
RIO, 25 (Meridional) - O
Chefe de Policia reuniu os

jernalistas, declarando: "Ha
duas semanas as subver
S"leS eStão decretadas na

America Latina. se pergun Chegou . a potícía e prentarem-me quem decretou o

pericd-, de intr:mquilidade e

luto, resnonderei : ; Foi um
poder extranho no. contínen
te, visando entorpecer e pa
ralisar o nr()f1r�sSo da Arneri
ea Lat�T1Il. V(l�eS jcrna'ístas
ppr;!<llnbri'n ,,<;:, nomes des- O.

SE nortl"r I" rp�pondo: ora a
.

«C. LT . A . L . ", ora é ,. F.
MM. S., nne s- reune ora em O SR. sILVA �·fE'LO AFIR A QUE O EsTADO DE

MoScou, óra em Paris. A DEsNUTRIÇÃO DO -rosso POVO AsSUME PROPOR-
_.C;, T. 'l'.' A, T.c , ". ohietiva, ÇõES ALARMANTES
mente, é ':l orl1ão -evelue'ená
rio que abrevia a pretensa São Paulo, 24 (Meridío- .�. "'1 Méle sohre a ali-
Confederacilo dos traba'ha- nat) - Presentes as fi�uras mentacãe em face das difi
dores da América Latina. A mais representaí.vas da 50- culdades atuais. Entre ou-

F M S <: • eiedade, dos meios cientifí- La. coisas, declarou o sr, Sit-•. • L " pOr - na vez, e a
.

abreviacãc dentro orgão re- Cos e unive.sitarios, realisou va Mélo: "O estado de des-
volucionário (lU seja a Fede se a conferencia do profes- nutrição da nossa gente as-

ração Mlmrlial Sindical. A
"C. I. T. A: L."_ reuniu
Se em pilI"S fi exríediu ordesS

. -ao Brnsli' e á 'ontios quinze :
países d. <l América Latina, ,;rio sentido ile nilo Ser eon

Sentino ° comércio externo

I·n::} neni.,sn'a íberlca , A F.
M. S. �r.::>h" se fazer uma
zeun'ão ern Moscou e e'Stá

. Diretor: HON(,HA } T' l\'JELIN ,- Telefones 10'92 e 1391 --. Caixa P.exnerlinào d.l"tf'nnjnações pe) .:"TO IV S· t C�··· B'-l--'-
....

r:a f' 2-" J- h d· 1946· _ N0 �(1°.! d'··t 'r .�" - an a atarma -
. umenau.;) ·ell'�. ;) flf' ut o e - oo ra la, 'e egra o, agenCiaS

_.
� ..;._ _

teJegraficas e jornais no sen
.

Grlo doS maritimoS, do quei "O .......ercado negr!l"fi,c e' tIIDStlltUld.orOS, portuaríe, e eStivadores aaa .... N..""..
reatizem, pelo menos duaS pelos rut.'o-es v "Io-e� e pO"lIf'los qUD-�manas de sutversão e conser ,... .. �

:i:r:aa f;!::ic�eLs;i:;;:�ie;i:: frequentaan restaurants de luxodias verificou-se um fato
sem precedentes no porto do
Rio da Janeilro; os paeifi
ó.Js trabalhadores haviam des
cttrregado o navio· "Orte-

.

"UM Pt'DER EXTRANHO NO CONTINENTE VISA
ENTORPECER E PARALIsAR O PROGRESSO" -
DECLARA O CHEFE DE POLICIA OARIO'CA AOS

JORNALIsTAS

gal", quando ali chegaram
os comunistas, do annazem
12, apoderaram-se dos guin,
dastes e reemh&rcaram vie
lentamente a earaga ,

"O

deu em flagrante Os pertur
badores da ordem, precessnn
do-os devidamente. Por isso
a policia tem recebido ímpres
sos que prega ma revolução,
Com as maiores, injuriai. A-

des ilegais. .Eis· tudo: a Pa- vi; b . o exterior e protes ' .

ris comunista está de. acordo. taram corrtrn a mtrom'ssiio in
O México vermelho lambem debita de estrangeiros na:

Felizmente não estão de 'a- possa vida interna, Quais se

cardo oS trabalhadores do rão as prova sdessas orden
México nem do psaíses Iatí- E' muito diflcit uma doeu
no americanos, inclusive os, méntaçãe . Elas processam
portos do Brasil. Os presí- dentro da técnica revolucio
dentes dos Sindicatos de :Rs- nárta irlsusceptivel de ser

tiva no Rio de Janeiro e san surpt�endida na maioria do,
tos já reprimiram as ordens casos" _

..

gora quere mos mesmos em

preiteireg da desordem reco

meçar a taréfa e de Moscou
foi marcada pará 18 do cor

rente o reinicio .das ativida

Brasii será
for bem

sa�vo qucmdo
alimentado"

8í:P. aos "DIARIOS A..."SOGIADOS

A l\IA"AF
Os tr�h ... lhlY d" 'Com-issâo'LA GUARDIA DECLAROU QUE E' INEVITAVEL O o mercado negra é instituido Constitkonal· anroximam-se

FIM DA U. N. R. R. A., AINDA E S T E '.A N O pejos rufiões, vilões e pórcos, I dn tl""X.tf' P"rl1s í�teress"nte. r

I
[[ue frequentam Os restauran

.
que porlem fazer ferver <>'

ROMA,24 (Uniteq) � O Diretor da U, N. R. R. A. tes de luxo em Roma, oS amhierute r-ollitldo. Refert--�---------------------
sr. La Guarda, declarou, 110. quais são na maioria não ita mO,-,nes ás dÍspo<ições con-

. je, que o fim da U. N. R. lianos. cernentes á duracão do mau,

R, A., em fins deste ano, d:>to nresidencial, á justiça
( está inevitavel. Afirmou A U. D. N. CONDENA A eleitoral, �s ineligibilidades
! que Os fundos e!casseiam e ATITUDE DO INTER,..

e certos outros. que fúrmmn !J

'não ha tempo para os legis- VENTOR PAULIsTA po�tQ, nvera1gico dos entenI Jadores dos paise� contribuiu
, ... dimentos., em marcJ.:la e que.I tes providenciar. La Guardia RIO, 24 (MerId10nal) -. prometem polarizar as aten�,

«O GI b .. d' 1
• ,

criticou ncremcnte o desper o o . lVU ga o se�>n l çõe� ile 'quantos vão ao sa-
!

dido ue madeil'ó pelos 1ta- te telegrama d� seu corres lIão nobre do Palácio Tira
linnos, que construirmll cahí- p'0ndente em Sao • Baulo: : dentes, ónde se reune a gran
nes de banhos de 'mal' em Enquanto o P. S. D. ve de .Comissão.

com reservas a aUtude ddo i
ter\'entor Macedo Soares re

lativamente aoS terroristas
,aponeses, os udnistas e ou
tras correntes politicas a COll.

denmll abertamente. E',

I

o GRANDE
FORTIFICANTE

surne umn pr-porção alar- fabricado eom farinha de ai�
mante nas zonas rurais do roz, Concluindo, disse que I)

BraSil," frisando QUe c Bra feijão tem etimas vantagens
si! será Salve quando o "�é- alimentares. Ensereande, o

ca" for hem alimentado, adi- sr.' Plínio .Caiado de Castro :

antande qOe a influe�ia do- teceu considerações em tor
íntermediario, que o (lesem no da conferencia.
penha o. papét de verdadei
ro parasita, é nefasta, acres
centando que o pão pôde ser

O ARROZ E O FEI.TÃO
' •.

SEJ{AO V!l!jNiJlDUs·
.. CO'M:25% DE AllATI·.
MENTO·

.

' ...

Fi.Í({'24 "(M'éri(Ínhi�l)':' :::'< .

A partlr' da proxima segunda
feira, o arroz e c féijão. se-

. rão vendidos com 25 porce1J
-te : de abatimento nes nost�
insta'ados pela Comissão de'
Ahaotecimenlo.

APROXIMAM-sE DO PON
. TO N1<1VRAT,GlCO 0ê

'l'BABALHOS DA'
CPM!S,qí\O CONsTTTU
GIONAL

.. RIO, 24 (Meridiana!)

Lido, Ostia, porém dis�e que
há o mercado npgro na Ha

jlia e mesmo em todos ns paí-

I ses, inclusive nos Estad"s U
nidos. Disse La Guardin que

sue, con10 se sabe, a reuni:io
nos Campos E1iseos não "',

freu os efeitos desejados, deta
saindo os jaDorieses' convoca
dos, corno vitoriosos".

28�Tabaiara Tenis Clube 28
T. E A T R O C A R L O S O f) M E S

Está sociedade tem a qUe fará reaUsar nos sa1ões OS JAZZES: Lira Clll'be (F)o,
honra de convidar seus as- do teatro, com iniciG ás 21' rianópolis) e 32° 13. C.' ..sociados e Exmas Familias horas.

.

MESAS COM ti �L.A.";
bem cerno OS da Sociedade DOR, a parlji do dill 25 �

Carlos Gomes, pam o baile Abrilhantarão 'as dan..as TRAJE DE I'ASSEIO-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



De acordo com o arte 7°,
do decréto-lei nc 21, de 22

de Outubro de 1945,
Walter Freitag para, Co-

mo exhunumerario-mensalis. O Prefeito Municipal de O Prefe'to Municipal de
ta, exercer, no distrito de 1- Blumenau Resolve, Blumenau Resolve,
teupava, a função de Moto I

.

r ista, referencia XI, da T. . CONCEDER PER?vIIS- ADMITIR:
N. M. 'respectiva, criada pe I' SÃO: De acordo com o artO 7°, . .'. ..' .

lo Decreto ng 16, 'de 27 de I do decréto-Iei nO 21, de 2? Vi� faote§
Novembro de 1945. I A Ana Alves, que execce de Outubro de 1945, Para aumentar Q nosso quadro de vendedeees, a-
BER�iANO BEDUSCHI"- a função de Professor! refe Noemia Zirnmerrnann pa brímoe vaga para cinco viajantes nas estados de' PARA�
Prefet-, Munieipalj

.

I'renc:a VII ÇEsco]a mista ra coma exbranumes'ário- NA', STA. CAT'ARINA, RIO GRANDE DO SUL e in-.'
. "Gustavo Richard" de Itou- mensalista, exercer, na Es- terior do, Estado> de SÃO PAULO�

. '.

PORTAmO DO DIA 12 DE l'na�a Central, no distrito ,eJH COla mista "Lúcio Esteves" �ó interessam pessoas, que já tenham vi�ado.JULHO DE 1946. Séde), para as<;inar-se ANA de Itoupavn Alta, no distri- Oferecemos boas condições.'
.

. ALVES DIAS em virtude de to da Séde, :1 Iuncã-, de Pr- Ofertas e Infcrmações, pesscalmente oU DOr carta
O Prefeito Municipal de ter contraído matrimonio , fessor ref'erencia VII, da T. escrita de prõpri(}' punho, acompanhada de fOÚ)O'ráfia e

Blumenau Resolve, N. 1\'1. respectiva, cciad« pe referencias á LABORATO'RIO & FARMA'CIA
b

ODIN
CONCEDER LICENÇA lo,pecréto n:O iH, de 27 de S/A - Caixa postai 36 em Blumenau, Estado/di) Sta. Cà�

Novembro de l!i45.
.

tarln�.
.

GERMANO BEDUSCHI .-'.. _,;;'.�;. - - -- --'- --�-------'-"'-'--'--

Prefeitura
PORTARIA DO DIA 5 DE

JULHO DE 1946.

o Prefeito Municipal de
Brurnenau Resolve,

ADMITIR:

, CONCEDER LICENCA
De acordo com o art? 37,

De ace-do com o artO 163, do decrete-lei n021, de 22 de
do decréto-tei nO 700, de 28 OutubrO de 1945,
de On!llhr') de 1942, . A Ana Alves Dias, que ex

A Tr3CiJla Pinto Henri- cerca a função. pde Profcs
que Rnl1cQgl1o, ocupante do SOl.", referencia VII (Escola'
carsro de Professcr Não Ti" mista "Gustavo Richard" de
tulado padrão D, extinta; Itôupuva Central, 11.0 distá
quando Vfl<1<)r, do Ouadro to da Séde), denoventa (90)
Unico do Município (Escola dias, com vencimento, ínte
misto "Pereira de Oliveira" gral, a contar de dia 23 de
de Vale do Selke, no. distri Abril do corrente ano.
to de Rió do Testo), de no- GERMANO BEDUSCHI
venta (90) dias, COm venci
mento íntecrat, a contar do
dia 4 de Julho do corrente
ana.

Prefeito Municipal.

PORTARlA .DO DIA 2 DE
JULHO DE 1946.

O Prefeito Municipal de,
Btumenau Resolve,

ADMITIR:
De acordo com o artigo. 70

do decréto-Iai r�o 21, de 22
de Outubro de 1945,·'

.João Ehiert para, como
extra numerár-io-mensatlsta,
exercer .na Escola mista"AI
mirante Barroso" de Testo
Rêga, no distrito de Rio do

O Prefeito Municipal de Testo, a função. de Prof'es-
Blumenau Resolve, SOr, referenc.ar VII, da T.

N. M. respectiva, criada pe
CONCEDER DISPENSA: . lo Decréto nO 1ô, de 27 de No
De acordo com o art? 7°, vernhre de 1945..

do decrete-tet na 21, de 22 GERMANO BEDUSCHI
O Prefeito Municipal de de Outubro de 1945, I Pr_efeito Municipal ,

Blumenau Resolve,

GER�rA:Kro BEDUSCHI
.

Prefeito Municipal.

.Prefeito Municipal

PORTARIA DO DIA 1° DE
JULHO DE 1946.

;PORTARIA DO DIA 2 DE
JULHO DE 1946.

.. :.

DISPENSAR: .

O",ríverSaría WillCt"diogDe acordo com o artO 70,
do decreto-lei nO 21, de 22
de Outubro de .1945,. A Ourivesaria Willerding á Rua 15 de Novembro
Edmundo Silveira de Sou N° 1340, comunica a eua distinta freguezáa, .que acaba

za que. COmo extra numerá.
ne receber um vartade, so-timento de objétos para pre-

. ��ntes em nrata boltvíana, metal cromado. vidros. leló-re-mensalista exercia ás fun �lOS despertiWdores, canetas tinteiros, lapiseIras. etc ...ções de Desenhista, referen
da XVI.

GERMANO BEDUSCHC
Prefeito Municipal. M.".,'.' ,.a..·.·.· q..... U.,.,·i na...8 ..B·I u-PORTARIA DO DIA 5 DE

oJ�:::'�:'::�al - 1: m en..
au�nses Ltd,Blumenau Resolve.

ADMITIR :

De acordo com o art? 70
do decreto-le in? 21, de 22
de Outubro de 1945,
Manoel Moes para, como

extranumerário-mensalista,
exercer, na Diretoria de 0-

Pre�isamos da mecanicos
ajustadores.,

se anualmente na Amézíca do Norte.

Pacamos bons salario§. \
Um filme electrisante da Fóx t ,

1!:9
E ainda; PARAMOUNT JORNAL e

I CIONAL.Rua 5 de Novembro1' 1131. ENTRADAS DO GOSruME.

25 d �6
_.

. Empregado .:

CQm prática de armazém, de preferencía �ue .aiba
dirigir, e que seja 'relacionado� encontra colocação ·de -fu- :,

'i�It'r�. ,tndí*eJ.1lSáveI carresen't<i.r boàrg �efeten�ia1s. -i •• ,.:' ;." <

TRANSPORTE RISTAKS: A. '�Rüa São Pau!",; 20, '
,

"","

-

" "'.,0" .: .c_ '_' ,"

Uma sala ,para escritório e depôsít« de merea
dcrias, de pref'erencia na irua 15 de Novembro .

De mais informações poderão ser obtidas com Men
ke & Ulmann - Telefone 13.42 - Blumenauc.:

PreClsa"se
SENHORA OU MOÇA
PAR� CARGO DE CONFIANÇA
lnfol'ma_tôlej; Só p�oaJmen,te com LAHU.KATU'

RIO ODIN S. A .

Rua 15 de Novembro N° 748 'em Bíumenau ,

Verde"se
:l. eamínhão OPF;L-BLITZ· 3,6 typo 1939 em per

feito estado dê conservação bem como um Brande Stock
de peças a'lcess.órios. VIer, e tratar com a:

.

AU'l'q-V,lAvAO KLu'n, HtMAU:S

ALAMEI)'A·.'DUQUE DE· CAXIAS NIJ 6
FONE; - 1410

,.;.- ..

CI-NE BUSeH
SÉXTA FEIRA - DIA 26 ás 8 HORAS

o SENSACIONAL FILM DE Co.RRID.ry:S
TOMO'VEIS: ,. i "". "

IA P 'ISTA: DA' 1\-1 O R T E

Dt: AU-

Entrelaçado em um lindo -omarice, veremos neste
filme as celebres corridas de automóveis que realizam-

Compí. NA-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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25 TabajaraTenis Clube 25
TEATR'O CARLOS GOMES

Está S{lC;�': ",i.;� tem a qUe fará réalísar nos sa ões Os JAZZES: Vra Clube (Fi.,honra de C(,·"\�ilar seus as- do teatro, com inicio ás 21 ríanópoíís) e 32° B. C.�.{)ciados e Ex;: as Famílias horas. MESAS COM O ZELA-bem como Os da 8ededade DOH, a partir do dia 25.Carlos Gomes, para o baile i\,brllhantarão as dansas TRAJE DE PASSEIO.

PA. t«:""ct..-ieil'a rOdada
doa';, �i go proxarno

do certame elebedeano reunira,
no campo da A lameda aio iíralléo

Palmeira Carlos Re ux
tante diferente da que apre -------'-----
sentou por ocasião do torneio OLIMPICO 6 x São LOU-
inicio, o que equivale a di- RENÇO 2
zer que virá bastante refor ,Jf
çado e disposto a manter-se I Em nossa edição deante
firme na tabela sem perda i ontem, saiu incluso na Íloht
de pontos. referente ao jogo Olirnnicn

x SZo Lourenço, a vitóri; dóE'COS DO JOGO PALMEI- primeiro por 7 a 0, ouando�AS x GUARANI', na realidade foi de 6 a 2,
cujos artilheiros para o alvL

, . �or um la?s? de revisão, I 'rubro foram: Bnde (3), Rri
C 1 P h

deixou de sarr incluso na no to Braulio. e Nandínhó. -leu
.

O égio . Qrt enon �a referente ao j�gopa]mei-I do sido aindfl. anulados h�!-:
O F I C I A LII Z A O O TaS x Guarani, Os artilheiros t�ntos de BOde, consideradosRua Comendador Arvujo .. 176 - Fone. 1192 -_ Curitiba

da tar.de, no qual venceu :01 como ),egitimos.Diretor: .,- Dr. luis Aníbal Calderari Patmeirag POr 7 á 0, às quars i
,

... .... _c�i.. ........
Interuató --:- S�mi-Exfe:nato e Externatc f�ram:os seg�intes: Teiiei-!o BOTAFOGO Qü$It o.CURSOS - Primário, Pre":Gin;;sial - Ginasial Cien-

rinha (8) Rene (2), Augusto' CELEBRE ATACANTE ....·f· E d b •.. e Meireles.
ARGE·NTINO MORE· '..

ti lCO -r-- .xarm de admissão em -zern ro e teverreuo
-

,

A,' ; - lJIURNAS e NOTUNAS .. O GUAIlANI J()GARÁ' DO NO.pl-l1a ambos os StXOS .... .. P.ç>tm prospectos MINGO EM: POMERO-
'

-----�-�'---�--
DE' .RIO, 23 (Meridional) - O

Botafogs está realmente in,
A outra partida da próxí teressad« em conseguir o em

ma rodada será travada en préstimo do célebre atacan
,tre o Guarani c o São Lou- te argentino Moreno.' Nese,; renço, em Pome-ede. A equi sentido, Q alvi-negro telegra
! pe bugrina, após o seu insu fou ao seu representante em
\ cesso de domingo passado Buenos, Air�; Sr. Alfonso.
I frente ao Palmeiras, está dis Doce, pedindo sua' interfe
; posta a não mais ceder pon rencia no caso' e em face da
I tos a quem quer que seja as respósta recebida, tetegra-
: pirando assim uma boa co Iou ao clubeEspanha do Mé
! locação na tabela de classi- xice, ao qual Moreno esta-
, Iicação, . va ligado. '

lNT}!;N�A EXP}!;CTATIVA EM TORNO DESSE GRAN
DE CHOQUE INTERl\'IUNICIPAL

esmeraldino f�cotl confirma
do com o seu espetacular
triunfo de domingo passado
frente aO Guarani, mesmo

jogando sem <i concurso de
.eu afamado pivot Emilio,
que domingo reaparecerá ,

Por sua vez, o Carlos He
naux 'apresentará, ao que
soubemos, ema t::quipe has-

Prosseguindo na disputa dos a presentar uma grandio
do certame elebedeano, de- sa espetaculo, disputando o

. frontar-se-ãe domingo no terreno palmo a palmo, da

�r campe da Alameda Ri� Bran do Q equilibrio de forças
co, as equipes dQ Palmeiras que PÔr certo ha de impe
e do C. A. Caríos Renaux, 'rar nesse grande duelo. O
Esse prélio vem despertan- poderio e eficiencia do onze

do, como é natural intensa
expectativa, dadas as exce

lentes condições tecnícas de
ambos os contendores, que
traduzem duas das maiores
forças disputantes do atual
certame e Por Iseo mesmo,
dois dos mais credenciados
ecncurrentes ao titulo mâxi
mo do certame.
Palmeiras e Carlos Re

nanx, estão assim credencia

�!l"""""""""�'E2�."""""�IZSI 4

Emr r 8 z a Sul Brasileira
!

Et t'o b·
-

A.� t . I ..
'

',..�ue .. 18 11Cl· aus I I

Matrl2 :. JOI':lville
(SOB ADMINISTRÂ:Ç�O DO GOVERNO FEDER \1.)

Para a. Dt)igSd dlstiaC-.4·, frel,uesía ma ti'
t:e:.1\ioit .:�..... e�tqq.lIe:

Uma linha completa de MOTORES nacionJlis e estrangeiros de aua e bai
rxa rotação, de 1 a !l7 HP, para. 220;380, Volts. 50/60 ciclos.
2 MOTORES marca GRAMME, dJ3. 97 BP, 470 retações. por minuto 220

Volts. 50 cid....I
Aparelbos de Dledição

BOMHAS para U60. dOm�c(), e fins industriais: Marca HAUPT. rotati
vas" conjugadas com motores menefâsíeo, li.! HP, Marca LI
LA, com válvula elevadora acionados POJ motcreg tr:fásicGS de 1
UP, servindo até 50 metros de profundidade. .

Artigos elétricos para o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.
MATERIA:L ��RICO em geral para iJll;Ía}açõl'!. J« ln 1 força de qual-

quer capacidade '

i;;: O Oti ITIpt�CQ. en
tltrentará O Av.a í;:! c.":; ."

•......." ..

p r o XIm« se-.

I' &� !f':i��?f:f����iCn , 00•.
xima segunda-feira, feriado! limpice, lhe será, toilúl\·Ía.,
um grande snccntre amísto

I
um adversá-o á altura, pro

',80 intermunicipal, o qual pido a lutar de igl:lUI peru,
reune as fortes esquaffrões igual, o que nos faz preverdo Olímpico e do Avai, da um hélissirno espetácul«.
capital do Estado. Essa par
tida, sem duvida, atrairá ao

estadio da Alameda uma

grande assistencia, ávida por D a r d r n e on·
presenciar a exibição em

em perfeit.:, eStado �e C(lUjI nossos gramados, aPÓs tanto
'tempo, do famoso onze de
'Adolfinho, que' sempre tem
deixado patente a sua gran

'ne
I

!ervacão.
Ger�ano Jahn, 1-º��r<iS
M. Rio do Su�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



os ENTENDIMENTOS POLITICOS NA OPINIÃO DO
SR. HEITOR BELTRÃO

RIO, 24 (Meridional)
Falando á imprensa, o' sr ,

Heitor Beltrão, representante
da U. D.N. aqui, teceu ten

gos comentados em torno
do,; entendimentos politicas a

Iualmente em curso, frisan
do que não tratavaea �r(}
pridmente de acordo. De
pois de dizer que o acordo
"Só era feito quando duas cOr

rentes divergentes encontram
uma formula conciliatória,
acentuou: .o« a U. D. N.

"

por si p-epría, não queria
nern quer nada do governo,
nem com Q governo inquieta
se apenas com (1 Brasil e pe
lo Brasil, cu in c,t!'lrlo de ex

trema 1!ravidade f'mmceira
e social, dentro ou fõra do
pais. só não estão vendo os

t.:om o estomago lcheio !!

Porque não sabe comer
certe ! Adicione diar-iamen
te ás suas refeições COM
PLEXAL - complemento
alimentar que fornece 110 seu

organ'sm6 as quantidades
exatas de vitaminas e sais
mlIle,ais que ele necessita.

TOME,HOJE MESMO

COMPLEXAL
LiUA .HLÜMENAUJSNl:;JS

DE DESPORTOS
(Departamenta Atlético)

'AVISO

�..

"O Bras'! ,i1G [;CU memento
não com:�'o:'l:a mais esse al
deísmo, por 28$0 foram condu

inconscientes, os inaptos, os 'zidos dos altos cargos e uos

superficiais de má fé e os to -chaves ou neles manti,
inimigos da. pátria, qus é das var-ias pessens !!1cxpre,arrnstada á penuda de um

sivas OU irremedlave'menieambiente de incertezas, acres comprometfdas cem a opiniãcentando: "O rrueremism., e publica. Concluindo adían
o Getulisms Iegaram-nos to- tou: «Agora parece que odos as misérias materías., general Dutra quer adotar :1intelectuais e sociais e ntn- cirurgia indispensavel e ur
gueu mais acredita na s:nce gente e esse pensameutoridade das figuras oficiais e' .

d U D N 1colnci '

e C0l11 a .

"

. � ( e
ha razão para isso". O Sr.
Heitor Beltrão ressalta o cep
Vcismo do povo em face do.
�overnos e após demonstrar
oue o presidente Dutra, de
Iníc'o, pensou na possibili
dade de poder �'1Vernar con
ira Os partidos, acrescenta:

acordo, pn:s com as incidenci
as de mutua compreensão,
pois. os udnistas foram o

mercado nearo da cupides
dessa fe'ra de ambkões, em E)

, •
• ii..:;'que desejam apenas. desIn-- i ir::

teres. adamente, qUe o Era!;sÜ recupere �e"
-,»

I

.í
Orgão dos "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

ANO IV - Caixa Postal, 38 '-,-'-" NUMERO, 717 .

STA. CATARINA - Blume au 25 de Julho de 1<1,16

DE ARTE
NUM UNICO EqPETACULO; CARLO BUTI CANTA·
RA' HOJE �O PALCO DO C I N E BUS C H

E' enorme a aniedade rer
sante por, parte do' pubsco
hlumenauense em torno do
uníce espetacu lo que Q con,
sagrado cantor italiano Car
Io Buti apresentará hoje no

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

No pal�o do
C1NE BUSCO

u
(a võz de ouro') consagra
do como o maior c1l!l1:tnr
ita nano, �ntando pela
"prtmerra vez no 17;rasl!.

CARLO BUTI cantará
para o nubl'ce hlumenau
ense num unrco espeta ...

cuIo. Apresentação de ma-

gnifico "show".
MUSICA! ALEGRIA!
RITMO! ARTE! LU
XO! ELEGANCIA!

, O� adrniradores da arte p:-l
palco do Cine Busch , Prova dórica ao visitarem a ex- �

O Departamento Atlético evidente do cue afirmanes é pcsiç,ão de pinturas do nistor :
<la L. B. D., convida todos o fáto da grãndc procura de Udo Rnoff, instalada ontem
qs atlétas de Blunienau para ingressos,:na hitheteri-, do no sagnãe do Teatro Carlos
� primeiro treino em conjun Cine Buseh, I,) que evidente-, Gomes, serão unanices em

�, 'que se. fará' realizar no mente vem demonstrar 'que elogiar o taient., artisüco do
próxíms dia 13 (quarta-fei o celebre lenos peninsular te seu autor, pois, os quadros
ra), das 16 horas em diante: rá uma expressiva consagra e aquarélag do Udo Knoff,sob a sua direção técnica, no; ção em Blumenau, onde os trad�zem um espetacu:e de
c.ampo do Grémio Esportivo i meios culturais-artísticos sa encantamento e viva emoção
Olimpico gentílments, cedi- bem dar valor aos méritos artisticas, cujos trabalhos a
do pOr esse clube. dos graudes artistas que nos primorados exprimem o tem
Outrossim, avisa aos inte-" 'visitarar. 'peramento e o b<>m gosto do

ressados que esse treino SeI:-:- pintor, qUe transporta para a
virá de prep5.rativos para á

,

E Q nosso publico terá a téla, com, tohas as nuances

1Seleção de' Blumenau' na. feliz oportunidade de ouvir e matrizes da natureza, a aI
"Competição ,Livre de AtIe., a vóz de ouro de CarIo Bu- llla v!va e o Sf!nt:ment(\ dos I'tismo", masculina-feminina ti graças a iniciativa da Ed� motivos que o inspiraram. A'
infauto-juvenil, a ser reali- pr�za' A. P. Limpo de A- exposiçiio de Udo Knoff com
zad:i, nos, dias 3 c 4: de Agos breu, que promove atualmen põe-se de panoramas bl'asi
to próximo, em Florianópo- te uma trjunfal tournée a1'- leiros, como da Ilha Grande
liso . füstica pelo sul do pais, apre Praias do Paraná e, camposBlumenau, 19 de Julho I sentando um magnifico "50- em Sasta Catarina, estando
de 194(}. ,

- hw". CarIo Bufi, estamos cer a mesma aberL'l até o dia 4
-Dep. Atlético da L. B.I tos logrará mais, UU1 retum- de Agosto, das 16 ás 22 ho-
D. i,bante éxiló' COIÍl ti seu �spe-. ras.

o DIRETOR DOS CORREI
OS DA PALESTINA
,FOI VITIMA DA EX- ., Uma motocííleta Zundapp

, PLOSÃO, ,
9 H P completamente re

i Londrés 22 '·(United) - Em formada, a tratar na meca-I • " '
,

! despacho de Jerusalem, a nicaria �. Marineusa - Rua
taculs de hoje á noite no

'I EX,Ch,ange Telegraph amrn- 7 de Setembro ao lado da
Cine Busch.' d�u esta: noite que entre Maternidade.

x x x '

as vitimas da explosão no ho ------�-----

EXPOSIÇÃO ,DE PINTU" : tel "reng David", figu,ra o Cerreics da Palestina, contan
RAS DE UDQ KNOFF, sr Kennedy, diretor dos do 53 anos de idade.

L

cantor

ita!jaoo

V ("I'd��eil",i

"bí'inlb �%,

.llom'ic ,�U
em

6.hJmenau

VENDE-SE

Convite
Realiz3ndo-"'l" ro próximo dia 28, doningo á" 21 ht?
ra'. nos amplos Salões do Carlos .9'0rr·s: :uma ,1 m

mada soir ée oferf(�ida pelo TabaJa:a Tem.s CI�\b á
cáravana do Lira Tr nis Club de Flnrianopolis, ficr m
convicl� d 8, todos os assoei. dos do Carlos Gome s e

Ame rica para assistirem à mesma.

Abrilhanhl'ão as dans a s os afinados con�untos do
Lira di' Florianopolis f' do 32 B C des!a cldad:,
As mesas podem SI;!T procuradas com os.s�s. Arão Re
b-llo, Luiz NOVAr" Stotz e Werner GatO! e, tambem,
no Teatro Carlos Oomr s.

Um automóvel Chevrolet, 42 e mestado de novo

(20 mil quilométros); Uma motocicleta Zuendapp de 'i

H. P. em: perfeito estado.
Ver e tratar na Cia. Jensen, Agr. Ind,. e Co

ITOUPAVA CENTRAL.mércio.

P�ocura ..se

Um funcionario de responsabilidade (!,ue, scüba

trabalhar independentemente, p3!ra cuidar de um escri

tório de representações, devendo ,estal:' apto a fazer to:
dos OS serviçOs de escritório, inclusive CORRESPONDEN
CIA e ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS COMERCIAIS.

paga·se bam ordenado.

Os interessados queiram dirigi<r-se por ESCR]TO
á Caixa Postal, 163 - BLUMENAU.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




