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"Não p�J�elDo5 Isolar a Argentt'IIa dO res�,ô das nações
éilDerlc·anas ··P�.r.4uÇ .ãc;t� �Jullas elas 110 11.t·e�nlo'�·�.··ét.liLI1e,t.lJ:

DECLA,RAÇõES DO SH.·1 'l�ç:-:c" j)Grem,.cOl.n
?I l./.r.s.��.r..s.·i.Ç;l.;o· .él.�.,: umu.'rriJ.1t.e.;llliCa in?:SOL .tlLv01U .• -

'- ..,ltL.", '�",es. t,,�.'u ���"".�1c••o vL",-,-(:'lllã', e con'l
.' .

.

.Ó, z
Ó

•

I
�u b que a situc,çã� 11;ei11(;ra ht:;ci' que eSse plOjeto dé leiO sr , SI Blooul',. f;lIando

"

.t uütH._,h.CuiC • V sr . \_,lJX eonstltl�i ul!l"passo avancac»: \VASH���G.rO�. 18

(U'1 CON�El\EN_�;L\._.,.DO GAL. aos inemb. os.ue Lomité de !te
. Cl.·gl:!!ltOlL ao sr, L.JOl'l;C l"L'.a direção' .' l\.ntes ue sur

:

�.) - \\ ilharn LU!,:,,,,cr - � ON D�R nEGK:E, guif;n\entos>;.�n:mHesiou (rue l..ii:ll,.<ül �eP:t:tàIrient!) 1:=. l;,.estj<j, ó·sr. 'Sol H,�?6i�Lc1itaO representante democrur.co as' -Ó; dlfer�nças entre Os �. ra, havia te. to objeções li, I'W o debate s<>.bre aJJ�l einsr. Sol Room, membro do Co Entrementes, Q suh-secr�... tades. Unidos e �,Argentina ei de. cooperação nnlita- in via e�plicadó rio comité quentité das Relações Exteriores tar:o do Estado, 'sr;, J�ean; tiveram lugar.,> durante' o Te tcr-ar.icr.cana, ao que o sr , o p.ojéto de leHihhapor ohUnidos pretendem, com .pre-I Achenson, confer.enCI<:lU com gime .. antePio� a Perón , Ag!) dIocm respondeu: HQue CU ,I jeUvo unífoemizai os arma-
,: declarou hoje que os Estados' <). general argentino Carros �,ra,' .Perón é presidente da aíba nenhum". mentes e equipamentos (h�
: -v)a autoeizaçâ« <lo Congr�sso, von Der Becke, Q qual se en Repub ica Argentina e espe- h'1!�:ra' n?s paises do Herni';-
; facítítae armas :'l. ArgentII�a j" ... , (.".... ramos que acate os regula- DECLARAÇõES DE í

erío OC1?Cpta1, de acordo
'1 e aos de.m,�lls palses.da Amé- coStr[i JIio.s !E.�ta.dl>,S. ,Umd5:_s, mentes e dspcsições das Na- EATON (·".lll.·a petítíca adotadoá pelosfica Lattna., Esias deçlara- em carater sem-oficial. Não

_ .'
,

.

Estados Hnídc, durante af
.' obstante as afirmações em çoes Unidas e na Ata de O sr , Carle'fi:::aton, mem !:uerra. «ESsa lei - disse

, ções Ioram, Ieíta, pe!o .scr .. centraria, os circuíos autor! c C(\hapulte�ec". Re�ponden- :11'0 do Comité das. Rtlaçêes Bioom - -Iurá com qus os
&>1 Bloem perante Q Comité

_

-
,.

....•
. do a uma .lnt�pelaçao do re Exteriores, disse o seguinte a soídadcs 'sut-nmedcancs eon

de egutamentos da Camar� ,zados desta Capital expres- pres.entante Cü�, ':.sr , Bloom propósito do.assunto: "No i heçam os métodos norte-ame
dos Representantes, ao pedir sam que Q gen,eral von Der �XpI.essoU que !IUo podemos qUe dIZ respeite as nossas re ncanos paro. que, no case de
a aprovação do D'(ojéfQ de lBeck� -. veio para o�· Estados Isolar a

_
Argentma do resto Iações com a. Argentina, ..

a necessidade, pcssamcs . eoope.

.

das n:_tÇ(oes amencanas, por nova politica dos Estados U- rar com eles com a máxima
lei que diSpõ� sonre a c�pe U�i�os com o objetivo de ad- que sao todas �Ias do mesmo nido, se dirge para forma- eficiencia":
,ruÇ(ão milítlÚ' inter-amerlca- lo:mrIr armas para a,AJ:gen- sasgue. Bt verdade que. nos
na:.

'.

t�na. daYJ}os llle1hor· com as outras - ------

DE(LARIA:ÇÕES DO SR, :::SUL ,i:SLVUll1, ;:SUJ:U:(JG A
ii'iliLLJt.�cJ JJUb AltlTB.�J.ú"v,:r :NV PACTO

MiLiTAR L"l".l'ER 'A.,li...rtICANO

Orgão dos "DIARIOS As.<iOOIADOS
Vaj �er demit'do pr fi"�fO m'lís
lDthto prefeito de � �r t. Ca.t �riDa

O si:. Leopoldo Schramm,
" prefeito mais antigo de
Santa Catarina, segundo de
daração do Inesmo a nossa

"cportagem, acha-se
.

com os
"eus dias conbdos á frente
do governo do vidnho 11luni

.dIretOr: HUNU�ATU TU MELIN-'- Telefones, 1092 e 1391 -- Caixa P. 38 Cip�o��sI��s���ã substituido No primeiro ano de exis-
AN·O· IV

.

S t C tarl'na BI" �� de - NUMERO, 700 pelo ex-secretarj,') municipal tencia do muuk;pÍo de Gas
.

.

_ --'-. an a a ..
_' n,menau, _

I
'

sr. João dos Santos. par o ar. Leop'Jldo Schramm
,

j
O municipi" de Gasnar. registrou ri arrecadação de

t . --. foi. c�e.ado pOr ale do dr:: C:el Cr$ 60. OOO,UO t hoje acha-se

n'!!l � ifr ,,:,-�;' Ansbhano Ramos, entao �n orçada com a' elev_ªda soma'. �:-! -",' '. ., .

-'.1
ierventor d.o E.'stado., no.

dIa d�, Cr $ 300.000,00 vossuin-
7 de março de 1934 e insta do em caixa !l imvortancia

� lado dia 17 do mesmo mes de Cr $ 80.000,00: O go-

It!� ;:'\ I' e a nonú;açáo do sr. Leopoldo vemo Schrarmn registrou va,...

"�"'<J� Schramín. foi feita ainda. na rias ohras, que atestam a Cli,
lucasião da cdacão do -dito pac'c'hde de' trabn.lho de seft

1
'. . II municipio. Anteriormente o primeiro governante.

ças. para cont.UZlr 30 gover.
no, d�ntro. do critério geral.
abraçado 'pelo governo, Li
nhares ') desembarf!.ador Me
deiros Filho magistrado in
tegro, mas pessoa ge irrestri
ta confianca dos Ramos.
Foi o bastante Dara que, em

Stã. CatariU3.. se 2Qris;e u

ma das poucas excecões ao

principio de rtgeneraçãe .,.,0,
lítica, não porque aquele
juiz não possua admirávei
qualidãdes morais, mas vejo
fato do sr. Nereu preteIÍder
apresenta-lo; levianamente. EXISTE CO:MISSÃO DE PREÇOS E MBLUMENAU?;
como animal domesticado, MALARIOLISINA a Cr. $ 20,00, 25.(10 2G,flJ, 36,00Ie'Vai dai, ::1 nomeaciÍo do sr. 4{),00 O MESMO VIPROLüiz Gallotti,- catarineme Í-

sr. Schraml11 ex;::;: .:ia a fuu
ção de fiscal gernl do muni
dpio de BIUlI}enau, a Que

pertençiam os distritos C 1}oje
municiD'o de: Gaspar. E)j
rama, Timbó, Ucdeio e In
<laial.

o s.

lustre, figura de relevo no A nossa reportagem colheu só con1 {) reméd';, i�;"''l, mas
ministério' nub',,.... �prlerat ontem nas farmacÍas locais, com Os demais, l'ephmTl cri
para interventoria de sua ter para simples observações, o .tério existe co:n ()� rl!'odutos
ra _ O fato irrit:>u nrofunda- meCo do afamado rem,édio mais essenciab e resta no,,: ':0_

;,.....c -,-_--'---,-,..-,--'---,- I mente o "gauleiter" lagea- combatente da malada, doen mente UI1'!] cous:) n() . f;-
" .

'n d sorte aue O sr. Gallot- ça cP.1e mais !ifas,sa nesta: co- mento: existe a Comi,;;fío

P ,tt :>...�hna(lo· das melhores in muna, e qual f_cF a nossa de Preço". e111 Blu;"encH ?

rocura-se tencões. foi recehirlo � ferrn surpresa ao ,gN'lflcarmos ..0. .
. �:' ,

-

e

.

fogo pela oligaroniH "h3r quanto .varia nas diyersas far e .Fr�d VI.
.

Stm!,'J-'(" .

.:!
o

, riga-ve1'de", O' <f. Iven< ii" �ádas o prec<! do .cItado we- PrIm�lro um. f!o� d're:'.: .". "'1
A"

. ....
l' d:rpt r .:In "..... dlc" .....ento. e ld'1'31- conteu- FahrIca rlp -Ga,tas

. .A. . .iI,., ,

r"lTHl nn-e �o ",

"'�I
"""."'� .. . -,., fi" .

, 'i "':1' �" ..1 uta''''';'' dos. An.rimeira a SE'T 1)rO('.... Henng,.a unlCa na ,"lr�,e:'mIl au va e ue (} r s -,,-
'. ii d SI' d d l"".

nortantes commmhias, �ssl."'1Irada.lln.for.md�u (fuCe:.e2·n5.0POa- pOanhuI'a' t;.,.�onsl;:�nal· °Sch�r�i��>(fuce nrO Uw n r-li) , e. \..:U A�.. •
.

comà pre�tjgi�do membro las ..demais mi ordem segun- estabelecimento qUe h"P"'1
do Conselho' Nacional. de:'te: 20,00, 36,OQ c 40,00. Não sobrem�neira Q nosso �ltl'
-Trabalho a desnei.ío de haver, - - - - - comerCIo.

prestado' jncal�ulaveis servi' REGRESSARAM DOS ES- Os ilusb:!? viajnntes .den�o"·-
COs a volitica nereusista, nos TADOS UNIDOS OS SRS .Iam-Se cerca de dOIs mese'
dias mais dificei�s, teve logO! �REl) P""�1�0 e. .

na América d.o. Norte, tra-
cortada sua indicacão para I liRED \'II - S I1N(;HE� tando de negoelOs que se

à chana de del,utad05 fl'de LIN prendem ás firmas que re-

rais, p_êlo f�to de haver acei!
.

'.
. p,esentam.... .

to o canto de secretArio (h De SUa Vla�em aOs Esta- Apresentamos aos dlStin-
Justiça do govern.o GalJotti. do UST'Jdos regressaram sex- tos cavalheiroS os nossos cum

,

ta-feim ultima . os di�tintos vrimentüs pelo retorno a- es

(Conclue na 2a. página) cavalheiros srs. Fred Hering t,a cidade . ..:

p_
da

"ii'"QUEftEMISTA" NERE U RAMOS UOV_f!;RNA' A'
8TANCIA,· POR. CORRESPONDENCIA � O SR.

, '. UH} RAMOS, IRMAO DO LiVJ<.;·!t Fl'..Il:il:SE1Jil:S'i'A,
IlJIPo;r;:; OREGIME DO "CIi,E OU ,M.UJtJ{E�' -

tOM OS DIAS CONTADOS O 'ATUAL INTER
'VENTOR - o SR. NEREU NÃO DESEJA A
EXTINÇÃO DO TERRITO'RIO DO IGUAÇú,
PARA NÃO CONTRARIAR ° EX-DIDATOR
- o P. S. D. QUE SE PREVINA COM O.
SEU LIDER - EXPECTATIVA DE NOVA
1JJ!.i.K1W·1'A: .. - E DESTA VEZ o SR.
LAURO LOPEg:-LEVARA' A MELHOR -

o CLERO E O "QUEREJ\'IISMO"

Escieve "Resistencia": rianópolis, 'as cousas pela fa
O longo e torturado peria-

I

zenda dos Ramos não andam
do. de densa treva ditatorial: lá cb.tlirando muito bem.
Cdóll em. certos espiritos ó' Quando as forças armadas
cômpleXo do màndonislllo, sentindo Q pensamen,to da
d; qual ainda não lograram nação, resolv�am liquidar a

se:iiberlar. Nâ presente cor ditadura do sr. Getnlio em

ce&pondencia, acabada de re- 29 de outu1lro de 45, o sr.
ceber por via aêlea de Fló Nereu Ramos l}uebr9u l!ln-

Divers.os

Pràticosde farmacia
Informações com a "Drogaria e Farmácia Ca

tari.lbtse s. �."

JOINVH.E
BLUMENAU
....LOKlANU'}'U LIS

O d
' iE ...

n . e esta l\ cnteno
,(1 venda de medi

.comentos?

I
/
/I//' ./Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

em. Radiografias de�tária5
quer txâme médit'o

Bl'usque' S/ll 'fel�fone

. -

M�,�rJ'2': .]OíDV:.:lle ...
(S013 ADMINISTRACÁÓ DO GOVERNO: �EDlmAL)

• ,

\ • ��

._-- � ... �_ • �"�7_

'I ...�: ••

Pa�. �'a' ..ij�r[-"c::. :.••'tiDta .':.�:. ·f�.elll�'ijJ ....ao..

ti�n�Ct...;Z:lt�:���*���
.

"'�, ��"" ,
,

'!la�,!çaft; «re.l�97np, pa.ra"�O/38:1l�t8 •. 5C 6
.•.2 MOTO�ES .ltla.:ca; GR�,. d� '$ti? "B�t ,470 J:otaço..

-'. .... .

.

Volts, 50.ciclO$ s.: :
: '1."

.• �pateIÍtOs',.,e�j_ _

UOMUAS ,.ra ..

uiQ .iI�i(!o·· e
.

fin�r industriais.; ;�a�a.;HÂVP'J\
..
'\'Ot�i;;

'tiS;) conjugadas ,'. eem -mott.res mónof�cUs-�/4 'HP,' M'atca LJ,';"
l.A, cam válvula elevadora aeionado& p�r :motores trifásiCOs de':r
.Jl:l.\ #e�ndo.até:5G. metto,Fde .:profundidad�. _,"',. +"_::

.

-

'" _ _. _(,:�.� .,,;:.,,�,._ ._����_::��::_.�_;-i�., .": ,.�-_�.t.:: .'.�.� __ .��:�.�·:..��';'�·'���-':_';�-��{i>�:-"-'�":':--:':;. ,,'
À rtil�S'" �I�ttl�qs pa"á �'I o":,:�a'�
SôrÚmêhto' �oIllPl�to .

e :vaéiadO de 'LUSTRES, CASTIÇAIS�' :':.tioLOBÓS
' ;
e

.... '. '.. ....: .,.... ARANDELAS.. .

UATElttAL ELE'TRICO em geiaI para illStalaÇÓes de luz � fo�ade qual::- .
. .

quer eapaeidade
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Dividido o F.. S.' D·. '

(Conclusão da 20.. pagina) ,hal Ramos; do (,uir�, a força' distas do �r .,,'Ni}reu.• e os pes ,I·

. .,' .'
apreciavet do. clero. prepara '''edistas dó' clero, s� empe-j UEB,.�D.AS

·

besa, astuc.ose c. servIl,:�o- te,:reno. para �l bomba ate-. namem lutas domesticas, ga
.' '. 1

.

-.
.'

me,lU qUe na "Ida peritíca mica de.candltiaturu do sr , nha terreno candidatura

til;j
.ÂRM.""l'o1108··'·'�·''-'-;_;·'" _--'

está pr.eoc�pa�o, apenas em ürland9 Brasil, eleito em vir sr , Irineu Bornhausen, con- ,

" /, 1'ti:l(RA"�
,

'

,VIVeI: 1! tdpa Ióra á sombra tude do prestigio íneontestà didato udenista ,

.

i�' C ó m é t'C lo
.

p r A t ',. .

.:

mqrna.. dos detentores ecasio- vel do ar�ebi�po :inetropoli- . ,Inumeras' :urpresas'. nos re
.

lillP.V�:I.'Á.ç.. ·.�Q ', .,.•...... 0_.'.';__,f' .

a .c "

&.6' ".'1�?;i.\...'.:'� "

nau do poder. Houve; real- tano de Ftorianópolisx.D, Jo- serva a potihca catarínense
-v

mente,
.

uma
. j�prOnu�cl.·.a, ,aq.yim Domingues de Dli- ond.e tOd()S·.s.e pre.parmil p:i.�.·l· .•1'

. ,Ru_a),5 de .Npve.m.bro; 851 .-'-"; . CaDa p.....\ II>'

,�as-. Q solo cata.ínense fiCOU verra, '. ra mostrar ao sr , Nereu Ra-.,
. -.'-'_" . 'l-� �"'. U�r E, N, A: P ..�

_.'
.

tingido de sangue fratricida,' O sr , Orlando Brasil sain mos que ele 'nãó é derrétadol .

.

'

.. '"

no c.Q.�prl�e.nÍó: de' ordens' do. de gmanuensa de medes apenas no recints da cons-I �'--�-'''';'''''___:_'----'-_;__-------';::_-_''::';''';''_''''';';'''''':'''-,-..!l';::::;::,::,'''.;..'......:...��

.�., Jl�tld��,�ret��nte de' Pa- t� rep,a:tição do �stado;'.· �e· tituinte .em razão de sua ,já '_.
. .. ,

tácio .•. ,EIs 'a.:verd�de,"du,- ve alucinado nas euímtnan-: mais desmentida inépcia po
1

P f·
-.

'·6" d J:
" -.

'J'li;'
....

ra. Mas sómentee, verdade, ciás neliticas em que se en.. íitíca, a serviço de :Vcáidades rt Iro· a
.

I 'er .a.ue', '�f â
:

u,:sti,a
OLIJJKR"Ê o 'TERRITO!- :'Contra.! ::nquanfu os.I.l�� puerie..

',','

RIO' 1)0 'IGUAÇU'
. .�

. .'.'."
.,

. 'Não·.g��éi�l for�,.pela l)�s!to'dá'qU'êdad�itono:da
\..

. quat aéabõu a monarquia Itáíía, que 14és' déssésse: 'se

g���o;�g�!����tú'::�oi]s�: 1 ecelagemeMâlhar;" flldai-aI'S'.·A. it�ii�a á 'ilusão

'

..

�e :pensar !;tif��ó a República "á Moríar.

t;'ld<l. o sr , Nere\ vivia a pro
'

'.", . ,'.'... .'
qUe o povodapeninsuía vo- Qll,aIldo a gente's� acerca

mekr a éxtíncã d T
.

.

2
..

'

C O
..

V O C A ç .%. O·
.. tada tmacjssamenfe contra dos c.ínquenta a

.. no.s e se tem.
tõrio do IguaÇúQ'ás

opo:U��� .3;..l�. ..... ft. as instituições que se depra longa epperiehCia da vidá nu

.ções interessadas" a fund�' A!SSE.I\'iliLJ!tJA HERAL,iEX'l'HAUltmNA.'lUA
" varam até o fascismo. hliça, as formas esmaecem

nessa reivindicação, "". .

Supnz que seria um. pro- diante lIa suhstanêia das.

-$enagor e Ii�:�r da' maioria ,. . Sãn convi�ados os SrS. '. acionistas da "Teeelagem nuncíamentz, cabal, .UDl vete coisas . O que eu .prefire é

Q. refendo politico recusa" e Malharía Indaíal S. ,'A.'� a se reunirem em. . Assem- dito '<s�ni ,Tecurs�s, .apoiado a liberdade, a .Justiça' politi-

· �o momento, patrocin'ur tão i bléia Geral Extraoidinuria a se .realizar no dia .'10 de muna Imensa maIorIa daQue ra e social, Q bem�estar de

.�usta causa. O pessedista pa' julho do corrente ano, ás 19 horas, na séde sceial da mes
lcs que receberam 0; aEfra,,.. toçlos\ 'E' bom o regime que

ranaense. sr, Lan_ro .Lopes, en I' ma, á. n::',R F'lorian'o Péxcto s�n., dccta cic!ude de lndaial vos da Casa, de Savom f" de �mtopor�ionà 'esses bens ineal

frentou-a, deCIdidamente, para delIberarem &Obre' a seguInte Ordem do Dia: "eriam, por isso mesmo de cll!àveis�
.

.

contmIdo com o apoio inte- .,... ,
- rep,ud!ác-1a nas urnas.

.

. .

Há .·tl smonar(ruía:� 'in�re-

gra! de sua banca_çla e com 10) - Aumento do capitaI'social; Creio que a t',pectahva do sa e escandinavas 'e há as

a: assinatUra em peso da U. 20) ;. Alteração dos Estatutos;' mundo eg�edia ás condições r.epubl-icas qUI� l;ós conhece..

D, N. na apresentação da 3c) . Assuntos dive�os. da cu�turª,' dá porção maior mOs', Pelos meus ideais'<dc"'

competente emenda consti-
do eleItorado. .'. 1110craHcos serei senipre re-

tucional. INIJAIAL, 24 DEjUNHO UE 1946 J>ub!ic�p.o. Não cometeria ja

O arbitro sr.' Nereu, mal JOÃO HEMMINOP Filho'- Presidente 'X. x X mais o,crime de Cesar.

ctlrz_do da tremenda surra ALVIN .RAUH JÍ'. - Gerente"
.

,
.! Mas reconheç., que se .po"

SUe levou, fiar ocasião da e,;.
Humberto II regateou, no de ser lllonarqüisla' em nom�

menda Mangnheira, vai 80-
ultimo momento,' mais a1gu de princinios e c<lnvicdóel>

freI: às azar�s de 'uma -derro. B�i>lII"I�h�·iIt"d·t Ir� .. a- -'"5 S
mas horás no. trono; Teria qUe não repugnam a Uina

t):t. a firÍl.d� servir ao seu a-
"..� ""il! iL '" oIl, U .iIi.IiU! • ., .• A. sid,? tão

.

mais digno e tão cons,deneia cívica bem for-

mo Ge.lJIlIo, que faz questão'
maIs belo reconhecer pron· mada.

.

ferrada na manutenção dos INDUSTRIA E COl\lE'RCIO DE CALCADOS E AR- tamente a vontade ,po'PllJar.

Territórios, por ele criado., '. TEFATOS. DE COURO
-

"

i Uma .saida airosa, um 3- AUSTREGESILO DH

na prolongadll noite .. da dita
'deus viril; uma palavra de ATHAY])E

\ <Lura. ,Não t�Íi1.05 a men<?r du (EM ORGANIZAÇÃO) despedida que tivesse �ran- ----.----;.

• -v;1da :Lauro Lopes levará a
deza e dés&,e ao regime um UMA • GRANDli;

.

FONTE

�ne!hor _.é se1"\rir�'i. melhOr aos Não t�ndo com1?arecido numero. legal de subscri- fecno .digno dos· mÍI anos de DE LUCROS '

luteress_es catarmenses que o tore� d� açoe� da SOCIedade aci!lla mencionada para a poder da dinastia. .

..sr. Nereu e SUa turma de, reahzasao da Iseg'.Unda assembleia geral marcada para
Afinal, tudo acaba. e é da E' o titulo dlJ in.ter�s.!inte

fantoches, levada para ,o par ! 2� de JU�o do corrente, os �enbores subscritores de ações 1!abedorfa COJ.1lum qUe se de folheto que se envia gratui-·

lam�nto. A cousa esta por' sao c0I?-vwudos a se reUllIrem em assembléia geral d03 ao fim uma magnitude mo, t:;mente as pes't>as' d9Jnte

pouco. s�bscntores pOr essa segunda convocação, IiOs escrito- ral que o faç.a lembrado, nO!' e dOs -ec-l;a·'�Os .que . de-

r�os da firma Bernhardt Irmãos, á Rua João Pessoa, nesta com respeito, 'sejam ganha:r ,mais; dinheiro

c�dade �e B1ume�au, ás no:re horas do dia 6 de Julho pró. 'X. X x, sem
.. J'lreju!zo (le 'Jutras <')<:'1'-

Dm,? Vl,?douro ahIl}·de del!b erarem sobre o laudo de
,paçpcs. Escre,'er URra. RE�

avahaçuo dos perrt.os eleItos em assembl<:%. anterior e Recebi algumas cartas, de STlID?D - ":"1;,,::' pllé"!.l

sobre a condituição definitíva da sociedade. • pessoas 'pedindo-me,':'l pro- 16iii - �,,;.;"'Pan!"·
,

Pagina 5 • i.'t ,'4;... ,'i. 'O
-',k-;:;'M.!"i"J:'iI\:, -�•• _ ...,._ ,

: .-,-.
·

-;<:,·•.;;,�.;.�_;.::.:..··rl�· -'*=*7";ê'$"(�.

'.

i.'\.

·-tl-lUE-.K.h:MllS.MU" D.h: UM
LADO � CLERO DE

OUTRO .. ,

-----------'----------__:...�-

A questão· das candidatu
l'as qo '�verno 'Catarinense
se agIta. _ De um lado, os re

man_e�.centes da dítadUra in
shtem no nome do sr. Ader-

BLU1ffiNAU, 24 DE JUNHO DE 1946.
Os organizadores .

'

BERNHARDT, IRMÃOS

AS AUTORIDADES CHINE
8'AS ESTÃO mspos
TAS A INDENISAR AS

,

l"AM.IL1AlS· 1J.h: !tUB·-
SUS

.

AGK.h:D1DOS NA
MANDCHURIA

. ."

Escola Tecn'ca de' Comercio
Re�IDgtOD do Paraná;

"

,

(EX.F�ÇULDADE: DE\COMERCIO Do .,PAB.JrA/),
FlSCALISADA- PELO GOVERNO' 'FEDERAL

.'

"

OIANGAI, 29 (United) - Rua Comen�!ld�r Araújo nO 17&. Forwe., 1192 • CurlUbi
As aut<>ridades ®vieticas' - Diretor: Dr. I·qlz AnibaJ Calderart .

tm:rtesbtram junto as autori INTERNATO - SEMI�!l.xTERNATO .• EXTERNATO
dades chhieSas Confia � Os in CU1l!JQS: Admlsslo - Guarda-Livros"'� AuxlUa.,.·a.'

ddentes. <!e que, foram, vi·.
' ,Administração - Datn�:� B,titeraoKl'.til'� ....

tlma� viajantes rUsSós' em A.IM DIURNAS e NOTURNAS. para .mboli 0If IIQ"
Chan-Chung, em fins de A.ta. a'hllsu de Batllopafi. • JlIteDOIrift.
l'rCaio, As autoridadesP chi- ---.,..._ PeetIIl -.roA;••_

. .

neSas :;tbriram Í.Qquerito, pro
.

; Ih

CUrando... os culpados dos a-,

!'-entados e estão dispostas a
•ndenisar as "ntimas. feridas
ou lesadas. belll como as fa
cEHas dos l1_l0r1:0s. As agres
soes foram provoéadas ,llelà
copulação ,quando da paroi
da das forças comunistas que

.

(){:upavam a cidade e· a reti
mda das forças nacionalis- .

t..-'lS da: capital �. Mandchu•.
�a�

.. . .

I

. Pessoa
.

competente para. dirigir a

caçá. de cabos le Pás,
.

'.

..

Pagamos' bOlnJ ()Jden�do

seção 'd,a ·Filbd� I
, A

I:
.

. �S T A E D E R L E &' CÍ A.

BLuMENAU • ITOUPAVA NORTE

nUlJlinrU

:�tlny"�' "To'deschini"ide. AP,. 80 '�. ·�o bAheqs'
. tJrrR .,Hohner": T!lif.';;'o d,. 1" ra''''os)

"

.:,.

:-;
�

< ,';;.<�:

.

'O�l�"riolas dr'
'-'i.·,

,

",'
. .PA1 \ ARDí, .;._ Pik-,1"r 'n,afir€Hc;if,;

',
....Uf'f' iÓ; qtl:�.li'dadf> ..:, '�ttfO.:,'MÁTicos

.

.

_"

-
.

"V
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ContlDua o desleIxo na E�t,l ;..:da de F,rrc �. Catarina

��:nnpar�h� H -; er

I". ·.o...·co.'nt.·ba·o.· que prcc.edía t.ido de arnenísa-a situa...ão
d

� Da firma acima, recebe-.'. Oin:JDg'o a tarde de Barra do de dezenas de senhoras, 8- .

"'C��budo, 'a e.stá cidade, companhadas de. fiíh.nhce mos a .sçgmllle comuntca-

�. cinco vagões super1ota-1menores.'
ção: "

.

;.ii d c "Temos a grata satisjacã.,,� .;: t;. passageiros, com apro �. 'om .. descarrilamento de levar ao cenhechnento dex)'�adameI1!te 400 pessoas, es do trem de. carga, nada me V(v). S(s)" que, em datatacwu.ou .

em Encano em vir' nos de cem metros de linha de 15 de Abril de 1946 e emtpd.e dt descaruamento ue

J
foram inutilisados e os pas- suceS5ão ás Firmas' H. Hemum. trem de carga nas proxí sageiros diante da situação -

mer e \V. Sasder &

Cia.,�4ades daquela estação .. I tveram que de desdobrar no Ltda., estabelecidas nesta
, ' �Usou �ndignaçãfl: o . fato sentido d� concertarem o te

p:aça •.. constituimcs uma so
�."� ,direção da_:�st�da moa eh?, � afím de que 06 eo� eiedads anomma, sob a dens
trar com�'Ieto de�inter� pe b,?IOS pudessem preeegurr minação de CO�fPANHIA
l'a�t.e ao' acontecdo, �tlUito VIagem. HEl\fMER - INDUSTRIA E
eltlbõi-á o ageílte de Encano 'f .. Que p�va �ais evidente COME'RCIO, tendo por ob
t�do' fizesse pára que fossem do desleixo em que se encon jéte os mesmos ramos de. in
toliladas provideneías no sen tra a atual via ferrea. dustria e comercio das fir--

mas que .sucede, 'assumindo .

estg sociedade anonima a
plena responsabiíídads do
ativo e passivo das firmas an
teceeoras ,

Os atos de SUa constitui
.cão foram arquivados na
MM. Iuntn Comercial deste
Estado, sob. No. 6.398 e nu
blicados no Diário Oficial do
E<+-..-J" de Sant:-t Catarina
edição No, 3.225.

'

Na esncct l�; vu, Dois, ' de
continuarmos a merecer a
consideracrío sempre dispen
sada ás firmas antecessoras.
rogamos tcmarCem) boa nota
das assinaturas dos membro",
nfl nossa nrimeira Diretoria
p valemo-nos da oportnnida
de nara apresentar fi V(v)
S(s1· os nrotestos de nossa
eTe�mn� f'!'\..tima c d:stirita con
sideração .

o DESl:AIUULAM.KNTU DE UM. REM DE
CARGA MOTIVOU O �TRAZO DE DIV}<;tt.-:;AS

HORAS DO T1{El\:I DE PASSAGEHWl:i

Orgão lIos "DIA'!UOS ASSOCIADOS"

ANO' IV - Caixa Postal, 3 8 ,"" NUMERO 'i00
�-'��--'-'---'-" - .-��-- .. -.,._------�-,._._ ....

a,TA. CATARINA - Blumenau, 2 de Julho de

diapor
Dedlara o "Dailly Maill", jornal
iDgles, em telegrama de .26, que
não .ha fn.ta de alimentos no mundo
(Da A Noticia. de 27)

de.

Não ha falta de alimentos
No mundo, assim declara
"Dailly MaiU", jornal ingles,
Em linguagem sã e clara.

De trigo não há escassez;
Fa'la, com diplomacia,
Afirmando que há, apenas,
Politica de carestia.

Eu pergunto. meus leitores,
Num momento ile incerteza,
Põrque não fazem, tambem,
Politica de baatêsa ?

PACIFICO

_._-"

Pacotes (:il,m Viveres
.�ara .

Q5 paizes .européog rnclusive

REME.TEM SE COM TDDA A GARANTIA

inf(J'l"ntàções e lista de preçOs!'
. S C R U L T E. Rua Brusque s/N° BLMENAU. SC.

diariamente das 8 ás 12 homs.
.

Caixa P06Úll, 132 ..
A'r'ENlJ�-SH rol(. (.;Ul{K�l'UNlJEN(_:JA.

'':;.

NUNCI=l.EXISTIU IGURL,

---__ •. :t ... + ._ ....

.,.- _

1946

Ab"�
, �,' , .",.' .' '

.. _ .

. estecímento
Florianópoli� _ A Cernis

<io Estadual de Preços; em

-un ultuna reunião, resolveu
determinar qUe as 'Usinas do
Estado . observassem, nas
suas vendas de açúcar cristal F A L E C I" �I E. N T O
e cristal moido. 05 preços vi .

garantes em 15 de fevereíro Ocorreu sabade ultimo na
do ano_em curso, até que, pe cidade de Itajaí, onde resi
l?s orgaos c�mpet('nse, fos.sem'l

dia, o falecin.lento d.a y.
ene

fixados nev os. randa senhora dona Jutia C.
Na mesmo ocasião, resol- S. de Miranda, viuva do

veu a C. E. P. consultar ao saudoso Eduardo Dia� de Mi
Institeto de Açucar e AleooI i randa..
sobre o. assunto, tendo �ido! Dona Jutia desaparece do

rOi\fP.ANr·nA. HEM7t.mJl respondid., que deveriam ser! numero. dos vivas COm a a-

TNnnSTRIA E COME'R- mantido, os preços estahete- i vançada idcde de 83 anos':ç
CIO.

. cídos por. aquele órgão e pe í êra proginitora do sr. Cen-
nlrptnr'r-f',,,rentc Heínrich las Comissões de Àhasteoi-! radp Miranda, funcionária
H:>rt-"ig Hemmer mente dos Estados; ) federa]. residente- em S_
nh:p+r., ..r.erenle: Geor� Aproveitando a oportuní- Francisco do Sul, e avó do
TrPE>!{er" .

dade, o sr
.. Presidente deu' co "ccneeituads- cidadão.· sr. Oe

I _..-.---.--'-----'----- nhecimento aos seus pares nésio de Miranda: Lins, di
, ,dos resultados da reunião ha retor-gerente. dei Banca In
vida e]l). Blumcnau, entre oS dustria e Corneteio' de SartaP R E C I R A ;-SE, delegados da C. E; P., oS Cata.rina S. A.} com sé®
membros das C. M. p. e oS em ltaiai.

+6�:;i':"",w-se de rapazes a; repres��t�ntes d�s fábricas O fune�ais t�ver�m hl"ar
.

Â '. :��. '. :�e. lahcl111Q� do Vale do Ita- peja manha de uomlllgo, com
",,!:,�� �.

"1,,,! f::1bnca de eho Ja!, ten�o SIdo acorda�o fos parecendo �rande. rW",fCro te
� �turno. •

se manbdo, nal'}) aque.a re- uessoas de destaqUe nos nos
. ",., ,. "".l� 71mmermann, giãi o preço unico de Cr$ Sos meios sociais e d". vi.da
N°. 6

T

.

..., 0,80 para o litro de leite no politica catarim�n5e. ,

�T,.TMENAU prodnt�r.
.

j '''A Nação" cnyia co.ndo-
- - - - - - - - - Em consequencia, as· Co-' \encias á família...e...nl:::{n�.;_''(�.

.E;:'(j:l y AN�NHA missões' Muniçipais deverão :'. '. -

.fixar, nas sua� respectivas S IA L Ã O J.j1 SME HA Li"
P;'''i�r' "" :' U'lli' escrivani- lzonas imediatamente. os p;e DA'. . ."

"na ;'V"l veneziana tipo ame ços no atacado e no vareJ,? Preura � pma . cabelhfi!�:a
:!cauo,.

.

do.leil.e e PI'
..

o<1utO$ dele d.�l.. ':I·�.' .prát?c...
a, tratar n.o. SahlOIrtf<:r;-"a:;:t "5 na Redação va�O's, de ffi!od.o. a. ql1e �o J!is'Jn-eraIda, � l{\li! .. 15 de

dc:�t� ,lm-na. "u a Rua SãO' hajam deseqUIllbnos preJu- NOVe!I:lbro .. i
..'

�rnl!a n� 9"

diciai, ao suprimento das
necesidades locais ou de eu
tros mercados ecnsumídores ,

P E R DE li- S:E orIlRÁÇê. _.. DO�f\S: D� ;8pROBAS

DR. ·e ,o'MARI-\
.

Perdeu· se ·no trajetO' entre
a Casa Sul Amencana .

e I)
Foto Amador, llma cêdula
de Cr$ 1.000,00. 'Gratifica
se xégiamente ao cidadão ho
nesta. que a entregar nestiJ
redação.

•• , • r
..

� • .,_ ;
,* '. � ..

GIIalea .... PN' � TtSh.lfterito p.... 0._
[

.

1JItra·Ourtu .

Co....lt6do: TrUeMa 4- d. ;F"'euiro -'Pr4c1Io .NtV

i
o

O�••:MJO_ NeS BosPlTM&. ----
I .-----__;,.---�'---�----

I
I
i

.

I Curitiba; p�soa de confilDnça, pag,,-se
I
.'

.

I Roehrig Rua São Frimcili.(l� �22. Curitiba.

P.ARA FERrOAS,
E ''C Z E "" A 5

';:.'1'.7,F
r \

L .:.i

"INFLAM} CÓ
C O c·E I�· A
FRIE'�R

ESPINHAS,
bem;

.

pem;;ãô
..

'
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