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DIARIO

Assinaturas:
Numeral

MATUTINO
{aDual - Cr. $ 60,00
{Semestral Cr·$ 35,00
(Caluniai

.

Cr.$ 2n.oo
(Avuiso (l,;)1)
CAtraz;;,ün . 6,50I

o . Brasil Esl rá C loca o Decretos a.ssilad�� pelo

D
•• Presulenie d�� Republica

· pÕS-Guerra Entr fim Iros Rio, 23 (A. �.7* o presidente :;�r�I�::�"" An;onio um 5,"""'
'. da Republíca assinou Importante CJi1(.çd::1L:O naturalízação a Jo

Prod'U'-Ior O 'ndo decreto-lei que foi publicado .no sé Joaquim Diogo, Alvaro 1�H�
.

«Díario Oficial> disj)on��o [Obre de Oliv: i.n, Antonio Bernardo,
.

a obtencão de licenças .� pr ioí ida ',�osó Augusto Baltazar c Manual

D I
....

d'-
.

S' E dI!! S' rles para a importação de maté- Joauuim, naturais de Portugal;
ec araçoes O r. DV 10 auza, fias destinadas as repartições ci- '.:; a 'r\Iigu=l Ledesma, natural da

vls federais, autarquias e entkla- Espanha.York a Iquisição ·de· inerais des para esta��.* O wesid�ll��: Repuolíca as-
Nova York, 24 (U. P.) - (No produtos alimentícios _ café, érarn remetidos unicamente aos O Presidente da Republíca assí sínou decretos na pasta das Re-

a
.

E t 1 U' ,I' f t
.

'Ih E t! U' , I' I' am ' ",-.-.-=!,?,:_._,,-;,-�,,�:J;> .'-�pós-guerra os s anos nraos rutas, arroz, vege aIS, 1111 'O S a, os. mcos, quac rup leal' Jl0H decreto, 'excluindo do regime laçce�, .Ext':dDr�s, rem�'.' _:nil)importarão do Brasil tres ",:s- etc,» desde 1941.
'

(].e administração o Colégio .Vis- \{n-011Clo, no interesse ca ad-
p I"� t

'"

pécíes de matéria prima, &lS A certa altura ela decíaração ,A exportação d<: muitos mi- conde de Porto Seguro, }_t.! S. mlr.istração, Jayme de �oHza Co- >l'-tardJ!luu��e� e ·orgamn ...
quais têm falta "" necessita com o sr. Souza disse �IU� embora O neraís estratégicos naturalmente Paulo, e a Fabrica Rlograndense TI1eS, diplomata, cla3s,:: K, da lada a hupre�n$3premencía, sendo que o .Brasil controle oficial norte-americar.b, declinará no apos-guerra, mas t!B Adubos e Produ.os .Quin�í(os. Secretaria de Estado vara. .n em-
as possue em grande quantída- contínuí severo, os Estados Uni- eu confio que não cessará total- ***

.

jl:dixada em Londres'-. I c�a§'u!�$�ina
de _:_ fibras, vegetais óleos' vc� dos estão Jazendo tudo para su- men!e e �U::' os �s.tados. Un_id_Os O presidente da Republlcn assí ] Designando Jayme ele Sousa I Londres, 3 I, (,!'t L H.)
getaís».

.

J' prir o Brasil nqs matertaís de c�?-tm�larLo adq�mll�!� l11ateil�S II1LO decretos, cr.iamlo as taL.�I�s Gomes, díploma:a, classe K, {·a- \ Trlibalhadüres da provinda
O sr. Egidio de Camara Sousa, . que tem necessidade, principal- primas do Brasil, produtos ÜIS numeriras de extranuruerarío ra 2° se,cr2táriO na embaixada I i1ukn�t:ZH. fie. Luunurgo, na

diretor da Gamara de .Comercío men�e pr::ídutos quimicos, faFma� como tantalite, o qual nJo f,�i 1 men�(ústa do C:�nt{Ü Nacional UH LOllClr'.;s. maitH.'Ja dE' mmPlrns, que 80

do Brasil, fez a ·xUnifed Press;; ceutios, maqUll1arb 'e aço. co1oca,_:o na. p�'aça �10'I�t�-amerl- I úe P(�squisas Ag,or;ol1li�'as, e al- ***. destacam pela mIa vir;oro:-i-
um relato otimista sobr'3 o �:{I.. ,Essas exportações ainda est[:o cana no perwc,o pre-bellco. terando a dei Divisão d:.� Mate- O pr,J:::ick'nte da Eepublica .. '1:>- dl!(je Hsica e que sempre

"

d longe do que necesi'Íam,os e mui O Brasil esta fomentand-o a c,(cli- rial do Minlst"·!'Ío da J\.f...fli:.:ul- sinou-, na Ir;a�Ja da Jüsti.::t J��- ent.i'e,ntl.ll'a� a ocupsçiln ga'mercIO nest.es. tempos e guefi a t
....

- ,

.re das possibilidades ql.�e, oferec'e .1.0 long'ê daquilo (lue ,ppetende- pita ização de todos os ,l'f:,cur,.;ds tllrd.. eretos: mâoics, tê,n seu próprio jor-
mos, mas, tal CO�l1.o ,as d:) Bra� l�aturais. Em 1940 a produç2:-o de '*�>k d\OlUeüm:o MUiÍ1G Fr.irê lon- n',ll "'ubmersivo. O !lÚmeNo após-guerra. '"1', , '"

sil -estão d�terl11inadas d um' s6 m.inerais do Bmsil foi d3 Oílz·e O [H-esid�nt2 da Eepubiica 4,!ssi- tania, í)o prol1lCltor publico, pU- ultimo aqui chegadn,' êontemDeclarou o sr. Gamara SouEa ' 'lh- ! ti
..

i E 1941 -

Iobi�ti\'o: a Vitória n,::sta ,guer- mI oes (�. o ar-es. 111, , nnu decreto corrigi.llio er,DS drÊio '(',j"" pua 2° cumdoí' de excelent�:s iUlormaçoes, [en·que . os Estados Unidos COl1lU;� 1 2í '11
'-

E t t
.

� , . ...Jra'.. ....
.

.

a cançou D mI 1(H�S. sses. o aIS dacti!o:::düicos e de imp_resst:.o,.E' M>eu}l'cs; João Baptista (oFleLo, tl'e as qllB1S, uústaCaV8·se
· mente imQortava-nl determína.:::os .
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i' dt Em seguira, o-sr. Gai1).ara i:ou su Iram mm o c'epOlS cüquf:a clíllE:O n,ova f,ejacilo a disl�Oc:i;i- Guerra. 80 promo�:)r subsUu�o uma descrição comp 6\U a
Produtos da ·Asia·'l, quando, .díre� 'd ' .

d 80 'at" E t ,a

.

t rI' 'b" d T
-

"'UIza ii que aprOXIma' am2nk� ,
G u. '·n h..men es, o ae:senvo Vl- \'OS da Consolidaçüo das Leis. par.a (5()o pron,o.or pu mo, pfl- COllferencÍ1! e eera, (.\,

tam2nte no a\1fwIo da ...'Iniã.:o,a" . Dl to ! 'nd t' fat 1 p' f'
.

I 11' P"s�
. }.:or cento (la maqumarw j1eC2S� Inc.l· (a I us na manu, u� l�O TralJalto. dri':u , ..N·; :::alvattor mlo, o ICl] t(Jd<J8 os pormelH.'res a ,-,-

'menos ç!e 11 mil .l11ilh'as' d·e dis� sária para a produção de aço de re.ira .está ,em rápida JJ.scenção. *** aúministimho, class2 74, paril' !>adOB. Tudo istó, del,aixo das
tancia, pad-eriaIn �l1CDntrar os V 1 RI,) f'

. I .' Loao o B a'l t
.

d' I 'lb t '-en l'ma �a. ,eC,O!1(Ja .01 .�ll\ lUG.a ,pe.os '" f' SI es ara l�l1l con 1- O presidente ;la R-epubiíca ,assi 8° p�romo�or su .)stitu'o;. e _."t.. er- I maÍs severas res r.l�l)-:,j •

mesmos produtos .. '

Estados Unic!os. Afiru1ou, tam ções de solucionar alguns ,pro,- nem decretos na pastl da Justí- to (.iomes PereIra, escnV<l;:>, pa- I P0St&S pelas 3utonfíadt's de
Mais adiante o declaranté .dis- cem, que as usinas, Orçadas em olemas .basicos, tais como ;)S da Çc1. drão 'I! para 100 a.vdliador, to- ocupação. . ..se que no após:"gu'erra o Brasil 65.QOO.DOO de dólar:;s. cam Cil- ,industriá sidel'urgica, da celulo.. Gonced:�nt!o rdorma, na Poii- , dos da. Justiça do .Distrito f.ed'2- O muvimente patrlOllCO �o.

se apres'entará ao mundo na pri- pmidade para 350.000 ton�ladas se, elo pUj}C-I, tlo aIUI11Í!li'J, aviões ci� Mili.tar do Ri:) d" Jan;;iro.: Ia]. lalldez, t!ispõe, para a. 1m-
meira linha dos produtores.' d.e aço, iniCiará suas atividad�s, e motores. '.

.' prensa chmdestins, cie .otlffi"i.S
A

_ .

I 'dl' . I .-�-"�+-.-.-+-.+-+-. o .-+-.-.-+-�-.�,t-+-� , ,'}'. - .,« prll1Clpa lleC�SSL ac..-e a ê'n- ainda este auo passado li operar Algumas dessas empres3.s sITó
. . .

vias de lHiÚfllifiçoes DO eo-

frentar é a obtenção d-ermiqui- déntio de sua real :cáIE'tCidad:e o res�ltac19 dos acordo.s. enh�.ê '0 CI

'," � ,&!;.1{>� . ���� A"�� d� iran g,ei r?:. () j\.Hi1,d em apre:"
nária dos EstadQs Unidos, .mas o I3rasll..o: os Estados Uuwos tms '111251 COnCdlr�;�a. a �%!l�rlllu l�� ço, slgm!lca y. vos dos �!.eu acr-edifo q1.l:e a União forne- Mais aui:mte o lleclarant,e re-' como Volta Redonda e as insta- .

.. ueiras em LImburgo. Os alj-

cerá as maquinas em consi'd'era- 'velou qu';; as imiJortaçÉ'es ,nor- !ações do Vale do mo Booe e a nll!lpel a l�iWi�� suntos tratauos na r.blu!.l3 do
ção a tudo que Ç> Brasil fez 'du� te americanas procc<lEntes' do fabrh:a naci:Jilal ele motoreS). !�O (9 WJi1l!llEl�lg mesmo são os mais atraentes
rante a guerra. Nós tem:Js cnndi- Brasil aumentaram satisfatúi-ia-

.

O SJ'. Camara Sousa revelou Curitiba, _ iW (A. N. ) O atividades em Abril enÍl'an(e. e V3rlliUOS passiveis, tendo

ções ecológicas e trabalho sufi- mente I!'cstes dais ultimos �i1os. qt::e @tu:; {JS mítrerais ,�stratégi-
. uterventor Manoel _Ribas r� f A sua concI'etisa?ão é �Jai.í' até, paginas de. artig�s de

ciente para a produção em lar- Disse qu:� não 'estava <:'ni ({Hill" cos que o Brasil está fornec'211UI) CE beu um Ct.ffiuiJwado as

I'
um P:;f'êO pElra a wdustrw.h fuuuo, onde são dl�CUUtlilS _

as

ga escala de artigos alimenticio�. ções de fornecer l.mm estatistica aos Estados Unidos S2 encontra qln se acha qUí�Bi C0ncluidB s'\(,�ão di. Estado do Paraná, teorÍus da ocupaçu'} uiema, e

Tudo que w�ôessitamos agora em vista da neces::;idade de sigi- .n bauxita, tantalta, cromo, nElil- a rubrica dê papel insttlladl:l./ que tem encontrado do Inter· todo ü "blu�Jl que .os mesmos

émaquinaria. O Brasil _perm::u:'e- lo de tempo d.e guerra más aSS2- ganes, rumo, o ZÍnconio diam�lI1- na ciduda do Antonina, fl vonto l' Ft',_lt'rill SHr. l'v1anoe! pf!L.;sal'aill nos paules eUJocerá no primeiro ppslo ,no ql.:e verou que a produçEo d.e alguns tes industriais, quurt,w, CiJul'in qun) deverá iniuiar fi6 suas Rlbas () mais dúcidido apoio, peos, citando o exemplo as

diz respeito a todos os. tipQS de mat€riais' �stratégic<)s, os <luais e berilo.
-

o+-+�.'-"+-�-+-'Í'o-�-<}-(I �_{)_�__�_._.._+�+_._. fabricaIS Krup.
l' !Em outra secção (10 JOfUS •
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III I, é fostudadas minusiosumente

"".spec'40'. O'erãOI"�·nn._ dR " CO''ul-lidn Am.lllciem neste DIARIO ri e�r�s olore s t���S�r�jIOOS a qUestão das novas. emis:;õ·
f" I. u U'. U Id""

,_
� "'!'l"" � � es de cartões de raClOllumen-

·

-

'polone'Z,."SnVI
..

e
.....

íil'"';i.fIJft
' +-:-+-$>-+-,.-+-+=-+--.+'-+

nas o I� loas espec�a��la,;as ua te, já anunciada anteriormeu·
U' I vU D t t d U �

-

I te, fl que rui ci:iu5ada, pelas
Nova Iorque, 31 (S.r.P.) -lçã.O e do desenvolvimento ep�r �m�n O

.

e
Pe�I��al ,�� Dtr'-l�il... 'restrições que querem os.

AnM O'Hare Mae Cornik co- naaional, sómente :oaqu�le Prevldencla SOCial b (!lI � � � II� D..., 'llI,.�_� "" alemães .:!rearem na Holanda
menta o aspecto ucraniano pais, não falando dos uera· i*** guerra nacionais, um prenuncio O mesmo jornal, bem des·
Cio conflito poloues soviético, nianos emigrados, vive forte Rio, 24 - O direto do De,

Ri.;), 31 (A. N.) _ R;�aJizou-s,:; sob todos os titu:os oSpiC:050 pa- tacado, traz a DOt! 3ia segun-
escrevendo em conclut>ão ú o espírito de nacionalismo. parlamento de Previdência

na manhã d,� hoje com a preS8lJ- ra rr H:alídade industrial do paiz. da a qual, 08 alemõ8h procu
seguinte: I'Stalin está deciji, Sem tomar em consideração Social dirigiu a todos os ius-

ça do Chef'ô da Nação e altas riU- Depois desta cerimonia, o Pre- r!iill inUitrar na impl'en�a e

do ti não permitir que e se Gª ucranianos que. vivefH Hiutos de PrevidêL cÍa oficio· toridaJes civis �� militares, a c�- sidentê da Republica percorreu nos r!1ovimcntül� clandestinos,
xista junta li fronteira da Ukra na Polonia desejam a. umao circular recomendando ob·

rimonia de <entrega simboHca iodas as d2!){�ndencias das ,Dn- elementos _pagos pela Ol'8ta�
nia Soviêtie3, um trampÓ'llm com a Republica dos SovidsJ servancia do tlispooto no Ar-

(:os primeiros mOlor�s construi� cinas, clemO;"éli1do#se iH aprecia� po, advertindo os hoiandez0S
para o movimento ucra.niano Stalin não quer deixar alguns ligo 7:j5, capítulo VIU, da

dos nas oficinas eSIlecializad3 eh Ç&O de unm 10c.on.oJva da pi ii1Li de tal ürtimanha.
nacional. Ri: conheeen�o 0f> rnilhõ�s deles, Iora da. Iron· OollsoHd.ação das Leis do

Central do Brasil, por �ncomeil� n seri'c ele cinco, .collstruiia 'in-
limites tia· Checo Slovaquia te.ra, Eis ,.um dos nioti'vos, Trabalho, do seguinte teor.

da da Marinha de .Gusrra. A ce� telr:1m�l1l:2 naqu.::bs oficinas. De- +_._+,_._,+,_+_��o$>-.•-.
dantes da guerra, Stalill foi pelos quais' os rilSóOS teiu;tam "As repartições publicas e

rimonia, veio marcar nova .eta- psL:;;) Minis!tG da Marinha, pro m �

movido pela convicção de em reconhecer a a�amadll 615 associações sindicais são
pa no destino industrial , dÜ\ r,o� qu� foss.'. o. M'ljor Ale!1�il:i'lSão perigosas a� \f�a'"

que Ia Rnsaia Subcarpática "Linha CUl'zon" como .. limites oQr1ga:das a fornecer aos jui- Brasil, p'Jrque constitue uma .de. GUll�iai'acS c;nd�corado pecos. � �{!> �R� &f��ll� 1\iP,'!l.!luao será exóluratla' como um definitivos entre a Rusais e ZE'S e tribunais· do trabaiho i3
monstração eloquei1t;� da C0111- S!':;l'VlC03 pr,"sla�\o3. Atend2nc!o � g�llili.' 1hi1l:S 1J,f.i !W!iilil .. i!tl�

bastião de nàcionaHsmó uera, a Polónia. No c1Jnf!Hor :os· li a Procuradoria de Justiça do
pet0ncia do o�erario braslLiro, tão j'ustJ !ulícb do .titula!' da k Belglca'niano, Os .grqpos étnicos ·u� crail;mes desempenham um Trabalho as inlornH!ções e
capaz d," construIr com .tol03 'ÜS marinha, O Presidente da Repu- l,crauianos na Polonia são paprI de terceira ordem, cu os dados necessários a ins
reql.1'esitos incHsp-el1saveis a téc- bUm c::Jnf;:;riu ao Diretor _ela Ccn, Londres, �1 (B. N. S.) :mais importantes, pois devi ja opinião não á couliderada tração e ao julgumento dos
nicas de maquinas, como aquelas. trai (:0 Brasil, a ,Onlem d� l'vr�- I "Co!Jsi:!8r:dr"J>. o semanarlO

do á pOSSibilidades de lnstru'" pelos russOS>';-
'

Leitos suhmetidos à sua apre·
que irflo servir as .unidades eb J ri,o Naval. I bt>!ga oontrolado. �l'bs ale.

ciaçãa: . mãe� e que é puolIc )do em"-"'-+�"'-"'-"-"-."-"�" o A_.. _ ......'_ ......_Á._ ...
_ ...=-"",._ ....-.. Parag �u"';co A recusa ...._ _ ....._,.. ..._A._ _+_ .._+_. 0"-.----+-+-+-+-+-+-+-+ ,.

ct,
• ","'e... 'O'::T: "'... "'...

•. U� - .'!' .....'-.,........ ..
.

_ Bruxelas, anunCluu, �;)c.::-,t
.

Reco endaço-es ·.a-os
.

snlda'dRs de informações ou dados a
ll'àe54�"1I "lo &1') 230 tmu��Si [ ii�?ielo S[D POVO alemao I mente que os .P[j�:;c\g,,,�r.í)s

U lU que se refere êste artigo por til 11\1;0 O., ,., �� .. �.. .�.. <> 'P �Qa '.' não devem ocupal' oS Cdrr?S
parte de funcionários puDH· d�s file 1\!o!ilHíiloh�� ,Mo:,cou, u1. (1-':, i'! - :::;,:,�un(lO

I da f['êr.(e. mas de preferenclualema-es .o'a'··' Polo'ulSa CDS irnjJorta ela aplicação das Uu � UUII�ll!�EiVl
. . II uma tran:3llllSSitO (!a

..�a:liO ',d� OCUOaI'íHTI os ultimüs vt!gões.
1'· d I Londr,es 31 (A. P ,) - Na ll1- B,oI'lI'111 o chal1c"l"'1' rlnlpl' rlln-· d • .

pena lUa. es previstas pe ü ;
,
.,

., ". ;'._ .� , " '- _.

'. :, ",. A razão déS9!J. ii verd3DCla
Estatuto dos funcii}uários Pu formaç"o ofiCiaI �c. qU�'la",\ 1�Q, gm um ap2lJ ao .po\<:) dh:;ll1cAJj I coust!tui em que os alemães
bl'

" lento ataqlw contl ii a Clc aoc, (L
P""<1 ,'I"l" """-H''''ll'L "'111 anna'" "11'

d' t
.

.

IOOS por desobedienci'" ,
a.�c.. L •• l'-�"� - - - • -, ._.

t- "'ID os at'lqlF'''' OS pa !'l''_' �

'", 'Nürenb}�rg ,�reítuado l-Dr 'cgr,:ul'.C!
, defez�l li;) S�JJo da mt':_� patria, .��' b]O"

'- v0 " .'

: --o-'-- ,
. .t..,,' <

força", suger":! íl possitilida:le .d"·l gla\'cl11cI11e amf:'Jçada p2Í05
("czS e bas.

que foram lançada,:; crrca d� i 2x::rchos' rUSS05.
2.230 ton31adas de bomb:1s, .cOi1-

tra. aquele burgo nazista.

fundi.uts OS niqueis
de 200 � 400 reis
São Paulo. 31 (A. N.J - O

«Diai ío da Noíte. d:.: Lo�e, confir
mando uma nota J.3 O1!t,>U1 na

m.al aventava a fl0ssilli.lid;;td�
eh qU2 a íalta dê troco nesta

capital decorria da fusão . de

moedas para fins industriais .. tPU�
blica hoje ampla reportagem .,50-
bre o aSSUl1l0 sobre ']s ClS3.S U':;

níquilação, onde segun.;o a.Iian

ta poude constatar que CL; ni

queis de 200 e 400 reis, SÜQ

arlqueridos e Iundklos.

COfa1Uiiicado d�
�'ilDi$tã�;�� do Ir

Sterozherih foi
turada

Moscou, 31 (A. P.) .� Anun- ,

cio. a emissora d�sta capital que, I
e.nqu.anto unidml:�s do eXercito
russo pen€tl'ªram no interiJl' .da

Rumania, outras forças do g\::�n8-
raI Zukov :::xpnlsaram as ,tropJS
nazÍst;;tS � hungaras, de suas po
sições [\:1} sul f:\ capturaram a 1.0-

c':llida.d(!. de Slewzhc;rth.

f��"'il�� n�,TIHifj�ll�#�� �I�il!"",
tl fi 13Si���� �-"��:iW�m��B&U �G1�

â��§i�l�s g���[i� [tiiados
i\::J\ a D:elhí, ;11 (A, P.) - Foi Lundles 31 (A. P.) Um co.

12\'",bdo qt�:; iI nOi'02st3 d:t ba- munir.r.do dO minit:terio do

se aliada di; hnphul, no Estado Ar divuLscio hpje diz (que,
Indu de Manipul', uma pocL:rJsa durante a noite p&.ssada nau·
C!Jllmcl de tropas japonezas, fol

I
ve ligeira atividadG �!érea

..

surprê::ndida oe destruída pelas Ínimigu il leste � d,o Est� .:la
ti opas aliadas. Inglúterra, inc!usl vel na !:!erea

._._._._+�+_+""",._+._+ de LOlldrf'S. Forem lanç?da.s
A""lF_" �ilç

-

O
.,

bombas. Tendo Mi.usado !lgel-
g ti i\i A ['OS dbUOS e pequeno numero

ANUNCIEM NEST� DIARIO de vítimas.
.
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Ananeia
o Agente Múnlclpal tIo Estatístlca úo Bluinenau

aos srs, -. proprietários das Indústrias a baixo rdacitm,Hl[$r;)
fi comparecerem nesta .p.genciaj no edl.?Iicío da Prefei�l1ra f

MUBicipalt de l' a 31 (�e março do corr-ente ano afirH dt-!
receberam {JS bO'B'jns dó gegísto ln1ustl'iaJ, (h� H30T-11) com
o díspósto DO decreto lei fq{!er"l h' 4uSI, de :� d;) ,!!'evl:l'fl
1'0 de 1941. O não cumprHllentu -da prelJ13ufe c�)Hvoe�.çã;}
imp\}!tanl em multas de 2üO,OO (cinzen1os Crtuzdro?) B

20,000,00 {vinte mil cruzeiros). '; ,

DOCES, bombons, e CL-!r am61os, - pão, biscoutos rm�.SB8S Ie COnS€i"lí85, roupas' feHae, ,Chapêl1s•.c3!ç;-"ins, meras, com

.plemeutcs do vestuário, illedicllment0s, perfumarlas e den'llHti.cIüs, sebões, ,CerJ!8' e velas, 1'lfügas. de apHeE�5.ü' L111Uf-l
tríal, Untas e verníses e esmalte, ÍCil::rüro8 e f:1&;'os, explc.
SlVOS, adubos; tifH;ão. tecelagem, illuiharin; tapeçaria, cordc
Brio, paseamanaría, saearís, prédíos, estradas, pontes, �JOr·
tos? pavimentação, obras hiufáu!ícas e demolições, 'm:;vf.:Ís
de madeira, vime junCQ; 81'teÍ::l.tos de ITJadeira, \'imu e jUil"
co, artefatos de cortiçii, vassorus e escovas, víciro!", cr:hltais
e espelhos, espanadores e pinrói:::, louçs8, ladrilhos e azu

lejos, tijolos, telhas e

burro, cimento, e

E' índieado nos C2.S'cs ele fraqu.eza�
palidez, magreza e fs.s':lo, pOl""i;{ue �!1'1

sua !6rrii.111S-1 entrarn Et1.bstànclas tais
como

....ilanac1a!o de ::,ê��jc� Licitína, Gli ..�
cerorcsratos, pepsína, noz de ceia, t5�C"
de [;:;5.0 pronta e :::;fic�:z nus esses t1.::

Z!2UZ';;::'t'2!:iss. Vr�"'-;'�1.�1�c:" é

dias
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companhias rerroviarias de
vem providenciar com ur

Rio, 21 (A. N.) Realizaram gencla o recebimento das
-se hoje no Grupo Escolar tmportaacles encaminhadas
es Iestívldadas com que foi pelas companhias empregado'
"comemorada a passagem do ras ao Estabelecimeúto de
.12.0 aniversario daquela uni - Fundos Regional, tão logo se

dade do nosso Exercito. Ali [am avisados pelo mesmo
estiveram assistindo ao de sobre o pagamento respecti·
senrolar das provas esport'» voo

vaS os generais Mascarenhas
'

*** l�
de �Oi'aes, Anor Teixeira dos Solicitou transíerencla pa-
Santos, A leio Souto, Oswaldo ra ti. reserva, o coronel in·
Oordeíro de Farias, Oanrobert tendente do Exército KinvaJ
Pereira da Costa, o repre- da Cunha Medeiros.
seníante do general Mauricio \ *** .,

Cardoso, chefe do Estado O Ministro da Guerra bai'lMaio"!' do Exercito, coronel XGU o seguinte a viso ao di
aviador Godolredo Vidal, o reter de Iutendeucla do Exer
comandante

.

do Regimento cito, por lntermedlu da sub
Andrade Neves, muitos oflcl- Diretcrla de Fundos' __--------------.-------••
ais, representações de varios "Declaro a v. eX8. que ._.- •.-.-.-.-."'_.-.-.{l.-�-.'=.-.';_.-"-.--.-.
corpos de tropa e Inumeras autorizo 8 distribuição ao

E.: LLIN.
·

..OER & (IAíamüías. Estahl:'lecimento de Fundos
. *** da 2.8 Região Mi;itar da ím-
Em aviso o ministro da portancía de Cr. 10.000,00 pa-I Rua 15 de Novembro, 588 fONE, 1201 Ilmeaçados pelas ao-

Guerra declarou: ra atender a despesas de
t -d d d

-

.. ' "Os oficiais alunos da Es· que trata o aviso n· 1.022, de Já Chegou orl a es e ocupaçao
cola de Estado Maior que 19443 (indenização de for- Londres, 31 (S. r. .H1,) - Os
'tiveram as matricolas tranca· necírnento de almoço aos """""" A - prefeitos da Holanda ocupada,
das em 1943, em consequeu. alunos do curso de forffiação foram ameaçados pejas autori-
eis de promoção durante o de mecanícos de viaturas far�loi>nha V. itamilIa clades alemãs, de serem preces-
curso, ficam com o direito a autcanoveís destinados a ca- _..l I. sacias sumariamente, pela mini-
rematrícula assegurado para bos e soldados, criados junto iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_____ ma negligencia cometida quanto
O ano de 1945".

.

ao parque industrial Oeneral +.;_-.:-.�.-..�.- ..-+.-.-. o.-.·-.�.-.-·.�-.-.-.-. aos serviços publicas admirris:�
._

.'

*** Motors do Brasil srA, em S.•_ •._ ........._._•.-.-.:_._. (�_..:_••_+_.+_.�-,:_._. trativQs. A am-eaça é devido aos
.

Amanhã as 15 horas terá Paulo).

�
ultimos rouros verificados ás

lugar fi cerimonia da entre- , *** � O' E t d d' S
-'

Pa I prefeituras, com o desapareci-
ga d-as 12 caixas-estantes 1es· O ministro da Guerra, em � '. s a o

.

e ao u o
.

mento cle cartces de raciol1amen
tinadas a circular nos cor- aviso ao diretor de Intenden- � _ Jornal Diário ce Grande Circulação _ �. to.

pos de tropa do Exercito e cia do Exercito, por interme' � _ PREÇO DE ASSINATURA: _ � .-+-+-.-+-.-.E::.-.-(
jnais uma bibliotô3a fixa de dio da Sub Diretoria da fun- � fJ!a f -I d b·.

mil volumes ao Hospital Ce11- dos, cleclarou que em soluçá.} � Cr. $ 95,00 por ano
.

- Cr. $ 55,00 1/2 ano � elos e um su mar.-

�rild�Oa����c��, IO��!� ��i;�� ��cbf:id�r�Op�roa�r��a�t: dS� �
-

Enconzendas �ceit.a,..
" Otto Wille, na Gere'ncia

; I no Halandez
d

.

d
'._.

B ·1· d P 1 t
-

- trega ao depte JORNAL Londres, 31 (S. r. H·l � Oas .. a LeglaQ rasl eIra e au o, au OrlZOU a til '-'

Assistencia. agente diretor d!::quela uni- .-+:-+'=.l.'-+:--':--':-:+:-'•._'. x .-.-+:_.._+_._ ..=+-'-.�. Almirantado Britanico deu a.pu�
**,J.' dade 3,lml·flJ·slrativa de uma -..

blico uma comunicaçãp, s-egun-+ u
� .fih ".adado I'.

segundo o "Diário. Regio- só vez pelo Eatabêlecimento a qua, regressou l'eoente�

nal°'. a.s.
unidad

.. e.
fi ad.minlstra-II de Fundos da 2. Região Mi- AGRADEI'IU"I:'NTO

ment� a um porto ingI-ez, u�n'

ti.vas que. p'ossuem praças .iitar na importancia de Cr.$ " l".IL submarino holand�z que cluran-

t
te 19 mes-es havia �fUl1dado 27convocadas empregadas em 250.000,00. mH toneladas de naúos inimigos

.'-.-,-'.�+-.:-'+:-.-'.-+-.O.·-.-.�+:-.-+-._'+--�-..
C011;unicamos a todas as pessoas nas aguas 90 Oriente.

de nossa relaçllo o falecimento de n(/8Sa

IHha e irmü

Rosalia Wick Klebsch

. --

.-.•--+:_.....-.�_...--��-::-�_.•.

Trabalhar com o BANCO
POPULAR E IGRICOll DO
VIU DE 11IUII, é ENGRAN·
DECER o patrimonio de Blu- Aniversarios
metlau� Fazem anos hoje:.-.-.�.-.-+:-.-.-'.-. Anioersaria-se hoje a Surta.

___________----- Ureula Kilian, dileta filha do
Snr, Freclc7'ico Ki!ian.
- Na mesma data de hoje, fes.
ieja o seu anieereorio, o menino

Ibanez; filho do SM·· GâU el'))W

Balsini,
- Transcorre llOj� a data nata

licia, da Surta Maria Esta, filha
do Snr Manoel Zeredo,

I força aérea holao- Evacuação realizada
deza ataea. a França de acordo com os pia-
:. LOil?r�s31 (s.LH.)"�nunci. nos C07n a idade de 29 mws, depois de 4 meses de Iaro OI�cl�lmente, nos Clrc�los L d "t (B� S) _ E.. 8of'rimentos.

.

.
.

Iaeronauhcos deElta CapItal. ?D re.s,_él .

... . S I j
•

que o esquadrão de serviço tas Illscrlçoes acabam de ser I Ag1'CLdecemos a todos que com. flotes e gnnals Iaereo de .avI·ões .de
bombar· recent.emente encOn!radas

pe-I
das aCon11'Janhm'am o ente1'1'o, pí'ZlWlp'almente ao

f d I m' es a Tratamento especialisado, por modernos métodos e efi�ientesJ das
deio médio "Mitchell", da lOS aVIa ores a e a no e Rvem. Frei Genfel O. F. 111. pelas palavras con- doel1ças de s�nh0.ras, crianças, <!oração, pulmões, estômago, fíga-
segunda força aerea partíci rorIromo de Evere, em Brn·

l d
.

t
"

'r
'

d li' l· do, rInS, bexIga, I�ltestilloS (disenterias, amebiana, colites, prisão. .

t· ·d
'

\> t

-

xelas afixadas sobre &s por 80 a Ol'as e aSSlS mwza a Ima o nos -zt unos ( laS de ventre, et.c.), _dIabetes,' obesidade, reumatismos, sífilh':•. malária.pOu dos uI Imos rUI es t.le u- d' t' d
.

II
a'le virla I

ad JS contra a costa francesa tas 18. �n as nas quaIs e· t OC'.

_ • _

Opl açao (mal da terra). erisipela, eczoma, etc.

do norte. Os aviadores holan. ram Cflaaas Melhos. As IDes· A m.ae e Z1'maos enlutados. Diatermia - Ozonotermia-Electro Coagulação
dez�s, depois da ação, decla· mas. fOram colocad�s pe,tos Blwnenau, 80 de

...Jfa1'ço de 1.944 ITOUPAVA _ SaCA _.- B L U M E NAU
raram que �dGS dsobjetivos patnotas belg?s que aS8alta·I·�������������������.� i��_��_��_��������������visados roram ielizmenta ram as tendc:s, ma�ando os co

atingi.dOs. Os Me.smas apare' soldado� naZIS, e fugmdo com I )-+-+-.'-,.-+-+-+-=+-+-- .-�-+-+-.:••-.-'•.- •.-:+.-.-.•�.-:+-. 0(.-.--0-.·-:+- +- .-.�+-+-.-.-+-(I--.
lhos, dias depois, escoltaram os coeluo8.

Nomeações Emuma forte formaçao aerea !_
alia.da, que atacon consentra ���, San Paulo
ções de tropas ini�igas. �e São vaulo, , P.O, (A. N.) _

todas essas, opereçoes, ur.o frinor é Sabor Por decr2to de hontem o
faltou nenhum aparelho holan S Interventor Fernando C�sta
dez. nomeou os srs. Sergio M. da
"-,€:-.�+:-+-'.'--':--':-.'-. Das Manteigas a Fina flôr Cüsta e Silva e Minotti deI

. A. t· e ...n ç.. a- O Pichi&, para as funções de

���:. I membros do Conselho Esta-
..

! ANUNCIEM NESTE DIARIO dual de Biblioteca e Museus.

CI.DAD·E
DE BLUHENAU

Cronica
Socidl

Seculo XX
lhão Costa

�

Pelos Ministérios
Ouerra

Sabado·
-- 1 de Abril

1 9 " 4

Falecimentos
Snr. Henrique An d.
Com a idade de 82 anos tale

I
ceu no Hospital Sania Izabel, ()

Snr, Henrique Arnâi, operario
da fabrica (li! gaitas, 120 dia 81
do corrente.
A [amilia enhüaila enoiamos

os nossos sinceros pesames,

Viajantes
Snra, D. Isolde Miranda
Sequir« hoje para Mafra com.

os seus dois [ilinhoe, a Snra. D'
Isolde, esposa do Sarq. José
Miranda.
9·••••••

· ·

•••• +0

,
,

Como dizem 'se aproxi-
mam as festas da _pascoa.
Os ninhos e os coêlhos já vi
vem nos monstruarlos eníeí
tados de acucar, chocolate !li
tinta. E' um costume, ,é 'dlu.ar
praxe que teern passado de
pai para filhos,

.

':í
Entretanto o menino que

não teve berço, o menínn
que o pão de cada dia ganha
engraxando sapatos e ven

denclo jornais, não teem es- -,

t� r
peranças de coelhos que .lhe
deixarão ovos. E' a grande
desigualdade, muito comu

mente atribuído ao Destino.
***

Porém seja ao que i91"
e como 'qu-eiram, são eles tão
humanos como os demais.
Apenas nasceram no grande
desastre social que é a -�

pobresa. Mal que não é fel1�"'"
remedío, desde que nada é

'

absoluto. Porém.,..:_ o

que adianta a Jmróla de _pro
víncíano cronista deante do

problema? D€ nada pôr cer-
lo, e quem sare lá s,e miste
riosamente os meninos, co

mo esses da «Farroupilha i

não terão ninhos e ovos c

enormes cooelhosde açucar?
Entretanto já éra muito.

se .eles ao menos tivessenr
açucar, mesmo sem ser no

formato de ooêlhos.
Si tivessem roupa, si .tl

vessem calçados, si não JH'e
cisassem de mendigar para
entupir O estornago dilata
do.
Si ao menos tivessem ��I1l�

paro para não s>entireID a c'u,�
biça de deEeiarem possuir O

que não t<:!rão.
***

Como dizêm se apr'Üxi� '1

mam as festas da Pasc·Ju. B
esta é uma festa.sÓ para
aqueles que farZo ninhos ,pa
la Os coêlh,GS porém ovos'.
-Sim para os cOêlhgs .Jw"
rém

.

ovos. .. - em .pl�no ,

SéCl1lo XX. i .
� 1...... i.

.

.,.
_j

®..-:...... :....-.�.I...""ti.�.��n ..e
'

Atenção
ANUNCIEM NESTE DIARIO

Dr. A. T A B O R D A
DiplomadO l1a 20 anos' e com prática nos principais hospitais do Pais.
HEMORRÓiDAS. VARIZES (VtIAS DILATADAS) Ii ÚLCERAS DAS

PERNAS. SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SEM OOR.
Curi! da Gonorréa em poucos dias

.. .. + 00 .... o Amorti.zaçãO [CAPlT�L
DUPLO. . . . .

SEGU.NDO .

de TERCEIRO . , .

f
·

1944 QUARTO. ., .

everelro QUINTO ' 11.922
Agenda para os Estados do Paraná e lIa .. Catarina

, Rua 15 de Novembro n· 622 - CURITÍBA
Gornspondentes em Blumenau - Laczynski & Cia,

Domingo - 2 de Abril - Domingo
Estádio da Alamêda Rio Branco
o esperado e sensacional intermunici
pal de futebol entre os fortes· quadros

AMERICA F. C. '(Joinvile)
(Vice-campeão estadoa I)

'.

X
G. E; Olímpico (ex-Blumenauense)

(Campeão do Vale do Itajai)
Ha'verá preliminar ás 14 horas

Domingo : Todos ao campo da Alameda Rio Branco

o Sabão·

m E
Cia. Wetzel Industrial Jninviil-e (Marca Registrada)

.

recomenda-se tanto para fQupa fina como para roupa comum
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