
e possível iniciar o t r a b a I h G

NÃO SERÃO ADMI�S"aS en e r g i a s do vais
NO SERVIÇO DE ESTI
VA TRABALHADO
RES ESTRANGEI-,
ROS

a colaboração decisiva e sin corrente facciosa que impor
eéra de todos Os setores de te na desharmonia ou desa
atividade publica, encarar gregnção das forças arma
de frente os graves p-obre das. Póde em parte, ser eon
mas que assoberham-no, me taminada par qualquer t
Ihorando as condções de vi deia corrupto-a. Tal é ainda

Porto Alegre, 15 (Mertdi- atravessamo- e, talves, deci-. da do :r:osso povo, isto é, a curavel , Mas quando <)

RIO, 15 (Meridional) anal) - O general Gustavo, sivo para Os nossos destinos I Ierd�de�ra dussistencia sacia! organismo multar for atingi
Foi assinado o decréto Cordeiro de Farias, ao em" i estabelecem condições ho- so,uça? .

os Il�SSOS pra�le do, pode-se estar certo que

iiIispondo que só poderão passar-se no comando da .'la; nestas e resneitavel. para co
mas SOCiais, sera resolvida o mal será ir-rernediavel .

ser admitidos ao trabalho R. M., pronunciou vihran laborarem com () governo �or nós mesm?�j sem -neces Eis porque a minha prencu
da estiva e nas dóca, dos te discurso. Depois de sau da Hepnbiíca , Dest'arts é ,Idade do auxnío de meto-

1.1::ação é sempl',�' fazer das
dos estranaeíros E' .

.

1portos nacionais os h'aba-- dar o in terventor .presente ainda possivel iniciar .0 tra
'

,

.:-' _'
. PI eciso .Torças sob meu coruanno

lhadores hrasilei-os , Em ca á cerimonía, anIlHou: "Fe ba'ho, embora lento, que
parem, que nao entravem-

um blóco ímpenet-aver e

rater excepcional e transi- lizmente com r.centuado es r-ossa restauru- as energias nos os gananciosos e apro imune ::'0 trabalho de frag
torio poderão Us Delegacias pirito de renuncia, numa do pais, na campo eC9- veitadores , Bem exprimiu mentação" .

de Tra�a:ho r,Jariiimo au- demonstração sincera de e nomico e finnnceiro, irnptici o meu pensamento, embora -�---'-�-----

torisar a matricula dos es levado amor pntrio, aS cor tamente refletindo sobre a melhor e Tom sinceras inten AS COMEMOHAÇõES DA

tivadores estranaeiros ten-. rentes. ycrdadeiramente de, !1l':l'ie crise social nunca an ções, um matutino desta ca, QUE'DA DA BASTIHA
,

... <J , , '-
, "

.

. 't 1 . d bli . I
'

O RIOdo em vista d tempo do do' mocraticas do pás, pressen
' teric-rnente ating'da. Só as PI a." quan o r�u le�� a ,7' N

llúc.ilio no paiS,.D,.ten.IPO d.e t.ndo o momento grave que sim poderá o governo, com,' gumas deelaraç(:e, I11ll1has.
serviço- já prestados e as' . sobre �)S _COl:1tllll�tas. A n11 RIO, 15' (Mer-idional)
circunstancinj, qUe recomen .

nha missao e muito n181S no Comemorando a quéda da

dem cada caso de exceção.
' bre e elevad::, .

Bastilha, a smbaixada el:!

As empresas concessiona 1 Preocu_paçao �lln, e .de�e França reeep:'ionou ontem
-

d'
"

t
. ser todo, de e.'/üar 'a. inf'il- as altas autor-idades e ° COrrIas Os serVIC03 par nanas

'

.. ,.,. .

.,

"
.

- idrniti tração não SÓ do comunismo' po dintomático p franceses
nã?. po�erao � nU1.ldr dempre como de 'qualclUei' 'out<n! reside�tesno' Ri.o.
gaGOS ue nac10nn 1 a e es- ..

teangeíra, salvo em casos ex

cepcionaig devidamente au

tortsados pelo Ministro do

Trabalho. As Delegacias Re

gionais do Trabalho Mariti
mo f''cam autor-isadas a re

Ver as matriculas dos esti
vadores estrangeiros já· con
cedidas, afim de tornar efe 1 MOSCOU; 15· (United) _ nar o 'pals: a Grécia ainda
tivas as apliçações da lei I 10 "Pravda" insere hoje um 'não conhece 3 paz e a 01'-

hoje divulgada,,'" i , 'artigo de critic;l á politica dem pois, nesse pais os fas
-- .__... - .. --_..:...---------'--------_;_--_;__;_----'--""""_;_---_;_�--;-""'. ! exterio- britanlca, .

.afirman- eistas são apoiados pela bai

6rga.o dos "DIARIOS ASSOOADOS
�. I do .que na Indonesà 'conti omita' .britarílea; perseguiu-
..... ; nUa a guerra dos impeda; do e torturandod OS homens

! listas ingleses e os hotande livres; na ilha de Chipre os

! ses, ha cinco meses; na ln diri��entes sindicais são 13er-
'dia a solução do problema seguidos e presos e o mar-

.

da independencia desse pais xismo eli é considerado cri-

me; na Alemanhn as forças
somente dependa da venta militares alemãs ainda não
de de Londres; na Palestt foram desinltitariados e a,
na as operações militares desnazificaçâo faz-se, ape
hritanscas são a primeira na; simbolicamente na zo

desculpa para a atuçaão in
na brtanica dI' OCll]1ar?ío.

glesa naquele Estado .valen Assina o artigo Bor's Izalwv
do-se os britanicos das dis sob o titulo: "Por traz das

cordiaf; ..entre arribes e ju- cortinas britanicas ele velu:
deus; a Tran,iordania per- do".
manece como hase militar --"----------------

britanica, apesar de lhe dar RIO 15 (Meridional)
a psenda indelJendencia; O Inforl11� um vespertino sçr
Iraque tenta em vão libeI' passiveI qne Q deputado Sil

tar-se do tratado njusto que via Campos, eltito pOr S.

lhe impoz a Inglaterra, Paulo, perca .} llumd:Ho de

transformalldo-o num país, acordo com o regimento (h!
,."lnn;;ll escravisado; O Egi 'Assembleia pOl: faltar'mais
tn tenta em vão obrigar as de dois meses son licença
tropas britanicHs a abando- devidamente cllJ1ce'dida,

O DISCURSO DE POSSE DO GENERAL CORDEIRO
DE FARIAS NO COMANDO DA 3a R. M.

para restaurar

·'Por traz das cortinas
'brttanicas de veludo"
SEVERA CRITICA. A OLI TICA BRITANICA NO EX

iTERIOR PUBLICA' O "PRAVDA"

Diretor: HONORATO TOMELIN -- Telefones, 10 92 e 1391-,- Caixa P. 33

lNo IV -}3�niê. Catarina - Bíumenau, 3a feirâ:1'B" ele .Ju:ho de HHG - N°]' -�.lTt::--

Pl'·os�equ�::-rn OS entendime n to
entY"s O P. T .. B.

RESfABELECIDO b SER..;

VIÇO DE EMISSÃO
DE VALES POSTAIS
INTERNACIONAIS

Do sr. MOUClv'11 Beirão,
operoso Agente Postal - Te

le:gr::> fico recebemos a se

gbinte circular: "Sr. Diretor
do Jornal "A Nação" •

Afim de ser dada pnblici
(L'1de por esse conceituado
ji)rnal informo-vos que, por
port"'ria rio Sr Diretor Ge
rá.! do Departamento dos
Correios e Telegrafas, f(li
restabelecido, a partir de 20
do corren'te, 11 �erviço de
c'fnissão de vales postais in
t�nacionais, 1'a1'a oS Esta-

e

s

RIO, 15 (Meridional) -: ao governo constitucional",
O Ministro do Trabalho in- Declarou qUe amanhã, fala

fOTfl1H á repor1agem qUe a- rá ;1 imprensa sobre Os en

diou sineelie 'a sua viageul tpn�1:'''''11t,,<, qu' f'stão elH

para Minas marcada para sua, fase finnl, entre o P.

dppois de amanhã. Sobre T. B, e o P. n.
Os entendimentos politicas -------------------------------------�-

ravidos entre Q P. T. B. e Impor.tanfe pas'o para por a guerra fora da r(>io P, R., adianteu: "As de- _

o

O MINISTRO DO TRABA LHO ADIOU A SUA VIA
GEM PARA MINAS

marches prossegnem e es

tão bem adiantadas". Res

pondenrl0 á pergunta, afir
mau. "Não enhei. nas pres
erutações para ccnditar-me

A INAUGURA(:)i:O DO I�STITUTO DE CONT.ROLE
INTERNACIONAL D.\ Et'l'ERGIA AATO_

yr!'smio da homba atoilliea.
levou o sr. \Vallace a dizer

MICA
"Dispendemos muito neste

,
.

I
primeiro ano: Por outro l:l'l'ashindon, 15 (tnilefl), tnrrndo um ,i�tema de COIl-

O, Seeret�rio de Estado, I-�Tole mundial como o mais
I d�

ainda não ü.mo: de de'
dos Unidos da Améren do \� H:1ae{', m,mgurando o Ins i IInportan�e pass(;. pa�a por seJuvel uma leg]sIa���? coor

Norte. Snudat;ões. hturo de ConL'(.Ie Tntem:.: f1 guerra tora da. leI. Snnulta! dem.ndo o desenvo:vmw\,!"
a.) Mourival Beirão - donal da EI1E'!'g:a AtonH':l'l neamente oInstituto, que r da energia nuc1cn' si)h Q "is

Agente". instou para qu.� fOSse :'1S- comemorou o primeiro ani-' teUla civl.
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'Estocolmo, 14 (United) _

Anunciou-se qUe novas bo.

it di ;<1' id
Buenos Aires; 14. (Uni- las de fogo fOram avist6dasto ao lei c, rrigm o um te- ted) _ Fontes bem informa cor de

'

..

1 C$' ,
' -CCP' ren o para fi norte .denegrama a . . ,no sen

'j da disseram que o zovemo t d .... .: ,
..

t,

tid d . 1 'd 1 C � -;:, ro a.. tinha costeí.a battí1 o e ser e.e, a o, ue r'il' não apresentará ás nações O;'. .

.'. '

..

'

.

.
.',

R d d 1 f . 1,30 para 1,80 o cust do., ",
ea.

� Bu:e�u de Defesa de_ecer an o a notave ' Ta do Ilustre democrata com

I d t J
o unidas a eXIgencJU para que. Investigações está an'alísanse do Brigadeiro Eduardo dí trí pro u o naque e

ESl:adO'1 d 'I '.
.

<

'.' <'
..
'. -

6omes, o insütne brasileiro
as IrC nzes e t» pensamento D

'.
b . . a Gran Bretanha e."\ o. va

a do os ap3reclmento.s a.n. t.e�� 1 d int t
eve-se tem rar alràs, que a.. ti herani d

-'. <
.

que alimenta sentimentos
(.0 governo o m erven OI'

dist 'h .;- do' leí ." Argen ma a so erama as 'riores, esperando-se em 'co-
Udo Deeke, haja vista a cu I� rr Ul?UO ": �Ite e feita ilhas Falkland. A resolução ' .

';. ..... ..'altamente patriottcos e que. ali por intermédio de uma . '.

. municado dentro de poucos
se propunha sa lvagu;:trdar

Iamitosa situação em que
'

,. ,.

c

que solicita ao governo a dias
.

se debate o povo' de BIu- cooperativa oficial, a qual, tomada de tal ação, foi a-
.

as legitimas aspirações e in entre o t
. .

f
-----

rnenau . Es a integra do tó-
.

.

.

u ras cmsas, so or dotada unanimunente na .

teresses 'do povo, quando nece lele a:' dom iciíio , Isso, ANUNCIEM
disse: ·"Façaraos. que os ri pico publicado por aquele, d d" semana- passada pela Cama NES'l'E

matutino carióca, no dia 18
e acor o .. com (. ponto de rá de Deputadoc. DIARH.Icos sejam menos poderosos vista do representante da

e os pobres menos sofre- de Mnio ;
Agricultura, prejudica as ca

d '" -

di dei "E a<J'ora um facto es- . l' ..
ores , nao po ramos et < '" .

C'
.mnc �s mais pol» es da popu

XUr de transcrever um tó- pantoso : em Sant� .. at�rl-, lação, uma,vez que impede
Pico interessante e oportu- na, quem toma a -íniciatíva

. a adocãorí ,,' t'. d
.

di
c < e "' :U.10S IpOS e

no publicado pelo "Correio de advogar aumentos e pre, leite co d"f' t. ",
., m I.eren es pre-

da Manhã", qóC traduz o ços e o proprro .nterventor ,

.

ços send u :,1
.

'1.

f'
'o rn ce es o c la-

contraste daquela!: palavras I Pelo menos aSSllll ez quan rnado ("pOpul:U"", vendido
.

no balcão.
.

! O delegado do Ministé
rio da Viação foi mais lon

LOGROU EXITO O CONC ERTO EM BENEFICIO DO ge. Manifestou s opinião de
HOSPITAL MU NICIPAL que a.comissão Hão devia to

mar ',em consideração um

Conforme fora anunciada rosa salva de palmas. A se- pedid? de tal ordem, feito
reatisou-se sabadn ultimo guir foi excutado o seguin atraves de um Joconico tele
no Teatro Carlos Gomes" o te programa: .Mareha da Co' grama; sem maiOres deta-

.

concerto da orquestra sinfo roação da. Opera Proféta. -Ilhes, Resotven-sc ,afi!lal, aceí
Dica da 'Sociedade Dramáti de G, Meyerhee- Souvenír tal' a proposta (\0 represen
ca-Musical Carlos Gomes, de Chopin; Hamlet - Ouver tante da Agricultura, para
em beneficio daquela huma tura 'de E: Bach; Serenata qUe a questão fOsse entre
construção do Hospital Mu de' M. Moskowsky Lo Schi gue ao exame da comissão'
nicipal. Na. presença de nu avo - Fantasia de Carlos Go de preços de Santa Catari
merosa e seléta assistencia e mes; Contos dns Bosques de :'p.á; tendo-se em vista a pos
sob a re.�enca do maestro Viena - de John Strauss;' �sipliiâ�lde da v(]oçàô ,d"Og. ti .': ."

,

Heinz Geyer, a orquestra e- Rapsodia Hungara nr. 14 'pos d€ leite pré�citados'� _ ,

xecutou 11m programa ma- (em Fa) de Fr" Liszt. E assim Q problema dos
'gnifico, iniciado com o Hi- Com visivel e:moção e en preços v::'.1 con"tilundo uma

no Nacional, após o qUe a cantamento a distinta pla- sér:ia ameaça para a estabm
menina Marleile Azevedo, teia ouviu todos os numeros 'dade ecoTIOIilÍe;l, (�uja situa _u

tml interessantes versos, a do programa, que foram eXe ção reflet�rá sobre a paz c IgTadeceu, em nome da co- cutados com perfeição pela: a trr.nf"(uilidade da fmnilia
.

missão organisadora dos fes orquestra, tendo o maestro 'brasileira e (y.,<sa s:tuação.
tejos pró-Hospital Munici. Geyer se conduzido com hri caótica ós p!(".wntos l'xtre
pai, a coope·raç.ão de todos IhantisIllo, o que lhe valeu mistas e anti,d(,l1lOCraticos
CfI1 beneficio daquela numa por um sucésso extraordi- vão tir:mdo partido para as

"t -uh F' di. .

t'
.

I 1ru arja campa a. ln as, i narIo. suas a IVH a{ es subversivas.

�.s suas pa.lavras, a peq.ue I _ .. _. __ ._, _.__...._, _

n'! J::->rnrl0r8 ofere�u 'uma
linda corheile d(;' flores na Escola. Tecnic;� de Co��ercj,t�
turais ao' maestro . Heínz
Geyer, que foi [,1vo de caló R�m'line:t(�:íf� ,l"'4,� p:� lraná
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II ""

rasamos
sos e

os riCOS

pobres
que sejam fF' encs iJUi

, NN

menos sofredcresos

MAS O INTERVENTOR UDO DEEKE PEN:::'A AO
CONTRARIO DA DIRETRIZ PATRIO'TICA DO

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES

NOTA DE ARTE

_r"--..- . _

<EX-FAt:IILnAnE n1<i CPMRRf'lO no PARANA'I'
FT�r.Af.T�ATU PF.TP L,"lVl<:RNn FF.n�RAT

RUf\ ComE'l'ldador Âraújo '!lO 171\ • Fm',f' 1192 • <:11"'''il"lll'
Diretor: n" r'lh 4�nml Ca1derarl

INTERNATO - SEMI :Kl�T��R:-�A.TD t' EX1'EHNAT.'
.
CURSOS: Admissão - Guuda LiVr08 -- Aúxiliar dI'

O

PUbli.CO .b1umenauense ii
Admhiist;:'açãv -

.n,lt7.l.,."gra;'i.,
f' F,.. ' ..nfH!Tllfil>

agtiarda com especial inte- Aulas DIURNAS e NOT�'ft"\'!l,"; r:HiI a'J:rm,-, .... "n';�

� ,.! h' d C
Aul8Jil avulsas (f� H""r·'.,.,."'·"-, .. b,.hlPOfUll.fHIl'e"se a eXlreia, 0Je a om

__ �1õ;l �l"Bil'\"_�,A
pauhia Iracema de Alencar
no Teatro Carlos Gomes,

----

com a apresentação da peça
em tres atos "Dona e Senho '

rn", uuia das peças de maior Isucósso, a juígm pela cri· O PrefeIto Municipal de Blumennu km n n"';"n,'

tic;, da Ímnrens:1 de todo o de convidar as auloriândes eh'is, ]>.Hihtr('S l' Fc1",.\; .i;.

país, que � unanÍme em te eas. (j�; Srs. Ml'c:icos, Advogados, R:mc[,,.i.,s. Fl"'!';""'"
rio:-;� Infin�tri.�fis1 C01l1ereianles e o 11ilYo p1':1- !�f:·�_ll. P·tl'�

ceI' os m:üs elogiosos comen ,-

l'
.

- II reunia!) a reaIlzar-se no próximo dia 1��, :'I, 17 hn;'��sinrÍo" Reaparecl'udo a pra- T t r '"
.

• � _

·11(1 _ ei.1 .f:'l 'l.Al1"lO_l l30n1Ps: rel!IÚÜo eS:;a (lHe ten-! nor fi�-)n'�--
téiH h1umenauense, Iracema d;'de a fundne:�n <in "SOCH�DAnE BEl\Ef'ICiE:\'TE
de AJenear, estamos certos, ;DO H_9SPITAL l\'IUNICIPAL DE B LUi\íENAU". :-m,.,·

confirmará o prestigio que
f ,,::;fa(_'�tn e aproyação dc �cns e,tatutos. jâ em e':l)j:'r:'-

já desfruta eu Ire nó�. I (ao,

EXTREIA HOJE NO CAR
LOS GOHES A COM
PANHIA IRACEMA
DE ALENCAR

Convite

Blumen::m, em 11 de ,Tuíhü de HHfl,

16 de)iJlho 46 .'

SERÃO EFEITOS DA
BO},IDA ATOMICA ?•

A ARGENTINA RENUNCI
ARA' A SOBERANIA,
DAS ILHAS FAL
KLAND

" ....
,.

rE
••• ES

�·:.··'i�.·�y·�1i..
."

�?:

! VAl)rATRl\O,\�
IV -"-"-�-:;c==a:tt�if[ . X� :V1.t:r .{::�:��.

\
=, c��'

MunA �YEIltÇAo:
1 - � deleDdar-H OOIlIra as �rip"'"
rwlrfadu. (I 108888".'" o CogDac clt-
Alcatrio Xavier.

. .

b) Um Brande é8lcirJ.,aD.te· eó_,
(I bli>ofoafho d" cáldo.

.

2 - O Cognao de Alaatrio Xavier �.".
ànJco medicamento ex�teDle com •

d..slgnação de Cognae de Alcatrão. po ...

qu� é o 6nlco Cognaó leito fi bos.;. dt
lÚaalri10 que tem fórmula" wedlcinliL

JI - A efi�clB do CognBC de Aleatlilc
Xavier resulta, pois, da slll1 fórmUla qUi'

jf8une Val10808 elementos·medlcitials:

.) Podero.o., .reJadorMi e (ortj ..
nC8ntN doa. pulmõe.�· cOmo o ai•..
".. lma • o bálosmo d� told.

l) 1)01. expeeto..an� C)OJDO.� IJO-

1t... I o;aJcaçú..· .',
d) U snond".eaImanu d. 1to!I1I('

...........0 maluDgó,
4 - O legfJfmo Cognac de Alcalr'"
l"a..-ler 8Ó é. vendido, portanto, em !ar

JD6cIBa e, drogarlll8, porquê - não Ilf

IIIIq1II1Ç& -, Temédlo. e ClOIDO IAI nil.I

pI! 881 vendido .em outroa lug8J''''
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.

de elevad« alcance econcmrce I
em Lim:te 4.208,312,10; I
em C. COrrente Limitada -

404.1 '12,90; em C. Corrente
Em nOssa edição de domin reira, qUe tem dado próvas I Populares - 2.051.9: 20;

go publicamos o balanço I cabais da SUa profic.encia," em C.' Corrente: sem juros
geral do Banco Popular e no desempenho das suas fun - 7.853, 90; em C. Corrente
Agrícola do Vale do Itajai ções de Contador. de aviso - 16\1.247.90; -a

I
a organisação bancaria que A proposito da pub1ica-: prazo 110.lH2,lO; _

.

ve.m impondo-sn ao .conc.ei Ção. �o referi�o balanço., SE' i. 1.602.9'12,80 - 1.121.011,40!to nos meios econormco, In .

mesh aI do Banc., Popu ar, _ 3.403.193,30.
dustriais e comerciais do f e Agrícola do Vale do na-! C u j o s va'c'-es I

Estado, pela ;;1lD. eficiencia,! jai, não podíamos deixar de . representam o total de Sr,$
presteza e .segurança �os i f�ze� uma :special

.

ref'eren : 13.715.279,.50. Dian!f' do

Aseus negoc.os e transações ,
era aos depósitos fe:tos na-I 'Vulto e a Irnportnnr-í-, 'os-

que até. esta finta teem cor-) q_tlela caSa bancaria, cujas SQs operac0es, flue sã-, '('111
respondido á sua finalida-

I
cIfras traduzem Um exito expressivas e aprecieveis, I€le economica dentro do : proveitoso para Os seus ne resta-nos apresentar ?s 'lOS

mais ;'}'soluto critério. As' gócios . Destacando essas sas congratulacóos aOS "Tia
cifras demonstrntiva , do seu; f.·�r�'S, temos a ohservar os micos d'rdores dr' B:me0 Do>
movimento bancaria, corres: Sf:'guintes valores em depó- nurar e A gr1COla do V·,l,- do
pondentes as tr!IUSaçÕes de' '.;I",s •. "'

.. enfio" :.1 longo pra Itajai pelo brilhante ,'.. ··fn. DESCOBERTO NOYO CU MPLICE DA. AUDACIOSA:
" - � - .

-

TRAMA DOS FAL SIFIC.�DORESSUa matriz, agencias e escri zo : de Podere-s Puhlicos - em seus provei losos 1" "6-
tórios estabelecidos em di- n�8. 708,\10; em C. COrrente cios.
versas cidades do Estado, .. __. . __ .

dão um testemunho eloquen
te do avultado rrurner-o de,
transações no decurso de
um semestre, c qUe bem' e
videncia o gn.. u de desen� j

•
• (._

-

.

i
votvimento dos seus nego-

.

cios e tambem "em demons
trar a confiança ·que os in]
teréssados depositam nas;
operações bancar;as do Ban '

0'0 Popular e Ageicola do
Vale do Itajai, que tem co

mo seu Diretor-Presidente o

sr . Ogwp1nn Mcetlmann, co

nhecido financtsta e um dos:
maiores "",n l,,,-:,CS economicos
do Vale do Itajai, destacan IdO-se rirr'. D.(. difecão o sr .. '

Américo �f�l1'm, q,',? desem I
pnha as funções de Diretol'!
Gerente. f-' 'i r:ujCJ cargo tem i, ..

r:eve',.do .: .canst:veI ope- !
rosidade e larg:l, visão ad
nünistl'ativ", s'�ndo secund�,
do em sua administração
pelo sr. !Cf!lll' n·, �,,·te Pe·

Organi�açãJ
·e BALANÇO GERAL DO BANCO POPULAR E A

:GRICOLA DO VALE DO lTAJA!'

Na fotogr�1fia vemos ti IEc.nL.gull d:I])1:1 (·a.

ra Yarnyw, n()s estale:ros <la V:eke:'h\n:;,;loeng Ci;,

:p"Hrow"iIl-FurIlt':::;S. _ (B. N. S.)

Iracem1 de Alencar
Com HORTENCIA SANTOS

- 1{UI5.1�;l�TÜ VUVJ\L

e L NOnAT.
Al1reS€utand,...? ma�u"fe�t-

peca era 3 ::t08

Dona e Senh 'lra
___o

-- __ ,.- •• _ ..._�__

-�-'----"----

��"��-"""""ENTRAJHF .4,.' VENDA, A PAI�Tm DA''; � EO

RAS DA TARm" NO CAVE' P o N T!) C H I C.

I
f

Rua 15 de Novembro. 1371 .'�FOGO - TRANSPORTES A(;/o.mtN"r�
.. f,.....Responsabltídade CiviJ Omninus .

(Transeuntes e 'I'ransportadoa)
;.._....·

...__...__m.. rrr_

CIA. NACIONAL eE tiE&UROS DE VIDA •.
RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nO 81 -, RlO
Agente no Estadf:' de Sta, Catarina:

J o Á O p T O

elUCidação dn C�;I"

me da tals:.tlcaçao
de remedios

RiO, 13 (Meridional) _ O rótulo, e caixa , de bulas. O
de'egado achi1:�sl' estarrecido
com o vulto dos produtos
falsificados, assim como pc
la atividade audaciosa dos
falsificadores.

delegado Flores da Cunha
continua intcressad., na eíu

cidação da trama criminosa
de medicamentos faleifica-.
dos. Os entendimentos com
as; policias de São aulo, Es
tado do Rio e Minas visam
conhecer até onde teriam
chegado as' àtividades 'do in
dustriat Manoel Dorningcs.. :
do mecanro., José Oliveira

VIAJANTES

Dr. CICTORr,,} "\ V IJ .. \..
Dr. VICTORlNO AVILA

Seguiu ontai
..
n J):<I';l :\ Cac

e outros integrantes da peri .

d. pitat a n.epublica, '.'lll ('<tIlIgosa quadrilha. O Chefe de
Policia, por determinação l),:mhja' de, sua exma , e'-

d
.

id t D tr
. posa, dona Nicía Avila, e

.

o presi en e u .ra, €xp.e
seu filhinho, .) dr ..ViclorÍdiu instruções ll'Q sentido
110 AvUa Filho, engenholode que tudo upu-e-se com ..

dt Estrada d,� Ferro �:intn
o .màíor rigor e o mais ca

Cal�,rilla, e pCS.Nt' '1<.' (k,t;Jpidament., poss.vel, de mo
'que nos nOss\)s meios !>(Jdo a que não reste impune CJUS.

nenrum dos implicados. Fo;
-, b t·t ,., Apresentarrv.s a sua s. '.S
tesco cr o ou l'n cmup Ice . .' . 1

1 f I 'f' d' "1 ,- Do ,elos de feliz vlagem .e I�re
(10 a SI 'lca Or l' anae' -

.

� vz: regresso �

.uingos, o seu ínnão Acm'lo

Aguiar, cujo estahelecílllen
t� foi vis1tado pela policia,
que ali encontrou vultoso

material lltilisado na falsifí

n4','.50 dos produto�, como

HEINZ HElU '\G

FRANCO CONCEDEU A

LIBERDADE DE
TRES MIL PRISIONEí
ROS

Em corilpanhia de sua

eXl1lH. sra. d. ]\'Ínrül AgnÍai'
Hering, regl'es>ol! ha dias a

csLl cidade, Q no"o distill!O
correligionário sr. Heinz Fil'
ring, que l'esíd;n algulls llle

<;c,\ ng capital (; 1 repnt,:iec1.
.-1 presentamo:; (JS yoto..; le

b'::l:b v;lldas.
MADRID, 1'1- fUnited) -

O comunicado expedido a

'lÓS a sessão Se nanaI do ga
binete, que contou com a

'resCllça do general Franco
nunciou que 1'0, eoncedid� ...

liherdade condicional de
es mil prisioneiros.

OTTO' \VILLE

l\cgreSSe)T[ domingo de
sUa y[agem ao Espírito S'm
to e Rio de ,Lmeiro, o sr.

CHto \Yi1le, representante
comercial nesta praça.

PRECISO

r
De confiança que

do �;eryir() d ..� eu '; 'J • J�ntra da !!11cdiaia ou

prcgn bem íl:lg , \' ('<"'li j;:lill tratamento.

nonm PH.O KANDER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,J

r�falnas .�Lãs" capas" l\lantas
·":'á ,varejo e atacado 1"�:I(tltI.t�O maior sortimento pelos menores preçOs na LI

- .. --
�

Caso "Vv��!rLASSievert j �1J:l3:',
BUISSAS, das melhores, marcas por Cr$ 875,00 1 ,�••IWE'::,,�'_

'

OS CílLATERAIS SERÃO
r.HAMADOS A SUCE
DER OS BENS DE ES

!"IIiIDIiWí_;;:';�M,ilI:.....,%lIlll,�...:"!&'-::.1JI' II"'i!III"dilit!AR�lI "'" • .�� PO'LIO

RASIL S' I RIO, 15 (Meridional) .c:....

. ,

,,', II fi
F(): assinado Q decreto mo-

I
dificand., o art. 1.612 do

Ru� 15 de Novembrc , 1236 R.li nenau •
r:ódigo Civil, qUe passa a

Endereço teJegrafico: .Fatelite»
,

I' "Íg"orar COIll, �I, seguinte
re

F
.

d
"
<hçiío: "Se não houver con se á sucessão r.herta desde

a. z. to as as operações de descontos - Emprestimos -- Camhin - Cus- �ii ,. h' t
-

todla _ C.obrança.s _ Depositos _ Ordens de Pagamento Carteir� de fiM llIgue SO revrver. e ou nao os bens de espúlio que 115n

CrédIto Agmola e Industrial _ Carteira de Financiamento ;;,:,,:,;,:,',' jn�orrer TI,'
:l ine;Jp�eidnde do sido jncorporad(Js:lo palri

�;! [lrtlgo 1.611, SNUO chama- monio da União, Esbdos on

Agencias em todas as capilais de Estados e princip,lÍs ,praças do raís, �.�! fIos a suceder O" colatera.iS Distrito Federal, em "jdnde

Correspondentes flOExterior %: i ale; o quarto gr;u." O de, ; da decisão jud1c1a\ tranrüta

•••••__�.i1i!iGE.a!!!:ll:__i;íil_. ta �4!!'I!!Mt'!+&_e 3 ,: créto hoje assinado aplica-I da em julgado.

tc�j(d .. ct" r'c ��C "!U.l {( &l� Paulo

SESSÃO MAGNA

A Conferencia Vicentina desta cidade, cornemorun

«o 'o dia de seu santo pa- trono reatísa no próximo, do

mingo, 21 do corrente, ás 11 horas da manhã, na séde

da Congregação Mariana, a Sl1<> A S<f':mb1p'i'l Gf'l':lI rClrl_l

lamentar, para a qual con vida a imprensa local, os

'Vicentinos. suhscr.tcres, �'s sociaçõcs re1igiü"l': e de

mais benfeítores destn asso dação de ve-dado i r" t:w'i

dade cristã.

':L ; A nlRE TORTA

Sobre o requerimento data 3.

do de 12 do corrente em

que o PCB cOll1uniiou' que
pretende realizar um comi
Cio amanhã, ás 17 horas, na
Esplanada do Castelo, o Di
retor da Delegada de Segu
ranÇa Publica despachou o

seguinte:
.. O comicín não

póde ser realizado por veri
ficar-se a, hipotese de, que
trata o inciso numero dez'
do artigo 122 da'Constitui-.
ção" � Informa a Chefia de
Policia que, deste despacho
'omou con;hechnento i .nn

-iropría Delegacia, a 13' do
corrente, o deputado comu

nista Mau-íci., Grabois,

Grandes, novas remessas de J..w:st:U::;, nacionais e

estrangeíros ,
- t:onjuntoa de '

'fOLA DISCOS
Suísses e
� ODEONOLAS DE LUXO" ena
L8lxas úe maaena, - ArtigO garantido e só de la
qualidade

À\\'
ie 41 até 129 bai

o
.

,

Atenção: - L;.'Ül'Ab Jij_t SOCA, para atacado pe
,M1 PZ�"'''''' �êl 5;;iii!ici!. iilOJD. d�M •

QUATRO CiÜ'ÇmDATOS A
INTERVENTORIA DE A POLICIA PROIBIU O CO

MINAS IvIICIO DO PARTIDO
COl\'IUNISTA

COMPRAMOS SEBO DE l�. QUALlDADE

1\0 PREÇO DE CR$ 6,50 RIO, 15 (Meridional) -

"Fontes politicas fidedi- .

gnas ngada, ao governo" in
formaram ao

..Diário da
Noite" qne f0o:1111 convida
dos para substituir o sr.

João Heraldo mI intervento

-ria de Minas 0:- srs. José

Braz, Orozimho Nonato,
Noraldtüo L'ma e Alvaro
Cardoso. ,Os dois primeiros
de acordó com, as m..esmas

fontes, consultados pelo go
verno, ter-se-iam mostrado

i inclinados a recusar .

seis ,'I uzeiros e cincoenta cerotavos. O QUILO
J,:QU1LO POSTO JOINV LLE.

OFERTAS PEDIMOS DIRIGIR Á

j ClA. WETZEL INDUc;rRIAL· jOINVILLE.

RIO, 15 (Meridional)

CI.E BUSeH
Terça Fe'ra - dia 16 - ás 8 horas:

JEAN PARKER e' DONALD M. BARR.Y
.,

,

em:

o TRAIDO'R iNTE"RNO
Um filme de correta realização cheio de

turas eleetrísantes e bom humor.
Ainda no Programa:

POLICIA MONTADA CONTRA A SABOTAGEM
Continuação desta sensacional série.
ENTRADAS DE COSTUME.

-�---"----

° MINISTRO DA GUER
RA RECUSOU O CON
VITE DO EX-DITA
DOR

I
::m.ai!__II!D.Ei1·krl�S\1.. �a;J·��·.aJ4i&&L&$i i

!

.1 RIO, 15 (Meridional)
Informa-se que o Ministre
da Guerra, procurado pelo
sr, Amaral Peixoto como

emissnrio' do sr , Getulio
i Vargas. que convidou o ge
I' �

I nerat Gois Monteiro para
I um churrasco, teria recusa

I do, alegando flue não af'as ().
ton-se e não afastar-se-à dos
principios que o levará ao
movimento de 19 de Outu
bro.

Rua "5 de Novembro, 1360 . JOÃO GOME� & elA .• Fo· e 1488

Radios melhoresdas
para corrente alternada (ti para acumulador

Discos - Eletrol�s -_ Toca- Discos - R frigeradores - Maquinas de
Costura - Maquinas de Escrever - Bicicletas nnvas garantidas - Cofres

Fo�õe.s - Ma erial para rádio - Material eletr] o em ge' aL, I,',Vendas a VIS! e a longo prazo. V i s i tem a R A n I O L li. R· q
,

_" - �-�,.�, ii.i!i4EÇ'';W'?·��.�·é�M��:�;t�t':B4!i!:iD!

Blurne nau

1. que a casa Edward F.
Caldwell, de Nova York
fabrica pia s bati-ma.s;
com disposit.v., de águ:1
quente, para Os países
frios.

que, na França e na

Ingiaterra, nos sélulos •

XVII e XVIII, Os bur

gome-tres condenavam.
as mulheres tio povo tn

garelas e intrigantes a

usar nas ruas e nos
mercados- focinheiras
identicas ft dos câes.

2.

que foi no ano de 1372,
no reinado de HenriqUe
IV, de Casleía, 'que os

títulos nohilfú-quícos
dos nobres espanhóis
passaram u �er heredi

, tários, pois até então
.

eram apenas vitatlcios .

4_ que, antigamente, o cul

to da serpente era mui
to difundido em certas

regiões dos Alpes sui
ços, motivo por que, :'1.-

"', li, ainda hoje- em. dia,
muitos camponeses não
se atrevem �j matar um

,

desses répteis" temend.,
atrair; má sorte ,

5. qus os arüslas do cine
lua tem umn grande' ten
dencia a engordar devi
do ao fato de ficarem

expostos ás larnpadas
a vapor de mercúrio u

tilizadas para fi i'uminá

ç·9.o das. cenas; e que
tais iampadns, .produzln
do raios ultrn-viotetas

favorecem (J desenvolvi
mento das substoncins
nlhumínosas, o que pro
duz o aumento de pe
so.

que os chineses ce'e

hram a entrada do' A
no Novo com ritos reli

, giosos em suas casas -

a adoração aos ídolos
domésticos - ou nos tem

pIos, onde rezam até o.

amanhecer; mas mie.

no entanto, na China.

o dia do AUD Novo nã»

é celebrado em data fi

xa, .podendo caí r "I,H

ouà'oner fl'n de janeiro
de fevereiro. ou em

principios de março .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Guar.oi X PalDlelras taeãe
tame elebeueai.lO jogando do

a seguodíl rodada de cee ...

logo elO Itoupa,v4i Norte

2 X 2 O resultadO do maSSICil Ournp�cu x Guarani
DO uestacaram.se !1penas Pilo- . o quadro do Guarani,

lo e Jalmo na defesa, isto hlut no arco merece desta

.ndividuairnente, enquanto .ue par sua excelente perto Cisões, a não ser

que no ataque !tão se póde mance, demonstrando ser
.

apontamos acima.

criticar nem iouvar a atua- um goleiro de recursos apre
Não causou surpresa o harmonisados, sem eoo-r-de . ciaveis, tendo praticado eleção de ninguem, porquantoresultado de 2 a 2, do elas nação, tendo iniciado regu- trisantes defesas. Os de

este sentiu muita a falta de
sieo de ante-ontem entre 0- Iarmente o prélio, decaindo apoio da linha média, queIimpicn e Guarani, em dís- de produção aos poucos.

como dissemos. limitou-se
puta do certame eiebedea- Disso souberam muito bem
no. Conforme havíamos' I,se aproveitar os guaranis, apenas a chutar para a fren

previsto, o quadro bugrino qUe mant.veram um jogo te, dada a p�e,,,ão do adver

foi incontestavelmente, um muito mais agressivo, des .ário: não conseguind., har
adversário de igual para i., de o inicio aO fim da pele t

monrsar-s., de maneira al- A rormacâo DAS I
�ual ao Olimpico , Jogaram 3a, surpreendendo a todos

1
guma , Dessa forma; .passa- �QUIPES I' A segunda partida, daro

os rapazes alvi-negros den- por sua excelente prepara-; ram OS �vant�> grena:, a re 'rodada
.

de ante-ontem, Ioi
tro de suas reais possibiti- ção física. Foram. assim cuar mUlto,. dcsorgaIusa�do . Olímpico: "Valdir, Artur reaiízada em Brusque, en

dades, e sí hoje não comen mais senhores do gramado, tamhem assim (1 seuconjun e Arécio; Kunítz, PiIolo e tre o São Lourenço e o C.
tamos a vitoria do Guarani salientando a SUa presença. to no. ataque, tendo c�ntu;.. Jalmo; Nandinho, Braulio, A. Carlos Renaux de Brus
sobre o Olímpico, é unica .

. do feito bastante pressao 50 I Bodinho, Jair e Brito. ·que. Conforme e:a de s .•

mente devido a falta de OS MELHORES ; bre o arco, adversário fa-I Guarani: Ku-t, Abelardo esper�l"' ç,s brusquenses .nâ"
maior visão �bre o arco

.

íhando também nas arre- e Rudi; Netsinho t.amban- ti�·�ráin .. qificlÍldfldes de, int

grená. Enquanto isso o qua Th:l quadro do Olímpico, mates. ça eÍfeidrich; Lu'cio, Sagui ,P?fse �os<loul:0ntiIios, aba
dro do Olímpico esteve ir- :zezinho. Correu e Klitzke. t��:u:ló"?�, ReIo ,êscp�i;e' de (;
Jrtconhetivel,.I10 'que Se�fe Ca,�lDtD'llóDete i tentos cOl,ltra 2.

re á atual,{.ão em .conjuntc, .
,

.'
.

.

.

..
L os 'I'&�TOS :;;;!;�:, �y,,:-

levando�sécÍnconta a ex·' CHEVOLET PAVÁO·TYPO 1928 I
. I'" ..... " ..

,

�ele��eT:��i�ã�rik�f,;t:t I J)1�cadJ=:-Si946.· ótimo .'
estado de funCiOl�aJllento.e em'

. Na�ti:o 0; Bn;:J�i�d�;:�ar .....�·SQC'*"':
o

.
....

.
. "t> '.1 -. Ver e-. tratar em Rio do Sul com Juh<J Paupitz Ca ti) 'p..... '0" '.. .Ó:

:"'.' Ai.'rl'V·E''n' S····· .. 'o·I·O··,Sram Os rapazes gx:enas des� sa Paulista. ....
.

......, '.

i ,�r� o
..
llmplco J;J?1� i� , ,", 'P�\ .' ...

. ,'.

..)
.... ·tewpo e Saguí (penalti) l� . .. "<,,' �:

!JI--- --II'·IiII·--_____
. <·,';<;,,,'ic •. .;;. .tempo e Lucío, no 20 perto _I�{)�S'l:· =.REU1·ERS FILHO

.
do, para O Guarani.

,.

.' .

I .

. .

•

Na daia .em curso �ê pas
! o JUIZ sar oanivers�io :tiata'úcio (lí estimad-, �ídadü0�r.·.Hcirst
i

EXCELENTE APRESENT AÇÃO DA EQuIPE
GUARANI _-- FALHOU EM COJUNTO O

ONZE GRENA' - os QUADROS
JUIZ ----

-Emp r B z a Sul Brasilsira
� El'

I: •

d<il
� r«

A'. ..
..

. ..

, 1.. r
'

..,h'."'.'"
. '

..'. '.
'

,

•
r'. . • , • • l :

JI ! .

'

�
� I. .��8 ettul afie �I a

Matri,: �JCiD�jl1e
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDERA..L)

. Para::a. DO��� dHsti.'tltll freguesia miJO-
te 'l\\t)§ e�n estoque:

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de aUa e hai
!Xa rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos.
2 :l\'IOTORES marca GRAiVIME, d,e 97 BP, 470 rotações por' minuto 220

VoUso 50 cid""
.

Aparelhos de med :ção
BOMBAS para Uso dOméstico e fins industriais: lHarca HAUPT rotati

vas" conjugadas com motare, monofásic05 1/4 BP, lÚ<:rca LI,
LA, cOm válvula elevadora acionados pOJ ""otores trifásico; de 1
BP, servindo até 50 metros de profund:dade.

.rtigos elétr-icos

dos faltosos. Entretanto,
não teve falhas em suas de

as que

A RENDA

A arrecadação das hilhe
terias alcançou a sorna de
Cr$. 2.052,00.

mais, atuaram num mesmo

plano, com bom entendi
mento entre si, merecendo
lodols a ;mesma classifica

ção: excelentes.

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

C. A. CARLOS RENAUX
6 x S. LOURENÇO 2

Apitou a partida o Sr. Reuters Filho; residente nes

Arnaldo Silva, cuja atuação ta cidade.
.

foi regular. Foi rigoroso na

penalidade marcada contra SIEGFRIED GRASS:vIANN
o. Guarani .e pecou ))01' não

.

repreender certas jogadas Comemora hoje a passa
violentas por parte do joga i gem do. seu aniversario nula

dores do Guarani, Iímitan- 'lido o distinto jovem Sr€,,;
, do-se apenas a apitar' a .fal fried Grassmaun, residente

ta, não chamando a atenção em Ibirarna.

Colégio Po.- theno l.'l
OFICIALIZADO

Rua Cornend:ld()r A <lI in, 176 - Fone 1192 -- ClIrilihl
Di,'�tor: - Dr. Lui" Anibal Calrterw j

Intt rí'a lO - Srmi-Exle nato e Extgl !!a'o
CURSOS - Prjm�';(l, P e-Gil! si ,} - OinH�ja' Ci. n

. i lifico - Exame de Hdmi5são em d�'lernbr() e f \"I;·in i o

m: \pl,.... Dn;RNA� e NOTUNAS

f11 Para ambos os sexos Peçam pro�1 ctiJS

nI'.'

!
�111':'

�mURGIÃO-DEN'fISTA

xSortimento complete e variado de LUSTRES, CASTICAIS. GLOBOS e
. ARANDELAS.'

- .

M.ATERIAL )}LE'TRICO em geral para Snstalaçih )t 1m: 1 força de qual-
quer capacidade

.

f,' �
}.\.'
fio
,'O'
r,'

t Il'.SPPcialida'JIe.--__m!l!Í!lBID��:z;��-::::1r:r.lilit� .............,��!!'.���:Th.\1:;§"����ifU:� Kua Brusque

em Radro::;rafias dentád.'!t

quer �xame rnéd·.::'o
para '! II ."

Telef<'t1t
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



STA. CATARINA - Blume nau, 1 t de Julho de 194ô. MARGARIDA HIRSCMANN·
GOSTOU DA PENI-

•

" TENCIARIA
a p ._ • I) da; TRIESTE, 15 (United) - ram OS' trabalhos apesar da

RIO 15 A-Co Seis mil trabalhadores nos intervenção da policia .'Sãft p. 11111110'
" -' g. Nac.

lU' . .{.......'
mo detalhe curioso retativo estaleiros de Monfalcone de

I' ,

h SOCIEDADE BENEFICI-á absolvição de Margarida
c araram-se em greve e as

A LISTA DE CANDIDATO S AO GOVERNO CONSTI- Hirschrnann, acusada de cri
tearam a bandeira' eomunis ENTE DO HOSPITAL

TUCIONAL UE S ÃO PAULO ta eslovena e a Candeirn i- MUNICIPAL DEme de traição ú patea, re- , BLUMENAUgistra UDI Jornal lQc.c'l1 ra-
tahana eO�l,Ullla estrela ,v:r .

. ...RIO, 15 (Meridional) - ,��o para o posto, em face
.

.

.
" .

.

melha, exigindo a erpuísáo '.
.

.

• da disposição: legal. ver a. rnesmmdepois de ab".·d· ·.Ih. .d.. ·,.t b Ih d '-", . 'Em outro local
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H.apazes. de uma das escolas para <.h::il1quentes.
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mil) a casá do Diretor, - B, N. S.)
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