
o inistrodoTrabalho nãoestá satisfeito (OmoPTS
Baeta Neves e Rorueu Fíorr missã., Executiva do P. T. desligou-se do partido e. na

depuzeram, por telegrama, B para tomar conhecirnen proxíma reUlU:1O decidirá,
o diretório do P T B de to da deposição do sr , F'iu- pois, se acompanhará os seus
Pernambuco. Divergindo za Lima e seus companheí- amigos de Mina.., pertenceu

RIO, 16 (Meridional) - lamento '- Dectaron-nos I do modo de agir 'daquele3
<

ros de diretório bem como tes atualmente ao P. T � B .

• ,A minha sítuacâo dentro, hoje, o Ministro do Traba- senhores, convidei aqui, no i do propósito que anima-me Sobre coalísão, disse-nos:
do P. T. B. é de incontenllho, explicando: "Os srs, Rio, no dia 20 ultimo a CO-Ide.não pertencer- apartido "Desconheço qualquer de-

,

_'. -

que não fossa democratíoo ,
marche. do P. R. com oP,

...

... Convoquei os 120 diretoríos
T, B. Quanto ao qua to-

Em v'ez de fornecer o Ie ite, prefe-;fl0 P. T, B. de Minas, paíca:e, declaro �ue �stiv€'
" ra uma reunião no. próXÍ-

rea ente na resld.enCJa do

f b
" d t d

·

d ,
. Sr. Artur Bernardes estu-

rem a rlcar pro u 'OS er-rvo os

!In:o.n�es
de Agost9,-.ufím.de dando .as POSSibil.idades dt'decídí- sobre a nossa atítu entendimento politic entre

A MANOBRA ALTISTA DOS PRODUTORES DE pão lhes ter sido fornecido de em faCe ?OS acontecímen os meus amigos de �linas eLEITE NO RIO pelos produtores ,que peef'c tos trabalhistas de Pernam as forças do P. R. Esses
rem fabricar queijos, mantei buco", Presseguindo no entendimento

'

prosseguemfabricantes, ga, creme e outros deriva- '1'0sITIo. assunto, disse o sr , num clima d� elevaçã d«
leite natura! í dos. I Negrão de Lima que não propósitos, Assim" oportu-

_._-- - 'lamente direi u que ficar'
estabelecido" .

OS SRS BAETA NEVES E ROMEU FIORI DEPUZE,
RAM O DIRETORIO DO P. T. B, DE PER

NAMBUCO

RIO 16 (Meridional) - pelidos pelos
Acaba de desaparecer do em virtude do
mercado o leite condeIlj5a·.
do de fabricação nacional.
Enquanto isto as rnercea- ,

rias, casas de laticínios, mer
d,Udinhos e confeitarias eX-Ipoem á venda (.. leite con-

í
densado de fahdcação ame

ricana, numa variedade, em

tal ahundancia Q por preços
idehticos ou pOl!CO acima
do congenere nacíonaí, que
fada suspeita de dumptng ,

Segundo informa um matu
tino, f{ila-se na manobra, al
lista peja qual seriam com-

7-Q TRIBuNAL 'DEU GA
NHO DE CAUSA 'AO

" . - INQOILINO

SERÃO miSPONSAB!L!SA
DOS PELO DESA:S_
TRE DE PEARL HAR,
BOUR

.

Washín-dcn, 16 (Unitedi
- O comi, \ Je congressis
tas encarregad., dn invecí
gação

.

do
.

desastre de Pear:
Harhour, embor.i rião tenha
terminado Os tr:.balhos che

OB 1 "" gou a eonctusão, na maio-rall rep)f esenraeaO § .eD�llDeD ria, qUe Q almiranta Kmmcl

d h"
e o tenente general \Va1tec

1:05. O governo e pO'VO.E, ',enO$IC.�chortdevems�rrespon.

' sabüisados pel!l falm de pre
O CHANCELER CHILENO PEDE AO SR. JOÚ) NE .' repr�s�ntafá, tarnbem os sen : parativos para enfrentar ()

VES PA1\A REPRESENTAR ° CHILE NA, '-t.rmentos do govem., e do I ataque niponicn naquela bu
RIO, 16; (Meridional) éONFERENCIA DA PAZ

.. '...

;:povo doChüe. Saúdo V. E."'{,; se aéro-naval , d,�s Estados
Q Tribúnal de Apelação cia ; COm sentimentos da mi Unidos em HaW:11. Segundo
decidindo II m 'l" é- .

H I?,. 16 .(M.eridiO�al) -I e?Carecidament.e.t: V. Ex- nh� alta e d.istin.ta. cons,d"I·.l.nfOrma.se O.i�.o.
dos <lc�� meu}curso nrocedente de Petro O -Ministro do Exterio- rece CIa. que a delegaçâ., do Br�l raçao . (a) :- Joaquim Fer- bros do eorrrité- chegaram ,\

pO!l� deu ganho de ca)usa beu do chance.e- chileno o sil na próxima Conferencio .nandez Y Fetnan:dez". I conciusão acima referida.
ao innlliFno que moverá u seguinte tetegrama : "Na cer da Paz fa�':i_;se interprete i � � ..__ ,

_

D:)a ação contra o propríe tezv de que o governo ir- '

, ,

t4rio de Imovel que habita mão do Brasil compartilha, I OPV.9t tíH am O·�. ,;:(,,",;,'"� de n"i" alho� Petrôpolis, pelo fato de de modo amplo, dos an- . .. '.' - ,� �" d;�·C '-', IL i '

Jiltve" o segundo tentado belos externadne publica- SOLDADOS ALIADOS MO NTAl\1 QU'ARDA NOS ES
dfspeja-lo. Os desembarga- mente pelo Chile para que TALEIROS DE TRIF.STE
dores flum!nens�s acentua as condições de paz que es '. TRIESTE, 1:3 _ Uníted _ 'l'RIESTE, li; - United -

rh= flue [! 1".m]ança do ín- taheíeçarn-se pare a. repu- Cinquenta soldados aliados Varioj, incidentes marcruam
qúilino não está eondictona blica italiana sejam dignas moní »n guarda nos estalei a volta ao trabalho dos 01)(\
da na e:x;�encia do proprie ] e equitativas afjm de que . J'OS d, ,\Janfnkoue e San rartos que encontravarn-sc
1tdo, mas na existencía de: esse pais possa assoc;ar-se :Marco, .lesta cirlnde, em cou i em gréve geral, principal-
entro imQvel onde possa ir I honrosamente á, comunida-l sequené).l da gréve dos tra 'mente os trab::tlhadores do�
« inquilino. ,de das Nações Unidas, rogo ha'hadores. Nove mil opera estaleiros de San Manos, QJl

rios realizaram riova mani. de varios. centenas de °iW

festação de' protésto contra rários devastalam. os h�ca s

(I emprego de mil trabalra de trabalho e ftrlr�m l'IlWIJ

,dores pró-italianos acusados de seus c.ompa�helf(is quc'

I Je ter furado a gréye. tentaràm ImpedIr" alo.

Diretor: HONORATO TO MELIN -- Teffifones, .H} !f2 e 1391 _'_ Caixa P. ::
ANO IV -..,. Santa Catarina - Btumenau 49.. feira 17 de -iullio-de-i946�NOr .._, .

-.

' _.-"
�

OUlsi (oneluido O inquerito dos
�al���i(adores de remediol

Sr João Neves

desses sentimentos do Chi;�Hl\iVIA REME'DIO FALSIFICADO ATE' NAS CA, Je em f:WOr (h nação italia
SAS DE SAUDE na, Formulo votos muito

_---- _..;.'� RIO, 16 (Meridional) _ A s:n('Cl'OS pp10 exilo brilhan
O CHEFE DE POL. leIA SE p.o. licia está di.lig�nCiando na.·l f�.' da del:-g?�ão que V. �x�

RA' PROCESSADO ,busca do vendedor que in- cm. presHIIra, A hlIlnanI�a
,

POR CRIME DE CA- I cumbia·se de colocar dró-, de espera da ConferenCIa
LUNIA I' ga, da quadrilha de falsifi- !

de Paris UIlla paz jl�sta e

cadores no Estado do Rio, doradoura <IU� pCl"Il11ta-!he jRIO, 16 (Meridional) Adianta um vespertino que consv_r;rat-se, '�(lm arso;uta l

() presidente da Associação está quase concluido o in- tranrluili.dade. ús ;taréfas IIdos eX' Cc:�b"tentes, PedrO quérito dos falsificadores, il c,{)�strntoras � .assegure ()

P:mlo Sampaio de Lacerda eenhn,nr1o que '11a,ia remé-! regIme democnttl(O e o bom!
d�u entrada" atra,,'es de seu dios falsific��dos até nas ca- entendimento entre tod!'.s fi" I.3.1!:lyogado, de uma queixa-, sas de sande. nações, Em tudo que puder 1

.) ctime pGr CU1lmin e �njur;a' realizar por estes altos ide� 1
d1ntra o sr. José Pereira Li ru. :,hm I Chef(� rl(' Polícia .ais. a delegação do Brasil i

o GRANDE
FORTIFICANTE
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A O.N.U. ·deve contàr
com forças ilImitadas

Escola Têt.:oJf;.· de Com.erciQ
RelDlo,;.toD 00

.

P_raná

dos separados, sem que ne

nhum deles· seja suficiente
menta forte para ameaçar
a segurança e n paz", O ex

LONDRES 15 (Untted) - ç')e� Unidas dE',e;ia côntarl premier ingles visitou o!
O "Exchange Telegraph" com "fôrças ilimitadas" '1monumento dos mortos da
informou de Luxemburgo � sr , Churcrill

ac.
reseentou �rimeira ._guerra ,Il:undial, �e

.

OqUe o sr, Churehitl discur- ainda: "Espero que a Ale-II.! manha e a tarde deposi- S
sando na Cama-a de .Depu- manha reassumirá o seu .lu � tou

.

uma corôa de flores no

lados Graduados, afirmou gar no circulo das nações r
tunüllo ��. George Patton, O

que a Organisacã., das Na- europeias que formam esta I r;:o cem.té-ío de Harnu, onde
\ foram enterrados 8,500

-------------- PARA AUXILIAR A RESTABELECER A ECONüMIAmortos norte americanos na
ARRUINADA PELA GUERRA

.

segunda' guerra mundial. A

cordo sDtn:-e a t!aveP"&ção noite o sr, Churchilt janta:
sr .

rá com o sr Georges Bidauit
livr� no Danubio devendo permanecer du-an

te dois ou tres dias.em visi

A RUSSIA AINDA NÃO RESPONDEU AS PROPOS ta privada em Paris,
TAS AMER ICANAS . -'-__

.

dotares, para auxilia; are•
.

tabelecer a economia arruí LONDRES, 15 (United )
VIENA, 15 (United) - As mações indicam que "as VISITf� O BRASIL A ],HS· nada pela guerra e ampliar - O Sr. Hugh Dalton, Chan

autoridades, do exercito a- � forças dos Estacas Unidos, SÃO COMERCIAL lo comércio mundiai, Ao fa celer do Tesouro Britanir-o.mericano submeteram as estão aguardando, apenas, TURCA '

ze lo, pensand., na Hussia, foi interpelado hoje, na Ca
propostas escritas aos sovíé- um convení., para' po.tos �. c h e f e d e execu- rnara dos Comuns sobre ()ficas, ha dois meses, para em serviço", Os< russos, an RIO, 15 (Ag. Nac , ) - tivo, .declarouj. "Ninguem empréstimo adicional que ['
o estabelecimento de um a- teríormente, assumiram o E' esperada em bréve nesta deve pensar em 'que este .Gran Bretanha está pleite,cardo sobre a navegação li contróte da companhia de capital, uma missão comer-.conviuio- enfr��' os Estados ,atic:lq·.nos, Estados. Unidos,
vre no Danubío , Até o mo-. navegação do Danúbio e re cial turca chefiada pelo Mi Uni(los � a Grau Bretanha �;:E d�.ci�roU.H!le "ps,calculosmenta, porém, não .recebe-· clamam como antiga pro- nistro de Finanças da Tur dirigido contra qualquer olj, ;des.sa natúr�za t-stão de a
ram a resposta, As infor- priedade germaníca. quia .Hadíshuman, que vem tra nação, porque .esSe é r$' d:údo .com o calculista e o

negociar um contrato de ca seu propósito comerc\iat�i':1i dia 'da semana;' os, preço»
fé, seguindo depois para os vre em que os" paísestransa inodiJipalll-s�, .com _ .grande
Estados Unidos, afim de i'- danem sobre .�t base. das rapidez, e, :por ísso.. pref'e
niciar conversacões sobre mesmas tondições .equitatí, rÍria nilo dar 'Uma .resposta '

ti compra de maquinas, vaso Truman assinou o prO ,exaf:4""

CHURCHILL ESPERA QUE A ALEMANHA REASSU
MIRA' O SEU LUGAR ENTRE AS NAÇõES

EUROPEIAS

(EX-.FAt.:ULDADE DE COMERCIO DO PARANA' l
lt'ISCALISADA PELO GOVER.1Il0 FEDERAL

Rua Comendador Araújo nO 176 • Fone, 1192 • CuTitib.
Diretor ; Dr. ! · .. íz Anibaf Calderarl

iNTERNATO - SEMll:XTERNATO' e EX',l'ERNAT�j
CURSOS: Admissão - Guarda�Ljv:rqs ,...,..,...l!tuxiliar GOl

Admiüisti'açãG - Datilografia ��r1!Jstenógrafil!
Auiag DIURNA� e NOTURNAS, pata ambos 08 t"ln�
'\0188 avulsas· ((t' Dat!lOllrHfia e ·Estellflllp"t,,,,

Estados Unidos concederam
pmprestrmo ii Gn�n ..Bretanha

o Washmgton, 15 (United)
- O presidente Truman as

sinou, hoje, o projét-, de em

préstimo á Gran Bretanha,
num total de'3.750,OOO,OQ

jéto, de lei passando vinte
e seis canetas tinteir�s que
foram distríbuidss, em segui
da, entre as pe�SOas que a!

sistirarn ao ato,

CL4._ l'<,ACiONAL [\1:, !"}E�URO� DE VIDA
RAMO-S ELEMENTARES

Séde Sodal: Av. Almirante Bar-roso nO 81 - RIO
Agente D<1 Bstad« de Sta. Catarina:

�nas anunciaram qUe o sr

Edwin Pauley, representan
� pessoal do presidente Tru
man, chegará ali, amanhã,
para discutir a (;xecução do

feriam-lhe golpes nas cos

tas. Num mo .... imento rapi
do João Ribeil'o, irmão da
vitima, teve ainda tempo de
retomar a faca com n inten
ção de enf'rentnr os COVal'

O bairro de Ponta Aguda vocand., Arcanjo e, num I eles agressores, nue se puze
sábado á noite, 1'0; teatro de ímpeto violento, sacou de II rarn em fuga. Serenados o'

,

viorent., cena de sangue, du ma faca; investindo contra u n irno, exaltados, Arcanjo,
Vão discutir o acor-: runta um baile: de anÍversa- o seu rival, deferindo-lhe Ribeiro fOi imediatamente

.
_. J ro na residencin de Zu1ma wofnld,) gólpe no rosto, transportado p'lJ'a ° Hospi-

do.· d·.e Potsdam Costa, As ,d<imms decorri�ll11 Nesse instante o irmão de A, tal Santa Izabcl, onde foi 50
.

num amble�te de entusIas canjo, de nome .To.io Ribei
1 corrido, recebendo os p1'i-

DIO, até alta llGite, quando 1'0, correu em seu auxilio Jlleiros cUrativos, sendo (Hll'o. REPRESENTANTE PES SOAL DO PRESIDENTE
um dos convidndos, de no procurando segurar o agre�' o seu' e�tado inspira serias

TRUMAN CHEG OU A VIENA
me Arcanjo Ribeh'o convi- sor, pOl'ém interferiu na ce cuidados, em. cnnseqllencia

. ,dou lIma senh'Jrl't 1 na Getulio Ciriaco que· <I" dos gr.u.ves· ferimentos, OVIENA 15 (Umted) -I acordo de Po-::sdam, no que
' ,

. a pt ra
mad d f d 'f '

",
I

. 1 dR' . I de" "., - dansar, Entretanto, no 1l.1O- o e aca, es enu gol I Dr· De ega o eglon.l .As autorIdades norte amen dIZ respeIto as reparaçoes.
De • b dA· _.

,

.'
.'

t h
.

D t·, 'd t" . menta ''111'''('
• ntonlo Gau- . s na ca. eça e rcanJo ' PolíCIa, aO omar con ec'-oze ecmcos ln us l'iaJs C!

.

,- t>....
,. Rihe' "

'I
"',

, I <lenl'io f'llC leye o lJr01)QS1- .11'0, que Ja Se eSVUla em menta do OCOTrlUO, p1'O\'l-"overnanlenhu5 {..> acollllntn-
! .• I

.
-

'I
'". '-'d 'hb ., t

: -

J' to de ilU15edir (lue o referl sangue em consequenc,a dencIOu a pns.l(' os .lgresarn. hn es, a n'lssao con c .
..

- d . f'
I
d' <' • b. '. 'do par sais'e. \).11'a o saluo Os glaves ernnentos rece sares e eternnnou ,l ,1 e.

renc,ara com o generalMark,
d' .' ; ,.tCI' k alegando que ::'. aludIda moç

I bidos ,Aproveitando-se da I
tura e _rIgoroso mqu:ll (J,

,H'C ,

..

.

'. .. onde estao sendo ouvlda3recusara'Se n L--eder-Ihe uma confusão, o irmão de Getu- , .. 1 ..
----�-------------

t, 1 \.' R' I, ... .. diversas testemunlas.eon 1',1-( ansa. .� 1canJO 1- Im CIrIaCO, de nome Manoel'
_beiro retrucOU que. após a, tambem, agrediu Arcanjo I V�NU.l!:::;Jl; U�l----

SUa dans(l cOm o seu par a I COTll UUl punhal. Ainda C01n !

mesma senhorita poderia i fo.rças, para defender-se a I' Ra n ri () n i n nUma m'aqu·.na de escrever no'va sat'sfnzer a sua i!'tenrão .ln i viti111n saco;u de uma fa-I em perfeito €stado de CODsislinl:o !lO SPll propósito

I'
('a, recuando, al.� � cozinha,!38 I de não daIlsar cOm Gauden onde ArcanjO cmu quase

I
servação,

, carro Germano Jal:m, LontraSci?" este ,rrompeu em impro desfa lecid� e
_ exan,g�Ie: en-

RUA 15 d ... No ..'emb:ro, 730. i pcrws, aos alto:; hrados pro quanto Os lrmaos Cuwco de, M, Rio do f'ul

o T o

Pnnta Ag'tlda teatro
t � cen'r,,. d:e sangue

violen ...

A RECUSA DE UMA CON THA,lJA.NlSA Ull:J.\ilNUU

SE'IUO CONFLITO- -_ ARCANJO RIBEIRO
RECOI�Hmo AO HOSPITAL MUNICIPAL

ElVI ESTADD 1':ELINDROSO

en e-se
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"nbstaculo ao desenvolvimento da nossa. economia
,

NÃO SERA' i:)ESV�IXORI'1
SADO O FRANCO SUIÇO .

(ZURICH, 15 (United) IRINEU .BORNHAÜ:SEN
"Não se COgita dn desvaloo] •.

_

O se-Q Radio está lalbclDdO? sação do :\-'iram�o .suiço no do a Convenção Regional
�

.

11;nomc���:,
a dl's�)��to da. mo da U. D. N _, compareceu-

Levo-o. ilDedíilta�l!n.te a o fi e r n a édas . .Gst:\ orunao fOI.ex do ao grande ccnctavo poli
. ternada, hOJe 11,1�uelu .cHIa tico-partidário vários emi-

R A. DIO fi!> BLO"--M' I de por. r('rto� pr-ritos flDa� mentes próce-es udnistas des.H';. .u;:-. >e' os ln�ll!� 'V" n ltos funcl- .

Il.. 1.
r .

"

H� .':
• � U

T ". taiQando.se OS srS. n-meu

•.
onurJOs do lYlr,cú �aclOnal Bornhausen, CeI. Arislilia-

e será p :-antameot '! -jti;!uuU10. e do Baneo Comerclal. '

no Ramos, Dr. Adolfo Kon

der, Dr. Henrique Rupp
ESPIõES RU:-'SOS COM i

PASSAPOBTES FAL· ;
------...__--

SIFICADOS, I
OTTAVA, 15 CUnited) - M ,,: t-· o. do que te' 'te'FOi revelado, hr.je, qUe "�-, JJ lut5 Co. Ott 5 .. "t-.,_

l:mentos russ0R; :l.ue
parh- tP.. .!:�1� rrrr j�: •• I

elp�ram das atll,,'1dades de

[ill'. }_!:lUU1"J J ,Wu.etA-OJ 1;.-' t:J
espIOnagem no:; Estados U- .. :11 H I f<"177 'fi"

nidos, estão llsando p�s�a. I> ,} �utJ1jt53n!'B /� <J ,J/-'
portes oa;nadell'ses falslbc

LEI.TE.. ty. .�..�.. './..
i

.

en.dos. CERCA
'. MfgWmos�.�-.,.

NOS CAPTURADOS � � �
POR BANDOS CHINE '\::lU. = �. / �
SES I

PEIPING, Li (United)
Anunciou-se qUe fuzileiros
navais umeriealHh foram cap

I I
!". turados por ur,l bando de I

nstalacaf'llW·o d e Ra·,"o�� X �lil�l::e�l;::� aii;;t:���::�!�)�� \
.�-, I Casas s 'Ietrenos...:;

I
sudcí{;,;le de ChímvangFio"

PARA RADIOGRAFIA nE-r..'TARIAS 'fn.cHwnto um Cios fuzileiros \ . ...
. ....

Il.' DlAG.NOSE� .. , DISPOSIÇÃO. nos I c..on�er'uiu. reCir.
c,saI' COnl

se'.. comnra.-se
- Oferta. sem ill.te.rn:lt'!.. cl.'U... ri"., p.o.

r {'.:í�tnn b
•

::>
. :10 endereço _ AHNQ ZENDRON . CaIXa no.h.l1 1!t Hill'

SINRS. MEDI('''IS ":rlP"'TIS'rAS. gurança a base. Il:!cnau, oU Ot'ssolamente com o referido senhor.

-'A:s'êLASSES CONSERVADORAS SÃO
A: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

PREGADOS

CONTRARIAS
AOS EM.

RIO, 15' (Meridional) - posto de renda mediante a

Informa um vespertino que constituição do fundo em be
o, srs , João Daudf de Oli neficio social, com exceção
vel-a, Euvaldo Lodi e Bra da lei a estahe'ecer . Como

silio Machado, em nome das Iundamento do seu ponto
classes conservadoras do de vista, alegaram os repre

pai,s redigiram ao sr. Melo! sentantes das classes conser

Viana um memorial, em; vadoras que, como está redi

que são apresentadas varias gido o numero terceiro do

sugestões a serem encaminh I parágrafo 24 do projéto da

das á comissão constítu-] Constituição o ohjetiv-, que
cional .

.

I tem em vista para melhorar
Entre as sugestões apre- i as condições de vida do tra

sentadas pelos representan- i halhador, a distribuição
tes das classes patronais ha I dos lucros diretamente em

a reí'erencia a participação I dínhes-o, teria; consequen

do trabalrador no lucro li! cias desvantajosas á produ
quido das empresas, apura: ção e ao próp'";o trabatha

do para a cobrança do im-! dor, en�re eras as seguiu-

S.o;jedade dt" Sio ViC'ent( .;l"l Paulu

SESSÃO MAGNA

A Conferencia Vicentina desta cidade, comemoran

do o dia de seu santo pa-trono realisa no proxtrno do

mingo, 21 do corrente, ás 11 horas da manhã, na séde
da Congregação Mariana, .� Slla As<p.mhléi:1 Gf'N11 refll'

i�mentar, para a qual convida a imprensa Iocal. os

vicentinos, subscritcres, �tssociações re1igiü""1 c de-
. mais benfeitores. desta ;lS�O CÜl.çãQ c .de verda(l� tCf} cari-,
dade cristã.

..
.. -.

•

A DIRETORIA

Equipamento mcdelT'1tl C� em 8bO Paulo
formado e diplomado �,'-'-'

..
� ._�--=-t_;--

...
�

-- -----.�-----_._------------

Dr. Rubens Walbacb
CLlNJCA MEDIC'

OORAÇ:ÁO - PULMÃO - FIGADO - INTF.STT"'iO·�
f(INS - REUMATISMO -- DIA'I'ERMIA - RAIOS X
-- ELETROCARDIOGRAFIA -_

Consult6rio e Resiôen('iu'
RUA ROM RETIRO. 12 - Pove. 1258

f'.('\"l�Jll,'l""'" rt-h li .... '1 .. cf4. I ,_ , bo,-."

DR. Z I M M E R M A N N
CIRURGIÃO DIlNTlSTA

BLUMENAU - RUA IS d. No",. àti

tes: desigualdade na -distri . ria o capital estrangeiro, cuja. efêtiYaç*� ·c'o:n.<lu4rh!,
buição que seria feita pelas que iria preferir outros pai I pelas demon�traçõe�.d� COEI

empresas mais lucrativas e ses, em que oS lucros não fos í tahilídade ,á, fonte de a,�g ...
menos lucrativas, a insigut sem objéto de distribuição l tos e desr.onfianças.
ficancia da quóta distribui
da, na maior-la <l.os casos, é

o desestimulo r.o esforço in
dividual p e I o p r e

forço individuat pelo pre
mio aos esforços e dedica

ções e as capacidades di
í'erentes de pref'erencin a

mão de óbra pelas empre
S3s, permitem maior distri

hulqão contráro, muitas ve

zes ao interesse publ.co, na
ímposslbítidade de estender

a medida aos serviços do Es Com a presença de repre Junior, Dr. Oswaldo Bulcâo
tado, que não comportam lu sentantes e membros dos: Viana, Dr. Oswaldo Cabral
eros .

Diretórios Murncipnis, reune, Dr. Wanderley Junior, Cel.
Ao contrario, a distribui -se hoje na Capital do Esta! Marcos Konder, .João de

ção por meio d.� fundo de. Souzn. Cabral ç outros desta
benefício social, permitiria' cado, procéres municipais.
o agrupamento de pequenos O município de Blumennn
lucros de diversas empresas far-se-á representar na Con
e o melhor aprcveitamento" venção da U. D. N.·.pek;
do qUe tóca ao trabalhador I sr. \Valter Haure, membro
pela reafisação dos benefi- �o Diretorio Municipal p ar

cios, que, por sl só, não po .dor�so defenso- da causa

der'a obter, como sejam:: UdllIsta em noiCsp l11unicil:>'io
escolas habitações e diver- A magna assembié:a -.

esta-

sões , A redação do projé- , dual udnista terâ poi',objc
to, além dos incovenientes 1 tivo revigorar {I' principios
apresentados .se-ia l.�m ·o�s Idefhridos ..

na càn:Ü:xmh.a do:
tacú10 ao descnv�l�lln;n.� Brigadeiro Eduardo Gome�
da. ,n9ssa ,�conom;la. a. as a

e e-studar Os aspectos po.it!
cósl"egionais elU' face . dos ui
timos acontecimentos politi
cCs que culminaram nos en

tendiIllentos .de congraça
mento das correntes demo-

Reune-se hoje em- FJ.o".
rianopolis a Corrveri

ção da U. D. N.
O GRANDE CONCLAVE POLITICO PARTIDARIO

TERA' A PRESENÇA DE PRO'CERES UD
NISTAS DE TODOS OS MUNICIPJQS

craticas, Os qnaíts vísam :»

racífícàçâo nac.onal. Ao
IlUe estamos inf'orinados.. du
rante os trabalhos COllveli

cionais os próc.eres udnistas
esludnrão àinda 1.1;.., nor

mas que deverão adotar em

relação á próxima campa·
nha eleitoral no Estado.
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o Prefeito Municipal de Blumenau tem Q llrU;;;er,
te convidar as autoridades Civi-s, Militares t' Ecles.a-ti-.

NOVA YORK, 15 (Uni- :as, os Sr-s . Médicos, Advogados, Bancários, Funcioná
, ias, Indu. :�-iais, Comerciantes e o povo em geral, para

t�d) - .Os na:,ws qus ha-
n reunião a realizar-se no próximo dia 1�, ás 17 haras

VIam sido detidos em tres .io Teatro Carlos Gomes, reunião eSsa qUe tem nor fina.i

pO,rtos na costa atlantica, dUo' .ade 'a fU,nda,C,ã!) da"SOCIEDADE BENE,'FICIENTErrmte cinco dias. foram fi- 'O HOSPITAL MUNICIPAL DE B LUMENAU", apre
nalmente ribertadog sezu: ,':';Itação e aprovação. de .,eus estatutos. já em elàb�ru- . 1,

dn.-feira depo.s qUe 800 mem :,a(\.
Blumenau em 11 de Julho de lU4õ, .

bros dos dois s;ndicatos ma

ritimos filiados :, A, F, L.
decidiram suspender o blo

queio dos trabalhadoreg df'

BOstaIJl, Baltimore e Nova

Iorque, durant- duas sema

nas; dependendo dai arbj...
t-agem entre Os s'ndieatos
da A., F. L. e o C. I. O.

'Pagha 4
.........____.. _-...

A CONVENÇÃO DA CRUZ· LIBERTADOS OS NAVJU':;

VERMELHA. INTER- DETIDOS NO POI\-

NACIONAL ADOTOU 'l'ú�, DA COSTA AT-

YARiAS RESOLU- LANTICA

ÇõES
.

OÀ1''O.I:l.D, 15 (United)'
A Convenção da CruZ Ver

molha deu hoje Os passos

prel.minares para tornar a

Liga das Sociedades da Cruz
V(r. c.ha em autoridade su

prema nos seus assuntos,
em lugar do Comité Inter
nacional da Suíça. A dele'

gação soviética prOpOs que
a aceitação de novos rnem

hrr.s :q: e sob a jurisdição
do Comité e sujeita a ratifi
caçes das sessões plenárias.
1'" i ",1,,' '<ia a resolução pe
los comités internacionais
sobre a revisão dos estatu

tO,5. 'Se for aprovada pela
jl'Dt� �'0"Fernatva, na sessão

ptenúr+a de amanhã, a reso

iução dará á Liga a missão
até cumprida exclusivamen LAKE-\VOOD (Estado

te pelo Comité Internacional dp Nova Iorque) 15 (Uni

composto de representantes ted), - Quatro embarcações

suiços ,
estrangeiras participarão da

.- . ---- ._-, - . Ships , Entre essas figura
A MISS:,-O ECONOMICA I rá uma .do 'Brasil. As ou

�.()"'H"R'TH-;A ESTA' EM I tras são pertencentes a Cu
COTRACTO COM AS I ba, Terra Nova e Suíça.

AU<TORIDADES IN- Possivelmente,
. Portuga:, �s

GLESAS , I panha e Noruega enviarao

LONDRES, 15 (United) - I representantes, A regata te

O president., da Júnta de: rá inicio a 20 de Agosto,
Comércio sr , Cripps, decta no Iago de Chautauquia.
roU na Camará dos Coniuns,I�;_ _ -

...

'

�.� .,.,.",,-
. -e

hoje, que está em' contacto, UMA' GRÁNDÉ
.

FON'rE
com o chefe da delegação í DE LUCROS

comercial sovietica e ainda: E' tit I d
. t

.

t.; ,

d I -',
e I U O o ln eressan e

nao pode fazer, e: araçoes folheto que se envia gratuí-
s('�"e as megccraçoes. Ao tamente as pessõas do lnte

ser interpelado sobre essas rior e dos Estados que de

n.,gr.";::u·"es, O sr , Cripps de sejam ganhar mais' dinheiro
""," -" Iorado sem pr8JUIZo de outras ocu
�flron que sao exp

.

-

pações. Escrever para REX
res" Os contactos com a mis STUI "() _ Caiga Pesoat,
silo soviética, 1616 - São Paule ,

o BRASIL PARTICIPARA'
NA REGATA ÍNTER
NACIONAL

DE soro
95 BP 117" entre.

eixo"
DE SOTO

Dinlornat de Luxe
DE SOTO

.

Especial ele Luxe
115 HR - L " entre

eixos
DE S010 De Luxe
UE S( \TO Custam

Caminhonetes
_,� M I N fi O E S

DE SOTO
Modelos de Caminhõe�
De serre adaptávei�
pm'a qUalqller SEl vic·)
Tip08 ,desôe % alE

10 toneladas

COi'.x"'li:SSIONARJO!

Ricardo Deeke
BLUMENAU

Rua BTusque - Caixa postal 119
Santa Catarina

I

!

I
[

PARA CASAL IDOSO, em Serra Alta (ex São I
Hellto,) !'ll(Ul;UH.'l tj�, para admisspo hnediata, uma;
C07INHEIRA que tambem.'saíba falZer tOdos .os de-'

mais servi<,;Os caseir0"5, pagandO-se bom ordenado, :
Pr.rtendentes devem dirigir·;se pGr cart3 S{)b "CO-:

ZINHEH�A" á esta redaçãO, indicando idade e dando'
ref0'reneiaS, juntando foto, grafia.

-----------------------__
----------------

ozinheira

.
, 4,' ;qíie se f\ i;iel1ci� conse.

�l >,,����it���·
'. -....:..;........,....-,---- . < absorvemo, em-cada jns

Ooléqro Par,thenoit, I;·, ·i������f{:i��teen���:
O F I C I A L I Z A D O ; dflr força":J um aVUlD

Rua COrl e,ó<!"o. j Ai<:;tj\i, 17ó - Fone, 1192 -- Curitiba durante mil ano .intei
lJ.fl:t r: - Lr. L, is Ambat' Calceréu ro .

!,,, Til 10 - �.lhl-� xteina.o e Externa-o

CURSO) -- PIII1I'l' ;I), P e-uuF si 1 - Giuasia: tien-'
llllLV -- Lxane de ,(1111 -ao em daze.nb.o e íe veueuo o .

i\ .. "b DIli\-. NA::> e l\Ol UNAS
Par a ; mi o" l b S XU� ---- hç m prostectos

A NAÇAÚ

Cc\nvite

PHECISO

r gada
:

.. ".

IJe confiança que sa�ba cosinhar I: conheça to-

do �ervi!.;o d,� �aS'J, Enlrada imediata ou breve. Em

preso bem pag,' <' el'iI1 i .(}iH tratamento.

RODOLPHO KANDER

E BllSeH I
(�UAHTA FEmA . di:l 17 - ás 8 horas.

Vm S�lper�Filme cujn :lCÜO não dá descanço os

Il1CTYOS, mns fa,: um grande hem ao figado 1!
I

�TONA ALEGR

que se o. SOl tivesse de
. formar ()ilho eOr!)o ci.'
les-te ide volumsç.ígua:
ao da Terra teria de pr1
var-ss apenas deum.o:

.

tccentos anos de sea

próprio corpo.

que, da árvore propría
mente dita, apenas UITl:l

pequena
.

parte vem (in
terra, pois' seu grand,'
peso e majestosa CCHJil
sào em gr�mde parte (}:..

bra do carbono tirado

do ar.

que existe uma varie

dade de pulcão; na 1 .... -

g;ão do Mediterraneo.

que produz um líqÚido
de cô- vermelha, que

serviu durante muitos

séculos para tingir o fez.

dos .turcos .

e dos gre-
,gr9s;

c,ee, s('�unilo o cienlis
ta norte. 1medcano AI

íred Knox, em conse-

quenc'a dho; I:n'css'ie'
mentnis ,e emocionu1s

a que tanta gente está

sujeita no mundo .

mo
.

demo, um indivíduo

'em cada. vinte e' <1o's

esteve, OU (L,tá ou eshl

rá durante aIgunl., tem

po nllm ho.<pital de do

enças mentds.

6.
.

"

lla tr"l'bl'lSque, el;n c.e· < <;

africanas, OS homicid"s

são punidos dé' um mo

do assás oril.;;1ual: f!nt�,

de Ser Jev<1dn á'prisão,
O assassino deye criar

lImá rimiil, Yida� no lU

gar ãaquela, que, des

truiu; e qUt,' para, l'i
1

fim ob"igam'-'no a çonvi
ver com' tuna·parenV'
da morta alé que 51:'1.',

conseguído Htv�le ohjC'
Uvo,

c"m Huth 1err;-: e RObert Livingston,
Geaie nmiín queda e muito maluea fazendo as

fi' i ;' s rnaH impl'eYhias :
.

. O ANIJNCIO E' A'ALMA
Nq Drograma:: COlHl'l. Na!'. e Jornal da RK 0·.·.1

.

ENTRADAS DE CO:·TUM.E DO NEGO'CIO
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A NAÇAO
�

.... ,

�""

Está pr'og�anlado
domingo: Guarani:x: palrn,ell"a�I' '.,

.

.

NICA'CIO JOGARA'
o GUARANI CONSEGUIRA' REPETIR o SEU GRAN realizada domingo ultimo
DE FEITO DE DOMINGO PASSADO '/ - FA· entre Orímpíeo '

e Guarani, Na semana finda corre-

'l'URI!:S l"AVUH.I!:(.;l'iM AO ONZE BUGRINO - qUe, resultou no empate de ram insistentes 'versões de O Guarani ext-eou no 10
CONCIENTES OS PALMEIRENSES DB ,SU· 2 a 2, terá oportunidade de qUe Nicacio, o ótimo pon- go de domingo passado, '0
AS GRA��DES RESPONSABILIDADES � EM assistir domingo vindouro a

teiro dire.to do Palmeiras, seunovo centro medio Lam
l'l'UUYAVA'.NUHTK O GRANDE CLAS- mais um COI�fSfd classico, havia partido definitivamen bança, qual indubituyef.

SICO -: N(. TAS que colocará desta vez fren te para -Ioirrville, não mais mente, fez um.i grande nar

te .a..
frente Palmeira, com

..

··
.

o I' a�uando na equipe esmer.
al tido, demonstrando" otíü;ms

O publico espertivo blu- pnnhando 'o desenrolar do va'ente onze bugrino.' dma. Entretanto, podemos qüalidades para aquela t)O
H'IenaUesse, que, com gran certame elebedeano do ano Esse grande prélio terá assegurar com toda certeza sição. Esta ass'm de na;3-
de interesse, corno sempre corrente, após o sensacional seu desenrolar no campo do que Nícacío continuará a de bens o onze alvi-negro-com
tem acontecido, vem acom· desfecho da primeirà rodad Guarani, em íü'unava'"Nor- fender as' COr�'l do Palmei- a excelente �quisíção de'

t!\ e isto quer dizer <me o I ras, não tendo havido ne- Lambança:
.

.

I P3�me:iras, pa: fi cODs'êgui+-! nhuma razão pnra tais boa

)
os do;, preciosos Doutos. te i tos.

rá (Hle sune�nr (í('j� ,gmndes
.�.-'----

lo:,s!{Jeulos; UI" será agrnn f LA1ZITA ESTA.' NA EX-
,de torci(l'l do onze aI�i�ne I ;ECTATIVA DE PAR
I f!rO qne estará <:1 pastos na I

rIR
tarde de domingo e a 6u-1 ,

. .

I I. De passagem para Flor-la
tra a hem harmonisadaJllr . Conform: havíamos notí-! nópolis, onde foi tomar par
ma do outro lado do "rio, cíado, LazIta o ex-centro a':' te na Convel1ção Estadual
que, com o resultado .Óhti vants do Guarani. havia ru da U. D. N,., a realizar-se
do doming-, passado,'acha- mado para Florianópolis, amanhã l1aque�3 capital.
se possuída de um moral at com o fim de in�essar no passou ontenYpol esta ciila'
tamente elevado e' canse. Avai, �a Capital.s,» de; o s�. dr. José da Luz
qU:litenlenle c�pa:c�tada p., DomIngo uWino tivemos, Fontes, que vai representai:
lllaIs. UIna 'brilb:'lntê' ejd1:íii.� _oportun�dade �'palestrar'l o município' d� Ihiran�a.ção , com o mlpetu�� atacante, As. 's. os nesses votos

o qual nos afi�ou que de de feliz exilo· no cumpfl-'
.

Contia tais surpresas, eu fato ensaiou o:,t' equipe ahri

I
mento de 'sua lilh:São.

. ,

,

t�etanto, ° poderoso onze al anil, tendo régressado em
.

,
' , ,

,V'l-verdé vem se pr�paFa�i:lo seguida, e ,p�ndo à aguar Dr. '\VILFREQO CUR-

;�::�;�:���;:�;e;:e •.•�:C;;,. ri�trv:de;ar:e .. =m!�{:�·'·!!.·1 "

J\UN

��:gFande :F.e.s.."�do, quando então firma, �Eocontra.-se: >cntre .nôs, Q •..

ponsabilidadé 'e dificuldade I rãl contrato COm o clube l.sr , dr. Wilfrerlo ,Currlin.
n.:r cartada de domingo .pró"ilhéU." I ..p.:rov.ecto adv

..

?gadO ...
d

..

O

...

F

...
O

r,
-

x-mo . Teremos portanto u- rum da Comarca de Serra
ma luta tanibern de igual, ÀNIVERSARJOS Mta.

..'

para íguai, pois, de um lado I
estará O Guarani disposto, ARNOLDO PLETZ OTA'VrO SAMPAIO
a confirmar SUa atual for

.. Seguiu para a Captai da.
ma

.

c de outro' veremos o Comemora I!<l data de ho Republíca á serviço comer

respeitável onze palmeiren 15e seu aniversario nataticio .dal, ° sr , Otavio Sarnpao,
se, concienté de suas res- o estimado cidadão sr . Ar sócio da firmn F, G. Buseh

pon-ahitidades, disposto a I noldo 'Píetz, COllceitU�.do co.' Jr. Representações, dc,ta
manter -ua a.Iu posição e merciunte CHI Itttporanga , praça.
e cvauo cartaz que selnpre �_--'--- -'-__

desfrutou entre os seus co

17 dejulhe 4�

(11ais um clas!iíco
LAMBANÇA; R.XTREOU

.BEM

Dr. JOSE' DA LUZ
FONTES. "

VIAJANTES

- êste Lombrigueiro
defende' a saúde de seu filho

ESTA � j\pen:u uma das forte, razões por que umbim
.

a Sra, deve preferir o Licor de Cacau Xavier para
combater as lombrigas de seu filho. Mas não é sé> porisso
qa� • Sra. deve preferi-lo. Lembre-se de que Q Licor de
Caca L Xavier, sendo gostoso, não sendo oleoso, Dio exi
gindo purgante nem dieta, facilita o seu tnbalho: leU filhe

.

o tomará com prazer, O Licor de Cacau Xniu pode ser

tomado em qualquer mês ou lua. O! Licor fi
•• Cacau X..., H KO moo

��JtefJf" (II'�1i'� ,

III di"� ftí",
.�

.
"...,.'

SE o
irmãos.

ANUNCIEM
N"�t'1'E
Dl.�mtl

seis cruzetrns (' cmcoenta centavos.
UQU!DO POSTO JOINVILlE.

OfERTAS peDIMOS DIRIGIR Á

o QUE..OI

O LOCAL
\ !

Conforme já dissemos, o

local desse grande classico
será o esfádio do Guarani,
em Itoupava Norte.

CO··f"'PAMOS SEBO DE la. QUALIDADE

AO PREÇO DE CR$ :6,50

�����'-----------c_�----�------

BANCO DO BRÀSILS� A. II_e_IA.WETZEL INDUSIRIAL-JOINVILLE

Blumenau
I __

BIumenau Rua 15 de Nov' mb .', 1236

Endereço telegrafiço: ";-"ateJite»

Faz toda� as operáções de descontos - Emprestimos - Cambio - Cus
tódia - Cobranças - Depositos - Ordens de Pagamento -- Carteira de

Crédito Agricola e Industrial -- Carteira de Financiamento.

Agencias em todas as capitais de Estados e principétis praças do país,
Correspondentes noExierior.

•

OPERAÇOES -, DO El\lÇAS DE"SENHORAS

O,R. CAMA�At
.

r !Cli'llí��
!
�

em geal - Tratamento pela. Onol1l...,
.

UUra-Curtas
ConsultóriQ; Travessa 4 de Fevereiro - Prédio Pf'il�r.

OPERAÇÕES NOS HOSPITAI&
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I d
RESO .1UÇÃO· D' �.)

,

bNR.A'CERTA' A
A PREFEITURA,I\HJNlfl'PAL VAI PROIBIR O

BRlCO DE DOCES, BÍSCOITOS E BO

LACHAS

ri

PREFEITO
FA- le vem suprínqo -egularmen v.o do produto. na fabric�. A propósito,.sabemos que

te as padarias, á razão de ção de doces, bíséoítos e bo i o .'s'r. Prefeito �njC'ipa1,
1 "'9 O

. i .\achas, a Prefeitura Muni; convocou, uma reu.nião .do's
-,

'

'1 ····C'
O por saca de ?O eipal baixará uma portaria] proprietados de .panifica,

. ,qm os. om.j iouvavel In , "i -. f '.
.

O problema do trigo em Ao que estamos inforrna I' tuito d '.

r"'. 'J' determinando a proibiça-o,'I' çao ,
e con el.tap�, .para :;\

SI 1 d
' e assegu rar o equt 1 .," . . .

1 f'"umenau vem oman o um
. dos, a farinha de trigo no, , ......,' : pro!';ma se�ulll a- erra ond-.

aspécto devéras critico e an

.,'
brio ecorrorníco em torno do fabrico daqueles artIgos: seraQ debatidos Hf!suntos cQ!'

gtIstioso, devido a earencia comércio vure.ii�ta não ha, do n. rOb.1en.19; que �féta a fat,à�é,q�e seja normaüsada alc.ementes á questão do tn

do produto. enquanto o Moinho Joinvil·ta do trigo, Impedindo odes situação. '�o.

Orgão '* "DIA 'RIOS ASSOCIADOS"'A ALIANÇA DEMOCRATI- E.l\fILIO BALDINO QUER
CA CHlLEt�A EL,EG:E- REINTEGRAR-SE NA

RA' O PRESIDENTE FAlvULlA BRASILEI-,

DA REPUBLICA'

I
RA

SANTIAGO DO CHILE" RIO 16 (Meridional)
€91l1unist,a, Dcmocratico e Emilio Baldine que acaba

16 . United) _ Os Partidos I de ser absolvido pelo Tripu;� . �_--:"""'"..

Sf?cia.!ista, qUe c:nstituem a

I n�l �IHitar, ,da acusação de. ANO IV - Caixa Postal, 3 N UM E R 0, --8ft-:
aüanea democeatica eoneor triar a patna falando a um t
dara� e mrealizj- d conven vespertino:: "Aiuda não es

STA. CATARI�A -=-!.l�menau, 17 de jUího de 1246.

çã(} democratico popular 'pa tou .efeto da forte emoção
ra eleger o eandidato á Pee que passei e sofri aqui no
sidencia da Republica nas Brasil, nem tanto quanto a

próximas eleições, � con- cadeia daqui qUe compara
venção será reanzadas. nos da com a de Milão é um

dias 20 e 21' do corrente. para]so", Emílio Baldino .

. . "._ '-.- disse que não voltara a can GRUPOS DE fLO\I"qDOLEIROS AftMADOS ASSALTÁ-
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