
., P í e bis C I to enna
hão foram encontrados ainda os

c: fidais britanicClS raptados. J: elos
·111 ,. •

-,

judeus na' a arestina

RIO. 21,. (Meridional) � tlriárlore.-: do plebiscito que
Noventa funcíonarios do será realizado no proxímo

Ministerio do Tlabalho fo-! dia 25 entre os trabalhado
ram convocados .para

.

ser,· ;
res da Light e' companhias

vir como' mesarios e escru associadas.

iNTERVENTOR ALAGO
ANO N_�O (';Oi�(..;}f;
DEU O ABONO uI<;
SÃO JOÃO

.

.,..

MA_CEIO', 21 (Meridi.o
nal) - O funcionalismo
p-ublico estadual pleiteou

i para o· fim do mes os ven

cimento como abono de S,
. ':,

OI quel'clililtal querem la�8tal'.
aproxlaaaçlo do BrJgadeire

eQ_ o laverDo
ABERTA A LUTA ENTRE AS ALAS DISSIDENT.r;:s

,

DO p, 8. D.

, _ LONDRES, 21' í.UP) - praso determinado, o pre
João, O interventor Guedes. ü,: CG."(}S dos c.L:v�o (}fle�a:B ;prio Haguah, apesar de ter

'Miranda, entretanto, não brrtaniccs em De.a Y:v eu uma éntidade ilegal e clan
concedeu o abono pleiteado trou numa nova e sen-aeío .xléstína, tomará ae medEd".;
_i . ndo que Estado não nal fase, quandrlo O' exer- necessarías Acredita Se que
ria gastar de: �e'1S a sete mil dto clandestino Judeus Ha os raptor-es sejam membroe
..,. "i

•

,�C:iLS ,". �1 a �anah dlr:giu um ultímaf ':_ hg-u,. L.vai Leume, dlll

sUa íoniessão e qUe essa im . tum i;'Ü8 ferrorrístas judeus :tra organísaçã., êlandesrí;
'�nrbnci:J iria Jazer f:J!b ex.gindo a Iíbertação daque I"R'
"'<nnte de obras inadíaveis Ie- oficiais. Se ectes não a i _� --'-_

no momento. parecerem dentro de um'

RIO; 21 (lVL.i di- 'i ,00 ; jornal que
Um jor.:::a!, . } ;)(_úiI:lL·'·, r; e 4�'-' c-5tt;t:; pro
(lstá. aberta a luta entr- as ':nTRfl.rl, .anota- a aproxí.r
aias dtifiTstas e nneremístas Inação do Brigadeiro com o

do P. S _ D .• ácreSeentan. i i_"{"-e" i', " procurando des
<10: "IV arram.sa O'S postos- ,. gostar a U _ D. N_
chaves dos queremistas ..

lle�mascarem-se Os getull'j' ! ----

tRe de, duas frentes, os reis I

do eambío negro e o jO'go I
Fvrc e mantenha se a Iriagi Ib�lidade para Ü� antigos e.
atua': jnt�rventores, pela ]:
ordem, pela paz e pela rees

It!,·�tn""âçí'-o do Brasil, dentro
da democracia" Em segui

---

i A FUGA DE GRAN MlJ}1� ..

.! TI·

CAIRO, 21 (A. P,) 0
mistério da fuga do graJ::,I�
Mufti, de Jerusalem, tf.l1rcúa
se conhecido quando reVI'·
Iou ""e que ele fugira õ!';

,Garis dirigindo. se nàra a{1ui
usandp nome sopcsto ...

. . ViajoU' a bordo do aV!:;'l
Ctbll PosfaI, :tJ da TransccnEnental Ar' t

. ,_ ' .. ' __._.________ ._._IWestern Aírtín«, em 29 a S)
.'lNG ;_ v -- Sal!.t1E._�_lJ_:nd::�1 _!::_.. _il_Tr_i<2_n_a_u_,_2_2_d_e_J_u_n_h�0_d_e_I_9_4_6_-_N_'_U_M_E_�_H_0_,_6_9_5-,--_I.déc:;�OO�I�i;��. P.)

! Cerc- de 20 mi] crentes H'-

O
uniram-se para fazerem "-'Q

, Ice,_ao'�.diadehojena·r:�',i
I quita de AI Azhnr. mp/i,,',
Igepo_is, Asrnél Snlwy. V',"·�. "

,.,,-,<, I p residento da assoe ���/t
;:""'" C 1 O n· r» rIu· (�Os .. i1'w"os n!II",�lm�':'>·'\...A.. ,. JI.. ,",jl

...
.. I declarando aUe "o. ',"""'- ,-,

Muf'tí da P'll(':;f,.,'l ,1o.", ,,,,,.

posto em liberdade".'
._

PARIS, 21 (lJP) - Para
ás quatro horas da tarde
de hoje, está marcada mais .... .

uma sesc.<io não formal dos Uquatro chanceleres no pa
lúc,' (' de Luxemburgo. A
credita-se aliás que esse ti
DO (1" reunião, em que cada C �V"mllistro pode :oe fazer ape
nas .acomnanhado d/e dois
conselheiro, e um interprete OS' MEMBROS DA COMISSAO t;UNSTITUt:HJNAL bras da comíssao con",tItu
continua sendo perfeito ate FICARAM COM A REVOLUÇÃO FRANCESA". cronar, no ponto ;de ,('"ta
qlIe se esboce um acordo so referente á propriedade, fi
h1'': .os pontos rnai. contro-· .. RIO, 21 (Meridional) - ra çm.d�baj;e.féJe-aci_�;Q�W,,>Hélr��l,A.l���(J�{m··<"\�fr�uç;io .o<:li1�5�tA'n<Ô:ii�;�<if- .

ve.r!Hlos do tratado de
.. J)a� ,··Fa1a.!1do';á: rnPQ�geni"'!lo��;.ãcét,lt4an®:,\�.�et(i�u,;m�<; tjJ'-:l��'l;>�'7tarves. a g��m <-;'� ·CA'NQ,"vfsiTA O' .SR�

ttàliano .
�.. - . } v&,;pettinô�;;bJüjz'de:Uí:t:â�#:'d�.J'�e�;:�sjh.",��A;e@".:��-era,.• 'l:óm� ra��g conce:,so� PERí',;IRA LIRA

to desta capital Jmé de A, " .
. ". '�::-.;!" .

,_
.�--. de ordem .polItIca ao dIreI. RIO_ 21' (Mer;dihT!nn -

DESGOSTOSO COM A RE guiar Dias, af;r�ou q_ut;, no 80' EM AGOSTO ESTARA' to novo", O sr. Wmiam Pilwlev, no-
MOÇÃO DO AFILHA,.,tocante ao dIreIto CIVIl, o . PRONTA A NOVA -- - - vo,·embaixador d�;< Eshúlo�
DO, . , píojéto da Constituição, 0', i l;Ul"l;::;T1TUl(,:AO, CARLOS FRIAS DEIXOU ,Unidos, esteve ]\Oje em vi-

I·
, O HOSPITAL sita dI' cortesi5. ao sI'; Pe-

RIO, 21 (Meridional) - P'.fiORROG'r\DÃA TRE'. RIO, 21 (Meridionan j_ reira Lira, ,chefe do D. F.
FuJa-se aue o interventor GUA ENTRE OS CO,- O senador Georgino Ave1i-' RIO, 21 (Meridional) - 8, p,
Federal Pedro Firmesa. está l\iUNISTAS E NACIO- no inj'onnou �lOS jornalhl DeIXOU hoje o hospital, rp'_ __,_o ----o

nI'ofundamente desgo�toso NALll:5TAS t:HINl!:- tas que, em fins 4e �g?� tirando··se para a· caSa de
cOm a tnmsfercncia de um SES to, estará redigida defmItI "lia "f'"itOl-� ° locutor Cal'
funcionário federal que ó- vaménte a Constituic:�o, '-e los Frias, <h'lS emissoras as
1'0 vem ao Rio tratar da re NANKIM, 21 (UP) � O 10 que r, sua promulgaçilo sociadas, que foi internado
vogaçãó desse alo. Caso não mlmst�rio das informaçôes solene será feita a 7 de Se ha dias após t(':r sido viti-
consiga o seu objetivo. afir aunda que foi prorrogado tembro. ma dum desa,tre quando
ma-se nos circulos politicos POr ma!s oito, dias a trégua participara na "Slfbida da
que Firmesa pedinn exone 1'intre nacionalistas e comu- Mont:mha", na prova auto
i-ação dO' cargo. nistas, que venHa amanh&: O GOVERNO ]'LUMINEN- 'm0bilistica da estrada Rio-

SE VAI ENCAMPAR Pelropolis, :QUlll carro de
A CANTEREIRA:'

.

passeio.
. .

RIO; 21 (l\,Ieridional) .

.. __ 'o. --

Segundo divuJ�a-se t:mc,Vlr°,. ..

o.fl' � �, I. itude das irregulanedades ., I r"'''"''�!Jl'af''', V r,. P"��, eu&: a
nt);' seus serviços"ê as cou'

'

...... �""'I1!""f(!a".}�",:,
t�i;�� ;e���;���ésfl�&i��� O SENADOR GETUrnÔ V*�GAS"'i\PôNTADU CO-
se vai encampar os '5él'vi�, MO

', mrD�S c., ANDIDATOS ',' , ,
co, de bonde da Companhia .

, '. ,.

.. .
.

•

Cantareira, '

�.
" .,. .

.
.

.

.. 'C. RI�, 21 (Meridional)'.�
O AUMENTO ·VIRIA PRO I Declam. Um jornal desta

NOVO GOVERNO· FRAN.-- , VOCAR A INFLAÇÃO capital que jl\ são cinco {Is.
.c:tS -,., - -,..

!' NA FRANÇA' nom�s apon�ados como pro
vav("s candIdatos. a VIC€

pre;idencia da Relmbllco.
São eles: genernl Goiz Mo}}
tero. Oswaldo' ArUllha, Ot-.
vio Man!wbeira, Melo Via
na e Getulio Y ri.rgas .

Oi'gio dos "DIARIOS As,sOOIADOS

o
PERDURA O IMPASSE NA

(o;UNI<J!<lU!it:lA lJJ:<]
PARIS

e it

,Nn., [(l92 '" ,13 91 ,,,.r; i-,ONORATO TOMELIN

di

MUDANÇA .

D INT.ER·
VENTO)'t NO: PARA'

n;"" "" f 21 (Meridional}
t- F,ala..;s� insistentemente
na mudanca do interventor
Federal. Citam-.e o c&nit;;-,)
Emanuel Morais' e tenente
Coronel Armando Bat;sb
como po"ssfveis substituto•.

PARIS, 21 (AP) - Ao
deixar, ontem. Ouai Dorsay
afim dp. narticiTl'U' dos tra
balhos do conselho, fi mi
nish"(I do f'xferiOl', sr. Geor
�e, RirJauTt, afirmou aos re

l)Ort�I'CS rrtH' contav'l com
..., nodeI' de formar, imedifl
'�mentoe um novo governo
francez,

PARTS, 21 <VP) - Pare
ce que o unico obstaclllo
Ulle anrf'��nta .. se !i organisa
ção rápida do novo

-

gab�
nete é o caso do aumento
de Ealari05, Há Tf'ceiO' do
8Umet1to, j"to devido a ma
neil"R t'O'r OU� nuerem os co

munista:; socialistas, afim de

,--------

qUe possam levar a infla
cão, o Que acarl'etllri,a o .. �

crel'dmo das difif.l;uldad,z.&
doS trabalhadores::'.:; ....

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-i�,.,,-J flf_ffÜilat t4rçta de eJa:b6r«r- a' p�z 1: "... ;
WALTER LIPPMANN .

- Rcililções E'.deâ?,r�s se ié '. ez., IJ,; >L.���é.;;l·�.�·ie� .e; .:!L
.. _ ..... -

'. 'deli. cau... um ueics VOSst.': zaicuíos "':"111;..�c .. n:.to sa.,��pyri:;....i.{·� t�OS hDltll(;S #o�, •.< .. ',,)� .L.. .. -

... i�_.�l� ........:" oS a.:.';JL. _,_:.Gi_��i:';''x'-''�:; ',_ ln::ttruç,��_e�, .. LI; üJ�11111t,_!�h(; .;.._eülr.: ..tl.,;.O� no�, J�:t.:� p.__",",,�As�v:.ciari�'� (',,-."_)' '�,ii..b':: t:-f�-..), f..: .. -�ia:"n.di��u·� ..... lt:...�te ....

· 3€�.rêt;;.._... Estas de üaIs.
"" i

_",_

t
LI: fJ.car.ú," b<;i-.ur.."nLe .-- - �.';n:únruii a jJosíção que�.::a :� .:�.

:í:�OVA ·Ú.B.,;{, Via rr.dío ��,ll.atiOs. Era�Q,jue ,ªevia�a .üÍl1�ásSUlll.é nas dversas x x x I
- Desde ;<,' JhOi'te de l.{o- acontecef.

-

Ü sr. ReVIn. o i questÕ'es'-'secuÚdarias e .. .ini ..

ose�:éltJ�_2 'I' .........U ue t.UÚP sr, ·,Mõlútov'e. o'l),l'. :uyrne,,!cidentai"'qde .�ão:·sendo ne .: .Talvez não devam ser, ,chur,' as re.açôes dos Tres sao, 'na iílellí,ú' das hl�ote· gociadar, Más' o� 'mínisrros �ks··o que 'e cGrios� é quc]Grandes Yt.,,� M;lHdo condu- �0"� cOlegis. em �pé. de igual l-não negocàni sobre os .pro-: cs.es .calculos secretos; .lai" -

zidas 'riÓI' '·CG__ ministros de - uade, 'dós-"cú�leS mrírtares blemas _funiQ�unentai� que lüa.lS .const.tuem, em ,-seu;.relações exterlore-, G fato e dl\" âil-igen,tes polítiCos llat :dec&em"d6' COlifhto do elementos -. prmcipáis, segretei., rdú �.awJes consequen c.onais,' mas não seus su- :'poder e -que' são' .defrnidos do -nara :··'�quel�s. icorrtrseias , .. '

,'.... , ,. .
' perfores. Nã:o podem, por- pelos estrategistas' e plane- quem ,ãe ditigldos. !Sã() s<

Lhurchill, Stalin e Roose_.tantó.� negociar �comiplenos iador'es rl;ül.it:u:es,.::'l quem gredos 'para o)iublico. Mas
velt eram chefes: de g?ycr- l)Dq_êresr ,nen;t, mesmq explo incúnilie.( .úoviderici,3.r, nara r:,:�o O:,6}iO' '�?-t[Í b.�:. gov�rnosno, exercendo autoridade 'rai .intégralmente o.' verda que .05 'rnteres-es .vitats ,.sc· .. quevse mafi.lfel}l ln.for�adosnão apenas sob:r:e õs Minis' deiros 'problemas em que 'jalndef�i:I(I,iQ.oi .eom. .suces.o não por meio çle corresponterios de Rel�çôes Exterio- .sfÚs gove�nos e<t�o mais' én� caso

,.

de,. 'guerra. Chur- .dentes de joi'nªü, U1ai�..Jlorres. mas sobre tõUo's os de- j·rtNf;undmllellte Interessa- chill; Stalin e. Hoosevelt pu meio . de .agentes ;;ecrê}:os,mais ministerios e sobse. as' dos.' ",.' defiam ter discutido esses O sr" Molotov, jridubita-forças armadas', . , I '," pr:Obl�riifu fundaméntn!s,. 've!li.1�nte, !s-ª�.e �nais a ,res-Quãndo a tarefa de ela-:. ÇO:o.l0 resultado, as rela- Os .Immstros de Reluçoes, perto do pensamento e .dos
boraJ� �,paz foi'-reduzida ao !!(ije.; p�s tres pote!lcjaJ' s�o' EXteriores n.:io·(,s di�'lItCI'n,' pla:rc!anj.enfos. nüptares h.ri

nivel. dos. ministros 'de Re-' 'I cond�zlda:" em dOIS
.. UlV"�!s.. e, pro:,ayel!l1enle, nao po; .lanIC-ps e alllcn�anos.do .q1..�e. '.'. ',. ",

_ Um e ma'S ou menos VIS!- de md:scutI-Ius. E ag'm, c '0. POY() da Gra Bretanha �..
..'

.-- vel: nela vemos·a sede das qUe não se verifica ..nrogres dos PFtud.os Urr:dót., E, â
conJ,erencías ql1f:l, ha tantos so na elaboracão da iJHZ, jlilL<a'" ·relo. me>J110S Índi-'CONGRESSO N_�qONAL meses, vem trabálhando nos mas ao contràrio um I)erÍ; (':''''; (l Sr. Bé,in e o SI', ,Jtratados. de' l)az com os sa goso impulso lla dlreçã0 da Bfrre'�,; seDe 1l}l1.wis a reslleÍ!SINDICÀL telHes europeus da Alema- �uerra,

.

• tt) (1a:; ··:de1.u, rúilítarec_ SOyÍ
. , nha. Mas b:'l taml}em Um Se esse impu}sD não nu- ch·n�.; dI) que H .inmrensa ·e·RIO, 18 (Meridional) - niveI invisiyel das relações der seI' delido pelos chêfes' a p'n"n:1:�'andn' ,(,,'icticas temRealIzar�e.-á no próximo entre as grandes potencias, do governo, a tarefa terá a inten('5.o de opubHcuI'.IDes d� Julho, sob a.presi:-. Aí não yemos muita coi;- de ser tentada pela opin'ãod,enc!a- do ministro do tra,· . .sR, M�s p qUe conseguimos llnblica. Mas é enOl'luemcn F '1". Im, 'n:11':i fa1:11' ·sem!balho, um congresso. Na- ver é suficiente para justi te difícil que n· povo. o. fa-' nv1pfc'" oS mÍ!,1istro, de Re- !é:io.nal Sindical cam preseIí. ficar a hipotese de estar�m ca;. nOl'que e' quase impos- lric. �_e' Exter�ore, se rennem .

Ça de representantes Oe to todas as grandes potenpas sjyel para. a inmrensa, me'. e r:nnfCÍ'encull11 ostentandodos Os sindicatos d� traba- agindo na suposição de (JUe m opara uma imprensa in- H ide'p de paz, mas com filhadores do :!;JaiZ; cujo nu se dev�In preparar para u- teira;'wnte livre como a nos ide�a dI" �uerrri a nesar-Ires
mero é superior' a

_

mil O ma possivel �uerra,
.

sa,
.

l�elatal' a sihmeão invhi .co fundo' da conciencia.<!ertame deverá ter duração E' aí qu? 0< estrangeiros
'

de 12 dias. devendo a vota e planeiadores milital':fls são ----�-

ção de' suas deliberações ter os verdadein_)s conselheiros
earater secreto Sedio tra.. dos d'nlomatu;_ O que eles
tados os mais variad<M as- Hconselhum não é publica
�'!lntos qUe interessam mais, do, Ma, o efeito se faz seu

.de perto diver�as' categorias i t;1' na �mensa imp'ort,ancia.de traoalhadores e outros ,qhe .•estu senso 'atnbulda .a
ihteresses gerah tais como! nontos estrategiros como
a.o pluraridade sindical, par Trieste e as coloniâs itali
ticiparão' previdencial social anas,

n,plicação da justiça ao tra
balho, .aposentadoria e pen-
s:(je5.

.. QUflmlo os m�nistros de

r ,. 8. R I C ... � ""
.. '. l

CONJUNTO� par<' ·t:'Ulll0."J;· jlt.IQUiVOS • M"',Jl� _ "'C,,��,,�

CIRURGIAO Dj!;�T{ST.A

BLUMENAU - RUA. i� di! NOT.",ãtl
"... .� � • ,> ,li •

. '.' Qs in.teressados que·r:tni.' dii':gir suas cartas para
"CAl\HNHÕES 10" aos cui d2.dcs deste jornal.

._-----

. PreC«§.�l '�7 e

Um' terreno, sito elll Iá�
raguá' do' á�l: ii rua BEm- '1

, jamim CI��ustant, 'com .... as' .1
I s�guinte� inmensõe8�. .

�'1
JI0,�50 m�tr.os quadr?dos. ()

,

mesmO fica s:tuàdo no çeu'
' ..

Pre.::Ísa se de um rapaz de 15 a 17 [mOs de ida- J
tro da cidade._:'fratar 'coritde Que quéra aprender a prcf:'�são de. confeiteiro, <J_e.- II 0. �roprietá�io,. CID J

.. a.l'.�P.'l.. T:�.· .

vendo ter boa saúde,
I

.
Tratar na CONFEITARIA TOENJES, em frente' tio Su" sr. F�ederic6,].\loe.�

a. Matriz. .. ler.

5lw\' TODOS
....vio�6"PI5 .. A p<,:>v<.' .,..;
to Q o e deu n' .,., ., " ;
C6modo5 .. MO'

'.

de grOliÓt;-'i t:"._ .. \:" f';tl:�,,'�"<;,
.

Eicel e·r;r ..

C��inh��'� COm dl)S diferenciais.

.

"

. ','
.

IOfereco para pronta entrega no Rio de Janeiro; 10 '

c�minl>j)es C(ll" p"; i"f"<Tn',,·te3 càra(�teristfcas:
'.

f.. ,,

MARCA: . CHIWROLET 'TIPO f92'·nUERRA .
í

TRACÃO: RODAR DIANTEIRAS E TRASEIRAS J(2 DIFERENCIAIS)
x··x x TRANSMISSÃO: 4 velocidades p�ra frente e 1 pa;

l-a atr;lZ (ré) com caixa de mudan� a�xtra e. alça..para
ligl;!.r e deslil!ar tracão das"odas' d'anteiras _

'.'
.

.

MOTOR: 6 cilindros, inteirml1eÍlte reformados nos
'Estados Unidos da América do Norte,
PNEUR: 7 x 20,
CAPAClDDE; !l.aoo quilos ( De fabricar
m

..s'rANCIA
.

EN,!'RE ]!;lXOS: H'!.f po'egadas
CARROCERIA: INTEmAME�TE DE AÇO.

I'llO$DOCIMq &.

I ,.'.
I »HullCnau., _ Ioin,';lie
I 'Distrfbuidores';

.

1-�'�______"",
VENDE-SE

Instalacào d e Raio\� X"

,
..:; ; ;., .; .

PANA RADIOGRAFIA OENTARIAS
li DIA(iNOSES A' DISPOSIÇÃO DOS

! <\\;&:", MEDY(''''S···· 'i! Tlr"-�JISfr.A.s�

��ç'�r;;;"�lU�'·-::S'·?'."c<.;:: •. ç. ··:;S:��'·iEs.cola :recDi�;j; ·de -Comercio :1
.

';

. R:��tng�,�Lf �é P�lr��á

'1(EX��AC1;JLDAD.E, m;;, fflM'f-:.nnn . no PARA[\: i\'i ,

FISCALISADA 'PéLO G'fl'."tm':,:o FEDERAL I nua' 5 de No\), r: b c, l:CC
Rua Comendador Araújo n' ! 'ir, . For, e, 1192 . Cllri!j�.

Diretor: Dr, r-ri:>. An;ju,d Caltkrari

I' R�.-.'dio� ·d.".3·S mfl!hr:","n� fi·u,.!
..
:.:!'·,j.ê·'d.··.e···.s···!NTER'NAT(}-REl\HI':X·fr:!l'\!.�Tn l' EXTER'<A1\1 (1. VI l,�H�l;!Ú'�) UU " _,{1

CUí�S-os: Admissão - ÇU'lfdà·Lh-rns - AUl:Wllr de g

I
para corrente (!!iernatlz1 e para acumulaclcr

Administração - Datiiogrnfí., e Es:enografia Diec6s _ Eletro'a� _ Teca· Di�cr s �';)rígi:rad(lrrs -, l\'rc,uinas
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,t\ç.ão direta contra.DEVAGAR
. '.

'.

'

.

.' .�.
. '.

.

.

" : .:. '. ."

.;

c on t r a o cornunlsmo;e" ""C'o"m 'S' ..
'

,'.

[.a··.··.'n·l ,..,�...I'.·".....",..,.a··�·,c' ",,,,,,,te,tâvet a com- Os de trgbalho pelos dive�- forto e """,IT�. quando -e� "....
•

'. '.' egU:· . y}J;:e�h"..() 'tue .JU .se Lew éil- SOs i;a:ITUs Ue Ca\1a ,;�uad.e., Ies sÓ recebem' do 'coniu- '....,
.

.. <,
,,'

Ü'" !iv. ttus jJ'!'OCtS;;v:S UU 1 No Rio de janeirc toram nísmo fornetos incendiários
L,rúuú, Lomuni.Úi:·. '.' l.egallza�os há pouco os es pistola,

'.

ou ];.laus. Je]'rados;. � Será <tue 0_ nov_o mi�ls hoje .Iuzem no .-Brasil en- '1�·�ú p�.uce1:t:)oo estes musto ' t�tutos. \de uma ,so.pedad.., Vaie apontar 0. empreendi- tro da Euucaçao nao se rm frentou Os ,deveres. que ,Qs
.

''1, c..u<.",", ,."a:; �C ,.;:il.uúi� civil, a Sociedade de Instsu mento, devido ao animo a- pressionou ainda COm Os pro cursos de ho]e impõem. E
''''C ... :.,. prático, Ensejam a çâo e Assistencia d9 Jar- postólicado padrgLuízGcn gramas do CUi'�O ginasial, e�t9u. c.ert.o:<le,qulfniiote
(.:.;_;:';0,>�iO,a e mio esiabelecem dim Botanico, iniciativa de zaga Lira, vigário de São para ver como são abs!lrdos nho a mnnma esperança
& G0hilal1ça. Os próprios um padre estimulada PQr .José do Jardim Botanico .. pela 'ímensj, �,lantidade das d! qu� ;us gerações que c'
L" d,uiâUoles começam a seus paroquianos que ar ° governo deve ajudá-lo. I materiais qUe as crianças tao samdo .das escolas ex-

I,;;�c1i-lüS. cham nreferivel minorar a Se o comunismo nada faz [são 'obrígadae a estudar? i ceda [_ nossa em cultura,
,,;110 c;_ue isto, porem, di- condição do operário a eg pelo operário, exceto lançá! Desde'.6 primeiro ano,

L,,';!' qUe ub'uilWs cruzar os gailá-111 com a. promessas Lo nas greves o que vale por' quando. omenino vai entrar
L ....,:."" em Iace da questâo , comunistas, sempre re_.noyu-.·mete-lo sempre em conf'lí- . na fase da puberdade ,e o

1:.0 comunismo cumpre re- das e jamais cumpridas, a- tos, aue em favor dele -se :.ogar. sIno precisa de' ma.o Sabem qual e Q resultado

br.ar a força retaranuo-íne I'ás não cumpridas na pró-« levantam os homen, escla-; res cuídados.· cáe sobre ele imediato e tnsanavel de,:s{'s
o., .� .. gumentos pria Hussia, aue se orgulha recidos por esse, meios de' no coleaio o peso dde tare- programas. montanhosos 'r
Lle não criou raizes na de. ser a pátria do comu- ação direta.

.

'fas de oue só poderá desin- A j.�noranc1a fr.tal dos. es-
h"ia.llua, na Suíça, nem nísmo., P programa dea.e O pior do comunismo é, eumbir-se com o saorificio dutantes na maíorí». <htL
I"c;"w.O no" Estados Unidos :!lAituto âbram�e a mater- que ele explora uma oues

'

da sande.' Vasta sexigencias materins, Não podem àpren':
Acaua de ser batido na Fra nidade, a escola primária tão, ,e esse questão existe. iC111 portugues, latim, Iran- der aquilo tudo ; acabam
f<a, pi'ccisamellte quando a p. a clínica infall�il, para co Transponhamos a questão I

ces, ingle.: ma temáticas, ge não aprendendo nada.
i iàHça recupera, einnora meçar e buscará desenvol- para o nosso campo, e o co- ografia, historia, desenho _

Se o' m:i�i:S�ro 9a Educa
aons poucos Hla antiga or- ver-se pelo club operário munísm., será combatido em e musica. E sei que não çao e os tC::CllICO< qUe o u-

g<Ui�za",ao lia vida rural , oelo ambulatorio, pelas co suas origens. disse tudo. ; judam, �Utnze.sselll. prestar
U comumsmu 50 medra, zinhas populares, dando as x x x 'um servH�o elevanta á cul

PU!' .,f"Jl!otgu.nte, onue se\-, ,sim ao, beneficiários com- Costa REGO tura brusleira,
.

poderiam
jam precánas as condiçoes

.'

Presado senhor ministrol> faze-lo .co. mgrande exilo,
CCvllOliHtaS, entre (iS cialllO- Se de fato quer fazer algu- apenas corta.ndo os Pl'?gra.
·rcô lia uúséna, a aU$ellCla .-.

.

R .... tá t 'Ih d''-'' lua cois'! nelo malfadado mas do enslllO, reduzm(}'n
dúe conforto e a 19noran- ,Jf 'iC1.1. .. ��!lfltl') es

.

a·. ao
.

o !"" ensino hrasileiro, lance as o que ha neles àesuperflun
cm. i ,'uas PQuc;'osas vista. para os .'ou inutil de J!,lodol1 que �'

b
O operaário bem vt:stido L�,,�o·p �1!-redf,"t?�(Dte á ., f t C;. na prOf'j';Ul;:!S ?,inasiais, com a 'taunboslh conf.ronpta:r:1do um

em alimentado. bem Insta ideia de reduzi-los a' um .
ra r. o maIS mCl e ag;:a

lado, bem pago� não tem terco. Fig ;- fente alem de 'davel, ficassem. de; f_a�o co-

razüesc pa,ra'aceitar o COll1U BA010 !'< BLO'lurM' outras, do desanillio qUe in nhecendo.o pouce> que. lhes
nismo, e muito menos é e-

.

". _.. .

'." •.•. . J[ll
. vad� a, ('�iauças e os pro- ,fosse m;mslrado... .. .

vidente, no caso do Partido fessores. Não podém mate P.orqye a nammho dn rI

Comunista. do Ern.'l. que, :2 sera ,"'''(Hltamente �teDdtcfo. rialmenfp dar contn, de tan enCIR elon§!o e poreIt:' "'�

e.'Ústilldo há varias anos, . tos estud�< muitos dos Juai& deVe ii" muito (le"egar, para
tendo uma vez tentado as- a seguir-se ti letra dos regu sei, com toga a segurança.
saltar o pode,r, ainda não Equiparn.ento mod�!i'�" ii... :'I.h, precisA0. téc:nleo lamentos,. sel:hull para dou'j'fundou U:t).la escola ou ma;' tores. AUTREGRSl1,O DE
f�rnidade, um a�ilo OII hos fom-'l�,dn " Nl.i,l.-."" ,',d," 'f!'!' "l'o Paulo Nenhum dos hOIl1enS que,

.

ATHAYDE
pitaI. Procura sempre des-
f.tui:r; ou obstruii· .. r.J,ada- até-

"".>�-"_.� .. -.�

igora construiu.' MODIFICAÇÕES NAS RE, AS ESTATISTICAS REVE
O que ele faz hoje é 'ape PRESENTAÇÕES DI-

nas explorar 2 infelicidade, J:'LUMA'l'l(';A� LAM A DEFICIEN ..

patenteada nas iEQ'uietações
gerais produtor das crises, RIO, 19 (Meridional
40s esca;ndados administra- E,tá semana João Neves sub
tivos, das dissiPações do 01'- meterá a aprovação do pre
Ç'amento do É�tado das e- sidente de. republica os '!l11nlissões de paúcl moeda, das meros do. decretos de trans '

filas e outras desgraças,. ferencia. remoções t{promoEm trocaa não deu a nin- ções do ministérios do ex- Para que se POSSa avaliar
suem o pã;o nem a roupa. terior. Haver?! pcrlJ,1Ufa nas em toda a Ema extençãQ a

Veja-se., em contraste, o chefias de' algu;mas das nos permanente €$tado carencial
.relo cristão das autoridades sas

'

missões . f}iplamaticas, do regime alimentar iirasi
ao llleSlllO tempo que da 1- não só 110 continente comO leI�, basta transcrever ru.

greja. O cardeal-arcebispo tambem na Europa.' ow.ervaçõe,; feitas pelo Dr.

.e O rirefeito do Rio de Ja:- Almeida. J�º,ior apQ3 inque
néiFo. por exemplo tem as rito ffeito entre R popula-
sociado seus esforços ria O CONGRESSO DOS ME- ção escolar de S. Paulo-
vi5ita pesSoal aos bairrOs da DICOS CATO'LICOS Um dos Estados 'mais bem
PObTê�•. notadàmente aos, RA' A PRESENÇA DE alimentadOs do uais -

..A
morros,.' Qlle abrig�Iii a par 'D. C. JAIME CA;- caren�ia nrinerai é patente
te menos feliz da 'população .

M'ARA em- cálcio e ferro" - dirz: o
,Essas visitas: remIta:m em ihJsrre e nurrólogo "Por sua
Ptovidenci:i� 4.e ordem. pbje FORTALEZA, 19 (�:I) ext;r:�ma pobreza, em Y�rdu . '.,

.'

,.'.

.

.'

.

uva. Ai está;'o.�vérdadeh:o A 'direção do .Congresso 40$ r�s•..frut� e manteiga. '�e I'PI' "b'c N'···· 'to . A·"
.. ···· ,

'âttti::.eoní'nIÚsrt10. 'eanaz:de �edj.cos ,cat.ólicos, re�ebeu ,regiJl1.e é lamfJem
.. �te '.'_.• �' ,U' '. e..•. '';�... '.�.'" ··.u.·.. ·. "'., ...1.. C...0.

.

i"merlca
inutilizar; as agitações ,do uo s�!l emnado. ao �10 de .,

'

. . ". , .�..,.

pattidó..Qlle, vive.,de aporit.;.r Janeu·o. furandlr PI�ança em principios vitamiriicos"
..

'.,
,

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

os dcspretegidos' sem, P'L'o'_' run teleg.ramm aaIluncla�do Foi justamente uara corrir DIA 22__GRANDE HAlLE DE BÃO JOÁQ -DIA 22
porcionar-lhes a suspi,rada qUe o cardeal. Dom Ja1ll?-e gÍr tal 'an'o malia .• qlle os ,'F" ".

proteç,io. Cam�ra, arcebISpo do RIO técnicos da Invar ·uesauisa ° Clube NautiCo América. em comellloração a' fes-
Ma� não bast:;! qUe o eDis d!'l Jan,eiro já f!s';e_gurou q!le raln e encontraram. final,. ta dê São' João, 'l'\}jlir�Heus salões para O' QRANDE BAI

cO'!1�!lo e o poder publico ,:uá a For�aleza l?ara asslS- mente uma formulá cienti LE JO.�NINO que se realizará no dia 22 de junho,com
se' unam Dara esse fim. Cu br as soJemdades maugura- fiea destinada a completar inicio ás 21 hor::ls.
da um d� nós, isoladamen tivas do referido certame o valor nutritivo dRs refeÍ Não poupando' esfoi'ços para o lliaior brilhantismo
te, se não pod� fundar u- :qu,f" . reunirá, .

centenas de cóes comuns E�,e fórmula dos festeíos, 3 Dtretoria conseguiu a vinçla do tradió::.,
m'1 obra cIp. :1fsistencia sO- medl.cos caiohcos de todo é COJllulexaI '-- TableteR de

m�l ".TAZZ ELITE" de Corupá Cex-Hansa Humboidt)
cinl, somo timla< existem no o Brasil, inclu,he o sena- vitamina de sai:; mineirnL Traje de passeio _ Pede,se não se fazp� acompanhar
nais deve ajudar a qUe este dor Hamilton .NogueiF3 da - cújo UE.;:} diário oumenta de pessoas extranhas. _ Cou-vitcs especiais, com o Sr.
-ia Jll[l1s '-") akance de sua UDN. Dom .Tmme a;:mH fa '1' "(' 101'0�

-'I!' 1 t .
·t· '. ,__'

.

1 CsOUl"elI'Oa.1'. ,.1.
partieiD<1cão.

IIOU
ao nrf'Sl( en •..e, COnYH a-,.. eo'" v· aminH'n, ·"nH�rn 1 . 'o· ,

As ohras narnouiais s.;r(' rlo. e (1�;dais da interven.. ,ln.· aJ�mf'nt(l., a (>fea!t� ('.<)>n • '.<\1> m€zas podem ser re�ervadas com l) st. Zelador>
hemindicadas. l)orque asso- tnda e d�;>eçi'io do COllgrés ha'te o, decutro'o, efe'tüs {ln Clube. 1;, Cr�'. 20,ds. Nã:J�erão reservadas me:uu por
ciam rapiuanwntc 0, nu"le ISO. da sub nutrÍf.,;ã·.1. telefone.

. .

x X X

--�--

CrJNICA MEDIe'

elA VITAlUINICA DO CORAÇÃO _:_ PULMÃO � PH,APt>

REGl"lfE ALIl\fEN.TAR Rms .:_ REU�ATTSMO -c- nl.\'TF.'�".F k

II ELETROCARDTOCiRAf'l.i

r�,fl'{
,\10<;' .1{

BR'ASILEIRO Consultório e Residencia:
RUA BOM RETIRO, 12 -.oTfHV'.

OONSULTAS� 41.11 "'. 11 li! d�"" ''f ",
'

,

RecondlGionamos
111�lquer U'lO de bomb'l irj tora para carrinhÕ.e�
Hftcul s Dil:'�d e otJffas marc� s. à.ssfm como

notóre:; FOi d�' CcnsuJ} nt' I'CSSOS pTfÇOS. '

Rua São"�âUío"2b . BLUMEJ'tAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,-

P�ina 4
===

22 de Junho de 1946
- __ '",,"."'"""'======""'==="�==�;::,;,,;;='="='===

travcru e que a politica brí : Ibn Saud agora está exer

tanica no Orente Próximo cendo pressão sobre A·bauI
tenta se compensar da sua Iah para que lheentregre
retu'.,üa eventual do Egito Akaha, Maarí e. Petra. .:

atraindo a Sida a uma es-
.

O porto de Akabaó:09
PARIS, via ràd.i. de Londres sobre as demo- trcta cooperação. Mar Vermelho. 'e utilizado

·�odo demasiado ev �jeIlle, cracia, siría e libanesa. Bi O tratado às-inado há como base pelos brítaníeos.
.ossos amigos brítan.: ,3 es dault :

e-tava -ínccramente dois meses afim de fazer da Sob o dominio dos turcos,
io tratando por te ..iÜS u_, convencido de <me °a experi Transjordans um pàis li- Akaba foi incluida na pro

leiOs colocar a 0"� '- e o (,-:'(,íu do l;ioverno parlamen vre e terminR!' o mandato vincia d� Nejas . Como .tal,
-�a.:1o sob sua tutc.a . U- tar. que se iniciara em Da- britanico ali; equivale á deveria ter' passado a .Um
lá missão'mtlítnr hritanica masco e B.eirut continuaria criação de um nrotetorado , Saud, em 1925. Esfe, porem
-nda se acha naquela, ter seu curso á margem de qual Emir Abdullah, governador chegou a um acordo com .Os

QUE. o sis�e é �lma �as ,as e,' em Londres, não se quer Inf'Iuencls do Exte- da Trunsjordania, aspira a= britanícos sohre os limites

a-ve.s mau cruets � vm- cogita de retira-la. Mais ain .rior .
. bertamenta o trono sirio da Transjordania, deíxaas

gatíva, quo t. exrsten , la: oficiais britanícos de al HojeçB] dault tieve a,i.. com o acoo da Inalaterra . do-os na posse dos Ires lu
POIS quando outra. a_v' ta patente, que ?urante .cha_r que �e Gaulle tinha 'A_ pon�"a de Londres, en gares acima

.

mencionados .

.entra .em seUr domínio. nm'tos anos tem figurado raZ30 ao dizer que a Ingla corajcu-n a entrar em luta Hoje a Transjordania se su

eJ� a per�egue a bica. entre os opositores mau terra, com a SUa' ambicão com P rei Ibn-Saud, de Põe um paio Iivre , ,

d�s e muita, vezes lhe i'er�nhos ao mandato fran de Se anronrira- da posícão Saudi I\ ráhia , Ibn Saud sustenta -que: a
da a morte. "":'5 no Levante. estao re- francesa ali tornara ímpos Num l.vro de reminiscen concessão feita outror-, ne

.umciando ao Er.ércitn com sivel á França' o cumpri- das pessoais publicado no lo governo de Londres de
QUE um diamante' de ) objetivo deffinido rI".P,"- ment., de sua missão. . Cairo. cm fevereiro ult'mo ve vencer. Isto porem I',�O
mineração" recente. um J rarern nasa o serviço �Ir�o Deste modo, uma nova Abdullah não teve duvidas deve ser considerado corno
marfim de elefante su- libanes, isto é

.

substitum queixa fancesa está se for- de atacar Ihn Saud , Oes- o fim da nistoria , Deve-se
bitamente refrigerado '0 o. próDriQs oficiais �ran mando. Pesará sobre as re creveu-o Cqmo um saqueá anotar que a Liga Arabe já
e .uma �ata. de lei,t� em n.se_s oue foram destituidos lações anglo-francesas, que dor pront., ; vender seu se acha completamente di;
po em .1!1l1lçao estão t.o lá uns quatro mese�. O� já estão submetidas a uma pais aos interesses norte-a- vidida entre um gr�l1)u pro
dos sujeitos a erplodir 'ranceses d�eU1 que .1�tO e severa prova pelas divergelll mericanos , COlllO represália e outro anti-hritamc9.

.

mstantaneauente e com i- ima infracao do eSPlrto e cias cada vez maiore, !lo I O"'El'AÇ"''''-' __

..

DO F,NC' d,R DE gENHORASgrande fragor, h. letra do, '}cordos c�ncer campo dos assuntos alemães r" ... ",,:,\. . ,. - .
[

. :'"1dos ammdo O Gabmete E' v�rdadeiralpe.rite uma si OR (-AM ;:\ RAQU.E no
'1. FaII'!llount ;-rances decidiu terminar a tuaçao deploravel. • -- '.

_

Park em Fl:adelfIa, nos. c.yentura da Fr:mça 1;1-,9 Le Ultimamenle um amplo, V. ... P l' C t H 1 L" f ;,

Esta�o< Umdos, ach:'l-se v:mte. Naquela ocaSlaO o programa dê festas foi pre, Clínlõ"8 fom Ji"(>;al _ Tlatamt'nto �(!!_1l:; Onda.
ergtu<J.o ll!l1a �statu� '?,"overno britanico fez um:,1 parado em. Damasco f.ara Cllra- Curtli�
que SImbolIza e e dedl �romessa definida de qU!}, a com.emorar a._ recem-conquis Con.sult(!�-;o: Tra Ve;'!i'18 4 de Fevereiro: PrÉÍdio Peit.�
cada á liberdade reli, :�t'rada das tro�as france- tada indenendencia �lo "(_"Iais. f>!'r:RA!,',{IES NOS HOSPITAIS
giosa; e qup' este monu

as seria concomltante cam Em desfiles atraves das ruas
ménto, unico de seu gf' ,c das tropas britanica$ e que i o_rganizados

.

para Os feste�
_.� ---, ,--_-:-_---,

__

nero no mündo, foi 0- �em o Min_isterio do E:de-I jo�, :sirios que Qstentavam
fCJ;ecido aO povo norte "io1' Britamco nem o 1?e-1 umformes franceses apare� V � n f] e . J:��-t
americano. em 1876, ";a:rtamento Colonial BrIta. c1arii Quase moribündos sob
pela B'nai B'rith, uma nico se prevaleceriam da a� I os espancamentos do spatri . _ .. , .

"
.

. . .. .' .

. .

famosa organização in 'encia rl_0s franceses da. SI lotas nati-yqf. E' ImheJ1tav.el. 1, cammrao
,

. �Pl!:L-BLI rr:� tipo 3,6 - mod�lo 193�ternacional jugaicª-. ria e do Ll�ano.para ll�l-, que Os SUJos. �ellh�m a�ar-;mte.ramente r��l�Irado. FacilIta-se o paga�lCn,o. Yc.
,

'")lantarem.
ah a. InflUenCIar d�ado a p�rtIcma.ça.o br�ta.;, e trata.r na.s eflClnas. d.a INDUSTR.I.A, � .. (0.MER�IOQUE muitas palavras de Sua Magestade. _

. mCa eI�l_ tms c0I?-�Il?-0raçoes. ARNO GARTNER LTDA. B�UMENAU.
de uso corrente como O

.

Ministro do Ex�el'lor,. A oDimao unamme dos ob- 1 Reboque completo _eqmpad!> de ueJ1E'Us. Ver e

autogiro, celofane, etH
f s Géordes Bldault, í �ervadores qUe lá se .encon frata'" ro Rot..,l }>onto ChIC em RIO do Sul.

l . rance,. b'd roo
.

..

p,rex, 111ercurIocronlO, d"arantiu ter obt! o a l? -----

tgletipo, zipper e outra<"
a da diplol11açia bnta

�ão marras registradas ci:' no sentido de não te!l
e, portanto, de proprie tar estabelecer a _proteçao
dade particular de um

_--

fabricante; mas que, S'otiaisnão obstante, tais pala
raS: já se' tornarani parte

de todas as linguas' do
Inundo, podendo hoie
ser encontradas e111 'oual
qll�r díCionário moder
no.

'os IRgle'ses··agem···no Levante

(lUE um navio de Ier
ro pesa cerca de UI.!L

quinta parte menos do
gue um navio de ma

deira de iguais dimen
sões.

PERTINAX

Copfright de Editors Press .

- ·D. Record para os
••Diãrios ,Associad9s�t

ANlV�lU::lAl{lü8

,
-

QUE a invenção do pu
pl:lI e devida aos arábes
que começaram P01� fa
bricá-lo com algodão da
proPria Arábiá i!' do E
gi.to; que, depois, ten':'
do illV?dido e conquis
bdo a Espanha; verifi
caram que o linho pro

duzia papel de n��]hor
qualidade; que, então,
começaram' a utilizar
aqu]a fibra em larga,
escala cultivandO-a em

tod.a :a provincia de 'V\LUANTES
Valencia; c qüe ·final-·

,

.

,

mente, foi Afonso o Sá Rncontrn-:,,; enlrp, no'. em
bio quem instalou no visita a seu. fIlho Hmnhp,·to
reino de Castela a pri- a exma. sra. da - P::mla M!"z
ni.eira' fábrica de papel' zolli, residente cm JOh1Vtl-
europci,a. n le.

----

.'

�!teja na dat� de hoj�t
,·,eu natalicio a srta. Na��� ILourdes, !_il.ha do sr. Francl -

co Batisloh. .

Tambem nesto data· trans

corre n DataJicio do jovem
Oswald .... �.roreira, fiI�o do ,

sr . JOs� Moreira resIdente
.em Ituporanga. f
.. Fez anos ontem o plan-;
te mç-inino Paulo Carlos

�cheffer, Que comuleta u'.;
p primaver�s e aue lhe .era

opl'vi<lo m111toS doces pelos
seus papaes.

o Fortificante
R·ItALIRMUí 111dd1 • • ,�........ '

u ao _� ....r.q1MWiD- •."__1.'

.....riUl • _ alltrlçlci. Na.' aJ'--ta ..

...... tc;.uU'.-do. "DI. Ih fOreM ......

Ora,•••0.',UftI..,Ii. elcm..tGl �
. fio Nutri) • __tljko rut ., .....
�o d.. ,_ tlDfraquecid...
Mllltotl • �. H... COIlY"'_

••
� NutrD ... III_de enc:r'.....

,
, .. .,.

ti
-

-

que.
....9"'II'D�&"\I._��

de fatooo� ",'

Temo<: dois á venda, _.em OIi""1 eç_t:rdn dI'

ccrscrv:,ção Rt f[ rrri�0rsa?;-'pouro (prrn()�

Rua São Pulai 20· BLUME�AUi
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·�treía hoje
,"/ .-

\'"':r,l ·an i a. enf
�. L -. f!.S: 'I' :

ul.�nJ.)ic
o quadro do Olimpico a

tuará 'provavelmente assim
constituído: Wa!dir. Artur BEM PREPARADA PARA DIrIA BOA EXIBIÇÃO, .li.
e Arécio ; Pisca (Kunite) EQUIPE ALV i-VER,DE
Pílolo e Jalmo ; lei} (Nan-
dnho), Braulío, Bode, Jair: A segunda partida a ser na tarde de amanhã as 51U,';
e Brito! travada pelo Britania em -verdadeirae' possihilldudes,

, : nossa cídade, terá como seu frente ao poderoso -esqua-

O Brrtanfa, de Curítíba, seauentements, obter ampla
AUXILIEMOS OS Nossor ; adversario o onze do Pal- drão paranaense , Na nos- ,

éxtreará hoje á tarde em vitoria sobre o onze do 0-
JUIZES EM SUAS E. __-' meii as. Esse segundo inte sa edição dfl amanhã, dare

Blumenau, na SUa primeira Iímpico, PO!S se faz neces
PINHOSAS MISSOES . restadual, que táá seu des mos aSormaçã,) do quadro

partida, enfrentando a. e-qui sarjo uma rehabilítacão. E
.; fecho amanhã H tarde, no esmeraldino que <fará com

pe do Olímpico. l<;' grande prevendo-till. hipotese os ra
Torna-se necessario que' campo do Olimpíco prome bate ao onze do Brítaníu.

�. pessoas idoneas c de maior te arrastai- para o loca da
o interesse que o p:-�l;o de pazes zrenas se prepararam .

d I n' nh t' 1 t"
.

"

fogo maia vem despertando -com carinho durante a se-
I ac e s.� ispo

..

um ,�, a.uar i
..
U a uma numerosa a551S-

no, meio, esnorfívos locais, mana corrente, afim de. ho .

como banclelrll;lh�s., ho-. tenc fi, ('AMPEONATO BRASIL;::;l
pois deseja-se eonheler as

'

i nestamenle, , facihbndo,! Bem nreparada para uma RO DE CICLISMO
vel"d1irieirás rosstbifidades je a tarde darem mostras' C<;lIll 15SO, ú. tral»..ilho dos ar .cxihi-.'.» prin.orosa, se en-

do famoso onze paranaen-. d-:- seu tr'unf'o 1 ã. só para
bitros e evitand., cenas de:' contra o riódero-o onze al-

.

::110, 19 (1\'1) ---" RearztL'
l :J saarudaveis "l·'····

se, A� suas reaÍs coss'bitída- B'umenau e-sportivo, como i v ,., ., c
,
�.

, .vr-verue, qUe I c r.nzou ({um se a aqu� nos proxrmes ;:::;..s

ce; �"er8,o dadas a conrecer também para o futebol ca-I De 11a !TIl.l1to vem s.e, no-I ta-f'eiri ultima um orovei- 29 e 30 do corrente c e�' i

h0�e, pois não se deve le' l.arínense.,. corr.obor.ando s !ando a

..
falta de auxlllU.r�' I tos.

o .� �s�jo
...
dc.non.trando. peonato bra�ílei�'q de_e'd:,

V'i., �m conta O� revezes 80 ':Jl1 o feih das equipes join idoneos e de respcnsabili- ne,rl"t' hD1"m",,-"a no seu mo com a [1art:clln�,';'· ,�

f,·'{FD. nela. equine araucari villenres (;_.� domingo passa- (�addes ,D�ra �,Luarem cr:mo i �,,-onjur.to,
.

e consequente- corredores ih y;<lrÍc1;:;' E:t2,

mo:). ��hado e domingo pa5- do. S"'iét por iSSfl um duelo : bandeirinhas' na, part'ebs I mente, apto, ü <l.e.monslrnr dos,

s;H1o em joinville, �·'Eiin.tes�o � o (�Ue assistire de mmor. e?vergadur� �u� i ;.�-� _

.mos no]'" a tarde no cam-
tem se ha,adr em. "0S:::0,, I

Na farde de hoje, o OU8- "<: da Alámeda Rio Branco, g:�,:m�dos. M�l!tag �,tua�(l�s

Idr.e visitante esp.€ra realizar I em que o Britanía realiza dif'iceis teu: s!Q1) C;1:lH�.,�1s nos

uma grande l>�rf:la e COR .rá � sua primeira partida nossos arbitros, ��ha5 ,1::;' 1,,'111
poucos com as ineficientes
atuaçõões dos ru xilinres de- I
signados, (r�e H� maioria I .

A COl\IISS"lO ORGANI-I
das veze, suo crranças sem ZADORA tem fi máxima sa ]
o menor senso da respon- i tisfacâo e subid- honra de' Dia 22 de Junho de HhW
-abilldades de Q!ie estão '10S: convlda, o no",) de BIu'
"u,ido�: Torna, Se, poj- s (I Df": menau para as f(;5ta5 em be
cessano QUe ne580aS conhe-- nefic:o da construcão do
cedora< do aSsHnto, se dis- HOSPITAL MUN'ICIPAL,

. ponha má Muar. f a realizar-se nos dias. 13 e
14 de .Julho do corrente ano

PEREIRA JUNIOR ASSTT;. I nos salões do Teah;o Car
, l\HU A DIREC5O TE'f' \ los Gomes, gentilmente ce

NICA DO t,UMPICO

1:�idO ,pela sua Diretoria.

Após a reunião'de terça--
.c

A ÇOMISSÃO apela para
feira uWma ,realizada peJa o coracão hem foruudo dos
diretoria dI). Olimpico ,fi-I filhos de BJumen:m. para o Dia 13 de Julho de 19M)

1 2 {l 2 con decedü�o que, em vi,ta, cOllmleto exilo da fe'ia, em
do I)t:dido de (�E.11lissiio (10

I
beneficio dos pl,hres desam

.... _-� até então prenarador do narados e desnrote(!,do, da

I
> """",."""",�"""",,....,..,��.- onZe grená, Henchcl, as,u- ',orle, ('01110 l'Il1:'. deU1011,tra�"""""""'�,�"=". o...• �," .'_ ..

'

= ,�.,-_.�=-'

mi,r:a o eSIÚnhoso cnl'l!n o

I
[':'i o rmhlica (!e Que o novo

T T

IA l,nj�SSO J)!-csado co!egq '1:e'· hlumcn�1llensc ,ahe dar a

, CIA. NACIONAL r:'::::I'HOQ n. ·VIDA 8 Ig',;'i�����l�t!�����C�� q:,. ncc�:ita ---;fi}'

I
'RAMO. �LE:\lENTARES reira Junior, 3 orienhir o,; V E N D E S E

Séde Sociàl: Av.

AIIDlr.·al1t€
Barrosv nO

81.
- RIO' defensQre, da camiseta l'U-

•. -

Com inicio á� 20 horas
Agente n() Estad" de Sta,. Ca!arina:

I
bra e estamos certo� qUE Uma c&"a de mate;,:3l na prande Soiree no Teatro

J O Ã O F O il T O i com

sua. capacidade. e co- CarIos Gomes. A, mes:,;,

nhecimentos sobréc o mel:er Rua Minas Gerais. poderho ser reservadas �Olll

'J".
Rua 15 de No .....embro, 1371

l,mUito
poderá fUZf'r. Fel!;::i -. ., oze}lJ<;!or, do refericlo Teu-

FOGO TRANSPOUTES ACIDENTES
,

..
dades, DOiS, é

.0 q.lle
desc-

.

Infor'mações com .'Q Êtr.lro, à.,J)artir d(' dia 1° de

Responsabilidade Civ\1 Omnibus jamos á Pereira Junior. Penslin. ': .h,lho.

(Transeunie8 e TTan�PQrtB.doa): I _-- -_. -
.--'----'-'-�-------

TUPI x PAISANDU' JO'

I VARAO EM GA:SP:<\l{ I
I Joga!ão amistosament� I. amanha en�, Ga"par, as eql!l fl'n·tn, do Hospital Santa Catarina
pes do TUpI 10('[,1 e do Pal� I Com ln'!12'll
sandú Úe Brusque, pa.rt'da
(!Ue "em senel,) agual'd�,J;,
com nnsieda(i,' nos l1l('i\)�

o u.i;�'!"ANiA ViRA' GRANDEMENTE REFORÇADO
PARA UMA DESFORRA -- A EQUIPE DO
üL;�IPICO TEM SE PREPARADO COM k
FINCO, AFIM DE CORROBORAR O FEl
TO DOS JOINVILLEN�ES -- A l-'RV!A
V�L CONS'ITi'UIÇAO iJO ONZE GRE- \

-- NA' _- NOTAS

nn

RA,iOS X
Espf'cÍalidade em Rad',}�Tafias den!ária5 para (lu:1

quer 'exame fl\tid�ro

Nua lJrusque Rrn Telefon�

da ser.e (1e .Iuas
do o Olunpíco,

o
A PROVA.YEr., EQUIPE

GRENA'

PROGRAl\lA.

Sessão cinematográfi.1
dedicada a garotf!'da� - no �a

Ião do Colégio Santo An
ton�o,. gentilmente c('ll1do
pr..ra esse fim, pelo Dire
'cãO da()uele exemplar e,;·

tabelecirhento de ,en"íno,
conI o famo�o film" FUI
wesl �'O ESTE CONtRA ()
LESTE"

No Teatro C�H·]OS Gomes
com !ni.cio ás 20 horas,
grande (\')IleCi" ') .l)C�J 0;--

questa da �,oei€".H.lI' T);"
maiica-Music:l! Car'os Go
me, rN!'da nela maestro
Heinz Gayel:,

Dia 14 de JUDIO de 1946

DR\ A. O'DEBRE(HT

prMiC;J 110� Ho�pit.!!;.. da I'.:lunp&
A LT . .'\ CIRun(�'A

OJ}t'l':'lci'p", ri .. J1r'do (papo) rins, vt:riculn bliiar·.
utcro, ('1<'.
Bisturi f'1�i "i,'o pnrll cirurgill do ('rln!:'t'f

CirUt·�=in (1:! ·T'ldH.�rculitSí! - 'PntJumo1hornx :,ü'Ufif"-i:d
SI."·Y; ('O "., ,,,('j,J! izaon. em ortopedi2'_ ::I>'indcrl1,,,,Q;ma
n;lil"plh:l,!l'''' PHi'l! Íl8tur(l�, recem-('hega(]a dus.E:..tR-
.'lns Ifnidf's. - llnica no Estado. ---:-

.

'.
'

rONSCLTAS no Hospital: - dás 9 ásU e dás:; (Ís 5

quilo Cif J('<'wiUe. Ofertas ped::nws dir!gir a

CompniH1oc sebo de

elA. WETZEL INDv't-' TRIAL - JOINVILLE

ANfTNI'Ifi'."M
NEtiTR
DIARIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�.� - Í"•• .; "h<1�""';''''-P gf-"""'" ,:\, N'A�AO

Gr.ve .� tlI'O�";.'. e••têa· a pl'l••• S'
','.

'

ti. IIder aDá!ia". Itchr.
..

elaU
.

ta.belaaos..os alu-LONDli.ES, 2í (A. P.) pos:lo que v ,_ ,.""t 1',:1e "

.

A Exchange Telegraph, ci- . e ,uma 'pro'\'ük ...
' .nu.aua,

tan«O,.a l1�dio de Nova Del mas um Estadú jjH-,epentiCl
fui anunciou que Nehru, li te governado por J.i.a!�U
der do Partido do Congres embora um presidente br'i
so, .íoí solto pelas autçri- tanico exerça f'unçõe, na

dodes de Cashmir , capilar de Srinagar.,
.. BOMBAIM;21 ('A. P.) -; NOVA DE!,.HI, 21 (UP)
Cerca de 100 mil' trabalha' - Os meios britameos der
,dores entraram em greve ta capital admitem que to
ao pedido feIto pelos mem o do o incidente com o

bras locai, do Partido do :'ullla manobra, arranjada pe
..P A N D I T" Nehru e i lo proprio partido congres
Congrésso em protésto pela i si-ta, para desmoralisar os

prisão do Iider Nehru , príncipe, independentes 110
momento do �_{eito, pois jtí
hoje a vida em Bombaim
acha-se quase paralisada em

virtude"das gr�ves de protes
to contra a prisão de Neh
ru.

... '

.

":,o·::.e.. .
'

. -.
"

gUtlS para.· toae. .Q�paIS
l.li.A<_;ADA8. AS D.iRN'.rltIZES ARA o ESTUDO DES ,;raJl1�,Il'I. a CÓmissao een -

::;.._;, l'.ttvBLEMA
.'. ...

tbil'de�P.reço:s está éStl!�n
" .... .,. . qó a qu�tãQ de, Jlrec�, dc::r

.

RIO, 21 (Meridional) .:_ Comiisão Central de Preços ptodut�'fariniicéuHcos� ten
Em sua ultima reüníão, que debateu a questão' de alu- "do sido designada uma �1)-'
teve carater reservado, a guei,traçan.do as diretrises misSão, para investigar I) aa

....--"--------- para o estudo desse proble santo,
AINDA NÃO ESTA' ASSE�ma, pois, como sabe-se ex-: e----

GURADA A EMENDA pifará a 31 de Agosto pro-
I
." • ?

DA INELEGIBILIDA- xímo o prl!zo. de que con Pra'l'a' de' C··a'·m·b·onnDE ; gelou Os mvels dos preços'. .
'

'. , UI

I de loíação , O assunto se- Para 05 Interessados ofereço do,

RIO, 21 (Meridional) -, rá .

e
..�udado pela aludida rante ti ano inteiro minhas <1 Ea,�s

Infornla-!Se que a emenda connssa., e, ao que apurou í de aluguel completamente �'l61ala,
do líder do P. S. D. sr.

.

a reportagem dum �';;per
I das,P R O C U R A ._ S E Nereu Ramos, sobre a inelc tino. _serão tabelados o� .a.: .'

Informações e procpeClns (1"r;

Urgente _ gibilídade não parece, por IUgU�Is parn todo () p�t}s� SC�WADERER & crx. LTDA, -::-:-

PARA RIO DE JANEIRO enquanto. ter ;l sua passa-, concideradas as comh.q,oe, �lxa Postal, 79 Rua 15 ik

gem assegurada. .Nos meios peculiarea de cada regrao , I Novembro" 679.

UMA GOUVERNANTE �o '!'. S. _D. muito, cons-
'

-----

tituíntes nao estao de acor

do com os lideres das suas

bancvadas , eceia-se por is
so, jue o Palácio Tiradentes
forneça uma "reprise" do
caso das moções Nereu Ra
mos e Otavio Mangaheira .

� .. - - Eltr'!«l h';_�f' no b?hl"O b.oupava.Se�a
O PRECO DO LEITE EM

.

PORTO ALEGRE

: PORTO ALEGRE, 21
(Meridional) -- O governo
enviará ao Conselho Admí
nistratívo do Estado um pro

'jeto de decreto lei ahrindo
'crédito de tres milhões de
cruzeiros, destinados

'.'

a en- SABADO 'ás 8 HORAS'
eampaçã., do entre .posto , DOM AMECHE ...,- DANA ANDRE\VS - WIL-
do leite. Entretanto, os' 'lJAM EYTHE CRáRLES BICCFORD e R,
nrodutore, d() lflíte g:uer�ni ' GRANE cm:

'

,

um :}umento de sessenta. cen
'tavos por litro o_qual pas
sera a custar 2,4{) cgntavos•
Ameaçam de dei.xar de eu
'viar o produto pora ª_ ci
dade se não forem atendi
dos.

Humano, sincero, real e empolgante, este gran
de film reune em si. o ,alor dum docnmentario á

emoção p. imporlancia dum grande. drama de admi
ravel" intfinsidade !! ,_ Eis as opiniões dos criti
'cOs "new-'yorkinos": '-, HEis'um fihne ('Ue nunca

mais _ se apagará da memoria dos qUe tenham a

" sorte de' ve-Io" - "Nunca se viu Um filme naval
tão e::draorilinário como este" não há pahivras sufi
cientes parg el_ogiar este filme. E' grandioso ! ".

I NUREMBERG, 21 (UP) "Acomp. Compl. Nacicnal e Fox JQrnaL

I, E Platéa 4,00 - Ih e militares 2,00 - Balcão 3,00:._ m seU depoimento de 1.1' 'l't 2 00

t
hoje, o ministro dos arma- 72 e 1m 1 a ;'Cs ,

mentos nazista Speer. disse DOMINGO ás 2 HOR) �
-."". que os alemães ronsegQiram �CHARLES STARRE _ SHIRLEY PATTER-

_____�
descobrir doi, gazes toxicos - "

.

cujos efeitos é:r3m fóra ,do SON' em:

som\lm e dontra os quais . 1/::'.." r ln .,.,..on.. 1..''''0, '. ,..' n C' ln
não havia jualquer prote- L· �/� "I ". j k��lb
'ção. Tres' fabricas es�vam
nroduzindo' estet, gazes, até
<JUe esc, mandada parar a

,

fab:ricaç_ão conka as ordens
de Hitler. Por outro lado
Speer desmentiu os boatos ,

de que os nazistas estavam
proçllrando d('�cobrir um

.processo de fazer ll�!;SOas
desaparecer sem qualquer,
tráço.

LONDRES, 21 (DP)
A rádio de Nova Delhi divul
gou hoje jue o "Pandit"
Nehru, chefe do partido con

�ressista, fora posto em li
berdade pelas autoridades
de Kashmir, OuÍ:ra. mfor
mações. P.E�!o contrário, di
zem qUe Nehru foi trans
ferido nara u rulugar secre

to nelas autoridades daque
Ie Estado. Lembra-Se a pro

Que saiba assumir res

PLlNJ?Dl':-�GADO CAN· p�msabilida�e sobre dois me

I
nmos, de dOIS e quatro anos

respectivamente.
RIO. 21 (Meridional) -

Circulam no� circules Iíga-: 'UMA COSINHEIRA:
dos ao Partido de RepreJ-1sentação Popular, do qual D b 'a

d
"

di
.

e oa auar.enCI, com
OS ,a vers�n?s. lsel� ser a, pratica do ;ervica

.

e com

e�t:i!lta açao ml.e�rahsta bra boas rerereneíag
"

prefere-se
sfleira, que Pliníj, Salgado quem fala portugues e ale
<era apresentado _com,O can mão.
didato da terceira senatoria

.

earióca por aquele parti- Tratar á Rua Mina! Ge
do.

'

raí, - 63

NAZISTAS PRET�N.
VIAM l<....A:L.J<.:R DJ<.:SA�
l'AJ:tJ<.:l:..I'.iR YJ<.:SSOM:)
SEM QUALQUmR
INDICIO

Tres por dia
A campanha mertól'Ía
Pró Hospital Municipal,
E' bem digna de aplausos
Do nosso Pt'Vo em geral.

A 1)obresa sofredora.
Acossada pelo mal
Das doenças, necessita
De a..ssistencia social.

OS

A recompensa i"leste,
Do nosso Deus de bondade,
l\eceberá certamente,
Quem pratica .a caridade.

PACIF:ICO

,
, ,.' ,. .

Colecto PartbenOfi
OFICIALIZADO

-.tua Comendador .Á.ialljti; 111 - Fone. ) .19:11 - CnrlUa;,.
Dir�tor: - Dr•. Luiz' Anib.al Calderari

,.-Otrttê��ti,r,';J,�írtl�'i!fij�lf1r ée <; E:�';i1i1tO
CUltSOS _::;' Pdmiiiô; P'ré-'G�inâsfaf'- GInaMiaI • Clen·
tifico':"'" EX'ànt�.diiâa��J.!)_�!'1''1i.�,..��tJ1�J;:o�I!, fevif)reJ,ro.

Aulu·D.IURNAS." e' nOTURNAS --.-
' ...........<08 iaé�Óir' --''-'_' ,

PecaJli�
�---------------------------------------

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABElUDO.

ParDu,e·Te�tro Roial
Vroprietario: HENRJQUE YASQUI

'enfrente da Estação feri ovíaria , Com novo con

junto teatral, contando COm o conhecido cómico
Botija e seu' elenço de comediantes.

OI E BuseH

Uma asa e ·lIma prece

Empolgante e movimehtaõlisimo ,�faD-J�vest",
vivido pelo mais viril dos ..çow:Q.ops"! - Lutas
sensacionais - arriscadi.ssj)nas aventura, !! 1 filme
ma�nifico! !,

. .'
.

. .'
Acomp. - Complemento, naCIOnal e a continua-

ção' da sUl)er serie: '.

,

O NOVO RUBIS().l� C R USO E'

Platea 3.00- - % e milHares 2,pO
Balcão 2,00 - Ih e nlÍl�tares 1,50,

DOMINGO ás 4,30 e 8 HORAS
HEDY LAMARR -' A sedução feito mulher ...

Walter 'Pidgeon, o "astro" !j:nesquecii\1Ell de ·'FIo·
res do Pó' e ·Rosas de Esperança" em:

. "

O Oemonio do C O n gO
(Improprio até 18 anos)

Acom-p. COIllnlemento nacional ,e Noticias do
Di� (lornp.l na )\oTetro)

Pl:l1p:l. 4.(lO - V2 e mi. 3,00 -, ff:i1cão a,oo . 1/:? e

milítar�s 2.(\0
..... ' Noite Platéa numel:'ada Cr$. 5,00 ú "enda no '

.

>"'�����i Cine Buch.
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