
s!onlbrl(";�, pairam
tlllan8portes

sobre o problema.Pez-apectivc.
A DEfESA DO CANAL DO PA

NAMA'

mir tI crise e trtInSllortes qu. aquele ifushe ·titulof enviou o sec-

tão gl'Qves prejuixos "em ocociollan-
.

guinte telegrama: '!':rnesto Stodieck

do á nosso economia. Em resposta Junior -. BJumenau - Em respesta
Ri::. CiNDE O MINISTRO DA FAZENDA A'S CLASSES CONSERVA-

Washington, 14 {!jnitedl, _ Se- PORAS
ao telegrama que OS Associações, ao seu telegrama de 7 do corrente,

I
Comerciais e Industriais dirigiram 00

.

informo que' o assunto está sendo e-
gundo' os altos chefes norte ameri-

.
.

' ;

canos, a defesa efetiva do ccncl do O �(ln{)r"mu social e econcmicc :ia és condições deficientes do nosso ,.Mini�tro da Fa%enc!.a e�panda a si-' xa",!nada atimtamc.nte. Cordiais

I'a,;(!má contra o bomba atomica,! t:o uras;! apresenta cspécros bem sistemc de ccmunlccções, resulton tuaçao e o convemencre do abertu saudações.

aviões foguetes e aparelho dirigi-I,· .,;.,;[.; qmmto (j SGhcç50 de pro! tes cio descuramento" abandono por I ro d� cré�it; agricola e industrj�1
d I di

. - I'!
'

e., " !, , ", t d d bli T d por intermédio do ronco do Brasil
os pe o ra 10 requer o contmucçõo ' �.emos lJll'l visem "e,·"),,:r a crise por e os po eres pu ICOS. ro u- : .

.

-

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

(a) Gastão Vidiya!" .

conclave os delegados das classes

.Ferozeschoqtl.:�� {�nttr�;
.ndÚI e lD�lçulrnanos

n
.

n 'n .. I

!ll\tva· IiI" 11 anmanr·' J ntarl'nflnSB �<
lllg. O:: �; I � :l: Bl��:�:�d 'I UI',

m
Ruo 15 de Novembro na. 508 f,'

espirita pofiotico e compreensão do O maeimS variado estoque no Estado I�':-gravidade da situaç'ío,. varias.
assun II �

tos que contornam o momentosa

questão, de transcedental impQrten �

::�:�m�:�a�r:_co�:::�����:_:i�:��_��d_:_ia�:��_5�_:_t_;e�rg_:_������:�:���������;'�SC�E�:���:�M�'R���:�:�U�T�I�C�O�(���������::::::=_·I�,-.'.t,�!.··,CALCUTA', 16 :Unitedl - Veri I do em grande porte do cidade. A assuntos debatidos, ficou deliberado
_

fi):ou-se hoje sangrenlo chóque en-l'futo começou com incidentes isola solicitar urgentes providencies ao PERFUMARIAS
tr'e indus e muc;ulm<!"os aqui o qual i dos, perêm pouco depois generali- governo federal no sentido de deri-

févestiu-se. de

extremo. ferocidade. I zevem-se grandes grupos que perco

No momento encontram-se cinco riam os ruas. A policie ocorreu ime

mortos e cem feridos, que foram hes ! diatamente poro drsperser os gru,

pitalisodos. o comercio está fecho
I
pDS,

da cooperação milit(ir entre os Es- �Cc"t. .0 'lU"' ,",ssubcrb'. �{),bs <JS zindo o pensamento e os legitimas
tcdos Unidos e os r-cções latino 0- .L.,._,' ',::ós e cs �i):O;"S 2C(mo-: aspirações das classes conservadoras

mericonas. Os mesmos chéfes salien '
',1ir:('� nad"r.,s;s, I"c�,,!p.stave!mente (as ;;r:t;A,ade: de classe representon

tom a necessidade de contolarem u- u-n <los htores que refletem sobre: do cs municiplos de Rio o Sul, Blu

ma zona' de 1.600 quilometras ao maneiro essa siuaçõo ongostlosa é: menou, Itajaí e Lages resolve�om rei I
redor portio'do do conal do Pana- o que diz respeito 00 problema de vindico r seus direitos, reunindo-se .'

mó. transportes, substancialmente otíbui: em assembleia, o que foi feito no dia

5 do fluente nesta c;dade, em cujo

produtoras debateram com elevado

EM CALCUTA' O COMERCIO FEC !-lOU EM GRANDE fARTE DA CI

DADE

.a Conferencia da Paz
A DELEGAÇÃO DO BRASIL RECUSOU O CARGO DE RELATORA DA

COMISSÃO DE POLlTIC n: lRITORIAL ITALIANA
com os decisões que forem: tcmedos

pelos . mesmos Q esnelto ,

[)j,.e�or: HONORATO TOMElIN - (Órglio dos Diários Associadosl

ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO 733

STA. CATARINA - Blumenau,

PARIS, 16 Wnited � urgente)'-I examinar o tratadó de paz do Islan PARIS, 16 IUníte.jl _ A de�e-
&yrnes e Bevin conferenciaram

hO-,
dia queé um dos países que não I gaçõo do Brasil recusou o cargo de

je e, .� que acred.ita-se, incluíram estiveram em guérr1 com aquele. relator da comssão de politico tel
a questao do Pa!estmo nas suas con j O delegado francês Murville expoz ]' ritorial a !tolia.
versoções. Dix-se ser passivei que, a opmmo de' que á comissão de x x x

em consequencic da entrevista, Be- reimento e ó assembleia pleno cabe

JI X )(

PARIS, 16 Wnite<l� -cA delega
esclarecer os pontos normais que, 'ção neo-zelcndesn foi eleito, perr
sôo contestados e acrescentou que I unanimidade, relatora da comissão ee
o frança apoiará c confarmar-se-á I 'politica territorial italiana.

vin possa continuar em Paris, em

Domingo 1& de . Agôsto de

19461
'

'. vez dE!' regressar a Londres poro ta
-----------------------------------------------------

mar porte no reunião do gabinete,
O mGvimento subterraoeo espanhol conforme planejaram onteriormente.

APELO PARA TODOS OS ElEMEN TOS ANTI-FRANQIJISTAS LUTAR
E DERRUBAR O RE GIME DE fRANCO

PARIS 16 (United) - Aludindo
fracassaram as

de paz

. -

negocra ç o e s

na fhlnaPARIS, 16 (United) -'-

primeiro!
enviados clandestinamente da Es-, ó posição tomada pele delegado da

. menifesto o

movime.nt.o
subterraneo ponha poro a; fronça, aqui che: U. R. S. S., Vichinsky, no decor

espanhol foi dado a ,conhecer ho- gando ho]e , O mcnifestc foi ex- res do reunião de politico territo
SEM CONCESSÕES E' IMPOSSIVEL CONTINUAR A M!SSÃO GENERALjê e nele fazem um apelo. o

...

todos ,'. did d A' I' N' rrial o Rumania o perta-vóz do dele
MARS HALL�

-

pe I o em nome (J lonca aClo-

0$ elementos anti-franquistas 'dentra'
nal das Forcas DemlScraticas (mo- gação russo opinClu que nem 'a Fran

do Espanha, poro lutar e derrubar
-

co, nem os Estados Unidos. deveriam l.r ,: 14 ('U' d D W I I d d A- ,,<onum9, IIIte - e o -, ano os.
.

mensagem de Chianei-
vimellto de resistenda espanhol, com I

ser autorisados o vetar nos delibe� ter Logan) _ Os observadores com Koi-Shek
·séde próprio no E�PQnha. I rações do comissóo encarregada de

o regime de ·Franco Diz-se qüe os

cópia sdo referido manifésto foram

na atribuir od,.s

ultimo pagina
•

lSSa Aviso

r s

BancoMercantil de SantaCatarina S. A.
(Em organisaçã')

Chamamos a especial afenç3'o ('H S sfnhcr:es
.

I
acionistas .I'! dos intere5�éfdosr que se encontrnT]
em poder dos filndadorfs as lHas p�r1 o au

mm!o de c?piLl dr l'côrdo com qw' fô-a detrr·
min!'!do em A�Sfmbh ia Geral, re.t1iz3 la em 12
de junho dr) corrente ano.

Cnt,;, aos ,mtígr s �ri( ni.;t",s 0 rl5rei'Q de
,snbscreVUfm �incc( nla ror (fTlp (5:< (/) do
Wlilrnío do C;Tit; I.

.

Blumen,'u 12 Ú� rQ'ndo de 1046
(l� w.ldo rv�('{:'Ur:r:[nn
Am jc() St<:mm "

fund .. dtlH S

�
Os funcionarias da firma Prosdocimo (:; Cio. ltdn , filial de Blu-

menou, convidam 'aes seus omig� efreguezes para ass;;t,rem o m,sso

de trigéssimo dia que por olmo do inesqueciyel e bonduso chéfe

MANDAM CELEBRAR EM ODIA 20 da Agôsto és Hí horas do

manbã no Igreja Matriz ae Btu�en.u.

Por. m.ais este ato d� JI(,f!i.ri(f. sentimento Cluisliio, antecipam
"S Silus .fJr.decimel'!�.�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COr.0t1SSIONAmo:

BLUiviENAU

17�j
;�.��,+i

"'"",

l�t

C:ilm��&Q}m��:f:i!; Rua Quitrze, ] 392-Cxa postal 119
..J A �;i I N li ü E § Santa Catarina

D}i] SC,TO
Modeles de Caminhões
De Sl.1;'rC adautáveis
para cllwilTLlêT S(;� viç·]
�rip!a§ J�esde _Ê/i ate.

1 U t"ilcÍ1Hl3.s

c o R fi E s ,- P {) l� D E I� fI' E S E II T O D O o P A! S rA. ôc l'l:!'cVCGO f"'\creircJ cstcbelccido em Rodfel tendo egentes
tD::�n o Hirte do País e fiHal em, São Pculo, cfereccndc referenclcs

1�. ür3c�nt rrccu:-a novas e bccs represenrccõcs, de todos e qucis
.

!
r:�E'r 'crilgcs; principclmen+e de Tecidos r-A.cdhorias, Perfuraorios, Cortu-

jlt!��- 1?�-::_CPQ. S�hr:.1idt, '22 .- 2° andar

rilel���ç.T0_nl��: __
._

'�[�l�rJLn-1DOH
Ctdxa. PestaI, 201 -

!i1 L
-

O l� 1 ii. I�T O' P O L I s
:. J.:; (:c::..::cis} Ccnservcs, Ferragens} Mcdeiro, Arrefatos de Couro, Ar
�·c�.::t(js Je Ecrrcchc, Calçados etc., etc ...em Blumenau - ,TOÁ.à) P01�rro - R. 15 de Novembro 1;f71

Te:efone: 1271
Inf�)rmfl�0CS por CCi"tO para Rua Bor50 de ltcpctininqc, :$3; 3°
sala 303 --. São Paulo.

BLL!MENAU ... C -.:ix p()stat, 14

F4.ZE�DAS E A.RrdA�iINHO POJi ATACI\DO
A l\-lAIOR ORGANIZAÇãO }ijl::)PECIELIZADA NO ESTADO.

;FADR CA O·"� C'MISA.S
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FAEI\ICI", VI! 'IECIDCS CAf.L(l�: ri"fNAUX i.A.
UNlCO DISTRIBIDDOR NESTE ESTADO (�Ó!$ito)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" MÁ1
. '

rnetos!
í CÓMPEXAL e l! um escudo

,
"
fl. 'ptoteçãO' (óntro ás gt"ípes, réSfrla

�::: rIs e, dos e todos os mor�s. mais�9rov.i
1
decorrentes .deumc. allmentaça!} de '

, ,
. I culdcdo !

,

disse o general Gois Monte'ro. "Co-' Interrogado " respcttc dos decle- C"'MPLEXAL' . I' tI'··
,

.'

v e cemp emen o a I·

mo está escrevendo bem esse rapaz rações do sr'. Virgílio de Melo Fron mentor, e contem sais minerais e

'Perguntando sobre Quais as otunis co, contra o acordo politico do U. vitaminas, os verdadeiros sentine�

RIO, 16 (Meridional) _ A pro- hoje, novamente pelo imprensa. No condições do tempo pclitico, respon D. N. com o goveln:J, respondeu; "A !o5da salÍde,

posito dos rumores e' boatos que ou- 'momento que o repórter chegou, o deu: "Em primeiro lugar é precisa opinião do sr .. Virgilio esta coeren

viram-se ontem nos corredores 'da Ministro a Guérra esteve lendo a saber a especie de tempo se o fempO' te com <15 suas· ohhJdes passado.s.

Assembleia sobre as medidos o serem cronica parlo�entar de Murilo Morro éé a sucessão de .fia< e idades até .' .

.

'. I
<tomadas pelo Poder Executiva, tais quin, no qual o general Gais Montei 00 tempo atual. se o tempo é slda- O quadro que ere descreve do situn-"

como o fechamento do' Parlamento, ro é comparoc!o com um barometro rol, se o tempo é meterologico, isto: ção ,nadono( é " função do suo''

1) cerreamento da !iberdode de im- do nosso tempo politico. A respeito é�.o ambiente. As linhos o tempo po! rece"'tivída:fc temperamental.

aer------....;-----
....- ....

prenso, o restrição ás garantias e,
-------- Iitico apresentam-se descancertan- sempre fOI confrcrro segundo estou qz:

direitos individuais o "Di6rio da Noi ". """"" ·�;!:.:c'"-,�,, tes, mas não suscetíveis e correção", informado, a qualquer �ompasição

te" ouviu hoie o general Gois Moo _' a lO fI't_ 1 "' ... .1.... ",.1"-,. entre a U D N e d <

reiro, que assim mm;ifestou-se so- -'e/!Je-J.aJ;,I�·W
"O F E R R O V -�-�:- rentes d�mo�rat;cas,a5em�;: :;;

bre o assunto: "Não teem fundamen ()&� 8p,tJr�rnt)!,) I ""_
,.....'t

ignore que e U. D. N., desde a sua

-to tais noticias . O governo dispõe?'
"

{f '"

I formaçõo, é uma composição de

f QUlnta-felra ultIma apareceu ó I .• ,

de meios para enfrentar a crise que �'<, ,gcr do "'�"i= '-" humcr- I d bli id d b
grupos partldaflos remanescentes

tl.. _1
,< " , •• '

",'
-'

". u: a pu Icl a e o em feito jor-' ' ,

om'ma o pars, sem que seja neees . no e c ple:lllude ac suo vi- I nol bí-m I "O
- " . " �. . I

'

sório tomar medidos radicais como rclídcde está no equilíb-Io das J e��. :errovlarJo ,

orgao!
dos regImes pcsscdos, assedados com I

os que estõo sendo aoregoada. em í ':.!ÇÕ�S gland1,!ares. G:C:"::0,1a-tqUe
refletira os ln eresses e as as- grupos novos. Muittl� desses ele- j

"boatos e rumores. Estou certo de
,!� �-? da c_t:: ,e 3 ,:; =, .;1 andu- f

pirações da classe ferroviaria e tem-
I
mentos colaboraram com ° ESh,<lo: >{.

que os próprios canslítuintes colabo-
,; '" _'_��\Xrr ii1::,;nc:n:cL;sG"::':s I

bem terá caroter informativo e noti

I
Novo". l�.� ..

'rarão com o Poder Executívo no sen

'.""G�" e l,;".,.me oo vl:c ".". cioso. A suo direção está á cargo
-_.,.- --

----------,----',--

�f!O r.oves ":;rc,::,, oroI:1:""'YC[�, t da ena vi orása e brilhan
tido de por termo ás agitações? '�D<?Ita en2,,,,,:�S f!uo,'::1eCl-

p 9 te no nos II I f
'Interrogado á respeito da suspensõo .. s: Irc,z"n' .,: (\';�, hnm�m a ai,;- .50 colégo. jornalista prof, J�qui� 6R It :1

da Tribuna Popular, disse: "Hão con 'irk:: de V" "",,,: com 20 drn- de Sales e redotorrodo por LUIZ ReiS
"

"_

?�: :/:"'��;,�. I �a:õ:o a:ie�:�et:o;r.:s:�s congratu-

•

o de
fiwJ

IS oe

bater
deov

par m
o GENERAL GOlS MONTEIRO DESMENTE OS BOATOS SOBRE AS

MEDIDAS RADICAIS A SEREM TOMADAS' PELO PODER EXECUTIVO

heço os .ccusas nem os motivos que .�
-��

'levaram ° Ministro de Justiça a' SU5

pender a circulação da "Tribuno Po ",,,,',

PLl!ar", ma,s q�ero crer que elos de-IObr�."ldo· � """", .""'�'.:"rvem ter Sião Justas", !
,

.I� t'l '
.
g � ., l!!Ç. .s .:;:sr

Passou o ,�neral Gois Monteiro I .

' C<

Ia apreciar a questõa da liberdade po!'um C?A,ça IUgO� avn
de imprensa, so1ientonilo que o seu

ver, dev�ria ser inGtiluido o cOdiga O AVIÃO DE TRANSPORTE MIUT AR DIRIGIA-SE

do jornalismo a se,' elaborado por

PARA ROMA

juristas e profissionais da mprenso, BELGRADO, 16 (United- - O que o "C-47", transporte militar,
escolhidos pelos seco; respectivos or-

tenente coronel Castraton, asslsten procedia de Viena e encaminhova

góos de classe, afim de por termo
'te do adido militar am�ricano em se para Roma. O caça iugislava for

aos abusos que, por ventura, mani- Belgrado partiu para Zagrele, via ÇOIl'O a descer, sob o protexto de

festam-se. Acentuou que o codiga aérea, afim de enlrevistar-sc com que violou o .teritól'io iugoslavo. Os

.definiria o resp,<msobilidade. .

os quatro membros da tripulação' passageiros incluiam dois oficiais do

RII), 17 {Meridional} _ O ge-
de seis passageiros de um avião que exercito americano, dois civis iug05-

neral Gois Mónteiro foi procurado
foi forçado o aterrar por um opa· !avos, u;., civil omedcano e um

relho de caça iugosla�o, na semana turco.

passada.
---- -�---,--------

GREMIO ALVI·VERDE
A emDoixada anlaricona declarou A EXCLUSÃO DOS DIRIGENTES

DA SOCIEDADE DE SEGUROS
A Diretoria do &êmio Alvi-Verde i

tem a subida honra dI[' convidar os

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

seus assocados, bem com(l os sócios OS CHANCSLERES ARABES ACEITA
do ·C. N. AmeriCIJ, rata o $OÜ'ee que RAM O CONVITE DO GO-
levará a efeito no prClJÚmo dia 31 VERNO BRITANICO
do corrente nos saiões do C, N. Ame '

ric,", com inicio ós 21 horas, i. CAlRO, 14 iUnitecl) - Os Mi-

Não será' permitido o ingresso de' nístros de Exterior de sete países ".
pessoas extranhas ã sociedade, rc-

.

mbes, em conferenCIa '€r.l Alexondrin
salvando o direito cio:; que estiverem rescfv�ram 'I' "

munidos do respectil"o conyite. \
c ceei ar G conVite do 90- (-e ,:--:;3 (_�!:mêc s0bre o exdu

f" eS'2fVa df� n;'esas com 01 verno britaníco pOl:,l uma confCien f50 (bs :-_!irigen�es das _sociedades I
zel�d"r I cio arabe e judia sobre a Po!es- "",,"';:.1, E ('� seguro ri", vida, M am- J

A DIRETORIA fina. bera ,13 ;,,:;;s!açeo <lo -trabalho. I
r.1
� •• r

�! I
�
�
�j

5 (� N ii b ��f8,J Ci n FC!> c' '.��3 �li

para comn" alt'''''::;'' cp"" r;n,', u' ''''oe ;; � I
Discos - Eletrolas - Toca-Discos P frícerarJores ]\'aquinas de 141 j

Costur<!, _

/Vaquinas de Escrever Bicic'et;is n v::s garantidas '- Cofres ij
Fogoes - Ma'edal para rádio - l\latetial eletri O em geral. pi

Vendas á visb e a longo prazo. - V i s i te 111 a f-' A D I O L A R. e
1iW-,,1M�4"'Uê-;�'�"'jIii����,;�'(.'2�..b�;'j'i';§�'li��-

DE VIDA

R!O, 16 IMeridianal) - Foi 05-

sinado o decréto reSlCíbe!ecendo em

tQr�os os �r:us efeitofi, (J vigencio do

decr;§to·lci 5,429, de 27 de ADril

---'--

TOME HOF: MESIvIO

COMPLEXAl

Legitimos Nús Artisticos
pelo reembolso,
O ARAUJO CARNEIRO

de Hollywood 6 fotos 12 )( 18 Cr$

C. Postal, 1426 - RIO
;0,00

Peçam-nos catalogas dos livros.

TPOlHGRJ\fIA G!i'\T! )
POR CORRESPONDENCIÁ

'Para difusão do unico métado brasileiro, a ASSOCIA( D
TAQUIGRAFICA P ADLrSTA ensisa' er"h; \

mentE". Informações: Prol, PAULO GONÇAL,TES,' ":a
7 de Setembro, 107, 10. andar. _ RIO DE JANEIHe

-,--_,._----

Um livro de anedotas ga s
ITtaravilhosameIlte ilustrado, chama-se;

"BISCUIT DE SEVRES" e iusta apenas
e só será vend-ido contra Reembolso Postal.

PEDIDOS A "EDITORA VALMEN,"
fi,., Rio - Caixa Posta�, 91.

i,
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Pagina 4 A NAÇÃO

Temos em nossa casa

PRODUTOS DA '-.

MAIS ALTA QUALIDADE

pelo
MAIS BAIXO PREÇO

PARA A AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, culti
vadores "Senior". Moinhos de pedra e de dis
co para todos os fins e capacidades Máqui
nas e veneno para extinção' de formigas
Amplo sortimento de tôdas as ferramentas

para lavoura. Consulte nossos preços!

PARA A �NDÚSTRDA:
Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas para
diversos fins. Completo estoque de ferra
mentas. Grande sortimento de canos, utensí
lios e material para construções. Fôlhas de
serra para engenho, braçais, para aço e me

tais; circulares e de fita. Bons preços para
atacado e varejo.

PARA O LA�:

Yogõ<'s de todos os tipos Belí-rsimo estoque
de rá -ios de diversas marca«, ondas curt 113

e longas.cm prestações, a prec -s 'co!1'ddativr;3
Filtres, g�ladeira8, máouinas (�ê costura f. 1'1"<)8

de engomar _e milhares de artigos úteis, 'indi-s
pensáve is ai) equipamento de um lar moderno!

Pne __ -s Co 67�-�_:n� de tipos dilerentes, c5??ci�1-
rü-yr;tc :<'_-.'n';it·-:,l�dns pr:r? a I:-;�u.r:za de C'-� a

tr�Jy:-::b'--·�. c··r.���8�·�:�, n'1�1;lgu��ir::;�1 c-'r'-e-i:�:_s ';' L--�
terras I-':":i..-r2:···-1:�}nl·�:s e macacos c.L� :3 �.ÜD:.:Jt!_i_::;�_ --'�

co

r.�':.GE:, • J.J.. cu:r '._ e

l!...GÊN�IA EI-i SAN'f...),3 ii �., '._; �l.'_:_; _. 'i ,# :;

I"J.Rr#Ii�DORES e COlVi:ERCIF).HT;'�3 c

Trcnsporte de ccrq.rs e posscç siros en;1e os porte-s d,' L '::;'_;n:.\ i:? �i;)
Fabrica de POiltCIS "Ilito I/L:ri,::x'l C-'r'>;rJ3 -

n L'Ir.::)

,I
"

[' ::" 'n • JOTNVILE
.. ,

,
" 1 ',', l�?D

�".. \' .: ,1.J E GURITUlA

-';O '7-1

'" .. � .)

Fazendas. Ferragens o Mcrquincrs • Produtos Q12iz,1:C0,8 e f\,rm::c'u:'e':3
Telegramas III-IOEPCI{E",t

de lã, por preços de !JQU�Ltl!,ÇÃO !
o

g , 1 ",.,:; ,

E�,�': ,

:�l\;:\
"ti Ui �;;':

-----------_._,-------"----_._---------.__,. --,--

CO�'i iHADOS fiNOS
O melhor sortimento no praça �

o

peles preços antigos !
o

CARINHOS PARA CRIANÇAS

T o C t\ - fi I S C O 5 ; completos C$ 680,0'0
A C O R DE O N S - "Todeschíni" e "Tupy"

Co.SO ·W· °11l",""Y

Domil'lG'" 18 de A�

De Rio� do Sul
INCENDIO NUMA fABRICA DE

MOVEIS

RIO DO SUL, 16 mo Correspon
dente) - A populoçiío local foi

alarmada ontem com 11m incendio

provocado na bbrico dé moveis de

propriedade do sr. .Artur WetzéL Ao

que fomos informodos, 05 .prejuizos
são totais, tendo sido presos in - cy

eomuniccveis o propdetario e o em

pregàdo do estabelecimento sinis

trado.

VIAJANTES

RIO DO SUL, 16 (1)0 corresponden
-te} - Eno;ntra -se �ésta - cidade o

sr. Ernesto Obermaier, da Sacieda

de Comerdal Ca�Qrinense Ltda .. r

que se acha acompanhado' do sr.

Rodolfo Mayer, destacado comer

ciario residente em Btumenou.

SAQUEADO UM CHAUFER GAU
CHO

RIO DO SUL, 16 (Do corresponden
te) - Dois períg<i!'os asso ltantes,
depois de ameaçar de morte um

cheufer gaucho roubcrcm-Ihe todo
o dinheiro que possuía.
A policio local tendo conhecirnen

, to do foto, tomaram as devidas pro.

videncias para o capturo dos dois
�udaciosos ladrões

!,Congestões do. fígado?
FIDEINE BERGAl\'IO. Em

I todo lar previdente nunca
deve faltar FIDEINE BER
tOAMO, indicado com gran
! des vantagens nas. con1.':es-
iões dó fígado. perturba
ções gastro-Inteatinaís, Nas
boas farmaeras, !� drogarias
ou com o distribuidor R.
A. Marinho & Cia. Ltda.,
Caixa Postal, 245, Curitiba,
Paraná.

'

GUSTAVO KR1ECk

�-------------------------

�-'--,-' -�-

�

SOCIAIS
AN IVERSARIOS

Amanhã tronscorre o cniversorie
notolício do conceituado cid..diío sr

I Gustavo Kried:, cbcstudo comcrcinn

I
te em Rio do Sul

I IlSE GARTNER

I A efemeritle de oManhã cssincla 0'-'
I passnqem <h 'anivers(lria MtoHôo
!

da distinta e gentil se'l!J(lr;to llsc

'Gertner,
.

residente em Gaspar.

ABELARDO VIANA

par.

LE'O PLETZ

Estornos interessados por vendedores, viajantes e distribuidores,
';ara além do - Wrygley"s, somos agentes exclusivos de biscoitos, draps,
e conservos e etc. Maiores detalhes com Alfredo Zanotta & Cio.

Ltda. da Men de Sé, 247 B - Rio de Janeiro.

�
.,

Deflue segun<!o- húro o aniversório�
nctclicio - do menino léo Pletz, fi:'
Ihinho do sr. Arnoldo Pfclzi
\'lercionte em ltupJrangá.rt
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'I
PROCURA-SE

I
Três agenciadores pare trabalhar;

com: I
Reprodução de fot�9tafias,
Trotar ú R.ua JOQU Pessôa 194,11
___ ri I

Auxiliar de balcão'
I

Neces sitarnos de tres
auxiliares para trabalha
Jem em nossa matriz de
Curi.iba E' necessario ter.
prz ttca em algum dos se I
g,Ji,,<"o ramos; Peças para'
automoveís, pneus e aces

sortes,
'

rádios e refrigera
dores ou ferragens em ge
rál. Escaever carta de pro
pr!o punho citando idade,
si é reservista, referendas,
pretensões, etc. para

"'i:; "!
A(1F, CA MftrFDO

HE!:MES MACEDO& ClA

Rua Barão do Rio Bran ,

�o, 195 Curitiba, Paraná j

, Lüg<:p " 'c! C \._" ;:.;, f';;' �e"t t,õ s LIda" dis-
�prmdo (] b"lb t'Í·mei\t· p och'iv()�. ,c-'tl nprf'-

� s;"ls ntrcõ.::-" Av, E Sp,',' 2" g i:28 [2,0 and f, �diJ.

1201,"uist -ito F� ch'r���

ffio.lS
i

d) que

Novos, de 5 até 10.000 IC V. H.
QUALQUER VOLTAGEM

MOTO�ES ELETRICOS
de 1 até 10 HP" 220/380 volts,

M A X K O N .H A. D T
Caixa Postal, 123 -. 'I'elefons, 12!.16
Alameda Rio Branco NrO, 70
- B L U �i EN 'AU-

BIT S americanos de aço rapído de todas as medidas
americanas de aço carbono e rapído em nll11metros e

poteganas . � J.\'larca MORSE.
S E R R A S amerleanas, de 10 e 12'� x % e I" COm 24, 18 e 10 dentes'

T R � f J L A c, americanas de diamante e tungstenÍc para trafílação de
� : ",. .�< . �

arame, de cobre e ferro.
,; V I O L A S americanas de todos os tamanhos e medidas.

americanas de diversos tamanhos, da fabrica Nícholscn,
marca K. & F.

BROCAS

,L 1 MAS

!lilllll1II!IIIIII_.' A AUTONOMIA REGIONAL 00
TlaQ'L SUL VAI SER EsTUcA'
DO

'

&OMUM·

ROMA, 16 Wnítedl - O M�
nistre do Exterior do ltolic preci
'sou este manha' que .. não existe ui"

i'da' nenhum acordo' pTópriQmente'di-

Ih'.. po.ra réalizor

.. 'conversa.ç.'ões pa.,.oconceder a autonomia regional <ia
Tiról do 5111. Respondendo ao des
mentido dado pelos reprc�entantes
do. Tiról ' Sul e Imsbruck, 'segundo o

I· ...:::� n.::.�.::mse.e::;:odi:::ioo f.09.;.0.:::.::'40 'talio um ,porta voz do pa!aôa

l'de Çhigi declarou este manhã, ce

I representante d,p UlOited Press a",".

• projétil d� autonomia do alto A�;
I ge está atualmente em estudos pc-

)'
los

d:CUlo.s a

... fie.ia.is iíalianos e que
os unrcos: contocto.s estabelecidos 1"'1

r tre 115 representonl'és oficiosos do
'

f governo itaiano e 05 delegados de
Volkspórt, paa iniciar as converso

I' ções
obre o aut<>nomia reqienal. do

Tiról Sul, foram atÉ (.goro reoliôd.<"

I
dos,

. . '.

O�e.. di�erençCl entre o

pr}m!ti"o trem Ci VC!�Ol'" e

um meJerne el9lrico ... e

e:1fre Oi !om:tlos ccmuns
e o ,::olor",ol PAL de fio,
Cêi;:ü�:r'J� ,) fr:J CÕ.l :::;�D fle
xiv e! c!� !:!::l:!lCl PAl1 em ..

hO"d m�, ��. fino
"

é mo.s
in";','.!·:�·J ;:O;'�1!.le segue os
ee t .,.<!,<:'I:; di:! L: ce com a

�U \·!-�:i·,D-i 3:��: Uiv1A
r U-"-� /\-. n::�o rrr:faildo a

r+-: � s :ns ;.�eí cut:s.. Por
l"r :-� ·�s L';:i:1tn':ls PAL clu
r···m r::-�;s. E:;per:mo!1fe.as
�-,oi·"'; �i�L $::1C.

DEZOITO JUDEUS CONDENADOS
A..,MO'RTEI

�
-

LONDRES, 16 W"ite,j) � D,.,c
pacho recebido de Jerusalcm in<�r
ma, llOje que dezoifo dos 22 ju(k;,�

;J ecuscdos de ativido:l2' terroristas b

mm condenados á morte pelo Tri

bunal Militar de Hoife . Outras

quatro etidos, todos eles mulhéres,
condenados á prisão, perpé-

EXONERADO O DHU:TOR 00 INS

TITUTO DO MATE

DiSTr :E�: ()�ES: .

-

Cemconhlc Hemeie '" lr:c'. '= Comércto
Puc

-

S Paulo._ 225
Elu TI'';l','�U

RIO, IS (Meridiono,l) - Foi as

sinado o decrêto exonercndo o .sr"

Gastã.o Prcti do cwgo de Diretor
do Instituto Nacional do Mate.

João Keller
IMPORTADOR - SÃO PAU L o

Ave. São João, 1276 - Caixa Postal, 3283 - Telegr.
J O K E

'1
COfRfS f MOVEIS Dr AÇO I

< Postal, 54 - Fone, 5� -,--. EL':
,

. _ LAJES - Santa Cahwina
I .

._-.-� --,,- .

I!
-�

A �\'if{�l t,l�f;; or'

. �!:i.!;,,';�?J;�'.

i
Mi�!UA PER!: olA

� ,

� Esposol' filhos,1 genros ::-- r.órc5 o;;-!"cdecl5;n, $t;1!-;;"'��:'·f!':h;.� C� f'es-
r
'soas que env�ram flôres e acompanharom c cor,,:t da foledda até cr.

Sua ,,(timo !IIo�ado ,

; ti fi

CúM OS DISTRJf�UlD(\RES

Victor Probst ,& ela.
R1Ja 1t Je.N4W��:· l, S'19 - Blumenau - Cxa. Post., 126

-�,

�r�II,.-,=.!!2q"""5g!!iIi!J ..llrTl!i��..��.bl._.mr.llIltI:l!!!=,Ç:sl;���l�.1;��;-:,·;2.,k: ��f�á��'"'f:��V.&�·

ARLS

til "N'" N·····�f� fi ... '.'

C I R U n G !',Ã C
BLUMENAU --_._

.í'j :-!STA
!lUA IS de Nov. m

"

PARA RADIOGRAFIA DENTAl\!A S
S!çÃO DOS S�,W'"" fAE'r

,'C Y:tS A DISPO-
,-,-lTISTAS

.\J

;;"Taí� -- Infor
• Pinhnj50 e Fazen
C,\MX1J.GO BHA;\
.erro, 51 - Caixa

• ü Teleg. "Lllbranco"
';{AS1L.

s-nintes: .JnridÍi'n� - Cmm'
motivos -- 1I1iohih'Il"�r,s -- '\'
-Ia.s, - Diretor: Dr. L L!SIA'
::0 -- AnVOG,�DO - H.w�

enee'!<>< �K' �1k'1

Blul!1!1noll, Ui-8-46'.
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da vida
Certamente que não. O estimu '

peito á �"a produtividade, ou

pas-,
protegidas por barreiras alfandera

lo a produtividade é do interesse de 'seremos (I produzir tudo pelo do- rias etc.

(Da "Revista En'i'omi<:a" de Ju-I ta estará atuando ressoa sentido. ? I todos: da. humanidade, do Estado,' bro .o,u tripulo dos c,:S):os atuais, co Mas o papel de 110550 defeituosa

r;!;o de 1946).
o

I.
Parece-nos �ue nao. -.

Todos das Empresas,. ,dos Trabalhadores, mo Ia. estamos po�uz�(1do pe,'o dobro.
f legislação Trabalhista é imenso no

conhecem a fobulo do galinha dos e dos consumidores. ou tripulo dos custos de no alguns problema do encarecimento progres
o

i'Jii1gue'll pode 5'" contra o con-! ovos de ouro. Entr"tonto nõo nesse-I Querem Melhoras a' condições de ano> otrés, conforme provem as es- sivo dos nossos custos de vida e no

cessõo de maiores C'Íreitos 005 que i citamos 'recorrer o tão velha adver. vida, sem aumenta o produtividade, crIo! das nossas emprezcs. desestimulo aos trabalhadores de 01
.

.. ,. i,
b d

i

hcholham bem;: n;oguem pode ser I tencio de nossos nntepcsscdos, pois, e a sur o no qual ninguem pode i
.

ta produtividade .que observando ás

tontrcírio á melhori« dos condições; qualquer fazendei,·o. 'cbe que se en: pensar de boa fé o E', e.!rretallto,; ,;:' cloro :ue _o :ncarecimento da "yantagens" cufnridcs pelo de baixa

de 'liGO dos bons tr:jbofhadores. I f�aQuec�rem os "". vccos n�o obte
I
o "" pretende fazr.r a nQ35� legi,�- :o��:ana Br�sll "", e, fruto a�enas d� i produtivida,de: sdo induzidos, natural

Mas,.o nosso leg.,loção trabolhis ra o leite que dese'l<l; Por SISO, foz laça0 trabalhsta,. Na Russio (too'- defeituoso LeI traba!lmta. E mente, a imite-los.

_�_--'.

.

_' ordenhé-Ins, e dó-!!ie; forogens, cer: citada h�j� em �ater�c trabalhista) i ; ruto tombem, das emissões de pc- O assunto e gra�e e red_ 05-

.I' co-lhe pastos consrréi-Ihes bonhei-' Q produtividcds e cbjeto de mcler "I moeda, da farta de. tronsportes sunto especioj por parte de todos

Dr. Ayu�s (1 ,H1f�' I�';; ros carrapaticidas etc. Izelo po.r parte. ,do leg'slador que �o exesso_ da �es�esa. publícc, da os bons brasileiros. E!pecialmt'inte
Não faz nada nisso por bondade pene a improdutividode, .. � a.::,,,;,da:; unplantaçc;,:l de indústrias altamente dos nossos leqislcdores,

ou oltruismo; faz por ncsecldcdc.] 00 trabalho, etc.

pois se os suas vor.')S tiver�m a pru I Por outro lado, o siste",:; Srhc- � � 11 'l!f'! ..

415 dutividcde descurada não podarãc ,
"anoH, copiado no Syst(!õl\o Tó.,!or, � ....COaa �·e,n!ca.

produzir. I procura incentivar a produtividade,
Entretnato a nossa legislação Trc

.

premiando os bons trabnlhadores, de

bclhisrc, corecdo p"r preocupacão; acordo com a respectiva prcdutivi-
- I

dernoqoqice, não cuidou obsolutomen
I
dade, afim de que os planos qui-

to, �a produtvidcde nacional, ao con i 'l:niais
tenham sa�;5falorio. dosenvol

trarlo elo que era necesscrio . Por· �Imenta, no que d ..., respeito a pro

isso, tratou decrior direitos paro os
I duçãa ,

trabalhadores (no oue andou acer I Nesse sentido
.

( .'e. faz a nosso

toda), porém, nõo tratou, paralela- legislaçiío !Hlborn;,'(l :- Crio direitos

",ente de Ihcs criar obrigações, no e nõo fixo obrig(};;ãE!> (",[ativamente

toconte ,á suo produtividade (no á prcdufividcde) . t -ncoro os impro
que andou contra 1)0 interesses ge-I'

durivos , E nÕG pmt"ge cl'e maneira

rais e contra os ,:L spróprios tre- espeeiel, os trobalhndores de alto pro

Í�egGç!�g�l";w.nth�o bclhcdcres r
,

[dutiVi;I;Jde.
Com!) lhe cópe+io f"zer

Indústria bem _CO'KEituada !1ést>l Não ampara 05 produtivos. O dobro \) o (ú,m!c. Cu mo;.:m-

ç-rüço_1 _

procuro -d$:s!Z'!w_ch',er sua-
-

fébri 1 Se o custo de podução - dos utili- calt';s a rlos� legf.Jação Tr�bu

cn -? demais !n$t:daç�e::; -paro o Que dades encarece di6riomente,. devidQ
i thistcrl n� seníido rls criar C1i:lfi�Qçõe:;

I1ccessira de capital na imncrtol1cia á nossa decrecente produtividade, � 1 para os trG�,lnado,1'S, a� bzo de;

çe, 250.000100 (I 3DD.OOOtOÓ, ofere� custo do vida podern bntotear ? j respectivos direitos, nt� ç::e �'iS t"�i�

c'ando como gOl'an"'l seus .-bens e �".J!e:":::-..:.,'7,-::-'�"����'_�;;:'",�

ALVARO PORTO MOITINHO

ADVOGADO

de (:;1 roerciO
f�O f;a�-ao.á

Rua 15 de Nvvembrc n?
2° andar __: Sa�a 1
(Edifício "A Capital")

P
. I

nua ue

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO PARANÁ)
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL

o

Para os inte.es�ado3 ofereço do'
ran te o ano il'teim minhas 4. casa .•

de aluguel comple,larn<:nte ilnstala
das,

InformaçÕes e prospectos opor,
!>CHWADERER & crx, LTDA, _

C2ha Postal, 79 Rua 15 de
Novembro, 679.

R!.!c Comenccdor Araújo no. 176 _- Fone 1192 _- Curitiba .•
Diretor: Dr. LUIZ A"!IGAL Cr\LDERl..RI

INTERNATO SEM1-EXTERN/\TO e iN IfRNATO
CURS(:l5: Admissõo -- Guc:rd3-Livros _- Auxilior de Administração

-- Datilografia e Estenografia
Aulas DIURNAS E NOTURNAS, poro ambos os sexos

Aulas cvulsos de D:Jtilografio e Estenografia
Peçorn prospectos

Drs.
NICOLAU SEVER DE OI...IVEIRA

c

ALTAMIR

Advcg
F:scrHóric: R. Trajauo 14
Uesirlendas: H lia Alvaro

fr;<:t�JI:7�5õe5.. �ob hrr.Í)téca�
Z'"-: t",:::cre::ado,; qt'·-í:'[p!1 (Frigir-se Ic :. �·:·'!:Jl Q rua !5 de Novembro

c' �", c 'c [,,"s s�ra > prest(jd% to-I{�J;; oS esd,J;ed:Y'c.'1to� r.:eces�órios.
,,_ , '1'"

Os interes_�ad;:;:.

í.-��QU, 6 de cgosto ce ,911'0. 'ft:-êr-';::G HAHS FEHRt

ac

-:-Jh_09 0 ,�:�

i S

..

P í: E

CIRURGIÃO-DENTiSTA

�i Es:peciolidade em Radiografias dentárias paro qualquer exame intdico

ré! i

Rua S,usque s/n __ - --- Ts!cfcne I 2 O 3

t� ,

f� ; .]t;:'i'.D'-::;:I'7E��i7..r!:':�·-';"-':'ê�"""; _:'t�'_�':�;_. ,,'

�:tl (St

i II CIA. NACIONAL D����ROS DE VIDA E RAMOS ElEMENTARES

� iii
1'1 i
[,j �

Séde Social: Av. Almirante Barroso nro 81
:'.j :.,�

RiO

Ca!JitâI fnt. real

Reservas: ._

:"; o f)()O. 000.00
'�;l

. (100 . 000.00

Ágel1te no Estado de Santo Catarina:

- Rua 15 Cc Nvvembro" 1236

Endereço Telegráfico: "SATELlTE"
BLUMENAU

�
\; J O A O P O R T O

� 1

Ii Rua 15 de Novembro, 1371
J
� FOGO - TRANSPORTES -- ACIDENTES

, � Rcsponsabilidade Civil Omnibus

�, (Tronsuentes e Transportados)

I =-�=-�:","�r=�o-. ._o."",,,.'_Oc-c"

o i
;'1 fmprêsa hltermed� ':n'�

"f
fl t�. L li\�'aujo

t,! (MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)
�i
',;; TíTULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZACÕES.

II
Encarrega,!Ce de quacs'luer assúntos junto ás- re-

parti�ões �Úbl.i.ca�
...

de Blurnen�u, .F.IOxia�ó.pr'Ji.s, �io .deJauQlro, San Pau,o e Porto A!egre - Asslstencla tecruca

i ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAl'�

I í �ua ·15 de Novembro n6 415 - 2° andar - sala 1
·i3L,';:;4::1i"iI,.a-__ii!ijf�� I tAlt"" d'HA C apitaI-' ) .-- B L U in E N A 11

Ag�tes (';€-"1'11,,0;:
Rua JS de

Insll. geral pira os Es'tacD3

-� '.

Faz todos as operações de descontos - E,npréstimos Cambio
Custódio Cobranças - Depósitos - On:b!ls de Pagamento
Carteira de Crédito Agricolo e Industri61 - Carteira Financiamento,
Agências em todos os capitais de Estados e principais [:roças do poís.

Correspondentes no Exteri01'.
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P f M ;'d f 'd r 1352 Osvaldo Mieche, pede licensr. re cito uniciped durante a i e en o. �

Zs . quinzena do mês de julho de: 1313 Gustavo lsleb, pede licença

I'
ça para construir, deferido.

.

1946. i poro construir, deferido. _. 1361 Felix Wiflerding, pede licen A cronico esportiva da cidade re Os destinos soe-ois e esporti.vos··
! 1315 João Boctin. pede ligação

I
'ça colocar placa deferido. ,g,istroli no dia 14 do fluente Q passai do G. E. Olímpico estão hôje 'entre

724 Dr. Antonio Hofner, pede li-
; de ougo, deferido, 1365 Jorge Braum, pede vistorio; gem do vigéssimo sétimc aniversario ues 65 mãos do dr; José de C,m.a�

cenço para fazer reforma, deferido. l' 1317 Alfredo Loos, pede licença; deferido.. I de fundação do. mais simpetico gre I'ho homem resoluto e dinomico, 'lve
8J9 V,'::J. Hedvig Duwe pede boi' pore construir, deferido. 1 1366 Erwin Tribess, idem idem

.. mio esportivo citadino ..

�'. 0- Grê- :'niío tem poupado csforçes no' ckil'
XII imposto indo e profiS'siío, defe-.,

1318 Werner Gomi, pede licen! 137i einh�ld. Os te: ,

pede licença

li
mio

ESPOrri\'o. Olímpico.
. ... ! d.e coresp

..

onder ás legitimas �s>,;ra:-ri,i-J. 1 ço para fazer reformo, deferido. poro construir, deferido. Comcmorundo a auspicioso dota,' 'ções do clube, e c sua copociJaee
943 Pabeircs EE5;;orte Clube, pe

j 1325 Ricardo BL'GGg ,pede licen '272 P,mb Dorow Jr. idem idem.
: que marca mós 11m' marco de S!I!I. de trabalho profícuo e cO!'lstn.': ivo

de G!in�;arnentol" defBrido. j çc para ccnstruir, f..?rcrido. 1�73 Fridri�h A,fret:l Junker, idem; Iongo e -�'i";um_fririte -frojétóri-a n�":vi: evidencie. o seu -(k:�(,dr,ú�')
.. '<fcnjfG�

10ng I d . i
'32� r-

. ... ,.1 r idem .

i J .., c I .. 'd'._" n ustnQ e Comercio H. We � I o rOf?CISCO ,,�fm�, pe",€ 1-
! oc espcnvo (;03 !J umcncu.. -o quen .�. mento _

_' á .ccuso -do engran{h!cimf"r�to.
ege S. A. idem idem. 1 cença paro fozer .€formo, déerido. l378 D�. Luiz de Freitas Melro, clube crccnizcu e levou a efeito um

..

e do conceito rnercl do !lre�tíg;J:;Oo,�.,., p
. l j=l?7 Ms.· L!' I d , .... idem cumsnto deferido. !.... ..! (.. •

lusi
�'. �

A' d G
. .t IU",_ hF�'3K reisinç, pede vistorie, J �"';-. artVlIg fiU!":::J051 oece rcen

J
programa ce testejos a US!YOS a ".e- gremu),

.

ireJ.cri� do: . _.E·. CH�'
deferHo. t ço para fazer reformo, deferido.

.

1379 Ar:cldo Bu.�rgcr, licença pc 1 f"mérid'l, recfis:mdo nos dias 10 e 11 'pico e em especlcl co dr._ José '<ia
J 137 ViQ[fg(Jng W,;rner, idem idem! 1328 Wolter Folter, rede licença TO C(l!1�t,�m,.defer,:!)'. . I,' em .suc séde social, (; Alameda Rio 'Cafv-o_lho expressemos as _no'�sas: éfa
1162 Alberto H. Zcrsks, pede. paro fazer reforma, deferido. 1380 He;;rJ(jue utle, Idem Idem

.. Branco. grCln&es fp.sté'jos populcres, sivas conqratulacêes por mais i�".,la.
trcnsferencie 51 parque de diver-: 1329 Emmy Brue!:heimer, pede!i 13gj Cio. Textil Karsten, idem) os qU�i5 trcnscorrarznn brilhnntemen vitérlc alcançado c rezemos valas
sões, deferido. !

cenço para colocar plnco, deferido. idem . i te e com franco exilo em que os 'poro que o simpcí,:rú clube "sl)!1,,;
lIg J Emílio Remi;), pede licença 1330 José A. de Oliveiro, pede E�2 ;\.r'1o!cle Kun!m, pede licen '

seus ossocicdos confrctemiscrcm-se 'correspender aos d"";;,,nios da sua.
pcrc construir.:> deferido. transf, imp, indo ... profissão, dzfc� ço �::rc,.. f��er . reform�, deferido.·: 'com os dcmili3 giêmios/

..
vida social e esportlYO �

1229 Halls Boumgarten, idem' rido. hd.� 1,"""}Hlr<:'lC'l Itoupayo Ltda.·
num cmbicnte de c:móio!iclc;de e es!'., 1332' R d I' L' ,.r ,. �� .. !", v;';'"";g ('r·fc-õdo ! .

.

I.idi_;.m. t. ,€ 0,0 coer, pe..ie dcen ).�" � ._ ... l. ,!- -�. .

�pirito de cCHnarGcl'�:.1e;n. A repcrcusj
.

__
..
�_

1232 ÀU9l!sto GiJ;l, idem idem � ça poro construir Hiuro defe,�do. ..1385 Ll;�Z Zen -/pede -ligoçao de a. sôo desse acontedmcltta sodai e es i
1233 I'd'em 'I' 1334 Arnolôo Manzke, pede visto que .dEferido. !.. . . _" i. Augusto \,/ccholzl _. I

!.p-crtn.'o cn�!;:�rm!J uma oflrmaçoo do I

'de� i ria, deferido. t
...

'

o, ,<p_·S ',.,�•• (). '( .. �_,'1.�., pede v',s>or:a
.

1', , •• • , .•• II :il.
,

- 1-, h o.! a • 'IS e.C"iCaD _rrc�nglo e '0::;1"90 conceh-O !
1304 �::.. J

.. Ni'2m(l�tsv�rd�et, pede 'I! :�_:35 Guilherme Rizchter, idem, delerido. ;

qL'e c simr1'Jtko gd,r;ic do. dr. José litrcmsf. I ...p. u;d. e .proflSSilO dere-j1ill.""l. 1397 Jo,,& Lili:: de Oliveira, pede de Ccr�""Y':) sempn mereceu dos Órgão dnl'l
rido. 'j 1337 Gertrudes Kiimmek, pede li ikença para: c01:srn.úr, deferido. m�!o;::; E'--:,_-.,:-",{+"ú� de 'BhHr.�IíO::_;U, 'po� f ;;'*Diáriás AssoéiadoR"�

DDS' Te:üil .[(nl·"·"Ii, pede licen- i cenCQ pare' cOllstmir aumento, de:' 1398 Afonso SCÍ1l'e,ber, idem idem.
,e tr.c.tJC '.:0 uma enr,dede que vem I ..

O preí!ente fQTmato é :deÇQ f'mo construi. oei·"l'ido. (·ferido. ! 1399 E.win Zns�row, dem id�",
.. C\""f"�\�,k <1 ,ml fi"alidade dentro remergê,ncia ,,"uquantn fnr.

130<; Reinokh MueHer, pede Ii- f ]3'';0 José A_móri'A. pede licença I . (h:; !)'n�::-:�5 de ech.coçiio fisca eJiustaJada a rObJp!euR ad:·
ce.roça "(H'C! ca!oeur placa, deferi- ',' "',.ara construir dé(Õddo. !l!l!:neelnu 31·7-1S'!6. I· .� ..

'

, . "'J' I. d' !<nri,.·ida d<) gnth!'o jm·,,:j,• r
; e.'s:rL'l de Dra$m�Ot,l?, "onran o as

I "n
-

u ld b
.

t "
.

SI
.

do. I 1344 Oscar Pahl, pede licença pc JOSE' lEDRA - Porteiro. I tr�"içCcs de <::,:ltul''1 � a puirmço tlé I prO�!rle!��:; S e��� 'sC::;��! ::O-y GuH�icrmli!c H1JckloenderJl : ra constuir cerco ,rieferido. I uma .roco fcrt'e e VJqorosa, i tomadas ..

r.ed� nrjxQ i:11i)DStO de bicicleta, de i 1:·:9 Emesto Ckhsch, rede licen
I ,I_'

_
.

; I '..
f ." .ferlclo. ! s" para .cc"stnm ,c'e en..a.

ANUNcrER<l I
í3,O Pedro M. Mertenthol" pede i 1350 He;berr S=o:r.üdt pede UO!:rQ

IIke�;çn para demdi,.� cie{'erido, ! imposto de biddetc, deferido.

IBd H(i;;s Ileumgorten, pede i 1351 Joiton Polz pde licençOl pc

,�. ..,
.- .._-...._-- .....�

(SOB ADl\nNISTRAÇ.�O DO GOVERNO FEDER '\L)

,
.

Uma linha completa de MOTORES nncionais e �:,t;an�:;�'�r.s de alfa e bai.
xa rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts .• ,,,1;0 cc:"';

2 MO'l'ORES marca GRAl\1l'Im, (le 97 MP, 470 '�oJt�'ções 1;'-;; minuto 220
Volho 50 cicl ....

HUMHAS para uso dOméstico e fins inG.ushi.ah: liInrca rL\UPT rotati
"us" conjugadas com motOl"E's manafá·, co, j /4 BP, 1\i�:'ca LI.
LA, cOm vályula elevadora "cionados l'b mO!l1n.'s trHásiCll5 de 1
BP, servindo até 50 metros de prnfmHCdade.

�. ���ii�if;� �lb.��CIt'f1���T7J.;.;�,..� '''''���gU� ��� ..� �'"-�� ""� h;t

Sortimento completa e variado de UJS?-,RE!3. CASTIÇAIS,
, ARANDI...LAS.

IJIATERlt\L EEB'TRI�e em geral par� �n"t�laç,h l( 1u J fu"ça de qual
tiuer calJadt:acle

:-:..;-.

GLOBOS

A O

e

.

Domingo, l' l. A_o tle 0l�46
.

-,
__.-=...;.""-_. 'i;:&'"

TIVOS DO SIMPATI CO GREMIO ESPORTiVO

ao·

DOMiNGO ._- dia 18 -- eis 2 heros da turde:

JOAN D/'\,,5 cm:

CONQUISTANDO A MUQUE
A maior gtlrgoJhaca deste 011:0 ! Rindo... do (>;;meçc 00: fim

E (; irr,cio do formidavel serie:

A DEUZA DE J O B A

Sellsacio!iaes (Jventuras nas. selvas a misteriosa Africa

r.l.;..... ,
rie

CO�:t;:�:�e�:e �:�::�:.
nc nóssc télo !

,_
DOMlNGO -- ás 4,30 e ás 8, 15

� Spencer Tracy -.
_._ Phillis Thaxter e Van JóhilW� em:

r;:

k
.�:,

�
�
�'
�.
I
i
�
�
t�

� CUR�S

I Para ambos os sexos

��
I

i
1.:
[

TRINTA S'EGUNDOS SOBRE TO'QUIO
E"te não é um filme de guérfo: é sim, um granc;!, glorioso aptii:'

xonor:te romance de amor !
Aqui está o filme em cuja realização a Metro pôs em ação todos eis'·

seus recrsos técnic03 e artisticos.!
E oind�: Comp!. Nacional, Shorts Metro Jornal etc .

.

Entrod"s do costume.

po. � theno ,i

Rli'O
OFICIALIZADO

Comendador Araújo 176 ""- Fone 1192 ....;_ Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ NJIBAL CA LD,=!'N:: i
Internato - Semi-Externa�o e b:'('f'",,:Q

Primório, Pré-Ginasial - Ginasial Cê"" F,.:o
admissão em dezembro e ff,','Heiro.

Aulas DIURNAS e NOTURNAS
Pc_cm

A CONCrSA, CGm

'Noven:thrOi 760: cnmunka aos s:zus'
�

amign�1
. praçQ em

-

geral que sua Fiik.J· ·1n:1u-::.tria!
está perfeitamente oç'areUiQd� >çrr. Gh:;acl�r
de portas, _ jotiCfosl tac'J�,

.

a:·· �Q}h�s
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o mundo feminino
de palabens

o maior acen-

lecimento S3-

do

,
"

cia�
A

mes

seus amigos e Q clstínto freguezio para a inauguração da sue s�-c;õo, de

no edificia da Mutuo Catarinense, a realizar-se no dia 21 do corrente

ás 15 horas. A CASA PEITER apresentará o mais lindo e variado sor

timento de artigos para SENHORAS -,-- BELlSSIMA e luxuósa ex

posição de módas para o mundo elegante feminino -,- GRANDE
sortimento de roupas brancas e artigos paro bebês _- COMPLETO
e variado sortimento de roupas para cama e artigos de mesa, etc",

tJi di

COalHA CASPA,

QUEDA DOS CA-
8ELOS E DEMAIS

I

amln oe
TIPO MILITAR SOBRAS DE GUERRA

PARA 5 e 10 TONELADAS

P!tONTA EN ,-REGA - IEM CERCA DE 60 Ç>IASI
TRATAI - tOM A

,elA. c o M E R C I A L L A C Z Y N S K I L T D A.

': .. ::;_-'

luo 15 de Novembro, 991 se BRADO '

A ob!'a será 'etêm�ra
-o�,:',\·�·T"

• '\,'
.', :·.cX''jylo7i..;�1i �

o delegado Chinês foi o mais ex' pe, montadb nos vter,rGgativas iIa
I

plicito e leal dos oradores do ,Con s.a. for�Q. moteria�
"

ferencia do Paz. Curtos e çertas I ;J(' x X

as sua spalavras. Traduzem a se-I Admitir na -sociedede internado

bedoria tradicional do seu povo. I I' n�1 que um povo só porque é mais

Pera que viemos aqui ? pergunta, 'rico e dispãe de recursos. parei' org ..c

Viemos para tomar efetivas as pro- 'nizor grandes exercitas" p,o�erosps
messes que fizemos aos povos que marinhos e aviação ohundante; ,te",

.

lutaram ao nosso lado e aqueles que direito 'Q preponderar com o seu ve

transviando-se com os agressores, 'to sobre os pequenos.: equivale' o sli�""

receberam dos aliados a certeza de tentar que na sociedade nacional.'

que ,no final seriam trotados, com opinião do homem rico ou fisicá

justiço, Tarefa bem simples e faeil, mente mais forte deve prevale�.,
se estivermos realmente inspirados' sobr.,. a dos pobres o dos fracos'.

no valor da nosso propria palavra. I: Há grandes diferenças, dizem. Ver
'li: x]I

,
'

"

j,dadeira,
mente não

h,á, nen,huma" P
que falta é boa vontade poro entea

A democracia possue metodos dé dei' que em face do direito, .e
'

1Iq'
aplicação infalivel. Não é uma pc- [, justiça, un"

ices bases duradouros
nacéci. No verdade é um especifi- 'paro o convivia pacifico das povos

"
! co,

"

'

"a força não é prh,jlégio contra, s"'I Entre aqueles metodos figura, o', foquezo e que o- il'lleresse do forte·
dos decisões pela Maioria dos votos

I
tem cílie ceder diante da direito •

, devendo a minoria submeter-se á' fraco. -

•

I
sentença do maior numero � f Se II co�ferencio, de Paris rejeitia'
Ora se prevalecer c:, ponto de vis- i essa tése II sua obra será ,efemer..

ta dos chamados "quatro grandes,' como a dos os�embleias precedentes.
,

contra o pronunciamento das dezes : Teremos perdido uma novo ocositi.,

!
sete pequenas nações não se pode: de fundar o mund,O melhor,

"

dizer que isso sej!] democracia e I AUSTREGESILO DE

! sim a ditadura. de um ,pequeno gru I ATHAYDE

i;J1.....- (Ó�r,fic ,nlá",os Associat:!oJõ)
STA, CATARINA - Blumencu, Doming". 18 de Agôsto de 1945

,ii Acor'e comercial, lueco..lovtetico'
tr. l'at

"Às FONTES DE CREDITO RECEBE RAM cOM OTIMISMO AS NEGO�
CIAÇÕES ENT�(E DOIS PAI'SES

ESTOCOLMO, 14 lUnitedl - As contra proposta. Espere-se que uma

negociações comercieis suéco-sovle- delegação suéca, sigC', o mais bréve

ticas estão aproximando-se da coo passiveI, para Moscou, ande estebe
clusão do maior acordo nesse ferre- lecerá o acordo final.

.ne registrado pela história da Suéia
conforme soube hoje a United Press. '1IJi'�

,

A Divisa0 de Comercio da Ministério' 'FRACASSARAM AS ...
do Exterior an unciou que apresentou
contra-propostas á U, R. S. 5.,
segundo as quais a Suéca propõe-se
o satisfazer os sete anos de crédi:
tos solicitados pelos russos para o pe
riodo de cinco euos. A proposta
original soviética, de acordo com

os declarações extra-oficiais, está

envolvido no cr�djta de 277 mlhães

ICnnclusão da la 'pagino1

os males aos comunistas, sem ofe
recer-se qualquer formula de solu

ção. Sem concessões é, impossivol
continuar a mediaçõo Marshall-StJ.!'
art, segundo a opinião dos observá
dores citedos. Provam em Peiping
que os novos indicios pioram a si

tuação, Partiu daql1ela cidade para

Nanking o comi�5arió americano
Walter Rebertson, acreditado junt!>

se que o estudo governamental sobra lia Q. G. Executivo, em companhia
as possibilidades de exportação da do comissário chinês, para 'discutir
industria demonstrou que a Suêcie com Marshall o destine desse Q. Gi.

não poderio cumprir o acorda pro- encarregado de por em pratica os

posto pelos _

russos, mas concordou acordos de paz. EBes acordos, COR

que o total das trocas comerciais tudo não foro", alcançados.
estabeleceu créditos poro entréguas; I

d
'

. d m terce das I Notlq;as e Peiping dizem qlle
com o ecrescimo P. u

.» , , • ' •

id d d'd, A f tes de na conferencIo, do general Marshalt
quont. a es pe , es , s on '

crédito receberam favoravelmente ,a com, 0_5 auxiliares uecidi-se-é se se

,ró extinto o Q. G., em visto da

de dolares, por cinco anos, f�rQ o

permuta dê mercaóorias avaliadas

em 138 milhões de dolares. Soube-

.

,-�
l-i

incapacidade pClra por em vigor até
'; mesmo o acordo de "cessar fogo", of·,

'conçado antes da sue orga�isaçãct"
Sebe-se que o sr. Pobertson cpresen

taró 'QO general Marshall um reláti�
Aviso o sua distinta clientela, que rio detalhado das operqçQ!Os• .ind••

'

estaró ausente até meados do mês sive as, Pr9Y05 elA quê' ;;:"4clitíifttj.--,
de outubro. '''0 ausencia de ,'- v"ftr.l:":'"

GUIDO P. KAESTNER

cirurgião dentista-:-'j.
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