
Rio, 3 (Meridional) --: Chegou tal

ao seu fim a história do selo pos- \ do

Como talou
�

.

.

.U"'.NWI.ttti.".
"

•

1.1

o DI' i D pi s t r o da Jus t i .ç a 50bre o

ftêt a_l'aul�cl.
C()l1lClnorad�� qUe fÕ�il. �Jrliti.1 e 'l'dégrafoh, para

ptlo Departamento dos Correios guração da ponte

o governo�àBmocratico
Rio, 3 (Ag, N;;<:.) - O ruí

nisrro da JU5ti�a falou numa das

nessas estações de radio sobre a

extinção do jogo, afírmando- que

os mctjvos que inspiraram O< re

" vigoramcntc da lei de cnntr�
vcnções achavam se contidos nos

ecnsiderandp, do preambulo do

1t!(cj�J: ii juau-I bre o di) Uruguai .• A Casa. ii" N�Ç-I'
sentou ., selq \;Qrp Os i�\rat(js d� go� I 1:'IS• -'\F�r" ;lc�bj lie 'Ci b"hiiUIJ (;J1, I rni{"ndo,.!! . clefjl!irtv�m�ni� 4� íih

internacional jo- da, ao atender a encomenda, apre- ntral Jusro e do sr. Getulio 'Vl1r. edital declarando nulos tais selos e I culaçâo.

cODlbate ao comunisDlO

qURse oescuioa oe proteger o regime, cometeria suicioio !
decrete-lei publjcado,

Experimentou se netsa capital
pelo que se observou cm todas.

as rodas e através dos comentá-

Quanto ao combate ao comu

nismo, disse: "Não podemos cru

zar as braços, -indiferentes, ante

as ,atividades qUe interfiram com

a ordem publica c a segurança do

Estado. O governo democrático

rjos' da [mprensa, prO!�eg\üu O

ministre, verdadeira semação de

alivio, despertado pelo' ato, do go

verno. O Palacjo Guanabara es

teve repleto de pessoas que foram

levar ao Presidente da Repuhljca
r4plausos e congranrlações, Afir

mou cue o governo aproveitará
em atÍvÍchdes uteis e adequadas,
.a ccmpetencia de cada um dos

empregadss dos cassinos.

SUCEDEM SE OS ATENT{illOS. CONTRA AS SEDES DOS PARTI·

DOS DA ESQUERDA ITALJA,NOS --

XARAM o LIBANO

Bei,(uth, 3 (Franco Press]

Inviavel a_�po�·ên·tiJdor.ia dos tr:a!�
balhadorês com meno� de 60ano$
illtrA COMISSÃO ESTUDÁ '0 PR OjETÓ APRESENTADO PELOS

.

FERRO VIARlOS

Rio, 3 (Méi'-idional) A ·co·· estudo adiantauo, scnd;; que Os fer.
mis,ão desi.riia'da' pé�o Milll'st�� do_

" .

I
. . J

� �
_ .,ovlarIos ]:I clteam a aposentadorIa,
COlE·, 50 anos c o miilimo d� 70

I

porcento de;& salários.
.

.,Ã� _.,.

Trabalho para ..·CXilllji;ar a' POS;ibÍ�
•

lidadc da conçesãsC;' pelos lnstitu-
Entre .outras C(>nc!usõcs, afinna a

tos c Caix� da aposentadodac .or· cemissão 'ser inviá"cl a.

I
,aposen�.

ddill�ria �os
� trabalharlores com ida, doria dos trab;lhadctr:.s com ll,lCllOS

c Inferlor a: (jQ 'anos, tem o seli Ue 60 anos ..

.

.'
.

.

.
.

. I
.

Novos, - ateatade.--:Ie.�, -�-

rodstas. elD Madrid,'

lvt:adrid,
M�di�nte

Blumenau

A sédc d:: cr";;G do Psrtidn Cu·

munjsta em Mcnterroni, província
de Bari, fá invapida par indjvi-

, um suicídio. O atual governo,

\'
trjotísmo e n1l bravura cívica de
S. Exçia., tem o seu dever qe
prtservar c llrasil da influência
de ideologias que se não' eoadu-

nam tom ;ii �sa forrna.çãCl tt.

pjrítual, a nOlosa educaçiD politi
� e os nossos costemes e ttadi-

ções",

por
.

todos os seus mnístros, �ob a

direção do senhor Presidente da

,IRcpubIica e inspirado no pa- .,,'

<,

o senado americano é contra
oemprestimoá 6ranBretanha·
SERA' ANUNCIADO o PROJETO DE

I
Washington, 3 (Unlcú)

TRATADO CO.tvn;:RCIAI� 1\rctáuha, mediante o qual as tsri
[a, ·rdt('lll�t.aS \aml!rica.lla.s ·fiea,;,ãa
reduzida, á metade para os ·proA,
to... ingleses.

ANGLO·AMERICANO

o çiio <)(1 Senado norte-americano, ,

,"-

Novas manifestações
de ·terror fasc�st�s

. " �J"r
.----� � Rama, 3 (Franee Press) - Su ducs d.::cl::cidos, catem á noi.,

AS TROPAS FRANCESAS DEI. � cedtm.se {JS atentados contra ad �é. te, tende p; assaltantes depredado
I _ ,. I. des das partjdes da esquerda. Umc a' Instalações.
bomba eXPlodiu no cdificjo da scc-

As
ção do Partdjo Sochdista de Fer-

tropas francesas que evacr.aram o
rara, Nãfr houve vlrimas pessoajs,

Líbano, embarcaram no' "apor "Cam-
mas os danos materiais são grandes,

. pollion", comandàdj, 'pel0s gene· _

rais H�mblot c' Gentia. O �orond i
atmosfera de cordialidade' c cama

comandante <lo exercito ljhanez radagern militar rcjnantcs. Outro
dI.

.

sau ou as tropa, francesas na sua embal'quc de tropas está previno
]1arLida, expressando daraméllte 'a para o fim do corr�lte 111"";.

111JS o que vem irnprcssionando o

pais -c f" circulo, FolÍticos é o Iu- CINCOENTA NOY0S' MEÍmRQi
10 de que fi gOH'f!}d fracassnu ll() PARA: O CONSELHO NACIO-

proposito de Iiimitai a uma 'llOr� N:\L DA FALANGE

fi tempo de (,Itola w·. para àe.
-'

Madrid, 3 (Unjted) _. Foram
,

que se descuida de proteger os I projetado lcnipréstitno da Gran

principias do regjmt, Planearia' Bretanha conrinu.i sofrendo oposi-

<) nomeados pdo general Franco os re-

caso, o senador republicano Ugh
I
prcsenrann-, parn fi quarto Canse.

Buttler. que dirige a cposjçâo, prc- � lho Naáonal d� Falange, que 50-

(h�c que o Dcpartanlcnto de C1.,13- ITI:l1n cincocnta peSSOJ�.
4

A noticia
do, em breve, am:.nd,U·;Í o projeto foi dad,l t·m boletim oficial do Es"
do tr.!tado de wm':lcio com a Grã tado. , ,...J

J

Tojo' levou o Japã,o 'ao
d:·e s a st re

AS O�GANlSAÇÔES ANTf·FRAN QUISTAS RECRUTAM PESSO \.
,NXO FIClHAPAS PELA

'.

P9LICIA
' S

)'.3 . ÇFl.·anc'; Prcss) - 1�ll1 do" (JU� ,·crI'fI·caranl.'e alltn' O '1 AlOR E MELHOR DO
- B '1' 5 Ih d d 5 'I� , L O L

" ,,' S O,,· uoras
.

t; mctra a mas c mm natoJ, P( a pessoa que manejj'il. eom
a,udaciosa. proeza', alguns lontem CI11 diferentes pontos de Ma-: BADEmos BRITANICOS - di: controle remoto, que são acio.: 3, b:mbas.. (BNS)

jndividuo� apoderaram-se de

im-I drid. O bcrnbardeiro britanica «LIN.·
pcrt3ntt es�úque de dinamite nas COLN" num_.vôo de mergulha, E' -----.--�:-----------------...,.------ .:_

pr�,imíd.adcs ,de Ln,zza,.�ccalidadel As or!,.ranizações ttrrorÍstas rccm.rum dos bombardeiros muito apre- A maiG!t tarefa do mundft t Ia )0 qUIl<Jmetros de MadlJd.
__ I t.11ll .agor.l os seus agentes .entre as

I ciAdo, PG:noindo 'completo apare.
I •

. V a ua
Deixa

�::",.':'<;?�, i',*-,oa� não flchadas .:pela i1JO;licia, !lbamento de R�dar, canhões d.e 20' e" .. A � 1It'\' 'i.' � i � � s oi n 1 u stj ç a sprner nmn, atentados a- em I'lrtudc dos sCUs antecedentes.. mm, "British HlsjJano", metralha. I .... iIl..Il' & .. - i!!9 .... � lA II
I

• _......." • ,_

,GABOIELA r.:fISTRAL J;>EC;LAROU QUE DE-nESl:A O TOT,ALITA-

J Orgão dos "Diari�;--:�:I0Óad()...
,'-

.

RISJI10 son TODAS AS FORMAS -

'I'
rameme a açao i',tlgando que seria

I-A' - ",
.. '

A"
l...

AIV 0;"-:---'"
Nova York, 3 (Unitcd) � EI1l t"das as partes .. Ao desejar melhor

prematuro prcjulgar ou inventar..

entreyista á irnprc'lsa. respondendo sorte ás nações uniúas, Gabriela
'á pergunta' (l.,bl'c. os tcJt\o. rcs ICX- MI' tr I .,' I GRANDE FAdolr". DE BiscaI_s a uIsse que nt· :IS cst.'io pOSo "'1""''-"'" �

prtssaclos em face <la erl'scente in· tas as esperanças d.) pobre Inundo
fluência comunhta n� :\mérica La. f

.

I
.

.

TOS - OperárÍ:ls da fábrica Him. '�m{JQcotando Qi ãID<lsas )bÚ....1tc:s
Cnt o flsica c cspiri tualmcntc. Con. �.,..

I
tÍlna, a pOetisa GJurida Mistral de· tI'n"ou que,' I'j

t1ed co Palmer na Grau Bretanha, de eadint. (Foto do BNS) ,,,,.,':''''
� a me, I, a 'l.ue a ONU -".�

! clarou qUe detcsta o t t li 1
'

•

-

, ,
o atar sn)o ,avancc nas tarefas, ver.se.á quais

Tclllfon-.ç:, Jg92:._._!391 DiretorHO:l'fORATO 'TOMEUN;---.,---------
-- i sob todas as fôrmas e a maiior- ta· as diferenças entre eb e a antcces.

ANO III �ta "·ta z' .'

Cil.Íxa Po.tal, 38 I rcfa do mundo atual é· corrirrir ias L' d
...........

-
• ,'-"< r � !lLUMENAU - SábadO' 4- de Maia de :1946 _ N0 (ln"l injustiç;lS q'uc tiveram

� sora ,- Iga as Naçóeo. E' preci·
I lu.g-ar <;m -'o dar temp{l para que 05 5CU� or.

ao
•

maIor
..�

O EX·PRIMEIRO MINISTRO ESQ UECEU UM POUCO A' RESPEI,'
- ',TO DA GERRA -

TnquirJ, 3 (Unito:d) - Tujo, que
re"ponuerá julg:lJll(�nto C01UO �ri�
lnino!.o de guerra, juntanlCnte conl

ri, deste paÍ>, desmentiu "'s noli.

cias ,egundo a" quaio• tinha p�rdi
dr, a memoria na Wisão, aerescen-

?7 J'
t�nJo:- "Entreta;to, de algumaOLtro, _ Idert" amarelos, decb.
wÍsa não posso lembrar·me. Aliás,

rCil-se hoje, está pu-fcitatllentt - são,
sempre tive má memoria". Tojo

poréln.� já eS_9ueceu un.... pouco .;. r�'" h
. -

_

U L'· apareceu o)e, ,la Cor-te Allado,
pei to da ITuerra. To,' ü, llU" 1�"Ju o

.

! . .

<O L L' que )U g"- os crunlllOS06 de. Iluer.ca ..

Japão ao maior desastre da histo.c. nipões.

A_ rainba_Hs,lena.da ltali�
vai aos Estados Unidos

:7: .':.I,o'���".�"';: :a���
porto de' Nápoles, embora foi en�
'edormente :lnlllJ.(;ilido qu�, Parti�
rá para Gibraltar, rumando ao

AtlantÍco ..

A viagem dói. 'rainha foi' mod�
vada pela "xigiÔncia em virtude de
do estado de sat:de' do prillCÍ1l::
L�iz },;,"vrr, filho mais vdOO da
princesa Mafalda, morta no cantN
de concentração de 13uChenwald••

Roma, 5 (Unitcd) - A rainta
Helena embarcará p.;ra os Est.1dos
Uuidos no encouraçado "Missouri",
que ainda encontra·st ancorado no

ganiSlTIOS
A saude do jovehl principe, �ue

conta atu...lmente 20 :mo�, requlll'
sérios cuidados .A rainh.a Helena
foi atacada, ha um ano. de parali.
sia em todo o lado direito, não re ..

cuperando ° uso d� perna direita ..

trabalhem e veja·se c1",-

curta mas incisiva oração,. foi ca· da, nacionais e que nl) momento d' _

1
.' ,I

'
.

Ilspcnsa"am
as classes conservado.

orosam',c::ntc aplaudido. ScguIU"SC Tl'presenta"a as tradiçõ" CI' 'l-ca .

'.

• . e , s � ras " O governo do municiAio, pa.
com ·a palavra () dr. Ozias Guima· patrlonca.s de DUllt:e de Caxias. O
- '.

d
.

ra acentuar que �omo milhar, com·
rac" que,,' em nome a llnprcnsa OI atlor foi fartamente- o"acionado" penetrado dos seus dc\'ercs para
bJumen<luc�ç, exaltou a personali· A seguir, tomou " pala"ra age.

.

d d
• ',' ,. Com a pátrIa, nunca translgma com

a c do 1lustr� VISItante e home· neral Raimundo Sampaio; qUe íni.
"

',' OS 'principias de partidarismo de'
nagcado, que sintctisava um dos ex· dou dizendo da sua satisfação

.

,
"

I f"
e·

,: quaisquer .facções políticas, tendo a.
poente, maxlmos ! as orças arma· grandão pela flomenagem que lhe d'

, _

. penas como lretrlz sal"aguardar a
--�-�-------- dignidade e as tradições do exerci. :

.

to, objetivando a segurança e a I
tranqJ:.;lidade da familia brasileira,
frisando qUe as forças armadas

I
muito confiavam na colaboração. dos
civis na consolidação da paz, da

CUl1cordia e da segurança da nação.
Terminando a sua oroçãoção, o gal..
RAimundo Sampaio {,,'vantou a sua

hospedou o . general Raimundo Sampaio
o ILUSTRE COMAl\'DANtE DA 5' REcri\O MILITAR VISITOU O
QUARTEL DO 32° B. C. - UM BANQUE� �M HOMENAGEM A'
S. EXCIA. NO. RESTAURAt"fTE. "GRUTA AZUL"

.
:.�"7' ,-.-, r '':;;::.:''::i''l���';-i'4?\-:-:'(-��_�Vi.ajando de automo"cl, proce- Militar, realizou-se á: 20 h'

,,'

d d C "b h
'" ._ -

.
• oras, no

ente e unu a, cegou ':Jnte;l:JI)· Rést:iüi'�ntc "Gruta Azul", t;m
tem á esta cidade, ás 4 horas da banq t f

'd ". J'
,ue c o erecido pelo Prdeito

tar e, o sr. genera Rallnundo Sam· Municip'll I
. '

" ao qua compareceram
paIO, Ilustre comandante dá 5" Re···o governador I· 'd d

'

._ . ". . ,I. {a CI a e, autorlda.
gJao MIIItãr, que vellJ' em vIagem

1
dos federais "' '�d

.

d. - ..

-.

. _I •• •

- j .,Sw. ums t rcprescn-
t ln�peçao if� gua�lllçiics m:1hti. tantes da cl

.

d.
.

. . .

I
s asses conserva ora c

rr;;; .. :lO 110550 Esta?o. S. Exc!a .. , ql:c da illJj}rensa J
.

Of l' I•
-' .

- . � -"". <>calS. creccn( o o

\'�}O ucompflnhaúo eI" lll:ljoc Gá. b
..

T' _ . -,. a'MI_lI�tc, '"' ralou o sr.,' professor
bF,ls1 djl SII\'a Santo", do

I:st<'dO! J
",·0.• ·.SI'

f'· ..' • -
oat1JJ!'!{.l 3 es, que, em brIlhante

��jlJoJ' da Rcglao e capItao; Cltavun. .
" .:. . ,

:, .. '.
. I �lpl?JcoHso, com palavras de sentI.

tes, seu ajudante de ordens, fOi re.'
- -, _ .

•

.

. ,

I
mentas eH'leos e exaltaçao aos mé·

ccbldp no Hotel ElIte pelo coman· ritos ml'!"-- d h d
..

I�es O omcnagea o, te.
dante do 32° B. C" Ttc. CeI. Ira·" ccndo 11- I Ium 1 no (e ouvor � reco.

punn Xa,'ier Leal e ofidalidade da•. nliecl-ni"ll" .' I' . _

'1.
.

.

_. _ .1 L ",J ,I g orIosa m15!illO do
quela unIdade e autOrIdades CIVIS Exercito N -' I '1 d"

.
aclOn..'l. em WO a !!ran.

locais. Após O,> cumprimentos, '0' dcsa c da
.

d � ,

.. '.' segurança a nossa patrla
general' Raimundo Sampaio ,em ,.

, _ _

'

dIsse da satIsfaça\} dos presentes em

éomranhia da sua comitiva e, do ' . ,

.rec<:bcr a visita coifortadora do
Comilnda).'lte dp 326 B.ç., dirigb.
se. para ; quartel daqu�la corpora·

ção militar, onde i-'ez demorada vi·

si ta de inspeção.

ilustre militar, quandü Os reprc!sen.
tantes das classes ,adais de'Blume·

0:11.;' rendiam o seu preito de home.

nagem á um das mais hrilbants
Ontem á noite, em hom;nagem ofkiah superiores do Exercito Na·

�a ilustre comandante d:! 51 Re�� cion�. O Dl'a:Iar•. 20 �$.2r a eua
-",..-

taça e pediu- aos presentes que o Bct!�,chi, Dr. ().;car Leitão, Juiz lo, André ]\1iartin�, darlos' Sour ...

acomp'Jnhasscm no seU brinde pela de Direito da Com.lrca; Tte. CeI.' Arlindo Soutinho, Afo�"{) de OI.

felicidade e a paz da família bra· Irapuan Xavier Leal, Comandan. I vdra, Ivo Koch A.rthu� MoeI1tna11!,
sileira e tambcm exxternou os seus te do 32D B.C.; Dr. José Ribci· Odilon de Castro, Alfredo Rodrl.
agradecimentos aO .r. Prefeito Mu· ro de Carvalho: Promomr Publico; gues, Ernesto Stodieck, \V. Coa!

nicipal e aos Rrcsentes, pela sÍgnifi. Dr. Djalma Costa, Dr. Rubens tansky, Dr. azias Guimaries, f(.
cativa homenagem. O ilustre mi,lí· Wallbach, Dr.. Hcrbért Gearg, Dr. presentando a revista '''0 Vale (1)

tar, ao findar o seu brilhante di!!· Horst Zadrosny, Walter Baufe, Os· ltajai", Honorato Tamdin, Diretrr
curso, foi bastante aplaudido.. w<lldo Oue. Edgard &hncider, JaW 'de "A N��". e Mauricio Xa-rif ;
Participaram do agape as se· Porto, Nestor HeusÍ, Ingo Bering, redator de "A Cidade de Blumi ...

JUintC$ pczwas� ,tr,cteito �muo: Lopoldo eoliB. Mário da CQIIQ),{é. IlAU".
. . _ �_ -"..[1'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As conlernorações doDia do Trabalho
DOS OPE-· tar por mim. Eu 60 cedo não posso "R�sptit:ívC:is Cavalheiros?' �iio .s incha do nósso írriquiéro EU;', A terapeutjca é ',lm fácto incem. (·si:f"minh. perornçâo "clamando de

sair daqui, pois o meu ,,<'io c,tá Distintt.6's l)':Huas que calma desassombradamenre pela tútc; uma VeZ que será uma realída garnemente a data genetliãcn deste
prantsndo um roça de arroz do seco; Insignes Senhorinhas verdade da gratdâo ses cavalhejros de c. advento do _éspecialista na cjên "maravilhoso 10 de maío,

ifvesrlram-sc do.'m.-ÍQr brUhaa,
' é 'dia de festa e- a rninh« filha que é e isso <:á muito trabalho para a

�n \'
que nos o"lIjfici�ram com a sua - anu," dá uclmunlógica, pois essa a'luisi�o

.

'Tenho finalizadoú
ti,;� '-."-' i�lpuriéncia as festividades a professora, não- f"i abri a ,scú!a te.

_
o meu .vérbo nâo é .uficicntcmcn vd presença nesta ilG>Sa Iestjvidade (�lJiri1OS -conhuidos como gcnuinos-

co-memorativas ao Dia do Trabálhc
-

pro mede tid de Já .a -- tinta e a Estimo que- a festança de voces se . te lucjdo para expressar os meus de homens que !)!X'ram e oferecem nossas altaneiras vjctorjas. " > O BAILE DOS OPERARIOS DA
"fi --ilumenau, em qUE" os operarias canêta que está' Já uaneado. ia muito bôa e que se adcvj.rtarn bas mais recõndíres pensamentos. Porem a exjstcncia pela hr.urra do labôr Outrossim, na certeza de que �

-. bIunfeiuménses
--e{Jinuri�rilm no. ma A 'Fiorlnha 00 finado Mateus Í"í 'ctante. Dê lembranças para o filho da na esperança fágucíra de que ares cucridíanc. varão que empunha o sépto da cjên - ;mós sbtihl.entes de confraternidade que cazou com fi viuvo marido da Candinha c para o genro do Anjcét» pcjtável cOJlgrcgação presente, me pcs A retórica qvc usamos no estado da ofctalmo - etoríno - laringe- _ ,_I)'

:&: cÍviSniô, dãndo .,3:j_Y.lnsão-- ao seu IC Marvina do Cumpadre Chico Alfre- e para a mulhé de Artur Tolêdo que sa servir c�m ;!. sua obcqujosjdadé de ebdéem replétc é muito mais c- Icgjsta do mesmo módc presta o seu' Na noite re 30 de Abril, realjsou
gosiio e espiriro corriial O qut evi-. do. A noiva estava muito bonita que redes nós mandamos. A Rosinha' tam de me, interpretar c, anuindo os seus Iicicnre tio que a plataíórmn parla-

'I·
ÍnutÍrnável ccncurso e se mestra so' se nos salões do Clube Nautico Amé

.d�ci(lu .a magnitude c a pujança da até éra uma piedade. bem manda Iernbrança para todos e estabelecimentos- clârc, e categóricos mental' dos que desconhecem o ardêr Iídárjo a esta óbra sem ccneorrêllÔa. rica um animado baile comemorari
.•ui $olídariedadc. _. ...•. O Agostinho sacristão, que é afi- Fede abençâo do seu padrinho. da mais nébre sapjêncja, é' que atrê- e caljdejs das coruusões palmáres da Asjrn, pois, para firulJi-zar, sejam VQ aI> Dia do Trabalho, cujas dansns

Ihado da comadre Zulmira, foi que Da Comadre ve me a ".sumir esta responsabiljda mão do laboríoso homem das oficinas as minhas palavras semeadas em eam fo·rar abrilhantadas pelo apreciado,O Í'ESTIVAL DOS OPERA'RIOS morreu de uma cólica que deu, lá :Maria Dclnres do Nacisrircnto" dl c palraz neste tôm maravjlhosamen manjpuladêras, po fértil de onde possam saltar fruc Jazz �'Garcia", prolongando-se até ma- DA' EMPRESA INDUSTRIAL., nêle, nas cadeiras c " buricãrío da
t disso-nantc. Compenetrados pois, de todos os te; zazonados sem cxtertôres que ve drugada, num ambiente de franca

GARCIA Itinga diSSe que :foi de urna tac '�piD Em seguida, a ss, Francisco Jo. No tempo c: no espaço, � filosofia nessos reflexos sadios espirituais, tO nham pejár 0S frácos corações e os cordialidade" entu.íasmo.
guegitc. Eu acho é qL1efoi é de uma �é lI-falhcirós le" (} seguinte discurso se irm��a com !'. filantnrpia no cu- mamos '" .atitude scrên� de verberar a;p:rito5 conhtcido, com ogenuinos Ao nesso representaÍl!e, em todaspinga grossa que ele wmou na venda pitOl'esCO: mI dlf célebro hUffi2.!!0 CO!n1f cm uma as téses contrárias ao qUe seia dis da estirpe suinilista. as festividades COlL�agr:idas ao Diado Zé Florindo e não dessa doença

,�________ colmeia Soe eÍl.laçam {,S diminutos in tituido de argucia no pcnllOf da f. Na esp-cctathla de ser brindado do Trabalho foram dispensadas as

DECORRERAM BRII.HANTISSTMAS AS FESTllDADES-

_ RARJ;OS . DA 1!:MP'RESA INDUSTRIAl,. GARCIA

Conforme fora ántmêiado, teve lu.

gar na di.. 1° do ccrrente, ás 10 ho·

_lls 4% manhã, no =pn do Aimoré

i. (';., DI' suburbiu da Garcia, o

Jf�"d�GSo flltitiv'll, que 'constou de_

eh�rrascad,t, feijoada, tomboia, dan

ás ao_ livre e jogos reeretivos, qut

tnru:l:orreram -llum ámbiente cordial

" animado._

quç esse buticario in\(ntou para bo

�CUIDADO COM O �
-

,.�MARELAO.o Gctv�sjno,"" que é .a.filhadg do

Compadre João Anastaço, me disse
qUe (steve :ri e que o pessoar do

Garcia vi'i9 faz'; no dia premero 'de
maio uma grande ff�t� dos .a�rário.

A lNAUGUl\I\ÇÁ DO CENTRO Ré Faj(lu que o IJI"isoac t'lá muito ",nima

'. ç,REÃ:rrvo--t JlE.NEFICIENTE d� e que vae ter muita bebida e

muita carn� verde a,sada. Ele disse
- .

C�mo parte integrante do progr*� q!Ic o Gerente da Impresa mandou

Wa �estÍvo dI} Dia do Trabalho, t.cvç
malá dez rezes c colher duas, roças

.
- de fdjão mullltinl}(} para o pov.iréu.!u�,r � íJt<l.ufiUr:i,{il? do Centr!} Rc--

I
_, • ,

<:::reativo ti nenefiáen� dos !}p<:!'árío_s A gente nao pode aqucrdlta tud" que

da Empresa Industrial Garcia, cuja o Gcn·asinho. diz, ma,. porêm, -como

iniciativa consubst2itci.. uma das o- foi uGtÍça do cumpadre An3stQcio,

bras graDdi�_s I: bent'jIlcrita_s de!}b pódt'\ sê que .ei. certo.

_ j�tivo'"�o-cÍai dos ti'libàlhadorcs bIu- Eu queria está ai nesse dia para

menau_Oi. D�e""Icndo sobre a fi tomar tuna barrigada de carne fro;at

Ji81idáae d;i realiZaç!io, falou o Sr. pGis aqui só ha " xl1rque e·muito

Jói� Scllllbert Nr., que rtssa]tou o

"llfo d� jll1p0ftltllte obr� 6oçÍal,·

� .iIá em benefici_o de tooC\ os.

�rarios associados. O' orador saliw-
>

tüú. �iid:i que a Empiésa "está c&gi
-

'taiíao di 'ci>hs'thIçã� ué uiua sed�

�a o "mriífó cw'ttii, tuja- !niciati�
vem. sent'fó aco1liíii� com simpatia pc

'1,105 meo" ;op��arioCTêi:mi.l1ada a 0#

çi6 aó sr; Schubert, ó.sr. Nelson Sal:"
'de Oliveira procedl!u ii. Iéitur:z. di

'it'f: di' 'fuiidi-Çíí'O di; Cciitro, que; a�

.1pés lidá, foi as5-.ÍDarua: por todo" Oi

presentes. A iCgui:,. {I srf. Schublc.rt,
a

,

pedido �(}s operarIas, ez a c�tura
de -itma 'curlà�1l e hutnoristiá .caftjJ.

magro.

Eu tenh!>: muita vontadç de 'ir ilH'
sear. ai,

__

pois tenho muia saudade
do Grada e peço :W cúmpadrt para nnkilostomina FORtou
dár 1embranç� para todos que pcrgun

DOENÇAS DE SENHORAS.

ICAMARA
·11 • p e c i a 1 i • t á

Clinica em ger-al;_ Tra.amento pel-lhi Onda

I.

IDtra-Curtas .

COllBUltóriO: T.I,'avessa ,t de Fevereiro - Prédio PeitClf'
OP;ERA�:;:S NOS HOSPITAl:)

OPERAÇOES
D R.

ta guaI desperto� vivó interqse t pro
El'1:1<I'Ala Te

.... IIf'4D'ê�;o:B d,c- �"'�""SlU!" ..... ;1iO";{:Ol;l .hi1ariroaflc scndo a meSltla dó _ lG.!iOIl..,V .. ""'IU/. ........, ílUIIJI"""••»

seiuintC! têlm
.

RemingtoD do Paraná
(.f;X,__F.A,C.ULDADE DE COMERCIO DO PJ\RANA').

F�GAJ:..ISADA PELO GOVERNO FEDERAL
Ru� Comendador Ara�jo nO 176 - Fone, 1192 - Gu:ritib-�

.. , .

rHretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
.

,t!Qjli.,,- .71 Aç Ab.ril !\e .1.QW: .

M"�'>:;;WW;,�,�ç Zé Mat�a ; ...

,

. 'P��i:i n,; _�,:��çá, estas piar�.
crita linhas pedindo -JÍ p,,� P','-'-,

<fp,<;,. a �� falq�pa: �I;j� �o g�� da: INTERNATO
. S�M1-EXTERNA'�O e EXTE��ATO

: ma" meíh�( ..ú!k. ..
.

CURS-OS:. �(�nus;;ao - G�arda�I:lvros - AUXIl!ar d.
.

--.- .ls ..

.. �··d··· ..

Allnun18traçao - DatIlografIa e EstenografIaPef"o quo me' esc�pe o Pllp.:r e . .--

"<
, .'. ..' . . "Aulas DIURNAS e NOTU�AS, para ambos os sexos

,ser esta_9�Clto! :'" htpJ.S, po� li: escalá Aulll8 avulsas de Datilografja e Estenografia
. mun,icj� �t�.foch{\da ho�ç-,

.

-.-,- PeÇ.aDl JlrOllned:�
--

ASSEGURf, também a S,�., uma.•

perfeita-- nl\triç50 :lo seu filho, dando--Ihe
leite bom e em qtipilIidade sufjcjent�.
Para _isso; use Gr;vidina durante O alei
tamento. Ativ�ndo as secreções das gU.n.
dulas mamári;\S_ e �.e,ndo riço de sub$
-tâncias nun'i'dvaS; �sse excelente mcdj.
<:amento f,;:vbrece' a prodllÇão je leite
em abulldância e de boa qualidade.
Gravidina 6, ponanw, indispensável à
mulheJ' que a1l1amenta. Além disso, dO'
pois do parto, Gravidina faz os 01'gicie
inrérnos ;'obrem rapidamente à. ilorm..-

lidaàe, livrando-os, ao mesmo tempo,
d.9�. m:ús que comumente' os afetam.
�se ,Gravidil1a' no período da gesraç:io,
afim de preparar-se para um p"rto fácil
e l'árido, e qepois, para restaurar as suas

fôrças e garançii um bom ále�ta1ucnta,

Convêm entretanto que iall1ai� caia A

no nosso ovirio, a coopu:aç:io cficien
ti:.sima (los infimlls preços que brin
clam aos_ labutadores c

pelo empório
qUe assada e congrég" a maioria dÓ!;
obreiro; tellth d�te saudavel IIrra.
balde.

IAssim .E qne, não é cl>nciênciôsÕ
condenar .ii\. ostracismo e nem pôr a8
iéu doa passiva ingratidão-, 2 altanci
ra e �nhdalitc ajuda -de quem, com

pesfelta sUl;ervisão cdcnta sábiamcn
t� � llris�os intercl5Cs imcdial<>:; �

.'�

DA EMPRESA INDUSTRIAL
GARCIA

SélQi fabdcadíires do doce mél.

As festividades hUIll.na� que se

realizam ioIÍd:hiamentc, não pQdcm
dispensu 4) concurso valío.;o da arle

com uma "vação �tm pre*edenrc maiores atenções c ·gelíiiIez�s, quc
nos anáis da históri.l dou por finda inuito agradecemos.

Caixa de Sugestões

bulu,a cUllccpção da dela extra terre

na. Urge pois, (lue tenhámos sufí
ciente dóse dc elevac_o �abêr, �fim
de seguirmos as pégadas sobranceiras
do cfcrvccente c ll1"rlirizante mo

mnto treve"o porque pa,s�tlw, ues

ta a(Lalidadc
-

que J�;,pIJja os l",bÍtan
Ic� coDcicntcs deste planeta.

mer;!; agloIl).eraçno d� sêrcs radonais.
Com o ríbonbár clllmotOSD' dos'

do que dGà voondo.

__
Se houver· uina s�pOOiçi'io errônea

c.!� qúe seja li. malUitude da leparaçii
das bactérias que são impcrceptiveh
dns orgãos óptico!; � de se permitir
no entrctan to {JS seus congcnercs te

nham <1 a1fáta' apurava JXI�a aspirar
o l:tdôr que - se desprende el� um es

pirál verdadeiro de puro E'ter.

Com a participa.;ão Íncomcnsurá
vc] do artista qUe d!>minou os co

nltccimentqs mais c:rtrit� no que

-i:onsérne as pia� óbras, deyemos n06

confessar imoricdoiralllcUtc grátos pc

lo Que 1105 foi dád!} _vislumb.... r D�te

��A Naçã.o"
órgão dos

"Diários Associados'"

em 29-5-1943

S�n_""AMENTO FÁCIL E RADICAL culinária do nosso- eoléga c corrdigi
onário qne foi destinado a' êS5e tIe

Ilu.oudo ..,. anda descalço, em lUga.! vow mistér._
:reI onde codstem larvas do verme

Do mesmo ínódo, não se pódIO im
mqUUóstomo, estas _"uram a s')l� dos

I
.' .

lés e em 4$ dias chegam ao..: mtes- p-r a cXIgcBCla do uso pc ponte 2

tm�. Tm:nbém pOdem ser ingeridas.
quem ê distiluidn da pa;le capiIár.,e'1ã bôca em verduras contamInadas.. ..

__

Agacranco-se às paredes dos intes- E, COIDo jamais Ee· per�beu uma

-dnos. começam a sugar o seu sangue,
cura tem � elidême diistê.llci;'�ém parar. l'<m pouco tempo mUha'
'. , . , ..' ,

res de vermes estã� chupando!} seu humaflllana -c-_tecnlca de 11m escula.
sangue, envene;:}amlo seu organismo. pio, não, �c 'pcm1ite assim que baja1", por isso que V _ E� �ente tão. íraC_!}. .

dellCor-ddo, com dOres e. "quElmaçal< o vislllmhre '(j� circunspécto homo-
10 estômago", c�r:tseira cOl!-stant(;;. sapins "que:- "(é'i: () ·do.Ffôr som máctIla
.!'m fOrças pat'a traJalllar: E _v - pass�

por preguiçosO. quando e vltlma de da oXPan�ão e. déSfiÍmilÍaç!í!) dçsla inu
amarelão! Livre-se dêste mal, exJlehll
á.o os verme,; _CC..l1 a AnkLlostomina
Fontoura. Poderoso medieamer,to,
_em gOsto, mata e expulsa os vo;rmes trovões e descár&as détroJ11i1gnétic.asem'peucas hor.as. Devolve as forças,
a saúde e a 'lontade de trab�Jhar no etéreo abllbao'ádo do uniVerso dá
Peça AIÍÍtilostom'ina Fontoura pr; �eu

ll� a .máxima e rficiz certeza de QUe não esquece as menOles necessi.:t.'U'IIlacêutieo. ""
�

que {llais vale um pa:iSarihho na mão aade do, que buscam no labor O l>I!n

msténtáculo m�telial e moral.

As calOi'fas que ingerimos são à!;

que exigem o nosso shtema m6-to
m�cánic6·humano e, pôr éss_a Índh
c)llhel razão, é qu e o cscnlápÍo di,
triblle os productos _-itaminicos aO

a�a_tiSfal6_rio _d_C
qU31quer li 1,���conumiat.

espáco térreo.

Falando �c ainda da arte C'lIliDá Propriochide da
S. A. "A NAÇAO"

ria não devemOs olvidár o COllcurso

inestimável dO$ ._êrcs que retalha.-, Direção e Gerencia:
ram finalmente com a inais espe-- Rua 15 de Novembro, 642
cializada técniCll. I>� suculentos frag· (Ed. [ueo) - Telef. 109]
mentoi do gado-1'.1Icum que sabQrrc-

1amos. Redação e Oficinas;

Dos mesmo. compléxos est.:í replé Rua. Bom Retiro S.n. (Ed
10 <>5 magistrais e pi.ramidáis CODf"i HoIzwadh - ielef. 1391

I
tos que se alleX3m concom�tante- Assinaturas:

Imente-a "spccial rubiácea que foi in Ano . . .,. • .. Cr$ 'i'5,OO
fusa no I<><;al próprio dClile tapête Sam�tre . . Cr!; 40,00
.alvi-verd�. Trimestre . Cr$ 25,00

I fi d IN. avulso . . Cr$ 0,40Nas f uXOs e re uxos e nmso oro Ao" I:)omingos Cr$ 0,50

['��� cngastádo no t6r:lx cujo rumor é

I
__

o ,--

lento, 'porêm de inllép�dll: lon2ncÍlI, Inspetor ",iaj��te a-u,tori.
sruncJs forçados II permItir .a apr" zado: Otto WiJl�

Lans

Capas:
l\': 5�A • 8Al1.BADINll

11 MANTO'S N05 ULTEM��

sortiett'tU.....

Artigos de Inve rnol

t:' ...

\ . .;.._"

1-

�1IO"_•• _

I Casa Willy Síever�\ o MELHOR SORTIMENTO.

I
PRE�OS AO ALCANCE DE TODOS i

VAREJO.E AT
i�:���I�;;""�':_ ). ; ,*-'i!

·-Discos Toca-discos

A C Â D G

• Acordeon's

RIBERT� GROSSENBAGHER
AR����;-"T;:'�,':�'-:�L��"

FERKAGKN8
Comércio por Ataea�.o

IMPORTAÇÃO ..____- EXPORT�
Rua 15 de Novetitbro, 857 Caixa p...... II'

FLU.M.ENAU

BEBIDAS

PRÓPO'SITO DA

DAS 'MAT .. S,
NAU

DERRUBADA

EM BLtJMÊ·1

Meu di,tin to �n rj );011Ela,
Coni quem estOl1 ,impatl:.;>.ndo,
Pi�i-- ser e'pirito ue cscól.
Em erro- Citá jjblj,anuo

Nã<l dcftiluo Os i,'tcrc��r.s
Do (oJ11ércio in�(·ticidé1.
C{)mê quer insinuar
1"3. "A N,;�:ão", já referida.

"Engano d'"lma k,;o e cé_g;''',
Tão cmnunl no m.l..�oJo ,"ária.s �

_

Smpcitar, sem (umbmento,
E' luizõ t-enlcrari'J,

trr�rc humanum c,t)
.
Esta 'maxlllla (�J�JQ em Yht�,
Seu erro. cst;i dc·" _,l"acio.
Ab�ndónc,

.

pois. a pista.

F, "Um Leitor" tambem e,crcveu,

(:onl as. irlcia!- COl .1!i nástÍca:
- "Desl11atanmCl1iO das matasú

J.ocução bem plmnií,.üca.

P{)rem, isto é ijdmisshcl
Qu.ndo é propMit�da;
Í"a f2 dar mais força ,í

Que, aS!'oinl, erraJ•.

Mas, ha rl1uito plumidv{J,
fJuc gosta do plcJnaSfno:
Diz "Jl1dadcJ COU1 açLlC;lr��

c: teUl san.:a!;tiu.

"Uemorragia de �.IJigllt:'·,
"Uma lcsrad" dc H:c'stc"

Ci, sC' lê� constantelnentC',

Stlll que () letr�d() prútést ....

L)is�c:: o radio, UI "finte é nove

Dc Abril proximo find;':
- Sobre o rcflorcst�lncnto
O Go\'erno -

C>'tá agindo.

Muito bem, .cnhnr Mini,u--C/
D, pas� da .-\_gricultura,
Pelo gc.to p;;triIJli,'<)
Dr nOGt,-e! enver;j�d!lra,
Encetando uun campanha.
rf5.o uq;c:ntc_, no n1omcnto,
Em tão bõ� o<:-;u;ião
- A d" reÉ}or�'tall1ento.

f.nlrc a OrdelI! cê. Mini,tro

E,. d'aqui, a ação COJlanle,
\TrÍfica-sc, daramente:,

. Um conU';J.sle. -b�LU f1agra�tt.

Eu �rguto, bem intrigad,,:
Com t':'dJ santa llllrnilJadc,
Si, ncstá medida, ê>;jste
IncolilpatÍhi lidade,

Com a -ação -S;lnr.�d-r�
D""tl. comuna táo "aseI.
- L&, 110 nOrte, se rcplanl�
Êm Blull1Uláu, se de�'asta !

�
.

I·
.!i' :

pa&ic'O AnJ1�ndo Guma.

DECLARAÇÃO NECESsARÍÁ

frase,

Para evi't�r ';lIpl,M1ÇÕé$, i;éja.me
licito decler�r, para todos as cfdt�s
qu,:,_. -I!2S.. qU:l.drinllas acima, ê im,
'Iha in tenª" n�o ml'li�dr;ir e pc.
,oa1 dó Serviço- Nadoril!l da M1l1iría,
nem do lévtl que,. n",tc mOfÍlçllto Cs

-

tá prcstaiidl>, c lllBJunlcnllu, rcJe-"an
ri�dmó.a scniçoS, qUàDIO- �o comba"
te ao {iagél(}, ,ocorrendo a� impa
ludados com -Illedi=cntos e outrcx

auxiIio�.

.Não tive "inda o pra'zcr de co-

nhecer () distinto médko; encarrega

I
do daque1c= &rviç!}, que tE, enino fui
informado, um cavalheiro filJMIncnte

. educado, cientista competente e di
gno portanto de todg O acalalltclltC7
<: �tima.
Nas rderidas qUàdrinha,s cu tom

bato. apenas, o ,bsL:nlo contrasenuo
c:Lls derrubadas das matas que órIam
esta cidade, cm flagmntc transgrCl;sio
do Couigu Florestal, pondo cnl accn
tnado destaque tão rondcnavcl ,mo

malaia.
A verdadeira dcmotracia fllculta o

direito de um. critic� construtiva c

hOIlesta, do qual estou fazendo uso

com a solidatiedade de nO-Ssa popu:
j,"ção.

Pacifico Anmndo Guerrll.

GREMIO ALVI VERDE

.OIRE'li; DANSANT.

.!iil�t!�i/--�,
.

Temos o praser der convidar os

iodos tfu Giemio A!vi Verde, para
tom..e. pane lIA 50iré., dansantCl
• 1Cr I_r RIt próximo domingo,
com. iniei!} áa 15 horas no Clube
Nautim América.

Os sacias de.-crão rell<:i'var a. me

Ms com o selador, e .8 m�as ..o

gratuita�, medi:fnte li ap1�ntlção
do pagamento do ultimo talão de m<>ll

-"lili.de•.

I A DJ;RETORlÁ

DeclAração
thawit_1Oil Ú In� •• (ÀIl�

M__ .. "ar .Uf! •

J 6 •• 'Ir.

._ ..

'·H A fi N ;
.

• Pi!�'� d.r.. ddXó� IM ir Q ll� óiU,prejiidil. siic. �b
, .re&cirllJ. é(.C\uâ-l" c(lbran�lI� Ji�' tr2Uit tif.:oa ��Ilf�� ��
� ��... di,- Empr-Qi\�. OWfrónm; e�:vi�lllO(I, q:u. i. paÍlit _
4!N, lÔll ....... �obttdor� jlPt�""'lió 1Ík1tRe J. id�t�· i_
�Iií�j.;. pcnt _iifij CIH>I'Íçâs.

$�_� l" d"':W,i. _'�'
.-xPlt�ro ruo GRANDJt - 'fÃO �Àm.e-

si_n�d(� &. Oi.
ti1i4 -ia BlriR!el:Í!$.

Precisám-8e

o;;

���� ;�"�

:MA-t:HMUA .ih..uMiNXU, if'A:
1i;;\J-A liÁm>1A' t-ÁL.OO:W�

S :&

'i 1.1lANJifcmjÚlJORES A. E. G. - SÔ JL: Y-- A :PÁRA -a._ ..,.'
I . .

��·""'�':"./Â �.
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A

Numa partiaa uisp,utadissima, o �lim�ico venoeu nMarcilioDias por ó a �
Teve ·mn· descnrolr-r altamente im- te, cuja pntida teve duas 'f:í:zcs dis., ao cstacic, o que de mtlhor se pode

j:Í1'CSSÍ";lante, :; jogO' amistoso inter. '. tintas. Uma, no l° tempo de jogo em
,
exigir da futebol barriga-verde, além

municipal de ante-curem, 'entre Olim 'que cs '-=rcilcnsc, rendam por 3
..
do- ardor ccmhatjvn co-m que se em

'pico -: M.orcilio Dias. I a 2, embora os locais fossem, mais' prcgiram os jogadores em campo.
O padrão de jego tccnjco adresen

'

r.énhCI'25 da' peleja. A outra fase, teve;
tado par ambas 05 contendores, foi c ser inido cem () 2° período de jo i
além ti: teda a expectatjva, As equi go, em .que 05 .alvj-rubrcs, com sua';
pes '" 2preSentaram harmoniosamen 'li'nha' atacante mais ;zrtieulada, apio; o· quadro do Oljmpjco cumpriu

I na 'tarde de 4' feira, uma estuptnda
f"rícmance. A zaga Artur c Arécjo

i
cstrvr firme, reclamando com segu

I'
rar.ça a fcrte pressão adversária. wat.
(�ir. r.c arco, alhou no 3° tento, aliás
'1'3 . unjca falha, pois praticou tarn

'hm Lcnsacioll�.is pcfcsas,
A linha média fui o baluarte da

� I' c" fera grcná, destacando se 'a excelcn

·""O'''''''�A." i: .atauaçâo de Kunitz e [alrno, pelo
grande apoio que proporcinaram ao

-t: (:;que. Phka esteve indcriso no la

prriodo, melhorando muito na fas,c

ATUAÇÃo SOBERBA' DA EQirrP� GRENA.', No" 2° PElUODO DE

JOGo -- KUNITZ, A GRANDE REVEI.jAÇÃO DA TARDE - BRITO

A GRANDE FIGURA DO ATAQUE ALVl RUBRO - OS QUADROS
�- RENDA -- NOTAS --

. Prefeitura Municipal
.

ele BlulDenau

lorÍa, deferido.
340 FiçdolÍno Sclnvabe i:x.:ençil

construir aUlTICnto, deferido,
.

613 '\Volfgapg Werncr, licençá fl,l

.�, -

para fá'zer' rdoi"riü, iUlIte a este :i r� wnstruir deferido. I
planta dã' rfoí·rüa· (jo1" pret�ll<ie fá.; '622 Loni Schultz, pédc "jSwria 1
ozer. :' deferido.

..

I367 Hermanll ·Talmnnn,. p�de visto �.' 650 Jádoro Souza, !,cde 'Jic�nça
. ria déferldo. F p�ra construir, dcf�rico.

383 Dr. IeffersDn de Mattos, pede ! 6:31 Frcdolino S;\'abc, p�de licen

Jicençli p;irá í:úmtruir, deferido. ! ,a para. colocar plaCil, deferido.
419 }-!ef!� Grafll, pede ligação d� '11 635 Edmundo freis", lledc Ikença

a,gua, dCferido. .- para c(Íllotruir, dd�á,_;o.
440 Max Médlâ, pede redução im i 640 Fr�Je[ie() V"'tcrlc, licença pa,

.... t·
. posto prédlal deferIdo, ; r;i wnslrulr :\U111ent,), deferido.

473 Vn. Vereua Déscham[\s· idem' 644 Industria Tcxtjl eLa. Hering,
icb:m.

i Il"dc \'istori.!, deferido.
493 Jos'; Curbarii, �\tde iicença pa: 645 Industria Tcxtil Cia. Bering

veitararn bem as oport�nidadcs, as

sin"lando mais 3 tentos, paraljsando
O marcado!' cem 5 a .� pl'Ó OlinlPico.
Ncrse .2°' p�dodo de jogo, íoi apre

sentado á grande n5.si!!:tencÍa posentc

OS VALORES

1-------------

.�. 40° de FEBRE/�
'de •

d·
- ii

Ia Sim, Ia n",:�'O!!

.:Estc poderoso' medicamento, à
base de ResotcinoI·Quinina, tém
t1ma ação rápida e eficaz, desde
1;5 prImeiras doses. Com o uso
do MALEITOSAN FONTOURA
após'o terceiro dia raramente se

repetem os acessos de febre: A
venda em tôclas as farmácias.

MAIEITOSJlN
.r;, FoI/toura

E"prêsa Intermediária de ..M. L Arauio
ENC-4ItIÚ!JGA.-SE DE 'TODO o SERVIÇO JUNTO A PUALQUER DEPAR.
'P4HEN'rO PUBLWO Cf'V:q., BANCARIO E COMERCIAL NO mo DE JA,:;
��Q,. SÃO P·Nt;fLU•. PO:�'1'O ALEGRE E FLORJANOPOLI�.

.

'I'ifUl'êil Dec�m-átóriós e Na.turalizaÇões o assistêIlI�ia aos processos já enca.
�.d'oa.. - Escrit6riO:�·l?Gliça li de NovembrQ. 23. --,-1° ands,,\' -- Sala 4.

.�� Postal, 195 .:;_ Telefone 1.409 - End� Tel.: IN'I'ER -

..

.;;"'.:,' •. !
�.

.

FLORIANOPOLIS - SANTA ÇATARINA.. :�

�'--�-- 4-� ___

IIANCO DO BRASIL S. A.
NoveJn�ro

"S A T :Jj: L I T En

0.0 1�%.36 -_ BLUMENAU

--'-'-.-

final. ° quinteto at.1callte no 2° pc- � . -- ----- - - .. -- .- - o

,
�·t.� ...

- #_"9�,.����.t'!;lr.;-:t"l':.-:"-_.'�, _""'7.4 .... ".p_,.t..N." <o."',Y-i-�r�- _

-

.. "\.,'�" 'o·rw
'

rjcdo de jcgo, ccnstjtuju um

llCri�"'I'-·='�"':C��<"""'�;;:""""'a.IJ"""
,.;s;;t,�� ,"�_ ..� '_' ._._•• -

_ ••

�;m�>:::� ::,"�I:;'�::: A':. I�
no apoio â defesa c Jmpulslcnador
'da, �fcnsjva: bem �(cundado por

Hé"I'lic, per sua maestria, na distribuição Rua 15 de Nov'!;,,, L ,'0,
<lo at:lqt;e. Bodinhn foi urn esp.iu

talhe para js al'quei,,) adversário, pcis
repetiu ame-ontm, .pó, tanto tempo

1'0')
as suas mcmcravejs façanhas de ha

três al10S passancs, atuando com de

srmbaraço c precisão: Abreu, II� o;

trema esquerda esteve superior ;;;.

Nandínhn, nadjreíta, não tende c ulit i
mo ccmproretjdo, mas nso esteve á

I' ,

altura de suas possibilidades.
Na' d�fcsa 'm�rd!ense, todos tive- V/ á vista c a loi1�u ;;:·:,zo

rarn otima -atuação destacandose .0 �. ·-:'f�U.�o"':"'�":'���·; ........,:,. ,,�. ,:�:.::�t"o/r:�,it"f���=�;:

JOÃO
1 3 6 O

GOMES & DA.
1 4 B 8

R
�II

aOitlS
Discos - .EI<:lrob" - Toca-Di,,;co.s.-:- Rcfrigerar1!l:'f'-' .:- :';;;_'L�E�;S de C�8-tura - MaqlJJnf<,;; Ih- l" ·:·c .....er -- B!l'ICleU:IS ilOvas :;'"r:";;;'!::,, __ o !

.. ·\Jlres -- f o·
gõês -- ]\laicr,al para rádio - Material eL'i:iLlJ em !:eraJ.

seu centromédío ZÍco. No ataq ;!<:,
Tiâo fafi o melhor, bem secundado

por Nhonhô. Os dcmai, bens, . AS te r 01 (; S
I

do

:',-

[> ,i E \ ii � (e Qui lé r: fi i fi tt Ê, r. L (. [. : [, �� ti

l, t efes S {l r V'�. alderní1 r SeH1 rdineH�OS TENTOS

Ente é o quadro
dramático que
tantas vêzes se

depara nas zonas
onde a màJeita.

. impaludismo, se
zões, terçã, (luartã ou febre palus-

. '
. ue, vem minando as energias dosRcquerj'mcnto5 dCcp:lchados pelo 593 Arno KJ L,!;.�r, peje Isccnça, que trabalham nos có.mpos. Ago-

.

Se P�éfeit� ··'Ii.{�n:ictpal durante: .õI para éonstruir dçfeddo. ra, porém,mesmo nas rE'giões lon
ginquas onde 'cseasseia' a assis-primeiia' qui.J;I<:"� de mê's do 1biil �n Renata RC>ÓllurC.;, f'�:l·; li.! I têncla ri1édlca, é fácil combater a

de gl4'6
.

j çãd 'de aguá, de�.::nd0. !.
. maleita. dar novo ânimo ao serta-

, I' ., llejo combalido pejas febres, com14� Artur Cr�uJ, pedç viStoria, 6D9 Wolfgartg Werner, prde L·
. o MALEITOSAN FONTOURA.

déftii:io.' '. '.

"

,ença para comtc'lL·. dck'iJ(j
.

14i '��x.:, 1.iêinické, pee!e' iicefil?l" ;610 Artur Rabc E�ll. pede: lh:lç:;
pÍ.!:á' . ;::o;,siíl.ii, murQ, ddcrldo: Pira const1'Uir aunmlo, deferido.

.

250, �\i;ldo Sch(}enfeId�r; pédc t 611 Pascoa Cecatu, l'ttk lcença p:;
álinlláiniOto, deféridô.· I b C()ll'tn,ir_ deferido.

255- F��tictifo ProbA Jur. pede \·is
I

612 /{ugusto VillrÍch, licença part

c,IDeraldiNC', r(aliznr� unja excul"fão etá rntrcl:,TUc �I d;!"cçáo t�cnÍca das
a natural. E sobre Í',:;c c�pt:;;fhl. d1sci

co turfCl�t� mês, a cidade snlina de TCImac" {' Pl'cf. ,,,,'. Ileran!indlj d p'iu:!da c, !."'r!auto. mais facilll1en�
1'ubarãa, úevemlu sef, por estes dia., I ,itCl� d�mcl.2d��m1ç ledas

..

�s de· do,avrL
("fidadt. 20 dllbe l-Irfdlio Luz, {Iaqul' I FCl:LUHota!-,. U�!f 1um:ls ''; H l·cn�e CU F!) e:.: ('fjJiritci rciil!�in,s c lnisonc

la d(ladc� �CbIC as condições IYtu'a ja água provou. istas �c rCCH5PJ�G a �lní1cr llas 1'Hi:�:;j
.

1
- I A

•

S d
. . 11'1: I ' • • Ia p�.�ncJa{ a cxcursao. F .11..0 Ealr . 5. t::lXOU csento l1C: �! �(.:t[::?�; trrallc.utl r'a,c.; leais, lJlUeprn

. _

i\,f(.� dos \·jsitantcs do L,_bcra.tnric a 1 dente da parte 111isdca inhcrantc a

1.0N,GO FOI UM omto O C. A. TUPI NAO DISPUTARA' ,ua i:mpre;siío ,que foi a �cgLÍnte e' tode U2talj;!uao c]jrolil!co uo tcrm�l".
SUB�TITUTO

.' O CERTAME DA l' PIVISAo i _

Longo que <ubstituiu KllnÍlt df 1 Püdcmos informar autorhadamcnte I�._M5E&Um<=_;,"" :; c;=�·:·::;�::::�:;�t:::'·:�HU �, -

_.
.

'.
. '. . '"' m � �� !-i� tl'l __ ,Ti' .r� !f\"- f!

centro médio teve bôa atúação. con. 1IÜ5 nossos leItores que O C. A. fupI, ,
' fj .' .!i ij , �1 [,� ;é-:>'"';,,_, �ól ,,'j,,,'�, ,j·1 , � '::} 1r1 k: � .,.-.' ,,' .. 1 ", '8 if""" ,.

(i7i Laur" Miglid Kl6ck, pede,. !cguiut1o manter (} me�mo �qllilibrio : por razõ�s lu�tificaveís, deixxará de R ��'ií \"',,:;>$J" .. ':j \Ilb ::i�'df:J." I!��� m �:::: �transfercncia .,imj1. indo c proü"ão, qO' prilio.
'.

I
disputar o certUmc dic!aI da la di fj CIA. NACIONAL DE �.Er;'jROS DE VID.A E

i

dderido. visão cIa L. B D. do ccrrcnte

ano,!i
RAMOS 'ELEMENTARES

(,7� Alfredo Miche1mall, pe<1e li A PlmLIMINAR i ficando, assim na 2' divisão ; Sédc'Soc:íal: Av. Almirante Barroso' nO 81 - lUO
! - -- . _-

i Agente
no E;;tado de Sta. Catarina:ccn,a para clllbtruÍr, deferido.

.

dl dO' PALMEIRAs OFERECEU

ANTE.!
6H I lnd. Tn:tÍI Cia. Ilcrillg, pede A particIa préliminar, sputa:l

ONTEM UMA CHURRASCA- J O A O t> U I � T O
lie('nça I)ara con,tru�r, dderido. mtre os 2"'s quadros, {d v�nd(la pe - •

C;7 Amaro F. Conceição pede tralls k. Olímpico !lor 2 � ü. I DA AOS SEUS- DEfENSORES � H u!! ",. ,;<' N,.;vei·� ��h, .1 :l71 ----- ;'.I' .FOGO - n{A;-':SFOltTES .\Cm:GNTEt�[('rcneia imn. indo c pr06,,50 .<lc- ,

A dirctmÍ-a do l'alllKiras oferecel! Responsabilidade CivU Orrm]n.ls ,fcr:do. A RENDr\
. (r.f:t�n�ennte.<. �

j.� •• , ... " ..... -,.".",
- '!ói"�� ira construir. aumento, deférido. ,idem idel11'.

694 eouip. CO!llti'cial Industri.Ú <F'arta .feira, IOde MaIO, aos seus ;: ,,,,,,,,,,••,,,;=.�"�",,,,-,,,-,,,,,,-;-.,,,.,<..,,,";;:',;;;L,,:,:"". ,�"-"��.:;:;',; ;_' ':';���'Zi'õ"-��''''�:_ c: .",;-.-;& til526 José Mt;dle.r, gede: licença para: 652, Henrique Mi�hdz, idem idem
-1- I, defensores, em sua pr"ça de esporte.

...
.... _ ....._ ....._ ..

.

def 'd "57 C·
.

II . . . Salingcr, pede baixa ill1l'l. in(]. c prof A arrccadagào das bilheterias �
.

cO;;�i;::ri:�, id:: �?m,., .
'.

�66 F��n�;:� ��·�::�;t:,��;:d:c1�: : dC�C:!r1D�tlg(l Blllz"e,' pede liccn,�.
C:h"ÇOV a cifra de Cr$ 2.989,6(}. I u�cs�:Cl�:n::.il�:�;::sc:::s da Ina- �m H:� .,. .:oi \:JiS:V528 Emma.Dcekc, pede vIstona. de . cença para constrUIr, ckferldo. I

.

. .. l,hã cIaqude di'a, já se tl1ccntravam � c,·;.>
,

t··
para constrUIr, dctendn. O JUIZ

IferIdo. .'. 668 João HCImbcrg, pede vlstorl'Q I
6'1- R d I' K

.
I O" dI'rl'n"lItes c umodol"" d"'Juelc sim " tI ',...

d b
.

I
.

ti" • 5' - c.. •
,. cn e.se um COlb,ru!üil na .se!s �hüS, c 'lm matena com5 9 r l"d' I / (J (l" anckr, PC{ e ucene,! I

.

•••
' -2 ' r ugo Soe ler, Idem I cm.

t
defendo.

1 ,. j"" ..,

•

'1 . pático grcmio, tendo se lnictado as 10 1 E d
.

I
- , .

TI d530 H' K n 'd
�

I
. ·l-�lr.l _(.�cr ahertula 1.0 n1UlO def::rl Atuou o: jogo (} 5,10• Arnaldo S11v31: .

.. 'o •

(Cl\�(}l.!C�. 'ffi !:qiarii o Unl:l GlSl!) la C''Z :maot'lra p>1!a 'mprega o ou
ugo

'

e crmann, I em Ie cm: 669 Tosé Gahn, p�de licença pra' 1 .
•

. ; 9 horas, um rtg<>rosc tremo da equIpe Guage, I:Of C!� 16ü.OüO,OO. Negócio Sei';""531 H· b" '\%T'll k'd 'd
I

• , o. que t�\'e altos C baIXOS, pouco ngo. I .er erto ,v 1 O::C. 'e, 1 Cln 1 em constr"'l'r deferI·do. I' ! I 1 d o de toda- f
.-

I
�

Hiunocmu, 27-4.-46.
.

•

f Ih d
-
,.. a v -ver e, c 111 a presença. , In crm2çÓf!5: COm OTTO 'W1,LLE,540 Osw:ild,o Olinga, pede licen 1 6-1'

'.
_ I

toW, cOm tres a as c mOler lm-, •

I Brcltkopf Jnnaos l)cd� II' "a· Jos� SI'lva . . Os >cus plaIcrs. Rua 15 de Novcrnl.:m\', ::>66 (ConfeitarÍa Socher).

.

.

d f 'd � � � çortancia: anulou um tenlo leglume iça para constrUIr, e 101'1 O. ! -

..

I • .' I Após o ensaio, teve lugar a· chur.
568 A S.' A. Moinhos. Rio .Gran i

CJ,O de a,!,'1Ja dcferidiJ. Porteiro de Bude, deIXOU de conSIgnar uma
. _.

• • • .
. I'a�cada, regada com saborosa cervc-

dens"'< pede alinh�mento pi CODS' I viSlvc) penalIdade maxrma contra o
. .._

.

.....,.
• :. 50 f' Jada, cUJa reUlllao transcorreu num !( I'

.

I d d'
.

1 I Marcllro e concedeu o tento, eI,. •
tu r ca ça a, clerI<.o.

I'" '1 ti
'.' d'

' ambIente de ClImaraaagem e bom hu- I575. WiÜy Fiscller, p"de vistoria'
.

D A ODE Dl)RE(HT to per " breu, em VIS!vel lnlPe lmen , • . .-

tlcferido. '

.

f,.,... r..' . ..

.

D
.

to. Fdizmente nada disso. influiu 110
mal', prolongando-se:! IntIma reumao

j até dep&Ís do meia dia."7'9" C"I I·T· k S A d Diretor do Hospital �anta C""'ar'x'na resultado fI'nal da porfia.

!
J

.

ar os ·wep.·e . PC.' e: €o"

Além das adepto,> alvi-verdes es
li

.

.

.

C�m longa prática nos Hosl!itais da Europacença pàc;i. r-cconstrllií- '0 passeI,o,. A L' T A C
. . .

f
•

h.

.

'. I R li R G I A BORBOLETAS tiveram presentes a sllllpauca e,tln a

na.da .hat·i:i á req'ue!'"r visto tér si- Op ",. d b
•

( )'
•

I bíl N d d
." era�es :o oelO papo rms, verleu a iar

. várias pessoas couvidadas, reprcsetl
- a ata e untem tramcom:n' I'arabcns

'
..

do. intima.do a cXG;cu.tar uf�n); etc .

.

b L_I "M'h" I . .• . I� ,. -. •.. Compra.se 'or"" ela.;; �rp os ,
f tanteS da imprénsa e do rádio locaIS. o anivcrsarín natalic'io dfl c,tlfllJd"

.ção. : ujshiri ,. elétrico' para d·rurgia do cancer
. Cii1,iroiit dã.· Tub.ei:'.culose � Pneumothorax artificI'a'"

em gunlk. lotes. I "A N.ção" gentilmeute. convich.da cidadão sr. Jeão Brasil, ,'esiiknte l1f" I
585. .Fred.

.=rico. Gielow, pede S
",. �1

,
. él"viço espeCializado em ortopedia. ModernisRima Compra.d�r CO-Rst2ute de' "M..Aega se fez representar por sc�! cronIsta ta �lclade..

ça para ..constnllr dderido, Ih f t h d d E
v

Dr' '11a'pa� agem para ra uras, recem-c ega a ·os sta-' .e" M. :t;festyra".
.

I esportivo, por cujas atcnç:õcs dispen' -- "pas"agc'm pala .oRuvl.e,586 Patrocínio ,íe Oliveira, dos Unidos. - úuica no Estado. - ! $Idas ao mesmo, agrcdcce ao clube I Alf!cdo Greal
,

. :,:�i" de Làjcs, ,:SlCI'C "r:t�.cl1temticcnç:i parll. dcmo�i;:, dderido. CONSULTAS no Hospitah - dás 9 ás 11 e dás 3 ás 5
.

Of r' 1 h 3911 N '

I I
.

rI';I .. ertas a l!ugcne ) u y, ,- i
•. alvi-vcrde, na pessoa dç su dinamicn

.. ",,,:,.1 cJ�:fi C'; Clll ,.·,,,np;]nfna de sen
HamiltOft. Aye; CRICAGO, 1$. f I l\1 I C I.

I
I

presidenie, sr. Waldcmal' Dcwitz. I.
- Comemorou ontem " p",.,.l!.:�Jll i i '10 , ! tou 61'( CjÍ'O, a e:;.l1la. ,rEl,o

.. U. � A.

I do seu aniYersario nataliLio o

sr.l'
J"a n�1. 01ldi{1a C')I; ..!C i! J. "iu"a cb.

Allrt..c!o Grcal� residcnH.' ne�ta ciada- ,<;<lut!n;.(J cid.ldJ.o· sr. ln::-': Go Cornei-

Dr. Rubens Waibach de. �ro.
� --------

Gclearam pelo Olimpicll: Bode,
ao� 20 m, do' l° tempo, Brjro, ao: "A Radicatjvjdadc '''purtatilú das Termas Qujtan.Ijnhn
31 m. do l° rcmpc, Abreu �aUl S m. cerno a natural" UC,TVC S. �. !��. r·.TO dos visitantes

Las Tcrnlas ne !105Su lli:.ndpaJ ((ilHa ue tudsnlOde 2° tcml'�, Hélio, acs 14 m. e nO"2

mente Abreu 20S 41 m.

Par� o l\fa!ci!i0, AÚ!INJ lIO, 28 mi

IlUto�, Nhcnhô, a�s 34 m. c .linda
Nhünhô, aos 35 nliJllItos.� todos n(�
la lempo.

t�{l

&Íol:a eGJltiraW111 �cndG '1s�t::d;1:j pc \"Liu cc�oc'r H nCIllC da IW::�':, cultll

Jcs flCinlcs 1113ÍS iI1T�trcs das nç:.:sas 1 ra� Ainda no ultitn-j' JOl!1ingo 25

dites e, prÍncipalmcnté pda cla�'c! Tcrma, {eram \'hi ud:15 p,le Prd.

nlédica�, dcscjct:a úe ccnht:ccr c:!:�a! \"Ç1aIrcmar Btraf(.Elldli� Gll{dr�-í2.rica
, de Clinica MédiCa d� F:,(uh"'de :Na

.. --- ----- .-"- _ .•. __ -_---_.- !

r'ROJE'l"A EXL'q;" !'
d(;!l,!l de }\fedido:.l ;: no III l' dos mais

L',ALlI1klRAS " '- .-

(!c�tac2dQ" U.a dên('�'l lli.êdica renEi

S!ONAR A TUBARÃO nmtal

Recebido !)c!c F!'r:f. r. c. Cardo,e,

OS QUADROS

h,j a ��uil1(e � (omtituiçãa das
equipes.:
Oliml'ito; - "r�ldir, ArlUl' e .Aré

dL; rhka Kunitz (Longo) e Jalmo;
.Na!-d.'dlO, Bélico, lludlnhn, Brito e

Abreu.'.

E' hítC'to des dirÍRcntes dn cluhe {' i.h"trc cÍentIsta !mricic ;1 l.p.!Cnl

MardIic: --:- W�ldo, M2ru' c

'{(cnd:,; Acado, (Bwga) Zicq <: Le

cndc, Afcnsinho, Tiãrr, Nhinhô, Ar
mando, �. Watnildo (Lagunll (

que' mui ro hcnra' �\ i�i!cLH\':1 do nos

so principal ccu tro 0e turjslUlt.

"�Ulll p:1radLXO de \"\"1 ilílt: - �1 r-��'i

turCZ3: e!}li:l a Attc. r.dafril�·{'io: - ;"l

Natureza ccpÍa <! Ciél�da.
Nc finI du SéLU1c p::sSJdr:

apen:tf'i per

ne I\.Íu, Uln

inf�Hfi�ilÇ�l� ... )

"isknido qut: �C' prO'

p .. !nhha ÍClurcer
_

" •
.:l!" {unt..H,ic:l�.dtl

:t (�n,,;cilit-" c:'r,lll;zandu (J das p;d
t.d12�. A 'lca}!dade .� filh� r!n �:::!�hhfl�
O �r u:ndidc'ndo da Carriu t' PJi-
fieiras cu Pctlnpolis � donddIln.. A

lilll iC;l!hjdfld� pnrt;l1íl das T(Imas

Qu.italuHnha �erá ;'�íJ efetÍ"va conl0

I
1
1

-:- Cum o nascimento cl� U111 ro-I M J1l E I TO S II Iabusto menino, ocorrido no d iJ 10

Ido. corrente no Ho;pitaL Santa lzá- 91

bel, acha-se cugab.w-"f" .Q 'ar do i ....IJ!!'O'....._---__""!"!'..._�""

ANIYERSARlOS

João Brasil

CUNICA MEDICA Dd• Gisela Schwanse
- A dcmeridc de cntem rcgis- f

truu a passagem Jo aniversario n:l:

talicio da cxma. <cnhora D' Gisela
I

Sc4wabe, resideme na Garcia.

CORAÇX@ - PULM.iO --:- FlGADO. -- lNT1;Sn�'O\RiNS -- RE'ÇIMAT1SmJ. - DIATErtMIA - hAIO�. X
.

-.- ELEn:�Qt�RDIOGRAPIA -_..

CensUltório e Resule:n�la:
.

RUA.B,OM RETIRO, 12 -- Fone, L'.,�.

CONSULTAS: �. 8 � 11 ft dh 3 .... r. bor-ot-
Jm'enàl Salgado

(aE'DIT� MUTUO PREDIÁL
- Decorreu ontcm o anilersario �

natalicio do c,timado. cavalheiro _r.

Im'mal S�l,,;adn, maquinbl.1. r'c�idcn
te: n�5t" cd:lde. "

:P r ri' p r i e t a r i 0.'8: J. MOREIRA &
� S(Jl�io8 l\fensaÍs - " e 18.

.

.

Pdmio Maior C$
ittrn'ÁS 130NIFICACOiES -._- TUDO l'OR

______ c

CIA.

6.250,00
Cr$ 1.0(\

\

Ingborg VaJdyk

-TraJ1!'ii..'orrcu .!I.O

€elj ,.
. PartbenOd

_ ..� .. '.. ,

. O F t CI A L r' Z .Á D' O·
I . ". ..

;�i1a Comendatl'or ArMJ.o 176:� Fone, l�.l.!;� :-:'" Curitibp
. Diretor:' _:_. Dr.' 'Luiz': Anicbal Càldera:ri

Internato - Semli-�..xter:ni!:to e E;rlerp.�to .

CURSOS .o:- Primário, Pré-Ginasii4' --:- 9lR88lal e Clen·

tfficó � ,Exame de. adn1issão eiti ��ji.bro e'fevereiro.
AuI�; DIuRNAS e NOTURNAS·--

?.-�• .ao. � Pec:&JD. IU'Qllped-"'"

rente o anhersario r."ta!icio· da e"

m'l, senhnrra' viuva da: lngbarg Val

dyk residente nesta cicIade.

NASCI?".lENTO

,sr. \'� .... tor I-hJgü ll�lt:Ing3rtcn e Bt:

I �u" C:'l'''-,a Da. Wattrudc� 'Pfcifer
I Baulllgartcn. O. jntcrcsSJlltc pcquer.
J ruch-l' lOl1101l " nOI11� de Ru)'.

�{�culo apô� '. !�

culo. esta' dOCnGl
tem causado, t;(i
mundo inteiro,
ma�or núnlero de �.. i!im<".lS qu:::
rnult�s gt;eITas. r OI" i :,:�n 111€Sl110.
de!.ide lon.;;ü data, o St:U trát3.
mento constitui assun.to de gran-

I
.

dr: intETêsse para a humaniàade�
DJversas snbs1 âncias, associadas
à quininiJ, iormn eÀ'"Perimentadas
sem que nenhuma conseguisse
vencer definitivamente o teI�l'ível
ma};. Agora, porém. deSCObriu-se
uma combinação salvadora: o

Resorcinol-Quinina, que é a base
do MALElTOSAN FONTOURA

. última. palavra no combate à ma�
leita:Com o uso deMALEITOSAN'
FONI'OURA, após o terceiro dia
rarame::>.te volta a fe.bre. Amaki
ta passD_u,.}lSsirn, a '.ser urna doen
ça de facl.t tratamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Molotev regeltou a proposta amerlana
CS AUADOS ACÚSAúOS D'E. NAO QUEREREM

SUAS OURIGAÇÕES SOBRE A A(,EMANHA

CUMPRIR AS

)I,1GSCC'U, 3 (Unjtcd) - A radio
I cumprimento das ,uap responsabijj

de Mc�wu deu a conhecer, hoj", o , dades com o Rcjch. A emissora do

lllGtho pdll qual Molotov, na ccn-
I capital scvictica lrradjcu um des .

Ierenc.a dos chanceleres do; Bjg
-

F�dlo da Agencia deis, datado de

FIlU!. 'çm Paris, cpoz-se á suges- Parjs, em que disse que, aparente
tlio nerte 1t�f��Da de as,ínaNe mente, a proposta americana para

um tratado garantjndc o, desarma. C tratado' das quatro putcncjas 50·

mmt" da Alemanha per 25 anos ..

A emi�scta 2.is�e que c projeto nor �

le.tmnicamr :?Urecerja signjfjcar

SELEIROS

que. os aliados preparam-se para

bre e desarmamenm d� Alemanha.
ágsnifica a preparação para a .rc
cusa do ccmpromisso principal as

sumido 'pelos aliados á respeito da

Al<manh�, com "ocupação pro

longada, vjsando a destítui�o do

militarisml} gerrnanico. O despacho
acrescentou que "não ha necessjda.
de de assjnar novos documentos se

Os aüadus cumprirem as obrigações

nãu cumpri r as S122S ebrjgaçes á

respeijto d., A�manha, principal.
Ir,{iaC sobre a pr/Jangada 1Jjcupa

çiio do trrjtérjo alemão, com o ob.

jctívo de destruir totalmente as ba

ses du militarisniõ alemão.

(assumidas". Pergunta-s- se o novo

Londres 3 (Unjtcd) - A radio" cocum.cnto serve cerno espécie de

de ]'.f"'CiJU at:tcau, hoje, a propO!i'1 canil'3 de papel para esconde!' :a

ta americ�na sobre c de.ann:lmen· r�tira(i.l do cumprimento da. obriga.
(o da Alm"llha ,. Bugel'iu que os

I
çlio previamente as;umÍda, ou de

I
Estados Unidus- procuram evitar o Gllalqucr ÍIl�o para passar por cio

IMaHema, Comercio e Industria S. A.
SÃO PAULO -_-_

Disí.rib-uidorà para todo o Brasil dos afamado!! pro
dutos c:onf:entrados vegetal, �'ROSICLER" de fabri
ea�ã() da Companhia P:�é!resao 'Nacional "Indús:tria

\
Brasileira de Bebidas e Conexos" �';áo Paulo.

I R C<»nc�ntr�do Veg.�aI n:_aosicler" ii base tle TO
MATE-SALSãO-ESPINAFRE.

O Misturas para SOJ!8$ uROEIider" á base de
AVEIA-I..ENTILBÃ-ERVlLHA-SOJA - FEIJ.\O
BRANCO - FEI.rAO MULATINHO.

S Keitchup "RosieleY' em dÓis tipns: PICANTE
e npCE.

I Extrato tile Malte "M.ALTEMA. PURO" e Exh:a·
to "MALTEM.A� eom EspiIiàfre e 'I'omate.

C Fati:�llta de trigo maItado' "MALTEMA".
L VIC�MALTEMA: Nutritivo e delicilllf.o -- com

leite qu�nie Olt.. gelado.
E CHOMALT MALTEMA: pode ser usado como

sobremesa - no prep:'!ro de docf'S f!' 50rvi?Íes,
dissglvido no leite quente, frio ou gelado.

R FOSFO MA'LTEl\IA: Eilta farinha é um aU
mento perfeito e completo para 'al'tente9. be
bés, crianças, pessoal!! :lébeis e con.alesc�nt('q.
Riea em fosfato e sais de cálcio, esta farIDha é
um poderoso aU1iiliar da nutrição.

rt.·fJre�enlantt; ou rCJ�rc:-.cnt:.lntes J(_'

t!"i, ,ht firma re'poil','VcI. pelo pre·

,ente edital' a
- intimo para

dCW'I'1ver o ·�titulo, conl n ,aceite, bCln i.:O�

mo providenciar o resg;ltc, ou dar

as ra�ões porque não o faz, fican-
do, desde já, intim::.da do protesto

comn�t�ntc caso não satisfaça
exigtncias no p�azo legal.

as

· Blumenalo, em 3 :Jc maio de 1946
OSWALDO G. NO$JEGA.Distribuidor au.torisado para as seguintes l),[a�as;

Blumenau _ IbirlllIDe o Rio do .sul Gaspar. Brusque .

Itajaí - Tijucas: �� Sr. Walter W. n�rner. - Fone,

I .i.

1 1 '9 3 - Caixa Pos�al, 3ã- Inumenau .- Estado
'.' :p.r�cisam.�· de dois· JeleirOi ele

de Santa Catarina. cQ�piovade competaocia. Trl.far .om
.

.0�i!.. Waltter KrOCjlCr<- ·VC!lha.

Um deulhe- de- 'uma das

9PiillJli�> NU alumínio e

cozinhas

r
o Io '

I 'd
.

mo qu<: e COntr(l a o, pelo tem. dona de casa pündo um
eletncas. po que se quer, pelo· ·relogio. Uma I fomo. (Foto do BNS).

x--------� ��_

'RODOLFO HEIUNG 1': $A.
·fem. c lHazer .:.!e participar o

CUlIU'acto de c.-wunellto de
..

ECU filho BERNARD com <I

61"12. R�nalt' BJosfdd.

RUDOLF BLOSFt:;LD E SRA.
Tem o prazer de �rtlcir-ar o

contrato de C�5�mento de
má filha RENATE, com 1;1 Sr.

Bernard Bering.

BERNARD e RENA'TE
n '0 i· ". Q I

:BLUMENAU, .) dt' Maio de 1946

-----------------------------------x

Fabrica de Moveis Estofados "CRUZEIRO"
J. STL"I\ilHER J.ARAGUA' i.o SUL

REPRESENTANTE EM' ·BLUJ.\.1ENAU:
PROCÓPIO TELDES

,

Para pronta entrega, conjuntos de Sala, em VelA�� Üjpbelein,
DORMITO'RIOS, DIVANS GUARDA-ROUPAS•. �EA}lillIRAS

ETC...
.

Móvei8 para Escritórios
ARl\:IARIOS, PAPELEIRAS, ESCRIVANINHAS, CADEIRA GIRA

TóRIA E FIXA E PORTA CHAPEU.
Depósito

RUA AMAZONAS N°. 36
BLUMENAU

NEM TODOS

J.

sarfl ou de u mqL-3ch:upede.

4. que o "crdadeira nome de Tin

toretto, o célbre pintor italiano,
era Jacob Rohusti; e que ê:le ti·

I
nha o apelido de "tÍnu.ucÍri·

I
nho" (untorretto, e111 italiano)
porque seu pai era úturciro

(tintore) ue profissã�.

que, em chiclJ;O, num cirw de

variedade., o 'lftista John Table; Iapresentado como o "homem·ga

Izômctro" ,depois di engolir 20

litrs de gaz, coloca a boca o

tubo de um fogareiro, ode faz

chá 'e cozinha GVOS, e alímenta

Ãlinda com o gaz xpdido. de
seu estômago dilatano, um bico
de iluminação àurantc 20 mi·.
nutos.

llla désg,l� dedsQcsH ._ disse. li la declcração das quatro potencias�
Ajtcncin Tass, O dc,spaehl> que pa-

I
llatada em 5 de junho de 1945, á •••l1li•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!tce refletir susl'cifu oficial so1iié. I I��ito da rendição i�cvndf�ional
- • I .

' ..

. Uea, levou J.lolutav a JcgcItai' ii -da AJemou1ha.. prosseguiu \) despa-
elta�{; da proposta quando foi $UgI:. I cho, ,,�rC5Cfll.talld!l que a" "dedu-a.
rido per Byrnes, O centeudo do I

çã", ÍltJnbcm previu a dj,5�lução das

prcjjto nada apresenta de novo cm' flU'ç.as militares nazjstas, a liquida.
ccmparççâo ao que esrabelecído pc.

I ção do Estadn Maior e a paralha.
-------- __.. I çãe 'das industrias de guerra. Já é . t

Edital. tempo de f�lat. no seu cumprjrncnto,
•

' Mais �diallte dissê: "Pela primeira
PROTESTO DE ':iiIlJLO vez ..levanta-se a questão de sus

pender-se a ocupação, enquanto as

Oswaldo G. Nóbrega, Tabelião •• ._

medidas para esse fim sao apresen-
interino do segundo oficio, des-.'

d d
. -

.

'tadas COmo depen en I) tao somen
ta comarca de Blumenau, Es.

te da disposição das _7utorídadestadc de Santa Catarjna, na fôr-
alcm�s de aceijarem as condiçõ�'S

ma da lei, etc...
. �

de ,cesarmamenlo. "Ccmo pode-se
I· .-\<.••0 saber aos -quc o presente I'

-

das •

d
. . . I esquecer as J çoe, as guerras e-,

edital VIrem or; dere conhecimeato .

d d I AI h· I vasta oras causa as pc a eman a,
tl vcrcru que, pelo Banco Popular e 'd •

Ii d 'd·-. que CQJ1 uzjram IlS a 12. os a ccjsao
AgrlCl1]a do Vale do Irajai: com' •

b ·d d d
• "

unanjme �o re a necessl a e e uma
séde nesta Udade, fol·me requtri· I'. -

d d
.

. .' I ocupaçao prolonga a, �n () em VlS·
do o pro le, to, por lal ta de aceite e L' I' -' - -�

d '1'·

_.
Ia � cu:tIV:l c lnllnaçaà o mIlta'

dc'·oluç'lO, contra a firma G. nos.,
.

CO.& CIA. LTDA., desta pf'dça, do'
-----------------'-------'--'---�-

titulo emitido em data de 17-7-
19,15, constante de uma duplicata,
IlO valar t1t Cr$ 6.00e,1I0 - emis.
são da firrria' 'AUTO Mattos « eia.,
de São Paulo,., veilcida em data di::
!5"dc- janeiro, -do culí"cllte ana, cn.

do"ada pela firma emitente ao

llanco Sul Americano do Brasil S.

.\., da rcf�rida ddacle dt São Paulo,
onde recebeu 00 nO Te 38621 e, por
esse . ."tabclccimento endossado ao

Banco óra protestante, oOOt se acha
re�istrado ;ob .é CN 517,099, sendo

o Ip(Ciéntct. editl] publicado
'

.llH

�)nr�jdade rios :ârilÍofl!:tilstic<>s
i.4dic,;idc, pelo refuido. Banco pro·

t.ttnl.r:. N:ió ha rCll'.ln encontrado ()

rjsmo germanjco, a extirpação de
1

rede, IÍs remancséciJi:4 .. do. hitleris-
I

• .

d-
I

mo c o estahelecjmcnto
-

c uma nn- ,

va' ordem no �s, ba�at<!a CID pnu:
cipios demo(ráticosr".

5.

e .irreéonhcáveis . e que;· nome'

ada. :uma .é-omissão :p;!r:t Ídenti.
-

ficâ:I06, �ta, :10 aba de llleses

de trabalho txaU6úVo, consegiu

NUMERO 671

lILt1M�NAU -- STA. CATARINA - SABADO, 4 de Maio de 19i6
��.�--------------------------------------�------���-

Ad u b O s ·Ouimicos o cbete do "Dralão Negro"
i_queridO pela poliCia .

que, na epubliL'a Argentina, há 1

mais de trê5 mil bibliotecas pu !
blcs, e 110 resto da América La I Aceita.se as�inatut'as ou !cnov'f.-

til1� niais de'� vinte mil.' I' ções
de qualquer das cêrca '" 5.000

revistas Norteamericanas sôlue; ;Mo-

2. que (.)
-

\'crll1cJhu é uma das cô.· das de Homens '" Stnhoras, Decora
I -

d V" A' - ----. l'd
..es faH,rilas da natureza; e que çoes e Itrlfias, vJa�ao, n tua 1 a-

mai� de 5()�,� das spécÍcs d,,: des, Revista� Infantis,
.

Literatura

flores exisnntes no m'undo são � G.eral,· Fotograf�, Ciência. l'1'pular,
dt! tonalidade ,.ermelh". ,. Especialidades Arquit�tum, ('asa-c.

, Jardim, Decorações, Móvei!>, Ta�ça.
3. que, tanto no estado de ovo. rias, Arre !: D�eriho, Transmís!ão de

.:omo ainda na terceira semana
Radio Ceramica -;- Vidro· luJustrias,

de t1c�c'nvolv�l11c;to cmbtio�á:io I T�S, Ag!'icultura, Fi1J:inç��, :Mcca�

n homfm nao pede :icr dlStm. ruca, etc.
. .

",uido de um réptil, de 'um pas

que, há algt.ns· anes, .,. admi· .

t1i�If���r da Acacl��ia Fr'ncesa

"
..

ada
.

'. ..;
do.

.' _. . U1l!a.empreg pua s,CH1ÇD$
vlSlbndo os poroes da casa,' alI ti·

-

b
.

-

d'
.

{
.

.' •
mes cos p:tga·se om fl.r tn,,, 0.1descobriu uma lnfinIdade: de
T R 7·L·5 I .J.

_.. tlItar a Ua uc, etJ:n: )[u, re·
bustos de antigos acade�icos em sidencía dA Sr. Freithel..
dcpó�i.to, todos cobertos de P4

)C :tio,:3 (Meriàional) - .llivu1gi;
. se que (J chefe dfi '-o,..gão N�gr�"
I

...nl· �L_',1' )
no .,.p1'<I\51'1, �e :pntem, . já está

,eOO�' lnterrogado' Ilda poJiei.i do
Distrito Federal. Es!ão sentl,) espt.
rado� dois 01lctros elementos Jaquêla

j oociedade para serem acaTCâdJs jW)'
, lo a Kishimoto.

.

------_._--

R;EVISTAS
A M E R I C A N A·S!

'ilUSCHLE « LEPl>ER lT-pA,

Praça Lauro Mueller 12

JOINVILl!.

-UnlU fft.hTica de pasta mecanica. com capa*idade
�e 3.000, de registro .• Uma turbina com queda dágua
de 14 metros c()m volume dágua 800 litros por minuto.
Uma serraria, instalada num terreno de 80 lotes, mata
virgexu. Loealízado no nlUnicipio de J·a.ragua do Sul.
PreÇO,Jotal das vendas: CR. 700.000,000.

,

Uma chacara sita no perímetro urbnno desta ci
dade Com 100. 700m2, caim todas as bemftútorias. cons_
tando de 1 casa co,m todas as instalações 39 . de frent
18 de fundos, o predio. Dois ranchos, um dI.! .HI metros
por 9, e' outro de 15,50 por 9. Os pavimentos. bem como

nos arredores das construções, acham.-se clm�n.tados -
mais uma' casa de moradia. para 9S empregadps.

Mais 48 lotes contando cada um 20 metros de 6.

{rente, �om 50 de fundos - Preço de ecaltiãu.
- tJlri1á casa na Ru�. 15 de Novembro, e Jlma pro.

priedade de excalentés dimerições. .'
- .' .'

- Uma cha�ra, com 9 morgos e 1/2 .dJt, (10m tOo
d.. .. bemfeitorias, .Rito no Bairro da Velha .'

- Uma 'propriedade a Rua Lauro Mü.l1.r com
ta metrOilt de frente e 40 de fundOlil. .

- Uma Propriedade a Rua São P!lulo· ,c.m 15
metros de frente e 40 metro� de fundos, n-:!sla lN:oprie.
dade já se acham iniciado. os alicerces PV:l .,� fatura
con5tru9io.

Uma casa na Rua Amuonae com to... ati' inli

talações sanilarias por preço de Cr$ 35.000.�. . ,

- Wma Propriedade' na Rua AmuGna. com 42
metros de frente e 80 metrQA de fundos, por: el'$ .

40:000,00,
- Uma casa situada l1a Itoupava Núrte com 9

---,,--------�-�--------x mor.os de terra, preç'" de:·.euião.

Nitro .. Fosfato • Calcinados

��ÇA ESTE LIVRO!
..

-

..

DOENÇAS DAS AVES
E REMÉDIOS

�?l
-=:J:J<;<=a.�'_

Os íertiliz:tnks mais completos, cientüicamcntt: d... ·

dos, para todas as culturas e todos os sl!los.

FÓRMULAS CO�TAS
Exatlmen� compensad1lS, de :acordo «,m � exi,gbl.
elas nutritívas e cielo vege1ativIJ de cada planta., Cqn\
pc'Sições certas e comprovadas �ro culturas exl'rimett.
tais, com indicações, próprias pata o tultivo dé Cll'la,

café, arroz, milho, batata, legumes, horlaliçú, P?l11i�
rcs, jardins, etc.

FERTILIZANTES SIMPLES
SUlJerfosfatOs cálcio-potássicos, de solubilidade roequA.
da. na forma rrulis favOnIvcl a assimilação e crcs.ci·,
m�nto intensivo dos vegetais, desde sementes mais de·

licadas mudas de replantio, sl--res em gcral, aft as

planlllls :ulultas. .d

A aduba�ão COm ()(, icnilizantes de natUIf2Q qulmü:o
orJlllDÍII:«, propotv.iorut o enrifJ.uecimmto das colhc;itas
II!ID pr� c qUQlidade,

FQftW:imw.to imediato em sacos de 60 -kg!.
:r.m folhotOs explii:ativos c rccom�nd.tív:óS'·á

Buscble &. Lepper Limita.da
'. l'RAÇA LAUOO MUELLER 42 - Caixa PosCaI '154

JOINVILE

'CASA
Aluga.se, Qtl romllIa se boa casa.pmll pequena .familia, devcndc> Ifc

instalaÇlÕes higiênicos.
.

Ofertas para �RUDOLF RIECHERT. - Hotel Bôa Vista.

·VENDE"SE

108 paginas - 50 glavI!IM• .,. CI, ,. 3.00
� confra ...mbo� pOlta; �

UZIN.1SCHlMICAS BRJlSlLEUIA'; :.1!14.
'. IodoI. ,. - JAROflClliAL - t. 5. r..i<

P R O C U R .Á • : .E

--�------------�--- :�

�pena� identificar um' li rço do�

bustos, continuandQ o� 'tlémais
completuncntc :trtê\limo".

'.

----���----�--------��--�--��------��--�----
'

B.C.· Bandeira.te.
ComÍuQcamos aDi soeiO! que, nó' próximo domíngó;. di� .. '5, ha.

verá uma. 'sohét danç�tc; para a �ar �tão convi&dos.
As dan� serãu abrilh2ntada� pelo ]a:&-:Band "Bandeitintt".

VICTOlt SCHNEIDER - Pic;He�t;

Vende..sé no Bairro da Garcia um T.J�iNlo de 60
mor&'os de Mata. Virgem com 2 casai» de JRaitrira por
preço total de 50.000,00 c_eiros.

Veml .. .H m.aw d.uas p�opr�e dlide na Vila Viçt�r �Ql1dert
com & metragem de 2G de' frente ii 50 cl� fUllilOll, 'cada
um.·: Preço 35.000,00 cruzei rQS.

. FARRICA DE CHOCOLATit
, SATURNO

:RUA PAULO ZlMMERMANN, 6,

GI.E· ....BUSC·H
Sabado ás 8,15 e Domingo ;J52

•

Virginia Vcidler, Edvard Amold, John Carrol e Lana Turner Grcer
Garson, Valter Didgeon,' Robert Taylor e William Povd, cm

'

,Um t�rr�IlO sito 110& cid�(le ,de ellmboriú, com. uma asa de ma..

dcira coberta de ttlhas á bei rá . da estrada, ;tendo ; terras jbô.as !para.
plantação de aipim, arroz, bananas, cana de açucar, possuindo tambem

um ptqueno caiesal. O terreno' é cemposto na 'Sua m:tÍc>r' parte por

mata virgem, medindo o mesmo 272 nietrQ!l de Jirente com 31.190

metros de fundo, formando li. área de 867.680 metros quadrados., fí�·
canelo distante da- praia'� d�' �mb'Hiú 2 quilométros.

Preço. Cl$ 35.:000,00·.

i
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Caçando . Estrelas
• •

' -illf.)
A comedIa maIS estrelada de todos os tempos. Uma' anedota mn,'iml!fl.�

.

tàdíssima e carregada da ma.h cstrondQ�a hilariedade.:A Pf:licul� pér_
.

feita, Acomp. CompL Nac.· F"" Jar.nai e desenho' colorido•. li . .omín� .

Inform:tções Lonl O Corretor de imove!s - HEI..; go: Mais a continuaçãó da super série: "Os pçngos' de' Nyok;f '._ .:.:
.MVTH ZIMMERMANN - Rua 15 de NoveIDn'l"o. 769 - ", ,; .. , ...

' "

Fone n6 1.. .- ;�_ .J�'" "" �! P!atia;_ 4,00 e �OO - BaJ,Cão 3,00 e 2,00 - �í� <:prr. � lllÍliC'2,OO.

Vesdelle uma proPJi.rlad. imoY'el a Rue 15 ti.
NOTembro (6omeste Mreno). com 116 �te, di
Imensóee: 13 metros de 'frente por ·60 :met?0iI d. fun
dos. Preço C,N$ 160.000,00 .

Vende..e mais 3 propriedades sendo a M.Iwü�ãe lia
cada uma de 20 meb:;os d. :frente e 36 dR fUJIdos pu
preçO de oe:wião, vende se ü proprie4a4e1 tm 54par...
no a razão de 9.000,00, 8.000,00 e 12.00�O,OO or_8ir8S.
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