
O. povo carioca reage contra os eXpiO'aiioreS
" .' er; oe . O capi-

Inf;i, '... i,iIJOndo chegaram r!.;'(itçO' tiío foi viyodo pelos PopIlOl'eS.

foram presos varias populares e gr!l

ças a intervenção do cepitêo do c- RIO, 29 lMeridiollal) - Anunci<!-

lIa, 29 (Meridional) _ On� jar os estabelecimentos, fonnanda "ercita Darci Lago, chefe do seg:.!' se que na praIa Socnx Pena. ponto

.' .tarde, conforme r(;Vl'l.mos, foi de o,,;;n gigantesco mossa que sob-di- ,ranço da pal6cio da presidencic, 1'" opo�;:o ci<l CII;,·�"e c ..o rua eo "'0-

'1M'edada por pepuleres e estudantes
---_.,,�--

• Padaria Vitória.· ollde o menor

�elson Pimentel c!'Inprora doce,
lI!orrendo enyenenadÓ. Adlonta-S<l

4Ue, com o chegad!! de soterro U1
.

tente foi preso um menor, tendo
• povo atacado o corto da poIieie!;
Ubertando-o. A' noite novos aconte
cimentos verificaram-se'· na ruQ do

_', 'Catete até <10 Largo do Macb!ldo,
.

.

pois, novamente' popufares aglome
raram-se, depredendo outros estabe

J-ecim'entos comerciais, já muita vi

SCldas pe!ç publico.
t-l.:w'lmC:Jte a policia entrou em a

ção, ;;:'icll:and!l disoersor a messe 6.

���r:f!?es e ,'g4% ro'.:rrrucgênio, mfj�

!IS e::',obilledmentos Icrc-n dcnificc

'80s • ,?ACIONAM!''''TO OE ENERGIA
ELETlUCA

A V I" 5 O f�. '/2'- P/'�6
_A "FORÇALUZ" ,',';;,1 (_OS se.:

consumidores que, nn ,,/r·;�.de ,:!::,.
grande volume de '_)(]'lJ r,'J <,;,;' i!:;,
jo], torna-se neces.,j··;� J seo.nn: ':;

racionamento de �'lerg,,,) elctnro
.

Bairro do GorCio I!illi>a Bru�-
Que _ Dia 30 de Of,0510 _ Sex
to-feiro - Dós 6 ó" 18 hora;' [r,"

terrucçõo totol, DOs 18 às 22 i":"-

missão do emtssa- �I��in����nte hoverô energia OG:n

linho BLUMENAU _ (Ex:::u;d:,

Gois Monteiro o Barro do Garcia) - Dia 31 di

agosto - Sóbado e 2 de Setor",
bro - Segundo- fei ra: C-às 5 às ':,

horas; lnterrupçôo :;)'tot Dàs 16 ,"�
22 horas: Sãrr.enre haveró' en�rgi'�
para illJminacáo,
Blumenou, 29 de Ag�tô de 191:j

Emprexa Força e Lu' Sonti! Ca
tharina S. A.

G,_'ANTESCA MASSA POPULAR. ATACA OS ESTABELECIMENTOS CO

!I,��;';IA'; i'ROVOCANDO DEPREDAÇÕES _._ A POLICIA DEU U

\tA CARGA DE CAVALARIA. SENDO REAGIDA A' PEDRADAS

O
'.'

.� probiem de
.1\. r �OIBIU A EXPORTAÇP,O ',,:' �,'

!tAS

Visando por em prático medidas

que venham derimir a, angustiosa

crrse de transportes no país, princi
pG:""enle no Que di% respeito .00 pro

blema de transporte de gllneros 0-

limenticios, o Presidente da epubli-

co Il�sho\! ::; decreto proibindo o ex

portação "de madeira poro o estron

goiro" Dessa formo c csccamenre de

cercais t;'2r(! os centros consumido-

res seró solucioncdo com a' recente

medi(�n eb ;;o'teri!à federal, pois as
,"� ,--"lo

'" x x

�IO. 29 (Meridional) - Rey!!k

se' que A!tomiro Ferreiro, y;timll de

fO%: lacrimogêneo lançado' pela poli
da quando populares" cW�redQYQni O:"

'er.tabelecimentO$ ccmcúids no tQQ

40 Catete, foi soc!lr6ó� nó Prpnto
'Socorro.

" ;('. : "'v,nl� (6r",: das Diário'J As:.ocitrdosl
.

CAIXA POSTAL. 38 ---'. NUMERO, 743

CATARINA .� 8IClMe�U, Se��c,'+,,: Co"f! ,!e A!!C:;.�c:.M �945x x x
STA.

RIO, 29 !:okridFnoll - .'D$�
·Jf:iando as, dw,,�-edaçi;es vcrHicCld�s na ;.

-,
NO do C'Cit<?te, o impr"!lSQ informa
.qlÍe entre: 'J '; '';:<:';0;; atingidas "enco"n

'

tr�m-se as loi"'> llm"i(!!'ros,' Que ti :
yeram

.

as v;fr,n", .�,!.Ie!:m"das, sendo o

prejui:!:o SlIfjeri'ar··;,. vrnte ·e cinco mil'

�u=ejras. A�é (! �mCl hor� da ma-
,A fUNDAÇÃO.DO..

' P. C. T. VIRIA ENFRAQUECER O PRESTIGIO DAS

drugada havlCI mUIto gente cho-'

fondo na %"on9 �m con,equenciâ do ' FORÇAS POLITICAS

gc � e a mas� contiriual'o qgkime
fada: A policio int�r(!ltou o lócaI,

550 Paulo, 28 (Meridionoll - Na

telido .0 trafego .de bon.des sido 6ilS.
manhã de hoje fOlllM informados

"iodo. A polici<!' deu uma' caiga de por autorisado procer politico do me

ç:avolaria em dlna do povo, que reG
tivo do vRagem' do sr, EdU<lrdo Ver

gui ó perdrodos .0 posto do Comis- gueiro Lorena, 6 São Paulo, que "é

sio Executiva do ti.ite foi atingida o de fanr sondagens nos portidos 'CAMINHÕES DO EXERCITO PARA

,Pelo povo, sofrendo prejuixos e tcim polIticas doqui sobre Q possibilida- - A V�DA DE GENEROS ALI-

�m os tinturarias !Ia largo da Ma d.e de ser fundado o Partida Canser MENTICIOS
..

. diodo, no rU(I do Ccitete, na praRa "odor Trabalhista, ick!alisado pelâ RIO. 28 (Me�ldlonal) - �nforma
{lo Flamer.go, no Botafogo e em general GoiS Monteir"". O p"

_
c, se. �ue o Míms!M da Agrtcu�ura

" -'
. . T' cons"ubstan soliCitOU (Ia presidente Dutn emeo

·....;róngeiras surglCm populares para .. "terlO Q mprogroma

rcfor'ÇG.r 51 grupo Que. guerRa aPedre dado lias conquistas e reivindic<l- ente cominhões cio exercito para Q

"venda diretamente GO po:;o de ge
"eras alimenticios,

"pCa!50'� a

o' do geDeral

çõcs atuais � Dpefarios, monten

do-se o posiçiío de "centro da es

querda", com tendenci<!s soci<!listas.

Apesar da seu tenQ2:. trabalha. o e-

OPOSiÇÃO CONTRA 'O DEPOIME NTO DE ELEMENTOS COLABORA

CIOHIS TAS

tete, distante vari�s �u,ilGmetrcs, !t',u
re tamltem um prinCipiO de de;u-eo:3

.
;;JO r,v� .,;;tai;flecimentos comercilli�
tendo grupos ele populares atac;p�
os

.

cafés. porém. a policia imp�:!l
mames cl<Jnos.

transportPS
sun OS benefidos advindos dessa lei r�cente, virá sofrer series cons«j1lE "

compensam os entraves que opunham CIOS, porém, a causa da povo é �

se 00 suprimento normal dos merce- problema que mais de pérto proc
dos consumidores de generos alimen eupe o Presidente da' Republica, qlf"
tide", que lufavam com a crise de y�m empenhando-se numa ação eni,

transpórtes. Prcibidn e exportação. glco e inteligente vil.Clndo combat'�
de madeiros paro o estrangeiro, es os males que mais de pérto otingt,l'ü
meios de tran�,porte aplicados nesse as populações !iOcrificadas com a ê,

setor de atividade indústrial serão carecimento. da vida.

aproveitados 110 tronspórte de merca íuxírri3t1

deríes e cereais indispensaveis á sub

sisteneie das populações ameaçados
pela fome e a miséria;

"':'1 um ato de justiça o recente

resolução do chefe da. naçõo, pois,
a pevo não póde ficar á' mérce da

ganoncio dos "tubarões" e cgente�
do cambio negro, que aproveitqm
se da situaçq.o suseltede pela 4:ri!lli

de trenspõrtes. Acreditamos qoe o

industrio da módeiro, com o decréto

nusserre do general Gois Monteiro
nõo encontrou um ambiente prJ:>picio
6 tarefa junto os hostes politico
bandeirantes, Declorou ainda o nos

50-' informante que "tanto o P. S.
D. 'como o P. R .. !I U. D. N. e o

p, T. B. não ceitoram o bipotese"
dp. !Im novo portido nessa oportuni
dade, f}ois, iS30 vi�!o enfraquecer
o "'r,,�tiojo dos fr..rco5 politiCas" ,

'���''''!lO Tl,VARfS
·"''''riirl) cS;.Jecillli�tci

� :-�. ",... n ••v:..f�c:. '!'t'!rf% e �Qrgf.lF'tlJ

Cambio ""ee"o na Vil
ENVOLVIDOS NO CASO UM OFI C!AL E VARiaS SOLDADOS

RIO, 28 tMeridio!1a1l - Um ves

perl-ina' informa que o general S,car-.
.
céia Portelo, presidente da . Comís
550 Centr91 de Abastecimente, des�
cobrira transações do. cambio negr'

;:"'" !l banho paro a subsistencia mi

lihr em .Deodoro. Acrescenta �u,e
",�" 'C" envolvidos no escandalo um 0-

H"'d e varios soldados. A banha ero

c!e��f�da no ,Estado 'do Ri!).

O consenso de Jerusolem é qué�o
declaração do MinHcrio cio Exterior
britanico sobre o Mufti toi destina
da á reação dos iuoeus. A opinião o

fici"l judaica é r:r de que nenhum
lider judeu iró (l lOllrl.es pom con

ferenciar se o Mufti ou mesmo que

venho o ter a mais remO[, ligaç1í!l
'oficial com '0 con�IClvc" !!dembra

se que sir Alan Cu,úlingham, alto

comissório britnnico para o P'1lesti"

na, declarou ii Jomai Hussein;,

lider do alto comit<\ f:�el:utíyo arobe

Que a reposição do Mufti como che

fe politico L' religioso seria "muito
clificU".
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A NAÇÃO
_ .. �- .�

30 Age sfo de 1946
__. P_O_g�".. ,...."".."...,..,...--. ...;.,;..,;.;._�..;.. • ....... _

Agi(;�.;j[) u ambiente politico
o INTE1VENTO� �v'.ACE!)O SOAR ES E' APONTADO. COMO POSS1-

HL CANDID-\TO os CONel UAÇÃO AO FUTURO GO-
VER NO

CompreendoQue não estej;msatisfeitos. I )ii

As dosses conservadoras acham E' a eterna confusão dos que res e a· ccntumocic dos inescrupule-10 77
.

'I 'd' l) H uv que consiga harrncnizcr todos as
b Ih·· 5

" rÓ»: lu erl tone - o e

que a imprensa e o radio teem u- Querem que ror o espe o porque, os,
,

,.
'

I'" d 't
-

'forcas poliriccs democrilticas do
I id

"

d

I
O h d

'nas U times eras nrcn e 09' açoo -

ma porte grande nos. respensobilidc vêem nele r�f eh o

.uma
Imagem e-. ..

que o.uY..
er e excesslv,o n.as COI'

,

d Ih d Estado, como candidato de concilio ,

d
' '. 'oo rtrco em torno a esco O O

des dos erros Que foram cometidos sagradovel., n:'entanos ,os rorncrs sere sempre I�did t' f f
'

ns ção é possível que o escolha v,snhc \'
-

d f t t d B a li
can I a o ao u 'm" governo co -

.

no Brasil e em virtude dos quais en O sensadona 15100 nao po e ser I·' rm ornen e ,men?s a, 11050 ao
..

r s
t,'tucl'onol de So-o' f'aula. No paiá- o cair sobre o sr, Macedo Soares,

d
-

t d I d d
_________

contramo-nos em tão sérios dificu feito no vocuo e qua� o nao em loque O ,SI encre e o paSSIVI � e
cio Guanabara, conforme informa. ---'--

I
d d economices , cabimento morre ,por SI m�smo", I

em que vivemos mersulhad_os _qum-mos, foram reolisodas divérsas con-' a es

O que os [ornais fazem e norícicr
I
ze 01105, sob o .guante ,da .tlroma na

fercneios sobre o assunto, porfiei- VISITAM O BRASIL FUZILEIROS· Menos pelo desejo de defender a pelo formo .do estilo de, cada um
I qual

se g�rou a malo� parte dos
pondo até o sr, Otávio MQngabeiru NAVAIS AMERICANOS 'imprenso do que pelo dever de hon deles, fo.tos incontestcveis que se

I'
nossos sofrimentos coletivos.'

Segundo parece, o presidente Outro I
I

ror o verdade, quero exprimir o mi- possam aos olhos de todos e de que AUSTREGESILO DE
nóo mostrou-se muito favoravel ao RIO, 28 (Meridionall - Prece- nha descrenca em Que 'os' comenta- todos sofrem 119 bolsa e no esta- ATHAYDE
ser ci�ntjficado da c�ndjdoturo do den�es ..

dos Esta,do� Unidos �he,gou rios dos jor�ais, mesmo Quando e- mago, OS coasequencics iniludiveis . ,.. '_ '..:.-.-atual Interventor de Soa Paulo, En- cqui • -ia "comissõo de fuaileiros
I

"

,
'

i PARA OS TRABALHADORES SE-tretanto, OS amigos do sr, Macedo· dos Estados Unidos constituido de 'xagerodo9 ou alarmantes tenham I x x x JAM REPRESENTADOS POlteSoares apresentam o seu nome como aftas patentes da corporcçêo e che concorrido ,de qualquer formo poro' SEUS LEGITIMOS LIDEREScandidato de conciliaçõo, Assim, em" fiada pelo coronél lia'yes e genro farer subir o preço da 'banha .ou ou

boro nôo tenham os partidos ban., do almirante Jonas Ingram, ex- mentor a fila do carne ou do põc ,

deircntes chegado o um entendi- comandantes do esquadro no Atlan
menta definitivo quanto no nome tico Sul.

F'IDTIZlj[jJU. .,

Compreendo Que as classes

con-,servadoros não estejam satisfeitas RIO 28, (Meridional) _ Esteve
com o clamor das letras de formo e ante;'" no gabinete "do' Ministro, do'
'que é ainda o. melhor s�não a unica Trabalho o deputado J�ão Amazonas
,defeso deste infeliz povo brasile,íro, daéomissõa orgoni7.odoros do Con
I Não czoinessemos a mundo com as ·gresso Nacional Si'ridical dos Tra

I cem tubas do nosso.protesto e não balliadores do Brasd, que foi soliei
[ sei Q que não estana acontecendo, tar 00 sr, Negrão de Lima medi

I co.m a insensibilidade dos explorado-
das. Que facllitassem a real, i.zação .de.

" assembleias sindicais nos Estados,
A CRISE DE AGUA ASSO'LA A uma vez que os Delegadas do Mi�

POPULAÇÃO CARIOCA' nisterio do Trobal�o estavam difí-
I cultando li realização ,. de tais ses-

RIO, 28 (Meridional) - Aeen- sães ,as quais devem eleger os re'

I tua-se a crise da agua nesta capital presenta"tes de todos os sindica.

I,Dióriomente
os jornais noticiam o

tos_.
ao, Congresso

unic.o,
O deputado

clamor popular 'contra a falta da Jooo Amazonas declarou opos que,
agua, martirió agora ccrescentando o sr, Negrão de lima prometeu to
ao pavo que luto ccntra as filos, mar os necesscrios providencias pa
cambio negro e, falto de alimentos ra que os trabalhadores sejam .repre
principais no cidade, O as�écto ma,is sentados por seus verdadeiros lide

gravF da agua é o que dl,% re�pel- res.

to aos estabelecimentos coletivos,: "
_

('como hospitais, repartições e cole-»
'

VULTUOSO ROUBO NO CASTE'lO
; 'gios, Noticia-se que cerca de

qUi-" DE SAUMUR· .'

nhentos alunos dos ntarnctns do Pe- ,

l,dro II foram" mondados para as suas! SAUMUR, 27 (Unitedl _ Foram
,

.respectivcs casos P?r, falta obsolu',roubados do costélo de Soumur vo
ta de agua no coleglo. ! rias. .cbjetos de, ,valOr .cvclicdos em

\ �-- -,--------'--- i muitos milhões de, f�nnr.:os, Dentre
I A SHINDO REMMEY AMEAÇA AS os ob;etos roubados figurnm uma
, AUTORIDADES POLICIAIS

, I preciôso coleção de, relógios; antigos

'" RIO, 28 (Ag. Noc. ) - Despe- i bomboniéres, caixas de capi e pra
cho de São Paulo, divulgado aqui" ta, cçmcfeus, etc, A policia está atí
informa que elementos da ,Shindo .vn nas diligencias poro averiguar D

"Remmey, ;talves desesperados com

I
fofo .

'II persiguiçõa intensa da policio· _,_=-_ c,

'estão agora dirigindo ameaças ás' NOMEADO DIRETOR DO INSTí-
,autoridades policiais que chefiam ,os TUTO DO MATE,
'd'iligencios, que visam caçar os pi! �,:>

'

_

! rigosos terroristas japoneses,
'

,

,RIO, 21. (Meridional) � Foi as-
\ , .. --,- _'_-' sínodo o deéréfo' ilomeand.o o sr,

A 'U', D, N •.. APOIARA' A CAN Francisc\l;'{d!l'"AssisJ!eldigáo Noguei
DIDATURA MACEDO SOARES ta po�;à�x'erc:'e-( O cgÍ'go de dir� ..

"

,tor do��'ii�tJtufi>'do Mote;
São Paulo, 28 (Meridional) -'- Na ;�i!\�,;,

-

?:W;:._,� _

,

séde da U. O, ,N,. o reparter ou- REGR'l;S&QU; O." PREMIER CANA-
'viu um dos lide.res mais influentes, DENS'E'"
�, qual defendeu ardorosamente a,

""'U""

candidatura do embaixador Macedo SOUTHAMPTON, 27 (Unitedl -:
Soares, acentuando que o mesma O primeiro ministra canadense Ma,c
contava com o apoio. da U, D,' N, kellzie King seguiu, par aNova Iór
Quanto ao Partido Democrótica Cris que á bordo do "QiJeE:R'Marv", de
tão, a reportagem ouviu o deputac'l I pois de rapida .. vis'ta 'ó "Inglaterrá.
M-;'noel Vitor que de.clarou: "O p, I -- _

D C
" •

I
I

,

,

'

apoIara. Integro
mente o

can-jdidato Que a P; S, D, apresentar,
'preferindo porém o ",mboir.ador M;],
cedo Soares,"

.x x x

.-
.

.;.

A��EGURE tambem a 'ra. uma materni
dade leLz, com s:ludt e 'um filhinho
Lne c robu�to. Aprovt:ite a experiencia
de m,lharô de mães e prepare-se para
o pai to feliz de um bebê 5a&0 e lin
do, u,ando GrJviJillJ. l{emedio consa

grado pda experiencia para 'o per iodo
d ge,ração, Gra\"idin'l é, t.lmbem, de
valor ines' ima vel na h<e do :t]eitlmen
to, �Cll; o, porissor ÍndiCJdo antes, du
r"nte <: depOiS do parto.

ANUUClEM ",.

N�f.ií'�� ,,"

Dr:· R",

;.:� .

Granja "Silvia"

RmrJt.,dn de lo,,:;;.; prsrJlli;NS c dr rI"boraç.'io cim
ti Ctt rm TT.o:J.(lniiSimUJ L.t[;ora::;T/(.)5t Çjravidin.:J ê um·
�·("rd,lfc'(i Q hJeL'-!.Hl0" para uma gn!açãü normal e o

p.ulo Irliz dr 11m bebe fortr ( bor:i o. Cv.idc de si
I: d, iCII iitlJlnho - ilgortt - com Çra'1;idina,

Proprietario: IVO J. RENAUX
Brusque -- $antI! Catarina

x ----

GRAVIDINA

,• Aceitam-se éguas para serem podreádas pelo r,eprodutor pur.

sangue "Serro Alegre", inscrito' no ,Stud Boak ira5i1ei�o �ob n. 4?, 852.
, Preço da padreação: Cr$ 500,00, Este preço mclue estadra drIs

J �eM fJt� 30. dias em pastagem' de. nosso. Granja.
,

_

Colégio, Partheno·
OFICIALIZADO

Rua Comendador Araújo 176 - FOlie 1192 - Curitiba
Diretor: -,- Dr, LUIZ ANIBAL CALDÉRARI
inter�ato - Semi-Externa'to e Externato

PrirT'�r;o, Pré�Gin"sial - Ginasial Cientifico
admissão em dezembro e .fevereiro "

Aulas OIl!RNAS e J.lOTURNAS

Exame ..

li
;

I CURSOS -
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SUSTADAS AS NOMEACÕES DE CARGOS
O D�I1Lr Orcar leitão, Juiz' de QUER MODAliDADE

Direito cesrn C.:m3t(1 de Blumenou/l_ ------ ._-- -----

E d JUIZO DE DIREITO OA COMARCA,ta o de Snnta Catarina, no
DE BLUMENAU

(érma da lei, de... \
Edital de citação de herdeiro

FAZ sobcr CDS que o presente II 'com o prazo de 30 dias.
ed:t�! d� prc,;'! ViI"''! e CJ quem' in .

tcressor posse, que no dia 30 (trin
to 1 co M�s corrente, ós 15 horas,
11(1 çorta principal de; edificio do
r' r') �est" ci':!adc, o pertelro dos
OUrl:t";JTfDS Icv,:!ró O t:dhHco O pregão
('f' vc!!d.! dos bens penhorados o

HENRiQUE TiÜBfSS e sua mulher
r- .... -:; cutcs do Acn'1' Exe!:l!tiva Com
""",.io r,!le GFIAAN!) GODRY lhes
rr,1')'j€ ecr '2�te JU�.:t)1 a saber: - U
r'� érea cle terras com cerco de ..
1.2:Z3 . metros q!ladrGdos, porte de
ern todo QU� 05 eY'�ct:tfldos adqui
r;r..,m por comera feito o Adolfo
S,,:�wnr;tz e �W] rr�l;lrer, conforme
h""":.:r:"ií� no livro N. 3-D, EGO N.
;"835 do R�!"i,tro Ó" Imóv€Í> désta
C�m"rc�, lo. Oflcio, confrontando,
11 refor1da área de terras, no fren
tn com a estrada que. co 10!lor For
tde"o seaue para Bekhior, entre

f�'rrt1s dos devedores e n estrndn do
fiom'- FCrf'ry!eia, nos flll'1r10S com ter
r�s .;:1-= Hordwi(j Trí!;e::s, edi'icada
c�rn (fü� __

-

casosJ' sendo uma de ma

<!e'rli e a Dvtm A,: tiiolos,- e deis
.

T,,,,,,hs, oYali<l�bs tudo junto por
VH.'T!: MIL CRUZEIROS (CrS ....
20000,00), preço po quan·io võo

.

o ;p':oç�, ochandD-5.� os. mesmos sob
o ': 'l'mla do deQositórió partieulor
51lr. Paulo 'Klopfél. E, quem nos mes

mos tiver interesse e quizér arrema

tar deverá compar�cer no dia, boro
e focal acima designados, al)de se e

f�tuaró' a venda em praça pública
observodas as exigencias e formali
dades legais. Dado e passado nesta

<:idade de Blumenau, aos cinco dias

Pagina \,

JUiZO Di: Cl?,ErrJ DA COMAltCA
!,;" BLUM;;�'ÂU

CART':;"!{J: 10.\0 GOMES DA

de �ít'fitOS 05

i'i()§ pub"s, <::OS
GREMIQ AI.:VI-VfRDE

A Diretoria do G,'€m:o Alvi-Verdll
tem a subida honra de convidar os
seus cssoccdos, bem como os sócio.
do C. N. America, r�ro c' soiree �.
levará a efeito no proximo dio 31

RIO, 2& (Meridional) - Dlvul- do corrente nos sciôr-s do ç. N. Ame
ga-se aqui que o coso do rees- l rica, com inicio 65 2i hOfQS.

..

truturação do pessoal 'vem compli I Não sará permitido o ingresso de
cor-se com a regeição pelo Dasp do pessoas extrcnhes á sociedade, re-

trabalho elaborado pelo Minis- 1
.

A 'salvando o direito do; que estiverem
, . que o no ruczoncs ncsce o'e! ..

tério da Educação, que submeteu uma altura de mais de 4.000
muni os do respectivc convite.

o mesmo a grandes modificações, I I.
Reserva de mesas eo mo zelador

" me ·tos.
inclusive negando aos Funcionorios o:
direito dos vencimentos atrnzcdos .. 2. que Carlota, CI celebrado heroi-
Tal atitude foi recebido com indi- não teve um fim romantico, co !i.
gnaçõo pelo funcianá'lismo de todos i na do "Werther", de Goethe,',
os ministérios, que passaram a que- , mo muitos supõem, mas fermi-
lifica-Ia de rasteira aos direitos cd nau o 'lida avó e tecendo meius

quirid�s pelos funcionórios publicas
�"

para suas nétas
federais. " "',,_

3. que o jornal norte-americano
"P. M. ", de rropriednde do fa
moso escritor Erskine Caldwell'I"é o único periódico do mundo
que absolutamente n'õo publico 6.
anuncias de espécie alguma.

E FUNÇÕEES DE QUAL

O Doutor Oscar leitão Juiz' de
Direito da Comarca de Blumenau,
Estado de Santa Cafarina, na fór
ma da lei, etc ...
FAZ saber que por -esre J uizo e

,cartório do 20 Oficio de Orfãos e

anéxos corre seus termos e arrola
mento dos bens deixados por faleci
menta de FRANCISCO REDMERSKI
e como a viuva crrolante tenha .declc
rodo que acha-se ausente em lugar
incerto e não sabido o herdeiro Joõo
Redmerski, casado com Sófia Wro
blewki, filho do arrolado, pelo pre
sente cita-o, poro, no prazo de cin
co (5) dias, findo o deste edital, vir
falar sobre os declcroções da erro

lente descrição e valores dados aos

bens e acompnnhcr a todos os de
mais átos e têrmos de arrolamento
até partilha e sentença final, sob as

penas do lei. Dado e passado nésta
cidade de Blumenau, aos catorze di- O
as do mas de agôsto do ano de

mil e novecentos e quarenta e seis, I
Êu, Osvaldo G. Nóbrega, Esçrivõo'
interino o subscrevi. (nss) : Oscar

'Leitão.' Juiz de Direito. (Inutiliza

d.., uma estompílha estadual de c-s
2.00, mnis Cr$ 1,00 do Taxo (.e Saú

de). "Confere com o originClI, afixo

do' no lagar do costume". O Escri

vão Into. Osvaldo G. Nóbrega.

que, no Argentina .e vocábulo
ingles OFF-SIDE, usado em fu
tebol divulgou-se com uma pro
núncio errada, que se generali
zou e passou a ser ORSAI; e

que, nos eampcs de futebol do
quelc nação sul-americana, é
muito comum ouvir-se gritar:
ORSAI ! ORSAI !.

RIO, 28 IMeridionall - Vão ser

ncvnmente abertás (IS portas de
acesso aos cargos e funções publi
cos, praticamente fechados pelo
portaria cinco da Secretaria da Pre
sidencia do Republco, que sustou

os nomeacõeis e admissões de qual
quer mod�1idode, segundo divulga o 4.

"Diôric da Noite", ,que acrescenta

ser aproprio Dasp favoravel ó refe
rida revogoçõo,

ql"::' o dencminocõo CAMELlA
foi criado no sé;ulo XVII pelo
naturalista sueco Karl Linneu:
e que linneu formou o vocábu
lo CAMELlA de Kamell, sobre,
nome do naturalista e iesuítc a

lemõo que trouxe da A'sia poro
a Europa o planto que dá aque
Ia flôr sem perfume imortali
zado no famoso romance de
Alexandre Dumas Fi!!10.

que, segundo uma recente eo
municação feita á Sociedade de
Medeina de londres, os negros
africanos são quase

comPleta-limente imunes á .n:alória, a ter.
rivcl febre dos trópicos que cau

50 perto de tres milhões de vi ;
timas anualmente. •

T. S. E, CONCEDEU O RE-
GISTRO DEFINiTIVO DO P.
R. D.

RIOJ 28 (Ag. "N()c�) - -O Tri-
-----.�

buncl Superior Eleitorcl, na sua rcc

E
A I .

d·· lU! l
·

u�ião de .o.n�em, hamol�gou a r.e�i �mflrn�a inttArm,� HJr'�"l' (f� �� Ar1U1('glstro definitivo do Partido Repubíl I . �.. �. 11 .. fi ll'ii �.� .. ( .� • r; ,'" -, • UMfJ
cano Democratico, que, de acordo

\
(MATRIZ EM FLORIANO'POL{S)

com a novo lei eleitar�l, provo� TJTULOs DECL\RAr;O'RIOs _ NAT.URALIZAÇõESter sido um de seus candIdatos elel F· d'
••

t
'

A bl" N" I

J
.Jficarrega"e e qua:squer assuntos )l1n o as re-

to spara assem .ela aCIOna
- t·

- ,

b· "'" :I., . "'I • ": • •

Constituinte conforme documenta- PRl l�Oes pu fiCaS ne BlumenaU, L:'JrlanOIl"}:s, RIO de
do mês de Agôsta de mil novecentos, J

.

ScÇío apresentada, é o genero! Rênél. aLlen·o. ão PR'!!!? >2 Porto A'égre - AssÍsfencia técnica.
e Quarenta e seis. EU, Oswaldo G. "

f j
to Onofre Pi�to Aleixo, que �ra. Ef1CRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':Nóbrega, Escrivõo Ir.tHino do Cível, tombem candidato n uma cadeIra.

R 1
� J T

.. ,

S d '1 P ;t·d. Soc'la' I .De I ua ;, üe Novembro nO 415 - 2° andar - sala I
e escrevi e assino. Biumenau, em 5 no enCl

.

o pe o o I o' -

I .'. .

.

-

d A• d' 194' ( 1 O· mocrót,icó, secç.õo_ da B_aí_a_. �-
'I iA�to< d'''A e apital' ) -- B L.U ,;\1 E NAU

e gosto e . o. as. sem.

l,pltõo. Juiz de Dir'i!ito. Selado com
I D'" I'! f I

uma estampilha' estcclllol no valor: f. �yres' ,1' nça�ves
de Cr$ 2,00 e mais a taxo de Saúde! A D V O G A D O

-_......_-------------

- L"nfere com ° original afixado

no ogor do costume, do que dou fé. Rua Ui de Novembro nO 415 ,

Blumenau, em 5 de hgô�to de 1946., 20 andar. - Sa'a 1 I,

O Escr. Into.: Oswaldo G. Nóbrega' (Ed'ifíeio "A Capjtal") u e � se
L

Um lóte urbano cituado no bairro da Ponta-Auda. á margem do
.� rio com 24 metros de frente c fundos até ° rio 6() metros, sendo um·

� � �.l.·,.·: .

lado 66 metros e do outro 58,50.

�
- Treis casas, (,�br(!dol, sitas Q rua 15 dé Novembro.

':,
_. f;uas COSIlS, send" uma: na Rua Mato Grosso 'e outra a fl,l_

Amai,mas, I:lri)ximo ó tecelagem Unirio).
Diversos lotes urbanos á Vila Boa Vi�!iI.

-- -----

c:""-------- .,.. ."'_�_.,.,..,..,�·h·� _

Capital int _ real

R-eservaõ;

Acident

Dois, lótes sitos na quadro urbe.na da ddClda

Dois látes r.itos «Í VII'J Viclor KOlIde" liv.r,es ée e'lche.nl.?_

••• A • ..... • • • • • •• •• 5 • (l{lO . {iOOAW
o • ; ••••••• '. 30. gel}. OOO.fiO

Inf.rmaçõe . com o sr.:

�.

',' correbr \egalisado 6e Imoveis. _ _; Rua 15 de Novembro, 760, telef!)"

I
ne 1461.

�

•
•

Ag'énf.e" (fio·r,:": SC'H'\YADERER &CrA. L'°'f)A,
iRu.Q .15 & Nov.emb.ro.:N° 6:1') .--� Cama ro�tal, 19

Insp. gen'H pnra <OS :Es'iI':!e. $10 PRc,;>r..á e Santa Gatanli.' PI.:m'IO COUTO Contador
"

Senhor brasileiro, reservista, falando e escrevend<J alem do ver-
:� '.":''',' "�",, "ócaro, mais as se(!uintes idiomas: Inglês, Alemãó e Espanhol, com pra-

SIL S A I
fund�s canhecímenros de contobili dode, sendo bom dolilágfofo e Com

. r1Ítica !'o: q!la:q�e;' ser'�ço de es:ritório, P?s:,uindo oindo ótimos
_

ates-
,�

... "ado3 e re:erên-�iosJ r,:-rem .sem d!pfoma oficIO I, procura çolocaçao em
-' 18 II

� l'
:�critér;n roo interior deste Estado.

b 12�6 "'. L.UM. "�.fA
. .u 'Ofértas por corto, indicando v t'l1cir:'Ientos aproximados e funçlÍO

',BLU,MENAU - 'Ru.P 1:5' de 'Novem ro," ,,>-''\ f Ih�.. ) ,",x,,"rer, sob "COl1taclcr" ti redaçõo desta o a,

:Endereço 1'e!esrófi!;o; '''SA1'EUU'' .-----------

(foi: todas as operações ,de ,descontos ._, 'EmllrhtimM - ·Cambio

"I::�.•

:
..'j
--� ----- --, :�

- - ,

.-:- �,
. se

;t:;usfódíi.: --'" COWClItS5 .- 1:I'.pôllÍtOs - Priletls iht '.0.90_"11
Carteira de Crédita Agncola 11 IlIdust�1 .- Carteira FillOnciametlto. 'ê, : IEIROS - MECÂN!COS

'ELETRiCISTAS - �03!N.b DORES
Ag.êtac1Qlõ 'eIft todas 1$ CClpitG;<; de HEsrodos 4t princiPllís � (lo ;pjIfJ. 'ELETRICISTAS _ INSTALADORES

�ilentas ;e �.
i�_. , "" 07:CHJ Ei.l:'FO-MECANICA T. HERiJ,ST

�rm����, 3":�,;;.;, L,,):, "it't;-. .••� :!\�:,a Sê;) ?aulo N° 33/35, nlÍsta ddd•.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



___.' �
___:'::;_� -,- --,-__ - -- INUMEReS MEMBROS DO PARTIDO NAC!ONAl ALEMÃO

.

ViVEM EM SANTA CATARINA

P iH a amenis ar o sofrimento das desses humildes' p(i�;�' d� ���:i:!�;CI�o�r�/r�� !d;" S:tm:,:�:sd\�:r�;or:mco������:_
A FUNDA."':..(J c;, :�r..s.\ ,oOi':..iLAR CONSTRUlitA' EM BRE'VE CASAS rruçõo oo ior proprro do operaria dois mil membros do. Partido Nacio dos por. crime de _espionagem em

rA..:.A \JS HOSSO..i Od:::lARíOS blu.nencuense, de ccordo. com os es na! Socialista A!é"l�O Na'::ista,' in- 1945 .e que .forcrn expulsos por in
rudes e sugestões apresentados pe- formações transmitidos em telegrama desejcveis e as demais enco!1tram

No seio (C.:i .,J3 .. .e s humildes c cisrvo cooperação e sinceridade de, las classes conservadores locais. de Nuremberg ,d;vu/ga.se que eferi se, ao que Infcrmc-se .sob os. ví�tas
prcletárins de "!U"'C.llGU ecoou com•. propositos na objetivo de reolizar �-! Conforme. dissemos anteriormente, vamente esses nnzistas' vivem no do policio.

.

-
�

:;om�is ,,!���:" d�:lj���Çêi: �u��::�� �o:�t�r�::�ri�i�:�:J:enC:::ir��:: o� ��tj:::emo:;:�es:;t::::in�:s ��;���� Rio, Santa .Cat(ló.,a e' Rio Grónde x x x t�:
da Caso j',""iliúi, o benemerãe ins cosrco delIneado os planos de con5- Elétro Aço, Companhia Hering, Em. #l/1li :1j; .

tituiçiio fun:bdo sob os cuspicios do
prezo Industrial Garcia, Artex S.

A .N. ..A·
..

' .'.ç,

A.. :,.··.·.· ·O.. ·.· .•....Vt;;,.�..: - ..
�

�

governo do presidente general Eu- JUIZO DE DIREITO DA COMARCA A., Cremer S. A., Industria do Cho
rico Gaspar Dutra, entrou em con·. DE BlUMENAU calote Salware S. A., Malharia Blu.
tacto com o governo do nosso muni- :

manauense, e Staedele Companhia.ópio para a ecncretixcçêo do plano O Doutor Oscar Leitão, Juir de Di- Dentro em bréve a caso própriade construção de casas populores reitc do Comarca de Blumenau, do trabalhador seró uma realida-
pore os 1l0SS0S operários de acordo Est'ldo de Santa Catorina, no fár· de e no 'futuro o nosso operaria sen
co,,", o que se vem faxendo nas de ma de lei, etc... tirá novo alento para a sua vida
lIfl'liS cidades do. p-aís. Rêcenremen atribulada, como um balsomo a a.
L coube a Joinviíle a doação das FAZ saber a lILLY SILVANO FI- menisar os seus sofrimentos e cons
rt"-iil'SOS do. Fundação da Casa Pa SCHER, atualmente residindo em lu tantes ! preo;:upações d!)$ dias 0_
id;;., onde serão construidos mil co gar incerto, que por parte de ARNOL margos e íncértos.
sns, conforme o contrato firmado en DO FISCHER, brasileiro casado, selei-
Ire Jó! Prefeitura daquele �x'inho ro, residente e domiciliado nesta ci-
município e aquela instituicão e 0- dade foi dirigida a este Juizo a pe
gCira cabe ás dasses trab�lhadoras tição que com as respediv_ps �5-
e!e Blumenau usufruirem os benefi- pachos seguem transcritos: - "PE· _,

CJS de vultuso e' humanitária obro TiÇÃO: - Exmo.�'Snr. Dr. Juir de
do governo federal, pois, segundo Direito da Comarca de Blumenau.
o <jI:C ficou apurado na reunião de Arnoldo Fischer, brasileiro, casado,
enta-ontam na Prefeturc Municipal seleiro, residente c domiciliada no
0< 'irmas industriais desta cidade por beuro Yelha, de.ta cidcde, por in-
5<'''' diretores, entraram em enten termédio de seu procurador judicial
..hi.e"tos com o chefe do executivo infra assinado, (doc. 1) com escri-
1Í1U1!icipal no sentido de se estabe- torio nésre cidade li rua IS de No
�ccer as bases preliminares parei o vembro, com todo ';Jcatamollto vem

jl:ono de ccnstuçõc de c�sas .po- po' meio desta propor uma acão or

I.' u I a r e s, v . is· a n d I.} as- dinc;ria de desquite centre s�a mu
S':' dar meihaf nmpcro e proteção lher Li!ly Silvano Fischer, brasileira,
Q�. CkL�S"'S hum,IJss e trnbalhcdo atualmente . residindo em I:Jgar in

que ó,.� se debatem na angus certo e não sabido, fundamentando
cr;:;!"

:
de l103bi''lções, um dos seu 'pedido no sequinte : ; Que é ca

·:vm�d#,�-::'.s nrnb!emes sedais e sedo com ó ré no r€gime de camu

�';C0: "!:J atc"blmle. No ,eu- nhõo de bens, sendo que o matri
mónio reafisau-se :Ia cidade de' Ja·
r!lCJ.uá, deste Estado, em data de 16
de outubro de. 1926 idoc. Zl; Que
desse matrimonio houve quatro fi- dr. Pro��t�r-"Públic�, aqueia 'pmvi
lhos a saber:. Oscar Fischer, nascido dencia no caso em que seja a· ré
a 3 de abril de 1927, na cidade de considerada, revel. Protesta-se por
J"ra"u<l, H2nrique Fischer nascido o provás por meia de testemunhas e

13 de julho de 1923, Edith Fischer outras em direito permit.idas. Dá-se
nascida a 7 de agGsto de 1929, es' o valor de CrS 1.0CO,00 para os e

"e5 dois no di<trito de Benedito Tim- feitos legais. Nestes termos P. De
. bó, comarca de Timbó, deste Estado ferimento. Blumenou, em 21 de A
sp.l1do q!le Edith veio a falecer em gosto de 1946. (ass.): Tho.mé Braga
-.�" ,'" rn3 corrc'1te, e, finalmente (Sobre uma estampiiha estadual no

. Rud'Jlf" F""�,,r.. n.".-·', -e�t'l +" valor de Cr$ 2,00 e mais a taxa de
de e�1 13 CP. novem�ro de 1932, saúde)". - DESPACHOS: - "A.
""e E'"" �"tem"rc fie 1946 a ,,�au- Paga, a ·taxa, a conclusão. Blu
,e!1tnu-�1l do residemcio do casal, le menou" em 21-8-1945. (as.): Os
,;,an,h �c.,;igo O f;(�o mais ITI'lÇO, 0- Leitão. Juiz de Direito". - "Expe
bandonando o lar s"m nunca mais ço-se edital de citação coin O prazo
t':'r vclkc!o e nem dada qualquer no- ele trinta ;lias, intimrmclo.se tombem
ticia sua ou mesmo do filho; 0:1€ O· dr. Prome,tor PúH1co da Comarca.
ll1"js tarde veio " saber: Que Q

-

ré
.

B!"r,�"n",,, em 23 de Agosto de
não lhe era fiel, e que o movei de !94� I as. ). 1'). l_''1;t>',-, h'- ·'e Di
'!lmer abandonado o lo'r, marido e rei to" --.. EM \""T�f"l' ''"') aliE
seus tres filhos, Que a sUlilíCante f..z ,,�"erlir o '-"8'I'"t<:- ..�it,1 com

sempre foi um chefe de família e· (I rrnzo (la tr;ntn (30). i!i��. por
xempler tudo tendo feita para mon Mel') do 'Junl cito! a r� Lili" S1I'Iano
ter suo mulher e seus filho� da lHe F,,,cner r!'r<! "5 fins requeridos e

Ihor maneira passiveI, de forma que demais rrDl!u;'!dn.:59� de di,�ito na

nunco lhes faltou o necessório .pom fií'mrÍ '"�,,I n'ldo c 110'<0;:1" nesta
viverem relativamente bem. A vista cicl::de de Blumennu,' 005 vinte e

do exposto requer o suplicante se- t"c: cH'3S d9 rn;;� rle Agosto de mil
ja a ré citada por meio de editeis, l1ove"ontos e "Qur;>ren'ta e seis. EU,
na formo da lei, visto achar-se a mes O�w"H". G l-If!"",,'l I=<�d····�!'l ln·
mo em lugar incerto e nôo SQbib. teri:lo d" CjVI'!.�" ,,"creví, e assino. Na cidade de Jo;nville, séde do
afim de responder cos termos da. Blum€>1on, cm 23 cie Agosto de Guarany Basquete :Clube, esta agre

1946. (os; I Oscar Leitão. Juiz de. miação disputaró uma partida amis
Direito •. Sei'!do com Cr$ 2,00 de '5e- tosa contra a selecíio blumenauen
lo estoduql, mais a taxa de S::.úde)" ses de bàsq�ete, no' dia 21 de Se- do ",�..,.,.�" do co···- .•",;4.

Confera com o original afixado tembro proximo.
'.

. rn"dd r:""fonv 1"'•.; -..I�::"�".;-
no .Iugar do costume, do' que' dou' 05 .adentos do esporte do cesta raso, ""n", mo<mo -'"imo ;��.
fé. de JornviUe e os :-ni'-:edores'- blnme-. ta a -t!'6zer P{!f(f P!··-:-:.i-l'1�·
O Eccrivqo Interino:.' nCIUE'l1SeS, terno ....!F2io ,,� ...,"�;stir f2 ros de uma vito.:- _o_,�

(as;.l: 'Oswaldo G. N6brega exibido de otimo, cn.cestf!dn-es;
.

Conhecedores (Ipe "'�;r>'"
�,,_.,._--- con�titLíindo -qu�nt':tQs rl� respeito. dcrjo�, do

_ quadro ini��·He:1��. - ..... :·�ve
A re,.,reser,t(lciÍo h�ClI que rp�l1ir5 mos a' maanitude d!!'1fe cad.

il!t�grado pelos' expoentes rr.áximos ter.-municipal.

Os

rr�.

f>;) r v;-;',:,"·;. ():;!' Prefeito GP.:
'.; 1)".:1;.: �-hi de:n�nstrou a sua de

.. ,·liVERSARIOS

::>-11 í)tOSFELDE
Tr··� ":orre hoje a 'Q,,:'!ersario notiJli
de do distinto e estimado cava

ll.�':·") sr. Toni 3lo:;felde, concei·
tu;:,," cornerci.:!nte em Ituporanga.

•

::ABIANO PIZETTA
Co:nemora hoje a passagem ôo seu

cnh·:·1rsorio notaHcio o sr. Fabiar.o
P'ü: · ..'Tta, residente em Riachuelo,
"'".

'. ipio de Rio do Sul.

''"ARIN kARSTEN
Deflue hoje a data l1atalicin da

:;impc;tica e gentil senhorita Karin
karsten, fino ornamento da elite
social de Pomerode.

JOÃO DOS SANTOS
Na dota de ont':)m comemorou a

passagem do seu aniversário noto
í;cio o· distinto cidadão sr. João dos

�an-tos,
:.?ihHQ

Praoperoso secretário da
de Gaspar.

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

d
V E N O E _ S E

ce ente como de Justiça, deverá ser

sentenciado poro que a ré seja con

Uma caso em Rio do Sul, de mo'
�

denodo o �erder o direito sobre os

tcrioi, com 11 comod'Os, galpão e filhos, como tombem o de usar o

.

;30 margas de terra, por preço de nome do' suplicante, alem de conde
ocasião. Poro mais 'informacóes nada nas custas. Fequer-se, nlais,

Ruo João Pesoa, 194.·
'

seja dado clJ�arl.,r a lide e ótc"',

QUANDO TEREMOS UM BOM TORNEIO INICIO'. DE BASQUETE
JOGO

,
E WOLlEY HALL'

Segundo se propala, é pensamento'. No da' i5 do pr:lximÓ mes de se

da sr. Sebastião Cruz trazer a Blu 'tembro, a Liga Bíumenauense de
menau clubes de futeboi capases 'Desportos, por seu' Departamento

.----'--- . de proporcionarem ao publico par- Atletico fará realizclr ne,ta cidade'
tidos equilibrados, pontilh�das de em quac:!ras a serer'l, designados o

·lancé�:t:e:cnico5. tocirneio. i!,lIcio de BQsql!et� � Wolley
Como é de'do�inío dó população Bati:'

.. "

,

espQrtiva, estavam bem odiautaGos '. Concorrerão o e�tas disputas d�:'
os entendimentos ·entre

.

a L B. f). bes Ij;_!:ais e brusquelnSeS, 'previà-
e Curitiba. F. C., da capital pam· menfe il1Sci'Ít�s.
nae:lse, para uma tampoi'L,da nesta T<:�, (lra:HJ� 5ignifí�dção<'� oficia
cidade. Esaç30 classos. modalidades de e.por
A

.

equipe de Curitiba deveria jo te, quando se. sabe que o mesmo

gar aqui no ultimo sábodo e da· de certa porte a' e�tc .. tempo, está
mingo, enfrentando o Palmeiras E. á cê ce sua propria sorte, se ma' 0-'
C'. e 'combinado, respectivcmente. rientcção de uma entidtldc .

Não resta duvida que iogas dessa Merece aplausos ;lor esta srovi-
natureza merece cem [.'or cento por denda a L. B. D., na pessôo-ik"'�eu
parte ·dos assistentez do esporte bre· esforçado presidente sr. Seb�.,fiõo
tão, que tem sabida corresp�nder' Q' Cruz, muito bem secl.nid·ado "elos
ilxpectotiv:J dos seus pamotores...- seu' illCanSQvei� au�jli!lre5.
Agora, segundo eslamos inform,.·. Com a efétivar.ão tia prat;c� do,

dos, o esquadrão do 'Curitiba dei- Basquete e WoH"v. p."f! crier.·'-Ios·
xou á!2 realizar o ex�ursão em apre _peb .. it�aterU ·._b!-;!��n.,:!;en-se� T"�-oifÇl
ço por serias compromi$sos assumidos lucrarão o�. clubes "

...0' P!lblk�. ·por
de I)D'fiJ parte com o Figueirense F. ter rlõ·tr'lcges es"nrti":ls diferr,tes
C.

.

'do hitebol de igllnl <;m!'otia � -tra
O .:'. Presib'nte da L. B. D. ção ..

C�7!·-::· ···B\1te nóo c:rrefe<:erá no seu Pc;!ro o' bris�uet� ·"��!10S :,c- �en'

!!m"�5ito de odiloar os blumenauen 'tantes do. sexn fllQ"culino to",�rão
se,; '�om jogos el1�re adversarios

�

po- parte, enQuanto cii·" Í"TI'''' r> "',,':ey
derosos. ambo; os sexos.

Aguardaremos ".,i·· ��;",r·'·· ·.or

:1 tunidQC1es Ql!') M'l ,tc,·pce �, 13.
x b.� c"ertos c(e Q'}p.' jr"'&'!.(:It:; __ ��A""" � '�ar

disputas . renhidissi';",,� +rd�' -o ,on

estão sob

O CORONEL ETCHEGOYEN E' o
MAIOR INIMiGo DO CAMBIO
NEGRO

RIO, 28 (Meridional) - Confor
me já informamos, u população co.

rioca, com Q adesão dos moradores
de Niteroi, está promovendo uma

campanha na sentido de que se

ja enviado um memorial 00 presiden
te Outra solicitando a nomeação
do coronel Etchegoyen para o centrá
le dos serviços de preços e re pres
siÍó DO cambio negro. Hoje na séde
da A. B. I. reclisor-se-é uma re

união para a fixação da data em

que será entregue ao governo. a me

marial referido que' conta com mi
lhares de assinaturas.

PA R A FE.R I DAS;
ECZEMAS1
INFLAMAÇOES,
COCEIR'AS,
fRIEIRA

�'" �

vAstas da policia
NAZ!STA
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eunli� do �oolelh., de lecuranç I

O "HEW VORIe TIMES" EXPENDE A SUA OPINIÃO
QUANTO AO RESULTAOOOA CONfERENCIA

PESSIMISTA
. �

Nova Iorque, 28, IIlnited) - O chcràm dificuldades em chegar á um

"New York Times" escreve em seu
�

e acordo na Conferencia de Paris, en

ditorial de hoje, que a" sessão do rcontraram as mesmas dificuldades
Conselho de Segurança, que inicie- aqui", A despeito de reconhecer. Ô· •

se esta ma nhã "não :
..apresento-se

.

sob bons auspicias" Apcs salientar ambiente d�favoray;il, o jornal mos

que, salvo em questões de' regimen fre-se otimista parque, adianta que
to, "a U. R. S. S. ou qualquer as "discussões não matam ningu·em
outra grande potencia poderá' blo- embora violentas e o clarão dos re

.

quear a àçãa doutros dez mem'bros Iampegos serve muitas vezes pera"
do Conselho e expende a opinião de esclcrécer Q ... ctmosféru ou melhor
que "as grandes potencias que 0- cciorec-Ic".

--'-----

SELEC}:O BLUMENAUENSE
GUARANI

.

dições'- fiskas e tp-...,;"",r. ,r, .....

tom 05- concorrente�' (1un:r �,.;.. :"�

do vizinha cidade rle ,Ilrus<,,"o
ou

-'-10_

"j·1e

rl�,,;?o_
·'u-

"0-

in

POR PRECO DE CCASiÃO
1 mO�Qr Ford ii. 8 _ ás HP. re:ificbd.i
I caixa de trroco

�

2 fCr::l0S molas tr�zejrà, seTvindD_-��rn caminhão
.. Inforinações com, Henrique Miehe

_

Caixa 'Postol, 6 - Rio da Sul •

Volva.
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