
cOna � II II·8flla IP
O $(llItO_-- 0:-
bpaslR Dp:n�' Rio. 1 (Meridional) - chaga a afligir os sentímen-

O deputado Horacio Lafes tos dos brasileiros".
�declaro:u o seguinte a

. um.. .' .
.-----------

vespertino, sobre as rervm- I Rio, 1 (Me..::dwnal) - O
�"""_i!'leI_IIl:__!i.::·'��iZii-ia;.1ii ",$!!!!!I&JM&!Ç

dicações internacional do ministro -ao Exterior, a

Brasil. HHa na Alemanha proposrto das declarações
ind�rias e refinarias de do deputado Horacio Ln
petróleo, artefatos de bor- fer sobre as reivindicações
racha; além de multas ou. ntemacionais do ;Hn.:s!�,

tras que, transportadas pa- afirmou á imprensa: "Tam.
ra o Brasil, poderiam. ace- hem tive o prazer de veri
Ierar o nosso progresso, rrcar que Os membros ria

numa inten:sidade notavel. nossa representação está,o
Iustifíca.se, pois, que os atentos aos problemas e

nossos aliados, sue já dts- cientes do ,grand,e interesse
põem de grande aparelha- que revestesp para o Bra
mento ffnd�strial, atendes- stl a adequada compensa
sem as deficiências do seu ção dos IÍc.(:;sos sacrifícios

aliado leal na luta e reser como nação beligerante. O
vassem ao Brasil a parle sr, Horaéío Lafes disse,
justa e indispensavel ao COm justiça, que não tenho
seu progresso nessa parti,.. poupado esforços na def'e-
lha, para cuja possib'Gidar sa dos nossos intereses,
oe . muito concorremos. In
felizmente, até hoje, os

nossos reclamos não to-
.. ram atendidos. . O maior

--......------ l:l! ""......I!!lQ!--------------------- problema brasileiro foi e

é desenvolver a sua produ
ção, porque é através des
ta fi.ue poderemos melho....

rar os salãríos, aumentar
o nível

. de conforto df) po
vo e resn'ver li questão do
pauper'rísmo, que é uma

Aviso aos c o n s u m i d o r e s de
produtos
Em vista de continuar o decréscimo da produção do leite nesta zona

sõbreavísamOs distintos freguezes, daquinossos que, aos

dias, estaremos sujeitos á contingência de declinar do nosso servíco de dís-

tríbulção e entrega de leite e manteiga na cidade.

U S I N IA "F R I G O R"

Orei Hum
foi váiado"
em Milão

.' ·:lrt·..

90

O DEPUTADO HORACIO LAFER FALA SOBRE AS
REIV lNllICAÇOES IN'l'f!;RNACIONAIS DO BRASIL .

Desde que recebi das
mãos do presidente Dutra
a tarefa de cuidar do.;; ne

gócios da nossa política ex

terna, venho, com efeito,
dedicando a minha atenção
constante ao amunt10 das
reparac/ ee. A. nO':':S":8 :r.,j,_
sões dpip

-

omáticas no ey"
tran'!eirn estâr; devidamen
te instruídas sohre a maté
ria. A minha preocupação
tem sidn não somente asse-

.� :";;J b Li" ! '·m°:!, o
-

cabal ressarcimen
to dos danos que sofr'emoc,
senão tambem de maneira
compatível com .as neces-

"�', -,,"�' llldooe'S .�n'0sso wr�eliJlli�àF
_

-.
. quentõ inêlustríal. ESse � 'o

.,. ,.�.,.n;6ntb, Be -vista .Que·vimos
e �.

dêfénd�nd6 Juntõ: aOs",n:os�,:
sos aliados de' 'ontem; Eh�3

.

)it ouv-ra» a palavra {Hl

governõ, �' bom qu.e ou

çam agora a palavra do
povo .de Que o sr. Hora-
cio Lares é um dos' mais
brilhantes e genuínos re

presentantes" .

Orgão dos' "DIARIOS ASSO€IADOS"

Milão, 1 (United) -'
rei Humberto chegou aqui.
Numerosa mnltidão COIn,.

priniia,-,se na praça, mas

enquanto cantavam hinos
realistas. oütros entoavam
canções republicanas. No
momento em que o novo
rei apareceu no balcão, a

rnultídã., começou a gritar,
�. uns dando vivas' ao rei, ou
� tros vaiando-o.' Em alguns
momentos Os gritos de "vi..,
va o rei" pareciam dornê-"
nar Os gritQs de "abaixo o

rei" dos republicanos, mas
logo estes recrudesceram.
B_umQerto II manteve-se

apenas alguns instantes
diante da multidão,

..

reco

lhendo-se �pós ao interior
da Cazedral, enquanto for
matam-se cortejos na pra
ça. .0 retí deve seguir esta
tarde para Veneza,

Telefones: 1092 c 13 91 Diretor: HONORATO . TOMELIN

ANO IV - �a,nta Catarinc+- Blumenau, Domingo, 2 de Junho de 19·16 - N. 686
----------------------------

------�--------_._--

Gr
perante
I e i s vi entesTREMEU'A TERRA NA

ANATOLIA' !UMA NOTA DE ALERTADO DEPARTAMÉNTO NA-

ORIENTAL ICIONAL DO TRAJ3ALI12'tib�T TRABALHADORES

Ankara, 1 (D.P.) - For-I���t.),�" "'Na tesolveran� os tr�h.alh�do
tissímoe abaI,os sísmicos foL noite de ontem realizou-se res presentes qUe os em
ram constatados esta-: ma- uma reunião .!lo Sindicato pregados da Líght abando
drugada em ioda a Anato- dos Trabalhadores em Car- nassem o servico até as no ...

li.a Ori.e.nta.l.T.•. .

Na

p�quen.a l.'is. Urbanos, para debater vas negociaçõe.s .a
serem en

Icidade d� V ado,. eniçentro novamente o c�sQ do au- ! tabeladas. A maioria dos
iO do

..
f.en.Ol.n

en

•......
o

..

'

..
nu

amerosa.s. n.lento. d�. SUIá.rI.O-: s, es.tando trnbal.ha.dores.
du

elup.resa'lcasas rlesm.oJ:onaram e I presentes os membros da não aderiu ao movímento .

houve 47 morto, e 22 feri- comissão parlamentar. A- .. �

dos gravemente. pós debak" prolongados, conclue na 8,a pago _

_ ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pagina 2
fiipwpj

A NAÇÃO 2 de Junho de 1945

,

Procuram .. se

BANCO DO B ASIL S. A.
A "U.S.D.H." - União social pe�os Direitos do

Homem - sociedade civil, Iegalmente constítuíde, com
séde á rua José Bonifacio. 2a3-3° andar, Caixa .postal,

_.

'441
- S. Paulo, procura pessoa habíhtarta, homem, ou

_. mulher, com grande eapacidadg de organízacão, L com
:1'. decidida vocação para atividades ,pojiticas, economícas
.,

e sociais, para exercer, nesta cidade, o cargo de agente

f au.tori3êdO.
cu delegado cJ_'cdenciado, para o f

..

im

.de
jus-

talar seu diretoria na localidade, c de conduzir .: cam-

panha, sem cõr partidária, de "uma casa para cada ta
.

mílía morar", nos-termos do Decreto-Lei <la "Funda.;
ção da Casa Popular".

-

(:
.

As condições, para se ocupar o cargo, pão as

seguintes:
.,' 1 A ajuda de custas, mensal, varia de .1.000 a 3.000

�,�liiú",;re,"h'!';"t"!l ""·'�;:�c'!lI!"F.:�".;:,,,'!�;l;1!'�·":l!!";d""'a:t"9lf1lUi:C� cruzeiros, para os candidatos que demonstrarem
incontestavel capacidade para organizar e manter um
diretô .... io;

2 Cada pessna, ao escrever canrnuatanno-se, deve

remeter, JUNTAl\1ENTE COM A CARTA, e para o en

dere ço acima, Os seguintes elementos. para obterem a

preferência para as suas nomeações:
a) nome çompleto ; b) endereço certq; d) dados pesc •

soais, bem caros, que índiuuem, facilmente, o que ,

A PESSOA E', o �ue SAf?E, e o que PODE FA·.
ZER, jvara o compteto ôxito do díretorjo sob sua

d) uma "LISTA DE ELEITORES", assinada pelos
oríentaçâo ; e,

d próprios eleitores. com nome, enderecn, (> numero

do título de cada um, lista essa CERTIFICADA
pelo escrivâo de Jutzo Eleitoral, e sob a seguinte

legenda:
-Lísta de Eleítoaes" da "U.S.D.H." .- União So-

cial peos tdireitos do Homem. Que compõem o eleito
rado do Díretorí., da Cidade de... Município
Estado de ... '"

.

Essa Iísta pode ser feita em nanel ;>]maco nauta ..
·

do, manuscrita, ou dat�lo?"rafa�a. E deve ser re

remetida, Q('.ph·n (1€ 8 d.as. ao ser lido este anun
do »e10 candidato.
3 Uma vez recebida a "LIsta de Eleitores", devi

damente certificada pelo e�crivi'íf.\ ele'toral, s€rão reme
tidas. imedtstamente ao rall(li,,:J�to ou camHrlatã. a ]'In ..

meação de "de',eg-ado credenciado", jorrtamerrts com to-
. das as demais instruções para o prosseguimento dos
trabalhos.

.

4 A primeira DEMON"TRACÁO i!e T1\T"j"CJATIVA
PESSO'AL, f' de vístvel canw';EJadp' do "�nd:(Ip.t" P'lt'3
EXERCER O r,ARGO ri" "deleP'lldo cn.'ilf'n!�;"d(}". é a

remessa da "L'sta de Rle1toT'P-S". ('om 25, 50. J 00, ou
1'1al'". nomes, iI"v'damente certificada pelo escrivão ele:
foral da' localidade..

, 5 Fe';.ta a rp .... p'·'F'1 da �Lh.ta ile Fleitú"',H' do
seu Díretorío, o candidato. JllesTT>') 'llltf'<; d.� 1"I:�ce·h"'l· sua
nomeacão, prosseguirá ORGANISANDO ViVIA S:F.GTTN
DA LISTA. de famnp.':" ('.H" np.q�i!lm, �trave,; da "U.
S.D.H." arsínar o REC)UERIMENTO. nedindo ao Gover
no o finandam·ento (lp uma nronrta casl' »ara morar.
com nazamentn em. J 80 }l'>C'Z€s. íurós de fi% ao ano, e
sem entrada nicial, Cada famili� (rl've declara- a nres
tacãn . m ensal Q.ue node pacar, e, »Iem de -vutras

_

aco

modacões, do ouantos Quartos e salas necesita para vi-
ver confortavelmente;

-
-

Endereto 'l·etqrl.fico :

rlLUMENAU -- Rua IIIf lIÍI.lI Novernot'fj r:6 1,236 --- BLUMENAU

"S A T E L I T E"

Jo'az todas as operações de DelleontoB -- Empréstimos - Cambio -- Cus
.

toma - Cobranças - Dep&lltos -- Ordens de Pagamento -- Carteira d�
• Crédito Agrícola ·e InoWltrial - Carreira de Financiamento.

Agendas em todas as Capit@.Ífi dos Estados t prhuipais praças do pais

1_- CORRESP6NDENTES NO EXTERIOR

Um empregado para por i

to de Gazeína , Paga-se bom \
ordenado, deverá saber ler:
e escrever regularmente e'
ser desembaraçado .. Da-se I.

preferencia a fluem conhe- i --------------�--------------------------------

ça o ramo de antomoveís
e que seja casado. IExige-se referencias.··

Informações a Rua 15 de
Novemro 1425
com o Sr. O. H. F.

A SUB,'NUTRIÇÃO E' miA
CALAMIDADE NO

IBltAbIL!

O J.eputado Agostinho
I

Monteiro fez na Assembléia.'
Constituinte uma impres-lstonants exposição sobre a

s�tuaçã� alimentar no. Bra- I·silo O Ilustre parlamentar
apontou como uma das i
principais causas desse es- I

tado carencíal permanente I
o fatõ da nossa produção

I

de gênerosalimentícios não
ter acompanhado o aumen
to da população, manten-
do-se em nível muito abai
�o das necessidades. Eslia
crise de produção, que tem
como' conesquêneía íme
diata uma deficiênria quan
titativa na nossa alimenta- I
ção é ainda agravada pela I

d��ici�ncia qua]iiatiya t;m 'Ivftamínas e sars mrnerans,
na �1.iJ!lentaç&o comum, dO. '1brasfleiro mesmo em epo-
cas normais. Contra essas·

deficiências,. os técnicos da 'IInvar, após demoradas pes- .

quísàs, �ncontraraUl!
..

uma
fórmula científíca >auê. sob':
o nome de �0M.�LE{{A�, I

.

ta!>,.ete� de vlt.am1n.a$ e saIS. I·mmerais, completa o valor
nutritivo da alímentaeão

. .. ...

Ihabitual e combate eficaz- imente os efeitos da sub-nu
trição em nosso meio.

PROCUhA-SE

cwza:"'SJJWG

A .U T fi 1,1 v V E I ê

DE SOTO

95 HP _ 117" entre

DE s� _._

D
�.

iat de Luxe
�
El

DE
d� Luxe

1]5 IH I" entroI
I
1
I',I
I

I

eixo!'
m.-: SOTO De Luxe
DE SOTO Custom

Caminhonetes

�.t\MiNHOES

DE S01'O

Modelos de Caminhões
De SOTO adaptávei-
para qualquer serviço

Tipos desde lh até

10 toneladas

CONCESSIONARIO:

R ICAR'a DEEKf
Blumenau -- Rua Brusque
Cxa, P •. 119 - Sta. Catarina

Ger

....

I
I,

AGENTES REPRESENTANTES PARA DELEGADOS
CREDENCIADOS

I

RADIOS RCA VICTOR
i

Os Compeões do Ar I
CASA n�, AMERICANO S. A,i

Rua 'f; - 4ft? Blumenrp, �
ma� � ��__�=-mm��-=�====�����ª

VENDE-SE r.ocura-se um C0'11 cap,:c'd;de e ccnh cimm!o

C'lrfasda praça e su B in u � trias. Ex:g,: e fi. nç'l.Uma.- limouzine ford 1939,
em perfeito estado de con

seryação. Ver e tratar com
Mr. Charles, na· Casa· do
Americano.

detalha1as C)!T' i ld;[a ;ão de p e'el çõ's e rdErencias

á caix' O(1:;,ln1. 3<3 r:nl'� "0 rflnt ."

AO e)· AS
__
i

Casa S a'n tFa!§!Mh4R:-s::'j.;
.. �. �'tl d�;

ORLANDO SCARPELLJ Rua
FLORIANOPOLlS - C, Postal.

C(lnsel' eiro Niafra 3S I51 . Te!. 1514 - 1413
"
.. �

Ri Hi •• Mw�w
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O pOVO italiano decidir..se à hote pela monarquia ou

pela, republica - Acredita.-se que não se, registra,rão
o eX'plo&õe, de odios uu relseDti!De'nto�

Não será p e

alta de preçosa

r
· .., ·

dI ti···· a

A tabela de p r e ç o s de
,

-

15 de Fevereiro vol...

,'Do sr. Prefeito Muni·
cipal recebemos ontem
a copia do telegrama
que o .sr. Germano Be
duschi.recebeu do ln
terventor Federal no Es
tado, cujo teor é o se

guinte:
"

«Prefeito -de Blume
nau .':":_" Palado em Flo
ríanopolls - Para orien <

tação do representante
da Prefeitura junto, á
.Cornissão de Preços,
transcrevo 9 telegrama
recebido pelo Prefeito
Municipal desta capital :

cRio�, Em respos
ta ao vosso cabograma
comunico que a presí-.
dencia da �omissão Mu
nicipal' de Preços deve
rá caber ao representan
te. da Prefeitura e a si-

·tará a
"tuação real dos preços
está ao nível de l õ de
Fevereiro. porquanto o

. decreto lei 9.125 proibe
o reconhecimento" de
qualquer majoração pos
terior ãquela data,

Reconhecendo a Iei
tura do decreto citado
que estabelece é.S nor

mas, ás quais essa Co
missão se subordinará.
Em todos os casos du
vidosos podeis consultar
esta Secretaria, que trans
mitirá a orientação do
.snr, Ministro do Trába
lho. Cordiais Saudações:'
(a) Julio Barata, Diretor
Geral da Comissão Cen
tral de Preços". a de
creto-lei 9.125 fci pus
bJicado no Diario Ofí-

- eial do Estado no dia
,,24 deste mês. Chamo a

vigorar
Isua atenção para a obser-

, vancia do dispositivo dos
preços que vi�oravam
em 15, de fevereiro,
muito especialmente no

que diz respeito ao lei
te de que esse munici
pio é produtor. Sauda
ções: (8) Udo Deeke,
Interventor Federal".
Pelo que se depreen

de da publicação dessas
instruções á Prefeitura
Municipal, os preços dos
generos de primeira
nescessicade voltarão a

ser os que:vigoraram em

15 de Fevereiro, e, di
ante dessa resolução do
governo, a população
teve beneficios. pouco
razoaveis, ou quiçã em

nada influiu sobre a �1·
ta excessiva, cujo padrão
de vida torna-se íntole- ,

rável e de perspectivas
sombrias e

angustiosas para .;ClS �fa
rnilias humildes e nume

rosas, cujos chefes perce
bem salários-fome, que
são insuficientes para
prover a sua subsisten
da. Blurnenau, por ser

um município onde a

produção agrícola e pas
toril é das mais satisfá
tórias e abundantes, po
de comportar um pa
drão de vida mais equi
tativo e justo, onde a

população possa viver
dignamente sem receio
da interferencia dos de
lapidadores da economia
publica. Para isso, é
necessàrlo que haja boa
vontade dos homens
responsáveis pelos desti
nos de 'um povo.

I
1,

---�.� .....----�--�-----------------------..........----------�.....---------------

Chegou ontem 00 Rio

o senador Getulio
de
V
'Janeiro'
a.r g � S
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rfetorno ao cáos ?
A democracia, ao c, ntrai ia

1 do que tantos pénsarn é 0- .regI
me politico q-le irnpõ, matures

deveres aos. ci ii d�k,3
As ditaduras alivi .rn as suas

vitimas o, maio: ia d .s - b igJ.
ções que teern psra cc m a c usa

publica, Basta que p,ngUem os

impostos, fiquem silenciosos e se

desinteressem da sorte da coleli
vidade.

Por isso e· que grande parte
daqueles que cuidam apenas dos
proprios negocias materiais, en

g:mando-se com a sparencia de
disciplina e as mentiras oirigidas
,405 aparelhos de propaganda,
preferem os regimes de força: A
dérnrcracia dá lhes. permanente

;:;;�Je a impre.são de perigo e

"'-dem. Não a estimam.

Tenho visto por r I burgue«
zes alarmados, apenas com as in'
vcctivas de certos de'
putados e 2 troca de nomes feios
em que se comprazem alguns
pobres de espirita.

Acham lego qJe estamos á
beira de um abismo qtJe nos. vai
tragar e como. disse um senhor
exaltado, em Porto Alegre, não
escaparemos da guerra civil
Uma simples greve ddxs aquelas
almas timidas em panico e dizem.
logo que. a .dernocrada é, isto :

paredes, descompostura, LUa de

ordem, desrmar ao tu halho e in

trtnq·�[!'_1c!�.J.de S(Ci ..1J,

-a.
'"'

':bR. A. ODEBRECHJ" .

'.',.,. �
, .

Diretor do Hospital Sant�. Ca�.rina
Com longa prática nos liQspitais da' guropa

.

A. L T A c I RU U G I A
.

OPerações d�.b()ciolpapo) l'ins, vericula blliar
utero; etc.

'

: Bisturi elétrico
.

para cirurgia do cancer.
Círurgia, da Tuberculose - Pneu�othor.ax artificial
Serviço eSjJ..,cializado em ortoPf!d.j�· ]\I'1de�nl",sima.

ap;u:elh.,.g�m pJ!.ra Iratures rt!c�m.:-ch�glldlÍ do� E!:'óta-

r
dos Unidos•. - Unica no Estado. -

." .

�::;:��:::::-::.::::::: )

RelPing�i)q 41) �araDª

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

(EX-FACULDADE DE COMERCIO DO PARA!'IiA')
.

FISCALISADA PELO GOVERNO FEllE.kAl.

No entanto, a riurocfrcia é
o unic» regim� q )t' póde !fm:n
rir os hcns qne qutle� tirr.oatr s
rcceian:.. pcrd.r : �: (,"[Ln; cspi i
íual, ;1 disciplino o. s classes, a

. polidez das palavras, a .. ção cons

trutiva do povo,
B,':_.h que r.s seus mdodos

de tr.k ranci» I C( ncili: ção, boa
vontade rr ciprc ca, {nh ndirn- nto
coletivo stj m pnticsd.s.

A mesa redonda, os horrr ns
assentados uns j into dos outros

p-ra conciliar as suas divergrn
das e resolvendo as pelo poder
decisivo do voto mi jo itario .

.

A humanidade -nada inventou
dei mais e íic.z n s reI çõ '5 dos
povos e dos individuo-, A de-
.mccracia é essr nei lme nte, contra
ria à violencia e eminentemente
19a1. Quando a o' d. m estã a·

meaç .da, os dissídios se apro
fund-rn, os ó lios se ,dr,,fêm, é

que os demrcn.tas lião cun prfm
os deveres da d, rPCCf< da e das
tando se dt Ia mergi.llum no cáos
a que as ditadun,s e as tiranias
historicamente tee rn conduzido as

naçõ s.
'

. Do cáos, donde apenas re

tornamos e para ° qual ha z.inda
quem nos queira arrastar de novo.

. .

AUSTREOESILO de ATHAVDE

Um graode livro de conto·s·

-Omelete em Bom bairn-
DE

ORIGENES LESSA

Um autêntico mestre do conto
';

Neste livro desfilam os mais desencontrados seno
timentos do ser humano, fixados em venfadeiros Ins
tantaneos, através da. corrente. avassaladõra"da

-- VIDA -_._.
.

Pedidos pelo Reembolso Postal, sem aumento, de oreeo
á RUII do Livramento 191 - RIO - Preço Cr$ �O.OO

Em· todas, as livrarias,
.

Uma 'EdIção ._- CRUZEIRO: II CIMaRCO MEIUES

-> � -

-

-

··COLUMBIA
i

.

,'8' OS· ELEMENTARES •

:
.. Séde Soclal: Av. Almirante BarrC)So nO. 81' -, RIO
A&ente no·· Estado de· Sta. Catarina:

1,_
'. T O A O .p O B T O

Rua 15 de Novembro, 11'11-'--_
FOGO - .TRANSPORTES. - . AClDENTJ:S .

Res.f:..llicI!�' ..•Cirll·OJiÚÍft,�I..
.

( t4i.,-_.. rrau�o,)

o tratamento da solitária .,.pode ser resolvido pe las ]
CArSULAS TENtFUGAS
ÓE CAMARGO MENDES,
lt.i .longos anos experimenta
d:u,� srmprc com bons resul

� .Em duas horas,mais OI
aaenos, sem risco, está o doen
• lint do perigoso parasiu

Rua Comendador Araújo nO 1;6 - Fone, 1192 • Curitiba
Diretor: Dr. I '\Í:z Aníbal Cal{}erari

iNTERNATO - SEMI EX'It;RNATO e EX'I"ERNATO
CURSOS: Admissão - GuardaLivros - Auxiliar oe

Administração - Datilografia e ES�4!nogranB

Aulas DIURNAS e NOTURNAS. para ambos 08 HIG.

ADiu avulsa. d.. Dat!logJ"afia II! Estenoa·rali'
- Pecam Droauec.toa

R�BE�I GRDSEENBAtHEol
BEBIDAS

ARMÃRINHOS

-

C o m ...� re i o p o r: A t 8 e Ia 'fi ti

U!PORTAÇAO --- EXPOR" .AÇ.6(J.
Rua 15 de Novembro, 857 --- Caixa P..... I}

l- L U ti E NAU
---c-

Eioclos
Procun um a dois ISrcios ccrn pfqUF'nO c'lpi!af p;'.r"t

. negocio de Secos,.t' Molhados flc". (alilc� -iF;tl')�itO
..

l.uaP'llr.�Ada,Dr�8rlaOQ·lem local de grande futuro. pn�suindo .drsde já Q"rf'n

IIJIa[FaQII. Camargo Mendes de fré�liesia em todo o p is: lnf,.1frii:çõ�s"á Ca; xa Por,

a.íií.A ,;oSTAL 3413 .. 510 PAIIL� tal, 39 - Joinvill". Mais detalhes cem o; srs. Bel nard
,iTTlNAfi &: Irmãos. .
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2 de Juuhc de 1946

CADA SEÇÃO EM NOSSA CASA oP�:�Ue POSSUe
•

(,....,._ COMPLETO
EQUIVALE A UrdA L�JA C(lMFJ�ETA! D:�·�IJMENTO

L
t TODOS Os
ARTIGOS

----

t i
:� I

':.:

Bons produtos e melhores preços

SEÇÃO DE
PRODUTOS DOMÉSTiCOS:
Fogões de todos os tipos, Belíssimo E'SLoq:1e
de rádios de diversas marcas, ondas cur

tas e Iongss, em prestações, a preços {0:1-

vidativos. Filtros, gela.í.ures, màr uinas de

costura, ferros "de engomar � milh H'S de

artigos úteis, indispei -sáveis ao ecjuipa
mente de um lar moderno,

�

SEÇÃO DE eNf)ÚSl'f.:H�:
.

Tornos, para'vtos I' banca Ias, Máquinas
para diversos fins. Completo estoque de

f�rramentas: I';. rar.d.: sortirr.entô:'ae cáni1s,
utensílios -= r-raterlil para coristruçõ» s.

Fôlhas de sf"�'a pira engenho, braçais,
para aço e ni -ts.is. circulares e de fila.
Bons preços j:!Jra arar-ado e var-jc,

l'I�;8";;;:-O- <'''f: 8', n'7'�e:!:n�
.. t,�!h U:,.. t--l"�I:I""'I;""'-�'eJ

PA�j\ O T[U4.NSPO�TE:
E'n eus Coodyeir de tipos diferentes,
e .peci .lrnente construidos para a na

tureza de C,2c.!:1 traba.ho, Câmaras,
nangueiras, correias e baterias. Fer
rt.men.as e macacos a'.é 5 toneladas.

I
SEÇÃO DE AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, cul
tivadores "Senior". Moinhos de pedra e

de dísco para todos os fins e capacidades.
Máquinas eveneno para extinção de forrni

gas.Amplo sortimento de tôdas as ferrarnen
las para lavoura. Consulte nossos J:.�reços!

i
�!
�

1
-�
'1
..

:.

�
-�

t·
fi3�

I
,

-

,
,

,

l, --'-------*-
ARMADORES • 'C01\1EnCIRNTES • INDUSTRIAIS

C��L@S B 'S.L
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRfZ: f' O::l1A':JÓ?OLIS • FILIAIS: BLUMEMAU· JOACABA • JOINVIL'B
1.' CE5 LAGUNA. SÃO FliANCISCO DO SUL· TUBARão

ActN _IA EM SA�;T03 • ESCRITÓRIOS EM sXo PAULO E CURlTIBJI,

Transpolte da cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio d. laDeiro,
Fábrica de Pontas "Rita :rvLri:.t" {. rEgos de feno)

IMPORTADORES E,ATACADIS'l"AS
Fazendas .-Ferragens • Máquinas· Produbs Químicos e Frumacêuticolt

Telegramas "HOEPCKE"
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'O seu Radio está talbando?
li
Levo o imedi:atameote á o f i c I n a-,""': ":

Rio,31 (MeridionaH-'-'Na refere a educação e a sa

runião de ontem da comis ude publca" . Apôs outras
são Executiva da U, D N .• considerações disse: "Te
O sr Otavio Mangabeira mos para símbolo dos nos

salientou o lsignificado da .sos destinos a alta figura
sessão, que qualificou de do major Eduardo Gomes
"verdadeiramente historica cujo mito heroico já se in
para a. vida do partido" corporou ao patrimonio es

pois, a Comissão que ali pirítual da nossa gente
se encontrava fora eleita Devemos prosseguir na di
na Convenção Nacional f vulgação "

dos episodios da
Democratica Prosseguindo sua grande vida, das suas

disse que restava agora in claras palavras de condu
tensificar os trabalhos pa tor, para fase-lo cada vez

ra .as próximas convenções mais conhecido e por isso
estaduais' coisa que em mais amada do nosso po
Minas Gerais já se proje vo.. "A Comissão resolveu
tava para aproxima quín- ainda lançar um apelo a

zena de' julho. Declarou,
I' todasa� :,corr:,n,tes PO,Ii, ti, �s

no entanto, que se torna- estaduais, cuja confluencia
va necessarlo considerar a resultou na formação da

possibilidad· da reallsação: U D.N.. como partido na

das convenções seccionais cional, para que cessem

para fazer, símultaneamcn ! toda ação partidária, dis'
te, é eleição dos orgãos solvendo os seus direto
dirigentes estaduais e á es dos. Passando a debater
colha dos candldatos ás as recomendações que lhe

próximas eleições Como encaminhará, a Comissão
.

todavia, a Constituição é reso veu solicitar á s.e cção
que irà fixar defínitivamen da V.D.N. de São Paulo,

r

te a hipotese d:l .inegebili- um relataria .soqre a si
dade, seria tal vês conveni tuação .do porto de Santos
ente recorneudar o adiamen Decidiu ajuda a Comissão,
to das convenções, estadu tratar imediatamente do
ais para depois de promul estudo de medidas que de

gada a Contitnição, E a vem ser sugeridas ao go .

seguir o sr Virgílio de v'êrno e ao povo para que
Melo franco esclareceu SE' vença a dolorosa situa
que a Secretaria 'Geral ia ção financeira. terrível le-
remeter aos Estados milha gado da ditadura em que
res de titulas aos associa se debate a nação",
dos cóm a numeração uni ----'-------

ca em' todo o pais, tendo!
a esse respeito uma circu Congestões do fígado?
lar que ia endereçar aos FlDEINE BE�GAMO. Em

diretor.os estaduais e em todo lar, previdente nunca
,

. deve faltar FIDEINE BER-
que, del?01S de encarecer GAMO; indicado com gran-
a n_ecessld.ade.da arregimen des vantagens nas conges
ração partidaria, acresceu- tões do fígado. perturba
tou: "pelo lado da erregi- ções gastro-íntestínae, Nas

mentação partidaria, preci boas farmaci;:s,� drogar'ias
sarnas intensificar os nos

Ou com. o dlstrl�Uldor R.

t b I
A. MarInho, & Cia, Ltda.,

Õsos ..ra a JJoS de pro�agan. Caixa Postal, 245, Curitiba;
a, ..promover reurnoes e Paraná.

contactos mais frequentes
.

entre os associados e 'to
--'-..---

mar a iniciativa de amplos
. serviços, de ação social
principalmente no que ,s�

RADIO ,. BLOhM
e será prcntamenre �teDdido.

EquipllJillento moderno de alta preeísãe, técnico I - que as per! urbações
emotivas consomem as

formado e diplom.ado em SAo Paulo energias humanas tão ra

pidamente como qualquer
tr balho árduo.

DR. Z I M M � R M A N
CIRURGIAO DENTISTA

BLUMENAU - RUA 15 de NOT. ii"

\

N 2- que os membros da
Igreja Gr ga Ortodoxa,

'que são aproximadarr ente
. 120 milhões, celebram o

Natal de Cristo, no dia 6
de Janeiro

Instalação de Raios X ��\;�"��b�:1�' �:1:ef::
dente que governa aquele
pais desde a morte dalRai·
nha Cleopatra, no ano 30
da nossa

é

ra

PÂP� RADIOGRAFIA DENTARIAS
F niAGM>SES A' DISPOSIÇAO D()@
S�R.S. M:EDI('�'S � �"""''lIrJSrr.A8.

4- que de toda a ener-

.• '. gia elétrica empregada, por

Ma1tema C'omerclo e Industrla·S A· exemplo, uma lâmpada de
"

"
'

• '.
I sessenta watts, somente
6 por cento são trans.or- ..

mados em luz visivel, sen

do o restante perdido
.

em .

forma de calor

ANUNCIEM
,

NESTE
J)lARIO

ESCRITORlO .J,U,RIDico COMERCUL

Assuntos: Juridi�C?? r: Comerciais - Rurais - Infor
motivos � ImobI1!arIOS "'- Vendas de Pinhuij, e Fazen-
das. - Diretor: Dr. ELISIARIO UE CAMAF!.GO 'BRAN
CO -:-- ADVOGADO - Rua Frei R'ojerio, 5·1 --: Caixa
Postal, 54 -.Fone, 54 - Endereço Teleg. "Elíbranco"
- LA.TES - Santa Catarina --' BRASIL.

Taquigrafia Gratis
(POR CORRESPONDENCIA)

Para difusão do único método brasileiro. a ;1SS0CIA
ÇAO TA.,QillGRAFICA PAULI�:lrA ensina gratuitamen
te. - Informações: Prof. PAULO GONÇALVES, rua 7
de Sete:lllbro, 107 - 1° andar. - RIO DE JANEIRO.

SAO'PAULO

Distribuidora para todo o Brasil dos afamados pro
dutos concentrados vegetal �'ROSICLlt-:-R" de fabri
cação da Companhia Progresso Naciom. .l "Indú�tria
Brasileira de Bebrdas e Conexos" 3ão Paulo.

,R : Concentrado Vegetal '·r.RosicIer" P. base de TO·
. MATE-SALSAO-ESPINAFRE.

o 'Misturas para sopas "Rosicler' {J base de
AVEIA-LENTILHA-ERVILHA·SOJA - F'EIJ.\O
BRANCO'. FEIJAO MULATINHO.

S Keítehup "Rosícler' em dois típos: PICANTB
e DOCE. . ..

.

Extrato de Malte "MALTEMA PURO" e Exh:a
to "MkLTEMA" com Espinafre e Tomate.

C Farinha de trigo maltado "!\1AL'l'EMA".
L VIC-l\'IAJ�TEMA: Nutritivo e dehcioso -- com

leite Quente ou gelado.
E CHOMALT l\1ALTEMA: pode ser usado como

sobremesa - no prepnro de docE'S ? sorvetes,
dissolvido no leite quente, frio ou gpIado.

R FOSFO l\IALTE1\IA: Esta farinha é um ali·
menti) perfeito e completo para Iartentes. b{�
bés, crianças, pessoas débeis e conv alescente ....

Rica .em fosfato e sais
um poderoso auzílíar da nutrição,

I

Dístribuidor autcrísado para as seguintes pracasr-c
Blumenau _ Ibírannr o Rio do Sul Gaspar. Brnsque
Itajaí - Tijucas: - Sr. Walter W, Berner, - Fone,
I 1 9 3 - Caixa Postal, 35- Blumenau _. Estado
'de Santa Catarina.

E.Karmann
�mURGlÃO·DENTISTA

Especialidade em Radiografias dentârtas

quer t xame médíeo

Telefone 1 2 O Z fRua Brusque s/u

5 - que na Espanha foi
I certa vez representada u'a
'peça teatral por um grupo
de ciganos com pletarnen te
analfabetos; e que para es

se fim, foi preciso que
\ arics funcionarias do te

atro, durante longas sema

nas, lessem cem vezes a

peça para os a ores, que
acabaram decorando-a
trecho por trecho

(5- que a densidade dos

gazes estelares e
.

tão di
minuta que, imaginando-se
um tubo com ires CEntí
metros de diametro e 75
milhões de quílometros de

comprimento, o qual se

estenderia da Terra até o

planeta Sirius, numa dis
tancia de mais ou menos

nove anos-luz, em todo
éste fantástico tubo cheio
daqueles gazes se encon

traria apenas um décimo
de gramas de substancia,
ou seja o equivalente ,ao
ar contido numa caneta
tinteiro,
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Depatado Max do Amaral HORA&10 NOTAS
Integrando a bancada AEREO Constituiu um ernpol-

da U. D. N. na ASHm- I Segunda-feira: Norte gsnte t sp�!acu(o de fé ca

bleia Constituinte, o d,; , Panaír - Registrados: 9 tolica, a . rilhante ce-imo-

Max Tavares' do Am»
_

Ihrs. simples: 9,30. nía da coroação de Nossa
Segunda-feira: Norte Senhora, reaíjsada quinta-

ra), deputado por Santa Cruzeiro do Sul - Regis- feira ultima na M. t. iz df>

Catarina, e hoje urna fi trados: 15,00 hrs. Simples: ISão Pt.ufa. na presença de
gua de marcante prcje

15,30 hrs,
grande numero d,� fieis e

.

·l·t· Quarta-feira: Norte - d.votos, que enchi, rn lição no cenano po 1 lCC Cruzeiro JO Sul -. Regis- tsralmente aquele templo.de nosso Estado. EI ... ito trados: 10,00 hrs, SImples:
por um escutinio con 15,30.· I

vincente e por grand. Quinta-feira: Sul - Vã-

maiorí J de votos, �o dr. rias: Reg. 15,00 hrs. Sim-
ples: 15,30.

Max Tavares do Ama I

ral vem mantendo uma Sexta-feira: Sul - Pa-

Iinha de conduta irre
.

lllair: R15e3g0' 15,00 Jus.. sim-
. p es: ,.

preensivel perante a ban .. ;;c' C:',,�:,," I
cada udnista, -colabo Sábado: Norte �··Panair

- Registrados: 9,00 hrs. -

rando eficazmente, com Smples : 9,30. I
largo tirocinio e inteli- conei fadãos e amigos Sábado,- Sul: Cruzei-
gencia, na execução do Eis porque, a expressiva ro do' Sul: Reg.: 15,00. -

programa de ação par- d.atJ de
_ h�je c msti�ue Simples: 15,30...

I �tidaria da U D.N tn- u� acontecimento de ju- Sábado: Sul - Varig. _

----

altecendr os me ritos do �Jl? pa�a os _seus �orre. Reg. 1500. Simples: 15,30. Deputadoilustre parlamentar cala- ligionarios nao
..

50 de sábado: Sul _ Panair _

rinense, não podíamos]BIu.menau co.
mo de

tOdol
Reg.: 15,30 - Simples -

deixar de assinalar hoje, Vale do Itaj í; e estamos 16,00.

nestas colunas. a passa- certos de q'le o deputa r-�---
--_ .

gero do seu aniversario do M -x do Amaral terá _ l

natalicío, data muito o testemunho da solida
grata e auspiciosa para riedade dos seus coes

os udenistas do Vale do taduanos,
Itajaí, que sempre teste- Associando se ás ex

munharam ao dr. Max pressivas homenagens
Tavares do Amaral todo que S� Excia. receberá
apoio e

.

simpatia. não hoj-, «-A Nação» cum

desmerecendo o concei primenta o com votos
to e prestigio em que pela sua felicidade pes
é tido entre os seus soai,

DINE BUSCH
. Domjn�o - ás 2 horas

.

TIm .Holt, o cov-hoy que arrebata, no empolgante fílm

o Cavaleiro VIDltldl r
Acomp, complemento nae., short e os ep. 5° e 6 da série

o novo Robins·llo Crusoe
Platéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,:50.

... Domngo ás 4,30 e 8 horas
Roddy McDovaIl - o heroi de "Minha Amiga Flyka",
ê9m Donald Crisp, Edmond Gvein, Nigel Bruce e a sa
bIa cachorrin!!a "Lessie", no inolvidav�l fHm

Força do Coração
A

.

p.elciula que ficarâ gravada em sua retina. Traba�
lho magnifico; filme ine_§quecivel. .

-

Acomp. Compl
naco e sJlOrt americano. Platéa 4,00 e S,dO, Ba1. 3,00 e 2,00
Platéi numérada domingo. 5,00. t

Teatro CClrlos Gomes

Acha se novamente en
lre nós. o snr. Roberto
G cssenb-cher, deputado

! da bancada pessedista na
_,-.. Assembleia Constituinte

I
e .figura de destacada
projeção politica e 50

dai em Blumenau, cnde

lo ilustre parlamentar pa
ti ido desfruta de solido
prestigio e grandes ami
zades, S- Excia

, que
veiu acornpanh-do de

� sua exma. esposa, deve-
rá regressar ao Rio
amanhã.
Apresentamos os nos-

50'3 cumprimentos,

UM COFRE DE AÇO DE

CONFIANÇA

GM TODOS OS TIPOS

'hviolóv�is • À. provo d.
fogo e de umidade
Camados 01> Material
de grande resistência
bcelenta (lcabamento.

,,.alle,. MOS.

CONJUNtOS ...... ESClUTORIOS

ARQUIYOS. M�AS • fICHÁRIOS

'DJAN1B. IALC6B DJYISÓRlOS

Segund�-.féira, dia: 3, ás 8,30 .. '

,Vrnico eSJ)eta�ulodo c�lebre baritono brasileiro sILVIO ......
_,_

.....,

�v !EIRA (arhs!� do T. Municipa� go Rio). Com um MÓVEIS DE ACOiItt prograJIFl.· caprIchosamente. escQlh!dOl �e�tacando..;se :.- .,.. .

J'. �o S_chmvo. Carmen, Barp1erre
...
dI SIvIgha,· Manhamta DIStrIbmdores:

,de sol, Gr�{lda, �tc. Uma legii:m:a e grandiosa .noitada I
.

Ide arte. Ingr�ss.os a venda no ÇineBusçh it razão de Cr$ PROSDOCIMO. I< ClA. LTDA.

10,00 (platéa) e 5,00 ,Balcão). Blumenau.. - JoinvilIe • �curitiba
"

__ •. _ ..... "'_.�o.".__ .. __ �

'RELIGIOSAS
A imagem gl'-"J iosa de N;
Senhora, mag stos amr me
erguida em sr U trono IiO

altar-mor, lt ve uma crn
srgração primare s e s

berba, e rn que a P pula
ção catclíca de Blurn- n . u

deu uma dt mons n açào
insr fismavr I da Sua eh vo

ção e: s-ntünt ntos r !igio
sos, ci.jo espetr culo é CCI1-

fortanor para os csptritcs
bem intmcéonados e os

que teern o bom ..enso f.;l
realidade da vi .a humr.na
e c.is rã,

DOR DE

;r CABEÇA

ALUGA S�
i apartamento com ciu
co corr.odos r mobiliado.v

.

Preço de c c-sião f
Trrtar á rua S. P!:lilo;
S N cem o snr. Dorval'
Vitira.

Robel't� " '1'!. ·N.aça""O'
�

Gro••eDb�,hel' n

Órgão dos
"Diários Associad()@"

Fundado em 29-5-1943

Propriedade . da
S. A. "A NAÇAO"

Direção e Gerenciá:
Rua 15 de Novembro, 64!
(Ed. Inco) - Telef. 109'l

Redação e Oficínas:
Rua Bom Rettro s.n. (Ed.
Holzwarth � telef , 139t
Assinaturas:

Ano .

Semestre .

Trimestre .

N. avulso .

Aop Qoroingog ..

Cr$ 'i"5,OO
Cr$ 40.00
Cr$ 2;),00
Cr$ O • ..JQ
Cr$ :l•.")0

Inspetor viajante autort,

zado: Otto Wille

Novas remessas de

Acordeons
"Tupy"- e "Todeschini" de 48, 80 e 120 baixos

(Uma .,Hohnel"; Tango de 48 baixos)

Tóca.Discos
- SUISSOS -

I

I e "PAILARD" -' Plk-Up magtiéticos

I
de superLr qualidade - AUTOMÁTICOS

V ICTROLAS·
D I S C OS"

Odeonolas de Luxo (em caixa,,)

- ·suissas -

Casa Willy Siewert
- Rua 15 de Nov:mbro, 1526 -
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vigentes

E I-T
Rua 15 de Ncvembro ;1-:

.'

Condusfio da la p:ágina) ;�e!C1 nública. Essa greve é Rio, 1 (Ag, Nac.) '_:_ Os T)ór cento .Ie abatimento
•.. >; \ crimínosa perante ás leis deputados Domingos, Velas�; ;oiú<: o 'preço do gaz, luz

O Diretor do D.N. i\ fez vigentes e responsaveis se: Co e Castelo Branco, mem. .e telefone. aos empregados
um apelo aos empregados l'ãn t�clos, com o. rigor das bros da comissão parla-., com encargos d� família;
da Light para que voltem .sancçoeg penars. O pr�sl.- mental' que csÍA1. estudando I c) aumentar ele 25 para 40

ao serviço pois esse 1110- dente Dutra esclarece. am- a situação dos trabalhado- horas as semanas de tra

víment., d� um'gru!)O de 'tlq,
.

aos trabalh�d.ores pa- res das companhias carris, balho para o pessoal da re

agitadoras, é crhninogo e ra qUe nao se cerxern en- luz e torCa do Rio de Ja- servil'; d) D�al1lenta ue Ie

est:í. .cc ntra a lei' de greve, volver na trm�la dos ele- neiro, estiveram ontem no rias á base 9.05 respectivos
prejugicando 8 tranrruili- men�os eomunistas, que tu-, gabinete do sr. Asiolfo Ser vencimentos; 30 � sugerir
dade nública". do fizeram para ínterrom- Ia, Diretor do D. N . T .• pa- a integração dos fUD cioná-

\.
-

.

per as negociaçõee que se ra comunicar Ih suas con- rios demiti!los que fazem
l:lio, 1 (Ag.. Nae.) --; O processavam 11{'St�. Depar- clusões a que chegaram os parte da .comissão de' salá-

1.-. .rtament-, Nacional do tamento, para uma solu!,.ão membros o_a referida co- rio;' 4° - declarar (ar; fns

DepU., alho. distribuiu .ás justa e humana de suas rei missão sobre o caso. Aque- no ano de 1947, pretendi-
'1'

....., da
.

hã d h
. vindicações. No interesse de Ies parlamentares nforl1la�· Q.� !leIas empresas é ma-

rª",i man J.:l e Ol�, a -'- -
.

10,i'/Hnte nota: "Do Denar- suas f'amihas e do bem es- ram ·ao Diretor doD.N.T. téria a sesr apreciad,1 pe-

.-.p.�111nto Nacional do Tra- tal' do Brail, não ahando- que a Comiss_;'ío.aresolveu:c- los orgãos competentes do

b:i!lho. Alerta aos trabalhà- nem seus postos de traba- la' - sugerir a concessão poder núhlco ; 5° - con

dores da Líght! Não adi- lho, certos de qUe o gover- de um- aumento de 20 1)01' �ordar com o prazo solici

ram ao movimento grevls- no �nr::uitirá a
. ordem e cent-, a todos os emprega- tado pelas empresas, de 3

ta que foi provocado on- prestigiará a todos que, dos sobre os salários atuais; dias para manifestar-se sq

tem á noite, em assembléia nã-, deixand., se dominar 20 _ acetal' as. seguintes bre a matéria em auret:_o.

ilegal d., Sindicato de Car- pela subversão. pri6g�egui- vr.nt::\géns nronosta , peJas"
ris Urbanos, com o intuito �m 110 cumprimento do ernnresas ; a) 75 nor cento
de nerturbar a vida da ])0-1 dever". de abatiment., sobre o pre-
pulª-cão e subverter a 01'- cn de;' uniformes; b) 20

Rio, 1 (Meridional) � O Rlo, 1 (Meridional)
deputado Domíngo., VeJas· Inforrna-ss que, pouco de-'
co, membro da comissão pois de haver irrompido .[1
parlaiuentar . aup estuda

.

o [!TeVe dr) nessoal da L;.:�ht,
Ci\;O do aument.,' de salá�· já haviam sido' detidos 150
no� da Light, declarou ao g.rev;"tas rt:;l "édê do re,..

�'Diário da No:te'" que o l)cetivo Ündicato.
propósito da g'réve "é uma

greve df-scahida e anti,dc,
.

·lllocráticH; Descabida pOr- i
�ue. a conlissão parlU:11en
tar ainda estaya encmni- ;
Ilhando uma SOlução r�- i
zoavel para as .1ust�<

.

rep Ivindicacões dos trah.alh!1:.
dores, com o apoio il1equi- i
vOCo da maioda dos em.-!.J)rep:ad�s da Light. A.nti·d�," Imocráhca porQue fOI decI-

, .•..'.
.

.

. I
I LACTIYERO

.

•==n..........��..�·�M!�iH�.<�.weeG�mmag......�AE�'ppmwpr..���7p�C#2=w_��...HNEC�·��WZ.�.�aR.�2�2WU=mq.�m2��•.�__.;.

If t
II

ri
iii

I
LlEOPOLDO MAY

a preço·s modicas e garantidos.

Por mativo de fr:msferescja' de seu est3bdcdm�to, oferece todo o estoque de,
CASE:MJRAS LlNHOS TRCPICAIS

S I Indicado ás mães que

, não tem leite ou que o tem

E
insuficiente. Estimula as

i glandulas mamarias, pro-
'

duzindo leite sadio, nutri�' O dr. Armardo iV{artins

tivQ e assimilavel. Propor- Xavier, Delegado RE'ginnal
ciona um bem estar geral de Policia des 1\' unic'pici!'l
ao organismo materno, e11.. de O�spar e �lumené1u,
quanto que a crianca ad- com sede nt;sta CIdade, l1a

quire robustez e beleza. fJrma da 'el,
.

etc .

1\'Iu't t1'1 'd S Torna publlco q.ue, de
u I ou" na gravI ez. "a-

d
. .'

f;
b d' I E t

or em �l.lrrqOr ,cam su:;
fJr agra ave. s a espe· .

1·.

l'd d
.. •. pensas as lcenças para a

era I a e �a esta consagr�- r.eafil11,ão de comicios PiO
'ry"J;j!.f;;:.. ]l�.......,",,"""""',,"·'_-"--':��� I da. e �o11.f:rmada }>?r.nota- movidcs pelo Partido Cc,

veIS cIentistas braSIleiros e munist� Br3"Ueiro até ul-
. estrangeiros. Nas bôas faro I

terinr deliberação'
.

li mácias e drogarias ou com Blu'Yen u 27 de m,j)
o distribuidor R. A. Ma:ri� de 1946

,.

I nho & Cia. Ltda. -' Caixa Alnaldo Marfins Xavier
,Postal, 245 -:- Curitiba..;,._ Deleg9,rlo Regional-de
Estado do Paraná. Policia

Visitem sem compromisso a ALFAIATARIA "ELITE.."

CALÇADO
VETTERL

LE �AL
Duraveij e b_ ratos

MM _!Qi .e. &&·.....·1·�·I__.·:..II!IH41'B!B

APR.QVEITEM
os ultÍIl_1pso dias {fa LIQUIDAÇÃO TOTAL, COM PREÇOS REDUZIDISSlMOS

"Ir. Il()Ji�O' ·��t:abe!ecJimento atual. �

ev.. abertura da A C

T�1 'ÜRADA DE OFERTAS
.

'D, i ;BLICO.

AP I T A L em seu nOvo prédioprópri�, com uma

ESPECIAIS A' PREÇOS BRINDES AO' DISTINTO

PODEROSO GALAC
TAGOGO

didu por uma assemblé.a
facciosa, .

constituída p,ür

uma minoria insignificante
de 500 pessoas e compru»
Gas numa sala p dir�id:1s
por' agitadores e demagogos
que ali foram encenar a

sua .farca estudada, Apelo,
como velho lutador anti
fusctsta para (Wc os trab.i
lhadores da Líaht não a

bandonem o trabalho. E'
um anelo eom o qual te_
nho n certesa, ínternreto o
pensamento, como' nurla
mentor, da nrouria consr·
tuinte" .

Rio, 1 (Meridional)
Noficia .. se qUe Pedro Bra
ga Carvalho � Arí �ôdri�
gues, conslderados lideres
da greve do pessoal da

Ught, foram presos na

manhã de hoje:

lsn:· LíVHU '
...

10.'· _,lg,nJ"I - 50 9�;; ilHas � �r

co"lr" !e�n;L0.\:>C oosli),!

EDITAL

----_._ ._ -�----------------

Bung alow
Vende..se um, consrruido ha. s�j5 RUOS, di: blJm mateKÍal com

10 comodos. Em separado' uma casinJiã" de maqeira para Empregado ou

'Garage, por Cr$ 160.000,00. Negócio seno..

InfOrmações: com O'ITO WII.U.
RUA 15 de Novcmbm, 366 (C'llIfeharia Soch_r)

---.�:-...-.-'�----'--'--:-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTAS DE ART·E
Blumenau assistirá um arte t. irica internacional, e I tistico e os méritos de ar
.espetaculo de grande tem sido alvo dos rnàis tista previlegiado e COD

emoção artistíca. calorosos elogios por par-] sumado
.

..
.
te da imprensa do país.Os amantes do -bei Cantando para o publicocanto» assistirão segunda-] blumenauense Silvio Vi

feir�, dia 3, no TeatroLeira, estamos 'certos, con

Carlos. Gomes.. um espe- I firmará o seu prestigio ar-
taculo de grande emoção [....__'-...' ..

------,.--

artistica, com o unira re I.

citai de caruo elo maior i

barítono brasileiro Silvio!'
Vieira, um dos principais
elementos que int gram o

elenco de artistas líricos
do Teatro Municipal. do
Rio de. Janeiro. Cantando
eManon·, »Carmen . ou

«1 raviata», Silvio Vieira
sêmpre conquistou-as sim
patias e os mais vivos
aplausos da plateia cario
ca, que o consagram como

um lídimo expoente da

I
Alma Orlíkowki con-

I

quistou notavel triumfo

Na presença de uma

plateia numerosa, a talen-l
tosa cantora patricia rea

lisou sexta feira ultima, no
Te. tro Carlos Gomes. o

seu anunciado reei ai de
canto. em que apresentou
um programa escolhido e

magnifico ce composições
internacionais. Pela s, a .

dírtinção e elegancia, irra-
r di ando o seu encanto pes-
: soai, Alma Orlikowski con
i quistou as simpatias ge-

l........ , rais do pub ico blumenau-
ense e peta sua voz suave, .

modulada e firme, arreba
tou da -plateia uma expres
'síva consagração, sendo
alvo de delirantes aplau.
sos

.
Alma Orlikowski in

contéstavelmente, . confir- .

mou o .conceito de que vi
nha pre edido na sua tríurn
tal tourné pe'as principais
cidades do sul: do país e
o nosso mundo artistico
soube avaliar os rnêritosl'
da jovem cantora, que vis
lurnbra em

.

sua uturosa
carreira uma' aureola dEi

.

gloria

A exposiçao de pin
tura de Jorge Neider.'

SOCIAIS.No .

saguão do Teatro.
Carlos Gomes inaugurou-
se ontem msgniíca e sun-

.

Abdon 'Foés Milria Ú, Rdmrt, 'esposa
tuosa .exposiç"o de belis-· ' do. sr Ge I cino Rrínert, Te-

&imos·. quadros-.: do pintor 'l'rancorrea ontem a pas sic'ent m sta cidade
brge Neider, que foi ê;, ssís.] sagem do. áúiverssa- ia r a- fi:,;·.
ltida por .nurnerosas pes taliclo do srAbdon-jf'c.ê-, S··ta Ursula Hcrrnann

I �oas de-destaque da nos- :::.peroso':p, efeito Municip,'!
.

$a sociedade, de Itlijaí e figura de des- Q\nta-ftira . vitima come-

li Essa exposição reune o taque nos meios economi- morou a psssr gí:>m de se u

que ha de mais pitoresco çGS o sociais daquela ci- sniversarío natslicio a S!-

Iii original em rnateria de dade, onde o, ilustre ho- nhorita . Ursula Hirmann,
pintura pois" os quadros mern publico gozs de me filha do sr Henry Herrnann

I &e Jorge -Nelder são ver recido conceito e prestigio residente nesta cidad-',ldadeiros poemas de arte pclitico.
bpictorica, tra?alho� primo
� fOSOS que evidenciam o ta Srta. Valtrudes .Schlup

.

lento artistico do seu. au
toro

". A expúsiç'o Jorge Nei-
. der

. permanecerá aberta
:àte o dia 14 do corrente.

A eícmerfde de hoje ngis
na o trancurso do aniver
sario natalicio da simnatl •
ca e gentil .senherfta VaI
(rudes Schlup,' diléta filha
do sr. Germano Schlup;
çomeroíante em Ibirama:

• cÓ,Ó>, ,
•

.•

' •
•

• ••.. ;', 'V E N D E � S·E A data de 31 passadoO professo!" de dansas Affonso Lerche, coJilUni� l' ;',;.
Da ..M�ria, O, Reinert

J
registrou o 'trancurso doca aos interessados-que daQi inicio" .no proxiino.dia I' Um:terreJl.o, sito em Já- .• .,..

..

.• •.

Bt r
.,-

d
'i

.

de Junho, ao .!lOVO
.

.. raguá tiu Sul� 'á zua .jJen- Fesi�j()l! "

d
". ·.i8· �A .�1tim.o ���:���r,Lo:g()� �C��i�u�t��'

_. _'
, ii' jamiin Coastant, com as O seu" 8m'9'er.s8no natalí-: resideute em Arrozeira,

•

C U R S _� B.� DAN S A.·S
.

-

1 $egU�tes dímensões; elo 8 exma·· serlhora da.
.

.

na sêde da SOCIEDADE RECREATIVA E ESPOR- iO.250 metros quadrados. O .
.

rÓ,

._-_._

TIyA !PI�ANGA. na Itoupava Seca, todas: as terças e
I
mesmo fica situado no cen- O-"1H··.0·.. tal "ent·ralqumtas-ferras,

_

das 20 as 22 horas. I·tro da cidade, Tratar com .. .. ,� ....� .

',;As. .inscrições POder.ão.
ser feitas

.desde já com o

10 prop.rietário... em J3.raguá de Jaral:,!-á
..
dO Sul, prop,. 0,. ' ]'ti'.�1as

...
�
..
iaq�. _� !cessita

..

lle
sr. Le�he, á rua São Paulo 270. d Sul F

•

d' 1\1 I m.osquetet�os, porque no mesu � éstabelee;. nento nã€)
.

.
..

_. .:. .

.. o, sr.· re erlç� oe
-I ha mosquItos, Os srs. hospede" 'podem �"usar tran..�:N. B. -:- CorrerBo ouibas ás 19 e �lwras. ler.

. .J. '. _ ... !� _ ___.

. quilos. --- Rua Cél, Emillp Jori...m � )'eJ.",10 1.

•. _ .1 Barítono Sítvio Vieira

'.

. .A TENÇã'

._Curso deDansas__ ,��':---------

2 de Junho de 1946

Agasalhe-se
DO

IDverno
Com elegaacja

e distinção

fuzwdo
.

_··..

-.li;

suas compras na

loja mais sortjda

no· geaero.
'

CASA :DAs. MODAS,;·

�BLUMF,N.t\U LTDA.

Rua '15 d� Novembre, 367
_-''-: ;

..

BTumcn:iu·

Bento D'Avila

Sexta=-Ieira, dia 31, f s

te jeu seu aniversario nata
licio O r stlmado eavalhel
to sr. Bento D'Avila, resi
dente em Rio do Snl,

Leandro L'lDgO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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nas sobre o plano

Mais cu idudo,
Prefeitura Municipal de, BJumfnau s.r. motor ista !

.

Fomos ontem surpre- 11'f<, que mé"gei· a T'll".
eonjuntn, promovida . pela h) Restaurantes. bares, ca- did

. .

b IPrefeitura Municipal, da. fés e conêeitaría, desde en I os com a visita o rindo-o d, arn. E
Associação Comercial e In- qUe não vendam gêneros i esperada d- um cida ,'qd fica »» recl-rnoção
dustriaj, ge Blumenau, As- alimentícios; i) Barbeiros, dão, cujo aspecto era dt.s"p c vdtH i o contrasociação Profissional dos cabeleleiros e manicures ;
Emnregadoj, no Comércio j) fotógrafos. i ·ec.rnh civ 1 dpvirl() ao (j ..buso do in' xcrupulo-
de Blumenau, Delegacia do estado larne nt V 1 em I' o motori t •

Ministério do Trabalho, as- ArtO 30 - As farmácias tSI'S'ti'da .nor representantes . - q:e se encon ava, ro'n
-p . .orgamzarao uma escala de - __ - __

de Classes, modo qUe sempre haja uma pl-tarnente cobe rb d �
DECRETA: dt' plantão aos sábados á l-ma e que veiu no-r

tarde, durante as noites, t ez.r O tArtO 10 � Os estabeleci- aos' domingos e feriados na
•. seu ve( mr n .'

..
.

..

.

d
�.

t f t f'
I O DIretor Esportivo pe-mentos comerciais situa os' clonais, inclusive no perío, Pi O es O con ra O O de o comparecimento de to-

na zona urbana desta cída- do destinado ao almoço, do rnotori-ta do car C dos os jogadores (quadrosde. ol;ledecerão,· 'para seu I' I d h masculino e feminino do
funcionamento, ao seguin- ArtO 40 - Os infratores plrllCU ar e c pa I1.fl C;ube, segunda-feira, dia 3
te horário: deste Decreto ficarão su- 30 1.4 ter f It do CI m o ás 20 horas, no Teatro Car

jeitos a multas de Cr$ 50,00 dt vide resreit l, .qtrando los Gomes, afim de escalar
a Cr$ 500,00. t

.

guiava o rnesrns v ic lo, a urma e Jogo spara repre
. sentar o Clube no Torneio
pela rua Bom Retiro, Amistoso com o Lyra 'I'enis

b-izando O refe ido ci Clube de Florianopolis, no
dia 29 e 80 de junho.dedão a cair numa va:

As atrihuiçÕHS
-

da Punda�ão da �&8a POIJUIHr!
sERA' ASSINADO o ACORDO ENTRE ESSA· mSTI,
TUIÇÁO E OS GOVERNOS MUNICIPAIS

lho, por sua organização
competente. procedeu, on

tem, a assinatura da eseri
..Rio, 1 (Meridional) ..

-

[cOnstrução das casas popu- tura da constituição da
Dando andamento ao pro- )lareS! para Os trabalhado- Fundação da Casa Popular.
grama estabelecido para a i res, o Ministério do Traba- O Ministério já organi-

. zou tauibem os termos do
.. _ - ---- ----- _,"-,,_ ---

acordo Q_Ue será assinado
Iif"'i 1'� ,;. P ""h ..�,�

entre as Prefeituras. de t,?-'L� cgútJ a .. ", en:,.",p"., do o Brasil e esta insttuí-J
.

.
ç�o, Assim é que, obedo-

>

.

O ]I' I C.I A L I Z A D O I cendo as diretrizes gerais
""ua Comendador AraUJo,176 - Fone, I.l�;:; - Cu:ritib" do plano, serão dadas as

Diretor: - Dr. Luiz Anibal Calderari
.

Prefeitura." as atribuições
Internato - Semi-Externato e Extemll'o para construir e fazer a

iJURSOS ....:.... Primãríe;' Pré-Ginasial - GInasial e'Cimo urbanização das zonas em
tifico --,- Exame de admíssêo em c;lezemebro e fevereiro. qUe estiv�r.!êm traçados os
---o '. Aulas DIURNAS e NOTURNAS --o- levantamentos das cidades
;t�� 011 ae�o. __

o

-.- Peea:m ",.n.oect_'- populares: .

DECRETO N° 22

o Prefeito Municipal de
Blumenau, usando da atri
buição que lhe confere o

art0,' ·12, item . II, dodeere
to-lei nO 1.202, de 8 de abril
de "1939,

Considerando que' o De
creto nO 20, de 12 de feve
reiro de 1946; determinan
do o horário para a aber
tura·' e fechamento do coí
mércio foi baixado em de
sacordo com as leis traba
lhistas,

DEC�ETA:

ArtOlO _ Ficam revoga-. 1 - Abertura ás 8; fe
das as ddsposlções contí- chament-, para almoço, ás
das no .Decretn nO. 20, de 21 horas: reaherturn ás
12,de fevereiro de 1946. 13,30; encerramento ás 18
Art0 20 � Este'decreto en horas.

trará em vigor na data de
sua publicação.

Art? 50 - O presente dê
ereto entrará elll vigor na

dia 10 de junh., de 1946.
I

2 ;� Aos sábados aber-l Prefeitura Municipal de
turn ás 8 'com ence;ramen- Blumenau, em 2' de �faio
to ás 12 horas (Semana ln- de 1946.,

.

g,lesa) ,

Prefeitura Municipal de
Blumenau, em 25 de Maiº
de 1946.

GERMANO' BEDUSCHO
Prefeito Municipal.

GERMANO nEnUSCHI
Prefeito MunicipalOBSERVAÇÃO: Dentro do

2° período de trabalho, os'
emnregadores ficarão su

jeitos á organização de tur
mas de 4 horas. de modo
que a 9.ura�o do trabalho
não ultrapassA a 8 horas
diárias, ficando a respecti
Va ·fiscalização a cargo do·
Ministério do Orabalho. I

Publicado'o presente de
creto nesta Secretaria aos
vinte e cínc., dias do mês
de Maio de 1946, e afixa
do no logar do costume.

BRUNO HILDEBRAND
Dit. do Exp. e Pessoal

Publicado o presente �e
ereto nesta SecretarÍa aos

vintee cinco dias do mês
de Maio do ano de 1946, e

afi�,ado no. Iogar
.

do cost�
me.

BRUNO HILDEBRAND ArtO, 2° '- Ficam ex-

D·
.

E· .p
.

1· cluidos da obrigatoriedade
.

PORTARIA DO DIAW. xp. e essoa ...
d

.

1 16 DE MAIO DE 1946e que trata o artIgo 0, .

. •

por medida de interesse pu- Q PrefelÍo MuniCIpal de

DECRETO N0 23 QUco, os seguintes estabe- Blumenau resolve:

1lecillientos. comerciais: l' ADMITII�.,:
. '.

'

". '. .

.;. Romeu Elizeu VieÍra pa-O PrefeIto .MlilllcIpal qe a) Varegistass de peixe; ra, COll}O �.xh·anuníerário-
B11!".!enau, usunGo da �trI- bJ Merca.dores de carne mensahsta, exercer a fun

bu�çao �ue lhe confere o: verde;' c) Varejistas de fru- cão de _.Guarda Municipal,
ar.t 12, Item II, do decret�-; tas; verduras e varejistas ,referência IX, da T.N . M.
leI n: 1.�02, de 8' de abrIl de aves e ovos; d) Comér- respectiva, criada ne10 De-
de 1939,

" -

'! �IÔr�: �ã�oiô���c��tp�st�� ���br�o d�\�,r. 27 de' No-

ConSiderando () que ficon de ,gasolina; g) Alugaq,ores GERMANO BEDUSCHI
resolvddo na reunião em de pidcletas e similares; Prefeito Municipal.

Tres dia
Quando o Préstes declarou
Combater contra o Brasil.
Todo o povo índignou-se
Cem a sua atitude vil.

E o Governo da Republíea,
Com o consenso da Nação,
Vai agir contra os vermelhos,
Em enérgica repressão •

Nesta tã.o grave emergência,
Urge um meio bem radical:
Depórtem, o Préstes para a Russia,
Seu paraíso ideal.

A V I S O

Rubens Wa:;baf'h
CLlNICA. MED�C"

CORAC:ÁO - PULMAO - Fl{:iA!}O -- !NTES J 1'.;0")
RINS - REUMATISMO - DIATE."Il;'\íJ.-\ - H,\IO� {:
-- ELETROCARmO{iRAf IA --

Consultório e Residencia:
RUA BOM' RETmo, 12 - FOf\(>. 1::"">1'

OON�ITL'l'AS' <th S I'1Jl ,11 li diu � h \ bM'U

Dr.

OPERAÇõES

DR.
DOENÇAS DE SENHORAS

CAMARA
lIl.p.CfBli.tll

Cliaica em I(eral - Tratamento peJa Onda
Ultra�üurtas

COll8ultóno: TravesSa 4 de Fevereiro· Prédio Pelter
--'. OPERAWF..s NO,.' HOSPT'I'AIS.

----

�

CREDITO MUTUO PREDIAL
P r o p r i e t a r i os: J, MOREIRA & CIA.

� �orteios Mensais - 4 e 18.
Pi'ênrl"Q MaioT (;$ ti. 250.0i}

WIT.H BONIFICAÇOES '-.-- TUDO rOR Crf 1,06
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�OllmpjCO x Guarani jogcrão antistofameote boje
fo�1\:PgE�tA1�4Mi�ts�k�:��If?rA SERA'H� !

,c�-m�"�������'\>:�tC ''{�"';;�-lb� 19í§OlWfilJll
VERA' sUH.FHESAS POR PAR,TE DO GUARANI? _ ,

.
I

A PRELIMINAR -- NOTAS !

.'
,

'

_ \!l PI

•
«»: c 1,

I""'" �
o públtco esportivo lo-

cal terá oportunidade de pectadores \ que acorrerao .:3)

assistir hoje á tarde, no ao campo da Alameda.
estadio do Olímpico, á Ala Tudo .indica, portanto,llleda Rio Branco urna in- que o l)rçlio de logo mais

_teressante e atrativa parti- dará I' E �

da amistosa. a cual reune
agra ara em c reio. < spere- ���

- 111_Os UIU pouco mais e as- Iras eql;::=-"" _I'j Olímpico e sim talvez poderá ficar pa- .do Guarani, num prelio tenteadx que não só

com",que promete desenvolver- Iosos intermunicipais se
,se dentro de um padrão de poderá, .assistir boas parfiijogo técnico, prçn_)icio a a- das, mas tambem entre os '

gradar. proprios clubes f'iliados á

IEssç jogo, qUe apresenta entidade da RUa Quinze.dois fortes concurrentes ao
titulo' máxlm-, do certame A PRELIMINAR Ielebedean., a se iniciar hre- Antccinandn o choque;vernente, servirá {por .Isso principal da tarde, haverá '�111eS1110, C0111.0 um "ttest", uma interessantr- prelími-] 'g
para ambos os contendores, nar. �_:_"G!'c:"2,,?:§é &��"""":!l-�&mDil!!!A;)l!!íIil!��'�!'l��-_���"i';>::-'��"",poi!> daí se poderá aouila-

� tar o verdadeiro poderio de
�;I- ambos .os degladiarrtes, le

nssh11 fazer uma razoavel
prognóstico sobre a nerfo
mance qua ambos poderão
cumprir no aludido certa
me. EsHí" ambas as equi-
pes completas e integradas ESPERA-SE SOMENTE A DECISÃO FAVORAVEL ínclusã., do C. A. CarIos ' de grande exaltação, di-pu-de todos os elemento� que

-

,DA F.C.D., NESE SENTIDO Renuux. serão cinco, e mais: tando ardorosamente o cer
intervirão no campeonato um fortissim:o concorrente tarns. promovido pela Ligado corrente ano, tendo arn- Teve repercussão favora- rável da FCD, no qUe con- ao,' título máximo da enti-I Btumenauenss de Despor-bas treinado assiduamente, vel nos meios esportivos cerne á

-

transferência do dade da Rua Quinze. Te-' tos.
autorizando-nos POr isso, a blumenauenses, a noticia clube hrusoueuse da ASVI remos, assim, na disputa do - - -------- _ .. - -

dizer que o prélio de logo da provavel participação, para a LBD. campeonato da LBD, o' conmais, tende a agradar em no campeonato, da. Liga Com essa simpatica irri- curso do poderosos .onze de TIÃO AINDA NAO SEcheio. Nilo' resta dúvidas Blumenauense de Desnor- C19fiYa dos dirigentes do Helio· que, frente asO 110S- DECIDIU
rruanto fi um certo favor-i- tos," do poderoso escuadrão clube de. Brusque, nova e sos grandes clubes, propor-thmo POr parte dos,g-:enás, do C. A. Carlos Benaux, oitmistas 11ersnectivas sur- clonará nos desportistas Conf'orm., havíamos no-
1113S torna-se nece�sarIo fi(?- de Brusque,

.

no corrente geu1 em torn., de' um de- blumenauenses, momento" t'ciado. est.ivnm sendo en
ta!' que. o. Guaram tem h�l ano.

-

,se.nvo1vimento brilhante do �------,--- -_ tabelada; negocincõe, en-
1l1Jt�do ultimamente as suas Todo ; as providências já certame elehedeano, pois o KUNITZ ,IA' sE ACHA ire i {Jl,mnicn e 'I'ião, pa-ottvídade, apenas nos bas ... "foram tomadas pelos menr ,-,+""1, certame �\ se nicl:'u', RESTABELECIDO 1':1 a Vinc!.:l do afamado cru-
tidores e, na tarde de hoje, .

tores d» entidade local, no viria a contar com a parti- Já d encoritrn cornple- (rUe ás fileiras do dube (i;,
sentido-de obterem o quan- cinacão de apenas Quatro tamente restabelecido da Alameda R. Branco. Toda
to antes, o desparho favo- clubes, sendo qÚe com a forte contusão sofrida no

'I.'i �_ T'ião. 3f) qne Se sabe,
ZICO FICARA' NO PAL...

jogo contra o Marcilio Dias acha-se ainda em Floriano·
MEIRAS

I de ltajai, o- excelente plaier noIls f' até f' momento não

B d V II ..

I
......

S'J
'

Knitz, defensor do Olim- 'se decíd.u em que club» fi-,:BD'ra"., O' ild! dQ t�ll:a! .

li (�"l".-1, no is talvez resolva,.. .........
, " • pICO. unttz iá ensaior lct-

vement esta semana não continuar no. A,:rlÍ, ne]o
E\I\ OROJ\N1Zi\ ÇÃO :tendo s� ressentido da' con- ?'�a,� se. ach]a inscrito, como

,

. . tuão, ! ,n
o .lSSIOna ....

São cnnvfdarjo� ns cpnho e;; fjC'OnJ tns p'lra se' ._ _

------.---

feunjrPm ' m A'�f'mLU' G ral nf) rli, 4 de Junho. NHONHô NO PALMEI- l BORBOLETAS
nroxlrr.O á� 15 h"rllS. no,> <a'õ S nt) Tf'� tro O� los I RAS?

IOoml'<:;, á Rua 15 da Nov mb'C', ll" h- r'd de. oara

I
. . Compra-se borboletas

tratwen.de _as!! ItlttJ<; �e in!<.>ress' gHcI '01C�l'nentes ll1(��1:es� q��SI�h��hô, rt� "Morphos". em grandes 10-
á org'illlZ:lçaG. da S.:cled ide afamado cenoro-avante do teso

Carias, está send.o cobiça- Compi:ador COlistante de
do pelo Palmeiras. Na ve1'- "d. 'Aegac" :M. lVIestyra".
dade_ Nhonhô seria um

snb�ltuto ).'101'8: Vf!UtOjoso
á ocu!)ar o elaro aberto

1110 atague esmeraldino, j)e·
lQ afastamento de Jair.

COM OS DISTRInUIDORES

Victor Probst & Cia,
Rua 1t ,�;e I�i(Y'V\i?ii.:;. l. 579 _; Blumenau - Cxa , Post., 126

o C.. Ã. Car_io§j
Campeona\.o iJa

ilenaux
L. B. D.

pa!'t�C!�j��' á
do cer s eot« �1

.il'"ii,;v-

O

... "

PROGURA-sE

Plumenav, 2'3 d� m io d) HJ46.

Ofertas a Eugene Dluhy,
3912 N. HamiHDn Ave. CHI

CAGO, 18 - U.S.A.

Está definitivamente as

sentado que Zico, o exee

]lente ll1éd�) esquerdo, ex

defenos]· do Mar.silio Dias
de' Itajaí disputará pelo
Palmetras o campeo:Qüto
do corrente a110.
-----------._--

Dois oU tres ID(><:inos pa
ra aprendizes de Mecanico,
em fabrica de M.etalurgica.
Informações '1 Rua 15 -

N° 1425.
F.

Os tundcdore-:

O�WALD;) �M)fL \i\ANN
AMERICO 5TAtI·1M

BLUMEN�.U .. Caixa postal, 14

F g; ZENDAS E .I\R.MARINHO PGa ATACADO
A MAIOR OHGANIZAÇAO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

' A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FAIn.�·r(A rE I[€IrCS C.A'F·I..()S �,I'NAUX S. A.
UNlCO DISTRIBUIDOR NESTE ESTADO (Deósito)
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t.evantamento das poss�biUdades
de bastecimento nacional
o GAL. sCARCELA PORTELA FALA SOBRE OS",

�"" "-'. "."> •

ESTUDOS E PLANOS DACOMISSÁO CENTRAL DE �.:""'" .,,,,,,">:F""'fi'ã_ -, �''''-'-'-��'-

"
'AHA� 1..1:. .... IMEI'{TO 'I IRio, 1- (Meridional) - presentemente. E' neeessâ- R A,D'! OLAR!.a·��i�1d���·�'";fa�:sobJ: ��r�d�;ã:i��r:��e:::aSé

I' IComissão Central de Abas- Insuficiente, suficiente ou
"

teeímento, o general Scar-. ainda excessíva para o con
..,. GOMES & elA. �cela Portela, seu presiden-! sumo dos habitantes des- Rua 15 de NOTembro. ! '.' Telefone. 1" I 8

�te, declarou: "Precisare. ,sas zonas, quais Os produ-
mos, como orgãos essen- ·tos exportados e importa-

R d· d Ih I·d d
'r

ciais" �e um ser,',:,iço de a,'II,dOS. de- ordem ,alimenta:.
.

a lOS #J.S me ores 'OU'l I. ,a ,esbastecimento nacional da qual o consumo "per capt- [_ 'J s;

críaeâo de comissões' estar I ta", os principais produtos '

' ....

du,a!€ �

rr:u!',.icipats e d� um

I
e, por .fi� as di�p�nibilidl!- PARA CORRENTE .t�' T':�-�rT o --!' E

�

,ü'
orgao central e nàeíonal des mmnnas, médias e ma-

para 1} traba'h 0, estudo e i xir.� 1!R durante o ano, de Discos - Eletrol.. - Toc&"DiIiCOb He,. J.·I<" �i ...,
�

l4-ypj. _ Coe-
nreparaçãr, de tudo o que, acôido com .u movimento lura - Máqúinaa d. escreTer - Bicíctetas i .,. """ i"" dQ(1r,?'- .• ' A':_ Fo-
interessa ao exato conheci,! das safras das colheitas en- zõ. - Material para rádio - Mato, � _',,, "

m,,eato <tos recursos existen-l tradas, e �a,idas e transfor,- ( �,_'olres no nosso territõrâo. A mações, Em virtúde desses I VI' Till!lta • a lonco prazo ;,. ifUfp1'!!' ;� ��Ul·UH.A 11:: M
tarefa por exceleneia será I estudos mtnucíosoe e doeu-
o levantamento ,de estatís-

Imentados é que poderão " Mi'.

i��!!��:::���!�;:=;':�l�iP:\ �j��i
Emprêsa Intermediária de M. l. Araujo

Orgão dos "DIA 'RIOS ASSOCIADOS'"

,NUMERO 686
----

ENCARREGASE DE TODO O SERVIÇO JUNTO A PUALQlf}�U DEPAR.
TAMENTO PUBLICO CIVIL, BANCARIO E COMERCIAL NO mo DE JA
NEIRO. SÃO PAULO, PORTO ALEGRE E FLORIANOPOLIS,
Títulos Declaratórios e Naturalizações o assistência aos processes já enca-

r

rninhados. -'- Escritório: Praça 15 de Novembro, 23 - 10 and.,e - Sala 4.
Caixa Postal. 195 - Telefone 1.409 - End. TeI.: INTER -

FLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA
.'----,---

GUERRA AOS INIMIGOS
-

DO PQVO

AsR�';;t;à.,\,�:�i��nS;�cla_ . Illoís eo.tortas do que letle L�CONsTITVIDO o G.oVER� ria de segurança da Prefei- /{l.1:,;.,1 m-r _ J -= '�Ol '.:.'� \'JNO PROVISORIO DA tura delígenciaram, hoje. }_!:lUlI1J JI� J
':.,_ TCOCHINCHINÃ apreendendo numa fábricaParis, 1 (V,P,) - Os su- ' .

-

I'
' ,.'

d ... ... ' Saigori, 1 (United) - FOI' de macarrão, em peno cen-nlentes ,

'

Os quatro lVJ.InIS- ,., ,

d R bl".

'E
'

d "constituido o govern., l}IOO' tro da Capital 2 epuj 1-
tros de .xteriores as gran ,., ,

'�OO d f inh'

, , visórío da Republica da cu, l,i} sacos e arI a
des potencias reuniram-se

Co h' h"
�

A ti de- triao. E;se trig'o será eu-
esta 'manhã para exami- e me IDa, no leia se- .

.

t rá anunciada hoje, ofícial- tregue ao Serviço de Abas-
nar, o relator,ío apresen a'-' , ,

'

d E ít
.

b mente, por ",ocastão da ce- tecimento ,o sxerci o parado pelos técnicos so re a .•

d ibui
-

itd d it rímonia da' p'restação do a ístrí mçao eu re as pa-repartição a e:squa ra I a- .

Iiana e sQbre as reparações juramento dos novos mâ- danas,

de gu,er,ra. ,
nistros.. -----------

_____ • _I -,-'- �--- .. -- V E N DE- s E

o NOVO ARMIST1CIO p. d C' b'
,I>

ITALIANO
_ I rala e am orm

",
.

" I
Roma, 1 CU.P.). ---:-.0 �ex· Para os interesSados of-ereço do.

'to dó novo armisticro 11a- rantz o ano inteiro minhas 4 casas
liano foi entregue; esta ma- de aluguel completamente in�taIa"
nhâ, pelo prmeirn ministro das.

_

de Gaspari ao gen�ral Luss, InfõrmaçÓes e prospectos por:
COl1tissArin.. executivo do SCHWADERER & eIA, LIDA. _

Comité Aliado na Italia. i Caixa Postal, 79 -" Rua 15 de
-.-'--:--- -,--"-',_''INovenibro. 679.

TJPóGRAFOS

,.[
,

'

O,BRIGAÇÕESPrecisam,-se: 1 chapista
e 1 impressor cOm bastan-I

D E G U E R R A

te prática� Resposta indir
cando endereço, ordenado e I Bonus e Recibos compulsó.
teínpo de prática, para

'

rios compram se, pagando os

-

.,

1 piano de marca alemã,
em perfeito estado, Preço
de ocasião.
Informações na gerencia

de 1946

AS REPARAÇõES" DE
GUERRA DA-ITALIA

Festa do Uiv. Espírito SantoPRECISA,SE

Uma mocinha entre .os
12 a 15 anos, para cuidar
de uma menina. Dirigir-se

,[ á .�lameda �Rio Bran�o, 26.

( .

'

V E�n E -S E

na Ign ja Mstr is de Blumen lU

NOVENAS COM PREGAÇvES'
Dia 9 de Junho: - M ISS A "S' ilENE ._� , .. -

ás 9 horas

DIA 31 DE MAIO A S Dl:. JUNHO

A PEROLA DE LAJES
Ca;ixa Postal, 17 - Lajes
Sànta Catarina.

melhores preços

RODOLFO - HO'I1ElL BOA
VISTA - Telef(JUe, 1164,

'

Um terreno situado no

principio da Rua Piauhy,
lnformàçôes nesta redar

ção:-

PARA FERIDAS,
ECZEtv1AS,
! N F L A !vi /\Ç Õ E 5 J

C O C E I R' A 5 I

f R I E I R A 51
E S P i t-.. : .'.-1 /\ S, r:: T C o !F

-�:'��.��'':''-. ':':"':_�'..:..:.-�...:.:..::;:_�-.. =._::; .. ::"

Grandes Festej 'JS Populares
Todos estão convid�dos R'lra ,a FESTA

O S F E S T E 1 ROS.:

Dona Zulmira Heusi
Dr. José Ribeiro de
Carvalho

Dona In!'z Soarf�
Sr. João Noorfga
cp, Pr. JO( quím Odh.
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