
-,

\.

aliados no Kremlin, ás 11 hs.

•

I c-a'

lernanha Ocidental
ADtOIJiZ���:-;.a tazer:',�in�ra atéIS - milhões de dolár�� s:t�Q __ A��riC�
Latina ,,;.'-::0 ,u,t r -o 'fi' palIes

-

b e D e f i c j a d o SI No Bl{A,_;ll_I-:-_'��'uOO ���:1"
_ ,

- li, -, -, ,
- \ res p�lr:j a coml-'!"� de torra

, Wash:ingto:l� 27;,/Uf}' :..� j .oc�p.?-ção, por co�t� do. Pla� Hitlel". ; de sementes de [tlgodà'l, t·::.
_

Foram aprov adoi;\,,: i)

mllhoesl
no Marshall. Tratase dos .' _ I 26.250 dólares para ;] aquisr.,

de créditos p�rà 1- Alemanha 'Pl'inwiros eredítos votados! Washington, 2'7 (UP) - I cão de amendoim.

.Ocidental, desth1,aths ás zo - para o reerguímento da. Ale· Hoje a Administração da Co-! �

No México __ S32AOO 1\<-'

nas jngléB�:; e
_

americanas de m,anha depois da derl'ota de- operação �collomica aurorí. _ lares para a compra de chum
ZOl1 o,'; pni'ses europeus a fa- bo.
zerem compras na América Nas ANTILHAS e h,lTit,��
Latina no valor de 40263,200 rios holandeses _- 660,00n

dotares, assim dístríbuídosr -

dolarea em derivados liqui _

Na VENEZUELA --

... , " dos do petróleo. O total <1;.:::,
162.500 dolares a serem gas- novas verbas aprovadas p('l�t
tos em petróleo cru pela Ale- Admínístracão (1[\ Coonera .

manha;. por sua vez. f-i !l'au_' ção Economíca montam a .. ,

ça recebeu uma quota de . ,. 29A45.9S8 dólares dos quais
2.300.000 dólares para obter' fi Austría n0,<c'�lj �í 1:?b ,;'7:=:'
petróleo cru também, dalares, �i Franca 13.530.00

No URT_]GUAI - 55,250 dolares, fi Aknl;1;,}n i)rll�:'rl

dotares a serem empregadoa tal 5.225.800 dnlares, Dins _

na compra dó torta; de sémen marca 2.458.3\.)0 do!:!,re;'. GrE;

te de algodão ou bagaços ; .. eía 2GO.000 dólares. TTie8lfj
20.000 dolares em torta ou 2;:;0.000 dolar-os, �N O;'II(���:S� • _.

bagaço de sementes de gíras-. 2.5'12.414 d..lares. Com \?;�t;}<j

sol e 112.500 dobres em torta � novas verbas as ;�t1ií,r;�:i:J.I_::j(:'i',
de gírasôl, I totalizam 1.<):'[;',0(;0.000 de·
em torta de girassúl,

i dolares..[TO

'6... '

-
,

- - -

,. -' ,� .

-

MAURíCIO

RequerilTi,ento do. deput,ado ,Café Filho
--

* -:.._-:-
' .

-

I' MDvimento clandestino 00 Japã�j
Vila a illdepénden�ia' da Ilha �(ti'mOii13

o

U Justa ,A- Causa Dos Israelitas"
Palavras do sr. O'ávioMaagabeira ao el.1viado judeu

RIO, 27 (Meridional) �)' trou o sr.: �lt-Ú'\'io Mangabeira, I drama de seu .pOVI) e :Hh'�_
O en,:iado do n�v? Estado de

I
que lh� foi apresentado com I !I�r .�,_ ��:l, :a�lsn ..?O qlll� o �;(.

Israel, sr. Moisés 'I'off, ao OH seguint 1'::\ termos : J UUi\' io Maugabeir .1-.
) chegar a esta capital, uma "Este encontro é verdadeí., O governador baiano, em

das prime!ras pessoas que I r�niente P!'oví�ell�;�l, sr. mi- '9alc�sl.l'a.com ." l'_e�l�e'';(::-lt::lnt_�
procurou fOI o sr. Osvaldo A- nistro de Israél : 1._(Ij�·U€m e- judeu, disse que nao i/l.l em

r-anha. Na residcncía do ex
,

xiste maís credenciado,' no fine e nnde poderia l'êsídü'

chanceler; o sr. Toff encon -I Brasil, para sentir o grande qualquer duvida sobre o (i;-

reíto de Israêl UT reconheci'.
do, acrescentando que nâ o ii

nha nenhuma duvlrla 1'1,::: (1\1('
I) Brasil saberia cumprír �'H"

palavra, pois é justa �l C:1Q'õ'1

HjI, NAÇÃO"
jornal de ma-i;:;. 'irc.:uie,çã,;;

no Va:� do Ita t&�
---_._-----

,---,---------
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SEGUNDA PA'GINA

Estatutos
c \.PIT::LC, 10.

prese�!ctçb.O
Par 19raÍc HIB'·.)

.Aunn l

�';rl'�enta;' anualmente
o enf'A.minhamcnto A-Sl�:bV':ü uma exposieão das :n�

po - junto U5 reIlHrtiçõc� Iocals de pro vjdad( '" ,1.1 Assocíocão:
a eessos do seu interesse e cs 1'<,1'e- j'; _- [bem' [1': datas fia", re miôes

interesses dos sócios: rentes fi registro rle marcas, de a-
I ordlnúr rol'> '" extraõrdinárias

.

da:

1) -_ prestar lnforrnacôes qU€ nimais, de Fazendas junto á Fede-I' Dil·eturü'.;lhe torein solicltndas pelas rej):.tI·Ü, f rdç�o respectíva ; }, .- nomear �omi",�ões

ÇÔC'i muuíclpais, estaduais. tt'rnto- ) claís Ue ':!"lC1d.J":
• rirás ou ft>úeruls;

• ii _ pleltcnr, ;por inti'ipJe,lio di' r tn i -- convocar as '\�sem:)].�Jas

I I' dlftm'hr 1l0{,';"', de 11 g,('n..: i '\sso{'i,\('i'io, favores que sejam !e-} Gcruis:
visando a melhor-i, das . Gn-,i :,6, <;

"

;nilmamel1 te conterldos aos prr dl'-! n)

do 1lf'1O -ural: t .. r-es ou aos sócios desta, inclusí- 1 cal:
[I prornov er pelos nie ios ao "li' quanto li ;freies e transportes: I ", - pactlclpat-,

'><'1' nlcance. ' cns.no IH O:ISS onal j' -,- pedir- d('ml�',J0 do q ladro I ou por iIlt"r,pe{l'"j tI..: lJ1lt nU'(t-( 1

<le- Interesse agropecuarro; so -íal .UI11a vez qH!tad" com a 1

e_-I
da i\<;semhlioi,\ Geral di) Fcde racão

m r _ pugnar pe'a BI.l.('u;iín ([.'S sournr-ia: das Associações Bucats.

1 medidas relativas h tl.'l.dl"O·llza;:'{/ .; 1) - ,W1SlU', em g�rnl" das vanla- Ar t. 17 _ Cúru::'1cte .io Vice i'l'o,

I
a ,·J.ls"lfícll.l:ão ,:!P<' ,p:-,'(lull>' <1gr(.· ! �ên<; ql'e Hw são ::'OH -cdídas pOl sidente substituir o Presidente

pr-cuar os;
. _ I ':S�!=., _ES�t1h.llos c rf'gubn'f'n1u� dill nns suas iall",'; .

nu ;ml1..'dl,lJ(,:lt(\�

ln
I (,,[aLt.r,lr na :tJ)llcaça<. (h�

1
,�·,�(J('laçad. • I e, dtO rnodu par+icular, exercer as

leis ntmentcs á vida rurnl: Art. !! . - ,\. exclui ii(_. dos sócíos fUll\.·ÕW, de Direto!' do Patrtmorrí«

! I.) au x. ilíar ou executar Juan-l dar-se-á: da ,\ssÜ'_·L1�.'io,

II do devidamente cre lfm-ia!lo.s ser- .t) -' 1101' vonta le ,1'·"Ilt'lH. me

I
vil'OS uflclms �Ie ·�st<,tís!l!:a: I dia!ll� pt'elido de dcm,_�ã,) [',tan, DO� sECRETARIOS

. �_____________ pi _ organIZaI' Sl'!v,:n, d(' ar!.l- do 'j.ut{;

r--""""- -.""....._.-..._. 1 , I tr,l.""'ns c. bem [J��inl. h} -- JlGr' elimill:l<:á 1 l.elo não

, -l' e }wrllaSt'!1s; pah<llr.ento da" ('onlriblli (ies jJ)r

t ARTEfATOS D E CIMENTO;! I
fo��) wn:����lr�;r��ç�;s�IC"I�����:�l: m�,)s�, 1�:;SC�������;0. eu \'jrlwl,'

i . "le:lell'O t.' di' reSIsto �ell::-é!1ógl"O; cip falt.t Grave, a .i'l!zo da Dll·C'to-

t T aJnjJllluvl Ar1:�'I;'f1 'In nmnrlQ�1� ! 1 �o�:,\s� f�e.�I����:�:r;O�:J "��::.;!��I.�'Ú .:��
• u' U(, hU� íi< hZU Htl iii l1nH' U lltl I I Pl'opri('��1l' rl!r�t f: 11rlllfl:'\c'Jldo •

a " ' eopstLttuçao e (; desell \ oh laJe.n .... rlt
" • I

j t 1 cO.Jper:lti"tYas que! eu 178 il a �.p es ..

, "l'ubos d e Cimento i! <los seus 'Hleresl,es;
i ' IS)

- realIZd"', p!:'I l('.iH'!llT11·n�c,

t • e}_po..,i�·Õ(·s: Dlrr-t.·ria.

fi Bff�r & r/-a... • (t) desempenJ1a!' :\irtlll.l_{j�!•• jÓ�3':1, t;;. '-'4....
ê I qt,C. por IntprUle(i10 ,JL' sel:� (.rgüo',l

t ! ! supennj'('S. lhe forel:! Jt'l;:o;;ad05 pe, I f�lla
i

CAIXA POSTAL, 48 -- FONE 1('81

t 110 �JGder .Juilhco, i çoes

, Rl:A DliQUE DE CAXI AS, B
,

'

l .' Bb.llin,naU I! CAPlTl'LO U

'. �

�
I Dos Súe ;'us

1'-...",...-- ,..:---1"- , I

EXPEDIENTE
Assinaturas:

Repressn tantes:

Sem(I,; re
'I'rime tl',_' ..

ArL 18 _ São 'ltrllbUlçõe�
Sl:'rre�ariCJ :

C\Pl7TI,f) VIU

Di"po;;l�õeg Gerais

\1'l. 42 ,Os ;presentes estatutos

dos os assuaros con-ernentcs , s i poderão ser retormados em sessão

ativ idades e fi ... s ;1.1 A'st:l(Í:'!cão. {da Aascmbtéía (;e,.11. lHH'U esse fim

Art. 2�) _- A _'\.ssem]Jl�i;:,l Geral t espccialtnen!e ("ll1y,;côda, cem a.

Ordlll,ll'ia t'eun!r',se-:l na P·. 'Q\,in,l'lll:eseTlra dl' pelo meno- ::<1 de so

zena do niez �e Janeir-o ,1" "acl� i elos na pr:mcwa r eunião c qual
,u10 uara: I quer llUm;;,,'O na segunda, sendo

corrheciruento .-::0 -e-l que :t<; d.e!i!ler:,,'iel; Qevd.l reunir

I""� ,Io� .,{,CIOS ,)l'e�entes.
_ d:scutir t' \olar o lJUl'u:,er <\rl. 1:1 - O (";er"iCl,) .Te 'flUli-

I'lçeal sobre " naran-l quer rBI'[n admin stratl\'O :.er:l

do ('x('reicw aD' ) �rarll.t.,.
Par:,grafo nm"" - Em caso" cs

c) - propor a "CHt:::ei><io do U- pt·dais, a D;1 etnria. �t�m aprovacão
da \'isf:'Ilfb!éi:a. 1lod('r>:. eshheleeerrio:

lJ) - :er soh sUll gu:;r :a. de, i· em grau ae 'ecur.

d:unente organizado,
Asso{'ia-0ão;
(') - redl:<.i1· cu fazer l'f:dl:�ír a

fabrica d e
•

o v e I S

- 1 »- _

iS I 14 U S I T

Ll':CEH \D05 P),_R \
DJ STRI B l�

c -\::\nXI-IüE:::
T[)I,RES

PROSDOCIMO & (ia. Ltda,
hLlll1en3U

.

'�LJn -1 rp f 1..) \-� I.,_. ',K l.l.l.l: Join\'ile

;1 *I
-�--

II,
\ t
, .

, '

i I
" iI

I

i

1,1I, I
II!

iIi(I

II t

I, !iiI
I f

,} P.< i� t-
i

• -- ....._- -�-- ......-_ ....� .._----

,

Laôislau .'\J.a;;:l1 e
telwmenal li(p1ida!�ã!)

de ln iria:.'

\(.xno,

nTIlca e

I 1\ )�T_,\.L 407
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�__......_'-� _'...... """,,_..,..._-..;__..... ......_....� �_A___..._..._;;._- -.......,_.,...,...._!!",'__""""'_"_' ...._, ....._- _.,. �=_._S�_h_a_d_o,_�z_de",-��2�� ��4.�

Juizo de Direito da
,

Comarca de Bluménau

• Um tir� dificil i�rn.a.se .J?cii com:�sta·muniçãot
Porq�e os 'cartuchos Cruzeiro. fabricados pela Cia.

Brasileira de Cartuchos, especialmente para. o nosso

clima, sob rigoroso contrôle técnico, constitúem a

melhor' garantia .de eficiência e segl!!�>iça. Não se

contente C0rIl rnenos : ao comprar rnunlções exija
aempre a,II!arc:;t eBC!_ -:- símbolo de. qualidade t

.

fASr:1CANTES DE MU�HÇ6ES DI; OU.'ILlOADE :;.
_

-. FÁIUUCA: AVENIDA INDUSTRIAL, 3,330 • OTlNi?A - E 1'.5.04.• SAO PAULO

DiÍ'A.Ir1;AMIlNTO DE VENDAS: lUSA XAVIER .DE TOleOO, 14 • 7_" ANO • .- eX. POSTAL 1937 e !iio PAULO
; .

Gruia ào
.

I

Leão

PREÇOS

DIARIAMENTE:
Refcicões completas

ESPECIALIDADE': r

Chapas onduladas e lisas de

CIMfNTO . AMIANTO fwnit
paro telhaGOS � paredes

.

As �hapos.ondlJloóas p�ra cobertura ,ds telhados fi pa'
redes aos chOROS lisos poro revestimentos, Iôrros e divi

.

sós, 'intamos, representam um material de consrruçõo
de alta qualidade. São inccmbus iiveis, inafocóvsis pelos
inset.os e agentes atmo�rérico;, termo-isolantes e íncor
rupfivei$. As chapas Etemit podem ser serradas e trc

bolhados como G madeir�

Camar/io
P'rios
Bebidas Nacionais e EstY'(/:ngeints

t

ETERNJT no BRASIL CIMENTO AMIANTO S.,AQ
s z o PAULO

.!.

Geléiae
Ckurrascos

Strlsiclw.s

1
. Conseroas em. {feral

�"'ff
"

_!�t
..,,1;:":

--

..

.

A'I'ENDE·SE A QUALQUER HORA TELEFOXE 12
�.----.:.-- ......... ----..

Proprietádo: HELMUTH BERNHARDT ****************************************
�

.

*

! OFERTA AOS QUE GANHAM POUCO! !
! Oport.unidade Excepdemal !
� *
"'" Aqueles que têm pequeno salário. oferecemos C3ÜI <mor- *

! nmidade e;.:epcionaL Aqui mesmo, .nesta sua' cidade" tom !
4C sua própria fcsidên.sia,

�

ern suas Iioras vagas, voef' poderá *

::.: aumentar sensivelrnernen te seu poder A QU J SI T IV (J . :::
'* Basta enviar SeU nome e er-dereço em carta registrada, *
..... anexando d€Z cruzeiros para as despesas UO Correio, que *"

t lhe enviaremos fD;mul:uio!'; práticos para ensinamentos !
... dos serviços, Você gostará. EsCreya·llos.· .....

t .INDÚSTR·IA MATTOS LTDA� i
-i< AV. RiO 'ÍRANCO, 277 • 16.0 ANDAR. GRUPO 1602 .Jt-

t EDIFiclO SÃO' BORJA - RIO DE JANEIRO !
.

-i< 56 A TE N D EM ó' S· ''''0 FI C O R lU 5" O IH} � tH I A '*
-i< *
****************************************

.

. . .

.
lnrer.Cmttinental

o seu JORNA.L
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o Governo
Indiferen-te Ao Infortunlo

.-

,Ainda as. pesquisas geológicas que.'5e realizam.. ..

..'
.

. .
" �/!> ..#- ,�� .... "

" '

, : .'

Prosseguem, sutísfatoria _I vas co país não abandonaram diapsão, em veementes ,apelos,

I'
estavu em. Sé,u" alcance fazer I querida. .,': .

"

.l .:». "O Diretó!i? ,dQ Partido Imente, O'S estudos geolqgicoS'; Blumenau ã sua própria' 801'- solicitando medidas capazes para conjurar a ameaça. Agora que os trabalhos es- t .SocIal Democrático de BIu ,-'

determinados pelo lVIenistério! te. Atenderam com solicitude de deter a calamidade. E' no., Na Capital Federal os re- tão em andamento,' é de jus_ menau cumpre o grato prazer'

da Viação e Obras Publicas os !l'pelo's do srr: Prefeito Mú- tável o poder que a desg+a- presentantes do povo 'catari - tíça que se ugrad-eç'a áqueles ,de 'congút�uiar-se com o emL

para conhecer as causas dos nícipal, Frederico Guilherme ça tem de unir os homens, a- 'nl?nse uniram-,' também, seus que mais se.Interêssaram pela nente chefe, pelo motivo do

desmoronamentos, da bàrran- Busch J01'., dos diretórios das plainando as dificuldades que esforços no' .sentído de' que soi,te' dos blumenauenses a :.. inicio do serviço de sondagem
ca do Itajai-açú ao longo da) agr-emi.açôes politicas e das os separam e obrígaudo-os a fossem atendidas as solicfta- tingidos pelo fenÓmeno, ��mo geológica do leito e margem

Rua 15 d� Novembro. e1n nos-] entidades de classe, como a voltar o pensamento para u , ções que daqui partiram, O
'

do rio ItajaÍ-açú; nesta cída-.
fês, recentemerite o sr, Pre -

d' 1
�

sa cidade. . Associação Comercial e In I nu �Ó direção, próprio sr. Nerêu Ramos, vi; feito l\!unícipal e com:') vem de; bem como a insta açao

OOlnquanto seju prematura! dustt-ía l de Blumenau. I Quando se verfficaram os ce-presidente da Repuhlíca, de um marégrafo para, fins
, de fazer agora, o -sr, João ' .

Iqualquer opinião sobre os re- i A verdade é que, diante da primeiros desmoronamentos, compreendendo a urgencia de conhecífnento do
� regime

sultados. da« pesquisas em I penosa. conjuntura, velhas d-I· todas as. personalidade" main', das ::;olieitaçõeii. desenvolveu' G, da Nó-brega, presidente do
.

dÓ, rio, primeiro passo no sen ,

curso e beneficios q:�� possam I '::tlida(�e", s:quer politlcas, quer. em evi:i�ncia d? nosso 111UZ:' atividade das, mais intensas P.S.D. 'local, que dirigiu ao sr. tido d� sal\Tar nossa �.idade da

Itrazer, nm� cousa e. �eIia: J pe:<;;oall'\.lOrarn esquecidas, e

I d.o S.OCIaI e P�JJtlco se movs -I para. que
os apelos �ossem a- Nerêu Ramos o telegrama calamidude : que, al�lda.. ha

as alta ..., e:"Jera8 acimm18tl'.klh _
to·do" afmaram pelo mesmJ

.

msntaram, fazendo o qut>. tendldos com a breVIdade 1'6- seguir reproduzido: pouco, manteve em justifica-

Udança Da c·a'pltal F'I�'e d' e' ,."
..

a I ;;�:����:a������;fr;���lt
,

.. te serViço que o preclaro a-

.migo presta a Blumenau e I'. .

. o' ao nosso Estado, para gran-\
. Talvez p o s s a ser I�vada a efeito dentro de dez ·anos ��:�il�,�mp;l'e.maÍor do nossol.

�IOt 27 (Meríd.) � ? G_aL I vel (j�s3a mudança, declarou: I f�bricas �e. cimento e,' alem

I
P\>h Coelho, membro na (o_! -":sobre a mudança da Ca- dISSO, efetuando o levanta -

missão encarregada de fixar I pital da Republica, creio que

I
mente da carta topografiea

,., o local onde deverá ser' f�rgui- , ela vai demorar ainda cerca de todo o território, desapro-

A· N lAÇA0 )
. da a futura Capital da Repu-! de uns 10 anos, Quanto ás pria}ldo 0,5 terras particulares

I
r . I blica brasileírn, falando á re , realizações. acho que nos dez 1 e efetuarido o recebimento das

.i ... I'
portagem sobre a data possi- primeiros anos depois da a- das terras devoll_�tas. Na,tUY.al-

f provação do Congresso, deve
,

mente, que tudo ISSO ·sel'a dis;
í Blumenau, 28 de Agôsto de 1948 NUMERO 74 DesmohjlizariQ I se -cogítar unicamente da pre- pendioso. No el1tant�, o finan
�_.........

._I '
tu'. � ii pnração do Distrito Federnl, cíamento pode ser feito, parte

da. for�al bri.taaica. '

b
., t pelo Tesoúro e parte por a1-

� colonizando-o; .3. r1110.0 es ra ,
.

,

'I
das de rodagem � construindo gurna organização financei -

Londres, �7 {DP) - Sera
1 a" centrai � f'Ietricas: 1'a".

d' "1 d' d d agum " �.. ",.0;. .

mlmU!nU a me Ia e esmo-
�

'.
.

bilizaç,ã,1 da:-; forças armadas ;..:.
. ..,..,....-'.---___;_,;_,.�.---------:---:---:-------:-

britanicas, Esse foi, ao que se

WaShingto,n· (USIS) -

Ba_j.Jl",entucte
yankee llor ,,:ste es- a:creclita. um do." prindvais

be Ruth, o lamOSQ crack de -port.e. Babe Ruth retirou_se I ....'SII11tO' l'� t'l C' f '

b } II t
.

f 1 d 1'1 t' 11\3�":; l:l (l;;CU .I( os 11a ,vn e
ase_)u , recentemen e a e- as lC es espol'. lvas em ;J. D. I

.,
• ,

h" t .'
_

cido 110�; E:1tado,'l Unidos, l'ece-II
.

Nos ,ultimos anos esteve I �e��Ia ue. - .OtJ e eu ,re COI pll t-
b h-I --I

"

'f'
'

t 1 b :f,1dl'O rmnlg TO, sr. _. emen
era- a pOUCO uma c up a mu- I

e11 ermo, enc o-se su me -

nifestação de apre.ço, em _N0_I' do a uma serie ,de operações I At1ee, e 0,3 chef�s (�OS servi _

v.a. YOl'k. O PrefeIto da clda_. na. garganta, ! ços armaaOB brltamc05.
de. \YiUhlm' O 'Dwyer, ll:r:oÇlà. ,,_.-----'-.F��__�

____

lDon o dia 26 'de julbo "D.ia.

T�
.

de Babe R�Ü?:',. em homena-

'

I'a r'agem ao
.. atleta_gent-leman e··' .

proeminente cidadão norte'a- .

mericmuj". No inesnio dia, uni pfilme eujo careda foi baseado
. risão

na· vida do antigo erack elo
base-bnl1, :'A História de R.I'O. 2'"', (Mel;l·d.) - Pela f�fieIra vez ora' preso na moI'-
-Babe Ruth". estreoú no Ti.:. segunda vez foi preso pelas gue do Hos,Í)ital S. João Ba _

mes Square' Theatel'. .

autoridades fluminenses. em
O Prefeito O'D'i-vyer l"eCB

_ Niteroj, o individuo Osvaldo
beu de Ruth um cOlwite para do Na:-;cimento, que se dá a
a primiel'e, quando o visitou pratica da necrofilia. Da pri-'
em SeU leito de enfermo. ]10 - - - - - - - - - -' O infeliz anormal não nega
Memorial H :Jspita1. A renda JJ"IlIIIIIIIIIIIlIJlllllltlllh,mlmlllllllll!.!.1 o seu cri'me, afirmando mes-
do primeiro filme foi entre -

- UI r

L ff
- , .'

. .

gue ;Í F'nndaeào Bahe Ruth, § mer a ront,. § mo sU,a pre�erencia pelos ca-
t i d a com material ob_ él.artíze os artI�o:" mdustn3ls,

,para aquisjeào de material e I
§

,

ª davel'cs de .loven� e pelas ho_ ."oleto·. Vwo, ver o que yen1 aí ope-:�lTIdo em 8e1'1e; para pro- .

insfalação <.Íe campoi' de base E CORíi.T,'I·,I'On.. ::: ras mOl�tas da madrugada. ,
ela Alemanha. quando o Reích dum!" por preços baratos. 800-

,
boI e pal"a a campcmha que a I:: :: Para i::;so i11:111tern �i!!-yera vi- encetar o seu trabalho 1'e _

1"1e)'1Íe a agric.ultur� f:al�C��"
Fundação mantem com o fiml= R'llalllrap"11�!:i(ll-"" o :;1 gila11Cia lla;� morgues, Pl'ocu-! cOlli3trutivo. E' até aqui a in- .. tal qual a nosts,a" dra a1

2:

. .

!
= J.l'.!. I 0' �h" +.6 - " . C'ent·,o de Un1:l ro lna esa en-

de IncentIvar (I inrpl'e�se da = ;: l'ando informar-se de 'tudo

I
dustria francesa a .produtora I .. ·L ,.

•

= "
:::. ., , . . .. j adora. Prp.tende ° novo ml-

. 'millHmmmlll I IIl!1ii.1l IHdllllllllllllli', flue faCIllte a :sua netanda a- de artJgoF- em umdacles, e, j .'
d' F 1 d'l '11tar elo .

.�----
-

tividade. . por isso mesmo de qualid:l_llll,gtro a. aze1.. 1.
• .P.

-

•
. restabelecImento do eqmhbno '

jUiZO de Díreito' da Comarca econômico inte�no da Franca,
, levantando o UIveI da. produ-

de Blumenau
.

cão agrícola, que é 'em gran-

\ de pal-te, ainda· manual. .,Me-

" canizando
a sua lavoura, a

FrHnca' poderá tirar' do pro.:
(:.to edificada com unia casa I prio solo aquilo -de que care-:

de 'moradia. feita de macleil'r., ce pa'ra Ee alimentur e aind,\

avaliado 'Q. terreno e a casa. çout.ribnir para 'o' r.eerguimen
juntos, por doze mil cl'uze.i- to da Europa continel1tal.

ros (12.000,00), preço por E' o Bru:sil aintia o país
quanto vão ii pra�n, :tchando- do pano hai'{;) ele alf,oclão e

l::le os mesmos .::;ob a guarda do (la lavoura de enxàda.· Nossa
deposita:rio particular, Sr. fábricacão é obtid.a; no cam·

Rubens Koch. E, quem ,nos p'O cOlno nu illdu:;;triu, com

mesmos tiver interesse e qui- P1aquínismos atrazados. Para
zer arrema_tar dever.á compa;.-- d'efender

..
os' mercado.s, que

racer no (lIa, hora e loc::tl aCl- logrflm:,ySt obter nos ultimas oL
ma. designados, onde .se eú�- to ano", o r.aminho é melhorar.'
tuará a venda em piaç.a pu._ a qualidade do material in -

bUca, observadas as exigen - dtH;t.rial. e operar com eCfuipa
dais e formalidades legais. mentol'\ que traduzam a ulti
Dado e, pas�ado nesta ciçlade ma palavra do progresso ci�
de Blumenau, aos vinte e ciu- entifico. Se desejamos €xpan-

.

co dia's do mês ele Ago,sto de dir_nos, fazendo crescer ° pa-
.

mil novec'entos e quar{;mta 'e is, o meio é -produzir racion�l-
oito. E U, ,João Gomes da mpn-re e barato. ,

Nóbrega, Escrivão dç Civel, .� Mas? custo barat.o e rado-
Escl'evi.

_

, ,
,llalização, _

a:i1dam longe' . de"
.

Blumenau, em 25 de A- .'('l' obtidos (,.'1m máquinas de
gosto de 1948.0 (ass.) Oscar trinta quarenta e Cinquenta R_
Leitão. Juiz de Direito. Selá- nos, �HS fábricas e . enxadas
do com UIDi'L e'stampilha esta:.. na glébá. E�;tá o sr. Paul Rey
dual no va�or de C1·$. 2,00 e nand a nos mostrar como se

mais .a taxa de ,Saude. - Con- amparam as f-orcHs vivas de
fere -com o original afücado no uma nação, que 'Se' obstina
lugar ,do costume, do que dQU em não sossobrar
fé._·

.

Blurnlenau, em 2t1 ú€ A-

gosto de 1948.-'
.

O Escrivão:, >(ass.): João
Gomes da Nóbrega.

'"'----'--'-----'--'-��

nr.\RTU i\J ,\TCTINO .

HODlcnageftl ii
.

crack do
DIU
base-ball

de-um

710:0' Ia ele !f"� é'slefinhú. sellljJl1
tenho-jxour em Msilla/'6$ml/lllúS
fil1Ujas ",.seyredo rlúper{erk sobre
meSfi.. &'mu/to-·sàTlp!ps esco.(ner
11m e/llre (Js déZ saó()res de/lei
S;s dos .[7J(;(lii1s ./Jfedeirf)s.

\.....�4IIIiIIIII-�.....�......�� ................ ."...,. ...............� ...............................-._,1

I ATENÇÃO I
• Procuro para comprar m áquinâ fotográfica ·tamu_ f
t nho 24x30 ctms. com ou s em objetiva. - Ofertas fi t
t. Foto Baumgarteo t
t

RUa 15 de Novembro, 1425 - Blumenau - ,.f
I

.' �
; ..�.....����...._..��.....�.._..�........����� ......�
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fXPR�SSO BLUM�NAU ·.r'CURITIBA
VIAGENS DIÁRIAS

Domitilio á Domicilio
Blumenau: Parte 6 1:1s. - Chega 12�30
Curitiba: Parte 13,30hs.- Chega 20

Preço Cr.. $ lS5�OO

horas

hora:::.

A 'C :E X C I AS:

BLClVíENAF'
Rua 15 de N(fV; 366-

Fone: 1455

CCRITIBA
Rua 15 de No\r. 622

Fone: 634

Mefanda
necrófilo em Niteroi

tiRta e agora, no necrotério da
Beneficiencia Portuguesa, .iun
to ao cadnver de,uma menor.

Cartorio: João Gomei da Nõbrega
o Doutor 0;';('.2:1' L ·go,

.; t;iz de Direib) dcst'l ('fPT)i;ll'

Ca de Blumenau, l�:'jtaô.·) fie
S:']jtn Catarina, lIa 1'ÓJi't.lil dr:
lei. ..
Faz >:"abel' aos que \ Jll'�'�f:n _.

te editai de pl'flça vil'e;u ,� a

quehl intere-",sar pORsa, qu<;
no dia 20 de seterilbro. prn
ximo vindoul'o, as H, hora",
na porta' principal dü Edifi�
cio do Fôra desta cidude" o

porteiro dos auditorios le\':ll'á
a publico o pregão de venda
do imovel penhorado a HO�
NORATO JOSE' BORINELLI,
brasil'eiro, solteiro, operário,

�,residente e domiciliado nes -

ta cidade, nos autos 'da Ação
Executiva Hipotecária, que a

PAROCHIA S��O PAULO A
POSTOLO DE BLUMENAU.
lhe move por este,' Juizo, a sa�

. bel': Uma ne:sga: de ten".ai3,
transcrita sOb TIr. 23.648. no

livro numero 3_T, do Registro
ile Imoveis de'8Ía Comarca si"
tuado no lagar Rib'eirão

Grewsmuelh, deste distrito,
com a are8: de duzentos € trin
ta (230) metros quadrados.
fazendo! fl'ente com 14 metros
com terras ele Olga Petermann
e Vva. Poli, onde mede 9 me

tros, por outro lado extrema
com' terras de João Anasta-

A.partameutos

no

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




