
o pretere democracia
o CONGRE'SSO 5:í'1D;C.�A'_ ,/:5,' COLOCAR OS SINDICATOS DEN

TRO DA 50.t.S i';�0PF;!A:) fiNAlIDADES
sidente do Federação dos Maritimos, dos interesses da classe e em ca-: concretizoção do aprovação, pelo me

declarou: " ° Congrésso viso colocar' laboração com o governo. Desse' nos, de dois terços dos federações".
os sindicatos dentro. dos suas pró- certame surgirá, possivelmente, a Acrescentou que o trabalhador bra

prias finalidades, de acordo com' a Confederação dos Trobolhodores do siJeiro prefére a democracia ao co

lei vigente ,como argõos de defesa Brasil, que precisará poro o sua munismo.
Rl0, 23 (Meridiano!; - Fclcndo grésso Sindical, a reoli:l:ar-se nesta

á imprense sobre o p.cximc Con- capital o sr. Batista Almeida ,pre

�----------------------------�----------------------�------------- ••,P- __

I re ito o
•

una um
•
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li II X

lONDRFES, 23 lUnitedl - o
presidente Truman pediriá á lugosla
vici que apresente as desculpas for

m-ºis e pague as indenisações. dos
r-

impDrtantes incidentes com os aviões
americanos, afirma o correspondente
da "Evening Standard" em Nova

Iorque, em despacho para' a seu jor
nal aqui, o qual acrescenta que os

Estados .. Unidos estão dispostos a

mostrér ás n.ações balcanicas e ou

tros satélites da U. R. S. S. que
nõo recuser-se-iem Q um conflito

________...... �.,� ...�..;;c,.,__,CAUSOU SEHSAÇÁÓ A ATITUDE DE TITO NOS CORREDORES DA
CONfERENCIA DA PAZ

marechól Títo decidiu. rejeitcr. o. ui
timctum .norte americana, anuncia
a agencia Tanyug .

Marechal TITO ,;5 internacionais.

•

1.1.. r qUI ��.",l

teria r-ecuso'do
AT. PARIS, 23 (United) - A no-

tida .de que .0 rncrechcl Tito rejei
tou o. ultirn,!tum americano. réper
cu tiu imediata 'e sensacionalmente
nos corredores do palacio de luxem
burgo, provocando os mais desencon
trados comentários

_

entre os dele
gados na Conferencia da Paz. Os re

presentantes ·das. -grandes potencias
recusem-se, .. 'porem, ri externar .qucl
quér 'opinião esperando detalhes.

BELGRADO .2� IUnitedl O

evenfual . com eles -- indirétamente

com a U.It.S.S. - se a situação

exigir, sem levar em conta as reper

- eussões que tal fato teria nas
-

rela-

pr-opc S····· toa.

'.. ..".. .
��

sovre t i eo e

as

O. 'GOVERNO BRITANICO AINDA' NÃO RECEBEU A CO'PIA DA RES

I POSTA TUItCA

.,a. In.....I'a·te··rr·a o'·a-·o· .oterv r� DOI, .lONDR�S, 23_ (United) -.0 FO-Ia Turquia ,o contróle dos estreitO'S

.41l ..,. a· • u .; relgn OHlce nao recebeu
.

ainda .0 : que ligam o Mar Negro 00 Mediter-
.

P'
i 'cóp,ia da resposta turca: á. nota da. roneo.

.

D
....
e-o

..
c

..
i.o.". s... internos da olonla "u. R. S. S. sobre a revisão dos I

. o'

" .

.

... .: eenvenios de conrréle' dos Dardanél

O GOVERNO B�ITANICO EX'SI; rJUE SElAM RESf'EITADAS. AS 100;0:. ·afirmo ..0. F:or�.jgn. 9f�i<:e.,Z,,�", !., '���:,rS!.i�.51....... stlnão provaveJ �J�..
LA

,��A�IE.o,.",.,�O,'.•.. t,N..
�

�,S,R,Up,ç,:o.O.:..V I,�.,.O.c..�..À5.•...........
' -;

. GARANTIAS DADAS SOBRE PS ::1 E.�ÇõES LIVRES . seguida a declaraçao fe.ta onfe.m '.e-sso�.,i;Ô�.:, . i�l�,".·.- :�G,l)5SAS.. '. <:� � ':', ",. ,< ...,

ta l�����S, ç;fa (�;:oet�rr;-a� ;�: :::��op�I::e:e::;��o�;:�;� ad!nt;�
j pe: :::��:a:�it::iC:o:::::: simples 'I: :��-�:�:�:�;:f:.r?�c.:n�!��;[osre�u�:�jr:e�;:�A':�e:·l���!d:·�·3:�!f�:��:��,mente para que 'sejam respeitadas mentor as noticias da imprensa, se serão destinados, em 1947, ao pia

I as garantias dadas pela Polonia em' gund? os quais a Turquia teria res- J no de c.onstrução e reparações dê

Potsdam d· ". I' d ! pondldo, por recuso forma" as pro' estradas em conjunta nos provin-
.

e que seriam rea '50 as os .
.

., id
.

: elêiçõ.es, livres e não Se consideraria postos. sovienccs no .sentl o de que ..eies portuquescs, conforme estipula
; livres se desenrolassem-se da mesma

a Russla ossegurasse Juntamente com ..a orçamento. .'

'I formá que. tivera.m lugar á algu�� IA
.----------------.-,

me�es. na Bulgarra. O governo bri- Abissínia �;�:xi.O'e � devoo'UI'
..
ão

I tanlco acredita estar dentro da dou � l'

I sula do acordo 'financeiro ong 10- d
.

I
..

" polonês de. Z4 de Junho, segundo o
; e tÇ ll';�· . co �"'aS

qual a Inglaterra somente rotifica-

• .•
.

i ria se os eleições fossem livres.

ri 'J "�;) >

::1 '1 J [lOn ICOS 1 Acrescenta-se que a noto não vi
I
sasa interferir nos problemas e en

� tendimentos da Polonia com a Rus
i sia.·e nem, no momento, com 05 Es
'todos Unidos.

Diretor: HONOli' ·0 .;.
.A.�IO IV íXA
·S·TA. CATARINA B!ume_'�'-l,

38
Sábado, 24

das Di:irio� Associados1
NUMERO, 738

de Agôsto de 1946

O DELEGADO ETIOPIO NA cm" FERENCIA DA PAZ, FAZ VALER
OS DIREITOS HISTORICOS E ECONOMICOS

TOQUIO, 23 (Unlted) - Na ou

diancic désta manhã'''üo Tribunal Mi
1 :tar Intemcclonel que julga os gran
dcs criminosos de gcérra niponicos,
Q dr" Kijose, advogado do ex-pri
rlciro ��,inistto "Tojo, informou ao

ã'ríbunal que epresentnrlc na pró
"imo �egunda feír'l o acordo conclui
do Fntre. ()' imperodo, fantóche da
Mo""khuria,

.

Pu Yi e o eneral co

na!uk:nte das forças japonesas ali,
A&k;;;tim que nos termo� desse ci
<:&"-1,,, 'Pu Yi, �ntes de tornar-se im

fertltl<�r d.IÍ Mandchuria, aceitou as'

t:orirliç().eS: jClponesas de limita, os,

seus !;>od(!,es
.

politicas. Em conse-,
:!;:uencia do condição é que o gene:
01

. HMO' consê':vava o controle dos
,..;;.;:-; -�c 'comunicoç'oo e nom�ava. ele
r.-1�5t:"rio,:· o� "f,u"êíonarios .japon.:eses
�<J Mr:npchuria� Pu 'r i pretendeu, em·

. sam ult'ma$'·declarciç6es;.· haver sid..
.;<�cnr ... ;",Jo ';'0 .entido de' aceitar as

cropÓstas
. japonesas )lefÓ ;t'forth

lE;!stern Caultel.

PARIS, 23 (llnitedl - No me- .� ti péde !J deyolução imediata de
'moralldum que acaba de depositar ambos ao dominio da Aleissinia.
no. Secretáriado da Conferencia Oll
.Pa%. relativo ao tratado de pm: do
Italia, ti delegação d", Etió!ll<l f(l�
valer os direito! históricos e ec·")"., �

n ·

,�"

_'. .,,_., �:�oSit:�::!:s�ob�;itr:�a d:Q�:-.��!?�� BL��ENÂÜ�osR�a�:� �eg��::��ro

Drngari�.::�r���u�!�Rtarmp.nsp,!SH rão fe-cha-d-i8

-----,-------"-

o ADVOGADO DO EX-PRIMEIRO MINISTRO TOJO APRESENTARA'
o ACORDO ENTRE O fMPERADOR DA MÁNDCHURIA E O COMAN-

DANTE MILITAR JAPONES·
.

DR. ARMINIO TAVAItES
Médico Especlclisto

o mais variado estoque no fsta�o
que praticarem fraude

em

PRODUTOS FARMACWTICO'

ARTIGOS tENTA'RlOS

PERFUMARIA�

REFE;::ENTE AO� GENEROS ALIMENTICIOS

RIO, ?". M"ri�i:.,!,<!!) -- O La� retor do lohoratotio, declarou á im
boratórk· B:om!lfo16g.ico acaba de e- prensa: "Promulgada o lei, r;od,..,.ão

ser fechados definitivamente os esta�
!�"oror o ante, :'1jétQ-lei referente belecimentos comerciais anele p"ati
".!> generos alimentícios. A propo- corem-se G fraude contm 'J �<ll\de
"'.., o sr. frouci:co Albuquérque, di publico".
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A NAÇÃO
�' . ..,.;..........._--

Sábado, 24 de AglIsto de 1946
___... ......:;-.,....,;r�';),, __�..t_ _::r,'�-:.'7r"""·t "'1i'-���

ratria em Blumenau S�rá o \t'le�

es ...

de1.322 1.946

p.roce�
vanCament(t; ��os

toques de g��.;,. '�'r'08

prJJnel,�a Dei;

RIO, 22 (Meridional i � Foi as- 3° - o ministro da Fazenda espe

!ina�o ho�e o seguin!e. decréto: _ cif.icará, em portaria, os produtos
Artigo 1 - �s mlm�tros de Es- CUJO exportação fica proibida' nos
todo dos Neg�clos da Agricultura e f term?s do artigo segundo ,podendo
Fazenda, dentro do menor prczc ; .mpIIQ�la· ou reduzi-lo em qualquer
e da _for�(! �?is conveniente,· pro- tempo, desde que seja verificada a

�o ...er?o inquérttes . com objetivos de i deficiencia ou a real inexistenda
Investtgar, com a "laior. exatidõo, I de .sobras dos respectivos estóques;
o� volumes de produç.ao e a estima- Artigo 4° - Fica proibida à expor
hv� do cons�mo de generos de pri- fação de' .couros e mcdéircs compen
melro necessidade, Mandarão pra- sodas ou .b·ruto; Artigo 5°. -' Ao
ceder o levantamento dos respecti- ,_Ministro' da Faxenda seió dcido co

"" est:ue.s em todo o território �a I n��imento das circún:i�ncias espe

c�onal ,Artigo 2" - Enquanto nce r ciers que possam determinar (I conve
ficarem concluídas as privídencias niencia de efetivar os exportações

IA GRAN BRETANHA CREARA' A recomendados no artigo (primeiro, destinados á U.N,R.R.A. ou I)

MALA AE'REA. PELO RADIO fico proibido o exportação de gene- cumprimento de acordos oú ccnve-

,• CONTRO'LE
ros de primeira necessidade; Artigo nias internacionais ,podeild" exeep-

cionalmente autorisar O' necesaria

I PARIS, 22 (United] - O !'01:ti- AMEAÇA DE GRE'VE NA PECUA'- licença mediante o prlÍviO denCÍG
Iy Braphíc" diz em suo edição de ho RIA E LAVOURA DO BRASIL 00 Presidente da Republica: Artifjo

• je que O Ministério do Ar do Gran
._'_.

CENTRAL 6° - O •. presente decreto lei entra

"
�i�:ad::a ��b�:vd�:d,':��� nda.: s��o�:� (?�I��IA, 2Z �Meridionall _ •• �!o;����r 7ri��:v!:���eP::I��
ta o lançamento dos foguetes que I formo um vespertino que ha a' amea posições, em contrario".

________-:- ........ conduzirão as malas aéreas poro os ,ça de grévc dos pecuaristas e, agri-
.

Estados Unidos ,acrescentando que as cultores do Brasil Central perante os O "FRANKLIN ROOSEVELT" CHE-
... III!!llóIlJl!ll"'........_""''''l!IlIII••_'''','ll_."....'·''''......O!l:OI_.. ra experiencios do foguetes estão sendo estabelecimentos bancarias. Segundo GOU A GIBRALTAR.

realizadas na Gran Bretanha com in-' o informação, os pecuaristas e .0-,
teiro exito. De acordo com o referi grícultores estão dlsnestos a não re- LA LlNEA, 2Z (United) � O par

da falho, se. os provas forem canclui- correrem mais aos 'estabelecimentos ta Qyiões norte americano "Franklin
dos ,o Gran Bretanha eventualmente de crédito para o solução dos. seus RoQsevelt",.ocompanhado do primeiro
crearé. o mala aérea pelo' radio con- casos. Adianta que o assunto está .4estroier chegou a Gibraltar '10 meio
tróle, cuies tarifas seriam barotissi- causando sérios apreensões nos cir- dia, ,com .!lS belonaves 'que 'procediam
mas, cuias económicos locais. de LisboQ�

. ,
..

,

���=.��=.��,�,--�----------------------���----

A Comissão Orqenizndorc dos fes Altar Ó.:. ;'átrio (frente do Teatro tor GO Pátria, com sermão alusivo

tejos comemorativos da passagem. do i "Carlos. Gomes".) i ó dato.
1240. aniversario do nossa indepen- 1 Hosteamento da Bandeiro Nacio- � 9,00 horas: Desfile geral, com a

d:,ncía tem o subi?a. honra de �on- ! n?1 e spreleçâo alusiva á Independen I par,ticipação do ,32�. B. C., estabe

vmcr cs Excelentt9slmas Autcridc- ::.cIG. .lecimentos de ensmo, ,desportistas
des civis, militares e edesi�st�cos, I. .18,00 h?ras: Arriomento da Ban- � representnçde da� Industries.
e a povo em geral .pcrc cssistrrem ;delro NaCIOnal, por escolares. . 18,00 horas: Arnamento da Pavi-

ós solenidades constantes do progra-
. 1hõo Nacional, com a participação

ma abaixo: DIA 5 (quinte-feire) e dia 6 dos escolares do cidade.
A Comissão antecipadamente agro (sexta-feira) 20,30 horas: Sessão dvica no Te·

dece o valiosa e 'potriótica coopera- 8,00 horas: Hasteomenta do Ban- .etro "Corlos Gomes", com discurso

ção de todos,' com a qual conta. Ileira Nacional ,defronte áo Altar I alusivo á data participando do mes

Blurnencu, agosto de 1946.
I
da Pátrio ,tomando porte 0$ estabe· mo os escolares da cidade e a bon-
lecimentas de ensino do cidade. I do de musica do 3ZO B, c.

f
18,00 horas: Arriamento da Ban-I

:deira Nacicnal, com o participação,' N O T' A ': - Nos dias 4, 5 e 6,
DIA 4 (quarto-feiro) dos escolares da cidacle • ; haverá, á noite. retreta pela Bando

l:ae Musico de 32°. B. C., defronte
8,00 horas: Abe�ur" d�, "Semo�a" Dia : (sábado� - DIA DA .ao palanque oficial (Edificio da

com o transladaçoo do Fogo Sim- PA TRIA J Mutua Catarinense de Seguros Ge-
bélico", da Igreja �tri% paro ° 8,00 horas: Missa campal no AI· rais).

'IMPORTANTE DECRE'TO·lEI ASSINADO PELO PRESIDENTE DA RE-
i�,

.

.PUBLICA

P'ROGRAMA:

�---_._-----_.,

Drs ..
NICOLAU' SEVERINO DE OLIVEIRA

e

AL'l"AMIRO s. DIAS
Advogados

Escritório: :R. Trajano 14 - 20 andar
. Residencias: nua Alvaro Carvalho, 66

FLORIANO'POLIS
e 53

PEDIRAM) DI:MISSÃO OS COMPO·
NENTES D ACOMISSÃO CEN
nAL DE PREÇOS

·'I.wr:;O,2Z(Ag.
Hac.) -Pormoti-

vos JigCldos á administraçõo, em fa
ce de providencias paralélas que de"
neriam ser tomados pela Comissão
Central de Preços, todos .s campa-

.... nentes daquela Com;s�ão apresenta-
ram os seus pedidos de demissão, que
erão levados ao conhecimento do Pre
sidente da R'lpublica. Os pedidos de
demissão não importam no extinção'
daquele orgão, sendo igualmente mon

tida o tabeamento que vigorará, .tom
bem até pasteriores providencias.

81

'o i

RIO
I.

COLUMBIA
CIA, NACIONAL O� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde �cial: Av. Almirante Barroso nr"

Agente na Estado de Santa Catariria:

J O Ã O F O R T O

Roo 15 de 'Novembro. 1311
FOGO -- TRANSPORTES -- ACIDENTEi

Responscbilidede Civil Omnibus
(Transuentes e Transportados) en e-se

- .�

Escola Tecnica, .de ComerciO
_ Remingl:OD do Paraná
·l�"�··'

(EX·FACULDADE DE COMÉR<!IO DO t'ÁRANÁI
FISCALIZADA PELO GOVERNO FEO�RAL

Rua Comendador A.raújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba .•
Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL C�LDERARl

. _

I�JTERNATO SEMI·EXTERNATQ e INITRNATO
CUR�OS: Admissão -- GuardEl-Livros -- A.uxi!iar de Administr.Jção

-- Datilegrofia e Estenografia
Aufe, DIURNAS E HOTURNAS, paro ambos os sexos

J'.ulas Clvulsos de Datilografia e Estenografia
Peçam prospectos

'9
Um lóté urbano cituado .no bairro da Panta-Audo. ô margem lo

rio com 24 metros de frente e fundos até o rio 66 metros, senda um

:I
metros e do outro 58,50.

- Treis casos, (sobrado), sitas a ru� 15 de Noyembro.

: n
� Duas casos, sen'da uma na Rua M.ato Grossa- e oútra o fll.

Amazonas, (próximo á tecelagem União).
AS CONSEQUENCIAS DA FUTURA

P H
VIAGEM A' !.UA

.... raça :1 RIO, '22 (Ag. NOC.l - Comu-

�:T :���:so�o�ro�s:o;:�e�:�d;: aq�:cI:
A CONCISA, com séde nésta cidade, á Ruo 15 ce ração feita por um membro do sacie

Novembro, 760, comunica aos seus amigos, clientes e á dade britonica inter·"I'metaria. de

praça em geral que sua Filial Industrial em Camboriú, Londres, de que o navio-foguete de
1.500 a 2"000 tonelodrc fnria a vi·

está pe.feitamente aparelhada paro atender pedídos
.

agem á Lua nos prO)(:mc5 15 anos,

de partas, janelas, tacas, as ,olhos eb:... 1"l� declarou que qualQ�ef, "�5soa que
_ consiga ir á Lua, E1c"r'; �ofrenclo,

Karmann
��:o �:�::�;;:�;p� ::m t(�r��O ;;:� ,o. Infarmaçõe com o sr.:

I
yot:ado nela (lC�O Ji't -�_ •• J..,rfe. �'" �.....

"':""
-

ClRUR�ÃO-DENTISTA
.

I '. \yres Gon�alves!qnlml•l h.�-l·m�·"·m'·nr, ma'WI:],'n�-. II i, "" � V I A D V O" A D O Ir 1'- li IJ -'
,

.1 �, f
. ! Rua 15 de Novembro nO 415 ['ll"

.

• ,. 20 d ",. f ("orretor k
";C'. �entarlas poro qualquer exame m6dic0; an ar - ,:>3. ti I'§;

.

j (Edifício uA C'::,,'"""'"

A'
Diversos lotes urbanos' cí Vila Boa Vista.'

. II

Dois lótes sitos no quadro u.rbano da cidode.
f

- Dois lótes sitos á Vila Victor .Konder" livres de enchente.

E.

Espeó,.,;i·
RUl! I! ."".

I
Rua 15 de Novembro, 760, teléf.-

�,
..
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1. que Haroldo II, morto na Bata
lha de Hastioqs, em 1066, foi
o ultimo rei anglo-saxãO' da In
glaterra.

2_ que, em tempo de paz, .'0 in,
dust_ria 'norte-americana de
pneus consome Q;lualmente cer
Cll de 92 inilhões Ae quilos .de
afgodão.

.

3_3 que a menor abelha melífera
do mundo é encoiltrada na Indio
e

.

que
- tol. aDeiha"pigmeu,- qUe

os entomologistas' chamam •. :de
APIS -. FLORIA; "produz favos

-

do
tamanho" de" uma; ·mão 'de ài�
onça e - o:lveolos' do' tam�nho : d�
vrna cabeça de dlfinêta.

que as Carruagells apareceram

pelo primeiro_ 'leI' na França,
em 1550 no reinado de Henri
que II.

f. que o transfusOo da songu'e é
muito mais antiga do que se,

supõe: e que no século XV, já!
ela era do uso corrente -na' Eu-Iropa.

A N.A ç Ã O Sábado, 24 de Agosto de 1946
- '_�'�""""=::':"""""""="'_'""""",,,,,,,,,,,*_f(,�_,,,, ,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,__::,, ,-�__- _ !--�' __ __ 1:J"'••;;.= ·_ ...;;.="""'.- _"'_.

Emprêsa Intermediaria de M. L Araujo (urso gratuito de dlnica dentaria
(MATRIZ EM FLORIANO'POLiS)

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZACõES Do Soro Prefeito M�oicip.al rece

Encarrega-se de quaisquer assúnto, junto ãs- Te- bemos o seguinte mernorcndum:

partições públicas de Blumeeau, Florianópf,lis, Rio de Sr. Diretor:
.

Janeiro, São Paute e Porto Alégre - AsSistencia t,écnica Poro conhecimento dos interessa-

ESCRITO'RIO_PARA O VALE DO ITAJAI': d�s, p.eço a V. S. determinar a pu

R 1- d T
. bltcaçao da carta. abaixo:

ua I) e Nevembro nO 415 - 2° andar - sala 1
lÂltll:i d'"A C apttal-' ) -- B L U j}I E N A f1 _-

.

Academia de Higiene Dentária
.Or. João Primavera· Junior, Presí�
dente, Rua do Carmo, 138 - Te"
2-8465 São Paulo. São Paulo, 10
de Agosto de 1946. limo. Sr. Pre
feito: Cumprindo 05 dereres que me

impõe os estatutos da' Academia de
Os fundadcJCS do BANCO MERCANTIL DE SANTA CATARINA

.Higiêne Dentária, cfereço 11m curso

S. A., cor_nunicalll aos subsGritores de açães que o .2a clial!l(lda do copi- .

t'll .subscrno. corres�ndente a �uarenta por cento (40%) der.erã ser SOe'IA!--S·.reali.tadO ate o proxrmo dIa qUlze (15) de -setembro, :,em ,lrtude ék· .

.

.

reumco de cOlIstihtição que terá, lugar nos Salões do Tealro C.or.los Go-I
'.

.-
mes, nésta cidade, em data de 30 de 5etembl'O. '. . "

-

'.
. ,

ANIVERSARIOS

Banco Mercantil de S;jnta Catarina 'S. A.
A Y I S O

BIuTileliOu, 14 de agaste de 19'"

OSWALDO MOELLMANN'
AMER1CO STAM' Fundadores

Em r rê za Sul Brasileira
d B EletricinaoB S. AI

4. que anuQlment'!, nos Estados
-

Utlidos, morrelll cerca de ; ... '

92.000 indivíduos vitimados pe
lo laia, - cifra' .que - eerrespende

,mais ou menos ao nllinero -de

peS5Oá�
. �ortas em ac.identes de CURSOS _

automovels .-, '-."
_.

.

Colégio Pnrtheno'n
OFICIALIZADO

Rua Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: ,- ,Dr. LU!Z ANIBAl CALOEAARJ
Internato - Semi-Externcts e' Externato

Primário, Pré-Ginasial - Gincsial Cientifico - Exame de
- odmissõe em -dezembro e fevereiro

. Aulas DIURNAS e NOTURNAS
-oro ambos os sexes Peçom prospectos

POR PREÇO DE OCASIÃO
motor Ford V 8 - 85 HP, retificado

'1 caixa de ·trroca .

2 fechos molas
-

tra:z:eira, servindo para caminhão
Informações com Henrique Miehe

Caixa Postal, 6 - Rio do Sul •

•. .. "'!••
'

<:i&!Ji

Volvo.

l\lla'�,;ri2 : Jo·n .r •• le-
(SOB ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO FEDERM.)

no�sa dIstinta freguesi,� maD'"

te 1\ ";;, em est"q:1�:'
Uma linha completa de MOTORES nacioJUlis e estrangoiros de alta e hal-
'XR I(ltação, de 1 a 97 HP, . para 220/380 Volts. 59/60 ciel�. ..

2 MOTORES marc--a GRAMME, d� 97 BP, 470 rotações por minuto 226
.

Volho 50 cic)""
»

• .' .

Para a

'.,'

I

II - O trabalho' do dentista e

ducádor.
21 - A Higiêne Dentária fortale-

cendo «t. raça. '. .

3) � Como revelar um filme den
tario de Raios X

4) _; IdéiÓs para facilitar o su
cessa ,nos �entailufOS anotO'. ,

micos.

gratuito de Clinico Dentária ao me

Jho rdenristc residenfe./nesse MUl'li�
cípio, cujo nome �êr6 indicado per
Y. S. Subscrevo-me .

(Ass.) João Primavera Junior.

.CURSO GRATUITO DE CLlNICA
DENTARIA PELO DENTISTA
JOÃO PRIMAVERA JUNIOR

Do dia 25 o 28 di! Setembro de
'i946.

. PROGRAMA:
J.

Dr. Rubens Walboch
- ·PafO 'os meios sociais e cienti-'

�icos de Blum.nau o data de boje
e de espedal significaç-ão pois re

gistra a pasogem do oniv;rsori; na
talicio do distinto e estimado facul
tativo dr. Rubens Walbach Diretol
do Hospital Santo. l.rabol .e fi91,1rD .de
projeção n o

-

S -circulos
médico,. A Diretoria d. Grimio AIvi-V.nI.

Dadas as Suas excelsas qualidades tem o subida honra di_. convidar' '$
de humaoitario e pelas suas virtudes lII8Il5

_ O$SQCQdos, bem .como os sócios
civicas e morais que caraterisom a cio C....t AIIIeI'iQ,. ......._ G "*"•
sua personalidade. de cidadão próbo ·Ievaró· a efeito no p!'(Il!w;!Q dio- �1
pelo suo fidalguia e nobreza de � eorrente nos salóM iro C. N. Alte
�ntimentos, o ilustre cientista patri rico,. com inicio ás 21 hora5-.
CIO, no auspicioso' data de lioje, eer- ' Não será permitido o ingresse cfe

f tamente,
será alvo dos mais eeri- pessoas extranhos á s«:iedade, rt

nhosos manifestações de simpatia e: _!vondo .0 direito dos que estiver4Q1I
apreço de seus concidadãos e amigos.;' munidos do respectiYo convite. -

HA NaçãoH sente-se prazeirosa em I leserva de mesas co mo xelodDr
cumprimentar o distinto aniversarian
te, expressando-llie votos de felici
dades.

Cordiais .saudo'CÕes
(GERMANO BéÓUSCHIl

Prefeito
.

MunÍcipal
---------'-'-. ---_.......

GREMIO ÀLV1-VEROE

Do. NAIME TOMELlN
por, n-_ l"f�;e's"d(l> ofereÇo 'di;-

, A efemeride .de heje os�i��la a
I
r.lnte (I 'mil h-teíro minha. 4 casi..

'

passogem do anIversarIO notahclo da I
de -alugu�1 compktllmcnt� _tala.

.xma. senhora Dono Naime· Tomelin, I' das.esposa do sr. HonoratoTomelin, Oi- !nf.,,�" -,�;;"" -� ('_pedes pot't'
retor deste DIário. Apre�entQmos cs I SCHV!.A�:F.I{t:i> & CIA.< t'IDA.• .,.....

,_

nossos efusivas
'. congratulações pela! Csixa POma� :19 Ri'ri IS:. éfe .

.

feli:r data. No-;'em"r,�. r.�'�1

Granja, "0tlvta"
Proprietario: IVO J. RENÀÚX

Brusque -- Santa Catarina
.

x

Aceitam-se éguas para serem padreádas pelo reprodutor pura
sangue "Serro Alegre", inscrito no Stud Boak Brasileiro sob n. 49.852.

P,eço "!I rdre"çf·_: Cí$ 5'10,00, Este preço inclue estadia dils
"".' :en'l ',p nCSSQ Granja.

elitE BUSC'H
Sabada dia 24 - ás 8,15 e DOMINGO - ás 2 horas:
Büh Hope - Betty Hutton - Dona Drake e Zasu Pitts em:

I·
OCARADURA

Um confuso idilio entre um· sugeito ligeiramente maluco e uma
.' 'Iouro poro lá de doida !!...

- .

!
1 4 9 gargalhados por minuto !!!
E mais: Comp!. Nacional - Sharts e R K- O Jornal •

Entradas do .costume... _

DOMINGO AS 2 HORAS: Ainda a Continuação da Serie:
HA R A I N H A ti E J O B A".

DOMINGO - DIA 25 - ás 4,30 ti 8,1$
Um desfile Grandioso de Beleso e Juventude em Tecnicolor !�

RED SKELTON e LUCILlE BALl - em: -
.

D U B A R R Y E R A U -M P E D A ç O
.

As mais lindas '�girls" do (inemo, num espetóculo inteiramente
i col�rido que é uma �esto poro.os o�hos e u mencantamento paro O

louvldas_ ! Uma hlstona que revIve cenas do Século XVIII no ritmo o
I celerado e alucinante do Seculo XX

: Alegria, musica, coreõ porá alegar O seu espirita tão atribu-
'Iado ! !

i E ainda: (omp! Nncional e Métro Jornal
_-'%� Entradas do costume .

.. -

mpd'�çao
80cMHAS para Uso dOmético e fins industriais: :Marca HAUPT. rotati

vas" conjugadas com motores monofásfcOs 1/4 HP, Marea LI.

LA, com válvula elevadora acionados po motores trifásicos de 1
BP, servindo até 50 metros de profundidade.

o lar
Sortimento complete e variadl} de LUSTRES, CASTIÇAIS,

.

GLOBOS e
ARANDELAS.

IAATERIAL El.E'TRIC6 em geral para ;_nstalaçé�. II ln. força de qual
quer capae�dade

. ,�
-_. ,-
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istn e

:J I· ·.I�·�i"
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,

é usctd.Q como

1J, 'lstrumento/daOrarl
Bretanha por-o impor

vonto.de

o li
!M COMIS- angustioso problema da crise do tri-
MED!DA 90 em Slumenau, 'pois, dessa formo

as panificadores ficam abastecidos
do produto no mercado fegal ,adqui
rindo-o ao preço razoava! de...J59,OO
cruzeiros enquanto no mercado ne

gro eram obrigados a adquirir a fa-
rinha 00 preço estorsívc :

e absurdo I a sua
de 350 cruzeiros,

,.
,

A RADIO DE MOSCOU DÊSAFIA o GOYERNO BRITANICO ASUB-
O NAVIO- ESCOLA "ARGENTINA", METER O CASO IRANIANO AO CONSELHO' DE SEGURANÇA

VISITA CUBA I
'

LONDRES, 23 (Unitedl. - A ra obstinadamente, ',colocar no agenda
HAVANA, 22 (Uniled) _ Che-' dia de Moscoudesofiou o Gren Bre do Conselho. de SegurançíÍ o questão

gou o este porto, o cruzador-escola tan�a a
�
submeter, mais uma vez, iraniana ,que foi iventádo por elo

"Argentina", em viagem de instrução o situcçdo do Iran ao Conselh.o de mesmo. Contudo, naquela época era

estando sendo preparadas grandes hoc ;;eguranc;a da O, �, U, Refenndo- uma questqa iraRa-soviética". O ."1%

menogens ó' tripuloçõo, inclusive a se, 00, recente mevimento de ,tropas vestia" disse que a Gron Brétanho
visito do presidente Grau San Martin brltanlcas na orea do. fronteIra do revelou "amplitude superior e desden
ao- navio, que permaneceró em Hova- Iran e Iraque para a proteção dos hose l"lra com de Organização dos
na até a próxima terça-feira, O pro- campos petroliferos ingleses. na e- Nações Unidos", ao fazer a ameaça

b ",. e,.;, z assa 1 grama de festejos p�ra « tripufacão ventualidade de disturbies, e emisso de user forcas, armadas' no: Iron,
inclue no dia 23 a' visita do éh�fe f'-ra moscovita, trcnsmitindo 0- comen

t
_' -

-
J

do exercito e do marinha, assim co- ,tario internacional do "lzvestic", aerescenrcndo que o movimento de
mo do prefeito á bordo um almoco declarou: "Se c Gron Bretanha acho tropas "confirma o fato estcbelecl
na séde do Tenis Clube' recepção �o: que surgirá a disputo no interferen do de' que 11 diplomacia brircnfcc

O GOVERNO URUGUAIO DECRET OU O ESTADO DE EMERGENCIA Havana Yocbt Club, oferecid� pelo
I cio das forças armadas, porque não 50 respeita o orgão. de segurqnça

PARA COMBATER A TER RIVEL PRAGA :"e,ncarregodo do neg�cios, do Argen-lopresenta O questdo ao Conselho internacional na medida de poder
tina em Havana, Na dia 24 serão de Segurança ? Foz bem pouco tem usa-Ic como instrumento paro impor

acaba de decretar I) estado ,de ,emer homenageados; com um almoço .nc po que a Gran Bretanba procurou, a sua vontade o outros países",
gencia em toda o seu +errítcno pa Escola de' Cederes da Armada, na Ia-
ra melhor executor as medidos de colidcde de Mariel e um clmoce ofe-
combate ó terrivel prega, recido pelo comandante da n;arinha Duze.otos- Indo��;�:"� 1.e�' ��;f'4n,r,; fi.--------

cubana. O "Argentina·' partirá no
O EGITO REJEITOU AS PROPO'S- dia 27.

,

TAS BRITANICAS I' - . JCONTINUAM OS CHOQUES ENT�� REBELDES·E FUZILE!ROS
c (l Lgr,calG, utilisondo as dispo- �

"

'FUNC!ONARiO PUBLICO DESO-. VAIS HOLA�DESb EM BATAVIA
sicões da convenio inter-cmericono

,
LONDRES, 23 Wnl�ed) , Ne-

I NE'STO
"

p;ra O kra contra os gafanhotos, nhu;n !oto novo pr�du�,u-se nas ne- i BELEM 23 [Mcridional- L BATAVIA, 23 (Unitedl - O ser perdas ao fato de que as indonésios
cssincdc em i934, O governo brc- gocloçoes anglo-eglpCIGS desde que" "

,

'I
O

vico de informacóes do governo holan ' ctcccrcm tropas bem treinados e
:' ,

isr d E it . S dk JUIZ da QUinto Vara Criminc decre ,

.

,

-

, ,

'

,

d '-

f 'f' dsileiro atendeu O ccnvite e enviará o prrrnerro mrms ro .,) 91 o, e Y
'_'.' d L ,des confirmou hOie que duzentos In equipa os em posrçces crtt 'co ns ,

'

i A' � P"" 't f' icl t It" tau o pnsco preveutrvo e ecm • , , , '0 f '" -Cd f d
.

D' d'
.d<:ÍegoGos nindo esta semana, ...orno ccno reg.el ou o reio me" e osUI,' ,'.'

d C A donésios foram mortos em dOIS dics S U:ZI eiras que e en era.m rio. 10'r I • b ", 'c declarou das Limo. ex-presidente. o ,,'

b Ih f
" fo trei d iocd I<.;( �c'be: gnl!1dcs nuvens de gorem 10 mas propçsrns ruilm os -

- '. -

.

'

-

"

I
noutra ato o - com uzrerros na- Tom. remo 05-. e· equipe 05-, pe 0.5.I' ;:' C<f' Ad' t l' dos Servidores Publicas, acusa-
'h ' •

A 'f '," _,'tos €5.tão sobrevoando o territorio se nore no loreign I Ice, lon Q, '

Oi VOIS oandeses. A ulhmo luta ocor- <lmerICcnos,- 5 CI ras acrma no--o
urUgU;:;;,' e posando 1105 'ucrs lavo!.! 'se que neste momento estão sendo: do d� desfalque de duzentos mi

T rcu em Driaredja nos suburbíos de .incluem .as baixas, ,em outros pontos
','15, call51m;)o gmna,}, prejuizos ton feitas con5�!t�s �ntre. Cairo e Lon

I'
cruzeiros"

� ; Soerobayo, Mais' de

setecento.s .i.n.
-

d,e,J.,a.. V,a e.s.umatra. O."d.C teem.-.s.e
Vta'

t,o as,im que o 90"€'"0 urtÍguaio d�es, em I !lrlS IstO c, entre as donésios forem feitos }prisioneiros" rlf.ccrdo. outros combates,
_- '- - duas de!egoçãe; Que negociam no P R E C I S A - S E Os fuzileiros navais holandeses de- _

C�iro, no, Forelgn CHice e o cho,n � �� empre;a?O_/olQ. aux�iar n� _fen�;�m o posto at(lcado_ oelos. in- :QUARTO_ANIVERSARIO !JA DEClA,0.' 'fl::':E �,tll PESSOAS AMEAÇA- c:'ler Revm CjUt enc?ntr?-se pres,-, çemço de e�crttv.!o e ba!cao nas, doneslos, segundo d<'versoo daquele; RAÇAO DE GUE'RRADAS DE DESPEJO dmdo a delegaçao blltonlca no Con � se.ico de informacões, Com isto e-I'
,

ferencia da Paz,
-

CASAS PERNAMBUCANAS levcr�se a 600 o -numerade mortos! RIO,22 (Ag, Na.c.) poesa"J, 23 iJ>AeridionalJ - Informa
nas ações dos ultimas semanas, em ,boje o quarto aniversario da t1e�fa-U�' ycs;ce,ti;1(J que quinze mil pessoas
torno de Soeraboyo, Semarang e façao lie guéria do Bra�iI �o ",jva,r�' /:,�C� ,roor_ P'Jr�ca'en', A�aardá'sndoe ��eirs" S p t ,,;t;n �1lr 'al �i�.ll Bandung, Anunciou-se que as_ Pferdas" Sdobre o acontecimento (' Ássocidl:(Joro "o �QíU, (l,am ,ea�Ou"'- . .Ii
110landesas no mesmo periodo

.

oram
j
os ex-combatentesdo l!rdsil d!!'tri-fC' reto:! c--im]!1i�tr:!cõó 'da Central· �

t P' �'rt F t l.;- J -d 'b" - ,. .
-

J
.

,

ffi7l �l
'

>!Ii'lII' (.:-",' ,.§. " "'" 'je qUinze nlfi as,
.

O" es nOlO" e-
t
U/u"a Irnpr,enso co oro<'1 proclm'lGdo Brasil. A Cent,,,! jn havia, aliás, 1IiL"l :t;' .� IIUIII '.,':., "',$>'

sos atribuiram as de�rraporçõe5 das çõo, .'1:1''- '�d\) a demolido> dos barracões:
._

..

. _.;_';;' ! ',' ..... �'.,. . _.'_'
_._�u>''Õ'''rC5 no "orque, ' I

MAIS lYOLTA AM"cc,," Cr.li:5ã; !le moradores do par' O DELEGADO BRITAN!CO RECE SEU OS CHEFES DAS OELEGA- O GOVERNO PRECISA DE .1 .....
R A' ATIVIDADE 0<: l'()R

q!'" cv;stGr-se-ó com a prcsideil- CõES DO::' DOM!HiOS "AFiLHADOS". "1 TUARlpS 'DE NOVA IO'<OtlE
te 'h\':<J �"r" dicitar C! SilO inter-

.

RIO, 23 (�eridionall - Foi as_.. NOVA IORQUE, 22 IUnitedl -_
PA1tIS, 23 (Unired) - O Minis- japoneses especia!i:ma;;::. ",i) produ- smado o decreto alterando o crgQ-! Foram reiniciadas as. atividades de

tro Sevin recebeu, em caróter ex- ção de guérro ,selam impedidos de n!zação do !'!_abinetc. da Presiden- i cargo e d�s';orgcr de 45 embar�;;ç�estro-forl11al, os chefes das delegu- desenv(Jlver atividades no estrangei CIO da Republica, De acordo com o; que encontram-se neste Dorto. Oscões dos domínios com os Quais re. I '€crieto, tanto o Caso Civil. com.o trab
.. al.ha,dare. s voltar.am. hO' tr(1..

l.
.. �ILoel' '!JANDO A' MEMO'RIA DO -'. .

,
. -, "."

..\UTOR DE "OS SERTõES" ,conversou_durante, I;oro e mela 50- Militar da Presidenc:o, da Republi�a depois do segundodia de arévp .afimI bre q\!estoes relaCIOnadas com o Con passam cr ter respec:lv(lrnente alem. de debater o melhoria rld: 50léiri" e
�." 2� 1'·1 '1' J) F' I

! ferencia da Paz, Não houve con- do chefe um sub-chefe, ! direito.á .. férios,<..J. .;) fV12fIC lona - a on-
! -'

_,1" , j''''rel1sa 50b;� o "Semana Eu- tacto entre Revin c o Secretório de OlHC:'., A, AI'ROXIMACÃO ENTRE I -_-- , "_

cE,k :M", redi7.ada recentemente- Estado Bymes nas ultimas 24 horas O P, R, e oU, '0, N, DE A. UNIVERSIDADE CATO'UCA DE J!ESTRICõFS SOBDt: lê ;,' \r.:<"�S
M ci,'",Jc pC'IlliEta do Rio Pardo, nem entre o titu!'Jr do Foreign Offi- c: PAULO

-

SÃO PAULO TrM REGALIAS
i ENTRE AS ZON} � "" ('I("V-

" �<critcra M",io Dupré declarou:' ce, e O snL Mo!otoy, RIC 2� (Me,i::liolJól) Um 1)1:; EQUIPARAÇÃO l.IVRE I, _ilAÇÃO
E'F ·:-,'!�t,:-:I:__l -€lr Yer sentir de rroc�r ryOU';:::�'1 declarou ri um matu PIO, _2�, (Ag � _Nac.) - _O Pre-.:'

.

L I
' L d d' -.

x x x 'tino '--,'
-- "á� dificil a anraximação sidente do Republico. assinou o. de: BER.LlM, 23 (lJ";t....'\·__ .' "0'_p::",' '0' o o C",milo e e Ice,ao � _

_ "

c;,': ·,s ;;cl'Grdenses cultuam ó me- r�t;c .. o "
e

..
o U, O, N, de rr';I',.,-I�i conceden"o '" regalias de tificoção do' ocoru')s"ri'1;n�{> fi ',",ai'

"1(.":' do, Gutor de "05 Sertões", PARIS, 23 (Unlteô) - O Mi�c" S'i" "�!l''l, Án!'scentou que o 0- Univ('"jdode livre ccmi"nr",jn ii U- 'or parte da� restr;"õ!" �nr" vln'-�ns
O o"�r;;'"r norte americano Samuel tro do Exterior Joao Neve; d" )",,,- r""h plano fetleraf ,não pode- nÕ"eY5iJade Catolk", ,l� São Paula entre os zonas ri" "C' ,��;;? n�'�,ri-
.... ,,- ·,""lU) afjl'mou que no mundo to:'" touro revelou hoje, em e�1trp.1Jh í'V' �_�_impl�;5r: '�lte cana e ,britaniço_ fn!

>
�JHI!'!ri�,:4� !to.

....,. .... A-L. 0("\ �'"> /I r,� -f'"'lH'ED �Edo r-ão existe nodo parecido com a im'_',e:;;o, oue o, Um,il ;,I,,�, '-' q" ". �� '� ••, ,�,;< " je pelo general Cio" () "ci)r.-lo en-
,,� '-- �1 [',dicle'Jno", ,;t-- -I, �"L,.. ,;,,:, -'I? (\ .. "" �i:SSO.At trará em vigor (t �, -I� SP'�"'��t'I,�, (.lo,,; N,!�,) - A 0-:1-

o PREFEITO MmjJClPAL llECr' EU UM TELEGRAMA
51.0 DE AllASTEClMENTO, DETERh-lINANDO ESSA

Em dota de ontem, o 'sr, Prefeito um telegrama determinando o libe
i'tl_u5kipol, presidente l"çol do Co- ração na distribuição de 250 se

missão de Abastecimento do Estado ccs de 'farinha de trigo retidos no de
de Santa Catarina recebeu do presi posito da sucursal do Moinho Join
r'r-te dcquele m�ão econcmice com viile nésta cidade. Essa medida veiu
séde no Capital do Estado solucionar de maneira satisfatoria o

ç
Diretor: HONORATO TOMELlN" Orgão dos "Diárias Associados"

Blumenou -- Scibado, 24 de Agôst o de, 1946,
'

NUMERO, 138

o
A p;r;_, g.!Ji
ilidi. i,é 14V

RIO, 23 IAg, N:lc,) - O gover
no da Republico do Uruguai acaba
de convidar o Brnsil para participar
de importante conferencie de caróter>
ilrçentc, que seró renliscdo a 25 do
corrente em

-

h4cntcvidéor com o fina
lidade de nssentcr as medidas de NA-

no caso '

-
-

'"'_ rfrr .....
0 rt lo .."f "'0 _.R .. ,.... ,·'0 -�- _

e""!lenhada na redução sensivel
--" "esoal, pois, conto atuolc:

',.. •.
'

<:om cerca de cincoenta mil
-�""lt""tOs.

cmHRA CASPA,
i

QUEDA DOS Clt·

H, U, TICYAr':1I

"BElOS E' DOtAIS
�

---_.-'-'---

T-Eimos G atola �";';-[-,"" {�, te
gis!ror a vj;ita dr �". �",:",; e

distinto. covelhei'o Y, U, Ti
chauer,. hor-ml:> , .-. at:rente
cio S, A, Mo;' 1.", -:rr,� :lensqs
fMêlinho Johvi>2" �" se on-,

''', "-'00 PEDIU RE
'O
(i, N�:,) - 0"'" ,,"

, -rih - "I C;'( ..erior EI"'trr,,'
"'I �e fr:;·;;+-"''''' "'0 Part��-.... f"h;"!:,.
Trobal�i<ta, de ombit9 110"

"';ilfro em '" I,S'ív
:ursal dOQII�!" ir
,;ão industrid I!�"'
s, fazemos votn� ,'�

!leneio néstG cidad�.,

,�-;(l. _ti -

su.;,

"'-':;nnj�a
•

f�!jz J)erm,,� .

�"
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