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. )c;k ".., TOMOU POSSE DO CARCO
o NOVO DIRETOR DA

VIAÇAO FERREA PA-

RANA'-STA. CATARI-
NA

Rio, 18 (Mer-id ionaI ) -
: Ernpossou-s., perante o Mini�
tro da Viação do cargo de Di

: retOr da Viação Ferrea Parã
�-----��-�--_.-......;-----.-----------------_____ ná -Santa Catarina o coronel

José lVJ:""chado Lopes.

Diretor de Redação 'HERNANl PôRTO

NUMERO, 984

Descoberto vasto plano "sedicio
DE RATIDO NACAMARA o

"PROJETO DOS DIREI-
, ',TO" AUT�IS-

': Ri9,' l� (Meridional)' - A
çOn)i'ss�9 de Ed1,lcação e Cul
l.tira·' 'da Ca'.ma�a, na reu�iiio
d� ,ontem, debateu o projeto
referente aos direitos auto

ráis.-;:Fal'aram sobre ? assun

to' 03. intere:!s�dol.i.

deu

"BOLIVI ft
UMA NOVA INV�NÇAO BRITANICA.

A limpesa do lado exterior das janelas tem sido sempre
um problema para as donas de casa mas um d�senhil\t�

,.'

o . Snr. ,Oswaldd Aranha
.

' �

prova
entregou a presidencia

erudíçfio
da :ON'U, ao

.

delegado
uma

-o embaixador brasileiro

. Fh,Ul��ing, 18 (Vnited) - o
Ministro das Relações. Exte
riores

-

do Mexico, ar, Jaime
Torres Bodet presidiu a As-.
semb leia Geral peja primei,
:a vez, ao dp.ixar a sala de
sessões o presidente eleito sr.

Oswaldo Arallhh, do Brasil.
Antes de inicia� o se'; dis
curso () del,égado lla China,
o sr. 'Oswaldo Aranha mandou
chamar a quem" �ntr'eg�u 'a
direção dos trabalhos e reti
rou-Se para repousar. O' sr.'
Torres Boder dirigiu ° re�to
da iz: matutina, falando Rio, 1'8 -(Merid.ional)' 'A representantes do povo." O

Mem .rances: �s de!egados. do

I
proposito' da data de h�ie em ,3r� Nle�e� Ramos opinou: IIA

eXlCO e Cllba saQ os vlce-
'
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.' que com�mora-se' o .Drlmeu'{) Constituição de 18 de Setern-
prt'fl �.qtes, :. d",; ��sc.mblela, , <t ni,Vers'at'io d' ; '.

,
'." � l)- d

.

I
.s-en·�if:- óntrõs :' éfnco" '-vicê"-pr-e51':' ' .. �_ )': ,." .. '.:-" ': '.:""". � :}\t�':C t:;.o:n$.-�!!!-\',' _ro:

..
emonstra-o c àran:iente

a',,_ � de '''d '

. Ir.ao do BrasII.varlal< ::outorJdà.- 'n6':"âlío:�'de�ot;.idÓ;c'i\�,'iséiür�"
enres e gran es

PQtenclas'l
.

. "'.,' ".'-
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O O ld A h d
des e proceres POhtU"Xll<. fala: ao Brasil ampla vida derno-

,sr. swa o ran a eu
.

-
. .' "#.'

m
.

d ,. - ". ra'm a reportagE>m. O: Minis cr'âfica 'dentro do}; postula-
�.l a prova e erutucao ao 1

d' " do d d',. .
"

d' -d tl"o J\. Jushc" ,I."l<!'!' HA -. QS e sua ira lção cr-istâ ",

n�clardo Atercelrbol .1a f' aIs sdes-l' Constituicão de ]S de Setern-" o, sr. José Américo afirmou:
,soes a ssem ela. a an ') ....

.

"
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d"
J..rn rle 1946 tr.::o.rl,,?;jiu� COM fi- a não importa indagar Que

em rances, pOIS, nos 015 pr r '.1 'l;d .1 '.; -

•

_ .� .C ....ns.. tJ'tu:�:::� a� -] Cf
.. J.� C!, �_•

d' d···' ivid
oe 1 aoO". $lS a!<Dlracor .. (1..-,' -e, � ".�.. - ,",,,_;-)�

melrOS UlS IrlglU as atrvi a ,', , '

d d• no:!:o.... povo e a """l'H"",l..n,�ia.· temb ... 'l c()nl;t,hlp O" n;in urne
bar-a: o navio "Highland Mo. es a orgamzação ['alando

. •

1"
0,
•• _ 11""-;�;'·:'J n'eS$� T)rln.t'",1-�· � ..... ,... !!rande ConQlll�tp 4"}n '" '"'�$n

n�rch ". trazendo a seu bor- . em lng es.
-

,

"

•

.
. ,l<'!mt'nstra � sua po;",jllilich.-lA pensameD;to l"l"i,Hc,,_ Fl ...:; �

dQ .sir NeviJJ� B�tler, novo eM ,:
DEFICIT DE 17 MILHÕES ,tl<'!. alc",nrar 10_"''!a "'xistl':,nc1_I\". 'i t,"-ipren-,". l"en'ul ......·..,'" d,....... � ..

baIxador bl"ltaI\l'.,) no Rrr. DE CRUZEIROS NO ORo . d bl S'., O presIdent.., da Cámar"- '",-. _
nossa VI a pu Ica. e· for-

",ii e qu." viaja acm"'Tlanh"do CAMENTO DO AMA- ",fe�"""": "rotTIo in",t"nTYlent" ' i mos-lhe . fieis, teremos ,.esol-
rln �ua <"f'T''''s" .... filh",. 1' ...10 ZONAS .

I'd d blde defesa do novo e, 1\' e"ta.· VI o ,to o o nosso pro
.

ema

'tlle:tmo n1lv: ..... ,T;$Ii� t�tnh4""o__ j n Manau.5 18 (M "d·
-

I)
-

1-
_." 1.... ....l ......

,

, erl lOna -

bilida.-l .. das ;,.."tlh;;('";;:M a .... - no ItJCo Ja tão conturn'auv:
�..:,V'" ,.-"rl1J britan;co Arthur O projéto do orçamento do •

ti' d dmocratica5. a. Constituicão. d" 1n.s a arem03 o prima o a

Ponsouby. Edàdo prevê um deficl't de " 1" .1 • •

d'.8 cI� ��t,..._,h,._ .... O ... ,.':"��'"'l�.,. '" !P:t e (la ,lushr.a. como con 1-
------------.----- 17- milhões 'de cruzeiros, não conquista da noss� cl:tltur� �"l ção I�e� equilibrio e paz e por

A N A ç Ã O incluindo ainda diversos bene lit:,.,. .....
_. �""�.� (' ....�_���,��;;;"

I
Sf-U :turno é a primeira condi

Numero do Dia, I
ficios ao funcionalismo, pre-

'

I _.-
d f I' 'd d

'

50 pelos problemas sociais do, .

I
cao ", e e ICI a e entre os

Centavos vistos na Cónstit�ição. momento". O sr. Otavi' Man f homens e entre os povos". O

gaheira afirmou: "Cóm:ritor� sr. Arth1.ll" Be.rnardes I'fxpri-
_- - h� ,'e

••
.- .- ; .m'J·u .'. "So,' temos ,motivos d '!

-- •. ... prlm"'''·O anlversa-

rI'o da C
.'

'.

-

. ,

�o'n,O',ra tul.ar-nos ..,�1" T""':,n-t":;-onshtulcao OU"". "".�; �

hbel�ceu (I pa;" á 1���1i"'�'� >; ró aniversarIo da Const:tui

democratica. OUe i'\m�;g.' !.,,{" é-ão vigente .. Se ela niio ;. pa

tf';l"r01T''''''-sa,n,.. Br"l'll �
.: ... "'e' r,a nós uma Constituição ideal

s�a existencia. como 1 ..( das 'r�pre5enta pelo meno� are:.

em
lp.�s dos bd'(tsilejr('>�". O,." ��rreição das nossas liberda-

Milton Cam,pos declaro1;l:' ".À des u�urpad'as pela ,ditadura,
, Constituicão' foi "lm inlOt.rUtl)"n q-ue passará á nOSSa his_to:i�
to que, pOr muito t-empo, ..

�o •. 'como maldição dos brasllel

nfiAram. os verdadeil"o� demA- �os". O sr. Raul Pina disse:

"Ap'en.::o.s um ano '", já MP. pa-

rece d€\�répita. Em. todo ca

�o é U�,ll Constituição. DA_

�QS por isto too .. � �s g-r"-f''lS

. tràtemos de robustec<"r <'

e rQue ,está f�lta?do:,.... menta I

I'dade' constttucIonal .

,

n
pacificação p o I í t i c a

BLlJMENAU?

Verdadeiro acontecimento
ionalo regresso do· Snr.

Wâsbington. Luiz· P. de . Souza
":� _..;

.
-

,
. .... '

GRANIiE MULTIDÃO RECEBEU. o GRANDE BRÁS!·
li�íRQ ·�E.NTR.E EXPRESSIVA S 'MANIFESTAçõÉS DE

" '" .

SIMPATIA ---

�ureolamenio

politic!J da UDN e figura
proeminente nos círculos e,

conômicos e financeiros de

RIo, J8 (Meridional) _
�' :'

.

:'Washing�on, Luizi'de
fjerr,?arcou no Rio cerca das
1�· horas. Grande multidão re

ç�b'eu-o na 'Praça Mauá,' sen
�?-O' '<l- . ex-pr ·.sidente· vivá'men
t�' acl;úna_do. A bordo do "Del
�Cj:tt," . forafu

.

cumprjme�tar
;fr: ·grand;"· bràsHeiro, em nome
do, presidenté Dutra, o :)gene-·,
jo-:ol,' )1-:'1 ...,;", Souto e ó governa'
dor' Adernar de 'Barros, gene-'

.

Estames, segu1lamelÍte
.

in,·
iormados que o sr. Curt
Hering, prestigioso prócer

seg'.:u-atÜi \ aterri sagens no aeroporto de Lon-
dres aumentou consideravelmente com a instalacão da' G.C.
-A, ·o� "Ground Controlled Aproach" (Aterri;agelll Con
' ..dadllL Aó. có'ntrario da: maior parte dos_ sistemills de Ra
dar.

-,

a G.C.A. nãOl;\ exige equipamento especial de radio nr)

avi�o. A. fim "de' se familiar:sarem com o sisten:tá. os pilo-,
lotos' sâo . aconselhados a, se utilisar,do GCA meSll10 com

" bom tempo. (BNS )

�.

do Mexico

Bltimenau, está realizando
demarches no· 3eT�tido de
conseguir a pacificacão
,política do' município.

4

Imbuído dos melhor�s sen-

,timentos patrióticos ,e ani
mado do 'o�'vável propósi
\<> dp- p-M-ab ..!ecp.r um clima.
de confianca e compreen
Fã" . no TT'"r'mp"fo Jec::t::;vo

. para os destino$ de Bl.· ......p
nau. em qUe todos Os blu
menauenses Se empenham
r"'" ro--ref�-"rã"" r1o-� rt-r�

:;eios de !'a-z" "'''ncór-r/:'l

to(l".." rO,.,.,"TtfT....� nn ml>.'I-

QlO ideal de lrabalh,. .. Dro .. ·

.......r• ../(Xd'" .-ln "","n�c;":,,,. J�...

t.fnidos (In !,rr;xÕ�.<; m;,<;�'{-
,..hns; .. tl'!r"o'''l'nfes. ° �r

Curt Bering houvE; pOr bem
tomar fi iniciativa de Coo'

praçar 4! congrcg:ar OE par"
tido1J politicas para as pró
ximas ,eleiçõe.s,.munic i'paÍs.
ob.ietivando. assim. a união
,. fi mesma' comunhão de i
&eiais em 1-01''10 da {frande-
za 'fj felicidade, do povo
blumenauense.
FOI tono .. os cir,culo1: :wei·
aitt <Í! polit·cr·., admite-F"
.....p fi m;·"õq do <"r. í'urt He
rfj'< '" 'será coroada de pleno
êxito.

r

or:NIõES DE ALTAS AUTORlPADES E PROCERES PO-·
LITIC05.50BRE A' pASSAGEM DO PRIMEIRO ANIVER-

.

:.� S'ARIO DA. CONSTITUIÇÃO --

,

-'
'

érátas para ..u�, o nO"�n_ ,:,?l ..

en("ontrasse os rum(') .. ..J,';' .pj ''''

'n",lde��fl"� v'v�r ...... (\ 'r��>;m�·· de
liberdade' e justiça. Al!o�a.
OU8T\d,.. lá t�Ttl�5 a nn-s�Ja ra"

t.a f�ndamental ". c;"m ..';"'o':'':'
mos o primeiro ·"niv".r� ..rio' d ..
�u� "r'\",o",l�lO'�cã'l. (':11r",..,.._ ... r.-

I �_�_�__--'�...,p ,14W
1'10e; a"sfenrlo-1a. e ,,,pr f,�i!'l ,.o�

o DESCARRILAMENTO
ATRAZOU O NOTURNO
MINEIRO

seu.'" nrpc",ito� .. f:..... fi � ,.. .• "

se instau"'" 'defln�tjv.,.- .. ,.,.·"
1\, rlf"'oT"""'l,.....�r�t'"'.;� ,..,. ..... R,..":l�n" o

presj..fente tio SIIl>r��,.. T..ibu Rio, 18 (Meridional) - A

nal Fed�1"aI disse: "A ,l,.t", locomo'tiva que trafegava eo

de hoje é ltum.amAnt"- ",lv;c:t.- tre a� estaç.ões de Recem�
, rej..a.· a todos .05 h"'asi)'·irl'-;'. Vindo e Santos Dumont, des

pois, assinala a volta do pais· carrilou., Em consequencia
a,o regim .. da legalid,.dé. rom do acidente, o noturno minei

a promulgacão da Co�stittli- ;0
-

sofreu atrazo, devendo
ção elaborada pelos "egitimos' chegar ao Rio á tarde.

uma aliança
governador

Rio, 18 (Meridional) -

Um matutino revela os enten

dimentos politicos de Minas
com .o manifesto da dessiden
cia do PSD e a nOVa ... ines
perada via_gem do sr. Martins
Soares a Ponte Nova. Adian

tendimentos. Entre] ante; co

mo índice da melhora da s.i
tuação. destaca-se a soluçã�.
da Assembleia Estadu�t aó

aprovar, por unanimidade, ")
orçamento do Estado. Adiap.
ta o jornal que se afirmav'\
nos circulos politic�s que n;;;

dissidentes da ala re�ovado
ra tinham firmado uma aliem,
ça no sentido de apoiar o sr�

Milton Campos e lambem co�
seguir a refOrma dos estatu
tos partidarios. vil<and� _3. :;."',
t'l.tividade rio caro-o ;,i", pr;'!';
df"nte da Comissão f.:1OI.;ecut=;
va.

ta que durant". os dias de
SH>t, nermanenr-;". --n" r�t)ital
n-,,;n .. ira. � sr. lV(artinl; So�n�;:.

•

I
conferenciou ci'm nume�osos

d ...putados e procpr"'s pess,�'
distas e teve se!?'l"idos "no"'t

tros com os s.r". Bpnprlito V ..

'�rl�,·<"". JI1�,·<-l;l"� l< •• l,;tchr,...',

'nada tran�oiranr{ .... rI ..", .. � ...".

-

O GOVERNO COTANO CONS O TSF: NÃO TOMOU CONHr:
TRUJRA' UMA FABRI-, i CIMENTO DA 'CONSUL.
CA DE ('JMFNTf) .' TA DO PTN

Rio, 18 (Meridional) _._ O
.TSE decidiu não conhecer' l'l',
consulta dos mp.mbr;';. do' Di
retorio Central do PTN sob,.';'
se p{'d� ser feita a -fusão de
partidos em cohdirn�.. },..',

Goiania, 18 (M� ... idj.onaJ) _

O go'verno est�dua1 Ntá ...In
horando um DIana oar"- con",

iruir uma fabrica de cinlPl)�n,

Segu�do revela -se, s ...,.;'í" ';�
vertidos oitocentos rn;n,õp� r!�

cruzeiros no empreendím�n'';'_ v.ai ... COTT\ mItro Ó1H� ainda nà.o
--- --

-. .-- --- -_ -- tenha' obtido r ..�istr""
ESTEVE REUNIDA A CO.. - ..-"-._-_'--'�'�-=�

MISSÃO DE FINAN. O BRlGADF,lRO VAi AS- '

ÇAS DA CAMARA SISTIR A POSSE DO
Rio, 18 (Meridional) - NOVO DIRETORIO DA

Reuniu-se ", Comissão de Fi- UDN DE MINAS
nanças e Orçamento da Ca·' Rio, 18 (Meridional) -
mara de Deputados, tendo (> Nc-ticia-se que o Brigadeiro
sr. Aliomar Baleeiro p.-o"s'-'- Eduardo Gomes irá a Relo
guido na leitura do relatOl-io Horizonte n� proximo- dia 20
daIS em:endas ao oreamento 'i n'lril assistir á p053C d()' no"';�o
do Ministerio da Viação. A i diretor!o esl.ad\w,1 da UDN.·
ComÍss;1;o anrOVO\' Q nal-"''''<:,'- I .

"

do sr. Deoc1l"ció f}lI-rtp- f"",..:-----------_- _

raveI ao projeto 152 a., que I.
.

,

dil'nõe !'nb,.� .. apl;"-,,,?() ri,,! "A NAÇÃO"
.

artil!o 23 das d; ..�">,,:<,,ões CQn� 10 jor""! Me maio� circulaçã•.J

:\�tuciod is transito'l"h'r_ : No Vale do ltajai
.

I
.

-------------

(
----,,---- -_. __ .-

T
de

Rio, 18 (1'vteridio-'_lal). _. 'lhl�iona111ta, com a fina�id�
Comemjorando o prImeIro, a - de, de defender a ConstItUI·

niverlSar;� da promulgação I ção.· Os comerciarios, pelo
da Constituição, ,os morado- I m�:mo motivo, lançaram um

res do bairro do Botafogo fuo !manifesto pugnando pela sin

darão hoje o Centro Cori:d:i- 'dicalizaçãJo, pejo aumento

Constituicãe
..

de salarios. pela união de I am pleitear mais iaiário$' e
todos os brasil�íros na d�f,) I rr,"!lhores' condi?ões �e vid�.
sa da democracIa e pela' JD' I Defendamos, pOIS, unIdo:! .li

dependencia do Brasil e acen i CO'/ltitúição, cujo, '.prime)�o
tuando: .. ::iem liberdade, 031 aniversario todo o povo co

trabalhadores jam,lais poderi- memira jubilQ5ament�.'

fldeiidade
,

a Brosileira
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ArDlad� em Itoupava Sêca,

Estreará na próJdl1ta selada
nesta cidade

:"1 --:- lJIDUCA
----_---';_,,- ----

AVIÃO ELE'TRICO, CúPULAS, TIRO AO ALVO, -aA�

J_.ANÇOS VENEZIANOS, O fORMIDA'VEL CóMICO BI-'

nUCA, INEGUALA'VEL NA ARTE DE FAZER RIR

'(1.MIJIENTE - FAMILlAR

"Çomcisa" I
ORIENTAÇÃO CONTA'EIL, COMERCIAL, INDUSTRIAL

'

E lMOBILIA 'RIA S. À.
ASSEMBLE'IA Cf RAL EXTRAORDINA'RIA "

São convidados os senhor J\S' Aéionistas désta sacie

dade anônima a reunirem-�,� em 'A31�em,bléia G�ral; Extra
ordinária, no próximo dia 6 do' outribro, ás"14 'horas,' na

sêde social, á rua 15 de nove mbro, 389, afim de delibera-

rem:

a) - sôbre ::l. arnrla çâo do aumento de capital' -auto
rixado em Assembléia Go,,!,,-'l! Extraordinária realizada em

dats.. d" 29 de mal."çn de 1947; " . ,",

b ) _ outros 'assuntos" de -interesse sóçial,' iil.HuslVe

autorizaçâ-, d� um empréstimo a longo prazo, conforme

pl'Opó'3b da diretor�",-.
BhlTn�",ql1. 1;'; ,..1... l"At embre

: d'é 1947." ,

ED�HJNDO BRAMORSKI, - diretor presidente

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

Dr.. Gebhardr Hrnmada
REABRIRA' SEU CONS ULTO'RIO NO DIA 22 DO

CORRENTE ME5. '. -.-1.
- - - . "--- ---�

A lJofítica sensata c de eleoa�
des ideais do PSD vem des

.

P'-!t't'I'U'O o r;ntus':a3mo cí

vico nas hostes do pcu-lido
tão bem dirigido nG Muni�

cípio .nela ST. João Nóbre
ga polarizando a atenção
dos elementos de outros

partidos que, a e:;fas horas,
·o·bserv('1m (] trabalho intzn-
so p d� bôa vontade'das pes
sedi:stas, $olid(H'izando-,�\"J
pOlisso COm (J'" leeit 'mo� TP

pre."€nta"te� ,rl11 ma'Gr;a do
eleitorado bl"menaHer.;�e.
.A C01r'orelf'nsã'l e o cTlten

dimenta norteam o bOm
r<lmo do partido mo ioritá
rico Ainda ontem, cuidado
'''a171.€nte. escolheram; por

Cl<7lamacão, o nome do sr.

Victor He,.inlt para dispu,
tar as p,·óx" .... l'Y'l e1""içõ'-"
Nome n'weo[a,.:(,., pel.., opio
nião nÚbl'.Nl, d� rrn_dicional
,fam'ilin bfuITler.('1f'e"lIse. tra'
balhador, "�nradn. moço,

amip"o ,10.<; humildes. avess�

ás fuiilidadlP<:' da érlo ...0

mum. " c.mdiri'rf� dó PÇh

merecia, dll'! inicio, o (fOnfO
unanim", dr.> ,."Aaq 'r- hohi..
fantes deste Municim:o. As

, sim, :no €nl�ntu.. lIão pcn-
.'<;aram' V,"õ rellp'?nséiile:$ ,ielq
lJDN� Salúam'llo f.'lf'Qdanlo.'
dõ n_e.lQ PSD como candida'
Ir CQpaZ ii"" <:oncl(�mar fn·

dos Os eleitores na vni.,�
cação da fq-ru afH>' é nossa,
mau'deddiram i'rflOi'ci�lQ.

.. Dai <:;) is�l<./.menro afual da
VDN e de 1'".eu ,:andidl'1fo.
O sr. Viciar Heri:uf, do PSD,
venceu ar. eleicõe" .'>cm m�s

"w ir ás 'urnas. Muito em-

t<;s do ar{lnúnci'Jmenfo
do ",leit..oracio, $oheri1o·Jo !Je:n'

crdor,
Tanfo (loS;;'''' e aae ia se

nota ,..- fliGi);rn("�r�, >fle jf'utl�.f:r, I

���:;:�:r�� :�:,:;::� �e���
"tidQ Trabalhista Bra.Úleiro

- em n ...r.[ da rnndidatura
".J,., ",.... Victor H'i"rin.g. .sô�
!,-- ;s:"� n.ão h:r.hamos rlii
<);1"1;-:3. Estamo:; I'RDeTando a

f -.-1", --"'mr..,�., n' o?,()("lrr1?'I".:1.-
çiio df..�·l dir;gcnf-r'� (Ufif'ltr,"
parfi.(/o<; oue. an!p- �?", "orla
m,ai.<>. n,�prPtn n f€!icid,.,rlD.
r1" M,..!!icí;-:'" ..... dI' $;cus' ha-

tal' Her;ng _r:JaTa' a gOUf!r'
nança de Blumenau.

Maili 'umd vez Fica'evidén
aiado 'o prC!sl'ig� ,Ín,sQfiSl
máuel ,do 'candidcit� c da
regenda que o levará áç ur;'

rias. POr qUe negá-lo? Só
Ó fazC'!m �1 incapacitados
qr.le, Cluando dff.viam ter se

aproximado do PSD, não o

fizeram !lar resquícios' pe.ç
."oais, olvidando os sal(r;'du"
;"'tcresses de nossa terra.

Não esqueçamos 'nunca que

o sr. ga'uernadoT do Esta·
do 7lO.'1 visitou e no.'" ac�n
selholT ·a naz e a úniiic c/a
rmnília blumeTlauense. A

UnN, disfarcar;an,ente, a

ceitou o alvitre do sr. go-

L '

Sabado.' ás 8 horas
.Ioel McCrea - Gail RiIsseH - Herbert' Marshall, no dra'

-

Ima que impressiona' mais do, Rue "O Solar df,g Almas
r Perdidas" ...

I· HM E D O Q lJ E: DOM I NA"

�Ninguem melhQr do' qu�' ela, sabia o verdAdeira sig-

I nificud_o;> da ,palavra TERRO R!

Grandiosa pl"odp.ção da P arar�:o:ount com um elenço di..

'I gno
,dos melhor-es elogios!,

lnegua.lavd c magistral d :'am�' de. misfer-io, terror e e

·rnocões fortes!

Acornp. Compl. Nacional .

, short e Pox Jornal
PJ""téa 4,00 <'l 3_00 - Balcão .3,00 c' 2,00

DOMinr.r.., ás 2 hora s

'

Joan Leskie � ..
'

a moderna narnoi-ada do mundo!

I Robert H'utfon. .. o novo
H
astro de primeira grande·

za! no' filme suoer 8.p.:radaVf I. . . ,

.

uJ A 'N I E SE' C A ,S A

�-- -_

y
---

Deliciosa comedia �"PI"""_�T)+: ;"!a, cheia de luxo" beleza, ri ..

SO � gosto,...:;i $Hw9'alh�dal\!
Ácomp. Compl. Nacional -; �hm·t .nníeriCl1no•

,Platéll 3.ÓO ..: 2,00 - Barcão 2,00 e 1,50
DOMINti.G ;.". 4_30' (o' 8 horas

'

VÍCENTE CELESTINO, na . obra máxima do cinema. na"

SELEÇÃO NO ELENCO

Se a sua máquina de ç-,-t"y.., não funciona
Ch'amé' o ESPECIAL' S'rA! .

Rio, 18 (MeridiQnsl) A

bordo do UCruzeiro do Sul",
chegaram na manhão de' 40-
"l� ao Rio o general Renato
Paquet, comandante eh, 2a.

,Reg�ão e'Dom Car-los CaT(m�

lo, Arcebifl-Po de Sã..... Pll,:;1�_

'nu� !'� achava nos Estad-:)_"

I Unidos. ,

" __ ". , ._._ ._,

1-:�--

P
{':.

,

,
j VENDES·SE

O Vitalisador Elétrico Worms restaurando a energia elé� I' Casa de Residêncis,

•."' ,':·"M,.;!,
.

lrka humana, põe todos os orgãos em perfeito funciona- t· d
.

b I'

j,<z.vre e poen-a, aru no e en-

mente - Encorn, rio Rio: INSTITUTO 'VITALISADOR
WORMS - 17 RUA '�LCINO GUANABARA _ SALA cherrtes, sita no fim da rua

606 - 6". andar - RIO r B.om Rei:l�o depois' do Colé:
-- FM São Paulo: Demonstrações a domicilio -- gw D. Pearo H.

<

-:_::"+---l"; -- �«�::�------.-�-

I t"';-:�,
I

'.
'

j

UNIDOS O' ARCEBISPO

'"O F'· B R J, O ..

Direc.;'iQ rle Gil.-1 .. .-le Abreu
'Sob�rba producão hro,sTI�:>· a., falada e cantada f'lnl' por�

fugues, au� �� igua,la. a 'q-qa! quer super- maxima produção
estranp'cl1-a. ! (ou sUP�ra )

HO ·F'RRfO" a ,..,�l,;cul� ,�i'· -, t"dQ'; ,.quardavam

t·O E'BRIO" o filme q�e Voce, verá duas ou mais VE

zes, . "

"�n"""n_ j\J!I"nt,-n ,h'''nal �,� hort arrrer ica n ....
·

p',,;.;.,,: 4.QD· (>' :t.OO - BaI cão' 3,00 e ,2,00

A' Noite: _'- Platéa N'umú",rla Cr$ 5.00"
AGUARDEM:' - 43._- feira.: '- Grande e�pet!'l.ct.ir9

,�� Tpl"" e palco, apresentado o HCONJUNTO RIVER

PLATE" ...

nrr. m/ministração (1,0 Muni
cípio, á testa da Comissão

Municípal ele Preços, está

o ST, presidente em exercí
do do 'diretórÍo da UDN�
Aliás. sua atuacão- comO

presidente da CÓmissã�' ele
Precos ainda. será esm;uca,

da nesta setão,' para que O'

eleitorado fiqué esclareci·
do sób-re a copetênçia e o

....

Consertos' de 'armas' , e ,.qualquêr- tipo.
AtençãO' para ENGENHEIROS _.

Especi,alista em conner-tos Oe "Tran�:tos � de Instr-umen

tos de Busola " Cruzes 'nc \1'0$ com fio de arans3,.'

Êngrenagens de' pequ,enas
'

,dimensões
'

Desenhos � calculaçõe: " pô ra 'objetos m.ecarricos

Cravacão ,1", nomes =rn .cs rretas etc.

Consertos de calibradores e·te-. €,te.
'

Rscalas de qualquer dimen são !
Tudo' na

. .FABRICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIr.ÃO
Rua São Paulo nr. 215 (Furcdos}

-

DE S. PAULO,

atenção Srs. Cri�adores
"FARELOMIL" (para trato de criações em geral)

A COMPANHIA JENSEN L Agric:•.dtura, Industr-ia e Co

mércio, dé Itou'pava' Cenh:aií, ;'Áteriéfe pelo 'tél�forie 01, pa
ra as encomendas de HPARELOMIL", produto' concen

troado e de alto valor nutri tive, contendo' todas as sub
.

stancias organicas·"e íMégrais do fal"elç, de' àrrQz e "do mi-

lho. - Artigóo se,'ilpre fresco, por ser fabricado sómen

te por ocasião dó ped'ido. Tem longá conservação.

valer negativos: da.s hõmem;

que, ,ànteN, diziam 'cobras e

freartas ,dos Te,,;pannSI:e-is
pela direcãv delI' rcgocios
públicos. PolíttcamcnJ:c, rI?

entanto, Os cheFes udenistas
Se ,lJuseram em franc,7,' opo
.ç;cão aos interesses de
Flumenaa. Teremos, 1'0'9,
resultante da o"osiçã� siso

temática da UDN, de um,

lado três partidos mfi!reée·
dores do a.ooio do eleitora
'do consciente, e de outro,
só:z;inha" curl'indc, o remqr"

so de sua atuação désajus
tada � anti cívica,

'

Os que
$'1'>. diziam'donos dei Vonm·

de·da 1Zente livre e indepen-
dente de Blumf!nau.

.

Blumenau unido ,lhes mos-

trará que sabe muito bem

o qUe quer não necess:tan·

do de sua demagogia' anti
construtiva .!'! anti�patriotá.
Que firem \algtum proveito
desta lição merecida, para,
em luluras eleições� se por-

tar com m:eno$ arrQga.ncta
e mais! desprendimento.
Mais amo": a Blumenau.

I(��� ,

'I
i(.�
i Df!'O'SlT0S A' V1STA' h�iroda$ ltmd

DEPO'SITOS POPULARES (Limitada Cr$ 10,000,00

DEPO'SITOS LIMITADOS (LimítÍ! d:!' Cr$ 50,OOO,00l

DEPO'SITOS LIMITADO:; (Limite de Cr$ lI'l�.OOO,OOJ
'DEPO'SITO SEM LlM1,E

IJEPO'SlTOS A PRA7-" fIXO

!AXAS. FAltA AS, CpNTAS. Df: DEVO'SITOS:

Por 6 mêses

pr,r 12 mêses

DErO'S!TO DE AVISO PU'VIO "

Retirados medi'lnte' p,svjQ

De !lO dia!!

De 60 d:lIll

De 90 diQ§

' .. l/2!]fJ <I.a.

4% ,g.,O.

3% a,a,

2% (I, ...

4% 6.U.

5% 0,0.

3 1/2% II. 0,

'4% <l.a.

" lIZ% o. Q.

tornai dosação" o

Catarineoses

I ESTEVE REUNIDA 'A· co· r

MISSÃO.'DE FINANÇAS
11_112.1112__

I· DA·CAMARA .- iS
.' ,"Rio, 18 (Mêkidional) '_'- I

: ReUitiu-se a COlPissão de,' Fi-· N h
- 'h' -' '. o 'f .

':"
- de's-a'-

. osso tra alho nesta cam� lOi' Bering. ·Esse é, d� fa,.tot o i.nao ao eIto senao

r nanças e Orçamento' da' Ca -

panha política municipal tem conterranE.jO que, mdhor do' i creditar 'o govêrno estadual

mara de, Deputa:dos, tendo 'o
b ..do orl�ntado no sentido de r:p�e qualquer outro, ·consegui� porque não' os' satisfez em

$l:� AHomar' Baleeiro pl'esse- I
. A

' •

t
.

N-
o.d ' l'

'

cl 1
� esc_lU"eCClr o eleItorado sobre rá nosso prestígio polítko no ; seus ln eresses pessoaIS. ao,

,�Ul (} nna eltur� uo re ator

aiO I zua maneira de' escolher Estado co�o Muni�ípio de r;:m srs. eleitores de Blumenau, o

<:Ias emen as ao" orçamento o' _1' • !;
? I

M'
.

t
" d V'

- I A 'e ,(I Ca!H!H.!Bto para nos gover- .conhecido yalor. A vitória da vo 'o e a. a;m.a va orosa q�t>'.
lnlS erlO a laça0,' 0-

, T
-" . - .'

- fT 1 d I t
, _, , ,

'

.. jnar. ambem Ja dll;s�mos ..;;DN aqui, mal orientada por. nOs
aa vara os maos po ll�

mIssao aprovou o parecer do d·
'

-

'

h f
.

dif' ld
,

r Deo"'l 1" D' t f que, e maneIra alguma, ate ::;eus c e es nos levaria á ,�os que crIaram as leu.&. a�

s . � ec o uar e avora- I 'b "d
� d) . .

'

d·
A

j, 'I
.

t 1'52 d'
novem rQ, nos pr.eoculJare- conI çao e oposlÍore."1 su;te� : es malOrp.&' que n9s tem ,a-

ve ao proJe o �. a., qtte IS
..l"d U'

-' ..J A

d E "d N "t d
"

-

b' I' ...
-

d
mos com o canul ato, da .'

. mahcos UQ governo o 'sta- pareCI o. eceSSl amos e

pOe 50 rP. a an lc",cao o ar-
DN' ."!

.,

'

1 't b
t· q3 d d'

. - . PedImos - ISto,' Sim - do, prejudIcando o progresso
u.sa- a mUI o' em para que,

j IgO "",' as ISooslçoes ccnst'. • 'd
. -'

'

•

t d
-

"

'

..'t' 't
... ,aos eleItores que anahzem da CI ade e do MunlclplO. ' maIS ar, e nao nos arrepen-

I �1 UClonalS ransltOl"las.
d

'

I'·
-

I C V' H' .

'

I
'

I emoradamente as v antag-ehs Ora, que esperar de Cldadaos damos. om. lctor, erlng te-

,_____ que adviriam para <O Muni- que, antes das eleições, me-! remos a paz nece�sárià Iilp a

I ,

". I ,�í:pio,com a vi�óda do sr. Vic- ses e anos a fio, outra cousa· cooperação desejada ,éom os

'MAIS UM DEPUTADO PA-
�ovêrnos estadual e federal.

RANAENSF, ABANDO-
O q�� vimos d.o lado contr':;'rio

NOU O PTa �ão os qUe blasonam valentia

A po',s·tos, .

e',' le'l"t"or'es 'r'i
I r-:em a ter. Valentes, mi reaJi.

II I dade. são os que insistem pc·

I Ia vitória do PSD cm Blume

.1
nau, que será; sem dúvida, de
todo!'. 'até rn""mo dos udeni;;

. Com· a' aproximação do di;! ta dos .chefes udenistas 'rios- I tas. O sr, Victor Hering é

2.3 se intensifica o movimen- 5a opinião em todos os mo- um candidato' que dispensa
to de 'cidadãos que, acorrem m�ntos, no Estado,- seria ou- eI(lgios e todos o sabem nosso

á Justiça Eleitoral para se • vida e seguida. Livremô-nos, fiel condutor. Ne}", deveremo�

munir do título eleitoraL Só pois, daqueles que sempre nos rtepositar nossa i�teir con

pQderá . decidir sôbre 05 des- infelicitaram, e sÍgámos,' livre fiança, certos de que �btere
finos <le Blnmemm, que!� i:i� : m.ente, os verdadeiros a�i- � mos aS maiores conquistas
ver título de- eleitor;' Pertao- gos de Blumenau, votando, I sob seu incorruptivel govêrno.
fo quem não o p·ossuir, ainda e�: novembro, no nome fe5-! C d 1" d"

, .' t' d d V' H'
a a e eltol' eve, sensata-

devera procura a JustIça ' eja o e letOl' erlng, o t' dr
candidato dó coracão de nos- I,men, e, -antes e volar, pen-

Eleitoral, rio prédio da' Pra, gent
- ! :iar muito. Olhemos o passa-

sa e. Id >..
" •

feitura, para se alistar, ou' re-. '

o' 'e tenhamos VIstas longas
tirar outro títul? s�, POr aCi1' ','_ �

para o 'futuro. Um futuro har

INSTALAÇAO DA ASSOCIA so, perdeu o primeiro.
'

.

,. "
m';'moso e de entendimento

çÁO BRASILEIRA· DE Tudo isso deverá ser p�o' O n· rbert G" mutuo c�m o sr. governador

ESCRITORES EM PER- videnciadQ até o dia 23 <lo r .. He .,' ,eorgjdo Esta�o, muito diferente

NAMBUCO
'

corrente mês.A ocasião que AC',:OG....oo - i do passado que nos legaram

Rio. 18 (MCl�id,ionaI) se nos depara, cidadão ikl ., Os que Se dizem, hoje, nos"
'i:,cy!tóri<l

Realis.a�-'se-{t· sabado nesta ca Blumenau, é opor�una p<'l.ra ! sos guias. Estejamos alertas
. '1' d d

!t1,'(I 15 de. NhV.;>rr.'n'O !043· i d'f'
-

d
'

pItal a eruni:\Q' pre immar os' armos uma lição' naqueles }na e I lcaçao e nosso futu·

intelectuais pará. a instalação oue, arrogantemente, sempre
Blumêp.!!!! - .i14. ';''Co, escolhendo, éom senso, '0

brevemente, da se<Í'ção" pernam disseram sár nossos '-'óenfa' " - ":....... 1 cidadão' que' nos governará.
bil,cana ',da . Associação Bra- . dores poli' rces, quando,' in�'

,

! ,Um porvir- esplendoroso e�Sl.lr

sileiru de Escritores. São a� f�Iizmente, outra cou<:� não

1
igirá. �' terra e ,á gente blu-

J poritados os nomes dos S1"3. f;zeram senão nos nriver dI') n"'enauenses· dp'Oois das elei·,

Cl1jberto Freire, OlJvio M�n
!
direito que no<; ll.ssisl:e rl� Ü� çlí-.s d� noveMbro,' c:om a vi.

I tene�ro, Silvio Rlf.belo e Ota- l.:lpr cl,..." municínlos em Santa CORRETO:t.
f"'da dn <H'. Victor Herintr. L

� •
:

d F' J'
.

-

C
'

.. , •

- éle·", ':erá ·po,rqll.<-:' ·a' ....·"'l""'m

í V10.
+

e
, :*nta:(' pr-: para· a I afa_:Ina: t Ruo Mcmtnhiín � ..�,.__ -

}��:3=.�enCH! do gr�mw. Nao fera 1.\ atuaçao "To ."""usatos c Os democratas.

1,'
:

'

DR.
CHnka J1vfédlcR

. .. RUBENS WALBACH
;

Coração - Pnlmii� � Fh;ailo �.lnte1Jtin:03 � Rin,1!'
- Re,qmatismo ,,-' Diatermia -,- Raios X - Ele

iro-Cardiografia

Curitih;�, 18 (Me'l.�idjonftI)
--"- ]1'ato de maÍor importan
cia

�

ocorrido nas ultimas ho-,
rl1:; em Curitiba, fo�' a' passo,
gem do deputado Antonio

I dos Santos Filho,- do PT� pa"

I
Ta o PSD. A deserção do sr.

Antonio dos Sal1tos repercu
tiu Iargmaente devido 'a. u�
inesperado fato. 'Em conse,

quencia. o PTB firou rom seis
deputados n"" Aiísembleia con

tra sete Ga VDN e 17 do P,.

S.D., quat!·(> dos quais nissi
dentes da direçãq V81'tidaria
e do governo estadual.

'.,O SR. CURT HERING, NO BRE ·BATALHADOR DAS

�OAS CAUSAS,<Bl"UMENACr.",NSF.5. SEMPRE COEREN

TE COM SEU 'ESPiRITO PACIFIS'l'À,·'ESTA' POR UM

ACôRDO POLíTICO' COM O PSD..COM ESSA SOLU-
,CÃO CONTRIStrIRA' O Ii 1 JSTRE, BLUMENAUP.N�E"

MA Ui; T IMA V�?:L. COM () q�l I pf:lF's-nCi!O j� F(.m,(�A

" MORA1.. REt.EVANTI5SIM O, §ERVICO A HU IMT<�

l\T h,H ('OM O ':;'iR: ,CUR'T lH:;';HjNç. pt:Nliii\J1lf 'T't')l)O�

I
(l� I-U)l\.H<:NS QE·::aÓA VONTADE QUE HABITA�1

rs/i\. TERRA•.

_____4_,=-__� �� __

II
I!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para 'Aldeias paramarinheiros

90,00
50,00
30,00
0,50

situada na

da oficina
Rua Di", Ama-

n d

34 metr.
vista.

de
Hoepcke), com

fundo.

Gr::!ua: 30, 36, 46 e 60
CHANFRADOS EM FORMA. DE PIRES, PARA

- AFIAR SERRAS -
De 8, 9 e 10 polegadas de diametro
De 3/8 e 5/16 polegadas de espessuva

Grana: 46.
TIPO 12, ESPECIAIS PARA AFIAR FREZAS

RAMENTAS SIMILARES
De 4, 5 e 6 polegadas de diametro

De 3/8 e 1'2 polegadas de espessur'a

Grana: 46.

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

. '.'

De fi e 7 polegadas de diametro
De 3/4 e 1 polegadas de espessuru

RETIFiCADORES "NORTONH PARA REBOLOS
ü)M ROSETAS

.

PARA SANT.� ÇATARINA:

R.ENS Df..: ,:rAIZ _.". - V.;!'r�!ltJ de LJf.'t;._� vhgem coro

tl"! 300.(íOO!llZ
LENHA -. 250 .m.:l de lenha
VEICULOS - 1 carroça, 1 carvetâo, 1 Iancha p, 5

N' 1. com YOf,1;;fa t1e Ll/8" «�e :tH ...mdro.
N' <! com rOS8;:a de 1.:/8/' de díametro

UVIPORTADORES E DISTRIBUiDORES EXCLUSIVOS

COMPANHIA IMPORTADORA "JOBRÁS/L"

.

Ca,h::a Postal. 208 �.. � T�I,eli!:'!'3o�' _ .•
tiJOBRASILH

Rua Alexandre Schlemm, n" 132
.

f O I N V I 1. L'E
REPRE3F1'.,j"'T'ANT'C' N'C'�TA PRACA

1<. V .R T __ f. ! S C H K' E

Caixa Po::tal n", 15Q---·
I,

r"iTWI$ MiH::i"jjicv,;.: .!.; j"t.ÜUjtÚHü,; ..,m D;?pó.�it(1 paNoi
PRONTA. ENTR ECA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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diver-sos oficiais

I L l������:i�odec::a p����r:
'voltará ao 'CoDs�lho Ali-: ,.,«:- .

'

... �

.

'

.. U governador Ademar, de ilarroslDentar·lnteI:DítCIOnal, cODtel'eociárá sobre .a
_ ,qDestã�

&elolvlla em pruu:aplo ã-- trile que e�. com Q presidente. D.utra e '0 .'der
.' -. volvia .. iod.lutría naçioaoJ .

Rio, ·18 (Meridional) - E!> Dutra foi expedido, �m�dia- da: maioria na Camara
tá resolvida, em principio, a tamente, um telegrama ao noc

crise que �nvoI�era a indus

I'
so embaixador em Washing- Rio, 18 (Mer�ronal.) - Çiirlo Junior p renuí-iciám� $�

tria do Brasil, ameaçando, ton, Carlos
.

Martins �ereira Chegou hoje ao Rio o gover- lução pacifica .par'a o. casél 'dli

por suas consequencias, para de Souza, afI� �e �ilvIdar
,.nador de São 'Pe.ulo, Segurt vice-governança ·paulista.· E�.:

1·
'. -

d' t v elacoes para r-e
...

ses círculos adiantam,51ui��.-rsar a expor�açao o nosso pron as nego
.

-

i
o do a�uoru a reportagerr-, o

>café e outros p'rodutos aO'rico' ror-no do Bvaail .ao Conselho. AJ" d B" .ante- n esse, ocasião;' sr, Adelri.ªi_d,�
.

. .
. '" .-

d h' sr,· uemar e arrQS m
fi I'

-

'.

,

las nacionais. Na reunião 'ho- I
Na mesma re�n.lao e oJe' .' parros Co ocar

á

a ·quedao·;no
.

I' d C
.

Ctt decidiu se tambem rá nesta capital, durante su.,
1 .1' t .' tadu ;.1 s:

Je rea lza a no atete, com I
no a e e, .

-

'.

d cl . ,. • .' pano ·u,.. ln eresse es au.ua:\ ·2
d d f d .esta a, l'\aS rrrrpor-tarrtrssr- J

• 1- . f' t '"
' '. "_�. T)r"Sf"!1Ca. eln presidente DUlo caso exce ente a sa ra

.

e

f
.

.

.' .. r"
. rracrorsa e, con ra.n e .mo .�.

I tra e dos Miinstros ii '\ Fa _

\
arroz do Rio Grande .do - Sul, mas cpn erenClas' po Itlca�" triotismo de seu Iider 'ná,' Câ·.

,zen�a, d" Trabalho e da Av.,..; I tendo. paralizado seus aj-rra- r€'spectiyam.ente, com n pre- mara,'. espera encontrar a" 'tó..

I cun:ura ..�ficnu aCP'l"tacl� ......_l I
zens na qu�se tres �eses em sidente Dutra e o

.

sr. Cirilo. . maia] que assegure a ti-aiu'Illi
ta do Br'lsil -a.o Con"".lh" AI;., cons�quencla da salda·�o,í' Junior, líder da maioria na ,lidade do povo band�h·ant�.
mentar .Internacional. 1\ �- I Bras

i] do, conse�:.. aPsoess�:d� <:amara. O� arraiais politicos 1 unico clima capaz de

... ��õ!>��.-�-�-�--..,. "';1.);", fora P,"", rr)n m�nte ate a p:o _

'. g .

I
ligados a Sao Paulo mostram I cionar a São Paulo e aO,,'Bra

. ,

"(felra
aS neuoClaçoes quP. o sr. .

. .'
.

I
.' b·Ih·'

" .. ,'."\'�.nO\H""'�la C'I;o( .,..,,,,,"\ "'''+''''-
. .1.�. M

'"
. ....' J'oJ' ..

·

St' otimistas pois os

eute.n.di-lsIl
uma f.ase de tra a

o.·ll.r.o....
;.

d I ' ,Carlos arbns �nlClara.. - , .'. . .• : ......
'

'.�aque e or!;!'anlsmo mu .. rha1.
h' h' -

a-v mentos entre os srs. Adernar' duhvo, conforme eXige a. ;$�
---��-l,... ... T • em Was lr<Tton C egarao I '

.

I _.
..

.' .'
.... ri,'l ·su.;upnder!'\ a

. f" 1 de 'Barros general Dutra e tuaçao que atravessa_m05. - .

quota d� juta anualmente 'lPU tel�mo . 1na.' .

I reservada ao. nosso pais. Por
.....

.....

=:::::=::::=====::::::=======::::=========::::��==:::�=�:::..... ordem' diréta do· presidente
.

.� .....�
.

A O O PETI6Llllã::�:íD�:t:� ...

sítio na Bolivia 1:lllt!rmIR
govem o de terminou a pr�são de varias pessoa S SI!VO I vidas n a conspiraCão

I
ÚO-N-DE--C.O-I-AZ-FE-Z-FU' L-ib-e-r-ta-d'-'0-5-'-p'-e-Io�.-g-'-o-v-.. ,e--r-n--'-o-'';'_'g-rg-'-e--:,:nt""'":-t-,�"La Paz, 18 (United) - (1

I tranquilidade do pais, desen Ira a sua garantia c rl3sguar- ao Congresao autorÍsação, co i

f
. . "'.. ..

Q(;çreto estabelecendo o esta-' volvimento das atividades do. 3") - Que o governo tem O Poder Executivo solicitará iI
SÃO COM A DISSIDEN no varias o iC1alS ',parag �a·I��.� ..do de sitio -em todo opais ex- parti.culares e o am.paro aOs provas de qu I d' �

C OS NA ARGI:. .TTINA 'RE·S'.Mt:'M·
.

.
.

e o p ano se 1- mo preve a onstituição. ° I OONTINUAM DETID
.

i, .... t c �;'. � :"":-:"pressa: 1°.) - Que existem leis exigem impe't'ip�ame.nte reloso dos

agltad.ores
é desen Ministro do governo, em

con'l
CIA PESSEDISTA

DROS DO TRIUNVI RATO.MILITAR,· ....:,,::;�amea<.:as de pertu',hação da a adocão de medidas outor-d· . ,.

ordem publica, 2".) - Que d gadas· pela Constituição .pa-·I�: ;��) u4�a) sang-Qrenta guer' l'f" Goiania 18 (Meridional) - I Formosa, 18 (United) �.� tante, um 'peq\ieno g:rilp�: �eVI. • - ue o gover erencla com a Imprensa. de-
,

'
. .

.

. .' '.' �ficiais do exercito pálfag.Uaio-----

. . 1
..

-,
. D.N. e a dlSSldenCla do psn As ·autorIdades argentmas .

'.

no :em. '() .d:ver de defe�der c.arou que nao ser,a. estabe�� Fundiram-se as forças. da U. liberl:aram 112 oficiáis para' continuoU iÍltei-nado�' inQ-luiF
as lnshtuzçoes democratlcas clda a censura preVia, tan.o' b b d' d' ...

. ". t" '.. da ve· ó cêÍroneI' Fabián.' Za1vi:"
..

.. d' . so a an eIra o primeIrO gualos que par lclparam
contra a.vlOI�ncia de elemen os !Ornals. c::,mo para as a-

artido ficando decidido o revolução c�nt:ra Modnigo e dar e Vilagra. membros. ";db�'
tos nazI·fascIstas regime de genclas notICIosas, acre \ cen - P ,

..

-

......_'
-

h' 'd' t dos triun;irato mUitar que- ilerãcm., I'
.. apoio aó governo Dutra e ao que aVIam SI

.
o In erna

.

_
'. '.

posto em Julho?� �5. 5°.) - tando q�e, ,vairas pessoas Io- governador Coimbr'1.' Bt}eno, ç.m barracas
'. especiais, nesta i,:icio �o movimento -revóhi'-:�

O estado de Slh� e decreta ram det�dlls, entre as q�ais o
/para a concretizaçãci dos an ci�de argentina �pós _

terem
.

'::lonarlO.. '

do para todo .0 J?�s de a�c:rdo engenhelro_: Saavedra, dIretor 'seios do povo.
.

fUg,ldo do ParaguaI. Nao obs J

com a Conshtulçao PohtJc1.. fie uma emissora local. \
.

i
�------__;_'....--""";'-��

ompanhia. Dulcinn ...Q ...

dilon envolvido num es-

canda-Io em Minas
1\. A.ss�tnbleia Legislativa pediu Informa ..

f;ões ao governo sobre () não cumpl'jmen ..

to d.o coottato pela referida ela. teatl'�J Quero referir-me a um ��'-_ hem com.o os sitios sombrios
o to genero' de carneiros. �'''i- propicios a um' carneira.l re

Rele Horizonte, 18

(Meir-I·�arreE'adO
de escrever a pe-

L..., conhpcidos na fronteira do pouso. No dia dA yn'\tar� ..

-1 �ona�) - A Assembleia Le- ça
..Dona Beija", especial-Sul, onde os vi Nunes Perei misturam-se ao rebanho. E d ..

�Is,lªhva do Estado solicitou mente para a temporada, me
"a, de Quem recolho.:t n"'''' _

uso lavagpm sumárh .ln 1;:;

Infornlaco-e d' t d 'acã", () nnnl�. �;-".J�l�_, ._1 .
antes de .iniciar-se .() sar,.if; -

.

.
s ao governo ares lan e o pagamento e cin- c .' " -,,-

�-J�- ria ronrl"sentação da pt! coenta mil cruzeiros que ,foi go bárJ..ro, vem-" .. -ll->;'s de ''';('' (h l':nlt�Jo� �.. l..��L __
:
__

•

cr,a "Donh� BeDija!": a

Ocargo da
f
e fetuac}-::- integralmerite". ln- ',Ihmaa espécie de ddialeto í"<\ ste- �o:-ecoesbemme'�mcom. "'1:8,' t�nslT'd""'�" na�' �� '1. IIIIiIII ----.-""':": ' Iompan Ia u cma- dilon, e ormou, que embora ajustada nod;. em tra ucão 1ivre, I' .• " ('5

•
(

rI � autoria do escritor Viriato não se verificou a represen-' quer lzer: os guias. .

gua.

'rorreia, para a inau2uracão tação da peça' e não se sabe O destino desses carneiros

1rlo Balneari.-. Araxá. (> S�cr� Se o escritor Viriato fez a en 1 é realmente �·uial·. Eles an _

O ..streito corrt>�(')r, qu"

tarjo da AgricuHur'3. jnfor. trega dos crigin'\;s em ques.
dam de ordinário aos pares,

precede o lugar :nde ,0 "ar-

tão ao Estado. Adiantou que
tal com -aos pares surgem a- I rasc,: se cclo�p. la esta ab ..�

mou que, procurando apura,,- o pagamento a Cia. foi feit,.. g�ra os pregoeiros da revo]u- to,. a espera d: qu<" '-'5 ...n·

-

c;>�o. encontrou n" arquivo ao sr. Odilon Azevedo. O sr
�ao de um lado a qupre-la a.� :maIs. um a. um, .� tr�nspn ..

da Secretaria um documento Viriato Correia recebeu d' ,>utrn J"lrl� a esp"l"á-la. nilam, na mCOnl<ÔClenC1R
d;,

<) J
N-'

.. Jpedindo o segulnt<>: H Para nheiro em Abril de 1945. A ao há Quem não reco" h.e- morte urOXlma_ s smue os -

a inauguração do Hotel Ara- quantia pa�a n' rompanhia- �a os sinuelos "'0 p,,�to, Bas- acomodam e�tão a carE'a fi
�-á foi ajustada uma temporél. correu por conta da verbR df' ·an'te ?,ordos sol:t a lã para 0 naI. São os primeiros (ll.le C""

..la teatra'l da CI'a. Dulcl·n�.- d 't ·Ih-.J �ortf" O· h h .• 1 rwedpitam no crorred<>r f"tl-
". eZOl o mI oes ue cruzeiro!' - re '"'' .-. v�"..,. rl.,. n.,

Odilon, pel..., imporíancia de para ocorrer ás despesas da� '{e, das coxilha,,_ em m,,"�hõ dico, acompanhados por to -

�uzentos mil crizeiros, tendo obras do balneario e os cin- T)'re.r-'liçosa n...," ",prro" � h'\
,1� ... �- ..l,,!,':::_ .:I-,...,-:- -- .-- _.

r'rl� "f..,f-,:,n{Ír r oag-?'"'1.entn de coenta mH ao " ... , V;riat ... r ... ,. ��.dos , reunidos peJos pe .
ros .. Mas não' urossel!u-"", n ...

-"''01. mil c-"�-!rcs_ ficando r€ia foi por conta de crédit(' ra a morte: ágeis P. :mler.-".

�""ritor Viriato Correia en- ··-special. Quem ohs�rva os carneiros conhecem e aproveitam um·�

�abe qUe eles nao estoiram, porta :le emel'gencia. pC'!' On

CDmo estoiram a boiada nas
-l� .,sc'.... ·'�m. enO"�Tl�" r)

� ...

oaginas célebres de Eu�lides i..-nh", lnteir;.,· ··s" ""o.-_��.

'mport. fxport. Ltda. !:sC:��� epro���s �a::;��; �i��n:iol�;o P;:;�cf��a n:o e7t:�a�
................,.,..���......"'-. ..,.......-�-,..-..,.,-""--""-"""""""--�..................�,-,........;.,.---�-......�-I

o membro da familia que, to, ra de gancholl. do frigorífico,
Av, Rio Branco. 257 - RlO DE JANEIRO _ Cx..p. 3808 mando-lhes <\ di;,.nteira, Te . 50b a forma d� cadaveres pen
f'ARINHA DE TRIGO, saca ri" Branca, com 100' libras solve pu�ar um valado ou u· durados. Os liinue10s voltam
ClMENTO AMERICANO, sacos de papel com 96 libras ma cerca. Se isto <lcootece, há ao pasto, até qUe chegue das
ARAME FARPADO 121/2, rolos de 40 c' de 27 quilos carneiro que não imite o ges- coxilas novo rebanho.
SODA CAUSTICA, americana, em caixas de 48 latas, to: todo o reban!lo segue.. Peço�lhe que sinta, meu

marca Giànte e outras. (Este habito. forneceu en� Joaquim!, toda:a analogía:des-
LIMOUSINES DE LUXO. 1947, novo Chevrolet ou selo a certa imagem que tev� se cas;-quand.-) o homem que

Ford_ com Rádio e farol N� hlina. hã vinte e cinco anos, muit;'\ deseja a revoluçã,o, pa�a a'

CAMINHõES FORD 1947, de 100HP, novo. com rcduzid:.t VpIT!l p,olitico). proveita-Ia, u�ido ao homem
- Entre!!a imediata e dentro de .60 dia;l\ - 03 ;osinuelo;; - !"Iào fOf;cê,-m que apenas a, provoca para

. REPRESENTAÇdES WILLE - OTTO '\VILLE, Ag�3;!!te jdC3 c'!,ncirol!. ..
• cotlh\"c""l ('ombate-Ia, reu!"ciH3!!l11!n am'

Fone: 1289 - Rua 15. de Nov. 366 (Confeitaria Socher) ,o hábito"" Q éxpl""·,un f"TU f,,� holS. um par d� siuue1os, com O
Caixa Postal, 98 - Rlmmmau � FlUI, Telegr.: uREW/U'

.. - .. - .. , .. --".
- .. - - "

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

"'''�'llI
_..... - ,-

o governo argentino
o PRESIDENTE OUTRA

.

NÃO RECEBEU OS
PARLAMENTARES

I Ri.o, 18 (Meridio,:al)
.......�

. presidente Dutra nao recebeu
I os par]�mentares, hoje, no
I Catete. em virtude do' ponto
I facultativo;' por motivo da

DESEJOSO DO CANBISTA NAS ELEIÇõES MUNICI-
!passat.:em do pr�m?i�o ani-

PAIS, PERMITIU O ,10 GO DO BICHO i versarro da Constituição.
.

1"---'---.-.--.-----�._----
Heçif(�, 18 (Meridional) -_

I dyra.nte
o Esliulo Novo, o :sr" REGRESSOU O BISPO DE

Um vespertino local revela Etelvina Lins, então interven MOSSORO'
que o jogo do bicho está cam : tor federal, permitia' o jogo, i

_'
. --. � -;;,; -'�

..

pealldo desenfreadamente l sob :1 condição dos infratores I' Rio, 18 (M�rjdione,I) _

em Recife e no. interior do Es-
I
concorrerem com o financia- Seguiu de avião para Natal

tado, sob as VIstas complacen I Dom João Batista. Bispo de

te� do governo �o Estado, de-I men.to da _propaganda que- lV!0ssorá,. que acaba de parti
5;JOSO d� :amblsta..na� pro- i reml�ta. O a�ual governado: I crpar da segunda semana na

x!m'l\s eleições rrrurucrpars Ro IOtavlo Corr-eia, ao que se diz
'

cional da Ação Catolica, rea

l.cmbra-se a p ropros ito, que .:ldotou o mesmo. processo. . Iiaada em Belo Hor izonte.

governador de
nambuco ado,tou
o proces,o do
Estado Novo

--� ----. �. __ ..._-- ---------- .. _._-- .._-----

DIÁRIO MATUTINO
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estt do de
o

.•. .-.'.'.tf�

ta Arte
"�Noitada de Alegria"

d.:l S. D. M. "Carlos
pró-orgão
Gome$"

o

E:;ta faQ<J.dQ ª lograr o Gomes" para a aquisição de
mais retumbante exito c bri um orgão.' Essa interc,"J'3ante
Jhnntismo o maior Hshow"

.

noitada de arte, constará de
até hoje aprest�ltado em paI canto, humorismo, malabaris
Cos blumen3.uent es, denomi-

I m.o,
declamações, prestidig. i-.l1.ado "Noitada de Alegria", tação, caipiradas, solos de

qU� uma com,Issão de cava· gaita e piano, acordeons, etc.
Ihelros e senhoras da noss<.l.

.

ITwJhor sociedad._� or_ganl·.,OU N.o J'�t�rvQ, d d-... ",,_ "' .. o 7 �a_a nu�
., levará a <'.fcito amanhii l:Í mero haverá dar;ia. ao :,om
noite no Tr;,h"o Carlos Go· I das 'mais famosas orqucr�n.!�
me!>, cuja rendo reverterá nac:"nais e estrangeiras. Esse
('JTl beopficin da Sociedade I festival terá inicio ás 21 ho'
Dramatico-Musical "Carlos I

,-as.

I UELOS
I - --_._.�� J � .. COSTA REGO

��O

Não I!mha :m:.lu:;, meu Joa- 'ro, ii guila de dono3 .dR cn.

quIm, Os n!morcs surdos que �a quero dizer do campo, e

lhe. chegam á serra são os e- tomando a dknteira da mc3.r
:os longincuos de uma sim chá para qUe todos os carnei.
pIes trovoada. A revolucão é ros os acompánhem, cerna de
hoje o BrasH industria �rccã- çostume, 'já desprovidos doI'
d", jii, sem IU(!T03 cxtrf'.Qrdi- çu:dados dOI) peõ�,l;. intciri\ -

ná.'ios. H;i talvp.z quem a de- me.lte inuteis a partir dc:;.s'�
seje, per Julgá.la ainda bom instante.
negócio; mas há quem apen�s Os sinuelos levam os re.-

'1 provoqu" na esperança 'de, cém-chegados ao pasto, aban
c.ombatcndo-a rccomend,:r-se d.onando·'hes, com paterr ...i!'
ao .g-overno. . carinhos, a parte mais ablln-

Este caso lembra-me o dos' dante ou mais tenra da vel-
sinuelo.s. ·'a. Indicam�lhp" a aE'll"r!"

,"BrasilnlfJ ia"

I,NICIATIVA QUE A��NJ)t
AOS ALTOS JNTÉgt�"_
:SES DO PU8L1COAnôn irna

--.-"_

pii�·, ;';- 1'TRql
o lt[MEOIO rONT�A os \AHES

OOS IUNS

j

8;�ciedade
Cornercial. rvl0ELLMAN N

Rio, 18; (Meridional> �: A

proposito da criaç�o dO- �J�_
nisterio da Silude Publi��>o ....

presidente. da Sociedade BrÂ
�ileira de Higien� ênvib1;l- �9
Presidente da Reptiblic� ·o-g:é·
guinte telegrama: HTera:dri

.

conhecimento de que 'lIerá �ll
caminhado ao Co'ncrr<"s?l '.�
mensagem

. propondo
.

ii. �i;�-
ção do Ministcrio d�' SaifA"�

.

em reuniã,o de sua di .....to.. :,.�

nesta data, .resolveu hit.ot�>
cal' inteira solidaried<'1ld� c.-á.,

iniciativa do 1!ov"'rno de' V:.
Excia., que' atende 3"" �".i!l
a.ltos

.

interessell d" nti'hl1co.

Apresent"nAo n V. 1:"",ili, :,,,,'
congratuJa ..õ ... ", ,:l" �ltJ.f ....�;,

t�r� o tl .....ntp.� ..o .-1;;. ....;.... ... � .... _1��:"'"��,
.t" "",.,.:..l�n' rii n. ( "') F.... ;.,..�;

aua JS de Nove 1'1b ('0, 1GSO

(aixa Pc�tal, 3? 8LU MENAU

Máqubas de ellcrevp.l" UNDER\VOOD
(Preços da Tabele)

D€ mena, teclado DASP Cr$

C$r 2.900,00Portáteis ..

De somai- e sllhtraír, .10 r-:lIUDaS, com

�<l.{do negativo, elétrica: .. , Cr- P.860,00

Cr$ 5.(-)()O,OOldemt idein, manuai3

FClamcntas WILLIAMS'

Geradores WINCHARGER

Peças DODGE, CHEVROL�T c FORD

.'

arbaro crime n�
RIOGRANDEDO NO:�TE

e fez uma verdadeiraA polida cercou a (as ti

chacina com a fa'�niH3'
delegado de policia, que .u-! casa,

.

fazendo verdadeir""
sua

1 chacina com a sua familia.mou os praças e cercou
Nªt�l, lB (Meridional)

A imprensa local notiCia um

barbaro crÍmie ocorrido em

Areia Branca por pa!"te de I
aú,toridJ�des policiais C'ontra "

a família Justiniano Souza.
No encontro entre a poÜcia e

Fràndsco J�stiniano ,siluza
foi a3sassinado seu filho mais
velho Raimundo e feridos gra
vemente dois ou trê8 Qutroz,
sendo um menor de 15 anos,

Pedindo justiça, Francisco
Justiciano enviou em telegra
ma ao governador. José Vare

la, no qual denuncia o sal"- I'gd.nto Fral1'c�,t:o Felido, co

mandante do destacamento P. I
"A rJ A <;ÃÕ-;;----.-/

jornal de maior circulação.
1

N A�__� �� �

I Casa Move/ar
.de ALFREDO COSSWEILER

Chegaram novidades em MOVEIS de

carandá e CordeIl.
Imhuia, Ja-

MOVEIS AVULSOS, Pas�a deira:; ele fibr·a; de CQCO

Tam:bem vende-se a. prestação.

RUA 15 DE N0\1, N°; 1�2,6

(Ao lado da -CA.SA RADIO PILOT).

Vai" do Hajai
·'r

..• ::'
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