
Continuam as deDl�rches para a p�citicação nacional

Orgão dos "DIARIOS ASSO€lADOS

nlOSL Prado Kelly e Atahiha . de acorda COm as emendas que baseava-se, sobr-etudo,
Nogueira, Nove>s metodos aprovadas. A imprensa ves na elaboração da constitui
de e,nhoração da futura cons pertina, hoje, acentua esse ção democraticn e a moditi
t.tuicâo

.

tl�1 pais, seráo segui modo de entra- em execução .cação do projeto C01)stitu,ck
dos, devendo va:ios capituíos de acorQu com a uoütíca fir .nal, para discussão no plena
serem redigidos pelo comité, mada entre l) PSD e a UDN � rio Q.a constituinte.

RIO, 10 (Meridional) Goís, tratando de varias as-

Nereu Bamos ad.anteu a sua suntos, inclusive da "epali
formula de escolha dos inter são".
venfores dentro dos partidos x x X

que elegeram o presidente, RIO, 10 (Meridional)
$ul;istituw.da-se' os que ..

nã.o O general Gois Monteiro, .' es

cumprissem 'com a vontade teve, nos u.timos dias, acc
prestdencial.

.

Poderia, final metido de forte resfríadó e, :

mente, a nomeação cair so· j)Or este motivo,· 'afastou-se'

O'hre elementos acima dos momentaneameats
. das ulti tr tadc- der

.

uattidos. Informou o snr . mas co�y.ersaç_ões �lititas, a···· e· paz ,com
Mangabeira, que'?- UDN sÓ pró pacificação. Ouvids por· .

poderia coopera- com o go;- 11m vesnertino, hoje, decía-

verne depois de- cessada arOU: "lio,ie' nada' tenho a 'di A···1-
.

. h novada a quinze de maio ao

vigencia da carta de 1937, zer . Apgnas estou Jevantan a eman a termina- ,:1 primeira fase. (b
O sr, Nereu Ramos ficou de do-me do leito. As visjtas : conferencia e do conselh.

submeter ao conselho nacío- que recebi não tivéram ne- dos minístrçj, exteriores em

nat do PSD os assuntos das nhum objetív? �)OtIJt�cod' Ago PARIS, _ pOr Herbert tros do exterior, propondo a I
Paris,

.

conversações, o que será fei ta. vou ao rmms eno espa- -K' 10 )UP' B d
-

d t
--'- -._-- --,

. to segundo fe:r�. tendo o ehar papelada pois o ex-
mg - ) ". >'rn,es e nomeaçac::. e represen an-1DISISTIRAl\1 D�\. GRE'VE

r.·.·.,.> ','0 ano....o,'udo por U",
.

di at -

t'
'

it t
ciarou qUe o essencíat e que tes espectais para estudarem

''''� ne leu e es a mUI o a raza- r d d
'

bl
.

d d
nimidade o pensamento poli do,

.. - Os a la
..
os cencor em com o pro _ �ma g�rInam�o, a o Southampton, 10 (UP)

tíco expresso por seu Iider x x x
.

o estahe'ecimento da paz na a publicn hoje, a ,tar�e, Dois mil trabathndores par-

em entendimento, havidos, RIO, 10 )Meridional) _ ra com a_Alemanha antes quando �()vall1ente r�um.:u- ticiparam de uma greve ex

eonferlndo-lhe r-lenos pode A comissão constitucional da da formaçâo de um g_overno s�,�. conseihe t;n� ,sess�o p_Ie tra-oficiaI.�ec;arada sabad

res para nele. prosseguir , Assembleia realizou, ontem,. atemão . A declaração de na1li! para �emwJar as dis- os rruaes, ja optaram pelo TC

Na saída foi interrogado pelo sessão especial para metho I Bvmes foi feita em doeu- 1uss?es Stobrj ,aBAlema�hd' torn,? das suas obrigações. Os
renorter, o sr, Nereu decia- determinar :;; úr'cotação a

1 menta que circutou na ses-Í . PI<lP?S a 1 e! ymes �, .� gre2_'1stas ,retorJl:,ujio.. ama-

1'01.1 qUe J'á esteve hoje, em ser imnrlrrrida �lOS seus tra-: ..ão realizada. na noite passa
nomear sPp..endes .le.sbPeClaIS I

nhã, porem, di:! vInte.. 'vo)
O" . ,'" " CoI11 a nllssao e e a orar ° t

-

I'.. .
.

" I'conferencia Com!J general barhes , Falaram Nereu Ra-· da no conselh- dos mtrns-
.

'

...

'

arao a P11ra Is.n, as atividu
tratado de paz germamco, des para presencia- as neg,
feita originariamente 12elal· dações que serão levadas a

conferencia das quatro grau. efeito peJo seu sindioatc c

'des potencias em Moscou, re seus patrões,

. .

..
.

..

. �.,
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DECLA1�_AÇõES DO GENE RAL

\Vasdngtol1, 10 )UP)
Eisenhow,cr .predisse que o

exerc;�,. n.orh>!-ml1ericallo,
nos ter,,)üs de paz, não terá

----,--�-----

n'c')os dg oiloçen tos mil ho
lllênS pelOs próximos quinze
ze ou vinte UlloS, Eisenh"
\ver instou ain,la p�'ra quc
anrove-se a neee;sária legisl::
çi'í,o ;l;spon_do de um Cnnk

.
de ofic:ais de vinte cinco mil

QUADR;T_HA DE LA.
DRôES QUE AGIA NA I

.�__

CENTRAL INUMEROSAS ESCOLAS
RIO, 10 (Meridional) - RURAIS SERXO CRIA

Os invest�gado'res dg. Central DAS NO CEARA'
acabam de prender a qua-;
drilhn qUe vinha' furtando
gene'ro& dos trens carguei·
ros e que seguiam desta l)a
ra S�_Q Paulo. Os prejuizos
da Ce,ltral dos referidos fur
Ias ultrapassam a 1.000.00
cruzei "OS,

RIO. 10 MeridiQnal) - Se
gundo acordo firmado ontem
entre o Gqyerno Federal e

Admh1,stração Estadual do
Çeará, este Estadc será con

templado �om 1� escolas
rurl.\is.

o GRANDE
FORTIFICANTE

oS

Cio�� anos de pri�ãf) � lrif o

com·lndante nazista de fr�ta

E O GENERAL SALLO\VA Y RECUSOU CONFIRlVIAIl
;, A SEN TENÇA

-Ead O:ve.nhauien, 10· (D.
P,) - O Q, G, britanico
anunciou que Kurt Student
comandante nazista em Cre
ta, que' foi condenado a cin
cO anos de pr;"iío, teve ,na

pen� ç_omutada. Cal\oway,
- -- -.---,_---�-"----

comandante do trigé,sim,
corpo do exéreito britanicp
recusou confirmar a senteI'
ça ditada cont:'�l Stude'lt.
nór um tribunal miJibl' da
Grã Bretanha, O m'lHar �l_

lemão. tod�1Yia, fie:1f:1 detí
dD l1111a vez (lHe foi consi,
derado nazista:PLANO PARA QUE OS

a cinquenta mil homens, O EMPREGADOS PARTI - -- - - - - - - - -

fUh"';,)[! C�ll)U ele guerra, nor CIPEl\l DOS LUCROS HOMENAGEADO O C\R-

te õ.llúencdlo eXjJll�ou ,ainda I DA CENTRAL
.

DEAL JAIME CA)JA-

(jl\C uaqt;eie tQtal tie onocen I , ,

I RA
lo:; mil homens metade per I RIO, 10, )MendlO,nal). -:-

10 engenhClm Ernalll Cotrm Porto Alegre. 10 ))',í"ríd'"

I diretor da Centr�,l do, Brasil, na1) - O C�'ns<?)ho UniH,,'·i,
: informou a imnrensa que blri" outOJ'I'Oll J titUlo fIe Dr
i enemninhou ao g;werno a Honceis a C�lllf.a da F'ucuL
i nl'ODosta da transformação, dude F'il{)sóf'ca [lo Cfl1'(l('�,1
i daaue'a ferr.Qvia nUHl.'l sacie J:>')m" C'Hl"ll'a, O ar('ehi,pll
dade anonima, assegurando

I
d() Rio' ser:'> hClmenngeadn ::

I se ao� se�s empregados a 1 A
..

do c,,;n.,n!e, l!eJa :lSS"111-
. : partieIpaçao do, lucros da h'eIa unlve_::Jtana, re�ebeI1
i em.presa, do na

..

OcaSl3o
.

co seu tItulo,
�

'�-'�--
- - -� --�-

'. Generª-l EISENHOWER

I t ,'- ". ,

-,. .,,-. C� o"].",, --. ('<"""I • ,-.:1"

I
el.t::ar�-·o ,,8 .l «,,5 [k�,-[b.

'rendriando- SÚ:18 declarn-
ções E'senhowm' revelou uue

lo cxercíto teria um mi.'hiin
J e �:.{'t{'nh mil hümens C,1ÍI'C

I os s(lidados e efidais e que
i !ln ;)1'/'X!mo dia primeiro de
: l�pum <Jp Up;}S P�lol-o 0lso�n
g'rndnal!11enfe retl_pzido.

I Moscou e os .aCJí)lllt�ci'
PalestInaIm�Dtos: na

MOSCOU_ 10 )UP) - O

I comentarista radiofonico so

: "ético, Mihkail, falou hoje,
pela en1{sso'ra dc Moscou,
E c1upou os "ohjetivos ego
i!'las da Grã Bretanha e dos
Estados Unidos pejas pertur
haç·3es na Palestina".

Mihkailov, declarou que :1

Grã-Bretanha tomou :n'<lves

medidas para lanCar ,�s ar;),

bes contra os judeus, afim
de imnor a doIu;naciío ex

trangeira, Dos Estados Uni
dos, di!'1se o referido comen,

tarista,· que "{Js partidos no

líticos rivais sempre se di:;;
puzéranI a apoiar ��s reivin
dicações sionislas na Pules
tinn, para obter oS votos dos

judeus umçricmwS,
.

\TJ, PALESTINA !
LONDRES, 111 )UP)

,\ Excl1ange TelegTaph,
nllm des)):!cho de .Jerusalenl

.' J
p1nrliu aue as fontes áutori- A SOUEIXAS BOL-

�'adas estão revelando aue CHEVISTAS
,

'" brHanicos haviam evacua I Francfort, 10 )UP) - Um
do o prédio da Agencia fudai porta-vóz das f,:.rças dos E8
c" e libertado quatro rÍlem- tados Unidos 11ü teatro Eu
1'.1'0$ do cDmité daquela enh ,l'o]Jeu declarou hoie que 11:1:.,
rhde, as quais se achav:1I1i �inha �omen.h!rios a fazc"
no cam!)o de concenlração sobre a acusação da impren
('lU Latroun, A libertarão sr. de Moscou, (lue a uropa
dos lideres ,Í1H1E-US teve Íu- gand;l a11ti-soyiétiea floresCo"
:rar as dnco h(','as da tarde sob a proteção das aut"l'l

de hO,je,
'

dades ocupanh's �ilneric:ina"
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A NAÇAU

Os fa[(jfi ca d O r e s C� m t d i c a Ir e n tos I '" Om i s são de
A POLICIA CARIOCA REALIZA SENS.\CIONAiS DI não envolvidos no caso, I ftbastec IIImento'

'

LIGENCIAS EM TORNO DO Là.SO ProS,seh:4em ativamente as I'" '

,díngenciae POliCIaiS,

RIO, 9 (Meridional) eram r�lmente nocivos,
Assumem aspéctos sensacio- muito embora so a prova dOS OS CORREIOS AUTORISA COMISSÃO DE ABASTE- Municipai!s ficam antoríza-
nais as diligencias em torno laboratóriOs de sande pubií- DOS-A RECEBER COR CIMENTO das a:

do escandálosh..
caso da fal ca venha legalmente com- RESPONDENCIA AE' a) -::- iJ",uceder ao raciona

sificação de medicamentos. provar a assertiva, Realiza REA PARA A ALE- PORTARIA N° 47 mente, do pão;
Não obstante as declarações da a pedcía ínécníca dcs pro ' 'MANHA I h) - fixar os tipos de
dos acusados, a policia já dutos apreend�do,�' rotulad�,s' RIO, 5 (Meridional) _ Os A Comissão de Abasteci- pão qUe podem ser fabr�cn
tem elementos para afirmar Co mo nome óe Redexon", Correios e Tetegrafes dêéiara- �lent? do Estado de Santa dos. cem o evitar a fabrlc«
que Os prdeutcs falsificados comprovou-se que as ampe ram qUe pode ';;er autorísado C�ta�'ll.!a, no uso de, suas a- ,ç�o de pães de .tipo especial

---- las continham pura e sl111' o recebimento de corresport trIbu.lç�es,e considerando somente de _ Iarinha de t1',-
YIOLENTO INCENDIO I pteeruents agua. dencia aérea destinada á A- a gravld-ª,de m�ernaclOnalll-go;A policia r��lizou, nova � ím 'rernanha, desde qUe o per- da car�ncIa de trIgo::

,
c) -:- pr�ihir> m� restingir,

.RIO, 9 (Mer!dional) portante diligencia rela�l�na curso seja parcial, isto é até I .:Consl�e�ando que,a. Com�s a fabncaçao de biscoitos, �'
V,,toíents in�endlO lavrou, 110 d� com o c!l_so da falsifica Nova Ierque oU Londres, Pa I sao Nacional do '1 n�o, fl-Ilachas � outros pro�utos dls
Je, na localidade do- Engenho ç�.o de medicamentos. Na

ra esse fim o subscrito da cor xando as qUQJãS de trIgo ar pensaveis, e f'e.tos a base de

da, �ainha, destruindo dois .casa 25, da .rua da Liber1a- ;esp.bndencia deverá "trazer �entmo a çada Est�do, des Úfrinha de trig'!,
prédios. I' de

as �utorldade: encontêa- -By Air Mali Untit U, S. tíneu a Santa Catar ina, men ArtO, 5° - Estn portarin
---� ---- -- ,. ram caIXotes contendo grau bem víswel, as indicações salmente, quantIdade que entrara em VIgor na data
DEl'tIARCHES '�A�A ES; .de quantidade, de ampolas! A" ou "Bv Air Mail Until corresponda apenas � 26,:15% de sl�a pubicaçâo, revogadast;ULHA DOl:i t;ANlJl- cerca de tres mü, umas chei Lo d "

• as necessidades regionars do as disposiçôes em contrario,
DATOS 'AOS GOVER- 'as e outras vastas e material

n on ,

consumo; Florianópilis, z8 de junho
NOS ESTADUAIS I diverso, como etiquetas, va considerando que são mini de 1946,

rios produtos dos Laherató-

ma � I �� mo� os "stocks" de trigo ca- UDO DEEKE, Presidente
RIO, 9 (Meridional) - .ríos Me-ck, tinta, carimbos ,�";: � ri]. I tarínense da safra passada,

Os srs , Amaral Peixoto, do e c1iches para a impressão de ! � _ _ __

e que a safra futura só- COMISSÃO DE ABA&TE
PSp e Soares Filho" da U. I bulas e· retutlos dos produ- mente terá inicio em de- CIMENTO
D, N., segund. ao que in-I tos de outros Iaboratôrios, cu

�J, i J
,I zembro ;

forma oDiárío da Noite. es Ja fabricação 05 criminosos ��J!;]" M censiderand., a necessidads PORTARIA NO 48.
tivé-am em entendimentos, pretendiam iniciar dentro de :i� ._: ..... _ .... _ de serem postas em prátí-]
visando a escolha do eandida I poucos dias, Os ,cUch,es, en hl'

Cop,rIght4a c,a providen.cias �le. pe:r:2i- A Comissão de Abastect
to comum ao governo cons : centrados deram a polícia a �'. llN1lDE1'01l1lLUl11'"

tum assegurar a distrihuiçâo mento do Estado de Santa
H!ucional para � Estado do' certeza de que os falsifica equitativa do pro�uto, Ou Catarina, no uso de suas a-
RIO, Os e�teD:dl�entos" en dOres iam e_xtr�n�ar o cal�l 1 que a platiina é o mais de sua f�rlllha derivada, en trtbuições e c<msjd,l\'anc!o
tretanto; nao hve:ran� eXlto, .P0_ das suas crnumosas ab-

.

pesado de togos oS me- !!e as dlferentes reg1oe, do o declínio da nrodução dn
O snr: Amaral preslste np ,vidades falsificand'O pr�àu- tais, tendo duas vezes o

�stado, ieite, quer em virtude do in
prOpos!t:o de lançar a cª-ndI- tos de laboratórios até agora peso do chumbo e tres RESOLVE:

vemo, quer em consequen�
datura de Alfrt>.do Neves, en

vezes o de ferro, cia da redução 11,; srebanho:"

<1llS'aDnto a alta Dduh'ista ddo'dP, I COMIRECIsOIDEDNOTSES JNUODER<uIOS 2, que o numero de ilhas, ArtO 10. _ Ficam os moi-
de gado le'teiro, '(quer em

. "pre en e a can 1 a- ,� entre grandes e peque- função de outras profun,
fura de Acurcio Torres. I RIO, 9 (Meridional) -

nas, 'e]Çist�stes, e�n todos
Ilhos de trigo, Iocalisados das causas economicas;

: A colonia Israelita realisou, '

d
em território c:üarinense,. o considerando que <) Esta-

RIO� 9 (Meridional) ontem, u ll1comicio de soli os ocearios do num o, brigados a, semanalmente; do_ deve contribuir. na medi
Noticia co Diário A' Noite dariedade para cmn seus ir atinge aproximadamen comunicar a V,lllissão Esta da de suas possibilidades,
que, praticamente foi assen mãos na Pr..lestina, A reu- te a cem inii. duar de�'Àbastecimento. a

no abastecimento' naeional
tada a aliança do PR, com nião contou com a presenca

3. que ás mim.s marUi- quantidade, em quilos dos de p,rodutos Jaticinios espe�
�' P. T . B." de São Paulo, de Hamilton No.efueira e Gil luas não explodenl 10- respectivos "stocks", quer d

.

'"

"d d t b F'" go após ser tocadas pe-
'

d ch'l.lmente e mÜlllelga;
no ,sentI I) e apresen ar a ertn reire. representante '1'1 l)roa dum navio, mas

de trigo em grão, quer e conside�ando que está til
candidatura dG oovemo cong UNE dos escritores:' t'arinha de trigo. d dI' t'
t't' b 1": t' C' C b H 'It N

' sim algu,ns segundos PARAGRA'F OUNICO _ man, o esenvo, \�lll1�n _0 ll'l
I UCJ.onaJ anaelran e, OrlOU e a amI on oguel depois aflln de dar tem A

. -

1 t presslOnante. a c ...portaçun de
a1ano Gois teriu sido o inter ra discursar sendo seguido " .'

h
. comunlcaça c� e que. r� nata-doce, com grayes nrC-

lÍi.ediário das negociações. na tribun.'l pOr Gilberto Frei po ',I que � endgen t;1{0 ta o presentP. artIgo sera fel juizos nara a h,(instria -ree:i
RIO. 9 (Meridional) 1'e, ° professor David Perez at nJa (> melO a qUI la ta no ultimo dia util de ca d

<

I 't':- ,',' ,

"

, - onde sua txploção oca d d: f
,onal e n iclIllOS, que,' emRui Almeida, do PTB carió- t'alando em seguida, demons ion;'estraGos muito 111'li ta S,eI1l3;tat, e l?dO, erad serp ClI cooperando no abastecnnen

qtt foi chamatkJ para São trou que o nrojétn dos Israe- ',a:-.
'

.a, pOr lU �:q.l1f�, lO Os r�- to de manteiga ao DistritlJ
]!fauIo afim de acompanhar lit:h brasileiros não é contrn "'. �',f�: 'a planta mais com Tt-7,1toS �tf.n�llClpnc's�EoSsC qUaIS I

Federal, �tado, de São Pau
a:s demarches �ara a aliança os Ingleses, mas contra ()s n- ,

d
- 1.1nS1111 IraO a .'1. � a no lo Parana e outros

do PR e PTB naque)e esta- tos praticndos nas pessoas de Ilndu do nmn o nao se tificação, eHl tdegrama ur
' "

"

do. judeus" e!leOn�ra,;;�� ,terra" maS 'gente, "I R S O L V E
snu n,l anua" e que es I Art'O 20 - Nenhum m01-
5a ,planta, uma alga dos nho de triefo poderá dispor

I A 'tO lO S'� t .

mares do Sul mede d' I"" t'd d d
r - o l1e11 e se 1)(',

.
, 'd ,'t, I e qua quer_ quan I a e ,e mitirá a ernor, tacão de nab

lnats e trczen oS Ine- trio-o eUl o'rao OU de far1- d d -I 't' '1 '

t d lt' di"" ,'" , , OCe e e el e, (CPOIS queros e a UIa, s�n o li nh�l de tng0, se111 preVl� au ,- t d 't I f'tilizada pelOS natIvos pu t
-

- d'
-

C
• _-

E t
o expor a ar ln eressac o 1-

,', I OrIzaçao a OmISSa., s a- , h hl 1
ra a fabricação de COr ..1, 1'.1 � Ab t

. "'t zer pfO'\a a, (e
_ qu,::" UTll

d ,

" uua
.

Ult' .as e.clnlen o", a e outro produtos n,'lO S:lo lW
as.
h' d '2 500 qual d,eterullnara Q destIno cessados á industria regionalo, que, a cerc�. e . .

a que o produto deva ser de laticinios
'

ano,s, na Tudel�. n�, Pa despachado..
' ,

.

Iesbna e no EgIto, Ja se ArtO 30 _ Fica autOrizado ArfO 20 - Esta portarl:1
empregava ,!l asfalto pa o uso da mistUra de farinha entra em vigor na data de
ra QlVersos bns; q?e No de tri�o e farJnha de mi!.. sua publicação, reVOg�ct.as as
bucodonosor pov�me�-I ho (fubá), ou seus suceda disposições em l'ontr{lrI<!_,
tou as ruas da Bubllonu> Tleos, tendo esta ou estes a
com o asfalto ou petr 'ercentagem minima de
me da JmJ,lia: e que·0� 'E)%.
Incas. do Perll, nl1 éJl ArtO 40 - As prefeituras
c-a prpc>olo111hinna. innl
IV'ln jú conhedmll o W

falto.
aue ern uma opii'Üiíc
ffilaSe geralmente acé
ta nelos !'l'hne'l'0S CI';
t?,-f).'-Õ (fl1P. () p-.pnflq �(',_
suh,ist;ria mil :mn..; (1p.
nois do n:,scll1lento d"
Jesus Crisb; e que, por
ersa razão viu-se J)r()X;
IUO ao séCUlO X um

grand.e numero ,de fié,
eUlpregar os seus ben,
na edificação dc mo�,tE'i
ros, 'para 'ande se rel;
ravmll afim de lá (":>T)(',

I _

rar em paz () Juiio Fi-
nal, I

&ialbàS 1Lãs- Capas tl1\t!êlDtas
a varejo e atacado

O maior soztimento pelos menores preços na

Oasa Willy Sievert
VITROLAS

smSSAS. das melhores;marcas por Cr$ 875,00

Grandes, novas �e-sas de ,lJJ.:;t;U:S, nacionais e

estraa;geiras, - CanjUUtOli de
TOCA DISCOS

Suu.s e
• ODEONOLlt,s DE LUXO" '*
{;alXas de m,adeJlrll.' � Artigo garantido e só de la
qualidade

f, AC08HOR8
de 41 até lle 1Jal,

Atenção: ,- GAITAS DI: BOCAl • pata at,aeado pe
lo. preço. da "'W� eom dc:aeatca •

Terras para colonos I

,
Vende-se com facilidade de pagamento, 15 lote,

lfl� terras boas, nus proximida des de Taió, 3 quilometras
�stantes de 11111a serraria e unIa fecularÍa elH construção,
:.ostradas feitas.

Informacões na Rua Ruy Barbosa, 5�'1l em Rio do
Sul·,

Florianópolis, 28 de JunhG
de 1946, .,

UDO DEEKE. Pttsidenie

6.

ORe Z I M M � R M A N N
CIRURGIAO DIINT'(STA

BLUMENAU - RUA 15 de No.... Dli
,

Instalação d'e Raios X
PARA RADIOGRAFIA m!I�i'TARiA8

E DlAGNOSES, A' DISPOSiCÃO DOS
SlNRO. HEDIC� " 'J'lP"TIS'fAB, \,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pagina 3 A .N A\tAO

r� _..:.;:,� ... t.ú.l ...iv:,;�a 0.J;�","\.a";, .ao

tôta...:.io
_

da Atameua, pAOlue
�c granci..e .sen:.adolla��"lú.o,-

Domingo próxim« �erá e- Lourença :' " .•<.-.' ,
..d., porquanto, embora., ha um

fetívação a primeira rodada em Porneroc., .:.. . ......! <l, em

I
certo Iavcríoism..o por parte

do certame eíeheueano com que estarão i.J..cüC\;; a Iren- dos rapazes rubros, será este
a realização de duas partidas te, 0.�. dois rortes

.

c,�nJubto,s .1l�1 do.s, n.1a.is .é.l�ios compro f ..

no V I S O
lima €ln que lutarão São co OUlllPICo e ao tiUaranl, 11118505.aO Oi.mpico porquan .

" ...... , .... .

-:.__--------------'--------",--' L? .3,. falta de igual. preparo

I
Os fundadores do ,. tlÁNCO MERCANTIL DE ..

"M 'k.."..· .. ,!li t,e,?llleo dos guarams, e per SANTA CATARINA S. A.", levam
. ao eonhecíment«

B· r"l" nq"uedo .Q......... ·J.l:;�l. �eIt�mente compensada ..p,e ..
dos senhores �olpadores de ações, que j�.se .eneontra a-

"

..&. .o inquehrantav el entusías- berta a subscdçâo para o restante do capítai SOCIal, poden1110 COlll 9ue. s. �.' empregam I do os ,::s .. aCIOnis�s .su.bscre:ver. Inlporteuc.ia, p.rop.orCiQ.nrtlá l�ta. Ja ,domJllgo, o Gua- a anteriormente feita, '. .' . ..
..

ram atuara co�n sua equi- .... As listas de subscrição' serã", encontradas em" po-
.;

ne completa e integeadn de der dos referidos fundadores�
tpdos o� seus p;incipais valo Blurnenau, 6 de Julho de 1946.
.res, o qUe equival., a dizer

Ofertas com detalhes minuciosos á Caixa Postal, qUe atuará dentro de suas
.. 563 S- P 1 reais possibilidades. O nua

I
..,.. -

..

- ao auio,
dro do Olimplco, na verda
de, acha-se preparado para
qualquer surnresa, mas con l
tudo, fi obstáculo de dornin

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

go lhe será díficilímo, e qual
(iii quer decrescimo de produ ..

ção técnica poderá ser fatal
aos grenás.

São convidados os senhores' cotistas para se reuni-
A outra pai-ti(b.. da rodada -cni em Assembléia Geral Extraordinária, rio dia 12. <!" ,

..

de dOmingo. do

éért.3me. ofi I
corrente, e1,n (3a.)

.t.erce.ira c105n\h'.o.cae.ao. a. q_.ualds.crrre
..utnl-.ciaí reune as <'t11ÜI)es do S. ra com qua qU�.r n�mer.o, as oras, nos saloe: O .ea r". . ..

Loureneo e do C. :t\... Carlos Cujos G�mes, sito a Rua 15 de novembro,
. H.esta.. cidade,.....

Renaux .. Ha mnita d,fere;; I para. deliberarem sobre a segumte ordem do dia:
.

nC�l'qn.uasa'nftor<t� (!!11t·· ctho.�fllle,l, , 10.) - Alteração flos E�tatutos em seu�" artign.�
.

. Oçlnconesave ai 341etr"'sG' "37',' . "letras ,\ I> ('Sllnre:"';ri(l"d' l' .. e. .eln suas el,IS .-..; �, �,
. "' .. "U e ca equlrle DE'

.

( . hrusquen�e. • •

I .Todavia, o terreno e assis 20.) - Creação do cargo' de Diretor-Secretârlo e
tencia são do., fatOres que nomeação .de . UQ1.. membro para preenchi
f:yV(�re

.. c.eJ;1
Os lnure.nt.no.:, .ad-II mento da respectiva vaga.

vmc- dni UIn certo aumento
de pns"ibilidades por parte Blumenau, 6 de julho de 19412...
ela

. c(Jllipe local"f> que ex) .. Ig:r<l nastante e�'!orco dos OS\VALDO MOELLMANN - Diretor Presidente
y:�itantes para �a:rCIi1-se bem j --'---

. dede COIl1i)ronllS,o. .

'------ .. I dente, Ra,u! Scheefer, primei .

4-8':'46 - C,. A. Carlos

IrO secretarIO...

IRenaux
x G, E. Olimpit�"

LAMBAXCA INSCREVEU- .
Palmeiras E. C. x G.

SE PELO GUARANI ,'1'
20. -

Pllb.h.�ar que., aten-
.
D. São Lourenço'

'.'dendo o sOlJcItado pelo C.' 11-8-46 - C. A. Carlo.
Já se acha inscrito pelo'

A. Carlos Renaux,_ foi esse Renaux x Guaraní F c C.
Guarani, o conhEcido médio. dublt, pela ���Iuçao nO 8� I .. 15-8-46 _ G. E. Olim li ..Lambança, que fof experi- I desta. data_, fIlIado a esta LI"

c X PI" .. E C
1 .

mentado p�lo Palme:ras e I r,a e IIlscnto. pa�a o C�l1�P�� o . amena, . .

pelo Olirr!Dico. Ao que pu
onat_o da Primelra DIvIsa0 R E T U H N O

rece, Lambança já pod�rá
do corrente .ano.

atjl3r domingo pOr seu novo 40'. - Tonal' publico que a 18-8-46 -'-:. Guarní F. C.
clube, frente 30 Olímpico. Comissão Técnica de Fute-

.

xC. A. Carlos Renal1X
----- r boi, . e mreunião hoje

.

reali' 25�8-46 - Guarani F,' G.
zada com a presença dos : .. ;,x (.}-; ..E ...Ollmpico

BOLETIM OFICIAL Nr. seus membros Srs. Francis- Q. D. São Lourenço x

39/46. - DA L. B. D. CO Lux Ronald SehmidteAL C. A" CadQs Renaux

I EXTRAIMOS. OS varo Cordeiro, elab.orOU a.·... �.·e 1-9c46 :::_ G. E. Olílllpico
SEGUINTES: guinte Tabela Oficial par.u ..:x C. A. Cm'los Renauli

ITENS: o "Campeonato da Vitória"
.

G. D. São Lourenço x.

I
. elo corrente ano; que foi re Palmeiras E. t.

.

�o ... Puhhc�r, pam cfllmetida á F. ,C ... D. para a ,;,··8.6�46·=- {}. A. Carlo�
nhecllllent" dos lDferes,tHhs

I devida awovação. Renaux x Palmeiras EC
,o t"xt" c'!n� so:'uínt�s te!e- \

'

...,... .... ",f ,;:.;..
, Guaraní'F. C. x G. D.

gramas rpcehidos 110r !:.,,>sa, 7-7 ..46 - Torneio Inicio ... São Lourenço
I,iga: .. Da L, E. V. l.: I 14-9:'46 - Palmeiras EC,

...

á
. "COl\IUNICO, que coufor-; T U R NO·

'

"
..

x Guarani F.' C.
.

()
..

se'u Radio est talbando? 11'1" solicitacão T€'snlwu esla 15-9-46 G. E. Olimpieo :oe

Li.>!" dar l\ df'sfilia"i'io do 14-7-46 __::_-'G. E. Olimpi- G. D. São Lourenço

Levo'o jmediata�eDte á o f j ctn a
CTllbp, AUéti�nCarlOs Renaux C'(l x Guarani F. C. '22 ..9-46 - Palmeirp< E. C.
ih ddailp. de Brnsaue. San C ..A. Carlos Renaux x I x G. E. Olímpico
(bc0es r!lnliJn MnS$i PreS1- G. D. São LourenÇo
rlenh'\ LEVI; no C. A. CUr 21 .. 7-46 - Guarani F. C.
)(I, Renaux: "Solicitamos fi x Palmeiras E. r.
Ifacão I'stB Ligr. e inserir:'" G. D. São Lourenço x

C:Hllpe.onato este ano nt, De G, E. Olimpico ..

m:lis dOC�lmentos sP\!uem!'l 28 .. 7-46 -' Palmeiras FC.
npxo ofir.l" ut COrdia!mrntp x C. A. Carlos Renaux
Cluhe Atlético Carlos Re-

.

G. D. Silo 'Laúrenç:A)' x
naux. Artur Oli�ger, Presi· Guarani F. C.

OliOlplCO X GU.a:"UI
dalle, OODlIOIU, "di

CAIXA DE CONSTRUÇÃO No. 6

Compra-se nova ou usada, dé fabricação recente,
com respectivos livros ,de instruções perfeitos. Paga-se
bem.

SEBO
COMPRAMOS SEBO DE la. QUAUDADE

AO PREÇO DE CR$ 6,50
sd� cruzeirOS e CUlCOtf1!;; cet.tavcs O QUILO
LiQUIDO.POSTO· JOINVILLE.

OFERTAS PEDIMOS DIRIGIR Á

elA. WETZEL INDUSTRlAL· JOINVIL! E

RADIO ,_ BLOHM
e será pt'ontamente �teijÚloo.

Equipamento modem.o ãe em 8'0 Paulo
formado e diplomaM i·....... ,-:"�

M' _. 1 ..

';'"' ._�

a pr.Dle....a
daspuca dO

P ..... tIU..
·

C�.:� ,.&ue
em nossa �í-'
.�le"eoeaDo,

Esta uttíma ,partida. que te-

(EM ORtiANIZAÇÃO)

OSWALDO MOELLMANN
AME'RICO STAMM

.

Fundadores

Banco P{�pular e Agricol il
d� Vdle d It�laí

--c---.----- --c'--
Soe. COOPERATIVA .DE CRE'DITO DE RES

PONSABILIDADE LIMITADA

ASSl:'.:l\1BLr.,IA GERAL EXTRAORDINARIA
O C. A. CARLOS RENAUX

ATUARA' E MPOME-
RODE ..

29 .. 9-46 - TORNETO DE
ENCERRAMENTO
Blumeuau,
de 1946.

de .TulhJ

HUMBERTO MAZZOr..
LI � 1°. Secretário

.
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de Cr$ 2.000;OO-aCr$ ...••
5.000,00, lavrar

...

à escriturai lo u U" li t rl- a 'II:·e·x· j 1de compra '-e
.. venda - de pro·-

,

.

_

.&
.

. ...

1.,JdCth;d_e imóvel, se.n.
1 que Sé.- C O m. p a o b i a H e ·r.- D g.1U feita a prova, pel()' _ven- ..

,
. ..

dedor, do recolhimento do in
posto, lll�çliante exibição de
respectiv-, recibo, cujo nu

meco e data deverão se
O --Presidente da Republt- rias Federais, Alfandegas, Me transcritos da mesma escri

ca assinou decreto-lei insti- sas de Rendas e Ccíeterias
tura , Compete á Divisão do

tuindo o imposto sobre lu- 'Federais. Imposto de Renda a fiscali-
cros apurados pelas pessoas Os tabeliões de notas ou ""-

físicas na venda de proprie- 'os serventuários que exercem zacâe da observância deste

dadeg imobiliárias e dando fhncão de notário pubíico decreto-lei e a. nplicaçãb dr
outras providencias para re- federais ou estaduais não penalidade prevista neste dr
gutarízaçã-, do novo imposto poderão, sob pena de multa créto .

O imposto ora criado é de-
f'
.. Orgão dos "DIA 'RIOS ASSOCIADOS"vido pelas pessoas istcas, a.

razão da taxa de 8'% sobre a:
diferença entre" valor da'
venda e ocusto do imóvel Ipara o vendedor, permitidas
mediante comprovação, as!
seguintes deducões: :
Imposto de transmissão pa I

g.o-�e�o_vende�Or,quan.do da

I' .

_

acuisicae do imóvel: -
-- -.

- "�o

3 8 _ NUMERO 707-Benfeitorias e juro: de em
. A�N�O:....:I_:V�_.::C=a=l=x=a_p:__:_o=st::a_l,:_-__-::--:;--;-:;;:--7:-:;�,P!éstimos para sua realiza-l STA CATARINA _ Blume nuu, 11 de Julho de H146

çao;
. I _ ::._:�--.--------------�---------

Comissão pagas para eíeit-,
Além dasdeduções discri;.N·o Â1A .��ustri'J pat'a pul Veda transação , ;�. ,.- .IiiLll� .

.

minadas, poderá O vendedor 'lfl·.ar a frva ...mat eabastar as percentagens cal-. .. ,. M

culadas sobre a diferença en

tre o v.alo� da venda e o C!lS i DOIS INDUSTRIAIS CHIL ENOS ESTUDAM '\iLAt0 do imóvel e das henfeito BORAÇÃO DA ER'.:� -IMPORTADA DO B -

na.s, quando houver, do se-
.

güinte modo: SANTIAGO DO CHILE�-9 �eneroso Po�ce, Q 911•al tr�ta.

2% auando o imóvel tenha (United) _ 'Os srs. \varri-Ira
co

lnos. mdustrl:;]� chüe
sido agquirido dentro dos 2 E' homen de nos tudo O qUe -slaciona-se

, nou e spInosa, s
- • •

dustriaultunos anos eUI que se rea-
negocias .chilenos, estudam com o cOI11erCIO e ln..

.
.

tizar a transação; uma industoa para a elabo Ida. e.rva
mat

..

e

en. tre.
os

dO.1S5% quando esse prazo for
no momento a instalação de palses.

. .

superior a 2 anos, não exce- raçjio da erva mate impor�a
.

.

-.---------

dende, porem, de 5 anos; da do Brasil. Apesar dos m r'EÇA ESTE LtVHO ! ...for superior a 5 anos, não ex dnstriais Indicados gua.rcla- .;:2:J% quando esse prazo rem reserva acerca da im- "'jiil__.iiii��ce.L!�ndo por�m, de 10 anos; .nortancia do emnreendímen � �--

15% quando esse prazo to, fomos informados é de 1:11 OOENCAS DO GADO
fOr superior a 10 anos. O construir um moinho para '. E REMtDIOS-ecc'himent-, d" novo impos Ito comnetn ;;O "Vendedor do a pulverização da erva mate ,i
i!Uóyel e será feito, por meio que seria importada em fO-\ I'l
de guia, em 2 vin� conforme lha, alem das irutalacões ne r;
modero qUe acompanha o çessarjas para a sua comnle ] i;
decreto. ta elaboração. Sexta feira, I � ..

As autoridades competcn 12 do corrente, chegara:1 _
! ;

te, para -receber o imposto Santiago Q presidente do In' I

ora criado sãn as Recebedo tiíute do Mate. do Brasil, sr i

�----------- I

VOLTARA' EM \BREVE
AO BRASfL O BRIGA
DEIRO EDUARDO GO
MES

RIO, 10 )Meridionat)
Regressando dos Estados L1-; Vende-se em

, nidas o Coronél <Iv:ador Igna placado para 1946.
I <::0 Loyola,- qUe fiz::'ra dois Ver e tratar
I eul'sos de corpando em Le:l- sa Paulista.
I yenworth, declal'<_'u Ú .n-'p":-I _

i tagem que é) lmgadelra 1<...
. dm:rdo Gomes estará !llJ

I Brasil entre 20 (] 2j do ('!lr-

rente.

o nllvo .Imposto cccauo

dades tDlobíleariaS
:OITO POR CENTO SOBR E ADIFERENÇA \ENTRE
O VALOR DA VENDA EO ÇUSTO DO IMO
VEr. PARA O VENDEDOR - AS DEDUÇõES
PERMITIDAS - COMO SE FARA'ü RECO

LHIMENTO DAS -NOVAS TAXAS

_ :Vi g:il�!J'3S - ";r' "1(,

'r� r('lJmt�rh'i pa"lal

por "ia
i

l UZIN:lLii���Í��SA�RA.
I C. postal, 74 - JABOTI

t;ABAL

I SÃO PAULO

O PREÇODOASSCCAR ...

Umn saca de assucar,
Foi comprá-la. um varejista;
Hecebendo, este a nota
Do cicaço niacadista: - .

Esta conta está errada !
Já se vi� maior dislate ?
Eu comprei, s4mente, asSllcar:
Não Iledi o chocolate.

.

Retrucou o magnata,
CarregandO o. seu semblante:
- Olha aqui; o qUe Vem de
Tóca-se para adiante.

traz,

PACIFICO
-------

a venda de' proprie,l·

_ Avisamos aos sIS, acionistas desta sociedade, qUe
acham-se á Sua dísposiçãe, no nOsso Escritório á Rua
Floriano Peixoto, 1990, Ot;, documentos. de qlJ"e trata o ar
tigo 99 do decretc-Ieí n? 2621._ de 26 .de Setembro- de
1940.

Btumenau, 8 de Julho de 1946.

INDUSTRIA TEXTIL 'COMPANHIA HERING
FELIX HERING

-

Direto- Industrial

Pt'ocuralDos
Pessoas que queiram trabalhar em ofidna me

caníca . Tendo alguma prátiCa damos preferencía.
Aceitamos tambem )àprend1zes.
INDUSTRIA MECANICA DEEKE LTDA.

Rua Dr. Amadeu Luz, n", 17

C�AQ!�!-!!'!! t}t�.1 �

RMfOS ELEMENTARES I
Séde Social: Av. AlmIrante Barr�su nO 81 - RIO (Agente no Estad" de Sta. Catartna- .

-i
..J O A O P O R T O r

Rua 15 de

Novem""""b!jOlr..
o,

1.3..7.1_ _1.

FOGO TRANSPORTES - ACIDENTKS
ResponsabiJidade Civü Onmibus
(Transeunte. ti Transportadoe}.

..-:' �
...

AuxiJlí!r de Escrítol'io
Precisa-se um (a), q ue tenha boa caligrafia e no

ções de eontabilidade. Emprego- bem remunerado e

. bom futuro.
Os candidatos queiram apresentar-se á rua São

PaUlo n. 20.

I
'Uma

.. �

maquma de escrever nova

carro 38
J
/' :P':RUA 15 d.... l-iovembro, 730.

Caminhões �era
CHEVOLET PAVÃO TYPü Hl28

ótimo estado de funcionamento e em

em Rio do Sul com Jul!o Paupitz Cü

Sel'raria
Vende-se serraria bem instalada e em pleno f1l11-

ct()nalllento, com quotas do I. :r;.r.'. P.
Quatro casas para trabalhadOres, pa.stn" ro<::�s ma-

los proprios, 10col11oyel, dív. juntas de bOI, earretoes, (_":l

I' minhâo, lUZ elétrica �e força de aP;Uê�. sO,br,e s:;�ell te. ", .. _

prec{) Cr$. 6;)0, OOQ,OO aproxIJ11.ld.lIlleI.ÍC. ne,_,O(i-

I urgênte.
- .., ,

Cartas li esta redaçao, llara S.R. O. Crlx,l Pu-tal .. ;-;

V E N D E - SE· \MUeller.Duas propriedades próxi Trali;lr com Rnberto H(H'.··
-.....iíI...

'

1110 ao Monumento de Fritz deI. Telefone 1113. �
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