
-#t. Igual lI.der bélico <para to
':�HOVAVO�K. 2'{CB} -rr-; Qafunnioncrios nor- bléia

..
oeraJ das Nacõt's UJithi8 de-itro

f"!,í'itlétlcaoo& já ínicfaI'EHU li eJ8.�Ol'6çAO do ao" .'Ia tn 11 J5 dias. no máximo. O@ fUIHionário8

��p:tPjeto do 'desarmamsut()/ ,geral salvaguar- no!'��-tl:meí,�icanos dizem que o ante-projeto
.'

em

rn�40i ,porem ás demaJa Jl8CÕ�ffpbter uma mes- . q��tão.rl}Z três exrgenoias, p ar a a Pdrticip��ão
f1�]JUàD�ht8.de de llf'll1smenttlB que OB Estados d(Js'·iJ.)tªd··sdJ lid0,8 no desarmemanio rnundial:

i1ifJh8. ,Sçúbi �!le que '6 PI'OpostfJ llorte-americsDs 1It.· reaUz�9!') de acordos pelos quaís ns Esta
�r}t çn.ciaJmen.e 8JJ"et.'eotadá á Assem- qos Vllldoe POS38,ID tBr oert'f'.za. H qug1quer mo-

'_-,_-
,

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

IndúBtria � Lavoura. -, Resideneias

Comércio e ladúslria

�aermaÍ1o. Stein� SIÁ
Filial - BJumena.u

.Rua iõ.de,.NÓvembro, 41-Caixll Postal, 165

_._-----�------

iIIt ',...... " .... , .... . ,..... .

,

.l··'<.,llssideI1Cia
PS:D, ID��eará, IralslormoulII
se num ramo do PR

as
mento, que nenhum- nação eftã violando o

pacto d ! deSHrmamento um t v' Z asslnado s'lle
2"i., segurare'i de que 6"J d etna l s U!{ÇÕ8S ado--

tem urna aü.u.te Identica ã dos Estados Unidos
para a rt!dução de fCU8 ex é I cítos rrspí>ctivi}S',
3a .• certcz« de que tortas as DSÇÕ a cumprirão
o pacto assinado.

aúvogados
�,igna"a e revoltada· a

.

população
Fãllllt a ·esla lo lha duas irmãs de Tambosi • Dgradecimento ap!)

:'<:' C .'

da· acusação
o .;?�$$tiY�t'�lp. ôntetn, nesta redação, as srtas, Genoveva e Ignês
�l�Qbsi. i�lllãS. de Herdlío Tambosi. o preto-mártir da demo

�itc.ía elll'$anta Catarina.
..... .

.

,o. ,ç\s de{jiçâ�as irmãs de HerdÜó nos visi,taram com o pro
IÓsítp de ágraâecerem em nome de' sua família aos srs. Drs

�ari��l'�ey Tor., Rupp Jur.. e Báyer Filho' p()r t-rem vindo, de-

�itrrr��a4::t;ot j�;;:ri:� .:::2: '��"1,á:����a!:::::ni�a�:s::�
::,rnã agradecimento este que e!Jtampamos aqyi,
;:'

,
. ante a palestt:at,inõagaJil1os das visitantes como a popu

�çã(). de> Rodeio bavia.recd:>ido a notícia da. absolvição de Ni
onredesSilva, apontado çomq.jlUtor do selvagemcríme.
:, . - "Tod", ficaram indignados e revoltados com essa absc l�
'iç�o, N'inguem mai$ acredita em Justiça em Rodeio; Nem eu

rue 'Vi Hercilio exalar o Último suspiro tombado no meio da fUJ, 8LUMBNAb _ Terça-feIra 3 i1a De��;I��"i9,;s -_lli."'ir:tilli;;g;i's��:!>uu,wJül _ A:ntl xxm - N 5,
nqúrtntoolhava d()lprosamente' para o Jocal em quê encontrava - ......._--�............. . ����_�_�--=

..�-�=---,-- ---=-

r >a8Qssino e, 8�u'scQnipanheiros.
'.
airida empunhanâo 1"8 revólve-

I U t n···. Extí1t... riore8", - re�poIlden-qos. a. srta. Ignes, êlesfazendo·se emprantus.· e as as' iiS u ê: Iágrint':Sa !1��r:�9,,���a�tin4�rin�v�:�'vraT:n�����Pid�:t�:��ra�d: '. fi II m .

.'.
.

_

niseri;;;i!f1:�J:Ir�oh�har���h��eti�ouq�evi�:n�: �::�r:,�u�fer�' ··e.'. d�.· f.'d n
Ítio� ..

deixa'nlo na.'. mais cruciante dor toda a família e um II U
llltifl�O na orfandade. S�rá que os a1voga,cfos qu� defenderam o

:s�a8,1.00 e os jurados qu� o aõ�oIlI'eram não sabem a it;tdignidi
'�qpe praticaram? Não terão eles família? Nem conciencia. Pe
!ireia I)eus,todas .as lloites, em mit:h.'ts oraçues, Que os perdoe
íà;j�iqQ.íôade. qu� fizeram. Mas .não poderá haver perdão. para o

niserav�ta8SasJiinoL Deus não o permitirá, Sua Justiça poderá
ard�r, �2is não ha de faltar. li

.
hã. de �tingir tanto. aquele que

tl�tOti ,c:Qm() aqueJe§ que não. tiveram eitl::rupulo de gastar 1in,..
l�lro l!! tudo fazer para libertar ô fascinora, fazendo-no nlJva

Jr0;r:t.ta. ,E,tes", Pelll,9'9ã.ohit de .perdoar.
.

A l1'fl�.4.9 e.
a

.19lildil-1da 8& feliram !ltJlIDih!
o crime t a tralçÍÜl

lIio ItremhldoR.
� ,_.:m.l. ::;WZ*,_,�

O (.'U·�Ut6 da$, �$pir�çeh�$ do ViHre! do

""'U"
.., 'Ir�'�;;'r����M<lh!1iml� 1

� . 'HH]B.l Orí\\ ôc>.oo
: -

�elnt1f.1t.n�J 01" 3tLot)
avuleo Cr' Ú.40
C'��...,�

L

Rio, i (C B)'-Aprsar das di- Vtsttou-nos o pr melro nú-
vergencias pela sua conduta de '"��f'. ,:;��;:' ·��·��:�g,n:7;:..�-�;�1 me'o deste 00 .. 1')" culeg a na

franca aproximação corn . o. go- Imprensa doE1'lt'id;) e que é
vemo, o deputado Otavio J\Ian-, Carvão órgão o�jcl�l da Associação
gabeira continúa mantendo en- Juv':;n!u-ie Prc;lelaria Catllrl-
tendimontos com .0 presidente D A K O neO!5e.
Eurico Putra 110 Palacio Gua-

te .' ):;

Gratos, aqui estamos, de�
oabara. Afirma-'se que o chefe Dish'ihuidnp"s: ! sf.'jandr. 80S cdeglis or!ent�-
da Nação insiste, agora. pa.ra Pro;{c!o('hno &: eia. Lida. çãq KPglva, e1ev�d3, porta-
que o s.r. Otavi0 Mángabeira a- I voz.es fiei -I !'obr(,tnr}o dos in-

',. ,�=""""_,"",.,,",,N'--.·'-"-'-,-= pr...",..""l!luç'\>... do ,,,'o

�.I_�����
c

:'
;,,,,,,b 'o. 687 Ie reMS ," da c Ia" fi q " e d ese·

'HJDRluLltAS �·��\::����:�4���S�.rE:: B L U M 8 N:-_À_�_'_!Ô_i:�_�l�_{_:_�_�_���;!_;_i:��
«I•.. ,M j �::pe:��\1����t:�t'!�l p����ad��

Educação e do Exterior. Conl
seus poderes atualmente' redu
zidos, em consequencia dos ata-
'ques d.e ....s.·.6US. c.orre.Jig.. ianari.. os, o Isr. OtaVIo MangabeIra ponde-
'f'OU ao 8'a1. Dutra que a Comis,
são exeCl1tiva decidiu consultar
a respeito ° diretério nacional.'
cuja reunião se realizará dentro
de poricas hr,ras.

--------

ROV3 8rientaçj@ af.�SI
instUutos e caixas IRIO.2 CCFt) - o Cúil-"e'ho,

Técnic<} lio tJepRrtamoHto N�·
, CiOliill di:! Pr",ndJer;cifi SOCial
discu�iu n liute-r:rojeto das
urivas Illirrn1JB li IH'rem Hr!'J-
tadf1.@ pelos Jnstitulos e cai-
XI'lS de apoPsuljifkrins e PArI
SõeA n't constrnçãl) de ('IHí
elos. ViB't o referido pr:íji.HO
reduzir 110 mínimo p ..H18IVf3!
as dnclÍmeutoil exigie1ls. fJ<ira
facilíhir') Illlfll}ffiButo fRphlo
dos rrücrSS08 em QU88tâo:

Si heI. alg-um'l cousa que
os udenista's razem ques
tão de requislbr tiara seu

canlidato Irineu Bornh:Hl.
sen é o tituln r?e CANDI·
D,\TO iJD POVO.
Realmente é bast:' nte 1."3-

soavel ésta preten';ão.
Para. os que con lle e'11

Jrinen; a casa em q'Je nas

ceu, igualsinha a df� qual
quer outro nosso colono; "

forma como. começon a

trabalh,u: de cai x'?irü; a

populdridade que /Sempre o

acowpanoou em todas as

classes sociais; a tenacida
.de no trabalho, fosse qual
fqsse. que o ajudou a ven

cer sempre e que tnGu em

torno dele a cC:llvicção po

pular de que QUANDO
O IRINEU SE' METE E'

PORQUE O NEGOCIO
DA' CERTO; enfim os

episodios da vida de lri
neu que qualquer opera
rio conhece me i htJr q U f>

qua lquer outro, pUfllue e
RefilIaria nacional de

')elroleo
RIO, 2 (eB) - o presiden-

= ==.� _�.�.�-."'"..._��.,��.__,__�_.,.., �

te da Reoublioa encaminhou

O I· B i'
· ,

ao Ministerio daWazeodsurna Qu�stõ.es c:ó.m�rci.ais. f. �Jrth!lf '·3 SUlIexposi9ão de
.

mr)tiv�}s em (.l\1el" Cfl!lllna!S e •• !f�i •• I!$�
.

ilE

que o Conselho l'\acional de 1 'T,·abalhis.tas. -- Advogado -

Petroleo pede providencias I Horá"o: 8,3'-) - I I yJ; 14.30·- '7 .}O
para atender as despegasl Escritório: J:\OF.'xn il f'5ta n,da,.'].!). Fones: 1099-t ['1

;IO,�Jçtll -- I[i1qrll.lSID do Fortaleza qUEt a d'ssfdeo- com a execução do decretl)-'
��

aBU

�==.-

=�ell'A��II�IIII�ad_"' .. em P=;�r"""""""'IG-s-..P��,9ó C�6rá'<�J:i!"t�ádà�pelo deputado federal Mo.. lei que autorizo:! [� cOlllStItui� Faça auundo hlui!.ll�ul!i _""a.. iliíll li
".

ia .�QCllàt realizará a sua convenção; transformando- ção de uma reIímiría Je pe- a cOilferencia da orga�mesmo ato. Dum l'll�ü db,P-artjtjo RepubHcBno. Essa trolao nacional. llE\Bte .}ornal
itíi7.. �··ft�� It'dllulldJIe.i�..

���1I;'eDcht adotará a CSD.did1:ltUl'fi' do de�emb8rg8dor Faug.
. ..

'
.

_ 1I,"1l�"y�tiP 1!..!!!iUIG_1HhiOI
de Albuquerque, Jlloçadsi pt:'ll1 .. ·União Democratica PARIS, 2 (e B) - o chefe
mal..O candidato' do. PSD/ .cuja forca é inexistente, (sperada em Nova Yarll ai greve dos tr�uls- do governo, sr. Geo,ges B�d ault,
.88 eleiçõ ae rJa di}is ue dezembro. 6 UDN venceu o f 11 §D inaUR"UfOU cflcíalmente no anfi-

TI,ã \) genenrslOoofre GomNf Lima. Por falta d.e vl-
. pOrd�:S CUhed'fDS 'tea,tro da Sobonne a Conf<õrencia

ide é :qu,e o P$D.�R'tiI?U l.ta�8 um (ifioi<iLdo Exér.eUp.
.

..

Nova York, 2 (C. B.)-Está sendo esperada a greve �de da OrganizaçãQ Educacional Cia

'�, tam:tleJil 8,'onteóeu'·erlm: a. oposiCão êro Pará e Pa- 33.000 empregados: nos transportes coletivos destl cIdade. O entifica e Cultural dss Nações
",T1ife.z�n{lo· oÉJ seus eaadidato8, respectivament� :ns .g('- prefeito local fez saber q'le, sob nenh11m prete x:to, pe:.-mitirá uma Unidas, assistindo a cedm 'tüa

Ms Zacarias de Assunção e AgQ8�inbo Silva,. greve d's transportes coletivos novaiorqllinos. I delegação de 40 paises.

-�----------,---��---�,- ....<

entn� eles que se sente na

intimidade e lT.Ú firmar as

bases seguras de seus vi

t01·;OSOS emprpen,lirJie:l[Og;
todos Cfi! cs predici'.dos dã')

ao canflidato d:t 0[10:." ç.iio
() tituln indisfarsav,'l de

CAN1HDAl.O EOPC)VO,
E os valentFs advers'l.

rios desta candid.J.tura, d:')
certo modo, estã') de a'�Gr

do com as cre'ienci;i '> re

cl?.ma0ét:; l"-31'a lríneu Born
hausen. pois, afirmam que
seu cilorlid;;t0 o Dr. Ader
bal Ramos da Silva, IRA'
para o governo CaIU o uni
co iueaHde ser do seu povo�

A"para (') seu povo. 1 esta:
Aderbal Ramos ainda irá
!;IPI' do seu povo, eljquanto
Irineu Bornhausen já é do

povo, at,�nGendo, assim,
melhor e tn!li mais vanta

Jf)samente éI. formula demo
cratica; GOVEH.NO DO
POVO, PELO POVO E
PARA O POVO!

K@dak

Contratos.
Cobrancas.
In ven tários.
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"A"CUMULADORES'
'.

.

para mot�ci�h)ta�, ....
. autpmOVt?:lS ." e Ilu-

a alma. dO;;/l1J'gocio

i\LUGt\MMSE �rw.�it.i: eAHJ&
C-ElprTlIl nE.AltZ,IH�O: CR$ 2'.000.000.00 $

J:.t�fu_�m�{.._"·ç.s:.«,%...*,-,,,*��,·",-�!..,

CAPITAL DUPLO.

(SECUNDO .'

TERCEIRO"

(" QUARTO.
QUINTO , :.••

. 05732.
. 02623 �

. 1903ô
• 05127
..185131 .'

AgaiÍda para: os Estados do Parcmcr @ Santa Càtarblt1

Rua J5 de Novembro n, 622 - CURITiBA

Gorr3spondentes em Blumenau
.

Cia. Comercial Laczynfiki

(Chrislbíumschmuck)

Pre(.'isam�se DÓ Armazem
Bom ReHú"( na rua Flcr'�iúH} IPeixoto 1]' tJ4', de ':1:' rapazes: Ium psra Iez'er p�clidoi'í, que ,.,�
saiba ler e escrever e outro

. para el)tie);r�\s.· tN6.

Auxiliar 110 tratamento da Sífilis.
Atesto com toda justiça, que tenho empregado

com Ótimos resultados. em .rnolestias de ori�:em si
Hitica, e depuíztivo«OALENOGAL),iormula do ilus
tre colega, Dr. Frederico W. Romanó».-.or. Mário
ToHa.

',. (
F. Donmlng, caixa postal, 10 Timb6

N 69 EC

,.���..2!�mn®••"l'ifimeJtgHi�i!!iORUllll��

�";"."�9':,;':';:'-::".�::�"-���:":":" ••••f».�;���::-::;�

I� Rudolfo Buerger. �1
l�

.

Estabelecid� com Yidraçaria e Molduracões �lf� Espelhos e Artigos para Presente .. Rua 15·724 EJ
t; . MarceMa,ria Rua JoãQ Pessõa s/n, �� .....
?� ACt;."ita qualquer' servíçc de colocação dê' vidros de �l'l' ':'�,r qualquer espessura. ;
ti

\ -BLUMENAU- ;
��..!'..:.:����·�"·..··:·l·��'!:.!·��:"': ".:Ã.!: ....."'.: •.:���CASA WOLUNSER· ,Qportunidada Unica B Urgente

Por motivo de mudança a Ln'RARL\. S. PAULO (FiliaI:! com l\IatriB
em São Paulo eérrari, suas portas em 31_17::·-46, razão porque vem moven-

i·.do.inten,sa camp.aD.ha .de I.a· grand
..

e li.quida\:ã.o. IIPÓ.B fi

.an�."B
.. d6.V.. igen.C,.'ia. C.O..ID.descontos eapeniais de lO, 20 e i:lO 010 durante [lO dias. . .' .::

01ltrossini,. chama a atencãó dos' interessados para a compra .... níip eéi .

do referido eshlhelecíment6; .co.fuo' de. uma casa de moradia ' de tijolos ii, Rua.'
Minas Gerais, ] 25. bem como de um gn1nde terreno para arroz em Ilhota
outro lado do Rio.

'

Tratar com Altonso-P'l& 1;;; de:.Novembro;. 87õ·:BLUMEN .H_] i .'

j)�""_:"""_-.- .-�t$-tII!-1> O *_._;;....:�.,_:..e-�-'ft-.t.�_."

Oficina Mec
João Fehrle
I .. Bonl.,R�;iiro, ,lOS,

nica

, . Especíàliaa-ío em
.

lI,etilicação de Yirabr.equios, "'�.'.'..)._ ..

'"

'\
.' 36v31 .."
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de frente

rnts. de fr.E'nte Pi
.
40Q. de fU1id()�,;

[{eH

f�-

IlHa COfRE DE AÇO DE
I il(t�ri ft ��PA
ltJulu 5fth\lH-

'''- ,�"'"

I

�..r.i:-I��is & A p.'"llYt� •
�Oiiitl e 61b �i4c�ilIi
íê:.lhit'.'i',l>d6$ $ M�t!&"i��
.1;\$ g�·tfl\dq, n;t1h\r.t.i�d�·
b=l...� �b.�

. ��?J!CI:lll:I� _� q -

f _

li'ÍIl.!hÜt.:JH��1t.,,·

I
,-�I'-IJl,� � ao:<t�

.... Jt,�If;�� ��s.��

l�,�·��
!

.

�

1 fie Serernnnro

em Geral'

Em poucos minutos R nova, receita
� Mendaco - começa fi. circular no

. :'!!anguc, aliviando os aceSBOS e 013 ataques
da asma ou hrcnquire. Em POllCO tempo
é possivel dormir bem, reepíraurlo livre c

.

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve c

remove o nrucus Que obstrúe as vias res

piratóritlp. minando a eua en(.rt�i!te-. arrul
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendacu tem tido
tanto êxito que se oferece com n garantin.
de dar ao paciente respiração Iivre e fácil
rapídamente e completo 21ívio do sofr-i
mente- da. asma em poucos dias. P::çn
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmãeia. A nossa �!:flr:1.11tia f: � sua rumor

r...llrl::"Jlrin-C; B:a��é
Ofkhl dei g'::gistro U','iJ.

�Ir'-�Tl�í!L!lJi�A��..J
Ft�G'· r:;�,h--r q!!> P'-!�

\/11�"Jrl.lii..t Br.t:� .r.:_,;-'.

fi! lei:'! ! ,jo H('lZbír� ct-A1.' r-C'

ta bnpr�n�.1...
BlumeDDu.23·-11--1946

\lir:t�td'n�s g:ragtJ1
m!c!..l ,'O R�<>u1t: Civil•

..1'.·
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" '.
. "E ta· os pre arando um novo '1931."

,
Rio (C B) - Fcram lidas na, Câmara dlver- defesa dos Illlltitulções 'Democrnücas. medfdRS Que faria recair o casUgo sobre 8 trfpulaç!o.

S[lS, �len�3gE\i]& .Impor tantes, fi cnmeç�i' pela que contra o própri,)' Poder Legislativo, Hoje - ex, Em aparte, o deputado AdeJmar Re
s')liClt.a ao C')o,greswJ a eiaboraçãQ. de ,ums Lei, clama o orador - não sei porque se começa pe- cha, udenlsta do Pi�ui. e que, por sinal. também
espemnl que faculte 80. Poder Executivo 8 rEI· las classes armadas e em nome delas e por é oficIeI do. Exército, exclama que o tlmunelro
forma dHS.militares de' Terra; Mar e A.f altsta- elas se. pedem mediá .s contra seus proprfos está f'lmando ópio".
dDS em 'Partidos j)OUtiC08, cuj\ s programas não memhroe. O orador lê alguns tr'e chns da mansa-

'

"O orador. depois de dizer que o prealdeD
se enquadrrm ou latro e f'8j}irito democratlco gom vara demonstrar a sua incoostittwlo08lidll- te da Republíce estava tnmsndo 'mesmo OD:O
da �(_iV8 Countituieãó em vigor; -Tumhrm no ex- de Surgem os prtrnetros apRrtes, um deles do entra na anaüse do Quadro potítíco do ErseU.
pediente uma mensagem 10 pr98id�nte da Re- deputado UnI) Machado. que. por stnal, é otrctal Diz. então, que si BJgnen: ali -à.a tribuna viesse
publica.,6companhgda de Exposição de Motivos médico do Exér clto. Diz, que o que se plelte la. ntscar o sr. Getulio Vargas 8 C8B8 virIs abaixo.
do titular- da Pasta da Justiça e o Aott_<-Prr'jéto na menevgem, é transformer as classes armadas 'I'ambam se aH se falasse contra o sr, Plinio
l1urnen!:H.tij"o os véncimentos 'dos lllini:;troB de em eUOUCP8 Iardados e nada mal!', Safgado oHo Vl}ZPS de protesto se OUVII'SID. Moa,
Esta,dO 'do padrão.� pura o padrão Z, Lego após
fi !-eItur� do _;xpedlt'ut€', veio á Trtbuuu 'odepu- O of[idor prossegue, analisando li maOS8' o que todo mundo vê. é o retraimento que exJ&te
tado Ctilé Filho, que se reportoIldo fi mensagem gem e concluindo Que isto era fazf'r muito pou- aqui por pR�te dos membros do partidomejorttario
em t irn d

.

! co do Pc-der Legislativo. Era mesmo. diz, não cada vez Que se afaca a obra administrativA
. ( o a segurança nacicuar, começou por 'd I desi

. I ou POII'tl'CO do atual presldente .da R..nublíea,declarar que aquito 'era nada ma is, nada'menos const arar o prest golo esta Casa e JU1g8r que n , a.l t .. lu Uo -o� 1 ..... ."

que a volta' t R d a Constituição rôra feita não para ser cumprida. Porque isto? Pergunta o- orador. que logo' explí
•.
.'. ao paSSI;H o. ecor ou que 80 tempo., .:I

.

i ca: é norqlle, o 'que é v."'
...
rd"de ""810 O deputeríoda Assembléia Constituinte, quando a numerosa

mas prectsarnente perfi ser rasgaua no prime fO <> ,._. '" '" v <li LI

bancada do PSD se retirou do recinto para ne-
trimestre de sua execução.

. Gltcer lo AlvNI sse, então, f'ro defes8 pala afir-

gar �um€lro ás votações por um motivo pollticu.
O orudor diz que, oractsamenta, por julgar mar Que criU cal' e fazer demagogia é sempre

pIe tivera opJr!untdHde de declarar que estava-
II m nsagem inconstitucional é qu= ele fi iria fRoll; o que é dUlen é construir Diz que fazer

mos em
.

1946 preparando Um novo 1931. Agora,
encarar sobre outro aspecto - o aspecto pllliti demagogia era criar um fato inexistente para

somos chegados ao flrn de 19-16 e acaba de ser
co. Achav s que o Brasil atravessa mnperlgo de

crltlcqr e armar �feito; O orador, declara, pOl'ém�
solicitada, em meos!;g·_�m do presidente da Re- verdadeírn tontura pnlttlca, tão prejurtlclaJ á sua.

Que não estsve Iszendo 8 analise de um tató
publica, ao Pod,�'-'r Lfgj;lt!tivo, medida perfeitf,- própria extstencia, O honrado presidente da Re.

existente. qU'1J sej1t. n mensagem. Cita ainda, o
mente semelhante aquela outra que tambem Ilt/à':· publle a, sendo um homem de Partido. neste ho-

foi pedida: em 1937 e flue conduziu o Brasill-lO. la nem sabia se governava COm o Partido que j"'pUfaõo Café Ftlho que ali mesmo exlstíam

golpe de 1937. Parecta-Ihe, apenas, que no pro-
o elegera, p-iís andava catando elementos aqui deputados passadistas, como o tlumtnense Oar-

eBa h
. . . los Pinto, que já pronunctera

..

discursos de fundoc ? ouvers uma Inversão. pois �ue ne quela e ali para a for'CHIÇão de um novo Partido, que
ocasrão fi primeira medirl� praticara' foi contra ainda nãn encontrou. O presidente da R"'Pllbllca economi.Jo com oores tão vIvas que cem e'�.
8. Camara du§ Deputados. ccrn 11 prisão de V8- chrgll R. ver num simples queixume. numa slm- como oposIcionista, seria capaz de c rIliM J", E
nos de Beus membros, e vt'io em ·seguida. li pIes crHicil 11m motivo para esta instituição. Diz no entanto, aquele deputado não fora taxado co

mensagem em que n PGder Executivo pedia em o orador que era. evidentementP, de t:moneiro mo dflmagogo.
------��------------�------�----�----

de menores contrabandistas lIe
,entorpecenle$ ,

.

Rio, 2 (C B)-A policia C Dseguiu prender 26 me

nores que estavam comerciando «canabig ÍLuliClht po
deroso entorpecfnte vegetal que veio de contrabando.
de Alagoas e que estava sendo, vendido' a 50,00 o mo

lho. A policia conseguiu aprender doÍs quilos ,do en

torpecente, sabend( -S8 que há ainda mais_ cinco €Spa�
Ihados na cidade.

r

de

,. ógralos �:e;�l�;: Quadrilha
este jornal.

AniveTsarlios
__õiiiMi_Dõ..........iii...õiõi_�_,;;;;;;;;__"......'iiiii""VU;_;;;;;;;;;;;;;;r;iasaa�_m!iiii�õ.iiiii;;;;.....iiiiiiiiiiõiiiii5iii;;;,;;;; SRTA LISELOTTE GROTHE

d..
'. '

.....

,.
· Deflue hoje a data natalicia

.

e flSOS e ii agrlas da &:en�il. srta.. I�dotte Grothe,
,

'_1
funclOnana da LOja Salvare

E t
.. '

..

b ,! "

Carl�3r���e:Wtt:m��nhT:at�� I "C
orreias p�ra transmissão, FCdecimen<;;-"""': j � "

Disparates, Cômicos e Sh0W .•.. de lo�a.e bor!�cha I Provocou geral copsternação
Atômico, trazida, a, Bll1menau.' '. para fIOS mdustnalS

n� :risinha ci�dade de 13rusq.ue o

pela Emprêsa Jim Viana, cujo 'U'�l!IlIn'nO'p!U I
sublto

fole.CI.meoto é'h,. d.la
29

eleucú e formado por artiEtas de �!SOAI ti!. de novembro Pp" do sr: Ale,

grande cartaz,' .quais'. seJ·am: i-'hô xandre A. Gevaerd. Tabelião
.

1" Distribuidores:
Bonifàcio, o »ator mais caipira f daquela Comarca, onde desfru-

Prosdocimo &: Cia. Lida.
e o caipira mais atCfl> que se tava de geral estima e conceito.
conhece, Zuleica Camargo, can- 'R d N b 68

O sepültamento do benquisto
., .

f
na 15 e ovem ro, 7 I'_.]' dã I· <: nh- dt.?r� lOter�laclonal. Ambar SaInt �B L U.M E NAU cl,:Ja o rea lzou:_,e,na m� .

a e

1�lalr, ntnz cant"ra, a mais jO-1 s«bado, no <:<;II?lteno catoh<:o de
vem do tcátro Nacional Aline I Brusque. partlclpando

da cenmo-

LaTa. a,Leoti, atrizes e' bailari- Vem estudar l�ma 50- nia fúnebre .grande nÚl1:ero de

I
AÜ'nas, 2 (CB - O Parlamento fez passar 3: lei

nas. lt1tern:1c.i.onais.... Pedro Ber- hJP,fi ft I'lll'!a.ra 11'U� til'!!!n- AI
I pessoa� amIgas e admiradores de clemencia que dispõe s(_,bre a anistia ao q

m.embroEi
landa ator f; autor que decla� . yill\tllf lOta Uoi:i IIl[illllI� do extinto.

d 'j" d t· d ao d' E
mará 'p-o';,sias de �ua autoria I portes nlarilimos A' sra. Vva. Da. Maurilia �e- dos_ gl upos � &UHn hE'lfOB, en ro e

.

188. �-
\Villian, qO Mago da Gaita», Rio. 2 (C B) _ A bordo do v,aorô r filhos. Celso. Ciro eM�- clUldo� ,de aDl�tla estão 08 aC�lB�dos de �.alores Crl�
que trabalhou nos fi1m2s «Se- «Araranguh, seguiu para e5-S',

na IZ:bel. bem c0r:'? aos demaiS �eB CIV1S e ow;;rOB por fuas atlvld8�e8 'polIticas. A]tU
gura esta mulher» e eSôbre a capital o sr, João Augusto 11,1- me,mb\Os da famlha enlutada, �nnda garante a proteção dos guerrlJhmros de qualquer
a luz de meu béiírro», al.em de ves; diretor da Comissão da Ma- «Cldad7 de �lumenau!) e:::pres- represalia, bem como um tratamento benigno,
outros, rinha Mercante e oresidente do sa aqUI sentldas co�dolencla9. _

. �'\ Emprêsa tem como secre- Comf.fciQ do Rio de J,meiro, O íIi!I!!I
" ••.1' .-I1II1UNOIn IIFSfIJ OlARIa Srta. fllzab!llfh U. Scllolz

t-arlO o .sr. Neocy de Deiroz· seu objetivo é estudar aí o eu- ===
.

'.
== Após concluir com raro bri-

�o que estames informados carninbamentc para uma pronta ADVOGADO: ISDlalaeões lhar::tismo e dislinção o curso

?,S rngress?s para. eis e,spetáculos 'I solução dos transportes maríti- Dr A' '0' I .r'O,"o'" elé'rlcos
normal do Instituto 'Coração de

Ja se acham quasl toa�s exgo, mos e as mercadorias exporta-
• • yres . onça ves ., I't � L I Jesús, da Capital do Estado. re-.

tados. Tambéril. querr. não quer I vei!l do nosso Estado dm- Rua 15 de Novembro, 415 ·Inslaladora de gres&ou a esta cidade a prenda
rir e sé divertir a valer para es-Iforrr�idade com a orien' tra- 2' andar-Sala I

6i da, nta. Elizabeth Maria Scholz
queccr- as amarguras dos dias ça,da peta presidente . Repu- _::- (Altos d'A' CAPlTAL) -=- .

.

u.enau estimada filha do sr. Guilherme
que correm. , . '.

.

blica. iiii. _
Fone. 1�77 Scholz,prcprieta�iodo(lFotoAma,

A peça

....
de

ex.t.r.éia.
da

..re.
ferida �_$ ._�_ •.

•.••..•_.
;$._� • .....,<II O �_

..

-!.P--.-�--'.-�-"'_.--iIII-4 O.•_ •.,......._. .._.....

-.-.,
dor)} desta praça, e de Da,

...M.a-Companhia .será iFaustinocorre' ,

t\:riJde Scholz.
,

aquF dep'ressa�. O e::;petá.cuio � .&",ot'���",,�.-.- _ �' A bôa {n/or- Á benq?is �a e. jove� -ma�is.
s�r,a !maluado com um dIVP-l."- ,4� J P A R A F E R I DAS I mação faz a tranda. CUJa l11tehg�tJcla, .d�'dlCà.
t�dlSSlmo 5chow no q�al tomà-

'��!l'!,,""".;; V",!. r: .' boa opinião: cação e bo,:- vontada,no estudo
mo parte todús os artlstas, �'i�,.t'i�;;'jil>' i E C Z }o. MAS t

A b
.

f receberam Justo premIO no fina .

..

.

....,.. .

.... . ;,�.� 'V � � j ! N F L A M A r. Õ E S
oa

. tnd °dr, do curso, g'ar an:iodo-.lb.e o l'luga
.

.

�,� � &'1;;1 ' . ,I .

"S I mação e a a entre as dem alI! co.,legaa de sua

L :A�.R ILliOS I � l (� )
í!>
A l;t��;, C O C E I R A 5 I

I
pela turma,. renovamoi, 'agora, nosso!!!

e MntertBl3 GEl COl:i@€ruçãú �1 .

jJ ';. � I.'&ç-"'.J,' R 1 �
..
?

.. I. F. R! E. I L'l �

..S.U UiJ'!>lgJlOC DE c;umpnmentos,. c�m
..
votos .,de fe,

. Wer ;r�e;:' 'G����' ni I �� :1t 4! .;> IA__ \.
- ::1' "t t 'd NUlo li? permanen cla Junto aos seU$

Rua Piaul: H � 15 �:f.?neJ 023 l�Jl �'-',l' í">� C;' :<i�tLIír.�f'·u1"! �:il_!��J!�"cr.AS/..il. .Ç. I BLUNEMIO"
E"te é �OR""T "T.

B L lJ!ltl E NA ü I' !=-";""�='_"""'��_�_��"",",,��=�,�m=,�"-,_�_" ���.� " o seu" 4�.d.J.4

!fcloliiÊ�SiCian
��......� ��DEZEMBRO de 1946

Noitadas AcusaçãO de
LONDRES.2 (C B.) - O radio de MOl!C{JU 8CU88 o

governo ;,et81l de «afos de repressAo contra 88 organize
c(íes demv'craUç8s" tendo c8usado morte 8 40 pêS808R e

ferimentos em outros 170, Da provlncia merldioDal da
Khuzistan. DNpachos de MOller·U publicados pelo cPl'8.Vd8�
e o «1'rud» acusam certos el mentes estraqgefro8 e 08

reaCÍooarif's persas de esfarem tentando provocar um 6(Jn�

flito lHmado na Pfr5i8. às vesper88 dá abertura. rio
- Parla-

mento. Os fatos se dt'raID recentelflente.
'

Moscou
r

Anistia na Grecia

" V.I·.n...
�

... '. {'
. '_'. \f�M···.'I\,U � ,

CIA, \\lt:TZfl iNDUSTRIAl. JOINVllL_E (Maroa Regt1Jtrad&j

poupa-sB tempo· B áburrscimento
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