
I".'1f..
".,.

lu
e

Cl s
'-----------------------�-- --�------_.-------------------

JIi� está empenll�!'�a- a Pt"t*-If;(\íia :lli(� ea
;�. til�OS, áeCial.<;a o Dlanlí�;�Jto UIJLúN

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diário. Auodadesl
Telefones: Direçôo e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

A,�O IV CAIXA POSTAL, 38 'NUMERO, 767
STA. CATJ\RINA - BLUMENAU, Sébcdo, 5 de Outubro de 19-45

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

de fogo do democrocic nascente, fatos 'recentemente ecoma;s e a

Nelas está empenhada, poder-se-á r situcçõo ccmo apresente-se, a po
dizer, a propria honro do governo e I :;içco ,1G U. [), I'L e (1 qli;; deccr
dos partidos, numa palavra da na- ,·,e "Q l':!rc::(\" '0,,'0 esp,,.to cJ piesento
ção" Concluindo drz : "Diante dos! :::posiçõo. Á medida q'je noves fatos

i iC�"::Ui f:ccue�ido i..H1- novas
.

zi�uaçõ€s
---------------'---.......--------------1 {ij;·��:i-�;} \'_;:��fii::3ndo irá era dizendo

i �i i-.-'::�;!1G. onde €:si:á e paro '�n'de ,vai
I sempre com (! bussole em punho;

I para evitar qualquer desvi? do rumo

que lhe é marcado paro
-

o 'eu p-l'O

I grama, pela fidelidajp das ideias da

I' ��;;�':'!�:ís�!I� ��.j�!t:��e�;o�;�\nc;:
resses terão que Si�t:.�ordiilQr-se: os

í do spcrtidos, que sé devem exill1W
,

para sarvi-lo com oti:�!il!ç� l_te
moicr '!}uanto mabre!:l os dHiculdo
lia e vicissitudes e$ q!MI esteja I)

Jlaís i�.

deres e csserr.bleias legislativas, com

poderes const.tuintes . Ha de se dor
a esta campanha toda expressão
de qu_!! elo reveste-se. As praximas
eleições estoduais serêo o batismo

'RIO, 4 (Meridional) - O moni sidercções, esclarece: "Dois campos
festa do U. D, N: .uncnimenente nste memento estão lhe desc+íandc
!!provado na reuniõo de i10;� do Di- o atitude. O primeiro é as duas
retorio Ncclcr,cl e dos ccJl1gressis Coroemos onde, ,enLeado em íun
tas do partido, sob o presi.icucic do çóo normal o Poder Legislativo, cum

sr . Otavio Mangabeira diz: "A pra-lhes nestes dois. mese sou pouca
U. D.N. declara mais um', vez que mais de trcbalhos, que deverão en

ha dois propositos 405 qucis não a- cerrar-se a 15 de l' embro, j:í
fastar-se-é: ;;reservor a u;,::;úo tan solcborcr eficczmente na elaboração Ito olém do distinquido � ')�e lhe é de varias leis e a fiação não pode:
indispensevcl para que '�'".";:J cum prescindir de leis ClU{ forem mais

prir o seu destino á �erv;:;:' do pcis urgentes e complementares do Cone i
c das i:;$�';:'�!rçõe� ��'/re�. e :3e não tituiçõo mesmo as que: revejam ou

I

poupar sccrificios pore que "ão des revoguem, pelo menos alguns despcu
mereço o con.fia'iça p!ibri:i.L sem a te rios que ctcnd-rm a necessida.J.2
qual 5�l'iQ �rcfer!v"2f

-

(wc:: �ieixass:e de corcter premente poro o PO�!O. :
de existir, tiío nocivos sEry os parti- O segundo' é o componha do cons

dos que fUl1cona. mdivorcl:;,hs do· po 'titucionali;>;Qção dos Estados medi
vo, paro explo-a-lo em !)Tc\'eito das ante a eleição d(}�i:eus governadores
interesse: i:�rtklll!U�s ou convenien e ossembleias legslatiyos, com po
cas subalternas". Denoís d� exnor a '

ctucl situacão da p�litico !lQ�iano,
afirmo: "Nilo na sir,ão <'dê cami
nhos pera o po,tid.): os condicõas
que oU. e. H. arvorou e sust;nto 1
no, ?roqmmo de restnurocii!) demo- VARiaS ESCRITORES E ClENn5 TAS INGLESES DIRiGIRAM UM TE
crcnco, reconsturçã() admini,tmtiva 'LEGRAMA DE SOLIDARIEDADE AO EX-VICE PRESIDENTE DOS EE.rr,ed!Jcocão pd1tko e reqe�"r�dio na '

UN DOScianol 011 preconisor � eShbeleci-1mento do novo g'",ema hmdml" em j' LONDRES, 4 íUnitedl _. Vinte 1 ex-redator chefe da "Times" 'f/id-novos hcses 011 oresrar concurso �I're' .

't ..

b h. " ,e seis escrs ores, crentrstos, tro 0- am Steed e o redator e professort" ou ;;""-'tamente ninde sob forma lhcdores e culturais brítonicos de ten 'C. E. M. J!)Qd Diz a mensagem dide -onQskõ� construtiva 00 cevemo d
.

I' I di
.

enc:c .""r'l mglrom um telegro rigida a Waloce: "Desejamos alte-.:lsl'ab�ledd!) em !)[lSCO do sotluçdo ma a Wallace, em que expressam a 'mor o nosso apoio a todos os pcsde cnses de V<HIOS noh'rezas, Que; noio á DOS;";;" oue a ey.-vice pre- sos positivos dados na sentido de retanto veem atormentando .0 país.' sidente dos Estodos Unidos adotou.
Não se��o o pri",eim hipótese si-; Entre as assinaturas vê-se 05 do pe forçar á paz do mundo e construir I .. PRINCEi'ON, Nem:l Jersy, 4

(U-!
Ei�s�e�n procura uni. as teorias da

quer t'bl"to ele cOllsidemção, resta 1 rito em explosivos prcfes'ar j. D. um novo mundo, independentemente i l'l1tedl - O dr. Albert Einstein de grovltaçao _tal como o desco::erta de
portanto a segundo, PCf"'IC IJ cha: Bernal, o coricaturita politico Dcr- de liames ari"inados pelo comum

es.
_ : clorou.

-se preocupado com uma guer Bewton ° elétro ma9net;smo -med" ��oõ;çã� combate dõficultando; vid low, o autor J. B. Priestley, o forço dispendido durante o gilerr�. I'
ro entre os Estados Unidos e a Rus e como a descoberta de M!l�',\'Gll

Q odmml5trc!l;oo ati até clleaando a --------------------------__...:..__ sio. Afirmou Einstein .que todos os A solução do problema levm'i::i os
im..,c�:�:hi�iro-lo é uma ",,;�ndee"

,...,
;,omens que pensam bem devem de! cientistas nucleares mais de ... tro do

�:,III���,�,���!J�so ,5cr;o .Iidto °Óe!::. A;\s r e p a Ir a ç o e s de �:�i�nC:;iC��e q�:� ��e�:e s�{: :;!�:i; lIlistério�����o� .,---

tendimento entre o governo e oU.
:

-". f to a necessidade do� Estados Uni- i TREMEU A TERRA EM GUDAD

�. ��" ';;�l;.;·(Ci:�-��:�:�lh�,:����: � 't!.�r�a d :t 1 FiDIanaii ii J :��ãee5st��e�an�pefr:i:��;fi:�: d:::�=
.

CIU�:D Td:U����iI:LO, 4 (UnitGd)
que fizesse-se em termos altos e

I
"d i· ..

.

, ar ''Oos Jovens cientistas tempo ...- mgcl1t<., I - Foi regi5h�(b �<l!';'i;;
prolH-io1, ',1,('"do praticomente os DEFENDIDO O PRI�lC!P!O DA RI:: ::ll_lçÃO DE 300 PARA 200 MI- poro os suas pesquizos. Não deveis simo tremor de terro q11" dlJ"n�
meias ,I" ,,,,,,1 '.'" .-!�rGr",,;"'!d,;)s pril LHÕES Di: POLARES' I .. .,bn'cofl'ega-Ios em e:;cesso de tra moi:; de um minuto. A
blemos de interesse vitai poro o I bolho". f

.

t d d
.

alamo. a e ponlco.nação. Eis p�7que. "m dedo mnmen P.4R!S;�. (A. P.) - A er.",nd" ",,11) Fi,,".,,�io á Russia, a titulo.
----------�-'---------:-- ------�

ta, ouvido que foi �Gbre a assunto noite amerir,�rll p"m que fosse r� de reparações de guerra, o delegado;pelo �knistro ço G':0rm, .:'Gr<J tonto duzida a divido de reparações de norf·e omeric'ln.o. Thorp disse que I _, II.
.

'J � ....
I JJ .,;: D .... B�. � ..,

I
aut"rj,ad<l 'leio I're�;dente do Re- c""r�(1 ,h Hllneri" á R1.l5Sia, foi ma os Ec.tad')5 Unrdos estavam em pie Wn(en� IOU"'5e o o f '�e;'! � [.:e J iii Ir tdL� �.��.f:ublico, não teve ::!ificllld ....de a U. nifestoda por 7 votos contra cin na liberdade de assim proceder umaD. N. em ossmn�r o nti('w1e qae PA"IS 4 I t\ P) A d f", ' . . .

- o e en vez que nenhum delegado norte a-
Climo, rio-llle no coso. Tudo' p�<_<_nu- J •

r" d d ,.
y � "pr O "Tln ,,,'o e (j1.lp. cve ser remi merlcono participou do projéto de'se e não se teve tempo paro maior "ida d" 300 paro 200 m. '1IL;;�s de d d- Ih� troto o e paz com aquele paíspublicidade". Depois de v.arias con- "''ll�r('s (1 imoo,t,môa o ser paga baltico.

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

Expressão de •

opero a atitude aiJace

ENCARADA A NECESSIDADE DOS EE. UU. ESTAREM A F!1i:NTE
DOS DEMAIS PAISES NO CAMPO CiENTIF[CO

ufotmr foi conferenciar com S t a I i

Sãa Paulo, 4 (Merid,ol1o!) - li'"
incendio irrompeu !la noite de ontem
no "Jornal de São Paulo", o ClI!Q'
teve inicio no deposito s,tll"do "".

oficinas e propagou-se na 5ecdí-

J ele impres�ão � .composição. O fog�

'0
alastrou-se rapidamente, sendo o trf'

....
hlb dos bombeiros difku!tado

11'.Ia falto de oql!O. O jornal imprirnr
mais dois jornais.

ros desta milnbã. fl!mo a Moscou. \
Ig�ora-se o moveI da vi:Jqem mais
vedo no "Qucen EI;zuDern". A SITUACÃO DOS MARUJOS ITA-

!
.

. - --- ... ---- - ! UANOS NO MEX!CO
O GEr.!ERAL ANDERS VAI ESCRE- I

VER SUAS MEMO'RIAS

O MINISTRO DO EXTER!OR SOVIETICO REG�.ESSM"" A PARIS
ANTES DO ENCERRAMENTO DA CO�lFERENC!A

RIO. 3 iMeridionnl' - Co"br
me informamos, a polida flum;""'l
se encontrou morto o menino Si,,!!!�j
apresentando o seu corpo s;n!lis de
violendo, Investigando, ,os e"';1d
dades apuraram que o provo'!e! au
for do crime é o indi'iiduo cO:'"!��D�i,_
do pelo alcunha de "G�k, C,""o".
que acha-se foragido. Deser.us·' dr;
p.essoas armadas de paus. pl!clrn; P.
rerro; percorreram, revoltadas, mi. rpcr
tas proximas, logo que foi (!chO<1�
o codover, á proctll'o .da crimrlllso
que não foi encontrado .

CRIME DE INFANTICIDIO

PARIS, 4 (IJnitdl - So!!bc-se Moscou r;;e"ual BerleU Smitn, (we
que o sr. Mo!otov se afastará da .está assistindo (! Conf€'Tencia d.., P..,7

Conferel1c!a d,: Paz, com o fim de re revelou que regrcssoria á capital
grossor, v'a oeroa, boie, para Mos- soviética, p'lr via aé,'eo, no f,m des
COII, onde �onsulbró Stalin. Elltre to somon". Soube-se q<10 a viagem PoOMA, 4 {Ullitedl _ O 'H'l1ernllanto, acredlto-se O,ue Moloto" vol- de Molotov tem o f.;�,·.�.!I·d"J.., ,1.., ,-n_ A d d'" .,�< r - n ers_ comor. ante em chefe do
dtaró,.. á Pnois antes do encerramento lisor umo ent.re_�ista cem. .5toli;'· -0'1 segundo corpo do exercito pnlonPs,a ...onferencia. E m virtude da v' ,'a I. tes (me o ministro �ovlehco ,",ortr:J. que utOLl na lto!ia 00 iado dos in-gem" renlisou-sc no noite de �n.tf>.m N I '..J -1 iv paro ova arque. onm "e to;,:<:;r 0,-;1..,·, I p<:s:'erimMente de;mrh'lis!Juma reunião dos Ministros de Re- parte na reunião da Asscl';'Ib!eb d'1s, do por 5� negar recemhecer o qoverno'acões dos quatro orandes fi .I N

- I'" ... 2� d 'd V
-. .•

-

�r li·
'

LO •

�
I

T

_.

XO{.fQ
.. ccoes .n��m:s. r.0 t..-tO -:: f) .c:(l-r_, e orSOVlO, rle1xorll clefinitivC!mente

�� � ,o.
le. A ��"CIQ do por.tldo de rente. M�lntov tem raS$"n�m reser

I
a Ifali,,' no fim d:> mes. Anu.ncia-{) ,,��v deu. o"gem n conJecturas, vada no "Chueen' Elizabeth". se que Anders tenciona instnl<'!r-r,,,,e talvez esteja �)T(:d!fzindo- se I j

.

." ,�

.

't d d o.go i I em carater permanente na InglaterImpor'3". e. reco. ar o-se �ue ontem PARIS, 4 (Unitedl - Molofov! ro, paro ali escrever os suas me-o embolJ(odor norte-amcm:ono em deixou esta cClpi�el ás primeiras b mórias,

MEXICO, 4 iUnifedl - ("terre
gado sobre o situ"c!ío dos marinhe'
ros itCllianos 110 M"y;co durante Cl

guérra que nind'! encontram-se oe

"oí,. o <I!!·,-Secretorio do Exterio'
Manuel Teel" c!i"e que .05 mesmo.

teem todo liberdade por:! regressar
:1 pdric, qw:nt!o de"eicm e recorc!c'
que: o governo comprometeu-se r

nogar os gostos de transoorte de
�I)CO! ollde acharem-se até o porte
mcxicnno em que desejem emhar
cor. Doí 05 'i�stos deverão ser pa
gos pelo governo italiano.

---_,-------_.__•.. ,;..

FOItAM OCUPAR A BASE DE PAR
NAMfRIM

..

NATAL, .4 á.-leridionaIJ - C!;�
gou 'aqui o terceiro grupo de t-nm'
bardeiros medlos da F:A. B., sediado
no Rio de J.aneiro ,para <lUxi[õllr' o
recehimento do base aérea dó Par
namirim e contin urir os servkos �'�l)
vinham sendo reQUzados pelos' rior
te-americanos.

.
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I
Il uanimldade da Camymi, se o vo, o Brasil rebelde, aquela parte

PSD tivesse noção. das sues respon- ! da noção- que m;;;co ise conícr

schilidcdes .e::.' não fosse como é I mau com c tira,,�o�- os que se or

.ir�i ti�i;\1i'QmCi!to de ditctorlolisros, i oonizaram sob Q bandeire da UDN

cujo objetivo principol é sempre I 0 cuias esforços "e deveram o 29

cestru�r _

e jamais �onsol_idar as I de outubro" os eleições, e, po� firn.,
.;;zd '"'CGCS dcmocrcficos .

:l recente normclidcde consnrucro-

Com; é evidente o todos os nol.
'

Especip!:dade em Radiografias dentárias para qualquer' exame' médico
dhcs, o quadro do vida politico O novo interventor no Estado do I Rua Brusque s/n _-,---- Taíefcne r z 0:1

brasileira esté dividido com uma nio" no discurso de posse, disse I"itíclez solar. quem estava do outro lado: o

Man-
'

De um lodo acham-se os homes "quercmismo" desvcircdo e desleal,
que lutaram contra o Estado No- couspirondo co'ntro o presidente'

Dutra, tcrpedeando o sua ação
,,' cunstrutivn, com secreto desejo de

CG:m.exC4�· vêlo cfundcr-se , Assim quer vin
gar-se do princip!!! cetor do golpe
ourubriste que salvou o Brasil do
ditni'ura.

Como poderamos ter confiança
nesta nova Liemocradfl brosi�",lra
se elo está sendo regida pelos
seus inimigos? Quem ocupo os pos
tos de direção? Por ocaso não são
:JS mesmos individues que monda
vam e desmandavam ontem e ho
'liam transformado o pais em pro
priedcde deles, poro exploré-lo,
oprimindo e delapidando?

Sei que o canditotura do sr ,

Otavio Mangabeira teró o mesmo

destino da do sr. José Américo
.:) vice-presidente de Republico.
Creio, porem, que o oposição

se sentirá �plenamente '

satisfeito
apenas com o dever cumprido.

E' regra nos pcrlcrnentos bem
edl..!�Qdos qUE a Ç1c5icli,;�lda não
con=.i'itúa objeto de ccmpctiçúo.
O cargo pela sua rla.tu_reza colo

C} ,3 �-.iu!Gr ncimc clc-s dissidios do

Asscmhiéio, corno uma figuro re

p:c::cnfcti'lQ dos seus "fedores, ins

�!i;'Gii;::O Q todos ig_:;o} ccnficnço e

investidc pelo voro sem discrepcn
ciG �a per7eIta mujestcde da cor-

p'::rct:õo.
A escolho do sr. Otcvio

deveria, reunir

de
d{� Paraeá

(EX-FAC'UlDADE DE C01v',ÉRCIO DO I'ARANÁl
FISCALIZADA PElO GOVERNO FED::!\AL

t\!O Cornendod.Jr A,raL,jo no, 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ..

D"EiGr Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

INTER�IATO SEMI-EXTEr;NATO e Ij\JTFRi\iATO

CJRSDS: t\dmissão -- Guordu-Livrcs -'- Auxiliar de Admtnisrrucão
"-- Dotiloçrofío e Estenoqrnfkf

.Au!os DiURNAS E t'::JTURNAS, para ambos'os' sexos
I'.ulas ovulsus de Datilografia e Estenografia

PEçam eroscecros ----

ou IVE ARIA
ILLE DI�IG
Ruâ 15 de Novembro, 1.340

liquido á preços reduzidissimos o seu estoque de artefatos de
couro. Acabo de receber novo sortimento de relogios paro senhoras e

cavalheiros. Tem. sempre novidades em oblétos poro presentes em ouro,
prato, etc,.,

AliANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina pr6pria

elA. NACiONAL !')l; SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

I Séde Social: Av. Almirante Barroso nr?

�
Agente no Estado de' Sanl'o Catarina:

"'-'

81

J O Ã O P O R T O

Rua 15 de Novembro,
fOGO

1371

AClDENTE5

Rps�.o!iS;Jb��;d'Jdc Civil Omnibus

(T,QPscunres e Trcnsportndos)

i
(.':';1i10nÔ2"::üi /:'c;-:::v;ü 176 - FG�e ; 'iS;, _."� Chritiba "L":,;,�f-"�",,',, f"', .. 1')"7 J\;'II�{I "-""r�_,,,,

_.
- L.iI. L! f;;_ ;\, :::,''0\_ ·,_:\Lt)C.-:'"':!\!

E;<;ome d",.".: �

In�F;rlci'O - Semi-E:-<t-srncto e Ext'��:·.:Jt0
fi

Pré-G�r-IG::;;Ql - Gii<csiol Cien": ;:ico

,\,;':]s D��Ri:�;,��:0;�;T�������rc ,
'

"':om

�ro,,,,,m II,',(das Fc·:-n!dodt'B de V:enG; A"s�'d1 c ?-�" lh Janes;>::)
C�n�rnhlo-chcfe do HDS�i �'DJ S-:r:tn COÍCrlfõ<'1

Alto dr�rgia, Gp�r:,icõo do h:;6:)/ e::tomago, vias biJioresl Uté70,
etc, - Neurocirurgia. Moléstias d" senhoras. Cirurgia-plostica-
cosn-;�"'O.

Consul'l-os no Hospital: dos 9 os í1 l! das 15 os 11 heras
, IiWMENAU: - "Hospit I Sonfe Catarina" _

OF!Clt\LiZt1PO

CURSO� _.

Grnbos os se:..:os

-'l"

RiO

que os tártaros e tibetanos da
Asia Centra! temperam o ché
cem manteigo' de leque, só ÇI
chcndo delicioso 'esta 'bebido
qucndo se forma em elmo dela

Iu: rc espesse comede oleoso; e

t;t'e outros povos orientais tem

o costume de por aquela mail De uma senhora de confiança de meia jdcde e filha maior, peru

tei:a nos dgarro�.
.

J trGbalhui em no Rão .de Jcneiro em caso ·-de médico. A. primeira. para
tomar contc

,
de co;<] d� tres peSSO!lS e Q segunda poro ouxilicr de

qne l1111 metro ep::H:lrodo de su- ,;:",:r;;.,úra de ccnsulrorio , Pago-se Cr$ 700,00 a, Cr$ 300,00 respectl
!,erf[�ie de folha verde produz vcmcnte . A vicqem seró pcg:<l, afHÍs um' imo de permenencic no empre-
COr.1

.

o nuxilio de f:1Z SOi3f Y'3 go.
.

v[,;'::"el, cerca de I gramo de hi-
' Trafor com o Dr. Carlos Henrique Mayr em Timbó. e5so�lmcnte'

AUSTREGESllO ne ATHAYDE
-_-- - -- -- ..----

COt-:7r!�.ihf de-
o;: @ '·"'!tl.ffj.�í1 JVD#lAt!fJ�f�.

1,

�!";;cor�)�:,,:�rc; per horc, ou se ..

k: o :::;_f;ir::e�tet em dois meses

:;:�;.�! fd���-ntor -

um homem com

:"�r:!"C--j �c �--;=H�s �c c.':;i'v5o, este-

���' : .-:�'/ -'"1 :;l.!:o:�rH::ip. da teira
? ;-:_;:.;-;:1 .. , 0n sB,'io perigo a� i1i'!p

�.�:'? -:>�0de mbeifa� das pro·
C'1.

--�-: (1:;: or,f;:-ros e.niodos,
c�� 0 ��r0 ',m oni;noJ tutelar,
,-" ,,_

:' "�·r.lS !IM h!?o" de des õ
tf1'm�.". �;'.,_rf'j rnc-.;mo ú�"'ieto de
Cl!h1: p. IlU� iju(J!lClo morria o

.' C�'" Y'Jor�dores r1S

r-:o" �:"':- .:::'": �r"branceIhas, e o cnl

;'0 ie, EO;l1hnlsamat!o se

:'t!I(l, milito riqoroso
''_'�;�i) êrrl cemitérios es j

':';� :i:m�tmi:lo5 pmo tal;

6, '''U,; JS d(ís 'rios europeus I:" ágl!'! qoce, após

CIRURGíÃO-DENTlSTA,

R/-\;OEB x
----�---------------------�---,

Drs .

NICOLAU SEVEmNO DE uLIVEIRA
e

ALTAMIRO S. DIAS

Advog ados
Escritór!c: R. Trajano 14 _ 2° andar
Resirlenciasr Jcua Alv�ro Carvalho, 66 e 5:3

F L O n.rANO' P O L I B
-_-�----'�---�-----------------"-----

Auxi I iar de Escritorio
rio.

Preciso de um rapaz (14 o 16 anos) poro serviços de, escrito-

Trctor no Soe. Geral de M cdeiros Ltda ,

� Ruo S,. Paulo,'
Caixa Postal, 108

Com noções de contabilidade, boa cciligrafio, dotilogrofo� '. encon- •

t;'a
-

colocado bem remunerado. Dá-se preferencio a pessoa,que, já, te
d,o rr"tk� co ramo de transporte. Os candidatos Queiram dirigir·se .é

.

Rua São Paulo numere 20.

Procuro-se rapaz até 16 anos.

Empresa Grafico Cotarinense 5, A,
Ruo Piauí ·�o. 17

1 Guarda-Livros diplomado, podendo ser moço ou moça.

t Auxiliàr p , Estrítório.
1 Auxiliar p , Exp�dição

Exige-se conhecimentos e pr ótico' de serviço.

Ofertas, indicando referendos por",
Caixa Postal, 39

'

JOINVILLE

ou por certa.

C��AmOfOt! C:t1:t·y:,·t �m! '�H'!.hs::�S(,H·io
.ncitnHcto ._�. sr, ;f!A!lf.,;:,]õ�; N��dmécto,
residente nl?Sta ;;:Hr!"k'

�eis anos de vidil a!f pC!�oda; po
ro fazer umo v1{lgem' dó núp-

'

Nfi.SCn1l'l�rfÜ
cios de milhares de quilometrOs. AclTq-s'C Cf ;"1', �') ,,::iS

Qt�oYés do At!-an;{C!li até (, [s0:distfnto 3'ú J{ie�er,"
Mar de Saragoça, perto dos An l operoso genmk ,l:J Hd dê> t'AoinÍ!O
tilhos, ond.e, apás 'um ano de! Joinvi!lc !1:?,�« ,:(>;'1 o �"s"

travessia, desovam e morrem; e i cimento �" :�,,:� ,'1'1 �"r-:ei;;·. (1"':!

que seus filhotes no espaço de! na pio batismol n;:eb:;;;;' I) !leme de
tres anos, tranpõem o cominho MoritL O :;d'l,:mI� do rúb:!sto b'3lt

ie volto paro a Europa, onde

I bl!1o'
OC()Fri,:J :'3�i",1, �c;;:, !.i�timo. Ao

er.fmm nos rios e os sobem ven Mario � ��;;.; �:'1ne,:i vois os ngs
cendo quaisquer �0�5t6culos. so,s con@rGtí..b;3;::;;,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o i)'4erby"
H JE A'

bas'.lU i;�'t:

1- dos numa luro sem treguo ao adver�C:OHGtiATULAÇCêS PEL. OTIMA
sario. '� PERFOMANCE Oírr'DÁ H.-

Desusado interesse e entusiasmo quisto do titulo de campeóc dO' Cotlformú �oi �or�' <.,'IOnte .-----.--.-- .- .. -- .. ----- I lU t�OS:;OS ATLETJ.u EM
vem despertondo emre os despor- Liga Blumenauense de Oesporto's �iv�l<;a?o,. !,",,,lim";o a ...onhõ,. no Es OllMPICO E DUQUE DE CAXIA� I FLORIANOPOLlS
tistcs locais,o realiz<;ção hoje,. no tonto mais cresce I) interesse do iUUiO <:0 ltil" D"que de Ccxios, as

�

.\
quadra do G. Espllrtiv� OHmpico a publico quando se sobe que ::1> �qui, es ,�(! \'"ê:; "i eh ,Atletico I Na quadra do Estadia da Alcli\cda I Por motivo da recente co� êetlçõo
disputa que póderé ser dcnomincde mais cotados entre os .demaic em Op"lcria, ri" �!t;mo rodado da Z'J- Rio Branco encontrar-se-ão amanhã I a;·;e .. " � :': ,,;�l';(,. ,.,.< "')p�lis;
"Derby" do Basquete de Blamenau ' ori ..,\;JS formas Hsica e tecniccs . 11:l f;, nus disputas do Campeonato I pelas oito horas, as representccões na qual tomaram pmtc sclien , atia
�.elo propcrcícnelldcde dos �ances � Como este partido, (I que saro .'� f ";'e;;ol ,i;. Lu. Divisão. masculinas de wolley-ball do G: E. 'tas q;.� '-''r'é',c·-,t"",-, a � �. D.
técnicos que ás

.

afamados iuinte-.l disputado entre os suas equipe:; Esto jogo apesar de cm nada in- Olímpico e Duque de Caxias, em dis
•

e s e n h o r SéOOSI�50 Cruz,
tos do G. E. Olimpico e Duque de

.

necundcrias merece iguolm"nte �hli,· lóCl ",!:leio ·}c clcssificcçãe dos puta do Campeonato da L. B . D. Lima, operoso !:>rer,dente ú, ,,,,ter"

Coxics adotarão em !HISCCl de uma int�rG5se. O ardor com que Estes ,;on�2n-é'�t�" éesta ZO!Hl, está fada A partida em apreço promete um local recebeu � respondei! o' sequin
vitorio que pOSSo convencer os seus' cspironcntes defenderõo as cores tk !;;, !.;o'!imentar um grande ?,ossa I

desenrolar de sensações pelos quali tes telegramas:
cdverserios e fcns. I dos seus gr!lmios, tO..,ll a !j();;�iiQl' ao local da pugno, pOIS am, dcdes que ostentam os elementos.,
Ambos possuidores de equipes i crroentc. .

'''''' "j.:. ';".,.,. �r3-igos. que formarão os conjuntos.
homogenoCls o ccnvenientemenre 1 As cqeiccs, solvo k,<:"ii·.�·�:,ôvc c. r;tlcclrcs pisarão o gramado dis

rreinadcs, I:rindariío o numeroso' de imurevistns pisarão ã COtlel'!) ,:c;·.!.' a 'bzer as sues pocslbilida-
publico que lot",ó :IS depcndencics assim integradas:
daquela Faço de esportes com: OLlMPICO
uma pelei� ccpcz de aGradar os

I

Tlcsd.! - Flcsch H Hering • Ni-
mais e�tgent;:-� e:::pec-:-Gdc:-es _ colou ': Sructz.
Trorcndc-se ,b é;!t!s represente- CUQUE .

DE CAXIAS

fogo Thb·.�n - Cchrol Britto F�9fJei ..
con- rôo e Moacyr.

LANC!J:MC S um olhar sôbre as casas que
formam um bairro residencial. A impressão
é que a vida alí transcorre serena e sem

pr ,ocupações do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, aos domingos, é como si em cada
resid:ncÍa houvesse uma festa familiar. Assim

é hoje, com efeito. E amanhã? Dentre tantas

criança fEliies hoj!'. todas terão a possibilida
de de uma educãção adequada. que lhes ga
J a ta. um fu uro feliz? A resposta é simples.
O seguro de vida é o guardião do lar, o sus

i enLculo da coe�ão da família. Para a reali

zaçãc do .seu seguro de vida escolha um 1 Com
.

parmia que Il:e ofereça todas as garantias mo·
Tais e financeiras. Nê�te caso está a "SÃO
PAULO". Uma Companhia genuinamente bra
sue ra, fundada em 1920, e que protege, com
�uas apólices. milhares de famílias espalhadas

.�--------------

r'r�h:i sensccionclismo da noft�;:-:]
,,::;·-.'".::d'.:;) �hJ E��t:::;i�o d;-: i,j�:�ª?o::'.!
��,j i}rar.co, espera-se q�!e as bi
!!1ef"c� �as arrecadem um boa somali
m��":(j pelo mcdicos preços esta

belecidos.

�
�:. I

�I
!
,

..,..

.=:':.J.�

por todo o Brasil. Receba com cordialídade um
Agente desta Companhia e consinta em {stud�r
com êle a realização do seu seguro de v'da,
certo de que temos a ap6lice que lhe convém

DIRETORIA

Dr. José Maria Whitaker
Dr f rasmo Teix.eira de Assumpção

.

I
Dr. José Carlos de Macedo Soare�

'j

O PAULO"
CtttlPANHIl NltUIONAll DE SEGUROS DE

SÃO PAULOD E N O V E M B R O N.o 3 3 O

-'�....

Sebcstlãe Cruz - Pr,,�U( -
.

p Um
Blumenauense Despertos t �r"enQ�;_

JUSTIÇA E CRlTE'RIO
Ainda so� G ('::":"'(!d�"jd 7:-;,:� r?�!!"ã:l

causada mQijnific� c:Ú[�l('·" �'��!)roJ
sos arretas clec�c 1:"" (-'�o';'!li�
'brilhante otllCCGO cue ;:., �.,

brilhante . oh:"�'i� ',•.,ó t:' .. ,- �1 r o

Enquanto quesi o totalidade dos
jornais do Estado vem reportondo
se a organização e preparo do sele
ção catarinense que no proximo dia
13 do corrente intervirá no Ccmeeo certame moxime dI) [,�,.",� c ,.� ,."

"ata llra:;i!eiro ele Futebol, tendo' co
mo odvcrscrios os paruncenses, liA
Nação"4' por SU� secção esportiva
"em se mantido cfcstcdo de qual
quer ccmcntorio a respeita (criticas
ou orienrcçêes 1., por julgar que o mo

Soudncnes {b:::'f"lj·L··.-.,s
r�r!cn!'o núo CO:i1pCrrO i'nf btromiss50. Pauto R("'ti--;(.:H+::- �r.'"

� ",.r'. �

t'l'1csmo somos de parecer (!!!c de. ção Atleticn Ccz'1r:n':;1�"",
vemos dehcar inteira [verdade co te .... :
nko en�arref)C�D da n�$S� raprese� � _.r Dr. [.ot..,��� rr'�.l.."'.;,

r�ç5!)j' para Que o mCEmo Com ct"!I-, te F�der::'!!'''-r. ,tI-'d-.�;:� r�·· ':,':c:s"c

ma e prudenda posso rer;�over "05 � F�nda:lc�oHs

moles Que por ventare! existam. IA unko coisa que remos cbmoclo' Acuso recr:!}i�:r>ntG ','''_:'':':":, :-.:- �"-"'j
! ...

h
� .. ma dois CorTt"'rt�·P CJ';"?� '':."'-r-''\�''::;:'-'S� c.amorem05 e qw� .:1jO fnstrç� e. �

c,,_.,.. f""A.... e�". .".,...•...'._ ,'.._- .....__, ,�..•.. I_critério ,raro que úffiemhã cu ae- s!!i!poho . -
-

J)cis .,50 surjam C!h.1'ques cDntro Cf.'ge
me�O·_'(.'M�'""! Dp':",;:"r�''''� .- "'�...,-. r-. :'-��"'I

'C5 qt�e tmnafam i] si (1 resonnsobB:-
fazendo rf.�o i�;!tn� �#",._.,,::p:,n:,": _"....• "'

--!ade fi$i�a e tecnka do s�fc�ão (k� çõo memOt·os em�:1��':?d;:! c- cit:;'[ls

'��nt(J Catarina.
�

!:omente n cw-:r.l ';P: fC"í;: :', ... ;'>--: ...... �_r

lo sucesso C�1""!'=r!:·;\��,t ::-: '�('�!'"'1
decisiva pt. ASsf::1 cur;;,�rn to':: o. li;:
ver de Qrreser;f."'":'r_r��>� rv- t:-,.,t·- !".�,.....

decimcntos e):fe"�i,,o� (lO", ,,' �:- ;:�r3
bcrodoreo nr.

Q:!e os nossos represen�Qntes nc
'TIonstrem aos seus ,,-;:lveroar;os .fibra
e conhedl:1entcs te�nkos capaze$
�e os conduzirem a vitoria é o ql!O
-tesejomes, como outrOs mHhares de
::ararrnense que se aprestam para
llresendar o maior choque do ano.

Clube Atlético Cotarinensc - Fil

ria!lopolis

con:c�rjo �(';$:=\'"_!:C; ('��f?S r; �nc.;� [',,:--:-.' .. ,"\

grande De�!"l�f"ti::-f'" e (!{"!!"·..·H,;- �v,.�,j:_,..;
re,,; essa Federa::50 r���·:·q"��·n�,",-:-:;:;.nr.:

h'J!'��'lntfFrl" i,.:'1!:'t'!�ec�.[,�0 r-(--:..J;·.�IJ
-ntfeti!;mo envi(Jru�f) U�$"�:;' ;::� ...... ,�..,;:-A!'1
fp.Hcit1f'cn-; e !="ip,·. .J"."'I"r:r.,?,,; ........ 1 ....... ,.,,,.�'": r�:!
bes tomarom mnte r,o!hC"r01'>''''lte
mesmo campeonato.

Sebastir.io Cru: - P�c:.id!;::�tJ,
VENDE-SE

J caso com 2 morgos de terra.
Para mo is informoções na Bar

"earía Fidler.
Sr. Werner

Em nome Liga !HI!:nel1aue�ce De,
Rua João. porto!!: e meu orol):rio er!vfn ,,,.• ! "''1""-, ..,')

� I contendor càmnenl1lltt> e<t<T'-!w!! ""-
- ,1--t7-::�", 19�� mais vibrnntes �au�a·

MONOFACICO 1/3 H. P. I ,,!los desnorti'll1s !>eh nonroM rrÕ!HI
1 lo comneão conquistado mesmo caM

trator na Ofi-
'

pe<'"oto.
i Sebastião Cruz - Presidente.

cm cE
SABADO ás 8,J5

A queridissima dupla... JEAN ETTE MacDanald e NELSON EDDY
n'l'Ira !€Il�acicnal reçrire ée rl'fl'",rcTnte sucesro:

"R O SEM A R I E"
DESLUMBRANTE ... eis o adjetivo nue veste este magnifico romance

musica ! - Lindos e inesqueciveis Y alsas vienenses ! Musica imcrredo�
Ta. .. Romance inolvidovel !. ..

Acama. Complemento Nacional e Fax Jornal.
Preços de costume.

DOMINGO AS 2 Itoras da tarde: - MATINE'E

'"
Richard Arlen no emDoloante drama de aventuras empolgantes:

"C O B I ç A E C A S T I G O"
Sabotaoens ! Lutas i Aventuros! Romance! Misterio!. .. e

FINAL DA ULTRA MOVIMENTADA SERIE:
"A DEUSA DE JOBA'"

Acamp . .Çomplemente Nacional e desenho animado .

Preços de costume.

DOMINGO ás 4,:m e 8,15
IRENE DUNE no seu mais retunb ante sucesso... AlAN MARSHAL

FRANK MORGAN - VAN JOHNSON - ROOY MCDOWAlL e C.
AUBREY SMITH, no super máximo mm da Metro: -

uE V O C A C Ã O"

.. , O filme que nasceu de um po�ma! Uma lindíssima evocação
romantica e sentimental, cuja beleza .ê._eró difícil esquece' ! - Elo teve

(l gloria de muito omar e m.uito ser ornada! -

A pelicula que fala ao eoraç1io femmmo. _. "Fiel OI!! ..-o .. SÓ

I,aver na morte separação, eu feli" me sentia COIII a morte ftO coraça.o·
Acomp. Campo Nacional e Noticias do Dia d� Metro.

Preços de costume - Platéo numerada, á noite,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Os lideres nazist
FRANC!( DESEJA MORRER PARA "LAVAR SEUS CRIMES"

[··H)f,i;M!JERG, 4 Wnired) :_ Fun- para Alfred Rosemberg e Wilhelm
c.cncres da prisão local anunciaram Frick. Assim, agar<l somam em tres
,t,,, ""é és nove bcras e 45 minutos o numero de apelos registrados no

28 hoje continucva obrigados ali Tribunal Militar lnternccioncl e que

:)"l1'S F:itzchc, von Papen e Hjalmar! serão transmitidos co Conselho 'de
Sd;Qcht. Controle Aliado em. Berlim. Os cd-

l vogados de Ribbentrcpp afirmom que

�'nF.EM!:ERG, 4 (Unitedl O (I apelo de clemencio poro o ex-mi-

C'm'.d::o de llées!l recebeu no mo nistro do exterior alemão teria eo

nhã dr.! hoje apelos de clemencio :Toda no sccretcricdo geral hoje.

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Di6rios Associados)

Telefones: Direção e Gerencio, 1092. - Redação: - 1391

ANO IV -:-.' CAIXA POSTAL, 38 --o NUMERO, 167

STA. CATARINA - BLUMENAU, Sábado, 5 de Outubro de 1946
_.----_.�----------------------��-------

NorA DE ARTE
.A NOITE MUSICAL DE .HOJE NO CARLOS GOMES

20. PARTE.
!

Ouvertura - F. Boumgorten - Or
nuestre .

O pequeno .tombar - Jessel _

Gaita .

Flauta Magico _ Mozart - Or-

--------,,------------------�

��... -I,[�faSl

:�::"!:�J'"j e Pc.r.Hcfro i;>} P..JJSF�tcI Snnto Terezinna de Erechim, R;

Gmn(k <lo Sul, avisa a dhti,'I'é; fQplação bh!mel1Quense que brevement,

übr,=� -:�51 consul�orio né::ta cidade.
Ci.. ��·��CA ;;�:'..lj.. ].;�.. �::riA��C,�\S E ADUl.:l (}�t:

TERCEIRA CONVOCM;;\:;' r NJA fLE1ÇÃO DE OiR!:TCHHA

v:o;:c�.z
rem

o db

"�néo SfGO k;'pugnGcl-:: G c

�'E:) ccn,:�rk::rles fi!d;;� os

";e :·3'!] r·?u:!i�o e'h te-:'.-:�;l:-(:' L0�\:'G-r,,:�çE('i.. ,que- ,se - rean:::-':�'6

�;f, bll�Hhi'o- cm. ���'::su �éd8 S.Jt�L{ !:C:�l i.nido 65 20, nor-:J8,

Sl
"1 1eo.ern C em

Os advogados de defesa cvisados po
derõu ver os clientes pelo ultlma vez

ús 15 heras e 40 minutes de sebodo.
A senhora Ribbenrrupp retornou a

Nuremberg .pedindn poro rever o

esposo, sendo recuscdo .

na

..

Cl·Q

A novo Constituiçõo apresenta,
em vérios de seus principias até
mesmo de seus dispositivos, eviden
te analogia com as anteriores Cons-
tituiçães �epub!ican'.l5 de 1891

05 factos provem que a exeroí-

19-.1
.

e cio da judicatura é tão uril à co-j.; niio re:::ete entretanto o Cons d
-c

. . te. ro quanto o do catedro o' ju-Umção de 1937 nos pontas funda
mentais, dicorurn . Tres razões - uma de

O
ordem moral, outra de ordem inte-

ocorreu-me, quando se outoro<IU
I

� lectuol e a terceiro de ordem eco

efstc u timo Constituição, com.bater.he o modo como proscrevia o ma-

nomica - amparam este pensoman
. �,

glstratura da cétedrn de ensino su-NlIURE3ERG, 4 (U"it"dl - S'l- Vejamos o razão de ordem moral.
1uindo o exemplo !'!c Fr::mck, jue

nerior , Os juizes, na formo do art; Sobe-se que entre os atributos for
está ('ornado de mi,fici,;mo e dese-

!lO 92, ainda que em dispenibilida "_lados, da �e'rsanalidade do mo

i ja morrer para "lavar seus crimes"
de, n50 podiam exercer qualquer ou glstrado se incluem Q serel1,clllc!e, o

, •
L - tro função publico, sob pena do "ar se t�,� cor. 15i o nQO requereu clemencia, t' nse ez e c modQroca-o O' .', Ao do cargo judiciária e de 10-

'
�

,
. lUlz, por

1 tombem Kdtellbruner, sinistro chefe ISS? mesmo, parece indicado a ,miar
nclio"to da Gestooo e broco direi- rlrlos os suas vantagens corresnon- JJ luventude quando esta remata' seu
t d H· !

.. _entes, preceito Que era corroborao e Imm er, não solicitou clemen d"
preparo D.aro o vida, pois Q coloc'l

cio no CDnse!ho dê" Contr<Íle Aliado
o no artigo 159, vedando a ccu- pela pratica do oficio de

.

,
'

mulação de cargos remuneradas do. b' . .
JU 'lar, ao

em Berlim, Ribbentrcp e Seys In- JJ ro90 da InflfLrac- d dUnião, dos Estados e dos M
., •

,

' ,ao e cUfrinas
qucrt Ciinda não deram o conhecer

unicr- mas ou assimiladas no mau sentido;! os suas intenções .

I
pios. ,garante-lhe, alem disso o c -h'c·

, on e-

Seria de vantagem, perguntava
Imenta atravec cio cultura met di-

V E N D E - 5 E •

eu, alhear o juiz per exemplo, ,da cament,,_ adrlllirida, fruto aue
é IS

catedro de ensino sucerior? A �a. cu!tura do estudo COffiFl"'.'Jdo �
Uma Ca�inhonete "Plymouth" pc- I posta cccbc de ser d:da' �'elos ::!� JUIZ e !letalmente con.erv.:.d". :�i.e

'., 500 quilos de cargo, e uma Vi- I"ituintes de 1946 com respeito aos rll'leora o, .Fomília, resoeito a SOc,'�-'a
t I "8 .

k" 14"
dI

ro o runswict cem .dlscos. funcionarias que, de modo geral, _' CU.tIVa os bons cr.�tllmes _ dis-
- Trator no H.ltel Eoo VistO. 'acumulavam funções de magisterio r-ce. enfim, dos e�em"ntos cn'lo%es

d.e fornec:r a c"tedm de enr,ino 5UIJe
rlor a. rmentação ele que ne�E;ssitoa mOCidade.

técnicos ou r:ientificas, e obroqn,
portanto, o princípio que da cátedra
de ensino superior afastava o juiz.

o

NUREMBERG, 4 IUnitecl) - O
secretario geral do Tribuncl Militar
recebeu esta ma�hií 11m pedido de
dem(lncio para os lideres nazistas
Frick e Rose�lberg, cendenndcs a

I'nforccmenta. Ainda não chegou 00

Tribunal o redido ele Snucksl, embo
TO a seu odvocdo ter.ho decicrcdo
que enviou ontem a +orde .

Pc ro os nossos meios ortisticos

constituirá um' espetcculo de surpre

criú",re emoção o noite musical que

Ievcrão a efeito hoje no Teatro Cor

los G;:)'mes os alunos c amadores do
•

:c.rquestre. sinfonico, sob o regencia
'd,) c�npctente maestro F .. Baumgar,
ten. O auditorio qm:: assistirá hoje a questra.

sckne "hora musical dos novos musi-! GOal.Ttoe.souro - Valsa G. Strauss - re lta ve.... V' Ir.! �•..,..,..",.....,.ft"II o
cos, 'terá ensejo em aquilatar do ni 1

lftI 0:11 a �

vel" c!!lturol e artistico desses orna Quando eromos jovens - J. Straus I Il" 1U ($ue Po'�rlll'lter _A razõo de orde� i��e!ect!lol que
leres e principiantes da arte musi ' Violino e Gaita . � � .... lIUl noo desaconselho _ entes e<t'

cal, esperando-se que C nosso publi-, Duas Me!odias de Operetas - Cam '� - a entrosagem é.,,�· c!::as
'

:!:�
co saberá fazer justiça aos méritos pones alegre e A Prinzesa dos OS AMIGOS DO ALHEIO ROUBAR AM 30 'QUILOS DE LINGUIÇA ço�s está em Que o �rofes.or de Di-
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