
Documentos secretos (tS
..,. -f'--·-

QCusça.çoes a. Russia
.,--'

c ontzopara
•

apOIar
,0 Ç{}l'l'SELHI;) DE SEGURANÇA DISCUTIRA' A RETl,RADA DO djz-se que o govemll norte Mneri

I
Durante li reunião serÁ discutida ,II:' nâr]o do governo dos Estados 'Uni A. :REGU\.AMENTAÇXO DA "Fl,i'N titutos de prevídencia afim de ce

"Ch�O RVSSO-PERS.'\ DA AGENDA DOS T:R A B A L H O S cano lião oferecerá esses d(lçllfllent� possibilidade de! retirar (1 ças(I russo do!!. Estes do<:um�()s serviram pa DAÇÁO DA CAsA pRO'pRIA" Iebrar cem e Ministro do Trabalho

, • ,

lIO CQ!I":lhl) dç Segurança das Na· I persa da agenda dos. debai�s <16: ra apoi;ar as Ilcusaç?�s pem': ccatru J RIO, 8 (Mcrklion�I) - ll.ei� a rcgulamentaçi!o d, "FtlfldaçãÓ" da

,

NOVA IORQ?E' 8 (Umted) �

\
secreto; sobre as ",legada� [nteríe- \ ÇÕfs Unld�s, IlOJl:l qU�lld!) os mem ,Conselho. A existencia Ms eiradcs

I
a RU5S!a. A reumao do Conselho sou-se (Aem no g�bl.nete do prest Casa Própria", 'cinstituida de acordo

Os E�tados UnIdos estão
_

de posse reLc,ias da União Suvjetica nos fie I.bro� daquele ',orgtanis�11 feu!lirçm \ documentes secretos americanos f�j I
hoje, s.erâ a primeira dos ultimas � cmt" é� .I"nstituttr dos. Comerciarias cem :: 'decreto-lei 9,2.18 de IOde

do l!vrq �Qntel1d(l os do.cum;ento�. goctos internos da Iran . Contudo Ise para trat�l' da questao russo-persa., dada a conhecer por um alto fUIlCIO', novÇ 1l1as marcada para <15 16 horas., unta reu;nla(> dos .presIdentes de'lns. Maio de 1946.

ntal
II li

100CIPar rapaz no he
..

o ESTt\;NDARP PAS NAÇÕESSERA' ORGANISADA UM llLO'C

LATINO-AMERICANAS
",-,,"

H I'd LI IA t· t rr d��:h��::� 8do;A;�:��:d::i�::II::�:�::,";,�;.;,:��c:;''';�,� es·�o '100·. o prou emg con eClmen o pu I I C o
_

e
InICIOU os P,aSS<lS necessarícs para ln:inter a P'2! no hernjsférjo ocjden .

U
..._

� .romm••�. '"tin.d. • fu,...,

I _. ,[ transcendental Importa n c I a
Acabaram-se as propmas

tari� em 2 de Dezembro ultima)
RIO,'J (Meridional) - Mais de lenemenre a 13 do corrente no Te- I

sem contar as membros da Comissão
lIlil delegados de tcdcs os l1]unicÍp:!Js : arre Municipal aqd, Além .dos re 1 E>.j(!cutiva do .Djretcrjo Nacional.
,cm que houve djretorio da Uniãl} ���entante,; dcs_ diretcrlcs municí I Na solenl,f.ade' da insmlação falarão

CA.S DE ,FAlUN'llA DE 111.100 A.RGENTINO Demodratica Nacional, tomarão par pajs, ccmparecerao todos OS membra" I
o sr , OtaviQ Mangabeira, que sau-

_,

11'.....
' te na grande convenção da União do.s diretorias t;Stadua�s.· do pa;rtido'j cdará o. €onvcncienais o sr, Pedra
I , . ",. d

•

I;
,

.• ' .

.

'

A nossa população estava na con- formados, as .Iirmas Carlos Koffke, Demccráttca, qne sera msrara a SO ca :m,a�!la Assembléia Cons Aleíxe, que falará em nome <10 En

tingencia de se ver ameaçada ficar' Cia, Iensen e Anibal Migueis acabam: ,,' .. ""T ',' Ilr-'.. dejro, os

.•

sres, Waldcmar Ferejra

sem pão, como já dissemos anteri
I
de adquirir três mil sacos de farinha! "

•
.

José Ameri:ca, A'j:l!nia T}.lbino e

orrnente, em virtude da angustiosa de trigo argentjno, produto esse, que I "H I Carlota.
d•.Queiroz, G representante

crise do trigo _ ri problema nume- : esperámos, não sofrerá as' influencias I
do Departamento Trabalhjsta e a

1UQ, 8 (Meridional) - O "Diario ar} da ala mOfa do P. S. D, O
I
co um que vem preocupando " go do cambio negro" que tem sido o [", j

frcpr<Í>entmte de Departamento �s

Cal'Íoca" seb O titulo "Receberam mctiv�, da. medida ddl�ciüuista �os verno nacional.
. " I t�r

.

preponderante da situação a�i. I I
tadantil.

ordem de despejo", publica em ues prcpnerancs <'fiquele, llGtel r�ncle Uva, por que atravessa' o nossa P"IS. I' .

.

taque, hoje, o seguinte: "A direção na extinção do' jogo, de cujos pro. Entretanto, hoje podemos. afirmar I.Canfiãmos em que as autsrídades

l'
o' GOVERNO INTERVJ.RA' EM

da Hotel Cassjno Iearai acaba Óe ne ventes bmdicillv2111 se e e;;tsdista qUe ;staillCl> livres dessa calamito municipais saberão agÍr na defesa TODOS OS FRI-

tifkar aos 2nxilial'e� do antigo', e Peixoto P. s�u estado maior,
'

sa ameaça, pois, ao qne fomoo, in dos interesses da ec�nomia do pova.
GORE'FICOS

atual g!!verna fluminense, q;ue re

sidIam gra,tuit.mente em SUas insta- r
,

!ações, qlle as desaçwpem até o dia

3? deste mês. Ei' a seguinte a lista
dos atingidos pela providencia: ca,'

ronel Barcelos Feio, ex.Secretario de
I

8�gurança do g<lvcrno Amaral Peixe. 'e-rnto e atual presidente riG Conselho Ad
•• •

' 1

:�:5tr;�I::a:oo ::ta:;rto�:i�o;:� I

t�abOa1he Defrandaçóes, Delegado Humberto JI. '

.

,

Guariglia Juniar, da gabinete da Se:
aetada de Sfigurftnça c Alexandre

t
I

Camacho, ex.oficiaI de gabinete do

sr. Arn!!r1l1 Peixoto e lider destaca-
I

o NOSSO MERCADO ES1:A' ABAllAST,ECJDO COM. 'I1U!:$ �UL SAerece

demde
A DIREÇÃO DO HOTEL. CASSINO ICARA!' INTIMOU OS ANTI·
G0S AUXILIARESI DO GOVERNO AMARAL PEIXOTO A DESOCU-

PAREM AS DEPEi'<1)ENCIAS

DE· tituinte e todos os suplentes, de &e

putados e que disputaram fi senaMOCRA.nOl� . NACIONAL

e
•

val

DESPESAS

d.nte Dutra em vista da exposição

i oper ariade fabrica
, .

'

Blumenau

A CURIO:::,� AVEN'nrRA DE EVA GARDl'.'ER, QUE RECEBEU TtlM, lUO,? (Meridional) � Eva Gar
I

CONTR.ATO DA FOX FILMIS, DEP.OIS DE TRA1>ALHAR NO cAS- denr, artista do Ca,�ino Çopacabana,'
não �cará dese!l1pregad�,:; Acabe �:-1 .

ser divulgado a sen. contrato c(wl.:"

I a- Foi Fi1ms por 5et� ano-s.' Eva é.

II
de 'origem mui t<l' lí�ilc'le, '![1Oi:s., I

i trabalhou numa [abri"", de tecelagem I .

,�,.� II
� Elumenau, Santa C\:!)arina, co, �

o,
I
mo oueraria, de ond,e veio lO' Rio I'

I
para atuar como artJsta..

__�_

I
O TR.mUNAL DE NtIR�MBERG,

'REUNm-SEA' HOJE
...
�

...- NUREMBERG, 8 (France. PrC5-S)
Telefones:, 1092 c 1391 Diretar HONORATO T01\1ELIN C"

,

p 1 '38al.xa osta, . I
- A despento d.a decisão' tornada

"'A..'N..O_..lI"'I_.....St..a..._C..a..ta,.;l:;;;.il..l!l........."""'_....."""B�,,"U_.....Q_u...in...t..a_F"'ei..r..3,_,9.....d..e_II-..la..i..o_de_1.9.4.6_-.N_f"••_67.4_ oficialmente par tC'das is nações
unidas, de considerar, feridO' o dia
do primdro aniverslÍrIo �a. vitoria
aliada 11a Europa, {} ·r".rI b u"

nal Militar anuncia, hoj�; que se

Nu,cirá como de costume,. :proJse·
guinaa \) juigamento d�'!'trilIlillO.

o "cambio negro" de automoveis �.;;��i=
CIAL

F

ar no

SINO COPACABANA

Orgão C!1os �'Diarh)$ Associados"I

Para b ter

'UMA ClRCJ:1IIAR DO DIRETOR PO CONSELHO DE COMERCIO

EXTERIOR AOS INTERVENTORES
veiculo>, a qual �Ô poder se-á reali

sar mediante prévia e expressa ann

eneia deste Coh�elho".
ruo, 8 (Meridion�l) Solicitarluo eJrro neves. o Elirctcl' Geral co Cnn

providencias aos interveutores fcdc selhe de Comercio Exterior GllVicu

rais nos Estados, governadores nos: a seguinte circular telegrafica:

I?
PAPA RECEBEU O ENVIADO

'r"rril<lrios e 00 P,-deito desta ca
i
"CGrn c· intuito de c{'mbater () "mel' EF,PECIAL DQ PRESIDENTE

pital, 116 sent;'do de impedirem se caUo negro" de 'lu(cmoveÍs novos, TRtIMAN

Os especubções nas tratlsferer:cias de' que lstãc sendo importados e vendi
, \ .

-

----
.

--- .los peles preços de têro estabccidos' Ciúcle do Vaticano 8 (United)
'l'E'CNICOS ALEMÃES VÃO AS-., . ,- : .

• I . .'
,1',Idn Ecn,lçe lde L.cei1CJam'ento c - O wVlada espeCIal norte ame

SIS'I'lR BXPERIENCIAS NA D h d -P' . d" •

l
e�pac os

c.
rO(11Ilo.5 Imj?crta OS) Ilülno na Santa Sé Myron Taylor

INGLATERRA' (C � C ") \" 'V E
• .' •

'. ' ,J,;. ,�O l.:1to a , ",cla.· ao �er recebido pelo Papa em audl-

LONDRES, 6 (UnÍtcd) - Vinte que determine as Prefeituras Muni! meia privcda, leva\fU um envelope
cinco tocnicos ale;n�es de propul. cipais desse E,tado tomar providen I branco. Fontes do Vaticano opinam
w ,. h � I .

"d d' d'
I

5:l0
.

a Jato, C egarao a Gl'an B .." elas no �elltI o c tmpe Ir a tram. que contem um,a mensagem pessoal
I d d• ,I,. 1

.

l' d
I _,

taula entro e dOIs OU treis dIas rCl'tllcla (e proprJci!�fje aqueles, do !Jresldent� TrUlllan.
para tomar parte 1135 eXPCrieucÍas) ,

que se farão com (;, aparelhos pro- . ---------;:;:-------....,.,...---:;-------_---

}lulsicnados dg,sse m_odc, para o :lU ':
.. -� -�

'

..

m!ento da sua velocidade. O sr.) %

M���������====-�--......::::=_-���
:"�rth�,. Voedbuífl declaraM.

qUI:.
os

Iclentl&tls 'YÍI\'io de a�orJ,,, mlHuo

com os Estad06 Ullidos e ã

uni_ã� ISovietied.
_

SEGUIU PARA OS ESTADOS j

ESTADOS UNIDOS O MINIS-]'TRO DA MARINHA
,

RIO, 6 (Meridional) - Seguiu 1
hoje, de avião, para 05 Estados Uni

do., (} almiratlCe Jorge Dudsworth

Martins, ministro da Marinha, que

viajou acompanhado ela esposa t: do

:iljndante de ordens, O ministro vai
retribuir a visita qUe fez ao

Bra!si! � Sec�etáriQ d.I Marinha norte

ameneana. -�

RIO, 8 (Meridiinal) - O presi

de metivcs apr..ent.da pelo minis

Irc ipfuirw da AgriculturJ', assinou
G d�eto autorizando o go-ve.rno te.

deral a intervir no Frigcrifico ":Bar

bacen::", Icmlisado na cidade minei
ri> do mesmo nome. A propcsito in
forrnac&e que a g'1Vemo i;nten-ir:Íl•

CInema, fHll tedos os frigorificos que de

sc1:",d&Ç4m as su�s determinações,
pi'ejudicando o abastecimento de car

k!t- - á, - plfpul'�ção .

NO MOMENTO NÃO JUSTIFI
CAM SE OS AUMENTOS' DE

Ri&, � (Meridiinal) - Relativa
inente aa pe�ido do presidente dI>

Conselho. Superior da Caixa Econo

m�cas refe";O(1tes a retribuição �os

<{ir"tores e membro3 das, Caixas Eca

n.CImicas de Santa C�tarina o Minis
tro ela Fazenda desq>3chou afirman

de "DcÍxa de dnr a minha, apro

,
vação aos aumen-t<ls que não justi

; ncam-se no momento, em' que " go

I
vem!}

rI'.ro.,.m.
cnda e fa!l a

comp.
ressão

das suas pr�prias despesas, o que,
deve ser imÍladc pelas autarquias
e entidades paraesf;atai�,Dr. OTA'VIO MANGABliURA

Com palavras não se evitará a guerra
IMPRENSA AME,RICANA. AO 1UNISTRO DA MA·DECLAROU A

ESTA' EM S. PAULO O GENE.

RAL . TRaMAr HARDIN
,Rj]>.,'1'IA DO :BRASIL

Chicago, 7 (UnÍted)
c

-�Cerca de

mIl pilotos e cO> pilotw..� Conti

! Miami, 8 (United) • O Almiran.,
nental Wé'teIn Airline" �eV�o en

Sãa Paulo,' 8 (Meridional) • Via

trar, em greve, hoje a noite,'�Il�OlIocan O PAPA VAI FAL.">R PARA O te Jcrge Dodswor111, Ministro da Ma janc!!},e mavião espeçial da exercito

do a paralisação de toda;�'t! trafego TY1UNDO INTEIFO /" flerte americano 'chegou aqui a ge-

l • ,. ", flllha do Era.i!, dcclaruu Gntem, nll- I Th
'

",aclonaI tra�.tlan:tlco ��em.p:rt'Sa),
. nua., omaz Hardln, da Aercnau

•

I' h
. ".. VATICANI.7 (Fwl'cc PrFss)-, ' 'd c'E ' U 'd •

CUjas ln as cob.rem O' lO'I;I.l.d,e,
45 ! ma entrev15ta concedida aos joma uca' os, staoos nI os e prenclell

mil quilometms c será::;;í.t. a pri
O Papa pio XII irl!diar;í um discur( ,

.

�
,te dos setviços aerovÍerios "Taca",

, ;
d' '\

' '>
h'·'

. I .

12 d
• . hstas. qUe nao são p;.lavras () lnstru

! I d d'
, •

melfa greve "Plotos

�M.: ...

'

•.....
l

.. stOflo/
sa ne dIa o corrente na cenmo i

. o qua mante a gIIena IIIglU a

dJI aviado comercial n1tte. amer.Í nia da coroação de São Pedro, ciri mmte com ql!e se evitará as guer famo�a linha eérea entre a India e
• ,

"'IU )
cana. !:w', gindo-se aO mundo inteiro. ras, a China. O genu31 Hardin perma

·;.,.!it, • Recerá nesta capital :.Iguns dias C5

tudandQ r}S progressos. dn aviação
civil e militar do Brasil.

Quere que estes o e s

ucida os por Franco 1
Al'lIQUILADOS os ARGUMENTOS

QUE
.

OSR. VALADARES A

r·RESENTOU EM SUA DE.

FESA.

•

seJam,
RIO 8 (-Mcrldionál) • Todos os

tt!ücia de gré\:e pl'itnivel peJa lei, jamais comentam.
-

C!HTl grande desta
vigente e li qual talllbcn; permite que o discurso ontem prenunciado

. I" ei'lpulsr.o de f'stran..tteirc�. Dig;e!
na ÁssembIéb CanstituÍ!1te pelo de

,

Santos, ·8 (Meridio�aJ�� .":..'/0 Mi. anti patrIouca , �ão, qucrh� acre-
I Cj\l\õ ti�:na visto I1�S d6cas muitits putado de Minas Gerais Jorge Bo-

nhtro do Trahalh!), qUi' l!I.:c.oo..

'

Ira Se ditar, que 05 tlsHVaGorcs n30 sen c,pnholS entre o. trabalhadores da ., '

_,f!f';
.

mfaclo Lafaycte de Andrada respcn
"qui, falando no Sindi'!if'&.'.pos Es tissem do mesmo modo e que só li. PmV!1wlr,d'n,te ];,,,;crilo oilgu,n" ! d di d

•

. �
_

_

. -. r - {en o ao
-

5curso- (} eX-·lnterventor
livadares, disse que ti ó àIi cs·mal aéonselhadus terÍám tomado tr:;balhamlo na ,,�tiva. Per"untou d M' B d- V I d n.

� b 1
.. I

b '

I e • lnas cne lia a a ares, v.

nao para :ece er pa ma�; tam a caminho' qne não ccnslllt3va 65
I
cr.tlitJ: "Lucrem que estes homens se cementarias em t�rn(} do discurso do

bem querIa ser d�sallta ,Isso, inteIe"ses naciGnais. Di.se que cia jam depertados pap <erem trucida I
.'

.

,'..,
. .

�, '.' .' .. • f·.' I '

<. •

J dttputada Jose Bai:!lfacla referem-se
e.ntretanto, tlao �mpedla ".".de

..

,diSCO>I. t
mava 'os estIvadores

3. rà.le"a.,o POIS. do, por Franco?".

.. '.'
.

.
. _

• ....;..... ....
'

, " . , . � ,

I
. prInClpalmente ao carater d.o aml

dar da. atltuae do. estL""<ICl'es -clt) a sua atItude era polItIca e l11<1cua .. ,----'.. ------- J ..
d .:iiI." , •

, ,

'

•

I .

•

.

" gutlamenta total de todos os arguo

porto.
e

s:!nt.os, lecllsanq(1ilS.S'e...•. a.,
o

..

pe.'l.nD'.
caso. Tena. dl�se fmalmente., que

FO.I E.XECUTADO O. l\IIAIOR QUIS, '

.

.'
'

.
' .. '.

.

- .

'

. I !
mentes apresentados pelo sr. Bene

raI coro Os naViO sespanhO!�.: Fr:tsou ser absolutamente franco: se o' es- LlNG HOLANDEZ
,

,

.'
'. ..

. .

·

I dito Valadares na ddesa do seu go.
com franqneza, que o Br;l'$ll esta.,va tIvadores 11"" ql!IZessem rcconsidc, HAIA:, 7 (RraHcc Prc..), - .o\n '.

�
•

• , ",*!. • , "

'

l·vemo
de Min�s GeraIS.

preso a

compr�.:russo� ln:er.:n;!c.10.'.!l..
11

....
1S

,.
ra

..

r � SUa atlt�.de, estarI<1 dIante de
i t�n Iv.iUS5Crt, ex-c�,cfe do Partido Na-

...
_._. --

.

..._....,..--.�.
_

e qU!!l_'luer dificuldade l�jl(I$ta pc. medld'ls energl(:'1S da governa. Lai clonaI 5cdalistll Hokndcz, foi exe
o

.

los estlvad?l'cs do eumpnmentl> d"" mentava dizer, pOTém, quc, ao eon cutado czta mauhã, Muosert colabo oC<lpaço.o> senda, considerado o prin
, .

f
• • .• ., • I I '

mtíiso� qunvrl}!ll�SSoS, !lJma.Ví!, ,I:lçao ! ttaIlol terIa Qj1; coruldera; ;I cx�s rGU com os alemães duraI* toda a cipal Pllisling ho!auúez _,

DISCORDOU DA A'DTUDE ))OSO J\.oUNISTRO DO T

E;STlVA PORTO' OE S,'\'NTOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Data

ruz erme· a
I

raSI eira
FlLIA'L BLm>ffu�AUDE

Exercicjo 1945

LIVRO "CAIXA"

Histórico

Janeiro - Saldo do exercio anterior
Renda de correspondencia
Pago a Siewert & aia.
iGlem a Caixa de Esrnolas

idem a firma E. Kicckbmch
idem a João Vieira
idem a Maternidade Blumcnau
idem a Casa Borba

Balança

-:

l.pev�re(rEl - Saldo

Renda de Correspondência
Pago a Rodolfo Sutter

idem ao Hospital S. Izabel

idem a E. Kjckbusch
idem a Farmácia Sanjtas
idem a Gar!os KoftRe

idem a JO'dO Vieira
idem a ItelviRa Paulo

idem a Anjbal Mjguejs
idem a Padaria Sochers
idem a Casa Peiter

jdema Herrn , S. da Silva

idem;tO Hospital S. Izabel

idem ao mesmo

idem a CÍa. Iensen

, '

Marçe

Abril -

�:�-�- -

0':\'i;::?!';�,

idem a mesma

idem a mesma

idem a mesma

Balanço

.• .!:.'
...•. -

Saldo

Renda de correspondência
Pago' a Ellinger & oia.
Pago a Caixa de Esmolas

_ _idem a João Vieira
idem a José Coelha. de Avil;
idem ao Atelier Paulista
idem a Car'os Koffke

idem ao Hospj tal S Izabel
idem ao mesmo

idem a Casa 43

idem ao jornal "A Nação"
:ide"" a aia. Jensen
idem a mesma

idem a mesma

Balanço

Salda ,transpr'!êado
Renda de correspondência
Pago a Farn�ácia' Guimarães
Hem a Car!us Koffke

idem a Farmacia Central

idem a FafRlada Catarinense
idem a Caixa de Esmolas

idem a Casa .Capital
idem a Farmácia Glória
idem a Willy S:evert

jdcm a Ellinger & cia.
idem a João Vieira

,
idem :l Alberto Soares

idem a Cia. Jensen
idem a mesma

Balanço

f
"-.' ..

.I

Sa�do

Pago a Envin Belz
,

idem ao Colégio S. Antonio
ide ma Caixa de Esmolas

idem a José Coelho Adia
idem a Francisco Venando
idem a João 'Vieira
idem a Farmácia Odin

.

ideRl a Farmácia Guimarães
idem a Ellinger & eia.

Balanço

Junho

"

r

Saldo

Pago a Ellinger & Cia.
,idem a :Il.ieardo Reckelberg'i
,idem a earlm; Koffke

•

idem a C;'ixa de Esmolas
idem a Elsa Lohr

idem ao Hosn1tal s. TZabel
idem a Farm�cia Catarinense'
idem a João Vieira
:idem a Egolf Kreuzer

:Balanço

Doc. m.' Débj to

18 744,80
32,00

1

2

2a
3

4

5

18.776,80

JUlho

Crédito'

168,00
20C,OO I10,00 I
200,00

I52,00
100,00 i •

18.046,80 Ag<Jsto

18.776,'JO I
( 18.046,80

8,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

52,30,
261,00 I20,00
333,80 I
25U;00
200,00
1('0,00
BO,OO:
24,00 IJOO,OO
20,00 "

I CO 00
. AgCsto

,

I100,00,

22,4°114,40 I
26,00
24,80 I

16.326,16

18.054,8018.054,80

16.326,10
-

8,00
.

2

3

4

5
6

7
B

9

Ia

II

12

13

ISS,20
4CO,00 Scternb .

200,,00 I90,00
1.000,00
295,00

30,00
1 CO,OO
2Q,00

200,00 I
24,40
24,80
23,20

13.737,50

16.334,10

Outub.

16.334,10

13.73i,50
H,OO

2

.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12,00
200,00
29i,00
583,GO
200,00
340,00
884,40
100,Oe:
306,00
200,00
20,00 Novemb.
48,00,
24,00 I

10.536,CO

100,00
200,00
200,OC
50,00
20,00

200,00
15,00
35,00

206,60

D�zcmbro

13.751,50 13.:>51,50

10.536,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.5C9,40

�o 536,00 10.536,00

9.509,4c.

2

3

4

5

6

7

8

9

264,20
20,00
220,00
200.00

3CO,00
100,0')
227,10
200,00
80,00

7.838,10

f-�·'-r#�·(��;'r
-

-.''C"�----;;;��i<:;
"

-����,�_:"'\ 'u��:T-����5f{��lIJ<:

�a!do
DonatÍ vo feiro pela firma
Kander

Bago a Carlos Kof ík e

idem a Cia. Iensen
idem li Caixa de Esmolas
idem a, João Vieira
idem a Eri<:k Karmann:
idem a Oscar Krucgcr
idem ao Dr. Renato Camara
idem ao Hospital S. Catarina

Balanço

Saldo transportado
Pago ao Dr. Arminio Tavare,
idem ao mesmo

idem a Ellinger li< cia ,

idem a Farrnacja Gt:iinarães
idem a Farmácia Central

idem ao Colégio S. AntoPÍo
idem a Farmácia Catarjnense
idem li Carlos Kcffke

,idem a Farmácia Glória

VISTO

LUIZ NAVARO STOTZ

Presidente

Transporte
Renda de Correspondência
Pago a Amalia W. Damasio
idem a Rodolfo Sútter

idem a Farmácia Odin
.

idem a Caixa de Esmolas

idem a Casa de Moveis ��smark
idem a Alberto Soares

idem ao Hospital S. Izabel

idem a Farrnácja Guimarães
Balanço

- Saldo

Pago li Farmácia Ellinger
idem li Farmácia Odin

'idem a mesma

idem a Farmácia Cat�rinense
idem a Relojoaria Ca tarjnense
idem li João Vieira _

idem a Caixa de Esniólas
idem, a Farmácia Guimarães
idem a Farmácia Gl.ória

idem a Victor Probst & cia.

idem a Edmundo Pacheco

BalanÇo

&lIdo

Pago a Farmácia Guimarães

idem a Farmácia Ellinger
idem a Caixa de Esmolas

idem a João Vieira
idem a Carlos' Koffke
idem a Maternidade Blull1cnau

idem a Farmácia ElIinger
idem a Erich Karmann

Ba!anço

- Saldo

Pago a Farmácia GuimarãeS
idem a Carlos Koffke

idem a Caixa de Esmolas
idem a Casa Capital
idam a Farmácia' OdÍn

Balanço

--'- Saldo trans1Jortado
Mensalidades cobradas

idem idem

Pago a Farmácia Guimaràe.
idem a ,Caixa dé Esmóla';
idém • Dr. R. V/nlbach
_idenl a Borba &. Riclla Ltda,

idem a Farmácia Ellinger
idem a Relojoaria Catarincri.oiê
idem ·a Companhia Jensen ...�.

a CarlOs Koffke ,��,idem
idem a Rodolfo Kander ,'\!,'
idem a Hospik'Ü' Sanla Izaoel"

idem
iJem
idem

a Escól. Agrico'z MunÍí'üml
a, Farmácia Central

a João '\�ieira
Balanço .

..��.
Blumea:lu" 31 de Dezembro Ile 1945

9.509,40 9.509,40. _. ,DR. LUIZ STOTZ

Presidente

7.83S,lO
Rodolfo

5. DOO/la

2

3

4

5

6

7
8

•

100,00

271,50
200,00

200,00,
2.

325.eO I
15.00 :

5üÜ,OO!
,

.

133,00
11_094,60 3.

12 83'J,IO �2, 838,10

'11.0114,60

2

3

4

5

6

7

8

9

,'-

I

230,00
25C,OO
475,00
55,00
360,SO
258,80
250,00
190,00
o 82,(iO

3.152,30

CONFERE

BRUNO HILDEBRlI,ND

Tesoureiro

para se rransferjrcm livremente
de cidade em cidade; e que, por
. -Uma Inhrica de nasta mecanica. com capacldade
Isso, quando qcerium evitar o

F'

de 3.000, de registro. . Uma turbina com q uédu dágua
de 14 melros com volume dágua 8UO litros por minuto.
Uma serraria, instalado num terreno de 30 lotes, mata
virgem. Localizado no n.unlcipio de .Jaragu,l do Sul.
PTeço total das vcudas : CR. 700. OÜU,OOO:

Uma chacara siLa no pcrnnetro urbano desta ci-
55,50 roco", por exemplo, foi dc'co dade com 100. 700m2, cem todas as hemteil ór ias. cons
110,00 berro por detetive, depois de tando de 1 casa CO,HI todas as Instálações 39 de fi'ent
40C,QO

I
um ano de Ím'e,tigaçõcs numa

IS de fundos, o pre ,HO • Dois ranchos, um de l\:l metros

'200,Oe' densa 'floresta do Estado ele 111- por 9, e outro de 15,i'}O por n. 0.3 paviluentos, ben1 COlno
no:> arredor.es das cons(ruçGes, achal'� se cll�wnl.nuos

250,00 diana. l11ais u}ua casa (le moradia para os emp!·c�::'i.dos.
250,70

I Mais 48 loLes contando cada um 20 .nlelros de
16,00 P R O C U R A - � E frente, com 50 de fundos - Preeo de ocasi(ts.
18,00

- Uma casa na Hl.<r. 15 dc"Novcmbr0, c uma pro.

4 774,10 J uma empregada para se",i\os do priedáde de eXCelentes dim,cnções.
- Uma ChW:'lI':l, com U morgos c lí� de com tOe

-,---�-�----'- rnesticos paga-se hom crdcn,,,lu. das as h"mfdío!'ias, sÍtO no BahTo da Velha
6.601,30 Tratar a Rua 7 de Setculuro, re �, Uma Pro]Jricchide a Rua Lauro Mu�ller CODi

sidencia do Sr_ Fresche!.
-

13 metros de fre:n1e e 40 de fundas.
--_-_______

- Uma p�'o;}1;i,nladc a H.ua São P9.l1Io ,com 17>

48,00
SENSACIONAIS REVELAÇÕES DE r metros de frente e 40 metros de fmtdos; n�st.:t pI;_oprie_

DOIS CIENTISTAS SOBRE, A i dade já �c acham iniciados os al'iccrces p'iI'a a futura
,
COl1stnlçüo.

_.

� Urna casa na Rua ..:-'\nlazo1l3s conl tuuas as ius
Perante a' Academia Nacional d•• Ilalações s[!nil:lri3S por preço de C1'.j;' :35.(')00 no.

C'ência dA" d N -I '- Uma Pi'opriedadc na Ena AmnzGnf,S com 42
,200,00 d'

a menca o crte, os

I metros de henl€ e 80 metros de fundos, po'.' C'r$
40Q,OC I

r5, H. C. Sherm2D c H, L, C�m 40.000,00.
743,00 pbd, da rIniversidade de Cclumbia I - Uma casa situada na Itoupa\;a 1\'t,�'te com {)

390,00 2presentarJm o resultado das e"pc morgas de terra, preço de ocasião.

1.795,80 riencias que fizeram ccm a vita-' Ves�le se uma pl'üprjedade imovcl 11 Rua 15 de
mina "A". Provaram que a elevação Novembro (sümesi'e ternmo), com as �eguintes di

4.774,10 do consumo domésúo dessa vit2- ,mensêeJ:i: 13 rneh'os de frente por 60 metros de !lln
, dos. Preço CR$ ISO. ü()O,üi}.mina ex�rce decisiva Influencia 50- 'H d

.

3
.

d dy eu e, se maiS pl'opne a es sendo a medicão de
ore Oe crescimento e aumenta prcdi cada u�na de .�O metr'?S de frente e 3H de fundôs por
gicsamcnte c índice ce resistcllci.a preço ue ocmn<j.o, vendê se 2S propriedades (;m separa..

120,50 do crgznísmo humano, retar;;!ando o do a razão de !J.OOO,Ou, 8.00ü,OO e 12.000,00 cruzeiros.

100,00 tilvelhccmento � prolol1gdr.do os a-
i Vendes-e no �p;j}'ro da Garcia um Terreno. de 60

2eo00'
.

. morgos de Mata \f ngem com 2 casas de m.udell"a por
,

I
nas de "Ida. Ccmo se sabe, a VII:! preço total de 5,O.OüO,OO cruzeiros.

110,00 mina "A", enccntl'a-:e em alimentes Vende se mais duas p�'ullrie dade na Vila Victor Konder,
, 20,00 I como a manteiga, figac1c, gema de com a n,errag'Nn de 2L de frente e 50 de Lmdos, cada
1.245,30

, ovo, cenouras e nrduras, No Brasil um: Preço 35. GOÚ,OO cruzei ros.
" ".c '" ,.,,-J

---'.-�---f..__ 1 onde é evidente a CHeneia vitami i
1.795,80· 1.795,80 nica no regime alimentar comum,

I Um tcrrenc sit,. lia cidade de Cambori,i, com uma c,Sa de ma..,

_______...J.__ I

êS5e prcblema foi ".at!�[atóriamcnt�

",
" ...

J 1. [194,60
54,('0

10

11

12

]3.

14

15

16

17

3.152,30

350,00
20,00

75,0� I200,0
100,00 I

80,Oe
I 6.

500:00 t
70,00

.

6.601,30

11.148.60 11.14'8,60

6.601,30
260,CO

2

ii

4

},
6

7
8

9

10

11

6.601,30

67,00

200,OQ

4.774,IC
1

2

3

1

5
6

7

8

797;30
200,00
200,00

4.774,10

1.795,80-
1

2

3

4

5

1.245,30
4.610,10

800,00

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
.� -:

�:oIucionado pelos técnicos da Ir:var.: p!antação de G.ipÍIu.! arroz, brrnan3.s, cana de açucar, -possuindo tambcrn

Esses ",pecia-listas em nutriçiio cncCll um plqt1CnO CafC501. O terreno é cemposte !la sua n:aior parte -por

traram - �pós lengas p:::squizas �_ ln�t2 vi::gcrn, ITI!;:dÍnc!n o nl�sn10 272 E!=trüs: de frt.:ilte COIU 3'..190

BO,OC, l
uma fórmula cÍClIt;Iicamcntc Da Im melros de fundo, fOimondo a área de 861'.680 mcUcs quadrados, fi..

400,00 ceada (!laminada Ccmpjexal qt!� sob .:;.n<;;; dbLlnte d;1 prb de c�,m];o;;j.ú 2 fJuilometro"

!l0,00 a< fórma de tabktes, supr:! as rdei.l Prtf:O Cr$ 35, (l(lo,OO

100,00 ções CCJUuns do tCM �xato de ,·itu'
I. _.

_

� _ ,
. ,...

J� I nfo.illa-cocs Lon, O Cone.or de; imovei.s -- HEL�
273,00' mlfl2S e �als tnlnUalS 1Il i�pensa- MUTH ZU\U':LERnlANl" ._ l\mt 15 de Nov;:nibro, 760 _
105,00 veis" 1:!Utl'jção pcrfcha. I Fone nO 1,467.

4iC,OO
50,00,
85,00
50,00

2.000,00
. 73,80
600,OC,

2.288,50

6.655,30
,

6.655,60 �

------+--1

VISTO,
B!umenau, 31/12/945

BR.UNO HILDEBRAND

Tçsoureiro

ANIVERSARIOS li D", \.'iT,llly Gl..tz, Cf.Ill c nascimen.
j

te- de urna !inda bi.imb!n,]� cccrrido
11<1 dia 6 no HmpiuJ Santa Izabel .

As nf!SSils can_gI".atuJaçÕt"s.

I SI:.1VAL NASCmE:\1TO

I Ce!l1cmcrcu ante ornem G .�"i "d
I vcrsádc 113t:llicj{J r: c:;í�r�Eldc jnYCIH

que, no Tcrrj torjo dü Ab�k:l� \ S;nyal N;JsQir\�atC': if.']nl)rt�:!d(} J10

ubsulutamcnrc n:iu Jd Inn ...;-! nosso COmerCIo.

I
! �H:,"HNA MARGOT

que, no munrlo inteiro, (I pd� 11 CCl111JIetau dia 7 .ma·� um ;1HO "tIe
mciro €scriror ;1 i.sar a lll'ít1l'i '11" f li'

. •

• -1'
-

� �:.
t z (xHknn2- � g:�hntc lTIC-

na- de escrever, o tL·kúlDe c: ;J; r.l�L1 ]\.fargct Sclup, (.��in.·mC!:3: EJhi
,I i tafoue foi Mark Twain I 1 I ' ,

. 1� 11 (C (::trm:!C!c- c:!v:!-ihcYro sr. Ger

1.

cas .

que o numero de atemos ('xi:;,
tente, num cubo de matéria OI'

mano f",J:Jup, ccnLdtWHiü
an te crn IbÍ!':.!II!.:l.

-I.

das, que cresce nas rochas das

cachoeiras e é fio rica de: s;'d

que Os [ndjos extraem dela e;

'sa subsraricj.i, 3 qu.il utj liz.un
ern sua alimentação.

NASCIMENTO

Acha-se enriqulcid" c b,. de sr

Arnu Glatz P.. de �U:1 CX1l1;) cspos:

,5.

[) I)

Xm\illO
'

jumento.
PARI;,. RADIOGRAr1A DENTARL·\S

11 l.'iAUNü§ES A' DISPOmçÃO DOS
�,:NÉ;'�. JfllL:D!.{��-"§, fj} -·�'})f.-�',r."rrIS!rÂJ�.

que, há; cerra de Ut11 século,

quando era inlLma a procrra
. do ouro na Califórnia ;}I bancos

tinham permissão l�O' governe

resgate de suas Dot<-IS por ouro,

muitos deles se iix,,,'am em 10-

cais que eraIl1 vcrdJdd ros escon

derijos; c que o llank of Mar-

VITAMINA "A"

deIra coberta de ttrIlas á beira da eStrada tendo para-11'1'1".:15 bcas

fabrica de
J. STl:\GHER JAHAGUA' LO SUL

EM BUJlUENAU :

PROCóPIO TELLES
Móveis para EscrHorios

Para pronta entrega, conjuntos de Sda, em Veludo e em Gobelein,
DORl\UTO'RIOS, DlVANS GUARDA-ROUPAS, PENTEADEIRAS

,

ETC_ ..

REPRESENTANTE

PAPELEIRAS, ESCRIVANIN!IAS, CADEIRA
TóRJA E FIXA E PORTA CHAPEU.

BLU1\:IENAU
Depósito

RUA AMAZONAS NJ. 36
i_i,Il'ill:-Va"iII-B"!!í"'ijtlfili'liiil€'''III!!l'l!;:iml:!1l#ra.iIii*1f:fij"f*t!!al:*õQ'_8l'lU,���'�,�'�!J,mIl- '2** 35ij�:#§f&lTb1iflifinMiii"PM% ih j M

ARMARIOS,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, lcR9i��GUROS DE VIDA E
�.'

.

RAMOS ELEMENTARES
" Séde Sccíal: Av. �<\Imirante Barroso nO 81 - RIO

Agente no Estado de Sta, Catarina:

o Ã O R T O

�CUlDADO COM O .fi
.

,...,.

.�MARELAO!
5RAJ�MENTO fÁCIL E_ RADICAL

�tUldo V. anda descalço, em 'luga
res onde existem larvas .do verme
lnquuóstomo. estas .�uram a soía dos
.lês e em 45 dias chegam aos intes-

• �s. Também podem ser íngertdas

II
,�eliI. _bóea em Verduras contaminadas.

• ,AgarrB"!!o-se às paredes dOS íntes
i eínos, começam a sugar O seu sangue,

11
"em parar. Em pouco tempo milha
res de verme; estão chupando o seu

f sangue. enVél"lenando seu organismo.
.. F: por 1580 que V. se �ente tão fraco.

descorlldo, com dôres e "queimação
--�":;""'--=-....,.,.--::----,,----- ,-�-------

/
.10 estümago=, canseira constants,

.. '

.

8!lffi fôrças para trabalhar, E V. passa

R b· W ';1"'0 -I
.

por preguíçoso, .quando é vftírna do';lI'I', tO.�� .' �I!. ' �\l. 1 � "L

;U; �.íi:i..e.s3 m � � - amar�áo! Li'ne·se dêstemol, ('xpelin
do os vermes CG:n a AnkJostornina
"Fontoura. Poderrso medicamento,
cem gOsto, mata e expulsa os vermes
em pl8ucas horas, Devolve as fôrças,
a saúde e a ·,onêktde �e trabalhar.
l>eça Anküostorntna Fontoara "n "eu

tarmaceunco. n
..Q

oJ p

Rua 15 fIe Novembro,. 1371----
}'OGO TItANSPOU'rES - ACIDENTES

.

Responsabflidade Civil Dmnfbus
.

(Trsnsoontes e .Transportádos), .

*��'IP'iFk.:ps;t:'S íCSi:WC

CLrNlCA MEDICA
. CORAÇíiO - PULMÃO - FIGADO - IN'rn;;TIN.0S
RINS - REUM:ATISMO - DIATED_MIA - RAIOS X

. -"_ .. _'._ ELE']'ROCAUDIOGRAFIA ----
Consultório e Heaidenciar

" •.... RUA BOM RETIRO, 12 - Fone, 1258
C.oN!)1.:'I..Tj�: à.á& fi � 11 e dfu! 1) ia � horM nnkilostomína Fontoura

---"---,--�. ----

REVISTAS
AMERICANAS

. Aceita-se assinaturas ou renova·

ções de qualquer das cêrca '" 5.000

'j revistas Norteamerjcanas sôblC:

)'v.{o-!I,
nh:1 �s de H�m�us r. S� _oras, De�or.a

! i çocs de Vjtrínas, Aviação, A tualjda-

des, Revistas Infantis, Literatura

Geral, Fotografia, Ciência Popular,
Especialidades Arquitetura, Casa c

Iardjm, Decorações, Móveis, Tapeça
rias, Artc e Desenho, Transmissão de
Radio Ceramjca _ Vidro Industrías,
Textjs, Agricultura, Finanças, Meca

nica, ele,

BUSCHLE & LEPPER LIDA.

Praça Lauro Ml1eller 42

JOINVILE

l
H

A I'lação"
I órgão dos

.

. �
"Diários Associados"

'i:sctlla Tecnica de COmC!cio I Fundado em 29-.-19••

.'.- RemiDgtoD do Parana I s.P�P��d��çt�"-

(EX�l!'ACULllADE DE COl\'IEnCIO .DO. P4R�NA'j I
. _ .

FlSCÁLlSÃDA PELO· GO�ERNO FEDEnA�� I Direção e Gerenciai
Rua Comendador Araújo nO 176 - Fone, 1192. - CurltIbl! Rua 15 de Novembro, 64,!·

.

'

Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderarí . I
(Ed. Inco) _ Telef. 109')INTERNATO - SEMI-EXTERNATO e EXTERN.ATO

.

tUItHOS: Admissão - Guarda·Livros - Auxiliar de
· AlL'ilinistração - Datilografia e Estenografia

Aulas DlURNp".8 e NOTUl\t'.1.AS, para ambos os 8e.X(�S
AüllÚl .: S:vulsas de Datilografia e Estenografia.

� l"et,;&ID llm!nw® -�

Redação e Oficinas:
Iíua Bem Retiro s , n. (Ed
Holzwaríh teleí , 139\

Assinaturas:
I Ano . . ... •.. Cr$ 7':).00

D 'I I
Semestre . ,.... o-s 40,00

D II D fJ1 a ã (h� 'I'rtmestra .•... c-s 2",00
,

. '.. t:J. N. avulso . . ..• Cr$ O,4()
·

V :'d' 'd h
..

d b
.

1 I Ao� <lomingos .. Cr$ O.5(·

.. .en e..se. um, construi o a seIS lInos, e om rnatena com .

__
.•
__

lO, iÍi'õ\0dos. llir; separndo lIma c:s�nha �e madeira para É�prcgado ou
Inspetor viajante autori

Garage,' por Cr$ 160.000,00, NegocIo seno..
. n Z:1do: Ofto )VHle: Informações: com UfTO WILU!, i _

.

_

.

Rua 15 de N"vcm!;N� 366 (Confeitaria Soch�t) : !n;press,,' lia "Cidade de B1umenau"

( SILS.
nLUMENAU --' TIua. iiF � Novembro nO 1.236 -- BLUMENAU

"8 A T E L I TE"

.. Faz todas as operações de �nntoB - Emprésthuoa - Cambio - Cm
tódia - Cobranças - Depátgi'W� - Ordem, de Pagamento - Carteira de

Crédito Agrícola e Indutrial - Carteira de Financiamento.
Agencias em todas as Capl� dos Estados e prir,ripais praças do pw

CORRESPONDENTES NO EXTERIOR

LITE
Por motivo �f} \."l'2l.... �::·w;:�:a :::.:;; ;:�_

estoque de,
1stabelecimellto� OfE1"'d'� todo o

CASEl\tl::::RP...s '.

a preços modicos e garantici:::;.s
�.OPICAIS

''_' orr. • c .....

.....,_.
A NAÇãO

AUTOl\'IuvEId
DE SOTO

95 HP _ 117" entre

DE SC��
n_ ....�__.iat de Luxe

DE S'-'_v
EJ ..

de Luxe

115 RI
__1" entre

eixo!'
DE SOTO De Luxe
DE SOTO Custom

Caminhonetes

CAMiNHõES

DE SOTO

Modelos de Caminhões
De SOTO adaptávels
para qualquer serviço

Tipos desde 1fz atê

lQ toneladas

I
I

S:;b: c o >I C I S .\

CONCESSIONARIO:

RICARD-O DEEKE
Blumenau - Rua Brusque
Cxa, P., 119 - Sta, Catarina

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

S.I{_;

m�ndcl1J&! a CCi1�fL;_rC':-�'!c'm .i: <.>1 f:�:�! í!::StlnhléL: gli.J tk:;_ 51!I;;L!·i!orrJ;'.
a ser realizada em 20 til: �;.!::fG de CQ iL.:Ek ano. �!S neve heras, no es

critorjo &1 OriL-nu,)_!) C<)n!j�:'i (: C; J11:_rC�,lj Li2Jlila�L. ·i J�Il;\ J"'1 de
Ncvcmhro . n? 7611. �fs:t:1 dc�o-::ó.,� de r�;Hl:n('n:l'_:, afirn clt.: í.�djbcLlrl"!11 5,0 o

bre o lautlc de �1\·.l�L:.�·�o UC3 l�;,,'dlO � t �d:.rc 2 ccn5tltuiç�CI ...ldin!t!ra
da siccedade,
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OFICIALIZADO C

.tua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1..!� - Curitibp
Diretor: - Dr. Luiz Aníbal Calderari

P r o p r i e t a r i os: J. MOREIRA & elA.
�. Sorteios Mensais - 4 e 18.

P'têrcJo Maior C$ i}, 250,00
dUITAS BONIFICACüf'!S -- TUDO IOR Cr$ 1,OG
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fitra.-Ourtas .minhaàos, - Escritório: Praça 15 de Novembro, 23 - 1° and;�l' - Sala 4. ,

Con.sult6rio: Travessa 4 de Fevereiro· P.r&io 'cite)" I
-
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1 - Pare defE.mdr.r� C{:,Utr3 r.:G f;:�Pt\�!'
l.'t!l!!rl.'IdOB e e",,-:;Ga, lli:5 c (k\;;[i!;'·� <lo
Al<ll!Wa Xl!.t'i\cr.

',! ..- .. O COg'JúC (!c A1�t:iio j�e.t;::::f 6 '1}

tmU:o medicamento exi.d.eüt6 O.H."" c

d6ll!,r.;n!lç.du de Ccguae do AIGu!r:<.,\ D:;1'
quê é o ÍiDioo Cognac fcHo tl kj��. �[:
a.loo\.\'!!.o quo tem tórmlliü ll!�ilici:,:ü.

a -- A efiM!lIe. do Cog!l�C !l� AL:;i,·;:()
xaV:!Af resulta, pels,; da m:w, U�j"ml;l '. :�r.e
hUi valiO&03 elamentt):; m"2.dluiu2iu:

��:� p�����:���;�.��t��·�:·�·�:
l.atc-i-c &- (» b,jZ:-J':: ...l;:O t!o t�.�(!

� Um �-er.:..�o;. 8::!d{�(_'Qn:'�� ,:·.::;.!!r�:::

.. W.��ITli.ao 60 cúld:..l'.

�) &11: €lrlPS-i:t.$�'c�'le� c�nl::.! ;� r.-'::.o"

r� G 5- tlil1€Sb'ÜQ•
� (Je C20lnurc e�âl_i:-;!lZl..t�� �t;. :�v2:,:)

tEilla� ta mtzl::2nt� :rr ..

a _. o, legítimO' C�lgrr(!e d� /l.. !{:::>�.�

�Cf 00 S '·(3.wiUJOt pül:tlnlO (;1,1, �:U'�

�f& iS dw;;3r!ue. pOl'Ctu·j - 101:; .. ' C;?
'.','

.iü�a - 6 rem6dia e come t.:"d .G:.:J '\-
.

pUla_ vQd!�e Em outros llig,,:.,':.

OI E
QUINTA, FEIRA, :!s 8 HORAS

'rE cm: _

JEANNE CRAIN _ FÚ,NK LA11MORE '_ EUGE�E pALLET-

! ;

Um terno' c delicioso rnlüance, rel'asgaclQ de risos e b!;Vinus
O filml! que ê C/)llt'lluo itliJio, qu� toca Os corações J

ACOlll!).: _. Comp!. Nacanal c: PARAMOUNT JORNAL
PL.t!LTE'A' 3,00 c 2,OU - BALCÃO 2,00 c 1,50 f.t'lp. Incluso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



morações do
EXALTAÇÕES AOS EXPEDJCIO N/,!UOS BRASILErROS· QUE PAR.

---.--••-,-��,........�---�-...-

NA, LUTA PELA DEMOCRACIA S�LEIROS QUE PARTICWARAM
.W:••�••••••••••••n••••••1

ruo, 8 (Merjdícnal) - A propo- 'Prefeitura, assisrirâo 3S palestras rea-l
sito do Dia da Vitoria, que hoje lizc,das por professores, sendo tomben :

lid,," 0< trabalho, <k estudantes exa]
" ,

I
l<l�1�\O a contrlbl!lçiio do Brasil para

r

" I
I

o 1 � m (a guerra na Europa A Ra .

tos peles expedjcícnarjce brasileiros I dio Roquctlc Pintr>, da Prefeitura, 1
no sentido de colocar o Brasil no in, :Llr,l (1S trabalhos alusivos a irn

mesmo nível democraric e junto do p'.'. mtc cfcmerioe que assinala 1)"1 I
mundo civilisadp." ra a humanidade uma promessa

Ix x X d" dias felizes de paz "... !
_ .Rio, 8 Ag Nac) - Em come x x x

moração ao primeiro aniversario da . RlO, 8 (Ag Nác) - A União'

terminação da guerra, milhares de N.'c:unal de Estudante; bem como II·flJunos da. escolas municipais, de a ,1.ssodaç50 do ex-bomba tente, co

acordo com o plan� ela�o�'ado pelo I
llK'-"oranso . o primeiro aniversario

I
ServiÇo de Educação Cjvjca e de; do tcrrmno da guerra, lançaram uma j

Intercambio Escolar do Departamsn !prnd:1nUção exaltando 3, nossa par.

to de Educação Complementar da tic] ''''Ç�o na luta pela vitoria

se comemora, o general Mascarenhas
de 'Morais declarou: "O dia de ho

je 'relembra todos "3 sacrjfic]os fei

o Falangis!I_[iO amea

ça a paz If,f.�iundíal

ATOMICA

Washington, 8 ( United) - O

secretario interino Dean Acheson

ammcÍou que os Est�dos Unidos con

vroanio os paises da comissão de

energia atQmica das Nações Unidas

para enviar. representantes do gover I
no e da> imprensa a,} Pacifico, ;sim
de assistirem 305 tes!s da bomba ato

z:nica, inclusive � Brasil, Mexico

'Russia, Gran Bretal1ha, França, chi

na, Canadá Austr�lia, ,E;gito, Holan

'da c PoIonia.

�DIADO O LICENCL4MENTO I

DOS ASPIRANTES A

OFICL4Í..

Em aVi-lI.50, ontem, fi titular da Guerra auta

risou () comandante da 1" Região!
E

Milita'r a �diar para 31 de Maio

cc,crente . O licenciamento dos aspi
rantes a oficial da reserva de se

gunda classe, convocados. para o cs

tagio de instrução.

ruo, 8 (Meridioll1J)

:A d ub O s Quimicos lUO 8 (Mcdtli,mal) _ A ímprcn

sn carioe:! comenta rnm simpatia o

I discurso dQ deputado coronel [uracy

Magalhíies expcndn '" seu ponto de

vista cm relação a atitude a ser assu

mída pela oposiçã" em relação ao

governo ela Republico. Segundo quasj I
Bli'l.J1I-fENAU - STA. CATARINA - Quillta·fdra, 9 óe MaiQ de 1946

todos os comentados C:os parlamcn
tare�

. representante "b�,j;Wo dejrnu IPleite·ando O d·ireito
bem clara li sUa pcs.çao na dcfc ,a

[nrransjgcnte da llelllccraçia do Bra de d ',vorcio
silo

A ATITUDE DA OPOSIÇÃo" EM I

RELt\.ÇÃO AO GOVERNO

DA JiEPUJ.;LICA

Nitro - fosfato · Calcinados
Os fertilizantes mais completos, cientificamente dosa

elos, pera todas as culturas e todos os !clos.

FúRMULAS COMPOSTAS
Exatamente compensadas, de acordo com as ex[gên >

das nutritivas e ciclo vegetativo de cada planta. Com

pcsiçõ:s certas e comprovadas em culturas exprimen

íeis, com indicações próprias para o cultivo de cana,

c�fé; arroz, milho, batata, legumes, hortaliçss, po..�a
! es, jadins, etc.

FERTILIZANTES SIMPLES
f.�upericsfatos cálcio-potásskos, de solubilidade adequa
< "a, na forma' mais favorave] � assimilação e cresci

<:tento intensivo dos vegetais, desde sementes mais de

r cadas mudas de replantio, sl=-res em geral, até as

\ ':antas ádnltas,
;', adubação com os fertilizantes de natureza químico
,. '·ganic;!,. proporciona o enriquecimento das colheitas

! rn produção e qualjdade,
Fornecimento imediato em sacos de 60 kgs,
Peçam folhetos explícativçs e recomendativos á

--.,,"Ç".�

Nova Iorque, 8 (Unltcd) - A tambcm para as mulheres Ir 3ufragio

sub comissão nas N?ções Unidas pa' universal de plenos (lireito:; pari! de

ra G ';Siatus" da mulher pediu pa! sernpenhar eargcs publicas e � li

ra tcde o mundo (J direito de di I' herdade
de escolha M

casamen.
to.

vereio e monogamj.r universal na
..

__..

redação do programa que será apre,
A QUElSTÃO DA PÁ.LESTINA VA.'i

sentado do Conselho Ecunomico e
I SER LEVADA A(\}o N. U.

Sccjal. A Sl'b comissão solicitem I .

U' d)
.

CAIRO, 7 (nlie - N Liga

I DECRET.
ADO FERIADO O DIA DE I

Arabe anunciou ter o governo da

L",�::====:::::::;"'j�__J ONTEM I
Siria d-ecidida que a qu<lStão da

.

palestina deve ser [evada li O. N.

I RIO; s (Ag Nae.) - O residente U., no dia 1'3 proximo, devendo re

I .;;;/ �:.'. I
da Republjca assinou o decreto-Iej alisar-se uma reuniãt> extraerdinâ

.{ �(ill'u r
.

I id 'f' d di d h" D d' ti e
! .

;�,,;, .. �
ccml U3nüQ cn� o C Ia e oJe na em 2masco pala lSCU r o r

�:�;�;:;:.�S·' .'.'1'
..:::....;: ...,;.:.

..

I em comemol'ação ':0 primeiro ani lataria anglo americano rohre II lia

'JII�jijll "="d�
"'mm'�, d,

.�'� '''.,� ,=

:::':;::::;':;;;;;';;;;::'::";;;:Il A I� olonlQ eXIge Q des-

1__":�l{l. mobilisação de suas

���;i\J �/. .

tropas na. Italia

tluschle & lepper Limitada

I UM COFRE DE AÇO DE

CONFlANCA
PRAÇA LAURO MUEILER 42 - Caíxa Postal 154

.�

ACONSEI HOU I A OESíflNAR O

POB�ES DE BUENOS
�

P A R A F�� R I DAS; �
E C Z t: tA A 5

·'1"I N FL A .'JA çÔ
..
: 5,

.

COCEIRAS!
F R I L '. R A 5 J;.ESPIN:--IAS, ETC. r

JOINVILE

PRODUTO DA

AIRES

COLETA AOS

f.lM REU1\'IÃO SECRE'TA, O CON SEUlO DE SBGUF,ANÇA TRATOU

DAS ACUSAÇÕES DA POLONIA

Navo Iorque, (United) - O gismo ameaçando a· paz mundial. I
�ub- comité cio Conselho de Scguran I

EH:", tanto, cs membros do Conselho

ça r�aliza�á as 15 >hor�s, uma re�llião ÚC �êgu��Jlça estâo aguardando .co.
secreta, afjm de ccnnnusr estucando, n;;r",jcaçao de Teeran sobre a retira- ieÍIII.iI§filf'f !i!l.�•••II.II!••••••••lIf'i•••II.1II111
IlS acusações da Polcnia contra o re I' da ((ltal das trepas sovÍcticas do Iran

gime de Franco na E,panha, acusa- que, conforme

çõis estas que dinnam estar o falan cad3 para hoje,

Buenós Aires, � (France Press) -' sidencial e na Casa Rosada existem

I O coronel Peron. des�utoris()u as co. faixas e bastões que tcem servido a

: létas que
- em sendo feitas aqui para vflrios p:t'-esic'(enres e que pod'emo

, I
.

. _
•

cumprar c 'gtosas .' faIxas e um basta0. servir, razão Ip'nrqúe aconselha os,

para sere:' usa��as pelo suturo pre danes da ideia a déstinilf o produto I

sidente d:' Republica' no ato da pos Aires.

Assin lou ç).lC no Palácio Pre

lugar a suhterfugios e confusões dos batoteiros e �eus l"11:"'11<", A "t"l

dição moral, jurídica e religiosa <lo n"yO hr�sildro í:. cél;ltdria :, pd
tica e a exploração dos jogos cle azar". Tambem é c<>nlrári:, 3" eSS;lS 11'3-

dições nacionah a poli tica qu� rehaixou o Estado :í con,E,;âo de ;,',cio
de bancas, sóci" clandestino em cuias mãos confund;am-se c"\)tribuiçõec
{lrçamentúrias e barato dOi jogo. Para difusão do único método brasileiro, a ASSOCIA·

Assim, não podem.os senão a�lat:dir U�': ato de S�l1c:",leIJt() s(ldal I çÃO
TAQ�IGR:,-F�CA PAULI::H'A ensina gratuitamen

que o 1:0"-'1\10 tempo defllle uma atllude polItIca c promeie fundadamen ' te. - InfolmaçoeS. Prnf. PAmo GONÇALVES.. rua 1.

.te um govêrnO' de grande envergadura moral. de Setembro, lGI 1° andar. RIO DE JANEIRO.

EM TODOS OS TIPOS
hviolóveis 8 À provo de

fogo e de umidade
Cômodos \l Material
de grande resistência

EXcelente acabamento.

Desastre d(t aviação ,::�;,,�di;:,j: "��':":",;,.:: 'I�����:; :i�si;:taor:ni�::�: �:
I dos deleg::;!os britanicos, lideres do um sistema. ceutral de defesa. O

�ORRERAM O PILOTO E UM SARG?:NTO DA BASE AEREA DE'

1
partido l1!1Ssu'n.'�n(J e dp partidO. I

sr.

Jimah,.
chefe da' Liga Mussulma- MÓVEIS D� AtO

-GUM BIel. S do Congr,: 'so para est..:dar :'I' criação

I
na, está dispost(} li repelir qualquer RIO, 8 (Ag. Nac.) - O presiden

de um;! (·crte a:1toridad-e central na projéto britanicc para o sistema de Distribuidores: D tt� utra .rccebeu cnt,em., em au.dien
São Paulo, 8 (Meridíoüal) • On pEf(nCeí!te á base llere" l'e. Cun'tlI' Inclia qu." fnCa!·regue·se da delesâ defesa da Ind.ía por tempo indeter

I
FROSPÜCIMO & CIA LTDA. I P d

�

I I
Cla e·"p�c:a, no aJnclC}. o C.atete Item, na visinhança da gsanja Maria

I
C2!', llonre saira para um vôo· pre- do pais. Os fldegados bÍ"ÍtankOlS minad<1. .. Blumenal!;, - Joinville - .curi tÍba LGrcle f_I:l1.hogow, ""-VIce reI da '08 P'9in" _ ;0 gravu,.. _ Cf. e 0;.00

da Conceição, pertencente

a.
fazenda

I cstd:dccido de missão. Ao atingir oferecerão a est1:do o. projéto, tendo I, InC:ia, em carg ter ofi ci:.ll.

!
$ c,nt" ,••mbobo postal 4'J:

. •• j I
lIZI�,lsnll�IU:.�S !ln.�SILEIRASLldll.

do sr. enato MaIO, no munIcípio
I
a ,:':ura. daquela granja, verificou- consultado j& o íl'el!crll! sir Claude

.or o � $. ""

lb Guar�o3, ve:rlJ'id'_1Í�c 11m ·dk;se � explGs;;p do aparelho, caind�-I--· IUm 'ato de"saneamento �O(III!illr C'JmbaAt�LOSE-;�lr'Ti9AOSd� CHEG'OP'U"·�A"O-lRIAO'(OA"A���:�CO.
Sastte de aviação. Trata-se do avião. ele em chzmas, perc;nda o pilo'ta- I,ORBOLETAS l.

-<J g. l" LI"",

"Havoc", bi mota!" dt" treinamento, I asp"J!lte Horaiio de Morals"e n sar ,I J .,� .. t;,'

MANDANTE DO 4° CORPO

I
.

Compra Je bOi'bolelllS "Morphos",
_______ _. gõ""j FmncÍsco Marvão, que tlvef".1.IJl em "grandcs Iotez.

... ], EI. DE MACEDO SOARES

�
DO EXER.CITO

mc,'e instantania. A causa do clesas l Compra,lor consw.ute (te "M. Ãega I
REPRESENTANTES DA IMPREN- tre,. segundo apuramos, -foi devido e" M. Mestyrà". I O ato do sr .. presclenle da Republica que restaurou c, Código ela,

., RIO, S (Ag. Nac.) • Viajal1do

SA DAS N'CO-ES UNID'AS f h d O
I Ofertas a Eu"ene Dluby 3912 N

.

CAlltravcnções Pcnal's c anulou toda cul"dadosa lé!!is1.'ca-�' ,b dl'ladul�
.

em "F(}rtaJeza Voadura" .que aterri-

.
n. , . 2' uma ai a num os motores. H 'I A

,'"CHICAGO' 18
. v ..

.. , Na luta secular contra a incle-

TAMBEM ASSISTIRÃO AS d'
, I

amlton ve.· " para permitir o livre funcionalúnto da tavolagem de lu",o c foi um,l mência'do meio, o sertanejo'já
(n�,'rro Os aVIadores sera hoje.

. . u. si j,. não precisa mais temer o �eu
E;$>ERIENCIAS DA BOMBA ---' .=__W�_______

f.atisfação indi,pensavcl dada a dignidade da sociedade t-r;\sileira c ao màior inimigo: a maleita.;\"com

mesmo tempo uma prova de firmeza c coragem moral, qve honra (J chc os recursos terapêuticos'atúais,a

fe da Naçã.o.
máleita, con�ecida tamb�r,Q.:i,:mb
os nomes de m1paludlsmo',�oes,
febre. interry)itente, etc., .pode ser

fac·iImente detie.laila. É o e�o do
MALEITOSAN, FONTOURA:po
deroso medicamento, à b;:l!ie· de
Resol"einol-Quinina: Seu '&feito
aípido no. cOlnbate ã maleÜã foi
cO�lpr-j:rvado pe-Ios. rriaio�es ;êspe-
2ialistás em nosso pais. Com o uso

éle MALEITOSAN FONTOURA,
após f' "':;rceiro dia raranlente vo!
tatn -Os ãcessos de f�'bre. E h::ma
leitoso recupera 'a saúde, as":ener
gias para lutar. Tenha sempre à
111ãb êste precioso nledicamento.

Vice Marechal do Ar 0': A .. B6uchier, C:)manc'ante clt' 2210 GI1lPO

da RAF, co 8,!1docste da Asia. - British ;-{ews Service)
/1 �

'ABRICAMOS,

CONJUNTOS para ESCRITÕRIOS

ARQUNOS D M'ESAS G ACHÁRIOS

ESTANTES. BALCÕES ElIVISÓIUOS

Não qJ:eremos obscurecer {JS prcjuizos, difiCuldàoes e sacrificios

que a extinção do jogo poderá acarrQtar, em rrimeir<l lug;;r :\, pn>prias
readas dos poderes publicos; em segundo lugar, as numero!·as p>-,c,o:!s que

dele auferiam os seus salárips; em te reciTO lugar, as muitas atividades

comerciais que c{)mÍam as migalhas do fonni,lavcl banql!ctc da jOg:lli-
na. Mas todos �sses tentáculos do mal não poderiam ju,.tificar uma com

placcncia que se agravaria todos Os dias e que em breve o [ornaria incx

tirpayel, dominando e st:bstituindo as atividades sahias do p"is, reduzid ..

perante o mundo á �llah, formi<.la,·cl empresa do· pano verde.'

O jogo, enmo toda a escala 005 ncgc>ci{)s aycnturn;;()s. que pcrnli
tem lucros faccis e rápidos, é uma planta de cstufa: d"s rCI;:I11O, (Ic ditl

dura_ Essa forma do Estado, que se diz fórtc é, realidade J;/D colc"o com

pés de barro. O' seu re:rime é o do fu,'oritis111oi que lot!Cl lhe di 3 im

prcssão de scr o ,cli arrimo d defesa. Assim a ditadura dq',rc"à cai nas

unhas de stIas pr6Pfias criaturas, as quais aukrem os pn.,:d tos da

inevÍtavel corrupçãO'.
Desde h,.jc, ° pais vaI tirar todas as c(lllscqucne].1,; ':lo ;Iro bcnc

lnc:rito cio ti!. gcne'ral Gaspar Dutra, porque, 5cja qual fi}!; ("I clni�lno <.1o�.

cOlllpar;as do gctulismo, não poderão dhfarçar a cOllckl1:1,.;" moral que

receberam do primeiro magistrado da Republica, fcchanrb-!hts li' ba í

uC:J.S e as ta'·ol:tgcns, as quais chegaranl a ser Ulll patriulLlJli u ç lHll<l po

litica de toda :I familia Vargas.

.
O infeliz Estado do Rio vcd agora o que é C()l,)(n,· p;ran,lc prte

de sua economia assumindo tcrriveis (ompmmÍssos, á margem do Código
PenaL Vai ver quanto 1h(: CU5tan� o cscra\'agiS1110 a (_'Il�· '!'t: s�lb�11CtCU

servindo de tcatro a� mistificações do genros e as eXl'eriéndas d" (k·

gradação fluminense do sogro.

A concisão e'clareza do decrc to-lei promdgcclo

• •

Itorla
Orgão do" "Dhl'iQS Associados"

.. :\NO III - CAIXi\ pOSTAL, . N" 38 .-_ NUMERO 674

SERA' AINDA ESTUDADO O SU FRAGIO

NOS DIREITOS PARA DESEMPENHAR

UNrvF..R.SAt DE PLE
CARGOS ""

PUBLICOS

A GRAN BRETANHA VAI ESTU DAR A EXIGENClA DO GOVER

NO POLO NES

LO]\'DRES, S (edted) _ O Pu á PolonÍa. ConfJrmau tambcm li' 1\0

reign cffiec codirmou, hoje a TC' tida de 'luc " IngfRte�ra tenciona

ccp�;;a da nata do governo polonês
I
trazer p2ra aqui cem lPil poloneses.

"exigindo a desmobi!is3ção das tro 1_ __ _

pas polonesas lia ItaHa". Um porta
'

b..l!:ta <JECA E�'rl: L!\iRO '
...•

vez declarou que a atitude ��
r " ü

�
nic� a esse respeito será resolvida

n:ds tarêe tendo acrescentado que

nCYCIlt:l por _ cento das tropas polo
DOENCAS 00 GADO

E REMÉDIOS'
m'as na 'Italia reC!lS;l .. se a regressar

O EX-VICE REI DA INDIA VI

SITOU O PRESIDENTE

DUTRA

sou no aeroporto "Santos Dumont",

I
ás 10,10, chegou Ilntem ao Rio o

ten�ntc gener.aI wifli Grittenberger
antIgo somandante dl.'._quarto ClH'P�

do exercito, ao qual pertencia li F.

E. B. e atualmente comandante- das

Caraíbas.
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o CHEFE DO GOVERNO FOI AS

S,lSTIR. AS MANOBRAS DA

DIVISÃO BLINDADA

RIO, 8 (Meridional) - O presi
dente da Republica, em conlpanhia

rÁJlLEIIOSIIN
::? 1fJnfoura

do Ministro da Guerra, seguiu pnra

a estrada Rio-São- Paulo, onde assis

tirá as manobras d1 primeira divi
são blindada der exercito qUe reali
sam .. se ;!_ll.
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(POR CORRESPCNDENCIA)

EA'ILE SOCIAL
--�� ...

Par.l o DAILE SOCIAL q"e será leyado a efeito jXlr esta soci-

ceb(k, di" I I do corrente, nosalão Ipiranga, siío com'idados O!I

5,íC10'; dn Sociedade Recreativa e Esportiva "IPTRANGA".
:r..lU�.i'2A: Zcchncl' de Rio do Sul

Rc,rrya de mesas com () Sr .. Ell1ilio \Vuerges.
A DIRETORIA
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