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Chegou
.'. óntem a estacapltal r"rucedente
dé São Paulo. o sr, B,;"siiíc Ma

i-çhádo Neto, presidenit. da As ..

$i.;ícÍação Comercial e da Federa
çã? do Comércio àaq'E'le Es

:;/tíido.
,,\ .Tendo o sr. Brasilio Machado

� '.�eto pronunciado há dias em

Ribeirão Preto importante dia.
'curso, durante

.

uma concentra
ção de associações comerciais
de todo o Estado, .em que as

concitava a uma ação' intensa.
no setor economicc, pedimos lhe
um esclarecimento a respeito do
.rue .tenciouam fazer os orgãos ,��_....... ..,.,de classe paulistas em face do
tabelamento.

.

"

Não foi precisamente para es-

se fim que houve a cr.ncentra-]

';.•��',r.?' :��rded��ei�;�t����O'q�:o ���
,', nos interessemos por esses dois
t"

'; problemas, que dizem de perto �iJn�RNlm. Sexta-feira 28 de Junho de 19!íS. Dr. Aclillies Salsln! Diretor RSBpous&vel - Ano nu - N. 187aos interesses do comercio, como
I

'

.

.

�l�mento distribuidor de riqueza,Af'··l' tr:�:�:�:�e;i:�:�����::::�i.. malt apos quaren a anos ...
cial de São Paulo VISOU a o pro- 11 'ESTA I d . .

v
.' -'.' I � questão a naelunalldade dos velhos colo-

.

mo. er a Goncent�açao.. das enti-] nos que para (I Vala do Itajd imigraram, contrstsdosdadesque lhe sao. filiadas em 11 pef.olmperio e R<'.pubHc8, aqui adquiriram terras a:,todo,oEstado - e. ?U�� nume-I prestações da coloutzsção ehettada pelo Dr. Hermann
?�o;. e �e 114 ;-

fOI InlC\h" umall Blumeuau, outros já diretamente do governo Republlse.l� •

o

reifil �s seme antes,' cu no que o sucedeu na a dmlnlstração; esta questão�m QuO o sta 0, para o estu-II destes velhos colonos, que se fizerem eleitores nos
.... o dos, problen:as de cada �ma i prtmordíoa da Republicá, quo votaram e Ioraiu votados

, da�. suas �eglões, economlc,:s. nas eleições, que adquiriram direitos de brasileiros�s lr:n, ?epOlS �a concentração natos pela Constttução de 91, uactonaltdade esta 'fUe.de Rlbelrã� Preto, faremos �utras 11 Constituição de 34 conser vcu com pequenas limita-Aem Campinas, emB Baur,u, em cões quanto á cargos eletivos
.

el AFINAL após qna-taraquara em otucatu .' .

,.
. ,. , .. '. .

• em renta anos, fez os mesmos colonos voltarem a ser ol�uba_te, lOstalaad.o as seções re- que nunca tínham sido isso é subdltos de países doglOnaIs das assocíações corner- ,', " h.
' .

d
..

d I f,' fT d 'd
,elxu , por olr8, gn ça e exploração de um decreto

S a�l� 10 n enor. lIa as a e do sr. Getulio Vargas, expedido em 1938. ou seja, no• au o.
perlodo da dHadura que este brindou ao país, mas

Como ve, portanto, não houve que se ex�IDguio, mehwcolicamente, na madrugada de
propriamente o qbjetivo de es- 29 de Outubro de 1945, por. feliz intervençãO das for-; 'f.t tudar os problema:s de abasteci- ças Armadas, pode sef muito supElJ"ficial para alguns

�.�.;.:.�.�:,_,.,.,,�,'..
.

ll1ento ou de tabelamento, em- que não a objetivalli sob I) prisma juridico e da digni-
J;é

bora estes devam, náturalmente dade humana, porém, para nós OUtros deste Vale tem
ser objeto de estudos uessas reu� I um significado que sublima perfeitamente a palavra
�niões. podendo contribuIr pode.1 lNJUSTIÇA!

.' rasamente para a orientação daSj'
Este período. vai todo de um folego, para que U-

i.,� l!l.tOri.dades, c?�p.etente.s; visto...
do} não reste 1tlvidU sobre o refil (objetivo que nos

,CCtllo delas sa.lra, sem duvida, o
norteia RO ferir remil:liilcencias pOBsiveYlmenle deHca·

;p�ns:\Í.ment? das, classes produ- das, mas qne de luto têm ..abor oportuno, tanto pelos
�ora$, colhIdo prec!samente das reflexos sociais como e'conomicos sobre o noSso meio
:regi�es que produzem a riqueza eo!ef·ivo.

,agul'lCola de São Paulo. Sobre o primeiro aspecto, basta para colori�lo 8.

'.
Na reunião de Rio Preto con-

I odisseia por que passou o nosso veD�rando e tradi-
Jimlo, apen�� .

ti\temás op!J�tuni-1 cionalissimo pioneiro CeI. Pedro ChrisUano FedtlerseD,
.dade de díflmr a p03ição das qtle percôrreu escalas publicas noaSllS até deputado

'�,classes produtoras rauIistas em
á A6!3embléa estadual mas que, como premio ás suaa

,face ,dos problemas do momento virtudes civiC88 e sãs adquIridas (·m brllbante h,llba de
,E'.dírigi.lhes um apelo .no senti� serviços publicas, foi privado do desfrute de um radio
do de uma ação mais ativa,

em todo p e l' í o d o da g u e r r a. de que emer-
nesta hora em que o Brasil Se gimos...
encontra a braços com uma se-

Sobre o segundo aspecto - o l'coDomi�o - basta
de de graves problemas criados . levar em conta li iuatividade aqui de milhões de cru�
pela. guerra e pela inflação. zeirOB, pertencentes á pesSOas em cendições ldenticas,
Os paulistas creio eu, não congelados por causEIs em que e�tI'aram como Pilatos

P,o..
d

.. e.m s.er a.c:sa.d�s de inerCia.

'I
e de cuja.s GO!HH::quenclas apenas prívellglados can-

Toda a sua hIstorIa vem sendo seguirftm safar-se até agora e, nlngJem imagina por-
1.l

..

ma.• afirma.9ão das qualidadesl
que custo, por qusota. passividade e transigenc!a ...

de um povo laborioso e honesto. Mas, enquanto isso, urna leg:!lo de amargurados aguar-
Aa palavras que eirigi ao somer-I dam do poder legal apenas JUSnçAi
cio pau1isia são, porem, .cabiveis· Justiça, para regressarem ao seio do trabalho
a todo o Brasil. O uosso pl:ÍS nacionsl produtivo.•Justiça que os afaste da situação
'precisa enfrentar, com energia, deprÍíllentil em que se encontram!

. ,;lS .. dificuldades do momento.
. Pará isso, tem necessidaje de
ação dos iadiviâurs, mas tatvez

Ique da ação dos poderes publi
CQS. A interferencia destes. que,
se fez �ada vez maior no setor la

"eçouonllCO, no decorrer dos nl� !-"--""......__.�==""'""...""""'-........_-------""""�.""""'.""...."'.............,""""'---

tim�B anos. deve ingressar á sua
---�---"'""'"----------

pbsí:ç�o normal, em que as ati- I·

I �
i

I I
vidages privadas sofram o menos tNfJ

�b:���e;/iS;�,t:r:t���!�t:'oéE;;:� ln..)' ·1-.'.8'','. O·
,

n··. IS.. SO . u·ve..cil30 que nc.s habituemos a :não
.

apelàr paraa ação dos. poder.::s
pcblicos senão DOS casos' em que
elSo�a. realmente couber. E pi'eci- Falando na reunião do diretoria estadual da U D. N. ba
sat'j)gs readquirir a nossa capa� iaDa, o sr, Rogerio Faria, que representou o Estado na fI.cente
dtlaçe de agir por nossa pro- convenção nacional do partido, acentuou a união existente -

pria iniciativa, quando estiver ao que declarou indissoluvel - entre os E'rs. Otavio Mangabeira e
nosso ;i!.1�il11Ge aaoIução que hoje, Juraçí Magalhães. fato que chocou profundamente os queremismal: habItuados por um regime tas do Estado.

i;.\ de interferenda excessiva do I
.

E' essa união continuará cada vez mais exemplarmente'(lJ ESlado, na. ini.ciatií,>a . pri�ada, COtlstrt!tiva, dando ao Brasil a medida perfeita da vontade de

·�.�.'.'.•,.�_"",r:,;.,:, s.o.ldno..
s

oSb,.I?runelros a pedir ao I be:n servjr. á nação e atranca la do. cáos economico em que a

I'1" po e! pu lico; deiXOU a ditadura.
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guardem Para Breves Djas a maior Festa da C·idade!

Bra
.
ii pr eci

d P
concretizam. Não devemos cou- - =�

".
O· U·· OVO �:u:�;u:n��:�a�aq::��: ;�::; Já se coeita nos EE DU·

, tau no brasileiro a tendenem de

'\
' V III'

O que o Brasil precisa, enfim'jdO
seu povo. Mas ação efetiva IjUlgar resolvidos os grandes pro- d ....... #

d "1cO,me: �.ive oca

.

.s.iã,O .de..
· diz

..�.r..
·

e_!l1 e dinamlca e não apenas insi- blernas tJadotl�
..I.·s pelo simples . a sucessao t)reSl er1ClaRlbeuao Preto, e

..

de maIS açao tluada em palavras que não se fato de enunCIa-los. .. ' '..

J� .
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em lc}48
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/
WA.sHINGTON, (e B) - o .cpresente nte Ncah Mason,

republicauo de ninais, propôs ql" :) nome do senador Joseph
Taft seja indicado como candidat- Jo Partido Republicano ás
eleições presidenciais de 1948. Ac scentou o representante M<;�
f;( n que os democratas jeffersonian. . eos republicanos de Lincoln

, devem se unir contra os U€\V-UCê rs, socialistas, comunistas e

outros oportunistas",
Em outras oportunidades, o mesmo parlamentar sugeriu

que o senado! Arthur Vandenberj fosse nomeado secretário do

Departamento de Estado, jesse JOf1f' , cecretáriC' do Tesouro; Mac
..\rtbur. secretário da Guerra e Eric jc,hnston para secretário do
Comercio.

Esses fatos indicam que a lutá. [305 republicanos será. contra
es tendencías esquerdistas desgovernos de Roosevelt e Trumam.

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

anual
�elllastral
avulso

Or3 612,00
01'8 35,l)\)
Cr* 0,40

-� ...
:
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N. da Red. - Estsva confeccionado este editorial
quando calou profuudameute em nosso meio o passa
mento do ilustre octagenario Ce; Pedro Cril3Hano
Feddersoll.

Quando
Um-···aelirio de Preços!

do eoinistro da Justiça SOQ

bre sua vjage à B� Rires
e sobre assunlos da atualidade nacional
RIO, 26 (C B) - O sr, Carlos Luz, ministro da [ustiça,

reuniu, em seu gabinete, os jornalistas acreditados junto àquele �m � 'Ki;HH'ii��i�!lnlosMinistério, sendo a primeira vez que o faz depois de sua viagem d lU �1,nll'l�llliíil .

à Argentina. tFalou-lhes s. excía, de inicio, sobre as impressões com que Ir· OS
regressou do Prata, da maneira como foi acolhida ao país vizi- HONGKONG, (E C) - Acre-

I
nho a delegação brasileira à posae do general p.er ón e dã ami- dita-se que entre I 500 a I 600zade entre os dois povos. ;;. chineses perderam a vida quan"O que disse á imprensa, por ocasião de meu de.se'1lbarque do um navio fiuvia!, Q "Hai Chu"
no aeroporto, não foi uada exagel-ado. A amiZ,'ide entre os ar- foi de encontro a uma mina nagentinos e os brasileiros é uma l'calidáàe que vi manífestada a f z d rio Cantão afundado emtd' t f: t'd . o o- ,o o ms an e, em conta o com. a 50Cl€ ade e o povo desse paiS, poucos minutes,Quando atravessamos a Avemda (1e Maio, em caminho para o I �,=��=......-=,,_=�Palacio do governo, sentimos a sincera vibração da massa pC['ll-. �

-IIlar ao avistar a bandeir� ?rasileir a. Br�5jl! Brasil! Gritava-se em

II
tg}st�laclll�s

.'todo o perCurso. E fOl amda es�a amizade que obSErvamos na I �rUg8§ Elétricosvisita que fizemos, €11 e o embai�J.dor Hatista Luzardo, aos na- i' ..!':'i.

b '1
-

d d B
' .

I � htstaIadc!'tl UiJVI0S raSl eIras �ncora cs n? porto e u,e:lOs Al�es.. i �

INoslllos. n�vlOs, constrUid�s 0,03 es'a!Clrog o.aCIOnaiS. desper-, �I Bhnnenau
taram a curiOSidade e a admlraç;ro dos argentinos, que nào se! �I Fone� Ll77

!�ii�::;:d:eg���u�:;�o�e.l��� frases catÍ\'antes, O cais estava

I ";��::::��:.::.""�:-""'&�=-c�""',-;-""",""',r::_==""',,�"'.�:-"":"".,".,""��O ministro e depois interrogado pelos jornedistas i>obre a

situação politica e a falada conciliação, e respondi": "As corre0-I
tes democraticas devem unir-se par,). comb:üer os extrcmismcs",

A localização dos comicios é outro assunto s·,bre que o sr,
Carlos Luz sofre interpelação. "Trata-se de assunto da competd1-
cia da policia, - diz o titular da Just:ça e a ela é que c(1�lJpete
regular o assunto".

CRUZEIRO Prefiram a rarinha
l::abrica18 pelo

JOINVILLEMOINHO

ro pimermlo com FrancoQuere
Londres, z7 (OB) - O eonselho- executivo do po

deroso sindicato de transportes aprovou uma 1'€80JU·
ião pedindo o rompimento de relaç.ões diplolllaticas
com o governo de Franco.

------------------------------- CientistfiB BrHIlIlicos na Pes
quisa da Bomba )\tômlCIi -
Pr()[esBor f· D. Cockrott de.
Uni"l0rsidade de Camhridg�

j nm dOEI cientistas britnnicos
qUê iraoalhou !laS peE:quisRB
sobre 1:1 bom ba atomic8. Ra
trinta BUfoS aírâ8 o professor
CockroH deilÍoiegrou o ato
mo, pela primeira vez. por
meio de Uillíl maquina fic!1n
do flsédm provado que a er1Hr

I giü i�lomiM:l. pôde ser apro
I veHadd industrialmente.
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Desnatadsira SUECAS
':DIABOLO"Marca

Anunciem neste DIA RF1

� ;;çJfi !§ãd� if1I 6\�L r.tl �
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InFidefen�iiJ d� alemães
PRAGA, 27 - (C !SI - A

Ch"coE<lüvaQuia e a URSS
clh'ggranl fi" um acordo pa.r�

. a ú[;nl]rerellci� de 65 mil
civ is alemãs d í:I Checos(u va·
gUi,i pHra a ZGf8 russa de
O('.ii j1aciio na AiemlHlha até
nf)v�'mbrv:

Comercio e Industria

I'
Germano �$teln S/A ..

Rua 15 de Nov:!mbro, 4 ( Ir-�-- -

Uma

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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AmADO� (GoScholz)
Cmnpetenda Profi§sional

thm 15 de Novembro. 596

Este é o Gravata, fóeo

dos mosquitos anofélí-
�

nos, tt anemlssorea da
..

malár ia. Coopere cem

G Serviço Nacional da

Malária. na extinção

a ser
dêsse flagelo, destruin-

do essa perigosa plan-

ta encontrada tanto

no chão como nas ár-

VO�'€S.

as

auxiliar insubstituivel no t, atamento da Sífilis e sem'

pre indicado p a r a prevenir os graves acidentes da
arterosclercse. Comece seu tratamento hoj� p',rque
amanhã poderá ser tarde, 83 EO

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



leghorn Branca da usais alta postura
Ovos para incubação

Frangos de i 8. 4 mêses
Ri'iH'odutúres de, 4 mêses

,Oferecem as seguintes garantias e vantagens:
filhos de galos importados do AW8f!CHOO "Hanson",
pedigré paterno de IDI'liS lle 300 ovos

Proprietário do fiVÜHio.
Oscar Pahl RUf� Amazonas detronte ao 32 O.c,

Blumenau-Santa CBtarJna.

A PEDH)O DOS SNRS. !'AEDiCOS
EXCFrAM OS SEGUINTES

.p I"
'li!)

n ,IS
Fone. 1201

R & C I Al
EXAmES:

(EX-1H':SÍstsnto do InsUtuto P"'il�do SUr'nler) de
Camp!uRs

,,',','
URINA \completo e pardal com d05tl�!fm)·-.rEZI�S (Amebas. vermes, S�'!'llJ' ocu!to-ES

CARRO (pesquiz a de b;;!cilo do ICchj -SECREÇAO (pesquiza de diplococos, ctc., espErmalo
züides}-SANGUE«Sorodbgnostico J;:. Lues � Rea::;ao de Klíue), - pesquiza de Hematozoario
(n:alària). 90utagem de globuloso tem!�n de cOi!guh(;ão e de sangria. dosagem da I iemoglubina, .

ghco e, acido udco. reação de Vida! (I'i!o).-LíQuon (Exame dtobacterioscopici1, reação de
Kahn, etc.)__MUCO NASAL íDesqU!Za do B.1Cib de Hansrn) - ULCERA ípesquiza de Trep ne
ma paHda)-SUCCO GASTRICO (exame completo. dosagem da, acidez sangue oculto. de;

.

LAtv'UNAS E RECIPIENTES GhATUITAMENTE
modema: estufa. autoclave colorimelros, ele,

--=��� �.��":,,.";'>;.-: ••;;.;�;����
.

.,.;_•.,..;.�::�:�...,; :..-���;;:�c;;::���+:·�....-;;��� :'."".��:�

Oficina RADIO . fUMKr 811
Mtlld>l �odo:> (}/j �ei'IfJçtlll de IIIRlldiO$ receptores

IIti!!lnlcol'l Havidos o ear!! .. I!�tl3

nn.Efm'if. 13Sã
. I, i3M '1 d� Súternbru. i � � II

"

F�·-"·-·_'----�--_·_'-III CURlTYBA PARANA

I,'V!IiCI�_, ';"',,,,r,,

'li
Consultas: does 10 ás 12 e das (4 ás l7 horas.

e �eh''''�-.�1-4.� f
A d j' t d

.

d
.

lid dI, . .' .. � ..t.��.:�,,���.�.���.��.��.�. �.�..� � ..��.���.r.�.i �, .� , ..

)
���- .....'�-,_".......�............... ,__.-�� #--""""-'_._��_""�---�,"""_"'_

I Anunciem neste Diário
,

D '"
i . {�gOll A. �<rLleger

- Medico Oculista -15 de

E L L I
Blurnenuu

Consultoria: Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr, Muric!l
- - 10 andar

Andreza Campos da Luz
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o Tribunal Superior Eleitoral concluiu
das instruções sobre os part idos pohtícos.
truções dizem que todos os partidos que Dão

a votação
ES8aa iDS

elegeram,

no l·lcito de 2 de dezembro, representante ao

D' CD ''. terão de fazer novo registro, no prazo
di ,8 Ao sat.iafaze r essa exigencia,' 08 partidos

p.
ar'Ia-

'!
ele

u.presentaI;
listas com � mínimo d!;l 50

...>ID.•..•. I.·.. l.· .. as!'wc.ía:de ao dos, ao contrario de ...O mil, como determInava a .leí
terão I anterior. .

_. . j

�I� bm .@ l'l!lil imi
I:SOfl'! rii
tl�v@ falt3:i �'�r' I

Enfermeiras Civis da Reserva na In�latêrra-Numa sala do
Hospital de Leatnerhead uma enff'rmeirB auxilia!' aplica

I urna atadura ao ombro de um pe.ciente.- BNS.

�!E� DE··SE. um caniço ame
"1 r1C8UO. Informações
nesta redação.

---------��---------

PARA fERIDÁS;L.
E C Z E MAS,
INfLAMA(6ES,
COCEIRAS,
f R I E I R � S,

ESPINHAL§TC:<
�

o sabão

"VIRGEl\j
cu, WfTlEL INDUSTRIAL IOINVILtE
conserva tl t'loido da rnupa parque lava facilmente a com rapidez
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