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$�,â· liberado. o comércio da gasolina
x; -:' 'i.,

. do corr�nt4:;' .estará praticamente liberado o mercado do petróleo.

I

RIO, 24 (8. E.) - Segundo uma nóba
de hoje, dístr.ibu.ida pelo Conselho
Nacional de Petróleo, no dia 31

ii "

'�
-,

t JI.éalila-se hoje às 20 horas,. no Teatro Carlos Gomes, com a presença do sr li
i Dr•. ldoll.8 Konder, a grande Convenção Regional,da O. D. N. para a escolha dos
candidalos do Vale do Itajaí para a ·Câmara Federal, Assembléia Estaduill e

membros do Diretório Ce!llral

>Sanla Catari
de'paraben

:8v:t':.3f:z:.'.IlU.le��:o.. ·:,.······I·····D·E···· '8'LUu.···ENAU an!l�riO M�:I�:,oo
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ssmestrllJ . Drt 35,00-'.io Jtramll.dus. '. avulso Cr. 0,30

O arailfo das Clsplrctç6es do Vale do ItoJal

tá
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União DOID. Nacional
Convile

,.
- -.I!'"-

l

o nosso Esiado, C01n a

chegada de Ado!{o Konder,
está em festas. E' mais um

de seus grandt8. {ilhas que
regressa ao solo natal -para
S8 empenhar com vigoroso
entusiasmo na muçnifica e

auspiciosa jornada da rede-:

mocratização de nossa terra.

Chegando ontem âs 17
horas e,m companhia do

Reallza-se hoje, dia 25 do Rendmo, Padre Kolbe, o ilus
corrente. ás 20 horas, no I'ea- ire catarinense foi alvo de

Faltam �penas 38 dias, hoje, para o governo deste "curto tr.0 "Carlos Gomes", de�ta c�rdeal e eniuziasiica re�ep·
período de 15 anos" abandonaro poder e entrega-loaos legitimas Cidade, a Convenção Reg:lO' Iça0 por um g'rupo de amiqos
�andatarios. do povo, eleitos em 2 de dedzembro� proxirno, Apre- ���i::al U:�ã�al���OCí�:j�f I e admirad�resJ todos figuras
xuna·se. aSSIm, este momento em que to ios senao chamados a

a Ih' d
.

díd
r

representatioas de BhGme
cooperarpara a futura felicidade public� comum. Todos armados' rar d 8 eseo a jc;.s â8cn I a: nau. '

do voto e das cédulas dos nossos candidatos que a cada um se.
os a nossa reg ao ama

'. .

.

.

rãq: entregues-em boa'<hora, Os titulas eleitorais devem ser pro-
ra Federal e á DeputaçãO

.

Sua pe'1'8onali,dad� cotuinua

cusados em Cartorio. mas, as cédulas, ninguem se precipite. '.

Estadual.. . a mesma que admiramos.

.

.

Serã� en.·.caminhadas pessoalmente opor pessoas de nossa in- li � NComl:São 1?1�e�or8 bdi� Auste.ro e {Tanco, leal, e

teísa coafíaaça,
.. . . nes e munrerpro, a a

d id'd d:,i d l
..... '

'�. '.' _

.

•... .. 1'0 assinada, convida 8 todos ec z o, w"san o com c a-

'.

A sltuayao;uaclOnal nao admite mais receios de qualquerl r' i . 'reza surpreendente 08 âes-
natureza.. Haja VlS�� o tele�rama que expedio. ha di�� o exmo,

1
OS corre rgronar 08 e .BC! po .'

.

.. .'

.

sr. -Cmte. da Regtao e� CIrcular a todos os Cmtes. militares, por
VO em geral, pala 8S8ish�em tinoe po!lttcos e economwo�

orCetn do.e:x:.lllo.sr. Ministro daGuerra,sr. Goís Monteiro, cujo
á instBl�ção solene da .uon- da Nação, sua palavra foi

teor publicamos aqui. For@:IDautorizadosa.afirmarossrs.c.·mtes:VenÇãtTd'Al de exhuberanie otimismo pa·
que .as eleições gerais 'se.r.ão realizadas. em 2 de dezembro pro-

a» ava��s t
. mnara. ra com a vitoria J'á preois-

Xi�9. afastada qualquer, possibilidade de co�vocação �e Constituin- ;; e:t0: R eu�'t ta do brtqadeiro Eduardo Dr. Adolfo Konde r

te.:Isso tambem quer dIzer' que não havera op ortunidade de qual-, � er a�t e d
quer golpe,nenhum perigo. mas, sim, toda garantia para votar-

Heinz Henng Gomes. Ht�a vinda agora,. quan o

mós livr.e .e !:;oncientemente. Quem disser o contrariomente! Mente I -- Nele falou, a voz da ex- se Joga7n os destinos do

e. �Ílxov.alh� o nome das nossas forças armadas: Exercito, Ma- BRaSilEIROS! periencia, do são 'raciocínio jp�iz e. do Estado, e p1�O-
rl�� e �vlação. .

.. ';. .... .. ..' . F II 'IPENIS e da pura realidade. Como »uieneial e de çraruie satts-
,

Ass�, fechem os Ieitores os ouvidos aos bo�tos tendencio- a am .

deputado estadual como se- fação para todos os seus
so� de guaJquer n�tureza ..Aprestem apenas seus títulos e aguar� -.

'" .' ,
."

. �
".
'. Bl .' '.

dem nossascedules, asseguradaspelavitorIa'do Brigadeiro Eduardo 3'S cretar.zo .

de Estado, como amzgo8. Wnenalb, especz
Gómes,' áté"día 2 de .dezembro.

'.

'..

.
'. .

. co_nstzt'll/mte {ede1'al, corno almente, apresenta�lhe 08

. Duvidamos de qualquer golpe eúfunchado de canivete ou de .
.

.

governador legalmente eleito melhores vutos de boas vin·
armas sem bal�s, pois,. que a.s unicas c1a�ses arm�das são aquelas D I I S - .8 ((OrnO senad01' da Rep'ltbli- das.
que nos garantirão eleIções livres: ExerCIto, Marmha e Avmção. Para a Vitória de nossl C8.usa OU'P L O

Perdeu a'
.

memoria... Iprovado fi aCDrdo
Nueremberg•. 21 (A. P.) - entre os comunistas

C I "
; ���;lOd���� te�f��:�%e:tea �u;: e Chiang-Kai-Sbek

.. '

moria. Ao ser interrogada pt1f Chung King, 21 (A.P.) - O
um coronel' norte�ámericano o Comité Executivo dos comu�

antig:.J lugar tenente de Hitler nistas chineses apro'9'Ou todas
disse que não se lembrava de as decisões tomadas nesta cida
nada do que lhe aconteceu nos de durante as conversações dos
ultimos dez anos. Hess disse delegados comunistas com o

não recordar a qu�m pertenci- gelleralissimo Chiang-Kai·Shek,
am as fotografias de Hitler. em coJlsequencia das quais foi
:Ooering e dele proprio, quan-I' estabelecido um acordo para a Rio 24 (S E) - O sr. Pedro
.ôo

.

estas lhe foramapresentadas. democraiização do _P_B_is_.__ Batista Martins, jurista e co-au-

U -4 I" b 1 t nt
.

f; n ·v r tor do Código do Processo Civil
tT...OSq'.UlaO

a

ao.
u

.a�? e.
mo e S1 o pa I),

em entrevista concedida a um
.... pele. EfiCIente proteção contra

vespertino. pronunciou se a res-

Wetzel. PICApAS DE MOSQUITOS 6

I peito do decreto�lei 8.063 dizen�
outros lnSeto8. do que o mesmo in frigiu o Ato

.�------------------------------

·�·A Tra,.êdia ArfiJe i
argentiIlo responsabiliza· o nosso governo pala duração da Ditadura

:\

r
'�1 Faltam apenas 38 �ias J
��.

ca, sua vida e uni exemplo
de cidadão, de patriota, de
democrata, de administrador
e de tribuno, 'Sua palavra
infunde confiança. respeito
e atlmiração.

JÍLUJlBH.AD ",.Oubua-teila. 25 da Outubro de 19'5.· Dr. AchiUos Balsini Diretor ResPQus&.vel • Ano XXII- N. 28

)f,' �

..

SUICIOIO

", lUO • O" Postal, 56

Noticias de ultima hora informam que, o casal Kulm,
residente nas proximidades da Escola Agrícola, pôz terIDO

á vida Ingeriudo formicida. O ato suicida teve lUgar ôn
tem de manhã. Foi encontrada uma carta explicando o

suicidio. A policia, ôntem á, noite, iniciou o respectivo in�

querHo.

.Sopa· em Tab!etes

·"V ·1
Um tableté dá um excelente
prato : ou chic9ra de Caldo
(RouHlon, Consomé) .. Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
deSfazer e dissolver em. agua

.

bem quente."
C• .ANTWEILER - Rua 7 Set.,

I opinião do sr. Pe ..

dro Batista sobre I)

Decreto 8063

No bar e nQ lal.!
.

KNOT,
não deve falta:

UI u m'e nau

Saída Oatarina - Brasil

adicional n. 9. A certa altura.
disse: "Eleito o Brigadeiro Eduar
do Gomes. ele, cerÍamente conhe�
cerá da inconstitu;::ionalidade do
decreto pmnunciando-a e de�
clarando nuias as eleições que
por fürça dele se realizarem a

2 de dezembro" .

o pOVU· em sau pais
te va. r.

gas com.
o

preSi.den.. te. f.arrelJ er6.
muito

Imal visto e foI bom. por isso que o adiassem.
Não vejo como possa terminar bem a situ

açãO politica da At>gentina. A intluenoia da sçtLo
internacional poderia ajudar a solução do proble
ma j nterno. A Conferencia de Chanceleres do
Rio de Janeiro era uma esperança, que se dêS
vaneceu por certo com o adiamento resolvIdo
em Washington.

Encerrando sua entrevista, o sr. Elmano
Cardim assim se manifestou sobre li salda de
Peron: I- A ditadura procurou (} caminhG da lega-

1Ízação dos seus pbderes, com as elei��ões que
anunciou para abril. A Côrte Ele�toraJ foi orga�
nizada, porem uão pode funcionar, e demHiu�se
por não encontrar o apoio civil necessario.

O governo, que havia prometido eleições
para este ano, marcou�as par:: o ano proximo,

A deposição do coronel Pérón nãO ·l'esolveu
li crise politica. E esta continuará, a meu ver,
enquanto os elementos milHares não se com ..

pene�ral'em de que teem de abdicar do poder,
para restituir á Dação {} direito (is governar-se
com mandatarias escolhidos oe!o voto Uvra' como
é da essencia democrática.,;:

_ .RIO. 24 (S.E.) � Falando á imprensa em

seu regresso de Buenos Aires� o. jornalista El�
manQ Cardin, diretor do.·HJornaI do Oomercio".
do Rio, disse em certotrbcho de SUIa. éntrevista:

. :-:-1'0 púvo argentino, embora nunca fosse
tão cOtdia conosco como hoje, responsabHiza
o governo lbrasiltliro pela duração da dttadurs,
pelo prestig io que Ihe dão as relações ofIoIais
e.as simpatias qlIe"dllquí rec�be. A nossa atitu·
de nO Mexico e em São Franci�co; como a de
outras nações americanas, foi Interpretada em

BuenoS Aires como um desserviço á Cflusa de�
moerâtica na Argentina, O encoo.tro 00 presidell';

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�, A' cédula é posta num envelope quando o
}�eleHor está encerrado numa csbíne índevas

savel. Nlnguem está vendo o eleitor quando ele de
posita a sua cédula no envelope, que lhe é fornecido
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I Instalação do

Do acadêmico Dante de Patta, prestigioso líder udenísta em

Orleães, recebemos a comunicação abaixo:
.

"Orleães, 9 de outubro de 1945,
Sr. Redator,

f' com grande satisfação que comunico ao conceítuado or

gão udenista, a instalação se Iene, realizada no: dia 7. no cine lo�
cal, do Dheíôrio Municipal que dispenderã os maiores esforços
no sentido de arregimentar as forças que i: ão destruir a ditadu
ra e implantar a verdadeira democracia, com Eduardo Gomes.

Perante grande assistencia, usaram da palavra os Srs. Hilá
rio -Ceoeoní Costa, Dante De Parta, Àymoré Scaravacco, Ernesto
Lacombe e Her íbertc Rui i se. For. este último foi. presidida a

Convenção. Foi convidado. paÍ'� -secretariar a mesa o Sr. Otávio
Fernandes. foram lidos diversos telegramas de solidariedade. Pe
lo Sr. Aymoré Scaravacco foi apresentada uma sugestão sõbre
a constituição do Diretório. cujos elementos integrativos foram,
cada um de per sí, aclamados com estrondosas salvas de palmas,
O presidente, então. deu por empossado o Diretório, assim
consütuldo:

COMISSÃO. EXECUTIVA - Presidente: Dante De Patta,
Academíco de Direito; Vice Presidente;' Hílarío Cecconi Costa,
Guarda Livros; i: Secretario: TuBo Fuerschutte, Bancado; 2' S;:·
eretario: Lauro Bussolo, Construtor: l' Tesoureiro: Antonio
Atonso Zanini, Guarda Livros; 2' Tesouretrc: Atilio Fenilli, Co
mercíante.

COMISSÃO DE PROPAGANDA:- Edgar Matios, Fauna
eeutíco; João Antunes de Farias. Alfaiate; Batista' Coao; Lavra-I
dor; Gildo João Luiz, lavrador: Otavio Fernandes, alíaiale; 11.
defenso da Silva Mattos, lavrador; Manoel da Silva Mr;ttos, 1,,
vrador; Dario da Silva MaHos, lavrador; Afonso Amador Bertler,
lavrador; Pedro Amador Bertier, lavrador; Antonio Tcmaz

cai-Id�s? com�rcianie; v:alentím Alberton, .la.vrador; Eduardo CaUa
OI, mc'nstmI; Antonio Fernandes Luciano, comerciante; flavio
Cecconl, construtor; Lauro Pacheco dos Reis. comerciante; Gui
lherrne Berger. irtdustrial; Olinda Ceoconí, comer-ciante; Guilher
me Brescíanl, comerciado; Antonio Cf chetto, lavrador; Arnoldo
Antunes, construtor; Pedro Antonio Silveira. comerciante; José
Línarío Leal, dentista.

.

Sem mais, envie-vos as minhas saudações dernccratícas:
Dante de Patta.

•

I
HOJEe5a--feira Dia 25, ás 8,15
Waliy Brown - Alan CarDt'y f'A dupla que v.quererar'

na hilariante e desenfreada. comedia:

"Aventuras :de um Recruta"
Uma autentica "Iabrlea de gargalhadas"! A dura vida

de caserna, "vivida" por uma nova dupla que jamais será
esqueelda! t�:

No Progr. Compl. Nac, Param. Jornal e 1 : <'(Manho col.
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-BRONQUITEl '1
E COQUELUCHE l

Caixão funebrB
Suviços de primeira

Idem I
I

,

Rua Maranhão
N' ').1

A tratar com

A. Lubo.

Vi idade "
rça!

Vigôl' I
..

�,�
0.111 .. tratamanto palo r�llut&llo prà:'

�te OKMIA, - Á bue de Horm�nlOl
(utr&tot gll!l1dul&real. Vitamina!, lIal..
Iloll&du; OUSÁ .Ir uma medlCllelo
Monal {I de alta efieaoia lêrll{ieutiec,
fDI tcdOli OI e.,OII ligados d iretamentll .

.. perturbaçõe. du glallduleg .uu....
Ons..l combaia vlgorollamentr. m.
queB HXUal em todu as ldlu!n...lia
fôrma de insnHolênela glAndular ou 1'lt...

'

liliDal. lenilidade preBOO•• !&dlga li per4.
U memoria no homem; trigidez II tod..
$e perturbações de orlll8m O?&floll,
idade critiea, obesidade • magrela. n...
aldez da pele e rugOlidade da outI8, Wl
mulher.Ong", (Importadll direta.m8111t
.8 Londres) proporciGll1!i Ju.,.ntud�
Sande, Porça e VIgGr. Peça fÓrlll�'!I
"prata" para homens II fórmula "ouro:·
pua 'mulheres, em todas &II bou Droga.
ri2lI • F&1'maclAlI. Intormaça.. ,Pld!do.t
&. DIatr. Produto. ABNA. .... AY, BlI
Ira... 18 • .Iioi

frigor é Sabor
Das Manteigas a Fina Flir

ii .JMditJação auxUiar
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I PROCURI·SE
". '. . . ..... Alguns T;EGELÕE8 com longa prática para tl'á-.

Mo(}as de boa conduta. 'balh�u em uma fábrica de tecidos de algodão. Infor-.

FABRICA DE BONBONS
Arno Dellíug mações· s,etão dadas nesta redação com Otto Wille,

Rua 'Silo Paulo, 26
.

..���...,.,b-."""!L-"'-'.-"-. o " "�-�'-'.-;--III-:'.'_'4

I�'�'·
Ig4HRe.presentaçoes

. 'j' EscrHério organizado, operando nl) rsIn0 de represen
ts
..
ções, com .corpo. de agentes e .viajantés, .a.ceHa repres.en.·tações de peodutos do Sul, para Silo Paulo. Cartas á. caíxe

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

postal n' 1.366�Sã.() Paulo. 1899- i
Uniá .llmcsíne . typo 1935' i

.

.

motor 75,cavalos
.

e/fi cílín- .
:--------------------.

dros, e,m pedeito . e$.tado de'.1--------------;1- i fabrica de Ladrilhos e Oficina de Escultur�' ,i>OOI\serv.ação. fl6ea se
.

tam- '

rr�farc���:'IIll'%�!fo:iP�o1i3g ; Chocolates Arnoldo Pue'ter "),
SI'. ottoWiHe. Ba Ias B l U M E ti ft U j

Caramelos .� Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras) /1"Pralinés
Telefone. 1081 . Caixa Postal, 48 :L

. Artigos de Natal �pocliSild.d. _ im1taç!lJI. de .E�t�m C1'fm p.rltiist�z� e ���b.
Cai.x.as.' Fan.taslas' . ir! �,., u-.....d· �_. Da....._�llto!il feiçã.'I! OQh�l1!U'l dCl Cl'!l,l1eot\:!! L!1r.+'urllb.,lit.1 �'4,Ro AI."Il1I.... V�IA',' .�.

m«d�1 Bi\J1aUJtreil. Cab:u pil!fl'l �
etc. etc. 58Iaita. Pldru pau tia, '&;1.. Ágwt, TltTIqll�s, C.!'l.plt!!(b. r:r1ll00� l

-. . , bÔII P-III J.rmazdl. Ca:llto:n,eí... para El!gotlf,llill. BaUals p.al!l\ i]'ar.. f

8
.. ··.g0.ra....il venda

..

na' .'. .... .

.' .

"
d1!o.'J MeSAI1 diS. tÀntr�. FII!'H'el"'l

- rlt 1'J(1'4 F4lt� .. &dflo" ro""'''1 r.!!, V�l';�, Flnglm.r.oto ;'iII) M ft.i-t.

� SALWA81 t�;;:��d�i;;�R��;t�ri',:,
'. Novo Edifício Peite·r fi Dorrnltorlos :�

..

t� Salas de Jantar HTravessa·4' de fevereiro, 3 t Moveis Estofados ."

11 11IIIIIIII ... .1_ �l Serviço bem perfeito e bem acabado R
t� Grande estcqae de Iapeies .}:.

I H Rua Dr. Amadeu Los, ti
.. �L.

�=··=;�:;�;��;��·==:1'Universidade do BrasU.

Médico por concurso do Serviço Naci�na] de D,?sn;:us !\tentai.e,
Ex·interno da Santa Oasa e do Hospital PS] quiátzieo do RIO

de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLlNIC.lMtmcA - ESPECIALISTA EM DOENCAS Nlii:lVOSAS•

COHSULTIlmO • ft O A F E L I P 8 S C B M I O l'
:Edificio Amalia Neto) ..

Das 15 ás 18 haras
fll.OBIANÔPOLIS �

'�---------------------m

•

• . •..... o'.
.

.

.

.

•

!��••�,....•��cojJ).�.Il.:.�ti.'I"""Oti8fll ,

.

• Exportadora de MadeIras 8. 1. ';
!��.��t-� .��§,-� SfoCk permBnente de: ,.'.(1�m Madeiras de cOnistruçãQ ,m·:'�g�;

4��: .

ral, "'Forros, Soal���;�.;.:;���dillras ""':',-.'".... _........•.·I,i.:].•.•.......�.·....l.cl..�.:.:etc,.".c .. c.,., .. ",. ,'.' ' ·.e.

�Telefope.,.1�ªl .>{i 'c' 11·'...·· .... .'

8 L U M E NAU· "santa Cal.tlna' e ,;.; . .;..."
..

,---------"""'""""-

Sedas, Linhos, .Casemiras,
Riscados, Brins, Sapatos.,:
Camisas, Pijamas, C;apas,···

Meias, etc.
. ....

Chapéos Ramenzoni, Gnry
.................--

'.- -. -,

f,t•......

.: ,EM BLUMBNAU
na .Rua João Pessoa

l·casa boa com 8comodos
EM: CAMBORIU'

1 casa grétnde ,.

Informações comOTTOWIV
LEI Telefone 1(199, nesta redação.

,. �.� '''''r,,"_�839-1
.

Vende-se .' 1 MOTOCICLETA
DKW 9 PS. em perfeito estado.
1 bícícléta .para senhora.

Casa WiIly Selvert. 1898-·1
i .!.p i.' :;;;;;;o;;;;&�'..""""--

Vende-se o Campo de Fu
teból VUolia.comiaprox 7.000
melros. quadradolJ, situado â
.Rua João Pessoa':"':" Velha,
-Informações com M. Oer

mer+ S. A. Com. MooeHmann
ou OHo .WiUe, -.;.foDe ló99.

1946c....,-11
��. �:4f��-.-.����

aau

<3:. M It=lANDA
Expediçõe., .. Despacho.

"lerdes ··dC$ li'as:·

"BRASILMARI'
com V'iagens regulares entre Haja! - Santos

.�(alxa pOSlâl36 -'- End. releI'. nauIdo'"
ITAJAr :_ Rua Pedro Ferreire noe, 6811:1

lPEROGY VIRISSIMO'
DeslJachantedaRecebelloria do Distrilo Federal (M. da Fazenda)
Escritorio: . TBAVESA DO OUVIDOR li' 21 � lo udar· B I O

Encàfrega-s6 com Eficicncla e Rapidez de :

Titulos deelararoríos ,...-'..'NaturaJisaçães � Retifioação de
Impostos - Registro de Comercio

.

- '. Patentes .�..
,

Defesa
de Autos - Osrtídão de Renda - Serviços em todos os
Ministerios --- Regtstro de Diplomas - Procuratorios -

Serviços na Policia - Permanéncía de Estrangeiros - Re
gistros' de firmas comerciais e industriais no D,C.I-. - Be-

gistrq Civil r: Retificações de nome e filiação -
•.

'

.Ó»
Oertídões para embarque.

Registro tie Criadores .... Serviços no fi I P.
. Recebimento de I;ontas DO M. da Pazeada.

�-Fábricai. "de�"''finías}' :,'". :.j:

Blumenau.
..
LIda.. '.' ..•..........•....• ".

",mititvJ� .. Y(i�ijjZ&s·ó c:Material ;p.•,.;:,
Plntures em Geral

Tintas bisnagas artistas

Adq'_ira um (;ofre

FI··'
e durma. socegado

Vendas em Presfações e "fl,"tOQg(fPtazo':;{::'

ProsdocimaêCia:Ltda.
Rua d5 de Novembro, 68l' > �\; Bt
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a instalação do Oirelõrio. da
em São Francisco - do Sul

" .

'\,

Sobre a instalação do Díretorto Municipal da U. D. N
em .sao Francisco do Sul; recebemos o seguinte despecm
telegrán�o: . :

-

- -"Sr. Diretor da «Cidade de Blumanau-.
Comunico-vos que fo} instalado neste muuíetpto (

DIretorio da Uníao Demecflltica Nacícnal, o qual tomoi
posse dia 12 do corrente, ficando assim constituído: felipf
Musse, Roberto Veiga Pessoa, Francisco de Mascarenhas
Adalberto Oelbeck, WiHy Schossland, Bertoldo Michels, An·
tonto Silva, Luiz Rezende, Juvíníano Samy, Cezar Zattar
Junior, João Anunciação Maia, Dalasclno Fernandez, Ber
toldo Amorto, Olímpio Borba, José Beirão SilV8, Orlandr
Cardoso, .lríneu Raposo, Antonio Justino Lopes. Lucio Bo
pre, -'-Atenciosas saudações-, Felipe :Musse"..
��-���!t.'_..��-+.-+.:-_. o !t.-�""'�"",,;!i;_'ílI- ��_:.�_......�-.

C-lO D Biumena�t 25 de

Outubro de t945 _

.

LOND�ES, 23_ .Cé}.1:'.) - Contra. o Propuzeram então que aLiga das Naçãesvoto da União Sovletwa e da Àustraha, fosse deixada como .estã até que estivesseo Comité Executivo das Nações Unidas definitivamente estabelecida a ·Organivrecomendou á llOV� Organização Mundial zação Mundial de Segurança. O delegadode Segurança a dissoluçao da Liga das russo, sr, Gromyko, opos-se ao endossaNações, cujas funções não politicas passa- menta, de parte da Organização, das fun,f�9m ao organismo criado. em São, Fran- coes não politicas da Liga de Genebra
CISCO. OS russos e auatralíanns objetaram dizendo não haver uma linha definida
q�e

. es.ta medi?a poderi� fazer da nova! en tre atividades políticas e não poli-LIga uma entidade continuador a da outra tíeos.
.-+-.-.-:�--:.�.-._:.-. o .-. .• § _.-:t'-._.-II!_� o 1(-�_'.......-*-'iJ-�-.-.-.
;j.-�-:""3"-�.-§.--:f:-�-e-_. o '-�_:_.c-.-�-"-:O-"'-__� AlNUNCIEM aIESTS DI,Una. -

.I
. • I ®.ot.iilo..H��.�._._•.:.aDJ:.tl'9

tRanco Popular ê Agrlcola do Vale de ltajal I O prestigio da Igreja
� .s , � na AlemanhaI

-

Deposito ·à
. disposlçâo 2 0/0 �

411 Deposito Popular fi O/o �r.
Cidade do Vaticano �

- (SFE)
el C/C/ts. co,m I1vi,80 de 30 díae 4 O/o :.

- O prestigio da Igreja os-
I r., t, 60 dia" 5 O/O ,1.- tolica na Alemanha aumentou
..,

principalmente em razão da'" idem td:.lI 91> tHas fi 1[2 O/O
-

�
.! Idem idem ISO dias fi O/O I obra de assísteneta material

f C/Cta. Prazo Fbo 6 mêses I 512 O/O - T e espiritual em que quinze
� Id. • mü jovens das AssociaQQesI,

em toem 12 » 5 O/O 1 Católicas de Coloníe estão..
> .. - • trabalhando, ao que declarou.-�-�-it_';'�-::t''''''::�'''íi�:t o �....�""",�"__:t:-�-�=��"'-B-" o Padre Zelger, jesuíta ale.

mão e reitor do Ooleglo Ate
mão de Roma

...

ao regressar
de uma viagem' que acaba
de realizar em dezoito dioce
ses de sua patrla.
Nas escolas abertas sob

controle alemão o ensino do
catecismo foi restabelecido.
De um modo geral a despeitoda importação em janeiro do das numerosas dttícutdades li

corrente ano, administração aliada é exes
Somente janeiro, em 1:14_5 lente mormente nas zonas

acusou
_ importação menor que controladas pelos brítanteos,

a de abrrü: segundo acentuou o Padre
De 177 mil toneladas no prí- zeíger.

melro mes, as compras brasi- o. sacerdote salientou que
letras no exterior subiram pará reina a maior ordem em to-
5'70 mil em fevereiro; 339 mil dos os territórios visitados.
em março; caindo para 260 em O maior problema é coastt
Abril. Na exportação, ao contra- tuldo pela massa numerosa
rio, houve reação efetiva em d.e retugíados �lndos dos ter
relação a queda dos ultimes me-, ntoflOS, orien��ls. f:? mercado
ses. Em abril exportamos 226 negro e quas; mexl�tt:nte. Em
mil toneladas, contra 209 mil eanseqneneia da pr�)lbl(;ão de
em março e 219 em fevereiro. possuírem os uazístas auto
Em janeiro, porem, a tonela- moveis, esses veículos .sãO

""-_
_.� gem exportada somou 268 mil ve�didos a preços muítos. Metabolh'!mo basal - Eletroeardlografla - Labora- • toneladas.

. baIxos..
..

__tõrío de Análises (s8ngue-fézes---urina, eto.) �-�--Ji'_:'fi-�-�-� �-:..o ..-�-:€_�_�_§._�...".:..�.. o .._§_.��_.._�_��-..._..__..
rninica especializada de Senhoras F�il1' �?- ���n�: �Ji 1

!
. ��d , 'N

,. , Eis a resposta do dila&
(Perturbações menstruais, esterilidade, alteracões se. Ir. r; r�nt'ín deve faltall Ti- I ao" .. dor Salazar ás preteouxua1.e, incÔmqados da lldoI�cênci8 a ds idade critica,

Rel,u.'.la"aça-o .inflamações genitais, etc . .) I ." cões eleiturais apresentadas pela apOSIção
.. Alameda mo Br�nco. 3 - �UtnnaDaD· -, TelefoDD, t.2021 Noticiando ootem o faleci-

Lisboa, 24 (S EJ _ O prl- berdade suficiente .. as�im co".���'o'���ll8i":'ÜLO"�.�® mento de .Tigí, quando trei-
meiro ministro Oliveira Sala. mo o tempo necessar�o_para

,".:·��'l.:::7.,,:;,".�������
..

��_-.···
..

·n'''··m�::·:lGcavE
a vOol�el-�ol no. camP10 do

zar respondeu com um "não" a realização das eJeIçoes e

f ' . lmpICo,_por um apso t d
-

.

. .

l't f' i t g antis para osde redacão demos-lhe o no. a
.

o as as eXIgenCI!lB e el <:- Sli 10 eo e ar

J._
-

OFEnECI=MOS.. -

- "-

-.:'.l me de ArnaldO· Silva- ·qu.audo rals. apresentadas pela QPOSI- alitores e can.1idatos e sufid

,-
t"'{ -- �

ao - ciente garantias do controle�

.: seu verdadeiro nome é -Nilo ç o' C ·t d O i -

imparcial das urnas..i NOVAS - RECEM ·CHEGADAS - 8 Silc:�ma se �r�aldo Silva um inici�r�7�! �ovf�:;t�O.P��: CURSO DE FISOAIS ELE!-r
-

.

Jl N 'S ()J;C IRSCR�V·�R �1 irmão do mdItoso extinto, o adlan.amento. das elelQ?eS TORAISDA V!D; N.� MaQUI.a ..

L
-

LI .

.

L. LI .. �� lambem arbitro de futebol, e o'-!tlasgarantIa.s na ra.umão Com a presença do sr. Oia-fi 81.. C. SMITH &. COJUJNAP (norte�ameriCaDi!s) �� decorrendo daí nosso Iamen- re�llzada no centro Almlran�e vio _ Mangabeira, foi instaiàdor

Oi
tavel engano, pelo que aprf'- ReIs, rec�beu a resposta n",-

110 andar terreo da sede daIE MAQUINAS DE CALCULAR-,) � sentamos escusas a esse g!1tiva hOJe de ,m.anhã quando UD.N,. na Capital Federal, oE. "ORIGINAL - ODHNERu {suecas)

�'I
senhor. o.gover��a�or. CIVIl, recebendo curso de monitores e

-

fiscaisos OPOOlclODIsta.s .

em seu ga- f·t·
,

f ld�do "'ela Legl·§.oto R· O S'rxDO
•

b· tIl d eleloralS, UI... !>': DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PA A E. n - : ----------- loe e, .

eUf um o�go Deu-
5 de Julho. destinado a insA: DE SANTA CATARINA:�, mento .a as.e respeIto; truir os eleitores de forma .

aJ= S NTOS
.

L'I·'"
:1 Molho V I (; I ExplIcou o governador que capacita-los ao exercicÍo de fis�{� J. A

. &: � FI.... . �1 . em cada caso o govern.o c0l:!- cais eleitorais, no proximo pleitor DOS U L j sidera que foi concedIda b· J de 2 de dezembro.f� R I O

�l Igual °1u In8tlhor �ue o

I d C I
11&1 Prado do Rio, La Menorli

-

Rua c
..
arlos Gomes, 59 (Esq. Iv. 7 de Setembro) �i simi ar ex rangelfo gua e . o ORI3 e Rapsodia

I��:�::�:�,�::::���e�:'::::.� RD. �a�:�S:.;...;.;_�W.....II.....o�__f._�x._·......56_,_1 W E_·.TIliZ_E_L !I'IIelllil!�IliI::e�lI:m:rliii:!D:iB:a'.:I!!I::IiI:.r.l·an.:.&SI!!9m§W�!§ IIPP' 11M

de Blumeilau

greve 'singular
o povo reage contra o luau funcionamento

das linhas de ônibus -. Incendiado \..

um garro pelos popldares
Greve singular estava sendo organizada, contra uma

empresa de oníbus de São Paulo. Como os � serviços da
linha "freguesia da Sé", 67,-estão constantemente desor
gantaados e os onlbus são velhos, alem de varias outras
Irregularidades, os habitantes do bairro da Fr eg uezía
distrillUiram pequenos avisos datilografados com os seguín
tes dizeres, convidando o povo a não usar os carros' da
linha, numa singular greve:

"Quer outra linha de oníbus? Pois então, em sinal de
protesto, não toma carros ô7. Só assim sairemos vencedores,

Entretanto, vendo culminar as irregularidades da
unlca Unha de oníbus e o uníco meia de transporte que fi
serve, a população não podendo mais resistir, - avançou
quase que inteira para o primeiro carro que apareceu de
pois de duas horas de espera, incendiando-o, O oníbus
ficou completamente carbonizado, necessitando fi Interven.
ção dos bombeiros para a extinção do fogo. Durante mais
de 2. horas ardeu o velho carro de transporte coletívo sob
88 vísras e aplausos do povo.
.•�*-�tia"'_.D,:,.(9 o e..fi�U+�.�]i€..��".�_"'1It'C;._

"

.

•
I_líetituto Médico Dr. CARVALHO

Uma

Indústria Comércio
e exportação do
abril do crt, ano

Importação
Brasil até
Rio 24 (5 E) - Dados esta

tatíseos revelam que o comércio
exterior do Brasil apresentou
queda apreeiavel Ina tonelagem
"-"'-�-�-li-�_':'��.!t.-.

-

- Diagnósticos Clinicos -

LavandOllllse com o sabão

'_'VIRGEM ESPECIÁLIDADÉ"
tia elA. WETZEL INDUSTRIAL J01NVILLE (Marca RegIstrada)

eCOnOilllSa-Se tampo e dinheiro
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