para a

no lançou sobr» os filmes a- América.
mer'icanoe. Os diretores de ei- I A Ata de Chapultepec-

preôiu, corno forma tangi-
uel da apregoada solidarie
dade pan-americana, a de
fesa do continente por todos
Os seus povos.
A agressão feita a um a

tingiria a cpletividade, ó-

I'"brigando a cada qual a

contribuir com as suas for- :.

."

titude do" jor nalistas

Piaui contem

parlamento ristes
Constituição
dispositivos

do

··0 governador Rocha Furtado f�lrá uma representação nernas enviaram cartas ao pzi '

meiro ministro e aos Ministros i
junto. ao Procurador Geral da Reoublica do Tesouro e do Comércio, di:

Terezina,· 12 (Meridional) I da Constituição; o governa- zenda que "esse imoosto po-
1

- A. Constituição do Estada dor Rocha Furtado represen- I deria prejudicar a industria ci.

terminou hoje. A SUa promul tará junto ao Procurador Ge nernatogi-afica brltanica. Sem
gação deverá realizar-se no ral da Republica, sob o fun-

f'l dA'
_

pro.ximo dia 20. Em virtude
I
damento de inconetitucionali- °dS

1 mes a

ti
merrca ntao bPO" Id d· .. . -

, . . .
eremos con lnuar a ra a-

e rversas dlSposIçoes parla- dade de tais dISPOSItiVOS e pe lh
" ..; "

'd
.

.,. ar nem maIS seIS meSes ..
mentarlstas conh as no texto dIra mandado de segurança. A

. -

d "

d'I s aSSOClacoes e tecnICOS e

II
cinema tomaram atItude ana

jloga.

ças e recursos vara a ga�
rantia do direito ofendido
aá da liberdade em peri �

go.
Mais um incendio a bordo de I "Mar.s,hall Eliot" ancorado

'" ..
1"

'

u� navco amerrcano em

I no Te.,o, Duas horas foram ne- j

I
Llsboa

i t:HsarÍas nar3. o debelamento:"" . -..a .. .

'

. I clro incendio, E' O segu�do si-
i -LOn� twC'r ad9

" Lisb?a, 12 (Un,ited.) - U� ,nist�o ii. bordo de na�ios a- I· 11 reSD a {)IncendlO qUe terIa SIdo deVI-Imerlcanos, em, menos de uma
A

.

Camara dos COmuns apro vou a moção ccndenando ado a combustão esponta.nea da
1
semana.

__ _

carga, declarou-se a bordo do I
·cargueiro norte á....:;ericano· I

irregularidade
Aérea de .Curitiba

na

c .mo infQ."J.çã� o des·,'1Parlamento I"='ê�
a.1

I
!
I

,

Londrei. 12 (Unit:ed) -

.. A; de desp:-eso pe.l� Pa:-larr... ,�nt.0'1,Camara dos Comuns aprovou, A referIda moçao fOI aprova-

Isem um· só voto d.iscordante,l d� depois d.e duas ora� de de I
.

a moção qUe declara qualquer, bates, durante os quaiS o go
II jornalista ou quàisquer Ou- r verno repetiu a sugq;tão de!

I tras testemunhas que se recu- .q1..!e o possivel jornalista intel'llI
sem a reponder ás perguntas pelado ·não seria obr:ígado a.

,

aprese;ntadas
.

pel� Parlanúm- I identificar a fente de suas In!
� to, com inclus� na intração I formações. t

Ammci.em neste Diário

de

base, coro-
.,.,

·0 de licertça
Carlos

caso

Luiz
.,

cessar

o sr•.João Daudt de Oliveira

M

CCHU

anlplltada

Se não ê para

corno a principio se cogi.-
taua, não vemos vantagem
em reúnir-se a Conferencia
dos Chanceleres aqui y

auando dentro de apenas
alguns meses haverá a aS

sembléia de rotina na capi
tal da Colombia,
Parece aue Se deu um re

cúo da ,oarte dos Chance
leres, amedrontadas com a

idéia de qUr: .çe produzam
em Quitom:linha dissídios
irreparáveis.

-0-
A América .-orecisa sa

bel" cam quem conta para
a hivelese de uma terceira
gue;ra mundial, alardea:
da tão in"istentemente pe-
lo TTlundo' afóra.

.

. Debates academicos so.

bre conceitos filosoflcos do
pan-ameri.canismo não pa�
rece que justifiquem a Con
ferência do Rio.

O Que se esoeraVa era.m
decisões firmes, mediante
ás quais pudessemos, uni�
dos e aooiados uns nos ou,

tros, olhar o futuro
mai",r confiança.

com

Atútre!fesílo .de Athãyl{e

C()11ferenci.ou com aquele ti-

tular so,bre o re ferido ryrojéto

í) coniJul no!"'t.:! ümericano na Indonésia ofereceu; 0;$ bons 0- f blicaho .em Jogjakarta, duran
i '" íté o diá de ontem, sobre a pro

Fici.Ô8 de s�u

I
gencia que fOfites bem infor-I posta do Sec1"et�rio de Esta-

Batavia, 1;2 (United) - A madas deram ii. entender que I do Marshall;. oferecendo oS

agencia. notiCiosa republicana o gabinete decidiu aderir ao i "bons oficios" dos Estados U

"Afilara". anunciou qUe o ga pedido ailterior dirigido â 0'1' "ido� para resolv.er fi disputa,
binete indonésio re1ipondeu ás N. U .• no sentido Ue ser esta

propostas re·itas pelo consul belecida uma comissão de vá A radio. emissora '. republiQ
jnorte americano Walter· Foot, rias naç5es para examinar a cana informou q�e. (') éon8ul Tecidos "ar.a todos () S Ti'ins. "f'• $Obre a mediação dos Estados' disputa indonésia. O cOnSul Foot partiu á n�it,ê passada pI, fi

l Unidos 1'10 conflito. Disse a a· Foot conferenciou, com. alt.os de Jogjakarl:a. com 'destino ,á I � ,

Jpais. I funcionarios do governo repu BatavÍa. iiii..__IiIiiIlI_IííIlIIlllllll_IilIIII!II !IilIIlI_Sl!:I!i&&Ri!iiS2i_3R;""'"�=<,;:.•.:E"�.,:lEm�"..l:i!'.�""::::#:<Ifl':ll:.::!!l!!I�!!IIIÍI__IIIIIIÍII,,,
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no dificiL ..Dois é

Muitos

(ASAS PERNAMBUCANAS

imposstven
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