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elinido .

o com

P··a.ra I t r S i :-; vtt�rt. : • ;"ld:-
batalhas da Constituinte I �: �1!J:i���:;
o Partido Trabalhista Brasileiro já escolheu o líder de sua O ltJoli'�ru.t,t) lj1l�l:�: ff';;ttç,fj,,�s �.� V;8;�'!!i g!o st�i�1\ �.bancada na Assembléia Constituinte, Não será o sr. Getulio Var-

�_�.��_�,=,�w .' -���-
.

.• ?t
gas, como se acreditava, mas o sr. Marcondes Fiiho. rn,m'tiRlih\U • Domh:!!'o 27 dI!! JànelI'D 113 lSi,6 Q Dr. AdÜHü5 .Ba�si�!::!;·iJt;:::rf{foSp;)nmiV:,..:}\�� �xn - N. 9�

A resolução a respeito ficou definitivamente assentada de- _ � �_i ==-_""o.'''��''��=�'O.�=��- - ,.�=>_.�-

pois das ultim�s noticias c?egadas de S
..
Paulo sobre � �stado ele ! II. ..; Ji,:l'i),' o o.Ao i�" ;al,!�f.jlõ�"-i"'\Th;�S. fi! �f.�I�tlif�Jõ��i.Jft� �� C�rlllllsaúde �o ex-mll1is,tro do Trabalho" anunciando o seu rápido res- IlieVe�a(!!ijS O� l�r�é��)1������';;'o ���.(:&&��!Í!l'i�hl!�� �fj![i} 1J1

tabelecimento, apos grave enfermidade, ;. ".. ......
1Ii)

n,c"
' .....'..

A posi�ão do SI": Getulio Vargas na C ,u�titu_inte d€'�en.ba-se 1 i� II� �.�1 S!iU:�,�1 f1i��" ��m.;l)!�� tm:;��'IT�:;�fr.:ª��H\';� �f-'O sr, Daudt de
,o< ,bastante curiosa, Presidente de honra do Partldo Trabalhista c I �ft �� lff�\i_ � 'l;;ô!í'45íl'l",,,,,,, w",-J""",U.1::Ii� �:l� "".�,"'l.�"",,,,;Jl�:_ "'/I �i!JJ , ..
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.•.;:seu �rientad.or �upremo. eleito senad�r e
.

de

..

p.uta�o nas ch�pa� IOliveira na P6SSf; da [mh'�imrma da C�.<JRf(t!f1enrç�9 iaa.C.II d� ComercIo
" �éSSa. orgamzaçao, o �x-chefe do gO\ien.lO vai ?fJta� pela S�l:a.to I

.

(Condu':ãí.i) i ramente nas comissões mistas face da Sltu,açao a.tual, proma-
na qu� lhe �eu .a seçao gauch:: do Partido Social Deml.cratlc�. _ .. i sindicais de loca' idade e, em g:_ \ e?�o os m�l?S mais adequad�s.Ess� atitude d? sr, Getulio Vargas e, a esc:_olha. do sr._ M�_r I 3 - Aos empregados•. como, r.ri, quaisquer direitos sejam rei-: praticos e eficientes par� d�r-l!lecondes Filho para. hde:.da bancada.trabalhlsta sa�J 1t1t�r�rt:tadas [contribuição efetiva à obra deivindcad(ls por meios pac.f.cos. cabal execução, Confiando na

�elos observadores l?OlltlCOS como. visando um UnlCO, oI_:>}etnro: dar consagramento e Gooperaçã,ó que! condenando-se formalmente todo. solidariedade dos elementos q!le
hberd�de ao ex-presidente para manobrar na Constl�llInte. onde

I se tem em vista, caberá, indivi-l.-) recurso. á violencia.
I contr.buem para a grandeza do

devera cont�r tamb�m cor.n a.lg,U?.s repre�entan:es eleitos nas cha-I·dual e COI�tivamen.te,. empl'.eg.
ar"

.

10 _ C
..

ompleta.ndo o conjun- i Brasil e�n, t.oda a.! vas�i(�ão do
pas do P�rtldo Sacíal Dernocz;aqco dos Estado".

,
._ ;

todo seu esforço nomelhoram.en·1 t. de medidas constantes desta seu terntono, os sIgnatanos des-
,

ASSIm, pa�� alguns,observador.es o sr., Getalto VaI gas· se,r:a I to da produção, e cooperar; por Carta, empregadores e empreg"'- ta Carta esperam que, llUl�l cit
o h?er "de. fat? do Partido Tra.balhlsta e ue uma ala do Partlao ! todos os meios ao seu alca:G�, I de 'c; farão sentir ao Estado a ue i ma de

. coope�ação, fratermd�deSocial Democrabc�. .. . ,

,

.. ,_ ! '.
Ino plano,de expa_nsão econol'!u-l ce: sidade das seguintes provi-' e respeito reciproco

.

e na união
A ala do P.S.D. inteiramente f!�J. ao gel!eral Dutra sera 11- I ca do paIS. Para ISSO, prOCUra I dei das' a) _ o combate a in-. de todas a&� forças Vivas e c�ns-derada, c?mo se �ab�. pelo sr, .r;l�lo Vla,na

. _. ; _. o

' o,
rão .ma�s especialmente: a) -I fiação, �eduzindo Sê seus Efeitos: cÍentf's da Nação, será posslveI

O l�der da Umão Democratlca �era o sro �tdV!O Maon_gabelra. contnbulr. com ação adequada,l'e eiÍmin'u.dc-se suas cé.lusas; b): estabelecer as ba6es de uma

A lIderança da bancada comUnista cabera ao sr. LUiZ Cal-
n� �entindo?8 ser ,.reduz,i�� a.o ,._ ;: extinção das organizações: ver,�adeira dem?cr.acia a�segura�los Pre,stes. � , . ,< tnUllITIO possiveI a mstablhc!'lrl.e o [}úhl'cas que embaracem a pro-! as l1b��dades p�hhcas e m!i.nterJa ,es�ao� POlE, defHud?<s os comandos para as futuras bv.tà-
do; �,l�prego e

.

a ,fa:ta de as�-I du(;'[ ., e o comércio e, conscquen-
o

o eqUíhhn� s�Cl�ol, e conq�lstarlhas parlaulenvares... du.ddue no �r"bad1o, b), _o. �v.l- rtc,,;ellte canCüilram para elevar
i pc.r,: I:OSS�l [atru. o respeIto ,;

E B·
,.

de �ar de�e�tendlmento� preJudlt:ia:.s .. [' o cu.;to da v.ida com.bat.endo-.se: a ó.Qnl'raçao de todos os povos,

111 g.réve OS o··. ancarios acOrdtalldade que ceve _exlsti� tarnbé!l as manobras q!le p:-o-
.

..� '$.."" lO -

e�ltre patrões e emp�,egados .ou I dnzam ,a ei.e...·�çã.J cks preços Cl_:S a ���t:íl� if�tllnç�oB I .

.

o

t."balhadores entr� SI. c) -:- zr::� I bens e.seOClalS; c} - a reduçao! IliIiJ ���� filloul mi
Umenau lar p:la _:.otlserva�ao das :[l�ta-I ao [r';nimo _p�,sssivel. dos i.u:postos. � crnnr�tsao de penasTeve inicio ontem a greve dos no serviço como si nada hou- laçõe", da",o emprtsas e do:> ms- sobre os. artIgos ahmentlclOS pa-I ° residente da RepúblicaBancarias de. Blumenau, em so°. vessem declarada. trumentos de trrbalho; d) - co. ra allrtl°nto de orodução desses o

p
d tl':1' o d

• ,..
• .' ",' ,.,. •

- �

,.: o aSSlDOU ecre 0-. e1 (Ispon o que

_..
lidariedáde aos o�démifis - colegas operar. t:lariJ. que reine a l,eces- artIgos e [ll.:;JUonét da ahmenta- ,.,

- d l'b d) do Estado e do País. sária disciplina na execucão do' cão do povo' tI} _ a abolirão
;;s pena� pnvatIvas a. � ef

_

a-

. Os estabelecimentos desta ci- Caixeir6Ji-Bah::onista trabalhe; e) - hP:?curar �pBtfe�- �u redução s;lbstancÍLd dos �n- �:�:�:e:J��: s�a�:fe:: 1� ':r�f;�dade funcionaram mesmo assim, A CASA IDEAL nect'ssHa çoar se�s cem eCImentos tecn.-
postos,. .taxa", e emolurnoenLos I N II d d tI' 00 8ó'f

-

1 d ' 1 I. • , o eere 0- 81 n. 9· I •

com deficiencia de funcionarias, um bom caixeiro balconista com cos, requentanúo os cursos U
que incidem a qU<l.lquer titUlO 1 d b d .

_

d f
. SENAI e do SENAC ou .outros sobe'" a Io ....acão an'Ji"jr'1o da

üe 19
b

� .lidovem Iro, e 1941),notan o-se 0- es orços dos cou- pratica 110 ramo de calçados - ,.... .
. .

� '-' ..
r e,' � o,' são su stItUI as: pe a oe rec u-

tadores e gerentes, I InU'I'1 "pre�entar-�e na-o tendo que v.lelem a ser orgamzadLls I casa do tr"balll"dor urbano e - d 'd• u - �

f"·
..

.. 0-
.

sao quan o comma as ao ma-

.0 Banco Na,cional do. Comelr.- '! expedencia. 0.r .enaddo de aeRot-
nas empresas.: ) - procurar 111, da p."qllEma prourit>dade rural .'

t
.

I
- centivar à. produtividade indiví.- ampl�an.do-.. ,",p ai:'d'; 'DS disDO.si: I X.lIDOd• por empo 19u1a doudsutPe-CIO, o que SaUDemos nao 80 l- ido com a capacldJ e; "vi.

,
. "

" -

.' ".
.U o,

_ " • flor e 2 anos; pe.a e e en-
darizou se com os se_us colegas,! dual,

..

tator preponoerante pará t1VOS leO'als ue nrohocao a h".,bl- - d .

' " l'
d

. ...

'1' '. 15 r-- --. -

I çao nos emaIS casos, b.p lca-se
continuando normalmente os aumento a nqueza naClOna , tação popular' e) o_ á mo�fca-'

-

d'
.' - fi't d�;J� bü!l '" [!/$ !Jà':ii' 9) _ Empregadores e empre- �ão do atual �istem<1 arlm:nistra- II' es!'a lS_?t Sldçao, par.�

f etl o e
seus serviços.

. '(?: NO'f d '
.

�. ,,.. ,... . r. ,...
o

�'.. conversa0 e penas lmpos as eln

Segundo apuramos os grevIs�
.lo.: .ga os coope.atao pa&a que os tIVO dos. lOstltutoS de Prt.vJ1€n-

_ t 't-d
..

I d, I " d - f l�' o d' 'or • .

1
. -" .,

I
.

. setença mnSI a a em JU ga o.
tas só voltarão ao serviço de-

r
�",(j! �v� a, .."lJ' U1Slu;OS sepm re�;o VluOS primel- cia So.ci:,l d� m(ld� a a�5egurar

pois que receberem ordem �o jR. '"
..

.., ". .. . ."... ! a par�lClpaçao efetiva aos seuos ii iI I f: ai
Sindicato dos Bancarias, pOIS.. �������IO�!i.i !?.iI ����NOr�l� plmflm��1ft� � contnbuIntcs, e? r��l. pr�e�chl- H i � U
em caso contrario manterão fir-l, �li�I�Aià!nW:ljijl'(S'�E) �F .�uV'�d Iilaf� I

1&l�f4i i!5� .. iiiI;P menta de, suas f:naltQa�es, I) -

A.firn de re"eberem seus cer.
me a sua decisão. . c.1 , 2 .. '. -- 'OI anuncIa o o leIa mente que O go- med,da que assegurem aos siu . � 0- �. _

-

.

verno perua'lO renunciou' d' t
-

1·
.

.

I
tlftcados üe .esenllstas, sao con-

Alguns bancarios em pale.stra '. .

lca os ampoa autonOnlli-l, quer .

º_d t' o, d··�
.

�

I'
vidados a ...ol':1parecerem no uar-

com a nq�sa reportagem. E.-

II·· f 1 qUãO
o a }'Scoí!la e est;lll çao tél do 72' li.C, todos os reser-

monstrarârn gest.o de- I."el)lllsa a· !!ii. �.'U. tnI... g�.o�l��':'lnft.. �.� '�r�p.;·"�.. ,�
I
de seus clr;,_,entes, quer quanto!. ;- T lr"

•

1
'

- li U "fJ � U � I!i� f.íIiU Ii�O .' ,�;.� � " '. 'oe..
. f ,_ ; vIstas co ,., 475, que conc Ul�

a1guIls seus colegas, q.u!!:, dIzem I ..
a admEllSIrfWaO dc>s UTlaus SO-1 '1. '1' n' .

, : P�' R IS �6 ('-'·E) 1701' -::olUc'JOllada ho,ie � c�'i5e polít'lca ., -.
f' lO

- iram a"ue a esco a DO a o p.eles, bancando os mgenuos, aS-I üh ,
. .:; ... l ••

- 1.' �
J d. .� . ,. Clal!> sem preJL1Izo da Isca lzaçao

"I

1

sinaram a lista dr;> adc?ão ao I francesa, o do Estad,:>, g\ - a concretização. pa�sa 10.

, �ovimento: mas �ermat;eCerilm." _Os comu�ist�s. sociaiistas e republ,i�ano� I?Opulares por, in- de mar.eir� �ronta e efetiva, dos DlOgO �:���:�i; 2 Teu,

•.' ...•.....•.;l ... .. . .. .. Imcaçao dos ,P:��elros. elegeram. o sr. Fel!z Gomn, para Presidelil.'

dir.eitos e garan�ias que ,lhes con-Ti' _

.

II
te da Repuoll..-a, .

. fere a atual legIslação 00 traba-
Instalacoes - -. . lho .--- ----�----.

Irtigos flébic6S ri;u4�R:�-=�I=.:I·"-':�:O�l�;�:::;:�-"��;�:;�;-·:;�O .:1_ - Orga?izar:se-á ur;a co-lI R�EN�É: a�aft;sInsialadora de II' f'W.I.u3qu l1U pele IUiciente pl'otoçã.o eo�tl'a mlssao. Executlca Centr:loe em- i I de janeiro
nl Emeh'!iV! • \ .... .. n r rr \" , pregaaores e empregados, que!«

Fone:
tni� nau etzeJ P1CAD.ati DE MOL",;Ql.JJ rOl::! f. se incumbir� de rcalil�r o pro-lI SUbêHtutO:

___...,_=

1477
=-moo....

O
• outros inseto!>; grama aqUI estabeleCIdo, em' Dr. A RMI:-ilO TAVARES

anual Cre f,;o,oo
Or$ 35,00
Cl'e O,Bo

B\.-�nHe8traJ
avulso

--_._-�- ----------:---

todas as garantias B Bstlmulos os capitais aplicados no BrasilTerão

I tax d
ffl �

U�;? �.·.f� �t1� I C.\..p30����l'" rtH���'ªít?ll!l1 • �!li! '��I!.ál!!1i -'�o

I mais p�-OfllDdo8 deEentendimentos entre nos

sos pn:;pl'ios c .'nJ panheirus. Os elementos per
niciosos Já se infiltraram na direção do Par
tido, semeando h diacordia e a odiosidade,
sendo de �>centuar a má vontade, desGonside-

I ração e ho:-tilidade com que são tratados 08

1,' elementos "quol'emistas", a ponto de serem

taxad:,:;s pejorativamente de desordeiros",

Porto Alegre, 26 (SE) -Cüntinualavran.
do funda cisão no seio do Partido Trabalhiso• representa pensamento nem constitue expres
ta Brasileiro, secção gaucha. Ontem, Anta- Eão grandesa nosso partido. A mesma díre
nio Chemale, procer trabalhiE'ta. discordando ção vem desenvolvéndo uma atuação inhabíl
da orientação do diretorio do PTB, dirigiu! e destrutiva, contorme ficou patlmteado nas

ao sr. Getulio Vargas oseguinte .telegrama: l nttirri�s eleições, compro:m�tf'ndo o bom no

"Comunico prezado chefe minha discol'danc}a .
me e !'prestigio do Paltido. bem como crian

maIOria direção ef!ltadual do PTB, fiue nãol do cases e in.compatibilidades, provocando os
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Santa CatarIna

h

��id����!M�' Iasma e bronquíte envenenam o orguaísmo,
. minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Menelaco,
nova fórmula médíea, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os

ata-Iques, Desde o primeiro dia comeca a desa-

�a��;e: :ep�!���a1fud�mo r��tr�� raz'"�:;: Especialidade;· Soalho Marca· Strobel
cessaria é tolnar 2 pastilhas de Mandato
ás refeições e ficará completamente Iívre 1i_l'_m;;;__�'_�iiiõiiI__iiãiiR_;;;;m;o.;;;;;;iiiiii<iimiii_iiiõiõõiii_;;;,;;;;; 1da aSIDa ou. bronquite. A ação é muito f_' '" as = ................. '" "' • ....

...
....

..

.....

j�.ri�:.-�:�.i�{��:.l.'��.�d.eo.�:i��� ii ;lt·9;m�.: C·o··m�·;.'r·c�.·I;·- �I n�:i;, s'�t'-'rII·a
....

-..S·���A I
da asma em poucos dias. Peça Mendaco, li!li� ii ii ti lj. u. liu • f I. hoje mesmo, em qualquer !lrl'mãch�. A nossa . .' . .

Igarantia é a sua maior proteção, \;\; § ii O Pau I o
�eDda.e@ A�a:::.:z."r DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA-

Igora .Iambem �. Sr.S. 1:0,00 'I· uRg�S.ICi.·���PJ��A
..

��ig.!�I���og.IA.��1��1fESSO""-!1t-�-�--:f<-�,....� 1"'I,i\-lt-i(I ..

NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE
,,- -,

.

BEBIDAS E CONEXOS»

:

forro Paulista, Eneantonelras de QUalquer Espêeie,
Alinhamento, etc. ":;)J;)

I G. MIRA A I
·Expedições .... Desp8cho�

Agentes dos látes:·

'SRASILMAR" "SVMARf'::
'w

com viagens regulares entre Itajat - Santos

Caixa postal !6 - End. reB�gr. ttGuBd@tt

fTAJAI' Rua Pedro Ferreira !}OB. '6817�

� CONCENTRADO,;,VEGETAL -a O S I C L E R" á: base de
�, TOMATE .. SALSAO - ESPINAFRE.

,

� Misturas para sopas_PROSIC1ER'" á base deAVEIA-LENTILHJi
� ERVILHA·soja-FElJAO BRANCO e FEIJãO MULATINHO.

S KETCWJP "HOSICLElr em dois typos: PICANTE E DOCE.

I Extrato da malte -MALTEMA PURe"

C EXTRATO DE MALTE QM.AtTEMA" com espinafre o tomate

FARINHA DE TRIGO MAL'l'ADO "MALTEMAD

_: w.....�'f'"�,;.;..".--�
"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilis"

Alemlt todo� Ctn scniço& de:

R�dio� reeentores
§ofvlcos Ra!lldos II San, �G!

'i'ELEf'mm 1 S9S
Baa 1 fie Se�am!:!l'I.). 13

..i.
.

·-,�r:ANUNCIEM NESTE! DIARIO

��"6.-1Ii.-���-�-3E.......�-:t o ..-1l-�-�-�._�""'.-.�.

, No Jjan � :n� laíJ
.... '

KN011
�

--llk_--'deye_ faltg�_.
DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA. AS SEGUINTES PRA
ÇAS - BLUMENAU - IBIRAMA - :aIO DO SUL � GASPAR"":'
lTAJí.t,l TIJUCA8 -- Snr, WALTER W. BERNER -- TELE·
FONE 1.193 - BLUMENAU -'- EST. SANTA CATARINA.

�""""-�"'''''ltl:'-�g._-'''!Ii\--'!'&-'.'-!.lo'--'';' o ":"-!f'-�-!it"""'�-$:-S!:-�-"'.""+

" rania flore ta"
Legborn Branca da mais alta postura

Ovos para incubação
Frangos de 1 a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e vantagens: São

filhos de' galos importados do Americano "Hauson", com

pedlgré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do aviado.
Oscar pahl Rua Amazonas defronte ao 32 S.e.

Blumenau-Santa Catarina.

r_A-O E NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTICO!:;
�ll-�,:,:;.;-����p�'W,iwti!\,

I
w

DE
•

Loção
ElIEL

Caminhões' de 1/2 até 10 toneladas,
CAMINHONETES

AUTOMOVEiS
Veja que lu KO•• e depois veja o preço do DE soro "Dí

dlomat", - Agente exelueivo

RICARDO DEEKE
Provisoriament'3-á rua Brueque Blu...:...13lumenau· ex. põstet 11 9

�'�-�··!iiil\'!l:(!f.��"�·�*�·-"'�·O .....��V>......ill--ili-��".._'·

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encontra-se ii venda nas
farmacias e Drogarias.

a.

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



i
j
,

. r·_-

'-.t

t\ i

/
� .�

s:: � :"
...

Com sua q�@Hd(i1de compW@VI!u!g em

�'50 6rdua� pr@va�.r os pnelUis pnU�lU, ttsbricados no 81'0511,
voltam g� mereede neeiene]

� uma tarefa quase f.·sôbre-hurnana", para um pneu, suportar as duras

contingências dos serviços de guerra: veículos militares não rodam apenas

pavimentadas, mas têm, geralmente, que as abrir em qual.

as inclemências do' tempo e os obstáculos de tôda sorte - nada deve atrasar

ou deter os suprimentos de materiais. ou a condução de tropas. Nesse tra

baIlA0 épico e vital dos transportes participaram também os pneus PirelU.

.,

.. '

energia

fábrica Pi,eUi é a grande lJTO

duçào de r.meus .€ ciimaras <le

ar PirelU, para automóveis,
ônibus e caminhões do Brasil!

nacional! Porisso, Pirelli S. A., que destinou

ãs Nações Unidas 70% da sua produção, pode, agora, proclamar haver co

op�rado na vitória, e ver cabalmente comprovada a superior qualidade dos

pneus Pirelli, Com a paz, os automobilistas do Brasil poderão beneficiare

se das vantagens dessa qualidade, até há pouco a serviço da causa aliada,

Assim, poderá V. S., novamente, calçar o seu carro com pneus e câmaras de ar

l"irelli, que lhe garantírãomaior quilometragem, com mais confôrto e segurança!

.
'.

�

A marca PireUi é também I:radiciónal em cabos
e tios para energía elétrica, fabricados no Brasil.
Pirelli S. A. prestou nesse setor, durante a guer
ra, sua valiosa contribuição, incrementando a

produ�ão dêsse material indispensável às .

cresc\':.ntes necessidades elas companhias de ser
Viçal! pÚblicos e instalações �létricas em geral.
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h!Ílanll B?ach, .�. 6 \\i:j •

��. i.sem .�t' sumido Uill� p'.)e�ção da por fon,�as fracas e Ira-

�f,�I&�C'i'I�t�j � �uaM '1 Fala_ndo
a jornalísta 6

,

nes- ��eg1,;_li""a. Ao contrarro dISSO: geis, atê que as forças hos-f�tJ�� 61ll'i�f&� u U��U' ta cidade - onde se1 acha -: ,

ti tlti assumiram o controle,CENTRAL HALL, Londres, 26 - (P.or Leor Pearson, do í para um período de irepou- f'$. '.

S p '1 í"h
. em outros pontos do mundo,Internacional News . .ervíce] - -,-'ootes norte americanas teve a- 80- O sr. Winston '-...I ur- 'li

ram qude a bdelegação do Ir.à á Asse�?Iéi� d� NdaçõeUs l!dnidas chill teve ocasião de dizer, �r'
levando mais uma vez a

tratou' e o ter, m8S sem ex.ito, o aUXlHO nos Esta os
.

ru os a _' gUf rra.
respeito da questão de como por a disputa do Irã com a Russia I entre outras COIsas:.,,' f
perante a ONU.

.

.1 - «Acho qyte os Est��s � « ,- Sem se disparar um

Foi revelado que o ministro das Relações Exteriores do Irã I Unidos não devem permitir IÍ 'I
único tiro, teria sido pis-

:�sitou o secretario de Esta?o norte americo, JamesByrnes e pe-Io acesso aos segredos de�j sivel impedi!' o rcarmamen
uiu a-oeste os s�.u.s, conselhos quanto ao.melhor :no�o de.procu-1'Sell processo de fabricação,.t to da Alemanha».
rar a intervenção oa ONU na controvérsia russo-iramaua,

l d 1 b t 'ro nquara] I Disse ainda Churchi ll flueJames Byrnes, finalmente, recusou dar conselhos sobre este! a. 30m a � .omioa, e. '. '-l 'I

pa!ticula�. explicando .que os iraniano� deviam tomar as suas P:o-li to cl orgamzaç�o mun�Jafl(, ,'a invasão da Ru=sia pela
pna-s decisões a respeito, Em quanto ISSO, soube-se que os funcio-

I
de paz não sstrver devida-] Alemanha Dão const.ituiu

narios do Irã tenham, feito saber que poriam o assunto perante,'mente estabelecida e em.r 'I' surpresa para ele, acres.
a ONU. Continuavam indecisos, asslgura:�e entre pô-lo pera�te condições de promover d3'[

I ceu,tand.'0: .

o . Conselho de Segurança ou a Assembleia. Geral. As fontes In I :
d d r(�alformadas, creern que a disputa será finalmente exposta perante I

n:eUeIra � equa a agua .í._,
I

,.
- Eu mesmo tentei dar"

o Conselho de Segurança. I
desse segredo., lhes um aviso Qualquer

"-"'_-�':i;�$':_;"-�-P::d� d;;-"Ri�;-�L:"Me�-� IgU��: �:"�.�.:�t��;;"do;s� () que se deu foi que a en- ��.€:,��:�::�a��. ��:
[ÃI� gl� e Rapsódia vltad� se os ",8 � ,os: UI- t.ídade passou a ser dirigi- I

timo com 08 russos",
dos tiveseem part.ícipado da

� �ffilclmt�a ..s� a ,eRIJa n�s v Ih L' da""s Nações ou.
--------------"---.��-,.--

(ã.. rê,lfmaCléiS e Droganas mee8�0 J!r: cas? contrario. IOr Aff B I
· ) Conthuuuão OS Et uu.

Fabrica da PapelãO Timbó
se 88

�ç:; i �d:e;
t.ives-

�;iillca �$�!!liza�a��m li Iirlld:i��éti:aerraClla
Fa:Q3 s�ber que pretendem ca.. Crianças 1VASHINGTON 2Ó. (S. E.)

'Vi' I,' � O sar-se: Erwln Kríeger e Inês - A Janta Administradora de

V ' V Descharnps. Ele, natural deste Doenca!'! da Pàla - Malaria Bens Excedentes informou ao

Estado, nascido aos 9 de agos-j .

1" • Congresso que lienhuma fábrica
Acham-se á disposição dos srs. acionistas, no escritorío to de 1 913, ti[1ture�ro, solteiro, _

Cursos e�pecIa.l.zados da Medi- de borracha artificial, adrninís
desta sociedade, a rua M. Flori.ano Peixoto, shu; em Tirnbõ, os domiciliado e resideute nesta cl�a I!l�",_ntll e �hll!��nt';5ão das trada pela Junta, será vendida
documentos a que se refere Q art. 99, letras a, b e c, do de- i cidade. filho legitimo de Fre- cr,anClUllas. :-_ Medh..?- ....�efe das até ser estabelecido definitiva�
cretD-lei l1f' 2.627, de 26 de setembro de 1940. derico KíÍeger e de sua mulher s�çõel!l d� �I?"lene InfantIl e Co- mente ° programa nacional a

Timbó, 22 de janeiro de 1946 Paulina r.::rieger. Ela, natural des-
zmha Dletetica. do �entro de respeito da borracha. Acresceu-

Walte. Mueller�Diretor·Gerente 3v2 te Esta.do. nascido aos 10 de Sau�e. � �taglo �e.. '"' anos no ta a informação que logo qt:e o
'---

. d 1908 dnmest�c-' sol- servIço de ... ele e SlfIhs da San- referido programa for I.mblicadomarço e, , J V a,
t C sa d M'

-

d' d R'
- ,

� D. �.. i: I.' m
I Orec.

isam,s9 de bons gra- teira. domiciliada e residente o/ J:nel�ro ..e

E�slps;r::ol,r!� o l\TIO ��rá resolvido o futuro dessas

r!", � � c �� L Ir ficos. Otimo ordenado. cidade. filha legitima de Anta- 1"" ;1�'-D
�Cli;l. lzaao eNn:: '.ta- iabricas. O governo possue atu-

.

D I e rle "ua m�
ana pu o epartamento 1 ac..o- almente 44 fábricas, que reprcG

2a" Re�U'hl de Ir&'i�s ���r C�f�'i�:�P�es;ham�ps: Ic��t� iu����e �u���:. d:Se;�� sentam o valor de 680 milhões
. @ ��mdr��� r." Apresentaram 01 dO�D�i

ço de Malarl'a de BI m' de dolares. para a produçã.o de
"'" �llI���dS";""=,,", ,//'/j,,;::P=-----=-�l "d I f 180 do Co • u enau. borracha sLnteticas e derivados.

Peio presente, convido a todos "'/íP'V ,,-=����, IJ e:lGg'l G pe () ar 19O_
2

•

E f'b
-

t- l�- $'- .!;"'� \�,(;.,- "\\(;1 dil!o civil sob no- I. , e 4. r. Mmlernissimo aparelha de Luz ssas _a rIcas es ao apare ..).a�
03 Snrs. portadores de Portes �ji'J��" "*� 1J:�fOiHRj{ 5!"'k'llgaem tivell oontieclr;;Jit1Ãto tltl Ultra Violeta das pa.a uma produção de

�\i;�:a;e;=li�:;ao�u �:!po:!�� �(, r:':'-€:J!!''--'

1-_/ oORS I
ml"j�HlS elgmm Im�dfme�<' lemaf, !

n- •

L100.GOO toneladas de bona"ha
r ','J',.. rR": r- acnse O parl\'i1 O� fins der(direH'I!i. (�consultas, todos os dias p_o_l."_â_n_o_, _pectivos Portes, durante e cor- to",,�, L�'{I.- j � J

rente mês de janeiro, nesta Fis-! ''-._ 1\i#I�;{;! rd(11P E, par� oonsta:� 6 chegal1 ��,�. no Edi{lcio PeiteT (em lrentelul G�ge�'<;,a �"�ão f�té
c.alização,Regional de Armas el, CREr-lr�ft1i,,;r.; [','[!-ri (X")onecl'O',I;(:;nto oe tcdo�

.. lavt� � ao Hotel Vito'ria), das 10,.'30 �"§Il'. 'l!. ��

]\ri"
' ..:;c p� �rellente para r;�!l lillxáld(1\ nOi)� á r> d 14 30' 1'"' h I l' ..

'

'fi nhl1Dlções. "'�;t rv ",- � rra3 'do. ...�!!t"".m;.,;(ii.......llibUt'lad.1I .In_
8 óJ e as , ,as , OTas,; ,,�I'!�!UI,,�,•.�

cip?o� �ee Ir;J���e:T:�o, ;ci��:' A'/����,� I b�u[:�::��:: ��iro"1 de 1�: fones: '.433 (Consultório) PARI���:;�:;�}_üEm decla-
rão faze-lo .por intermedio das � �

't t' {".,
VUOdlllO Bra"''';( j 1101 (,Reside �a�ues leI as ao vesper mo «"';ltc

respecti \las Delegacias de Po- 1.Ii"'" í '-' D NJ f

«:11'
Ofimal do Reg1sfm ��t

'

, ,,' ncia) í 00ln, o sr. em 1 eroman, m,-

}ioF-a. �' ..
'

�6'·�reiro. I dador do Colegio de Astrolog;aindo o prazo acima citado, - U�U m

C.II' '5O'C I L 1 de França. dis:.e que «a guerra
serão as ta::as acrescidas àe

I Senhor idoso, saudaveI e I e 'I I não está terminada e póde ír-
30'h de acamo com o Regula� sózfnho, com bastante urátl- •

.

• _." , . I romper IíO\'amente».
menta em .:,igor, . _

Cf!. oferece-se para tomar caD- (Anrversanos jnq\le .Fontes i� dlstmto .elemento I o 51'. Neroman ad'antou que
n. Reglao de Armas e �IUlll- ta e trabalhar em proprieda- Aniversariaram-se ontem: II

SOCial da cap.tal do ESLado. los astros indicam que a gUerra
ções, em Blumenau, 18[I[46, de eg-ro pastorIl Dali imedia- _ A exma. sra. D. Alice He- TEATRO CARLOS GOMES' pôde irromper a qualquer mo�

AMARO PACHECO ções deste municípios, Í"Íng. figura de alto relevo em O C. Gomes promete para mento, en�re �st.e mês e o mea··
Fiscal Regional. Cartão para Eloi.B'e reira, nossos meios sociais e economi- o a:a 7 de Fevereiro vindouro do de maIO vmQonro, mas que

neste jornal. �os, ch,efiando err: nosso pal'�uel a es

..
t�éa do im�omparav�l ator jnn�o «é,? mês ���tico, porli,uan�5 X 1 mdustnal a FabrIca de Gaitas patnclO ProcoplO, i conslderado to e o mélIS propIdo para o em-

õ}i-.�-,-.ít:m;'���.<-:�;..,;.�7._.,�;g;-..,��,--� O,;f.�.�."�,-�'<���.�,.-:��.,.,,.,"'� "Alfredo Hecing". com toda justiça o melhor ator pr�g� de armas com a bomba
- O sr. Reteilio "Vaguer do Brasil. Esta estréa verificar- atomlca».

muito digno e competente the� se-á. com a grande peça de Tri-. Ao fazer sua� ?edaraçues, o

zoureiro da Prefeitura local. san Bernard "Um beijo na face". �r. N�rom,:n, eXlbm rbtalhos de

Aniven,ariam-se hoje: As assinaturas para .esta mé,- JornaIS panSle?SeS, datados de
- O Sr. Paulo Gresser. O sr. ginifica te;:";1porada de teatro es. 1939. dos quals constam decla�

José Schubert, funcionaria da. tarão a venda no Cne Husch a
i rações suas em qUI::: aconselhava

Empreza Industrial Garcia. a. partir do dia. 28 proximo. os france�es a ent�arem em go;
Sra. d. Rosa Philips, digna espo- �:c,. -*c*_* '.' zo de fenas o mais tard�r ate

sa do sr, Guilherme Philips,. agosto daquele ano, devIdo es-

*** ." NaSCImentos tal." iminente a gueml.

Viajantes � Encontra-se em féstas o RI: na�:t�r�ri�adf�z:� �ar�u�:����:
Snrta. Alba Fontes En- lar do casal Pedro Souza. e d. catastrofes retratadas nos astros

contra-se de visita a esta cidade Jacy Souza, com o nascimento para este anó, o sr. Neroman
a exma. Snrta Alba Fontes, fil-I na. maternidade local dia 26 de I respondeu que «11;10 custa nada
ha do sr. Desembargador Hen- � um robusto garato. J ter esperanças".
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