
"Adotamos a politica de oferecer primeiroao rasil"
e' G meu paIs de bcrrcchc, vidros, tercambio desses produtos, p�ovendo

! as nossas necessidades. Muitos ou

tecidos, fios de tecelagem, madélra, ,

tros artigos opderão tombem ser per
ferr;o que o Brasil produz e pode for mutadas. A Argentina considero

-

de
necer-nos. Podemos -entender-nos,
milito bem e permutar n.. sadio in' seu dever prover primeiro os seus

----------------------------�------------------------------------------�

e MINISTRO DA INDUSTRIA E COMERCIO DA ARGENTINA QUER
�UE O BRASIL TROQUE BORRA CHA

_
E ..oUTROS ARTIGOS POR

tRIGO o

vizinhos, entre os quais destccc-se

RIO, l. (Meridi,onall - O Minis gentina, ora no Rio, declarou á repor
c� da Industria e Comércio da Ar- tagem�" O Brasil precis ade trigo

o Brasil. Assim, tudo podemos expor
tor. Adotamos a politica de oferecer

primeiro ap Brasil, esperando ser d�s
tinguidos com igual tratamento".

Gnering o RibboutfOpp
,

a pena m8Xlma
I

".l(êuoe",le o gabinete torco

NUREMBER� 1. (��e4-(tr. mar, Schacht, barão von Paperr e r· - J6 foram anundadas varias sen- bancos á espera que 05 trabalhos re
'

Estão incursos neste todos os ac_

.•ente) - Damos o seguir os na- Hans Fritxche fol'am al)so(vidOll. ,tenças. Goe!ing, Ríbbentropp, lei- comecemH :, dos que, em conserto ou acordo com

mes dos reus julgados pelo Tribi.inol
-

tel, Jodl, RosemGerg e von Neuroth � outros pessoas parhcipcram na coo-

'nternacional estabeleddoc pelos a- NUItEMBERci, í. (france Preu) são conhecidos como culpados em to
.

NUREMBERG, 1. (Franee Prass)' upçõo ou execuçõo do plano eonser

fiados aqui, por grandes: culpalida- Começou es�a ma!,h� Q leitura dias' das as quatro príncipais e maís gro
- A hora em que foi suspenso a; ta�o ,ou complot, tendo o objeti\'o �

des {de aGOrdQ com os incidencios' senhrnças 40s criminosos de puer 'I'e5 acusações Cevantcdas contra e- oudiencio do Trlhunol, dex dentre 05 f cometer crimes contra o humanitio
im qllGtro culpalidades estabeleci- ra nazistas propriamente ditas. O ex .Ies. Hess foi reGQnheddo como cu! ,que vinham nervosos, já haviam to- ; IIe .E lambem de ter conhecimen�()
das, pelos juizes aliados): 95 E.ilitêS vice FulJ.rer .marechol e ministro Her pado pelos dilaS primeiros graves a_I modo conhecimento das- sentenças desses planos para cometer crilft<!':
atribuídos são: 1 • cOII,plraçií'o iiô mOllll Goering e o ex-mínlstro do cusaç6es e Doenítz foi plenamente absolvendo pu 'flndenando. Funk de foerro- e crimes cofttra o Itum�
plÇlno porá a guerra agressi�o; Z - Exterior do Réic:h Joac:him von Rib- cuípedo pelo segundo e terceiro 0_ (ai <I vitimo a ouvir o vereditum. IIid04e. abandona-los, ° ,que será
EiI'ni� confrel Ir pOz; 3 - crimes de bentropp foram cOlldenadOl 6 pena cusoç5es. atenuante. Segundo grupo-crimes
guerra; 4 • crimes contra a hllma- ",6ximo.

� NUREMBE.RG, I. -(Frollée Press) collfrclO' paz: por preparativos de
"idade. Ribbentropp, Goering, lo- í NUIIF.M8E!tG, L (France Press) - São os seguintes os quatro eepl- trirro .agressão violaçií,') de tratoel,'
semberg, Keitel, Jedl,: 1'011 Neurath,: NUREMB!II.G, ,L (France PIeIS)' - Kaltellb-runner, F.oncK Sauckel, tulos da acusação dei:críminados pe- e acordos fi compromissos ·intemoc'o
um, dois, tres e quatro. Roede" um _:_ Von Popen e Fritzc:he fora", eb- Se)'s 'nquort, Speer, Bormanll, Stei- tos, mi"ist�ríos publicós afiados contra ftaíSc. Terceiro grupo-crimes ele 91tH
dois, e tres. Wilhelm Frick, dais, solvidos. c;.:.ntilluam a ser lidas as eh.. r e Schiroch foram reconhecidos 05. grandes criminosa� cfe guerro: I-ft!. .em aposiçõo 6$ eenvenções b
tres e quatro; Walter Funlc. dois tres sentellc;as contro os grondes crimi culpadas. Acredita-se que a maio- pnn1efro �t!Upo-eonspJrbção contro f Haia e Gellebro." QuortOl grQPO-E'ri
e quatro; Seys, Inquort, doi., tres nosas de guerra ,com a ellumera- ria ser6 GOndenada 6 morte. a paz, p'allo cCllleertedo ou complet. me! contnr o hUmClftidak�
e quatro; Albert Speer, Ma-rtin Bor- c;ãa dos principais crimes de que ;-""",, i
monn, Ernest Kolten"br.llller, Hon. foram acusodos.
frandc, tres II quatro; Schirach, Ju- NUREMBEltG, 1. (Frallce Press)
luis Streicher, quatro;· O� reus Hial NUREMIIERG,'. {Franco Pressl

- O conhecido economista Schacht
que dirigiu varias anos o politica e-

conomica e finaneeir'J do Reich, foi
considerado isento de culpo, sendo
absolvido. Ati og')ra fpram absolvi
dos von Popen, Fritzche' e Schacht.'
Anuncia;se que serão póstos em Ii

I berdade fogo que túmine a 'sel$Óo.

lo
SR. NI"!.EU RAMOS VEM R.EA imCULANDO OS ENTEHDIMEI'I-

NUlEMIlERG, 1.. (France- P-fess) ,TOS PARA, A COLABORA Ç,ÃO DA U. D. N. NO GOVERNO
Dir�tor: HONOItATO TOMEUN - "O'rgão dos DiáriOs Associados) _,. Ap6s a dedo ração do 9roo d., "

,,'

_

Telefones: Oireçã:l- e Gerencio, 1092 - Redac;ão: _ B91 culpalid4de 'dos, acúsados, a allCliell llO, J. HAeridional1:""_ No tarde t fe a diret(lrio IIacionol do �do
ANO IV - 'CA1XA POSTAl, �8

.

NUMEJtO, 764, cio foi suspensa 65 12,30 horos, ma, •
de o�te", esteve movimentadissimó', I. que, na sua rt;uhiõo tle .��'".

sTA. CATARINA"": BlUMENAU, Quorfa-féiro 2 de Outubro ele 1946 os acusados permlJneceram em seus o gabillete do sr. Nereu Ramos, que feIFo, traçará a ttllho que deuta
-,,,_,. "'} agora o fÍ!lura ce"tral da !lP'(erno ., segllido pela U D. N .

.,
,

I e chefe virtlUl! da politica ofi

A'
-' , d"

'.

I"
,.. cial brasileiro. Ele cODtinuo empe- Rro, T. (Meridional) - Diante.

"

','
.me:;3'a,_ a,'",' or

"

em ,50"cla e um' ::::�:t;apar;:��:::6!tec:'OSa e:� :ci�!���:'d:o;�:�:; "::��;��r;�_
� . ,

I
são. A suo ação vai-�e farendo sen- tendime,nto� com o gOl'erno, o sr.

d'
· · tir 1111 sugest60 de novas pOssifl.ili- Dario de Almeida Mooolhi!es ""�-�"

at�\nt;_
'

.
O a prop,la p a t r I' a! :::e::í:�:fos��;:. ;:::�:�::� ::>::�;7h�;��:��::��2�

gabe;rG, por sua ver, esteve em con .;a.. Delta· forma, ao aue roorp.ce. ti
____� �____ fe.endo com as .�preSf!ftfante! de cou preiudicedo a Indicação tio <r.

varias bancados estaduais da U. Donie' Carvalho paro o Mni!téTio

CIVILlSANOO OS' 'NDIOS, CHA- D. N., nume espede de prepará do Faze lido - pOsta iniciolmellte re

VANTES tivos para uma rellrtião na sexta senado poro o "'esmo.

PORTO ALEGRE, 30 (Meridio- deve-se to_r diante da sugestão do ,feira do diret'río nac'iolioi. Pelo'
DOU A prapasito das declarac;ões Ir. �-gamenOll Magal% afirmou: I R.IO, 30 (Meridional) :- A cara que o.bser;o-se, os c�pjritos � U.

da sr. Ago",enoll Magalhães' e 11m �Prefiro manter-me na .u,Rosição 011 ' una do S. P. I. que vaI encontrar i D. N. palram ItU mte.reno maIS ob

vespertino- cari6co, -sugerindo a en- terÍDtmeftte' feitau• , se 1I00ame'nte com os Chavantes par jetiva ou seja menos apcixonado que

lrego do Ministeria do TrabOlho 8

'

,

,

tir.& lias ,.ióximas hOTos, rumo 00: no ultimo semana, que foi sombria

l.uiz Carlos Prestes, (lu'l'imos o ge- PORTO ALEGRE, 30 lMeridionoll ,
loco! da eacontr�.

•

�rll II tc:001ilQo. TodaVia, 'SOUetl

Aerol Gustavo' Coreleiro de Faria&, co. � O sr. CiJon Rosa -interrogado CO i
IlIOIIdonte da 30. Região Militar, mo havia recebido a slIg&stão do sr.

q_declorou: "Prefiro aceito, a su- Agomef\D1I Magalhães á um 'I'esper.Minguem
gestão como ironia ou sarcasmo, li tino do Rio, sObre a entrega do

Mi-I •.
"

_
"

-

COllsidero,-ta coma. mm,e de, ',e,sa,' p,a-
nisterio do, Tro,ba,"lho o LIIir, ,Carlos" 0,• ; C

trio." Indagada sobre se conside Preste5, rOlpOlldeil: " Tenho duvi-
tclva � �titvde como �m atenta das sobre o veracidade da v,,�o O· SR . AGAMENON MAGAlHllE S FAZ CLARAS AMEAÇAS AO PitE
do ós finalidades do mDVI",entD de de h�ver o sr. Agamenon Moga1haes i,

-

SIDENTE DA ItE PUBLICA
29 de Outubro de 1945', respondeu: sugendo o nome de Prestes pOro a

. ,

"Atentados como ti de 29 cfe Outubro, pasta do Trobol",? Se procedente ReCIfe, 1. {Mer;dionap : Estó desses termos, ninguem alterará

já teem sido praticados. Este, no _4 noticia, eu eliria qlle o sugestõo. c:_a�sando s�rpreso �os Clreuulol pc logka dos ocolltecimentos".

etltanto, otingiriO ós reais cio auda seria iIl1POtriór:ico, pak, a sua ..�o- ;
iltlco$ locaiS 0_ ortrgo do sr. Ago-

tia.H! nlio COlIsideraS5e a sugestóo lha constituiria i lima ameoça� á or-
meltan Magolhaes, n� qual (oz do O GENERAL EISENHOWER FOI

COfIIO pilheria de mau gosto." Per- dem s"dO'I e um atentado á próprio fas .ameoços ao. Pre5ld�nte da Re- DESCANSAR NA ESCOCiA

fUoto4ó so"'r� qual ° etitud. que pafria'" . publica.. O ref:"do artigo e!,!re, ou
.

' , tros COisaS, afirma: "Os ultlm". r't-

contecimell�os devem setvir ele liçõo
.

e mais adiante diz: " 0- P. S. D.

I não teme os p,leitos eleitoraiS., queSÓ lpoderão coI0<0r os problemas
politicas fundamentais dentro do pia
no realista . Ser ou não ser f,'lra

j
-ANKAIA, 30 (france I'ress) -' ,mente o situaçiío criacló l',"m a en

I,O ·_gobinete' turc!l. vem ro!alisondo. 6 I't�o da segunda nota di"lomatica
"Iorioc tlio$, reuniões excepcionais_ sovietica sobr� o necessidoel� da re

t'rofo-se of\dolmente da prepOra I'isão �"S acordos d�. controle dos I
Com _"oções de contobilidoel�, boa coli9r�fia, datilografo, ��con.

liõO do nOVO orçamento tio lI.epul>lico l>ardaneJºs, foram objeto de Dm'plos tra colocaçaa bem remunerado. Da-se preferenclQ a pessoa qUe Ia te·

nros o que aéreditoc� é qUe O! ques tr6cas de pontos de vista entre 0$ nha ..rática do ramo de transporte. Os candidatos aueiram dirigir-se é.

,iões_ '!Ia politica externa, principal membros do g�verno. Ruo Sôo Paulo numero 20.

Novas perspectlva's
.

para a coaJlslo
politica

o QUE DECLAROU'o INTElVENT OR' GAUCHO SOIlR! A SUGESTÃO
DO 'NOME, DE tlESTES PAlA OCUPAR A PAS,A DO TRA.

IAl HO

AC&A-SE QUE fSTA' SENDO ESTUDADA A QUESTÃO DOS
DARD ANE'lOS

BERLIM, 1. Wnited) - O ge
nérol EsenltQ",e, e comitiva tomo,r

destino a Escacia, 6" dez !.oros e

quinze mill\ltos de 'hoie, partindo
do aerodromo de Tempelhoff. O ge
neral Eisenhower opr.ovei'arcí algumas
umanes paro ceçar e desconçar.

llO, 1. {Meridiolloll - Em"nr.. n

U. D. N.'!ó se Ilronanciosse �r�
a sua atitude futu'!J em '''!''cii" ��

noverno, O opinião po!itic:o ,l,-tJ.,-"
I! coolisão é que a mesmo vai sendo
interpretada ,oh dualá aspécto. c,,�
forme ,o "lona fede,ol ou "oó"..d,
No primeiro coso tudo indico <lU"

haverá uma trégua palitica Ctlm "

pre"alencio das questões do o"v,."'�

IJU admini.trt.u;ãn. U m m"t,)H�"
dir que lião pode-se esuerar-se 111m

."e.aré a 1"11(.
ateelmento.

ponto marta no narticiDCIcão ri� II

D. N. no esperada recomposiçõo mi
nisteriol, sendo que no"itM " .." i.t,,·

de projeção lia DOrtido monifest."",
se abertamente favoroveis a irl" ,�"
U. D. N. poro o governo. tudo ,...

�n"endo tle """OS qaront;os of"
.

recidos pelo Presidente da l!e.,,,hI;-�,
'Qssim como o con;unto das pOstllS
que fossem reservados ao partióa"

SUPRIMIDO O "CHINA SERVICE

COMAND"

Auxiliar de Escritório SHANGAI, 30 íFrance "re�sl -

o "China Servrce Comond", org'lnrs
mo de Iiquidncão do exercito OIl"I!!

Ficano na Chino, foi suprimido, o·

cabo de .ledora. á imprensa o gen"
rol Alvon G. SiI!er.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A '-!C:.â. !lL(j�·AEi'IAIjENSE OE CES
;. �.;.�·:'�S. crn sua reunião de hoje,

\
Poucos dias nos separam do !toro

1-1, em 'que' no c5t�di'l Dr. Adolfo i

Konder, na capital do Estado a nos

S!l r'!2r.:rel':€nrúc:Oo :-r.':!�.�n1{i dr; h'rebü!
extrairá no Campeonato Brasileiro
de 19/"*5, tendo COulO adversa rio o

selecionado do visioho Estado do Pa

1 -- D,;';�'::r:ninGr o reolizaçãor no

". :';:'0 éc;niogQ., dia 29 do cor

:.:(. :10 ccmpa do Pchneircs E. C.
-C.·l:c'" ,'/) Ccmpeoncto da Sequn

.... 6,·,;,"10 e;:t·re S. D. VASTO VER
l!é e C. !L FLAME:-lGO

? -- Dc,j·)nm oi seguinte. cuteri
r,f - 1':5 c <::'!!Xa:are:; pore o ioga cons
.... "., ,J;, ;��m ncimn : Representante Oxalá que possamos disiludir os pa

, L. B. O.: - Carlos Pcssonij ;

rcncenses da suo impressão de que
: • '';·t_:--., - S,LadnT Lf�i'!IO:;; Auxiliares son:os os eternos Ufregueses".
�; ";"':1"1']:' .o serem desinndos; Bi-

�

A (.;:mi�un�o dos eSl'-Of�htos CQ�-a

''---:rJ - "'","'("�rcir') cl�} 5_ D. Vasto, rinenses estão em Lclécó e, esta
'.. \l"-:"�''?�ro _ Tesoureire do C. mos certos Que ela corresponderá a

·:-!-':1.t;'�·WC. expectcfiva, se o "(',SSQ selecfio for
__ o t��·:--;."I!iOr "iS seguintes autor; 11 fvt'(II C�!ii iib:'1 p t:�"0) c(J�r-rr;�"

. _'c- �"'., o b'1o cm;�tcro entre çóo das responsabilidades que tem
......... , " r: p l'1:'!!O �A�.!dhr F. f';:�"-l H:-:::'"1,'(;

�r;T() E AT! HICO JO!;l>.R;:.O
['mwJr,o t�A RUA DAS PAI_- I
MEfRAS : pr ;ccur:-::,,;5�s do futuro. A� crianças brincam

nos jard.ns, e, 50::- domingos, é como si em cada
Encerrando as disputas da zona B

I
rr sid ncia houvesse uma festa farriliar. 'Assim

r"y;"b ;r- htebo! da L. B.I é h, je cr'�, -,feito. E r.manhã ? Dentre tantas
-.. Preli'Jrii� dnmin<!o l'roximo os

I
cr iar:, :'"ij'es hoj " todas terão a poss.oilida-

0.1<::,,;..1"5 fl'!on"es do Vasto Ve-de de 6;' ". educação adequada, que lhes ga
trsus At1et1cn OCBrnrio, em ,llsr'jtn a L. .

,-". ".' uro feliz? A resposta é simples.
') - p.,q;"nr (11�t" ro"l� �pet'>Jw--:: \ '"1 comr'eono+o de sue categoria, O s

-

..rr-; de vida é '.t gu,�rGião da lar, o sus-
r: ne; r'" ;1'<:; ..� .. - -�'. ��r"�

_.,
�'ldo .!> v"lor de,tas duas re"re- cr L. ,uk d .. coe"ão áa famí!ia. Para a real i-

,_,-. .J �,. et"Cj. 5"'111 r. O'!'1lté e Car- "'r:ta�ões. esrero-se um futeb!)1 S"ri:o za.�::;,:: '.:lo se!..! :-lcgll.fO de '\�ida escolh� um � Com-
t' .. -.-1'. P. .. :f-"" r�lI......t:'rthl1"';�p.nte Oif�- 'm t�cnko e fnrto em fqnces

cOr)a-, J?8I:1',,: que ji f: ofereça todas a.s garantias mo-
t .. ,. n b._�"'rt'"J..,,"t do De�or1ome ... t(\ AdeM I "'es de provocar scn�(!çõo no a:::sis

J rat �: f�nar:c..:irus. Nê t� easo está a uS:ÃO
("', ".�'h Lha, poro Delegados da �encio que certamente será nume I'PAULO". uma CompqnÓlin genuinamente bra.I R. D. iunto cn Con<lresso ée rasa. I s;1e r' f;_"ndadn em 1'.120, e' que protege, comf ;"<>1';."'0. ""rte do Cnmt>e�noto Es- Se não houver nado em contrario

. _.

,.-..t,.�! ,l� Atletismo de 1946, prama
... loca! oara esta peleja será o coO:! ua:; apó:lces, nú1hares àe f"mílias espalhadas

,,'A,, ,,�IIJ Ferlp.raciío At!etico C'lta- "o da Ruo Duque de Caxias. I
r;'('"�",, f.l realisilr-<e na cooital da
!':-!-��"'. "0' dias 28 e 29 do cor

f'"l�,f'A_ fk-cr;1do os me�·:r.os credend'1-
,J'1:; ;"(''''''L em nome desta ligo, fo
'T�I' r�titictJr e retiHon inscricões de
r�·í 4{."':- � re�ohrer torfn� as q�estõe's
" .jH:dr.s oue porventura surjam no

"-·'""curso dD m�ndonado càmpeona
to.

.

- C"mllnic(Jr .que seguiram, !lo
ic ""I ""ibus es!'ecinl. rumo á Cap
t"í tio Eot,,&o, os otletos comoonen

t"C ,lfl D",leC1IJciía do Denortomento
Arr"ti.:o desta liaa aue disnutarão,
em !'!or1nncnn!is. o Comoecnllto Es
\''1,1",,1 de Atletism(l, promovido pel ...
f. A. C. "OS dias .8 e .9 do

.[)I<:rl!>· ,I,J",�
r>(IQTI\I.\

11 - Poro <conhecimento rln� int..
·�es�lJdo�. reno"l"",'l� Q �uh:rktJ:ciío fp'
: � PM nO("CQ RnJetim onterin.r. q,l<3

&n.""" rif�-ln< os "mndores José Ao
.�!':') �iei!i, <>ciUn M"noe! da S;I""
t;_ u�1;,,: J)�rp;rn_ Ant.onio J. timQ�
C�-�'�(l !'pr"h., e Antonio dos S,,"
t"'::,:: .n�rQ C'omnnrecerem ár: fI.'.J: .... -

óê� ,.J:"1' T, D. D.. i\ rrim�ir� ,.. ...

'P:"
*
.• n·'h."l"hro �f'"::,y:..,., .... � ::-'Õ ,1...

"i't ..... ". - 4 ,t1'l mr��"" -:-":! 4e '(\ ,

rt':�:- 'n �p.r"", i"J,....�,rIr'!� n�.I'JS , ...<�t"""i
r .....:-� -"'ro'I'pti�aSr ct:J ..... ;.. ··,..-,,{I'!'i "1\ -C!')-
�á" ,,·.,�ileir� de FuteboL

___
1'.........-

_3......=__7......1.........5..,''''0..=....&..% .........1.......... ç...""""'""";c'"'n.:..·.......f_�"'--'�'"""'··;;;.��I 'Y""."'a"'t",,,,,,,r-:..�""_,---,-,-__ '_'··:.c"c-�",,,",,,_f 1'........ _ r:!"I':"'�

... '!""""'::-"'r�.e;t; n� ��1'<:��::11,") domin
,..::� � "') �n é-:;�r:-.�to? n� C!'O'?"H!O do
--r �,..... ::",., .......,'!'-f'\;-'r .... ·�te da L6D.,

....
�- - r.s (',-f.:�H�: /\!'!"'::tro _ Arnoldo

f
-

.4' li ·!����;'"'I�.G.r .. r� �;,r-;�t�.') _ fi �'Gr�m
/ .• - .... ,..,J._.�� c,pt·"'�e�..:c, _ \P:,!,JC'T.�r
r - .,.,,�.�,,": P':!r�,:�:·:' .. o �'3: d(5�::n�
<J.,

•

�- ,'".. �,_'�-!I...... _
.. =,", �p u.,.,., ;""�f1 (",

-,-- �f _�":',••� .:. k; ,":r'(:-:;'\ ri""

r.; - P ..�I!-"r I"!U"� no f:lLf_do n
T" .�� ,lt>- c::: F. Gh/"";...,· ç:")_; p-'{_fl:r\]'�

.... - .. �-� .... "',..--..,-� ... , tJ O n(!':;Q n .

.

.; ',:_::-:= \' '�;.:h���:�!;�.��� :: J
! '.- --.'_ ,_._ � ,e. r-_ " S. F

...... � .,'... 0 ... - J,.t"';r!" .......
r ..........D ..1""'0:> r,.,.t",.

.
.

r� ('I .. ,-"� ...t:I,.;_� •• -4- ....... :1U(:

r·'"j '''r'''''''e::1!r: ·qficiQ.".

Dc:.FARTAMENro ATLETICO

JUNTA PES-

D? C!H:e que defcnderé o nome

elo fut"bcl de Santa Catarina, Le
léco espera �')d�r desincumbir-sc oi
rescmente da tQrc:fa que lhe foi

E' b",� vcrdcde que n50 foi dedo
no "coa;h" catarina�se o tempo indis
'c·�";:�V;::·; e ne;e:.�o:no pera o prcpo
.:,,�ij() fHc!! e em conjunto dos �t!e
�:-s ('"o·n'_'Qc.'3�'í::;:.. m

..,..... m�r:r:-:D nsr:f:11
-HflOr.;;OS que a Sefeçãa 1:atoril1ense

. f·:nó boa figura na jorncdo que se

�C�o)(ima e, ve<1d1a ou vencedora
l�;��r.5 o e-rr-: -n"O po!';suid3 do es

-:r�tf) de f�.,nfr!1'�·�rn�7.(!'t;õo{ coro que
':� r'oss!veis nuvens oorvcnrurc exis

- .... f-,..� p-;-f-rt: r-f'ar:r-crises c. pc.rl'l-
-·"�I?l")se5 :";::?�a�l desaparecer para

"'1GEMI"O CARVALHO

'IÃO JOGARAM AIMORE' E OLlM-
PICO !

!
Estava marcado poro domingo ge-1

l' manha .0 confronto das esquadras I.� W.o!ley-ílolf do OiílliPico e Aimorl\
'1 d'SDuto do Campeonato orie"ta,f�
"'O Oepartomento Atletico da '

..

'. D., O que nóo foi levado o efei
-� Dor nã� possuir O clube da Gor
_,� uma equipe 'desi:a modalidade d�

, �porte.
-----------------

ADVOGADO
'1]a 15 de Novembro nO {F

2° andar - SalDo 1
""lifft>io "A ('anHa''';

ANIVERSARIOS

ACIUO. ACACIO PEl!EIRA

Transcorre '1,'" ':_- � ,f� hoje & r

OPE:IIArr._ES __ ri"'"

O"p ,..?
F S P E C I

Quarta-feiro 2 de. Outubro de 1946
-���= ��==�==�----�----�.��.�.==yw�=.�-.�--

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um

Agente d -sta Companhia e consinta em tstudar'
COm êle a realizeção do seu seguro de vida,
certo de que temos a apólice que lhe convêm-

DIRETORIA

Dr. José M9r1a W1lital:er
Dr Frasmo Teíx(éra de Assumpção
Dr. José Carlcs de lI'iacedo Soares

wr
I- ,.SÉDE N0 330 SÃORUA DE NOVEMB"'.O5

niversario natoli�io do distinto co _ !

DR Z I Mvaíheiro sr. Adlio Acodo Pereira,'
··'Z<1'e cirurgião-dentista resi-

••',. "" e1:1 Gaspar •

CIRURGIÃO DENTISTA
RUA JS de Nav. 5951D". ARNOlDA P. DA SILVA BLUME'NAU

Instalacao de Raios X
�

PARA RADIOGRAF!A DENTARIAS E DIAGNOSES A DISPO

SiÇÃO 005 SNRS, ME'DICOS li DENTISTAS
------------------

," .:;'1'!! na data de ontem o on;

�,c"ri., natalício do exma. sra. I
'r A 'r,/r.!'] Pereira d",' Silva ,es;>o I"r:! éo' sr. Elias Pedro Pe,eira, s(!r�en

I to do 32. IL C. i

I r. ..•. " Hilda Z",k··.�'·
I '

..'IInr.> A2H.VC IP,,;, "'.'�... �;-<.,.�. "rL�l''Iír-''' ... ..;JI"

"'�ná
ont'!!:M .4 -

.-,-� i.!: § '"'":

Q �:-:iúH j
�il

.

'-i ';-.�,,'\�

.!EX-FACULr· DE COMÉRCI!:
F1SCAU7 JA PEl.O GOVEf;,';'

176 __ :,-�<. � ,i!? (ur.t;·,fl .•
I! iZ ANIBAL (}"L' .'-_;U':fi'

. \! _ EXTERt·JATC; ,;

I.ue. C�rnfl"ldador ArCl,'lIf
D,r.... tor· f"\r

I IHTERI-.lo\T('

,CUP.SOS Admís,o" - .

I

·":t-Livr05 __ . :'!_ ;�d;>:",
.

·-lrniníc· �õo
.-rofia e Estoj:. ,""

'." TIIP1>.IAC ..... ,
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P.rrttdarjos OI comunista.
socialisCa. f...�..ii ...���s

(j GENERAL ütl.iAULLE INSISTIU Nh • '.' fi I ".';Áj IJÁ L.EGISLATU

RA COM Ú";-" '_, ,h ,.!tAS

EIINAL, FRANÇA, 30 (Uni! ;,'l
- O general Dega"l!e insistiu onl"m

de .c- ",:'" de que Q I

'7' �,._ .iegi�atura ,

"uas CamClro' e l El(ecutivo :,
tonte

.

fortes, co ;; J)l'ffe a C

(� general ',' .�� .J,-,uHe recordou

:_�s da resh(�-�.i ja 005 clemães,
:_,iu ir(n·J_J{.:·:,�:�·e as o';irmações

."rio ,as quais ,de alimer.ta idecs 11.
r; <::HS, por SI mesmo, A esse

'cito.. disse que vemos com dC5.
,e: iJ,sco as imputações de cer .

s pesons que fazem de que temos

-<." das

:�'��os pessoas e;: :.' cr."; '.�"lQter�m, a 2.
.,--tir de 18 de Ju;;1C, P :!li""'go e

'''u8rlices, ;"t �-,,'ie5 e insc-
-

Q;tos, que pro"",-h"'",-se cccbcr

I';0'" a independendo, a integridc
, e os direitos ela Frcnçe .

.'

tituiçãa s Unidos,
ccmpensoc.ic
Iis:'''S 4(." ....

tomara, !..:i'

lo povo tr" �r

dum por 1-,;
MOgllo:.
nitto e �i)�'.·

'.

mi$�os e soei.
Jrio; numa

foi rejeítcdo �'

·.10 do refe�er

priméira C<:rt
·,·,temente eomu

. No di$curso dr>

"

LI \/IP
� SEGUROS r:: 'if)A E RAMOS

,Mmironfe Bar �(! nro 81

de Santo Catarina:

•
J O Ã O � O R T C

"Iii 1S de No>'mbra, 1371

.� TRANSPORTiS -- }CIDE�
';; r-�\)onsabilidal!e C' ,ii Omnibus

(Transeuntes " Transportados)
'm� � lIIIai

�u[Jf' S r'!'f:!a!b.,.{ ��
C� I.NICA MÉDICA

CC' \CÃ( - ; ',' ••tAO - FIG/",C - INS-ES'
-UI :'.1AT;:J�O - DIATER�\.� - RAIO:;; .1\

-- CARDIO,.RAFIA
.e e ·,...:lcncia:

mA BCM' "ET1RO, J"!
T ,\ S: dw 8 '5 11 e d"; �(

"',;0''''''''''''''"'''8
-3,

'!1.1\
.-"_,�'.

- 11)1\::;
':LETP.O

'::', IZ5!S
,"oras

que a poncada mais forte Jodo

por um animal é o golpe da bGr

batano do baleia, seguindo-se
o coice da girafa e o golpe do

pata do leão.

que, s6 pelo roçur dos moeda!
umas nas outros, na circulação
do dinheiro, calcula-se que o mo

do éi�ílizodo perde' onualmen
te uma tonelada e' um quarto
de metais finos.

que a ponte de Yunan, no Chi.

na, todo feita de cordas e lXrm
bús, é tão resistente, que odes

peita de medir 23 metros de
comprimento, suporto perfeito· 1

mente o passagem d.e pesados co

valos com grandes cotgas no

lombo.

que, embora pesando menos de I

me\o quilo, o corcçõo hum"'jno durante um dia de otjv;clo
.

de normal' trabalho o bastante

paro produzir a força que se

ria necessaric para elevar um

peso de 75 quilos a 330 metros

eltura .

que, entre as flores, os mais I

perfumadas são as broncos, se

guindo-se os cor-de-rosa e as

roxas; e que esl as ultimas tem

o perfuma mais suave, sendo

entretanto, 0$ de cores mixtns

os que exalam perfumes mais

penetrantes é durodouros.

6 que, o'té o século XVII, comia
se com os dedos: que o grego

Plutarco deixou escritas olgllml1�
reqros poro faze-lo com çrnçq'

e que, nos benoueres !,rcºo� "

romanos, de meia em meio hOT·?

os criados noresentovcm "G3�

lhas com álJua morn« ""r� c'

comensais lavarem as mãos,
,----------------------

f'j
·1' com Cr$ 500,00 a quem indicar

f, boa caso poro aluo", _ N"IJ ele"('

�. ser distante do' CEntro', Inform!l
.1 r;;"s 00 Hotel Boa Vista, quarto n

23.

j��_._-----_._'_.-
Uimer l..aUront

CORRETOII

Ii_
1_ ..

Ruo M�rànhijo N. 2

----------�-----

VENDE-SE

Umo Caminhonete "Plymouthlt po ..

ro 500 Quilos t!e carga, e urno Vi·

i traia "Brunswick" (.{jm 14 discos.
!

- Trotar no Hotel eoo Vista.

BUJMENAU - Ruo 15 de Novembro, 1236

Endereço Telegráfico: "SATELlTE"

Foz todas as operações de descontos - Empréstinws

Custódio -, Cobranças - Depósitos - Ordens de

- Ca·mbio

I'ogament:>

Carteira de Ctédito Agr1ca!a e Industrial - Carteira Financiamento.

I\gêncías em todas os capitais de Estados e principais ,.raços do po's.
.

C0I'1'espondentc5 no Exteríor.

A·
ASSEMlllEIA GERAL EXnJ_u;;Dí;�ARIA

São convidados 0$ Senhores AeiOI.Ltu3 de5ta sociedade para o A,'"
:sembleia geral exiroordinórici à realizar-se ..o dia IOde Outubr.o pró;;;,'
'mo ó-s 16 bQ1cS DÓ Solõo do Teatr o Ccrios Gomes, paro dalíberGr sote"

Q seguinte ordem do dia!

1 _I Àmenta de capital
2. ) ASSIIlltos dive�sos de interesse da Sociedade.

I!lumeriou, em 24 de Setembro de 1946,
S U À F A R M A S/A

WALTER. HAUFE
.,

WERNER. KEUNECKE.
Diretores

Cbamomos o atenção dos Snr s. ACÍJ;)nistas sobre a disp-osiç i'_'
artigo 18 40s estetutes . s;)dais.

laterrnE ôiaria de M. L Ar;; '�o,.1"

(MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)

TITULOs. DECLAI�A'l'O'RIOs - NATURALlr.:,é

Encarrega-se ie iluaiS{Juer assúntes junto f.

partícões públicas de Bíumenau, rl'{}Iianóp<l�s, fi:

ladeiro. São PÇiu10 e Porto A'égre - Ass!stenr.ia ;é

ESCRITO'llIO PARA O .VALE DO l'l'k:l;

Rl1:t 15 de Novembro n? 415 - 2° andar 5:,10;

t .,Ufa. J'"A C apital" ) -- B I.. U .àl E L.

...:(1

01�JP.I"ESARIA
1'n:1lT ·LER··D·,I:�� GVlI .\&1....1 '. 4.

Ruo 15 de NO,vembro, 1.340

li'!ui.;,. á preços red�zidissimos o seu estoque d·· t' �é, s d!l

-oum,· ,:C\c"bo de receber novo sortimento de relogios por.., é;.'�; .. '",s e

-'lvoihp.iros. Tem sempre novidades em objétos para f.rc" ouro,

'r:.ta, etc .. '.
,

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS
..

O:idna pr':' "ia

VEH)': SF. l'M TE"RENO A POUCOS tMNl);' :::�, 00, CENTRO

CA C!DADE, sito éi ruo Pcrnibu, com duas frentes, ""mda lI:na de .13
-"ntm5 -c lJ <'l,t;o de 40 metros, proprio poro C';'.'(I . .'(!- rnoréldia - PREÇO
r::: OCASIÃO, A trator 110 ruo 15 de No"cml:!ro, n, 1436, ou peb
'defone 1423.

.

o F I C

.URSOS

!2IiG Comendador .... rcújo 176'- FQ"c 1 '9'2 - Curitiba
Diretor - Dr LUiZ ;\f\JlPAI. Ci'1 DEr<.A�i

Int'2rnoto - Semi-Externato e Exlernn�o

Primário, Prô-Gino'3ioJ - Ginos-io/ Gjentifi(-�o_ - EXGme de'

admiss·Jo Ern dezembro e h:�'.·'ereiro

Aulns DiUí-�Nf\S e �,lOTI JEt·JAS

'ara ambos os sexos
----------,---_.--

HE.

QUARTA-FEIRA ás 8,15

John Abbott - Mari Me Lç')d e LLoyd _C:;rri�an c:rn:

"O S C R I M E S DO D'\. V f R N O NU

A morte ataca no eSCllrCl ! A neblina de 'Londres encobre os se ..

'1rcc1os dos Qssassillotcs mas d;scuti::!os á:) munGe; !.- Um filme qu.'·

desafio a slld arg lido e persprcodo !

Atomp. Complementa nodonoi e Uni,,,r:;,,t Jp",d,
Preços de costume,

Quinto-feira ás 8,15

Richord Arlen Mary Iktl1 HIIgk5 ' JI1r.e HavQc II, nlmimenfcdi

drama· de avedturcs e!etti;>;lmte�:

"CO ii I ç A E CASTIGO"

Duas louros e. um mo:rcno n'um drama q�E p�ende c arrebato -e;

•

I .z-spectaclores
! - Mascu!cs cle aço "'um W:ne Emc�ntQclcr

.

":.,,
A'.'lmp. Co.-:tplcmenlo .!laClar.!)! - Parcme,,;:r Jornd e o deçcnh.i

'� "Tres ursinhos n'uma conflU".
.

Preços de" coslun1e,

I
i
I
t

AGUARDEM: "R O 5 F. ·MA r I E"

"E V O c ATÁ O"

Dois filmes que vacc não poóe perder �,.
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r fia I I
i" NUVEM DE GAFANHOTOS AMEACA DEVASTAR AS PLANTAÇÕES

DO DISTRITO· fEDERAL

R.!O, 30 !Meridional) - Em .vir socorro . Falando ao nosso enviado
i'crGe dos chuvas descbcdes no in especial, o sr. João ferreira, Secre
t:ri.:r dos Estados do sul na? ultimas tario da Agricultura, declarou que
;ii,,,. acompanhados-de Fortes ventos, o governo não está aparelhado poro
;;gúntesco nuvem de gafanhotos pro enfrentar com .exito a invasão dos' Não pcdemos delxcr passar sem co
c,,,b,te da Argentina invadiu o Uru gafanhotos .A reportagem foi infor mentérios II gesttt dos comerciuntes
';;'Jí c o Brasil e progrediu vidtigino modo que entre cs..estcções de Pau limeirenses, reunindo-se nc sédo de
�!mleilte na direçõo de Sã.o Paulo, lo Frontin e Derizon 'uma compcsi- sua associação de classe, para con
o::-·,',;e'Jiundo agora devcstcr as plan ção ferraviaia esteve parada varias citar os seus próprios membros a u
it",�b,,·,; do Distrito Federal. As ul�i horas tal a quantidade de gafanho mo reação contra a gonancia e a
"lfJéi mformcões recebidas 'no Rio 0- tos amontoados nas linhas. Os tri má fé dos mercadores fóra do lei,di.':c', :", _IJué, depois' dé terem des- lho ficaram tão escorregadios que os e pr,'lpor medidos de proteção a si
v;'vi.J�,e -um pouco para a região, rodas perincvem. Foro minvadidos os mesmos contra a imnosicêo de (l!!l
ru;cl;c de Santa Catarina, os ga- municinins de Paulo Frontin, Rio A- cadistas mal habituados' ,�, práticosf(E,1:,);'oS mudaram ncvcmente de ru 'zul, Mallet e Reboucos. I' desonestas. róv"is, cerno contra-peso ás merca
mo, engrossonl\o dessa formo a nu-!

_ ...., Por intermédio do sr , Jo,é Dwurc qorias dificeis, como solução aos
vem que estó ótingindo os campos Soo Paulo, 1. (MeridIOnal) 1- do Páteo, foi avresel1t"d'J ",imo tM- seus problemas desde que: não lhe
de São Paulo. Diversas providencias rnti. Lapa, Dorizon e Rio Negro, no cão concitando o todos o (lma ené,' adviessem prejUIZOS ecnnomicos'.•

éstõo sendo tomados em São Paulo Estado do' Paraná, estão sofrend(.> 9ica defesa comum: defender I) j:iCP Mos dos pequenos abusos possarâm
(i fi"l de evitar a destruição das Ia grandes prejuízos com o invasão dos defender o economia popular, defen muitos fornecedores aos grandes obu
vcurcs paulistas. Além de lcnçc-chc gafanhotos. Cerca de cincoento por do-se a si mesmos.

_ sos, e

-

o ludibrio do Piovo passavcj
,'e Eaqa serão em, cento das plantações foram' devore- i O caminho procurado é o melhor o ser o ludibrio dos pequenos CJI-pregoqos aviões de combate á 'pro-I das. ! caminha. Os comerciantes, ou pelo merciontes .

/'
ou. Adiantei-se que chegorão o São ! menos muitos deles, sobretudo os VQ- Compreenderam os varejistas que,Paulo, de avião os primeiros exem São Paulo, 1. (Meridional) _------------,.------------------------...,---':'""-' _

-�Iãfes de gafanhotos vivos, bem co 'Avíães de-. FA8, passaram aqui rumo
'n:i0' ·CligU11s .ovos, que se_rão sub- 0,0 Paraná, transportando agronomos "DnH'� fi � � $J:'a ibxpl'o'c.9{'o caãu 'otn""a'-.

metídos ao exame de tecnicc. do Ins do Ministerio da Agricultura e gTan I' "'" *' �p'Y n c'" �,,' �.' '�_ ...., '

'

_

"

;

'" ,.
6tuto Biologico;· viscndo o descaber de quantidade de lança-chamas pera

..:II
_

,t(l_r!e�a_gentes quimicos que possam. combater as nuvens de gafanhor:l5!.r-,hu ��,\ de de!�ra«-asnos arre�lore'scombater" a praga mais, �ficazmen

I
que estão devastando os regiões ih

I
�

,

'" !�;;\9 I!P � -

.

� te .

.
Clt

Estado" Os gafanhotos, em virtude
"

•

'

do baixa temperatura e dos chuvas COMO UM LAVRADOR MINEIRO DESCREVEl] O SINISTRO DO A- pos de poSSQ'geiros vitimas do deso!
CURITIBA, 1. (M(.ridional) -.,. A que teem eeldo nas regiães em que

I' NIÃ" DA PAMAIR tre ocorrido com o avião do Panoir
7,""" coricclc do �io Azul foi crrc, encontram-se, não teem-se desloca chegados o Belo Horizonte.
::ada pelos gafanhotos. Nuvl1ns i- do. Os tée:niGos do Instituto Bielo-

'

RIO; 30 (Meridional) - Ontem I na alto do Rio Doce, foi testemunM"
r,'?":cs escureciam o luz do sóll �ico que seguiram para. o Paraná, durante o chegado das vitimas do' ocular do pavoroso desastre ,ocorri I 'BARBACENA, '30 (Meridional)
no suo pasagem. Calcula-se que no r.em virtude' de não ter transcorrido I desastre do aviáo da Pcnair, ocor- 'do com o avião da linha mineira do 10 local do deSa�tre do' avião ,�'PPC
venta por cento dos plantações foram ,"aindo o tempó suficiente poro o eela , reram na estação Pedro II cenas co- : Pnncir , Fez-nos o roceiro, no suo I 5", fica situà,do cinco� quilometras
oniauiladas. Do região sul os auto- : São dos ovos, não encontraram os movedoras. Membros das famílias linguagem propria, a dramatico des- da estrada de rodagem distante, dóridodes veem recebendo pedidos de 5dtões. idcs' ',itimas carritm� de �� lado poro 1 crição do, sin.istro: :'Ch�vi? pedro, .�Ito �o. lia Doce: Assim os corpos

'Outro" procurando Identificar os seus �qomo nunca VI, na 11\1nha' Vida. \.Im i dos ','VItImas, deJ)OIS de pe,\osamenteI
entes queridos.-,No, ·Cemitério São remJ)Orol dos diabos: O' avião pa recolhidos_no focat do sini�tro, foram
Batista repetiram-se, cenas de deses reeia lutar contra (1 tempestade. De transportados- em 'càrros ,de bois ·Clt�
pera. A multidão ',presente no se-

_ �r""te o ruido do motor começou a a ,estrada de rodaoem, donde se

pultamento, emocionada, aglomerou- modifiCar-se:· Os' motores soltavam, guiram peita Barbacena em comi

se em torno dos corpos, assistindo de vez em quando, g roças rolos de nhões da Prefeitura e"coltados pét
consternado as cenas. <'mmu;a negra. O avião parecia ar solda� da Força Publica.

rastado, poro um. vão entre 0$. ser; BARBACENA, 30 (Meridional) ""'-

ros da Somambala e Abreu. AI, a
Q

'.

toei I � IX!
•

(lza direita bateu numa grande ar ua$� a Q popu g'ça? rece �; o
b

.

d ",- cortejo funebre ,condUZindo os cor
vare, em nas, grimpas a serra "" '

do'" �_' d'-'illma';'baia" O avião concoveou e � S vItimas "" de�astre, e aVla-

çao. Populares Pflm10!leceram longos
Ilora� diante da Materllidcd�, enquan
to 0$ ,medicos efet�ovàm; a recom:
posição dos corpos da� vitimas:
-----,-��-� �

.

. ARTUIt 1ACINTO ,

,,. Regressou ontem de sua vi«gem
â 'Capital da Republico, o nos�Q. a
migo sr.

- Artur Jacinto, operoso en

carregado 40 Posto de Fisc�lizapõo
do Ministerio do TrabalhÍl, nesta: d

•

dade, que ali foi tom!!, parte no Con

grésso Sindical dos Trabalhadores ,da
Brasil, acompanhand,o os delegad�s
'que "representaram os sindicatos blu
menalienses no grande conclave "n"
danai trabafhillta.
Ao distinto cavalheiro faxemôs"vo

tos de boas vindos.

comum.
rejistcs, vinham sendo compelidos,
por temores o represálias, o' aceitar
condicões cneróses e deprimentes im

pós+os P€l9S grandes possuidores de
mercededcrics.
A primeira impressão, 00 varejista

!,mui.1 ,'";·..,,,oi ,:;o:"it.3f uns tantos

quilos de cebolas, batotas ou quais
quer outros' rírodutos 'lencontróveis
em ,,�'md(Jnd!! e sobretudo .deterio

defendendo o povo, fariam melhor' q
própria defesa. Seria ma is hpnéstó
e mais inteligente �reogir contra ôs'·
"tub'ariies" do que sofrer as reaçães
populares. E por isso, a�otoram .cY
defeso comum.

O povo compreenderá a justa revol
to dos pequenos, comerciantes �ntra os imposições de, cimo, e OS es

ploradores verdcdeircs se encontrá
rão torpedeados de todos os Iodos,
pela totalidade "'4?' co1i1ércio honês
to, "em colaboração com os c!:tmadaS
populares e' com' os autoridades.

Se "em todos as cidades ,for ado
toda a irikiotiva do comércio li.!nei
rense muitos resultados J:lositv�:!e
roo conseguidos;
-(TrQn�crito d� "Gazeta de Li
meira")-.

BARBACENA, 30- (Meridional,
Do enviado especial) - José Wen
«slau, lavrador humilde, residente

bateu, com outra azo noutra arvo

re, bem em '�ima da serra do Âbreu.
Logo deDais explodiu quando esta
"0 na altura .de cerca de tresentos
metros.·" O la;rador, � esta aftura:
nersigllou-se e depois numa, peque
na pauso, emocionado, continuou:
"Nunca "i coisa igual no minha vi

,

da. Nem ,-Quero -ver nióis . Depois da

explosão .;a;u �mo chuva de 4esgra
"'as "{IS' arredores, numa rodo de
duzentos metros de grotães. foi uma
verdadeira chuva, de corpos em peda
1;05 e de avião. Tudo pegando fogo"
Era uma chuva de pedra e, uma

chuva de fogo ao mesmo tempo. Era
uma chuva de desgraças. Pouco de
':lois era tud«t silencio. Até o chuva
de pedras passou". E o velho roceiro
fez novamente o sinal do cruz. -- ...--�-�--,----'-_ ..._-�---

Dirjltor': HONORATO TOMELlN
Telefones: Direcão e Gerencia,

ANO IV CAIXA POSTAL, 38
STA. CATARINA - BLUMENAU, ·Qllor�a-feira

- "O'riliío rl ...s Diários Associados}
-
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Documentos �o arquivo secreto
do ge�eral �)Is Monteiro

SERÃO PUBLICADOS EM FOLHETi M, NA ;:ORMA DE F.NTid,VISTA

RIO, 1. (Meridio�oll - Um ar

gãp da imprenso local·anuncio " pu

blichõo .,00 sensacionafS docu
mentos que constituem o famoso Cf

qiliyo r :créto de gene."" Gcis Moo
teiro. Tois dc.;um�n�GS cs�rem pu

blicados em folhetim chamar-se�ão
velmente com o mesmo ritmo das
entrevistas que o Ministro do Guer
ra concede á imprensa.

teiro. Tais docmn�nt0s c serem pu

RIO, 1. (Meridional) - O ca
so dos banca rios de'rerá voltar no-U M H O M E M ,

NO\'A SRE'VE DOS i,tà.RITiMOS vamente ao cartaz -c.om o reformo do
NOS ESTADOS UNIDOS COIueJho lNac!'unaf, do lVrabollhol,

l transformado em Tribunâl Superior
Nova Iorque, L <Unitedl À do Justiça do Tro�alho. Pelo acorA suo saude não pode estar su- medida adotada Pé!a Uõliõo dos Ma da assinado entre os bonl'ueiros eieita o surpresas !

A alimentacõo descuidado é mil
'Iuil1i5tos Marítimos, �, meia noite 'bancarias são obrigados todos os es

"erigo iminente. O senhor e o ras-
de ontem, ameaça parolisor as em tabelecimentos bancarias indusive o BELO HORIZONTE, 3() (Meridio-

I I b d f borcr.lcões surto5 em todos os portos clt' B', s,il, ,a d,ar aumento 005 f V d V "Of'?onsove pe o em estar .e sua 0- .

'nciO _, Ontem mesmo foram sepu! en e-se - er t tratar no I_
'nilia. Precavenho-se e aos seus to· dos E"tados Unidos. Só em onze dias seus fun�iollario's. Entretanto,· o an todos no cemitério de 80mfim os GOt cinu C. Herbst.
't!0ndo 'COMPLEXAL ás refeições. no fim da gréve dos trabalhadores tigo Conselho Nacionot' ao Trabalho

_� :,._ -,- �"c.�.__".,'. _

���:\����n:/:�o�oo:�ne:��;"::�
,

��:�;d:r:'ve�"��::�i;��:u �;o���i�:� :�ui;o:�Og�:so o���;:�õe:es�lv::n�; I R:�lmdeta o alim!!ntocõe' diariu, avi. Nesse movimento participariqm, muito .

da Br�5íl, tendo os sindicatos dos;
i�':_m_d_o_o_e_n_f_r_aq_U_e_C_í_m_e_n_to__d_O_O_rg_a_-__��_�_':_p_;;o.;;.s-_).;.�_f�;i':.' ,::��" .:�;��:�.;,? . :::':'" .,.ro

I

P R E V E N I D O

MOTOR MONOFACICO 1/3 H. P.

z OU m t"'a",,�'
0::-,_",;;;.

Que já tenha alguma prático de escrit6rio encontra colom,õo na

'Companhia hEMMEM IND. E COME'RCIO
Rua São Paulo 225

Precisam-se. Pago-se bem.
Informações no "CON!·;iSA"

Ruo 15 de
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