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s leis
frente trabalhista

da UON
Prosseguindo o seu traba

lho de organização partidá
ria, a União Democrática
Nacional, do Distrito Federal,
realizou uma grande reunlão

I doe seus nucleos trabalhls
tas. ficou assentada li cons

tituição dos grupoe prottselo-
.

naís, organizadas numa

frente trabalhista da UON.
Cada grupo ao organízur

ze, elegerá, por voto secreto
e direto sua proprla direto.
ria.

'

Já se encontram organiza ..

dos em frente üntca demo.

Londres 18 (A P) Uma craucs os empregados em

nota oficial reproduzida na Ca- construção cívíl, que eODS

BLUMBNAU Quar'Ía��1gla5" Dr. Ãehitlofl Balsini Diretor R>lgponsll-,el - Ano XXII- N. 69 mara dos Comuns peIG sr. ti tulrao, assim, o primeiro se-

Bevin, anuncia que 2 França e tor da frente ontem alícer-
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•

d· ft
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I d' a Inglaterra, assinaram hoje, çada sob novos moldes .

.
ue.··· ·d'irá a.��. r.'.=.�ra .. II onera.rI8· o. r �ma es aça�

.

c ao es nesta capital, um pacto pelo
� '" t1U1"2 do rad'l dOSIfIIR qual se comprometem. a retirar I II

Confessa-SI. aula r di el{�f�ssão Um�rmiteiro" o sr. uma �
.

a v !!.I!U-
todas as suas tropas do Lt- Ghegfill a ser lavrado

Hugo 8or9.kurocrgr fiG! (JlafUtD� Tll'âl��n�iE;tm G�a,;neiro berra em Pelolas vante ..

f+ ti
Riq, '18 '(:lE) � Telegrama de Porto Alegre adianta ·que O 'Pacto estipula ent-e as 8) deCflh9 exoneranuo

nlichegou;,viajando em avião especial, de regresso da fazenda Porto Alegrei 18 (A) - foi duas potencias "uma intima po-
.

I'il �a� V ti d· "Santos Reis", em São Bor]a. .o sr. Hugo Borghi, 'candidato á de- localizada, na rua Felix Cunha lltica de co.: perr ção no Oriente ii sr. lJenlUd.d) \�ha 8-
putado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. em. Pelotas, uma estação de I P�o�imo(. com o �bjetivo. de l .

. ti! I"'. I •

Abordado pela Imprensa da. capital gaucha, aquele politico radio clandestina, que atacava eliminar todas as divergsncias res na Rd�rVtHhDrla
declarou que visitou o sr. Getulio Vargas, o qual está satisfeito com palavf�s dê baixo calão "Os .d?is governos

- diz a RIO IS (SE) Um vespertino
com a. vitoria que vem obtendo o sr. Eurico G:lspar Dutra. as per�onalIdade5 de �e.staque �ota cficlal - t..,ecollhe",ceram quê 110ticia'que o sr, Benedito Va-

.

Informou ainda, que o sr, Getulio Vargas pretendevoltar n3 sooledade e na politlca do e de mutuo I .. teresse dent�o l ladares havia solicitado demissão
ao Rio ern fins .de Janeiro. O sr. Hugo Borhi explicou, depois, Estado, dos quadres da colaboraeão do Govêrno de Minas a fim de
ter sido o autor da palavra ,'mal."i1liteito'\ QL1;:mto a função do. A ref: rida. est icão . era mane- internacional" enoorajar lJ bem

concorrer ao pleito de' Governa-
sr. Getulio Vargas, se no Senado ou na Câmara disse que o ex- �.ad� por estudantes de destacada �star economrco e. a segura�ç,� I dor daquele Estado.

.Presidente a ehi não se referira. .

. _._�mil!as P!lotellses. �40S povos do O ! nte Médio". O sr. Valadares teria enviado

O·· Futuro IJarla ellto Garantirá 80S . Empregados ii Participação! �1:��I:en�;1��a.i��e��in�1���:g:�
I

r - r.,. ••.• Pasta da [ustiça, que mandou

·1·
.

l··· �-""" P..} ""....i'll. fill·"'r-""·'·"''''''- 1.11lTI diSPOSitiVO. pe.l.O qua.l os em- cera a

aprovaça.o ..
ua

malO.na'S.l- lavrar drr�re·T-iei aceitando a

... 0.·5 ... B.I...�p... ·.rfo'.i,f..;i�.· �g�;;il��.·... f,;1". ����f<i.,f% .. fi!.��4�.·.� nrezados compulsoriamente terão não da unanimidade dos parla-
�.. ": l; 'ter entor o s'eU ,,_�ij �c.!� �1fj;U;�\fu!I. &k ..�!5 .,&

. U���'l'P L' 1:>.. .
. .

A·' _ b·· e nomeandO m v .

_
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PartIcloação. nos lucros das em- mentares; pn.C\'J!'.ao so ce a
r·� �,. ,...,. da naquela da.. ..

•. .
. . � . c.ano aa l' azcn •

�

Rio,· i8 (,C.. B.)· ._ Va
..

rios cán-Itf', se e.leitos, pretendem incluir mesas a que serVIrem. Caso nãolaprovação se !U<:él;unenta n"s
t· E d .. t le ,

.

., ter s·ldo.•

• ;,. •
.

.' .,.
. ]

ã. sse €,-,re o u 'li 1 ...

didatos á Assembléia Constitui!}" no texto da futura constitUição, s�Ja inclua no QlPlo�a constl�u- coract�r1Sti(;:iS 'plni lari<.,g, (af.;
publicado DO dia 2q de outubrc

clOI?-al aquel-?- conqlllsta
..

focial, c0:remes que dlf"pn�.Hl1 �

as
.

coo-
e ellcontrar.se-ia nos arquivos

O. ... Rpi.!llRmt1Ja .���� PliS,ªl�itll.lHiJ� �era est� .obJeto de 17md.ame-pro- ?crras na Assemble�a Constltu-
daquele Ministério·

. liiilliW9tiJfa1r;�..il '!I!;Sl� !'ill �Ij '<lWfJ,�1!i YiH!' Jeto de leI que tudo lU !Ca mere. lute.
.

..Reina interesse em ior�I1···. dgs reSijUiil!@§ da periela AA.....,.�-:-*-.- ,-• ..,-iO>......-'.-,� X �.....�-:t:-:'"'��..-<$€�.-:+-:ti-. -----'--------....._-...........

. ,:
.. realizada .. r.JfIJ· iBifer!gjr li€) inédio . Po"'·j G.o,.respo."dente datuOD.rafa No Rio .0.ma irmã de

CôuHnúa centralizando o ínteri;ssc dos blumenauenses os fermento·· em Importante Comp':lnhia Na- .

fmisteriósos fatos ocorridos no intQrior do edificio da Prefeitura cional necessita. uma mOQa que ranco.

Municipal desta ddaqe.. .

.

..
.

.. R O Y A L seja perfeita correspondente
Muito e\11bora se tenha atribuido aI' marcas de sangue a um .. ..

d e ..dat.·'ogra·fa. E·m·prefIo de fu.- Rio. 18 (Agencia Nacional).

1
.

d·
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'

d·
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d (ven.das .po!' ata.ca o) -

A
.. c· i f d..a ucma .J que aI louvesse entra o porengano e apesar. f) se

.. furo. Nã:a preenchendo estas - PolICia iOl Il erma a.

ter logo, mais encontrado uma pessoa nas con:dições acima, san- Prosdocbno & Cia .. Lldil.. cOndições e inum apresensen- ontem de que uma irmã de
grando pordíversos ferir:ílentos, e não obstante, ainda, essa pes- Rua 15 de Novembro, 687 lar-se. Dirigir�se a Rua 15 de Fr3uco encontrava-se nesta
soa ter dit� que estivéra no interior do prédio onde se fedra, to- Fone-I 124 _ Blumenau Novembro, 987 nesta p!.aça. Capital, mantendo. em cár-
das as pessoas que visitaram o lOcal são unanimes em afirmar 15v.2 cere privado uma. indiazinha
que ha algo que não sé enquadra. direito na versão. até agora >_"-.-.-"-é>-._'!t._"-� x f......._��-..- ..-�............... ..,....� trazida da Amazo_nia. A re

apresentada· a respeito. .
. II t t d· II· O II d dA "Ie" portagem de um vespertin(J

Corri efeito, ha muita causa aH que não se pode explicar LeVa0 amen o OS· Ia . S resu auos UI p 1- constatou fi existencia real
facilmente..· .

.

nos de gue.r.ra 50-: to no exterior da irmã do ditador da. Espa-
Tanto .é assim que o sr. Dr, AmaldoXavier, Delegado Re-

J..
nha aquí, chamada TrIndade

· gional de Policia, providenciou a vinda de dois peritósde Floria- 'ridos pelo Brasi.
Buao.éS

...AireS,1.8(AP)
A

im.p.ren.. / Franco, verme.ando, {!Of.em.nopoJis, Dr, Fernando "\Vendhausen e. :Mario Lias, respcctíva-msn- ruo. 18 (8 E) ..;._ Segundo Sli local. continua destacando que a denunCia era lmpro
.te Delegado de Identificação e perito em datiloscopia, os quais íi declarações pret"lladas hoje pelo os resultadas extra-oficiais cedente.
zeram um levantamento das marcas encontradas e colheram os Mínlstro Leão Veloso. titular rias eleiçõljs nG Brasil, cuj;,s f �. _

materiais necessarios para o exame., da Pas!a das Relações Exteriores totais conhecidos até ás I! No baJ; ·e no la.Tão logo venham os resultaddof:! do exame, ficaremos sa- O !tamaral! nOmeou uma Comis- horas eram os seguintes: Du
bendo se o marinheiro Mí.ttlUe_l Raulino esteve de fato naquele. são encarreg:lda de fazer o le- tzon, 2.900.2! 7; Gomes. 1.810 11 Ó
Jo?al. ,se esteve acompa!lh2.do ue outras pessoas, �u, o qll� com- vantamento dos danos de guerra Fiuza; 484663 votos.
plIcara tudo, se na veraade nunca tenha. estado alI, sofrido5 Delo Bra�il, afim de 'I

_.---

,

Nanüel. Raülino encontra.se. recolhido. á cadeia iDeal, CO�10 que este' pitiíeie" as reparações 1.·lolettad·as �efl);lftr�ismedlct.a de ses-urança e do que C�lZ a ,respeIto pOll-::O se aprOv�lta a que tiver dile!to. ( m�E �.. �;�; u aI
em VIsta de não se cllc{)utrar a:nda completamente resta.belecldo

.

. ...
.

.

. i Noticias de Belo Horizonte uma cédula perfdmada, com
do acesso de ��ef�i vitima e d0�. fe:.im!n:���_que recebeu. I ANUl'JCIEM tlIES}'.B OlARIa

I transmitidas pela Meridional a marca de lábios femininos

�ir 6'
'

�G f,i'm ",.. ·1 - � .. S1... t I iDf�rrnam que v/nios B;spetos bem batonados •..

ii lisir � ���!I!!r�� g�ur��mill�e�� I rn�i��yl�e��s�ler;o:������ �g�;1o:J;�;�o:�o��m:��{���
..

��i� ����� iii u �o· ili!imfLIU Um elt:iHor, ao sufragar o

I
ferentes (Brigadeiro, Dutra,

Illl ... �f;1���.�r,!�:j�. tll �ol>i�Ifi'l.lam\\ffl! Im..�. Ch� 'r seu lJandidato, colocou péta- e fitizB), com as seguintes�..
.....

. ..... ..

� \li' l!J fl���� Iil:l� �l!��l���i�jIVj liu �Iv" las ele rosas verm,elhas dan- legendas abaixo de cada naw
. DecidIdamente, êste fim de

I . ... .

.

.

iro do enveli)pe, Juntamente fi"'·
ano está ficando pródigo demais·· Ern, consequen�ia.?o desastre, [�O co�po, Ambos foram, Íncon-! com 8S cédulas. F�� 0, voto

n.o. ·.qu...
e.... '. ,se pode c.�"..

"m

..

_ar de la.
- �..... Cb.Oí.�r. d�.. c.an.llnhao,. de 11.

ame tIne

.. !J�I,.... tral1sPo.
rtados para. ? .1. a��lado. e. se deslwa va

.

ao - Não voto neste.

mentavelS· ocorrenClas.· i'redenco \Vagner, casado, de HOspItal Santa Izabel, desta Cl- B.lgadelfo. O Gal. Du tra. te- ,- Neste, lambem não

Nem bem tínhamos acabado de Te 36 anos de idade, residente na dade, onde se acham sob cuida- va, tambem, um voto lírIco; '- Muito menos neste aqt!Í.
di.gir a nota sobre o fim impres� vEa de Apiíma, recebeudiversos dos médicos.

.

I-SI III· ,- d
..

ts.lon.an.te·.do:cégo. _.An.t.·.o.ríio G.'o.u- f�rhn�ntos. alguns de certa gra-j. E· .... ..
,

..
.

O DCIAdada a unes ao. a 10 er.
çalveS,. publicada nesta mesma vrdade. . sreramos, ao, e.ncerrar esta

. VII , �
d·

_.
.

.... .. .. l-··o ... notiCIa, por, tambem, um ponto I" R G d S Iet.l,�.aod··elS. tqueduos :flega�a ..

0-
.. Seu ajudante, de nome Erich rinal no registo de ·tão lamen- van �§'tl!� no 3 w' ft UlCi<" .. e ou ro esasl:!'e nao me-,,.... .

.

d·
.

.

.
..
.. 51; UIUlfíll EJI . U

.:. •. ,.. t·· :,... d······
..

.. .. ..

1·'JUde,
e 29 anos, tambem. ca- tavC1S ocorrenCIas, que veem·

.
.

.
' .

,

no�.eoo�, r?�ge/r'Á '." ••
sado e residente em Apiuna, perturbando em muitos lares, as Porto Aleg.c, 18 (Agencia Nacional) - Repercutiu f'l-

·

d
a (11?.rrntt e ontem, segun- fiéou gravemente ferido· com alegrias dos festejos deste fim vOfavalmente DOS :neíos politicos desta Capital li solução

�n���S���lm�ep:f�:��n�6n ..cJ�'lfraturas. em diversos lugares de ano.

.
.

e:��:Ope�::Cé�:/�t�!:�lint��li ci:::l:� �e���!s�:���::;
· Esti;adas Çie Rodagem, ao atra-! - ...

.

. .. Samuel Figueiredo e seus secretários de Estado. Hoje, o
vessa,roGruzamentocom a linha'

.�!$
..

.....fi 11i bIt
.

t inofemiivô para interventor federalJ pros8oguirá, junto com sens auxilia.
férr.ea..·.ex;is.t..·60.te nas··

...i.me.diaçõ.e.s.
.. �A�lfls�l�n� a souamen e

rec, oe �.stu,-1. o., '1"<> vem realizando so�bre fi. elabofa.-.ão do
... �U��"'J!.U�,l.V4 pele Efície.u.te proteflão ..

contra e '" -
• .J '" '.U'" Y

da e:;;tàção :\Varnow,fài apanha� .I;.� - )" orçamento para o próximo exercido financeiro, be� como
dado .. pela· locomotiva �e um iP:í�a'

.

PICADAS DE MOSQUITOS e deverá resolveI' B. questão da concessao do abono 40 f!lU·
trein cafgueiro.

.

"1...� ,§!.#�j .

'JUfr08 ins�tQJ$. ciOilaiismo.

tras foi perrnltído 808 .ale- financiar despesas orçamen
mães viajar entre as dUeren- tarlas, 'I'ambem combinou-se
t es zonas de o eupe ção, sendo, o Intercambío ilimitado de
ainda, autorizadas as admt-
nlstraçõas toeaís a lançar gás e eletrecldsde entre as

empréstimos, a curto peaso zonas de ocupa e ão.

I ExpOSição de Pin
luras do M. Seola cem·
IInua franqueãda ao
PubUço no .-ClubeNautico
america até o dia 24
ii TilRDE .. '.

abandonarão o levan..

te .. das terças.
,

britaniêasu anual
semeatraí
avulso

Cr$ So,oo
Or$ 35,oü
Cr$ 0,30

11 vlrtmle fi ii lealda
da . se. fati.ram .llUiU'ldo
o crime G .ii traição
são. nrendados.

mario .
Matutino

'",in deve faltas

t' KNQl1
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Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.
A tende'exclusjvÍlmente dentro da especialidade

.
.

.. I
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CURITYBA. PARANA'

Chocolates
.Bcalas

Caràmêlos
Prallnés

.!f;.�wtI9cS de Natal
Caix�s FGD"ltasias NA

Novo Edificio Peiter

Vende-se 2 bicich'h::t nara

homens mares Wandercr e N S
u. '.

1 bicicleta para senhoras mar

ca NSU. Tratar na Vulcanisa
ção Max P,eisig-Rua 15. 6\14

o melhor sortlmeuto
em 'Artigos para

.
.

Travessa 4 de ,fevereiro" 3
.

.

. ....

m"" :t:f.1fiil.1'.i&�"l!f��iitl!im��@.ii_.jji�

IMaltema Co�ercio .
" SãO Paulo ....

'.

I DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASÍL DOS A}_'�"iMA,
I .

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAI.. '.' .

, uRQSSCLER" DE FABRICAÇAO DA ClA, PROGRESSO i·

"

NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE
.

.

BEBIDAS .E CONEXOSi>'
. .

.

L FARINHi\ DE TRIGO MAL1'ADO "MALTEMA"

E ' VIC "MALTEMAR,

.. sremeaoao auxusa»
, no tratament« da

«nu«

DISTRIBnIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUiNTES' P.r!{t� '1
../,".,'CAg- BLUMENAU IBIR.�MA � RIO DO SUL;;_ GASPAR� l

ITAHl TIJUCAH Sur. WAt'I'EB. W. BERNER '''_ ,TE:LE.
FON� 1.193 =r: BLUMEJ:{AJJ _;. ES!. SANTA CATARINA:;

.

��t8M§#gRjhSHWélkW"i&* tiA"

, I :'*7*'"' 1',1 �
.

. t:J1I � i �
B· --.�-_.�

l!:x�ediçõe8
.Ó: õtcl
Despiicho� ,

foto flmRIJOR (G.SChiJtZ)·
Rec(}menda-!;e; pet

'

Esmerado erviçüS
. Rua 15 de Novembro, 596

------'

-fabrica de. iiniãs
�hnnenau L'da.

I
tom viagens regulares entre Itajaí _-. SaIHiJS

I
TJnias e Varnizes ...�ateds' 'para

Caixa PO$t'ª� l{li .... Snd� rel�gr. "GUh1on .'
Pintu�$)s arn Gerllil

.

rrL��TAr -..., HIi:;'; f'�(lr;;. í"e"!8!;'fi !J'''''. '5f;(7��
.

Tintas !:1rn bisnagas para' artistas ....
' ..

.

� I
.

Bh���eft�'n:t � Jita,: t,.t$rl�a
.

���_"'2-_���,a____'.�,�_"""'.""ij.Ij "",,_ ,__....,..,..,..___
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19-12-1945

e o bom gosto Reàllziõ05�
... .c>

t:

Ca!ninh�Pri 1/2 nfé
GA\HNHONgTES

CONJRA
GRIPE
RESHHAOOS
DÕl!fSoI!CA�f:CA
NEvQAlG! AS "E;
DÔ.iHS fltd5fQ.;l,L

Outros Artigos para PfN!E:-- �-t�- ó�

Vi§i�e . a Exposição da
--�------

livraria Blumenauense
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Blumensu

Pa\cl.de dolDfOSa oconenci� ii cidade ii: i._iitiiit
Esmagado

-
-

por, um caminhão, o cégo Intento G[niç8h,es� figura
basi�ude pepadar _

nesta zona
Pontilhando de tristeza o bd- gístrar graves acontecimentos! e pcssuia dois filhos menores!

lhantismo dos festejos de Natal, por vezes Iutuosos. Seu sepultamento realizou-se

nãq
-

se passa dia. sem que a Acidentes ferroviariss. tiroteios ontem, em Indaial, onde residia, -

cronica policial deixe de re- atropelamentos, e, coroando tu- Antonio Gonçalves possuía
do isso. a enigmática ocorrencia seis irmãos. dos qUais

_

dois
da Prefeitura munleipal, que eram cegos como ele.

j continua desaíiaddo 11 argúcia
.

dos nossos detetives. eis os }(C·:"�i��rD;·��E?� ·;·S··�-:?;O���··C'C',;�;I··a;;;';;����fc , bem 'l' 1 g.' ��iir·'�'3i"!l I_ .
.' 'i,13W5 que em a CO!"H. a gosto t: c Gl!i;��!8.""'.::"-' 'f .

':J
estamos registando quasi que :�.:,:.;,.:_:,:�� ,�:.!:�,:;
diariamente neste fim de ano. . ,

nesta data o
Entre tantos - não obstante o I Aníversaria-se

.

J'. ,�""1" '" ,�. .. 'V ldi "vV- il"r
que mais consternação provo' i í:;tel,gente . gar�l; ,. � ..Ir'r .

e c

cou nesta regiãô foi o fim tra-I filho do SI •. Âj..me .

Welle .

gieo do cégo Antcnlo Gonça!' c. _. RE,--.EI�A á Oesl:ie

v.es, esm.agado ante,' ,onteo! por I l range i�O.� ,ar:,.,'z
.

-

-

11m caminhão na viainha cidade
.

: Parkinson
. .

O Aff B I
I 1 de lndaial. i__. l!ml.. frango co�!aC!o �m l�e-<

. , i uaC1111l0S, uma enteara oe arroz

r. on-so-·a .. SI"! . Antonio,Oonçal,:es! que, Vlfi'!crú, sal, leite, Ires quartos de

De ordem da Preeidencia, sso eouvídados todos os • » iava qUasl que diar iamenle ,de chiem! de farinha de trigo, pis
associados e associadas cio GREMI0 ALVI,VERDE, para li Clinlca Esnechlli.zada lfl

trem entre �!u:nenau e I�{btal, I menta, azeite de Olivehél, do-

.reunião que se resHzará em o Salão do Clube Nautic.o v- tOCíl!1do violão e. recllando,' troncos de ripo picados, cebola

Amerlca, no proxlmo dia 19, com inicio ás 8 noras da DOl' Crianças vem ?OS, !!os quais. conta_V3. a pimentão, ferva o arroz em um

te, para eleição da nova Diretoria. DCenqlls da péi�' .• :_ f.1alaria
sua vida, era um aos.- tlP,'JS I' litro de agua com Uma colhe-

, - A OIRE rORIA 4v4 ..

mais populares destas reuonne-j tinha de sal durante 20 minutos
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I
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dIreItos aduaneIros e taxas que Incidem sobr� o,Clmento Portland to especial.
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i ou Romano, de que tratam os decretos-leIs °443. de 27-4-1944, I
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e 7577 de 22-5-45·
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Como nos anos' ant6l'iore9, vou expor também neste

aDO, ti começar do dia 24 de Dezembro; VeSpe1'8 �� Na

tal, o' lindo preseplo com 8 iiguras e a sagrada. ft-iIDlha em

dois' tipOS dift>l'entes" todas as fJgUff.S em .. �ovjmen.to,
A· exposição �Ó eneerreret em Uns de Junho d� 19�6
A exposiçãO acha-se instalada na Rua da OlorIa, Baír-

ro do Garciu, Btumenau. ..
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.

... Por "isso convido as exmas. fsmilias de BlumenauJ e o

povo em geral para uma visita a este lindo presépio.
. ... O Pi'OprietBl'io-'-MANOEL J. SILVA
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