
I'rolDlda a IDlJlgl:ação japone$a ue qualfjuerptocedenClâ
RIO, 28 UAer,dianal) - Na séc-

---

,

$(io noturno da Assembleia Cons- ,

::;:i��}�"��::7�:';�::::;;il,egoctações luso-americanas sobre os Açores
tes termos: E proibida a Imlgra-!
cio" . O assunto motivou acalorada I .

d d I
-' A LISBOA 28 (United] - Segun- COIr",_ .,;.udo por Pau, ,;j)�; rson, cne "'OI,r ,comandante das forcas norte sr. Gilbertson e o general Kissne,.r

discussão, divi in o o p enene .
-

,d' f d
'

,"

nuncicdo o reoeicóa da emenda pe-: o pare�e, as ?egL,;io?óes, iuso;"or e li secção na ["'''''' do De- "mericanos nos Açores e dois secre foram os principais negociadores do

lo voto simbólico, pediram a verifi-I te 0n:encanas a re'l:e,i'J (i�5. hÇO- pa,tm"enl'o de E,tude, 8"neral Kis rorios. ecorda-se a proposito que o acordo de 31 de Maio.

cacão, votando 88 contra 88 o fc- í
res voo entrar na fase decisivo, a

-----

vo;' verificando-se assim o empatei' despei.to do recente desmentido de n �

b t "'I h
�

, .. d I
tenclo o sr , Melo Viana, pela pri Washington. O sr. Herm.an Bc- �UID eo OS mi Qmeos aOlqullauGS pe as.
meira vez dado o seu voto ,con- ruch, embaixadas dos Estados Uni- -

tlhl"r,as tro.lft.lI'IiR,un"�talll:! tro.,''bl"'neltaaatro a emenda, que caiu assim pe dos, chegou ontem a Lisboa á bar "!III&.:r, .VIIILILI> .1:11 c:!P'" - ClII

ló voto "minerva". do de uma Fortaleza Voadora, 0-

AS TRO�PAS COMUNISTAS CHINESAS OCUPARAM CINCO CIDADES
IMPORTANTES

comunistas na frente de batalha ai}

nórte do proyincio de Kiangsu, (k

n uneia esta manhã a radio de Ye
nan. As forças de exercito ccmenis.
ta chines ocuparam os duas margens
do rio r,ongtse e temeram úuas yi
las .A radia comunista reconhece,
entretanto, alguns 5!iCIÍS50S dos na

clonclistcs em outros pontos do
mesma batalha e anuncio ainda' qu�
os comunistas ocupe-cm cinco cida
des importantes e 12 estadies ferro
viários desde o ofenslvo

•

de onze

dias desfechada ';'0' longo da estro

As mesmas fontes anunciam' que
cem mil b,mens combateram' ao Ia'
da de Férro tronsversel de Mu�c!hoí.
do dos comunistcs, as os accionclis
f�'; receber= ''1 agora reforços consi
deraveis e reagruparam-se, vlsendo
desfechar a contra, cfensive ,

ConstitA proRlulgasão da
" -

�saQ; CHANGA!, 27 CUnitedl - \lUI'1; nhentos mi! homens das forças go-

D. N.

vernamentais chinesas foram vir
.mente oniquilcdos pelas ferçes

da u,do

IM.Oi,- !
I

O SR. OTAVIO MANGABEIRA _,I... I\Ct.l,TA QUE A\:'V!RÃO
TANTES ACONTECtLW.f� 'OLiTICüS

RIO, 28 (f,1eridionaO - Numa

1
te politica da coolísão no sentido I

rodo de [ornciistcs, que felici�avom da participação dos udnistcs na gO-1no pela passagem do S;!U cnrverso vemo do país, visando o conjura
rie, o sr. Otávio Mangabeira dis menta da crise e a fortalecimento Ise ccreditcr na superveniencia de do poder eublico em face de varias Diretor, HONORATO' TOMELlN - (Órgão dos Oiária� As, .ocicdosl

mp?rtantes acontecimentos politicas ameaças, 'principalmente da quere-I ANO iV CAIXA 1'(:5 r fi..t 38 NUMERO, 742

aSSIm que for promulgada a Cons mismo . SLL, ::ATARINA - Blumencu, Quinto-feiro, 29 de Àgôsto de 1946
tituiçiia .Ainda ha tempo de con-

- _.�_ .. ,-,-" , .. _.�---.,-, ---

c�uir-se o trabalho ca Consrituicõo
até a dato da independencic, ';IOS
n!io p-rrece prcvcvcí que" assim se

dê e lamentava o lide r udnista que
éi vezo, a tribuna exnedisse O ece

lêror.Wl'it" do f;jtllH!' constitucional
dando a impressâo de que tQis ccon

tecimentos seriam adiados com o I �data da promulgação e muito per ederia a país com o cdicrnento , Na-.
da de concréto disse sobre tais

a-I'
.ã

cóntecimentcs, mas não deixou du-
vidas quanto a sua impcrtoncic . Se
gundo soubemos, estes acantedmen A ASSEMBLEIA
tos seriam o concretircçêo da par I

E' admitido o confisco -em cas OS CONSTITUINTES F'.M(f,Ll"iA
RAM ATE' ALTAS HORAS DA
NOITE

enriquecimento ilicito RIO, 28 (M'ZridioõloIJ _ tc ses

são noturna d" Assembleia. or.tem

acorrida, foi encerrado, ús 2:1,":Ü 110
'rcs, a pedido .de sr. Noteu RamQS
que alegou haver necessidade de
tempo para o Si'. MeloVionades-

: pachor. desta- vez; o semendcs re
, feren tes 00 capitulo da ordem eco

nomico e socai cujo numeroé oele
vedissimç ,

CONSTITUINTE RESTABELECEU O ARTIGO 159 DA

1-CONSTI TUlÇÃÓ

RIO, 27(Meridi encl) - Por vo- 'te: "E' admitido o confisco em ce

t�ç�o nominal, ,? Assembleia Cons- sa de enriquecimento ilicito: por in
htumte aprovou por 98 contra 82 fluencio cu abusa do cargo ou fun

RIO, 28 (Meridiana!) - Rom- vetos, o emenda do deputado Perí- ção publica ou emprego em entida
peu com o interventor Pinheiro Ma- eles Gois Monteiro, mandando res-

chcde parte da bcnccdo do P . S. D. :,', tabelecer o n"ragrafo do art,'go J5 d
.

.... e cutcrquíco parestatal, no termo
do Paraná. do projéto primitivo, que é a segul'n I ta d IJle a rma a ei '1ue prescrever".

PR. ARMINIO TAVARES
Médico E':;Jedclisw

Olhas, ouvidos, nariz e garganto'CRISE NA POLITICA PARANAEN
SE

Ameasada a stguransa em A%erba'�an
O PREMIER IRANIANO QUER QUE O GOVERNO ASSUMA O CON

TRO'LE ElA! ,FitO NTEIRA

TEERAN, 27 (Un;tedl - fontes berdade de movimento em A-"erlioi
'informados declaram esta noite que lan e que o governa contróle as for

Lançada a candidatura Getulio Vargas'1:ê�������[:t�i��� f;h��:;�:;I�·f'g:��!
! o contróle militar da fronteira de o seu partido democrótico.' A im-

O POVO ::>E SA·'iTA MARI� ESCOLHEU O NCME DO EX-PRESI- gas num comido pooular E:In Sa t Azerbaijan com a Russia. A expla- prensa esquerdista do pais reda-
DEt'lTE AO FUTURO GO'!ERNO GAUCHO Maria, através do not�iario da iinp�e� siva demanda do premier fez au- mau que o premier resDete os direi

PORTO J.UGRE, 27 (Meridionall tira de um ato oficial da partida. sa .Sobri!" o assunto posso afirmar m"ntar a tensão que pairou sobre a tas linallenaveis das "zerbaijonos,
_ Nas esféras di�igentes do p, T. O fato coincidiu, porem, com as Que nada cogitou-{é� nas 'sessões 00: con'férencia e seguiram-se os rumo enquanto os circubs direitistas ins

8. locais rienhuma importancia Q_ noticias procedentes de Santa Maria diretório da P. T. '8. Entretanto,! res' soõr� 0, forte ofluxo de refugia- ,taram pela unidade sem o que ja

tribue,-se ao fato de que na comi- de que as p�redes da cidade ama-
a Convenção do partido, conforme: dos através '1'fa' fronteira russa para mais será estabe!i;dda a segiJra�p

cio de Santo' Mario um dos ora- nhecerom pnt"dos com dizeres alusi Jeiteradas vezes tenÍla declarado, é, Azerbaijan. As dto�as fontes acres no Iran. A atmosféro tensa nas con

dG'tes, de nJme desconhecido, le- vos, como o seguinte: "Getulio Vor ,que escolherá a candidato ao go-I cen!om �ue os �elegãdos ozerbaija- versações eles azerl'oijanos, €la lado,

vontou a candidatura do sr. Getu- 9QS é o seu candi"',,to". A' respeito verno do Estada. O sr. Getulio Var nos rege.toram a demanda' di! Quo- do crise iugosbva irravocou a alta

lia Vargas ó presi,;encia do Rio. oL!vimos o sr. loureiro da Silva li- 'gas, em tempo, já declarou que es- van na sentido de qUf' os il�Í;p:et.o- das mercodorias imjl",ruoos esta, ;0

Grande do Sul. Ac-escenta-se que der do p, T. B. gnucho, que' de- tá acima de partidos. Se for esse res do governo. tenhom complét'a' li" .mana.

esse fato não reve',tiu-se de signifi dorQu: "Tive ciencia da loncomento um movimento do povo, como pore

caçôo politica, -de tez que não, par- da candidatura do sr. Getuíio Var- .ce ser evidentemente a convencóo

___ '_

(lo P. T. B. levará muito em c;nsi
deração o apelo popular, tanto mais
ql!e o sr. Getulio Vargas é o chefe
supremo da nossa ogremiaçãa por O PREFEITO GERMANO BEDUSCHI RF.W�.!U -ONTEM OS' CHf.f"ES DE
tidóri", Enfim veremos... O 1'0- FIRMAS INDUSTRIAIS PAR A TRATAR DO ASSUNTO
'o que lance a sorte".

Os operarios de �h'{i�fn�U
ª 5U#J C'I>�� -pf'cW3l'ia

________
Sob a presidencia do sr. Prefeit:l dos os planos prelimín::ues da cans-

F� 'i'm·� "r; tab e
.

1".
Germano Beduschi, re�niram-se. �n trução. de �osas populares P,"'rG o

-� - tem o tarde na PrefeItura MUn!CI- operonado oh.lmcnGue�$e.r 2!:tnrerom

clda nesta praC:i 'pai varios representantes de firmas prcsentes os d:rE�wc5 d;" sc('uin

'i I{' "». 'I ;r�ustríais IDeais, afim de de!ibe te; fi:',nGS: C')mpc;,I;;" Heri:1g, E'1-
em ,��('alil propr.o -('r sobrea'\und;;;s'iío da Caso Pc [lU j1,.e�" h"!,,,t,·;,,1 Go:lfC;", !,;tex 5.11..,

� ,'fI':" "omercio (e ..
' IOr nesta �ld:Hle, consub::;tcndaal.. C ,f't:1 er <: ':., !mh,-rri., elo. r�',,_

.. .

' 'I fiO monumental plano de cnnst,l!CÕCS ro!"te S·c"·�-f' S. A,. M'JI::crj(!
f\!dfdo decoostru ..

,
para os trabalhador"s bra;ilejro� i- i3:u�;cn�:'r- ," 8 Staedde Como'le

«;ão recente) ptte ..

I, G:i����O D�;;:. governo do gB�crol ;,�!�" e",�,::':"':_;;:Z�lC,k��":,i:� :��
pfie a pe.�mut,'i de Nessa reuniiío 'lua foram discuti te,",,- "ê - i"'�C)'imite reunião;'

Fn, pi"edh� em lo"
cal Wi�h aí it�do
do co;,:nfró.

I' Idnrm: çõ c na geren::
ilho.

da desta f 1 h�!.

:Praia de Ca
Ven"ôe-se diversos lotes situa€Í·�s no ccrha

Informações com - Indústria Cc;n. P �ricniG Ltda.'
Rua Paulo Zimmermann, 12 _'- Te!. 1:287'.
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;��1��2·-:J�Jg:.i��A
Alem disso, Stalin e Molotov tem

claramente afirmado que não acre

Copyright dos "Diários Associe- por Molotov num dos seus ultimas ditam que outra forma de estado

dos" : discursas em Paris, muito embora ele multi-nacional ou de organização
. Inão citasse as inequivocas palavras mundial á qual se tronspiro qualquer

E' evidente, á visto do que tem seguintes: fração, de soberania possa substituir O correio aceita Amostras 1] té 500 gramo - Cr $ 4,00 para a

acontecida na Conferencie de Pc-
'

"Hitler, esse canibal, disse: "Con a unica far'ma vicvcl de organiza, Europa'! Excl. Alemanha I e Ecomenda até 1 ks.

ris, que a Russio tem a sua politico tinua remos a guerra até que a çõo multi-nacional ccpnz de dar re

proprio a respeito do Alemanha e Russia deixe de ter uma força sultcdo, isto é, uma união de re-
Ofereco meu grande e variad o stok de conservos etc. especiol-

que esta é conrrono á politico dos militar organizada". Sôo palavras publicas socialistas e sovieticcs .

mente para este fim.

ingleses. dos americanos 'e dos fron de um ignorante. O noso objetivo Stalin, a 9 de fevereiro deste, ano. CHOCOLATE BLOCK S E c! h
,

' , ,- eguro uropo pronto para espac O.

ceses" não é destruir todo a forço militar disse: - MANTEIGA Ia. em latas de 450 gramas.

Desde o principio, temos sustento- da Alemanha" porque todas as pes- "A guerra mostrou que o estado BANHA lo. em latas de 450 gramas.

do nesta seção que a verdade sem soas instruidos compreenderão que multi-nacional sovietico passou com LEITE EM PO', Leite Condenscdn
pro roi essa. Receuvo que os esta- isso não é aconselhavel do ponto de exito o período de experiencio e se PATE' DE GANSO, - Golinho e Porco.
distas só compreendessem isso quon visto do futuro. Mas o exercito de 'tornou ainda mais forte.,. Qual- CORNEED BEEF, - Salsichas, Gulasch, etc ...

do' já fosse tarde demais. Porque Hitler, pode, ser e <,,�á destruido". quer analogia com o Austria-Hungria AVEIA, _ Maizena, Farinna de arroz.

se 'e�so politico lograr exito, as po 'não pode ser sustentada, porquan TRIGO, - Açucor, Sagú, Araruta,

tencics ocidentais não perderão só-: x x x to o noso estado multi-nacional de CHOCOLATE EM PO', - Toddy, latos grandes e pequenas.

mente o paz; terão tombem perdi -
bases sovietica". promove a umizo

SABÃO SUNLlGHT, e Sabonetes.

do a guerra. I Tanto Stalin quanto Molotov ofir de e a colaboração".
x x x

moram varias vezes com clareza, E em Novembro do ano anterior,
I não só verbalmente como por todos o sr. Molotov externou o sua cren

A proposta do sr. Byrnes no seno 05 sinais e prenuncies da sua real ça de que o atual sistema de esta

Üdo cssinature de um tratado de crientcçêo politica, que não consi dos nunca seria capaz de manter a

25 ónos entre oU. R, S. S" a deram a vitoria sobre a Alemanha e paz e que a colaboração russa com

Franca e o Inglaterra paro CO:l- sobre o Japão como o fim da luto, as "potencias pacifistas" era apenas E
A

I 'e ed"
.

de M L Ara
.

serva� a Alemanha descrmndc e des nem o restobelecimentodas frantei um _expediente tempororio. ! mpresa fi l rm lafla, _. �,' UJO
militarizado foi rejeitada pelos rus- ros historicas do Rsssic como o obje �ao se, tra,to somente .de palav,º: (MATRIZ EM FLORIANO'POLíS)
sos em Maio, em Moscou e, depois, tivo final sovietico , pOIS o historio e a teoria dos SOVI

'T'U ' , T,

-

-

em Paris. No seu discurso de 28 de Assim, em Fevereiro de 1944, tes e do Comunismo mostram que o
TI _' LOs DECLARA1:O RIOs - NATURALIZAÇOES

Maio, Molotov qualificou o propóstn Stalin anunciou uma medido" que politico sovietico .se destina a in- Encarrega-se de quaisquer assúntes j unto ás re

de "estupenda" e buseou o suo cri· só poderia ser inteligentemente' in- corporar um dia a Alemanha no Esta partições públicas de Blumenan, F'lodanópr-lis; Rio de

tico na' comissão do trGtaGo a res- terpretada como previsõo de um d.o multi-n�cionol da União Sov.ie- Janeiro São Paulo e Porto AléO're - Assístencía técnica

peito da assistencia mutua, em co- acrescimo no numero de estados 50 trcc . Caso Isto aconteca algum dia,,'
"

so de uma nova agressão dos ale- vietica de alto a baixo - tinha em' creio firmemente qu.e �ma Alemanha ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAl':

mães ou dos japoneses, o que poderia "Com o fim de ampliar os ligacões Sovietico será rearmada contra "as Rua 15 de Novembro nO 415 - 2° andar - sala 1

enfraquecer o controle aliado. Como internacionais e fortificar a col�bo- potencias. gascistas c _i�perialistas fAltos d" A C apital-' ) -- B L U lVI E NAU
o trotado proposto se dé.tinava a im ração da U. R. S. S. com outros que planeiam a agressao. Isto se

pedir qualquer possibilidade de. 0- estados... o Soviete Supremo decre refere a nós. Durante meses, não

gre5são,. obrigando todos os seus si- to que qualquer republico sovietico só a imprenso rusa mas toda a im-

goato.ios a .controlcr . o Alemanha pode entrar em relccões diretas com 'prensa comunista do mundo tem 0-

"duronte 25 anos ou mesmo 50 0- outros estados e :o'lli eles' concluir pontada os Estados Unidos como o
�

nos ,exclusivamente para impedir o ·ocordos".
.
"agressor potencial".

re!Jrmamento, a crit:ca carece de Julgo razoavel admitir que essa' x x x

sentido, Por que, �ntão, a U, R, S. ampliaçôo da aparencia formal da

S, rejeita esse trotado ? autonomia - porque o Partido Co-' Isto parecerá absurdo. Mas não

Creio que Q motivo é simples.e �u�isto governa to�o a U�iõo So-
o é. Seria.absurdo somente se os

evidente. Com o axito da sua poli- vletlco de alto a baixo - tinha em 'Sovietes estivessem fazendo guérra

+ico, os Sovietes pretendem estimu- visto menos os republicas sovieticos "contra os "invasores fascistas" e

la.r o rearmamento .olemão. A prova de a,ntes da gue,r,ra do que os nova.s 'no-o uma guerra que. em circunston E
. ,., d R di f .J

bl R S S
,speCI" '''o e em a logro ias rJentárias para qualquer exame médij:o

disso é multo clo.a numa declara· pu ices que a V. '. . • previa das fovoroveis, permitir-Ihes-ú uma Rua Brusque s/n Telefone I 2 O 3
ção feito por Sto!;n, num discurso I'1ll(? ,,·'tras�em, eventualmente a ��- 'solucêo "bolchevista", isto é, total,
proferido em Novembro de 1942, que ",,,r "",te ele limo aumentada umoo

na -Europa e na Asia.

fei muito si-gnificativorncl!te cit��1) - .. '''; �'lcioriQ1. I' As circunstancias fovoraveis fo

i rem criadas para eles em Yalta, e,

I mais do que tudo, em Pofsdom, do

'mesmo modo que antes se criaram

circunstancias favoraveis para Hit-

Iler em Berchtesgaden e Munique.
,Essas circunstancias fovoraveis con-

I"tinuam
a existir. Porque as nos

'sos propóstas à Alemanha e à Euro

'pa não podem ser consideradas como

rtal. Elas não sôo nem podem ser

i 'Viaveis, como já procurei demonstrar

o

I
e continuarei o procurar.

T O C A _ D , S COS; completos C$ 680,00 Embora Dosamos no momento estar

A C O R DE O N S _ "Todeschini" e "Tupy" ey"l'dv�",..nte preocupados com os

W li""'I •
nossos �:;'JCd!)5 internos, o futuro

CQSa
.

iIIy � 1 eve rt: �::�� �"I;��case:;te!��rminodo pela

h
�

551
DC�,CniY THOMPSON

MÂNTOS E VESTIDOS·
de lã, por preços de LIQUIDAÇÃO !

o

c O R T I N A DOS

Ó melhor sortimento na praça !
o

F I NOS

CAR.INHOS
pelos preços antigos !

PARA CRIANÇAS

acotes com Viveres
para a EUROPA FAMINTA

Muito mais e informações:

Casa �. Kieckbuseb
BLUMENAU

'.�-�.-�'

CIRURGIÃO-DENTISTA

,8
Escola Tecnh.:'

Remingu;ujg
de (.lUwerC10

�o Paraná
(EX-FACULDADE DE COMÉRGIO DO t'ARANÃ)

FISCALIZADA PELO GOVERNO FED�RAL
Rua Comendador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ..

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
INTERI\J,'\T.O SEMI-EXTERNATO e IN1TRf\iATO

CURSOS: Admissêio -_ Guarda-Livros -- Auxiliar de AdministroJcão
-- Datilografia e Estenografia

'Aulas DIURNAS E NOTURNAS, paro ambos os sexos

f,ulas avulsas de Datilografia e Estenografia
Peçam prosp�r:tas

1\5
Companbí.;t de Segur"s Gerais

Capital int. real
Reservas; .•

. . . . . . . . . . . . . . • . . . • .. 5.000.000.00

.................•.
30.000.000.00

•
• F{i�f!O : TraoGportes

Insp.

'Agentes GeraÍs: SCHWADERER & erA. LTDA.
Rua 15 de Novembro )!.10 679 --- CQilla Postal, 79

geral para os Bstados do Paraná e Santa Catarina: PLINtD COUTO

...

n
Um lóte urbano dtuodo no bairro da Ponta-Auda, á margem do

rio com 24 metros de frente e fundos até O rio 66 metros, sendo um

::ido 66 metros e do outro 58,50.
- Treis co.os, (sGDrada), sitas o ruo 15 de No\'embro.
- [luas casas, sendo uma Cf' ltua Mato Grosso e outra a rue

"'mazor.G�, (próxima á tecelagem União).

Diversos lotes urbanos ó Vila Boa' Vista,

Dois lótes sitos no quarlro urbano da cido<le

Dois lótes sitos ó Vila 'J'ctor Konder, livres de er,chente.

ln formaçõe com o sr - :

H
corretor legalisada oe Imóveis, -

..,e 14S7 •

,!J 15 de NOl'emol'O, 760; telllf.-"

•.
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NICOLAU Sl:YER-INO DE OLIVEIRA'
e ,�Y ",·C;:., >',im.,... _. _.'.

ALTAMlh.O s. lHAS

PARA UM BOM CO>U;)rrfO, UM .ciG' -desrcs qualidades, não lhe será deixam o serviço .someate no verão Advo;.ados
'BOM TECN!CO [·"'�'fo difícil a tatefa de exibir con é passive! reclizc-Ios. E;CT!tÓl,'io: R. Trajano 14 _ 2° andai"

fl"J os cerunccnses I'ffi conjunto de Assim ó, que 110 dias, sob "ori� Reddencíase Hua 'Alvaro Carvalho, 66 e

Sem o proposrto ,!� n-�nosfresGr' r�ol vaior técnico. entocõo tecnico do conhecido espor- F L O R I A N O;' P O L I S

;�e:��;;�: ��e s:�:ç,��Dê c��sf��li�: l 's����:'��foe il1�!S, ;';:���e�Oj�;��:':: ���a
>

o!f 'em�i:::�t:s J:m;'��1ci���ãd� l�---------------�

cujos rei,'D;; do fc'rc;;1 t lc::1kioê"s da Estado, mesmo firm.a sendo SUbmetio.o.S a 'ireínameil

I G�alij c ,D

dos por circunstunclns C'GI'i-} dos mcis icilguiqtHlS. tos físicos e técnicos, no prcfico do ,

Qrct!.!!o-me com o sdes7'0!":i::tu cai": Conrcndo esee técnico com a co- futebol. .. : I
riccnscs pela- escolha d� Sr. Cad::;s \;pcroção \:ius 'a�lt�réades csporfi-

'

Louvcvel sem duvida' O idéia da

de Campcs
II (le!ér.:o), poro sclecie .ns e bê·:J vontcde éC3 craques con queles que tiverem tal iniciativa pc

no dor ,e preporador do repres{;:;:th::l voccdos, estou cerre que o seu de triético e salutar.

506 de Santa Cai-clj':no que def�íl· siderctum será cor ..Jado de pleno e- Numa firmo industrie! e comer-

der áo bom nome e c;,,�c;t() (k Lüto, pnru mcicr: glvrio do' futebol cio I que congrega um .elevcdo nurne Aceitam-se éguas pare; serem pcdreédcs pelo reprodutor puro

nosso "associcticn". PartidPQndo Kmi'1o-verde.' ro de jovens empreqcdos, é inferes sangue "Serro 'Alegre"; inscrito no Stud Book Brcsileiro sob n. 49.852.

das disputas do cer+cmcn mi,,,imo As- possibilidades futebolisticcs sente il1'ôuzi-lós ci pratica do espor Preço da pudrecção: Cr$ 500,00, Este preço inclue' estodia dos

Nacional. d-e SÕ'!:ta COrQ;�nO sõo 05- mais· pro- te,. que concorre para 0 __ .disposição i é.g�õg até 3.0 dles em pastagens de nessa Granja.
Foi bem acertado a escolha, ma- ;ilj�20;(lS neste uno de i9'iiL

.

j'do trabalho e OS desenvolve física- I�-------_

xima quando se sabe tiue Leléco, E' bem \P�;5j'lel que possomos i,mente dando-lhes scude e vigor. I Cole' 'g' 1"'.. o P 'th
.

além de profundo conhecedor das desta· vez superar o tecaicas dos I Perebens, pois, aos idealizadores . a r,"" L-enori
leis que' regem o "cssociotion", é. nossos ccerrimos adversários - os' do Konder E. C: O F I C I A L I Z A D O
um perfeito técnica e, como porta' pnrcncenses, impondo-lhes denotas I, Segundo estamos informados, o sr R C dLia omen odor Araújo 176 _ Fone 1192 - Curitiba
--- --� _'.,-- .. -- ! conveincontes ,

Waldemar Dewitz, presidente do Diretor: _ Dr. LUIZ ANIBAL CALDERN:i
JUIZO DE DIREIT, ,:'.1 DA COMAo,.CA' Não é demais apregocer: - para Palmeiras E. C". solicit�do por um Internato - Semi-Externato e Externato

DF BLUu,-,-.,\.'''U um bom conjunto, um bom técnico., dos diretores do Konder E. C. num ,...,... I f
- IV' �.

.

b d f' d CURSOS Primária, Pré-Ginosio] - Gínosio Cienti ico
_

.

_

' Argemiro Carvalho 1 gesto que em e me o seu er-
_

CARToRIO: JOAO GOMES DA . ; votomento o couso esportivo, cedeu
cdrnissõo em dezembro e fevereiro

NÓBREGA RETORNA AS ATiVIDADES ESPOR-! o ccmpo do bi-campeão para cs
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

O Doutor Osccr Leitão, Juiz de TIVAS O KANDER E. C. ; treinos deste clube.

Direito desta C""''lré'l de Blu'·,lena!l,.
, --------.----- ----

. Com O propósito de preparar fisi-
.

O MENOR DESCUIDO PODERA' SER
Estado de Sant.1 Catarina, na comente os que exercem as sues ati- j FATAL
fórma da lei, de... vidcdes profissionais na firma local'

F:AZ sober (lOS q';_;e ri presente' Rodolpho Konder Esporte Clube, Q-: A interrupção do campeonato de

edital de preço virem e a Quem in gremioção cuja existencia deita de futebol da L. B. O., motivada pe

pouco mais de um ano. 'lo necessidade da organização do
Como' no inverno 05 treinamentos 'selecionado catcrinense ·que in-

são prejudicados pelos dias curtos e tervirá nos psputos do certomem no

hora tardio em que os seus atletas _ciono!, nõo deverá influir no pras

Fôro desta cidade, o porteiro dos' 1 seguimento do preparo fisco e' téc- (

ouditorios levará a publico" pre"õo .·tr,� E>.:'!'r;· LI1if\O L. I nico das equipes loccis. I
OI 'r U v

!' E' bem verdade que Palmeiras e

de venda dos b'm, penhorados o .. IO'· d íoccd
•

'��iii���iii�� lirnpico ce eram Joga ores a se·

HENRIQUE TRIIJ�SS e suo m:!lner f:�i: '"'---:�"""- ," leção mas, mesmo assim, devem pre

nos' autos da Áciío Execativa Cem íl'I:,.,1 DOENCAS DO GADO encher os claros 'e treinar os seus

biiiria que GE!!Mi-\�'O GODRY lhes E REMÉDIOS quadres afim de estarem em condi

IIi,'
.

ções de corresponderem a .expec
move fiar este lu;"" a sobcr : - U ' .

d f' bl'totlVO os seus ons e pu ICO espor í
ma área de terres com cerco de.. I. tivo, assim que retornarem ás dispu
1.233 metros quadrodo" narta de �:

•

tos do ambicionada titulo de com-

.

um todo que os eXêct!t�do-; arlcH..:i-
li peãe;> blumenouense de 1946 .

O menor descuido 110 preparo dos
riram por com"ra feito o A�C.lr.·fo � f I" -

O!PAtTAIt[loIltl

W'
UD''''VU1C1D -c:oncorrentes locais, -p"àderá, ad -

$chwontz e sua Olulller, conforme � 'mente, levar 00 primeiro posto da

tra'l�cri."ão no livro N. 3-0; sob N.

.

n'� "'" tabela de colocação, o Carlos Re-

20:8�r, de g"0iótm de Imóveis désta
(noux ou Guarani, dubes que co:

'C
'06 paginas - 50 9'0'''''' - Cr. o <;,00 mo se sabe persistem acertadamen

o.marca, lo. OHcb� confrontando,; :� �o:Jntt'! r6fJmh!1150 Dental te nos treinos de seus conjunt-os
a referida <Íren de rerras, no f,cn! UZ�,,1,f; ��U1Li'ü'�A6 liRA" tompf"toS'. o mesmo .ocontáendo
te com o estr:lda qt'C do logor For I . SIU�1IR.AS S. A. com ° São Lourenço, de R'io do ToS-

tole:::o seQue para Ilekj,;"r ent e C. po;s{al, 74 - JABUTI-,. to.
- �., r. CABAl.. Que r!l precavenÍlam os mell;ore3

terms dos ,),"'feclores e o <",troá) do j SÃO PAULO tOlocados.
logor Fort.alez'1, nos }undos com ter j -----

-,��-�� :;;.;;$�"-':'E:.-.tSit:,::·,·:-::-S"'�,jf:J

:', I

! A ! �HERNAC10- CONFERENCIARAM OS MINISTROS'

,. [: O i' ,()- _. DA FAZENDA E DA AGRI-"
.

. -'_

CUl7UR� .; .� �

'.
I PARIS, 27 lUnitedl _ Os dele \dú, 27 (Meridional) - Confe�
.) .<.. . J L • .' ,

.

godG� de dez!)sseis paí�es que to- ·,anelara"" ·"oJe na gOOJm�te Di) sr"

ma":;L !",:'te no conferencia illter- Gastão Vidigal C5 M.,1j-:m:; :1:, ta

rÍQciOlui socialista, começaram hoje ç' di: �<'i'íCI;\tl!r". th dois

. a estudar o problema espa"hól, ao titulares ocertGr::lm m '.!:: Jti

'onunciar-se qué estão· inclinados .,0 vos ao eva�tomento f�' • '.;, '''i de.

exiclir ::leão diréta contra Franco. genêros 0!imenfido5 .e'"
4_ fI. ,:1ÍS

Fó;t<l' f;f�edi9ncis declararam que e combinaram to'!).." rrn,:,l",,;;: "c so

com' cr \in'1-
os. de' eqÓ$ discutirão os medidas bre a. argoni:.::açiio da li�h] de pro

que P"'��'" <�;. tomadas contra o
.

d�!tl)s éüjo exportação vai ser proi-

atual regir,'o esponhól. Acrescen-' bula.

���;;;;;;;;;;;

teresscr possa,
.

que no dio :;0 (trin
tal do Mês corrente, ás 15 horas,
no porto princi;:-�J! de edifício do

ros de Hcrrfwig Tdbe�sr edi'Hcada ��t�:::··z-�t'5lf.":"?::·'
-

_ ....,: -�<�--=-:':7";:�:';-.':i.;':

cem duas cnt;n":l! sendo uma de mo
:�

deirg ,e o ... oEtro .. d.l. tiióbs, e dpOoiSr ..
1

ml1�""s, ovc!J,.,(hs t!!do lunto 1
VJNTf. MlCCRUZEIROS (Cr$.

� ')3.-.' CIA. NACIONAL n" SESURG3 DE VIDA. E � <\10,1.05

20.0(1().OO), !!reco !lO. q!J'ln lo voo �
c p""ço, ochando-s.� O� mesmos sob � Séde Social: Av. Almir1!r.te Barroso ..,," 81

o < [farda do clel'os'tórlo Pélrticular':� Agente no Estado .de Santo Catarina:

snr
..
1'<:llllo Kleofcl. E, q!.lem nos mes � J O Ã O P O r. T O

mos tiver iftt.;ress� e Quizér arrenla

tor deverá com:Jorecer no dia, hora
e local acima designados, onde se e.

fetLlor<i a venda em praça pública
cbservadcs os exigcllcias e formali
cbcles !e(Jois. Dado e possodo nesta

cidade'dê 5!llm'cI10u, aos cinco dias

d, mê, de A<]ôsto de mil novecentos

e (JuQJ�nto' e seis. EU, Oswaldo G.

N6br,?qa .. Es-:rhrõo h'_h:rinD do Cível,

e e::�r(�'/i e asd;1o. BiuroerH1U1 em 5

de A" êê�O de 1946.' (as.1 O�car

FOGO

Rua 15 de Novembro, 1371

-- TRANSPORTES -_- ACIDENTE;;

Rt'sponsobilidade Civil bmnihus
fTransuenfes e �\"(ü'!s�rirt(i�osl

LeiNio. J ui:.:: de Dir·"ito. S"I"do com

umo (!�ta�11!;'H�o estadual 'no votar

éa Cr$ 2,00 e mais a taxa de Saúde
- C,"<Ne com o origina! afi"ad!l

r� Qqm ,do costume, do que dou fé.
lllt'""cnoll, em 5 de hgôsto de 1946.
, º Eser. Into.: Oswaldo G. Nóbrega

Quinto-feira ás 8,15
VEJAiv1. .. um bC;;lcl'J de gcr.:;hJ5

togem de terem lindes e tentGdores
t-:��:.-'::; ccr--"<)

b�OÇQ5 ! ...

liA ETEP,NA V E NUS"

Coril 1'10 RG�' Huttcn - HL�Clh HcrL'eri - Ann Sovoge." d,

Romance EnCC:jjü::::'Jí t ;viõ_!siCQ d�l:ci:"'c:'- '-'-��E

grandiosJ ::0nório ce umo lrexposiç6? dt� I· �!e:-�"""l

firme qu"" ;oce não pe::le' deixar dever ,_.,

AcorliP. CCnlDf Nac € ?A�- A},.1()!_';'.; r

tntra:hs do costume.

--: '_'OTC -� �:� f \:- •• o

oJi11er:C3na'l . � .

i'roprietcido: 1VO L ?ENAUX

Brusque -- Santa Catarina
x

Exame de

�1·�p<.1re em SUo� casa � rnili� poderoso Inse
tlclda; NEOCID "M" em'pó - à base de
D O T. Os Insetos que pOUsarem nos lu
gares tratados com NEOCID "M" morrem
iofalívelnlente Uma aplJc�çiio dura 8 se

manas. MIsture NEOClD 'M" com água;
Cada litro custa apenas 50 centavos.

Aphque com pulverizador ou brocha,
liAS PAREIIES E 'ETOS nns cns e EM mA5UlUS
i COCHEIRas. e COM REGnllOR, NAS iS!fRbuflfiAS.

100 lIrROS DE IHSUlCIDA COM I Kg. llfró

NEOCID �.�
'.

Ii

.·III1;;I�II@@��@��IIIIII.
Representante, j)�ra :Sal1t�"\ê�i:,,(\,,::: r"", ..

,
-- ,;'�J 15' de Novci'mbro -lllhflll1'l'}!j

tom í"0 processa-se um movimenl'o

p:JrC;-'" ',. cl.e!egados peçam .005

,scu�, �. ·-IS ;j�-. �rnos o rompi
",d�s tliplomáticas com

re�;.;rc,�
.

!,ora aplicar
-', " ...., o caudl

oi:

C mcnt0

Fr,ncll f.

lho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPRESSIVA

DO
simples desprendido e �;�Od:25tOJ Che
f-z de fam;i;c e;:2;·tj�)!ar.

- Amigo dos seus subnrJinedos,
soube sempre conquisla-Ios e C:\iHJU
xi-los ó Vitória; jamais fo! de.roto
co. Sempre viveu para o Exército e

poro o Brasil, amando e diqniriccn
do a ambos. O Brcsil e o EJ:érci
to ,reconhecem "seu exceccioncl
valor e os seus serviços �, por isso
amam e venerem o memoria do Gr::m
de Marechal.

- Voltemos para Coxias, 110 doto
de 25 de agosto, os nossos pensa
mentos e os nossos inreucões de
soldados brasileiros, decidid�'� o ho
nror o nome do seu patrono e bem
servir o nosso Pátrio, o despeito dos

-À suo personalidade se

pra-I'
dificuldades -e obstacu!os que encon

jéta no ambito Nacional como esta- mos no Cominho ! A esrrcdo do de
dista, politico no verdodeiro acepção I

ver sempre foi arguIa e é dific;l !
da palavra, soldado e ciddão, este Salve Coxias !

eleva-ia á c'rurc Grc�dC:5 Gc-i::U\l_T;'\Ç,KO CIVICA E PATRIO'TICA DO COMANDO
3;1� n C. AO G.Ri'.i. DE SOLDADO BRASilEIRO

á A,ss!.mçãOI foi sob seu

nernis e e::trGtcg;�ÜG5 que con:ri--
t�2m a grJeria dos Chefes f-;-1ilita
rcs . Coxias, succssi.craente Conde,

CCm�t1dD que t;op�s Aliedos t�m
puzeram derrota sob derroto ás tró
pus do Ditcdor Lcpes, levcntic-o d

." - I �

reuurçco e pOI1�O rerrnc 00 seu pe
rigoso l'egimem, que prst!:náia dcmi
nor o Sul América. Neste Ccmccn
fia, a marcha de flanco atrayés' do
Choca Paraguaio, ltcroré, lvny, La
mas Valentinas, representam desta
cados planos ele guerra, nítidas t':ü

nobres e concepções militares em

estilo dos meis celebres Chefes Mi
litares,' que, por si, bastaram para

Apesar do mau- t,�:"':ip-O, (r�e o-reter
minou Q rransferen:ia ô;:s' fcstivi
dodes comcmorctivcs do Dro do Sal
dcde no quartel do 32. B.· C., oque
lo brioso unidade do nosso glorioso
exercito ouviu o mais brilhante e

expressiva exaltação civico e patrió
tico durante o leitura do Boletim
feito pelo Comondonre daquela cor

pcraçõo míÍitar, Tenente Coronel
lrnpucn Elise-u Xavier Leal. Os con

ceitas emitidos sobre o .personclida
de fulgurante do grr.nde marechal
Luiz Alves de Lima rcolcam os mais
nobres vrtudes cívicas

. e morais do
inconfundivel cidadão e soldado bro
sileiro, que personifica o padrão de
heroi e pacificador da familia na

cionnl. Eis a integra dó Boletim li
de perante o ssoldados do 32_ B_
c.: --

feiras e sobio, pelos atitudes fir
mes e 00 mesmo tempo oricntcdos
e complccenrcs, fazer amigos e re
conduzir á comunhão nacional.

.

- Nas guerras externas, sempre
vencedor, comandou 05 Exércitos nas

componhas do Prato para derrubar
as tiranias ele Oribe e Rosas, no U·

ruguai e no Argentina e na Cam
panha do Paraguai, no periodo deci
sivo das operações de. Tuity

9�H�C e i'lierquez e Duque, titulas 90-
lcrdccdos pelo império CQS' serviços
prestados, forma, no nosso Continen
te com Bolivor I) San M.:lrtim, il tric
de histórico de Genercis estadistas,
símbolo de respeito, da culto da ge

tCs�es C das forças orrnudcs: di
ficilmente se resumirá os seus servi
cos e só o grotidão eterno da
Noção ccmponsoré o muito que fez
pelos �eU5 destinos e o formo impor
co mque a ilustrou e alevou no

'conceito universal.ViSando blrateal' o custo �as
mef'(:aJ.dorias

SERA' SUGERIDO .A ·EXTINCÃO DAS BARREIRAS ESTADUAIS

RIO; ·27 . (Meridionali
.

--' Noti créto estingundo todos os barrei
cio-se que o presidente do Comis ras estaduais paro os generos ali
são Central de Preços proporá 00 menticio sde primeira necessidade·
presidente Dutra a expedição do de quando transportados diretamente

do produtor. A medida visa bc
. ratear o custo dos mercadorias con
i 'siderodos essenciais á alimentação .

BOLETiM COMEMORATIVO

prçA ESTE LIVRO!
.�

...

I DOE;�;��;S -�VES
E REMÉDIOS

'��

i - DIA DO SODADO
A Pétria e O Exército Brnsi

lé-r"5 festejom, hoje, o figura incli
t" e 1m"ere6.€1 "lo Duoue de. Co
xi,,�, estadi,tn e l\.1:!rechol, patrono
do

.

� ..,ldQrll). Pelos -,:I(lS virtudes sin
gubres_ pel'] somo de elevados ser

vicos presrorlos ó nocionclidcde. Luiz
Alves de Lima e Silva, destaco-se
na· �",5ado hi"terico da Brasil pela
inte'rc7a de ceroter, nobreza de 0-

titf1de� e com�leto devotamento pro
fissioncl, que o tomaram o ·mo.-le!'l
do d-:lodiio- s_nlrl�d!)---éa �W1 -éf!�c(!r
n'!c!".."r�!"�:"!r- -�"'! �rl":HJff'o ,ln!" con+em

f.':Of;':='�':P.O� e d!! �:énf!I',çõo e o�m!raçao
c f - �.< An!".: fo'Qsteros �

rC''''!l S��odor, C,:msdhe;ro, Minis
tro tle Estnrh serVi\! á PlÍtr;n co

rt10 nenhum o',.;trn.. �P'!';"�t'p-_ �I,:,�_�- •• �-

ti - gll�n:�O ""...... w� : •.J��I "!I!,";.�;�-"-
�,_ iN'!) "E�-·;'1"(';�'?'I. l_,,_

ui"�{l! carreira (IN! �e

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

FE'STA SIMBOLlCA
... t.. ARVORE

RIO, 27 (Meridional) - De Gear:
do com Codiqo Florestal, realizar-se
á no próximo c'1a 21 de Setembro
o fésra sirnbolicc da arvore, ceri
monio cuja reolizcçõo tem a cola

boração. do Sere iço Flarest,JI da Mi
nist.irio (iU A�7:'�---�.dtur�. O presidem
-te �" C :m�eH"" Pereira do Silva
convidou :;:Ma orador oficial do so-

,ar ,agimlS - 50 gravuras - Cr. $ 6.00 �len;d(1de- O r0�t� 0�'�':u,;rio lv1Qd;;�'J
Iii contra reembolso DO,!.: .'� ilustre homem de k+,,,s e :r·�5.�

USI.;:'�A::' \....I.HlhH._..-1..L> BRA- da ôf_ dr. J')sé M'Ir!:ma Filh". rc-,

SILEIRAS S, A,.. . c�"teme"tb fol",cidp e que foi a i
C, Postal, í4 JABOTICA-j iniciador e r��(,l!!sor r!�co" fest'3 no

.

BAL .-. :':';10 Paulrl
_

Brasil.
".,�

.... ! II

9r("'!".�(t:�do '<:".:""o�" r:l'7,:h.. t� �; .....�� "_ '�"",.

d;' ·

...r;ndo ,.. '-.-'��nl"" .
..1 ... r!··l""·irl,,-(.'>�t ....

os "óstos .-le Te"<?'lh; (I M.,re,,�'"
sob ur,1a trajetória t'c!1ti!ha!lo ,r"
lt!t�<;

.

e Qçih�s rle�tacadas'a serviço
do imrério. e da Pátria, em como-

ções interr-os e__cmerras externos. O

-Nas "-'tos internas, empenhou a

suo le<llóo,le ,0 sua decisiío e suo

i�;i,
-

�.1!:"�JIl como p�:·il:tcjpe
n'�r�· eÍ'C- c' da Pi' u.�!ia

HONORATO TOMELlN" - OrgCíc dos "Di,Jrio� A5soc,odos"
- Quimo-feiro, 29 de ;'.:JUSto �ic i;H5 - NUM"",), '142

Diretor:

':�OR GE MANSfIEi.J:., ';:UE V1V'A NA
-

MO 'GRiCULTOit 1
UM DESTROIER DA MARINHA E UM AViÃO DA F. Á_ B_ FORAM

trono do "Prussia, vivia !lo muitos

I
EM SOCORRO DO BAR CO A:�GENTlNO

.anos no Inglar:ma sob
.

o nome RIO ,2.8 <Ag _ Nac. 1 Uma ximo ao Cabo de Sorta MJriri, pesuposto d� GC,"':;lIil Mon�fleld, que nota do gabinete do' Ministro da diu socorro de S. OS' d
t levava o Vida oe fazende.ro em suo: M

_ _. _ . _

., Túzen o
do j.,.�riminr:!o ordem, v1'1(1r, paz e, tre, torno-se llS',':i, 'ecC" ""c:o e,

_ -d" E d -d- t j' arlOha, forneCida o Imprenso, de- sair um destroler poro cq!�ele ponto
sobretudo; t()!eran.cia poro com. os ·principe Fredérs:, ,'ri ". .,:C'.. j :r,- propne aOi!. c(;ora ec. lU re or- I h

o o •• bOd' I'
-

d M-
- •.

d A
t' I;; b f": c aro aver o mlnlsteno rece I o e so IClta a ao mlstena o ero-

vencidos, o quem reconh",cia brasi- teres�,,;:!� case '" T"" ·"·:�,,t� VoJ- nar e seu .tu o "e no resa, o Irman .

d C
,-

d PdS C·'
'-

ri F A
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