
.� Rio, 13 (Meridional) - O
�:i;-escr�vente José Amaro da

SiíVll, do quadro sup lerueutm
do Ministeria da Guerra, fo- E agora P funcionario demitid (J ple:ih�Q a reintegração no

"

i"a demitido em 1937, no in' It�relS5ante do serviço publico
Ie a bem da disciplina, tendo �_�

, .... �
"_ "ii'.,'

ctn vista que praticava atos ANO IV
de espionagem subornado por

.

elementos politicos. - Agora so

iidt�u a reintegração, tendo
ri

.. processo em, apreço, com os

piÍlreceres da Secretaria' Geral
àa Guerra e da Consultoria
G�r.al da Repubkica, sido en

�íiminhad{) ao DASP para opi
n:à.r. Baseia o' seu ....edido no

fAlo de haver servido no ez.er

êito" como praça d e pré. du- Diretor-Gerente ADELINQ CUNHA Diretor-Presidente Diretor de Redação: HERNANl PôRTO
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. N. c�nsídera inconstitucional o projf Ivo de Aquino,FO:��?#::7::':�;;:':��',::: i�S�:��1i:5:��:����_
,.'"

. .

---
--- naI) - �stiveram reunidos

I bleia,
a um artigo d� er, J,o&é

i nesta cap it.a] 05 dissidc'ntes .Biatista Pereira,' intituladQ .

! do PSD mineiro. Entre 0\1t1"05 "Como financia-se a: campa'
I compareCeram á reunião 05 nha politica".' publicado no

I sr". Mel" Viana', Levindo Co- "Diário de Noticias", convi
elho, Cristiano Machado, Luiz dou o articulista a �rovar.
Milton Prates, Lair Testes e COm irrtericâo, quando' o Di
Alfredo Sá alem dos deputa- retor da Vi�ção- Ferrea CQn
-los estaduais do PSD, tam- cedeu vagões a �lmn firma ma

6em d iss identes. A reurriãc deireira .. FaJa'ndo á r-pspeito
foi secréta, tendo a reporta- n'l. roocrt",!!.em. {' sr. Batist�
<;,,�m. "''l 0'1.hnto, "purado Pereir"l disse ter' ",�::'ito o reo

que. f�i adiad� a. discussão d'1.l to, adiant",_n,-l... : "Él't,,;� !lP�-
n<'l'lç<>O rl s d'��Identes do P. rra.s aguardélndo a nuhl;�Í\cão
50., em f cr- rio m<)mento po- ta.,dil<cursn do �r. Jo",;' D�';'!!n,
lítico. Ho ie ri=ver

á

reafizar- I :-ficia l�('nt", ,.,- -'l r,,�p .... .,der'
�f> nova, .'11nião. haspa,.t" f""1 ..1",.j4"'� ,.

.

...,:n ...,..;'f....�_".

Está melhorQndo o desconges- I O
tÍonamento dos portos t
do Rio e Santos

Rio, 13 (Meridional) -

.

_ Rio, <,3 (Meridional) - A I
definitivo das bancadas por Com as providencias postae

Comi5:io Executiva da VDN, se tratar de assu'nto que in- em_ pratica pelos Ministerios

àpós a reunião de ôntem, dis- i tereSiSa diretamente .as pr-er- da Viação e da Fazenda, o

lrihuiu a seguinte nota: "A rogativas parlamentares, Por congestionamento dos pos-tos
Co�issão Executiva da UON, essa 1'a2.10 e por não se tra do Rio e Santos vem melhoran
conaiderarrdo a. necessidade ta, no caso, dum compromis- do consideravelmente. a ten-

d� não retardar' o seu prorrun ';0. =xpr'esso no programa, a U. dendo a situa,;,ão de ficar com

eiameni? sob.�e o pro'j�to Ivo

I �,N., reso,lveu que o pO'?t� de 'Pletamente normalizada den-
de ÀqUlJ1Q. Ja J';ubmt>hdn ao VIsta .apoie.do pela rnarorra ' tro_ de pouco temoo. Atende,'J. . ,

exame das comissões do Sena- rdos ;-epres_en_tantes constituirá do a este fato. o <lBrasil Uni-
i

nmsentante da

a orrentaçao nos debates e vo tel Statf>s Canadá Fright Cori- ! GraAl

i.lo. aprovou O parecer na co- fação, ressalvando, entretan- ference" determinou'a sus -

I

ínÍs&io 'esoecral qUe cons'ide- to, aos qtre não possam acei- pensão, desde 1". de Setem- 1--'-r,;. inconstitucional aquele pro tar o criterio daquele que a hro, de 25 porcento sobre 05 .

jéto e adotou as' conclusões, I maioria ma?ifestar-se em ter' I fretes que vinham sendo co-
i Os E."�ados

do mesmo parecer como

OPI'j
mos pessoa.is, de acordo com t brados em consequencia

dO'1
rao ?ara ou.

nião do partido, depend.ente, suas convicções doutrinárias congestionamento iaqueles nO"!lca
entretanto, o pionunciamen'o já expendidas". portos. Waahinz+orr,

.

--- -- -----------,_____ 1-'- O senador r.

V bl
jving M. [ves rr

.... -em a- pu
-, ico mais urn,::::�sf�:7o;:��

Unidos marcha
_

d 1 d ' mente para out
'. ; eco- O jornal grego PATRIS, que

esc n a o.
'

a ce .sura ,. - o nomica. o sr. Iv rt� 'q�le Ise edita em Bue,?�s Aires, f"l<-

.

\..A. sejam 'adotadas �t;,,: rI- I creveu Dl SUa edlcao de 30 de

E d I
to vem a publica Um dos mui gorosas para Tef íi.,�iespe I agosto: 410 presidente da Co-

'-

s- ·t·a 'o Nov'o. tos escandalos da censura cu1ador<>,s qu�!'. ::,;:� ,aos Im�ssão de Assuntos Exterior�s

que o Estado Novo ocultou pa

I
�"m�rci.mh>s leti, ":�'. '1

da Camara de ReDrese�tantes
ra conhecimento do publico.

.' _ dos EE. ua, da Amerlca. sr.

O' ex-presidente do Instituto dos Comerciarios requereu '.
,.

eh 1 E' _J 1
Fora procedido na época um --------, �--:-.-- t··

.àr: ps ;aton n�c "lrou"em
.

a revisão. do. pro.c,esso que demitiu-o ínq,:,érito administrativo pam I ;
• ,.V(a.shi�tton_.?: 2,6 -lo có�re)"lte

•
�io.-·'·i3;'''('Me�id'i�;:·t)··� "ô e�d'ÍInehto regular, ls:ria

-_

o'�:�' �J:::a::���r:::��e;�:C�;i ��;�' ?er�ct!u' hUM'
cr .,.�r;p"a de -au;'j��:it: d�r:�I:oJ:d;�:"f�;t:�.

sr. Jojjê Polidoro Silva, ex· to vem a publico Um dos mui- P;C. acusado de have °pro'> John dos Pas;os
.

.

frif_,'_ a tl"r:ceirl\ !!uerrl\ mun'. r- p>,"ps;rfel'lfe Diítra,
'

'd dI' I ,r

d' I"presl ente, o nstItuto de. A- I nan�o sem efeito a exo�e:a�ão
I

posl:oe adeterminada empre- Wareham' Massachtissets, JS>. ". I
"ln rasn rlp S. Exci<'.. pérma-

p;f>aentadona dos ComercIa- ]seguldo de ou:ro demitmdo- sa. em carater particuh,. e 13 (United) '_ A' Senhora E contirl"ou', Nds Qutrl". "";:;0 neceJ- f''''':' BeJ�: durant� ".•

rIOS, exonerado em 1940 pelo j o. Segundou divulga um ves- mediante a indenis;o.cão ã", John dos Passos pereçeu 'núm ·Queremos rommar o mundo' ! sua proxlma VIsIta a. este Es-

�r. Getulio Vargas, requereu pertino, com esse requenmen- 600 a 700 mil cruzeiros. a de- des'ast're de a,utomovel" no' ..

' nem a nenhuma outra nação, tado.

� re�isão do despacho presi-! ._ __ __
sistenci� da demanrla rnntra qual o famoso escdtor perdeu

�enclaI QUe aprovara a . ex-
. , . o Instituto. Pouco d""oo;s era um olho e sofreu Itrandes fe-

""oslcao de motivos encami- 110 Maustro da Fazenda

pedru,'
• 'd _ .1" •

d d d....
.

. 'iSSlna o nao o ato OP "�mlS' rimentos, ao fIm a taro e e·

ilhada naquele mesm ano aO I
l'ce.ncQ pClra tratamento '" 'd 1 DASP., <).' d

-

d '
sao sugeri o pe o ,

mas ôntem. A poJ1r.ia anuncioll que
chefe do governo. FrIsa o

e sau e

i a e:lt.oneracão. o autor de "Pàralelo. 42" fi-

. ) Rio, 13 (Meridional) - cou encandeado p�la luz da
lIeu ..e«_!uenmento ql.:� não vi- Confirman�o as informações ------,------------- sól antes de levar o auto .con-

sa senao a rep·..·RrR" ""'or,,1

I
antér:iores, o Ministro da Fa- tra- um caminhão estacibnado,

lu�m.Qt"!alQúcr ob:otivn �.� r�,; ze'l1da solicitou Hcença para Os planos de acão da delega-,
"arclmento. matel-'�l. Opman- trata.ment" da saude, de -dois
do a respeIto. esclarQC� " n�'l

rnese�. Substitui-lo-á" sr. Vi- ção chilena nl;l A",5em-
"'_:ó DAC;P n"� tf>n.-J .... r�...l", Po ",ira M,,�ha<lo, S''''ler;ntenden- Campanha da .gréve contra' o

;ido .. ;" "'vnn��arl� -"" 1940, '\ te da Moeda e Crédito. " bleia das Nações Unidas, t;ov�rn!l italiano
;'",.,..osir;;", ,II" ��,: ..��

._--�,�-

,------
-____ Roma, 13 (United) _.- Foi

nada só foi :>nrov,.rl,. _'�:"

�-I
._ . N I 13 (U 't d) d d

• I d
. Unta"> alfandegarla entre a ova orque, nI e

-1
ar ena a a· greve gera e

no" d ..po;s d", "n�"l"11nh",d'l . A d I _

h'I A 5 '1' tI'Franca e a Italla e egaçao c I ena na 5- 8 O m" eme a ur9;lCOS, com"

_, I. �. ,
sembleia das Nações Unidas parte da camllanha dos traba

ao entan Pres,dent", da Re!JII- 1 PariS, 13 (l!OIted) - O Qual
I celebrou a SUa primeira reu- ! Ih�d�rel5

.

italianos contra ?,
hiica.. Não s., iustific,.. f>nb·.�- Dorsay an,;�cIou que a Fran- nião com o proposito de traçar I R'overénro do sr. De Gasper1.

.

tanto, a revisão. p'wque ...,�o Ça e a Itaha conc.or�aram;In .os planos. da _sua '''lorel'ent-'\- Um milhão de camponeses ,e !.
houve nenh'lm éltr, decf'n'�nt'e formar uma comJssao conJun ção ante a Assembleia Geral 'mais de duzen�os' mil ove}",,-,

da exposição, noi". " TPO�""'l ta' par� estuda�_ os proble· e trocar os pontos de vista á rios lá Pl'tã" eP"! l"r�ve na a

sutreria a demhsão de Poli· mas de uma umao_ alfandega- respeitC' das tarefas de reali- rea de Milã�' é Turim.
cloro a bem serVH;n pu- rIa, As conversaçoes começC. zacã da Assem,bleia. Inicial
'blico No caso de pro: rão imediatamente. m��t� decidiram l'eus mem-

' �__
. _

bros designar OS d�leg'ados pa
... " rtiFerentes comités, o q .... '"

foi -feito d" l'eguintf! maneira:
Comité Politico - senador Jo
,é Maza p sub-secret ..... io d'\s

I Relações Exteriores' Man'/el

"
Trucco; Comité Econnmico -

"'1'YIJ.h.ixadnl" J-Iernan Sani-",

I'
Cruz e suh-diretor do Diárjo
I1usf'l-"do de .t;;'\nt;a �o. R'lr{�i·
�� Aburt ... ·, C"'-,ité 5oci<ll -

I Ahurtn .

.,. Sta. Cruz: Cor>'té.
Ad....-.;nistratlvro - 5anh. rr.tz

I e Ahurto; C:>mité AdlT':"'i,'<

I frativp do <:"'c?""l.,n�o - T"'�l�-
! co e Joaqtum LarrlO: Cnml-

I
té Legal - senador Humbert
Alvarez e Santa Cruz: Comi
té de Séde - Maza e Uarin.

rf>portagem de um vesPf'rtino
::>ourou o 1audo ,perid;t! ,.1 ... no

licia COm; a tesponsabllidade
Em grande atividade" os cata dr' méstr� da ,};'nca "Per�l�' 1

!'
na" da Frota, Carioca, sinis-!
tl'"a.'da doming� ll.1timo na i

" Guanabar "1_ )1, )Roma, 13 (United) - O i I
Instituto .Cetnl"al de Estatisti· ---�---------- ICa anUnCIou qUe recentemen -

.

Ó t� Os estaleiros italianos con U,ma, diplomata cupana 'de- �
Rio, 13 (Meridional - Na ,batendo-as em seus fundamen tmuaval1'l em grande ativida- sPTnpenhará f"ncões n'a I

sessão de ôntem a Comissão
I
tos, Terminou o relator dizen de, tendo fixado as quilhas China e nas Filipinas

de Constituição e Justiça da do ser antes Jar li Policia Es- para unidades, perfazendo Havana, 13 (United) _ 'O
,- - - - - -

Camara discutiu o parecei' dr. .

I fi 692 t I d P I ]\".. d 1
M.C

. .,

pCCla a oportunidade de cor-' one a as, 01" outro a lYuOlsterio e Re ações E,.te-
�r. Gustavo Capanema sobre " do "'q'u .... J '

t'ttI' .

f
.

ngtr as falhas ali verificadas ,..... e InS I U o reve 0'1 rIores anunCIOU que OI desÍ-
I) projéto Euclides Fogueir�- do que estingui-la. Por nove' qUe nl) primeiro semestre d... gnada a- doutora Margot Quin ,

do,
.

extinguindo a Policia Es-
'. : 147 �ótatn laneados ao Tr,ar 49 tera para o cargo de encarre-

i

peciaL O relator examinou as votos contra OIto, a comissão naVIOS, totalizando 11.939 g,a(-� '\ dos neiJlcios de 'Cil"'a
jlutificativas apresentadas, re acompanhou o relator. ;' tonelac{lls.·· Q(.l China ç nas fHipinas,

efiniu..se a U. D. H� pela inconstitucionalidade
�--_ ...

_______ .c..--_..__.,;.,..,__•__....;.. .....

Subornado por elementos

seu cargo ----

õRGÃO DOS

A u.
---o

o .

!Jonto de uista da rnacoria constituirá a orientaç(iv nos,

de bates

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

E' responsav(rl (1 me�tre da·
lancha "Pertlana'"

Rio, 13 (Meridional) - A

........ _""" .........

Cuba não .,nviará missão ...é

rf'n: n E:..panha·
Havana. 13 (United) O

Ministeri� de Estado desmen�

tiu, hoje, qUe o governo de
Cuba pretendesse .enviar umal·
.missão áerea á Esp�nhà. pr-e-

_

sidida por um generál do' é
xercito, O chanceler 'Gonzá-

lez Munhoz declarou qUe ca-Irecem de fundament". iodas aI>

V'ersões a esse ·r�spel.to..
'

ELÉTR!CAS E MANUAIS

leiro6 italianos

r Viâvel corrigir 3S falhas
í'a rolici� Especial

A Cqm;:rúio de Con:>tduição e Justiça da Cam(1ra estudou

o projéto Eucli des FigueiredQ

------_._-�

praticava átos de
é quenteme�te a está.hmda�h�;

Conclue o DASP 'pel� defêr'i
mente, mesmo qUe o éscr�veh.:

..

te tivesse direito a reintegra'
ção, considerando. inconveni
ente o seu relatorio' de. serviço
publico; atendendo .• a qUe nªo
desapareceram os motivos de
ter-minautes da suá demissão.

BLUMENAU

COM Qt.JEM ESTARA' A

VERQADE ?

U� jornalista gauch.o. attitou
o reot.o de, um depí.ttado

-------00-------

Los Ala�os, .(Novo Méxi
co) - A Comissãc de Ener-

o presidente
I ..

.

Item candjdato
i presideocia

l'otra nao
á vtce.

paulistà
Gr�cir o 71"00 deposl

. ...-

o �$sunto deve ser resolvido pelQs pá�li.st�$. e -S(,.� cQ.n�·

oenções p artidari'asto de.pólvora?
.,

i . " .. -. �-. .., .," '-:" ;

o

,Rio, • 13 (Meridional)
O matutino "O Jornal"A As...embleia paraen.�e ho

menageará Q presidente
Dutra

Belem, 13 (Meridional) _
Foi àprov�da pela sessão d:':.\
Assemblei.a Legislativa a pro

A marcante indi'vidualidade I
I
f

·ve�tidos Éfecêdos acentffanf

as características pessoais dã

individttalidtde .

, Porque em tudo os 't'e�tido5 Éfecê se

.. � ..

:: __

--destacam: p�la indi\,'idualidade
..... � , . ,

J

I

do seu talhe, eSlflfi'ado e .regllndo I

I

as linbt15 {uuaômicas d'l.í jo'uens
I

I
I

rbrasileiiâ,s,' pellz individualidade

di:.únltt de SOIS p{tdrócs ongmaH

e pela individu�11idade do

r
I

ttCltbarnento pnmoroso flue os rolO[f(

'\_
.

,,,-

em Jituação ?t p"trtc, pOiS Efecê
.

é o pione/To dos 7.JfsÚdfJS de cla5se'

-- jJrontos para 7.JeJtir.
..

'

I (
:í:-",

--- -

.(�
i

"

/ �
'.

CASA IRENE 8. PEITER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A P V u {; A\t\ ()

Rua li} de Nllv�mbr'l nG :416
Cerahne te- � cousa ,da rnál�"('�n � do

e�g.íti:nn(.m(.i] é a- fa:tâ' dfl imb tb orga-
ui nlO�

.

VIKEl/J, n T(}\!' crmce '!.r!lrl6 de mi-
-I�r9i�·:�i.d -�'i1anlin(e�·. c(:otém: �) io·.o
nutoral. !�,l(� ul!�'� c :"�v:1t �l 98 gliln,Íu
las .üJterUBB. que ennt ..olmn o met

-

Ire-
, -·-li''::fno. _

P,:r _�f;e r:fUÇf'::;:su. OS �limlPntos
diç:c6dO$ :'f> ··lr.._1u·;{urmarn í� CD nas r-i

!�:'�,'el]1 múse�ll}s e novas f{lr;. a c ,eDf'..r-

\'IKELP contêm, njôm d'sso. r-na. eu
b.(�.· ro.:;{rt_t. � 11,"- ,·f.lri·'1 i� t\ ,.; n "ina 'U I"
na- d.,,,;rs tii,iri:r.. i.I,:bl·I·.I..,.í'it·i�� 'loa

�N;"·WÇl. (1,,,: v : i ... EL�) l·r·"fnJ. um!'1 diíH
f'-'H'_"h" ':'i}ut'nlt:, nu nri;l!!tismo', r;j�: n:la
�!UHf':i;U'r H ;: �H tf:· 'n n- tt";: 'I i.' V'"

\._IK f�.LP t D('C �. </",,1 U -,t.,)U ? H_ f!IH.� _ '.

9" ôI v n-t-. cm l,d::U;,,; a J.-y.s !arn:!�d as

fl rlr F:::i')i).

211 andar - tiaIa 1

jornal de maior circulação I

no Vàle do Itajaí
-�---"

________ ,_ . ....o.J "PARA SERVIÇOS LEVES DE' ESCRITOtRIO

PROCURA-SE RAPAZ DE 14 ANOS'�.
u mwilmlUiDlilllill__'líi,=_,SIII!!l.pa...1III!iIIIIi1llll!ll..----iI!IIIIII-�- Emprêsa Gráfica Catarinense S. A.

! Rua Piauí, N°. 17.

I RPOCURA SE !'

I f Um Bandoneon marc.E.I. AA

PI'QCU1:0 um bom oficial pa .. ; 152 vozes em pel'.f�ito esta-

"r;a paleto. 'I ,-10. '

I ALFAITE JAHN. . Ver e lrat�i á ,rua São Pau
,

Rua São Pa'\.lló 47 I i') 47.

: !! '-----'--·----"�-'----l:��;��.:i :;-
!
, <5\'

A casa
UA CAPITAL" ven

de, atualmente, pelos preços
que vig.orarão em 1948�' A

casa amiga do blumenauense
Se antecipa á baixa geral.

Precos Que" Desafiam

CONCORRENCIA
S E DAS: As maIS lindas

e8tamp�rias' a 18, 35, e 50 ,

'cruzeiros o corte;

v O 1 L S : Os melhores ao

preço de C.r$ 24,00 o corte.

Especialista em artigos pa

ra crianças, senhoras e cava.

, lheiros -

VISITEM.NA E COMPR-OVEM A VERAClPADE

pp 9-lJE AFIRMAMOS

Os Campeões" do Ar

Casa do A�ericano S.A.
BLUMENAU

't'tt $,5

Bf)LO ESMER IL
r a fá' or!

ALUNDUM _"5 - v E'B-,' Tipo "LH (FACE COMUM)
De.6 a 16 pólegadas de diamel:ro f

,','
" I

De 3/4 a 2.:/2 polegadas de espessura
�;_,' _ ", ,i I,�:

G�,:iria; 30r 36, 46 e 60
,

CHANFRAP.OS,EM FORMA DE PIRES, PARA
"_,"',AFIAR SERRAS -

De 8, �(e 10 polegadas de diamelro
De 3/8 e 5/16 polegadas de espessu�a

��';
Grana: 46.
TIPO 12, ESPECIAIS PARA AFIAR FREZAS E FER

'RAMENTAS SIMILARES
De 4, 5 e 6 polegadas de diametro

De 3/8 e 1. 12 polegada� de espessura

Grana: 46.

CRRSTOLON DE COR VERDE, PARA VIOlAS,
(FACE COMUM)

De 6 e 7 polegadas de diametro
De �/4 e 1 polegadas de espessura.

RETIFICADORES "NORTON" PARA REBOLOS
C0M ROSETAS

.N" 1 com roseta de. 1.1/8" de diametro
N" '2 com roseta' de 1:7/8" de diamelro

IMPORTADORES E. DlSTRIBUU,)ORES EXCLUSIVOS

PARA SANTA t::ATARINA:

COMPANHIA IMPORTADORA uJOBRASIL"

Caixa Postal, 208 - Telegn;.t -,- "JOBRASIL"
.

Rua !\-leiandre Schlcmm. n° 132
.

I,

J Ô-1 N y' 1 L L E

I----,--'"�----,-,_ .. ..--�--'_''--,-',�_._-�-"-'--'

I
I

',;ar'�

}

IIr�, vfitloz, de fác,il n1aneio ISe

I
! '

I
r essna

•

eIs o

,----

FARACtERiST1CA5 DO CE§�NA
'I.!_ --�"

MODELOS l�Q e 140 �

85 UP

""otor Continental. ... ,.:.,' d'�
-

193 kll1 pfh
"-VL '

, • aCima �
""

Velocidade rna:<:11na.:"
"

,i 160 km PI'"

Vélocidade de cruzeiro ,.
,. 41/2 h

...... tt fi

IRaio de aç�o , "

�. "':'do ma.r) .• 207 m P ra

Velo ascençao (nlve 4,724 rn

'reta de 'serviço "":
.• ,.......

65 km pfb
- '

d terM<osagem •• ,.

Velocidade e a ---

• 657,5 kg
Peso bruto, .. ' ..

' . , ...••..• : •
94,6 Ít;

Capacidade dos tanques .... •

10,0111
Envergadura •.. ,o. "........... 6.55:m.
Comprimento .•••••

••••••••••• 1,98 m

Altura . � : ... o • � _I .... " o � " .... I) .. .. ...

48�,55 m2
Área da asa .. ···• •••••

•••••••
13.7 k vlm2

Carga 'na asa " •• " •.:..........
<

,

"
.. 'fa%io,349,k

O Cessno 120, pes MP ;, d,j 3,2 k

., ;uu carga, pOf • 403 'k
140 pesa '10%10.

p C.S5no I MP é de, 7,1"
" sua eurg.. por

,

'
,

,

, NOArtO 00 CUSNAUO
I'lQUtPAMENTO �TA '_ Term6metro

- Alti

Velodmetro
• BUSSO� ,

gasOlína _ Contaglro -

met,ro
� Indicadores .e h;dr�uIicos em ambos

"

d ·Fretos • � '.

Duplo,Coman o,
,

t 'onamento - Mano"

os lados - Freio de, es act

d r e cabine - D,,ois,

d' d carbura o '

metro - Aquece �r, � Filtro de ar do carburador,
tanques de gaso1ma dada. porta"luva,S

-

,

"lha coman '

_ Roda de beqUl tadO sõbre borracha.
Paineldeiustrumentosman

NDII-RO 00 CESSNIl '140

EGtUIPIlMENTO S:r�, do modêlo 120. Çom
. to idêntlCO ao '

'd' t' s,Equ1pamen .
' cteristicos: Ra

la :can

mais os segUintes cara . Luz de Nave-
_ Batena -

missO: e rec,eptod! t -rissagem
- Arranque -

, _ Farol e a e.

gaçao -

A r6metro - Gerador.
Flaps - mpe

N{mde-Sé
Uma. Casa' de moradia,

, Um, t';�reno com henfeito-
1 ria ssiruada em Itoupava. :Se-
ce. na Estrada geral. ' "

,

Um motoe Siemens-S�hu-
j ckert de 7 112 ,p,� com Força.
ligada.
Martelo Automatico
Apilre1ho de Solda
Tomo' de Ma.deira.,

���������������'�-""��;�I�����'",

-_. --=-:'==...1

� -a::m� �

-'�'.'.i,_"""',\7��-�#-"·, -.
/' í

'"
Prensa.

,

'

Serra Circular e rm,útà<i €lU-
�t b-as' Ferramentas 'e M.at�ria,l.

Tr;"tar com 5...r. ,wã!tp,'
i PuH,." Itoupava�Sêca�;,

' .

, oU fone ..1Q{i7'
",_ .,', -'-:'_'" {!--'

O===__"_,_-_,,-_,"'�r��'

DESFRU.TE O PRA..zER de voar no seu próprio avião Cessna, Cessna
apresenta, em 1947. um b�lp e ,pxi�):1�t� ,aparelho de dois ,1ugar�s':":'"
permitindo a adaptação de mais um assento - com e1{cepçi9nai�
características.

-

para treinamento e turismo.
Os aviões Cessna possuem ampla estabilidade em VÔD, velocidade

mínima de sustentacão e autonomia de 4 horas e meião Flapa de

grande curso, com contrôle de ponta de dedo. Decolagens curtas,
Trem de' aterrissagem pate,llteiulo; que absorve O� choques nas deco

lagens ,�,lJl campos acidentados.

'Uma espaçosa cabina, com a�setitos ajúatáv�is e à provade :roM,

assegura grapde c:onfôrto 1'10'pilôto é passageiro. Seu parabrisa, a1to
� larg()J ,� Úvr_e j1e tub,os e cantoneiras, pe��itin,do viiiibilid��e amp,la
no taxi OU em vôo.

'
"

, "

f' .... 'o. ,s'

e es ,'a

-_,_.' .

."EXpANsÀo ECONÕ���
Nessa época • de diéfii���i(t

tomercial é qUe rriai6/�)(1�ve
:inunciar, dhtul\gar, e:t_ç•.;:;:' ;-c
QUém mal!; anuncia '��qljem

mait. negócios faz..Faça�:S'eus
a�uncios e publicida�5 na

'IExpansão Econômica", (:, re
vista de Curitiba, que distri�
b�� mais d� oito mil exempl..i.-

, .

. '}

res pOr mês.

,':"

flllo 15 de N!!�!!�lilro W43 �.
oi .• 1

IIlument!1I ,'_ ';f4, Cilforilllt',,;
,

-

-

��,R�.

Q Ã. li i Ã ti P A R fi.. T O I) O SOS 'I' I I. O TOS �.a:'

*

Dishibuidores exclusivos poro o Brasil

CIS$.IO MUNIZ S .. I. IMPORTaçío f COMÉRCIO
Praça da Repúblico1 309 - São Paulo

Dr. I-Ierberl
- ADVOGADO ....;..

�cfltário
---o ACeITAMOS AGENTE, PAR.A ÊSTE ESTADO

til

... C·eixo postal, ,.4BLUMENAU

FAZENDAS E AftMARI�JlOS 'POR. ATA(AI)O FABltl Ã DE C"MISA.
� MAIS p,EnFEiTA CONFECÇ.M) NO RAMOA MAIOR ORGANIZAC.Ã(> �SPECIELIZADA NO ESTADO.

,,_. ".'c- -,'
,--

FABRICA DE TECIDOS (;Al_LO$ JlEMAUX Se A.
UNICO "snl!!JY.I�1 M6T� ,1$1�� (Ce�)
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NOVA FIBRA TEXTlL

DOMINGO ás 4,;:10 e 8 h<) ra.s
ARTURO DE CORDOVA DOROTHR LAMOUR e J.

CARROL NAISH no cnvolven te oe encantadol' drama rome.n
Ueo qUe empolga. e errtuzias ma o publica, '"

.

f(A MORTE DE UMA, iLUSÃO"
p' ,

'ioJm,a tocante menaagem de amor e ter'nuxa, 'i.!!ldel'�çada
'!lllpeçialmente ao seu cor-acão !

'

-

. Produção excep:donaI!'PeI :cuiu i�esql;ecive1! Grande
FUm! Acomp. Cornp], Nado na l - Metro Jornal e short a- Concessionarios. Exclusivosamericano.
Platéa 4100 e 3.00 -

A·, noite: - ·Platéa
Balcão 3,00 e 2,00
numer ada Cr$ 5/JO

C.
15

-

, FRAQUEZA NEURO- SEX UAL -E O SEU
MENTO

TRATA.

O.f� Gebbardl
Ausente

Receherá gratis pelo correio quem solicitar o in
��*�B-3ante libreto de autoria do dr. L. Ferr-eiru. Junte ao
:� -ped1.dn Cr$ 3,00 em se] os ou dinheir" t:H;ra as des-
peS8$,' Pedidos Caixa Po:; Í&!, 1..638 - RIO. I

·...._�������---------l�-_.�,-----

IA P E
1 Rio do Sul, 8 de Setembro
I de 1947.

!
, Prcsado senhor Redator

'I Li no jornal Nova Era se-

manario que se edita nes;a ciI dad>, urrn noticia transcrita\ do jornal A NAÇÃO de Blu

: ln.enau, referente á ocurren
r';" aup motivou a perda de
NiLO PUHL e Bruno Bauer,

1 e por meio desta carta orc-

\ tendo. esclarecer alguns fatos
Que frcaram obscuros na noti

leia, €M apreço, afim de que

1 pOSl':ci hever perfeit.a compre
i €n:,,-'i� sobre o fato.
r Nilo PUHL, estava muil:,n·
.

-I., "ri ........�u na estrada Rio
d" Su�--Bh�rr,':!nall, no Lugar ,

"

�nc,n''''- rl'��rlo '"' 0"'_ • d:

I
dcsafcr-cs deste hcmem , ao

� � .... .r.,.- � �.t,,",rn)"'e-r-o ..'l >

A v�·-:f;nuf'; im e= ,.l;�tam _-.�� mesmo tempo que ambos 03

""H� h?"ia E'ntr"" Nilo P. o
corrterrdor-es descal·reÍ!:..vam

'::"'>��
I fnrf� dE'sent,,�..!lr�"'nt: 'l:��:l' seus revo lve-ves um �"oh'''!' ,<")

;.:,:;.'" '1 s., n�·"a .-�-�:�o Bvuno R'uJ"".- outro, fic�ndo ;>��hor._ .�ortal-
", j 'Irat�rl') � Nilo COJD grosseria m=nt-- f(',.t cios. N,lQ fo'1- !;('" .... ,-.

,

, 10 ent?0 ê<:te alc!!andn psta"

I �""l(::�do .de .ser manda�o via

[
J"r em uorr=ngos , e noite e

.. d;a. ,.2e�poder-"d.escançat'; p�
diu a Beun-, qu<" lhe pagaS3'C , _ .

os vencimentos já 11m "anto a-
OR cUld8.�o�" medlCO,l': ':s-r�n,!,' ,

tr-az.ados porqu'i! desejava

re-l
Bauer f 1 u}:la cJlm vld'� .. i"et�7

I rem-se alguns metros do!·local
ça, desculpando-se do trata-

e sentou-se dizendo no':mo-

I! firar-ee do serviço e voltar ;;. menta e voz alta' "Méu
.

( ��o .õ;' Sul� �nde re�!dia s_�� Bo� ies: de. Íl!ul!lpe:
.

j)ér.,f,,;mlha. Nésaa .ccaerao Ieviei doai o que fIZU, falecelldoH/ontem Tornos J'illecanico., -. llaql1.i.na:; em DepólJito para NIlo para o Hotel Enc�no teu
pOUCo depois, no Iocàl.: ��.�:.

:

PRONTA ENTREGA a, Bn.mo. pouco -:"lepOls cha senciei ainda qua:ndo,o cadâ-
---.-------�.-------- mado a Ni!o na mmha pre.s:D vej- de Bruno e' bem como anã

• rmerrto pouco co:x:tez qu*: tr-
esposa, ferida 'no c.onflit�. fo

"€:ra J?�ya �om. N�lo, pedu;do- ram condu%ido$ P;\l-8.' O:HOllpi.lhe atnd� que nao o deixas tal Santa Izãbel. São f»là::s a'&
s: :na1 e qU� (';ónt!nua�l!It; ll. dedaraçÕp.5 qll� desej.l!lvi _ fá.

� v1aw:u com ele ate HaJa," 1.5
zer afi"?l de esclar,l,r.er um �ou I

I
to fCIto e SereI1B.do3 .OS am,mo!' �'" "''' f"'''n� ,.,.,..n.J:"ddo.ll no Dó- 1

"

O}�osse€{túy"",m via,gero. pois Ni miTIl2;'o. di;;. b·iTII-� ("\ 'um de !!l- ! ':
1\:), bmn 'hoIDel11 (Jue era ,:,-fei

, gosto de 19th, Com 021 m�lhri I 'i 1'�:;�:'
1:0 a9 trabalho, rnm�a .que ,eu

roer agredecim;en'<:os pela ;a- I ""
.

cdhida qUe esta dér• .&ub3cre.
vo-me, atendosâmente. i

OUo
I Hoppe .

.

Rec�nheco á assinatura

.suo,p;ra de Otto HOPPe do que
don fé.

. ','

i '

Em testemunho da v�rdadé

DI
'O Vitalisadml' Elétrico 'tYcnn,;:., l:C:lt0 t,xand" iJ. cner-gw, clétrÍd
ctt humana põe todos O!l 6l"g"HO:; L'nl p-:"-f,,,ito hm:::10Ilamento.
EncottÚ. � No Rio; iNSTrrUTO ltJTALí;;AnOR WORj\1S. �

17. IH)1\. AL{:INDO GUANABl>,f{A _.� SALA '}O(.. - RIO

OUÇA MOMENBS r.JIUSICm fíHW,
:is 21,30 horai

As :las. {-eiras: H';ctio NaCIonal,
enl ondas longa!:) (!HJOli:cs) e cur ...

tas Cifl.S6 m - U.�2D kes),

...4..5 4as. fi-iras: "Rádio TUpI, c!n

ondas Jongús (t.O�nkCE) e nádio'
Difu�ol'a S. Paulo. eln onda�, 10n-
gdS {95�)!<"�c:J e '..;lu:las (4? 22 rn -

�,
ó.UBõ);;CS e 15.501"'·11.765 kcs), �y

. 'i1
��__���%�.�TTITF�.����'�.

,',i

\Ept�ua
D E

lT.4LIANA

DE

Para O Estado

nas:�ara:n.,_ par� n ���'P!1do lu

I
"ar 'r"}'"'�' (,(,'Y1m-adol' de artí '

I�" ;yl�T"i�:<. D� acol.""do com as

estatisticas referentes ao me�

de maio. as importações bi-a
"ileiras dt> -'lrri"'bs de linho ,..

h,nd,,�. "t;n,;;iram o valor de
233.733 libras esterlinas, o

,

que revela um notável a.umen
to corn par-ado com as importa
c;ôes do mes anterior .

D"f.NTISTA

Instaiacao d:e R'aios X
. ,

...

radiograiias dentárias' c diagnoscs ; ti disposição
Médico's e 'D(!lztistas -

dos

ti:

Rio do Sul, g de Setembro
C,C 1947.

'

Leandr.o r>eJb.gin�tih,.
Tabelião do 2�. Ofici..,..
Selado. Rs. 1,00 5.4,80
T.5,SOI

\ ÚMA GRANDE FONTE
I LUCROS

J E' o titulo do interessante

!
folheto q�e se ,:_nvia gr�i:ui
tamente as pessoas do' mte
rior e dos Estados que des�

'I ja:m ganhar mais dinheiro
sem prejuizo de outras ocu-

I pações.
I Escrever para REX,' STU�

,.DIO - Caixa Postal, 1616 São.

1��lo_. '_"�'_ �_:.:...;;.._

I
i

i
,

I
DEI

__
- 05
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. hote' durante todo
DOirO óbulo

Festa popular 110 teatro Carlos Go.me' prossi"uirá
ulUa oportunidade que tereanos de contribuir com o

trimento de criaturas humanas que DOS estendem a

Auxiliemos, poss, a Festa Popular' promovida por

Co 1una isc cI
o assunto escolhido tiara , taxa ou emolumento que sabe I

ho.je fôge dos Regulamentos I que nao ii legalmente. devido. Ido Imposto de Consumo e do I (Artv• 316, § 1"., do Cód. Pe-
sst«, mas se enquadra perf�i· !na1).·

"

Jr

!famente no objetivo da Coluna I Por onde Se vê que, Se ...

Fiscal, que é instruir o contri. I fiscal fôsse prestar informa'· l

bulnte. I ções, em razão do cargo' que
Alguns contribuintes, aten- exerce, a trôco de pagarrien

dendo ás recomendacões fei.' to,
não só cometeria um cri -I,tas através de�ta Col�na, têm, n:e, tornando-se concu:'1siona- I. •

.

:;:l::::f;e:t:�c:�b·;:rad::�i� ;;�s;;';°e;:;;:!;:7 dana um

Plano· do oletrl1l!fic2Çiu no RIIIIO Gr!1UdO do' . Sulres de cornercxantee e Fabn - O numero de ontem de «A ii ii I u u U., U
cantes -e, após recebidos és - Nação" nos dá noticia deum' .

O gouerno gaucho ccnfuni ao sr. Souza Costa a missão de

i'
ciou Com o sr. Souza Costa$es esclarecimentos. manlfes-' general chinês que mandará

tarn deseio de pagar ou grati-
I fuzilar sumariamente torlo tratar do assunto nos Estados Unidos sobre a possibilidade da aqtri-
I'

• sição de maquinária necessaria

ficOar �� fis[caf f
. _.

I :u[nclodnárvieo ,puEb,licO que Iôr
Porto Alegrf'. 13 (Meridio' r Secretario de Finanças, que 'para â realização. do p la.no de

risca e um unClonano JU ga (} na. a trena oue
R' f

.

bli
.

f' I d
. - nal ) - O sr. Gastão Englert, Se encontra no 10, con eren eletrificação no Rio Grandepu ICO e, como tal, pago pe- merecerIa o Isca o Imposto \

1II ;;:;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;.lo r.ovérno, de consumo que concorresse
•

do Suf. O governador Wa.l-
,

ter Jobim confiou ao sr, Sou-Co-n-. tod-:« <,p =irtro» ft.1n· para corrução administrativa'
r;OTt_:' .. ;o�. n;:;- T'I':;�,� f:"cn1 dopaís.!

za Costa a tarefa de t:'atar
ncs Esta d cs Unidos desse proreceber oronino», +reserües ou

Os f'
1'""\' d d e A n cf'< n I' ITl a

.

hh·m,a. ,,� mesmo tefYIPo o1Jrrntarrp" c CI� or=r-lauer es txe que procunarern a «sea- \ ._, u""'_ C ! e a' . Iv

l' Ui,' v v.. parIRmen'"r zaucbo rI"'Vf>rá '

r;e, a;nda O!1.o fór.q ,1q-r:- �",.. r:t'J ixação €, Dor ventura, fica - !.,
'

o:-tudar cnm os capitalist",,,,,Junções, rn"'� em razão d'elris, rem satisfeitas cn.c-n os escla - t
recimenios qú» d'ela recebe

n u f;""'��,d" _:I�., f;",,�_:� ...h I rem poderão demonstrar gra
rio·s Publico,. Ci,'i,. da União" !tidão.de outra fórma: CUM -

proibe termirianter+erit» C'''<>' prindo com fidelidade e h o
o Funcionário pub':.::o �.o",pha _nestamente os ertsinarneritos

C1t1- fhe:,. fôrem tro ....m;t;t!o� .

Prrceda ..... ('" senhores con

tr;buintes ti", Rl"rnpnarr ti,,"'''''

maneira e OÓrlpnl tp .. a r('ri,,·

ou peca empre,<;fr-.-lo di1lheiro
��, ,...urr;�ap""r lJalnre.Q a oes

.:;ôas que tratem de ;nteres�c
na reparticã<> ou pst .. fQrn M,.

;_!L_� '"' ., •• - ;::",..,.l;..,��iía (Art,
23Q, ;�P"'" VII P V111),
n t<Co�;jYn Penal Bra",;lp;_

rQ'�, nrr _oarfp. n.'fp ,�" _�l,..._ro

aos r-rlrnc.o;: <'ontra' n A,rlm;n;�.
trCIf;ão Publica. 1Jrev� rr n"nrr

�-�:i:��;: ;;ê�'-: �:i�:::i� I........H'XP; ..... ,... .... contrr;: ,., f- ..n�;oná- -

.

'ia public". que solicitar ou I
'eceber, direta ou indireta -

nente" ainda que fóra da tun·
ÇQO, mas em razão d'ela. van
taf!!em indevida (Art'". 317).
Não SOmente constit'ue cri

me o Funcionário receber di--Inheiro indevido das partes,
como também exigir impôsto,

de da fiscalização, dentro do

patriótico lema de Barrôso:
"O Brasil Espera Que Cada
Um Cumpra O Seu Dever".

-1/-
.

A's segund'a.:>, quartas
e sextas-Feiras, das 14 á."
]5 horas, o agente fiscal do
impôsto de consumo encon

tra-se na 2", Coletoria Fede·

ral, em lTOUPAVA. SECA,
afim de atender aos, c'al1tri
buintes qu'; necessitarem de
esclarecimentos sobre im

postos de consumo e sêlo,

N

o dia. E�
par:ai mjnora� o

dlstânc_la-suas mãos ,pedintes. "

damas bluD1eDaue.QSes�caridosas

DIÁRIO MATUTINO

maio"
Benjamin de Oliveira deu

ça do Prefeito do ot, trito Federal

Rio, 13 _(Meriáional) -

I p r-es-errça do pre,feito do. J?ili' .

I Benjamim de Oliveira, o I trito Federal e artistas dó ra�

maior palhaço do Brasil, dará dio e do teatro, quando �p.�'
hoje o seu ultimo espetaculo jarnirn agradecerá a peri$ã.0
despedindo-.se das plateias recentemente v-otada em 5�U"
qUe sempre aplaudiram-no ha favor pelo _Congr.es�o Na�t?-.
cerca de 50 anos.

A. despedi-I naI,
cantara at:? V.lo.,:ao .mO.�l� ,

da do palhaço será no espe- nhas e dansara a Chuta t ()

tacu10 do Circo Dudu, com· a' seu maior sucesso. '

..

.

- BUJMENAU - Domingo, 14 de Setembro de 1947 NUMERO,980

ímnnrt. Ixnnrt,
Av. Rio Branco. 257 - RIO DE JANEIRO - Clt. P, 3808
FARINHA DE TRIGO, sacaria Branca, com 100 1ib ...�s

CIMENTO AMERICANO, sacos de papel com 96 libras
ARAME FARPADO 121/2, rolos de 40 e de 27

SODA CAUSTICA, america na, em caixas de

m1'..TCa Gi<\nt� e outras.
,

UMOUSINFS DE LUXO. 1947, novo' Chevrold'
. cê-cs nara a nhten6i... do �m'

I 50 'Ih- -' Ford, com Rádio e farol N� blina.m-es+irn-, rlp. , O _. "�,, 'r' �

r�U7"':"n'" TH\"� r- R:.., r._....... ..-l �
- Entre�!a imediata f' dentro de 60 dia-i -

..1� S111. ('I _,.., O"",pl..lo Á"?nba. REPRESENTACõES W/LLE- Agente3
-<'-�n��J-.",.p "!'\ rl�"""""ch,·" I OTTO WTLLE

.

li: i·
I co r.' F'o'ne : 12'89 - Rua 15 de N V-l. 3�t:j (Con.:.fe.i.ta..r.�a(50.� ·er,., .....

:

'·-Al;?'",� ... � ..,0 o �". "')1-�" .<'>S
• WILCa.l'xa P��taL 98 - Blumenau - End. Tclegr,: RI::. .

,

.... ' �" F�.�"rlo.o 1 1",:.-1"" f>m to," I
�� >

nn de bus problemas, B•••••••ElI•• Illji1 b 2 .

Comercia i
de 105015

Caixa Pcs t s l, BLUMENAU

Máqui:'3s de cl\crev�r UNDERWOOD
(Preços da Tabeb\)

conferencia
Cr$ 5.300,00

C$r :Z,900,00

com I AUniqo
t

Cr- p ,860,00

teclado DASPDe luesa,

:le·Portáteis

Pan Americana estu dQ () quc:;lionariQ a ser deba

Idem; idem, nmnuni5 .,

Fc:ramcntas '.,VILUAMS·

Geradores 'WINCHARGER
.

Peças DODGE, CHEVROL r;:.T c FORD

._�-------

10'.-,'.,.
'ii
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He,ring nas eleições de novembro. .

PiI S. D. em Blumenau
.' Icamionoes para pront4 eôtl"egiGat·d{l(lda, sua. vilória naquele IADATAÇAO DE UM CAMPO DE POUSO PARA AVI. dições mais favoravels ser a· Marca GMG - Modelo EF 352 - Cabine americâná.

b4il'cO I proveítado uma vez melho�a- cob:-e o motor (bulldeg) - 133 polegadas entre eii03
AÇÃO COMERe{ AL EM ITAJAí das ,'luas condições e ampila Capacidade 4.800 quilos -

. Carrosseria "i metros __ .

Realizou'se qt�inta feira úl- O sub·diretório de Itoupa' I

o das suas pistas. Tratando·se I PRECO DA TABELA
tima no salão do Clube Ipi - r va Séca ficou aLssim consti· Em seus altas e patrióticos I Diretório dQ PSD local enviou próprio !e_deral ,!�lLbeTou es-I Maiores. detalhes serã� fornecidos pelo fone 1061, ou no
ranga a escolha do f,ub-dire' i tuido: Eloi de Oliveira, pre- desígnios o Diretório Munic� o se.O':únte telegrama ao Dr. te diretorIa sollcltar

.. $e�� I cscritorio da Casa Royal SA. Industria e Com;, á rua 15
tÓI'IO do Partido Social Demo· 'sidente; Artur Bona, vÍce; pai do PSD de Blumenau, em N"rêu Ramos DignissÍm� Vi-; bons ofic�os !unt�. MmlsterlO I de Novembro, 401 - C. postal 182 -- Blumenau
cl·átÍco, Os trabalhos que fo � Humberto Hoffmann, secreta- --.---.
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Albino Moser, Arno Alten- i
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,,""1',., _. decidida ação eminente amtgo
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regatearam ,aplausos ás paI.a. hurg-, Brun? Vahldieck. Ri.:: : ra n Munl;l�LO e o proprw Va
Em nome diretoria local te e chef� �e�os honT� apresen-,vras proferIdas pelos legíh- cardo Garrlch, Artur Burg- le do [taJal.
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Esteve t"'mbém nresente o muth Schoeanu, AUl{usto Ger-,' mica, de i'lcontestavel inte � rp' ...... estão d;"'oost'lS Fazp� e.<:; Depreende·se do telegra·
sr. Victor Hering-, futuro p,e' mero Hercílio Gracher. Alfre-
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rêsse comercial para a rica i calas num dos camlJOS .desta, ma acima, que o PSD, veM
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A conduta politica de par- J qUe o PSD zela �pélo.s desfi
feito de nosso O''''''1de mlIni- I'

do Fwald e Arnoldo Reck. J região do Vale do /tajaí, o : zon;:: ntendenrln fl"sim en01'· ! encarando os .problemas �e tido majoritário nesta campa nos blumenauenses. Seu can-

cÍpio. que. f'm i:r·ilh<'lnt� im-
mes e inadiavei."1 ;TJterpr�r� f",· I interesse pubhco· com (} mator nha tem primado por rIma didato a Prefeito é garantia

proYi�o. s��i(mtou a necessi- ! rl"'s mnn;"iv;"" l)ale Itn iaí A- I' carinho e senso d.e r�sponça- linha impecável de cavalhei-
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I"de nossa terra, I
�" /fairrl ê o qT:� ('"tá eM CC11' tOTnJo do Munic'!710.
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Blumenau. Para a escdha ,ln que se lhes depUTa.rá- O t: el-

A seguir fal"," () sr, Artu't' � O candidato á PreFeitura Q P. torq.do c:ollsci.ente de Blum�-,
Bona. vice·presidente do sub· Te;-e. lugar no gabi�ete do J te da Rep�hliea., !\Cl'escentan' 'S� D., não podia ter aeel'tado nau não po,lercí deixar d� vo�
diretório, que frÍzou o dever �)'. mmxstro da educacao a as· I do sua satIsfação pessoal pe- Crédito nara combater (I pra ."!, .J'wlir;:ra para:naensc investi·

melhor do que com o sr, Vic� tar nos, homens apontados. ptt
de cada um de cooperar COln sinatura do acôrdo de auxí· lII' at"nçã.o com Que {) sr Ne' ga de ganfanhotos tOr Bering. Valoro....Q cc'rreli· Ta go.vernarem nç,:vso Munici-
o máximo esfôrco no sentido lio para a construcão de di I rê:u Ramos o distinguia, cuja Rio, 13 (Meridional) -- [Ja a,') atividades da As-so· l!'iOll0rio, padrão de l1:rtudes pio pelo oartido liderado ,,';t-
oe conduzir o f"leitorado p�'. ver:'iOS prédios escolarp.s no es- ami;zade é um título Olle pres'i Foi assinado o decreto nr> Mi I mora's P. cívicas, honradez e lo sr; Joã,. NÓbre1?a.
lo caminho certo, não admi· !ado de Santa r.",tarina. Nes- va profundamente. Finalizou \ nisterio da Al!rlcultu"". "brin i ciacão dos Ami�os da

D�ouloridarlp:. incançavel OTO- Pre!:tig_ianJo e votando na

tindo, sob hipotese alguma, se momento o lider da UDN, seu discurso dizendo o pro-
; do o crédito �xtraordinairo l

< ' "puf!nador do nrG1?resso desfr- legenda., do PSD ,B$taremOB
cOmo d;:>�' vezes anteriores. sr, Clemente Mari:'>.ni, disse cer udenista que fazia votos i de 59.250,00 de cruzeiros. ,.,� 'TrIbu:'ia PO_T1ular 1?leba. ami!!o insofismável d� ronstrUlndo o belo fut�ro dI!!

qUe os bfum�n'l,uenses sofrr< � em eloquente discurs� que s':! ,. p.,lo prosseguimento da "no- I ra as despesas com o comba,
. .- .,

.

r·nIPriirio quI' n adrn;ra e o e....

,· Blumenau,
de mão:! dadlli5

- ��.- .... 1r-_".�:;� rl ... m:e"S pr1íti- s",ntia honrado com a oresen t"vel obral educativa inicia-
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te aos gafanhotos, ! ·CurItIba. 13 (MerIdIonal) l'irni::t, � F;'. V;"�O" Herin�. �m com a:s poderes. c:>nstltuido;"
cos levando-os a campanhas, c.a naquele gabinete do sr. I da ..m Sant,;; Catarina pelo

j
- A poF�ia .::arejou a. séde novp-rtbro, será eleita 'nelo p"_ que pedem. mUt Justament�,

anl:ecipadamente pe'rdidas. 1 Nereu Ramos, vice presiden· sr, Nerêu Ramos", i Rio, 13 (Meridional) - A oa organlzaçao comercIal
.,� ri; /Vu""€1lau nara dirigir nossa cooperação.

I . hso é que di:z: na capital da' praga' de i�',nf�nhotos e�tá "Sací",. qUe 5; de�ica a -:en r�c-�- .-l""stin"",. forç''Js.

I República um dos mais d-esta" j tornando mais grave a-sItu,"- da de lIvros, JornaIS e :eVlS-
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I
cados chefes udenistas, o sr,. cão da lavoura no sul pais. O tas., procurando descobrIr ele PSD constarão nomes ilustres

I) Clemente Ma'riani. Por a,quÍ ,I Ministro da Agricultura, aten mentc,S que pr�va.ssem a S�d merecedores do aplauso e do
d I
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'd d A A CamaTa estudaráas coisas que os "coisas" da I dendo ás proporções a ca a- atuaçao como se e a SSOCla apoiO' de nosso esclarecido €-

VDN propalam são bem ou- I! midl;\de, está enviando para ção de'Amigos da "Tribuna leitorado.
tras .. , 'l sul material n<"cessario ao Popul"r" nada encontrando A preocupação /constante
Quem estará com .... razão? . combate dos ,<\crideos, que tal positivasse. dos dirif!ente!i do PSD é cor·

responder á conf'i,ança d,Qs
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BHOS f DEMAIS
prcocupacão seletiva. /'>- PSD
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O que não resta duvida ,é
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I-C-a-sa-M-o-v-e-Ja-r-
de ALFREDO GOSSWEILER

Chegaram novidades em MOVEIS de

carandá. e Cordell.
,Ja-

MOVEIS AVULSOS, Passa deiras de fibra de côco

Tam;bem vende-se a prestação.
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(Ao lado da CASA RADIO PILOT).
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Rio, 13 (Meridional). O'i)
presidente Dutra enviou unià
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mensagem á Camara� acompa
nhada
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do anf:e-projéto de l�i
do-. estatuto' dos militares: O
ant�-proiétQ Con3erv:� e àju�
1:<1, ""In linha:! .1Z�rai5. o atuál
e:;tatuto no cJlPirito·'e na lc�
tra <la. Constlt'llcão. com1')le�
tan(lr, e ron�olidando tamb�m
�,�� d;��nt:;:-){:õPs �Sj};�;.Sâ.S
l-eill poste!:"lor-eil.
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