
II>

crx.crc,
,foram

movimento de 29 de Outubro foi
pela instauração definitiva da derno

enqucmto. que os anteriores
c o n t r' Q a dernocr-acfo '!-

..-. -. --

O

GOIANIA. 13 (MeridiO-j feitas á imprensa p,elo inter que O' "movimenbJ.

reVOIU-\mOCráCia
do Brasil. ao eon- \ GOIANÍA, 13 (Meridio

,��aH.- Grande repercu�� ,ventor JCaviér B,a:.:�� SOb,,�ellç!onár,io do di,a �l de Ou- trá,rio de outros anteriores n,fl!(,'� O, -intervent�,r ,X,a.-,',ti� nos círculos pohti-! a "Moçao M;angabeua" Dís ,oro Pll!S8do fOI pe qne foram contra a demo- ;Vler Barroé est.á realizando
�os _'-ianOs ás d�,darações

o

se o chefe �xecutivo Goiano tanração definitiva da df}- craeía�

,

"o �J!la ,,� de caract�r po�
, IlitlCl(), ,a;�,éjdade de :fÍreno. 1__;_-------------�-

. ; polis 1',{,:�;

··Fazdedarações á impren!1 O ex-ditador ��:�-·���-�l�
NICILINA

'

RIO. 13 (Merídíonalr. -
Ouvido por um vespertino o

Senador Getulio declarou:
"meu desejo, em tése, não é
desviar da assembleia cons

tituinte o caminho que de
seja segulir e para a qual foi
precipuamente, oonvocada:
a elaq,oração da nova cons-

'

tituição da repuhlica , A,
feitura. de uma c!;!I'ta magna
desde a simples apresenta
ção até as emendas e con

sequente díscussão até a

sua definitiva estrjrturaçâo
em lei, POr si só já constã
tUe tarlSIa bastante para
abliorver as atenções e pre
ocupaeôes dos representan
tes aqui. trazidos pelo voto
popÜlar. Assim, pelo menos
o momento quér parecer-ma
que não deyemos trat,ar de
qualquc.-r. outro assunto qUe
não seia o da nertinente ma
téria constitucional".
A prooosíto da noticia, o

cuparei a tnibuna da assem

IMPORTANTES PROBLE.
MAS NO CONSELliQ
DE SEGURANÇA

bleia para tratar da legisla- ,por enquant., não pensei da como uma das mais adi
cão social, disse o senhor fnJar sobre a excelente le- antadas do mundo. E'la aí
Getulio -"mas a leis sociaes I gistação social do Brasl ho está e não mais poderá. re
ai estª'o em plena vígencia ' je reconhecida e proclama- troceder",

Tddones: 1092 t 13 91 Diretor: HONORATO TOMEuN

RIO, 13 (Meridional'( .:+»:.•

Promovido pela Faculdade,
Nacional de Medielna rea.'
l�zar-se-á nésta, entre os
dias s!lte e quinze de setem
bro vindouro, o primeiro
Congresso Inter-amerícanc'
de Medicinn contará corn a

participaçâo dos mais desta
cados expoentes da lIi:ed!i:d�
na corilinental ; Falandq,Ji
Meridional, o professor G011 .

lart Andrade assegurou que
o certame contará com a

.participaçâ., de S;t .Alexan
der. Fíeming," descobridor
da peilicílina, como correâ

NUMERO, -691; dado especial. .
--�--�--------�--------

Orgão dos "OIARIOS ASSOOIADOS

A NA czo
ANO IV -- Santa Catarina - Blumenau, H de Junho .de 1946

,."

nao
"o queremismo está morto e

constitue erígo· algum"
NOVA YORK, 13 (AP(j _ �---'---_ X RIO, 13 (Meridfonalf o quereimsmo nãopassa de tinho Monteiro, da UDN no

__ Hoje sexta-feira, o Con-!,PROM;OVENDO A COLO- Interrogado pelo "Dlário um consolo uara o� carpidei Pará, confirmou que confe
selho Ode Segurança da co-

. NISAÇÃO da Noite" se -I) queremísmo ras do estado novo". .. 'renciou· com ,o presidente
missão de controle de ener

, SALVADOR, 13. (Meridió constitui uma ameaça ao Acentuou qUe "o quere- da republica, trazend-, me

gia atomica devei.ão abor- n�l( -- O secretario da a- deputado Agostinh., Mon- mismo está morto -e - não JIror impressão do atual che
dar importantes problemas, gncultlJra portnriou autori tei:.:o que ont�m pronunctou constitue pedgo :�IKl.lW,:'. "fe da nação que "conhece
tais como a questão do rom sando o diretor do departa importante discurs., contra X x x =;': os principais l)l°oblemas e-

pimento simultaneo com m�nt9 de produção vegetal o Estado Novo, na Assem-
" .

-; �:' conomico- sociaaís dó Bra-
Franco e o estudo do plano afim de permitir serem ocu bleia Constituinte, resnon- RIO, 13 (Mendional) sil" o Acrescentou .qUe não
ajnerícanc para controle pados os lotes c nucleos co- deu que "com fi eleglbllt- Em entrevista ao "Diário falou de assuntos noliticos

. dos recursos naturais da Ioníaís odo estado por colo- dads ou não interventores, (la Noite", Q deputado Af!os -com o chefe (\0 governo.
energia atómica, cuja pro- nos nacionais e estrangei-
posta deverá ser apreseré- ros, sendo observadas as

tada sexta-feira pelo conse- prescrições de titulos de
Iho de controle da energia concessão das proprledades
atomiea. de oerra;

Os moncr-quíetna rto.Iícmos pro
disturbios•

a e r x o s
HÃO TENHAS MEDD'
A MORTE NÃO ESTÁ TÃO

PERTO _

vcoorn
ROMA_ 12' (TlP) - O

rei Hllmberto assumIra' a

condi«:.ão de cidãdão priva
do apóz "investir Q 9rimeit.,
ro ministro Alcide� Gasperi
ás funções de chefe de e&
tado provÍsój."io. O gover
no tornar-se-á autonomo -

anunciou hoje o "Giornale
Ditalia" em eftição especiL
-aI.

lulas entre as dLtas facções. noticias aqui, procedentes
Novas preocupaçõescon- de Nanoles, de qUe as au

frontam os funcionários toridades espej."aII). maiore,
municipais em Nanoleç ho- manifestaçõm> hoje, pelos
,ie, devido o cGmfcio prd- monarquJistas.
Renoblica, qUe ficou 111:;1r- ROMA, 13 (AP(' .

O
cado para as quinze horas Gabinete italiàno recebeu
da tarde e que se d�stina com grande preoC:upacão ... l!
a exigir do _gabinete da Ita-

i notiçia soore as m;mÍfesta
lia á. agir pela força afim. ções monarquistas l)or to
de·obeigar á Humberto se' da Italia, p:çeocupando-se
exilar, cumnrindo, assim" o I C"

,� ,;;f'7. mais com: a ,r-rês-
ROMA, 13 (AP( _:_ Noti- desej(\ nlanifesto nela nação cente. firavidade da 'situa�

ticias qUe chegam de inu- no ultimo plesbicito.
.

I ção.. .

... ...
... ... ... .

.'meras grandes cidades itali-
.

" UrgeI1Íf� c- Roma, J3
anas revelam que is mani- ROMA, 13 (AP( - Os (Up( ��Oiei Umber!<I !'lar
festàçõp.s pro-Republica alí jornais republicanos exigem tiudo' acroportl! de Cm�mo
realiAAdas não foram intei- a prisão de Humbér,to � a I as qu_�torze e cmquent�;�orompid5.!l nelos monarquis- 5UP_ expulsão do pais 1)1)1' es. ras, hora I.oca1, llllQ1,.' ",:n
tas, aocontrarÍo do (lue esta tar,obstruindo o advento <la .relho SavOla ,MárcheltJ, (le
acontecendo em Napoles, reollblica::

-

-. l{{tlatr'(i potprcs, acompanha.
onde ocorreram .lá viol�nta8· Simultaneamente chegam do dt(� pessoas.
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classes'ee tornam não quan para caminhos construtivos As necessidades alimen
títativas mas qualitatívas , Quando sabemos qUe os. tares variam de acordo com

COpyright dos "Diários, culou ele que doi. terços 4 s Homens que tenham tres correspondentes
.

americanos I a Idade, a altura,.opeso e a
AssoeiRdos" comunistas gregos.f . em ,refeições por dias, roupas nos Julgamento; de Nurem pro.tIssao .As crlanças no

dessa doença .. '.1
"

speare decentes e hhabítação ade- berg dispõe de 7.000. ralo- .
períod., de .: crescimento ne-

apresento� 1u "'Cesar re- quada, provavelmente não lias diárias, acreditamos !�Itan.!. parauma alimente
ceoso do'" ar" magro Ia- se concluirão para assassi- ter perdido o juizo.. çao de duas ou ires gramas
minto"

'-'.
Cassio.

.

.nar 05 qu.e tem seis quartos As 'Nações Unidas dissu- I !!laria.fl de proteína por qüi
.

"_histprmdores atribu-'-e uma duzia de ternos mais te mos dasoe do Irã e da, 10 de pes(). Os trabalhado
eIl'd'iarte a queda do do que eles, nem adiarão Espanha, enquanto em pa-) res braçais tem neceséda;

mperió'liomano á peste do aqueles qUe se alimentam. ris se negociam os tratados des superiores ás dos seden
século III e o colapso do re de perdizes caviar e cham- de paz. .

-

\ tarios e assim por diante..
g�m�n social da Idade Mé- pa�he, em �ez de bifE' .e cer : Mas o nrohlems capital Ma� uua m�dia de 3.000
dia a Peste Negra do secu-. .veja , Mas. na econorma de 'I' qne desafia as naçõe-, vito '. c.a�onas "por dl:'l" desde que
lo XIV. mercado negro da Europa, rios� é a f.Qme coletiva, I sejam ststematícament., ra
A fome e as doenças cau onde uns tem carne, enquan ] (�ue 119de nerturbar- t9d05 Clonadas para que o restosadas vela fome Criam. as tn outros passam fome sem os seus planos

'

; possa ser desviare n[1S 10n
multidões e estas nunca dei .ter, uma migalh., (�p não, o I Neste .úaiS��lIl�"'rflator�o.IL . ;�;<ü,\{ao' para as "zo
vam de encontrar chefes: \OdIO e o rraccJanalISl�lo _l)o-I do Serviço fie "E�l'tomUi nas faIllI:�I.tas,. sena Inteira
Mas a demccractn p a anti dem ollortunamente Fugir �i. I.ÂQTiColn fi" Dcni1rh1m,1Td:o. mente satísratovín. e eccno-
tbe eh lei de l! iultidão "

.

O todo o controle" ! rlf" Agriculturn dos Eslnrlos ,llJii';�lria GIW.se '-Vi hm1L:E�; de
aparecimento lh, mulíidôes I Fn;d�" nl'p'"t�: .. (') C;";<:l�_� calorias por 'di;l. Isso té\s·

les nsi('�,s ",;]11- como um [8:'0111.E110 da de- v Z v i mo civil de niaHtimenln," 'híria para ui imentnr 1(,..1

1:�o�r[:c;�:�.,,��:;:;:;�):l (�iesr;�l i\ '1",' '< ;'s �1"\em' :1" ," 11-: ::;��c,:', �:::�ir,':: (;��>,�.. ,,�.rl':'�";":'� i ��,;r�o�, :�)';·\�n)t;n:�.,��!)',��<;, 1Il�� '1111u1rf1.;f) f� crindorn de ira .cunução _(:o}·�e�n n ris�'\� :_1e 1 ['in 1_��4ft t-10 QUf�
.

GI11 .1045 _-,hiHe da l�t)�)uta�;�o de Inglu .

nos" Só nparecc quando as uma confusão que ditJell-.iOIl PlH lfl.:1A,... o'. '"'. furra OU' "da Frníça ,

diferenças entre homens e mente será enl":.1l.11inhada j' De,.'.erá llltn.lnass,.a1:1 todo" 4' Não. tes.ho.a �neliOI' ü�ivi-
_________� __�

0<; �Jn()s :>lüprÍor",,<". � n da de que o povo am.enea-
.

. consumo de nrodutox . de.;no farhi isso se. 'o raciona.

I cLli'>Fidh�.'""�=�L'.'''.'''.�.
=-.....

t'''''''''=,·m'''''''''..•..d=---=.'-d"�� I .. �.���.0(h�e���T.�.. ll�����)r,e..��:
..�.·.f;.ll�'.�..

e

.....�...
��:....j�.....����t�'.id�c�s:I�.�.L.>.g.'.·.�.!;l.\t.e...•.i..Ta e !'.<c

Ou Opor UnIa. e n()uco inf:-rilw ::.2:(l�\, }:9�5.l'unm organi"�ae�o. })�1.:1�71:â- .. ,.

I
fTl1l'1 T"Nhn do;); .11111 {�lJ'('" na de soconu, IUtCd aIl'.Oóte·· ,

Com othna fregueaia 100. metros distante do� i:i", tli:ldas' n"'r . lip·�f:iQ<r;>��'i�nd�.I?endel!�e �l� �mqnohrns:,
�2° B. C" Rua Amazonas: - Venrle-�e uma soverte�' caleulada lHU";1 HI4ft.;';·CH1\PPlltIC::;S, (!tstrmn:sse o:�;·,.��J_;':··:.
da Bar-Restaui"ante#; 2 mesas. de Snocker ê negócio de _conmaracno' C(Ú�l :i�'.:rii�di�··�t11entos" Ap.e:;nr'!'para o:s· i.ri·:{
;ecos e mo'hados.

,-'
- � 'l-A --

� He1'1(>(10.' :Scr� "dividuos a. fhn "de resoht:ér.
Sem intêimediári�. . ." 1935.a 1�3.6��;.:: � ,��'if�'''' �í�l\,·p:raNeiím�flet.iv,o ,ni'is�,··.A tratar com o pIopnetano I 17"",1',:. �%,.n·':.7'(:''' <�":-' :>-

.....
:

..
(
...•

,d

.•.

a

.....•... re.,_...
S

.. l.tHa�. 0.,
"

.....•V.S....��.OiSt.1S c.,.:•....
"

GUILHERME BAR'i'H Il!ll"1�l",ntes. Thul1 med,dtl. fie:, (�tu.toe� nHo os fq"l:ntos,. se!,
3" 360 calo:ri:;1s por peSÚ)03;'; �i)osarao gos. maptllnéntos,".. """•••,""'" ==

{" ..
' i,:,(:Jl!,,:';":�i;� f'l'innf'H<. e"YP)1;r\<i:�'í;a q.u,y,�r�Ii�cmrem o.s, sentislI!mflca ap� l�l��tas '. ne!'<o- fC�t?P,:l�!-s. �..

'OS
...(!�l� ln erem.

A .�:i3S comem dp. D·aIS. em. çe,,\!,��,�.j�o d� sacnZl.po ;, qs so
'. h"imen,to, até, da suq,,}ji.u-JF�i@cIOS �yolut:rl'fos fazeu

de.;..;?�
.

.. ,.:."'. ii."J.\"âtí'rr�r·m generosos. e nem

<·Y,,- x x x :.. ':"
__ . ,--

af,�tág os �mper�rmdos.

DOROTHY THOMPSON

NOVA YORK. via rádio
Seja o que fOr ou deixar

-de ser a democracia, o seu

-óbjetivo é Q aperfeíçoamen;
to da T2.eSsoa humana e das
oportunidades, da liberd
jJ(), caráter, da segur a e

(J'õbem-":'estar pe r e so

�1 dela. Tod�:;'<os regimes
-s6�iais podêm ser em ul
tima analise jugados pelo ti

;.�o dé" pessoas que criam,
,��,��etquanto delas, como ln

;;";.r dividuos e como tipo_s, de
nende a capacidade de "�

brevívenci., de uma civlli
uma cultura.

- "

�:;�n�;_1�! ,�e�1.: }�.\���:��i:��lI�;130 l��
I-:":h� nem (lo }.,j(."UPZ'l nem

J�' iiL'>:� ,�íU�v al(;' p�)ciem �_
rurretar a degcneracâr, da
democracia. Entretanto, as

condições fisicas podem re

duzir os seres hU111anOs a

sehagens, sendo neste caso

impossiYel ,u democracia,
que é uma fO\'lDa cooperati
va de sociedade. Tod_<ls as

teorias podem ser destrui
das pelas realidades desfa
voraveis da exislericiá hu-
mana. �A peste e a fome já foram'

_ muitas vezes decisivas para
a desenvolvimento das soci
edades, produzindo, por' as
sim .dizer, efettos p!)iticos
Corpos doente� fazem e�pí.
ritos doentes. A febre d;,
tubericulose, por exemplo�

�:ri��������t!��d�l��� IndUfftria e Comercio -dê Cà'I��4os
periodos extremados de e- e ,4 rtef�to. de _('"uro \.,.�>:..xaltação e den.ressão. As ma '. . '.'.\ .

nifestações secundarias das Em orgaDitaçãó�*�:�j
doenças venereas produzem .'

.

.}.,.,::
.

. ��:����s!iad��e::n�, g�� I Prbnelt'a
_}
o;

';:��.� �j�açi�'
niLn;ne morreu de parali

I
São convidados oe: <' l.it5sciit o:-:\ições da fO·' _.;.

sia, coHi o cerebro em esta' ciedade acima menclonada a ç. ,"_;.l�r.á primeira
do qua�e_ compl�to .d,� de-I assembléa geral dos surscritof

". ,',,'< ··�di'ªJi"z�d.a em

�bmposl�ao, e mnguem se 15 de JunhG de 19�6 ás 15 horas,ó;;��. ��CrttOrtO da
rá JamaIS dapaz. <:le sabe� firma Bernhardt Irmãos, á Rua JoãO "Pessoa. nesta cio
quanto � �ua polItIca, ge�I i dade de Blumenau' para o fim da nomeação dos pe-aI mas SImstr� sofreu a In I . ...

'
. ;_

fluencia da sUa corrosiva Ci i
ntos que deverao proceder a avahaçao dos bens e

eneia. ldi.r.
eitos com que os organizadores pretendem integra·

x x x lizar a maior parte do capital por eles subscrito bE'm
. . ,\.:omo para tratar de outros assuntos de interesse dos

Um. medICO grego aÍlr'-· subscritores e da sociedade f'm ürganisac3o.
mou a UNRRA qup a grau Bl

�

d J h 194'"de maioria do:; extremistas I
umena!1, ( e �In o de. 0"

pollticos da Grécia é com-I, O;, Organlzadol es
posta de tuberculosos" Cal- Bernhardt Irmãos

Bernbardt Irmão:.' s.

Rua rei' de Noven-,.broi'P6.() , . JPÃO GO .\\ES Se elA. Fone 1488
. .I�: �

Ráifios' '\dâ's' :melhores qu�liaaaeS Ii;�Oal!llcto��-i-.1l1;·S·
.

wtr_p corrente ciítexnada e para acumulador
. �:��::"� ,.''''\':- ;�i'::<.\".""'·\ .'

Diec6s Eletrola$';.� ..·Toca.,:DiscoS.·� R frigeradores - Maquinas de 'qualqu�r t..i�:?,.d��:�1fl�.Q; h.j;t95�h�·pf:}<i c. n\i" lã gi{.-'
Costura - Maquina� de Escrever - Bicicletas novas garantidas _;,. Cofres . Herc\lles:�l�J;�,�·::pu.. tras. '_ '�p

..q.[C.�S. r :},�Sl!1l "curo, .

'Fogões - Material para rádio - Material eletriro em geral. .. ;,.'
. m�\;tÓ���FQ .. C;c.nH.J.t�oU1_�' .r,;�:s:,( 5 pr.! çm.· \ "'1

Vendas á vista e a longo prazo .•
_:_ V i s i t e ui a R A D I .() L A_ R:�: . "

't' ..

����������������_I���I��••��_� �.����Ru�����,,�� �L�E�hV
.;.t

, 1 . i
.,

�
:.

..
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· .Belgrado, 12 (UP( - M�- Belgrado, 12
-

(UP( - do e asdstído 1)01' um es-

I hailovitch declarou, hoie As condições da memoria

IPeç�alist{\.; em seu tnterrogatorín que de Mihailovicht, declaram, .'-
.

sabia que as fOrças alemães qUe estão melhorando dia- BELGR.4DO, JS (AP( -'
e italil.Jilils e "qúislings Iu- ríamente, telldo ele tambemfHSabiâ. o acusaf1o: qUe as

goslavos'� estavam operan- auniento de peso nestes ul- sllas trOPlls, na "'C�."..t e;:,-
A Diretoria do Gremio Não será permitida a en- do na mesma frente de timos tres meses, depois de tavam colaborando com osAlvi-Verde, tem o sumo pra trada de pessoas extranhas Cheteniks mas; afirmou que �ua prisão. -..

. J nazis.)�.... em.1.142?". Mihai-zer de convidar a todos os e será !ndispensâv�l, a .a-pre- Os comandantes su�Ordi- ..

� JOvi(}ii . çom 'Voz firme res-
seus associados, assim'bem se�t�çao dt) convite a co- nados éram tesponsa'Ç�Is por Mibailovicht é alimenta- !})ondeú «não" .

como todos os sócios do CIu mISSa? de porta. éssa
-

cooperacão,
.

�
"

be Nautico Ameríca, para Solícita-se a todos os con .. .

.i--.--.

o BAILE CMPIR:A que fa- vidadosn especial favor de' . .... ..

Tá realizar em a noite de 15 não se fazerem acompanhar �EYSS. �QU.A,wt PERAN

B·· ., d . � b1de Junho em os amplos sa- por peSS.9as extranhas as
,

TE O-TIUJJl1NAL . eVln preocupa 'c m O pro t-
'lóes do Clube Náutico A- suas familias.. . I, ": .

... .' ..

.

lll�����á o Jazz de Itajahy. "A����as ach=�:; ��:ri I�NJ1:!i!���i�!n��rn� ma israelita Ara��s�v�eá�:�u ;���l�e:o traje deverá ser o de da na séde do Clube Nauti- ternaciónal de Ju.stIça, 1,0-- ..

'"'" vin" "nor favor deponhamcaipira, éo. Am�rica,_ com o Sr. Ben 'Seys$ 'Inquart 3�irmou (T;:e
�

Bournemouth, 12. (UP) armas" .
.

Os
.

associados do Grémio thten a Cd. 25,00 cada e ,0 saque !los nazistas na o
� O snr. Bevin declarou Não acabam com -Tom-Alvi-Verde e do Clube Nau só serão vendidas mediante 'laIJ.do �-oi legal.

. que a agitação nos Estados my" britanico qUe é inte'tico América, receberão an a apresentªçao do convIte.
.

O po:"o. Holandez con.-
Unidos. 1xú:ticularmente em rmnente ino('�nte neste ne-

tecipadamente os respecti- sIderava .a nossa cond_uta }l"ova l.·ork D'ua que cem.gócio. Estão Os senhores
'i A DIR�'ETORIA m pI'lhartem Inas flze-· , <,

dvos COIlVI es. �
- co o ."",.

c
"

, mil judelJs sejam c,olocados cr1:mdo Ullla nov:> fase e
lUos o <J?e e.l� lJerfeltam,en.-

. na I:'alestin�, e pOJ;lJUe eles sentimento· ante-semita no

te�t .' 1 não querem ter muitos da- séio do exercito britanico.
auele� Israelitas em Nova Acredito qUe se ambos os
1'"ork. lados d�sarlllassel1l-se, a paz

e pl."pgrésso serÍf:I1l muito
Ill:l·Ís f_:lceis".

Exportação de gado
de raça do BrasíJ. pu-:

ra o lVIexico
BELO HORIZONTE, 13

(Ag. Nac.) -- A proposí
to da noticia procedente da
capital Mexicana, ínforman
do. que trezentos e vinte e

sete touros procedentes do
Brasil e destinados aos cri
adores mexicanos presente
mente em quarenta na ilha
de Sacrifícios, estão ãmnos
sibihtados de entrar em ter
ritorio Mexicano. Adalberto
Rodnigues Cunha. ímportan
te peçuartsta no município
mineiro de Uberaba, em de
claraçã., á imprensa local
disse que a noticia não tem
procedencia, adiantando em.

seguida que "o qua:re?�ena;
rio da ilha de Sacrifícios e

provisório e o gado envia

do' para fazer ulí o seu 'Pe-
riodo de estágio, necessita
de- licença paLa o desem
barçue"; A�Te,centou o co-

- nheçido exportador que o

gado: " Os trezentos e vin
te e sete touros que desem
barcaram na ilha de Sacrr
ficíos foram encomendados
pelo diretor da Pecuaria do
Mé:xlieo, sendo qUe divérsas
cabeças já fora mvendídas
por preços elevados. Assim
que terminar o próximo pc>
riodo de quarentena na re-

ferida ilha, o que se dará '

em pr.incipios de J'ulho p.ro I
Xlini9, o gado entrará em

territorí., mexicano sem

maiores difiçuldgdes , Não!
procede, portanto, motivo
de inquietação CQlll respeito
a ii.mp.ossibili�de de e�por

tar-ss o gado mineiro para
aquele pª-iz.· Estamos estU:
dando � construção dum
quareI}tenari., definitivo em I
nosso paíz, possivelmente,
mesmo aqui ('JIl Uberaha, o i
que abriirá ao Zébú as por-
tas de toda a América. I

..

AS BAILARINAS VÃO SER

AMPARADAS

RIO, 13 (Meridional(
O presidente do DNT, se

nhoj- Astolf� Serra. J:>r�si
dirá, amanhã as 15 horas
no Palácio d�., Trabalho a

reunião de 150 bailarinas
que aliÍ vão receber medi-I'cos de divisão e iigtene e

segurança do trabalho lle-,
cessário, á orientação �obre

.

os problemas de sande que
dizem-Ihj, respeito.

GrelDto'
,

Alvi"'Verde
-:

GRANJ)E BAILE CAIPIRA

Dr. Rubens Wa1bat"'h
CLINICA MEDJCZ\

CORAÇÃO - PULMÃO - FIGADO - INTEST'�O�í
RINS - REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X

ELETROCARDIOGRAFIA -_

Cónsultório e Residencia =

RUA BOM RETIRO. 12 - Fone. 1253
. r..oNSULTAS:

-

dá.. 8 ÓJI 11 ti dU 31 b I bora_

SEBO
Compramo�' sebo de 1a qualidade a Cr$ 6,00 o

quilo CH Joinville. Ofertas pedimos dirigir a

CIA� W-ÉTZEL INDULTRIAL -.; JOINVILLE

,-

'C

• ••
•

eVlgore O organismo com

o -fortificante·

que UT

11ARA p6t o organitl11O em ordem
,

.

e conseguir sa úd e e bem estar,
1110 hê como Nutril! Feito c.om

_........---_6t!m.oe elernent os te"'!;:')1 antes,
Nutril ! o fortificante que se

f..,.omends pare. combater a

fuquen e I deanutr ição,
tanto de adultos corno de

CIIlllflça& Nas ccnvalescencae,
.... U t dI! p-aDdc I!ficácia.

.1

o julgam e n t c de Mihoilovitch

MAIS IMIGRANTES EU.:,
ROPEUS

..

'" "-

· . Goiania. 13 (Meridional. (
� A Fundação do BrasIl
Central encaminhará, brel'
vemente, para o vaJe do Rio
das Mortes mais cinco cen

teuas de imigrantes euro,

peus, especialmente de na

cionalidade polonesa � ita
liaI']_a.

xxx

12 (UP(Bournemouth,

OPERACOES -- .. DOENÇAS DE RRNHORA.8

DR.CAMf\RA
- •• peelaJf.t •

ClInh2 em leral -.Tr-atamento pehU Oad..
-, Ultr8 Ounas -

C01lAultóTfó� Trave!!lfila .{ df'· Fevereiro.� Prédio Peit...
_.-- OP.ERA1;-Õ1!:S Nr S HOSPITAIS. - _-.

VIS!TARA' GOIANIA O
PRESIDENTE DA RE
PUBLICA

Caminhões Ford J"'. Diese 1941·

Goiania, 13 (Merirlliollrll (
-'- o Presidente da Republi
ca eetá sendo esperado bre
vemente nésta, afim de pre
sidir f.I ato Ínau!!'Ural do
novo edificio e séde da SOr
ciedade Goiana de pecuaria.

T' m0S d(1i� á venn:1, frn ótim0 ..
esf�do de'

conEervação- RdoTrP:'ldns 3, POtl('(i ("'mOn.
Rua São .Pdulo. 20 BLUME.!"AU,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o samba não tem culpa· R�BEHTO GROSSENBACHER H
As recompensas eram re- Um rapaz costumava di-

servadas para os titulares zer-me "Quem trabalha, AR�A...R1NHOS
de serviços ignobeis, os adu não tem t�.mp{} de .gan!lar.1 FERRAGK.'WM
ladores, os Ialsartos e até 'dinheiro". '. C o m é r c i o p o r A t a c ••. 6proxenetes conféssos subi:" i -, :
r_a ma cargos de responsa- � Porque" na verdade, as!

I
Il\!PORTAÇÁ1) ---- EXPURT A.CJ.C

hilidade, dentro do pais e fortunas rapidas n.ão ermn.·
Rua 15 de Novembro, 857 -- Caixa J 0fRA1, lJ

fóra dele. Ieitas no trabalhe mas nos :F L U Iv; E NAU ___
.

golpes, nas negociatas ex-. """' ...,.,,,,,,_

.cusas, no protecíonsmo des

Ilavado do diltc·.:dor aos seus

lacaios mais c-c..hecidos pe- A ti"�2"..!.i'lll'-!.,.,e:��. ai, n. D,.'0....la falta de vergonha c pelo iUIL .. _V!t.��AU Uu �
VICTORIO MORITZ, a-

descaramento total.

baixo firmado, declara pa- P d .' SiDO prã�I!��I"nnal'ra todos os fins gue não as-
' O erra se quesesse, e flUI .�.;;i ""

.

mm absolutament nenhu s� lue 11l0VesSe çn�al(fuer mo .

, .

ma
e responsabilida�e por tIvo pess?al, �lh�-los pelos. ta�S gove:�os de varroj, Es

dividas ou quaisquer atos nome,:;. Al estã., Impondo �" ..

lO. entI.alam ... �m. acor�o
de qualquer natureza (fU� forcejand., par) retornar a. cvll� u. oer VIÇU rvacrouat "e

venha contra],' ou prati�ar tona. ' "'qHenulzagem
.

muustruu
c: .._

�:'r;l{"\ c\ "DO. I\Ins o ohietivo (lcl_�tc '.:0- l�Jt'll�H( parL� ;-! munuteuçao
,\--':,".'.'.__ �,','.;.. '.','.',,"'. ;,'":'_"'.. ,�r- de:.:·.·.1,

�"JI'; (�·;--�-f'��nnSf�. L_� ...._,rl 1,-
l�.,,'-,.�..,i .... ��� {�L"::.". 1..'/' f1:"" .. �, r r t t r> en-'· 0ua�_,;, ('�--�·O'·a.- -0"1 .<' '-'-",'

- �-

U,fH' quanto o .'.:":-''',',.o�_,..• ;q._ t·.�'.·.·.' ... ',-�,'",J---',:_,'.: .. ·.i_i •...�l·
---'- � � -·f,_, q,.Ii..,-,�- --t_ �i:..;'':',':!''-Jj

;��ür ��r. ír':'�}_>':l}.h() �1 r�1�,,=;-lC;:; �....

·

..,:,',�-",-�';;-:0.
• 1

-

1
---"-

••

a v,

a letra do :31t1 �h.� .... '\.-' -;,;- rCi'"Íularcs � (1€,. �Ille�'ge_:_i�... <i., r��l, !Jc!::�cn.ho,·,�.l�:.l.i:-: ��-;.1.'lf�!:-;.'-' �.�\. r.rof'undas .

"- - __ -cu a�s�_:_;_?fU}.G (le�squ:n;ou- .... -."" .-�- ; '- -" -�
._-

,,_.--

•
_ ,L.J _

� �
Se legalmente de conform] l"1�HJO D(,�O H11E}sL'o {Lt l"·:j (H::,ui:i1;_hiUS a aprcnu.ze, e co.ar propr.u ii- formacão

Durante quinze imos. o dade com o processo exis- halho, (; innccúle ({,h cul- adultos.

t
proftssional, moral ê clvi- �-imbol., do e�ito na vida bra tente no cartório competen nas enormes que lhe foram: üs referidos. curso, reals- cu dos anréndizes ; recinto .,sileira foi a malandrice, o te desta Comarca, pois a

atrihuldas .
. : zalll� ,ue maneira tanto Il1- d� educ;_t!.'.ãq Ii.ica, instala-

expediente. a cavação, a ca-
mesma nem, o sobrenome I

tensiv a quanto extensiva, °

I
çoes sanItanas, etc. EIn to-

noeiragem, [li falta de honra MORITZ d hai
. O mal vem de mais lon- antigo trana.no

.

uas escoras dos os cursos são observa-
da palavra, a mentira e a '

,

o a �IXO assma-
ge e desgoacadament- as le,eleJaIs 11e, artínces, _cuJa, da� as díretrizee pedagógí-

d I Idade do. podera USai.
t

- dlcremlnaçao sao d"
"

es�a.
. I E

.

l'
suas rmzes p�né 1':11n BUlIS.

_

' ,e 1(10, Ja cas elllal1a as do �finisté...
Os figurões da ditadura, i para que. nmguem. a e- fuudo. I nao cór��spon(.tia ás neces- rio da Educação ou do Se-

na qua.s.e totà1idade, eram gue Ignorancl�, faz a. pre- I sIdades 11l1�ostas pelO surto nai.
analfabetos retundos, vicía sente declaraçao publIca. \ AUSTREGESILO I industrial Qo país. fIá uma aparencia de com
dos no jogo, intemperantes r DE ATHAYDE

,.
Em razão d_çssas necessi- plexidade Ilo lnod(\ como fI'

na bebi.da,· mal casados e. Blumenau, em 11 de jti-· dau.e., caua. vez: 111a,:.:ores, o ensino profissll).m�l passou
arrivistas. Saíam da lalUa 'nho de 1946. _. ----� .. ensmo profIss:onal e levado entre nos a eXI!.Ílr; mas,
para as altas posições repu ! \:enlaU�I�aInente. a ctOllliCl.

-

SUbdiVidid�,l a �H.lll1in. is!�açt.l.<.)hlicanas. VICTORIO l\iORITZ PROCURA-3E lIo. e nao apenas. buscado e em lllUltos casos .la em

I ' i q-u�Il�lo o aprendIZ queIra .plen? exercici'J nos curso.,
Rapaz� para trabalhar

I íOIn�<lr-se. (J lU'ocesso ms"", PartIculares qUe se1'vico
,..,

C b··''''111 fabrIca de. bombons., tÜ1Huo .torna-o c�ll1pulsó- puMico é apenas °chamado-Associaça'o dos ·onta lIistr fi Da-se preferencla a p�soas', rIO,. pOIS nen!mma eHIpre- a verificar, .. (JS proble1na�
de S· :lIIuta Ca'tarl"'D4 que conheçam {I servl�O. ,a tu_nclOuará sem minjstr�- sill1plincaIl1�cse na prát'ca.

< QiIi, q. Tratar na Rua S. Paulo � lo dIretamente, sob Ílscall;... O mais interessanf em tLL
N°. 26 zaçao <?u por meio de con do é aUe o' iwder d� coú

trIPU1ÇO�S qu� o assegurem ção se:.. em�na da autorida
de.ntrQ ao SIstema uo �)]:gao de_ está distribuído pelos.

DESASTROSOS EFEI o�lC.al. qUe sllpermtende ou próprios interessados nas' a
(hnge os r_espectlYOS cur- tivtdades que o ensino prol

TOS DA SUB-NUTRI- sos. Isto uao exclUÍ, e claro fissional <J.esenvolve e t,pe '_

acordos COI!! O� governos feiçoa.,
.

d?s E�taçlo�, nQ. sent�do. ób- Começa qu� o Senai é di
Vlo n�º so d� lIl1pnm�r .u- rigic;lo pelo Confederação

Declara o dr. Peregrino mdade ao ens'no proflSsIo- N_aClon� doa Illcustria, me

Junior: "Qitenta por cento na! com? de. map.t�r.!'l ap!,o d�ante pareceres e providen
das noss� m.,3Ssas 'pobreJ; I veItt1r o!.l�al1lzaçoes Ja e;ns- c:as de um cOllsell:lo p. um

do interio-r do Brasil vive I
tentes e l:1:eSlllO por.cl:l3r. departamento nacionais e

sociais, .. em·_ p,erm:anente rotado de I .

A funçao do Senªl e as- de cou�elh<?s e departamen
i.sub.. fome cronica. O nosso, SIlll du�lal11��te ordenado- t�s reh'IOnals. Qualquer er-

I
povo. que viv eSl.Ibnutrid é. ra :real1za. ele mesmo os 1'<2 ou deliquio. de orienla
€conomica e socialmente.;)de: cursos, .por '!Im 1ad?,' ou, çao é Dortant.o llllcdiabmen ii
bilitado, Dor'qUe tem a sua

I Tlror oub'�1 1:.1(10, 03 on�?ta., te surpreendIdo,. além de '11
j capacidade de nroduzir ri-' Nc,te UHUllO caso, as. fahn- qUe o contado mt'J:lO de,;;

.

'�..

: (fuezn r('dH;�ífl:i:' como t""l! cas ]J�rll:a"-.:,:�e:n í�entas (��b fábfica� com. \}'l órgãos <!c1 ccmnroffieHda filln ('awH�i,.b contnbmçucs de"Hlas :H�!O ,execuçao do· fJl'ogn�ma (!",

! de de cr1ar e:vi'b:a'cã�:" .
ensino, Y�4n como 8.'3' ante- ensino f'stahelece �{" cDope-

! CcnJ!lI�taft1d".,. f.<��·e oúadro i eip�jin Ú lüsta!aç-��o dos eur .ra\�iio recil)rb_��a .I� _;}ern�;'>

I sombr.:o. encontram-se c' sos, nms si!!_1J1leiem.c ii ;118 llellte, comg nuo era n c�vo,

al.tos coef'c;eut.es de m':)l'fdi ye�:.1o, desUn[;��,:.l e;Ln a <'0- por. exemplo, !,�:,s anti,!, te;
--------------�-----------

I' dade infantil f'. dÜ�)l"T: !lfl.-! or!lel1::1' a rehllcar a," pr!!- escolas {�e art�Ílces. Es:"\
- '1 fecto cont.lu!iosas, a""u"1�s I'

y,tlenc!;·,·; C11I c Hla
.

('["orco cooperaç�!..o Vai ao nout",
. cronica�,. Afm (j,,, camh�ter isolado,. norém nr:!) �lis];ers(l quanto á cOl11petencia do
I esses terriveis maie:-:, os téc- do eusmo ,prohsslGl1al, e gonselho. nncional, de suh
I nicos da Invar estudaram e. P?d�lll reqUIsItar assislen::�n meter !lI.? governo a relaç.�o

I encontraram, finalmente.' u- j tecl1lca.
l)ara

.

sel!> planos (te dos .0fl�IOS aue. l�echl 'm""
ma fórmula cientifica oue llprendr?�gem. .formq_çao nl'OflSslonal, de
está dando grandes resúita I O programa a executar é �onde a exclusão da hipótes'J
dos no combate ao-,s peri;�. vastíssimo. Basta assinalar, do emprego de esfo:cos em

1!Os d!l.sub-nutrição que pró' que abrange as questões de eurs�s d.esIl:ecessanos ou

.dispõe o organismo á tuber local, higienieo e livre .de s�perfluos.
. .

eulose. anemia. gripe e "ou ruídos, ca_oaz de proporclO-1 .1?m res�lln9, o enSIno prO

tras doenças. Essa forIJ1ula nar: saJB.S de auJas,' em nu I flssIOnal e en�arg(\ dos. �ue
é Complexal • Tabletes de mero e cOm área bastante ;dele recolherao beneflel()�
vitaminas e sais 'minerais _ ao contingente obrigatório em suas. empresas, P�Jo 111:11·

cujo USo diário as refeições de aprendizes, ofe"eccpdo ar rendIme.n�o c_ maIs. com-,

não só aumenta o' idice vita bõas condições de íllllJuna.- pIeta pe�feI<:!lo cio tr�� ...lho.

mmico mineral da alimen ção e providas do ímHs})en ,A ,ex1?erIen��a �la. oflCma o

f'<, : :lJ�4H:'TBI t.a<;ão comum cOmo aumen- sável mobiliário escolar:. a- ��larll. e a .d�selphn� das n�
ta' extraordinariamente a· parelhamento para o ensll10 coes adqun:Idas V01VP.l·á. '1
resistencia do organismo a! !!tát1co; museu tecnológico., ·ofici.na oara 0"\. ef�Hos de
todas as enfel'midades de c.U sejam mostruários dema 'sua melhor anhc::w.f!o.

origem carencÍaJ. . téI'ias primas; séries metodo Costa REGO

o ministro do Trabalho
atribuiu a um simples sam

ba, cantado nos morros, o

efeito atomicn de estar cau
sando o decrescimento da
produt., no Brasil inteiro.
E' um resultado demasia

do 'grande para causa tão
pequenina e efemera ,

Serão cantigas deprimen
tes, ruas que valem de pre
fereneia como indices de um
estado dálma já dominante
O samVa não estimula na

da. Quando muito exprime
sentimentos correntes entre
o povo. Esses sentimentos
e as suas origens é que de
vemos combater.

BEBIDAS

lJECLAJ:{ACAU

x x x

lógicas de trabalho, peças
de maquinas, ferramenta',
desenhos; materlal escolar
suf'ic.ente, quer dizer lua

PH_3,_ TiUiu!ros

OS
Os abaixo assinados, nomeados pela Assembleia

Gerai realizada em 25 de abril de 1946. convocam os I.
�ontabilistas. em geral, pa,a a As�embl:ia geral a rea Ihzar-se no dIa 22 de Junho proxlmo Vindouro, ás 151
horas, em uma das satas do Teatro Carlos Gomes,
nesta cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte

Aisembleta gtral

çÃ NO BRASIL

OrJem do Dia
1 DiscU5Sã, e aprovação dos estatutos
2 Eleição da:- Diretoria definitiva,
3 Eleição do Con.�elho Fisca!,
4. Ratificação dos atos constitutivos,
5. Assuntos de interesse social.

B1umenau 26 (>e maio de 1946.

Antonio M. C. da Veiga
Acrisio i\t. da Costa
RÔll1ulo Silva.

•

I
Auto-Viação Klotzlrmãos, Transportes d'e

Cargas e Encomendas entre as praças de Blumenau,
Brusque Joinville, e Lajes; comunica aos seus amigos
e favor�cedo-res qUe transferiu sua �gência Matriz,
da Rua 15 de Novembro para:

Alameda Duque de Caxias,6
Ex. Rua das Palmeiras

onde permanecerá a di�posição dos mesmOs.

Outrossim comunicam que continuam atenden·
do pelO telefone nO. 1410. '.-=�_�_' .. "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novas remessa� de

1. QUE, na Roma antiga,
era o figo a principal
alk imentacão dos atle
tas, contando -;1 lenda
que o imperador Alvi
no comia quinhentos fi
gos e rncadn refeiç.io. {QUE, na Holanda e na,

Inglaterra, durante os

séculos XVII e XVIII,
Os estabelecimentos de
chá era rnmuito mais
nnmerosos do que o

são ali atualmente os

cafés.

2.

3. QUE nuru um homem
c1� 75 uuilo-, de peso su

bh· uma escada de 50
metros basta-Ihe gastar
a enern'ia qEe lhe é uro
porciorwda por uma u

nica g!��mlO de mantei-

4.

a luz percorre, cHi
un: ano, 9.�Jl3'l1ú�hal'es
de mihões de qnilom«
l1'os via 1'''1<.1(' á ruzão
:le ';ioo:Ol!lf qt�il�m�{f:)�
}lOr segundo; e qUe Hill
trenl expresso, correndo
á :.:azão de 100 quilo-
111etro., pOl' hora, não
gastarin menos de dez
milhões e oitocentos
mB anos para percoreI'
a mesma di ..tancia.

n.

.
.

"Túpy" e "Todeschini" de 48, 80 é 120 baixos

(Uma .Hohnei"; Tango de 48 baixo:' 1

SUISSlJS

Luxo (em
e "PAILAEO" P k-Up magr.éricos
de sup.r i.,r qu-fic ad., - AUTOMÁTICOS

o

Casa
-. Rua 15 de ['.·cvt:mbro, 15L6 -

ÇÕES DE DOIS CIEN

TISTAS SOBRE A VI-

TAJ.\iHNA "A"

� �. . � .

1:4 de junho de 194
....--�"�-�- .,----"'-.,-----..-:..

s()CIAi�
ANIVERSARIOS uueíjo pnrrnezâo l'nhido e

.

. ..

jlCVar;
TiO)' nns minutos. :'.,

na. ROSA CARVALHO forno dei�;Üildl' () fúraü

-i.-_,,� õClej:i_ierit1e (�e h�je assi ."_�_;..
-,

;_i_ •• .fl'-fld-".

nala a- passagem do aniver-
-'T. .."

;iúrio natalício da exma. Jh:AÇA: BGNNE FENH!E
sra. da. Rosa C:,",:�iho, es-

. ,;osa do lws�r{) urc. .1<10 a

::1i�.() e estimado cava.hei
"0 sr, Argénú'o Lopes de
'�arvalho, competente e ape
ros-, f'unctonario da ímrror
.ante firma Rorlolpho Kan
'cr,' desta praça.

\NTONJO A. CARVALHO

COMEIVIORADO NO RIO SENSACIONAl8 REVELA
O ANIYERSARIO DA
BATALHA DO RIA.- .

CHUELO i
QUE a dinll_::ação da RIO, 11 (Mertdíonal é -:
erVa l11ate entre os cen A marinhn de guerra brá-·
t1'OS civilizados coube, �ileira está festejando, ho-'
aos p,ltlres jesuitu-, que Je o �lnn'er:ml'io da hatalh
tiveram n monopólio I

do r..laCh�lelO ...
A', fi horas Perante a Academia Na·

de SU�< �:plo,ração ,na d��c_H�anha reat.sou-s- trad!- cional de Ciencir, da Aruéri
Au:enca uo Sul ate o cional homenagem ao almi- �a do Norte. Os d1',s. II. C:
�1l10 de 177iL rante Barroso, sendo no pc- Sherll1�m e H. L. Cmupbell,

de-tal da sua estatH�� depo- da ITnrversidude de C.oltHH- CliOQtJETE:3 ;)E Cl�.Rr·I2
sitada, c.oroas tic flores pe-

-�:.a :�ore::entara�n
_

U resultu- 1-\ I�RC! ';/EltÇllL
las altas adtortdudes na- ,do dt�1 experlencias que fi-

'

vais , Q exercito também zcrarn c{,) lU�i- viluminu ,_I;A" ..
..:.___:_ Passar peta mante.ga

partiCl}}OU '�la::; Iiomcnagens Provaram qU:�-";l cievncão carne ('o:;ida ca crúa, JUIl
,lO herni do Hiadmdo: teu do C0l1SUnl0 tlomésUco de,; 1.;'1.' um. ou mai" 0\"05; 's0- .

do unHl corniss:lo de ofici� sü "'çlhHHJila eXC'í'Ce decesi"a ;..;undo·a tn_lL\nLid�,de de car í

a:�� coI.ocado l'.111,·' C01·0'í·· a'e influencia sohre () ercsci1llcn pr) 1�-11 1)0· II 1
" -"

� - , _ ":::, UI, co I.e. }lllO:O T;'-: ..flores junto ao JilO11umcnto to c aum.enta [Jl'ot! {�!oS�\-· Pau lW3lo de Inolno n:1 a-!
dE' Barroso e mnonie das

I
. , glD. Ternpern.e cóm um" deu !

forças armada:,; de te'rra. ll�('nl" n indicr> de reS1S(Cn te alhn. socado, ,aI, pi- I
- -

- - - - - - - - Cla do organismo hUlllano menta c. nmassar
.

tunü deiO REAL GABINETE POR- retardm1Clo o envelheiimen- ;;orle a fazer unUl massa ..TUGUES DE LEITU- lo e nrolong"um1n Os anos Fazer C\)!11, es'a massa ho. I_RA COMEMOROU O de vida. Como sabe, a vita'.. los redondos do tamanho
"DIA DA RAÇA" mlIUl

.

-A", enconlra ....;e em de uma batata gl:;:mde. P<lS
QUE PACHA', no Egi- Rio, 11 (Ag. Nac. ( - O alimentos como a manteiga, ,ar na frigideü'a de le"e.
to, é: II mtiiu]o que vem Real Gahinete Português de fígado gema <Je ovo cenou· EíH se;i,ltid,l deixar ferver
d?s tempos da dOluina- Leitur aCOlnel1lOrou onteH1, 1''''S e verduras. No Bras:} numa panela, durante dez
ça� ot0I11ana; que, no em sessão solene, a daia de onde é evident� a çarenci_a JaÍnutos, num moJho .niem:
co_n�eço, era II mposto nascimentà de Canlões, COIlI ,itaJ11'ln1ca no regime n)i- te de hanha, tomate. cebolr
lmhtar Q11 �,dministrati, sagrada .!Jc1os portuguêses, mental' (�omum, esse proble alho e !rJU!·o. Sel'Yir' qu,mtc
vo outorgario a9s goyel' como () -Dia da Haca". O ma foi safisfaióriamente 50 com o molho, batatas ingh
nadores p�..oyinciais

I
prgsiclente general I)uha, .ludonad..., pelos tl\cnicos da sas cosidas e nn'oz.

q\l", bem serywm ao im 'não fugindo ao que consti'- Inyar. Esse,! especialLtas
1?t'I'1O; que, at�lalm.ente I tUe já uma tradição inieia- em nutri�ilo Hlconir:uam " BATATAS A DAUPHI�
c n1?epas llm tJl�tlo ho-I da pelo. illlJ.lerador. pedro II éll)Ús longa" pe'quizas - 11- NOISE·
nonflco cOl1(:eclido De- e seguida por [fodos os Pre ma fórmula cientificmnen-
y\ re; e �!U�, ainda ho-, sidentes cl<i Republica, COm tt� balanceada enominada C(!rt�H' algud:'is habb
.le .. Os eglpc10s do 1)OVO" pareced ao ato, recehendo Campkxfll ·que soh a fiJnna cd 1<ltws !-p�os<!s. J2ervc
1'012I11'S8 nor terra. selll fi li carinho.sa hcnnenagem. de tableies, supra as re[el- .las. eu llgW! _cnlil 5:l.1, e de
p1'e qUe um pachá apa- () chefe do governo fez·,e ci'íes eomUl1s di\ teor exalo pOIS de 0)'.1(1a.... dlSlll)-la'
�cc�, p0_rque ser pachá �·,col11p:lnhar tio set'l'etarin de vitalllimis ". �mis !1:inp- n�!In jirat" de "ir no forno,
e SlllOIlll11i) de riqueza <la Presidenei:l, Gabriell\1on rais indispensaycÍs ú nulri- PIcar uma ('('boJa e .iog�:'
e poder. teiro (Ia SilYa. ção perfeita. por cil;1a das !xt.tatas. E"l Distrihuidores:

separ;t(10 preparar Ui!! mo· PROSDOCIlHO &. elA

!0i�'l:"':3:2"��o:::":"T:�,"S".'S,=7"'Z';��;�:C;;:;7'"""��s'1!· �",' �"'3�'?""'�?:"''"''T�:2ZY�';:::�'?,�'rf'''Y'2'� !'��'l�l(::�:r!l�:�i',1 !1��:.;O:�O;:W8ji) I B�I�m�nO!3ll-.<� jojnv;Jlc -. Curi:l'jJ

d�b hatatas�. l_)oh.'HIUl_r- t,01l1 CIe_& 'I 1,.) IJ"S�l\ ..

Rua 15 dE' Novp.:mbrC', 1236. fêIumenau

s

Comemorou ontem a: pus
;agem do .seu aniversario

r ratalicio o estimado jovem
Antonio A. Carvalho, filho
do sr. Argel111l'o Lopes 'de
Carvalho e funcionari-, da
í'irma Rcdolpho Kander .

,
Da. CLAR/i FlBUANTZ

I
... Festcjnu ante ontem a

pa�3agem de ma.is UITl aní ...

versarto 'natalíciu a erma.

senhora Clara F'ihrantz, re
s�'!,.�nt� nesta :::fd",de.

PARA O SEU
PIO

CARDA'·

O PRATO DE HOJE

Croquetes
provcnçn!
i]2tr:.�·,:'l�_·· .�

Endereço telegra'icü: «Satelitc»

Paz toàa� as operações de descontos - Emprestimos .:_ Cambio � Cus.
tódia - Cobranças - Depositos - Ordens de Pagamento - Carteira de

I
Crédito Agrícola e Industrial' - Carteira de Finauciamento.

Agencias em todas as capitais ele Esfados e principds flraças do país
Corresponde ::;tes no Exterior.

. >,',

PÁ*'" !E!i'I!Wi\'��'��" _�[E!iiiIl2••'III. íM'""",,*=4k&F+1tiíMad!"

o F , C

.(ua Comendador li rllnj0,
Djn�tor: lh' Lu

, �-; -:

T �_.lJn1;'l -ÚHlÇã �)Or pe5���)��
I rrar as sementes CCl,1

ponta da f�tb., pela
ce cmv-, sem descase •.r ;1

maçã. Encher i) fllro i..:ssim
retio com aCuear e geeüL
Com um palito, fazer l}Ê:

.

quenos furos eU1 toda. :i
maçã � fP:!'lla li.ge.'rameniQ
éornvmho do uortoou ou
'iro. Assá-ln em .forno bran
do duran te vinte minutos >

'0 g o e d e v'" i c; ;l n "

Cômodos'" MuI "" G I

de gronde rer;,I';",·'"

Excelente Olcobcm",n".:"

,.,. & II' ç A III! () �

_.�...

)
CONJUNTO� por" ESClllHH!fY !

,
,

ARQUIVOS B Mr:SAS � F�C}j t.._��n·
�

ESTANTES. 5AlCOH (ll'l··,t�""'· ;

",i' .�---_.�)
"'. �'"

1;; ��:�,

fi��
-

R,

LTD·.\.

c- W:-"'"l�. L!!1,e - C'uril-hp
.J'.-'f!'ihf't\ Chldo?r'ÁD

Internnt.:> "'f'n,i-l"'c,'e'·,' "p'..t"rnato
�.Ul{SOS -- Pr;m�ri(i; })r/._'f�;;·i�.���.�:.� n5-�_-����J_ __

14 ("'�>--n�
tifico - RX.nmf� t}p :,.�r,�h::�:>__i'if! '";'�:;' tt��<pr"""'-;'f"'hr_"".,�-P--f.p"�J·t�1i'!l ...

Aula;; nTFRX.�Ç; NnTfTllN'\!'l
':)""� B.l1t!� J.:z� í:!.0'2_ ���_���3ÚI n",-�oed-�--
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JUi,;O de DJf'eitu dj, ,cUOl.fi&t:.a de Bl��l?aau Io Doutej- O:3CUl' Leitão, 10, de onde uuo tem reter- MAN{).A PJ)IS., expedir o

Juiz de jj)J.i�_;!_tH da CO:Eüar ,HâÜU; �UL.iltu ·��!.dt-, .uv LÚ.l.1.- pi'e�entc euiÜlÍ de cuuciio
Cu de Blumenau, Esi:údo truto Ue lUC"b1U, U LUCala- com o -lH'azo {le §e;s€�lta' elA. NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA E
de Santa Catarina, lia fõl'- i ,t-, u,., H""L,

_

,-".0 lJ' L>lJL! (ikas por Ineío do qual fica

I
. -

RAMOS ELEMENTARES
.

ma da lei, etc. .. ,gaIUUU<i, I.Jft.IUWCdUUV, <lf>V

o,.
reu

..
cltati.o P,�ll·_. todo o

I. Séde Social: Av. Almtrante Barroso

no.
81 _ RlO

ru, <t 0tllJilcaütt; 1hel-'ClnlVta conteudo d� __.p�tIçao e ues-j Agente nq Estado de ISta. Catarina:
FAZ saber, pelo presente llltl11e !:OUl a re"''':'''':J.o ulll- .pachos transcrrtos, e para

edital, de citação com o pra ia rerai Qo CUIHi"UW; oexro contestar ti ação no pras.o J O A O P O R T O
zo de sessenta dias, a JA- \lue, assnu st;UUU, ueve a tia ie. rícando. também, CI-

-

MIL GERAISSATI, libanês, presente �çao ser JU1h�Ha tado para todos os termos

'I'
Rua 15 de Novembr� 1371 .

residente em lugar incerto ,'-' vctutiite, aiun ue ser res- e átos do processo até o �i-I FOGO .� TRAN8POR'f�S _ ÁCIDEN'l'ES
e não sabido, e a quem mais cindido o contrato ue Ioca- nal, �Qb as penas d,� ,leI. : Responsabilidade Civil Omnfbus

;��,tl:/�e�!�rAYi��"l�'S;�;�tle��ll: �:��,,� ���l�<��l<�t�"u�U;:u�:IS<� ��l(�l�l���:�l,() ���té��:�IH�l;. _*00- .��!=!��_.!._�'r:�:�:�:�?�L""',",-;W+M' _

l:nlsilelra, solteira, propri- tas e h,ollOl"anOS fie uuvoga 111eS de Junho de mM

nO'l"e-1eiuria, resident" e

�

domicúi uu ; ",,,,ol!:;S lICU""", 1 "'1 c,t,' .c. c.
ntos �e- qlwrenta _

c seis.
a�i�! nesta cidade, foi ,t.liI�i- a Y. Excia. se tügne mnnuar EU, Oswaldo G. Nóbrega,
gIua a este JUiZO a peucao Citar o ll<'U - .uuun ueraís ,E'cl'iYii" interino do Cível, i

(rue segue transcrita, com sutr _- ncsiJ.! ("luLlue, l)ani o fiz datilografai- e Suh.2Cl'e
seus despachos: - PETI- responder aos termos tia i vo. Blurnennu, em 'i de
CÃO: _- "EXUlO. Snr. Dr. presente acau orcunurra e

I Junho de 1H46. (as .f : OS�
ji_üz de Direit., da Camar- l:0HleStal'�; ação no prázo le em: Leitão. .J H1Z de Direi
eu de Blumenau, Alice gal, bem corno para os de- ,to. (:�ehHlo com uma �s- I
Sacfitkhen, hra-ileira, soltei mais lermos dcstu até 1I- tampõ1.na estadual no varor i

ra, pr;-;prieiaria, residente á nai, pena ue reveLia, 1.!a-se, de Cr, � 2:00 e mais, a _ta-I
Tua 15 de Novembro, n? 41, á presente causn o valor de' xa de Sa�l(�e(. �. Confere I
nesta cidade , por seu ad- Cr,� � .l!UU,UU. U uuvogauo com O; orialnal afixado no

Ivogado abaixo assinado, que esta subscrev., reçebe, lugar.do costume, do que
vem r�querer a V, Excia. a quaisquer intunaçoJes e no- dou fe.

citação do sr. Hm1i1 Gerais- tifícações em 5eu escrrtorío
sati, libanês, residente em á rua 15 de novembro, �::l� .Escrivâo Interino do Civíl. :

lugar incerto e não sabido nesta cidade.' Protesta-se (as): Oswaldo G. Nó-
-para responder aos termos provar o alegado mediante brega,
de uma aç�o ordinária, em, depoimento pessoal do Réu
que a Suplicante, sendo ne- exames, pendas, testemu-
cessar!Q, provará: Primeiro nhas e outros meios de pro- '

que a Suplicante locou, a va admitidas em direito.
começar de primeiro de A- Nestes termos, P. D. Blume
bríl prQ:idmQ. l)assado, ao nau; 20 de Maio de 1946.
'n�}J Ol\ld oppdmna omsam, (ass.) p , 'p , Arno

-

Ode-
rua 15 de Novembro, 41 COn I brecht, (Sobre uma' estam- órgão dos
forme faz certo o contrato pilha estadual no valor de "DiárioS' Associados"
junto; Segundo Que, passa-I. Cr.� 2;00 e mais" a taxa de

Fundadodo \Im mes, desde a vigen- .5audé(", .-'-'-'-. DESPACHOS: em 29-5-1943
oia' qo CÕIltra!o,---nãn !Oiól< ,·"R.. l!oje. A. Paga a Propriedade da .'mesmo cumprido pelo }t-u. taxa, sobre o vulÜl: docon-

S._. A�:O'ANAÇAO"Quer 'quanto ..o;p.a_gam�nlo.�'trato,. a conçlusão, ..
Blume-

do aluguel .•. ,eslipuladon.aJnau;. em 2W-,,-,-·ó' -"'-'194t;� Piteção ,e •.. (Jer-enci:â:
claúsula dóis, �qtler quaJ,lto' '{-as, (: O. 'tiéitão. JUjz dê Ru� 15' 4e ,NoveJIlbrQ. 64 �
.ao ciImprimentoda__cláusu�'IDireito". -,;. uExciáreca o' (Ed. Inco) ---'-'- Teler. 1091
Ia sete, relativamente ;í ins- . reqU�'i_:il11ento '. o' domÍcilio
talação de Ullla loja de fa-'dQ.'réu evolte. 24 - 5,. 46�
zenÇ{as e armarin1j_os; Ter- i (as, (: O Leitã(i�'� ..

- Em
ceiro Que, com o�éflue 40 I virtude. do ultiino despacho
contr9-to de locaçao: o Reu i requeJ.:_«;\u o autor a expedi
não se Qualificou suficiente' Cªo 'do.mandad'o'de citação
men�e.! ?mi!!-ndo a p�ofiss�o i,do rep nesta cidade, p�Q.in
e a lll�hcaçao de resldencla; do.. ao .. llleSmO tempo, que
certa J1esta cidade; Quarto \' não s�ndo encontrado foS:"
Que Q Réu' ausentou-�e des." sem expedidos edITais de
ta cidade destino a São Pau' citação, o que foi deferido.

O presente formato é de �3-'<k,"';;';:, __:O_._� '_

�:i�fa;:i:o '�tlio:��jor��i LIU s"l � lu IDP n at'i II O j1'1' S P. O O D O C n V n to (1
.

"Der Urwa!dsboote", cUjas O
a U u L u U lU}J 1 ()

providencias estão sendo ii',."���lz,.;Jr�·�'.�'''>- ,--.<�-.. ,

tomadas. I ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA.RIA

------.
' 1 ��-

SEBASTIÃO CRUZ, Presidente da Liga Bi�!�.l
-.,'c --'��� nauense de Desportos, no uso de suas atribuições, em

acordo com o estabelecido no art. 8 e letra "K" do art.
17, dos Estatutos em vigor,
tendo em vista as disposições da ResolU!:i'io nO 25, de
23-5-46 do sr. Presidente da Federação Cal.·1rinense
de Desportos e alinea "a" .:to .art. '10, do Código Bra
sileiro de, fut�bQI, adot��Qcpqr",�sta Liga, peJ� �es<?lu·
Ç,ão nO 83, 'de.!G,.d... (} CÔP'.�..JJ._é;.' m.' e.�, de$ta Pl'esldenclu,
CONVOCA lodos 'os clubes :fi1.íMos a esta Liga - la
e 2a Divisão .c::_. para: á A'iséiti,pléia Qetal �xtI'aordi
nária a realizar-se na séde.da Liga; ás 20 horas de
Sexta-feira, 14 do correhte, com a seguinte

. ORDEM· DO.; DIA .

1 Eleição dos Juizes efetivos e substitutos que irão

compor a JUNT:A ])ISCIPLl�AR DESPORTIVA
:'(iesta Liga;

"

2 ;Outros assuntos. •

.
'

/

o seu Radio está talhando?
Levo ..o !medi�tameDte á o fj c t,n a

H

Equipanumto moderno de aIta precisA0, técnico

formado ii diplomado em S'o Paulo

Escola Tecnjca de Co31el'cio
BemiogtoD ·do Para.,á

(EX·FACULDADE DE COMERCIO l,l.Q. 'AlUNA')
FISCALISADA .. PELO. �Q:VEªNO', I'QaJtAL

Rua Comftdadol'.Araújo nO. 116' •. FOIlle, -l�_U;' .. ç1lrltlba
.

;. Diretor: Dr. I ·qb Anibàl Ca,l4lt.�f'
.

INTERNATO - SEMI-IiXTERNATO e< .x!_fPNÀTO·
CURsos: .AdmiRo - GlI.-da.Liv,roe- .,.,.- .APJHar· d.

AdminÍstraçlo ,...... DatilOgrafia e'���
A...... J)IDRNAS • NOTURNAS. "'1'&','11... __
A... .YII.... d. -_ 1opatI. • -: �OInfIA
- ,,,,.�

"A N #fI'!1!
_ ..

'

açao

Redação e Oficinas:
Rua Bõm Rehro s.n. (Ed
HoIzwarth .

� teld. 13\1 l

Assinaturas:
Ano . • •.• Cr$ 75,00
Sem�fre • Cr$ 4.0�OO
Trimestre • •.•• Cr$ 25,00
N. avulso • . .. , cr$ 0.40
Ao, .).omingos •• Cr$ .�l.ãO

Inspetor viajante autori
zado: OUo Wille

--
..
--

I:'EÇA ESTE LlVRO!..:
�

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

•
...

-� ,- -: _.:

'IO�-�lliAis ��5lI'gr�wut:I':;-T�� .I\�
�-:i ';�I.:·,t••mbó.b��I�_í_. �

.

lIÚIi�srÍlí�II:AS-lIlíÀSlLFjllAs LId&
( -� ,r.i. lÃlO'ICAIA1.. -(. '"'"'

=.

Diretor do Hospital Santa Catarina

Com longa prática nos Hospitais da Europa
AIJTA CI!�URi_';jA

Operações de bocío (papo j riris, vi.,riculE hiiim:
utero, etc ..

'BislUl'i elétrico pára cirurula do cancer

Cirurgia da Tuberculose � Pneumothorax artificial
Serviço especialízado em ortopedia.. Modermssima
aparelhagem para fraturas, recem-chegada dos Esta-
dos Unidos. - Unica no Estado. -

'

C.ONSULTAS no Hospital: - dás 9 ásIl e dás 5 ás 5

AUTOMOVEIS DE' SOl'O'
. ·1.:95 HP _ 117" entre

eixos
DE SOTO

Diplornat de Luxe'
DE SOTO;

.

Especial de Luxe ',.
115 HR - [2 " entrL.

eixos
OE SOTO De LUxe
DE SOTO Custom

. . _C�ruig,hQ.P.ele.
.... .ti.M'íN DOES:

DESOTO -'

Modelos de Caminhõe�
Oe' SOTQ adaptávei� BLUMENAU
para qualquer servi ... "

. Rua Brusque _ Caixa postal; 19Tipos desde lfz al�
10 toneladas Santa Catáriria

-.,��.-.-;�.
. . -

CqNCESSIONARIO:

Goeios
Procura um a dds I;o-cio$ cem P(qur no capital p3ra
negocio de SfCOS e Mofhac'c sete.. (ataca lish) sin
em lcci'1 de grande futUlO, pc �Sllllldo df sde já !!ralo
de frégue�ía em t H"lO o pis. 1 nfl mi (, ôes á Caixa POb-
til I, 39 - Jojnv;ll�. Mais dLlall.es cem os sr5. Belnúrd Á
Bt Irmãos.

__ , _' '<';'7:::-::.-,0- :".' ";,:.7'._
-

__
•

<.,e

Blumeriau. 4 de' .luo ho de 1946.
.

sEBASTIÃO CRUZ --.- Presidente.
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A NAÇ�O ,1.{ deJunho !ie lCj4fj

OlimpicoxGüQra�i
Um; amIstoso, .que promete grande

. '_"

movfrnerrtceçdc

BLUJU:NAU - RUA II de No�. '�H

prognostidadores anfe�ipfl-":----�--��-------------"--------�
, dos. Deviemos reconhecer
a superioridade técnica "do
Olímpico, mas nã,o devere
mos desmerecer a aguerri

. ';"" f"'\�BPl da combatividade dos ra-

Enquanto aguarda-se o de técnica, conseguiu su- pazes de Itoupava Norje .

t�o ewerado Iniciodo cam- plantar o reconhecido e har Aguardemos o desenrolar
peonato oficial elebedeano monioso conjunto alvi-ver-

I

do grandioso préli oe esta- ,

(Js nossos rlnhes vem .brin- de. I mos certos desde já que o

dando QS aficionados do I E domingo próximo, os:mesmo tenda a agradar em

pehol com interessantes pa:r i rapazes guaranÍs irão á lu-I cheio, dadas as circunstan-
tidas amistosas. I ta possuídos de maior dose' elas que o cercam,
Doming., próximo, tere- de técnica 'e assim mesmo 1 '1--mos oportunidade de assí- ' contando pela frente com HAVERA' PRELIlVIL :,

til' maij, uma dessas pelejas' um adversario de poderio ] NAR :';3,que desta vez reunirá as e-i técnico reconhecidamente I ,'.�
quipes dQ Guaraní .e do 0-

i a altura d- seu adversário J Antecipando Q choque i'-j

Iímnico, cujo local da pu�' vencido domingo passado.I principal da tarde, jogarão �",�.:gna será o tapete verde do! poderão bisar Q seu feito : preliminarmente as equipes '

estadió\ da Alameda Rio! de domingo passado, e COI1: secundárias de- ambos os- clu :f:'

Branco;. . . . I sequentemente causar mais! hes, cujo i?ici(� está miar- '

Pelas reaIS posslbilkdades uma grande surpresa aos' cado para as 1,30.
técrricas .' qu� possuem ?S .

.

. . 'M*
.... '���1

dOIS degladiantes de .domm.. �',- ... .".. . '" ,. .

...__'

âielo.é. s��ás�o.�r:.. ,.:fs. dis�u� O.':R Z I .M M,.,E R M' A N-· 'N'tados.. De um lado veremos I '

..

a eqtilp� . do Qliínpico com .'
•

.

ri seU" esquadrão' êomple- . . .
.

tar\fédte ap.arelliadº- para in C I R U R G I A O D. N T I 8 T A

tertij." .'no proxono' certame
elfeJjede3.i'OO. estando aSSlID

.prél)àtãdú']'laratlína grande

I
.' .... '. 'I ...fIfttJ d' 'R"· X',:i���:!��e�:�à�ri� .. nsta açao:,::.·· ,e:· �.':' ,aiOS, "" ,

do:á 'tocji.
<

lti�a. aba-
leu it.o� .' _. "'. .

elr�s por-
4: à 2. Não queremos acre

ditar e lórigê disso, que o

quadr-, do Guara� ..
esteja

com 'ii :seu,j)'oder técnico a- ,--="'�,._,.,-.,.,.-"--.------'----------'-�--__;_----

címa e. em' igualdade com o

I
,. .

,

verdadeiro dó onze esme- I

�i�����:�::�!1;�i�:� I RAnlOR H�A VInl'HR I �j
Q,',to em J"".'- Iii'

wo ',", "" '""�l "-" 'c� "iW ccs ,.ii; �Ó>' lilJ; "" iJ. ';-". '.c., l_", U oi;> fj,

�.;.' ):)
Ih" terreno, D' aa '"

,

"

!'�_1""1-;� '�'�1; 8:[,i1. r; I'�:Zl 9.:�:-
J r . r t;

,'" :: ." 2;3
�; {: =_�

..

__--_'_.,_"_'_' _

'.';' 'j';;"··,.él ", �J. i
:.::�=-'�:�; "--:,�-·.'"Jr.�:'��·2'S. Dl; .

o CAMPO DA ALAMEDA RIO BRANCO SERA' O
LOCAL DESSA INTERESSANTE PELEJA --. CON.,
Sl!:lWlRA' o GUAR'ANl BISAR A FAÇANHA DE
DOMINGO PASSADO ? -- HAVERA' PRE

Llill1NAR A'S 1,JU -- NOTAS

no

... IUVRrou
c distinção

Com deganciil

{azrn40

�uas compf�a .na

loja úi�is �Itid�'

110 ,COCfO.

. CASA. DAS MODAS .:

Bl.VM[NAU::ITl)A.�:
,.��j. RUa 15 de Nrivuib,;z, 36' t.1
�.. 1

-a ..-� ';'�:::- o',

.1';" _'_': i",

r':!

j�,� -

. •
nu Guarda Livros diplo�ado, com. lnístallte pratica, que �iba �!ever á

máqUina e trabalhar com escrita meeanisada, QUIte com o ,.servlço mílítar ,

Bom Ordenado. "
.. . ,

,a o D e L: r )I o •.Â N :D • II

.. Contrariau?o á �xpectali', tus}am.�o d.,Os seus demais
"a gemI, ° Guaram HUpOS-- co-rrmaos.
se 9.0mn�.J) ultimo. ao P�lL E' prec,so Irizar, entre
meiras, numa partida amas- tanto, UUe a equipe alvi-ver
tosa, vencendo-o por- 4 a 2. de não otuou domingo ul-

As. chancer bem ªpro';eita- timo dentro de. suas reais

das pelos dianteiros .. hu. possíbllídades,"havendo in-
decisões em' 'diversos .degríno", aliadas

á

uma in': seus setores, o 'que mot.crivei sdose de de, entusias-
mo c 'técnica,' deu por gafi�, vou oaproveítament., inte-.
ha justiceiramente a pele- ligent_e dos componentes do

.ia ao OD?:e de Itoupavn Nor oíp;e GlJaraní.'
'

,

te. nada podendo {AZer,pára 'IlSNDA FRACA
�1��1? ?o ,,\)����,' :�qda�" "

-
. ,fU'� ". .

.

d
",

d""
.

'

, .naO' es�ft&WllVt'"�e: 'as-, A "a_a4 •

Emprêsa. lotérmê iária: e ,M. Lo Araulo i;di"t::;;;�:�.�:��l! :::�.rJ�f�e:;
,. "

' "
, .."

' entret.mto. serviu para de- _

L

.•.•••. .:� 'i:
�-

• ,�' .

,

ENCARitEGA.SE DE roDO O SERVlCO JUNTO A:'�t1AWliER DÊpAIi. monstrar os' de orfst
TAMENTO Pt1BLlÇ,O CI'VI� BANCARlo Jij C()MERcrAI:. NO �IO DE JA.. lüC<.íis; qlle�parad�est:�! P',Jf�<C�IS.�·- SE.
NElRO. SAOPAULO� POR,TO . .4,LEGRE.E FLORIANO'P�;; '.. ."" será dura, e que 'embor{l '., '.' .

.

.... "
." .

.'

TItulo& »eC.'�.'.a.tóno.s. e.. N.a.. turàliia.,ções o assi.stêJlcia �.o!J,pr�-essosjá·enca.: ',cOm um quadro,reeonh�ii.. < Ofi(:iais dec' alf'aiate .�
..

._ .. .
. .. '. pamente suoerior 'e mtécní Para ·tratar n� AJfai�ta:ria .

'minhados�� Ésêritório:'PraÇa:15de Novátribt(j-.23'� 1°altdat-·.-:-- Sala 4., cà,os gran4!:s ciube$JOOá.i� E;,Sch:wer.éndt.
Caixa Postal, 195 -'- Tel�(Oíjê.' L4Q9 - �d. Tél.: INTER - poderão ser surpreen�ido. ..

P'LORIANOPOUS -- SANfA CATARINA pelo' aI'!lor comb�tivo e en,..
.

RUÀ: BOM RETIRO.

PROCURO COM URGENCIA

CONTADOR

,,:'
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�u.-0-.-II-v-ai-es-c-ol�-ersell-S-ca-nO-ln-at-os"_,;,,,;.••··Ó. p�ar;';';';';"';:'a�os�
fistaduaislUnificasão dos serviço: de Segurança Publica

I RIO, 13 (Mcridíorialt cional. terceiro, definidos te não preferir a executa-
Goíania, 13 (MeridionalC te quando comemora-se o FOi decretado: "consideran os trtulos décirn., e decimo '10.s pOr �rgãos e pessoal, pr�

�,.. A convenção da UDN prirneir-, aniversario da con ,do que á União' compete, primeiro da parte especial prios do artigo terceiro, e

para.a escolha dos cands- �entração democratíca em provisonlamente, o poder do código penal quando, é do órgão etasduais ou tç.rri
rlatruiiaos cargos estaduais Anapolis, realizada para o ge legislar quanto ao bem snteressada a [azenda nacão-

. toriaís, (lU determinação des
no -próximo p]efito eleitoral lancamento oficial da can- estar da ordem e tranqui - nal, quarto, comércio clan- i te por iniciativa propria, a
r�alizat-se,-� no próximo dídatura do brigade.iro Edu; huade, � quando a -eguran- destino ou facilitação,do uso, fim de apurar as infráçõe.
dia 14 de JUJl1o, e�atameID' ardo Gomes em Goiaz , iça pubhc?- exigem uma re- de intorpecentes". f;\rt. 2x, i das referidas, nésta lei. AI'·

, ,

! gulamentácã., uniforme de as autoridades policiais dos tigo 4x. ésta lei entra em vi-
materja (constitniçâo, Art. estados e terrttorios execu-I gor na data de sua publica-'

fI••lIR.IliBlÍ!IJilMm'li.....iEí!l!l!••I!M••RB••Ililil!il!ili6ffiI-••••_.� 116(; cs>nslClerando, que a h11 ã? os serviços de compe- ç�o,. revogadas ·as disposi-

I
f.l!! execoça., nas jYl'OVlnCIaS co

I
tencia do DFSP quandr, es- coes em contrár.o".

� mo tendentes a assegurar a

� ef'icacia
-

dessa regulamenta-
�, t:� ção, uniforme ,se po��rá co.n Fn.i nft, ";:C'i;It-li1;Jt-n dO V' oi""."

I'" feI,'li' os serviços iedel'aIs lIil6A V -�$ Goa; �U � a

1 A ou estaduais, conriderando .-
� � ,

." que ri lei poae estabelecer g.ar io
1T

• • • lYon-Ihe vender () referid�?.Ali

I
qUe os seryiço-, de compe- l5íJI pilh�te por \.>inte' n1i1 cni ...

C D
tencia federa] sejam de e-

, , zetros , Anton'h) aceitou, �.
, '1· 'llt'\urgl·a-O entís ta' xecucâo estadual. cabendo RIO, 13 (MendlOnul( Minutos depois de haver sa'

\,' e,

,

• 'nesse caso, ao pode- execu� Ruidoso ac<?nteci�nento agi- cago 0<; ."inte
.

iüil ,cruzei-
t.1Vo federal, expedir regu- tou a Avenídu RIO Branco, l'OS .f o i .n r o c u r a-

lamentos e ins,'truçoes que

I
quando rep"etíu-se ° famoso do, p o r: U III .cídadão

Os �stados deveram obser- c<;mto de vH�artO com um dizendo-se agente dá Ioterin
var (contituicã-, Art. 19(; j �llhete prel1�Iado, Q qual qUe 'lhe entregou um' em
considerando qup o depar- era de l�a.gm.ar-sc que nm hrulh., de dinheiro, receber
tamento. federal de seguran guelnmaISCa�se. ,do, de voltá, vinte tres mil
ca nur].lca, conforme o de- Antorin, Augusto Melo, .1- cruzeiros, António 'ainda
crêt., lei 6,378, de vinte de bastado comercsante eOL 'inandou dar dez mil cruzei
março de 1944 já te� a seu Campo Grande, onde Tl�S- 1'05 pára () que serviu de
cargo, alem .dos serviços de sue armazém c. botequim, íntermedl.árt>, no nezocio e

segurança publica, no Di8/-'- , :1 v' [rns tio conto, �n-' ,', - "

trito Federal, os de policia I tomo, em plenn avenida foi-se, nrocur-mdo contar I;

maritíma, aérea e fsonteiras gritava 9ue fora roubado . ninheir., e. depois de te.'
em todo o terrttorto nacio- O negociante fora retIrar o l'onlPid; o embrulho viü

nal; considerando a neces- dinhefro no banco c, nmm <lHe,' se tratava :de napets-'
DO sidade �e ampliaI:, tai", 3,- ,do ."ll;U. encontrou. 11m ra,: velhoj tdendlQt�x:ocurabdo l)or

'

tribuições .� melhor apare- paz;lllh� com �m bdhetecn�l :''4enté ,a o ena son e aue

I
lhar (\ estago na defesa das mcro 30780, dlzen<!o que t.l- Õ garoto nassou-Ihe um COll

pro:x:mo dia 18 de junho instituições, 'eordem publi nha �f�nho �em nuI cruzel- to, ,e ·verificou QllP. mnbos

ca de _coopeLação com OSI ros, AproveItou'Se para pro h::n1iuUl desapareCido,
orgãos policiais dos estados

,.:�,HWf !!,ftmibitMb tlZ7JsS' e territorios, o presidente A'
"'"

.. gO\JDr"o de' Fr"l "1'0
_

da republica dccr�ta: Arti- ,çao COn;Jil O
....

',' 'I( n '",'
,

{e[�
,

,

i go 10 e art. 2° do decreto '

Aroo'tereo' /l"IIAa" d'e'P :lIr;'i .... i lei fU37R, dp vbte de m:Jr- 'NOVA YORK, 13 (UP(
I Urgente - Nova York,

�
,

.& .... -, g 'i�" Ço de 1944, fica assoim ridi- - O plano americano de- 13 �uP( - O imJJ comité
, gldo: "Art. 20, -' a.ó' depar nuncia o regime-de Fnmco 'I das eJnc,o naçÕes da ONP,

PARIS, 13 (AP( - By� BELGRADO" 13 (AP( -,tamento federal de' seguran por ser perigoso a paz nuUl con�ordou com a ;l;gesho
nes, que se faz acompanhar Mol_otov" chefIando a dele,-, Ca publica comete: 1c., nO dial, sem, "contudo, negar amerlcana de, modificar n

do senador Tom Connaly e gaça� RUSSa I?ara a c�mfe;. distrito federal os serviços a ruptura das relações com Sua proposta de ação em

Arthur Vandene, deverá renc1a,e�n :e..an�, �evera che âe policia e sei<:urança, se, aquele paiz_que parece es- conjunto contra a Espanha
chegar a ésta capital sexta- gar aqUI sexta-feIra acom- gunrlo f'm todo o territorio tal' ganhandQ prestigio no evitando qesta form_a a re

feira pl'orima, afim de Íni- pan�ado do §enhor Ernest nacional: A - serykos de seio do Coriselho de Segu- comendaçao formal 4e

1'u-"ciar nQ dia seguinte a pri- Beyl� da Gra-Rretl1_nha, no ')olicia maritima aérea e' ransa d�lS Na!<oes Unid�s. ptura de re:!_ações _ilinlOlU?t; ..

meira sessão da nOYa con- prOXllllO sabado, ' fronteiras; B __ o apuração O conselho deverá reunu'· cas as nacoes umdas com / '

ferencia dOli ministros do
_ das se.",uintes ÍnfraGões P,,e- Se ésta tarde 'âfiiu'de resoI o regime dE'; Franco .

. exterior das grandes po'ten- ,., -

't- 'i
'

'

,- ::u";s e sua autOra: 10 os (lHe ver a' ques ao (Q : regime
cias. :

GOIANIA FAZ El\lPRES"
.. aten!areIU contra a pe6o- falangista, porein�.··actedita- ---,------------.�-

, '

_ \ TIMOS
.

'lnJidade internae,ionaI, es- se que ha poucas propabi ..
LONDRES, 13 (APe

: trutura e segurança do es� lidades de que a coütrover- nONDRES, IR (UP( ._.,_.

A r�dllO de Mos�ot�: qU,ase GOIANIA, 13 (Meridio� tado de ordem ,social e re- sia seja (studada aiuda ho- O ministério do exterior n

na \ie�pera da p,loxlma con nal( _ O intervenôor de- alização de trabalho segun- je, A Rl.lssia está exigindo nundou emn foi énv1ada "C

f.erencla em ParIs, ? se 1'ea- cretou autorizando a Pn�. do os [tferenies á entrada um imediato baleote cliplo- In,)' pnh.. Dr> ';'overno IugosJ:,

h�a�� s�bad?- p,roxl1llo" de- feÍtura de Caldas Novas pa e permanencia ou saí4a de matico do regi'ne _de Fr�nco Vo afitn ele' que o mesmO
cIaI u, -Nao ha su.bshtut� 1'a contratar na Caixa &0- estranO'eiros do territorlo na Dor um'te d,3S naç.oes umdas provasse a autentitdd<l(l�
para _o .trab.!Llh[l.do� d� eqm nomiCa. no Distrito Federal

,,.,

"

'

I
enquanto qUe os EE UU e ,(L_�, "l,.<'<ilc:":e< l'rmtr'l '1 (11";;-

1)e entre as prInCIpaIs pO- um emprestim() de um mi- FEBRF, AFTOSA EM '

a Grã Bretanha manteem H'rp.lanl;m Ur jnlganlento de

tencias", acres_çentando "um 1hão e aulinhel1tos mil
crn-,

GOIAZ seus Dontos de vÍsta ,1):') �,-f;,h<'l!"v:l'l-t OI"> dP'l [10 nT!

acordo comuIll da parte de zeiI:os .. p.iu-a fazer face as Terezina, 13 (Meridio:' sentido de �le uma poliU';. filiCo dedaração de' agen�

todos os parHeipantes da despesas d� construção 11a- nal) - Está passando pela Ca tenha 11100 forte ancP'1S tes britanicos no qual (lps
COll(erencia de Pàris de to ([nela cidade de um balnea- ,zona norte do estado um' pelo melhor meio de eurra, :mente, as acusações do li

do' d t' 'd' h 't 1 i d f 'b f
'

. -

d ditldor der "Benik:',
.

qlE: foi enco-
ri muu o represen a a rI,o e 111e lCO ,OSpl a,ar, pro I surto e .. e r� a tosa_ afe- quecer � poslçao' o ,l: "

"1 rultima esperança de uma Xll1�O ªs fontes hldro�r-l tando até os cwtinos e Sui- espanhoL rajado nelos infLe eses !l U11,

,verdad.eira paz". maIs. nos, "--

',E
de córríhfrter os guerrilhe:·

,

V E N D E ;- S ros - do "n.arechruf Tito, A
nota foi entregue ao vice

cargos

no

reabrirá seQ CGosult�ril)

Edíf icio &1ütlla Cata rinenSB

·Uma casa de mat�rial.na
Rua Minas; Gerais, "

',' Informações com

I Tensl�n,'
i ._..._'-_""7",-'---,-----'�---�

nlinistro' dos negodos es

o Sr.
trangeiros em Belgrado.

NUNCA EXISTIU iGU�l

Qu�· tenha boa letra e noções de coutabrid2ue,
,encontrra' cOlocaçii,o "e ft;turo, '

'1'RAN�P, RlSTAlt S; A.
Rua São Paulo, 20'

'
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