
SI', A'frfedo Buschele
i

As autoridades estãc dispostas a agi..-
c o n t r a as a m e a.� a s á o rd em
o MINISTRO DA GUERRA DECLAROU QUE O E,
XERCITO ESTA' INTEGRADO NA SUA FUNÇÃO

Rio, 29 (Meridional) - nando ou removendo obs
O ministro da Guerra foi tãeulos". A propósito da
ouvido hoje, novamente, posição do exercito, disse:
pela reportagem.

o

I "O exercito está inteirar
Interrogado sobse se ha- mente integrado na sua fun

via alguma contra marcha ção e não S J isto - está
no processo de democratí- dando tudo o que pode pa
zação do Brasil, o general ra auxiliar Q governo e o
Gois Monteiro respondeu: povo brasileiro a vence-
"Não ha nenhuma idéia rem as dtficuldades do mo,

de retrocesso, Ao contrário, mento, com o maior espiá
a palavra de ordem é mar- rito de renuncia e pátrio
char para a frnete, conter- tísmo"> Inquerido sobre se

o sr.

tiça
pelo

rtIinistrc da Jus·
aubatiturdo

seu coléga de
.E·ducacão

""

,.

sara

o sn, CARLOS LUZ SEGUUIRA' AMANHÃ
- BUENOS AIRES -

PARA

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

Telefones: 1092 e 13 91 Diretor: HONORÁTO TOMELlli

o BRASIL VAI PRODU/"\
ZIR AÇO PARA AS
SUAS NECESSIDA-
DES

.,

ANO m - STA, CATARINA -

Rio, 29 (Meridional) -

�r:J!n��:, d��t�OIJ: p��� !Mcos dias, vai fun.ciona.r o
.

alto fOrI'.;.) da usina de I

VoIta Redonda. Assim, vai j
.

o Brasil produzir aço para)atender �s suas necês.sida- Para os que moure-
des.

. jam nesta casa, o dia í'
VIM RdWi@j1:;;:;Z�"fi 'i'

I

o exercito constítutr-se-â a tentativas de golpes por tuições republicanas e, de
eomplementaçãu das ínsti- parte de agentes 'prov()c�.. mocrattcas Silo o proprio
tuíções republicanas e de-, dores, mas as autoridades fiador de' .sua exístencia e

mocrátícas contra qualquer' estão vígirante, e dispostas os poãeres pubhcos estão
go',pe, o general Goís Mon- a reagir contra as ameaças .exereendo as suas atribui
teiro afirmuo: "Só ha as á ordem pública. As instí- ções harmonicam�nte".

Aviso aos consumidores de
produtos "FRIGOR"

tribuicâo e entrega de Ieita e manteiga na cidade .

Em vista de continuar o decréscimo da produção do leite nesta zona

sõbreavisamoe os nossos distintos fregueses, que, daqui a 90
'1'�' .

� -..... .

dias, estaremos sujeitos á contingência de declinar do nosso serviço de dis-

U S I N 'A "F R I G O R"

Orgão dos "DIARIOS ASSOOIADOS "

B'umenau, 4a feira, 29 de :Maio de 1946 - N° 685
----------------------------�----�

todo o país, como medida jue os elementos comunis-
. preventiva para a preser- tas existentes no serviçoBío, .29 (Meridional) --I tado depois d� �.provnda a vncâo da ordem. frizando público serão afastados dos

O
.

mllllt�ro da .�ustIçB: fez, nova Constituição. ! aup a Iiherdade de reunião cargos de confiança. Con
d.�claraçoes aos .lo:rnal!sta�,· A' respeit., dos comícios i �m recinto fechado, porém cluindo as suas declaraçõeseledenc�ados n\) seu ,.,a,hl.- çomunistas, esclareceu que iontnua para os comurus- dis� uue é boa a situaçãonele, dizendo J�e segmra eles estão ,proibidos em tas. Confirmou em seguida '

geral do país.
para Bu:en(l'l Aires .sexta-
feira

. proxima e que será
substítuido pelo ministro da
Educação, que tornará pos
Se amanhã.' Adiantou,' so
bre o problema da suces

são governamental dós Es
tados, qUe era desejo do
Presidente da Hepublica
que o mesmo só fosse agi.\-

I
I
I HONORATO TOMELIN

AIS UMA ETAPA VE

I

de hoje é da mais
grata expressão de jú
bilo, poís há três anos

este diário surgiu á luz
da nublicidade como

simples orgão trt.sema..

nário, sob I} ímpu'so
vigoroso e construtivo
de um homem que se

lançou á luta para ser
vir á causa .do engran-

o deciment., e do 'pem es

tar da coletividade,
destituíd-, ..de uaíxões
mesquinhas de uma po
lítica malsã E' dissol
vente, isento de vaída
des pessoais e egoismo,
objetivando tão. somen...
te servir aºs interesses
püblícos, dentro dos
princípios pautados pe
ra justiça, dignidade e

sobretudo alicerçado
numa diretriz: contor
nar todos 08 aspectos
da vida pública com

sobriedade; serenidade

de animo e ponderação.
Esse homem é a per

sona'Idads pujante e

vigorosa de Honorato
Tomelin, que vem di"
rigindo os destinos de
"A Nação" e que hoje
vê·se cercado da admi
ração e do respeito não
só dos seus auxiliares,
como tambem de todos
Os seus amigos e admi
radores qUe lhe devo
tam simpatia e amizade.
Eis porque, sentimo

no felizes e envaideci
dos com a data de ho
je e comungamo» nos
mesmos sentimentos de
ter cumprido um dever
um compromtsso de
honra, qual o de ter
servido á o�jnião pú,
Mica e os intel'esses co
letivos..
Durante <> gloriosa

etapa que hoje vence-

mos, nunca esmorece

mos ante Os embates e

obstáeulos que se nos

antepuzêram, mas sem
pre de veseira ergui.da

e embuidos do espírito de
sacrifiCio e de renun

cias, trilhamos
_

Q eami
nho traçado dentro (l.::;s
postutado, da democra
cia e dos ideais co ..

muns qus substancíam
a eSt:rutura DoHEca ,.;�)
Brasl- - liberdade, or
dem e progresso.
Dentro de um am

biente
.

de serenidade.
paz e iustica, :>. causa

do Brasil é 'a noss� cau

sa e no- êsse Iêma
pro,sf';:"ufremos na obra
de €ngTandeciment�,dos
destinos da naçã6 c

nesse desiderato, espe
ramos merecer o logar
que nos será reservado
nos destinos dos povos.
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Serão prntegróo
O'govzl'oo adc;uirh�.::\ e di�stribuhâp.

0$ geo�ro, é;.O co�!umc pulaUco

e,oJ.égío ,Parthénon

Rua 15 de Novembro. 1371
FOGO "- TRANSPOHTES -

. ÁCIDENTES
Responsabilidade Civil Omnibwi
(Transeunt.e. e TrSll'i!1)ortadot! l

Dr. Rubens Waibaf'h
CUNICA MEEHCl\

CORAC>.tO ,'-:- PULMÃO �' FlGADO - INTESn�O:3
RINS - REUMATISMO - D!ATEnML\ - HAlOS .x
-_ ELETROCARDiOGRAflA ,-,

Consultório e Residencia:
RUA BOM RETIRO. 12 _:_ Fone. 1258

CONSULTAS: dú 8 óa, 11 lI,db J b i bonus
'

29 de m in dr 1Ç4�
:�

interesses o o povo
-

l

_-_._---_ ---_------------------;-�

10 seu n�ói.a esea l�!n�n,GO?
Levo o hnedl !t�mH1ite á o f i c t n a

I
----..

UM COFRE CE AÇO OE

CONFIANCA

RA 10 BLOi-IM

Teve a mais simoatíca repercussão na opini .o
publica a relente 1 esolução do t hel.. do governu d:,
Republica determinando a zquisiç u na., fontes pro
dutoras das mercadorias e gencros de primeira nes
cessinade para serem distribuídos ao consumo publi
co Com essa medida, o governu federa, te e c( .nío IIpropósito SOIUC!O�lar a grave crise qlle assoberr.a o

.• pais, reprimn lo assim as man ibras altistas e garran-]
ciosas dos exp'ora Jores do povo Essa p oviden.ja
do chefe da Qa,ãJ que ecoou entre os brasileiros co
mo um balsamo vl:i ante e j'CcouÍorllflnte. virá acau-' L..1i::=====:::::�-_..Jtelar os iatcres ccs das pcpnlacõcs, que viam-se espe
sínt adas; sacrt.icadas e u surp.i.ía« pelos ír.lmigos do
povo, De acordo cum o plano li .borauo pelo gtlver
no e que j í L/i p:.> ·t,) e:1J pratica I) S .rviço de Abas
tecímento ti) EX.'rjt l, e n .l.u(lC>r:lçiio corn o NliJisré
tio da Agljc,dlura adqui.Irá i a : [untes produtoras ,IS
mercadona-, e genc:-os de' prim ::n Il�';('t.:ssid:lt;e, cujos
produtos serão Li,tnbllldu!\ 110 LonSilllU ['t!blL-ll pur
preços ra·:o;,veis t: LI<; m s neira a Slplir ,IS nesccssi
dades d as pU;Ju!a';r1e, L li', �ill,J:,I, ('",] s;iI lide medi
da visa acau eLir a l:C.i::<1 du PQV'J �Ol1'Ll os .. que
querem iIllph;t:d�jr UHl f"_ g'J: \! t�c f 1��!� Cjn-'lnf�() víve
rnos num pa!,; d.d t�:ai_; 1'.<:0" ti 111 ,t:o,';:\ e ud o ha Icom abunb ncia, (0:11 e.\c..:::;�,:Ll Ue: outros prudult s.
importados .con.o o trigo. C\!llf..rtL'� c eta.ou u ge i
neral Scarcéla Portela, Lr.r , tuf L1u Serviço de :\ba;"tc I
cimento do Ex êrcito. Acentuou mais aquele ilustre
militar que o que faltava n o B'il",ll é U;]I si L=n�a de
tran.sporte eü.Iente e suficiente para UJ,f escoadouro
às grandes Safras de produtos agr.co.as. o que por
certo dever.í merecer o apuio tLs p ..i Jeres publicas, Id�nd� Ine-asststencía tê�nica, r":dua;.ilpl,lJü lhe. H rneca

nisaçao da la \ oura e SI i.esces s ano isentando o de
Jmposto1) c taxas ,no!' um peli.Duu det_clllinadtl, fato

.

êsse que JÍILi:o i,f ..titá no ânimo c resu t.ir
á

no est
mulo nó trabalho ;;-;a15, proveitoso.. cujo p.uduto re

verterá em beneficio da propria colerividaue,
.

OFICIALIZADO
""'na Comendador Araujo, li6 - Fon� 1.111� - Curmb�

Diretor: - Dr. Lulz Aníbal Calderari
... . Internato - Semi-Externato e .l!,1C1ernato
orr

..

R

.,S.O�.'-.'...

·

I'rimá.l'.iO,. p. j-é�Ginasial -

Gin.aaiaI.
e

Ci.en'
Distribuidores:

Itífico -r--r- Exame de admissão em dezemebro e fev�reiro.
r- os OClfo,'O CI\ LTD\

__
,

_ .. AuJas mURNA8 e NOTURNAS "'R D ,&, .

.. ...
. .��.� Q8 82.;[0. --.-.- Peall.o n ..naoect- B!umenau.·. Joiu,,:Jie •.Curiti:'a

J��\..�.'"
.

1----
______IIIiLIII!.. ,..

1
V E N DE· s E

"

GOLUMBIA 1.llcn� ::7;lt:e:;;:�:;. .�:ç�
.. '.. de ccasrao.

I
CIA; NACIONAL BE �}.)r.PRO�· OE VIHA E' Il1formaç�es na gerencia•

... .

.. RAMOS ELE�iEl\'TARF,�

GM TODOS OS TIPOS

hvioló"(!'is • À prove de

fogo e de umidode
CÕmoóos � Material
de grande resistênCia
bcelente acabamento.

e será pruusamenre :ateoLUda.

EquipaJ:llento moderno de alta precísão, técotf"U

formado e diplomado em São Paulo

P ocur a - se LlD cem cnp: ciilr,or- e C')' h ci ,�, li' I:;

"ABRICAM05 •

CONJUNTOS ....... ESCIIITORIOS

ARQUIVOS. M!:SAS. ACHÁRIOS

UfANTES. BALCÕES DlVISORIO�

PRECISA-SE de uma pessoa competente para

exercer as funções de gerente de firma Comercial e se-

MÓVEIS DE AtO

ja perito em Contabilidade.

I
Os interessados dever 1',0 dírígír-se ás

Lojas E. BUETTNER & crx., DE BHUSQUE

B u n g a I OW
Vende.se um, construido ha seis anos; de b,m mOlcriat com,

10 cornooos, Em �eparado uma' casinha de madeira pa,,, [mpngado tu

Garage, por Cr$ 160.000,00. Negócio se';'"

lnlormaç;;"": cOm OTTO \VILLIt,·
Rua 15 de Novem""'. 31)6 (Cllnteitaria S"c1u I

BLUMENAU -- Rua 'ti .. Novembr(l nO 1.236 --. BLUMENAU

Endereço 're_atrri-fico: "13 A T E L J TE'·

Faz todas RS operações de �ontos - Empréstimos - Can.bio � Cus
tÓdia - Cobranças - DepNf_ - Ordens de Pagamento - Carteira d ..

Crédito Agdcola e Ineiutrial - Carteira de Financiamento.
Ag.ndas .m lodas .. Ca...... doo Eslados • p"ndp';' p,",.. do ....

IIlII!I!i! E:�!!IIC!II0II!R..RdE.SPIiI!!I°II,ND':ZlE.NaTElES. :: EXTERIORaAt±tffiMi! :iAM1iF�
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··C' . .'::

rans orm
•

Ino
DE- a ser considerado como um1--inimigo. Um dia, não pou-,O-de suportar aquela sísua- nosso

Rio, 29 (Meridiona) � ço no IAPC, um seu -cole- ção e denunciou tudo ao

O jjovem, Decio Pílguera, ga, de nome Edgard Matos, Diretor do Pessoal, chegan.. • <.
,

ex-servente do IAPC, fa- em reunião intima" dava dó a levar-lhe a roleta. VIsando &OIUClOnar o H'C\ nlcmentes 8oquut
Iando á reportagem, fez re- blicio ao jogo, baralho e! "Mas dias depois - pros- - nesso problema de d. f. d.s na América clu
ve�açõe:s sensaciomi.is so- dados. A_partir de certa hO,seguiu De.cio .- v.erifiqueilchncia técnica e m-teri ,NOIte êst- J' .rnal r eapa-bre o jue se vem passando ra o Instituto era transfnr- j oue a� ('OIS?'" contInuavam' : .' •

nessa autarquia. Disse De-,mado em cassino. Aconte,! da mesm.a _fó!ma..Nenhuj- al, ate ql.e se efetiv fi n cera cm seu formato
cio que, logo Que os servi- ce Que Decio não gostava ma provldenC13.. fOI !'toma-

reapan lhamento daS no. I ceml1m
dores terminavam o servi- de jogo e passou, por ísse, da. Ao conorar:o,!. aumen-

. . .
. ,

'

tava p Yl�rse"'Ulçao contra, sas oficinas e o reajusta
mim. E?-gard f?i pro�.?- mente . do nosso m-qui-v'rlo f> na" perdia ocaSlao . '..

para humilhar.. me. Outro. mm), este dIano apa c' VISITA
dia, o nai fie, E�!1;'ar(l.. IlnA é I ce hoje em formato rne-

.

'chefe.d:; portaría do IAP�, nor Esj-earnos dessa Encontram-se nesta ci-
�onsf'P'U.i1' a minha demís- ".�. dade, procedentes de são
são. No dia e: nue cO�iu-1 forma irr p: dir q'e as 1"Paulo, os srs. Renato Pi.;
mcou-ms a minha demís-

nossas ,ti. idades sofra:n . nreír., Machado, da Admi
,S?;O, Orestes Me'o decl!\- _

<.

.,
I nistracã-, dos "Diários A!S

I rou.me: "A�ora que o Duo soluça) de continuidade saciados" e dr. Célio
.

da
I tra vá" dar-te comida,

.

ca- e tão lego esteja sol. cio 'I' Roc:r�
.

Mattos" COnSl,llt�rcrorro . nado o nosso PI oble- ,.Jur�dICO d� mesma ergam-

'É'1I:!"'ol� TD-""ft, .....a ...á e CA--e1lR..... fi
-------

I zaçao. A vis.ta dos oclegcs'&n:.'I1. u V!.<�JU'i�" U
.

U;;.JUI. .'lba,v m3 de reforma. que con! de imprensa, prende-se "-

1meml�'�D"tj1!iI'fj'", dA p�lr�na' BRR AR·O sistirã na montagem da l'iJ.?-teress_es ligado.s á admi-
D:. u� V6.JA V Pô U 'í$.JJ Mi" .

I de i I nistracã., deste Jornal, mo-
• maqUInl i otop ana e 1m

I tivo porque sentimonos
It-. 'I.':' li!? �ess.ão, adq i-ida ao an

I pr:lzeir�so� em �Ul�l�rimen�.;,� � hgo Jornal 'U. w,_,ld§boíe' Iar os d1stmt,os colegas, com
,
.. votos dp' fehz permanenc.o

e duas novas linotipos nesta cidade.
.

-� �

i arartamento com do·
co corredo", m��iHado.1Preço de f.C::lSla'-' 1 '-_-:.:.:._-_- _

Tr�f:: r â r11íl S. P;mln �3��"';ilit;"';:�<,_:;,�t_:_"�'f,:,:. '.' _<'f,c�..,_ ,1;�"�...,,'..-_J�J

�i�ra�cm o snr. Dorval O abastecimento das populações
(�;f!:::;;��..��_; ... ,.

� ..•).
.

.-;.,

Rir, 27 (Meddir l1a1) - O 102m p: Ic cole cou o gfl e

Mi li, r.:> da Ag icultllra d rd Outra ao par do_, de

pai< quer'gr[S90U d: p,r tdhes dos fnt(ndim�ntci'i
na'l'buco tem mEntido Ion com o S 'f\i�o Jp Sub�istw
gos rnc::'litrr-s cóm O Pie cji:l do Ex,!ciIO e bCtlJtn
sider,1e da Republica, Sa ou a n St ssiJadt' de u' g n

b::-Ee que r.e'sas confe t s m;;-did.:s dicaz!:s p ra

réncias OS'", Nft) Camp'! a in\!.nSitiCéção da'pllóu
!o estudcu COm o cht f;: do çln agrícola
govel no a aplicação de
medidas p Ira efeito rapid(
á respeito do abasl cimen

Um tapete 2x3 mts" ti
to d� gEneros aHment c'os

po BUCLE' lllarC�l Rorin-
fazend o uma exposição ga. Ver e tratar com Car
dos t abalhos já rralízado' los Fischer Rna Dr. Am�;_
nesse s€nttdo no Minísterio deu da Lu�, 4, fundos( cn

da Agricultura. O sr. Netocostlldo oficina Hoepcke),

UM EX-SERVENTE DAQUELA, AUTARQUIA,
NlJNUANUU A ::SlTUA�ÃO, FOI DEMITIDO

OPERAÇOES _., DOENÇAS DE SE1\"HORAS

DR,,·CAMARA
EgpeefalfRta

Cliniett em geral - Tratamento pelU Onda
.

Ultr�-Cúrtas
Con.sultõi'io: Travessa 4 de 'Fevereiro -Prédio l'6ft_
-,-'-' 'OPERA'Ci)ES NO, Ho..�PITAI& --

------ .------------------

(EX-FACULDADE ,DE COMER<'TO DO PARANA')
'FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL

Rua Comendador Araújo [lo, 176 - Fone, 1192 • CuritibEl
" Diretor: Dr. I '\ÍZ Aníbal Calderarí

INTERNATO - SEI\11EX'IEUNATO e EXTERNATO
'CURSOS:. Admissão, - GU;lrda· Livros - Auiliar d�

" Administração _:___ Datilografia e Es��nogrn.fia

AuinB D'H.JP.N_,'\.S.e NOTURNA.8, pa,a ambos (\9 S�X(l!J
Â)JhlEi é.:1,�,tl"I§·f2:8 de �àt!tG;rrafin e Estenogl'afit:.

lP(�et1m L rO�"tl���.it;j;

CLUBE NAUTICO AMERICA

CeNCORRENCIA PARA ARRENDAMENTO DO BA?l

,Acha�se aberta a concorrencia para o arrenda
mento do Bar do Clube Nautico América:

Os interessados deverão apresentar propostas
até o fim deste mez em sobre-cartas lacradas.

, ;\_ diretoria reserva-se o direito de aceitar a pro
, posta que máis vantagens oferecer assim como re

cusar e anular u, presente concorrencia caso as propos
las apresentadas não consultem os interesses do Clube.

BLUMENAU, 12 de Maio de 1946

A DIRETORIA

CRE'DITO MUTUO PREDIAL
P r {) p r i e t a ri os: J.. MOREIRA & CIA.

2 Sortclos Mensais .•
� 4 e ,18.

"
P·rêmio �Iaior C$ 6.256,00

\fUITAS BONIFICAÇõES -- TUDO POR Cr$ 1,06

Sesurula-f'cirn : Norte
Panaír --' He_;�istrados: 9
hrs, �'�mn�t's: 9,:10.
Seaunda-feil'u: Norte -

rTH� .. �·�·t� ... ·.,

-

o!r- S·111 _- 11..'c�!lS-
-t;�t':I�;" �. 15 no hrs. Simples:
1" "i'" '11'"

- I�.f)_ •. j .! ....
•

On'" tl-fro:nl: Norte -:-1
Cruzeiro rlo Sul - Reais- I

tradcs: 15,HO hrs. Simples:
i ;; '"�r; I! �.. "

Ouintn-fei+o : Sul - Vá-!
rias: Reg. 15,Oí) hrs. Sim
,le',: l;i,:H!,

.

�.rYl·\-f�?:r:l: Snl -_ pu·
nair: �eg. 15,00 111's .. sim-

I
111es: ln,30.

.
I

Súhado: Nm·te - PanaIr
-

_ J�(>":!'l,H"lf1S: H,OO 11rs. -ISmples: 9,30. .

.
,

<;;'lh",rlo - 8.111. C:rnzel
"0 'd'�- Sul: Rpg.: 15,00. -

Simnles: 15,30.,
. I

Sábado: Sul -- VarIg. - '

RefI. 15.00, Simples: 15,30.
sábado: Sul ,- Panair - •

Re!!.: 15,30 - Simples -II16,00.

ALUGA-SE:

PEÇA ESTE LIVRP '
.. ':

�,����
li
li

I;
I,
\�

IDiIl(illi)@illêl ID� 15i!l@§ ,

@ ,

ID@[ii@]utOO •

'

••

)
. �

€.0 p',;nes ,c, $ 3,00 �ii' tenha ra3!Tob!):�(j postal
UZI�;\S C1W,m�,\S mH�l1.Fln\S titIa.
Co POlui..... - JA5QT\CASII.L - E -$. P,dt

formato de hoje

-_--.-- --_._

VENDE·SE
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;

P. AÍegtt, 27 (A. N) pressivo manifestou- se do processo de dissidioã ..' . d',

.

- Os comunistas na �i� I ainda, Depois do pleito coletivo, ::tne estaV? e� Exportadora " e
dad� gaúcha de Rosario grande numero de tra- curso. çorr.o se ve, !Jl .

V &L'ICI ITAJAI'realisararn urna manobra I balhadores do lado der- uma VItoria expressiva ." 4S. .:..
.

cujo resultado eonstauiu rotado confraternisou-se dos trabalhadores ordei-
uma decepcionante sur'lcom os companheiros ros contra os maus ele- Aos Snr-. acionistass -

presa para os correlígio vitoriosos, reconhecendo mentes que procuram De ordem 'do sr. Presidente, convoconarios de Luiz Carlos os beneficios do acordo estabelecer a rconfusão,
os srs. acionistas para uma assembléia extraorPrestes, Os operarias do amistoso, sem a delonga pois que, �Ó dela vivem.
dlnaria, á ser realizada no dia. I' de Junho. do

,frigorifico Swift, da
o corre-nte ano.. na séde da SOCiedade, na

. �ldâ�equela cidade, h.viam l s pi IUmM �1<t""'�' ) de Rio do Sul, afim de tratar da modificação
tentado judto á Justiça do art. 17 do Cap, 6' dos Estatutos.
do Trabalho um dissi "

A.,.gna�al.b·l(" -S� "-",_'---",c� •.

Rio do Sul, 27 de maio de 1615.dia coletiva para o au f: u (J �mente do salário e en·
- .L�� __ "

GUILHERME OUEMBALAtabelaram negocu.ço-s
Diretor Gerente·

para .urn
.

acordo amis-
toso. A maioria dos tra=

- ,balhadores, ciente dos
termos do referido acor

do, manifestou se L vo
ravel ã sua aceitação. Os

. elementos
'. comunistas,

I

_ porem, Inspirados pela I
'

-sua tatica ce promover
agitação, discordaram) iI'. colocando o acordo no
risco de um fracasso'jAnte essa situação, al
vitrou se que os traba
lhadores interessados no

caso decidissem a ques-
· tão por meio de um Ipleito no 'seio .do sindi-

· cafo de classe. Assim, a..

assembleia se manifesta-
DO genero ,

. .JL I"ria se. devia cu não. ser
V E N DE. S E Na data em curso festejahomologado .• '

o referido o seu aniversario natalícioecordo.· Adotada essa Um terreno, si�9 em Ta- o estimaeo cidadão é 'nosso
formula liberal, durante CASA'DAS MW�AS raguá do Sul. á rua Ben- amigo,sr. AnfiJIJ.quio•. Nu-dois, cJias' processou- se ..: jamim Constant, com as nes Pir:s, prOPfletan�1 da

BLUMENAU LTDA. seguintes dimensões: I Farmacia "Santa C:uz eJ?ti consulta eleitoral, seno
.. '.

d do O Gaspár onde o amversan-do â "mesa constituída
Rua 15 de Noverobro,367 ��!���!:o:it��::oo��n_1 an1te:é 'mdnito' bemquisto ,epela diretoria _qosiridi�.

"tro da c.id_ad.e. Tratar co�·_rl,e.,�,:CJOna,_o"�,�I!R.lfi\"'-- ""._.,<."._.".'"cato,
.

COm a assistencía

I
-

J
-

,-" �

B 1 u. m e D a u
,

..
:0 propr-ietárío, em

.

.- ara.gu..
a

Oswaldo [aehring ,
.. do comandante da gnar.. 'tIo Sul, sr, .Frederico .Moel- anição _federal, prefeito-e &�� .. .ler,

,

e

J:c:.#'� Transcorre hoje a datodelegado de policia. Ter- natalícia do sr, Oswald-minada" a .apuração, foi _;_.,_;__;_-;-"-----'_;__;_......;..---'-------- ------�-------:--:-:--:--- Jaehting,' resíaen te em 1 tu

desmas.cara�a' a_. tatical X � porango, '

comunista; isto e, a pra- CARLQS KURTS ARTUR BONNA NASCIMENTOfica de minorias ines- c

pressívas que se .sobre-] e E LlZA KUR'IS Ocarreu 1'10 dia 23 do

�g.rifu.$:�-. em��f�a. s.te.X.oe��I· �ee�n�(é�'{:Z�e decp.:�t�!�f6 �eec�n�rf:�Z�edec�:��c��f; I �:�1��eJ�sena��i:ft;,fO filg�
.

D'
... .

do
'

.

. "-"',.

de seu filho Remo com. a
r do casal Oswaldo Lino eai a vitoria os que se de sua filha Ilrsula como

Srta. Ursula Kurtz. I Da. Yolanda Pacheco Lino,manifestaram: pela ação Sr. Remo Bonna.
'.

residente nesta cidade. Asdo acorda, representados
1,n,
assas ccngratulações..por 1005 votos colltra.

URSUL.A e REMO2
..

16 suíragios apen.;:s de.·r· �- PROCURA-sEelementos trabalhados
noivos Dois oU tres mesinos papelos comunistas, com o

ra aprendizes de Mecanico,objetivo exclusivo de es·
em fabrica de Nietalurgica.

fabelec.er a anarquia en· Blumenau, 26 de maio de 1916. Informações 'l Rua 15 -

N° 1425. 'ire os operarias do frio
"

.

gorifico. Outro fato ex- :K------- '_..::__-------__..;.--------)C F.
._:.�. ",.� �__ ,' __ .

,

.-.,I
·

..

·

:

....•
"

..• I.·.······.···t··'
'

�

.. '._.-
'

".' :-, '_-
...

··r··.OfI8

uo
'"'

IDverno
Com degancia

e distinção

Jazendo

suas compras na

loja mais sortida

Madeiras
s, A.

, '

SOCIAIS
Srta. Ingrid BlanckANIVERsARIOS

Hemann Weege A eternêride de ontem
ãssína'ou a passagem do
aniuersario natalicio da
simoática e distinta senho
ri ta Ingrid Blanck, residen
te em Pornerode.

Transcorreu ontem o ani
versario natalicio do nosso
ilustre amigo sr. Hemann

Weege, conceituado indus
trial e proprietario d� w�n
des indústrias de laticínios
em Pomero de e figura de

destaque nos meios sociais
e economicos do Estado.

- Embora' tardiamente, cum

primentamos o estimado
cidadão.

Srta. Ana Blanck

Tambem festejou ontem
o seu aniversario natalicio,
a gentil senhorita Ana
Blanck, aa socíedade de
Pomefode.

Anfiloquio Nunes Pires,---_.--_.--

.

e MARGARIDA ONNA
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•• IBaaCO ,do Vale do �tatal SI �.
OS COrnlC10S EM ORCANIZACAO

.Proibidos
do Pur-tído Comunista

te deste jornal, proibin
do os comidos do Par

. tido Cornunistajfssa me

Consubstanciado no pro
dida visa preservar a

posito do chefe do go ordem, e (I tranquilidade
vemo de empreender do 'paIs, ameaçadas pelo
uma ação enérgica de pengo vemelho que vem

combate ao comunismo, -----�-----,-----�-----

cujas atividades vefrn to .

mando vulto em todo o

pn3 e qu e já culmina
ram com os sangrentos
acontecimentos ocorridos
ouínta feira ultima no RiJ
de J 'neiro, a Delegacia
Regional d: Púlicia, com
séde nesta cidade, por
determinação da Secreta
ria de Segurança Publi
ca do Estado, ac b r de
baixar uma portaria, a

qual publicamos em par

Uma portaâ'ia da De e

gacia RegioD.c I de Po
tícía

BORBOLETAS

Compra-se borboletas .

J

"lUorphos", em grandes lo-
tes.

Comprador constante de
"d. 'Aegac" �. Mestyra",
Ofertas a Eugene Dluhy,

3912 N. Hamiltnn Ave. CHI
CAGO, 18 - D.S.A.

82°/. Das crianças em
�dade p.scolar setrem
os efeitos da desnutri

ção
Exatamente um grupo

de 585 criança>, afim de
pesquisar 20 sinais que e

videnciassern de s nutrição,
o Dr. Dante Costa conclu
iu que: "A maior defieiên
da encontrada foi a de vi
tamina B, em 82"/. das
crianç IS; de vitamina A em

81, 8./"; :Se proteínas em

SI./'; de ferro ern 63 t se

gindo-se outras defic1ên
cias em gr�u menor," Con
tra êsse crescente maios
maiores especialistas em

nutrição não cessam de t s

tudar medidas para a solu
ção de tão grave problema.
Dentre êstes destacam-se
os técnicos da lavar que
apõs prolongadas pesquí
SãS. encontraram, finalmen
te uma. fórmula que tem
se revelado inccmpâravel
no combate á carência a

limentar em nosso meio.
Essa fõrmula é Oornplrxal
-tablt:trs de vitaminas e

sais mineraís - cujo U!O
<diário ás refeições comple
.ta o valor nutr itivo da all
mentação comum, dotan
-do -a da taxa exata de vi
.tamínas 'e sais mine. ais.

t

I � CA�� 15��481AMERI���e�auS. A.

Artigos de Inverno Festa do Div. Espírito Santo·oferece a
-

_- .

�

Casa 'Willy Siewert
.

agindo sorrateiramente
entre as camadas sociais
e constituindo urna séria
ameaça á paz e a tran

quilidade da Lmilia bra
'1 •

s .•eira,

DR. A. ODEBRECHT
Diretor do Hospital Santa Catarina

Com longa prática nos Hospitais da Europa
ALTA CIRURGIA

Operações de bocio (papo) rins, vericula biliar.
uteru, etc.
Bisturi elétrico para cirurgia do caneer

Cirurgia da 'I'uberculose - Pneumothorax artificial
Serviço especializado em ortopedia. Modernissíma
aparelhagem para fraturas, recem-chegada dos Esta
dos Unidos. - Unica no Estado. -

.

CQNSULTAS no Hospital: - dás 9 ás 11 e dás S ás 5

L 115
PARA VESTIDOS

ai as
DE SEDA ii GAIrnADINE

Casacos
E MANTO'S WOS ULTIMOS MODELOS

cem como um completa sortimento GC

o MELHOR SORTIMENTO.

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS J

VAREJO E A T A C A D O

Discos - Toca-discos - Acordeons

PROCURA-SEEDITAL

O dr. Armando Martins
Xavier, Delegado Regional
de Policia dos Municipios
de Gaspar e Blumenau,
com séde nesta cidade, na

Iorma da lei, etc ..
Toraa publico que, de

ordem superior ficam sus

pensas as licenças para a

realização de comicios pro
movidos pelo Partido Co
munista Brasileiro, até ul
terior deliberação.

Blumenau, 27 de maio
de 1946 ANUNCIEM

NESTE

l)IARIO

Um empregado para por
to de Gazeína, Paga-se bom

ordenado, deverá saber ler
e escrever regularmente e

ser desembaraçado. Da-se

preferencia a quem conhe

ça o ramo de automoveís
e que seja .easado ,

Exige-se referencias.

Informações a Rua 15 de
Novemro 1425

.

com o Sr. O. U. F.

Arnaldo Martins Xavier
Delegado Regional de
Policia

. São convfdados os senho es acionistas para 'se
reunirem em Assembléa Geral. no dia 4 de [únho,
oroxímo ás 15 horas, nos salões do Teatro üillos
Gomes, á Rua 15 de Novembro, nesta cidade. nara

tratarem de assuntos de interesse geral; concernentes
á organização da Sociedade.

Blumenau, 23 de meio ds 1946.

Os fundadores:

OSWALDO MOE�_MANN
. AMERICO STAMM

f :
'".

"

AVISO
Pelo presente dá-se ci eneía ao publico em .geeat

que fica proibido o exercici;:' da caça nos terrenos de

nossa propriedade, situados no lugar Alto-Garcia,
municipio de Blumenau sob as penas previstas no Có

digo de Caça.

RIQ DO SUL, 16 DE MAIO DE 1·146

INDUSTRIA E coMERCIo DE MADEIRAS S. A.

LEOPOLDO ZARLING - Diretor
"

. "

I BAnJOS RCAVICTonI.
do ArOs Campeões

na Igreja Mahis de Blurnenau

DIA 31 DE MAIO A S DE JUNHO

NOVENAS COM PREGAÇvES
Dia 9 de Junho: - MIS S A SOLENE

ás 9 horas

Grandes FesteJ�s. Populares
Todcs estão convidados para a FESTA,

OS F E S T E I R OS:

Dona Zulmira Heusi
Dr. Jose Ribeiro de
Carvalho

Dona lnez Soares
Sr: João Nóbrega
·P. Pr, jocquim Orth.

Procura um a dois soclos com pequeno capital para
nrgoclo de Secos e Molhados etc... (ataca ríst ) sito
em local de grande futuro, possuindo desdejá gran
de frêguesia em todo o pais. Infómacões á Caixa Pos
tai, 39 - [oinvlll-, Mais detalhes com os srs. Bernard.
1& Irmãos.
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TEATRO CARLOS brante, amante de sua ar- 'kowski levará ti efeito a...,

GOMES
-

, �e,. Silvio {Vieira :iá con- manhã no Teatro Carlos

di
juistou a consagração pu- Gomes. personalidade de ir

e
rstá de parabéns o culto blica, a ainterpretaçã., de repreenssivel distinção e

povo blumenauense. E isso personagens de 9P�as cé- graça juvenil, a s.mpatlea
.

; .dizemos porque o' alto lebres, tais como "Boheme" caI_ltora patricia, que' já

I grau de adiantamento ar- "Manou", "Lo Schtavo", quistou a Slll11KÜÍa e os me

tistíco desta cidade, mere- "Tosca", et�., \conitrasce- ,recidos aplausos de diver-

saca
ceu a esnec'al atenção do nand., com figuras de re- �as platéias. cultaj, do pais,
Maestr., Silvio Piergili, or- lev� do, teatro lírico inter e uma artista de privile
gonizador : das temporadas nocional. giados dotes que a COnta

oficiais do Teatro Muncií- E, este acontecimento ar gram entre os maiores 'ex-

,paI do Rio e S. Paulo, que tístico será levado á efeito poentes da arte Iírra CQr';"

O GOVERNO ESTU A
rd� �ossageJl1) POr' esta cida- no elegante salão do Tea- temporanea.

D O P�OCESSO DE R.>\c.0- d.e.. a caminho do Teatro Co. tr., Carlos. (l?mes,. ás 20,30 Estamos certos de t}lle

NAR O PAO . lon de Buenos Aires, nos h�ras do dia 3 de Junho, 21'1. Alma Orlikowski conven
I apresentará num unico es- feira, Aguardemos pois, a cerá a plateia blumenauen-

RIO, 27 _ Meridional. A Argentina ,c3ba. d,� I"])�táculo, o tntérnrtta má- gJ;[!nde !l0itada de ar�e, .
Se do seu merito artistico e

elevar de dez cruzei, os por i!I'C" o prr çô do trige ,Xlll�0 da a.rte Hríco.. e. o
.

Os bI1het�s acham-se a confirmará o seu pre.stigio

h
.

. ,..
• Jl'""nr h'1ntono hoasileiro : venda no Cme Busch. firmado através da crítit?;t

que c

gava.a.o B[a�ll por 126 crU,Z,eHOS, e agora CUS

I Silvio, Vieira.,
"

dos jornais. Eis o progrn-

tarã Cr$ 176,00. Art'sta inteligente e vi- ALMA ORLIKOKI E SEU ma do recital de canto da

Oomsntsndo esta el-vação no preço do trigo, RECITAL DE CANTO srta. Alma Orlikowski.

argentino, um vesper tigo diz que o rã))�rá que so.!
. i�,;;'''!1'�)·f':''i�jI;;i;;:f, fi

frer também um aumento considerável, indo talvrz I ..,_.. .'

'; _

,".: .... ;�:- r O� meios artisticos des- Ia PARTE

c�star de quatro a cinco cruzeiros por quilo. Diz "'J � N
',.. " ,t� .c;da�e a.gu.�rdam com 1 -- Berceuse - Bra�'

ainda, por lado; que essa majoração vi á trazer grande " ClcnO '\t?-snel m�etrelsd"e e etspe�ta- 2 - Sonho de AmOI;"·-·
. ., ..

... ova o reCl a e can o que Franz Lizst
pre]UIZO ao parz pOIS, chegará o nosso governe a ó �

d a distinta e talentosa so- 3-- Um dia quando er:l-

envi"r para o extraugeiro maior nurnei o de divisas "Di:'iri!:Asso�jados" prano gaucro Alma Or'B- mos jovens - J. Strauss.

ouro, desfalcando as nossas I eservas, ohrlgando o Fundado em 29·5-1943
·Ú go",erno a reduzir um pouco as irn: o t ÇÕ I!I dt sse j"

na PARTE

g�t!ro, dê primeira nescessidade O mesmo vesj.e tino Propriedade da N'ASCIMENTO 1 - The Giorní Son ehe

diz.f:StSl' segu amente �nformddo q ... e O g-wcmo es-I ni'rAã HA �AÇÃ(�": '

Nina - G. fi. Pergollesi.

tuda O processo de racr n r O pão; de me do que a
eç o eT erencia: v

- O lar feliz do distinto : 2 -- Serenata - Mm-

poputacâo não seja ainda mais sacrificada. Por outro
Rua 15 de Novembro, 54'! casal llca Ra.i De Mio -I cargni.

lado, as .p rdarias serão autorizadas li Iazcr mdol es
CEdo Inc:) - Te.le.f. 1091 Amadeu Batista de Mio, 3.- Ad Ay Ay - Perez

. I R d Of id t C itib
F'reire.

misturas com. centeio e milh J, c que parmitirâ me-
e açao e temas; rest en es em un 1 a,

lhoria de quotas-
Rua Bom Retiro svn , (Ed. acaba do ser enrtquecido Ina PARTE
Holzwarth - telef , 139l com o nascimento de seu 1 - Canto da saudade --

I, Assinaturas:
. "

primogenito Marciano. o . Alberto Costa.
Ano . . .•. Cr$ '1'5,00 corrido no dia 3: do cor-I 2_- Derradeira rosa de

B U S C H
Semestre . Cr$ 40,00 rente. I ve�ao - Thomas Moore.
Trimestre Cr$ 25,00 3 Pu m P'
N Is C $ Cumprimentamos os pats

- ra na- - an-

• aVll ? . .... r O,4() ., rillo Barroso.

. . IA,Ofl
QOmmgo8 •. Cr$ 0.50, do r�cem-nascldo Mar�lano , Acompanhamento ao

Quinta-feira, ás 2 horas --: -.
-

.

: deseJando-lbe as rnarore s piano uelo srta, Iris
'

Cai-

Os maiorais do riso - suas excias, o Gordo e o Ma- Inspetor VIajante autorí, venturas e felicidades. lin..

gro, na estapafurdia comedia i Z:ldo: Otto wm, I�;;i���" '"

.

�':';,"
"

A B·'Om ba !'
--,-.

IDistribuidora
'Cat1rinense

, EDITAL DE PROTESTO de Tecidos S. A.
A comedia que o fará chorar de tanto gargalhar. 60
das sras mais gostosas gargalhadas POr segundo.
Acomp. CompL Nacional e short americano, alem de-
senho. 1''''"''''
Plàtéa 4,00 - e 2,00 - Balcão 3,00 e 2.00
Quinta-feira ��. ás 4,30 hOril-5 da tarde

Leon Frank e Juue Weawer (a celebre famHia amc

_ ricana) na gostosa e romantica comedia lllusical.

o trigo argentino!
foi e I e va d o

cr.$ 10,00 por

NOTAS DE ARTE

t.eono- C. Scomitt, Ta
beliã interina da Co
marca de Indaial, na
fórma da lei, etc. Pelo presente ficam c(1nv�d <"'os oe; SF nhort's a

F��z saber aos que o pre- Ltonistas desta Sociedàde a comparecerem á assem

sente edital virem, que em bléia geral extraordinária a realizar-se no dia 6 de ju
cartorio toi ápres,entada nho prf'x:lT'o vindôn10 á 17,30 horas, no escritório
para apontamento e pro-
testo, um saldo de Dupli-

desta SOciedàde, aflim de deliberarem sobre a seguin-

I=nferme·lra cata emitdio pela firma Cia te

L Comercal �aul Lojjas
-� Varejistas, Rio. do Sul, no

inte- valor de Cr$ 1.057,70 (um
.

mil e cinquenta e sete cru

zeiros e setenta centavos)
dmtra Decker & Boaven
tura desta Proça de Indaial
apresentada pelo Banco pO-1pular e Agrícola do Vale ------------------------

do, Itajaí, filial desta cida'- ATENÇÃO
de.

I Pelo presente edital no

tifico o aceitante, para que,
dentro do prazo legal pa

.

gUe ou mande que,ll1 mais

O filme jue deve ser visto por todos - O filme que direito tiver, pagar a refe

deve ser mostrado ás gerações vindouras. - O filme rida duplíiata, ou dar as

razões porque não o faz, fi-
.

caudo ciente do respectivo
protesto, na fórl11a do Lei
e do costume.
Dado e passado 'em 27 de

Maio de 1946. Eu, Leonor
'C. Schnlitt, Tabeliã interi- na séde da sOCIEDADE RECREATIVA E ESPOR-

Fumaça. de Cigarro na, o· es.crevo e assino na TIVA IPIRANGA, na Itoupava Seca, todm;: as·terças e

_

,�r..........
' ..data supra. I qui�tas-feiras, das 20 as 22 horas.

O-'polidaI que porá a prova a sua a;;::'�perspi- �9i6daial, 27 de Maio de
I As inscrições poderão ser feitas desde já COIU .0

caeia. Misterios. Ação. Romance. Acomp. Compl. Nac LEONOR C. SCHMITT. sr. Lerche, á rua São Paulo, 270.

Platea 3,00 e 2,00 _ Balcão 2,0 e 1,50.' Tabeliã Interina,
I N. B. - Correrão onibus ás 19 e 22 horas.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAIllA

o Tenente e a ORDEM DO DIA

A historia atraente de uma pequena cidade do
rior americano, com as sua s alegrias e tristezas.
Acomp. com12l. Nac. e Ao Redor do Mundo, alem de
Paramount Jornal. .

Platéa 3iOO e 2;00 - Balcão 2,00
e 1,50.
Quinta-feira, ás 8 horas

Robert Young - Laraine Day e os grandes garotos:
\Villiom Severn e. �largaret O' Brien, no snblme film

1 Aumento do Capital e consequente modifica

ção dos estatutos sociais•

2 Assuntos de interesse social.
Blumenau, 16 de maio de 1946.
PAULO FRITZSCHE - Dir�tor.

A TENÇÃ

Sublime Alvorada
o professor de dansas Mfonso Lerch(', comuni

ca aos interessados qUe dará inicio no pro:dmo dia 4

de Junho, ao novo

qUe é Unl grito contra todas as guerras.
Platéa 4,,0 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00.
Sexta-feira .:_ ás 8,00 _.

'

Preston Foster e Ann Rutherford. em

CURSO DEDANsAS
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- êste lombrigueiro
defende a saúde de seu filho
ESTA � apenas uma das forte, razões por que também

a Sra. deve preferir o Lieer de Cacau Xavier p'ITa
combater as lombrigas de seu filho. Mas não é só porisse
que II Sra. deve preferí-lo. Lembre-se de que e Licor d.
Cacau Xavier, sendo gostoso, não sendo oleoso, não exi
,indo purgante nem dieta, facilita o seu trahalho: seu filho

.

O tomará com prazer. O Licor de Cacau Xavier pode ser

tomado em qualquer mês ou lua. Dê Licor
de Cacau Xavier ao seu filho sem demora.

Maltema, Comercio e (nrlustria S. A.
SÃO PAULO

i_Distribuidora para todo o. Brasil dos afamados pro.
I'ldutos concentrados vegetal "ROSICLK-i:" de rabrt
� ..

cação da Companhia Progresso Nacioru.l "Indústria
Brasíleira de Bebidas e Conexos" dão Paulo.

R Concentrado Vegetal f.f·Rosicler" ia. base de TO
MA:TE·SALSAO::BSPINAFRE.

O Misturas para sopas "Rosicler li hase de
AVEIA-LENTILHA-ERVILHA-SO.JA • FLlJV)
BRANCO - FEIJÃO lVIULATINH(l.

S Keitehup "Rosicler' em dois típ )8: PICANTIt
e DOCE.

I Extrato de Malte "MALTElVIA PDHO" e Extra
to "MA"LTEMA" com Espinafre e 'I'omate,

C Farinha de trigo maltado "M1\L'I"EMA".
L VIC-MALTEMA: Nutritivo e delícioco _. com

leite quente ou gelado.
E CHOMALT MALTEMA: pode ser usado como

sobremesa - no preparo de doe!'";; ? sorvetes,
dissolvido no leite quente, frio ou gf'latlo.

R FOSFO .MALTE·MA: Esta farinha é um ali
mento perfeito e completo para lactentes. be
bés. crianças. pessoas <!êbeis e convalescente-,
Rica em fosfato e sais

.
um poderoso auxiliar da nutrição.

Distribuidor autorísado para as seguintes pra('as:-
Blumenau • Ibíramr; P Rio do Sul Gaspar. Brusque
Itajaí - Tijucas: -� Sr. 'Walter W. Bernez, - }f'ane,
k-1 9 3 .,,-- Caixa Postal, 35- Blumenau _. Estado
ae Santa Catarina.

._ ...... _ _ _'

DR. Z I M M E R M A N N
CIRURGIAO DENTISTA

I . BLUMEN�U
- RUA 15 de Nov. áSi

ilnstalação de Raios X

II f'''!.P � RADIOGRAFIA DENTARiAS

I

r t'IM... t,OSES A' DISPOSIÇÃO DOS
':'''';R:O: MEDI('-·'S·· � 'flP-T'f1S'fAS.

�glH'ciillidade em Radiografias dentáriiá' para quil-

quer t xame médíco

Telefone 1 2 O 2

I� ""!C�.-." - �"",!4iOliiW.

AUT(Jl\lovEIS
DE SOTO

95 HP _ 117" entre
e�--

DE S( _�

D
�
.. __ tat de Luxe

DE � , ._

El .

__� de Luxe
I
I
I
I

I lã HJ
__1" entre

eixo!'
DE SOTO De Luxe
DE SOTO Custom

, �

I Caminhonetes

i

I
I

I �AMiNHõES

DE SOTO

Modelos de Caminhões
De SOTO adaptáveis
para qualquer serviço

Tipos desde % até

10 toneladas

CONCESSIONARIO:

R ICAR)O DEEKE
Blumenau - Rua Brusque
Cxa. P .• 119 - Sta, Catarina

____ ._. , 'Ir." .. ---_.- .....--.--------

1 '_._ que, na Inglaterra, a

propriedade é tão pouco
dividida, que, para
151 094 quilornetros qua
drados há somente
10 000 proprietaríos.

2-- que, apesar de a vista
humana não . poder al
cançar mais a luz, além-

� do roxo, ainda exi stern
inúmeras outras cores,
que não somos capazes
de perceber.

3-que, não seriam nea

cessaris trais de 3211
quilos de TNT, o ma is
poderoso dos explcsív os

conhecidos, para fazer
voar inteiramente uma

cidade como Nova York,
ou por no fundo todas
as esquadras do mundo
reunidas

4 - que. na Id3de Média,
todas as íntervencões
clrurgicas eram pratícadas
peJos barbeiros, os quais
extraiam dentes,

- faziam
sangrias, -drenavarn feri
mentos e executavam to

dos os .,trab lhos ma

nuais" considerados hu
milhantes para os médi
cos.

5- que, tal como acontece
na espéc.e humana, nos

répteis. nas aves e nos

mamíferos tníerlores I",'ln

por ordem de Ireque nela,
as doenças dos apare
lhos respíratorio, digesti·
vo e circulatorio a s que
mais concorrem para eli
minar os individuas.

6- que, segundo calculas
recentes, existem atual
mente em tooo o mundo
40000 quilos de diamano
tes e que, desse total,
340!}J quilos são cr igr
n ácios da Africa no Sul
2500 do I'risll,

.

c o 'a

lndiz . e o restante de di
versos nutras paiz'es

Vende se

luma (bicicleta em per'
feito estado. 'ver e: tr a
tar d R\l� S. Paulo, 84

I Emprêsa Intermediária de M. L Araujo
ENCARREGA.SE DE TODO O SERVIÇO JUNTO A PUALQUEH. DEPAR.
TAMENTO PUBLICO CIVIL, BANCARIO E COMERCIAL NO mo DE JA�
xmao. SAO PAULO, PORTO ALEGRE E FLORIANOPOLIS.
'I'ítulos Declaratórios e Naturalizações o assistência aos processos já enca-

minhados. - Escritório: Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar __ Sala 4. T

Caixa Postal, HJ5 - Telefone 1.409 - End. -Tel.: INTER __

-

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Não batera' c o r r i � a
�'

reDú�licas a IH e r i c a D a SX
, .Ii!l..,

a r-lU a lU e n ti sJa entre
as

Barreto Pinto
I
'

;����F;"''' "ma BOA

pelas costas 'I:' �S::RPl��Jeh:�Il�:I
o REPREsENTANTE DO P.T.B. SO' VOLTARA' A �"'1fln santificado o dia
FALAR NA CONSTITUINTE APOS A POSSE DO SR. .de hoje c.onsagrad., ao

- \GETULIO VARGAS Corno (Te Deus,

conSide-1rado feriado nacional, .não
Rio, 29 (Meridional) agredido pelas costas". I haver:'! expedienta nas nos-

A propósito do incidente sas of'ic.na-, motivo porque
que teve ontem na .Assem- Depois de outras consi- 'este jornal reaparecerá no

hleia Constituinte com o deraçôeg á respeito do rnes- nróxirnn domingo. •••• ••IiIiIII••mliitl!i\4WiiIilllB..mMmiiiii'll_.Ij!!iPm:lM·c...::·.

.senador Ismar Gois Montei mo assunto, o sr. Barreto
do e o deputado Silvestre Pinto declarou: "Consda
Pericles de Gois o Monteiro, 1'0 o incidente cornprome

aliihos irmãos do ministro tedor p[\ra o decoro da pro
da Guerra, o deputado Bar pria Assembleia"., Final"'l.0<

reto Pinto, do PTB decla- mente del,l a

,entender quelrou ao "Diário da Noite": só voltará a falar na Cons
"Lamento prof'undamen- ti tuinte deuoi-, da posse do

te o incidente em que fui sr, Getulio Vargas. O QUE DEr:cAROU PERANTE O TRIBUNAL
.

NURElVIBERG,.FRITZ SANCKEL

o PRESIDENTE TRUMAN PLANE>'.c\. ESTANDAR,- encarregado pelo presíden
TISAR E COORDENAR AS FORCAS DAS NAÇÕES te Truman para estandar-

Al"lEliICANÂS tisal' e coordenar as forças
V' ". armadas de todas as na-
,

lVashingtün, 29 (UnHed) i de:;':}r sob-::e a resolução doOl �?es americanas: cujjo pro
_ O Secretário Byrnes governo de adotar um pro- Jeto ap�es;ntara ante aque_::
comparecerá hoje ant a I arama permanente para ° la cormssao, Para. amanha

IComissão fIe Re�açõeê eE)",-· ,treino dos cidadãos da A- e�!ão, marcadas duas a_u,
teriores do Senado, afim de meríca Latina, Byrnes ol d�enclas qao�ela Comís-

SRO, entre E:senhower e

Nímitz, os ouais falarão
-

a

Orgão dos "DIA 'RIOS ASSOCIADOS" respesto da necessidade
de coordenar H defesa do

lI!iJJI 'hemisferio ocidenta', Am
'I->os des,..,.,entil'::lJl1 a noticia
'de que haveria uma ....ordr

,]da rl�, prmame'1tOs entre as

'republ'icas americanas.

ANO ln - CAIXA POSTAL NUMERO 685

OBRIG.<\CÕES
DE GUERRA

STA:-CATARINA-=Blume nau, 29 de Maio de 1946
Bonus e R('dbo�

ri(l� compram se,

compulsô,
pagaudo os

o deputado
agredido

Adubas· Ouímicos
CALCJO - NITRO - FoSFAToS

Os fertilizantes mais completos, cienti
ficamente dosados para toda sas cultu
ras e todos os solos,

Exatamente compensadas, de acordo
FO'RlVIULAS COMPoSTAs

com as exigencias nutritivas e-o ciclo vege
tativo de cada planta. Composições cer

tas e comprovadas em culturas exprhnen
tais, com idícações próprias para o culti
vo de cana, café, arroz, batata, legumes,
hortaliças. pomares, jardins, etc.

FERTliLIZANTEs sIMPLES

Superfosfato cálcio-potássicos, de solubi
lidade adequada, na forma mais favora
vel á assimilação e crescimento intensivo
dos vegetais, desde sementes mais delica
das, mudas de replantio, flôres em geral
até as plantas adúltas.
A adubacão com os fertilizantes de natu
reza quirnico-organtca, proporciona o en

ri,quecimento das colheitas em produção
e qualidade. 1

. F,ornecimento imediato em sa

cos de 60 kgs.
Peçam folhetos explicativos e re

comendativos á

R use H L E & L E P P E R 'L T D A.

Praca Lauro Mueller 42 _ Caixa PU. 1154
.

--- J O I N V, I L E --,,_

A escravrsaçãe de cinco lnilhões
de estrangei.ros na Alemallba

dos e encan:�gados de rlo�
minar a resistência dos
�rupos anti-nazistas. Disse

P d I· r"" : Nuremberg, 26 (United) quais fossem indicados, QUe Hitler ordenou ,que to-

rocuran O Sr. uClon'3r a ques ao - o trabalhn politico que· Revelou que Os france- dos os trabalhadores eo-
..J li ' ,,' redundou na escravisação ses colaboracionistas, com trangeíros Iosem tratados

t b 'Ih d d L· ht
de cinco mihôes de estran- a aprovacã-, de Petain, e5- com,') nlemâes, afim de que

ra a a ores a Ig I
geiroj, 11,�! Alemanha, foi palhuram ';;';:entes cujja fi- ficassem sujeitos á corte
obra .de HItler e Goebbls, fnalidade era recrutaj- ele- marcia) alemã, Sanckel dis
segund., afirmou, hoje, an mentos destinados a incor- se adiante que milhares

O D,N,T. VEd El\lPREGAN DO TODOS OS ESFORÇOS I!e o ,Tribunal, .�.lado que parar o exerc,ito de prote- de crianças russas foram
]UL!.\a os crnmnosos de cão 1'Contra 'os raids alia- trazidas nara a Alemanha

Rio, 211 (Meridional) - emnregudos da Light, no: guerra nazistas, I�ritz San-
..

- ----- - simplesmente porque os

Ainda permanece a inten- sentdo de encontrar uma' kel, no seu
o

depoimento.
.

. pais recusavam-as a sepa-
sa vibração no seio dos em- .res du Listht, na séde da l sanckel afirmou que HI- PEDE A REPATRIAMEN- rar-ss, delas.
pregado; da Light concer- prónri« companhia, tratan-

_

Iler traçou o nrogrnma de TO DOs SEUS PRI- I

J1l'ntp :1 nrono ladn gréve (1" I., ref'er.dn questão. I estabelecinv-n+o das leis SIONEIROS DE I . -------- _ ... ..:.

dos trabalhadores da refe- Espera, entretanto, eu- sobre o trabalho nos pai- GUERRA !

rida gréve, A nronosito ou- �')"h'�'" :.1 solução rápida, ses ocupado , após a derro-
_

MOLOTflV ACEITOU O
vimos na manhã de ho_i� o evitando ossiru tran-tcrno« ta de Slalingradn e orde- Londres, 211 (United) -

\ CONVI,TE DO GOVER
sr. Astolfo Serra, Diretor para a "ida eh! cidade, nOH m'� GoebhJs primasse A rad;o de Viena nos j.nfoI'- i NO POLONES
do D.N.T" que declarou- solw'jn justa vara o caso. de_toch! e nunlrruer alimen- mau h\_1je qUe o governo Varsovia, 2D (France P,I

nos cnntil]1l'lj' empregando .Acrescentou que momen- tariin o trahalhador estran- nuslriaeo decidiu solicitar -.0 ministro do- ExtprÍor'
0<: seus melhores esforços, tos ante: tiyera demnr3da gei!'o que se recusasse a ao governo soviefico (> re-' da URSS, Molotov nceit<Hl
.imIto aos empregadores e conferêneia com Os direto- realizar a� tarefas para as patriamento de todos os o convite qUe Ihl' foi feli:,)

í l}i'isioneiros de guerra aus� llessoall1wnte nelos 140YI'I'
I tracos, desd.e qn0. () nassa- !lanlp, noloneses nara visi-
do politico seja limpo. lar Varsovin.

.

dos

PROTFc:"I',.'\R i\, l'vT rnNTH/'_
,Á' TYF.CTS2\.O DE
TRU!\'fAN

Cairo, 29 (Uniterl)
Rio 26 (Meridional) lTm" �ll.n lnf""'11nri'íci m":�

Em c�ompanhia de ,m) es· be declarou hoie crup <:s li
posa, cheJ:ou aqui, viajan- derp,> 'Ífhhes P11"i"",,!n "'li

do de avião, sir Snl11uel protesto flr) prcsi.lpnfn T""
Honre, Lord Tem.plev,ood, man cont!'fl_ ",1"(';,,;;,, (1"

nersonalidade de destacme 'aovp:rno dos EE, FIT. (1"

'no Cenário interllac.i.onal e anoi,,1" fi recomendn<'ãr> ih
��ande f".rtura da diplomui- illli ....rado judia para a Pa-;.,
Coa hrital1ica. l�tina,

!PET
�!F'!,;.\,',;,;'":??

I?i
iilll

DE

EsTA' NO mo LORD
TEMPLE\-VOOD
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