
A cmse de···-fransportes
ebilita a econom.ia do
ale .do I tajai Turquia resist rá

.qu� se ocho estagncda por falta de

meios de trcnspôrres, cujas consequen Ibre os
cios funésrcs vão debilitando a vi- I

"' -

do cconomico de 11"70 vasta e fértill § ltecfare",'ão do Estado,

#'

as
.

:
.

.

exigenCIQS russas
,

I

A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO EXIGE PONOERAÇÃO E SENSO

'�ESPONSA BIUDADE

apoio incondicional de todos os cios

ses sociais do Vale da Itojoí, por se

trotar de um movimento de caráter

A atitude desassombrada assumi- -ie que estiverem imbuídos aqueles estritamente relvindiccdor e que tra

da pelos representcnres das dos- homens de negócios, reivindicando duz o espirita despretencioso, de e

ses conservcdorcs no memorcvel con; as mais justas aspirações em provei levedo alcance social e de objetivos
clave dos Associações Comerciais e 'to dos interesses coletivos, A inicia- construtivos, Os resuírcdos dos tro

Indústriais do Vale do Itajo,í e La- tive dos classes conservadoras, da bolhes o que degurarn os cangressis

9125, reclísado dia 5 do corrente nés- : mais prpspern e rica região produto tas vieram !,o3cti'/ar c visivel deco

ta ciécde ,constitue umc afirmação TO do Estado não pedia deixar de ;Jenci:; que ndcmina nos setores

eloquente dos propósitos patrióticos merecer os aplausos unonimes e o e:on::,,,iCú5 ,!" VGle do ltcjc], resul

DE

E' O QUE ASSEVERA UM EDITO 'RI,Al' DO "NEW 'iORK TIMES"

Nova Iorque, 14 iUnitedl - A; ':ork Ti;"",;", ocresccntcndo ; ". A
Turquia resistirá, até a ultima ex- I Tl'rG!:io clei:"iria rle ser nação 50'

tremidade ,aos pedidos soviéticos pa E;:;;,'!rana se permitisse r:. potencio es

ro o contróle conjunto dos Dordoné- �rnngci;o estebelecer bases milite

los - escreve em cditoricl o "New res em seu sélo".

I tnr:te da s;h!·�ça!) o ouc ficou expós
-------------------------'----- I ta a prcduçêo egrkala e industrial, BOlDbas voadoras 50"

territorlos da
l!íinalDarca

ESTOCOLMO, H (United) - ln- (Foi ossinnlcde no ar.úe de ontem 0-

cipios pondercveis' e razões fundo- !
t
,-

I d d dicocôcs não c'J"firrncdcs dão conte I bre o territorio do D"amorco a apo-

D', HONO�"TO -louJ:LIN {O'rga-o dos D',':;'·,.."",.o, Associcdos! men ors, os casses conservo oras so ,

.

1 ••

'Ire, 'r: I.R. IV'�

1c,"UlJFRO" 7"2' t
' '

"d
I de-que outra bomba voadora - a ricão de bombcs-vocdcrcs . O Ylgl.Cl'

ANO IV CAIXA POSTAL, 38 J', 1'Il_ "quo ro mumcrpros rcunr os em

OS-I'
! •

_
secunde nestes ultimas noites -; noturno Briond Jessen, de Jutlcndlc

ST \ r
.. ,�"+n,,.r,'�o Blumencu Quinte feire 15 de ',"osto de 1946 (Continue no "'-. "J
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/.\1, paolnO cruzou os ceus, nas VIZinhanças da i OCidental, aS5111<:lo,1 um dos petor-

capital suéce . As informações á res; dos ,durante a noite. A propósito de

Os resto� dp Mussolin I foram rerll
ocitc coindd�� (om, todos os no,darou que o bomb-:l apresentava (3

,

III' ""'"
,

. ,
.' :'icios e descrições feitas logo de- j formo de um longo charuto, com

'

..�� '!. ��,�,riII ft� II eI a s aut.'"'''�dade!ll!:! eois 00 cporecimento das primei-: ur.:� ccude de igniçir�: ,Em Stocolmc

....�Jl1i�1.. ,,. ;., . UVt:iJ '$;� . .I. � -cs bombos _ foguetes que cru- I o Dagens Neyhel�r informou que

zurn motecritor io suéco . I o bomba, fora cbservcdo sobre a i-

OS PADRES ZUKA t PARINI AGi) fCJS DE RECONSTITUIR O' PAR pouda ser facilmente reconhecido; I !h<l de Scltee, no costa sudéste da
'TIDO ;:g':iSTA

.: nntQr!!lme�te l!e!Cl cedirmação do COPENHAGUE, 14 (Unítedl -:-! o!:'�ia de '!<arl;;kroll,�,

Dentro de um pVG:;roma de prin-

mos de saudação, e apoio enviados

pelo secretario gernl do Partido Co

munista ingles Arr; Pallil' e da conhe

cida dirigente. espo'lhola Dolores Lo

o cambio negro do tri
go em Porto Aleg r e

'---- -! C:J�!,a cr..:miana� 'c)f.1e �!Ó.i{t;l mostro os
CONS1:'ESSO DO L\PTIDO COMU-! MILA-O 14 'Un,·to_dl. - O co'frp' , _ .. ,

, \ - r:�ç0� na cneruçuc te�_to para a ex-
�!!STA

,

ARGENTINO I contendo os restos de Mussolini foi trocõo do cerebro, qt\e; como sabe-
Buenos Aires, 14 W!1itedl. - r�-I'Qbérto esta manhã no necrotério de 'se, foi enviado pcrn es Estados U"i

olisQu-:e o sessiío, illc"gural do 11, Mil;;!}, �o presença ao Procurados G<l
• dos, .onde é estudcdo pelas sobios ,

Congresso do Portido C:omunrst:J l.. \' Republica
e

.outras
altas autorida- 1'0, "od-es L-u�(] e

r.
,- .' "

f f'
.

_ �' . :'. t.. t-' � I-� rOrInI oram o 1-

gentmo, no prese ..ça dos delell:V- ,- ;""õ Wle procederam oftciOlmente o j clalmente acusados dll, tentativo de
do P�,r-'�� Corn\",ista de varias poí- reconhecimento dos c'espojos, Os res,' reconstituição da partido fascista e'
ses americanos, entr", os quais o Bra- 'tos unstilados estavam em estad�; foram recolhidos ó prisão de Sõo
sil, Uruguai, Chile e Cubo: Duran- de decomposição, mos, ainda assim I Vittore, onde aguardarão procésso,
te o c"':"! 1:1ram lidas cartas e telera

A FARINHA FOI APREENDIDA PE LA POLICIA E DISTRIBÍJIDA A

.POPUL AÇÃO

o fas�íJmn; desviou a ItaUa
m \0110 clemlCl'lttcl

PORT OALEGRE, H, (Meridionaf) I dos trofico'ntes, para São P<7ulo, on
- Foram apreendido�, apas varias de os especuladores conseguem pre

diligencias do POlic;,a,. alguma: deze.1 ços astronomic.os, A pcl;c!!J, entretan
nas de socos de farinha de trigo aos to ,persegue imp!aeov",lmente 05 tro

traficantes do mercado nero" que i fico�tes, ,A, farinb_ opreendido se�ó
guardevom ° produto em casebres' vendido a populaçG�. pelo preço da
bem disfarçados, A farinha_ estava I.tabéla ,.

.

sendo levada, seg 1111do declara"ões

Passionara, secretaria geral do Par I SANTIAGO DO CHILE 14 (U '

! ' �': :m!Jrensa, declarou qur. os uaíses lati
tido Comunista, "'ted) - O conde "forzo, falando a no-americanos u d

-,

'fi'
'

"-_____________________________
' o eroo ln Ulr na,

I Conferencia de Pa-is no sentido de

I q�e �ão, se_i.om arrebotódas. as colo
nlas Italianas, pore'11 13 Italia é uma

BancoM'1rcantil de SantaCatarina S. A. ::�:�:: :e h�:�:�:; :/::::�!: �:
(Em organisação)

Aviso

just-ica", AcrescenioQ que: realizava
uma excursão pelos países america-

Chamamos a especial atenção aos senhores I nos, em defcza da I'O� iu�to poro o

acionistas P. dos ;nteress�dos, que se encontram
I
<ell país "apesar do f(l�cismo ter des Iem poder dos, fundador�s as listas para 0;:1 U _I· ;����co� tradiciono! ccniinho clemo-,

mento de capItal de aCOido com que fôra deter- ;

_,u, - , ,

rnin,ado em Assemb�eia Geral, realizaofa em 121 ;ALECEU o FA-MOSO -;SCRIT�-;,
de Junho do corrente ano. ! G. WElles

.

Cabe aos antigos acionistas o dir�pl) d::'
subscreverem ei.ncoenta ror cenÍo (SG c/ ,) do I LONDRES, 14 tUnitedl - Fale-

. aumento do capItal. ,ceI! hoje em suo I'C,:Ô(,l1tio, aqui, o

Blumenau, 12 de agosto de 1946 I es�oitor britonico I�. G, Welles:
() Id· hA: II· l'

O Toledmel1to, de Wdles, que ho
swa O InOe mann ,," h d d d

A
'

,

C€HO rempo \'In \l po ecen o e

menco St<lmm sério el1fermid�de ,0Cloreu ás 16,J5
-fundadores Í!"ms de hoje,

Dríigaria B PRrmaciaCatarinens� .
F i I i a I BLUMEf-IÁU

Ruo 15 'de Novem'lro !lo, 508

o mais variado estoque no Estado I
� �

�

I
rERFUMAW:� I

"""""""'.....="""""""'-"""""""',._""""'"..=..._.......í ..""""""'-'__.........;..,.......,;".;;.1

PRODUTOS FARMACWT!CO'

ARTIGOS r.Et-:TA'R10S
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A crlle de
(Conclusão � ",im,rirCl pá9in) i lteunidos conclave Associações Co- Ihentes
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c
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... ( _�c�js. Indústr.i.O.iS
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õ
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. j
inerciais Indústriei�,Blu,!,e�: Ria cIa_ SOClCl'lS. vem conrrtbuindu e"jltaIClI, RIO do. Sul a laves,. I.çao Impostos. Esperamos (I'" I '.

sembleía, estudtual�, com especial I do Sul, Lages e Italol. ptlncl.... %(1- cesser navios aportam, Itajaí. NC.; '.)t x x I .ómlci 'dlifunte gue...a foram
.

c !_
carinho, varias problemas que se a- .

nas produtoras Santa Catarilla ope- Sflnda possiyel remover prontamente 1 trai40s _o hiates com, cêréa ci$;o
cham ligados á situa<:iio anormal que: lamas Vossencia afim remover ex- impasse apelomos Vossencie sentido DExcelentissimo Senhor Almirante [mil. ronelado$ mnNçu cQlôs,de,'ailb
se esboça, ante as perspectivas de! cessivo rigor. Capitania Porta ltajaí não permitir éscalo Itajoí navios que Jorge Dodsworth kAartins - Ri. d8 rVossencia ctendendo anhelo t+
um colapso poro a vida economica: sentido permitir carregamento con- trazendo cargo já esl'OSSOS dos portos Janeiro. <'�"5se" ).-;,,,i3,

e indústrial e, em face: das drcuns I vez minorado situação aflitiva folte de Santos e 'Rio sigGm sem levar cor Congregados' convenção Assoda- Respeit,osamente.
toncias OS defeodos resolveram piei, condutores maritiíno�. lnformambs 90S (I Florianopolis pera abarrotar re ·;ce:; Comz'r!ois I t<ljaí, Rio do Sul, . !rnesto S�odieck Junior - PrÍ!si-

t�ar provi��ncias junto 00 governo I Vossencia que noS5.)5 n�vi.os .apeza, torno' norte ,evitando assim prejui- Lages e I!!umenau ro.·resentando cios .;.;1)';"" ,:" .. ,:1,- '" A1�(JeiQçÕes Comcr�
federal, dirigindo telegramas, dos Iterem gradativamente dlmmuldo �r zos evidentes produlos exportcção ses prv(i;.. rcras maior e mais pl"Óspe "ciciis Indústriais, Blume�alr, Itajó',
qUais destacamos ,�seguintes, de regomentos cerca, d(;% por cento ern nosso zone. Contaf'do patriótico a- ra %OnO Estado Sonla Catarina epe- Rio do 5u" e Lages"
teor seguinte: "da são continuamente multad•. se paio Vossencia

" esperamos conf'ian lamas Vl)s�p.ncia sentido instruir C.- x x x

sujeitos vexame publico descarregam fes solução urgente. pitania Porto Itajàí permitir corre-
;

,Evidentemente, a !jrovidade do si-

Amaral, parte cenvez por exigencia Copita- Respeitosamente gomento convez embarcações .mcde! ,'tuação' exige. ponderação e, sobretu

Mercen-I.nia apezar drstribui:ãa p�a�Q feito, Ernesto StOd.ieck Junio� -

Presi:r "" �erradas congestionando. porta do, senso de responscbilidcde,» por

atrQYe% sua Delega!:":) ItoJol. Seme dente Conclave das ASSOCiações Co- Halal bem como tambores vazIos de quanto a estabilida:.!e
.

e o equilibrio
--�-' cujo devoluçóo depende fomecimeil tia nesse base eco remlce - ogriclfl

• to g,azolina oleo indispensaveis trens tíira' e indústria - está sofrendo .sen

porte. Esclarecendo participamos 'siv",1 declínio. Diante de -$ituação'
Vossencio já dez navios na m�iorio 'ciiótico por' que <ltr�vessom os das

registrados Sa-;'tos seircm do nos- ses consertôdoros do Vale, do !tojof.
so porto escoadouro Itajaí sem eer- 'cabe �os. pocleres P&lbllcos e,!,itar �i
regomento olgu,; exclusivamente de or descalabro, tomando rnedidcs. co
vida intransigencia Capitania não pons de solucionar e angustioso 'pro ..•.
permitindo carregamento eenvez co blema de .trenspertos �errOyiari05;
mo até então. Referidos hiates Su- fodovarios �. marrtimos,

.

,

maré, Monte Castelo, Goiano Estrel ..

Ia e Capichaba abarrotaram porto
mais distante ou $cja florian6polis
onde Capitania permite corregamen

t9 ,convex ,.Alem disso Capitão Porto

obrigo descarregamento parciais em

bo.ques autarisodos Comissão Ma

rinha Mercante, suieitanda agentes
armadores vexame .publico e multa.

Tais medidas redundam prejui%o to

talidade população debilitando eco

,nomica-financeiramente t-odo ':zono

"Comandanté Augusto
Peixoto - DD. Pte5idente
do - Rio de. Jl'llIe:ir•.

..

Pesa quasi 4 quilos
'e não ,houve complicações!

'i

AGORA que a Sra; espera ° seu tão almejado filhinho,
prepare-se cônvenientemenre pal'a poder ouvir igual
afirmaçãO: 1�dça, <l ex<,mplo de m-lhare, de mães
felizes, um traUmell10 racional (0111 Gra vidin.1, para
evitai' conlplicações e ter U.l1 b�bê sadio e fOl te,
GràviJrn;_{cprep.\ra o seu org, nimlO p.ICl o grande
momento,' fortalece o e as'egun um ,deitamentO

'

farto para p' o;.'orcio[lar ao ,t li f JilÍ' dlO um

desenvolvi lIento norlna!. Re.orra a Gravidina para
ter um parto fdiz e emsulte o s� u mediCO corn
regularid,lde. :-.. -

'�I',.odH!O d( 'laboT.:1to."ia t óe;Itifi�1-1rr:CfII( r!�lbordd(J,
Grj.1',-:i..!in�2 é o T='me-;o fom;:flJ7..';.!.ia !N) !J'C,"'7.lTO elo

f;"

tlrK(.J!1Úmo ( p�1ril "Jitsp' .ir :.:al!d� t Tolw';f(L 010 HU

_.�ebê. C;!i�'/�dc fi.f de UE! 1. i.:JJ - .�l6()r..t - f .iJ.' ç;..��rli:i.r(.1.

•

a eCODO·iDj a.•...'. - � ."".

.1!i4Jé!�J1'�,?c

"ANação'S-
Órgão dos

"Diários AssoCiados"
,

'

O presente formato é. de
emergêrrclà ,énqúanto- fgr'
instalada a .rotoplana ad
quírída do antigo jornaL
"Der Urwaldsboofe", cujas
px:ovidenciás estão sendo ..

tomadas.
' ... '

vo� para
!f;j"'"

Temos á vendá dàs segaintes taç4ls: (o1to seleçqo)

RHOOES .•..••...... , ...

PLYMOUTH BRANCA
PLYMOUTH BARRADA
LlGHT ,SUSSEX

'

dx.
dx..
dz.
d%••

Cr$
Cr$
Cr$
CI$

50,00
50,00
50,00
60,00

.
Pedidos acompanhados de chê ques ou vales postais á GRANJA

SILVIA. .
.

, CaixG Postal, 35 - SRUSQUE - Sto. Cotarino.

MANTOS E VfiSTIDOS
de lã, por preços de lIQUIÚÁÇA:O !

'

o. .

'.

C O R T I N A O O 5 F.l NOS

O melhor sortimento na praça 1
O· _,..,......_..,....,

CARINHOS PARACRIA\\(ÇAS
peros preços antigos !

o

T O C A c DISCO S ; completos <:$ 680,00
A C O R DE O N S - "Todeschíni" e "Tupy"

Casa W.illy S ieve rt
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CeI. Pedro Cristiano Feddersen 'C'olégio Parthênort
�fítlAll:iADO

Ccjménda®r Araújo. 176 � ÁDe 1192 - Çuriti�,
tie gobillete, projetou-sé em obras Dtretes-: - Dr. LUIZ ÁNIBAL C;ALQERARI
,'. d i d I Int€fflQ.tQ -'- Serni -E'Item(jt{) e l:xt(ÕrnqtQde inrclatlvas. e e evo o. a ccnce, :::URSOS Primário, Pré-Ginosíel ""- Ginasial Cientifico _ F,�íflé c';j

comuna blumenaréfiSO. A sua cc- que ele mesmo, <Í (usto do $I!q

for_,.
adtniss50 eiÍl·· de:ZElhibro ê' fêvfhliro'

.

'50 irradiouse ao yOUCOS p9r tadQ tuna, I;ons�guiu. concrétiitaf em ren- Aulds ÔiUl\.NÀS ê NQTURNAS
f d

- de f 'l"I'.-Q�Õe5, defi!!itivas e és.plêndidos, .
Pore ambf»; 9; SeJ'roS -���.� Peçom proSpe<:t(��;

bem merece ser lemorado como a " colonio, com a un 0<;00
•

- �

de uma figura invulgar que exerceu licis, e tornou-Se o mais import.m" nrcis fecundo. e ma;'; gÍoriôsõ do
..... "."'... . .... .. ' .. ,

. , '. '

I .
d te no C"n.a te nucleo comercial .. industrial, "Ue hiivió!l'l de s�arl: .. lo a' obreiro

A· • •.
.

•um pape prepon ercnre, ..' -e .

1
... ... .. -

E I t d' "M' lA'rio econômico, sccicl e politico de' q�er ,Ro importação de artigos na-I pro-:",,:o 'e ,d�_ desen��olv��ento de mpre,sa fi erme tana de· .
.

_. raUjGSento Catarina. QIJ,er� ref�ri��me, ""?". e estrong'i!ltOS Ii,uer, �a ex� I �111� (las ""?" �(I., prosperes d�!
.'

(MATRIZ EM FLORIANO'POLi:S) '.
'

QO Coronel Pedro Cristiano rea(l"r- j portoçoo
de pr_o�utGS �oloOlals, .��. l_anT� Ccterinc , )e�l f�lar nos es

I TITULOs DECLÀRATO'RIOS _ NATURALIZ.AÇõE'; ...

peciclmente do industrie de atICI-, TO que os postares !omolS se esque- .'. .. ""'.-
. '

, .

.

L.· -;..
.'., ,

sen ,

, , _', "

" ! .
_ •.

, Encarrega.-�e de quaisquer assuntos ]UnlO as :r�:
A historia de 5UQ existencic too mos e sumos que sua fumo fOI a

I majestosa
sobre a I.OJOI, no lugar'l t'

- .

b" ir BI FI
- •

l' 'O. ..l�
. 'I' par lCOes pu ncas e umenau, onanop« IS, ..�IO I"';'

cheio de rudes combates e de rec- I primeira a coletar e elaborar

em!
demanda do pioneIro, e no ponte J

:
S- P J P tA' A

.

t
. .,' i". , .

. . ,

.

aneiro, ao au o e OI' o legre - SSIS encHi liecn ca
Iizccões ex"raordinários não ecbe grande escale , Solto, CUJOS pilares foram construt- d h'd d d , .. , lut '..l-' "

_" .,. ,
S cem eCI Os voga 05 - � ,)SOiU a segurança e rapluez.

nos estreitos limites deste necrolo- A sua preocupocoo dos negoclOs dos, por imcscttva at' Feddersen, no
P e 'd' C lt

. .
.

'

-,! , , , , .
Ir- r ç.s mo ICes - Onsu as sem eomprermsso,

g!o, mos requer umc exp.la9açãa nunco o fez, e�tretar.to, olvidor os llmmclro governo l-le:c�ho I:.uz e CUJ� ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI'i
mais ampla para SQ focalizar, em' esforços que devia cor-scqrcr 00 de- super-estruturo r.letohs;o se deve a .

T b o 41� 20 d -
' sala· 1, '

". 'd'
I

" - .

I Rua 15 de Nevem re n o - an a. -

.

todos os detalhes a suo ação bene- s.envolVimento da comunldc e, prm- cdministrcçêc VIda I Rumos, basta .

-

.Ó.
C

.

I') B L U M E N A 'u'
.

.

, .

'

". . . .! , • . (Alw� d"'A apita -- . r '"

L mérito, como U.III. dos molares pla-. cipolmente do zona onoe estobele-
I c.tar,

entre tnntos obras, apenas .

I �ç.' n.�ER1"""-' .' .Oi '

'. •

id d i d f d
-

d E Endereço te.eg:t=lco - .u� ....
neiros da economia cotarinense, e' cere o centro de sues atrvl a es , \ uas: o un (iça0 o mpresa de

';'pecialmente do do vale do Itojaí.· E assim, em toda :l p<lrte, ohde quer i Força e luz e a construção de Estra

ror hoje quéro, neste singelo e sin Que fosse predso o açêio privado ou
.

ia le Ferro Santa Catarina.

ç�ro preito de homenagem póstuma xiliar os poderes puf.licos, enXe!90- j Poro o realização tia Força e luz

lembrar alguns dados biográficos 8, mos Pedro Feddersen na linha de ele empenhou tudo o que possuiu e

ao mesmo tempo; pôr em relevo os frente a' tomar o iniciativa e a orí- por fim,. depois de reaTizada essa

principais etapas de sua fecunda entação dos problemas mais vito is obra estupendo, ocabou perdendo
�orreirQ, comercio I e pública. de Blumenau e dos municipios vi%;- até OS ações de sua propriedade, A

Nosceu Pedro Çristiano Fedde!'S�n nho" Esta itima colaboração o Estrada de Ferro eTe conseguiu com

em 1857, no grãa-duc.ado de Schles. levou por diversas vues h m::tilf' diversos <viagens.' feitas á Europa

wig-Halstein" então 'prdellc;e"te , porte do Conselno Municipal de paro fazer interessar nesta empre

Dinamarco e posteriorni'ente incor- Blumenoa, como smples vereador e endimento capitais demões, Estes

pOfqdo 6 Alemanha.. Com 18 ou 1�. çomo presidente da Camôra. ber- dois esteios máximo,; do economia

(InOS, ainda solteiro, emigrou JIÓICII. ceu ainda o cargo de suplente do

I·
do Vale do Itajoí são

sU.ficien.
tes

• Brasil, indo residir em São pau-l juiz de Direito da comarca. Tam- poro. elevar. o seu nome á beneme.

1p. Alg\l1ls' unos mais tarde CIIS018-. bem no mesmo afã de colocar ao i
rencla pubhco e torna r inesquee;yel

�e com D.· Elia Gute, naturart, d. �rviço do Estado o Seu tirocínio' em I a sua lembroaça.
'remem, e em terras paulistas nas- assuntos economic.o,.· aceitou a sua I A vida não o poupOu com sofri
ceu ao casal a primeira' filho, D. escolha de deputado á Assembleia �entO$ e desilusões de tada espa
Elza, mãe do atual � juiz de Direito. Estadual, Cargo e356 que exerceu! de. Alem da morte de sua com

tle Itajoí, dr. Arno Pedro Hoescbl. por diversas legslaturas, Mais tor- panheira e de tres filhos, viu ain

logo após O nascimento da primei- de, tendo sido, eu tombem eleito da no fim da existencio, desapare
ra filho, resolveu Feddersea mudor- ileputodo estadual, tive oportunida; I

cer tada II sua fortuna. Feli%men
se para Blumenau. indo fixar-se de de trator in:imamente com fi te seus credores, quase todos an-

llfoyisoriamente em uma' colonia de _Coron�l Feddersen, e, quandó fui
I
tigos com�nhejros e Qmigas, fize.

Salto-Weissbach ,Mos seu espirita escolhido relator de Comissão de, ram questao de conservar a sua fir dia 10 de Junho do corrente tlnt.

c;olta e dinâmico de larga visão, .Finanças lembrei o seu nome para: ma, dondo'-lhe uma retirado mensal Prestoçõo de contas da ontiva liit�f9ri,.
não podia estiolar-se no campo e, fazer p.arte da mesmo Comis�o, e I p�quena que equivallo a uma pen-

' Aliena�ão de bens imovei$,

I d d
-

C Outros assuntas de interesse soei!!l.assim, vemo-lo em pauco telllpo in- .

evo I%�r que conlei sempre com! ��' _

om este auxilio e uma gra- Rio dI) $111, 5 de ;'g05t9 do 1946.
gressar no comercio, pela mão do

i
ti sua va�losa. colaboração e sua 100-1 fIf,coçao .mensal de sua obra dile-,

.
OSCAR. CORDEIRO _. D,retor Gerente.

seu particular amiga consul Salí"-' ga experlenCla. Nasceu tombem des to, ,a Força e luz, poude passor os I
-----.....;-------------------------

ger, constituindo-se então a firma I se convivia a admiroçõo que nutriq! ultimas dias de 5ua .. ida sem maiores

I' '.
·d' I 'd d ' . Brasil uma exstenCI!1 e setenta

a-l
Gustay Solinger fi Cio., da qual pelo

v.
elho e excelente companhoi-

nec.
essl a ese

..
'.. . I nos de trabalho fecunde e deslnfe-

foi logo socio de industria. E en- ro e que se CriStalizou numa omi- Como brasileiro r.oturalizado, ,pra d Q"
.

jk .'

I d . . ressa o", ue Importo que o ro�
"uanto a familia crescia no decor- a e, quase paternal dlre"

' pois, 'I :tQU em tados os ler.lpos' a sua ill-
I"

•• d· , •

d I'· ,

F-.J.J-
.

. • ,.. . ", • ,
. ICIO, Imltan o os !'leto os tato Ita-,

rlir dos' onllS ,com o nascimento de """"rsen fora amigo particular e· defechvel brosllldod,e e seu afeto en- .

d
' .

I

'.

d' I ' riOS. 0$ países do !:ixo, impedisse o"(ais três flhos e quatro filhas, ou- .ntlmo e meu paI alem das rela-,' tranhado ao país de sua adoçõo. velho lutador de ouvir radia, sob a Imentova O erlulo de suas relações ções estreitos que rtantinhom no Que importa que o nacionalismo es-

I
pretexto de. que morava com um"comerciais e revelava-se o seu ge- tereno comercial . heito e vesgo da Constituição de

.

genro de nacionalidade alemã. " No .nio operoso e empreendedor, tor� Mas o sua ação como homem pú- 1934 lhe tenha tirodil a direito de.
"

nondo-se desde logo uma das expres .blic� .nã� se limitou. o orçamentos l'não . �der ser mais nem vereador j ,seue :nt�mo, ele, uma olmo bondoso

Sêies mais nestacados do inkipiente munrClpOIS e estaduaiS li a estudos mUniCipal, ele, que coJnsagrara (ia
e r sta, perdoava esses desvos da

1iiiiiiiiiíii.iiiiiiiii.ii••••••••••••
,,-- - "--'-- -_._.-- I xenofobia reinante, no certe%a de

.í. R'
....

A·· D I Õ..-L'·�f'§}�.
..!--

·-Il:�:.;::':,da�:·;:::�::::�·.�:
.

com o, Brasil, suo novo patrio e ber

ço notál de seus filhos netos e bis-
: nétos, E nós, os que fomos leste-
I .

..

..
.

I munhos da sua Vd.l ele gran<!e b�-

.V' tl d
talhador e incorriq:�1?t i4ealista, de-

UU �r � "l\l'! AS'·· vémas ·eulturor C! SI". memorio e in.-
. ., '� -

� , - J. � r -I' di' ,

�
�"" ,..�... creYer O seu ,nome no

.

IHa e O'lro

Ipara corrente alternada e para acumulador dos nossos anaís, como o fundador ro cf" .Mt�n", arde frG&���O"! ?

não � do Bfumellou moderno! mas lutou d!!ra�;e mais d� ����nto·. anoS-
Discos - Efetrolas - Toca· Discos R frigrT(lr!I"f's 1i'aqpipés de tombem como o criador má "imo do I "reito é'e il1�tíç� o �wc; :0'::: juz,. pqCostura - Maquinas de Escrever - Bicicleta!' ni \',1<: r:Hé'l'lidas Cofres vr",,,feo:a o\""'!. e futura da z,:):\a, I r:l que C�'

f:.
e:Í'w�S·I(!m(\;s çc

e5í.Il.�,
'

Fogões - Material para rádio - J'y1aterial eletl i o &m geral. banhada relo rio ItojoÍ, E Blume- çam g;j n"';"! G-:: fH!rO Fe�!h!r;en,
Vendas á vista e a longo prazo. V i s i tem a n.A D I O L A R. nau especialmente lhe deve .um mo. I') M.;.:i; do !ltirte de S::!"ta ÇQli!:

••••••- uíiiGaMhiiU.& & :;;��. n�m�nto ,jue seria' erigido lJa bair�ltil1a: '_

MARCOS KONDEIi

Faleceu 110 dia 1:1 de junho,. em

Blumcnau, um bllmem, cuja vida

, Praça
A CONCISA. 'com séde nt sta cida 1e

Ru:· '15 d' Nov":OIbro, 760, comunica
hOR 5 \JS amigo.;. client s e á IJraça em

(! r, I que sua 'f:lwl Industrial em Cam�
b iú "lá perfeitamente apa efbada 'para
a t· 'j de" r edidos d,t pOl! 5, janelas, 'acos,
aSSf !dlh JS etc.

.

EXp8I'tad�r� de Maddra. V..le do
-

lla.ai s. A.
Srs. Acionistas:
De ordem do sr. Diretor, con 'oco os, srs. aciOntstlls, para ume as

Sembleia extraordinária, a ser reolí.zoda 110 di4 2i de Agosto do ,cor
�ente ano, na sede da SGcjedode na cidadee do lió dét Sul, afim de ba
tor lia seguinte ordem do dia:

Itátificaçõo e Retificação do àta da ossebleia extraordinlÍriQ, dQ

DOENCAS DAS AVES
� E REMÉDIOS

��",.,�.. �
" � ..

'

'-
',-

".

-

-

,

_

-

.'.�.L_�.-� .,." .....
'

-.

.�;' _-

. .

.. ��
:i j

":@.�;�,:,'�t�- ";

P'Y;' 1488

1Ol' ,iI�inas - 50 gravura; � Cr, $ G.<liJ
10

.

çonb••eolJlbolso· 00,1.. ;{ _;

Rua 15 de Novembro, 1360 JOÃO G")MES &. OA.

uzmJ....s QUIMICAS BRA·
SILEIRAS S. A. I

C. Postal. 74 - JASOT,-
C�_BAL

" •

SÃO PAULO

Radios das' melhores
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situação continuar ad ..

rev lu ão no Brasil
ea

OS EXPLORADORES DO POVO QU 1: SE ACAUTELEM' CONTRA A I
FURIA DA.. REVTL TA POPULAR

------- ----,_-

Nosso corpo é O repositório de i

números seredos, e de inúmeros e

nigmas, que constituem, em si, o

maior maravilho de combinações de PRESO A PEDIDO i:lAS AUTORlDA-
meconismos, alguns maiores, outrcs DES PAULISTAS

U,MA FATURISTA

i1

51'

,.u;w,,,,,,-."� - (Órgõo dos Diários Associados!

Blumenau, Quinta,-feira, 15 de Agosto de 1946

II
A quinte-celune sevietica está
espelhada por todo m

São Paulo, 14 (Meridiana!) - "Se publicano, falando ti respeito dos gra

o situaçõo contnuer como está, 50 ves acontecimentos de Taubaté,
freado o povo nos máos dos expio quando o povo, rcvcltcdo contra a

rodares, adoirá uma, revolução social exploração, saqueou os crmazens ,

no llrasíl" - declarou o sr _ Rabér- Acrescentou que de\ e ser instituído

to ,t.,�oreira, dirigen:c do Partido Re novamente a principio de livre con

correndo.

� II
nco

o.

_i;}!jliIijif U
E' O PENSAMENTO EXPENDIDO P ELO PRESIDENTE PERON

-::}:�::--�-'�-.i: l
ROSARIO, 14 (Unired) - O ge- que serõo necesserros 60 anos de go

nercl Peron declarou poder reali%ar verno fundamentado nos principias
se o trajetória sccrel compléta em do revolução de -4 ce Junho. A de-

com 'bôas noções e que, saiba ��

crever móquina. - Fogo-se fi gr,,

tifico-se bem.

'Casa :Willy Sievll.rt.

claraçõo foi revelada pelo senador
nacional Armando, que acolia de

regressar de Buenos Aires, onde .'te
ve longo entrevista com o presi
dente.

O' problema dês
dos Ho,...presos

teis e

E S G o T 'A D o

Catarina

A quinta-colu
na eovfetíoces-
tá espalhada
por todo mundo

de dimensõesdminutas, contribuindo

todos, pa_ra o funcionamento extra- RiO, 14 (Me,idionol) - Informo

Um dos problemas sociais fi eco

nomicos que estó a merecer a eten

ordinaria e a menutençõo ininterrup um matutino que, por solicitação
"(1 da vitalidade. dos outor:gl'J/p!, �f' São Paulo, o poli

O fósforo, espalhado pelo orgonis cio daqui prendeu Dante Bartolomeu estão sendo cobrctics pelos hoteis,

mo, é de quantidade tão diminuta: cidadão ita!kmo, condenado por dois, pensões
e similares, cujo critério está

que,
.

se a conseguissemos extrair,: r:ri.mes de estelicnnro no Estado ban i 00. hél. pra%er. dos res.pecti.os pro

podenamas reverte-lo em tão somen ,clerrar.te, devendo seguir imediata-, prtetarios e. o.'ndo (lS51m os hospe
te uma pequenino caixa de fósforos, :

mente para cumprir a pena. Acres i des e pe�SlOtllstas comem do peior,

e nado mais, I cento que Do"te é 11m estelionato rio : sendo obrigados a tolerar desaforos e

E ' • : gron- fino, possuindo até avião'de 'todã sorte de incomod�s. Isso porque
e esta pequena parcelo qque ] ,,"

mantem em ctividcde o nos.. cére' turismo. os exploradores ananciosos �ão dlio
---

-------_ t'réguas aos seus ogetites inconfes-:

ção dos poderes pubhcos municipoi.
é o que diz respeito aos preços que

SE'fE'MS ACUSA(f,r:S CONTRA A RUSSiA FETAS fELO ,EX"PRES1-
DENTE H ;,OVER

vaso. Quando há suficienda de fós-
soveis; usufrindo lucros que vão 0-

ElADlR FORTO PROVOCOU ES-, iém'de cem por cento.
foro esta chamo continuo o arder, CANDALO EM FORTALEZA J
nado de anormal deixando transpo- I

A exemplo do que o Comissão Es

Q .d d id FORTALEZA ' . .
taduoi de Prreços úe Florianópolis,

Novo Iorque, 14 IUnitedJ - To- dade que já existe centro a Russio" recer , uon o, porem evr o a es-
r 14 (Meridional) _. b I d

' , .

b
f ,- '.

esta e ecen o 11m cnteno no ta e-

das as noções do mundo; exceto o "Ao nvéz de se expandir após o orças exceSSIVOS, enfraquece esto Chegou nqur inesperadamente o can
'

.

I h b '.

' lamento de preços de boteis e pen-

Russio, desejam a paz. A União SO-I' guérro - acentuou o sr , Hoover - coma, 50 revvem o esgotamento.ln tora Eladlr Porto, ')t1Eo momentos a-
-

I I I f'
.

E' sões, o Comissão ?p. Preço,s MU,nici
vietico e�tá realizando uma politica

I

o liberdade está sendo afogado". ,te tua_ e .,s,c.o, �m(Jte.ce.m todas o pos provoca,u verdadeiro celeuma no pai deveria tomar providencies, cum

de,' obstruções, afim de ganhar tem- ii energtas vitois . A lucídês cereb.r,"l I cenfro .da Cidade
.. ,P9. is, posseovo com,

,',
'

'

'prindo assim a finalidade do seu

-po para eliminar todos os elementos MEDIDA PARA DEBELAR A CRISE, cerno que se ofuscco . A memerra , vesfuorl(l reduzldrsslmo, sendo abri.

�nti-camunistas e: o seguir,._canSO-I' DE HABITAÇÃO I enfraquece, O primitivo entusiasmo gado pelos populafes. curiosos are·

Ildor o seu demnio nes reg.óes em' , para a luto arrefefce e reverte em'
fuglar-se numa casa comercial. 'A

. inimigos do povo.
que exerce a influencio, na Eurojl<l RIO, 14 (Meridional) O pre-· opatio e ndiferenç:t Sobrevem em-

pos uma boro de confusão, o multi'

.e na Mandchuria, Essa grave acu
feito de Petropolis enviou ao Con-I da outros manifestações, como mal-

dõo foi dispersada pelo policia, te�
saçõa foi feito pelo SI. Herbert Ho- ,

selho Administrativo dI! Estado do Rio
I
estar geral, falto de apetite: nervo-. do a artista mudado o seu vestido

ever, ex-presidente dos Estados U-I um projéto de decréte isentando de sismo, dôr de ccbeco e, enfim neu- 'considerado atornica.

nidos. O ilustre estadista norte ame
I
tóxas e impostos todos os prédios a restenie, o espantalho do noSSO :;é- Eladir declarou que estava em For

ricono afirmou,' ainda,' que' ',,� quin; serem construidos paro oluguél, no' cuia' ! tClle:z;o co'm o objeti'l'o de cantor po

to, coluna soviética está espalhado corrente ano, pelos preços máximos' Porquanto, é preciso ficar aler-
ro o publico.

por todo o mundo, para rançar o 'de 450 e 350 cruzeiros, respectivo-
I
ta. Aos primeirçs sintomas de es

confusão e o resultado é a annnosi-
i

mente, nos :tonas OIbona e suburba
I
gótamento: RENASCIM ! - tste

na. A medida visa debelar a crise
I

preparado, já tõo procúrodo, CO!!-

ESTALOU A GREVf OOS OPERA- I de habitação. "tem justamente o- quo: o organismo
RIOS no CONSTRUÇÃO CIVIL I' então necessita: o fóforo e o cálcio.

I A GEADA PREJUDICOU A LAVOU Com o uso do RENASCIM restabele

LA PLATA, H (Meridional) _ RA CAFEEIRA cer-se-õo rapidamente todas as e·

Os operarias da construcão civil de-I' nergios yitois e o 'õ"rmolidade das
. - I

dararom-se em gréve por tempo in' CURITIBA, 14 (Meddionall :unçiies nervosas, e ol equilíbrio or-

determinado, em consequencia da Fortes eadas coiram no nórte do Es- -ânico retornaró. 1st" significa a

negativa das patrões de pagar o' 0- rodo, causando grandes prejui%os li OLTA A SAUDE e 00 ENTUSIAS-

bono e aumentar os solarias. ""um cafeeiro, ,!-!) PF(A A LUTA mA'RIA.

bro e o nossa rede, do sistema ner-

desiderato, sto é amporando a bole

sa dos incautos contra o oscslto dos-

ANUNCIEM
NEH'J�E
DtARl4.:J

" n N
..."

,1'< rocc.o

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

Em virtude de ser santificado o

dia de hojE:, COllsagrado o Ascençõo
de Nossa Senhora .nêo haverá ex

pediente nas oficinas de$te diário;
motivo porque este jornal deixará

de crcular amanhá.
'

E L�IV. A

P í"\ R A

E C Z

FERIDAS,

'�,,�,-_..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




