
Sm ão repata iados os alemães inoesetavels 'na America 00 Sul
UM NA',TIO NORTE AMER'ICANO QUE FARA' O

,:>L!.".,amente
informado.

nO-I,rá elll, tOdO,
s os po,rtos,"

sul a- rá todos os alemães indese-
TRANSPORTE AGUARDADO N Ó R I O t C,GU que está sendo espera americanos, apodando ,no

.

'

.
do aqui um navio mercante Rio de Janeiro.

. javets que encontram-se na

RIO, 11 - Meridional - Um vespertino local, dizendo-se í norte americano que escala- O referido navio repatria- America do ,SuL

PARIS, 11 - United - Os um acordo, o que é apoiado
quatro Ministros de Exterior pelo plano dos senadores ner

suspenderam, ás. 22 horas e te americanos Ccnnalv e

cinco minutos, os seus traba Vandenberg, qUe' pa�tírão sa

lhos de hoje, depois de te- bad., para 'Washington. Em
rem discutido D problema da discussão perante o Conselho
Alemanha. �s deliberações de Ministros de Exterior, o

serão, reiniciadas amanhã, ha I
sr . Georaes Bidault, delega

vendo esnãrancas de que.] do frances, reafirmou u ati
até serta feira. alcançarão tude da França Ú respeite do

E X t e r m i n i o do n ii Z 1 s m o e e s t i m u lo ao

espirito democrátícoo',," � ','-,
,",:

tírganlsaçoes an 1"80-
A POLITICA DOS "QUATRO GRANDES" PERAN- Sarre da Dftenania e do RUí

'

.

TE O CONSELHO DE MINISTROS DE EX, E._declarou.�e, na su�.l opi- VI·etí 'C;QC! 'no" 'A,l'em','Q,··n'.hnTERIOR ruae, a politica dos "quatro ,i::) '-'lo

grandes" deve envolver os se

guintes pontos que ccnside
ra de suma importancia: 1°
- garantias sobre Q' desarma t
mente da Alemanha; 20 -

garantias de qUe o programa
de reparações será' executa

,
.

O "PRAVDA" ACUSA OS ESTADOS UNIDOS E GRÃ
BRETANHA DE ESTIMULAI{ AQUELAS OR;

CANIL. ACõES

MOSCOU, 11 - United -

O "Pravda" acusa a Grau
Bretanha e os Estados' Uni

dos de "ajudarem a estimu
lar a. orgg.nisaçues unti-sovi
éticas, na Alemanha, em vi
otacão do acordo de Potsdam

T _ "Disse aquele jornal que e:i
\ IN!�_MILH(lES DE CRU tá florescerid., a campanha

ZEIRQ�;.. PARA A A-, antí-soviéticn sob a proteção
QUISIÇAO D.E MATE' das autoridades '''ocupantes
I}IAL P�I�l\!lANENTE anglo-americanas e assegu
NO PACIl'ICO rou que nas "zonas ociden

tais do Reich lIa uma rede
ampíaiuenta desenvoívidn de
orwlllisaçôes anti soviéti
cas".

do; 30 - extermlnio do nazis
mo e f'stInulo aá espirit., de
mocratico ,

_--------------_---------------- --------

o efícontro dg,
com ,o c h f t e

lideI' da U. ·P. N.
do g o v e rn o

RIO, 11 - Meridional _

Foi assinade o decreto abrin
do o_crédito especial de 20

PROSSEGUIRkNT AS CONVERSACôES SOBRE, O tirando-se. Segundo um ma
milhões de cruzeiros vara

MOVIMENTO DE PACIFICAÇÃO NAl'IONAL t ti
.

J'
atender as despezas com a a-

,

,
'

,

'

, 1, 11 mo, o nrestdent., Dutra, quísicã-, de material nerina-
RIO, 11

e o sr , Mangabeira prova- nente destinado aos servi-
- Meridional - menta na porta entre-aberta velmente readsarãe novos en d 1\,T' • ,.

I r

"Sai deste. paíacio .em Fe-' t t
cos o Mínistérix (q ";aC;1'"

I- v e SorrIU ao ver <. fi aque oue con ros nas próxima, hora" .

t t I d P 'f"
ve:reiro de 1930 e a ele estou as demais narticipante, -da prosseguindo a tróca de idei eX1s'end�dlla COS:l o abcII, RIO, 11 '- J\Jerídional

,

voltando hoje, 10 de Julho, rtln1ão sofriam dos renresen as .sohre assunto de inter-e» c�,. ce I Ias ao S(nverno ra Chegou o navio nacional

quase 16, anos depois", foi o, tantes <la imprensa, logo re se geral. �l�eeYco'alDle o governo norte a, "MauUá" procedente dos E:,

comentaria do sr Otavio I '

r < o; tados nídos , Ell(re os JJaôSH

Mangabeira quando deixava I geiros destinados a est:l C,1

o Guanabara ontem, após 1 Orgão dos "DIARIOS ASSOmADOS
nital figuram ,e, nracinhus

conferenciar com o presidenj' � que ag,ora regressam á pa

te Dutra ,í respeito da paci- .... t-ia, anós ° inte1!lament" (1).'
f:caC::'.o i��l 1)0'11 ica nacional. ! seis meses' nos

-

hosnitàis de
O encontre de (lutem no Gua I cirurgia })Jaslica, norte ame

nabara conforme informa- "
ricanos , Todos eles, vitima-

mos, durou quase duas ho- de mutitacôes, receberam

ras . I
nos Estados Unidos não' ,ó

Anós a conferencia, os srs pernas mecanicu, c-n:o tu

Gois Monteiro, Otavio Man
í tamento intensiv., qUe hahí

gabeira e Nereu Ramos, a-i Dire o"
tufOU,os �1 usarem os mern-

c?ll1panbaçl,'os ,

de ,dois ofici- j ., __t_I. HONORATO TO ME�!�,-_.- _,T:!efones, 1092 e 1391 __ Caixa P. 3G bros nostioos com quaSe ali

ais, assomrram as varandas I ANO IV - Santa Catarina B'un I'a .-.-,
--

1 J
-

�

seluta perfeição. Os nracin
per.ores

;;I:,e,
dá

entra,da,
ás

I
. .umenau, u . leIra, 12 ue ulho de 1946 - Nro, ,08 nhas sã«: Paulo Chau-tu, ,Pe

denendencias internas da re dro Cingu;nen,ci. Gabripl

sidencia �'residencial. En- O 1
"

,

Na si:?Ímento, Hicardó Fueh

�;i��:i�/'ch';I;�(r��fopr�si�i:nt� s russCS ctetiveram O f i ci a i s d�'nttfií�o�l�iSit�)(��S,S�!�:�
Dutra chef�ou par um mo-

C 18dada-os'
; c�do em SEio paulo, que te

-._- .--- e 't''"'!lo-r......te ..a� e"'r 1 c Q nos
ve as .duasp�rnas aIllPl�tadns,

A TANSFORMACÃO DA
.&. L... &11. • em vlrtude' da eXDlosan dê

CENTRAL DO BRASIL g COM4_,"NDA,NT� �lILITAR NORTE AI\1ERICANTO
uma urina' terrestre por oca

EM SOCIEDADE A,- IJEDE EXPLICAÇoES AO ('.O]\/TAND,\Nrl'E SO\TI.-
ram revelados 05 resultados s',;'i", do assalt .. a Nlonte Cn,

NONIMA ETICO.1 ."1. - da conferencia. Mas, uma telo, na frenfe italiana. Iün
____________ ._

destacada fonte militar nor une';ar da� suas pernas, di-

RIO, 11 _ Meridional _ rOlI que a J)ropo'!a feita na
' BERl�IM, 11 , Un:ted - te americana informou (lue vertiu-se �1Uito durante a

Fuland_o á repol"tagenl' sobre ([uele sentido vi8a (} interes ,O general Mae Narney, co- todos Os esfore,'a para obter viagem, dando n impressiic>
a ideia de transformar-se a se da organi7.ação. Acres- ,mandante norte amencaJ.?-o, explicacões dos russos hàvi- de que tinha pernas naln

Central .do Br�lsil elll SaCie-I centou qUe {} assunto pode' na Alem,unha, confereCIou un fracassado. rais.

dade anoJ}üna" (I diretOr da ser resolvidQ pe;o governo fc com o marechal Sokolovsky
ferrovia, Renalo Feio, declu deral. conu�ndante rlHSo" �o�re ade

" ' tencao de lres crClaIs norte O TRE t d'

americanos e um cidad:in', es u a o pro··estadunidense, (,11i ZoJl!l de "

,cupacâo SOViflti:.__N_ão_fo- césso do cancelaI11en··
IREPliE'QS DA PACIFICA to 'de re�jstro do PtCS

'I
CÃO .N.AC!ONAL' NA o C S
POLITICA eOJAI\A'

,S OMUNISTAS APRE ENTARAM OS QUESITOS
PARA VERIFICAR A SUA FONTE DE RENDA

Goiania, 11 . �.Ierjd;onn 1 _

'

'
,

o, !nnYirnento n:!dfiefJdor. i I RIO, 11. - l\feI:idional -"",B .. e num deles JJed� ,!TJlí> "

�:,!(:larl;) n�s ��IG!(" federa!s,! EsteVe h�)l.e reuUldo s�eretn Trlbunnl mande .venhear ti

1.1 {'da ,'rrnclc'H;d.o-se Cll j meni!, o r. R. E., afIm de sua fonte. de rc('e!ta e deSDe
0,i�\z. Se�undn, inf"rma a i,.. .

"
. "za. Outro ({ue,ito solieita

lml're.!:'m, nrOces,am,_'e ,os !r.�,Hm::3J. os qnesltns al1re,en que o T. R.E. mandl?oll
nnlenuanenios, CLm ahs' llt" . Idos .l lesne!b do l)rOCPSSO vir as autoridadespuh!ll�ns
,id'o, no sentl,1o da e"C,,1l"l ,1" cancelamento do .re�i,tr') mencionadas no l}�('wesso m�

dn "",p:.!.:dato n g<Ívern:u],,'· do P. C. B. O, quesItos 110· b.r e o ,e n}n' t' -e 1 a
do E,t:.:do, an:1iadfl })e1" 11"- ie examin:.'Iflos, ,t�nndo apu' mento 00 ::leu reg�stro ú

Vn e (lHe esteja i!üe"rado no. rou () "Diúrio da Noite", fo re_neit" a� cont,dto (iU" ora-
espÍrt" de conciliação. '

rml1 apresenlad"s pelo P. C. zenl do regin1e denv,cralr(;o.

REGRESSAM DOS ESTA
--

DOS UNIDOS SEIS
"PRACINHAS"

o GRANDE
FORTIFiCt\r�TE
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Romantismo
da

ou comprensão da

futura. perspectiva politica? SEBO
_ ,x Fester Andersen, disse, no prova 'de um nrudencia poli

NOVOS C.HOQUES.EN.TRElseu magnifico livro "Border- tica.

INDU>S.�· MUÇULMA- line Russia", referindo-se aos Q general Sikorski, c_gjo
NOS poloneses, que nunca firmam, terceiro aniversario de mor

, um compromisso com o íní te teagica, transcorre na da

CALCUTA', 9 (United): - migo e não se tão negOcian ta de hoje, foi um tal tipo

ISegundo anunciou-se hoje, poíones, que, desconhe;;:.ce os

reina calma na cidade de do·com a p-epotencia- e por cornnronnssos, que nae soo

Dacca a segunda de Benga- tal motivo, miutos observado msnte cem-, SU;l prepría pá
la, �m seguida a revelação res superficíais acneam-nos tria; rechassou a :polit'ca de
feita P�o governo de que ha, de "romantismo" e de falta negociações . "trulelinguia
viam sido Imposta- multas do "realismo politico'" o que nos", rnas quando a Polonia
coletivas a tres localidades tanto fere e dóe a todos os sofreu, fuma derrota, sobre
daquela cidade, em conse- oportunistas deste mundo, seu próprio soh, empreendeu
quencia dos chóques ocorri que, p-ªra alcançar e gosar,

uma nova luta, organisando
!los entre índus e muçulma ainda talvez des zínutee da um novo .exercit-, po'ones na

nos. Foram "organisadas na paz. concorda mcom todas França e na Noruega, e de
t-ulha, conjuntas hindus e pois do Colapso da França,
muculmanes, afim de aeen- as concessões Ieioas àos mais �mpreendeu mais uma vez

seíhar os seus eorreligioná- fortes e poderosos e conside a luta, com a ebstinçã-, e "1'0
rios a r!.'lfrear a; víolencias . ram tal precedimento uma mantismo', polones, desta

vez no territorio da Grã Bre
tanha, Sikorski, como cada
pelones, teve a convicção,
oue Por tOQ:;1 � parte onde

I se luta pela libe,.dade, tuta-,

C O �d P a 'o II j a-H e r i D Cf se tàmbem pela liberdade
Bt: dE Polonia . Tomando tudo

. . . . i isto em consideração não é
AVISamos aos sra. aCIonIstas desta sociedade, qUe' sem fundamento a nfirmação

ach3;m-se á .sua díspcstção, no nOsso Escritório á Rua! de um celebre p�iitico dos
�lot1ano Peixoto, 199�, � documentos de que trata o ar I tempos atuais que. a Polonia
tigo 99 do decrete-Ieí n- 2627., de 26 de Setembro de. constitue uma nrova das con
1940. dições 90 novo mundo, a

surgir. Hoje, quando este
Btumenau, 8 de -Juího de 1946. mundo iniciar a ceder an

tes as exigencias imperialis
tas da Russia, a fim de ga·

nha- a qualquer preco a paz
vale a nena relembrar a ali
fade de Siko-slci para com

a u. R'. R. S.

Todos chamam a atencão;
qUe foi ele o primeiro a es

tender a mão a esta potencia
assaltada então peh Alema
nha: ouando os dirigentes

.

de Moscou concordaram em

nnu1ar o pUl'l,) de partilha
da Po'onin, firmfl(l,., em Hl�9 ANIVERSARIOS sados na maquina, uula· boa
por Mo'"tnV e Ribentronn, porção de salsa e cheiro ver
mas c::ilencimn que, o gene- Srta. ESTER DOS ANJQS de, umaeoll}.�r das de sopa
ral �.�lrf''''�.'): n"., concordou de extrato de tomates e 1':"

(w.., nrn (>/'mhromi"o. em A efemeride de hoje assi ma pitada de pimenta dQ·
y�<ta das f'acanras da Rus- nala a passagem do aniver reino. Quando estiver hem

sia, a crescer cada dia em
sarie natancio da simpática refogado, ponha uma xíca ..

força e potencia, o qUe con
e gentil senhorita Ester dos rá das de chá de a!(Ua ·ler�

duziu o _goyerno soviético a Anjos, 'operosa .Iuncjcnárfa vente, tape a panela e dei'

romper a srela_!;ões com o gc da Agencia dos Serviços Aé Xe cozinhar em fogo brando.

verno de Sikorskí, em abril, reos "Cruzeiro do Sul" e di- Quando O· fran�1) estiver ma
de 1943, tres meses antes da Iéta filha do Sr. José Auto ç:io, Junte o lei!;> de um coco

trágica morte do !1,'lH:lreiro n'o dOR .t\.njos resid�ut!l nes
i e 100 gramas· de amendoim

De acordo com as ultimas instruções recebidas o e politico polones. Exprimi- ta cidade. pesado sem casca:· torrado e

Comando do 320 Batalhão de CaçadOlJ.·es avisa aos em· ra111 seus louvores, sobre a • moido: deiXe em{ró!isra Ulll

pregadOres qUe a obrigatoriedade do pagamento dos 50% atitude "romantica.' e sem liERCILIO MAR,CHETTI POUCo e sirV!l bem quente.
de ordenado ou salário aos empregados continua em vi compromisso. do general Si- . ...

gor,. durante o tempo em que os mesmos permanecem in korski, em relação á Alema- Cm�nlOra �{}l.e o seu. anl� I PUDIM RUMENO

C'OrPOia�os ás fileiras do Exército, em virtude de não ha- nha oS realistas da época a- vers�no .!latahcln o .e�tllna-.
ver, at7'a presente data nenhum ato do governo sustan- tuaL Esperemos, pois, um

dr, cl?adao s�. Herclll0 Mar Seis.ov9s, seis colheres das
do a vIgencia 10s Decrétos-Leis nOs

..4.992, de 31-X-42 e tanto, antes de termos forma c�eth, con�e,tl!ado indus- de sopa raZaS de açucar e

�j)'s6f�, de 24-' 1-1943. Escl:�rece maIS, que Os pagamen- do nossa opinião sobre as \
tuaI em TUll11o. seis .das de sopu· tambem ta

a razados devem Ser feItos pelos el1lpr�gadores, den-jrelações do es.tadista.po\ones: S,rtft. ITALA SALE1\...
zas

..

de farinhu.de.foscabem
tro do !TI.ais curto praZo caso'contrário fiC'lrão os mes-j e <la nacpo que rcnrcsenton

,lU fina. Bata as c1i; ras el'l ne

mos oSU.leltos ao que �stabeleCe o parágrafo 10. do arH- com tanto. brl1hmItismo, pa DE'fllle hOl·. dat·a· nata·l'
ve, junte as. �emdas, depOr}.go 6 do Decreto Lei a. 612 achna citado. .

ru com a' Rus,in..
.

:
.

.

.

.

.

c a � "I ° u(;ucar peneIra o e a
.

a

�
.... "1 da genij! ,enhonta .Itala ,rinha de rOs.ca,

..

Lpve nara
�n lem, nrendada filha do sr aSS'1r em forma. espedal. uil

:a-•••--I'lII----IIIIIII �� '"'*�'" '
\Villv· SaIem, residente nes tada com manteiga. J"aça

BANCO· DO BRASI·L S A· I
ta cidade.

. ��l�a ���d:ica:rWej�;al�U��
.

.. • li! b1�to O SEU CAR- �f�t�s8�e;i;�o;;���1� �ll��i
O MENU' DE HOJE prato, fure com um cn:f".I encha {} centro:· do .pudnll

.. FRANGO MARTINIQUE com 100 granu;s de passa'
e derrame DOr CIma, )10S DOU

cOS a metad� dac aIda; qnan
do estiver bem embebido Ir

Ve ao fog-o a ontrl1 metade
da calda á qÜalmisture mais
.00 gramas de passas e (l�i
xe engrossar um pouco lUaIs

derrame bem que!lte -por ci:
ma gO pudim.

Indústria Textil

INDUSTRIA TEXTIL COMPANHIA HERING

FELIX HERING
Diretor Industrial

R�BERT� GROSSENBACHER I
BEBIDAS

ARMARINHOS

I F�RRAGEN@
,

Comérei. por Ataca.oic;

.1.....
· I1lPORTAÇAü --- EXPORTAÇ.i4}

Rua 15 de Novembro, 857 -- Caixa poeta). n

l' L U }j E NAU
.•f11':,---=,=>=....._...

. �

�""�'._.;��-- .. -�........--.-_-._-

AvisO aos empregad{;res

81umenau Rua 15 de Novembr<", 1236

COMPRAMOS SEBO DE la. -qUALlDADE

AO PREÇO DE CR$ 6,:;0
seis cruze UOS I.' erncoenta centavos, O QUILO
L1QUJOO POSTO JOINVILLE.

OfERTAS PEDIMOS DIRIGIR Á

elA. WETZEL INDUSTRIAL -JOINVILLE'

Retotoarie Suíça'
IRMÃOS SCHWABE .

.'

Comunicam ao povo em geral qa� transferiram
suas instalações para o prédio Nr. 1046, da RuaIS de
Novembro, ao lado do Hotél São José, onde se acham a

dispos.çãe de seus amigos e favorecedores, dispondo. de
novo e grande estoque de ar.tigos de aniversário _ [oras,
relógios, cristaes, parcela. nas etc ;

».
•

Bturnenau, 9 de Julho de 1946.
RELOJOARIA SUlCA

Vende-se
Uma maquina de escrever nova:

, ,"
__ ", . ,_ _. •• •. ;e .. -.-

carro 38
RUA 15 d... Hovembro, 730.

SOCIAIS

61umenau

Endereço telegrafico: .Patelite"

F!lz. toda I; as operações de descontos _ Em presUmos _ Cambio _.Cus- Cnde em pedaços um

todta '--, C.obrança.s - Depositos _ Ordens de Pagamento _ Car.te.·l· ra de frango gordo e grande, tem
C A

])erC conl caldo de. limão e
redlto gncola e Industrial - Carteira de Finauciamento !'al. Ponha numa panela

Agencias em todas as capitais de Estados e principais praças do país. ilma xícara de chá lllal cheia

Correspondentes noExterior. &i de azeite, junte o frango e

'o' deixe dourar bem, Junte 3
_.IIIIIIII o 1lII!IIIl a-lIIIIiSilillIIIIi cebolas e dóis úimentões 'pas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pagina 4
,.. --- ____===-�__

A
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As consequencias sociais;
e morais, politíca_s e eCollO Snr, HO].1f)!'ato T(ln;�';",.
micas das oneracoes do cam l'j�. "D. DIretor de ,AN'l�

bio negrQ, são tão graves e {>O,o,
_

('
,

t 'Ih d t- t b I os que 'une

I
Resl)eitosas saudac"_"s). I;ue eXIS e, na 1 a e ao per Ur aeor"" <.

Sumatra, n:;s India, 0- acam até a llr:Jpria orgalll' .'

.

.

.

rlentas H"landesas unI sação dos lJOVos e lnesUlO a vi Tl'ndo. nor �"T',ns. �,rl""7"'.·, .,
d

-'

'I' 'da t � (1 ph"""�lllp [1""''1
povo cujos lndn:lduos I da as naco�s CIVI IZet '. '\nt':n<:. pr. 'j» ,.A, 1:';1'
latem como cães c oS A razão n�tllna do InCrea �(l'r.'.tnlp:,r .... ('l�"':'ATi» ':..1,-, p,,,
O-RONGO CDBUS' QUe do negro esta na falta de es ,; (1::- l�."'.

f'n hld" 'T". I '.
;. I'I - ,.._ , .

f d P 1- •

1 111 1�' 01"'�'Y"'r,n(). 'ç;:

. "ssu nIna crupulos na alta e cons- �n o Jrw . P, -.'

FS� �)O��� sO �onhece ciencia;' nUIUa palavra, na rnf�p "<"'" 8P"'_'lr. ,\,f'''h'7 no\,

I�::-U<l, s duz'ias de S(lUS falta de religião. ,melo desta agn�de-cel';: ,1. t�-
aI7UI:l�1 T , além Mercado negro quer dJ- dos os meus amIgos e <lc'5 es�
T il1nt�osbl�'���_Cuhus zer Q esquecimento de unia. 1)ort:sta8 e m!4eral, a, [lcolh I·
( .�Sl), _

5

(l �C;) ,ões r� mandamento (h Lei �e Deus: da que semnre me dIspensa
. .

IUO tem e I 1 ç
',de um dever que eXJste pa ram, oferecend() a tndn, eHI

hglosa, _nenld DÚSSU.�ntal 1ceenrt1.- cu �queles que .temeln mIl)
Florianópolis Os meus f rU'C"S

'llOnJ:lS e sepu- ,11 o.. < -

.�

h -tO•.

aue quando morre um JUIZO supremo d(!s atos u- pres uuos.

. tn· lã � .� · tt6 I do 'eus deixam-no fi mano:. que a�l�ardam U1� I
. I C' I d

....
"'-'.I .A�'A� "'�A', "A�r-.A.

��A. V)I!', ISS '.t" t' _ prell1lO ou reCeI:un .um caslt a) Eugemo ..a7.uro le a e

.....', 'I'� Cií'�.... V.;J'''f:ii'*' {ilWI�"f#' V� cal' onde eS.::1. ,) e se con "d t ')0 Sargento"
sUluir o cadáver, go, na VI a e erna. ... < -'

MUITA ATENÇlol
1 - �l"It derend_ ooatra ali grlpea.
,.,.rrllldúl.. ....... _ • Copao de
AI. trio .la..

'1,._ o Cocue •• Aloatr6o x...........
_.. medicamento emtenle oom A

� naçAo de Ccgnao d. Aleatrao, por
"Ittf é o 4Dloa Cognao I<!lto .. baae de
....\,010 toe leIO 16rmllla medicinal.

I -' A .ncáela do CoCIJIIG di! AlcatrAo
.l!mj1r 1'I!8IlIta, pola, da lIU8 fónnula que
_. vall_ .le_toII medlclna18:

.) ......_ _.Jado..... .. forll-
i _ doe 1jIUImi5ea._....1-
tatri bAbamo de toIú.

� U p _'clCieaDt4I _....
• .......-..n d. dldo.
.., Dela__ tea__lO._
.1IIaIOO •• .._...

-

.. rI_ ,p;'.oI. _manh d. 10_
_ • _DluDIJ{J.

• "". O JectUmo Gognao de Alcatrão
�UI' 116 • ..eD.dldo, portanto em lar-

J�
· <Iro,aM"", porquê - não se

� - • ff17U!ctio e como tal não
_�o em outros lugares.

Toda a imnrensa do pais Mercado negro é o esque
levanta um brado de- protes címente daquele preceito di
to contra as l1lu..nobras cri- vinec : Não furtar,

.

ruinosas do Cambio Negro, Talvez ésfa ãfirmacão pu
qUe os unicos naises a- e as classes proíetariaj, _ era- reca estranha a al�uns mas é
mericancs que conhece mando por providencias efi muito clara e mtlito pOsiti
ram o regime monárqui zes para qUe césse tão espan va � O sétimo mandament-
co foram o Brasil,. o Mé toso mal, -

. j proiba não somente o assalt.r
xieo e o Haití,

,.'. A �uenra, esgotando_. as PUro e. declarado a fortuna
': reservas de matérias primas de próximo, mas lambem tu

,que o numero de pes-
.

e de generoS de primeira ne do quanto possa prejudica
soas queimadas cerno cessidadx desorganisoú a' vi' ao próximo QU cansar-lha d:t
bruxas, na Europa duran da economica e quasí naral: .nos materiais, Evidentemen
te a Idade Média, ul- sou as re1ncões comerciais.' te, pois, oS lucros excesSiv,i;
trapussa cs nove mi- I E,ra tudo para a e-:

-

�
e as explorações do Cambi..

lhões.

,/para
a

defesuu.aciOná-l. e na !�e
...gio. se. Enq.uad.J'.a.lll deplFnra esmagar o inimigo ter. tíme mandamento 'do Se-

minada a luta armudã: não' das coisas proibidas pe'o se

aUe o COração de um se tornou
- facil restaurar tu' nhee ,

• ". ,

homem uusa .1 vezes do na ordem antiga e reporl Os ,J.ndNrduos 'e afrisblln
pox: minut;> quands ele I todas as Coisas lIOS seus de- d� lei eterna e "ió1am seu"
esta de pe, 71 quando j vIdos luaares. '. PI eceitos, e o resultado é n

está -entad-, e· (i6 quan O mundo está dentro de desord�n;t_ ecoDcinicne a nPT
do está deitado. Um longo e laborioso preces turhaçã-, <la vida material ..

50 de t:e__conv�rsão, qUe leva Contra o Cambio Nezro,
rá ainda bastante tempo. qUe explóra a rnisera gera!,_
AContece quc houve expIo anresentamos 'J remédio salu

radares do pove e aprovei- tal' da religião: o sétime.mau
tadores de oportunidades pa damente - Não furtarás,
ra auferir lJJcros excessivos,'

.

g�nte sem escruputej, e que • _o_ �-'"'-. -

VISa apenas enrrquecer, Ines
lUo que seja á custa do suor SAR�F.NTO RnnvllHO LA
a!�:o e do sangue do pró-.

.

ZARO CIDA,DE
xrrno ,

. F"'-
.,

Individues desse estofo,
-.

Por motivo da suo rec=u-
sem alma e sem consciencin te transferenc+a nnr'1 a C',_

encontram campo aberto pa nítal tio Est"<T,,. rptn..n<1ntln

ra suas atividades iticitas e ao seio d!1 Foí'�;l POliei', 1.

perniciosas na hora presente, reCP_hPnHlS do "': Sn"!!PJ1ln Fu
Apesar das medidas, mais .•}!'elllo Lozare Cld;l,rJl'. �lle 0,.,

ou menos drasficae das pro semnenhav-, [I" funn',p<: .-'li"

dençi::ts énergkus tomadas COTP:mil'--'T'_t� rI,: D�st'--'",,-
- -

.

l1H''''tO p"h('l"r ,,,,,j--, <. 'De'f>:
pelos governos, os explora- .e:ac1<> Fleg�f)n,,' de Policia. a

dores da miseria geral conti. seguinte carta:
nnam entregues ás suas ati
vidades escusas .

,

..

qUe o macarrão, em cer
tos casos. evita a embri
agues alcoólicaj e que
a pessoa que comer uma
libra de macarrão dia
riamente jaruais ficará
embriavadn, desde que
a. sua diétn seja exelu
srvaments vegetariana,

1.

2.

3,

4.

rrue
.. !,lntigamente, o rei

do S1aG eosinn1avfl "fere
ce- 11 mplefante branco
[l'!ueJe dos seus ('.orte_
zoes fi quem aueri", ar

rn:J1<lr; ". ('lll'. �OT��O'�_
anele anin1nT ,n", S:1<[I':1

ilo. fTllp.n1 l"et"p-bia seme

"'nnlf'_ l'l'p>""te n:>o .po
r' .. so np"I':l7p.r df'lA n(ll;
fO:rIna aIgUll1a, arruillêln
UO-Se inteiramente con1
(; seu sustento,

•

Rua 15 de Novembro, 1360�� - JOÃO GOMES Se elA. - Fo e 488

Radios das melhores quqlidades
para' corrente alternada e para acumulador

Discos - Eletrolas - Toca- Discos - Rtfrigeradores - Maquinas de

Costura - Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres
�ogões. - Material para rádio - Material eletrÍ\ o em geral.

Vendas á vista e a longo prazo. - V i s i tem a R A D I O L A R.

l(amblO Negr()
LI.

CLAMA, NE CE'SSES !

"Rlp"'''nnu. 10 de JulhO
dt> 19.16,

.

OPERACOE.1õI - DOENÇAS DE SF...NHORA..'l

DR. CAMAR.A
1Il1peelall.ta

CIInlea em leral _._ Tratamento pelU Onda.

Ultra-Ourtas
Consultório: Travessa .t de Fevereiro - Prédio p,.Ulltl'
__ OPERA-OOES NOS HOSPITAffi �

Vende-se
U mterrf'llo j)ossuindo 10.000 metros Cflladr[ll\"S

sHuad� em Itoupava Seca - fím da linha de onibu',

I Prçç-q de Ocasião,

Tratar ('om Gennano Schlupp - lBUL-\.MA
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A lf A. ç A. O 12 de Julho de 1946
'

.........••............•.......•......................•. 1

das COP,SlIllllS
ra dissimular 11 essencía da satez da propaganda' inglesa alto:;; oficiais devem pensar
J1u��tão. ·.lulgar qua basta C?ntestar a· no .papel OUe os alemães de.

Parece-me Que o meio de f eSsa alegação puertl para re ,sempenharãp. em .I.:aso d:e
chegar a resposta exata con x x X S?IV.er o problema do ressur I g;uerra ..

�;ste no fate de QUe russos e gímento do poderio militar
NOVA YORK, via rádio ingleses apelam para ·uma' Os srs , Molotcv, Bevin e alemão, . 'X X X

- Na mesma ocasião em opiniáo publica mal ínfee- Bvrnes, o F'oreign Offíce, o

I '. X

que o sr. Byrnes respondia mada e evitam cuidadosa- Serv!<:;o Britanico de Infor- Que .realtnente importa I Poderia ser de outro modo'?
aos ataques. do sr" Moietov m_ente O que ��, como eles maçoes, o nosso Departa- num DaIs como a Aleman- l Esse conflito,. qUe. algnn
o .Consellio· de Contróle Alia nso nedem deixar de saber mente d.a Guerra, na

.pessoa
ha, q

..

ue ten� tod;<.os e

...

]

..

em�n lcon.s'..'.'deram inevi.tavel·.e ou_.dp em Berlim n;i.o pode che 0,- ponto central da ques- I
da r. Petteresen ,.. e hem tos do J)oder�o. mílítar ? � ? 1ros, apenas provável, deve

gUr a acordo relativamente tão ,

_ 1 posso a�resc�nlar, I�or mur- corl?o. de oí'iciais, os prOflSSI ser travado dentro da Ale-
ao incuertto sobre O desarma Nao se trata de saber, cOe..; tos motívos, Lord Vansítta-t onais �e possuem Os segre- manha e da Austria. Apeai
mentn alemão QUe o sr , Byr mo pret�u.de a propaganda. - sabem perfeitamente bem d�s mnitares , Eles

'.
é que das bombas atomicas, have

nes propusera 'em Paris. Os ru�sa, aquanto, solda?,?s ale I que {l.r�ssuJ:!f,Ime�to d_? pode sae os criadores de, exercites ra certamente um
'.'

choque
motivos do desacordo devem maes,em gru,?ns mIlitares; rro müítar alemã., nao de- Estabelecirnentos indústrí- terrestre na Europa Central
ser revelados na próxima reu organízade, �x.lstem ou até.1 peu.de do_ num

ri e-o. de_Solda·
31S pO.d_e.:l1'! s.er tr:msforII_Iados e, nessa. ol.uta,. .ps veter.ano ...niãe do Conselho. Mas no !la pouCo existiram .na zona dos alemães mnda na» des- ou censtuidos com rapídez . uesnlObI'Izados do exercito a-

intervalo, o sr ..Byrries disse tngleza , Não

se.. trata.
tam

I' n.lObilizados
por co.ml.�le.

to, Soldado� pOdell.l. s

'.

er tr.eina'- .l
..

emá.o. des
..empCl.lharúo certa

numa entrevista coletiva em bem de saber se ha zona rus nem do numeeo de fabncas, rdos em tempo relátívamente mente um grande e tàlvez
Washing_ton que o governo sa_ ha ainda Jn:Qricas _

ale- c�pazes.de 'PNduzir Jl1U�i-1 curto. AR armas
.

de uma d�ci:iv{} papel. Que adianb;
soviético J}esejava restri�gir ma, 'I., mumcoes qU� nao fo �oes, existentes I�a Alerna- guer;a Jogo se tornam ana- fmgIr qUe ss sOldados e di
a inquérito do desarmamen ram nesmontadas , Esses fa nha , 'E' pueril fmglrem os crom<;u;,. Mas oS cenhecimen- nlemata, em Moscou, L�n'
to das tro�as, ao passo que tos ocultam a e,senda da nl'�os que acreditam, na e- tos. l_n�htares dI'! um .corpo de' deres e Washington declín;�";'os aliados ecidentails insisb questão e quando são men- xl-tencia de U!Jl exercito a!� oflC1al;;; esneCIa1mente dos r�m modestamente de exn
am tarnbern no exame das in donados pelaR pc.rta-vozes de Dlão na zona Hl1desa, nlObIll de maIS alta patente não 'po dIaIU ter esses alemães E-

.

dustrias de guerra da Ale- !(overno QUe estão ao par de I zado e equipado para,c:,mba dem ser imprcvi�ados com minar. a util.Íebde qUe po
lnanha. tudo, servem realmente pa te-lOs, l\1as hlUlbun c llhell presteza e a naçao em que l�s.. serIam I1lIlitannente. un;,;
Creio que esse desacordo ex- . s� perd.e;em a" suas tradi-- IdIotas se não exanlinasselll
tremamente si:�llÍficativo é di I coes nlIIItares e a sua arte, '"

�no de- uma analise detida Esc.ola TÀ('oica de Comercio embor� possu:) Índustr:as e Os alemães sabem cnm cer
por parte de todos aqueles .:; ,

'. potencIal humano, não pode tezâ qUe os seus conquista
qu� desefãm.realmente com \B ?.-,inct.non d.O.. P�r"'ná t�r com fae!l�dade 11m ressur dOres não são idiotas do pon
l)reender o conflito entre as �" ��� �.".> > � . o. lU . C> - Q'Imento I.'llI!.tar - Quem con to de viJ:a militar e j�,;to aue·
tres grandes Dotencias. De (EX-FACULDADE BJi; COMF.RC10 no PARANA'I hece fi hIstOrIa do mi"tans- nas independentemente dp
fato é muito estranho qUe e- FI�CA'I,T�AnA Pf:T ,0 GOVERNO FEDER A! .

mo alemão qUe sobreviveu ii qmlj!'(Tlter sllae,tões oU afir
las· não se PO.83111. en.

tender I Rua Comendad.oT Ara�jo n" .176 •...
Fo!\e. 1192 • CU""'b1i derrota e nO d<"arm3111ento Inações particulares qUe e

pà;ra inyestigar H� condicões Oiretor: Dr. r .,i7 Anibal Calderarf em 1918 sabe. qua.nto isso é les tenham OH. jnla,em .ter
militares de um inhnigo, cu- INTERNATO - SEM] EXTERNATO e EXTERNAT�l verd�de. recebidn, é suficienfe nara

ja derrota lhes custou recen CURSOS: Admiesio - GuIlTda·IAvrOlôl - Aoxi1!al' d. A essencia ela questão é conserva-lo,.. COrllO um com'
temente sacrificios tão terri- Adminl;;tracirt - n�ti1ne:rafia f.' E�,.n02'T8flit s�bl�rd �,:\{f.ue a

...
c911t.eceu a �fi.1 d.� DrOfi.s..s.;ona.is. <t t�"p

..el.·à. (le-veis. Oual será a razão, so- Aulas DIURNAS. e NOTURNAS. paTa ambolól 08 l'IexGt Cla I aue alema. Que acon� d1<1 em que Sellll11 conY1!l:t
mos fõrçados u perguntar, . >\ulu 8vubl_ d.. J}llIt�lovTRfiA e EstenOf!rafilJ teceu aos oficiais alf'm�'es dos para restaurar ,o" pode
desse desacordo 't

' '

P�:p ..��oc flUf; Se rf'ndemm em Stalin r�o militar alemão.
grade e foram publicamente
cercado,> d.e- Q tP.pl' "!"S ..... ,,10
"nVernO soviétieo? E que
aC,:>nteceu aos <;ficiais ale- Os Aliados dCS:1rm'lnu!> (I

mae� crue se rend!i:ram na Zn velho exerÇ-ito alemãô, Re
na Inglesa e foram orados nlOveranl e destruirmn [I . ""

C?ln tanta .consideração pro- Ibll indutria dp' l!I,!.errfi a',,;-,fIsslonal ? Foi-lhes explica mã,. DesmobUi7.arf""·e ve1h,
do e chegaram eles a con- exercito alemão, Mas C"

ve,ucer-s� �e qne as suas cal' auanto .não urivarem a ('�,
relras U1IIItares estavanl eu ta }11ilihw rl� c"T)eranca e eh
cerradas ? ! Dossi}>1lidade d,., 111'10 f'nrrr>'

,.
Ai é qUe está a questão e I r.a l�ilitnr. nf>o h'ri'" desmi·

.....
'

..... não nos aI�mn}ã.es ainda-ineor btarIzado a A!emap'�:1:, .

norados 1111 narnlente. ou nas DesirUll'P"""
.

('.f\ !"'''''' ,."

fabricas que �inda não po 'Iitar que atíngiu a tais p�f\
li dem l'produzir metralhadO!- porC0eS em 19:19. ]\'[n s de,-
f ,ra... xarão a sement ... dI' n(>�>n f';- ':Jr QuerO crer qne ninguem lheit" qUe se des�nYolver:l

.

r.. mI.e t.e.. nh.
a e

..

!l

•. t.a.d
..

0

n,a
A

le.l.n•....
a ·r.upidmnen.tel:\" elmla 1:1111";

nha, na Austria e na Italia, d(l e Quente da suo rlvall

1-
pode nOr em duvida e que dade 'Suicida.
os oficiais alemães de car-

.

! reira aereditartl, tendo sido
í f'mbora desarmados e desll10 ANUNCIEM

m�n
·

I
deixados nessa crença, que..

r bilizados, continuam. a de:
[' I sempenha� importanfe papel
; I nas especulações e nos calcu DJARl(,·

]0' rle todos Os nhllle.iao(lres .__-'-'_ .. �.-'-_.-

I mi'itares dos Aliados. Nin-

f', 'lnf'm urodamará isso. nin GUIA DA PARAlo.,'·\, E

.·iHnem conk'1sadt is,:o nnhlit><> SAN:f-A CATARINA
·

""pntf'. e tooos solenemente
'''Tltf'4flrão isso Sf; fOTenl in Temos sobre' n nlPsn {l ....
·""·ne]�rlos. Entrpt"nto. f'Ssa -emnlar (ln
"

'1 verdade. g ainda crue oS S'1nt'. I"t"·
... ficiais alemães não s111ham ina" .. qlIe s· ítn 1"'1 rnr'
""mo <is seus cf'nql1istndorf's t.iha.' sob R'

.

edio do ('Dl"
"01""1 n!1l1nd" DHn est::i" ta TlP1 Van E",,""). n()s",,,, ,lu'
�PTlilo -aecll1l'l1('.('\es 1)nhlial1s, teado 'coJéga d", ipw\ren,.n;"
�')hem, sendo hpm educl'\dos f;.!"""!,a 'de <!e,bcnéh \))'o}('-
-.q r'\rof;s!'�o .nl';trer ,q.lle. is

',",� _. -.";-
1 lt' ('. ção nos ClrCU OS CU. urms ':'

"Cl deve ser verdade. Paraná. O "Gl}ia ,�lo ParaI:��
· Sabem que quando flS e Santa Calnrllla ',maP;I�l! I
� i;!randes potencias se cnca'" cmnente impress<;. e um lne

t Ir�lIn através da linha mÍli teressante. ,rej}"s!lórÍo de in·
l:',r que .05 separa e fal.am d� fonnacões sobre a yida t'"

<" lexplicacões, ofen.sivas, .conr.II merchtl e industrial dos doi,
�i tos crUzadas e possíbilida- Estados vizinhos. Sumos gr;;.

••m••••_.!IIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI!llll!!lIli__ln.._II!II_llliiJfili::::c:::wa::&i&!l!IIi!I!I!!i!'l'll!l!!II!llilI!il!;1.li!iifó�...IIIi._iIIIIII!fliiTEllliIIlC_.IIIIIIIIIIII!•• de; de guerra, c:' seus mais tos a gentil'ezH da visita,

Pagina 3
--. -.��.�--..�--�

WALTER LIPPMANN

Copyl1'ight dos
Associados'

iDiários

Emprâza
da Eletriciuade 8.

S I B·· 11
w

li •.. raShBlra

Matri2': Joinv11le
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER "-L)

n'D1sa dlstint. freguesia
1:emos em estoque:

Umá linha completa de MOTORES nacioneis e estrangeiros de u'na e bai
lXa rotação, de 1 a 97 BP, para 220/380 Volts. 50/(jO c'clos.
2 MOTORl!.'S marca GRA:r.UIE, d,e 9i BP, 470 rotações por minuto 220

Volts. 50 ciel ....

Para a

Apat'elhos de medição
HUMHAS para USo dOméstico e fins industri.ais= Marca HAUPT rütati

vas" conjugadas com motores monofásicos 1/4 HP, lliwca LI
LA, com válvula elevadora acionados por motores ir!fás'co.< de 1
BP, servindo até 50 metros de profundidade.

Artigos e1étricos para o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

. ARANDELAS,
MATERIAL ELlll'TRICO em geral paioa instalaçõ, l( 'tI:! 1 força de qual

quer capacidade

'Xxx

NES'l'E
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Olimpjç_OJf QuaranJ, um crasstco
mete grande movimentuçuo . junto-C9Ínpletéi;'aliásbem.'. '" '.

.

'

.

'.

.

" ....•. •. .

.... ',.' treinado com a escaíaeão do-
. mesmo muita dif�rente da

a resguardar a sua destaca. sar de �iID.ples espantaíhé nos >qU� -, ap;r�seq.toil dQWingQ; é�
da pesícão ® .1HÚ dos faveri certames elebedeanos, mas, l?�rJsso :tp.�stno, ppQ.'erá .atu
tos ao titulo. máximo .' Está sim; co.pep.llsm a t,9do cuSi':;: ar a aIt�ra de ,seu. pod,erOS'J
a equipe grená, na. verdade, uma pos�ç�o destacada ,um �t�gon!sta. E.· de

.

se pre
bem preparad:l_ para' uma lug�rsinho bastante- prorpis�' ver" '!lO}'l$$é> um guelo' giga;n
boa exibição, e tudo fará no sor á obtellcão do titulo. Pa- ttl��,_O qutl .a�Hs�jrell1()s do,c

do uebot local dado o �rande sentido de entrai com o ....é ra isso, está'com (} seu cOIÍ P1;IIígO no CaI!LPo' da baixa
significado da mesma, tanto direito na disnuta d9 certa- ....-_ .. - . .._, ,_._:';. ,--

....

..., da- .' ......., ....
,

paraUin como para outro me.
.

.: ". ,LASLAV FIMOU :CONTRA' '.
.

antagonista. Por SUa frente, .sUrge o es ' TO COM O BOTAFO;;,:',' >, PR�IMINAR
De um lado, estará o Olim pantathe de tOdQs OS tempos. I ' GO .

.

.

. .'

�' ' '

.

pico, comnenetrado de. suas o' bem articulado' .enze do' '

-

. '. i Os qu�dros �eptinparios de
respensabíhdades, disposto Guarani, que j10T tantas e

I
. RIO,lO - M) - O Player, ambos o�':crubes� qUe'himbem

tantas vezes tem: Sido a w-an Hungars Lastav que inespe- !di!?-1!,utàt�() 9·c�tà.me em :SlÚr
de dor de cabeca dos chama radamente chegou, Dômin- I catçgo.qa •..... f�r�o·.a prelinii
dos grande!': clubes, o onzé go, orientado para Q Betafo- nar;'· QUe. tambem. promete� alvi-negro, hoje mais douue !40 firmou compromisso cem algode ínteeessante, '.

CLlNICA MEDJC i nunca. está disposto a pa�- 1) Botafogo, .no sentido de .'. .

tlORAC:AO _ PULMAO _ FJGAOO lNTESTINO� I .

'. ,_o ,-�., _. qll�� 'apr.�v�d<> ;nas' experi- MUDARAM: DE CAMPO .

RilNS ... REUMATISMO.......,. DIATE'RMlA _ RAIOS X . GENINHO ESTA PREPA,.. encias, fmna!,u conÍ!ato <l-
.,,__ .. ELETROCARDIOGRAFIA __.. RADO PARAENTRAR, base de 30 mil cr�zelfOs e�n SãoPa�IóT.1o.� M. :::. Q,r:,

Censultérie P. Residencia' NO TEAM A OUAI.-- um ano. Laslav nao quena f4ó do Csríntíane e Juventns '.

. .

RUA BOM RETIRO, 12 _ ,. Fone, 1258 QUER MO?-.1ENTO assumir' quakrnér compro- f'óí mudado doparcue de<S.
OONSl}l',,.A.�' -* .. @ >;!II n 4! ifA. 11 i.. , bo� m1SSo antes de d�ml?nstrar a Jorge para. o Pacaembii.

.

I RIO, 10 � M � Informa-se sua capacidade técnica. mas Tambem o 10�0 do Comercia'
,---'----- <rue" chefe da denartamen terminou POr concordar com e Jabsouára qUe foi ante-

S A d"'WC S __ Ih

I
to técnico do São Paulo, Vi- a nronõsta botafoguense , O I cinade para a tarde de Sa-
cente Feola, ainda nésta ca cass mais interessante é que bado foi igUalmente IDU-

�OLUMBIA
nltat onde veiu acompanha- o comnremisse foi ridigido I dado, passando do Pacaem-I. : do Pardal, solicitou ao Bota em hungare, sofrendo, de": I bu para Q campo do Juven-

� . i fogo a cessão do meia Ge- pois, a necessária tradução. tus.
.

I ninho, () que, entretanto f"i
era. NACIONALRliio:�E�tr:��N.f:RE:mA

-,
i f;f��!��d�e;:'�jd�d� do �� A.uxilfar .

de. Esc�itorjo.,Séd� Social: Av. Alnurante Barroso nO 81 - RIO : nutar meia Mineiro que en-.
Agent(> no Estadt' de Sta. Catarina: contra-se preuarade para

en:.. p. '. ( ) t nh boa .'
f'

'

trar no team a uualuué- mo _ reclsa-"� .um a, que e a caligra la e nc-

J Q A. O !-. I,_< X Tomento. ,çoes de
.

centabilídade. Em1)�o hem remunerado e

I' I'
- - - - - - - - - - ! bom futuro.

-, - - 1(ua 15 de Novembro. 13'11
'.

O JUIZ ACHILES FOI &VS! '.' ..

05 candidatos queiram apresentar':'te á .rua Sã�
FOGO - TRANSPORTES _ ACID&NTJ:8 PENSO POR NOVEN- EaulO n. 20.

Responsabilidade CivU Omnibus TA DIAS
.....

"
,..... ..,--._----'-'"-'- ...___- -"'--"\'l'ranseuntea e Tran�PQrtadOfl)

.11 "�.._.' "?_ M'. RIO, 1(> - M, - Predominal p"
�

.

�
.

.

, __

.

a conviccão que nlllll nro-' rocuramosnunciamento colC'tivo Q TJD . .'
.'

P'"""fe·.'·t·lIlf"""" 1II.�un,# "I·- � I .... B � reform\ar.á a sent�nça oro.-
, .... Pes,'s,oas que queira�' .trabalhar. em· ,of.'ic.tna.· .. 'A� '...,.� ,"; .J.VJI, ..... \i,; 1'.2'4:'11. U.e '1umenau CanlC lend 1 at d f. _ nunciadf-l nelo . .Juiz Achiles, .

a.
.

o a guma pr lCa amos pre erenCIa;

. � .

Bloch, ('ontra FeHiço suspen Aceitamos tambem <)aprendizes..
'

< .

1c, dever,a ser e�etua_do den I s� Dor �O ri..ias. ,nénn quP se- INDUSTRIA MECANICA DEEEm LTDA.
tro de trlllta (30) dIas. con ra sens!velmelHe reduzida. Rua Dr. Amadeu Luz, nO. 17
tados da data da notific�ção I

.. --,

.

.-'-'
.

feita !leIa PrefeitUra. �!. -",:".
Parf!.�rafo 2° -. Em casos fu�i��:�*"fY�%;tf

f
��

.. - ..
",

e,peciais, a jt1�ZO da P:-efei. �.' ·;,.�L'''''';�<i;;��/, r. r��:' :I!
h�ra quando fICm: p.r?vado t� jli.\ ",:"" .�"'lI,

.

ij�'"O Prefeito Municipal de nao ppder (I proj)netarlo ou ��,,,i":"'" ",
,..,

. ��Iumenall, usando da afri foreiro do imóvel satisfazer i .
.

tiuição que lhe confefre o o pagamento da uma só vez '" . '.:?';
3rtO 12, nO 1, do Decreto-lei. podérá o mesn�o faze·lo em'.

'.

nO 1. 202, d� 8 de Abrl! de' duas prestações ,sesdo a pri;
� 14�9, e devIdamente autori; meira vencível trinta (30)'

ZSuo n�lo Sr. Presidente da, dias e a segunda sessenta �
Republlca, I (60) dias aPÓs ú respectiva'

.'
. '':.. notificacão" .

.

D E C R E TA: •. ArtO 2°. R,te decreto-
lei entrará em vjgor na data
de sua publicacão, revoga
das as ªi,sposições em éon
trál:io.

Pagina 5

o CAMPO DA. ALAMEDA RIO BRANCO SERA' O
LOCAL DESSA INTERESSANTE PORFIA
PROMETE DAR INICIO A' DISPUTA oo

, .

CERTAME COM UM BELISSIMO ESPETA-
CULa. TECNICO

.

A uarÍida futebolistica
QUe Otímníce e. Guarani dis
untarão .domings próximo;
em ebediencía

.

á. tabela do
eamneonato da LBD, vem

despertando, eorno é natural
a atenção dos 'aficiónados

Dr•.Rubens Walbacb

PECRETO-LEI No, 29
,

Altera a redação do arti
go 10. e' seu parágrafo do
(;,ecreto-Iei nO. 69,' de 5

de Setembro d� 1642. .

.

ArtO l0 -:- O Artigo lOdo
Decreto-lei no� 69, de '5 de
Setem,hro de 1942, passa a vi
gOrar com a seguinte reda-
cão:,

'.

"Arto: 1° - Os proprie·
t:4"io� e foreiros de

.

imóveis,
e mcu.ias frentes

. tenha. a
p'refeitura mandado Colocar GERMANO BEnnSHT
meios-fios, ficam obtigados Prefeito Municipal
a. conçorrer com metade' das
respec�iva:ª despesas e com Publicado � nrf'sentl" Df'
U)11 t�rço das corresponden- .creto-Iei nesta Secretl'll"'l'l ,,�

.lEfs ao calçaínenlo" e obras I nrimeiro di!! (:11) mes ,lI' ,TT'
d.eçorrentes desse mesmo ser lho !lo I1no rlp 1 n4.6. e afixado
Viço. '. .

In0
10!:!�r do co,tum'e_

Parágrafo lc :- O paga.� BRpNO HILD.E.l3RAND
l11ento, da contribuição. para DiF,etor do Expediente e

.

otl serVIÇOS de Que tr�ta o art. . Pessoal

Prefeitura Municipa 1 de
Blun1f'nau, em JO de Ju'h0
le 194�.

. ESCRITORlO JURIDICO COMEHC!.AL

Assuntos: Juridic03 - Comerciais _._ Rurail> - Infor
iJ!vtivos - Imobiliários � Vendai-. de Pinhais e FazeTl"
d,as, � Diretor: Dr. liLISIARIO UE CAMARGO BRA.�
CO - ADVOGADO - Rua Frei Rojerio,' 54 - Caixa

f1'ostal, 54 - FO.ne, 54 '- Endereço 'relego "Elíbranco1'
- LAJES - Santa Catarina - BRASIL.

.

A N A.ÇAO
.. j- , ......

o Fortificante
que
_W"'T'DEItI'-I .. _ ..�

de fato .._..
",

._.. - .. - _" ..�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR DISPõE
"�OlS BILHõES DE CRUZEIROS

DE

o intcio da construção depende· dos P r e f e I t
Declaração

Com relação a uma caita anecta, puhlicada." em
um dos jornah desta cidade, o Comand., do 32° B. C.
declara que as autoridades. de Blumenau sabem o que
estão fazendo e não n_ecessiwm de l>llgestões de quem
quer qUe seia muito menos de Iorasteíros que desce
nhecein os. 'nrobtemas e oue POr aqui aparecem, expora;
dicamenta r-or interesses de diversas ordens.

As autoridades só agem no interesse nacional.

ASSUMIU O CARGO O
,

Vü AGENTE DOS
CORREIOS E T.EL
'GRAFOS '

Acaba de assumir o ca
de .i;\;gente dos Corretes e

'

lég'ràfos desta cidade, e

substituieã., a,O &". Nels
. Dlas;. qllP foi transferido I
sr , Mouriva! Beirão,· que,
ra São Erancisco do Sul;

-�--'----'-------,-------------- - propósito,�. enviou-aos o S

guiÍlte comunicado:
"Tenho a honra de Cal

. nicar aV, ·S.· que, nesta (

ta,
.

assumi o exercicl., do c

,go de Agente Postal. Te.:
.

grafico. desta cidade ..

NOT.A DE ARl"E

RIO, 11 - Meridional -

Falando á reportageIll sobre
o inicio. da construção das
C3:!ltl;$ !.'opulal'es, Q Ministro

. {I., .. 'Trabal!lu declarou que a

sua construção depende ex

efusivamente dos prefeitos, Compra se - Ofertas sem

a�quais cabe a n-baníeacão :Íntermediár:o, por carta ao

das . areas dê corsteucã« e' endereço; :- ARNO Z.�N

os·proiétos. Isto concluido .
a ! DRON - Caixa postal 19

Fundação que, dispõe da, Btumenau, ,?U pessoalmente
verba de dois bilhões de cru edro o referIdO' senhor.

zeiros para. tal .fim. lhes �or
necerá os recursos necessaries
para o inicio das obras.

CASAS � TERRENOS

IRACEMA DE ALENCAR E SUA COMPANHIA NO
III.. I:.

..

"CARLu3 GOMES"
..

Orgão doS "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

Os nossos meios sociais e. constam .as seguintes peças:
tturat. d

-

"D S nh
.

3· Hesneitósas saudaçõesI eu- urars aguar om com VI
.

ena e er ora. em. atos
. .

t d C N
.

A Torr 3. ) Meuríval Beirão" .

.1 s.'lvel
ln eresse e geral esper e . avarra €; • opa' .

tatina a extrei<1 da compa- da; "Chica Boa", em 3 atos Confessamo-nos> gratos p

I· nhia Macional. de.· Comédias de Paulo Maglaaães'; "A la atenção. •.

708 de Iracema de Alencar, a cegonha- se atrasou", em 3 , .. , ..
.

.

A=.:.N.:...O=-I=-V_:___C.:..:..al_·x_a-:--P_o_s_ta_I.:..,_3_8_._·_N__U�_M-,-:-E-::-._R--;O;-,-:-:� fulgurfúlte estrela do nosso atos,. de Mateus da Fontou- 1'-1: E-C S O N D I A_�
STA CATARINA _ Blume nau. 11 de Julho de 1946 . Teatro qUe tantos triunfos ra ; "Não te conhece mais", Por ter de segu,ir pai.•!__

..

.
..

- tem alcançado através da em 3 atos, de Joracy Camar Francíso, do Sul. para o cf

T
. .... · ! sua carreira orhtica, atuando go, "Berenice", ern d atos, de foi transferido, . trouxeclln,

reS PO r.· 'fi' Ia ! Co mexits extrnordinárj» em Robert Gomes; "Guerra dos ontem o .seu àhraco de des
I todas as plutéa« do pars . Deuses", em 3 atos; de Luis pedida o díetinte-. cava.hei!',

Anresentando-so Dela orí- Iglezías: "Aconteceu naqus e nosso prezado amigo Sr
mei-a ves aO publico btume- la noite", em �\ atos, de Da Nelson Dias, qUe ha longo.
nauense, Iracema de Alen �i�l Rocha e J. Wanderley; meseevínha desempenhancfca. e sua troune extréiurá Lingua d� trapo"; em 3 a- ,Is é�lílçoes úe Agente, dos
terça feiro nroxuna no Tea- tos, de adantaeã., de_ Eurico C

.. .

Te! r· \ st" '
.

arreIos e· '. '
.
cgra os ue",

tio Carlo� Gomes, COUl a ma Silva.
c.uaue e uue na.rue a cidade

srnifica ne(u em tres atos -------.-- exercerá ídéntice carg«. (
intlfada "Don:, e Senhora", " VISITA estiniado cidádâo, qUe n..

de autorln de C. Navarra e Deu-nos ontem o prazer nossa sociedade. granzeou s1
A. Tcrrada , Iracema de A-de sua cordial visita o nosso lidas amizades,·por nosso in-'
lencar Que já tem firmado prezado coléga de imprensa tennédio deixa aqui o seu

.�
o seu nrestisso nas maiores iornàlistã Jairo Cal lado, dire profundo reconhecimento· ('

" centros cultnrais e artisticos tor de "� Gazeta" de Flori gratidão aos seus jº�UlÜerás, a
em B,:�ll1enau logrará, esta anenotis, que,nqui encorttra jmlgos' pe'as atençGes e gen
mos cedos, mais um-expres se á servi!Co .!)ronssiônal. (ira tilezas disnensadils· Grato,
sivo exito nu sw\ ten1f.lorada tos pela gentileza e fazemos ·lJ�la' gentileza <1:.1 vÍsita�
artlstiea Dela sul do pal}-,,;. Na votos de feliz perInunenóa __ � .-, _. � --'- -- -

SUa teil1l,orada nesta cidade nesta>cidade.· o :"�rS0 jln�trf' !lP1Í�O e· (�Ilr
constnnte rI'. <:inco récitas, reli�ionáriQ, ydl1,H�! dr. PIa
a comnanh�a Iraéema de A VIAJANTES ,. -._, I) jrP"'" dl� O.,ye!ra, ar!

ll11lrca OUo 'encar nos nrnnürlirinar:í as De passagem para ,J01nvl1 vogado õ� Forum daquela ei

I ''''lis encn:1Íúd0n1S noites le ,esteve ontem· neSta cidade dr.dê.
Ibiraulü.- � dr- �'I',�h"l l)_'" �.0H r�nr-t:)1" (�, --------'----------

-----------------------------------------------------------�--�

. �.•.7-.-,.',",Il;.;.,. ..

SUPLICIO DE TANTALO
A "A Nação", sempre solicita,
Com bondade extraordinária,
Dedica aos seus leitores,
Uma secão de cuünar ia.

° "menu". do dia seis,
Está supimpa, em alto gráÍl;
Ele dá, "P'ra seu cardápio",
° halo de baca 'T1au •

A receita é inexequível:
Pois, em toda Blumena u,
Nas casas con;terciaes,
Não se encontra hacalhau

PACIT'ICO

Um ll10tqr Oleo crU de 22 H. P.
Delltz.

Ver e tratar com LAUDELTNO S.-\NTOS -

F E.R I DA 5,
ECZEMAS,

IINlLAMA.�OESl
I C O C E I R A 5,

IF R I E I R A 5,

� ����"'"'�:��.�., .. � T C.

TEATRO CARLOS GOMES f1i
TERCA FEIRA 16 DE JULHO

A'S 20,30 HORAS
DE 1946

NOTAVEL ESTRE'A DE

sua Cia. ,de Comé Iracem f)
dlas "'

Com HORTENCIA SANTOS- RUH)!;1\.TU VUVAL
e I. NORAT.

.

de Alencar
SABADO - DIA 13 ás 8 HORAS e' D"l11ingo às 2
HORAS DA TARD�

. ""
.

MABEL PAIGE e JOHN GRAVEN
DOCE LENIDRANCA

..Apresentando a magnifica peça em 3 atos

na e SenhorG"
Grande klhalho de IRACEi\fA DE ALENCAR

Humano simpafico e alegre é D
..
romance que esfe

.

! ['i'me nos mostra cheio de, Cell.tls de ternura e de uma

I alegria s5..· .

..

I
No mesmo pro,1rama:.·- COl111>Iemento :aaciona\ --_

shorts e Jornal do RCO

li;'; i Domingo ás 2: A conlilllHlCiÍo da fOl"ll1idavel ,erie

"�'l.

�i�t� l�r
_II_.···II.. �· '

POLIC.iA MONTADA CONTRA
.

... TAGEM
:iO e 40 EPISO'DIO
ENTRADAS DO COST TMK

A SABO··
Acham-se aberta3 as asS!naturas para 5 KécUas

com o becretário da <':ia. no Hotel Vitória, ou cOm o
Snr. Procópió Telles.
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