
Õ 'Japão' ,u,pendeu .suas Nãe·lri crise,'2Í1,.·:)'.cJ;! 8��· rlJslt ;'11· :sr;:-RIIY
relações com I VatiC3r.o' .' ." .'. "

de Ilmeida ..

"

.Ó: < .......�'
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Cidade do Vaticano 7 (S.E.) nro, leSo E,.}. '�".' O Sr� ·R,.ú,�aeAll:ÍI�ida, deptl,�aclO- Fontes
•

bem
. infor�adas pelo Partido Trabalhista Br�slIelro, �e?larou que. �ão�evelBm qae o epb81xador há roais crise alO'u.tna np SNO da T8IeJ,"lda .agremiaçãoJaponês na Santa Se l(en. Ha-· ..... .'.
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H

rada, tntormou que h Secre- politica:,',. De u9-V;0 HSO; Si sa;t_ a ..
o r. ega. as .�

rana "

tarjado de Esta.do do goverpo qu« deisou a Seo��etana·fterfXl �o P.T,B; O P.lrtldoe;o�
[apones transmitiu-lhe instl'u- tínua apoiando o _General Earlco Dutra. O Sr. Getúlio
ções no sentido de snsp�l1der Vargas permanecerá como Presidente de Honra, da
suas relações com o -VetIcano. .'. ãÓ'

•

Harada e o pessoal da em- agrelmaç. '. ..
,

�:I'8:�:d�°':i�n·���rc��Vo�D,!:,� O Sr. �hiJl desmente a no�
��"f.:t���t�oi�t,�{�;�vil� ticia· de ... sua vinda ao 81'11511
ordem de Mao Arthnr. LQND.R,.�;;8 (S. E.) � O Sr. Winshon ChUrehi.ll

autorizou �Stâ noite, novamente. a "Reuters", a de��
mentir a informação que circulou tia .Amérlca. dó Sul.
segundo a qual.o .. ,1.:"Ministro do Governo de coalizão

viajaria para o ·�r�!l�.,;� fim de repr�sentar o Governo
I britanico na posstF"ão Presidente EUrICO Gaspar Dutra.
1 Declarou ainda o. Sr; Churchill que não. fizera .plano
algum dessa natl�réza;'

"'.

.'
,.'

Cogíta-se do adíamento da
·ínstalacão da Constituinte

,

fUi), 8 [Sg f.)-NoUci2�se ser obJéto
.

de cogitação
a iranslerêrocia sara 15 (m 16 de fevereIro, da dala da
instalaeão da Dsumbléia fhu�il)nal Consutuinte que, pe ..

Ia Lei deve ser a primeir3 desse mês. ...._.

Isso pon§urG S� receia não haver &'qulm�mn nao pa
ra a insbhu;ãD i§iNe huf®P�'HHle de &'QIHJrUm" In_as para
a eleição da mes�, unta vez que os que esf�rao dlplo
Inados alé @ fim de janeiro. não representarao talvez a

maioria absolüta das duas casa�__��."_

Mudou de'oome 8 par_ a aposentadoria dos
tida Cafilicl Romano . segurados nos los ..
s. H,I - Segando desp'3cno í tilutos de Previden.

de Utrec�ft' '0 co��.eJho diretor ela SOCal.a.'do partíds Cato.lco Romano
O alo"'\tll�h) d�5 aspiraç6és do Vale do rtaJai decidiu mudar de nome e

.

chá- RIO, 5 (S E) _ Foi dirigido
---�-----��=.,...,..��-�'-=-��-:-:::----------------- mar-se 'de> agora em diante ao Chefe da; Governo um pediBLUMBN1UJ ·Quarta·feira 9 de Janeiro

-

d9 lS'ii6· Dr. Achillal'i Balsini Diretor Respons8"el - Anil XXD-:tf. �a Partido Oatolico do Povo e do no sentido de serem os se;'

Divergências �I&tre as i)otencias ocupantesl Tabela No· 1
.

�::��i�,m.:����ruç��cir�ft���.�� �u::.��.: n��.ci�fsa.t��.s.��rita��sp;�;
in Im ESCALA DE PADRÕES AL- da apos . debates durante os velhice quando atíngtrem sessen-

.

- d� iiadniDan�l� . . " I ABETICO� DE VENCIMENTO quais alegou-se que a l1?udsl19a ta anos de idade. O Ministérjo
Em artigo ontem divulgado pelo "Financial Tunes de Lon- Classe ou Atual Novo I de nome era necessana �ft:n do Trabalho, peI? se';! Depa:ta�dres, o enviado especial daquele jornal, que acaba de �egressar Padrão Mensal Mensal de se fazer desa arecer a idêa menta de Prev:dencla SOClaI,

da Alemanha, observa que os correspondentes estrangmf?: .en- 1 450 950 de que o partido funcionava ouvid� a respeito" e�c1areceucentram verdadeiras dificuldades para compreender as dtr1tn�es :2 550 1.050 como organisação clErical.
, que .s? aos orgãos técnicos, cabe

economicas seguidas pelas potencias ocupantes. Os pontos de VIS'
.3 650 I.!50 modificar quando oportuno, o

ta sobre o assunto são inteiramente contraditorios, quanto ao pre- 4' 750 I :iso Correspondente datilografa limite de idade para aposentado-
sente e ao futuro do povo germanico. 5 <]00 1.400 Importante Comp'urhia Na- ria,

Segundo um alto fucíonario aliado, os russos têm em sua_s 6 1,000 1.500 cional necessita urna moça que � �
mãos o celeiro alemão, os britanicos a industría. os norte-ameri- 7 r. roo J,ÕS·o seja perfeita correspondente
canos as belezas e os franceses as vinhas. Em tais condições res- 8 1.200 1.800 e datilografa. Emprego da fu-
ta saber como a Alemanha poderá subsistir. Existem, hoje, qua- 9 1.300 1,950 turo, Não preenchendo, estastro Alemanhas, com poucos laços econômicos entre si, atora o

10 1'400 2,100 cóndiçõh e' inutll apresensen-.mesmo numero de rações alimentares, impostos e preços - acen- II r .500 2,250 tar-se. pfrigir-se a Rua '15 de.tuao representante especial do Financial Times que acrescenta: 12 1.600 2'400 Novembro, 987 nesta .praça.,Parece inevitavel que o futuro da economia alemã se .houver um 13 1.800 2.700 .;
..

_

.

)5v.9dia alguma, terá inicio como urna espécie de cornprormsso entre
14 1.900 2,850

as diferentes politicas e filosofias, 15 2.000 3·000 D H P
.

16 2. IDO 3.150 , .•f. . ape
17 2.200 3.300 AUSENTE: até rins
18 2.300 3.450

..

de janeiro
19 2-400 3·600 SUbstituto:
20 2.600 3.900 Dr. ARMISlQ TAVARRS
2 [ 2,800 4.200 .-.;;.;;.;,......;.;..;.;;.;.;.;.;;;....;;;..-..;..;,.----:

22 2,900 4.350 Conferencia lIara dis-'
. �! �:��� ::��� cuUr a reduçãO das
26 3.500 5.250 barreiras comerciais

Diario Matutino;ii virtude S ii leahliU'
de se retiram QOiU3!lO
o crime e ii traição
são premiado:>. uL anual Cr$ &0;{l0

semestral 01'$ B5,po,
a.vulso ,Cr$ a.ao.

Dr. A ..BálJler
AUSENTE -ATE' o DIA

:W JANIURÇ> DE
- 1946--'-

Tabela -Há 2"
ESCALA DE PAQRÕES

I" ALFASETICOS OE VEN;.
OIMENTOSSocorro aos . holandezes

ados na guerra
viti�

Atuãl
Mensal
350
450
'550
'-650
750
900

. 1.100

.1.300
1·500

"·1800
·2,200

.

2.600
.3·000
.3500

.

'·'4,000.
4,500
5100'
5,500
(j.000
6500
'7.000
'1.500
8,000
8.500

- '9000
'9.500

····m,OOO

Clá�se OU'
, Padrão

'.

A-
B
C
D

Novo
Mensal
850
950

1;050
1J50
{.250
1.400 ','

1.650
.

],950
2,250
2,700
3300
3.900
4'500
5,250
{),OOO
6�750
7óOO
8.250
9,000
9.750
10500
11.250
12.000
12.750
13.500
14250
15000

RtK ]la-s� elo BlillDeRad esta c31npanha
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Esteve em fW:;S3 redação o sr, Hary Niemantsverdrief,
E

._

dando-nos noticia da campanha que vem realizando, COmo uni- xposlt;ao de Piniura 'Washington, 5 (A P) � o
co cidadão nolandez em nossa cidade, de socorro' aos seus pa-. DA America Departamento.de Estado' revelou
tricios europêus vHimaàos no ccnflilo mundial. S· S.' encontra- U I que a Inglaterra, o Cauadá; a

se bastante satisfeito com os resultados até o presente coihidos, Apóz já ter exposto seus Australia, a Nova Zelandia e

representando estes mais uma piova da fidalguia de nOsso po- trabalhos de pintura. 'tanfo na Cuba aceitaram o convite dos
vo sempre disposto aos gestos de profundo humanitarismo, ln- Capital, como em Itajai. encon- Estados Unidós pita uma con

fOimou-nos. ainda o referido sr· que toda contribuição, que pes- tra-se em visita a nossa cidade ferencia, na próxima Primavera,
soas de bem queiram encaminhaí-ihe, dEverá !Ser remetida para o sr. Nilo Dias. competente e afim de ser discutida:a redução
o Hote! «Brasil», desta praça. aclamado amador catarinense de das barreiras comerciais interna�

trabalho a oleo, tais como pai- danais.
.

O Brasil, ,China, a
�--'----.-.'

sagensl refratos e natureza rnor- Tchoes[ováqúia;' a França. a
E� .ftrd1lt.\�� � fI'll

II

�� iii ,m.nCr I!!Ilo sobre ta Holanda, 'a Iadia, a Afri(:a dow,;,..,P6 tmÚ�!(lI ��$lin(h�;ra �I iilll ... U 'Afim de transmitir Um convi- Sul. a Russia, a Bélgica e o

vencimentos dos funch.uuuiíBS das lutarquias te a todasautoridades, imprensa Luxemburgo aiuda não):espon� ..

'

'.

RIO, 7 (S.E.) � ° Sr. PireS de acordo com a exposição de. e o povo em geral) esteve o deram ao convite. Esta reunião
.

do Rio, ouvindo hoje pelos jor- motivos, a provada pelo Presi- sr, Nill) Dias em nossa redação, será preliminar a G,obferencia'
"alista acreditados junto ao seu dente da Republica essa pro- para assisfir a abertura de SUa: Internacional de Comercio. que '

Gabinete sobre o aumento de videncia é de carater inadiavel, exposição no CN, América· deverá se reali�ar' pô proximo
vencimentos dos funcionarios em lace das condições angustio- hoje ás 14 horas.

------------�----------��----�das autarquias, disse que o as- sas e prementes atingidas pelo U ... ., I absolutamente inofensivo para�;unto será resolvido por inicia- custo da v:ida, . , l"1'.OSqOllO .'
,

tiva das mesmas, considerando- Os funclOnanos das

autarqUIaSj pele Eficiente proteção contra
se que se trata de uma medida esperam, ainda para esta. sema- W·e4z·el PICADAS DE MOSQUITOS fi

justa. Acrescentou, ainda, que na, o aumento de venCtmento,
.

.I.. outros inseto•.

verão.

lo

�'1m. r',;( KNO'D . [J ' _' :.

�t -··�'liOl deve faltall � .

ã r t n e
.

qualquer,
-

dominiq ..extrangeir�
. Pandil

....Nehru prevê unia .. terceira guerra mundial
UDAIPUR, - RAJPUTA:\rA 7 (S E) Pandit paises da Asia não se' submeterão de boa vontade a contra-amigos que estão Jazendo a,. mesma guerraJ�waharal Ne,bru. 1ide� �o Partido do Congr���o In- qualquer imperio ?u domínio e contra os mesmos que nós.

. .'
. '.dl�llQ; fez hOJe a preVlSétO de uma .revolta aSiatlca �e revoltar-se-ão. Sera uma revolta continua de milhões Prosseguindo disse Nheru 9ue a rndla te.st�vamJlhões de pessoas, em eonsequencla do que haverta de pessoas que mesmo a bomba atomica não consi- na iminencia de grandes acontecimentos. que senam

a t�rceira gu:r�a n:undial,. Tra�an�o do sodéste da guirá s,::tfocor, e. daquela revolta sairá algo ternvel--.- iniciados provavelmente m:"-ls pelo p�vo do que p�10.GoA:la e �ndonesm dIsse o �ct;;1' mchano: !orna-se cada a terceIra guerra mundial. Existe uma perigosa seme- verno britanico. Act'esceI?-tou que du::ante. mal� de
veis maiS daro que a Gra-Hretanha esta travando a [hança entre a guerra da intervenção britanica na 150 anos os Estados Umdos tem atuada na qualIdade
bat�lha que �ai:á pe�del1élo�e que as fDotes de seu ind�nésia e outra guerra de Ínterv ençãoi' que a Italia de "quinta colunas" brita�ica na India, mas. que

�

os
antigo podeno !.mp.enal estao secao,do. 0; recentes faSclst� e a Ale::nanha nazista fizeram na Espanha e príncipes devem ser convldados a ,se darem"ss .m<l;0sacont.eClme.ntos mdlc�m qu: a Amenca esta s�guraudo :tue fOI o prel�dlO da guerra mundial n,:' 2, Temos a na grande tarefa que se encontra a !rente

.. ()s prmesse lmp�rlO por tr:elO �e !uudanças Conve01entes de lUterveoção bntanica com crescente. acrimonial ver- eipes devem compreender que devem. �urglr grandespequena }mportancuJ, E tao certo qu.atlto qualquer ganha e sem podermos evitar que trôpas indianas mudanç?-; e que não P?dem con�ar. . r;;Ulto tempo com
pesSoa pode estar certa neste mundo ltlcerto, que os fossem empregadas para combater pela Grã Bretanha a proteção das potencias estraagelras ,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�lfl.. A�1t m"'sGt€li �8'Ã P"'l\�;I5l:d""IUlil!!i .

�� '. �t�Ga3��3'(11� ..1:'��f!i. {lJ'(j�,.��,��.i �-�. ;,

F fi. li T '/1. fi
.

_

2-,ullJ:J-'lâL
.

.

As Untdsdes de Mck-M>c·ú"i:z'câD, (;nm sede no Rio
de ,Janelí'G-PRU'l.o rceltaJHhi vnrm,tB�'ios que se BijfeSenfg·
r-em neste Corpo J:;ié o dia 12 d6 ,)tl.neiro em CUfSf) é que
!'.íÚi""d(>am· as lú':zulDt'.,�.8 c:podit>õ:"í:':

.

. 'I;lln�������������������������� � 0-1 Y 5, Y _. L4l3Hiii'W

-ger bI'E&iI�i!'ú ndc:; _ t'�l' bns 'éonduta. comprova:d8;'
-Tevel'ir aptidão fi3i�a para o senrico mi1ftar;'- possuir
conheclmentes oorrespondentes ao curso prtmarto (ler e

escrever com desembaraço e conhecer as quatro ópera"
eõos): _c.possuír a. docume !)�&çib exígtda para vérHicaçãO
{Íi_� prne a vrluntariamente e ü respectivo eertítteado (para
os rescrvlstas): .'. Ipara os" ;,-'ser,vi€\tar;j � Indispensavel ter sido. licencia-I' Ido !ln bom ocmooi tam€n,a.. '.'

I
.

03 Interessados rlev('rão apresentar oomprovautes das. !
éondtções acima �'xigifL:�; Hiis ('.�)j:no:: - Atestado de boa .,

eondu.a passado pd� lJl.1trq'Linde competente; (para os re- 1.
servistes, ce!.H�!cnd?': cf'rOdã�} de D!,,::cimf:>nto, e�c •.. , IIAs CN1(ílçoe€l fH�1C;jjg SHfl.O verifloadas por- Junta me.

dica mtlítar, rieste Corpo, }}PÓS 8 apresentação.
Apresento-vos os meus �,r0te@íü3 de eonslderáção e �'·;'_"".iiiiiiõii;;;;;o; .....� ;;;;; !

apreça. ,l'viario Rlbelro dos Santos - Major Cnmactd�:H.'lh' •
..... -.<&,._<1;<,- 1$--;:1\._-- <",__A"""·,,,'·,.· , ... ., X ,j>--<llf.';'�:\l."'i!!t- -�-·".-w-��

--;::::::::::=-,
',I &. será ONintilmsnte 'atendida

[II Equipam,ento, moderno de :aU,a p'rectsão, �écni.t'lC!' ;:
..·.1.· g,.IJW!l.,IC�U

'6

..1.'1.
ilh!!)ã .fi

...
!1:lrantbfl'.!'

for7rfado e 'diplo'm:ad'i',em ,São Pa,u.lrt
;'" rF.i.üF6�Ul HISS "

�

i .t(larneda Rió ,B�QneOi' '0".',' . 8§;Ja '11tll'> S;,;aaIDtm�. Uo: ióll!'''''�.li?!!lIlWIll'!llal_!I':!I!I!I;!!!!._1I!I2_lISEII!'I!.'lZlilZtmll!!9llll!Jll_!iD1Il.m;o:m__�IlII.�;:a1l'§i��__lIII'II'I_���IIU; ) .,' ;' .
,

r: eas que saiba dançar l-"'--�'�:;:-:" I;�
. �) "Oriental Dauças" (t'i.xl�g;irbsJ rBc�m-if)8ugurl..do .�� t '

,

..

Curíttba, precisa moças. - Sai!lnps de 1 000 á 2,000 �r-uzel� f
roa mensaís. : "."

..

, '.

I
.

Inscreva-se .h.oje mesmo, i�metendo uma f(ltografia,!
idade e estado Civil para ..

.
.' !

.'
.

..

"Ortental .' Oan�as"
.

,
M z:ire·chat Den(jon�, 668 .

cmUTfl3A
Condução � prhneira hosped'ilgéill por conta d�i. fírma�

.

,

'

..

"

'. . •... ';10x7

indleado como auxiliar no tratamento da Sifilis, uni-

I
co classificado "PREPARADO CIENTIFICO". Va

liO.S03 stestadcs Il1g�iicl'S c.o!lfhnam sua dicáda. Di- .

veis usa-lo cem teG3 confiança.
55 Ec

��������:���r���"����������������5�

�-'-'i-�-iiiado�'8
...

x��ediRlr�·��-.��·_�� i--�C;;ã;f;;B·�
O rste, Cãtariri.â I

de l1 de Dezen1bo de ··.1945.1
: ,,'., ,"

"

:�

iri

Prado do Rio, La Menor
.....

. €l' Rap�o(h..
.

;

fmt€U�tra:;'§e ai w��da '03S
fªf�!!��ias e lJr,?f!;uias.

Dores nas articulacões ou musculos, dores de
eabeça contínuas, tOl tur antes, SI:';n al ivio , dores no

peito e nas costas, as ú1Ortific;mks dores reumati
cas que são um verdadeiro martirio. são fortes in
dícios de impureza do ssrigue e descparecem com

Q USo do

Sociedade' ificiadora .de
·'.-Madeiras 1,1€18.-··:

v

Te'lefone t248 '-. Rua 7 rie Seté'i,nl1brri
Fornecedores de MâdéihlS .em \Geral

Forro Paulista, Encantortelras de QUalquer Espêcle,
Alinhamento, etc: ·�t�

.'

Especialidade: Soalho Marca Strobel

'.-;

'�)J'���úS jf� tjr�iD���ir�
erdem

I
II
,

.

I .

Rua Maranhão
N· 27

Dprovado�peBo 50r. fiscal· Federal IDI' Porto II(:gre
.

'.

.c.:·:;'':.�··"I"�.'I'l:SS'''''�'''''·r';':' . .

�iio':';..��.�'t.�2F.,.'nI:
distribuicão

.

Contr. No. 111 - Friíz HCl1schke
Por Pontos com juros cf. Decí;:to-lei 4171:
Contr. Na. 5.15 - CO.'I<.I r. d� empresto

�. ». L06 - D",krh Russi
Rescisões regilbriF?nl,lres d. Dcc�etc"i.-Lei 4171 (30%):

2ü4/4337, 727/1F!d l. i050/4J44, f>fi3!4283, 743/4320,
79f.:i/4333, 704/4;}52, 995i4330, 56�1!4321. 367 í4305

368/4306 1006/4�H7, 1119/4315, 116Of4355, 1 i7tj4354/
5799, 622(4284, U54/-l2S1, 44í4402

..

Contr. No. 4192 - Guilberme Pzwlowsky Bluin.enau
" »4141) _' Carlos JVI Mey �.Jaraguá
� '» 5636 _ Julió O:iebrccht Blurrienau
» » 4383 '_ Hiü::trdo Wi1lff . Corupá
» ., 4375 - Eric,) VenoW Blumenau.
» li 401O...;_ Rw�oifn Rechenberg

.

81umenau
l> "404 í - Oarlos Bessa LeRuna
» »43 i 7 - Victor Holet� Nova Berlim
» »4252 - Ewaldo C Baasch -Fpolis,
» » ,J,2SH - Heitor V. de Fada Fpolis.
» »5006 - Walter Voss Blumenau
» »5571 _ Alfredo Mo Buschle Sena Alta
» })' 5747 - Paulo M:HquEtte B!umeo�u
» »5775 -' Cantr. de GnD�est. Porio União

Rescisões regulamentares: 4! 91. 5054, 4190, 4473,
,

4068, 4345.4462,5507,4491

A tratar com

4. Lubow
Pontos,

Antigüidade Preicia,.

parte

Blumenau ,.,.' 2500,00
» . 2f} 000,00

Prefcia.
16640

gamO
parte}} »

li
.; 10;907,00

I
I.. ": .

.. ,
....

saldo
parte
saldo·

» 6.500,0'0
l> 50'0,00
}l' 80QO,OO
.. 10.0�0,OO

:lO 3,500,00
.» ;3'.000.00
,. .3).5�O,OO
>>- lQ.OOO,OO

'. »{ 10.000,00
" 5.000,00
» 4000,,(10
"

. !l.500.00
�� 5 ..000�OO
» 850000

Antiguidade Preída.
;

Prefcia.
"

,
Sorteio

»

parte
saldo Sede I

,. ...

Prefcia
10,850,5
10644,51
J�'ó3��gl
Prafeia,

. Préfcia..
8 134
1754

::!>

»

Sede II
Sede\ Hf

parte
parte ..

'

s"ldo
»

parte .. »
.'

• 71.987,50

TotaFdistdbuido até' hoje neste Estado Cr$ 10.645.000,00 á ?51 .
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Segundo .anuncia o "Evening

News", nove mil caixas contendo

presente para o Natal foram
oferecidas pela população de
Bristol á de Arnhiem.
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Segundo informa o "EveninO'
Standard", as garçonetes" ante�
da guerra; que ingressaram nas

forças armadas, começam á vol
tar as "iuas antigas tarefas nas

casas de chá de Londres.
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