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ilude de profunda contemplação· ã humanidade sofredora

I' .

LONDRES, 7 (S.Ei) - Seg'l1ndo a crni
.sora do VaticanD, a atitude do Papa é hoje
contemplação á humanidade sofredora,

1 Disse o 'locutor que o Papa ouve o f u'

lto nome de Deus blasfemado nos mais cien-

. .

.

.
-

I
O locutor, depois de descrever a. situa- t.

tíficos termos, Ção do mundo atual disse que o Papa sente f

Depois de 9 anos de guerra no Oriente, diante do ódio que ainda' impera entre os.

sua santidade ainda escuta murmúriosde dis- homens que anseiam pela-completa Iíberdade,

eensões em varios pontos da Asia .: ii mais comovente pl·eocupação•.

Uma esquadra de, r,eserva com
2.600 navios

1 encouraçados'enlre as uJlidades inativas dos Estados
Unidos

_-----.,..__ W:aimingtoo, 7 .

- (S,E.) - A Armada propõe-se colocar

1"-;: ZYir�Ud:m 9:=;�:�:�II�, Diario Matutino

.,
cerca d�' dois mil. e �ciO u,:vio�-:entre os qU,:is encouraçados e

'!lIa

se,. r.
6U.�m I!�il!.!ilj) � U anual Crt 6000 ..

porta-avíões, em Sltua�ao de inatividade, como mtegrantes .da fro-

a l;nm9 (í a itm�iW ª'� semestral dr. BÕ\Ji) ta de reserva, que terá suas bases em 14 postos do Atlantíco Sul,

'. iiilio Vl'amirados. i :&i.....-s! . avulso Uit 0:50 assim como do Pacifico. Embora já tivesse começado a primeira

�- .� _J
.

.

-- - "

.

parte da tarefa de tal projeto, não ficará mesma ultimada até 5e-

O @�'��'B� dJ�s;; �s�h�@çõàs do Vale do ltaia5 lembro do ano proxímo, Entre os navios que passarão a tal si-

tuação figuram os encouraçados New México - Califórnia �Ten-

2Ln�IÊ1i�E' J���i} "!l0�i9t,,6 - (Ir. lkhilies Ilalsini Diretor Respou1l8.vel u An" XXII. N. ii nessee - South Dakota - Colorado -.l\1:aryla_n e .\Vest Virgi-
=" =='V'����

=�. .

...•.• nía, Entre os porta aviões encontram-se o Wasp - Essex .;._.

cai�ta do sr � Raul Pila INDA
a

é e������: Yor�l���r HmI�tr;Foi�home�[ch�l� Tíconderoga - Lexington

ção que o Briga- Sob este plano de inatividade, a Armada ficará. em 'condi...

tIl&Del*'.�t;l.��.,j·_íl!'mi M.í�� í;i�.;,'f�ú,:��1f· rm �1I;�IB�8í':i'Mi lf!àlli!;d� dâ deíro E<iuardo Go- ções de entrar em combate no prazo de ,:)0 dias, Os navios cons-

iHll�II�� ill\W \lti "'" �'J'IL",""� ij 1i.,�lilil:.e.M�!i9i!1 ij.w;nUo '..
mes fez em um de seus truidos de aço, estão protegidos com matérias especiais que im-

mtifiáif"'" � li· �"� l.!
.

� d d " excelentes distursos-pláta- pedem sua teterioração. Os submarinos possuem proteção especial
B1!llilUid Icar t;� �e� e�eh�r&'h i!Or e�e enCOmeOu3u8· Iormas sobre a distribuí" de material plástico, que lhes permite permanecer por espaço de

ção ou descrimínaeão de cinco anos em água salgada ou quinze em agua doce sem sofrer

retidas 110 Brasil, conroa- dano algum.
'

ran do-as com a praticada
. Os canhões. refletores cabrestantes, deposites de munições

nos Estado Unidos, Cana- e. a maquinaria em geral estão sendo protegidos por uma cober-

dá, etc. ta também de material plastico que pode ser facilmente despren-

No Brasil. segundo os didaisem qualquer dano para o materlal. Ademais,' -- Marinha

dados mais recentes, a possuía desídratadores especiais que protegem peças e comparti-

dlstribuição do total dos
- men�os interiores dos navio'

.

impostos entre a União,
----

Os Estados e os Munici- RBm�ido p�la energia Vio.lent.a Iro' -

pios, foi de 58'1., 33'j.·· e gtoml!!li� O IIsa1ameniílll
�'�'�nt�es::�tí�aa���::� ��

Q

1";oViéii;�
lu ba dagoa

zes acontece ínteiramente'o I Circulas diplornatiecs norte- GOIANtA. 7 (S E) - Vlo-

inverso, isso é, o munlcí- ! americanos atribuem a "bomba' lenta tromba dagua caiu ontem

pio chega a possuir ati: 51'[, ! atómica" a façanha de ter que- sobre o Estado, causando grano
do total das rendas pu- orado o iRolamento da V.R.S.S. des estragos numa area de cer-

biioas, sobrando o restan- A comissão de Controle. re- ca de 50 quílcmetrcs. Noticias
.

te aos Estados e União. sultante da Oonferencía de dali ; procedentes informam que

De um certo modo isso, I A1oscoll. dará maior solidez ao o fenomeno ocasionou o desa

vem justificar a inexisten- IblOCO das. Nações Un.idas, im- bam.�n.to da serra qu: s.ep2..
ra o

da no Brasil de um "ha- pedindo ql1S a sua fctura or- mumclplo de IpaIDen da de
bita\'; paJ9 a Democracia. ganlsação tenho ao mesmo des- Caldas Novas, bem como a

Ela necessita para desen" ..�ino da mofligrada Sociedade de destruição de ires pontes em

volver-se, inicialmenfe, da Genebra, diferentes locais daquela régiã'J,
veito. autonomia de suas c:efu· Na cidnde, grande numero de

-

,,- .. ��,,"

.';'

las administrativas - os
.

Barbarismo 10 camilO muros e cisternas sofreu as

, . ,8i', Rattl Pita muniCípios, altm de qUê .',' dfts vencedores
consequencias da tromba dagtut

Gonesjlomhmte �am��raf@ j eleitoral poi ele. étlêóftJêtid.ad!'!, estes. dissimínem a. p'l'O$� u que tambem atingiu a asina

/i
t1edd��e. economiêa pe- hidro-elétrieo. destmindo todas

Irl1PO�I"'"'.'e CS"111"" ",I.' f', In
e adiar às eleiçÕes por àlgun.s. o r::,',!'l,M .......... tT

..

eras,. Ma·s. pa-- O··� ...4 ..t· �
.

d S' d'
'.

.
... tI'

-

"

...

" I,ad' _; pluul3 ,'J,,- ,.
Vil.", ,.;,.. i!l3 1

••

� prv'lf;:, a�les' a Ulça. t' jas I ..S a açoes.
.

dopai necessita uma moç�a que
meses. �ara, esclareCImento das ra que isso possa é�(mie; flgIram aos cHstãos do mundo,} .
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_

.

. ....
'

..
;

!.e��iilo�����:ia E�)����i�)o,�dGe!��� j ;�:::\ 1�:::11::�:;e��: !.::�: �eibu:�����;�e:�:cut��t 1::.!�:;eJ:;rm:�t�o. �a
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a.'e. �.!��.�!.'�'�Ll�O•. r:!a? p�een�liefluo estasl na da Ditadura. ou, seja lá, reforma geral· politica em todos os paises" f xou de. àpresentar conclusões

"O�Jdl\\OES. ,e, mUÍlj apreSeD,sen-1 Atentamente, Raul Pila" no cànjunto do sistema contra as deportações em mas- sôbre dois problemas de vital

tar"se,
.
D[f!glr�se a Rua lS de I _ ..

tributario brasileiro. S3 de mHhões de pessoas na interesse para a Russia; '. o· dos
NO'lemoro, 987 nesta praça

' ":=:':'::_'C.:-'-'-'-=- ;:�;::'''"':'::'''''�-'''�:�i:'''':'::;'"===:::::======:. Europa Central. Dardanelos e o da Persia. No

16v 8! 4LN[_JNClEM �ESTa DIARIa
j
O' ti

. "Que valor terá a vitoria, se primeiro caso. segUlldo se co-

----'--------.:.__-______________

.

r. �. uafaer o barbarismo derrotado no menta em Washinhton, a ten-

y�!��; =� '"

t d
AUSENTE ATE' O DiA campo de bátalha está agora dencia geral é favoravel á di-

•��t:�a &le venclmon OS O 20 JANEIRO DE ír1crUsiiiJio no campo 'dos ven- minuição
.

do controle dos Es-

_ 1946 __
cedores?" -: indagam -os auto· treitos pela Turquia. Quanto ao

fi ra it "'I
res do apelo. segundo, o Sr. Molotov impe-

peSS03i 00 l.XerCI O diu que fosse discutido, após
.

I I d f
....

d
alegar que a Inglaterra €i os Es-

�t,...{uOaOI, rop'a a'.' a 1·5a·0
...
0. tados Unidos mantem tropas na

o Grécia; na Indonesia e na China;
7.550 Como se vê, por uma eviden-

6,200 P" T B' e P :S O"
te questão de equidade, as rus4

�:jg�I' .

II
....
... •

'.

•.•.. • ��:����sSf��i:n t::���e���;l;;�
3,95°1 .

outra ·ocasião.

3.100 �,p.mlo, 7 (S f) - SegulU esquerda e, sim, do centro". A�

2,600 i hOJe para o sul o sr. Hugo credita-se que a viagem do sr.

2,050 II Borghi, conhecido líder do (que- Borghi está relacionada lluma

2,050 remismo:l'. Eleito deputado. por questão da Pasta do Trabalha

J .500 São Paulo. disse o líder Tra- do ministêrio do Gal. Dutr3, fj ADO ba!hista qUe ia visitar o �r. Ge- que Trabálhistas pleiteiam. Vai

1.300, iulio Vargas em São Borja., So- pedir o apoio do sr, Oefuljo � RIO 5 (A N) _ O Coorde�

J 200 bre a propalada fusão do PTB Vargas. , d d M btrza
- E

.

'600 com' o PSD dr.smentiu.. dizen-
ua or a o 1 çao conorrllca

o
N h f Rova '-Ioha de vapo baixou ato determinando que

100 do: c ão averá nenhuma u- .

•

ficam mantidas as disposições
550 são. Sumas Um partido inde' re.s· 'entre D Brasil da Portaria 330, de 12 de janei-
500 pendente. Mas, fada li vez que

i I I I r' '. co de 1945. a qual regula a dis-

418 nossos nteresses conirtcidirem e a ng a er a tribuiçã.o da quota ,de cha.ssis
360 cúm os intt;:Iesses do PSp de' RIO, 5 (8 E) - O cargueiro para caminhõés e ónibus,

360 I
fenderemos o mesmo pOQto de inglês .' "Marsdale", ontem che� As prescricões da referida

340 vjst�, O PTB não é nenhul!l gado a este porto, inaugurou portaria aplicam-se aos chassis

324 partido da esquerda. como Já nova linha de vapores entre a de qualquer procendenda. A

2f9 se propalou, O principio basico Inglat.erra e o B.rasil, C' d E t ã I'
, '10' do nosso partido é justamente

arterra
.

expor aç o e
"

m"

;ÕO mantal o equilibrio que deve N. bltll .. d 1110 portação do Banco do Brasil

138 existir enfre o capital e ,0 tra- lj K!N a 'D �
revogará a mencionada portaria

100 balho. Portanto, não somos da do dcV1I fa.1tl1J1 qnando julgar oporrun_o_,_.;___
100

.

360 Hosq·ui.foi absolut��en.te Inofensivo. para

100 pele EfiCiente proteção contra

40, We:fzel PICAI?AS .

DE VOSQUITOS 8

40 ", _
' ,outros m8eto�,

.. J:� proposito .?1':.. E;!3!frTis:a con=
.

Derru�a-se o ditad?: e nin-j
c-edida a R,E::Sl:,TI:'.NClü pelo g'uern CUida de modificar a lei
sr. Adolfo Konder e publicada '.

em nossa edição de 3 do correu-
�

te, na qual este ilustre catari-I�lense f�caliza a inutilidade e

rncoerencia do decreto do pec., Isideote Unhares procurando CO0- ,

certar a lei eleitoral do ditador I
Vargas, o sr, Raul Pila, presti-j
gioso chefe do Partido Liberta.]
dor riograndense, €hdcre'çou ao,!
antigo governador de Santa Ca-l
tariná a serruinte carta' I

'3
�

_

·'Porto .I�Jeg·re, ,3! de dezem- �

bro de, I(H5 - limo. sr. dr,
Adolfo Konder - Rio --Presado
compatriota e amigo - Sauda
ções cordiais - TIve o prazer
de !er sua

. .;:r;,tÍl�;r!sta� concedida I
:=':1#,1;;::::\l;,,;f

a0_J0rtlal Rl!.bISITINCL\.., comi
à qual concordo plenamé'nte, I i\':.':;}t��t;:�:;·,'ii/';"

Realmente, o que se Í�;z seria Iincrível, 'se' nà,) esti VE'SSc!110S no·
Brasil recem-liberto do cati'

Poeto
Gal. Divisão
Gal. Brigada
Coronel
Tenente-Coronel
!Y[ajo!
Capitl10
Primeiro Tenente'
Segundo Tenente
Aspirante a Oficial
Sub'Tenente
Sargento aJudante
I' sal'gento�ml.Í§ico l' classe
2' sargento-mú8Íco 2' das';e
3' sargento-músico 3' cluB!'H.'
Músico de 4' classe
Oabo ou cabo motorista
Soldado clarim de I" clas€;p
Soldado clarim de 2' class�
Soldado art. ou mor. eugllhdo
Soldado engajado .. '

Soldado eug, e8pee. e mecanico
SoHIado clarim 2. ')!asse mobilizavel
Soldado arHHce mobilizB'ilel.
Soldado esp, mobiHzavel

.

Cadete I' e 2' ano
Cadete B' ano
Soldado art. Dão mohilizavel
Soldado conrcrit.J mobHizaveI
Aluuos da� Esc, PfB!JIlfaIorlils
SOldado ong, empl'egado
So!da�a moto empregado
Süldailo uão lr.oh, emp['(lg-ildo
SoIdfidQ vol� úij COngCl�. rúl0 mobiii�,

>�.

-' ..

Chassis de
aulomoveis

I Rf�:::: ::Uf�m de IJANEIRO
'1'i1'i'i'!r1il.... 5 ••• 7 .!IH 1i51Jiii.�
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CONVOCAçÃO
'

DE, ASSEMBLEIA GERAL

TOSSE. '

Ficam convínadcs todos 08 interessados para a

,l�5sembleia Geral qua.ãste Clube Iarà realizar no' dia
13 do corrente.. ás 9 horas, na sede do clube ;:le Tiro

I e Ca�H�, nesta cidade, sfim de se tratar de assuntes de

interesse geral. '

'

Cádos. Huscll"
"

'

REORGANIZADOR

Màiemã�Com;éio�TndUsi�ll�f \l
fHIONQUITE

São Paul"o
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA

DOS. PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL
"*RÔSDCLERllSDE FABRICAÇÃO DA ClA. PROGRESSO

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS»

CONCENTRADO_VEGETAL "li O S I C L E R" á base de
TOMATE· SALSAO ",ESPINAFRE.R

O Misturas poro sopo*;ROSICi.,ER" ii base deAVEIA�r..ENTII.Hn
'ERVILHA-seja-FeITAO BRA..i\lCO e FEIJãO MULATlNHO�,

S KETCHUP "aOSICLE�" em dois t'f!)os: PICANTE E DOCE.

I Extraio de malte "MALTEMA PURC"

C, EXTRATO DE MALTE "MALTEM..l\� COM ê&pin®& e tomate

S7das, Linhos, Ca'se,mjras��
R,' ISC�dO,S1 "f:l,.,rins, sapat,08,",'1Camisas, Pijamas! Cap&SJ'
.

,Meias, etc.

'1 ' 'Chapéus Ranmnzoni, Um:y B
',' ,ieiBa"

,," """"" ..�"" k""'...... ....__"'" mw:v P:>iQ ew4 •. ' esc: ._�

8UJUf.�au - Rua 15 de Rovêmbro, 505 • fone: 1101

com viagens regulares entre haja! -- Santos

(ah(� p�$iaJ 36 ._ End. l'�Ii.!1íS§r. '�G�ldo�" ',IfTL\JAr' --- Rüa Pedro Ferreira nO!, 58i7�

..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Minisfério da Goerrà·· ··11011'8 áradlf pari, ª�F·(
.

.
. fazendas: àmeric8nas:,: j;}

32� Batalhão de Caçadores' .

ChiCagó·s (SIR) �.'A pu.. ,;:f,V
.

f o I T 1\ L vet. Corpqration apcrf�i�(}o,u� !1Ó�: ;;,,';;r

As Unidades de Moto-Mecanizi'lção, com sede no . Rio vo tipo de arado, o qual, ao qU,eC ),'�

de Janeiro�estão aceitando 'volun!arios que Se apresenta- se acredltá, terá ,efeitolLçjjn$idê�"; ;:�

rem neste Corpo até o.dia 12 de Janeiro em curso: e que
reveis na economia agncolà.:"êla< '0,>

.. Nação" segundo anunc!m.(o :sr,,: ':/

satisfaçam 8S seguintes condições: ... 1 d
..

..

'

'-ser brasileiro .nato; - ter boa conduta' comprovada;
Alva l. Phelps, presiden�ê·.a.

.

Iítar'
, aludida. companhla.v: '

'.' .,

-rev,elar aptidão fIsioa para o serviço mi Itar; � POISSUll'. O arado em apreço 'pe('mitirM'. ;

conhecimentos correspondentes ao curso primario (ler e
aos fazendeiros rejuvenecer s.uaS'?!

escrever CQm desembaraço e ecnhecer as quatro opera- terras, protege-las' contra aeto� >

ções);:_ possuír a documentação'exigida para. verificação são e aumentar a 'produção] tom

[SYi'muuiill 2 Re!l;eUa em Cr_ $ 10.0mJ48.000JOO � fixadtl de praça .Vfll1Rtariamente. e o respectivo certificado (para despesa igualou m.eno!" em mão>

� Desll'llesi'd em er. @ 9.261.789,,768JJtJ
os reservis as); de obra e esforços.,.

•

........•••...

ii' • � . T .

.

para os reservistas é Indtspensavel ter sido licencia-
Os instrumento está <lotado de

RIO 6 (S.E.) - o Presidente Ministério da Aeronáutica ...;_ do no bom comportamento.·'
.

. laminas adicionais colocadas < a

da Republicá, em decreto-lei, Cr$ 875.09f.328,OO;; Ministériol. . 9� lnter�;3sado� �everã()_ 8prese�tar comprovantes da� poucas polegadas abaÍ){o:é pej'r:,.

aprovou para o exercido fínan- da Agricultura - ��$ .

:
... '1

conôtções 8elma e,ngl�a�, �818 como. - �t�stado
.

de bO� detraz, ássim como em um dos:

ceiro de 1946 o orçamento ge- 35+026,714,00; Ministerío da iCO�dut!:i passa�? pel�. �U���l.dade comp�tente, (p�ra os re lados das laminas superioi�s .

ral da Republica, sendo arecei- Fazenda j-; Cr$ 2.8 q.I45-452,oO I�eâistas, cer.h�lCado)� certHíli,? de lJ��CJme�to. e,.e o'. Estas ultimas são ajustadas pA-ra':

ta estimada em Cr$ .. , .• ,.
Ministério da Guerra '- Cr$.. As eondíções fiSlC8B serao veríücadaa por Junta me·

penetrar em profundidade tlo!:'-,.·

10.010 lL].8.o()o,oo: e a despesa 1,807.343.046,ôO;·· Ministério da dica militar, neste Oorpo, 8j)ÓS a apresentação: _ mal, enquanto as iriferiores'llu""

fixada em Cr$ '9281.789.768,09. Justiça e Negocios Interiores - ApreseI?to��os ,os meus protestos .de coaslderação e mentando
.'

e snrofundandó oS:

A receita será realizada me-
I

Cr� 5.813.428 409,00; Ministerio 18preço ..��rl�_��!:.�.:r� _�?�?!mt_os-MaJor_Comandante.__ sulcos 'abertos. pelas. S\1petiofe�L
diante arrecadação dos tributos, daMarinha - Cr$ 708-.839.547,00 I

*' � .. !fi -� � � �. �. � o :o;-._'_� �-.-�-Q � �
rasgam o sobsolo. Dessa manei•.

vendas, suprimentos de fundos Ministerío das Relações Exterío-
li1il1

C le
iii

I atiíllCO' 'ra, o solo é restaurado e as plan-. ,

e outras contribuições ordinárias, refi -- Cr$ 95.127. I 15,00 do Tra- I I
,

tacões se desenvolvem ruais vi�:

éxtraórdinarias, na forma· da balho, Industria e Comercio - ri _ gorosamente e a colheita,
.

por.

legislação respectiva. A despesa Cr$ 350.006.613.00; Ministerio .

f
acre aumenta.

será realizado com a satisfação da Viação e Obras Publicas -: ·c·o·"'nlr'a' fanCO
. ".

.
. :.

��:te��c:r�°:U::n��1{��� �o�o��r� ���a?�3�8����!��0_,_:_ Cr$
.

.'
.

. ..

'

.

·0' f' ,.','fnn"'SR ·'0"a·····.,
..

'8.'1">0':,,'-
viços publicas, assim distribuída: 9.281.789.768,00. \yashing:cm. 5 �SE).:-. u?; [drid, en9uanto um numero c:,dar. .

. lU li:' .. "

.

Presidencia da Republica -! O Ministro da Fazenda ficou <bolccte» diplomatioo inicial F I vez mais elevado de naçoes I '. . ".
"

CrS 2.0+6.200,000,00; Departa-I autorizado a realizar as opera- está provocando.. fumaça nas grandes e pequenas. vem reti;', eliojes EspeCializada. d'J ': ':
mente Administrativo do Servi: ções de crédito que se tornarem relações da Espau?a de'. :V�all- ra;1do de

..
Madrid. os

.

ch�;fes d�s' CfiaRraS
..

'.

'

, ...•...
ço Publico - Cr$ 16585.5°0,00; necessarias, por antecipação da co com o mundo. lEsse "bOlCO mlssõec olplomatIcas. O embal·.' 'Ir.: '
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Exterior Cr� I .700.790,00; I . I falangista
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J.�J946: para f{?:r�eClmento a esta U.mdade, durante o lUi() ter, digna esposa do sr. Max . roeu ra"se UM BOM TOR E RO.
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Ue 1946, de lH'tlgns de consumo habItual. .' Plieter. ãItO funcionario da Em-I
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