
,

,

o Ministm·do Trabalho não compreende a evoluçãe do trabalbador
RIO, 25 (Meridíonal) '-- que escolheu Os candidatos

Falando ao "Diário GU Noi-
i
á deputados, anunciou-se,

te" o secretário da Comissão; durante o seu desenrolar, que
Executiva Nacional do Par: dois membros do diretório na
tido Trabalhista, Hacir Li- cicnat estavam convocados
ma, disse: "O sr , Negrão pril'a uma reunião e, indevi
de Ln..o decepcionou-me 10- damente, o sr, Negrão de
go no d » ela posse "presÍ I Lima impôs como con�ição
de,ncia do par, tido en Minas

I pa�� a sua

perman,
encia no

frisando que" em 3 ele No- m1moo aUe os, representan
vembro de 1945 ,depois da tes de Minas, no caso de op
p"sse do sr, Negrão de Lima, tar. "E' "'''r u-na das candida
justamente na Assembleia turas, defendessem a neutra

ldade do r. 'I', B" pcrís
tinha muitos an;igc, símpaO f'n�,rT<IT'D DA Q1TINTA tisantes do Brigadeiro, e, parlJA 15UA Y ltsTA

T�-I',
tanta, não podariam o,S apo,h,lrRA' PRO'VAS o ,çrener:> J Dutr,1 e só trun
sigi diante da sua reiterada

F\ '�!) (Meridional) _ O 'atitude nesse sentido", Cen
<;ircuito da Quinta da Boa tínuando, acentuou, deneís
Vista será dividido em duas de ler uma carta do sr , iaão
partes: a primeira pela ma- Neves: "Afirmei que o sr,
nhã,nhã, para os carros de Getul'o Vargas faria um ma E' BA�iTANTE TENSA A SITUAÇÃO REINANTE NAturismo e a segunda, á tar

.

níf'esto aos (,rabalhadores e ,�A�ESTINA-de. par}'! 'os carro, de corrida o Sr, Negrão de Lima disse,
'<; Tl1C"eS uniNa segunda prova participa que devíamos apoiar o ge- "JERUSALEM. 24 (Uni, nomicn israelita na. Palesti�,.. das considerem 0, "!'"f'r_r",rão Geraldo Avelar, Gino neral Dutra. Sugeri que de ted - Elia" Simon) - Os bair Da. Os lideres acabes que de segurança no Orfente MéBianco, Diogo Silva, Henri- víamos lançar um manifes rcs judeus de Je_rllSaJem, R-. estiveram em conferencia ho dio" criados na Palestina,que Casini, Antonio Silva, to pessoal, ao qUe o sr , Ne- cham sg em nervodsms cres je, talvez apresentem a de- O alto eomissaric, o'ficiaÍs doOldema- Ramos e Demin- 'grão de Lima disse-me que c�te,; enquanto (JS soldades manda final e Irrevogavel exercito e funcionáraos civiSgos Lopes. '0 diretório poderia manter-s'" b?tamcos� �m;yªtr.1Ilha,·ln0- sobre a, dissoíuçâo da Agen reuniram-se hoje para,iSCli�-

..

··�t';! vímantada, índ'cam o estado
"J dai 'aberla- til' a situaçàQ'. �credltJl...'Sed r t d t' A CUI. U aica,

,

que
.

' ,L A
e a er a tas IOp�: "

I) I?es- mente torna-se um reino de que o alto eomissario, s��,,',
'

,

mo tempo o cruzador "Llver '

'd' Ian C"únnJngha,n,l te,n,h",a ,�",',ee, _,c.nnn"" '
:' terror dentro o reIno man-

,
' \_ ,

y-' ançou ancora do la,' ,

'd'
,

d d
.'

Es
"

'

"s' a.' 'b',"d'"o' 'I'n'strupõ, és, de Lori ri)!, ,

, () OP()sto,clo pOJ'io de ;JaffQ; ',atárlO., pera-se que o
'

-

'" TIfRealiza"do-�e no nõximo dia 28" domingo ás 2t ho- Os comerciantes dos bair- rahes começem a aplicar para resolver a presente si-
r.',', ,nos amplos Salões do Carlos Gorn-s, uma ani- ,

I
-

c éta na confe tuação na Palestina". .
ros israelitas permaneceram reso uçoes se r srr fia soiree oferecida pelo Tab ijãra Tenis Club 4

arwana do Lira Teni; Club 16 Florianopolis, ficam nervosamente á frente de ------------:--.,...---"------:--,--
�(nvidad_s todos os associados do Carlos Gomes e seus negócios, preparados .. "Sb.-o'do Rem,mei" p'ersisteÁmerica para assistirem à mesm�.

,

para fecharem' UE partas de ft.
Abrilhantarão as dansas· os afinados conjuntos do fem), ao primejT:) sinal de a- DOS aiOS d terrorjsmotira dl florianopolis e do 32 B C. d"sfa cid::lde, ,larma, As tropas britanicas
Às mf'sas podem !).,r procu'ad!s com os srS. Arão Re- receberam ordens para con

b Jlo, Luiz Navarn SlOtz e Werner Oarni a, tamb 'm, duzir armas depois de dois
110 Teatro Carlos Gomes, ,dias sem essas preocupações

,Fontes bem infOrmadas Cs- RIO, 25 (Meridional) _ gu�m. A noticia informa
pcram que o gowrno brita Telegrama de ,',ão Paulo in-

!
que oS japi)nei�s praticaramO ',an'"chluss' naNo porferl·a ser in-! nico, no�ifique 1 comunida

forma que Os japoneses fa- YÍ.nte e �resl'!atentados em
�.',

.

", ,de JudaIca, a menos que co
náticos insistew nos atos de poucos dIaS.

, '

'

� -do fomo ac sal'a-o .

I opere na prisão dos t:rro., terrorismo,' acentuando que I -,-
_-,

"" .' ,,'C til � , U � [ ns�as que levar;:m � efe��o,� 'no município, �e ?sval�o O PÃO SERA, VENDIDO
I açao no hotel fiel Da'\.ld ,

Cruz explodiu' na resldencIa PELO PREÇO DE SEIS,() QUE DECLAROU Q ADVOGADO DE DEFESA DO ; dentro do praz,> detern:ll�a- do japones Iokuta de tal um CRUZEIROS POR'
EX-EMBAIXAD OR VON PAPEN ! do. Multas coletivas, prIsoes QUILO,

I em mfl"a e outras, sanções poderoso petardo. A bomba
',,'

•. .NUJ:(KMJU;RG, 24 (UnI- I balhar nela união pacifica \ �erão efetuadas poss:Yc'men '.egundo o despuc:ho, explo-,. A(J que fQffi?s� lllfo��d�s
te'd)' _ Egon Kubuschok. ad- dos doi; paise,s. Afirmou: te afeiando a estrutunl ecO diu quando n�h havia nin., ontem. a C9IDlssao MUnlCI·

, paI de Prt\Ços acaba de e6-
, vogado de Franz von Pa- qUe o "anschlu'ss" não pode-

tabelecer o' tabeIamiel1to dO'
,pen, declarou ao Tribunal In ria ser incluido na acusação

preço do pão, que dóravan-'ternacionul que Papen tor- de guérra de agressão, por
te passará a ser vendida anou-se embaixador de Hit- que foi efetuado pacifica-
seis cruze1ro.s ,por {Juilo,ler na Austria, apenas por mente, tendo sido ;.&'recebí
A mesma reSOluÇão da,q;ue achava que poderia tra do com entusiasmo pOr am.,.

'C, M, P. determiha medi-bos os países".
das' que visam punnr os

'A POSIÇÃO no sR, OTA"CILIO NEGRÃO DE LlltlA
E' INCOMPA'l'IVE.l. COM O� PRINCIPIOs DO .i. _.:..'

�"

rODvlte

,.

L

QUAKTUZ.Ii: t:LANDJ<;tsTl
NOs VIAJARAM NO
"ACRE LOIDE"

SERÃO AUMENTADOS OS
PREÇOS DA ME'DIA
E,JJU VAJ:I'J!nSI.NHU

NO RIO
•.RIO, 25 (Meridional)
lnfon::na um jornal daqui RIO, 25 (Meridional) _ A
<{Ue, em c.onsequencia do au- bordo do"Aere Loide" viaja
menta ao preço do café moi 'ram quatorze ('landestinos,
io, serão amnentado8 tam- que esconderam-se nO navio
hem Ü5 preços da média e em Recife, só Sendo descober I
dq cafésinho. e, tos durante a "iagem.

i

r" c,., dede que entras- .Ieviamo, agir ex-
ffl cou; ILI cruzeiros para crusivamenta por inten, "e
a campanha eleitoral, Q que ao dinheiro, pois, iriamos de
constituiu um ultimatúm", 'cepciona- Os trabalhadores e
Continuou o sr, Hacir Li- 'o sr , NegrãeIe Lima retirou
ma: "Na reuniâe O sr', Ne- 'se da reunião, "Concluindo
grão de Lima expoz. qUe, sem i"r':;cl'; "O sr, Negrão de LI
o general Dutra não terÍf..- ma não é trabalhista e ain
rnos dinheiro para a campa da n50 compreende a evelu
nha politica, ao que expuz ção do trabalhador nacional

ergão dos "DIARIOS ASSOOIAI'O;'

e a sua condição de indus
trial e banqueiro não per
mite-lhe ser sócio efetivo do
Partido Trabalhista e no Mi
nistério te-minou pqr con
trariar os principios do par
tido.

"Além disso, a .ncsa

cada é' quem manda
partido" ;

,

ban
no

,�
,� .

Direto,: l' ';�üRA'f'C c:'()MELIN -- Telefones, 1092 e 1391 -- Cabril P•.;.;
iNOiv-'::'-=':��-�ta Catarina - Blumenau, 6a. fe:ra, 26 de "e 1946 - N°, 719

Os
•

pengos de nt Oriente .... ' .1'
''11e (J

, :'l

Os JAPONESES FANATICOS PERPETRARAM 23 A
TENTADOs EM PO UCos DIASi

o GRANDE
FORTIFICANTE

"transgressores, os quais 'fka
'rão privados da cóta de fa-"
ri:p.ha de trigCl no cas<ll de"
'transgressão do referi(l() diA ,',

positivo, Ademais, II8Ibese

que a Prefeitura Municip�l
tambemd, eterntinará medI-'

daR pobre 'n sevéra 6caliza�
ção do tahe'am(>nto P.l\l 1\-

pre<_:o.
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-

COLUMBIA I
C,IA. NACIONAL !lE SE&UROS DE VIDA :8 "

RAMOS ELEMENTARES

I,.Séde
Social: A�. Almlrante Barrose nO 81 -- RIO

'Agente no Estad(' de Sta. Catarina:

, J fI Ã. O P Ü R T O

1·
Rua 15' de Novembro, 137:1 IFOGO -- TRANSPORT�S - ACillENTIii'o8

.

" ,.. Responsabilidade cr-u Omni'bus

',' .,'.' (Transeupt.e, e TranilportadOll)
_____IIIIIiIIIIIIÍ__

,Colégio Parthenon
OFICIALIZADO�

Rua Comendador Araujo, 176 - Fone l192 -- Curitiba
,

Diretor: -- Dr. Luis Anibal Calderari
Internato - "emi-Exlernaln e Externato

CURSOS -- Primário, Prê-Giru sirll - Glnasial Cíen
tifie. - Exame di:' -drnissão em d-zernbro e Ieveireiro

Aula", [)lVRNAS e NOTUNAS
,Pil'" ambos os Sexos P çarn prospectos

OPERAÇOEA - - DOENÇAS DE SENHORAS

DR.CAM�qA
)I g p e e'l .8 I i • t ..

nn�.;;:� , �m Jrel'id - Tratament(> ueJatp Ollda
, .. .

mtra,�Ourtas, .' ..,

ÇOn8ultório: Travessa 4 de' Fevereíro �,Prédjo . 'Peite'
OPEIlA'COES NOS, H()8PITAI�,

.

--�------------
,

iJ"J .'. .... . .

'"
.: :

rc":��'".r.yerl.rja Willerdiol
;;'.' .,. _-'-

_

' _r

. �oê'-;:tÁi'oúi1�es�rla Willerd�n�, á.Rua 15 :de' Nóverttl1ro I

N°J&40, -eomumca a "U:lij�lshntai"f�u�.a. que acaba
q�p�ceber;.,uw ;va.rla�� so��e,':':!�';i:d�, ,�PJ�t9�. pa.J,'1l pre

.� .. '.i.ente5 em 'nrata bobviana, metal cr()mado. �yl{Irp.!;\. reló
gins desperbwdores, canetl'lS� tinteíl'08, 'lápiselr�, , et(! .. ,

'Revigore o organismo com

o fortificante ,

TREque

})A.JfA pôr o arianisMO em ard_
e consegun saúde e bem eatllf.

&10<, há como Nutrill Feito com

GtimO!! elementos revigorantes.
.-0lIlIIII--.....__

Nutri! t O Iortrf'icent e Que ae··

r-«·(,meo(à par" combat er a

ú.que,.. e a d ean u r r iç
ê

o

.Dte, de adulto. como dr

erlançaa Nu coavalescença ••
l!I�iJ t.<LI ar.ode r.tic.cla

,,�Pa.... .. .".__•

BÁ'NCO' l)(f,jkASIL í-:l
"', 15 c. "'ovE"mbr. , '123()'-""

Endereço telegràtíco. -Satelite-:
Faz toda. as operações de descontos - Emprestimos - Cambio Cus- :

.... .. ". 1ódia -:- Cobranças - Depositos' - Ordens de Pagamento Carteira de
'

,} IfJl
"

.' ',. s 8"1 u I
Crédito Agricola e Jndustrial -- Carteira.de Financiamento.",

IV I a n LJ� na· .. .. . - .. Agencias em todas as capitais dó Estados e principais praças do país.'1
. Correspondentes no Exterior

m e n ::1 U p n ses L td .•� -p-REms;--I�-EN-T-E!!.!i1"-DU-T]1;i1;�WOl:"- illlllll!I��l;>.. "'";":Stil'��71l1l'__1II!IiB1llll!llllll:!l1IIIIi

VISITARA' SÃO PAU Escola Tecoíca de Co�el"cio
Precisamos da mecanicos &emIOD"toD do ParanáLO IS

.fustad�)re8. !EX-F�CULDADE DE COMERCIO DO PARANA'JSão Paulo, 24 (Mer idi«, FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL

pagame'l, ,bODS- salarios., �al) - Noticia->e. �ue ,o pre-] Rua Comen�ador Araújo nO 176:;. For.e, 1192 • Curi�i'",

'.'
.

. .,'.
-.

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

"

I slde�te Dutra. vl�l�ra esta. '

Diretor: Dr. I·lJiz A.nl�1 Calderarf
.

RUa IS deN '. v�."I'O,1117.1 �����'\Ip;:'i�:n�r�: �:�: rNTERNATO -: SEMI�P;XTERNA,!,O e EXT�R!'TATl)"

''',,'- "

"".. . ,,'"
,

I' B ' .' " CURSOS: Admlffdo -- Guarda-Livros � AUlI:fliar de
a a.uru, afim de assístír a A�millllatr8çio _ Dâtilogrilfia e Es&enografi.
solenidad- comemorativa do Aulas DIURNAS e NOTURNAS, para ambos 011 eXGI

., " ,', 'P'•·...0·
... '

CU"
.

',.'r··a'··.'_.,"e', C1ncoentenário daquela cida: A I'. . ..
.

ar de ..

. I, 811 UI aval.... :::..!a:=:=. e �teD"ojJrafi. ,

Uin:.fti��ioparl.(), :de r�p����d�e., CJ.�e ,saiba
• .. .•

' '.'

tràbaIhat independe'ntem'ente,. p� cuida? de um eliiCJ;i:"

I
• .,�

tóno derePresenülçõeS,-devéiid�'�'ap�a"'f8ier to�

.R··· A." Di
""

'I';·'�·','::.O'..

··

..·,'
',···

...L·.'·..... ,'A''., .R.,.,..

·

..·., :,:1'lIIos:os sernçoifde��?�íio. inc�,'@iv#:�P���rONDEN. .

'. '.CIA' e EsC.RIT'QltACAQ! DOS LIVROS COMERCIAIS.
, �' P�:s� bem "(rÍ"<len�do.
. '- r. .

•. _', .. :� _".

r.'-.

Os mteressados queiram dirigk-se pór ESCRITO
ii Calixa Pestal, 163 - BLUMENAU.

Vende-se
1 caminhão OPEL-BLITZ 3,6 typo 1939 em per

feito estado de conservação "'l ('(''''o UIn grande Stock
illie peças mee.sór:i<lS. Vier e tratar com a:

ALlTU- V lA(,.:AU· KLUTZ IKMAU::;

ALAMED'A DUQUE DE CAXIAS N° 6
FONE: - 1410

Blum' nau 81umenau

Rua 5 de NIVt rr bro, 1360.
,

JOÃO 'GOM�S'&·CIA.. Fone 1488

qualidadesRadios das melhores
para corrente alternada ('l) para acumulador

Discos - Eletrolas - Toca-Discos -- Rdrigeradores _:._ Maquinas de
Costura -- Maquinas de Escrever -- Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões -- Malerial para rádio -- Material eletrico em geral.
VE'nrlaS á vist e a longo prazo. -- Visi tem a R A O 10 L A R.

I
11....mB�E4.;�i�N�$$MI��,��im.,�..BRbBEm��mR��.mildW��Ii#�Em",,·!m.��4Ma."�H&B
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.
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Palmeiras
duelo de

x Cario. Reo-Áux travarão
g!'andes prupoi'ções

11m

Tante a equipe do bi-cam
peão local quanto a do clu

A terceira rodada do

cer-I
as potentes equipes do Pal_ ,'n':qllcnse, estão, prepa

tame elebedeano, nos pro- meiras e do C. A. Carlos radas para uma eevada ex

pe-cionará domingo vindouro I R
'

t d t b
'n, brindando a assisten Segundo tudo indica, a e-

um duelo de proporções in- I
enaux, que a o o �us o us

'" ;'? cidade com jogadas. '. .

calculaveis, reunindo no esta, carão uma posição vantajo- excepcionais disputand . r
,qUlpe esmeraldllla,plsara o

dio da Alameda Rio Branco! sa na tabéla de classificação, d('rosamente 'Q terreno, : e::n gramado assim constituída: categoria, farão �, preliminar
--- -

resumo, poderão preporcío- Oscar, Pfau � Schramm; com inicio as. 13,30 horas.

d
nar um e-petacm., rararnen

Emprega o te 'presenciado, em nossos '01- .a A. •

, • ,

" .' . gra.mados, no que diz respeí I IlDO.CO X va1, O amistosO
Com pratica de armazém, de prefeeencia que alba to ao dis::Jutado certam I d "'II IJ..

ttlirigir. e que sej� relacionado, encontra CQ'oeaçã? de fu- berleano. !ião duas forc!. ee� I
e Sf&a"AeJr�, q!le prome e

�,,7rl. lndi€)'elil"avel �lresentar boe.a refere�cI3lS. uuilfhradas nas quais, a-! graode mOVimentaçãoTRANSPORTE RISTAR S. A. - Rua Sao Paulo, 20 eham-se elementos dos mais I
'

-

_ ._ _ __ , destacados do pebol barr;ga O LOCAL DESSA GRAND E DUELO SERA' O E..'3TA-

verde: Além disso, trata-sei lllO DA ALAMJ<;DA RIO BRANCO
de doi, dos mais fortes con-
cu-rente, ao ,titUlo m,áXÍI,n, (1 I SegUnda�feira, ,Pr�Xima, � �njto ben;., eS!lC',r"ando a,sdo certame, Prevemos. pOrtan nosso pUblICO esportIvo tera ,SIm cumpri- excelente per
to, um duelo sensacional, o

nDortunidade de aSsistir nova fomance na tarde de segun
L ..\HUKATU·- d t ó t t d f' .._ f- que isputarão domingo á men e, ap s an ° tempo, a a erra, ccnrra o amos",

exibição dQ famoso esqua- campeão estadual.
drão do Avai, que, naquele
dia, feriado, medirá forças, ,

ANIVEISAIUOs
3mislosamente, com a equi-
Pe do Olímpico, no estádio Fez aDos ontem, O lovem
da Alameda. Julio NC,'<1es de',Oliveíra, de-

. Trata"se de um choque de' dicado auxiliar '4;,t
grande importancia, qUe es- de expedição d;.:A
lá propicio a proporcionar
ao. assistentes momentos de
grande exaltação, dado o ex

,

celente prepar-� .teeníee da
equipe àlvi anil e .. � não me- UMA situada no Bairro da

nos eficiente de onze alvi- VeJha e um terreno 60 p<>T
rubro. O esquadrão do Avai 250 metros, situado na Rua

..

,

t
• .

t d d' .._
. Mato (xtOsso Uma matOd'

que es ara In egra O e o.u-

'des os seus' grandes valores 'cleta de 2% P. S. em per

jogará domingo em Joinvil feito �ado.
WiUi'e,

'

exibindo-se assim, segun- Tratar C�Itl, "s�
,

,

da feira em nossa cidade. 'Kautz na Cía.. Salínger Itou

A equipe do Otimpíco jogará -pava seco, Ou pel� rere

completa e vem, ensaiando- fone _ 1359.

o ESTADIO DA ALAMEDA RIO BRANCO SERA' O

LOCAL DEsSA PROMETEDORA PORFIA - A PRO
Y'ÁVEL CONSTITUIÇ �O DO PALMEIRAS

com a obtenção de mais dois

SENHORA OU MOÇA
PAR'A CARGO DE CONFIANÇA
lnfonn.atõej; Só. PMoaunente com

RIO ODIN S, A.
Rua 15 de Novembro N° 748 em BIumenau.

......�, ---"------'------------ I
vJ!:,NJJJ!; ISE U J\1

8ãndoneon
em perfeit� estado t.te, eon

,

Uma sala para ESCritório e depósito de merea- tlervação.
dorias, de prefeeencía na irua 15 de Novembro.

I �nnan,'� Jahn Lontras
De mais inforinações poderão ser obtidas com.Men,' •

Ice & Ulmann - Telefone 13�2 - Blumenau.
'

M. Rio do Sul

•

E fi r r ê zá
.

Sul Brasileira
ue EletrlrÍnau8 S. A.
Matrl2' : JOIO ".fle
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDER <\L)

Para a .Do§sa distinta. freguesia m4JD ..

kemOfi em estoqllp.:
Uma linha completa de MOTO�E_S nacioDJlig e estrangeiros de alta e bai,
!lta rotação, de 1 a 97 BP, para 220;380. Volts. 50/60 ciclos.
2 MQTORES marca GRAMME, d.e 97 'BP, 470 rotações por minuto 220

Volts. 50 cic1...

'A.parelhos. de 'lDed.ção
80MBAS para uso dOméstico e fins industriais: Marca HAUPT. rotati.

vas,; cOnjugadas com motores monofásicOs 1/4 HP, Marca LI.
LA, Ci)'m válvula elevadora acionadOs POJ motores trifásicds de 1
HP. servindo até 50 metrOs de prufundidade.

Artigos elétrjcos para o lar
50�iment;G wm.p� e varla� de LUSTRES. CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.
l.IATERIAL EI.ilfTRIe6 em geral para mstalaçó!í:k lu J força de qual

q:tre1r eapfteidade

tarde no campo da Alame- '�)a, Emjlio e Z'co ; Rem;'
da, Palmeiras x Carlos Re- Teixeirinha Nicácio, Meíre
, ux , les (ou Augusto) e Abreu,

A PROVAYEL CONSTI
TUIÇÃO DO· PALMEI
RAs

HAVERA'
NAR

PRELIMI-

Os quadros secundartog d;�
a:ri1b�s os clubes, também dís
putando o certame de' sua

Vi�,ante§
Para �um'entar o nosso quadro de. vendedores, a

brimos vaga para cinco viajantes nos estados, de PARA

NA', STA. CAT�RINA, RIO GRANDE DO SUL e in.

terior ' do Estado de SÃO PAULO. "

'Só interesJSam pe);l>OlaS; que já tenham vi""adO. ,

Oferecemos boas condições.
"

Ofertas e informações pessoalmente OU por carta
escrita de próprio punho, acompanhada; de fotográfía e

rererenci� 'li LABORATO�RIO & FARM�'CIA ODIN

S/A _ Caixa postal 36 em :B1urtien:;til. Estado do Sta.� Ü�-
ta.tJ,l�;

{ .' '''.', .
.. ,

I ---_-_ .._------�----

CI.E BD CH
SEXTA FEIRA -: DIA 26' - ás 8 HORAS

DE /\lLo SENSACIONAL FILM DE CORRIDAS
TOMO'VEIS

IA PISTA nA l\'IOR'l'E

I Entrelaçado em um lindo romance, veremos neste
filme as celebres corridas de automóveis que realizam,
se anualmente na Amé:ica do Norte.

Um filme eledrisante da Fóx ! !
E ainda: PARAMOUNT JORNAL e Compl. NA�· '.'

CIONAL.
ENTRADAS DO COS ruME.
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ExplOdiU ii quinta bomba atomica nas aguas de B.kani
'c mantinha flutuando o "Nevada", que sobreviveu á .níted) - A explo"ãa atom;-'
p-rta-aviõe. "Tngendese", an prova anterior, II "New York 'ca "und"u, ao que' parece
tcriorniente muito avariado e o "Nagato". o encouraçado."Arkansas" ,!

pe:n pr.imeirn cxplnsZiu de um transporte P. causou s'.h
primeiro deste mês _ Dezcseis , x x X I avarias ao poctn-avrões "5:(
m.nuto, denois, co, ohsen'�!jo I j ratoga", que adernou e CG.l"l;Frente da baia de Bekini, voou sobre a zona da expe- res viramo, eEc<>m'w:ad"s' Diante de Bikiní, 24 (U- a prôa submersa,

24 (United ) - Precisamen riencia, os observadores pude,-
• I

te ás 18 horas e trinta e cin ram ver a gigantesca culara :
co minutos, hora do Rio de de espuma, quando esta se:
Janeiro explodhr sob as a- mantinha ,Sobre a' naves de I
gu:" d� baía de B:kini a! guérra , A bomba explodiu Iquinta bomba atomíca. A através de uma onda de -a

explosão Se deu entre os 87 doo emitida de bordo dJ
navios de guerra ancorados, "Cumberland Sound". No
qUe serviram para as expe- 'momento da exp'osâc, as cn
riencias . Os observadores das, que se ca'culu, avança
sentiram a emoção suhmari : ram a espantósa velocidade
na e viram Io-mídavel rnon de mil setecentn, metros por
tanha de agua do luar, quan 'minuto, sutcaram toda a.,do a bomba explodiu, fazen baia de Bikini , Os observa-

rO" II

f· I-do um devastado- impacto dores, nus se encodravam "I � amence cs enCOrajam os õSclstas a emaessobre os navios em prova. 16 quilómetros do "ator'.
As lentes das camaras foto- f"ram sacudid'o<; pelas on - SEVE'RAS CRITICAS DA RADIO DE MOSCOU CON·
graflc::}s ficaram totalmente das causadas pela explosão. TRA AS ORGANIZAÇÕEs CLANDESTINAS NA ALE
?hscurecidas durante breves

I'um �Htro obseryador: quin MANHA
instantes, ao mcsm-, tempo 'ze minuteg depos, VIU que
�m que fantastica massa de I

_ _ _ .. _
- • LONDREs, 23 (United) - temente a zona ameriC2i!1'a AGENCIA MUNICIPAL DE

3.i!l13s Se elevou sobre a lagu V E N D E _ S E A rádio de Moscou transmi forneceu muitas 'seriações EsTATISTICA
na. tiu hoje n.(}Ecia� de vae-íos Houve o boato de ou�· os. ias
D· I d correspondentes e punnca- .

t 1
-

tepors que a co una e a-
.. Uma motociPeta Zundapp CIs as a emaes es avam nre-

d da n "Krasna a" "5 ..

dó 1§I' '�()nlel'0tl a esaparecer 9 H P completamente re-
S o

.

. y. '. :,w�,-; paran O-se para um gope Todas as firma, índustri-'-foi distinguido na laguna um formada, a tratar na moeca'-:i�a;' i �>aut:ro.l> :jOtltais, 'sobroe contra o Tribunar de Nurem ais,' com estabelecimentos,Crtlz:'dnr (me. parenten-en nicaria _ l\farweusa "', Rua 'o udesenvohi:mento da zona. berg. O comando alT'pril'a- I {útil" cas usinas, moinhos.te., d.,.,;,.'el�ia -er .o "�a1t Lf':l.,(e,},.d•. e.... Setembro 3(,llado da amerleanana A'em��ha...
A Ino acreditou n�sse boato. (" engenhos.: min

...

as, etc.) ins-CIty . Quando n gigantesea']Ma�e.rnÍdade.. emISsóra declarou: Recen.- estabeleceu pabulh-vmentc ta adas nêste rnunícipio;: es-n.uvejjr' de agua e espuma:1
"

,. --, .

.

de
c
tanks em torno da cida tão' convidadas" a 'procurar{ " - Oi

- ,

dos' "DIA'RIOS � "<;OCIADOS" "

'.
'

..

.. '. .

.. '..'ePtrQU em dissípnçã-, sobre a ga�, '.
'.

:;.âe�_ enquanto mais fI(" cem na Agencia Municipal "der--f adra expe-imentat, o<;!' av.oes ficaram de: nrontidão Estatistlca, com a máximaI;,J �Dv.1dorés sómente pude

1\...'.
l"!,., aerono.rto 1'1", NureTJ1herv:. l-revidade, 'os boletins COTre'- ram ver dez dos oitenta e

,

Mas o rumor n8n 'foi cnnfir. i pondentes aO inqnérite So-sete navies.. aparentemente ;mado,' ACre,cp.íÜc>u '1 r.,iP,,! hre a produção industrial de-íncluínd., os encouraçados i íllTe as "Or2"ani7:1ç;;eS fas- i Hl115."Neveda" e "Pensytvan+a". ci.ta, clanrlestinHs não �'e- ., '

v São obrigados a preencherGigantesco" geyser' de agua

I "',19
f'm-sp, tornanrJo cOl1hp�ii!ns' f

.
. �,

. ANO:!V - Caixa Postal, 38 -- NUl\lEHO; • os ormuíáríe, todos os e';h·,�Jnzentn eJevou-S(� magestesa
6 J '} d 1946

na zona amerlcana. Nos �am , :"entos lndu�triais, qualmente, na la�ma" ocultando STA. CATARINA - Blumenau, 2 de U la e
'nos de rE'ftwinlios no 1\flln_ quP" ,que seja o valor damomentaneamente oS bar- I

--_.

-

<'Ih� e Nuremberg que it!- produção. Assim, deixa decoso Ao elevar-se, em for- i O ciDcoeDteDaJ.ri� de v-id:. �dU"1
cluem os carrascos d" Gesf<l ,'. doravante, a isençãoma de cogumelo para o céu!.. .'

•. � Do espiões, provoeadores de anteriormente concedida aos:!zul claro, o radio-ativo 1m i c�Clonai de Fr�1 Esta DI§J�U pol;c.iais e nnmernso, "",,"". produtores de pequeno movipediu aUe se v' . , diretor d . -,

,._. ,,�' !SSe�l o por AS HOMENAGENS OUE SERÃO PPREsTADAS AO "": .

,es .as pnsnes p menta anual: o'�:rias, fahri-t�-::n lOes .sa�atoga' e ou- \ . ILUSTR'E SA CERDOTE :'s�;\lS �os Crol:_'pos de con- caTltes de rap��dura, de ra-ir.Js embarcnçnes. A cohm'1 . centrflç,'lo a1em:i)('s fornm dI':'" '�h t·d I ri" a, e c.e agua era �norme na su_a sob Q patrocínio de uma de, festejos comem.oralivos rotados n.or es'f' ?:lnrlo (1e O, exeIl]plare, d"e,onad0sra';e e pOsSSUIa forma COUl- i'comissão de aTnigos e ndmi- oca"ião em (!ué os II1f'SIllos me�'cenarIOs e fnglram Tnlra ás parte, i n f o r IH n nfesca em seu extremo slrperí-' radores de Frei E,tanis'au prestarão o seu tributo dr fJ<; amer1eanos flUe os rece- ,ão dislribuidos gratuitamenor. Eourl1le, vagalhões reben I
está sendo on:::anisado um grahJãn e. reeonhecimenl.. beram. Os mnerÍcgnos nn(1 te comnrometendo-se as fet"�c�m cnntn1 () "atol" de Be programa de h'�men[lgens Q_ ao elllérÍto e b,jlhante nm-, s�H�1ente conhecem as sUlls a- p�rtiçõe-s de estatística (ft'kml. Tres homens escapa- qucle ilustre sacerdote e enu fessnr. :111e tnní.', beneficios I

t::vIdades como (lUe as des�n I de��lis, estaduais e IllUl:í�imm de ser despedaçados de ,'cador do Co!égio Santo Anta, nrnnorcioI'on:í fnnnac:'D mo volvem hoie" - rlisse :1 rad (lI pms) a resgw"rdar " Slt�llobordo do tral1'lNrte "Gaco
'. 't' d. n l' filie nCre centotl ('II e '

"
-

. ,nIO, par 1110 IVo a pass,.- ra1 e inte!edual (a Juven-
1

'

." '. . e e" s (>- jdas informações réeebid".s:nude que tambem servIU .1' t" d t 1 ementos" Ieem com prazer'tI' .

.,.
gem {lO ClnCoen enano e tH e.

. . .' . I a COlno presçrcYe :.l lel empara a prova. Pela madruga �ua vida educacional no nos oS JornaIs faSCistas pubhca- \ vigor. '

(�a� a bandeira da nave con!
50 Eótado cuja, iíaia ocorre- D., l}T·cograma de holllena dos e�n. polosnês, lituano e ou I A Agenc,ia prestará. majlltinunva o[d:nand�. Um re,
rá no próximo àh 3 de A- gens ae Frei Esíanislau ;:cus tr�: ldloma : .

. reg esc1areC1l11enlos, pOr oca-bocador foi lI1veshgar e eu-; t tará lllP h:mqncte qUe lhe Os amerIcanos m:rlio fre
$ião da. entrega dos fonnuiúcontrou os tres homens espe!

1];oso.. . .

d' 3 d te nent encoraJmn sd: Dessa homena!2:em p:utlCl será ..fereeido}lo 1:'1· e (men I e < < o,

rando, júnto a bordo o

,parão todos Os ex-alunos que A1!osto, num dos salõ:s �o elementos fascistas nas suas

"Gasconade". e levou-Os, 3
·t' T t C I G J I atividades, muito embora .es" receherilul os DroveI OsoS ensl, eu ro ar oS 0111e s,cu, a IS

hOras antes da explosão. Tres namentos de Frei Estanislua,: t:l de ades30 acha-se á dis- neçam ordens r.nti-fascistas.
minutos depois da explosão

Os quais foram convidados Dosici'ín (ln< interessados na Um exemplo gritante do es
os observadores sómente con

pela comissão organisadora Liyrgria '\Vah'e. timu]o dos elementos faseis
seguiram div:snr dezeseis II

nid�des da esquadra de ex-·

periencia . Tres delns flresu
.

me-se que sejam
.

unidades
de com.bate. Alf(UInas oU,

tT'hs; aparentemente, não se

encontravam no local onde

foram ancoradas, De bordo
de uma super-fortaleZa que mércio.

Ji'ORl\HDAVEL MONTANHA DE AGUA COBRIU M'A

GESTosAMENTE A ESQUADRA D..s EXPERIENt:iA
__ A EXPLOSÃO FOI FEITA ATRAVE's DE UMA
ONll'A DE RADIO NA DISTANCIA DE is QUILO-

METROS

PEl
II

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS tA-

j

f
BELOS E DEMAIS

tas na sua zona é a penetra
Ç;-lO ali de vario, "refugia
,/, não -epatriaveis"

EDITAL

rios.
Blu111enau, 25 de .Julho de

1946.

HERNANI PORTO
Agente Estatístiea

Vende-se
e

ALTAMIRD s. DIAS
AdvG-ados

E5cdtório: R. Trajano 14 _ 29 andar '
..

Residencias: Rua A1varo Carvalho, 66 e 5::;
FLORIANO'P OLIS

�}
.

Drs.
NICOLAU SEVERINO DE ULIVEIRA

Um automóvel Chevrolet, 42 e mestada de novo

(20 mil quilométros); Uma motocÍcleta Zuendapp de 7
H. P. em perfeito estado.

"Ver e tratar na Cia _ Jensen. Agr, Ind" e Co
ITOUPAVA CENTRAL.
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