
"Um p6V� faminto é um povo rebelde e dificil de governar"
AS CONSEQUENCIAS DOS DISPOSITIVOS DA NOVA LEI 00 SER
ViÇO MILITAR NA OPINIÃO DO CORONEL Dt\NTON TEIXEIRA

RIO, 13 (Meridional) - 01 Coro-
.

pensados dos encargos militares. Os
101 Donton Teízeire, Chefe do Ser-·· Tiros de Guerra yão continuar nos

viço de Recrutamento do Exercito,! inunicipios do interior do p ois que
declarou o seguinte a um matuti-l tenham a xene urba de mais de cin-
10: "Pela nova lei do serviço mili- co niil habitantes". _

tar� mais de mil munieipios são dis I Depois de dizer que as cidades

que possuam guarnições-lfiliTtares importando. As populações rurais

podem renovar os seus efetivos, cha- � urbanas estão definhando pela
mondo á serviço dos armas peque-; falto de recursos alimentares. Poro
no numero de municipios . vizinhos, o nossa população deveriamos pro
referiu-se ó atual produção d e ge- iluzir sessenta milhões de toneladas
neros alimenticios no Brasil, afir-; da sofro ogricola destinado á ali
mondo: " A crise de produção ali-: m,ntação . Entretanto, produzimos
mentcr no Brasil é atualmente o cerca de dezoit omilhões de tone

seu problema politico da maior lodos apenas". Depois de dizer que

n questão do tri�o é funcfomental
para a defesa nacional e á questõo
rccio I, acrescentou; "Um povo fa
minto é um povo rebelde e diHcil
degovernar: "Disse que somente o

futuro poderá mostrar as boas ou

más ·consequencios dos dlspositívns
de origem saciaI na atuo! lei do Ser

viço militar.

Declararam-seemsreve O� mineirosdo suldoEstado
AS AUTORIDADES ESTÃO VIGILANr� E PRONTAS PARA REPRIMIR - --�

'.1 INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS

FLOIANO'POLlS, 14 (A No'çãol rrcu ramificação entre os mineiros A candidatura José Americo é n ..

- .Os"mineiros do Companhia Car- Ide Jogueruno e Crescíuma .. As ou

1I0Rlfera dó Sul do Estado .acabam toridodes estão vigilantes e pron·
•

d los t
·d
.. ·

t
·

ele declarar-se em greve. O movi- tas poro reprimir interferencias inde pOIO a pe par 1 os mInor! OrlOS
menta iniciodo em Imbituba ericon- sejoveis.

Diretor: HONORATO TOMEUN - <Órgão das f)iário� A!�aciadosl
.ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO, 752
S'fA. CATARINA - Blumenciu,· Domingo, 15 de Setembro de 1946

BEM RECEBIDA EM TODOS OS C RCULOS A CANDIDATURA LAN- na sua corrente .reumco, deliberou

ÇADA PELA U. O. N. que o escolha do candidato do par

RIO 13 (M idl I! I f , RIO 13 (Meridional! N f' tido Ó vice-presidencía da epublica
, en lOna - nor-, ---'

.
a ICla-

fosse feita em assembleia, consti-
mo o nosso observador politico que, se que começaram ·ontem os entendi .

Ituido -,a Comissão Executiva e
segundo apurou,· a candidaturo José mentos entre os pa rtidos minorito Ir

seus representantes no Parlamentc.
Anierico á vice-presidencia do Re- rios ó respeito da opresentoção da
bl 'I d candidatura José América é vice-

Esso asembleia deverá reunir-se po
pu ica não sero onça o apenas pe re- tal fim logo que sejo· marcado
I U O N t d presidencia do Republico. Afirma-
o . . ., mos por o os os por o dia de eleição, que será imediato
íd
-.

t
. - se que a candidaturo José Americo,ti os que encon ram-se na OpOSIÇOO ao do promulgação, do Constituição.

d
.

I· I t' fogo que foi conhecida,· encontrousen a passive que a ccnce a e o vo-

apoio geral.
Sô então. se saber� defjnitivame�l·e

to dos "comunistus , "quem sela o candidato do partido
-------------------"'--------------------"---- RIO, 13 (Meridional) - O sr. que, alias, o escolhera depois de con

Otavio Mangabeira ,conferenciou on versar com os demais partidos mino
·tem. na Assembleici, demoradamen rito rios" .

te,. com o sr. Arthur Bernordes Q

proposito do lançomento dá condi
dotura José Ámerica á vice-presiden
te da epublica, segundo apurou a

reportagem. Diz-se que o sr. Jo
sé Ameriea já tem assegurado os \'0

tos do P.. R .,. do Esquerda Democro

ticu,' da U: O. N., dos parlamenta
res liderados pelo sr. Café Filho e

por .alguns dissidentes do- P. S. D.

As eleições
te.rão lugtur em janeiro prox.tDo

estadudis RIO, B (Meridional) - Foi mui
to bem recebida em todos os circu .

los a c andidatura José Amerieo ó
vice presidencio do Rapublice , Os'
escritores amigos e componheircs
po grande brosileiro vão dirigir um

manifesto
.

á noção, prestigiando a

jndiceçdo do U. D.. N. O manifes
.to já

.

redigido, contou desde logo
com a ossinatura de personalidades

RIO, 13 (Meridional) - Falando eminentes das' nossos letras.
�obre o candidato do U. D. N., '�:�'
o sr. Otavio Mangabeira declcrour

, RIO, 13 (Meridional) - A secre

"O Diretor Nacional da U. D. N.,· (Conclue na ultima página)

RIO, 14 (Meridional) - As elei· ------ --------

çóes paro governador dos Estados e EMPOSSOU-SE O PRESIDENTE DO OS nABAlHOS DO CONGRESSO

:��:��;�se��oAs::m�I�::jr!st�!';.i� i:
T.S_T.

-

.,)
SINDICAL

...

00 após 120 dias da divulgac60 da
I

�_Ie,)4 (M�rid!�r�IL-::- Perante
'.' � lZI.M) - A c1ele�aç?O ma

Constituição. Conforn1e inf�'Wmns .:0. ·�m�tf(l ,·do· Tta�lho emposso�- i .rcnhénse na Congresso Smdlcal 0-

!ll1tt;jt-i';rménté; .-os'":-proximas pl'eit;'s se .do cargo d�:__pres,dente do TTI- presentou a tése sugerindo a parti
estcdueis devlU"ão realisar-se em Ja- bunol Superior (lo Trabalho o sr. 'cipação direta dos trabalhadores
neiro vindouro. Geroldó Bezerra Menezes. nos lucros das empresas.

Noticiando a ida· do sr. Fred He
ring, operoso Diretor-Gerente da
Fabrica de Gaitas "Alfredo Hering
5. A. ", '.para Buenos Aires, que
deverá seguir hoje de avião até
Porto Alegre, onde tomará o aVia0

internacional, em nossa edição de
ontem incorremos num lamentavel
lapso de revisão, ··quando dissemos

tratar-se do sr. Alfredo Hering.
Eis porque, com o presente nota,

1
'.

e aproveitamos o ensejo para reite- ,

fOr' os votos de feliz viagem (lO in-
dustrial Fred Hering, que no capital •

,

platina tratará ( de negocias da
I

•

� ............._ .. ., •

i

:;.::"""
• ;�"::� 1i.:�r;;:1��;I�LS.';��fll",d

Osterritori�slguassúePOf1taPorã AINDA O CASO DA V E'NDA
RIO, 14 (Meridional) - Pelo dis . da nova Constituiciío, o Territorio .

..

Posta nas.{dispos;ções 'tronsitoriaS�ldo Acre será elevado ó categoria de D E F.
'

U· B A'.
Estodo tão logo as suas rendos torr

" I j nem-se iguais ás do Estado atuolmen I
FJlt-D HrDIN�

__ ;.c te de menor' arrecadação. A sua AS PROVIDENCIAS TOMADAS PE LO SR. PREFEITO
ii\: a;;", \11 den.ominação será Estado do Acre. I.. Reportando-nos a notícia que pu

RIO, 11 (Meridional) - De acor blicamos ontem, a proposito do odul
do

.

com o artigo oitavo dos dispo- teraçõo de f arinha de trigo forneci
sições transitorios d o Constituição, I do pelo Moinho Concórdia, fomos
ficou definitivamente assentado que ificam extitntos o s Territoríos do I procurados pelo sr. Prefeito Munici
Igliassú e Ponta Porcn, cujas areas pai e pelo comerciante sr , Carlos

.

volverão aos Estudos onde foram des, Koffke, aue convidarom a reporto
tacadas. gem de "A Nação" para fazer uma

FOR TRIGO
MUNICIPAL feitura M!l"icipal vieram di""romen

te do estc.ção ferrei da JcragLÓ
para o referido local llã? teNlo

passado por mãos de int�rnledlarios

As firmos Companhia Jensen, Cru
los Koffke e Hugo SocIJer foram II!
dibriadas <om esta parridu de rrrdu
to em ques+õo Ficou assi -n rnnstn-

todo que o Moinho C!lncordio, nes

ta partido, abusou, exr.ed(HJ� -se na

"'IIII!!.1lI•••I!IiI••AE'l••!f!i&ilI!ll!l.fil:,"':;...Ji.l1jjlffi!ili..�\'t(i,---�.!...... ••••••••. /11I11III...
mistura

J

do fubá ao hig:J, uItr"los
� sor:aJ oe muita, o mHi.1<J pc""iti

I
d� ;.nr lei.

A'!. Pf!OVIDENCIAS

\

visita aos depositas daquele comer

ciante e depositas da Comissão Mu
nicipal de Âbestecimento. No eeri

ficação procedido, constatamos quo
os lótes .de trigo existentes naqueles
depositas apresentavom os mesmas
caraferisticas.
Toni') os estoques em poder da (ir

ma Carlos Koffke com:> o, do Pre-

(CONCESSIONARIOS BLUMENAUl Df) SR

FEITO MUNICIN:'

AUTOS -CAMINHÕES - PEÇAS - SERVIÇO AUTORISADO POSTO
Estamos seguramente inform'l-

dos que o Sr. Prefeito Municipal,
Germano Beduschi, tomou enémi
cas providências, junto 00 M�j-

I
nho Concordia, tendo tombem CQ-

municado o foto 00 Presidente da
Comissão de Abastecimento de Sr".

.' Catarina, solicitando Q vinda de
um técnico para examinar devi-
damente o produto.

CASA DO AMERICANO - Mercado de Automoveis
John L. Freshel � Fundador

.Ruo 15 nO 487 Tel. 1078 End. Tel. FRESHEL

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

O "AGUlllA II" TRO!IXE
CARREGAMENTO DE
TRIGO

UM·

Rio, 12 (Meridional) - Chego'J
" Guanabara procedente de Bl!cn�s
Aires, o navio argentino

II

AgtlHb
I ri, trazendo carga geral, diversos

generos e mil sacas de farinha d�
trigo.
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l.enrhe r ic

Da cabeça aos pés, o dia todo, uma fra-

grância extosiante - composto com verde-
.

deiro corinho - encantamento que fica.
t,

Notas· ReligiosasI
M I N H A' o R A ç Ã o 'rumor do egoismó no mundo; des

I faz as sombras .da vQidode; ajuda-
0' Jesus: O mundo não soube re- ,. nos c exterminar os verme!; do 01-

ceber a paz que nos conficiste.
. I gulho; euxilic-nos a deter os im-.

Ao longo de teus cominhos, 00,', pulsos do iniquidade; .. I,>arolis�i a

de espalhaste o alegria e a abundon força .' da mal ;onuloi os processos da

cio, a omar e a luz, o homem dis'-, violencio e guiai-nos ao bem poro
seminou (] agonio, o miséria; o tré- 'que a tua paz nos fortaleço .os cO-'

vo e o ódio. Deste-nos a obra divi- rações. Ensinai aos homens, Senhor,
•
no da vida, mas humanidade aínda que se o mundo está repleto de 0-

nreservc-se nas sombras da morte ! rientadores ,só .em ti permanece. a

Socorre-vnos cindo uma vti% Jesus verdcde; que, se a evoluçêo oferece
Amado, cessando a luta homicida variados ospéctos, só em ti' encon

que transformou o terta num vale, troremos o caminho réto ;que se o

extensa de angustias expictorics , I mundo é uma escola benemerita, on

Senhor, que os imortais falanges, de podemos atravessar numerosas e

de tua misericordia suavizem o dor
I xistencics, só em t [receberemos o

dos' que padecem, oprimidos pela·1 vida eterno !
' ,

guerra destruidora ! Ilumino o enten I O' Estrela Sagrada dos destinos
dimento dos homens para a exe- terrestres: debruço-te sobre o noite

cução de teus divinos desígnios; fli-! dolorosa do mundo e dá-nos, tua .cle
ze�lhes compreender o trcasitorieda-. ridade bendita'!
de da experiencia humana; cesso o' Condutor dos povos: concede-nos
,---- o põo de tua sabedoria: Mestre do"

Amor: estende ainda as tuas 'miio!
COOPERATIVA DE CONSUMO BLU, compassivas para G, humanidade que

MENAU LTDA. ! chora; Príncipe da Paz: esperamos·,
.

..-=7- I ' por ti no seculo de. nossas lutos, poro
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRA- ''o verdadeira vitOria do be"m. ,.ORDINA'RIA Ouve Jesus, as nossas suplicas; UI

, De acordo com os disposições do cebe os' nossos esperanças; atende os

'lei vigente sobre cooperativas e de nossos rOgos ! Perdoa as nossas fr'a
conformidade com o disposta nos es quezas e deixe cair a tua benção,
:tatutos sociais, ficam convocados os de' àmor e luz, sabre a imenso noit�
srs , associados poro a assembleia ,da discordia que 'invadiu a terra,

Geral Extraordinária, que terá lugar' para que o sól plorioso da frater

ás 8 horas do dia 15 do corrente em nidode e do paz ilumine os nações
sua séde ,

! do mundo em marcho paro a nóva
,

Blumenau 1 de Setembro de 1946' éra !
r

A DIRETORIA I João F. dos Reis

�ooLUMBIE:.,-EAM':E'�N·-TAREs ICIA. NACIONAL DI? SEGUROS Df VIDA E RAMOS -

!é9�enteSo�i:I:Es�:do �::r;::;a·�::;��::,rÔ ·,.81. ,.-:-- RIO

JOÃOPORTO

Rua 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES

Responsabilidade Cj,ir Omnibus

[Trcnsuentes- e T�an5portados�

...

--

MANTOS E VESTIDOS
de li, per preços de LIQUIDAÇÃO !

•

CORTINADOS FINOS
• melh., sortimento no 'praça !

o

CARINHOS PARA CRIANÇAS
pelos preços antigos !

o

T O C A - D I S COS; completos C$ 680,00 r
A C O R DE O N S - "Todeschinj" e "TaP)""

Casa Willy S iev ert

FABRICA DE 'IECIIlCS CAI LOS RINAUX S. A.
UNICO DIl:lTRiBUIDOR NESTE ESTADO (D�â-�i!o)

___DOLPHOR
BLUMENAU - Caixa

FAZENDAS E ARMARINHO POR ATACJ\DO
A MAIOR ORGANIZAÇÃO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

DE
postal, 14

FABR�tA DE CAMISAS
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Domingo,
.

15 de Setembro d:.�

Industria Textil Companhia Hering
A respeito do restabelecimento das favorecer a unidade a ditadura 01- sim como no de Pernambuco e na da

bandeiras e símbolos estaduais ha var ;espezinhava alguns dos mais Rio Grande e sentido republicano
Convidam-se os snrs. acionistas paro nsslstirem á assembléia ge.·' uma .simãles reflexão o fazer. � belos capítulos do historio do Bra- dos seus mortires e heróis.

rol extraordinário a realizar-se no dia 30 de setembro do corrente fogueira daqueles panos, alguns 1- sil. I O pavilhão do Brasil é a soma doi

uno, às 14 horas: no escritório desta sociedade, à rua Floriano Peixotn, lusrres e imortais, como o da In- x x x todas as bandeiras, a união de to-

de,-ia cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte: dependencia, o da revolução de 17, "dos os ideçlismos particulares das

lodo Republica de Piratini, outros Porque ou aquelas bandeiras sigoi provincias, em torno a que se 0-

ORDEM DO DIA: r inexpressivos,. contristou. o alma de ficavam alguma coisa para os povos juntam as demais na glorificação e

l0.l Aumento do capital s oeial todas os patriotas. e não seria a incineração do largo grandeza da pátria comum.

20. ) Modificação dos estatutos. Uma estupidez do estilo hitleris do Russell capaz de eliminá-Ia pa- i.r�
ta, com a qual, sob o disfcrse de ra sempre, ou nada significavam e

.

AUSTRE.GESILO DE

Blumenau, 12 de Setembro de 1946. 1-----
- -- ------- então. não vali?a pena queim_ó-Ias. �

C�
ATHAYDE

ROBERTO GROSSENBACHER Diretor-Gerente' Congestões do fígado? _
A .un..�ade paht�c? de um pais não

.

---------------------------
I FIDEINE BERGAMO. Em reslstlrra ao .mIDlmo _ emb.ate se, a --1------------

tod I 'd t
.

a
sua força estivesse too 50 no srm- f',,,,

I
O ar previ en e nnne

. bolo que a representa. IN· idi deve fal�ar _

FIDEINE Br��� I
.

Sustento que jamais em outra fó- I
. __�gOti:l gal'30t O

I
GAMO, Indicado com g n_ se .do nosso desenvolvimento, foram :�: .

; d_.es vanta�ens nas eonges mais trageis os laços da unidade na Indústria bem conceituada nésta
� t�es do flg�do. .pe�nrba-. cional do que. nas tempos detesta-

, çoes gastro-íntestínaís. Nas I veis do Estado Novo praça, procura desenvolver sua fábri

P H
·

d 1-· ... 1 boas farmácias e drogarias x x x

.

ca e demais instalações, para o que

rensas I ra·u Ic·as·: ou COm o. dlstríbutdor R_ necessita de capital na importancio.

,

.

.

i . I A_ •

Marinho & Cla. I:t?a-, Prec!sament:e a elo mais poderoso de 250.000,00 a 300.000,00, ofers-
. Caixa Postal, 245, Curitiba, da unidcde e o que vem das lem .

A.
· Paraná branços gloriosas, do culto dos gran I cendo como garan'"] seus bens. e

,.

m:erlcanas·
r·'

----- des homens, da vontade de continuar I instalaçãões, sob hipotéca.
unidos os povos afim de realizarem \

novos feitos dilJnos de admiração. " Os interessados queiram dirigir-se
O que devemos desejar é que to- a R. Silva, a rua 15 de Novembre

dos os brasileiros, do sul a norte, a-

[997, que lhes serão prestados to
mem na bandeira de M},nas, .no "li das os asclcrecimentos necessérios.
bertas quase sera tamen , o impol- .

50 generoso dos inconfidentes, os- Blumenau, 6 de agosto de 1946.

"

ASSEIv'.BLE'IA GERAL EXTRAORDJNA'RIA

OFERECEMOS

DO n/ ESTOQUE EN! SÃO PAULO
NOVOS E APERFEiÇOADOS T.IPOS DE

CAPACIDADE: 25, 50, 60 e 75 TONELADAS

mantemos grande·' sortimenre em:

VIBRADORES, CALIBRES, BIGpRNAS, SERRAS, FREZAS; ALARGA-
DORES, MICROMETROS, BROCAS ATE' 3V2" AÇO E ARAME DE AÇO

ç! todos os fins, de PROCEDENCIA
AMERICANA, SUECA E INGLEZA

consulte nosso représentante:
ADEMAR NEVES BLEYER

Rua 15 de Novembro, 1.043 - Telegrs. "BlEYER" - Fone: 1476
B L U M E NAU S. Catarina

CASA ESPECIALlSADA EM AÇOS E fERRAMENTAS
GUIHLERME JACOB

SÃO PAULO, AVENIDA RANGEL PESTANA, 945
FONE: 2-9354 e 3-1584 END. TEL.: ESPRO

ESCRITORIO JURIDICO COMERCrAL
6 ..•

Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais - Iníor. tmotivos - Imobiliários - Vendas de Pínhaís e Fazen
das.

-.
Diretor: Dr. ELISIARIO. UE CAMARGO BRAI\: ICO - ADVOGADO - Rua Frei Rojerio, 5-1 _:_ Caixa

.

Postal, 54 - Fone, 54 -.Endereço Teleg. '''Elibranco'' �
LAJES - Santa Catarina � BRASIL.

-

ril_·�_'MW$'"""�*'����IP ln m a beDeficla�a
.,

Firma no Rio d e Janeiro está interessada em adquirir pluma
beneficiada, para fa�rico de almofa�as: aceita fcrnecimentos mensais.
Remeter com urçenctc, amostra, preço e outros detalhes, por via céres

por todas as bandeil asSou

1. ..

de Raios X·

116R ILL " te Livros Galantes
Legitimas Nús Artisticos Americanos.
6 fótos12 x 18 CR$ 70,00 pelo reembolso.

O ARAUJO CARNEIRO _ Caixa Postal, 1426. - Rio

Peçam-nos cctclcqos dos livros.

que os fenicios navegaram em

torno do continente africano
cerca de 2.000 anos antes

de o fazerem os portugueses
e os espanhóis.

MERMPlNNDR. Z I.l2
...

,
3 ...

I
I
4...

que, até 1914, mais da me

tade de toda a boracha pro
duzida no mundo procedia da
América do Sul. CIRUr..GIÃO DENTISTA

RUA 15 de Nav. 595B�UMENAU
que, em barcos vikings do sé

I t,· I·
. AlI

.culo �' .. :a:a� encontrados I. cn"·S' a- aC(l-Opregos moxidavers.

.,
.

�.
'

que, até as fins do século I,. PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS E DIAGNOSES A
as missas só podiam ser rezç-

;
SIÇÃO DO.S SNRS. ME'DICOS � DENTISTAS

dos no' domingos; que, no

século II. e somente na Igreja
do Ocidente, começaram a

ser celebradas tombem 'nas

apenas no século IV. passaram
quortcs e' sextas-feiras;; e que
a ser realizadas dariomente.

DISPO-

'I

OURIVISARIA
WILLERDING

que, segundo um cálculo re

centemente feito nos Estados

Unidos, se todas as grana
das e explosivos usados na pri
meira guerra mundial, duran
te quatro anos, explodissem si

multaneamentc, teriam produ
zido apenas metade do efei
to dn terrível explosão do
vulcão Krakatoa, gerificoda
em agosto de 1883.
que, durante milhares de a

nos, os chineses usaram o fei
jão saia unicamente como a

limento; e que Henry Ford,
em dez anos, descobriu cen

.. I� u.:I; .... t'1côec; ndus-
friGis vara aquele velha pro-

5 ... Ruo 15 de Novembro, 1.340

Liquida á preços reduzidissimos o seu estoque de artefatos de.
couro. Acaba de receber novo sortimento de relogios para senhoras e

cavalheiros. Tem sempre novidades em objétos para presentes em ouro,
prata, etc ...

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina própr,a

TAQUIGRAfIA GRATIS
POR CORRESPONDENCIA

Para difusão do unice método brasileiro, a ASSOCIAÇÃO
TAQUIGRAFICA P ADLISTA ensisa gratuita

mente. Informações: Prof. PAULO GONÇALVES, rua
7 de Setembro, 107, 10. audar, _ RIO DE JANEIRO.

,:,-�rril .

Fone }4S8

Belissiroos terrenos

Rua 15 de Novembro, 1360 . JOÃO GOMES &. elA.

Radios das melhores
para

INDUSTRIA DE ESTOFOS IT LTDA .

..

Rua Méxicol 128 - 20. -sobre-Io]c 4

para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eletrolas - Toca-Discos Refrigeradores - Maquinas de
Costura - Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões - Ma erial para rádio - Material elétrico em geral.
Vendas á vista e a Iongo prazo.v-e- V i s i tem a R A D l-O L A R. \

Para residencias p.articulares, en frentando todos com a rua e

o.
rio

, Itaja). - Frente dos terrenos de 35, 30 e 20 metros - Fundas das mes-

a
mos compreende-se da rua até o rio· mais ou menos 200 metros

�'�-,
Tem ainda algul1s para vender. " �"i
Aug. Th , J. Fey, Rua Acre, cont. (antigo campo de aviação).

1i.,.IEEM••lill ;.;l!Çíí\.�'� �.�iili'11.Iiil\jlilifi!'M1lEIIII·•••••IIIiIII_IIIIIIIIIIIIII.IIlIII.IllI••••••IIIIIIII_ i. Itoupavo Seca. ,·.:,c c"-'�. i
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Se:rentes de
Flores,

Nos mais variadas e modernos i Eis aí a resumo d os cnfecedentes '

fragâncios e paro todos os gostos Sementes de germonição garantido, da luta. q ue o sr , general Góis
(com 25gms. de coionic-bcse 9ra- Instrumentos misuccis, artigos de Monteiro, animado do espírito de
tis, por lOgms, de essencic l, desde esporte e um sem numero de ou- 29 de outubro agora mais crdentemen
Cr$. 25,00. tros artigos. te do que nunca, está sustentando

Conforme antecipemos, terá lu- I contra os remanescentes recnimndos
gar hoje no Estadia do Alameda Rio S6!icitem catalogas e preços. Poro o interior, atendemos pedidos de qualquer quantidade, pelo Re- 'da ditadura. Remanes<:entes re,ni-
Branco ,o esperado Torneio de Wol- embolso PG�loL modos pela falsa 'gratidão portit.!á
leye Basquete Ball, promovido pela REEMBOLSO SÃO'jOSE' 'ria do sr , general Gaspar Outra "'''

!Uga Blumenauense 'de Desportos, .

Rua Joõo Mour.o, 534 - São Pculo 'yolvido em miseráveis ínteressés de
por intermedio do seu Departamen •

.'

.

.

.

. aprove.itad�res e exploradores que
to Atletico.

. I do futebol terá que se confomar da�os irne.áotomente, sob a orie". CAMPEONATO BRASILEIRO DE ,exploram as suas me�quinhas' aro!>,-
As disputas que serão iniciadas ..

com a sorte. .

taca0 tecmco de Lefeco. ATLETISMO .çães no teto. do mundo, O país de-
ás 8 horas, contará com a partici-1. Torves iaousencia d�s jogadore, j Ar?ci?,. �odin�o, Brall!i�. Dia!ma RIO� 13 (Meridional) - Seg�iró 'plora a. incompreensão do sr. pre,;
poção de varias clubes locais e brus .��nv(lcados para os tremas .da sek "Telxelrln�a, ohmos manejadores do avião amanhõ .(paro Porta Alegre ° 'dente do Republica; arrecea-se de
quenses, tendo a realça-Ias as repre �ao estadua� tenha c oncarndo para ..c0lI!0 sfef!co cert."mentc corespon sr .. Corlos Figueiredo do Silva, para .sua .froqueza e espera que Deus. foco
sentaçães femininas, I que

o domingo fosse desprezado. �era,o a exp.ectotlVa gera!: verificar as condições da pista onde o milàgre de lhe abrir os'.ollíos ;0
Reina grande entusiasmo entre os' .

-------.-- Ja nos treInos do selecoo loca! se.ró disputad:>, o campeonato brasi-, bre os verdadeiros deveres
.

de suo

inumeros torcedores destas duas mo.
PARA _FACILITAR A IDENTIFICA-, pode-se ava!inr o valor destes jo- lerro de atletismo do corrente ano e magistratura suprema.

dalidades de
-

esporte, andosos pelo I ÇAO DO SJ?GADORES gadores que terão inl'pres,e em se- tomar as providencias referentes ao

desfecho das partidas que serão· RIO, 13 IMerrdlonaf) - A C.S. rem parte "tegrante d" r epresen certame.

disputadas por adversarias ardo- D. Comunicou á F. M,F. que en- 'fação que dí;;put,,,,i c Cn.".,eonoto
. ----------.-.

rosas, cada um trabalhando eficaz- trou. e:n vigor para o campeonato Brasileiro de Futebol, enfrentando

I
EXIBICÃO NO. BRASIL ANTES

.. D.O >

mente para que a v ítorio seja do brasIleIro deste ano o sistema de os paranaenses. CAMPEONATO DO MUNDO Luiz Eugen!ó é O nome do galante

I RIO 13 (M 'd' I' I f 'I) robusta menino que veio enríq'!2Cseu gremio.
-

numeracão dos jogadores nos peitos. , .
er' lona I - n orma-

_

I B�' L A"
. � I C B O f d I'

.'_ .cer o lar felir do Snr.· Antànio Ber-
----- ,e nas costas, para .facilitar a iden-.. . a"In,,"" reêlO am,,,'. �e encon "se que � ,: . . p;e en, e rea Ix:,r
DOMINGO EM BRANCO NO FU- tificação. '_tram em B!umenau por dIfIculdades uma eXlblçao no Brasil antes do, com Joli e de sua ezma. esposa, snra.

TEBOL DA Ia. DIVISÃO I de condução. peonata do m�ndo, d? selec�ona" :làIanda Bertali.

O brbl' dos do Uruguai, Agentrna, Chile. e ' Pelo advento do seu herdeiro, Tele
pu ICO umenauense amante,

"CRA- E d co e suo esposo tem recebido in.,-
do lindo esporte ,das �ultidões,. terão EM FLORIANOPOUS OS quo ar.

__
.

Imerós votas de f elcidodes, aos quais
na tarde de hote maIs ":n ?Ia e� QUES" CONVOCADOS Dr. A, res Gt'}nça�V(5 'OI BOTAFOGO JOGARA'

.

COMliuntamos aS nossos.
branco no futebol da primeIra 01.- Atendendo a convocação da F,

A D V O " A .D O :, DO!S N.OVOS ATACANT.ES
'

..

O Sn
..
,. Anto.nio. B.erloIi qlle é umvisão. C. D. já se encontram na capital u

Nenhum pfélio desta categoria do Estado, os craques convocados pa ' RIO, 13 (Meridional) - Infor- :,dos edata/es de "A Cclade Esportiv'l"
foi providenciado

o.
que vem con-'I

ra os '.(reinos da seleção catari- RU1J 15 de Novembro nO ,115
ma-se que o Botafogo no seu ioga desfruta de 'geral prestigio entre (!�

correr para a monotona de mais u- 'neose de futebol. de domingo" possivelmente, lançará palmerenses, posto que· é' vefhil
.

doc

mo tarde domngueira, A L. B. D. ,e Blumenau estará re- 2° anda r - Ba'H 1 o atacante mineiro Braguinha, ex- ,�!,nsor das cores alvi-verdes, gó;.:U'l
Habituados a assstirem jogos de I presentada por o:lda menos de seis 'trema direito e o jogador baiano l�do tombem de boas relações no aS-

grande envergudura, os aficionados jogadores nos ensaios que serão ini (Edifício HA C8pital") Isaltino, ponta esquerda. porte em geral •.

A Lição dos velhos RepublIcanos:";
,

so do Noçóo, haurindo de sua equies
cendo ti força para traçar-lhe um

Campos Sales foi eleito sucessor Irou o pois em angustioso situa- caminho nem sempre fácil e agradó-de Prudente de Morais no furor da ção tanto do ponto de vista financei I O ..... .

I- ve . sncnncros são o príncipe
grande !uio aberto com a CiSCO ro como do eccnomico, cdmiaistrnri do quinhão dos governes mos o con
do h:;,yiJD ftepublicano Fdercl, o vo e político. Somente uma curcri sen+imento popular de tais socrificios
partido dos vinte e uma bri30dosJ dcde superior. dlretcmente auxilia depende da evidencio da hoc-fé do
que i:-npu:;ero o Florirmo a

_ ordem ,13 por homens. ernlnentes, gozanóo desprendimento e 'do es.ririto de jus.c�'iif ;1Q !--:cpllhika. E�eito nela fac ca.. confiança geral :to, publico, po·,
-'

I'
ii:' _ nçc C05 governanfes.

ção fi2� CI Prudentes is�'v é, -o toe Geria enfrentar tais dificuldades per
x x -xcdo cÚiiS2r'!CIdora do .Pcrtido - Cam rnirlndo que se enraizasse uma ror

pos S"ks, de voutc de Londres, on mn de aoverno estranho ás nOSSaS Autorizado pelo sr , presidente da
'

de fC;·iJ ü'i·f,.:!r.;�atQr o J'funding-Joanlfr tradições"" e costumes' pollticos . En- Republico, .o sr . ge:1êral Góis Mon
pate""eoll loro, que no go',erno não tretanro,. solidamente apoiado no tciro obteve elo potrictísmo dos opa
se subordincrin aos interesses de Dar Congresso e nos goyernos estcducis sições coliqcdcs contra o gnverno re

tidos G� gn;pos pois entendia "que ao cabo de dois anos ele heroicc cd cem-instalado uma trégua de con

suo m3gistratura tinha deveres com ministrcçêo fazer:dódoJ que exigiu fianço: que permitiu o pacifico ela
todOs os brcsileiros oclrcndo na es- grandes sacrifícios da produção e di) borcçôc de uma Constituiçêc demo
fero dos verdadeiro; interesses na- comercro , Campos Sales Iorou res croncc que o VI!' c�pcc·' e arden
cicncis ." Esse licão foi dada no tcbelecer o crédito do país, retomon temente deseja. O .clto espiríto po
lbcnquete ique g;oduado9 politicas do pontualmente os seus pagamentos liticó do sr , geneml Góis Monteiro
lhe Ofereceram "em nome do parti externas .

i
não se enganou descontando um pro

do que o elegeu". ! x x x ··gressiyo af;_(r:::iOtw;n��to dos sspiritos
Seguindo essa legítima interpreto Sem dúvida o temoo e as circuns nc ckraç50 c:J h6qua cperecendo-

çãa da chefio do Estado no sistema- hnc,ns mudcrnm Çodicalmente a lhe no sua vcdade:,o gmndexo o

presidenciclcstc , Campos Sales 0- face das c: cises . Todavia, o lção significação r-refunde que teria para
paziguou a luta de paixões e in- dos velhos republicanos não se 01- o Brosil o clima ele trcnqulidnde em

teresses que dividia o Congresso e tera nos seus aspectos morais mos- Que o governo do sr. qenerel Gaspar
ao mesmo tempo estabeleceu nos irando que os governos conscios Dutrc iria enhEI1�'Jr as tremendos
Estados o sistema político, graças de seus deveres, entendem-se com dificuldades de restcurcçdo da lega
ao qual fortaleceu a autoridade da os altos interesses nacionais, pcrcn lidcda no plena de=ordem econcmi
União para desempenhar-se de com do acima das ilegitimas ambições co, financeira e social que nos asso

promissos financeiros de que de- de pessoas e carrilhos pcrfidérios , berba.
pendia a consolidação. do regime. , O primeiro dever de um governo Essa política do sr , general Góis

De fato, o segundo quadriênio é ser politicamente forte, quer di- Monteiro filio-se, evidentemente, à
governamental da Republica encon- rer, é procurar apotar-se no conse"- ruptura hstorica do 29 de outubro,

J. E. DE MACEDO SOARES'

Essencias e Extratos
SENSACIONAL TORNEIO DE BAS

QUETE E WOLLEY

AS QUADRAS DO G. E. OLlM
PICO SERA' O LOCAL

COf·RES E MOVEIS DE AÇO

C0M os DISTRíLUID(\RES

Vi.ctor Probst & Ci�3.
, ,Rua U :ie NG7Ç!'�� l, 579 - Blumenau - Cxa. Post 126

,q.��ndo a.s corporcções militares. de l·.tinh.
am

de.smo�alixa.do por. t.a. I. f.o.r_.:!1.
Q

cidircrn liberte o pois da servidõo O poder publico que elas, mesmas

das camarilha sd a ditadura as quais foram afinal colhidas nas sargetas
dos ruas como a escória de um regi
me jornais aceito no sedtimento pú
'blico ,

,
Hortalisas,
etc,

x x x

SOCIAL ESPORTIVO

E B
!\�i � DOMiGO ós Z horas

Mickey Roóney - Judí Garland e Gil Stratton �m:
"L O U C O P O R S A I A 5"

Uma tcrrente de luminosa juventude r Uoi b(llsqmo para Q hora
que passa ! Uma comédia de alegrici desvairada -! Lindos e melodio1as
canções ! Deslumbrantes bailados I

f Acomp. Compl. Nadonal e ,Fax Jonial.
ii DOMINGO: - Mais um desenho, short e a continuação da mo-

i vimentadissima serie: -

liA ,O E U S·A DE J O B A U

II AVENTURAS EM AFRICA -- Pr:eços de CO�!l1m2.

DOMINGO ás 4,30 e 8,15
Wallace 5erry - FQy Bainter - Regiriald Owen em:

"A 5 SIM E' A G L O R I A"
(Em Técn icolor)

O mais emocionou te trabalho do "Gigante sentimental" nestes
trinta anos grandiosos peliculas !

Na Luta... um tigre ! No lar,.. urna cordeiro !
Uma pelicu!a sentimental,. rude, romantica ep agitada filma

'I' 10 em todas as cores do arco-iris !
AÇOMP, Compl. Nacional e Noticias do DIA.

Preços de costume,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colégio
•
OFICIALIZADO

llla Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAl CALDERARi
Internato - Semi-Externato e Externato

Primório, Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico - Exame de

admissão em dezembro e fevereiro

Aulas DIURNAS e NOTURNAS'

10 governo e O pânicoI N', saberei ,;m, descre•er-Ihe, ccuscs
i

se ",""mm quando serie.os es..nee . É....,,",lo p.,;"
'meu Joaquim, os factos espantosos possfvel enfrentei-Ias, a desordem que da situação, JoaquíiTo, Além de sub

dessa noite de São Bartolomeu que o próprio govern,o se. absteve de re- jugado pelei penico, o governo já te

alarmou á cidade, há poucos dias, 'primir em garantia da propriedade me simplesmente os fotógrafos,
Tive deles. uma 'impressão' isolada,

_

-nvado, qua�d.o .ir..

r

.. o.rn.
'peu no ataque .1"

.

Peçom prospectos como o soldado na bctclhc, e foi o a umc vccnfeitcrio do Catete, e que Costa REGO

'";"i1������iii�i!.B._!iiiIiiii.mi5••EaiiiBEiiiã� bastante parti ,avaliar-lhe a e.xten- 'seria menos grave,' quando .se ge.ne-
I RiR 'fR1!JP!

"

�.-,'
são. raiizou, se a pclícia tivesse emprega

.

Vizinho, po;', hcnrn minha, do do na prevenção a energiG que uti

polécic onde se concentram os ser Iizou na represália. ,

I
viços policiais, ouvi' de repente uma De um" .:'* aVenção, ,entretanto,

!'1 descargQ de' ermas de fogo e' logo não se priva a polícia, meu Joaquim
. i D seguir; outra e"'depois outras, com a prevenção contra os fotógrafos.

r�.·", o breve inrervclo de segundos. O São meodestos e abnegados trabalha

r comunicado ofciel, escrito sob o do dores dos jornais; que procuram fi
ii mínio da emoção, admitiu que se xar os aspectos de u m facto, nei rua

,
f;f tratava de um ataque ao

.

referido com zelo igual ao do modocomo

eleganti<'\ft
1"1 palácio. Era engano, Joaquim. Tra fixam o figura dos membros dogo-

,

� �� �i tava-se de um grupo que buscava verno em suas entrevistas coletivas,
i "U'liI1iI �� entender-se com os autoridades. O A polída não os tolera, no ruo,

, � vanieo é sempre maior quando vem em ocasiões tormentosas, Sabe que

f de rí;"o. Eis o perigo, meu amigo. eles são alheios 00 facto, que "bus-

1(1. Mas em al<)lJns bairr9s da cide- com ,apenas registrar pela imagem
. '1 de, como no centro da mesma, po ',Sem embargo, toma-lhes e quebra

Lembrese que os modêlos mais:, pulares lezoltados atacavam esta- lhe o mateiial e algumas vezes até

atraentes para verão, sómonte ��r':"':""'·'-'·_"'.�"':'·.::'.:. f.�!edme"t"s. "".,'cendo revelar, com1--------------------"'-------,,.....------
�.

esta simultaneidade no furor, um pia
no em perfeita execusõo .. Não hn-

IRANSfORMADORfSsão artisticamente confecciona-
',' "�,

,
__ ��.... .,., �I"n? era evi-

'

�'" 'dente, Quatro indivíduos' animosos
,;' criam, o terror á noite, se atacam
i �,.,_ ........�,. .... <::., IPm" rrH·(I. À notíéia
do ataque, ,transmitida pelos fios

I)', telefonicos, estimula mais quatro

'individuas, estes multipllcem-se, e,dentro em breve uma (l11.-laciosa mi
noria forma o terror, O fenomeno é

Ca's'a das Mod'Q"'s 'r; sem dÚvi,.J" olarmante, porem expli
�

co-se. Explico-se, no caso de que
lhe falo, porque havia' para ele o

'elemento psicológico.

BI Ltd
Há varias anos, a "".,,,1<1";;0 do

umenau 3. 'Rio de Janeiro, sem exclusão da po-
pulcçõo de outros cidades se acha
entregue ao exercicio de' uma longo
podendo, Tiraram-lhe a carne tira
....... -Ihe o- pão, tir�ram-Ihe o 'leite, '

tiraram-lhe a manteiga, tiraram-lhe Io transporte, tiraram-lhe tudo e, 0_ "

cabaram por tirar-lhe também a é- "
'

guo, Assim, o homem sem carne

�ii�A���E��������!!�LIM��f1ii�liIf�....�"�L���i�,��&lOl��i�.,�W�_F-:'_��
sem pão, sem leite, sem' manteiga: Isem transporte, sem nada sai de!

BDr..
casa pela manhã ainda sem. banho'
Haveria de perder um dia o que
mostrava possuir demasiado: o pc
ciência.
Nem todos nós é clar� perdemos

a padencia da mesma formo, Os
'

que a perderam' por meio da vlo
fenda nem por isto são direrentes.
E' o que as autoridades devem com

nreender na interpretação' do facto,'
Não 56 não 0. compreenderam como I' ===�_"!�.....''''�.....

- '''a..!.........=.........'''"''P!'''"''''''''''''''''''"''.....===;;;;;;.11se esmeram em sustenter . a versão
_

umenau

cl" tumulto eruenixcdo . Organiza-
,

da por quem ? Organizado pelos co

munistas ! insinuam elas, e entram
a prender camun istos .

'

Prender, meu Jcnquim, é uma das
mais velhas tolices da humanidade.
quando a prisão nóo se apoia no

! 'cl"lito cpumdo . Os comunistas po
dem organizas SUas desordens, reco

nbeço mas esta que por aí surge não
é particularmente deles, ou será de
les porque Q ela se incornoam; é a

c!esordem ,geral' do. abandono, cujas

CURSOS

Poro ambos os sexos

Parthenon

Senhoras

dos pelo

ATELIER

da

RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

I

- B[,UtrU:NAU �

Fabrica de Cadarços e

dados' BACO S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINA'RIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados, os senhores Acionistas desta So
ciedade para a assembléia geral ordinária, a reolíxer-se no dia 16 de

outubro próximo vindouro, pelas 17 horas, na séde socicl, para deli
berarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA:
Aprovacão do Bolanco e demais documentos referentes 00

exercido encerrado em junho do corrente 0110.

Eleição do Conselho Fiscal.
Assuntos de interesse social,

1 )

1)
31

Blumenau, 12 de Setembro de 1946

H. COMRAD Diretor

AVISO - Acham-se á disposição dos senhores Acionistas no es

critório desta Sociedade' os documentos o que se refere o artigo 99, do

decreto-lei n. 1.617,

- ------

L
Companhia de SegurClS Ger� is

Capital Int , real
Reservas: .. .;

Acidentes

. . . •. . . . . . . . . •. . • .• . , �. 000.:000,00
.................. 30.000.00�OO

•
• Fogo Transportes•

•

Agentes Gerais: SCH'WADERER & crx. LTDA.

Ruo 15 de Novembro' N° 679 -- Caha l'estcl, 79

Insp. geral para os Estados do Paraná e santa Catarina- , PLINID COUTO

15 de Setembro de 1946

Navos, de 5 até HJ.OOO IL Y. B.
QUALQUER VOLTAGEM

M OlOR ES �lEIRJCOS
de 1 até 10 BP., 220/38Q, volts.

M A X K 'O N R A D T

Caixa Postal, 123 - Telefone, 1296
Alameda, Rio Branco NrO. 70
-,�BLUM EN'AU-.-.

RAUIOS UCAVICTOR
Os CO'mpeões do

, ,

CASA nu AMERICANO s. 1

fmprêsaJntermediaria de M. L.Araujo
.. '., (MATRIZ EM FLORIANO'POUs)

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega..:se de quaisquer assuntos junto ás/re

partições públicas de Blumenau, FlorianóprJis. Rio de

ladeiro, São Paulo e Porto Alégre ;. Assistencia técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAiAI':
Rua. 15 de Novembro nO 415 _ 20 andar - sala J
(Alto,; d'''A C apital-' ) -- B L U.iVI E NAU

Granta.
Proprietario: IVO J, RENAUX

Brusque _'- Santo Cafarin!!,
x -�--

Aceitam-se éguas para_ serem. padreódas pelo' reprodutor puro

sangue "Serro Alegre", inscrito no Stud Book Brasileiro sob ri, 49,852 .

Preço da padreeição: Cr$' 500,00. Este preço lnelue estadia, deis

égaes até 30 dias, em, pastagéns de. nossa Granja.

üm livro de anedotas ga!afltes.·'
maravilhosamente ilustrado chama-ser"

"BISCUIT DE SEVRES" e iu�ta 'apenas 'cr$ 38,00
e só será vendido contra Reembulso Postal.

,

PEDIDOS A "EDITORA VALl\IEN," PetrópoHs,
E, do Rio" Caixa Posta" 91.'

,
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Terrível praga de gafanhotos assolou Joaçaba
.r A SONA DE CULTURA DE TRIGO NO OESTE CATARINENSE FOI

CCMPLETAMENTE DEVASTADA - OS PREJUIZOS SÃO CALCULADOS ....,

d t

JOACABAE: �N:�Cã:llHÕ�� �:r:i:�:�IP:::a de gafanhotos to-lA mstataçãe a nossa roeoprana
mo pr;ga d� milhões d� afanhotos l mou rumo do Pcrnné e São Paulo. A ADATAÇÃO DO PRE'DIO PARA A MONTAGEM DA POSSANTE MA dendo assim 'ás exigencics e aspira
assolou Joaçaba na tarde de ontem.

..

'1
QUINA DE IMHESSÃO ções do snossos distintos leitores, que

A devcstoçõo causada pela terrível JOAÇABA, 14 IA Noção) - A terõo um jornal ó altura do nosso

praga causou cerco de cinco milhões onda de gafanhotos que rumo ao Sob a direção do competente enge presso o antigo jornal "Urwaldsbo- progrésso e d a civilização blume-
de cruzeiros. As culturas de trigo norte do Estado, causou enorme pre nheiro e iobolisodo tecnico; estão te". nouense.

juizo á' zona de cultura do trigo e sendo feitos os estudos de odotacõo Dentro em breve conclidos os tro -----------------

outros plantações, q ue foram di:d- do local em que será instalada" o bolhas de montagem e desse modo i

modos totalmente. C'

nossa maquino rotoplnno ,

nicioremas o n osso novo fáse de'
Se reolisará dentro de poucos dias reorgonizaçõo Imaterial, 'correspon-'

no prédio pertencente ó firmo John --------- O VASTO VERDE VENCEU ON-
&. Cic .; á ruo São Paulo, defronte

-_ I .

ao Hotel Wurgues. Tõo logo sejam /��:. MOF?A o VERM'
'

li
O Jogo de ôntem à tarde, rec-

concluídos os trabalhos de odato- � "rj"\A"'M-,,,.,A"E tA-0./. '-tlrZeodO no campo do Palmeiras, en-

côo do aludido local, aquele enge- n. rt
o Vasto Verde e a Atletico 0-

nheiro iniciará a desmontagem do DO perérjo, terminou com a focil vi-
possante mnouine rotonlcno, que se torio do primeiro por 3 a O. Em
encontro ainda nos oficinas da Tipo- ,nosso proxima .bdição "ubri�ore-
grafia Blumenouense, onde foi mos mais detalhes sobre esse jogo.

;:

na zona do oeste cotarinense foram

completcmente destruidos, causando

pcníco nos setores economicos. A
TEM O OPERARIO POR 3 A O

Diretor: HONORATO TOMt:L1N" - Orgão dos "Diários Associados"
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lt no intestino que o anquí
!6stomo vive e prolifera

_ RIO, 14 (Meridional) -, A con

Ide
telegramas foi enviado aos se- CARLOS. ZIG!..ER FILHO Agarrado às paredes íntes-

didatura José Américo ó vice-pré- ,adores e deputados de todas as cor Transcorre hoje o aniversario tinais, suga o sangue do mdl-

sidente do Republico deixou-se a ser rentes partidorias. talicio do estimado cidadão sr. Cor vtduo, que se,

um movimento' dentro da Assembleia ---------- lias Zigler Filho, residente em toupo vai abatendo

",oro" transformar-se, num, ver,dodeirol,
'vo Norte. aos poucos, até

plehísdto n odonal. E' que o povo t:!'> G_ar' incapaci-
está apelando p ara as suas repre-

GUilHERME TOMEUN tado para o t1'a-

sentaçôe�" no P,a,rlamento .,ofim. dei
Festeja na dato de hoie seu 0-' balho. As pes-

que sufraguem (I nome do Ilustre i niversoric notolicio o estimado jo-' soas atacadas

brasit�iiro. Extroordinorio", numero
vem Guilherme Tomelin, aluno d o dêsse mal, o La-

�� I Colegio de Corupá. boratório Ca-

O PRESIDENTE DUTRA IRA' AO' I WAlDEMAR SILKE . i margo Mendes

\
recomenda o

RIO GRANDE DO SUL Amanhã comemoro a passagem

M d Il D· I de seu aniversario natolicio o sr..
PERODIOL, remédio que

RIO, 14 ( eri iona -, IVU -

Woldemar Silke, residente em Po-' combate as verminoses. O

ga o "Diário do Noite" que a pre-} ?:"'RODIO�L faz voltar as
, ! merode. I b dá Ô�,�e�:,; ��raO���t��á :ro�;�o�r���� I I;� VIAJANTES

!

i poaEsCORresOeDnovaIsfOrçaLs.de 'inau'guror o
. Expo,sição lnternccio l

Rio do
I lí

•

U
. i """ De passagem poro Sul, es-

na r que reo ",:ar-se-o' em rug,
ucicnc I "I

,

e comparecerá tombem á sessão deL--.-----------.. teve ante ontem nesta cidade ti nos

instalação do Congrésso médico o
.so prezado amigo sr. OIivio Cardei

reunir-se em Santo Mario. As ilJ UMA GRANDE REVISTA : �� '������Ire:epresentonte comercial

'formo!;ões dix o vespertino, são pro
cedentes de Porto Alegre; Constitue um prazer acusar o rece

I_________________
bimento do conhecido "magaxine"

PROSSEGUE COM EXITO A CAM- "Vida Doméstica". Sempre, atrovez
.

PANI-IA' DOS EST\)DANTES de todos os seus nú,!,eros, sentimos
,

ENLACE SALlES-LEIENDECKER

P I estar em presença da uma grande. Teve ·Iugor ontem o enlace mo- .

RIO, 14 (M:ridio�o!) -

ress�- revista, que p elo seu gonífico os- trimonial da distinta e gentil senha)
gue rom gran e exito o comb.pon o, pecto gráfico e múltiplas seções con .rito Dirce Solles, filha do dr. Celso (das Faculdades de Viena, Austria e Rio de Janeiro)
005 estudantes contra o com 10 ne-' '

. d d leit O S II d D C I S C'
.-

h
.

'

. .

d d quistou um mun o e er ores. o es e e a. ar ata alies, com

I trurglao-c efe do Hospital Santo Cotarmo

groAe O_S �nvebnena o�es o, povo_. seu número de Setembro, que 10'0 estimado cavalheiro sr. Roberto Alto cirurgia, operocõo da .bccio, estomogo, vias biliares Dtéro
, primeira, anca ue tec amacoes. itorl

.

I � .

d
'

·L· d k di· IN'
.

M -,. d' . .

'
.

'

b ;. I
-

d.
• esta em VI 0'"050 Ctr�U açao 010 a- eren ec er, o o to comercio 0-. etc. - eurocsrurqsc . elêstlcs �'. senhoras. ClfurglO-plastlco-

C egou a co��usao e que, em
uma vez confirmo os Justas referen cal. os distintos ,jovens nubentos cosmética. .

geraJ, ;s I
varejistas te;m dum;. mar cios q ue lhe fazemos. I'expressomos nossas congratulocões, I Consultas no Hospital: das 9 as 11 e dos 15 as 17 horas

gem de. ucro�
na ven �

e Iversas, "Vida Domestico", deste mes, 0- �om votos de perenes felicídod�s. .

BlUMENAU: - "Hospi�al Santo Catarina" __
.

c::erco OrlaS, e tresen os por cen lem da habitua I seção de modas e
tu. I figuri�os "Muito .e,;, .Mod.o",_ com

oS maIs novas e originaIs crlocaes no

'campo do arte feminina e do esté
tica, apresento uma magnífica re-

(Conclusão da la. página) .

portagem ilustrado dos - maiores a-

taria do Partido Republicano acabo contecimentos, políticos, mundanos
de noticiar oficialmente á impren e sociais do mes passado,
�: "Por convocação e sob a presi Notamos, p'rincipalmente, a com

dencia do sr. Arthur Bernardes reu pleta reportagem sobre,. a visita do
niu-se hoje, em suo séde o Direto- Brasil do Gal. Eisenhower, apre-
rio Nacional do P.· R .• no presenca sentado em diversos páginas a cor

de todos OS seus representantes �a que dõo 005 leitores do todo o Bro I

Assembleia Constituintr;. e Deliberou sil uma idéio cloro e exato daqui
lT'.cnifestar, por unanimidade de votos lo que foi um acontecimento de gran
o seu apoio á candidatura José Ame de projeção nacional. Podemos ain
rico de Almeida á vice-presidencio da admirar em "Vida Domestico"

4
do Republica, em homenagem ás deste m es: A Comemoração do Cen
SilOS {virtudes civicos e aos altos tenário da Redentora; A chegado
sel'Viços por ele prestados á causo

. do cruxador "Lo Argentino" em vi-
demacrotica. Foi designada uma co- Isito 00 Brosil em missão de boa
missão composta dos deputados Alti-

.

vizinhança; contos; novelos; episó
no Arantes, E urica de Souza Leão' t1ios hi'storicos; arte e pintura me

e Armando Fontes, para levar ao dicino; conselhos praticas e uteis e

cG-tJhecimento do sr. José Americo úma magnífico capa, que formam
de, Almeida a deliberação ossento- um' conjunto \agradavel e intere9

�u� ·san�.
��------�--------------------------------------------.--------------------�--�.----------------------------------------------------------- ------�j"

ÂNIVERSARIOS

Verdadeiro plebiscito fi .'I. clooa J.
A CANÓIDATURA JOSE' AMERICO A' VICE-�RESIDENTE DA REPU-

BLICA TEM LARGAREPERCUSSAO .

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

PREFEITURA MUNICIPAL
BlUMENAU

EDITAL

DE

Peça lsuaP'armãcia,Droli:sria ou,

S/ALab. Farm. Camargo Mend"
CAIXA POSTAL 3413 - SAO PAULO

De ordem do sr. Prefeito, torne
publico, que no mes de setembre
se orrecnda nos tesourarias do 54-

; de e intendências distritais o imljl)S
,to de indústria e profissão, relativo
I ao 2 semestre do corrente exercicio.
I Os contribuintes, que não satisfi-
zerem, seus pagamentos dentro do'
prazo acima, poderão ainda faze-lo

I nos meses de outubro e novembro, a
crescidos do multa de 20%. - Ter-

I
minados os prazos acima menciona
dos, serão extraídas certidões poro a

devida cobrança executivo •

Diretoria da Fazendo Municipal de
Blumenau, em 3 de setembro de 1946.

ALFREDO KAESTNER
Diretor

DEUTSCHE BUECHER

CONSORCIO
Peçam cotologos. livraria Volmen

D8TtN'"T.
.

Petrópolis Caixa Postal, n. 91

Dr. Gebhardt I-Irornada

A CANDIDATURA .•• MADEIRAS EM GERAL; MADEIRAS
COMPENSADAS; FOLHAS DE MA

DEiRAS; ESQUADRIAS.
�;�:�':�4:_-;�:��.,_�...fi:h.1jtib"::.I��_ �

MATERIAES PARA CONSTRUÇÃO; CHAPAS DE FERRO
PRETAS E CAlVANISAOAS; FOLHAS DE FLANDRES;

ARAMES EM -GERAL;' GRAMPOS PARA CERCA;
FERRAMENTAS PARA LAVOURA; FERRAGENS.

ARMANDO M.ARTINS & elA.
IMPORTADORES EXPORTADORES

.AV. RIO BRANCO, 26 A 90 ANDAR REPRESENTANTE

RIO DE JANEIRO

.....

r \

CARLOS UBIRATAN JATAHY

Ia Ia Hoje Torneio Inicio do Campeonato de Basket ..Bal e Volei·BalHoje
..

omlngo
COM INICIO ÀS 8 HORAS DA MANHÃ

NO CAMPO DO G. E. OUMPICO
COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES MASCULINAS E FEMININAS

DESTA CIDADE E DE BRUSQUE
TODOS AO CAMp O DO G. E. OL1MPICOOROlONGANDO-SE ATE' AS 18 HORAS DA TARDE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




