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rasl re orna ao re Ime ega
.

A Carta Politica �o �ais será promulga�a hoje as 15 horas
RIO, 17 (Meridional) - A mesa

do Assembleia já expediu convites
poro a cerimonia da promulgação
da Constituição, o reclizcr-se ama

nhã ás \5 horas.

I RIO, 17 (Meridional) - Ao COIl-

A remodelação do gabinete ministerial ��;�\1:���Ii�:��:�
o SR. COSTA NETO. OCUPAR�' A PASTA DA JUSTiÇA -- O RIO, 17 (Meridional) - Noticia-I RIO, 17 (Meridional) - Preci�
GENERAL GOlS MONTEIRO NAO DESEJA REASSUMIR O MINIS- se, que, no remodelação ministerial,. somente ás 13 horos de hoje o p1"e

TERIO DA GUERRA segundo parece, o almirante DOdS-'!.sidente d o Assembleic deu come
� worth Martins não permanecerá á aprovado o redação final do Cons-

Rio, 17 (Meridional) - Podemos: sidencia da Camara, aspirada, �e- frent� do gestão dos negocias do tituição.
'

informar, co mrelação a numerosas; "undo afirma-se, pelo sr , Benedito r (Conclue na ultima página) I (Conclue no ultima página)'
conjecturas que teriam sido feitos Va.ladorec.
sobre a recomposição· ministerial, 0- I

.. té agora, só quanto a pasta da Jus 1
tiça, o assunto esta realmente re-Isolvido pelo governo • O sr. Cor'
los Lu%, can�idato 00 governo cons

tituéional de Minas, deixõrá o mi

i,i�erio '�po�fico, será substituido
pelo sr. Costa Neto.

".

Diretor: HONORATO TOMEU'" - 16r�"0
ANO IV .. eAIXA POSTAL, 38
STA. CATA.!tIN� .,...- Blumensu, 4 {, feira,

dos O;,,!'Í(h As ')ciodosl
NUMERO, 754

18 de Setembro. >da 1946

A nova Carta Política do Pr;sil

.,

GelÍeral GOlS MONTEIR.O

RIO, 17 (Meridional) -

es informaçães á respeito mostrem

se obscuras, pdrece certa a portici,
poção da U. D. N_ no novo Mi
nisterio.

. Tudo. - dependerá, porem,

dós. proximos acontecimentos. Empres
ta-se' particular importanda (j pre

O pois ressurge hoje dos es

combros e dos ruinas da
-

tenebro
sa e malsinada ditadura que in

felicitou o sua organixoção mo

rai e politica durante quinxe a

nos. Com a promulgação da no-

va Corta Politica, o Brasil vê des

pontar um nova raiar nos horl

:z:ontes de seus destinos, em que
todos os brasileiros, sem distin

ção de credos politicas, recon-

quista mas su�s liberdades e os

,seus �!ireitos in�lviduais dentro
das postulados da verdadeira de-

�
mocracia, num regime de legali- (

dade onde podemos respirar num I.clima de confiança e preserva
ção das normas de justiça e da t
�ei. Toda o noção }evigoro -se f'em seus fundamentos legais com

Q reestruturação dos seus estatu- f
tos politicas e a reconquisto da f
nosso soberania na politica inter- !
no constitue a segurança é a

garantia dos direitos de um povo

que aspiro pela conquista dos i-

!
deo is democraticos e um regime f
constitucional á alturo da sua d- r,

vilização e da sua cultura. .._1:
vitor i a o.lco.nçcrdu

pelos .tr-cbo.Ihodo res
A NOVA CONSTITUiÇÃO ASSEGU ROU OS DIREITOS DA MANEIRA

OTAVIO. MANGABEIRA
'

.

-MAIS DEMO CRATlCA

I
RIO, 17 (Meridional) - Durante

'm..<"0··me.� . o. ma�ifes:aç.ão que recebe� do de- CANDIDATO AO GOVERNO
,li. legoçao sindiccl do Parana,...lJntem, SÃO PAULO

....;. rem seu gabinete, o Ministrei do Tra RIO, 17 (Meridional) - Segundo

P· a 1- 5 "r balho, falando sobre, as conquistas um matutino, o inesperado regresso
.

. dos trabalhadores, disse; do sr. Malta Cardosõ' .que servi"
"A Constituição que aí está de- como tecnico no delegação do Br"

sera por .falta .de bons avisos e quem monstra a vitoria alcançada pelos &il na Conferencia da Paz, está li

deseja . s)nceram',ente prestara sua operarias, Essos vitorias, como o di- gado á sua condidatura ao governo
colobo�ação. Julgo, todavia, sedo -reito . de greve, descanso semanal constitucional ,de São Paulo, que
admitir

qUo.lquer
sentimento de-. pes" re.

numerado e'

pa.
rticipação

.nos
lu teria sido lançada pelo interventor

símismo." .0 sr. Jurad Mago- eras das empre:z:as, em outros épocas bandeirante. A indicação cantaria
lhões tombem ouvido, disse: "Conti seriam alcançados com revo;,ções com o apoio da corrente do P. S,
nua confiante na ação do sr. Ota- e sangue, o foram agora da manei O. e teria ainda em seu favor um

vio MangobeiraD• I ro mais óemocrotica PõssiYel". movimento dentro da U. D. N.

DE

,--.-,�.---

"Está:·' "aIO iog�*, ilteste

to, ;3, �ropr'.a," lórte do
Ó:QUE 'DECLAROU O SR. OTAVIO MANGABEIRA SOBRE OS ULTI

MOS ,AcON11ECIMENTpS- POLlTICOS

,RIO, ]7 (Meridional) .,- O sr. é a proprio sorte do país". Figura
Ofavio ,Mangabeira ouvido pela re de destaque da U. D. N., aborda

,.ortagem .

a proposito dos ngtidos da em seguida sobre o. otimismo
de que o U: D. H. most�a-se d esi do sr ... , Mangabeira ,declarou, HRe_

11ldido com o marcha dos ultimos case-me a acreditar que algum in

.�ontecimi!ntos e disposto a romper &ensato desejo, neste momento, pro

cam o governo, declarou, NEstamos vocar, no país uma agitação politi
em vesperas de dor um grande pas ee cujas consequencias seriam inca I

soo Quem esperou até aqui pode- éulaveis. Neste coso teriamos o

esperar .um pouco mais. O queé cées. E com que interesse? A' quem
preciso realmente é colocar as coisos aproveitaria ? Estou certo que o sr.

,lias seus devidos lugares. O que es I Otavio Mangabeira teria feito sen

t. éem jogo neste momento não é tir tudo isso ao Presidente da Repu
ti sorte do partido ou de pessoas, blico, o qual, se cair no erro, não

(CONCESSIONARIOS IBLUMENAUJ

AUTOS --CAMINHõES - PEÇAS - SERVIÇO AUTORlSADO POSTO

o presidente Dutra falará á nação
CASA DO AMERICANO - Mercado de Automoveis
lua 15 nO 487

John L. Freshel - Fundador

Te!. 1078 End. Te!. FUSHEL
O' CHEFE DO GOVERNO RECEBE RA' NO PALACIO OS CONSTI-

!It' TUINTES DE 1946

. '.
, I RI0",17 (Meridional) - O presi

ASSISTENCI_). ,IMEDIATA AOS SE-I
dente da Assemble;a, sr. Melo Viana

RINGUEllOS comunicou á coso que o presidente
-.

... ,_

I 'putra pronunciará um discurso ama

RIO, 16 (Meridional) Foi os nhã á ,ação, ao receber os consti-,
sinado.· o de,ciéto outorisanóo o e- ruintes, que Ievcr-lhe-ão o conm!'n; i
laboração do pio,.. para a execu- ccçõo .

oficio I da, prDmUlgoção da
ção do pi'PlÍrilmo de nssistencle ;- Constituição, apos a solenidade que

Imed.iata. oo.!,... tro.ba.'lhador.es
encami-

r.e.olixar-se�á
no PalóC!o. Tirad_cntes

.

"hados ao .yale amaxonlco durante as 15 horas, ° presidenta Dutra,
O periodo de, intensificação de :

pro- acompanhado de todo o ministério,
dtição de borracha para o esforça receberá no palácio os constituintes
de guérro. de 1946. !l ••IiII••IlllllliE.EBII2ilBiililIllSIll;m.ir.;i!lm'�MW�' ,�:;o;i''''kW��4t,�tW�;;��;,

NOSSA DIVISA E' SERVIR
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A Sociedade Beneficiente e Hospitalar de Blumenou é uma orgo
nlscçõo popular, cuja finalidade e prestar assistencia social aos neces

sitados, atendendo ás famílias pobres, procurando, enfim, evitar o pra
sença de mendigos e doentes pelos ruas da cidade ,o que causa dolorosa
impressão aos blumenauenses e visitantes.

Todo cintribuinte será ccnsidercdo sócio efetivo da Sociedade
t t f" Beneficiente e Hospitalar de Blumenau entidade registrada de acordoQue, recen emen e, OI tnvên .

.

tado nos Estados Unidos um c?� a R�" �olaboranda cssrm, para o desenvolvimento da iidade e ou-

Ih
.

f t f' xiliondo, indiretamente, sem oprocesso humilhante da "esmola os des-apare o para tirar o agro Ias
id .

f d d I
protegi os do sorte, que, realmente necessitem de um amparo moralno un o o mar., .r e material.

.

:

Que os rotos não podem vomi :

tar o veneno que ingerem por
que não são dotados de vesí
cuia biliar.

OFICIALIZADO
Que, segundo o dr. Walter lu Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Clfritiba
M. Fuchs, do Colégio da Uni Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
versidade da Pennsylvania, nos. lnternoto - Semi-Externato e Externato
Estados Unidos, em vez do CURSOS Primório, Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico
calor e da pressão, foram os I admissão em dezembro e fevereiro
micróbios que carbonizaram Aulas DIURNAS e NOTURNAS
a vegetação, convertendo-a Para ambos os sexos Peçam prospectos
em carvão duro e mocio . 1/-----------------------
que. num

Simr.Je.s
litro d

..

e

á-Ioun do mar. encontram-se de
3 011n " 12. ano =erec vivos,
animais ou plantas.

"ágina n. 2 A N A C Ã O
..__..;"'"'�'"";,.,o._...;;;."""'''''''.'''..... ....................__....''''_......--.....,...--........ """'"

t e�n'ganí!i ado o nil'etodo do P. S.. u.
em Jaraguã

Do Diretoria Municipal de Jora- mendoerffer, José Pasqualini, João
guá do Sul do P. S. D., recebemos Tosini e Walter Jark.
ci seguinte comunicação: i Sirvo-me da oportunidade, poro

I apresentar a V. S, os protestos de

'I ccnsiderocõo e apreno.
.

lEONIDAS C. HERBSTER
Apraz-me comunicar a V. S. em

"

Secretario
sessão especial realizada ·�nl'em, no ------

sede do Partido Social Democrctice, BEBA LEITE, COMA CARNE, OVOS
fOI reorganisado o DIRETORIO MU
NICIPAL, do referido partido, que
ficou assim constituido

"limo. snr . Diretor Copyrighl da
17MHAY,E rooHEAllO''_

1. ..

E VERDURAS FRESCAS

Presidente, Roberto Marquardt:
Vice dito, Walter B.reithaupt; Secre
tario, leonidas C. Herbster; Tesou

reiro, Waldemar Grubba; Orador"
Mario Tavgres da Cunha Mello; oe
to Wagner, Carlos Hoss, José M.

Muller, João Morcato, Joaquim Pia
zeiro, Leopoldo Janssen, Vitor Em-

Mos se isso é impossivel tome

COMPLEXAL diariamente, ás re-',
feicões. COMPLEXAL é um con

centrndo d e vitaminas e sais mine
rais e mproporções ideais que com

pletam o alimentação·cotidiana.
TOME HOJE MESMO

COMPlEXAl
Complementa alimentar

3 ...

....�

Negocio· de ocasião .4.

VENDE-SE uor preços conven ientes os seguintes maquinarias:

A - I locomóvel "WOLF" de 65-75 PS com 12 tubos de. reservo 5 ...
(novos)

B - I: serra defita "KIRCHNER" poro serrar tóras até 10 metro
de comprimento, com vagonete, trilhos e aparelho pa�a desdobrar, tudo
de ferro; ocomponhada do seguinte:

i aparelho paro desdobro r, 1 maquine para amolar serras, I má
Quina para laminar serras, 1 aparelho para soldar serras, 2 aparelhos pa

'

ra alargar e igualar os dentes, 3 marteles paro bater as serras, 3 re

,guas, 1 chapa fundida, I bigorna 60 quilos, 1 guindaste movei paro Les
carga de tóras.

C - ) torno (laminadeira) "KAPPEL" de 65 ctm largura para ;6 ...laminas de 15 diferentes espessuras, acompanhado do seguinte:
I tanque de ferro 3 X 1 x 1, I serra- circulor, 1 prensa pore- cha

pas pequenos, 8 prensas paro colar assentos de cadeiras, 1 maquina im
pressoro com cliché, 1I0ra os assentos de cadeiras, imitando palhinha, 1
'estnmpa, poro. assentos perfurados, Z lixadeiras.

D - Máquinas diversas:
1 maquina para ·fazer cabos de ,ferramentas
1 máquina furadeira de corrente incl , 1 mcq , para amolar cor-

rente •

máquina de !ferra e madeiro para cantilar e mocho/lcmea.
máquina com esmeril para afundar serras
cepilhadeira 40 ctm c-intermediaria
cepilhadeira 28 ctm c/intermediária
desempenadeira 20 ctm largura
torna meio cutomatlco com muitos modelos
torno manual
lixadeira de fito c/intermediaria
lixadeira. com cilindro pequeno
ventilador lexhoustorl
roldana para 1000 "dias
roldana para 3000 kilos
serra circular
serra circular -com 2 eixos para mudar
folha circular com dentes postiços 50 ctm.

2 prensas grandes paro compensadas sobre rodas de ferro
1 tornilho
2 rebolos

",ue. recentemente. em Santa
Monica, na Cafifornia, EE.
lIU. re"liz(lu-�e u mconcurso
de moços sardentas: e que o

primeiro oremio coube a Mis
Sarah White, cujo rosto che f
gavo quase o parecer ne!)ro, I
tal era o numero de sardas

Irque continha. _

J .

aue Mr. William Dovies, um

Iindustrial

norte-amer.icano re

centemente folecldo, em vez

de escrever o seu testcmentc,
mandou fazer um filme sono
ro em que ele mesmo o""re

ceu a seus herdeiros. anuncian
do, com voz tranquila e sem

receio de protestos, suas ui
times vontades: e que esse •

filme. ",xjbic!o depois do mar

te de Mr. Davies, esteve du
rante cinco anos guardado
na casa forte de um banco.

-----''-------------
JUSTiÇA DO TRABALHO

Comarca de I!iumenau
1'"��_1 ,,',

Div , ferros para molduras, brocas, correias, lixo, aparelho para
travar serras, canos de ferro e radiadores, transmissões, po
'lias etc ...

EDITAL

Os interessados çueiram dirigir-se a:

-�í
O Doutor Oscar Leitão, Juiz de
Direito da Comarca de Blumenau,
na fárma da lei, etc:.:
FAZ saber que I] este Juizo foi

apresentada uma reclamacão por
Franz Klemz contra ERICH LOTH.
E como não foi encontrndc o refa
rido reclamado, pelo presente fica
p mesmo citado para comparecer à
.audiência do julgamento da· aludida
,reclamação, a

.

realisor-se dia cator
ze (14) de Outubro vindouro, às
.catorze (14) horas, na sala própria
do edifício do Fôro local, sob as

penas do lei. Dado e passado nés
ta cidade de Blumenau, aos 6 de
Setemb r�,1e 194-5. Eu, Osvaldo G.
.Nóbrega, Escrivão interina, o subs
crevi (css.}: Oscar Leltõo Juiz
,de Direito. - "Confere com o ori
,ginal afixado no lugar do costume.
DOÍ! fé_

J O Escr , Interino
Osvaldo G, Nóbrega.

G U I L H. E R M E U R B A N

Caixa postal N°. 148 - JOINVILLE - SC

useH

. Quarta-feira 18 de Setemb. de 46
��:es'!l..'::-�:_-:"; ''':;�'1''-�>r�._.;�

Sociedade[Qeneticeute e Hos�
pital,,!' de Blumenau

Colégio PQ�thenon

Exame de

Empl êsa Intermediaria de M. L. Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POL!S)
DECLARATO'R!Os - NATURALIZAÇÕESTITULOs

Encarrega-se :le quaisquer assúntos junto ás re

paltições públicas de Blumenau, Florianópfflis, Rio de

Janeiro, São Paula e Porto Atégre - Assístencía técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° andar - sala 1

tAl!"" d"'A C apita}? ) -- B L U 1\:1 E NAU

Dr. Rubens Walbach
CLINICA MÉDICA

CORAÇÃO - PULMÃO ......:> FIGADO - INSTES"II'-JOS - RINS
REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X - ELETRO

CARDIOGRAfiA
Consultório e Residencia:

RUA BOM RETIRO, 12 - FONE, 1258
C O N SUL TAS: das 8 ás 11 e dás 3 ás 5 horas

----
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Págino 3 A NAÇÃO Quarta-feira 18 de Setemb. de 46

Come!'Cto
Restaura

de
te

Bar e

S. A.
SPO:�T s

VASTO VERDE 3 ATLETICO o LIGA BLUMENAUENSE DE
PORTOS

DES- constcndo de irregular, remetam-se

'::51 es documen tos. á Diretoria da L!

\

. I ATITUDE DESELEGANTE DE AL B, D. para aprovação da j"go real i

i GUNS JOGADORES DO ATLETICO A LIGA BLUMENAUENSE DE �"rlo. BI. 10-9-46. - Frederico

I DESrORTOS, em sua reunião de Kilian - Auditor", - DESPACHÓ

São convidados os srs ,
• subscritores do capital da "Comercio de Previsto para o Estadia da Ala hoje, RESOLVEU ; DO SR. PRESIDENTE DA L. B. D.;

Bar e Restaurante S. A." em organização, para comparecerem á assem medo Rio Branco, na tarde do do "Vistos e examinados estes autos e
bleio geral dos subscritores a se realisar em 26 de Setembro de 1946" min\1p, foi antecipada para sábado 1 - Conceder a transferencia re tendo em vista o Parecer do "r.

és 16 hs. á rua Bom Retiro N. 2 (Edifício Mutua) nesta cidade de Blu- á tarde no campo do Palmeiras E. querida pela atleta FRANCISCO SiE Auditor do J . D. D.; a I Aprovo o

menau, Santa Catarina, afim de deliberarem sobre a constituicâo ric-! C., a partida de furcbcl entre Vos GEL, do Aimoré, E. C. para o C. jogo de lo. categoria - Secunda

finitiva do sociedade anonimo em organisação, eleger (] sua primeira' to Verde vs. Atlefico Operaria, pe
R. Flamengo. Divisão - entre o sfillcdos é. R,·

Diretoria e Conselho Fiscal e cara fratar de assuntos de interesse da: Ia posse do titulo de Campeão da 2 - Inscrever pcrc o campeonato Hnmengo e S. D. Vasto Verde, re-

sociedade.' I
Za. Divisão. do corrente ano, os atletas Francisco alizado nesta cidade ,no dia 8 c'!

Blumenau, 16 de Setembro de 1946. Numa' partido fraquissimo, na Siegel, pelo C. R. Flamengo e AI corrente; b l Conte-se dois pont cs

FREDERICO HENSCHKE Orçcniscdor .
qual os disputantes cnrescntnrnrn um

vin Montou ,pelaS. D, Vasto Verde para o C, R. Flamengo, por ter

------'--------------------------

.

f"t�!"J � �,jh:,.". c' V(loto Verde podendo tomarem porte em partidas vencido o seu adversaria por 3 li: I;.
conseguiu a muito custo vencer o

oficiais a partir desta data. c) - De-se publicidade do Pnrcco

seu desarticulado e clesf<:>lcarlo od- 3 - Publicar que o solicitada li -lo Parecer do sr. Auditor da J. D.

versaria pela contaaem .de 3 a O cença á F. C. D. para a realiza- D., Publique-se - Ilfumenau B

qucndo bem outro,� mesmo poderi� çêo de uma partida amistosa, domin de Setembro de 1946 - Seb(l�t;iiD
ter sido o placard. 90 proximo, em Gaspar, entre o C

./.
Cruz, Presidente.

'

A pecuena torcido oue esteve no
A. Tupi e o Caravana do Ar E. II - Julgamento do iene omis+o-

cernno (h WJ Ou'we de Coxics, não C., de Florianopolis. 50 entre o G. E. OUMPICO e

·teve ensei., de fo,,:er torcida. Am- 4 - Solicitar ao Vice-presidente AMERICA F, C" de Joinville, reoi
bos os conte!1dor�s não ('Clrr"""on

desta Ligo, sr , Vital França, para zodo nesta cidade na dia 8 do cor

,r�r'lm (1 elCPp.ctntiva dos seus fans representa esta entidade no jogo 0- rente. - Parecer do Sr, AUDITO�

I
demonstra!ldo falta de conjunto, com

r;--'1 providenciando tudo -o que se DA J. D. D. - Nenhuma irreou

equipes comnostos fmr jogadores dos
fizer necessario e designando o ar- laridade ocorreu, pelo que devem

seus senundos quadras. bitro que for indicado pelos clubes estes documentos ser remetidos á
"

A�"rl!) rcrn mo,or d"relJcõo do
di<"utontes_ Diretoria da L. B. D., para aprovo

,

torCido. Oll"tro dos iMo,f-:>res dos o
5 - Determinar a realização, 0- ção do jogo realizado. Btum., em

l,oerm!o5 deixoro mdis1llicentemente manhã, sabado, dia 14 da porfidc ]0 de Setembro de 1046 -- ("5").

l" çmmci"a, 110 fooe fin'!l da pe-
de campeonato da Segunda Divisão, Frederico Kifian, uditor , � D!=�-!'A

feia, (!eh',��rlo oreMS <"te dos seus
entre os filiados C. A. Operaria e CHO DO SR. PRESIDENTE DA L.

c1"1p.onh".,ros Is" 'redroh-nndo !em: S. D. Vasto Verde, no campo do I'
B. D.; "Vistos e examinados estes

_-_._·.,.·�__2_.._i �_'"_-_-..,--.,.-�-'-.--__-_'_W"'-S_4_4_"_.'_'_=_._Z!_d__4S_.. iiE_._.�\ esforços para evitor_ uma derroto PaJmeiras E. C. autos e tendo em visto o Parecer do

f"r ........ "tp
'. a-I 6 - Designar as seguintes cutori : Sr. Auditor da J. D, D.; a) A�n

Condennmo< a atitude' deste joga
dcdes par? a jogo constanfe d o i_I V? o jogo am!stoso realizado nesta

�,�cr�s r'il At'��;C3 no'e rl..vi'lm 00
tem antenor;.,...... Representqnte da cidnde, 110 .d,a 8 do corrente, en

""enr>� rermempcer no gr,amo,fo para L: B. D. - Ronald Schmiclt; Ar- tre, os clubes da Primeiro Divisão

"'�"'onstrar que sobem perder lutan bitro - Salvador Lemos; Auxilia- - la. Categoria - Gremio Eseor
A' JUSTIÇA DE DEUS TARDA, MAS {lue em holoccusto do ambição e do da. • ,

res de arbitro _ o serem desiqnn- ":"0 O'ilT'"i�o, "esta. e América F,

NÃO FALHA
_

egoismo. E o ��n,do marcha paro Referiu o í�o acima citado o ca- 'do.s; Bilheteiro - Evaldo-Fiséher; Por C., de Joinville .b) Dê-se pubfid
a lodaçal da mlser.'a humana, ande' nhecide arbitro da L. B. D., Sr

feiro - Miguel de Souza. dade do Parecer do sr. Auditor do

O espetáculo. triste e tenebrosa ... os homens sa-prormscuem na deshon
, Sargente Lemes o OI! I t f Ih

"

7 _ JUNTA DISCIPLINAR DES- J. D. D.' - Publique-se. Blume-

que ora assiste' a humanidade, que" innuid dO'
,

d'
a eve a as '

·rDa. e, ,na ,"quI a :...... ca.st�go e' que .toda"va ;não influirom no resul
.

PORTIVA; _ I _ Julgam�ento do ocu, 13 de.Setembro de 1946. -

vive os dias mais sombrios e ao'911s eus tarda, mas nco-. falha." todo do placard". .

logo de Campeonato do Segundo (as) Sebastião Cruz, Presidente."

tiosos da sua vida" constitue a obra C 81 13 d S d
. R. F R om esta partida ficou enc.errado Divisão, entre os clubes C. R. Flc- umenau, e etembro e

nefasta e destruidora do homem, que

I
. .

.

o, p�lmdiro turno do campeonato mengo e S. D. Vasto Verde, reali- 1946.

petrificou o seu coração e volveu da 20. Divisão, com o lid�rança do sedo em 8-9-46. _ PARECER DO Humberto Manolli
lt face ante a imagem do seu Crea-

.

C R FI

SOCIA S
'. amengo. I S_R.

AUDITOR DA J.D.D.; "Nada 10. Secretario

dor, renuncjan�o. criminosamente os Iconselhos do DIVinO Mestre. Ante o CI b N t'" O Ameetea
capitulo tragico do nosso historia,

U e au le It\.JlJUS ....

em que os povos fracos e humildas ]' ANIVERSARIOS
debatem?se �num cáos de sofrimen ..

tos, miséria e lamentações, rememo
.

MANOEL COSTA ,MOURA
'fomos os pro!edos de' Santo. Eva" I. .

Na ,datá de. hoje tra.ns�orr�·o an�- BI�menau, cui? população sabe a

gélh?, que voo sendo cumpndas 0- versaria natafoclo o dIstinto e estl- preClOr os bons Jogos de futebol on

mundo, antes do seu fim, passará, moda cavalheiro sr .. Manoel da Cos. de os rendas das bilheterias 'não
por hecat�n;b.es de guérras, pestes, ta M.oura, o�eroso representante. co- I são mais, bem poderia brindada pelo
pragas, .;mlseroa e fome e o clamor merclal e Inspetor da Compant,ia I .F. C. D. com u ma partida! entre

do� probres humildes. se levantará Antartica de· São Paulo nesta cidac a. se�eção estadual ora em orga-
ate as ceus, bradando vingança con de, nlzaçao contra o combinado [ocal
tra as iniquidad�s e injustiças dos Alem do exibição dassica que p�
úomens. � �m dIa c?egará em que MANOEL BENTO CORREIA deriamos prevenciar, os selecionados
se cumprira. o. caOftulo . evangélica �omemora hoje a passagem do seu realizariam um convincente treino
do �Dost.olo ,São T;�go; "Eia 090- anlv:rsario natalício o estimado ci-

I
com adversarias capazes de exigir�

ra, vos rocosa chorai, dando urros' d.adao sr. Manoel Bento Correia, re' lhes tudo o que se pode desejar
p�r causa �as desgraças que hão de sldente nesta cidade. em materia de futebol tecnico.

'{� sob;e nos. Às vossas véstes es- Esamos oinda aquardando a cum prata, etc.,.

too rOIdas pela troca, o vosso ouro Srta, MINERVINA CUNHA primento da promessa.
'

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS
e a vossa prata estão enferrujados e

A efemeride de ontem registrou a Caso a F. C. D. venha cum-

a' sua ferrugem dará testemunho .con passagem da aniversario natalício prir o prometido, teriamos e seguin
tra vós, e devorará a vossa carne

do gentil senhorita Minervina Cunha, te combinado para enfrentar a se

r.amo um foao. Entesourastes nos ui COmpetente funcionaria do Banco Po lecão; por exemplo' _ Waldir (Os-
L' d' E' " • d pular e Agricola d V I dI' 'I

. ,

.Imos Ias. IS que a sa aTIa que ':
o a e e talai, carl _ Arthur e Schramm _ Baia

fraudastes aos trabalhadores que ceI
nesta cidade, I - (Pisca) - Emilio (Gilda) e Nel-

Foram' os vossos campos, clamo, e ' sinho - Nandinho. Pisco' _ PFau
,

d 'f d h CARMEN SILVIA CHEDfD
'

as vozes os ceI a ores teem c e (Meiréles Augusto Hélio (Zi

qado aos ouvidos do Senhor dos e- . Deflu� amanhã a passagem do 0- co) .

.<ereitos. Tendes vivido em delieias tllversó.ro� natalício ela menina Car
rnbre a terra e vos tendes reaalado;

men SI�vla, filha diféto do estimado
tpnóes cevado as vossos coracões no ca.valh:IrO sr. Antonio Chedid pro ARECIO FOI CONVOCADO
p' d'

.'..

T d
>

d
rroetorJo da.,. Casa Verde em R'la o mort'cmlo. en es coo ena- do Sul.'

10

.

na e matada o justo; ele não vos
.

reSiste" . . i

Sim, os jus'tos são condenados o

",prr"r rios cam'pos de batalho, on

de derramam o s eu precioso $On

(EM ORGANISAÇÃO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

81

CIA. NACIONAL !)J;' SEGURa:i DE VIDA E RAMOS t:LEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso

Agente no Estado' de Santa Catarina:

RiO

Rua 15 de Novembro, 1371

FOGO -- TRANSPORTES - ACIDENTE:';

J O Ã O P O R T O

Responsabilidade Civil Omnibus

rrransuentes e Transportados)

s

QUANDO VIRA' A SELECÃO CA-
TARINENSE A BLUMENAU

ELEICÃO DE DIRETORIA
São convidados todas' os Senhores Associados do Clube Nautico

América para tomarem parte nas eleições da diretoria, que se recllzcré
em o dia 20 de Setembro, ás 20 horas na séde social do Clube.

Blumenau, 3 de Setembro de 1946.
A DIREORIA

OURIVISARIA
WILLERDING

Liquida á
couro, Acaba de
cavalheiros. Tem

Rua 15 de Novembro, 1.340
preços reduzidissimos o seu estoque de artefatos de
receber novo sortimento de relogios para senhoras e

sempre novidades em objétos para presentes em ouro,

Oficina própria

en e
Um 'dte urbano situado no ba irra da Ponta-Agúda, á margem do

rio com 24 metros de frente e fundos até o rio 66 mehos, sendo um

lado 66 mefros e do outro 58,50.

OLlVIO CORDEIRO

Arécio a grande zagueiro da 0-

limpico, seguiu segundá feiro para
Florianópolis, a fim de tomar parte
nos treinos .da seleção Catorinense.

- Uma casa, (sobrado), sita a rua 15 de Novembro.
"

- Duas casas, sendo uma na Rua Mata Grosso e outra o ru,"

Dr. Avres Gôru:a'vps
ADVOGADO

No data de 15 do corrente come
morou a "ossagem do seu a'niver�a
rio not'llicio o distinto cavalheiro
'! n05<0 ore;o;odo amiao e colaborador
cr. Oivio B. Cordeiro, operoso Te

rre�entant" comercial em Joinville
,}nde o estimado iav.;m é arandem,,�
te bern{!ui�to P. rc!odon"a'o, dcsfru
f'ondo ele soliôn� amizades no seio
do sociedade joinvillense.

E'11bora tardi"menfe, conoratula
mo-nos com o distinto p ,. .. Ito ami

go, com os votos de felicidades.
'ff

Amazonas, (próximo á tecelagem União).
- Diversos lotes urbanos á Vila" Boa Vista.

-,---_._------------

Com este "pleier" cinco são os

jogadores de Blurnenau, canvoo:ados

pela: F. C. D.

Dois lótes sítos no quadro urbano da cldade

--------_--------

- Dois lótes sitos á Vila Victor Konder, livr�s dp. e�{hente.

- Uma farmócia situado no' interior· do município, proporciona,,-
do uma renda anual de Cr$ 120.00 0,00.

- 120 ações do "Cartume Afonso Sander S. A."
CONGRESSO DO ReMO MUNDIAL

Rua 15 de Novembro nO 415

ZO .andar - Sala 1

(Edifício "A Capital")

Informacões com a sr.: ,

RIO, 13 (Meridional) - A eati-
- .

�

dade superintendente do remo mu"; Hellmutt Ztmmermann
dial comunicou ó C. B. D. que o

I
.

seu proximo ccnare,so será efetuado corretor legallsado oe ImÓveis, - Rua 15 de Novemo!'o, 760, te!efa-

em Agosto de 1947, em Lucerne. .

ne 1467,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



','i1i'�'\,
O ilustre chefe do executivo no Es- durante a sua visita á sua terra"-n-a-I-p-a-ti-a-p-e-IO-S-h-o-m-en-s-p-U-b-fj-C-OS=�l:-Itodo, que tem sabido' honrar qs sUQS I tal receberá por certo, os homeno bolham pelo causa do engrandeci
tradições eiviccs e patrioticas á fren gens do povo blumenouense, �ue. menfo � �o progresso da cole�vida
te dos destinos de Santa Catarina, sempre testemunhou apreço e srm- de brcsilalrcs. í

-

-� �

Blumenau, hospedar�.o Exmo;' Snr.

',Interventor Federal [)r. Udo Deeke

27, 28, e 29 do corrente,

o "'Srasil retorna ao regi,rnl? I�
- i J J _' .��

ai
(Conclusão 'da la. p�gina) \, restava apenas' abraçar os represen I cerra(!')s os trabalhos constituin�s RIO, 17 (Meridional) O pre-

tantes d� _ n�l(;ão e ,(Igra.�llce.r�lhes � QIl,1946. ,_ '.--.
- --- .sidente dnAssemblelc convocou uma

_ RIO, IJ. (Meridional) . '=-.." Por su- "'õ 'grande servico que prestaram ao

I'
sessão especial solene, amanhã ás

gestõo do sr , Prado Kelfy, a As- dcís pelo movimento damccrctlco de
.

Rlq, 17 (Meridional) - Termi- 15 horas, para a realizaqão da ma

senibleic Constituinte decidiu que 1946. -:o sr . . Glicerio Alves,Pediu; ncde 'a ,votação da rcdoçâo final do guo' solenidade da promulgação da

não' hoveré oradores nó 'solenidade palmas para o 'presidente da casa, ato: da sdisposições trcnsiterics, o 'ColIstituiç(ío de 1946.
'

do promulgaçõo da

....
Constitui.Çqo, de '0 qual foi aplaudido por toda Q

·

...AJ._,
presidente da Assembleia proferiu RIO, .17 (Meridional) - Informa

vendo o� presidente dirigir�.apenas 01 sembleia ,entusiasticamente. . as seguintes .pclavrcs �ando por oficialmente o Secretaria do Co-

rumes pal�vrà5 sobre a magnitude
" '

I :encerrados os trabalhos constituin tete que será decretado feriada na

do ata. A solenidade do 4.ia.18 de" RIO, 17 (Meridillnall' -' As'12 (tes' d�': 1946:""Esfoi'''fínda o alW ci""n! omanhõ, por motivo dc!l pro
Ste'mbro efe 1946 'seró" assim' seme- 'hõríis' e 50'minutos o presidente da 'missão da Assemhfeio Nacional CORS �ul.gação da nova Constituiç<ig bro-

Ilhante
a do' �ia: 16' de Jiilho' de -Assémbleia Con'stituinte.: declorou I tít�.intE! de 1946". . 'sdelra; ,f

1934:
.

'r,' ,�Y�--,': .aprovada O redaçáa final da nova
..

. . .

".:

"�;'�M.eridi�n:Il'.-,FOi um3 ;:,,��i�:l��é :��:irocÍo;o�o::t�::: QÜ.�__·��tme 3��7','�lentaúa pela <i ;3
- .............................. memento de �r�nd� e.?t�ias,m�- aq�e teso !oi iniciada !medj,!�amente a ;�, mni�. de "Dém 'trilo de Souza .�

---,,-,-------- le e mque'o preSidente da Consh- votaçao da redcçõo fmal do ata. Ir'··; ',,:.. . '.' ,\,'",0:,'." .,. ,,".
. .�

� d
tuinte d,ecla�u :�cerra.�os,os trab�. das disposições tran�itorias. " REC-:lF€, :1?��l'id��nal.I':'�." En�."

.._.'.:.'lfor f�derol em Pernambu�o. e :.fabio), REM pE�Ç�O .•• ", ,lhos., da Assembha de 1946. ProloJí t -trou no Tribunal do 'Apela�ao. QQ, Corrai«, Delegado de PoliCia. " A
gado salv_�..<!= ���,Q� .ecoou Q OS rr

I
queixa"c:rimen'oferecida' 'pelá' farnilió' � queixo-crime. foi opresentada dJvido(Conclusão -de.. -la:--pagina) preseMantes do povo eonfrcternisé RIO, 17 (Meridional) 13 do ,estudante Demócrito de' Souza oofato de nãa ter o sr. Oircei 801"

; .

•
.

.

_"
. ''' ... :

.

.
.J'{Im-se, abraçando-se. O preside I .orqs e 10 minutos' de hole .o pre Filho' contru os responseveis da thaci

.

ges; IProcurador Geral dõ rE�ado
!'-"mnha,. '? ge!,erQI G?IS ,. Mo�te,ra, te Mela 'Viana dectarou que a el� ,idente da Assembleia declaJ'O,u, en 'ma ;na tatde de 10' de MarçO- de ofer�cido denuncia contra os atso-
�.""� ..

�u� �.e.�., ��o d.e�.eJa, depois das I. I

,------
..

-

1945, qua�4o' ,tombJii:am sem:-,' .vida dos".no prazo da lei. :,i
s, :' rerlas, ,:eQssu!1l1�. a Ql!sta. _

da I. _

,.
.

- � lIiiI aquele academico e o comerciante' )

..fl._....
"'

..

0,

.....
d

..
e:e

..

/'!n.dO
.. VO.I.ta.r

á

..

co.m
..

is

"IA'
.'

N 1\'ç
-a

O ,Ma.
nuel Elia's. Trintà'e sete�pissoas Feriado o dia Ue

�o. q!'e YlnhC! . ex��cendo I?o ,U{U-.,·" . são ccusodcs; encebeçcndo
'

a listo ;

g,ual. Na. que. c.onc,e_rve co , Mir:tiste-, _
.

"
O senador,' Etelvina 'li,!s, ex-irltel1'en :: '.'boJe '

":' dI! ).eronautlco, em seu posto a
..

.

'_.,_:' ':1
Brigadeiro f.rm(lnda.Trompovsky.

'--

-: '

·,A.vi-o. Rio, 17(M) " ..•,.,."n che·
"

.
.

" . . Díretor': 'HONORATO TOMfLlN" .,- .orgão dos HDlárlu Associaclos": CP fe do governo assinou o
. RIO; 17 .(Meridional) - Informa. Blumen-au - ia- _:_ feira 18 d� Setembro de 1946 - Numel'o 704 decreto-lei considerando
ú� matutil?o _qu_e, para a presiden I

.'"

O SENHOR DOUTOR PAULA MAL feriado nacional o dia 18Cd
.

do Banco do. Brasil, d.!lverá ser I
' ,

ITA FERRAZ, Delegado Regional-de -

.
.tI','1eado o sr, .Sarnuel Ribeira, ,ex-

.

Fr'a'ca' s· s·OU'
.

I'
-

O Polícia dos mun�cfpios de Blumenau áó 'corrente, data da pro-
II' �;{Jert" da Ç(lixa, E�ónDn:lica' de _. .•

' .... .' a co a . I S a e Gaspar, com sécfe em Blumenau, mulgação da Constituição.
S· Paul".' I Estado de Santo Catarina, iiã'"forma 4\

tl� ':Je!:q�M;i�d:O':���nci��o��i�:�'������f�����S= �e::�:�::��:��::;is�:�o:;�!�uc:.md:, 'O BtlGADEIRO EDUARD:\O-
8." ;õa min!?terial, afirmando-se. que l\NUlADOS" os

.

EI{TENOIMENTOS' ENTRE A·.u •.D. N. ·'E. O. 'PRESI- Preços, 1i partir desta dator�Y19aro .MES· ,ESTARA' . NO IlRASIt�
j:� !-lnuo de pé ? convite que,o pre .: .•

'
.

J.DENT� DUTRA rãa os seguintes preços de passa- ESTA SEMANA

�I: "Dte Dutr.a hzero' aO·'sr. 'Bene-l'-�
"

gens nas linhas de onibus Blumenau-
di'o Casto Neto, que já organisou ----------!l RIO, 17 .. (MerjdionaJ) _� Estão

Iltoupava-seca:
. RIO... ·11 (Meridional) Segun

IJ
•
�el! !lobinete a se� tlficialisado,! JUSTiÇA DO TRABALHO praticamente anulados 05 entendimen (' _

' l O A _
"do .. informaçõo fornecida pela sua"

hi.ldo como oficiais de gabinete o: Comarca de Blumenau I tos e"1�e ps proGeres': polifi&s da
I ' Oo_ rua dos Palmeiras atê ruo

propria familia, o Brigadeiro Eduar
" ··Queira e o' jovem advo :

·.l U, D . N, e G preSIdente Outra I Paraíba . , , . . . Cr$ O,1P
do Gomes estará de volta 1'10 Brasi',

fi: C"ta Neto, apontada coma fu
.

. ,1: ..0 I T. A"L. .., � no senti4'! da coalisão dos forças �Do rua das Palmeiras até Traves- por .toda esta semana, dependenifo""
hlro Ministro "da 'Justiça. Fcilâ-se

, .1, Ger.{()cratiéas, segundo'�-anuncia a 50 IgUaçú , .. " .. '., .. Cr$ 0,60
'0 dia da suo chegado da partida

tI! �!'! q'le o economista EUlienio Gu' O O-outor, Oscar leitão, Juiz de" "Diário da Noite" , 0" rua .das Palmeiras até Ponto
do avião dos Estados Unidos aindg

" ,�,-'r,'� póstJ 'da Faze�do. �
D,ireito da Comarca de Blumenau, final , .. Cr$ 0,80 indet'1rminada. ,e.

? - lAiíü<tério' (lo' Extêri6r:
.

pá-
" f

no. forma 40 ,lei, etc,: ' ". - V O L TA __
-------

.'. !j,�':;'�ventor �ace.do FAZ .sabre que a este juizo 1foi Perdeu se
Do ponto. final (ltoupava-Seca) ROTARY CLU"'" O" BLUMENAJ... ·;j'. apresentada. UIl1<J reclamaçã'a por'

.
.

.

. - até TiiI.vesso IguaçÓ
-

....-Cr�(O�40 '''' .. .U ..

Walter Kath .contr.s EllGH LOTH..
" " " ": ""iiüa Para'íba

'f,Aeridiól'oll Nos
..' Realisou-se ontem a habitual reu-

.

-d 'd'
E.co.mo;não foi encontrado o'refe- no traJ·e�o do, s

..
al.a.-d'Kirstén c�.$O,6IJ "ião semanal"do o·tory' Clube 'd�-e,', �'·'·"1''i:o. os, ,�"Diório rido reclamo.do, pelo presente fica

" ." "U, ,.. RÓ' das' Í"Ólrneiras .,.

'f�" '-oI1Hrmo-se--a noticia de ,o mesnl� cita�o poro .camparecer á
à Ca�.1 Walfér, Schmidt,

i.. . ..... ', � Cr<l:' 0,'80. BllImenau, sob a presidencici 'do sr: '

"r' "'-"e·l'ro···· 'd .', ,
. rua" '1"5 de N'·vembr'" um-"'

.". FrederlC'o Busclt "ur,' Este conv','do'u"'." '-Ira
.

elxara audieneio do julgamento da. alud«la '.' ,v .•Ui' 'U ; A ínfraqão dá presente' tabelo
J

�'-"de'"oucos'di:is'àchefiade' I' !' d rOd!V.co ..... plet·adecamt·nha-o· '. "., .. , nsr"H.Werner,Í'otafianoresiden'
.rec omação, a

.. rCJlIZar.-se ia quin- .I"J .••• , sera 'punida com multo e mais comi-
1',

"

J>.!iantn'e c' 't"
'"

() p." ,te . .em-·Rio do Sul, poro hastear- 1).
'

.
'. ,-o. on mua oves ze 15 ,.de OuubrQ,.vindouro, ás-ca-, ede se a, quem' '(l;'''!em:on- npções legais"previstas no Código

pe ''l0' ,qll1l,. pato' responder p'elo ex (141 h I �..
payilhãQ... nocional, .

o que foi feito'.'torze oras, na sa apropria trou, cumunica lo á reda' acionaI' d-e"' l'ran-sitõ- e L.eis regula'
rr "'C ,l,aquele departamento, o d d'f" d' F' I I b cf d sob, uma-salva de palmos. Em se-

O e I ICIO. o oro oca, so as pe- ç�o desta folha, sendo, na í'ras o espécie.
.

ida A.... '" tl o floverno;·nomeará' õ 'delego rias' <lo rei. Da<1D.,.e . .passado nésta i Blumenau; 17 dê' setembro de
gu ,a sr.. ntonio Candido Fi-

oo;rlaulo Pinto, Sgundo consto ain cidade de.�tiÍ';enau, ao�t6':(le�te entrega, bem grali icad(, 1946 .,
....
,.' ',.' I"ueiredo saudou os visitantes srs .

..k-tlo ('neral Zacarias de Àssuncão tembro.·'de 1946� Eu; Osvaldo�. pelo proprÍetai,o ,f>f"WilIy ! 'PAULA MALTA FERRAZ'
H. ·Werner e Oscar Sd"'lppe 50-

terlo ciclo con�i�Q"d.�, palia aquele �a� Nóbre4úf Escrivão interino, '" sunl- Otto Koédiei-.., Córupã' jDelegado Regional de Policia bril)�o, O sr. im;Jo Hcring ,-,racedeu'"'
,- ...

,f'7.devendo rea!llér' c posto ,em cre.vi, '-(.(js�.J;.,_()�ppr 0...eit§o ;;.._r�iz __:_.
.'

_:,,_"..
.

__

eio seguida- a _leitura' do' expediente' .-,

I';é� ,dos mãos do referido <lelego- de DireitQ"-��'.confefe.:'Cíim�O ori- DR. ARMINIO TAVARES V E N 'ti E _ S E
do sessão: Usaram do palavra os

do 'ii -

I f d
.

I _
srs .•.Brunp Hildebrand;:�ue ocupou" ,

.'�);,..l -..�.�•. ",,,-___
�Ina éa �::r.o, �:tQ�,�r:�o cos��m:e�' _ - IAéqice:. E.�çí{l!i�ta

.

� j ,""') ,

-,�-
se da'- proxima visita do Snr. Inter

.';1

',1
' Osvaldo �,.G ...Nóbrego.·... ,.

r<l!t"<I' Quotr�.�ma�_��.1O _<!_e. __ cas,!1 .�- .. yentar. .fe<leral ó- Bfumenou, 'que se'"

CAMINl-{õES _ ONIBUS A' .- _ ,-'- �. os, a�vl os,e,pCrI.;t e gargo�ta .'<,-;. tre� flOra solteiros; 7 cageiras; T dará nos dias 27 a 29 do corrente.

VENDA, I ,'� ." . ,.
•

,," sof!,,; 2 cadeiras; 2 m'fsas, sendo, u- Ao ence,N'Or.se a sessão, "o sr. Frede 1"-',
,_, � CF';' de Escritório

_-

ma' gran�e e oi*ra plfquena. rico "Busch có-"vidou o· sr. OScar
�..mde-se 3 caminbões-omnibus �rato� com ° sr ,Emílio Morse Schroppe Sobrinho o descer o pa-

em perfeito estado., (linha.de ltou- C -..r: ' :"', c ,. , .. ;1 Semor, a rua Sã.o"Po.u.'o, 261. vilhõo .. naciona!. .. -. "
.. --,.')

.. . . om noçoes: 'ue con�abilidade, boa ealigrafia, datilografo'; encoÍ1:'
povo Seca-Blumena u) _. I

-

btra co Qcoçao em remunerada, Dá,se preferencio a pessoa que já te-
Tratar com o Sr. QUo íens Jen- nha prático do ramo. de transporte, Os candidatos queiram dirinir-se ó

s",n. '.. .caixa n. 38, deste Jorna!.
- '"

."i

Í<,tllrv, Fed, UDO DEEKE

.r

l
•.'I!

d,

'---_._ -

(;

nlla n

E, ANDRr�NI & efA:. LTOA ., esfobelecidos .. �. tua Coronel Cu'
,

-

, d
- 10, na Cidade de TI)ucas, neste ;Estado, fabncantes dás dama-

,

'1" f
as telhas francesas, marca "Aranha", comuni.cam aos seus' ambos e

regu_:ses que, dado 'o aumento.e melhoramentos feitos em suo f6brica;
estorao em condições de atender - A PARTIR DO MES DE JANEIRO

,

DE 1947 -::- por �!eç'os relativamente baixos, quaisquer pedidos' de te-
'

, lhos, telhoes e tijolos de argila. I -

.'

I�
Ájm;véitam a'inda 'a oportunidade para avisar o tod,Js 0<:' COll-

. sumidor.es' dos seus. produtos -

co.
m 'respeito' 00 procedimenta de certos

especuladores - que sómente garantem o classificação dos seus arti.
go!:. Quando vend,dos dirétamente pelos mesmos 011 pelos sells repre.
sentantes autorisados.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




