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A .(OOpera\iv úü:»· ror�as o"emo (r a t. (a:.
elaboré1(ãú da (on5t ii t: u u; ã o

taníca. Ainda ·agora, R .Cen
ferencia Anual do Partido
Trabalhista Independente •

reunida em Southport, Lan
cashire, resolveu enviar .um

telegrama de apelo ao "Pre .

mier Attlee", para o

UrgeUlite envio de estocues hrita
nicos de generos 4e primei
ra necessidade aos povos fa
mintes do continente, ten
.lo o Conselho Nacional do

Londres, (BNS) - Segun Partido aprovado também
.do o comentarista naval do uma resolução senaunde a

"EveníD� Standard", um qUal a Organização '(ias Na
dos maiores feitos em nave- ç?es. Unidas deverá dar pri
gação nos estaleiros do Clp- o:l�ade aos generes abmen
!Je desde a construçâe do ticios ,

"Queen Elizabeth" acãha O presidente da citada
de ter lugar com o lançarnen Conferencia, Rob �d.wardslto do novo e poderoso ceu- declarou que a Grã-Breta-:
raçado hritanico "Vanguard nha ç o unícs Dais que 1'0

que custou á Grã-Bretanha de fazer ilediatauento alau
11 milhões de libras

-

ester- ma causa para salvar cen
Unas Cuidados", nreparatí- tenas de mi_lhaies de pessoas
VOs foram feiks nata U10- que estão morr-endo a min- .

e
. 00' �" íf-' -p.>',,�.":,

virnentar esse monstro de gUa de alimentos nas ruas
DuetOr: liV�OJ.{ATU TU l'tiEI...IN ._

-.
- .. _ .... Tcl{lfOR�, .. �=�;�4�;t ;-� "'. ·,>c.;ttlli'ff.· ,. <iô' •

45.000 tonelada, no qual o e nas casàs defnumeras cí .---..;.-._._._._._
...

_�� ,� ..

" .. :.''', "e.:..-��.'_·;-_·c-"_"__;_·'··__�_,..-:-
,_

Rei, a Rainha e os Princesas dades da Iiillropu ó' ," i 'A.N'b'l:t:__ santa C�tarina - Blun�ena� 28 de Junho de 1945 - NllIERú, 698
reais visitarão brevemente a' -�_._-:'----------'----_
Afdca do Sul _.,

O batismo da possante uni
dade de gllerra britanica
que será comissionada logo
após a primeira -viaaem de
e�'periençias, foi feito' pela
princesa Elizabeth ,

A U. D. N. TOMOU CONHECl.lYl.ENOÚ. DO
CONTRO DO SR. O'l'A V IV HIA1'1lxAti.t,ó1.1tA

GOlS MONTEIRO GOIL; iVlON'l'Eü{O

RIO. 27 (Meridional) entre o seu presidente Otá-
A U. D. N. tomou conhe- VJ,) 1l0ullgalJeu:à e o gene
cimento do encontro havído i raI GOlS Monteiro, Ministro

----�--_._-_ ..

Para minorar a f�me na Europ ii
Londres, (BNS) � A situ

ação aflitiva das popula..

ções europeias arneacadas
pelo flagelo da fome êonti
riua preocupando Os vários
seteres da vida nacional hri

"VANGUARD" - O NOVO
COlJH'AçAnO BRITA
NICO DE 45.000 TO
NELADAS

da Guerra, no sentído da ce

cperaçao ,das forças 'polit1;-
cas demeerâtícas pata o fím

... '" .revar a bom terma a ela os quais tem vivIdo a 'U":{).
bcração da Constrtu.çáo, 1" .. N .. em .aUanÇlF' partidaria. ;
tarecenuo o. rE:g·me· consntu
cicnnl a ser·estabelec�d(l:. }
ctlíta- a .solnção dos prol.
mas de vadas natureza. <':'
tornam tão delicada, IÍo ru

menta, a situação' do pa��,
Nã" havendo por enquantc,'
formulas- concretas para a.,'"
ferida cooperação, a co,�
sao, ressalvada a' autonda ;..
de do 'diretório naciona ,.:'
prOnUnciem,.se por unardmid.

I de, na sentido· de que a U
D, N, conCorra para tal Ih'.
des�� que fi f!lça sem outr.
proposrto senao exctuuv;:
mente servir o pais, dentr
'do maíoe esccupule no resprto aos compromissos com ;.1
ragão e as diretrizes vot
das na sua �anvenção nac
naí A comzssao, tamber
por unanimidade conceder
plenos poderes ao seu nr
dente para COnduzir QUl
quer entendimento,

.
derr

de bases le harmon:as \

vistas com Os Part:dc<; G.'
l publicano e Vbertador, comO'l'A'VlO MANGAHElHA····GOlS MUNTElRO

Orgão dos "DIARIOS ASSOCIADOS

A presença
.

�os· partidos 140
Occrren-m-, presumir, Relações Exteriores por. cau migas criaria um processo de

.

..SÓ dois partidos se encon.
quando comentei há cinco sa da situação inteenacional realizar-lhes os desejes sem trarn efetivamente mgaulz:1-.
meses a escolha do. minis a da Fazenda, por motivo aceitar .. -Ihes a tutela.

.

dos no Brasilr a União Dc-.
tros do general Dutra, que que o balanço da situação fi" . .

mocrát:ca Nachn.ul c Q Pa�'�
este houvesse daborado em nanceíra tem provado ser de - Resta ver, dlz:a eu, tido ComunisU Nestas COl1
forma ge01nétrica unl sis- "rande relevaneia' e' por que tudo o mais aconteça, dir,.,"ies, é natural que se ad-
tema (J� prefercncias. fim ��do Tral?alho: que en-,da';'lÍ pOr diant� eOl�l,igu�l mHa (!lle o !.(eneral D1.�tl·;l ..

LONDRES. (BNS) .. O Ee haveria procedido DOr fTentaria a que,tão spcial. �preÇo pela g30metna. miéira 'govern�lr com o ap.,io.·
.

serviço de lllais longo per- exchlSão, como Se dispuses- As quaJ;ro restantes eraIll. pr..s, ". _
de um desses partid(]s, o minI

curso de ComauGo de Trans- se os elementos necessários tas secundárias, propicias 3. �' pre_clsamenle o que nao .será necesi;wriamepte .a U�
portlt da R. A F. acaba

dela
uma batalha. corlJ'pin�ções. les�a. acontec�nd(;. Os tres nião.J;>emocrática NacionaL

ser Inaugurado com. a par-. t· vcrhces pelo menos. dn. ad:.... .

tida de'um avião �'Yo�k" Dez erarp- _Os minÍstros a Desenvolveu-se, c.olljectu� í ministracão Ic,i VI pf" trc>u-
I "f"('t,, nr>cpce cu tem na.

de LYl!haullil? WIltshIre,
. nome.ar .. No lll�eresse do mé rei no cérebro do _general Du xeram ao general Dutra a recido estranh:" Por(flle no".

com.destI.�o a.S;ngapura. Esjtodo mdlspensavel, O gene- �ra este plano: deixaria aSlse�Uranç!l. que. de engenho sO� costumes alll�la,nag c,;n�
::a �lstancla sera çol]erta em í ral Dutr�. separara !ls tres pastas milit:.!r-es 'COlllo ebta- Isam�nte �lUaglllQu . estah�le- preendem as. alianças pohtT
3.dias e 4, bora �pt;�<! �ovo ser pas�as .I�l1hta;es: FIcavam vam, ou com qlH.'1ll estavaI!\, c�'. O RIO Gn.ll1de �o Sl�l, f)_�S for� dos termos de 11ma

VIÇO, o qual sera Qlano� com entao �lSpomvelS sete pastas (seria e foi o melhor Il1eIO
• Sl!_o Paulo e Mmas sao bOle transaçao de pes�oa� .. ]\t��>escalas .para Ieabasteclmen"l

em CUJO numero lhe parece de não àtribuir aos cama-j os Estados onde., problema se o c.aso for de pedir a U111ao

t� e mudança da b:ipula- ram Il1�is importantes (aliás radas ingerenci� n� fQ:n�ação d� fision?mia politica se Úemocrática Nacional oüi>
çao. com eVldent� acerto) a das do governo); dlstrlbllll'1a as .,torna. maIS complc�o., N"o execute no gfly�r:n.9 seu pro-.'

P ..
.

'. ... ..
tres

prn.cipa.i.5 e.ntr.c.
os

...g._ran.. <fua�ililát.e.r
..
o,. a.,

.• ':i.t.u.aç.!'i.� n.ã.o grama Sem deIxar de exis'
I des Estados - Rio Grande do· e .dlferente: dúlS llUll1stros

rocura se SiIl São Paulo e Minas _!já sãocandidaios notórillS aO fir,' podendo rd:r�r-se fftT"'l

'. .
.'. - :<!u� lh.c asS'egur.ai·am a vitô Q:ove:r:I).o de. seus

..
respectiv�s do 'O chefe do Estado iá lhe

. na .eleItoral. com a vanta- .E.tao.os, e. IstO ,·.ale por dl- ÍÍ!i0 inspire..l'onfinn(,!I. noo.�"
,

Item, quando á do Trabalho zer que deixaram de sçr m.i� namo" J:f'!1hzar de-.;tro "';'f'�"

D..· ..' .

; <!e só liParentc.mente entre llistró.s•.
. mo do Sls!-f?ll1a .1'rpsHl.e.1'..

1'

.•1.P.J. ':;. " .

1ver-s.os ��á .. la ao Partido 'Frabalhis
. __ .

ta, ;umn. lllt��esmnte e�s!· .'

. ta; e faria das quatro restan . _De _outra parte, a I.S1.tua!-' epc.a do .rf'. m� r('nrf>� '

...

. tes uma espécie de lenitiv<> cao nao �arallte ao .general ,tnT' ('.<>ntnh11111do um'a extlu·· ..

Pra't-Icos ·de fa· rm'ac l-a
I
para .Os mal contemplaçlos. ��tr�onp��i�����f,!,id�ul���?,' ;��;d:�lanl:L;;;�;rn�7.?t�t:�� .

.

.

..

.

.

..

A form? geo�nétrica apl:e es.t� vier a fl1ncion�i· ord�- �:� (� .�:es��!7�;:r,.��. �;,�:�� .

sentarl.se;-l�, PQ�S, nestas fI.. n.arIalllente,. Cn;t ('amar:as dls tI' nai resneHáveis':
.

guras: ires vertlces no cam .:bntas. O PartIdo SocIal De a ,ez I < s
.. .. ..'

po da. admJnistração lnili.. Illocrático,. sob cuja legenda porqUe deveriam t"mDi'-?n
tar; b,-e. outros vertices !lO '.ele foi_ el?itó prel>idente da contas 90S seu. lJ!loT·tíd05· ng
c�mp()o da ad11lin�st!ação ci- �epublioo, n�o .lhe ':Propo",;.) ã parcela. d:;l oni"!1'Í'ã.. Ullh.l".,.
Vil; e um quadnlater_9 no .clona ,essa mmona, nem esta I,Cll de. que eüefi �OreU1
campo de compensaçao. O ,bastante forte. nara �anhar. sitários.
general Dutra, accessivel as Dróximas eleioões nos Es'

..

embor a
. • .•

UM NOVO SERVICO DIA'
RIO INAUGURADO
PELO COMANDO DE
TRANSPORTES DA
R.' A. F.

Informações cOm a ·'Drogaria e Farmácia Ca
tarinense S. �. '?

JOINVILE·
BLUMENAU
J!'LUHlAN·Q'YU LIS Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Escola Tecnica de Co:nercio
Rem*.ogtoD do f'aralJá

(EX-FACULDADE DE--COMERCIO DO PARANA')
FISCALISADA ,PEno GOVERNO - FEDERAL

, � Rua Comendador 'Araújo nO 176 • Fone. 1192· Cur?tiba,W,2_ �;�"'i"l

I
Diretor: Dr. r-,�i'Z ,Anibal Calderarf

INTERNATO - SEMI-EXTERNATO e EXTERNATO

A',- CURSOS: Admissão - Guarda, Livros - Auxiliar d.
Administração - Datilogafia e Estenografia

I Aulas DHiRNAS e NOTURNAS, para ambos os sueli

Aolu avulsas ri.. })at!loszrafia e Estenografia
,

Pecam nrO.llvecl,....

Pagina 2 A NAÇAO

Contra os Extremismos
Entre as razões apresen

fatias para um governo de
coausão parece-me mais fra
ca a que o considera indis
pnsavel para combater os

extremismos,
Não é ao poder publico

que compete semelhante ta
refa e sim aos partidos po
Iiticos. São as agremiações
democráticas que devem, pe
la doutrinação do povo, pe
la assisíencia constante ás
massas, impedir que elas
sejam seduzida, pelas ideo
logias extremadas.

Esse trabalho não exige
necessariamente que os ,di
tos partidos se cornprome
tam .com o governo, que to
ruem parte nele. Poderiam
faze-lo mais vantajosamen
te, guardando a sua inde
pendencia de critica e li
berdade de ação.

�",>",-w�1i:'.li2 �
realizar um programa ad- dos democratas de que a

nunurratrvo de salvação pu pau',« esta eX';4 ndo de caca -

blica, arancando -o 1iraHl a opOf ap epunun.I· TI lULW
ruina material P. moral em personalismo.
que está afundado. Um !!O',
verno de coalisão, com al-i] AUSTREGESILO
tura e dignidade, formado
pela consciencia esclarecida DE ATHAYDE

x x x

Aqueles que se _ alarmam
coan <O desenvolvimento 'do
comunismo e com o retor
nos de novo á ditadura.
que uma coisa é consequen
cia da outra.
Onde houver partidos da

extrema esquerda haverá
partidos da extrema direi
ta.

O papel dos democratas
é ancar-se á luta para ven

re-Ios nos urnas e para is�
so só ha um caminho eficaz
que é o da persuasão,
Qualquer outro método

condus á víolencia e torna
se contra-producente. Con

Iquj�tar as massas, Jnostra�: Alunas duma escola nerto de Londres submetem-sedo-lhes que nodom fazer '.1 - di ,C"' f' s Est s exames sâo voluntartos, e
toriosas todas as suas reI- 'a testes ra iO� ta lC� e.
,. di

-,.'

t � , "os resultados -ao enviados aos pais de cada examinanda
v I�; rraçoes JUs. a". sem sa-

I- ( BRITSH NEWS SERVICE)crif'icar a maior de todas,
que é a liberdade individu
aI.

-

x x x

• Blumenau

Receio que uma coa1isão
que tivesse como unico es

côpo combater os extremis
mos, acabasse arrastando
nor de novo á ditadura.
Os partidos democráticos

acomodados �'C mirtísterio
'J)erderiam a necessaria agre
sividade na defesa das nre

rogativas do povo e pode
riam resvalar pelos interes
ses de facção ate confundir
a luta contra os extremis
tas com o preservação dos
seus postos no gov�rno,.. iSou pela união. mas para

de
")j

d.e USAFita
% "ou 5/2" x 25 B W G

Cimento, irlglez
sacos 50 kilos

PEDIDOS DE INF. DIRE TA.

Carlos Ubiratan Jatahy
RUA 15 DE NOVEM ERO, N°. 828

I ADI
Rua 15 de Novembro, 1360 . JOÃO GOMES & elA. Fone 1488

Radias das melhores qualidades
para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eietrolas - Toca-Discos - Refrigeradores - Maquinas de
Costura - Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões - Ma.erial para rádio - Material eletrico em geral.
Vendas á vista e a longo prazo. - V i s i tem a R A D I O L A R.

Hoje são
•

ClíLCO
PELA I-RESEftvAÇÁO D'A FAUNA lNDI(.ENA, QUE

���.L1 ..,..,. ......... '" ::�.��- .N'rA EJVI l,;v..:>�A.:; �i-L!;.-
TAS, DE MODO lMPLACAVhL

O nosso ative Prefeito
Deve pedir, com razão,
Ao Conselho- Nacional
De caça, fi suspensão,

Por (r,oií; anos.mais o menos,
Das excursões venatórías,
Das caçadas, em geral,
No momento, tão inglórias.

Urge, pois a ação, da Lei,
P'ra evitar a destruição
Da fauna, nas florestas,
Ameaçada de extinção.

Sem noção de cineaét.ea,
Lá, no mato, o ano inteiro _

Destruindo tod fi caCfI,

Vive o ocioso matreiro ,

:1

-

Providencias, aqui, se impõe;
O limite já ultrapassa.
Caçadores', lu grande r assa,
Muito mais qUe fl nrr pria caça.

PACIFICO

OPER4çnw;;

DP.
E 9 P (' c_i a I j ! t ..

Clini... em j!'eral -:- 'Tr atamento �("llt.. Ond1Ol\lll
PH�e-Curtas

Consultôrfo: Tl'Rv«'''''l'l8 � de Fevereiru - Préd!o PE'ih,.
--- OPERAÇÕES NO� Hf)�PITAIS. ---

OrigInal
da mernor regrao da Toscana

Jmprrrtartn dIretamente da Italia
Chegará no fim docorr�nte mes de junho

pelo ".vUC,,!Ul!; DE\e-,CAXIAS",:<'f;<;;
Caixas de 12 frasc()s de um litro
Vendas de 50 ca/ xas, no minirno

Tratar com o escritório de REPRESENTACõES
Av. Rio Branco, 132 (Edifício Guinle)

Sala 107 _ Tel. 43-3893 - RIO DE JANEIRO

1-

Caminhões Ford H. Diesel 1941
Temos dois á venda, em ótimo estado de

�...-

conservação. Reformados a pouco tempo.
Rua São Paulo, 20 . BLUME'1AU,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NAÇAO 28

"Neste ..

'

mundo só admiro fres homens:·· .",tl
e Luiz Carlos··Prast6

só mais tarde, quando
do pela' policia,' vim
ber que se tratava de

, .Entrevístade pela reporta- nau a batina, vindo a fun- E agora foi preso sob a fal- falso capitão, antor jr
gem �aquele jornal,

-

o pa-I dar o Colegío Renascença na sa acusação de estelíonato furto de 99 carros, y-i...m
dre afuma. que vem sen- . capital goiana, onde minis- - I volvido como cumplice

QUE sete anos antes do perseguíde pelos protes-Itrava o curso secundario aos UM FALSO CAPITÃO' 50, mas pude .111'ovàr, c

de Henry Ford vender. t��es depoIS. qUe abando- alunes pobres. ,. [meus .tlocUmentos. da Ig
o seu prrmerro auto-I .

. Prosseguindo nas suas; Braslleíra, que· nada .

t'

móvel, já andava ele narrativll ' Q padre Matoso, I com aquilo, Daí a mi

guiando uma estranha interp

..

elado á respeito da

�;Uâll)riSãO 1.ilaQ.
ue

. .I.e E..stad... o
.. :'.'.carruagem a motor pe

captura em Santa Catarina Ao c:<>ndmr a sua VIda

I
.

d D t it I T
. · afirmeu : venturosa,'. O Padre 1\1at<:

as ruas e -
e roi •

raJe-s.e "Seguindo de São Paulo referindo-se á politica,
que e coração humano para Santa Catarina, justa- clareui '

em cada vibração, es- mente Quando me encontra "Sabe
palha pelo corpo 70 cen va em Iratí, Estado do Pa- mundo' só admiro tres p
timetros cubícos de raná pedindo condução a scas ; Stalin, Hitler e o

sangue, -ern cada mínu um cunltão do Exercito, que' róico Luiz Carla. Prestes
to 5 litros e, num dia, com

!,�->i;",,,

quase 5 toneladas.
--. - ----

A. Arbu ;ti"� e !á r! ·s.ccsta á

meg�DCI·�, i
os EE�:Ex::E:::���::R:::E PERO

11 i u u ' CONDENE AS ATI VIDADES NAZISTAS

Washington, (A, P _) - as atividade- nuzistas Ii
O Denartamento de Estado pais, Em entrevista com 0,
.comunicou aos jornnl istas Jornalistas o general vo

que informou ao general ar êier Becce afirmou Que a AI
gentino von der Becke que -gent!na está disposta a cum
o, Estados Unidos insistenl

.

pará que o governo de Bue- pr-ír C0IH todas as obrigações
nos A'res cumpra COUI todas assumidas, o que seria rati
as obrigações Interru cio- ficado pelo novo Purlamen
nais no sentido de suprimir to portenho,'

-

1.

2.

3. que a toupeira não é
um animal cego, corno

geralmente se supõe,
mas tem os olhos tão i

pequenos e a abertura
das palpelrras tão redu'
zída que e;tes, são pra

ficamentj, Irrvisiveis a olho
nó. I

4. que até. hem pouco,
tempo, Os indígenas,'
trabalhando na mirera
ção de ouro nos rios

.

da Colomnia, jogavam
nágua as pepitas de pla
tina qUe encontravam
de mistura COUl as de �:
ouro, pois :1c.reditavom í.·.··'.que aquele metal não' fi:'passava de "tJuro ainda, S'
não amadurecido". , �)i

j"'!
5. que, �uma recente ex- �1

pertencia realizada nos,ll!
.Est�dos Unidos par.a a 1.'.. 1:;..

'

..
·

•.
verrguar a poderosa a-:. oi

ção dissolvente do 'u-' j
co gastrico, constatou-: 1
"e que uma esfera de r" ' �
lamento, de ação, intro !ilii

-��i��t�O ae�t��a:o .�� I Rua 15 de lovembro, 361 I

!:ud�':,';rrdcra24%dQ!. BLUMEIAU I CO'LU'M'B'IA"(3. que, recentemeroe, foi'
:

descoberto num peixe, .'-111'-------•••••••__• =IiiiiIIII'
.

da ·Africa do Sul, cha-. - elA. NACIONAL !'E SEmTRO� DF. VIDA ..
mado blonbiskop, u··

'I
RAMOS EI.EMENTARES

ma nova espécie de Vi I Veo'd'e,,'se
Séde Soeial: Av. AlmIrante Barroso nCl 81 - RIO

tamina A, oitocentas
'

I Agente nQ Bstade de 8t8. Cat�rina: .

v�ies ma« rica do que
o -ólM de figado de ba

. 1, camínrão '�C?PEL-BLl?:�" tipo 3,6 _ modelo 1939 I J O A O P O R T O
'CáÍhau; e Que' um de- Inteiramente retlfuado•. FacllIta-se o pagamento. Ver

ti IdaI cheio desse óleo po e tratar nas oficinas da INDUSTRIA E"

GOMEvReCrIOe' .'
Rua 15 de. Novembro, 1371 ---'--

de suprir uma família ARNO GARTNER LTDA. BLUl\IENAU.
- FOGO __ 'fRANSPOHTES c � ACIDENTES

inteirá daquela vitami- 1 Reboque completo equipado de peneus, Responsabilidade {;ivU -OinniJ)wi '

.ui durante. oito meses. tratar .no Hotel-Ponto Chie em Rio do Sul. (Transeunielt e Tranapo_rtadOfi)I m- __

Fazendo

Dr.

suas

compras

Casa das Modas

Blumenau ttda.

-,

I
I
! .

CUNJC A MEDICI..

'CORAÇ:Ã(.) - PfTLM�O - PIGAn{) - Il\TTRSTTNO'1
I RINS - RElTM -\1'lSMO .-'-- OI" TF;,VllrJ.... - RHOS �

Fl.R'1''Rnf:AR 1)10GRAFIA
Consultór+o e Resi<:leo"'l11'

RUA BOM 'RRT:�() 1? - Fone. l?$R

na

nlum�nau 81umenau'

DR� A. ODEBRECHlBANCO' DO BRASIL S. A. I
..Diretor 'do" Hospital Santa Catarina

Com longa prática nos Hospitãis da, i!:ufopâ
A L T A C 1 RU'R GolA

Operações de bocio (papo) riJIB. v"dcul... hiJiat.
utero, etc. . .

Bisturi elétrico. p�ra cj·rurgia , ..do can.çe� . _

Cirurgia da Tubel-culose - Pneumothorax artJficlal
Serviço especializado em ortopedia.., ' ).f;o.d�nissim�
apaJ;elhagem para fraturas. recem-:ehegadJidos Esta-
dos Unidos_ Unica no ,Estado�'� '.

CONS
I

Rua 15 �e Nouegtbro, 1236

Enderé�() 'te)egfafic6,� <Satélite»

Faz todas as operações de descontos __: Emprestlmos - Cambio - Cus
tódia -.Cobranças - Depositos - Ordens de Pagamento - Carteira de

Crédito Agricola e Industrial - Carteira de Finauciamento.
Agencias em todas as capitais de EstadoS e principais praças do país,

�

Correspondentes no Exterior.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Ieceíagem eMalharia lndaial S.A. Dru tal cênadt saD&Ue
I 2a,. \J \J .L'Ii voe A ç Ã o o CASAL DE :mifh.> ..�AD os FOI IMPORTlJN suo
• . J:. o !,'ATO RESUL'l' vU Ml PANCADARI:A.

--

PORTARIAS DO DIA 14: AlSiSElll:HLJa'IA G.I!:NAL .l!:X'I'KAU.K,lJll'lNNlA E l'ljAvAL HADAlS
DE JUNHO DE 1946.. I' ,

. . '
,

,

,. São convidados os SJS. acionistas da "Tecelagen, Doming urtuno no subnr bastião sacou de uma na-O Prefeito Mun1Clpàl de, e �alharia lndaial � .. I�." a se reunieem em. Assem Jlo da Garcia ocorreu brutal valha e invest:u contra O seu
.

, Blumenau Resolye. I ?leIa �eral ExtrB:otdm,una a se realizar no �la, 10 de .ena de sangue eru qUe f�-I �e-safét�, proàuzmGO-llle va

C'O',NC'EDE'R LI ,ÇA" Julho, do eorren�e ano, �s 19 horas, na sé!le social da m_e::, _,mn protagonístag Sebasbao! rIOS ferhnenteg gr�ves peloCEN .' ma, a ru!,-\ FlonlUl\O PeIxoto s�n., desta cidade d.e Indruall Salomé da Costa e �a?lo corpo, tendo a namorada

D' o
J para delíberaeem sobre a seguinte Ordem do DIa: Passos. Ao qUe, fomos lUfor>-! de Paulo tambem sofrídc a-

, e acordo, com o art, 153, .

" '.' .
I�lados, o fato leria se veri-

I
gressão por parte do crímino-do decreto-eí :no 700, de 28 1°) • Aum!ent_? do eapítal seeíalj ficado da seguinte maneira: I 50. Oy. Mileto Fon�eca

.

de Outub.ro de 1�42" 20) ,. Alteraçao �05 Estatutos; o Jovem. Paulo Passos acha qUe dirigiu-Re ao local emA Jandlra Medeiros Adam Se) .: Âssu,ntos' dJve11ios. va-Se conversando com sua I
-que exerce o. cargo da elas- Ai"'L namoead., no portão de sua I socorro das vmmas ali não
se E da carreIr.a d_!l Professor INDAIAL, 24 DE JUNHO DE 1946' casa, quando incpinadamen I

encontrou mais ag e o
,Comple�entarlsta" do 9}l�- . JOÃO HEMMINOP Filho - Presidente t�_ sur�u 0. inqiv,iduo Sebas- q_ue fórágilU-se, ��ndo

r

�;o�dro Unico d�, MUru!<lpIO , ALVIN RAUH Jr. - Gerente tíão Salomé da Costa. que a-, videncíade a conduçãe jío fe
,(GP1r E':scolar Machado de P!"oxlmo�l-s� do casal diri·· rido nara O hospital de Ha-
A:SSI� de Ito�pava-Seca, no g!ndo pIlherias de baixo cu jaí, onde reside Paulo dos
dístdto d� Sede), de n?ven-' Novas remessas de �ao. Paulo, ofendido moral- Passos. As autoridade; po�to �90) dias, com vencIm�n mente, revídou a atitude gros liciais ·tomaram conhecímcn
to Integral, a contar do dia sena do referido i.ndivitluo, to do fato, providenciando14 de Junho do corrente ano. Acordeons esmurrando-o, porem" Se- para a captura du agre%or.

DESIGNAR:

De acordo com o ano 89
e seus parágrafos, do decre
to-lei n,o 700, de 28' de Ou
tubro de 194'2,
A professora, Eugeni- Ma-

, da dos Santos para, no Gru
po Escolar -Machado de As-
5Ís" de Itouuava-Seca, no

distrito da Séde substituir a
professora Jandíra Medeiros
Adam, que requereu licença
percebendo a gratificacão
mensal de Cr$ 120,00, çor
rendo a despesa por conta
da dotação 3.30.3 do orça
mento vigente.

"Tupy" e ;,Todeschini" de 48, 80 e 120 baixos

(Uma .,Hohner"; Tango de 48 baixos)

Toce -Discos
SUISSOS

Odeonolas de Luxo (em caixas)
e "PAILARD" - Pik-Up magnéticos
de supericr qus lídada - AUTOMÁTICOS

VICTROLAS
"GERMANO BEDUSCHI '_"c

.'_prefeitó Municipal - sulssas -

l'LJUIM UE CEJ:{�S
JORNALISTA HONORA-I

'

TO TOMELIN Dua� xicaras de passas de
De sua viagew a Capital' uvas, cem gramas de casca

do Estado, ondf' foi tratar de de limão cristal!zada. cem

assuntos ligado, it administra gramas de laranja cristali
ção dest� jornill, r:egressnu z.a.da, cem gramas df' ma�l
ontem o nosso prezado Di- teIga, uma xicara de fan

CUItSOS - Primário, Pré-Ginasial - Ginasial, e eten· 'reto:r jornalista Honorato To
I nh.a

de trigo duas colherinhas

tifico- Exame de admissão em qezemebro e fevereiro. melÍÍL de fermento em pó, uma

_'__
" AuIu DIURNAS e NOTURNAS -,--

" I xicara de aç.ucar, çinco o·

:».- ....... aexual --- Pecam ......d" . '«';Xl'EUIENT� DUiS !SAN- Vos batidos, meia xkara de

Cos i melde abelha;, uma colhe
I rinha de noz ffif'scada, du-

Segurido COmllUlcamos zentas e cincocnt� �ramas
que recebem-os. ontem, 'os de nozes, rum .. MIstune as

,Bancos loca,is njo darão ex� passas de uvas (.�cJI!. s�rnen
,

·pediente nos dias 29 do cor fes), a casca de. humo e a

'rente e aio de Jalho, para casca de. laral1Ja - cortadas

Fabri.- efeito de balanço. I em PJ�dacmho� pequen�s, a

mantetga, Q InIolo de pao, a

farinha de trigo. o f�rmen
PARÁ O SEU CARDA' to em pó, o açucar,. a noz

PIO moscada e as nozes pIcadas.
,

I Depois acrescente...lhell o mel
O MENU' DÉ HOJE . oS ovos e o rlIDJ. Çoloque
AUKUZ DE NAPUL}!;S a preparação numa fanna

untada com inaI'teiga e le-

1\,feio quilo de arroz, cem ve-a a cozinhar em banhe

gramas de manteiga, quatro maria.

.

Casal sem filhos procura 3- Pessoa competenté, para dirigir' a seção da
lugar apartamento. <!u quar- -cação de cabos. le P�. ' \.
to em casa de famdia. , I Pagamos bom ordenado

Pax:a informaçõel!lJ dirigir- .

.

se á este jornaJ. S T A E D E R L E & C I A.

Vénde-se 1 barata D. K.

:,'lli��O�����I�����' Procura-se 'empregadooU com o Sr. Angeltno, pon
ta Automóveis de praça.

I I Rapaz 'de bôa falniIia� de 15 a 17 anos,

I
e�contra colocação na:

,.'

,

'

lata Ho.adel

pu. 15 DE NOVEMBRO, 801

DECRETO DO DIA 18
DE JUNHO DE 1946

. O Prefeito Municipal dé
B'lunienull Resolve,

CONCEDER EXONERA'-
ÇãO:

-

J! '

"

De acordo com o:mO 92,
parágrafo 10, letra a, do De
creto-lei ne 700, de 28 de
Outubro de 1942,

A Silvia Oliveira" do car
-

��ó 'da classe E da carreira
.do ,Professor Cômplementaris

. ta, doQuadro Unico do Mu
nicipÍo '(Escola Mista "Prin
cem IzabeI" de Sete de Ja
.neiro no distrito de Itoupa
;va.

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

ATEN'CÁO

- --

_AUTOMO'VEL

DISCOS

Casa Willy Sievert
- Rua 15 de Novembro, 1526 .

Colégio Parthenonl
OFICIALIZADO

4ua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.19z; - Curitlb�
Diretor: -:- Dr.' Luiz Aníbal Calderari
Internato - Semi-Externato ti Externato

ProcuraDlos

BLUMENAU - ITOUPAVA NORTE

SOCIAIS

I
. ANI VEWSAIHUiS colheres de queije ralado,

UIlI pouco dg salsa, rniudos
, LOTHAR SATT;LER de aves, uma cebola, um

I '" pouco de vinho branco, azei
Transcorreu ante ontem a: te, sal pimenta uma cenou

. passagem do aniversario na-' ra, Prenare UUI 'arroz cornurn

I talicio do estimado ci9-�H.i.ão, Deixe-o ficar á parte, para
sr , Lothar Sattler, residente

I
secar bem e, ennuant., ís.,o

nesta cidade. refogue numa frigideira,
com azeite e manteiga, a ce

Srta Ilka Maria Brack

"bOla,
a cenoura cortada

",". (�epois, 05 miudos . Ponha
A efemeride de ontem assi rro refogado, pouco a pouco
nalou a passagem do aniver '

o copo de vinho branco o

,

sarro. natalício da. gentil se! sal e a pimenta, para for
nhoríta 11ka .Mana Brack, mar o molho e deixe este eu
.residente nesta cidade. grassar. Mi5t{ll'e o arroz com

a manteiga e o queijo e ar

rume-o, bem quente, numa

travessa em forma óvulo
Encontra-se nesta cidade, I Depois coloque no centro

á serviço profissional, o sr.' os miúdo, e o n:olho, enfei
Salomão Abbude. ativo e 0-

.

tando 'por cima com a sal
perr..so fnspetor Geral nos Es-! Su piçcad�,.
tados do Paraná ,e Santa Ca
tarina da Aliança da Ba:hia
Capitalisação S. A.

\ílAJANTE&

A SOBREMESA

Vende, se ineJustrla
Pequena industria em pleno funcioname�to, fa

bricand() aítigos de boa aeei,fação ellJ tod(} o BrasIl, ven �

• de-se' O motivO' da. venda �erá explieado' a06 il1teressadm,

I' Para maiores detalhe s, escreve á "INDUSTRIA"
Caixa Postal, 144 � BLUMENAUAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carta

No entanto, :1 vossa pa
iria tem rasões de estar rece
asa. Sabeis que a América
tem estoques de bomba ato
micas, que cs U}lleriCanos
não gostam do comunismo
especialmente ch, comunis";
mo expancionista e milita
:rista . Vós justificais a ex

]Janção dos planos secretos,
desi�nação de agentes para
espionar e faser confusão,
com a alegação de aue não
vos sentis seguros. E ha aI
guma verdade sob os vos

�os receios, cOrno ha sob
os nossos e, mais do que tu-

.�

TSZ =-=t

aberta
DOROTHY THO..r�Ii'80N do, osb os receios da In-» ,a força nunca mais d .ve ser Sabeis ,alguma ccis- a 'ao homem UC:1U;O

giacerra. usada como msrrumento na respeito da murgnaçao das conu.çao eCGlh.ú.iL:Ú
Copyright dos '"l):fu:'WS! x x x. pounca nacional, para que iuaes oeste Inundo O!'

. glfC,l.hl iue"lO".\'U, �u·
Associados". '! .exerc.tos ",esquauras e ·aVl- I U.ha� ein torno ue vós e as p.i.vjJl'ia" iúeias queI Contudo, tendes o mundo açãomilítar '{ �.or.que sr. I vede a: d�struiçào desta guer bateis dounnaui-vos o
NOVA YORC via radio! em VOsso poder. OS VOS60S Byrnes, nao pleiteais a aho ra e a uetruíçao que conti- fito e o ódio; a,', ambíç

_ Senhores: Esta'is reunrdos l inmigos estão. completamen lição. -'universal dO,s a,'riU,
a- II nua com a vO';'a miserável cobiça e a'paixão do J)

em Nova Iorque, com o a-] te derrotados, esmagados e mentos e a fiscalisaoão da, "paz"; 'tritura os corpos dos
poio e o consentimento do

'I'
desarmados.

_ _

O � N. " U. nara o' cumpri, 'A vossa paz é homicida. mens no sólo 1>;11'[,,: env
povo do .mundo do qual de 1'01' que, entao nao vos mento de umale: ínternacio 'Na Europa, a força da' VIda nar Os campos?
cor_re unicamente toda a au ,desarmais ? O vosso gover nal. que proibisse a fabrica se estanco ao corpo das mu
toridade que possuis. Dele, no, sr , Gromyko, propos çâo de um unico tanque ou lheres, cujos filho, tem Io- x x x
recebestes o encargo de ali em. certa OC�SI�O, perante bombardeio, O armamento 'me ou não posem sel':àma
cerçar esta terra na paz.. a_LIga das Nações, a, a�oh de um unicn navio ou a- imentados nos seus seios ex

Essa missão não está sendo çao de todos o� e:;ercllos, vião, o uso'de um unico la-! tenuados. Elas enterram os

cumprida. esquadras e aviaçoes do boratorio para a nrodução' nati-mortos, gratas a sua

No momento em que es n�u�'do. A propó_:;ta do �r. de bombas e venenos para morte, Tiram O pão das
crevo estas. linhas os jO;r!- Litvmoff fO.l, entao, rejeita a destruição das popula"'l bocas famintas para nutrir
nais me dizem em manche da. A RUSSIa, naquele tem- ções ? os seus pequeninas, imagens
tes: "Espera-se R.enbida Lu 150 "era fraca. Hoje, ela é Pensais qUe s!'.ia cedo de- vivas da inocencia ,

'

ta na ONU, em Torno do forte: E: por isso qu� não mais? Quereis esperar até Iirã". Quando liguei o rá- repetís � prop�sta, :;OlS por depois da próxima guerra.
dio hoje á tarde, espera-va conseguinte, hipocritas . Hipocritas ? Isabe],': de acaloradas discus- O vosso governo, sr . Byr x x x Pensais que. "ão os quar-
sões sobre o caso da Espa- nes, promjjveu um solene Sim, cavalheir os, estou in teis e Os laboratorios que re

nha, De fato, podemos es- tratado assinado po todos dignada. 'presentam a história ? Es-
perar discussões sobre qua os governos, no sentido de

I
_...... tais errados. A história co

se tudo, menos sobre aquilo jamais recorrer fi força co, meça com a vic;la e a vida
que nos deixa a espera, qua mo _instrumento da politica I V E N D.}<� - S E I começn. com a mãe. A vida
se sem poder respirar, isto nacional . Com base nesse1, 'VOs exorta e vos obriga a vt

é, aquilo qua cada um ou tratado é que o Estado Mai, Um .te�reno, situa_do na ver, o que significa' a agir
todos vó, fazeis para acabar ar alemão está sendo julga Rua Pla�l' Informações nes e a corresponder as mães
com a guerra. Para isso é do em Nurernherg . Mas se ta redação, dá vida, que st,bem que o

que estais aí: para acabar '

f.rn supremo da criação é
com a guerra. ! a criatura humana.
L .

, '_) I' Qnal o ob ietivo com que
x x x !'modeis justificar perante as

l' imãos a continuação do Precisa,se 3 oficiais c

Percebemos claramente o I morticinio ? A guerra con patente, e de boa suare

que existe em baixo das tra racns, desde que a raça: para �bel'tura (te salão.
àüvilas" e d:ts "mneo-' seja a 'do inimigo? A guer: lnfol'mações liua 15'

ças á paz" que discutis. Per ra de classés cO,se insulto á !Nove:mbro nO 770

cebemos claramente qUe o vih. que cOlilprime a alma;, Paga se bem.
destino das pequenas na

ções não interessa a nenhmll
de vós. que representais as

grandes nações. As peque
nas uações mio passam de
'Deões do vosso jogo. Os
-vossos interesses são orienta
dos, não para a paz, luas

contra os outre,.
Todos vós e,bis COm me

do.
'

. Sr. Gromyko, o povo do
meu pais e o povo da In
glaterra tem lido os discur
sos dos governantes l·USSOs.
Vemos o vosso pais lutar

. para obter o controle exclu
5ivo de vastos esfados que
liuda tem de rusw e do seu

potencial economico. Ob- I�ervamos as vossas taticas
de adiamento na confereu-I. cia da paz, Não esquecemos
a vossa repelida alegação
de que estais "cercados de
inimigos". Sabemos que os

VOssos erercitos não estão
dimnuindo mas crescendo,
aumentados agora pelos no

"\"05 exercitos dos estados
-vassalos. Agora, em todas
as decisões, pesa a existen
cia de 400 divisões sovieti
cas armadas.

,- êste lombrigueiro
defende a saúde de seu filho

ESTA é "'penas uma das fone. ru&I por,que tamWna
a Sra. deve preferir o Licor de Cacau Xavier. para

cc>mba!er as lombrigas de seu, filho. Mas não é IÓ poriuo
que a 5ra. deve preferi-lo. Lembre-se de que o Licor di
Cauu Xavier, sendo gostOSO, não sendo oleolO, não exi
Cindo purgailte nem dieta" facilita o .eu trabalho: leU filbtt
C> tomar� com prazer, O Licor de Cacau X..,iu pode ser

tomado em qualquer mês ou lua. Di Licor fi'
de Cacau Xavier ao seu filho sem d,!�or.. X4V/t1' "

� �(JI/ /itKflO $ltf#J

���1*

xxx

A própria Natureza,
nhores, se levantará

'.

CO
vós .. A fome' rrustará
vossos planos. A exaust
o desespera vos olhe
COm olhos alucionado
COIlltm{S11l0 tornar-se-á
ditismo .. A democracei
uma palavra que provo
gargalhadas jocosas .: E
N. U. será a gr arde
cão, R negação da naz,
cooperacâo, da civiliza
da vida, se não conseg
mosde' ,

des acabar com- a zuerr
. As: mães .saham (Fsso

ai darruele a ouem a sua I

amaldicoa, norque é au

dicoa-ln pela pr ópria fo
da vida.

BARBEIRO

Ofereço para pronta entrega no Rio, d.e Janeiro, 1
caminll.óes com as segu'n-te:;; caraeterlsÍlcas:
MARCA: CHEVROLET TIPO 192-GUERRA ,',

TRAÇÃO: RODAS DIANTEIRAS E 'tRASEIRA
(2 DíFERENCIAIS) •. _.

I TRANSMISSÃO: 4 velocidades para frente e 1 p�
1'a atraz' (ré) com caixa de mudil� aextra e alça par
ligar e desligar tração dasrodas dianteÍrRs. .

]\fOTOR: 6 cilindros, inteiramente reformados n<

Estados Unidos da América do Norte.
I PNEUS: 7 x 20.

, ,-:'
,

CAPAGIDDE: 5.000 quilos ( De fabrica)
DiSTANCIA ENTRE .l!;lXOS: 158 pole�adas
CARROCERIA: INTEIRAM.ENTE DE' AÇO.

Os intere<lsados queiraM diri!!,ir suas cartas par
"CAMINHÕES .10" aos cuidados deste jornal.

� '_� '_D __

R�BERTU. GROS SENBACHEf
BEBIDAS

ARMA.RINHOS

I
F�RRAGK�

Co'méTcio por Atac."Q'
I.MPÚRTAÇAÚ ----' EXPORT1Ç.t",

1
Rua 15 de Novembro, 857 -- Caixa rMUt1. 1'8

}ILUl.\')ENAU

Recondicionamos
_ -,.:';::'

':':'-

qualquer tipo de bomba inj tora para c:úr il,hi
Hercules Diesel e outras marcas, assim c9�
motores ford. Consultem nos!:os·.pr{'qAS;":I�·:i!!r�I, Rua São paulo, 20 - BLUM�1��l.j(ç

'�,>:: ... ,,-� -----fs;����-�1�;:�)-?-·:Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Qu.�édaComíssãoM�nicipaldeP:r.eços?
VERTI- está vigorando? A

Comissão, .,1) foi vendido no mes pas por preço que lIm.s ccnv,',»
Municipal ue Preços nelO r,:

.

iUI) a ....1·'" lOU,vu Vvr !L-.;", -e ao venuede-. élS aiu n
ae-á contestar a llo:,sa arn. lJUJe esta a VUlu.:l ccm .v raz<iO pela qti�il lnuagami.·;Sempre procuramos e pro cerca de dois meses, a qual mação de que os mes1110S COI, .icrescuuc ue cinco cruzef- se a Comissao, 1Iunlc IHl .(�.

curaremos cooperar COlll os po teve por escopo estabelecer tinuam sofrendo a verugei. ·.iS por saco. Preços está cumprmüo {, :.i. 1deres publicas na solução dos: o .reajustamento das tabelas da alta, que a. cada -dia n.a � Bem tivemos motivos pa desitc-atc c, a li r- : I:',;iprontemas que visem o bem. de preços dos generes de pri acentua-se. Exemplo fnzar. ., prevermos, ha tempos que' dos .interesses do 'PO\'o,: '-I,; �estar da coletividade e os: meira necessidade. Agora te do que afirmamos". temes [pesar da super-produção do já está desihididc c: C.dlS;,1,')
anSeIOS da nossa população; perguntamos aos membros 'no caso do arroz O predub. ,UToZ nos municipíos v.zi- de tanta promessa. 'Tei';!
Iaboeiosa, que trabalha pela. daquele órgão, que se pro- alimentício que teve super 110S, esse produto seria Ian a palavra os senhores rÍ1eH1"':grandeza e o futuro da co- I pos defender os interesses do produção (sinã» vejamos � .do no mercado consumidor bras daquela instituição.

.

munidade blumenauense, povo, se o decreto que llroi- wan.dé safr� de arr?z no' nu
•

dando uma demonst-açãe e- hiu a majoração de preços mcipio Rodela) - cujo, produ
loquente do
seu espirita de compreensão
em pró] da estrutura da ci
vilização e dos princípios de
moral e cívismo da nossa

raca ,

A nossa finalidade consub
stancia-se nas normas do bom
senso e justiça e nunca es

morecemos ou não nos in
timidamos ante o' nrecalços
de insinuações malévolas,
controvérsias ou adversida
des luas prostguiremos na

consecução do nosso progra
ma de ação construtiva, se-

rena e sensata. IHoje temos em mente fa- ,

-:"er uma ref'erencla ao oh
jetivo da Comissão Munici-Ipal de Preços; instalada ha

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

Artigos elétricos para o lar

i·
Sortimento complet� e varóalo de LUSTRES, CTSTIÇAIS, GLOBOS e

.

- ARANDELA�.
t 1 �

f > '1 I'
.

.
, '.MATERIAL ELE'TRICO e�q::;a�a;::�ar:; a açoes de luz e orça ae qua -

�.
.

.'

c

VIUVA TEREZA

BUTZ�E
E FILHA

•••aa :;.i�biii4U' i!id'i�!t..%alElb1W.N',���;zr;::I:=. J*_&á.'A�{tiW

�ALTÀ DE PREÇOS CONTINUA lNA SUA
':. lill'jV;:;A \;A1t&I..I51RA

Pacotes com Vivere�
para os paízes . europeus Inclusive

Alemanh� e Austri-a
REMETEM SE COM TODA A GARANTIA

Infcrmações e lista de preços: �.

S C H U L T E. Rua Brusnue s/N° BL)1ENAU� SC.
diariamente das 8 ás 12 horas.

Caixa Postal, 132.
.'

ATl<lNJJ.I:'}-l::5l<l �UH CUHltESf'UNJJENUA.

PARA FERIDASI
E C Z E M A SI
INFLAMAÇOES,
C O Cc E I DR A. Uf.!.... h A S,

S, ETC.
..
�-�=c ..�

E fi r r B Z a �ul Brasileira
ue Eletricidade K AI
Matrir.: )oínville
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL)

Para a nOlsa dlstittta freguesia m3n�
tetnos em estoque:

Uma linha completa de' MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e bai
xa rotação, ele 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60' ciclos ,

._

2 MOTORES marca GRAlVIME, d.e 97 HP, 470 rotações por minuto' 220
. .

Volts, 50 ciclosI
Apal'elhos de anedtção

HUlHHAS para uso doméstíce e fins industriais: Marca HAUPT. rotati
vas" cOnjugadas com motores moncfási co, 1/4 HP, Marca LI
LA, com . válvula elevadora acionados por mofares. trifásícos de 1
HP, servindo até 50 metros de prcfundidade.

Orgão dos "DIA'RÍOS ASSOCIADOS�'

ANO IV -- Caixa Postal, .:5 J ,. NUMERO, 698.
. STA. CATARINk - Blumenau, 28 de Junho de 19·}6

necr �O' 2S!h;�' O� � elo fS e
-da {\ 9p .� [ Itca

'e

RIO, 27 (Meridional) ", taría de E,tauo: o .sr, Ec
Foram assinadcs, Os seguin.:. nato Carneiro da- Cunha, da,
tes decretos: confe-indo a Secretaria de E"tado, para "

Ordem do Crusero do Sul, consulad« de BOIlr.!, Co}:r�i.
no grau de oficial, ao ma- vice-consul ; aposéntand« ,i

.iOr Robert H, Brown da for sr. i.af'aycte C:l'vulh" e SU-
cu aerea americana; nemean va .

do. o sr, Danton Cnelho, cori --'---"-------
geIheiro comercial; le,iinan-
do o sr , Ramiro Eleio Sarai- j }<'ALECUIENTO
va Guerrei-o, terceiro secre- 'I

.

tario da delegaeü" iunb a; RIO, 27
.
(lHerldianal) .

-

O. N. U.; removendo o sr.
; Faleceu ontem em..São Pau

Oscar Pires do Hío, da lega- b o engenheiro Jayme Cam
ç.ão de- Bern:,l ln!ra a Sccre- {)€:!o FC1i.1.e"� U,;�lri!!ues .

_"
...

��r-.� �. ..

Agradecimentc)
A familia Guilherme' Butzke, dolorosamente "COIU

pungida com a m()�te de seu esbemecíde e saudoso- ehe
fe, vem, Por e",te intermédio, manifestar O seu' profun

i� do e sincéro azrndeelmenfo ás pessoas amigas e 'de suas
relações que auxIlIaraim .. ;el �'cúnfortarUm-na no nungente

" transe, assim. ccmo externam a sua gratidão' li todos que'
enviiu'nIn cartúi's e fOllOgr1.imaS de pezames, cnroas e
flcre,,; e acompanharam os reStos mOrta's até a sua nlti-

.

I m.a·
morada.

Blumer:au, 27-6-46.
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