
prova de 50 ma eleitores pa
ra efeito de regLtro defini

toral ontem reunido julgou tivo, sob a alegação de que
a tepresentaçãa, do Partido conseguiu mais de 5U inT.l

de Repreentação Popular, legendas nas eleições de 2

pletíteando a isenção da de Dezembro, :Fói Indefere-

In�of8rino .o podido dB fBbwtfU do ralHOU
de 'tleprosontaçãO . P op�la,l

."
.

do ". d.do de l:u,�ti:rrl\f c{}�.,.,

novas instruções r:lle fixar
o pr'azo de 60 ([as para
prova dos 50 mil eleitor..
COnt-o condicão de obten
cao d" re�lctr'l defmrtrv-

(lu: part.dos ,

Telefones: 1092 r 13 91 Diretor: HONORATO TO)o.IELIN'

RIO, 19 Ag. Nac.) -

O Tribunal Super-ior Elei

Orgão das "DIARIOS ASSOCIADOS

r
Caixa Pmtal, 313

ANO IV - Santa Catarina de lS<6 - r\t'MI RO C9

}�'

Úe
fi

i:iVlaçaO
'"

no � o;1 casa Io..�V� c(/ll.ltlIJ.� ..

Parte da Casa dos Co mun- que foi nlin:,;",
blitz· ao fundo a sala da Lamaru Já nmpa .

.,

(Britísc h ews Service)

Heurando o eututllu

fuo, UI (Merid:onaí) do gravrsemas fraturas foi xa altitude. Era pelo me-

Ás onza horas de hoje todo morrer instantes depois no" o
_. qUe se d .. z�a no local

o Rio de Janeiro ficllU sem num posto: de c. assístencía (i(). dei_astr:� ... Vare.::e ha:v€(:
_ _.:.._ _,..-:--.....",....,...;-"-_,..-�..C-�_,..""'C--�-

enf:-.:gia .elétrícà 'em' virtude daquele sMbqrQio � Por Orna l'unrlanúKhió (;s�á versão pelo i .

. .Ó:
,

-. , ..•

de i!:--: impresnonante de:- felecidade nenhum transu;'lfato de o tenente Lage IDG-1F !lri
aastre de aviação ccorrído ente foi atingido pelo apa-I rar nas-dmediaçêes do 10-; I)raDl ra I:' '*-,,'l w li 8!
em pleno centro de Meir, relho ou pelo.� cabos condu i CRI do desastre. O avião i
um dos mais populocos su- tores de eletríc'dade. Há I caiu uma pequena d'stancia 110'"G. 1""u·J!I·"Í.eu.8, Ci4J:}i(.O
burbios na Central do Bra- grande aglomeração n.o lo de sua residencia. .' g W

si1: Um aparelho da .FAB cal e varias senhoras mo- b'
..

.

caru w'bre a rede elétrica radores nas proximidades �io, 19 (Meridional) - .:ialS L Ita nJCO�
de lium�naçao pubnca, re foram acometidas de ata- A reportagem apurou no

bentando tono, os cpbo: ques de nervos diante da vos detalhes do pavoroso de
para em seguida espatifar brutalidade do desastre O sastre de aviaeao ocorrido I LONDRES, HJ (U. P.)
se nos paralélenipedoe, em fornecimento de energia no pela manhã de hoje no su- Um despacho de jerusaiei..
em plena rua Dias Cruz centro da cidade e zona sul burbío Melr, uésta , A outra da ex-Change Telegraph.
O av:ão de treinameno., é- já foi

-

.lrestabelecida parei- vitima do desastre é o alu- anunciou ter aumentado a

ra pilotado POr um aluno almente, mas no. suhurbíor 10 da escola de céronautica tensão em todos c, soldados
da escola de aéronautíca principalmente a central --flllton Neves , O decastre, britanicos, na Pa:cstina, em

·que teve morte nnpressíu-] continuou, mterrompmo . egundo também anurarno« virtude do. incvlente nos

nante P. cuja identidade é· Não há força, não há luz 'erLcou se quando- o avião liWmos dias l�elos judeus
desconhecida até o presen". nem telefone. Quanto a cando cerca (le trinta mé foram raptados cinco ofi-
te momen

....

to. Vi.a.java aín- II cau� do acidente são ain

I tr.
os d- al.'ura, bateu num ciais britanicos Acresceu- MAI� DOíR CON'1'RA T0n.

da no avião, como ínstru- da Ignoradas. Acredita-se, cabo de '€!!Uê'anra em R:'- tou que todos os militares PEDEIROS B�ASILFI
tor o segundo tenente Pau porem, ter sdo motivado

I
beirão r�s�Lages' '"'ur COn- britanicos estão usando ar- ltUS ::51!.atAO 'LAt,. -

lo Cru� Lage, com vinte aiPO! uma Imprll(i�nCla dos ih!7. nada ::::.e:1CS de 88 mil mas e mantem-se em estado DOS AO
-

·.MAR �T)

'!lOs d.e l_?ade � morador nas aviadores que terlall! lcva�, Watts. i alérta nos alojamento, e nos PROXIMO MES

lmerfl�"f'!>'S, o (Lua}, r€'Ceben· do o aparelho li mUlto ball E_!n seguida o aparelho escr'torios Os. carros blin-

proJetou-se sobre urna gran darln . ., os tanl.. , uatrulham RIO, 18 (Meridionan -

de palmeira caindo, rnaI- as ruas de Jerusalem A Serão lançados ao. mar
_.

}

� I
I l)róXimo mes de julho, 1

mente ao chao, já comp pt.a
.

(;UA" fi' !J]!;:SAbTNE t:UM conb'a torpedeiros "A in
mente de.;troçaão. Us tn,

I
.

..1
_

•

pulantes do avião foram, nM ).VIAO DA F. A. cuba" e_"Ara,E4uaia". C,,' '.1
enêc�tradcs meso;,; nas ter' B. EM PETROPO,. .' construcao est� �endo UI�-

I r�ens. Segündo informa- I' LIS
'.

;
mada no� es�aleIros d? r::

.

ram as testem�nh.as do QC-' l"etropolIs, J� (MenãlO,. ,;ei�:f. dE Marm4a, nesta. �
. sastre, o tenente Paulo Cruz naI) Um avião da FiAR p. .

.

Lage, que achava·se no a- caiu ontem á tarde na fa-
---'--_-

yião como instrutor, �lta�e ze'1rla ,le Jara"'uá, nas oro' 'PEDIU UM: CREDITO DE

que diáriameni," voava !"_ ximidades de Paraun8.
-

O VINTE' MILHOJÇS ur.;

bi-e o Meir em ;leouen:J:<l avião chocotlr:c' contra ()
, t:ltU:t..1iilH.U::i PAH.A

tura pa,ra jogaI.' -no ouinflll solo em lu.gar dif'cilimo de -: DESPESAS ELEITO-

de ni�' casa embrulhos ii" ac�s(). só tendo âdo hcali-
.

RAIS D

rnerC"ldor;,,'s (llle adouir:a Eado hoje, as autoridades
para ,1':> fa""Ha. Rlla p'''ni já rumaram para o- local dI:'
t'lra ZIlda Cruz nao quiz desai".tJ'I', ar.... no h .....ar :;

f?lar !l reIlOrt<lrrel1'. Os rf)r devaias providenCIas. ::52.

JH1e-. ,''1' �Y;adnn!s y;timatl"s be-l':e Que um dos ollo!",< d'
f' '1 de"a"trp fnr1l""" rPcolh;.. avi5.Q está vIvo, Hn.bnra· CO:rr
�O5- ?�' nec!'Íi'r:n do hospit'il uma Herna <luebrcda. ..,
elo ,.,.ironaut'ra de (ln;!" ---_._-

""i ....;'" am:<nhii nara o ,.,eu iá foi retirado d!, local de
sepultamento. O aparelho desastre.

fí,' &'"
� ..

-. ll�t

mesma i-.1cn·agem diz jue
em Jerusalem foi expedula
ordem ás forças da policia,
de-que. está tarde' naquela
cidade desap�reeeu outro' o
ficial britanico. acreditan
d�se tambem ter s.do ran

tado.

MÃO TENHAS

10, 19 (Ag. Nac, ( -- ('i

Tribunal Sunel'Íor EleitfH:-!'
'converteu eÍll diligenc ia �.

representação da divh.:lo_<}t;
'oontabilidade àesse (m.{�\:),

pedindo a ahertura dê (':-\
'dito ,de 'Vinte mí1li"ies (:'
cruzeIros para as. des.Pj>'-:;?'i
eleiforaes no ,'.oriente a�w
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o�
r, Olga Cardouzo Tabeliã

. .Interma, da Cou{arca de
!

.Ihirarna, na. forma da lei,
etc ,

FAZ saber aos qUe o tire

sente edital virem, qUe em

cartório, foi apresentada u
rna Triplicata, no valor;
Cr$. 1.129,10, (mil cento e

yinte e nOVe cruzeiro, e !:lez
centavos), para ser Protes
tada ])01' falta de aceite e

Dagmnento, contra o' Sr .

Albano Kummrcw residen
te em Iuaar incert�, em fa
vor da Firma 'Valter Stra-

;';/�J�fi'rffJl$}ji;!;F!tt�X@3[ljiii§m� etz � Brusqus.
E �ComO".cf .noado acha-se

.: ei::1 .ll!g�l;· lDC.orto e· TI,fio sa-
'. l�''do, NOTiFICO, nel., pre iisente d :t-:;] pum dentro do J, t:ÍãC
pr::lzo legDJ, vir ou mandar
nuem ma's dirc;[:) tiver,

, n:�g;:r �. rel'(',_.ü1a I_[ermtia. ou
Úlf 1'�'z6e:;, rOfqUe não faz,
f.cand., ciente ,�'l! Protesto
Dado e r-a-sado em 14 de

Jur-ho de H)/ol�. nesta cidade
<le Th;r,r'1:1, E"helA d... San
tn Catarina. Eu Oh'" Caro
douzo, Tabeliã Interina, o

datilografei, subscrevo e as i 1") - em data de 12 do corrente se realisou, em

smo .

! n:mnenau. no edificio do "Teatro Carlos Gomec", u

-.---------,--.---- ma as.embléia geral dos suh-critore- do capital do Ban-:

P R O C U R A � S E co do Vale do Itajaí S. A.", presidida pelo fundador'

Urgente' : .�mél'lco �Ü1l1ll�1, e que contou com a presença de gran�

PARA RIO DE JANEIRO
ue numero de mter�s,t�dos. . .

. i 2°) - a reU111<10 leve como objetivo VIi' os senho-

UMA GOUVERNANTE I
res subscritores Inteiramente a _par _

do and'��ll�nt.o d.0','trabalhes da orgamzaçao da sociedade a posrçao, des-

Que saiba assumir r .,
ta eu: f(;ce da atual crise econon.lica, e financeira [;ue

pansabWdade snbr doi
es- o nars ora. atraY€ss:': p outro, tmnortantes assuntos,

ninos de dois e u:tr. l�:O� . t�dos eles Iigadcs pa v�da d';) futuro banco e que e:e tor

respe'ctiv�mente
q v nara necessano lessem tratados, ante, da realzaçª-Q da

.

' assembléia geral da su:' constiluiçEio;
UMA COSINHEIRÀ: 30) - a asseml·1{>'a, depois de dar DOI' ,'atisfato-

.'
dos e aprovados Os trabalhos de or�aniz',c.:50, delibe�

C
OI' IC.•

11

O
. .

,

'--I De boaa· rou. fosse sub.stitu:da :1 denominação. "Banco. do Vale..
am�f1'hées f'ord �'c:;111 iesel 1�41 pratica do .?e��i�la'e ��: d? Itajaí S;, A." por.Banc;o Mel;�ünli! d� S�i!1ta:Cata-

..

bOas referenCias" prefere-se II'ma S. A. , bem a"1111, fr�cu_ o capItal s:lclal:. para

.'.

.

ue faI rt 1 iCr$. 12.000.000,00 (doze 11111ho€s de. crezeiros),'auto-

Temo" dois á v�nJl, em Otimn estado d( �ão� a pc ugues e a e-, ri:z;and�, ainda, os fllndad�res à abrir .:!- subscrição imO-

co .... crvação Rel( rm:dos;:{.' pouco lemp:;.'
d'lda (8 pule n�j('r'!!f. (f' vez que ja! se enc_üntram
subscritos Cr$. (). 000,000,00;

Rua São P ..1!-), ·20 BLL'ME."-.JAU, Tratar á·"Rua Minas Ge
rais - 63

r\El"nh'::í trl''lSCOl'l'p o nni

_____
yersari.o Data)ido do sr.

I
: BOa oportunidade I �:�;t��,,·�;;t;::::;���;;ã�

..
.

.

.

dia 21 do coi'rente, a c-xnur

..
_

Com otima f��g-uesía 100 metros distante do sra. d. Ell"�iliâ-1I_. Reif l'\ro QUINTA FEIRÃ,.;ás 8� llG,R-1\.S ..... ,

p�o B
..
C·..Rua.Amazonas: -::-:- Vende-se lima s?v,ertc- .

nr1ptarin do �flT ..• Cruzeiro ANN SOTHERN .:. METJ"fYN .DOUGLA;>·�·
.

RICHAH!J

í!��o�a:-!�����Io��te,
2 mesas de Snocker e negocIO

dfl
do Sul; nesta Cidade, '. AINLEY _ RRGINALD OWEN e :FELIX

. Sem intermediário.
. BRESSART �' em:

.

.: A tratar com o proprietario
x X X

()
',>.'

d'O'· ····A,·m")0\.· r.·.·.·..GUILHERME BARTH
. �:''1����r� s��I'��:���: o i

• {� a r t e t (1 ,

,�" .......... '....."",. "__ "' distinto cavalheiro S�. Ph
.

c'do C. Pere·ira residente
C

.

-h h' O lindo romance de u ina ga::ot.::. sensa��':Jllal que
"'TI. ucti a; em COP1nan la

. . \ _ I •

rl� !::U'l. exma. e�posa da. Eu,· '<'t'!q,rlt 1 a ce: .iIf�,'ÇCn:Ç�€E"1 ••.�••
1,,};11 PI'.-reh:a e: cl-e seu f!lho A l1el'culil de<ure��mc w"a que deibará �audades

rtouto.ram:!o 'l'elmo Duarte Acõmuanha cõmplemento nacional e Paramourrt

• 1; caminrao ·��P�L-.BLl TZ" tipo 3,6 - modelo 1939 'Pere!ra. estudante de medi-
I

Jornal_

lUt�ra:m.ente r(":fu!!dü. Fa cHita-se o pagamento. Ver dna Íll! capital '1aranaep<;e PLATE'A 3,00 - lJz e mil. 2,00 Balcão 2,00

e tratar nas oficinas da IN DUSTRIA E COMERCIO � nrogenitores do sr. Hél',() e 1,50 impodo incluso,

ARNO GARTNER L'I'DA. BLUMENAU.
.

Uuarte, contador p'eral 00
qanf'O Popular e Al?ric(),la
<lo Vale do Itajai, desta ci
dade.

r)�II'" l_fillJilli!ifir?Ut1A
,"

'

,:,�:: .: �l '" :-:�n�? finissim� ..
,,,

oi
Importado diretrmente da Itália

Ocigânal da melhor reg ão produtora (VE3U,-:::J)
Chegará no fim do corrente mes de junho

.

pelo "DUQUE DE CAXIAS"
Quaitolas de 200' litros
Para vcs.das tratar com o

. • ESCRTORiO DE REPRESENTACúES
a Av. Rio Branco, 137' (Edificio GUlnle)

Sala H17 - Te1_:: 433893 RIO DE .JANEIRO

.:� .---''j r- 1"\ N1 r-; r-',A'L...) i -- -< • ..._ r: ".-',\ ,
,- ,.,_�"\ s -"\.__

.

.!f' i' fi' .. r f , , I i t a

';'.

Clm�(a e.rn 'IF=al·- Trutamento �€la5 Ond_
Lf;7 ra- ( 'ureas .

Cunsuttúrto : T'rav eS3� 1 (�l' h:V€íeiro: l'rúdio PeH.",
Or'fçn \ cr";��;\"1) nO;;:PIT AIS

Diretor do Hospital Santa Ceta rlna

Com lonza prática nos Hospitais da t:urnpa
ALTA CIRUHGtA

Operacões de. bocio (papo) rins, verícu!a hiliar
utero, etc.
Bisluri eiérrieo para CÍ-rQrO'Ía do cancer

Cirurgia óa 'I'u herc ulose - Pn"'eumothorax artificial
Servico es,�pdali7.ado' em ortopedia, Modermsstma
aparelha�e;n para f18.t.ura�l, recem-chegada dos Esta
dos Unhios. - Ul.1iC8 no Estado. -

rONSULTAS no Hospital: -:- dás 9 ás 11 e dás ii ás 5

Compramos sebo de la qua�idade a CrS 6,00 o

quilo Cif .Toinville. Ofertas pedimos dirigir a

elA. WETZÉL IN DUi:: TRIAL - JOINVILLE

1 Reboeme r""nple-t", equipado de D('n"'llS. Ve'r e

tratar no Hotel Ponto Chie em Rio do' Sul.

ANI V ]!;W:iAHIOS
.

I 5°) - as 1'St:1S um"\ a nova subscriçuo de capit111
�e encontram a àispo.:>icão do Slntel"e--:saclo" :nara' os de

Tl-all.•cor.' �.' ..

. 1 vidos fins, na séde do �"B�1Déo Ponul:lJ' e Agrü:ola do
, '

,

.' ,.e "". d.lta
.. (�e 'Vale do Thiaí" em Rlumemm onde nor1eriJo ser urn

?o.le ? tmIY:.rsal'J�� 1_l,:lblICIO curadas, d:.�í:-:amente, duran te �' '�Xp�diehte do ·l!lffifuD,
�:: e�ma. s,.1. .' Uh.l ctna.

e \)e1 lH'azo. de 30 (trínta) (hlS.
.

.

SII:vell'u Gonç:llves, U1'ogE'-
o

nitura do sr. José (";onça1- B.JunTen:lU "S:mta Catarina" 15 de hmho d'e 'lHei!}
ves, crnn'sb uportiyo des
te d:urio.

:Ao NAÇAO

...

-

-_._� ._ ......--.- .."----

20 de junho de 194t

to

Vmho
��.;"·i�

I
OrI!,: nal

da melhor reg.:...; da Toscana
rmportane ÜIr�la1,� nte da :Italia
Chegará no t.m d corrente mes de junho

pelo "UlJIc!U1!.i DE CAXIAS" ""

Caixas de 12 Iras. Os .de um litro
Vendas de 50 cc x�s� n.o minimo

Tratar com () c,(Tli:';:rlc de REPRESENTACõES
Av. Rl0 ,.Blancu,<1'ª2 (Edifício Gu:r.le) .

Saía 107 _ TeI. �:::·3g(3· RIO DE JANK::RO

v
(EM ORGANIZ.ACÃO)

c (; irIra assnádos, Iundadorr-, do "Banco do
Vale do Itajai S. A. ", os constituição nesta cidurle de
Blumenau, vem trazer ao conhecimento publico, e, pUI'
êltlhlI1(rte, �('& ,'cr,he-tes 'l:bcritcies de acôes, ao eu

mércio, a industrin e a lavcura, em resume, o segun ..

te:

40) - ficou, tambem, deliberado Live,sem prefe
rencia pasa a subscs:ção as l�esso:'.s que já fi;�lira,iam
como subscritores:

funda.rlores

A G U A R D Ji! M_: .. "O bR�tONIO DÓ CONGO"
"UMA AZA E UMA PRECE"

_ duas super maximas produções!.- ..
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A questão do trigo argent.no será 50-

IU(lonada dentro,
da politiça. Aproposito <]:'3
violencía, praticadas 'P<"n
policia do D:stritó Fcdcj'_.1
disse qUe muita coisa foi :h'r
ta sem () seu eonhecíment "

DECLAR«.A�OES DO MINlliTRO tem a mesma opmiao ante- sr Carlos Luz que isso êon- pelo que não cahía-Jha ai:;'...

DA JUSTIÇj( rtormenb, manifestada, isto tinuaría Iomo vinha sendo AfirIl10u que achava ne.!i'" ..
,

é, que o referido assunto; feito, isto é, de acordo. rom sana a dilataçãj] dos poue- .

tar-se-ía o PSD. distrihuín- não deve ser agitado antes' as nqcessidaues <10 morueruo, res da Dolicia�tl'aves de l:·,

do-se os cargos aos prece- da promulgaçã., da consti- (pois era assunta da alçada
ma estreita cooperaçâo d.:.::

res da oposição. SQ};l o ca- tu.ção. Abordad., sobre o ca _

. policia, dos Estados, prir,t'
50 da sucessão do, governos .so da Iocalisacão dos comi_!REUNIU-SE O CONSE eipalment., nos casos em que

estaduais, declarou que man cios politicas, declarou o LHO DO ALMIRAN. fossé afetada fi segurança

--:
,,_ c. __

.'

TADO nacional.
.

i�_ ----��

RIO, 18 (Meridional) .,: REPATRIA�IENTO DEJA
O Conselho do Almiranta-

I'
PONESES

do convocado pelo Minis- ...,'

tro da Marnha, reuniu-se ho SH�GAI, 17 fUP) .: O
Ie nesta. Compareceram' to- exercíto Norte,'AmeríCRlw
dos Os almirantes que encon anunciou que dois milhõe"
tram-se aqui, sendo tratado, 'de japoneses repatriados e�·
diversos � importantes as- tão a caminho do Japão. E!:i
suntos referentes as neces- 'pera-se até doI. de Julho p
sidade, internas de nossa )I!artida do ultimo. japonee
Marinha de Guerra. em terrltorio da "'Cllón" .

em
IMPORTANTES

RIO; 18 (Meridional) -

O Ministro da Ju.tiça foi eu
trevistado coletivamente pe
la imprensa a propósito de
sua viagem para a Argen
tina como chefe da delega
ção brasileira na pmae de
Peron, O sr, Carlos Luz fa
Iou com entusíasm., da sim
patia do povo argentino pa
ra com o� fraailefros refe
ríndo.ae a vísíta realizada
li. "Escola Repuplica Del
Brasil" onde. disse que mi-

. ní-.trava se ao� meninos ar

gentínos eficaz aprendisa
Jrcm do idioma portugues,
Na escola a delegação bra
sileíra foi o alvl) dp' home
nagens tendo um garot.a re
citado em nessa Iínzua o po
ema de Bilac, Apoz entre
gUe uma carlnhosa mensa
gem d-os menino. argentinos
aos 'meninos bradle.ros a

rrual destina-se no. alunos
da "Escola Henublíca Ar
gent'na" daqui. o sr. Carlos
Luz, respondendo a uma Devo manifestar Os meus vernn o castigo decorrente
pergunta disse quc tem a receio. d eque o pronuncia- da derrota,'

-
--

Impressão que Peron fará menta e a recomendação do As consequenciae desses
um bom governo pois, o sub-comité do Conselho de equivocos e. erros podem
mesmo tem indubitavelmen Segurança contra o regime ser tão trágicas para o mun

te Q apoio da massa, em cu- falangisb não produzam do, qu� é dever de todos fa
olo seio dispõe de grande efeito prat.co, ,lar seumre com lealdade. 0,
prestigio. Entre as palavras e os fac; biocos e refolhos da diplo-
Acrescentou que encara tos há sempre grande dis: 1ll1Ucia enocourada não teem

tudo isto dentro do ponto tancln qUe em diplomacia cabimento no mundo ato-
de vista nanamertcano. So- pode ser, ás vezes, astrono- mico. .

bre o casodo trigo argenti- l_nic31'. � in!r_gnsponivel..Não I As grandes potenc as não
nC< nara o mercado brasi- e dificil, ainda aos mars de querem derrubar Franco.
leiro o titular da Justiça de satentos, pe_:ceber. que os Tudo qup invocam pura ;w
clarou que esse assuntei está poderosos nan desejam hos- tificá-lo. o não íntervencio
ínteiramente afeto a p,;nbai tilzar o Caudilho sen.ão .di- nismo, o perigo da guerra
xada brasileira em Buenos zendo com certa melifluida civil e outros argumente,
Aire�<; e que qUe pode afir- ,4e que o seu sistema poli- -ernelhantes descobre apenas
mar qlle o mesmo será den .tíco não lhe agrada... a realidade merid'ana: não
tI'O em pouco, solucionado. I lhes interessa abater .. o Cau-
O sr. C��rlos Luz, interpela I'

x x x llJho.
do pelo jornalista em segui- , .

da, sobre os casos da politi-.'. Fl��eI alarmado com a AUSTREGESILO DE
ca internacional, ifi(l1t�r..nf: vashd�o das nrovas qUe os ATHi\.YDE
do-se sobre se o casode Bor . repuhlicanoa apresentaram
ghi -foi mesm., l'cmet'do ao, contra. o generalíssimo. Os

. _
.

MFinisterio '> .lustiça, respo .relatorio, do JJresidente G1-
deu agora que ahsolutamen, 'raI eram abundantes e vnln
le nada chegou-lhe as mãos' ,mosos. Para qup tamanhn
�obre o assunto. Vem depois �xcesso, na verific2ção -de
o caso da Bahia. du qual culpas que todos os povo"
,declara O ministro da Justi- do mundo conhecem t.;;r

liça quI'! J4'lda �dnda está re bem como o ,'i�arjo sah·'
solvido a proposito da subs ,o Padre-nosso'?

_

1i.tui_ção do sr. Guilherme Por acaso, é por dificien- .

Marback, que pediu demis cia de motivos justos e segu
são do cargo." Acrescentou TOS que ingleses e al'nericá
qUe os nomes apontados pa� .nos contiIlUaIll gntretendlo
i'a o r.,.overno, tudo não Das �mi�tosas rel�cõe< diplomá
sa de boatos. InterOgado so bcas. e proveItoso intercam
bre as noticias ;] proposito hio com�rciaI com a Espa
de uma recomposição minis nll.a falangista? Não é.
terial, dec�arou q_ue tambepl', Por isso gostei da fran
nada ha umalmente, na.o ,queza com que Churchill
p_assando. d�.bo&tos a co�h- J)OS tudo em pwtos ,limpos
sao partIdana em que .lun no seu qUimo discurso de
�--- � ---:0--- 'Veslminster. E' melhor di�

V E N D E- - S E zer' c1aramenté: "Não l'om

peremos, porqw� não nos NOMEADO DIRETOR DA
_çonvém". O resln são pia- UNIVEKtillJAlJE DA
das. BAHIA

Orgíio dos "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

ANO IV - Caixa Postal, 38 t. NUMERO 694
----

STA. CATARINA - Blum enau, 20 de Junho de 1946
--- .. --------------------_

Falar com lealdade

;

f'�ÇA ESTE LIVRO'
�" ��'1

DOENCAS DAS AVES
E REMÉDIOS

��1
-�!�

lOl' ,... - 50 �Vui•• - CI. $ ó.�
II contra '"'"� pct!. 1

VZlNJ\SClIIM[(;AS BRASILElB,," �Id.
-_�� 7. - J�·"m<"'aAL - [. s. P."',

Um terreno, slt'() em Ta.
raguá do Sul, á rua Ben·
.iamim Constsnt, com as

seguintes dimensões:
Se as demoerac:as. hem10.250 metros quadrados. O inspiradas no seu interesse

mesmo fica situado no cen- moral, desejassem mesmo c
tro da cidade. Tratar com liminar o Eco totalitario
o proprietário, em Jaraguá espanhol, não bastaria a Le
-To Su', sr. Fr':'dnico Moei. ,gião Azul, pam c.lassificar
1 �a -Espanha entre 0< belj�e-er. rantes e aplicar aO seu go-

x x x

pouco

no

proximo dia II de junbo

P.Baus
Cio urgião ...Dentista

reabrirá leu COOiult�ll'iD
DO

E�íricio �'ütua r�t )rinrnSB
RIO, 18 (.Meridional) -

o Presidente na Republ�ca
decretou nomeando o pro
fessor Edgar Re:-oc; 'los
Santos atual dÍret(1r da

Fn-Iculdade de Medicina d:J Ba
hia . para exercer o car?Q

de diretor da: UniverEW�de
da Bahia. iI..12Z2..1&2..Z Im �%5·1R��m·;�o/�;�$?�,��·��=,�#·�IEE.�4"��·
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B'lOtU
UUI jUlgamento Impurtante

,

Mihailovitch foi, a prin-
I C06perativa de Crédito de Respmúab:'Edade

cipio, ° homem da Inglater ] ASSEMELEIA GERAL EXTRAORDINARlACopprrght dOi -])lãrws tão Mansf'ield estiveram of: ra, �rgam:.: '11 o prnuero I �.:,iO convidauos Os senhores cOtist�h para seAssociados"
"

I c.�aiHiente adidos a Mih_ailo- movimento de resistencia 'cu-irem em 22 Convocaçãoda Assembleia Geral Ex. vitch de agosto ge 1!J34 a na Europa, nu�n� epoca en� �.::� H'dinaria fi dia '27 ao corrente,
.

ás 15 horas, nosNOVA YORl�; vià rád�o: janeiro de �19H, epo�� C;u- que � Rdussla VlYiat sOdb a v� S�;i��3 do T�at�J Carlos G mes, sito á RUi! 15. de .1"�ü- O [ulgamento- de,. ]Jl'aJa fan!�. a qual o'> partI�an?s gencra e UIll pac o e arm
vembro nesta cidade, para deliberarem sobre a se�n!ll-Mína.rovrtch em Belgral.Lo de. I ItO ferretearam Mrhaí- zQade I COl11R a

. Alet_manha, te orde�n dó dia,
.

promete ser outro jutgarnen .Iovitch �omo c<;>laborac1onh uanc O a . U»:a cn rou e�ll 10 _ Alteração dos Estatutos em seus ar�rgostu a ruoua ue Mvscou, 110 ta alemâ., na Imprensa de guerra, Tito apareceu, V111
3i l tn "C" 37 e letras A, B, C, D. E.

, "

(.jilUl não so o reu COllHJ ou- Nova York, Se tat coisa, e- ?O de Moscou
'._t..Jo llle��:o

,e 2'b _ C;eaçã� do cargo de Diretor. Secretàrtoti-as naçoes sào acusauas pu- conteceu, dura�lie aquele Lc;mpo elll �ue u;>; jrropagan e nomeação de um membro para preenchimento dara tU1::; de propaganun ln-- tempo, o exercito america- distas de TIto nc"ic pms es- .-, cetiv vaaa 1ternacronaí comunista. no, é tambem acusado.
. tav�m já infamando �fihai resp Bl��e;;:i'l. 15 de junho dp, 1946.lV.i.1hallovitch, (Ie acordo

.' Iovitch com_a acu.I.içâo de
OS\VALDO MOELLMANN. _ Diretor-Presidente .

. COlH (.,s seus acusadores, qUe x x x agente alemão, cartazes, �>
"

_,
..

.

. ,)crtcncem ao j eg,men
.

oe Iernães espalhado- em toda·l.io, "cünleSS()U" ter cora- Um dos of'icin.s de Mihai- 'a Iuvoslavia ofereciam 100Lorauo com os atemàes, Por lovitch, anteriormente cap- mil marcos de euro pelaintermedio dos seus acusa- turado, jtl�gado e executa- captura dele e hnubem dedores. rejeitou ü orerecuuen do, sob alusaçóes indenticas Tito, descrevendo Mihailoto ao. paraquedístas ame- foi o Lenent., Voislav Luka- 'vitch como "aqenti> inales"rrcanc-, que roram por ele tchevítch, Uma das acusa- e Tito como "agente rus-Salvos, ue aparecerem

CO-I ções contra ele foi que ele so".
'-

lllo testeinunaas de defesa esteve presente a uma con- Em fevereiro de 1944, oe recusou advogados ame- ferenc.a entre Mihailovitch aliados ocidentais reconhericanos, alegando; sempre e o coronel Von Staercker, ceram oficralmente Tito copor interrnemo dos seus acu enrissario do Alto Comando lUO ch.efe da resistencia- iu;;�dores, que te
..
111P1Cna

COn-jalemão no SUd.e.ste da Euro
go.slava. não porque hotívesf'iança na justiça do povo na, nropos, com" narlamen se a .menor prova .naquelriugoslavo.

.

., tar, uma audiencia com o enoca, da colaboração de.e.sta Ue anten•ão ,conde:- chefe dos chetniks, que n.ão Mihailovitch com n míminauo. O goyeJ'l:.o Cie fito .l.a queria conden.u-Ia mas .fOI a go, mas porque T:to ernanunciOU _que. os seus .crI- conselhado em contran� pe mais energico c Lambem, srIiJ.:_<'S :;ao tao h(lrr?�'oso,s �u,e los SPUc assessOre" mn�I'lca- gundo creio, em consequenn.:_ao soe pode .adnubr �lSCUS- nos. Vou St�er:_rker JOl ofe- da dI? nUiquinacões C011111 .•ao quant?, a sua. �Ulpa ou recer a rendlçao, .?-ao a. MI- nista, nos serviços de infarfilt..:eencm- . Presull.le-se, 1)01' nailo�itcn, q�e. nao tmha mações, dos pahes ocidentais.tanto que ele aceItou lllpa adtorldade oÍle181, uma vez
.

sentença de mort�. Mas o Jul que Tito fora iú reconheci
gament() vai l'eal�zar-se em do, mas aos 'ilíados ociden,cena aberta e ps;btica.. fais. Essa oferta comunicà-! A verdnde �l resneito drE' um. casÇ> t.]1)ICO de .lul, la a 'Vashington, foi recu.-· caso de Von Sh;ercker fo'game!lÍo sov}_ehco,_ no qual sada com a exigencia, de- comun:cada ao govern(l deas �Ul�as provAs saQ as ffor pois feita ao almirante Do-. Tito ao temmnn do julgn,necldas pela acus0-ç�o e pe- enitz de qu� a r�ndição fos I mento de Lukntchevitcha.s estr.anhas conflssoes con-

'e feita incond:cionaJmente I mas isso não ,e tornou nrflr�:J.ahya5 dos reus.
fi todos Os aliado·;. i b11co na Illgoslavl;l. nem fc',_iHas n.o caso.?e DrD:.!a I anrwe,ntadr. llO iuJgamentrl\hhaJovItch alp;hma �Ol a X x· x

C01110 pi;ova. .do que a sua pe,soa esta em
.' _

causa. Estão .Gm jogo tam-· E' importante esclarecer' .E' .dec�rto ])(),sivel qmbem n hon�a e a lea.l.dade todos os fatos, porque o go 1l\�lha�lovltC.h� ,oh as exegepdo governo lngIe� e do ame
verno de Tito sugere eUl "A ClOna.s pressoes psIcologlca:ricano. Traição de Mihailovitch", sobr.e p'ris�oneil'Dl> do sistex x x
um folbete publicado neste .ma aDerfelçoado pela Rus
pais pela Emhaixada da lu- sia, e, compreendendo ,queNos julgamentos de Mos goslavia,' que oficiais al�le� os Abados c�m Os .�Iuals lucou, em 1936, (l; reus foram ricanos animaram Mihmlo- tau quando f:to mnda es.s.cusàdos de' t.rnldora cola- vitch a colaborar com o ini tava em Moscou, o abandoboração com OS nazistas. O .migo. Diz o folheto: "Um naram, resôl.ves;e colaI)Ürm_julgamento ,tornou-se, por- poderoso grupo no DeDada numa calun:a c�mtrn Os atanto. um libelo contra o.
mento de 'Guerra, ligado ao Imericanos e !Js mgle:;es•1'eus e <;ontrn·mn governo general Marshall, achou a Mas neste .Iuigau:c�to e�estra!l�elro. Que,. tres a�os "colaboração de M.ihailovitch tá 'p c5cr�vendo a h.1StOrlfdepOIS o" g�veFno CJ,ue .lu},..l com Os

.

alemães necessaria e é imperIOso que Os fn�o'gOl! o� cnmmo,os tenha !para evÍfar a expansão do I.tÜO sf'iam dctlUp2dcs, na(aos'nado _um pact� co�n os I
comunisulO". Se tomar co-' imporb o que o reu poss:'naz stn, e outI:a hlstol'la. O
hec:nlent· de UIna promos- cu n,'o "confessar': cu -d.ejulgamento ,fOI, ;Im fa.to ete sa de re�dicão (' colabora- se.iar". Alguma

I

COI,·, mn:'propa�anda e ue pohhç_a .1
çüo, sso é uma novidade pu- do que a chefe c.�s chp.tn'k.ternacIOnnl,

.' ", I ra nós !. será julgada e c,ta em .logo.Ora. no anuncwdo Julga
menta· há indicações de que I

;.� '-------

() palc'o está prenarado Da-
.

�iSbdi�d�n���ip�h��U!��i_:� (�mlnh�- �

(�m "'�rs diff!rendais
tica para des.Kredüar, nao

as velhos holchevistas da Ofereço para pronta entrega no Rio, d.e Janeiro, 10nu'sia, mas o, governos

a-I caminlLões com �s se'!u;n tes caradenstIcas:·liados da Ing-laterra e dos. MARCA: CREVROU<iT TIPO 192-GUERRAEstados Unid0-s nas .suas re- TRACÃO: RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRASlações com os SO�letes. ao
1 (2 DIFERENCIAIS)tempo da guerr'l. E POr con ;

_
.,pguintp: urgente (me alguns! TRANSMISSAO: � velOCIdades para frente e 1 pa

do, oficiais americanos que Ta atraz (ré) com c�lxa de mudan:: aex.tm e aIca para
tivera ll1contndo C01H o· ligar e deslIgar .tracao d�sro.das dJanteIr!ls,(!11�rtel-g('ner:d dos Chet-) MOTOR:.6 cllmdros, .I1!telramente relOl'mados nos
n'ks clp �lihailoyitch - eoro-, Esfadü'3 UllldG3 da AmerIca do Norte.
ne1 Rohprl 1\T:H:: Dowell, co- í PN�US: 7 x 20.

.J'one1 A111e1't Seitz e caTl1tão; CAPACJDDr.;: ii.OOO qu!los ( De fabrica)'Valter l\fansfield - COlllTlUre I DISTANCIA J<,;NTRE lúXOS: 158 poleg-adas

I'e.
II ao julgamento l)ar� de 'I CARROCERIA: INTEIRAlVIENTE DE' AÇO.fender, pão Mi1:!:]ilovitcr,

_
'

...l'll:1S os Estado, Unidos. Os Interessados que[r�m dIl'I1!lr suas cartas r::l'aO córonel Seitz e O capi- "CAMINHÕES 10" aos CUIdados deste jornal.

DOROTH.Y 'i'HOMPSUN

x x x

PüpUJar
V�le Qu

(io Agr ícol�
I(� 1c j

Ltda

... [ui .. r"l.t·f·�.;rt�ntoc. comn -s po

ht;ll'a r n ld,·u�ú�.
d en. -Itrnor .... rRlmant.!. da-�
("umu (l mulun:�ú.

� _ O lelllUmo Gu�nnc de A IClltràc
XIl\"ier .ó é vendi,!o\. r",'t"ryto. I'm lar·
mp,dl1!l e· drogarl".. porquê _ nilo &:0.

..

�llqueç8 ---: � reJtIPd{n e coa�o ta! n4,o

puele aer __"ndldo e�. Ul1truB lug8.r.
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Dua� gr'dlídes pdrtidas i'nter·
,

..-,..

estauuals, assistiremos 5a-
bauo e domingo"�_:lube

� '.

DIA 22 - GRANDE BAILE DE SÃO JO.\O - DIA 22
••

o Clubc Naut.co América. em. comemoração a fe�-
la de São João, aln irá seus salões para o GRANDE BAI
LE JO_:_NINO que se realizará no dia 22 de junho com

inic.o ás 21 horns .

Não poupando esforços para o maioj- hrilhantismo
<los festejos, a Diretoria conseguiu a vin�b do tradieiiJ"
nal "JAZZ ELITE" de Corupá (ex-Hansa Huinboidt)

, Traje de passeio - Pede- se não 'se faze- acompanhar
'de pessoas extranhas. - Con-vite, especiais, com o Sr.
I Tesoureiroá Cr. 10,00.

i 'As mezas podem ser rfservadas com o sr, Zelador
do Clube. <t CrS. 20,ds. Nâcserão reservadas mezas por
telefone. R57 Jf!M 111 ·1!!.!!I{�l
l
I,-----------------------------------�--------

BRITANIA. DE CURITIBAENFRENTARA' NAQUE
LES DIAS RESPECTIVAMENTE O OLIMPICO

E O PALMEIRAS, NO CAMPO DA ALA
.MJWA mu BRANCO

Vem despertando vivo in tamanha projeção como em

teresse nos meios esporfi- Blumenau. Devem-se por,
vo, locais, a anunciada tem .sso, Os nossos dois quadros
'Parada em nossa cidade, do .repararem-se com afinco,
,poderoso esquadrão do Brr ao sentido de nilo servirem
tania F. C. de Curitiba. e e instrumento de desforra
um dos mais fortes conjun )01' parte do Brítania, e con I
tos da capital araucariana , seguir assim confirmar o

Serão seus adversario-, sa- ;eito dos nossos visinhos de

vad� á tarde e doming.o res joinvl1e, dando provas da;
iPectlv:unente o Olímpico e verdadeIra situação por que
Q Palmeiras, cujas equipes atravessa o nosso futebol.

.

vem se preparando com a- ::<:' portanto, de se esperar 1.
.finado para o grande com que sabadn e domingo, as

:promisso.· shtírerpos duas grandiosas,
.. U onze vtsrtante perdeu partidas, enl que os nossos

sábado e domingo passado dois grandes c:htl;les empe-
em .Iainvills, frente ao Ame --- -- I

·rica e o Caxias. Esse revez

causou, como é natural, co

;�entarios desfavoraveís nOs

meios locais, sobre o qua
dro paranaense , Entretan-
1;0, o onze curitibano, pos
sue na verdad., uma bem
preparada equipe de pro
fissionais, e.portanto, o acon \tec.mento de domingo pas- fsado, são coisas que acon,..;

ttce�n em futebol O revez isofr-ido pelo quadro para-c:
naense, fará assim com que j'o Britania traga para Blu
rnenau, o seu onze completo '-----
e preparadssimo, pois mui _--=-::::-:2-"""6::",,,,,
.to deseiil' obter uma am

pla rehahilitação e para is
50 nada melhor qUe num

grande centro esportivo de

AlfKJ<.:U IN:::;CKEVEU·:::;]!;
PELO PALMEIRAS

Estamos seguramente in
formado, de Que o conhe
cido extrema esquerda A
breu, ex-defensor do OUm
pico, assinou inscrição pe
lo Palmeiras, na semana

passada. TOdavia comenta
Se nos circulo, esportivos lo
cais, que Abreu não poderá
atuar nor seu novo clube,
antes de decorridos noven
ta dias após a sua inscrição
obedecendo ao qu.e dispõe
a lei de transferencia .

IM TODOS O!t lIros

kviol6v.is • .\ pYOvO d.
fo:;o ·e de u1l'liclode
C6IROdol " Maferlol
d. grande resl_stêncio
bc:elent_ acabamento

TAMBEM NICACIO .J

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

'•• lle.IIOS.

COMIUItTOS (I11III'8 SQI10.,0!.

AaQUfVos .' M!SAS • PCMÁ1'05

E' versão corrente de aue
'Nicacio a exemplo de A
breu, tambem não poderá
atuar por seu clube o Pal
meiras, no início e em par
te do certame oficial deven
do obedecer ás determina
ções da lei de transferencia.

V E N D E - S, E MÓVEaS DE ACO
Uma.casa de �aterial na J Distribuidores:

Rua Mznas
�

GeraiS.
. PROSDOCIMO &

Infotmaçoes com o Sr. I
CIA. LTDA.

Penslin. Blumcnau... foin"ille •..Cuxiti�a

Nas tico America
nhar-se-ão a fundo no .sen

tdo de obter duas vitorias
sobre um dos muis fortes
quadros de profiss.onais da
terra das araucarias ,

---------"---

que, nos Estados Unidos
!"l fonógrafo de células
foto-elétricas já está sen

do_ produzido em peque
na escala; Que. esse a

parelho permite-nos . es-

cutar tres hora, de .mu- .
sica gravada sobre Ul1la ótli "M'� .. ----

unicn uelicula, que PO �'
de ser guardada no bol Dr Rub'ftDS Wa'i' arh
50; que suas qualidades

_. �. '" .'

.

, "

de som equivalem as
.

UJ\lICA lVEDIC
do cinema; mas que,
no entanto seu lança
mento no comércio, De
lo grande sacrif'icl., nue
irá trazer aOs lllateriã·,
antiaos, teul sido nro·

nositadmnenle retu!d"
do.

.

2.

que, se bem que a ten
dcncia do idioma chi
nes seja ügnlpar as pa
lavras, nenhuma pala
vra chine-n Pos�ue mais
de uma -silaba . I
que, segundo avei-igu- IIou o naturalista inales
Edward Hed, uma tar-Ita ruga do mar pode nas

Isar até 18 meses sem

ingerir alimento de

eS-1pécie alguma.
que, na parte setentrio l
nal da F'inlandia, ha II i
ma pedra qUe eerve de
barometro : quando es
lá nara chover, ela ene

grece; e, quando o tem
po está seco, cobre-se
de mancha, brancas.
nue. se�!Undo cálculos
d'o dr. R. S. Underwo-I01, do Colégio Tecnoló

Igrso do Texas existem
serra que tem milhões
de bilhões re sóis entre
as estrelas rrue estão bri
lhando ao alcance dos
telescópios modernos.
Que, nu Suíça, onde são
fabricado , os mais fa
mosos relógios do muno

do, estão sendo produzi
dos agora relógios de

l'nared» desprovidos de •...
'

mostradoro e que. nes

ses relógios, é bastante
comprimir um botão pa
qUe um mecanismo de
fonógrafo, no interior
dos mesmos, anuncie a

hora, OS minutos e os

segundos tnillsiorridos.

3.

5.

6.

�gasalhE-s8, I
�•...
f

t�
P
�l
�

�
�1
W
�J
l�

no

Com clegancja

e distinção

fazrn,lo

suas CC rnpr. s na

loja mais sortida

no ,troem.

fASA DAS MODAS'
BLUM[NAU L'DA.

81.'.,&&.

610RAÇAJl ,,- PULMÃO - FIGA no -- ''''TES ITWYj
R;INS - REUMATISMO - ntATEnMJ" - R.UOS 1[

ELETROCARDIOGRAFIA

Consultório (> n",dnpn ..h.·

RUA BOM RETIRO. 12 - F'one� ,�-�
CONSULrp :-. ,;.�.� II, fui 11 1\ db ! b 'S bauJI
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u ,� I1XU ell� q·�L:..c.lrO
rriclllUlo.to ao t'res. da rtepubb..e(k:�

À.{j., 19 (M.eridiQfiiU; tiça ;-eleitoral, de forma que

I
.'

_,...:.A UDN "'ai apresenta;'!.oje .•.composição dos membros '.' E
iluas eln-02-= d ';:4-_ 'F OI l

.
. . M :r-ORTUGAL O EX•
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Orientação' dos trabalhistas
face' dos debates constitucionais

C'udquer tiro de bomba injetora pEra caminhões
H r rl""I .. <: nlf'�r, p outrr..s mr: rcas. Dssim como

mCltores Ford. Consl;I1t-em no���s preços.
P"a �iio i�aulr�, 20 - BLUME 'AV

VENDE-SE
Uma boa vaca de- leite

Informaçõ"es com:

I RICA�DO SCHl\1IDT
Salto do Norte.
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Precisa· ,.e
Precisa-se de Uffi_ rap'az di! 15 a·,17. anOs .de_ida

de Que queira aprender a pron��ão de confeiteiro, de·
vendo ter boa saúde. '.

Tratar na CONFEITARIA TOENJES, em fren!{,-

a Matriz.
.
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