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110, 21 (Meridionol) � T".-

,ça-feiro chegoró aqui uma missiill

comercio' argentina poro negocÍ\Jr

o. entrego &Ie trigp do Argentina' ';ft

nosso país e mtróco de borrac.bc,

Domingo, 22 de Se tembro . � 1946· - Numero 756 tecidos, ferro e villr.,

as forças OCíi110Crat,cas
Os queremistas o p, 5, D. est!\o p!'tmICtln,?;, d eseutendímento&

Me a q ·estão do eleiçi50 do mesa de Camara
$0- Duttn ser o posto ocupado pelo sr,

MangobeitQ, trotaram de espal�,.',
lia sess60 de ontem do Assembleia

que o c hefe do governo IIovia .;,.

berto II questão do eleição da mesa "Imaginem se víssemos no obriga
do Comara, No c.OfIverSG mani- ção de apoiar o candidatura que j",

festovom os queremistas a suo: ferir em cheio a pessoa 40 sr, Ge-

alegria de cisão, ecrescenrendo: 1 tulia Vargas".RIO,.21 (MeridiDJIal) - A poli; gen_t Dutro, segundo os çUllis 05

'.
tÍC!J esteve lIgitilda ao 1I0it� de I!n! P'lrtid05 devem procurar uma formu

. fém,�-c:oIn os suceniyos enC:óntróS en 1 Ia Gonciliotoria no caso �a presi
'

.,.tree os lideres de varias correntes, Q! delicio da Camarll, evitand,o ottudeis '

prpposito . do "composiçõa do lIIeso: isoladas; hóstilidades e competi-
da Ca'rnara de Depufados. Depois: ções, O sr, 8enedito Volodnres tom i

da� 22 horos 05. srs. Otavio Manga 1 bem conf�,.enciou com li sr,o Otpyio ;
beirO e Nereu Ramos mantiveram de ; Mangabeira. J, E. DE MACEDO SOARES de-se, pois, prover com seguranc;a c

lIIorada conferencia sobre o assunto I RIO, 21 (Meridional) - Afim de
iniludíveis prcmencias da adminis

.

estabelecendo, segundo divulgo-se,! manifestar Q seu escontentomento.; Por um acordo tócitó, os jornais o diplomo constitucional. de 1946 conflito imediato entre tlintas c

entendim'ento preliminar' 'Gutes de! cIossificondo como acinte é cand� trol;>oJitanos esforçaram-50 por pres , tenltll nascido de ccbelos broncos,; tr�cã(l publico com os meios (egi�
levarem ao presidente Dutra os' dotura Otavio Mangabeira segundo tigiar a ob�a constitucionol empre- i e em. estado de {ulminante c.aquei, Ieflvos de provê-Ias. E tombem não

oonres de vista dos seus po;tic$os.; um matutil\o, ,u mgrupa de pesse- endido por u�a as�embleio de. r�- : xia .. Tr�ta-se d� uma apressada I é dificil pr.ogn�$ticar que na. luta

Segundo um matutino, o Itipotese! distll$ procurou " presidente Dutra presentontes ImproVisados em elel- cllmpdaçoo de regIme eedueos e pe- I entre o forma"smo e o realidade,

de

.q?e v.enha. a

.•
concorer. coer o Sr'I ..

com quem conf.erendou desconhece.n
�ões cert.�me?�e.. legais porem politi 'rem

..

ptos, per�ei!amente inocen!e de I esta ult.ima acabará se ím�onda
OtoVIO. Ma?gobel�a o candidato de do-se entretanto a atitude do che- camen�e .Iegltlmas. D� foto' es!�- .

todas as ternvets transformaçoes do I par cllmtn.hos '. margem da lei .

G. S. ·D, .0 presidenele do Camara, fe do governo ,de quem espero-se mos VIvendo num ambiCl\te artlf.- mundo mod:rn�. Nem sequer as re I .. O desejo de !estabel�c�r u� re

.0 qual. serra ? "; Sou%Q Costa, eu a manutenção �a .indlcação do lider c!al, dep�is. de desa';'iculada e por forma� .da te.chu;a. d � gov;rnar, que I 9,,�e de. garantias do d,trelto e d�<
�ra a q?nclhoçao G sr, Barbosa da U;· Dó, N., Ideia sua .

fim suprimida Q ditadura em 29 o espirita cienflfice do. secura ter- í mais eVidentes no: sentimento noese

'.

L"na �brlllho, alterou o .c?'ocação f ..' �

de olltu�ro. �,mantendo-se' C{.>ntu I nau �e potente necessidcde, foram' noL ben�'(olenclo. p;tlPu'a� �com
do ossu�to !que� ,ao pmClplO, apre RIO, 2J (Merld,onol) - Estao a-r do a. maquino governamental e os ?tend.dos .no extenso documento, Pt. (Condusao dO primeira paginO)

:�entova-se slmphflcado com as sim ' mea,adas de novp golpe as ferçes homens que mais se destacaram no

,"potias �emocratka� dl.'monstra�as p�
t democfaticas, .tendI! o� queremist�51 regime_�enc:.ido. Afi;t0l; resto?romos "".,.,-

.

.

10 presidente Dutra, em. favor .da do P: S. D. consegUido nos ultl- li trQ�o demoerabc;o do pers, mas

condidotura do lider do U. ·0 A'oI. mos 24 horas eetuar uma monobrá pelas mãos das que o abandimcram

que tivera a iniciativa. do propr,io de flanco ,que veio por em
> perigo e foram os seus a'gozes no curto pe

chefe á ° governo. Adianto que Os a candidatura do sr favio Man- riodo d e quinze anos doscrimes

llntendimimtos verifIcados-no 'noite gabeira á presidencia. da Comara.
; get�listos. oara

de ontem teriam sido sugeridos. ao Soo.endo que era desejo d o general Nesses termos, não admira que,
.

nov o Pr t
' ,

me ElU

.: .�

o Brigadeiro 'fduardfl Gomps irá
pastá da Aeronautica '1·

.

.

. '.' .

.

--

-.1 A_c�_,.,·i,," m"",�i.1 ".Ii.., - ••-ó .". • """.,ó, d.. ,,�•

.O' � r. NereuRamos e!táaaindo i�: ,�IO, .21 (�er;d!onol) _ ,od:,:�:r ::�:,o segundo um mntuit�o, loco
.. . . :) reIO do M�nha "firma que e deselo .em seauida II separação das dllos

com.o (oo.rd·,"e"�d'or p.'.O I i t i ( O �:;::::�:���;���:�::����:i:]:! �:�i::�:::a����:�:g�:�ia�:ç�:e::�
.'

".' "c. �- ", '. .' 'j' I"l � 'l,. . .

'.,.'!' . par o posta da Aeronautica. 'suJtodo das eleições poro conceder
os. exonerações pedidos pelos seus

RIO, 21 IMprídionol) - Are·' atuais ministros e a substituicão

composição ",ministerial deverá reali por nOVos titulares.
..o Presrdente cIo Senad trabalha pelo ceitacão da candidatura do --------.--

sr. lOtavio Mangabeira á prcsidenci; di. Co mora : ESCOLHIDO ° NOVO INTERVEN-

TOR FLUMINENSE

Assinado

RIO, 21 (Meridional) - Informa! D, N. ,em compensação o derrpta RIO, 20 (Meridiana) - Informo
u m vespertino que no cQs;o da I sofrida no pleito do vice presiden u mmatutino que foi escolhido ofi

escolho do presidenfe da Camara cio.' E' interessante acentuar o', nal lO novo interventor do E<belo

I6 sr. No reu Ramos está agindo I sr. Nereu Ramos trabalho pelo 0- .clt' Rio, Trota-se do coronel Huoo
coma :Coordenador politico, dentro \ ceitação do candidatura do sr. 'Silva ,que comandou o 2. B. C.

do espirita que' deve-se dor á u, I OtllVio Mangabeira. sediado em Petropolis
-----.----- i
Esperada no Rio a 5en\'),a Nereu: RfO, Zl (Meridional) - :De 0- ,sidir .0 primeiro sessão do Comara

Ramos I cardo com o tradição parlamentar d" Deputados. O ref.lresent�nte pe,

RIO, 21 (Meridic1Cl) Pmre I sed'sfo de Sergipe assinou ontem
.

dente de Floríanopolis, é espe;�d(] brasileiro, .o deputado Gr!lcno Cor mesmo o edital convocao<.\" a sessôo

aqui nos j:foximos diG� o sEnhora'" d�,:;�. � mois idoso _er.tre oS pares, da Comara para segundo-feiro proxi

Nereu R:Jmos, que será ol"D de fOI md,cad� na se�so.o de, ontem. do
.

mo ós 14 noras, afim de elegfr a

I'Ori05 homenagens _.'" . "
Assembhr:a Ccnstltumte 'para rfe mesa.

A eleição da mesa
Convccoda a sessão d!l Asse mbleio poro segunda-feira

o 3ftglo ·brasileiro
Os chanceleres João Neves e Bevi n : trocaram � �OI1gratulações
lonáres. 21 (United) � Foi das' Tom fugor tÍ mesa dos trotados

mais simofes o cerimonia da ossi- e cofncaram suos. os,inauros t>.O. do
natura ,ia acordo cllglo-o.rosHeiro,· ctEnento" Em seguido, levanarom-se
Os delegados brasileiros chega- sorriram 'e trocaram úm aperto de
ram ao Ministerío clt) Ext.erior brita ,,!ih. Tambe mos me".bros das duas

n1C') ás 10,'10 minutos sendo- logo missões trocaram '!lng'ratulacões e

conduzidos á so'la dos tratados, Ali, !)OUCO$ r.q;nutos depois os "bras;
os srf.. João Neves e 8evin tom" l1:ira5. ió deixaram <I edifício ,

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

�vanço err

o sr.
Ir Hami'4?n No�ueira é p_essi �r�i<·l ot.!·u.t::> ao governo e cQalisão

RIO 21 (Meridional! - fala!1! �('gundo o se'lador do U. O.I'-l., I

, I· d "( �
do durcmte. °

solenidade no Facul-

'I ccn�re.t'�,'l-�e.
no �essaa e a g""

dade de Medicina e Cirurgia em fascistas" Que "",da zombam do,
'regosi;o ó p�omul!loçã� do Constitui- povo f'nr::- .. ita_dos n o· poder e 05-

cão. O senador Hamilton Nogueim Seve-r'll: O too fal"do �over�o de

dedar;�u á nossa reportagem. que a coatis:ão não parece·me Vlavef. �
assunto

Corta Magna, ante. r -elo contra

R!O, 21 (Meridional)' -

cOnfOr-j
sequencio de greves e dissidios. rio represento um cva!,ço em rela Ameaço renunciar o m anelato

me prevê a nova Constituicôo, nos Segundo se informo, relativamente 1 ção o 1934, bordando " cooJisão,

_ disposições transitórias ,fo,' conce- aOS i"sumissas, O Ministerio da Guer
I disse que, desde o inicio mostrara-' RIO, 21 U'AeridiC;l,aJl·- ° de-

'dida a anistia de todos os insumissos ro deverá baixar, por esses dias, I se bastante esperançoso sem dei-' r·' " .."1,, eJn U O N paulis\o Plínio

ou desertores até a data da .pro-! illstruções r egulodo:as quanto 00 I xa�-s.e levar, contudo, por 0,:" ros�o Barreto r'eclarou c reportagem que

mulqacão do Carta Mogno e rgu.al proso do qpresentoçao dos mesmos. ,·tlmlsmo, ocre�centonda: Acredl- renunciará o Seu mor,dato, coso o

me';te
-

aos trabo�h�d�res que tenham! poro: que po�sam ser beneficindos Ilt� n o futuro do Brasil. Mas a rea mesa eleito do Comara seja de fun-

sofrido penas dlsclphnare.s em con- por essa medida. ' çac, e Q luta estão aill 4 A. re:'JSõo co �'ieremtSfa.,..

Concedida 3!lr<§tiá 3(fS Dsubmhfos
e de§ertore&

.

o min�stériG _

do Guerra baixará in struções regulando o Conf"rme anUncillm"S, ió d�,
mos inicio aos trabalhos de oo:l�
'ac-l' do local em 'H'C será ins,
talada a nosso maquina rotoda;:"�:: ..

no rm,dio, sito á rUo São POI;'J.
nr. 262. Com ° conclusão dos ref",-

ridos traba�hosf esperarr.os initi.:�

a nóva fãse de "A I{a ção", e'õ'

tins de Outubro vindouro.
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A N AÇ Ã O Domingo, 22 .de Setem. de 1946.

E�cclil Tecníca de ComerCio

a.emington do Paraná
ImprezafiraficaCatarinense S.A.:jj

ASSEMBLEIA �1AL "EXTRAORDINARIA

Diretor Presídl;!nte,.

en

Encarrega-se ie quaisquer assúntos junto ás re

partições públicas de Blumenau, Floríanóp(!}is. Rio de

Jaueíro, São Paulo e Porto Alégre - AssistetfCiá técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro nO 415' _ 2° andar - sala 1

tAltos a·HA C apítal-" ) - B LU M E NAU

6. que o poder ncvnl do Argentina
Brasil, Chile e Perú, somados,
representam 240 :083 tcneledes
de . de.sloc�menfD, ;�. distribuídas·'

por' (;J unidades d e vários ti I
... _.- _.

'.

pes, 428 canhões de diversos co !
------------------------.....;.--

libres e 254 tubos lança-torpe
dos. I

De conformidade com as exigencias legais e di.sposições esta,
.. �utorias., convoco os .Sr!>. acioni stas .pora a aSsémbleia gerál ex-

\ traordinaria, que se realisará ás 17 .hcres do dia 27 'de Setembro de
1946, na séde socicft, com o. seguin te ordem do dia�' • .

I· I. Leitura, discução e votaÇao do augmento de capital pi-a
posto pela diretoria de conformida-de com o justificativ.a-apresentadil.

t
2. Modificação dos estatuto quanto a portedo capital.

1. que segunc\o umc recente es a
, Blumenau, 17 de Setembro de 1946

tistica publicada. em Londres, OSCAR SCRAPPE SOBRO.
há no Império Britanico cerca .

-_/
de dois milhões ,de leprosos.

I I
2., que Alexandre o Grande deu

I
certa vez o uma nova da Pér= :

sia o nome de seu va lo favorito
e a outro, o de seu cão.

(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO I'ARANÁ)
FISCALiZADA PELO GOVERNO fED:RÁL

Ruo Comendador AraújO no. 176 -.- Fone 1192 -- Curitiba.:'
Diretor: Dr. LUiZ ANIIlAL CALDERARI

INTERNATO SEMI-EXTERt--JATO e iNrFR1'<ATO

CJRSOS: Admissão -- GuardG-Livros -- Auxiliar de Administr'Jcão
__ Datilografia e Esten01raflo

Aulcs DiURNAS E NOTURNAS,PãrOãmoos os sexos

I'.ulos ovursos de Datilografia e Estenoçrof-c
Peçam prospectos

ense�
Ponta-Agúdo, cí morgem elo
o rio 66 metros, sendo u'm

. Um lóte urbano situado no ba irro da
rio. com 24 metros de frente e fundos até
Ioda 66 metros e do outro 58,50.

- Uma casa, (sobrado), sita a rua IS de Neyembro.
- Duas casas, sendo uma na Ruo Mato Grosso e outra a ru,

AmO%onas, (próximo á tecelagelJl Uni�oL
-. Diversos lotes urbanos á

..
Vila ·Voa Vista.

- Dois lófes sitos no quadro urbano da cidade.
- Dois látes sitos. á Vila Victor Konder, livres de .n�hellte.
- Uma farmácia situado no interjor do mUllk�pio, proporciona"-

. do uma renda anua' de Cr$ 120.00 0,00.
. .

_ 120 ações do "Cortume Afon� !ander S. A."

Informações tom o sr.:
.
r

Hellmutt Zimmerma!lD
corretor legolisado oe Imóveis, - Rua 15 de t-Iovembl'o, 760, telefq�

De 1467. '

que, a partir de 1937, muitos
MUEZZINS das mesquitas de i

Bagdad foram substituidos por
alto-falantes.

Brinquedos j.
3. Que o objeto de prata mais a�

tigo Que se conhece é um colar
de contas que se supõe ser da

;

XII dinastia egípcia (cerca de'
2.400 anos antes de Cristc l :
e que, primiitvamente, à prato i
chcmcvo -se ouro bronco, cdorcn !do-se posteriormente o nome a

tuai devido á cor bronca da

quele metal .

05 mais F I NOS

O moior S O R TIM E N T O
Os creçcs mais B A R A TOS
As "'<lis lindas B O N 'E C A S

Bolos de borrada - Gaitas de beco - enfeites de orvore de Natal
, "

Oferece o:

Casa Willy S i e vert
'4.

A
Ruo 15 de Novembro :1526

MELHOR' FONTE PARA R E V E N D E D O R E S

Emprêsa Intermediaria de M. LAraujo I,. que o maior porre dos estrelas
sõo e rntamanho, mais de cem

mil vezes maiores do que o

nosso minúsculo planeta.(MATRIZ EM FLORIANO'POLiS)

TITULas DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES

Companhia de Seguros Gerais

Capital int. real .... .. .. .......•......•• • . . ... 5.000.000,00
Reservas: .. •. .• •• .. ••

.
•

_ •. .30 . 000 . 000,00

ACiden(E'! : Fogo: Transportes
Agentes Gerais: ��HWADERER & era. LTDA.
Rua 15 de Novembro N° 679 -- CoillO ro�tal, 79

Insp . geral para os Estados do Paraná e Santa Catarinar PLINIO COUTO

RODOLPHO KANDER
BLUMENAU .. Caixa

FAZENDAS E AR.MARINHO POlt ATAChDO
A MAIOR OHGANlZAÇAO ]:I;SPECIELIZADA NO ES'fADO.

postal, 14

\fAB&.;i,;A DE" CAMISAS
A MAIS PERFEITA CONfEÇÇAO NO RAMO

F4BBICA DE 'I('{lliOS CABLOS RINAIJX S� Aii
UNICO DISTRlBUIDOn _NESTE ESTADO (iH:ô:íito)
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Oomingu, 2;t de Setem. de 1946

Santa Ca.tarind. 'orgu Lha-ae de um

dos •

mcis ilustres
y".: {

--------------��---�---------------------

TEVE A MAIS SIMPATICA REPERCUSSÃO A INVESTIDURA DO DR. NEREU

it:,t�,,,._,

filhos
DE VICE._ PRESIDENTE DA R E P U il L I c A·I

1
1

i
ti

RAMOS PARA O CARGO
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Por sensivel maioria, acabo de ser

eleito para o elevado cargo de
vice-Presidente da Republica, o sr.

Dr. Nereu Ramos, senador por Santa
Catarina e lider da maioria na As-
sembleia Constituinte.

Esse fato, que é· de transceden
tal importancio poro o nosso Estcdo
teve a 'melhor reperCUSsõp em nosso

meio, mesmo entre os que o combo
'terom no recente componho eleito
''11.

Com 11 suo !lscenc;õo o um dos
mais elevados postM do governo,
olcc� "0 ·dr. Nereu Roq;lS uma dos
mois exprjlssi�as vitorias 1'10 sue

1�9. Ul1'lliTfl JXiliticG, ihicigtl� em

nosso Estado em memoravel e re

nhidos componhas, nos quais sem

pre se sobresaiu pelo sua vasto

cultura.
Eleito governador de Santo Cata

rina, em 1. de Maio de 1935, nesse

posto se manteve até o dia 29 de,
Outubro de 1945, data em que o

deixou para disputar as cadeiras de
senador e deputado pelo Pcrtido So
cial Demacratico, nas ultimas elei
ções de Dezembro .

Eleito por grande maioria de votos
a dr. HeTeu Ramas, optou Pela se

natoria e ao ser instalada a Ás
sembleio Co nstituinte foi esq,olbl
do poro lider ÓQ maioria, e tombem

para fazer parte da grande COmis
são encarregada de elaborar a nos

sa Corto Magna.
Promulgado a nova Constituição,

foi, agora, eleito vice-Presidente da
Republico ,0 que o cclocc numc pp
sição de destaque no cenaria poli
tico do país, representando, tombem,
um a contecimento honroso para San
ta Catarina, .por se ver um de seus

ilustres filhos guindado a tãp, alto
posto.

Durante o longa tempo em que
se manteve á testa do' governo do

Estado, foram inumeras os serviços
prestados à nossa terra, dempns
trondo, sempre, ser um administro
dor energico e rcoli%O®r.

No sua gestão f,oi cOMtrU(!i3 ÇfG'i
de porte dos estrudcs que constit

tuem nossa rêde rodoviária, conci

dercdc uma dos melhores do Brasil.
Construirem-se, tombem, hospitois,
créches, centros de saúde e escolas
dissemincdos em todos os recontas

do Estado, no ofon de colocar Santa
Catarina numa posição de desta
que entre os demois Estados ela fe

dercçõc ,

Com a suo o5cençiio ao olt!) posta
poro a qual vem de ser eleito, es

peramos ,,:ie os suas vistos cpnti
nuem volfados para o nosso Es

tada, pelo 'funl ·"inda muito p-oêer�
fa%er além dos reoJi",oçóes enFe
toOIlS d uronte " seu g<Wtrllo.
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hmiilge, 22 de Setam.

A EtvlPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA

S. A. CONGRATULA-SE COM O GRANDE CATARINENSE

SNR. DR. NEREU RAMOS,. PELA SUA INVESTIOURA AO

HONROSO CARGO DE VICE- PRESIDENTE DA REPUBLICA

l
<

'i '

.4-',-�;.=_<5!l·�·"""êf2liR:lZi "

":'_

.-�

kr����olll''''/6'''O�n d'e' B'�r" e ',o INTERVENTOR GAUCHO PE-

�1;1�l'Il!.liI��llii.·""D.V ,

.

HI', L DIU OEM�SSÃO
estaurassee S.· A;o" j Porto Alegre, 20 (Meridional)

..

.

:., }",' ,

. f O sr. Cilon Rosa segundo foi. divulaV.(
.

� godo, apresentou o. seu pedido de,.

.4eniissão <li> cargo 'de interventor
'federal teste stodo' 0'0 Presidente daEDITAL DE .CONVOCAÇÃO 'RepubliC�. Como decorrendo do ato

_ :;.,; • ..": ; . , "1>': dI? 'interventor .todos as SecretariasSoo com idcdos os srs ,

.. subsc�ltore5 do capital da "Comerclo de de' Estado tombem sclícitcrcm demisL.o, e h""touroni:e S, A," em' organizarão para ·co.m.pa'reicere.m á
..
assem I � ...

A "t
-

.' ,

'-"0 e' I d b'·'· ." ..... .... soo, O mesmo ernpo anuncia anrerc gd G os su scnrores a se reulisor em 26 .de .. Sí'.tembro" -de- 1946,-' .
.

Cil R.

l�" . .' . .

')'
..... .•...

)
Imprensa que o sr, uon osa eon(!S ""5; � ruo Bo� Rehr� N. 2 (E?,ftelo Mutua ... nesta wl�de. �e Blu-

.

tinuo a merecer a c onfionça da
fi:e::�u, SOlha �ora:ma, afl.m de delibera.rem _

sobre, a constttUlço? �e- presldenta. Dutro;. sendo assim um
bl,tT'Cl. do sccicdcde �nonlm(l e", organiS()�aO, ele?er u. s.u". pr!meITO.1 dos. poucos .intcrventcres O ser conD,,:-rcml e Conselho Fiscal e, core trator ce assuntos de interesse da. firni'odo no: cargo ..

'.
sociedcde , ...

1'6 de Setembro de 1946.
FREDERiCO HENSCHKE

(EM ORGA.N'!SAÇÃO)

Giumenau,
Orgároisodor .'.

REÚNIU�SE A SESS.:iO PLENAR
'IA 'DO CONGRE�SO' SJNri'ki.L

CARLOS VON BORRIES ,.,

MA'QUINAS PARA INDúSTRIAS
Av. Higienópolis, 711 --- Tel.: 5-2689

SÃO. PAU LO

TEM .DISPONIVEL:·

MOTORES DIESEL EST>\CIONÁRIOS "_ ,

de .5� 8, 15, 20, 30, .35, 4�, 60, 80, 100, J20, e 180 HP.

GRUPOS DIESEL.ELÉTRICOS
de 12, 18/ 37, 60, 75, 125, 140, 156; 260, 420, 550, 625 KVA.

-

t
M O ';-:0 R E S D I E 5 E!. M A R I T J MOS

125, 175, zoo HP.

LOCOMóVEIS E CONJUNTOS A VAPOR'
de 18 o. t é 450' HPE.

anedotas galantes
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PàginCi S o,. A NAÇÃO

EMPREZA COMERCIAL R. GROSSENBACHER SIA

SOUDARISANDO-SE AS MERECIDAS HOMENAGENS

PRESTADAS AO ILUSTRE CATARINENSE DR. NEREU

RAMOS PELA SUA ELEiÇÃO A' VICE-PRESIDENCIA DA

REPUBLICA, CONGRATULA-SE COM S. EXCIA. PELA

JUSTA E HONROSA INVESTIOURA,

LI

• Sim! Com NEOCID "rvI" está
agora ao alcance do homem do
campo o famoso DDT. Combata

.

maleita, rilo e Iebres, exterminando
as môscas e mosquitos, por muitas
semanas, com urn.i aplicação de
NEOClD "M", Misture o pó com

água e aplique com pulverizador
ag.Icola ou brocha:

• nas paredes e tetos das casas
• em estábulos e cllcheiras
• com regador, nas esterqueiras
100 LITROS DE INSHICIDA

COM 1 QUILO DE PÓ

NEOCID
II

@@lf@[Q)@'iT__-
NACIONAL

:�
\

Representantes poro Sant. Catarin.:
E C O L T DA. - Rua 15 de N.vembr. - Jlument"

[, Peiping, 21 (United - De Rey
noldo Packard) - Revelou-se que1
os comunistas estão concentrando
trzentos mil homens sob os ordens
do general Chu-Téh para a defesa
de Kalgan, a mais 'imnortante for
taleza comunista no norte da Chi
na, sobre o qual as forças naeio
nalistas ovancom em tres direcões.
As informaçõe; publicadas nos' jor
nais dauqi dizem que os comunistas
evacuaram as mulheres' e cricnccs '

do mesma cidade' ,levando-as p.
�ra c;ad

..

os .r4�t. tropas proc.e.d.entes
da

I
pelo nort.e .e leste, em alguns pOR

lagar .seguro. crescentam que os: provincia Ide Gehor!. Os nccionc I tos estão a menos de � quíl__-

defensores de Kalgan foram refor , listas que avanC;Qm sobre Karlgan, tros dcquefe baluarte •

I
"CIDADE DE BLUMENAU"

1
Comemorou ontem a passage�

do seu 23.

anve.
rsario de existencia

,o nosso .Iustraa confreira "Cidade de
Blumenau", dirigida pela pena vi
gorosa e brilhante do nosso prezado
c�ega jGrnmlista Aquiles Balsini.!O conceituado orgão da imprensa
catarinense, pelas suas tradicões de
'civismo e espirita combativo �m pról
do causa da justiça e da' bem estar

coletivo, tem conquistado um lu
'gar de destaque no conceito da im
prensa indigena. A "Cidade de Blu
menau" apresentamos as nosas con

gratulações pelo auspicioso aconte-

:::'''Avres 6-o�s-al-ve� I
ADVOGADO

Rua 15 dê Novembre nO 415
2° andar - Sa�a 1

(Edifício "A Capital")

PARA A DEFESA DE KALGAN, NO
,NORTE DA C H I N A

II

.

!

Senhoras

elegantes!
Lembrese que os modêlos mais

atraentes para verão, sómente

são artisticamente confecciona-

dos pelo

ATELIER.

da

Casa das Modas I
Blumenau ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMENAU �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1----
J

""'''ilt-- Á.$ ,.JLA::t\IIAVl,a i!',,""._"'·iIlIIlA_;J""')"'.!lIH_�.."'·."";..... �_�UI_. .f••__.... '!!'IIII...-----....--------II!'II.<II""'-�-----------IIIIIj�

--':-;.::;

I

REPUBLICA..

IICAItDO DEEKE EXP RESSA A SUA. C9NGRA�

TU'LAÇÃO AO EMIHEHTE HOMEM PUBLICO CATAItI-

HEHSE Dl. HEREU RAMOS, PELA HONIlOSA INVESTI�

DUIA NO ELEVADO CARGO DE VICE-PltESIDEHTE DA

�����=======��������-��������--�"

liIiIIoIIIlIii -me

Competição prepara��!,,�tletismB 1:•. ,.'Promovida' pele) . Departamento'At- cidâde, pr�v;;-desso natureza, e
.

jG
Fetko di( Liga Blumenauen� �. Das .�. regular o numero de atlétas ins
porres, será: levada a efeito hoje 110 cr/tos' para as d iverses prpvas. de
1:, todro do 32., Sat.alhõp de Caço- ambos os sexos.

'

dores, com inicio ós S horas da· ma De acordo com o programa er

nhã, uma 'grande competição de -.1- ganizada pela Departamento Atle

retismo, cüjo fim princ:ipaLé o de tico da L. B. O., as provas cons

selecIonar atletas que fOl'l1taréio a tará,o de corridas rasos de 100, 40ó
equipe blumenauense que disputo 1.500 e 5.000 metros; revesamento

Campeonato Estadual de Atle- ! 4 x 100; ,saltos em alturas, exten
tismo _,na 'capital do Estof!>, nos são' e com vara; arremesso de dar-
proximos dias 28 e. 2� do cor-I'. do., �. arremesso de. peso...

'

Alem de atletas avulsas, tomarão
.

Paro esslI,compctiç50 é. grande o parte d os proyos equipes formo-'
'.interesse rei�onte nas rodas ·despai' das pelos clubes desta cidede>e de
tlvas locais, pois já de'lIo muito Brusque. :

que n ão e. r�ali7;av(jm mais, nesta • Aos vencedores, dos provas, serão
,_'_--

..
- --' -----.-., oferecic/'ls vclesos premios pelo' cx-

.

.: •
.

mo. sr. te. Cek.lrapuan Leal, co-

U1tfA GRA'N"OT<! FONTE mandante do 32: B. C ..r que, tom
DE LUCROS ·1 ;',,,,,, 005.. disposição os atletas,

paro seu transporte o:) ,�todi<i, II m

cnibus esepeial que sairá .. s 7 ho
ras· da

.

manhã, defronte. 00 predio
da "Copito'''. ..

a seguinte diretoria: presidente -

Acreditamos que; pela importan-, Augusto Lopes -Gonçclves: �esretorío
cio dessa competição, a mesma 01"

1
- Alvaro Pinto da' Silvo; tesourei

cançaró o melhor exito possivel �e ro - Luiz Ferreiro. Guimarães direto i
será grane o numero de, aficcio j res - José Celon, Ney Otcvioni

Inados que afluirá eo

.. e.�tad.jD
do 32. B

..e.m.i,. R.oUI F. rcncisco .,e João Uma
B. C. paro assisti-lo. Santana.

MANDAMOS PACOTES COM ,l_I

F,' o titulo du interessante
fnrheto que se puovia gratui
hmcnte as nesseas do .. Inte
r ior e d03 ,Estados que de
cejam g:mhar ruais dinheiro
wm -prejl1!zn de outras QCU
nações. EscrevEr. para REX
RTF-r "() .-- C'l't!0"8 Poseal

1616 - Sã'> '"Paulo.
'

Viveres . e roupas novas

1 ...

Diretomente 'de Novo Yotk, segu rodos, paro Europa;
Tambem paro o z ano Ingleso e Americana da AJemetnha. I

UNITED STATES PARCEL SERVICE FOR EUltOPE

li I: lj' Sôo Paulo - C(lixo ppstol, 32il - Ruó São Bento, 68 - Sa'a G.

".d;:::,�:d';:::,;:.��'" '�lPacotes de roupa usada
!

Despacho ii Europa Central, em transpastes coletivos, por inter
médio de Ruyz 6- Cio., Antuérpia e Schenker & Cút ., Oslo. Preço
Cr7 100,0 inclusive seguro; Berlim Viena, ,zonas russas e Europa Orlen
tal.. erO 150,000. Tamanho 48 x 32 x ,16 .crms., Papel ondulado,
peso até 5 Kg., até 10 pacotes paro cada família. ROllp!l (Não de ce

mo), calçadOs, vestidos etc. - Endereçar o P. ODo S. C. J., Igre
ja Jabaquara,. São Paulo. Inrinor no paote só o remetente e em corta

separado o destinatario (Monópólios posteis}, Os pacates serão aqui
numerados; varios, ndcor com A. B; C, etc.

Endereçar o corto c/cheque a Detlev Ludewig, Jaboquaro, São
Paulo. A ,mola fecha dia 27, por enquanto Ruo F\Oreo1cio de Abreu,IO.

CSNE Buse

RIO, 21 (Meridional) - No pre

sença de representantes das Sindí
cotos do Distrito Federol, São Pau

lo, Minas Gerais, kio Grande do
Sul e Baía, foi fundoco o Fede
rocõo Nacional dos Jornalistas Pro
fi�\onajs sendo eleito no ocasião

�andamos, pacotes c· com YIVERES dirétamente de Novo York ..m embolàgem
l. para todos os países do

'
segurado,

Domingo - dia 22 � ÓS 2 boras
GLORIA JEAN - a simpetice estrelinha em

G A R O T A QUE R I DA
Um filme alegre e divertido.
E ainda o continuação dá SERIE

-�,_---..
-
.. -.

• I' i í•• L .•atEi

Domin� � ás 4,30 e ás 8,15
Voce já esteve alguma vez num Horem ??

De quolCfuer modo, veia o que aconteceu a Bud ABBOTT e tou
COSTELLO quando se, viram

PERDIDOS NUM HAREM
I Um filme exogera(fomenÚ engraçado ! f' um filme pomposo, ri-

I' ,; qulssimo !!, 90 minutos dê Alegria com "A" maiusculo !
I I Abbott e Costello viraram pachás da olgerio !

.'!l�Z',�l:l·:;.""'::,::c�t"�',,",''Slia"f!Iili?Zil3i::;"�·;:::;·_;;;.z..·.;;;.1IIIIIIII_•••-IIIIIIIiIIIII....... Pregos do costume. 4t"''5%�''''''��''-'''''���!�'''l''"'!:'�:�

tllIifetI Stefw Pereel Service for EnroDe -- São Paulo -_'. Caixo Postal, N° 3241
.

SIo leJ!fo, 68 - 5010 6. �
Ruo
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.. ,

..

::,�;�::::�:�:.� P':�::::O:I)P'Pib�JEm S. Paulo a pacificação é quasi certe,
nerol Gois Monteiro falando 6 repor tro da Fazenda baixou UIOO porta

I

togem, afirmou estar possuído de ria resolvendo excluir do proibição TODOS OS PARTIDOS POLlTICOS ESTÃO CONFIANTES HUM ;EH-
gro�de olgria por ter terminado, en estabelecido pelo d ecréto-Iei I \ TENDI MEl-nO
fim, o periodo de arbitrio. ; 9 647, que suspendeu o exportação
Sobre as perspectivas de sobrevi-: de generos considerados da primeiro RIO, 20 (Meridional) - O em-

vencia dos atuais port.dos, tendo em necessidade, os produtos seguintes: biente pró-coalisão entre os poria
vi�ta as cisões que e�tão IQvr�n�o, I castQ�J;!o, cajú, coco �alado, amido menta.re� de sqo .Paulo é de gran
afirmou o general GOlS: '�As cisões

'

e milho A exportaçao desses pro de otimismo, manifestando-se todas
mostram Q n ecessidode que já in- I dutos,

.

entretanto, está sujeita á 11-' confiantes no execusão do deseja
diquei: Q [rastruturaçéb 'POrticlqria I cenço previa de Carteira de Expor I neral, de praticar o entendimento en

de ccordo com as condições do mo' fação e Importação do Banco do tre os forças democraticos poro ar

menta. Brasil.'
I
roncar Gp ais da crise. politica e ad

ministrativa que atravessamos. Tive todo quanto aos nomes que se a

mos o oportunidade de puvir os de presentará poro o escolho do con

putados Ataliba Nogueira e Cesar didoto. São eles os srs. Rodrigues
Costa, reafirmando ambos o que se Alves Sobrinho, Gastõo Vidigal, Cjc
possa e ntre o bancada. "Em São 61, Junlor e Vergueiro Loreno".
Paulo ,pelo menos, disse o sr , Cesar O sr , Ataliba Nogueira ccrescen
Costo, 'já se tem coma seguro o pa tou: "Entre nás nodo ba mais que
cificoção . O fi. S. D. eetl. D.N . resolver, a nõo ser o escolho �

--

,prímek'G "'P"="""'� -

.' ;/i
.

.?"l_A/' com os correntes da oposiçõo".
�'j//,W./

!���±Sj�� ? �� �1�RE�R����6sPER����.

�Y

}
t

.

I DltUtllJ.O
POu,1 TIM��o e1\\ nossa ca.sa

co.ptu40 . \. J

VENDEMOS ART1�tUpJ.:.
PAR" AGRICU .,

co e de dentes,
ades de diS

• hos de pedra
.t\rados, gr "Seniot". M010. e capacicultivadores ara todoS os fins e:lttioção

d :disco p... .

.

'.' .....para '.' �

e e
. ····s e venenv

.

..

'd" todasMáqUl0B . nto e

dades.. Amplo sortlIne consulte
de fornllgas. ara laVOura
as terramenta� p

,

nossos preçoS.
" :tIUA:

.ARA A U-It;)US
das Máquinas

BraleloS e banca
o estOque de

TornoS. p t� s CoUlylet de ca-
d· 1'505 tUnentopara lvetas Grande 80r

n"'a constru-
i rramen' terial P- nhe

nsilios e ma
ara enge o,

nOS, ut.!....,., s de serra P
. cu�ares e de

- �O� D· tis· Clr l� •

çQe&;..
• aço eme a, do e varelo.

braç�pau.
os pata ataca

.

fi.ta. B()fISc pteç
"

,

•

-

.. "
. �.,."tl '{' },.__ ,.: .:' i'.:

. ·:,,�.N o: ,1Alb. Belíssimo es-
r

_ Q_e todoS 0$ tlPO�. ersas marcas,
. ��g�e� cf rádiOS de div.. iTestações,'toque ettas e longas'uemsPg�iadeiTas,, ..... 118;5 CU • s F trQ, '.' r' ..,..u vidatWo .

d' engotna
ços con ferros e. ,

apre.
aS de' é(jst'lil'rlf, , teis indispé"nsa-

máqUln de �tigos O, '. 1'· moderno \.

e' nl}.1bares,
.

to de um ar

. i>ftu\patn�n . .

vels,ao,,,,,,,,,, ...,'

':j ;,,�.•�. ••.•.•........... NS,OR1E�
" ,.'.ARA"() ,ttA '.

t· .os diferentes.
M" de lP atu-

. . Go()d�e.... . 'h, ara a n
.

Pn,ellS -' ,,····'t'�t"'éonstruldos P
.man-.� Cialtnen e. lho :Câmaras,éSl'e .

"

da traba .
'.'

. ]'erramen-
, e:z;a .de ca.

... baterias. .'

:r . .' . éorte18S- e . ladas.
.. éf\lelta5, .

até 5 tone .'

!to _acacos, .

taS e .....
'.

Transporte de cargas e passageiroá entre os poItos de Laguna e Rio de Janeiro
Fábrica de 'Pontas �1lita Maria" '(Preços de furo)

IMPORTADORES E ATACADIST..-"S
•. - ..•

-- .•.. ':.
-. -'o-."'__ ,

__
"
•.

-

-; •

Fazendas.- F�IIag:en8· MáqU�as. Produtos Químicos e Farmcz:cÊutico.
.

. Telegramas '�HOEPCKE"

estõo dis�tos a irem no proximo
pleito juntos. A nossa parte resol
vemos e está definitivamente asseR

RIO, 20 (Meridionol) - A A.
sembleio efetuará hoje o suo ui�i
mI! reunião antes do separação das
du". CosaS do Congresso, quando

4 serão tixodos os suhsidios do presi
!.... .' 'fice-JIN$idente do epl'
"rICO. A Assemb'e1Ir parece acordi.
'na estipulação dOs� .....
lIIentos : 50 mil Cf8I:eircs men50�
ao c1lefe Ia 1IOÇIo.!O .... _,

.

lubstifllto 1tMIiIIe.
--_.----------

A BLENORRAGIA

�
AOfWALBO!

It f6c:IJ à'atIIr
.......
B$O qut o ...
..brw>ha 4l'

lhe tira •
yóntade d.
trabalb_t
Tome· ......
..t::APau-

.

LU' 'A%iliii
da.�W&G
lIeneS••, .,
bMe de'uuI
de

.

metileno.
Qúe'd�

. .tem u Viu
....,iDirUa 'e ...- _ eflc6d.. no

U'�to bl_ointcla.. dat'te.
-. 4:v.Dda � deM dpNla.

_ , .. ��_.J'.... ..._.,_ '"" __

1:1PSUI.AS AZUIS
\

.

.
1·'!11C8 l .ue Jl'ecm4cioÍ.Droa:ariaolll
$?Cla•• farm. CamargO Mudes
, .. IXA POStAL 34t3.- �lo PAUlO

PODEROSO GALAC
TAGOGO

Indicado ás mães que
não tem leite ou que o tem.

insuficiente. Estimula as

glanduIas mamarias, pro
duzindo leite sadio, nutri
tivo, ,e assimilavel. l)ropor
dona um, "beIn estar gera[
80 organismo. materno, en

quanto que a criança ad"

quire robustez e beleza.
Muito util' na grav:idez•. Sa�
bor agradável. Esta espe
cialidade já está consagra,·
da e confirmada. por notá�
veis cientistas brasileiros e

estrangeiros..Nas bôas far

mácias· e drogarias ou com

o distribuidor R. A. M.ari.

nho & Cia. Ltda. � Caixp

Postal, 245 - Curitiba
Estado do Paraná.

LACTIFERO
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COLUMBIA Requerimentos despachados pelo 1553 Francisco Hortmenn, idem
sr. 'Prefeito Municipal durante o idem.

primeira. quin%eno do mes de Se- 1554 Rolando Werner, pede redu

tembr,o de 1946 . çâo imposto prédio I ,deferido.
I 824 Hercilio Coutinho, pede liga- 1556 Marcos Sachtleben, pede vis

RIO cão de agua, deferido. toriO deferi�.

1- 869 Henrique Toenjes, pede trons 1570 Ricardo We;se, pede ligação
ferencio impost ind . e i>rofissão, de agua, deferido.
deferido. 1577 Riberto Grossenbocher, pe
910 Roberto Honne, pede vistorio, de transferencia imposto, deferido

deferido .

'

1584 Rodolfo Gerlach, pede visto

1086 Ody Andriani, pede tronsfe ria ,deferida. 1634 Ca�miro J. da Silva, pede
reneio imp , indo c profissão, de- �:� �.��� R;de, t i1e,� t: licensa para construir, deferido
ferido. I I Ig, reu % e , pe e li- Blumenau, 17 dll Setembro de

1189 Ricardo. Buerger ,peda figo �e�d:] pmn construir ClLR',entc, UI· 1946.
ção de agua deferido en o. JOSE' LEDRA - Porteira,.

1604 GuStavo -Isleb, pede liga (Continua na próximo numero)I 1194 Dr. Renoto Comaro, idem' ção de agua, deferido.
-

_
.

AQU· rORAfI·A GRATIS ld I 1605 A Firma Bmndes&Hanne,

T ·.1.··· ..

,.

.

-.

.,1 el�i5 Joree Greu!. idem idem
' pede .licenço I poro coloccr plaio,

.

T
1497 Walter Pcssold, pede exone

deferido. �

POR CORRESPONDENCIA 1601 Emilio Steen, pede licençaJ, rasão cargo de intendente, deferi -

Para difusão do unice método bradteiro, a ASSOCIAÇ.tó do. para construir, deferido.

TAQUIGRAFICA PAULISTA ensisa gratuita- 1545 Homy Weege, pede vistoria 1609 Ananias Costeloin, idem i-

mente. Informações: prof. PAULO GONÇALVES, rua deferido, demo

7 rlp Setembro, 107. 10. andar , _ RIO DE .rANEIRO� l"�O M1Quer Dias. idem idem I 1613 Fabrica Taxtil 81umenau S.
___ A. pede tronsfereneia mpcstos ,de

I ferido,
! 1615 Augusto Scnmidt, pede vis
tori«. deferido.

1617 Chrstiono Gude .pede baixa

imposto ind. e profissão,'deferido.
1619 dolfo Max Hoechl, pede vis

toric, deferido.
1623 Oscar Rann, idem idem
1624 João Imianowsky, idem idem

Séde Social:. Av. Almirante Barroso

CIA. NACIONAL !}". SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Agente no Estade> de Santo Catarina:

JOÁOPORTO

81

Rl"SpOn5abilidode Civil Omnibus

Rua 15 de Novembro, 1311

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTE5

!T rcnsuentes e Transportodosl
'_

LANCEMCS um olhar sôbre as casas que
formam um bairro residencial. A impressão
é que a vida ali transcorre serena e sem

pr ocupações do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, -aos domingos, é como si em cada
resid .ncia houvesse uma festa familiar, Assím
é hoje. com efeito. E amanhã?,Dentre tantas

criança' felizes hoje, todas terão a possibilida
de de uma educação adequada, que lhes ga-
fi ta um fu oro feliz? A resposta é simples.
O seguro de vida é o guardião do lar, o sus-

enLculo da .coesão da família. P-ara a reali
zação do seu seguro de vidaescolha urna Com

panhia que lhe ofereça todas as garantias mo
ra is e financeiras. Nêste caSo· está. a "SÃO
PAULO". uma Companhia genuinamente bra
s.le ra, fundada em 1920.. e que protege, com
i uas apólices, milhares de famílias espalhadas

" ÃO

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um
Agente'desta Companhia e consinta em estudar
com êle a realização do seu seguro de vida,
certo de que temos a apólice que lhe convém-

DIRETORIA

Dr. José Maria Whitaker
Dr. Erasmo Tejxeira de'Assumpção
Dr. José Carlos de' Macedo Soares

PAULO"
COllPINHLl N4CIONAL DE SEGUROS DE VIDA

R.U A 1 5 D E N O V E M B 'R O N.o 330 - SÃO PAU L O

1625 R. Kleine; idem idem.
1626 Max Schreíber, idem idem.
1627 alomõo Ficher

-

1628 Hosl1ital Santa Isabel, pe-
de licença para construir aumente,
deferido.

1631 Luiz: Lopes, pede vistoria,
deferido.

1632 Ar�!lldo Buerger, pede li
gação de agua, deferido.

ESCRlTORIO JURIDICO COMEHClAl

Assuntos: JuridicOi - Comerciais - Burals - Infor
motivos - Imobillárlos - Vendas de Pinhais, e Fazen
das. - Diretor: Dr. � LISIARIO UE CAMARGO BRA}.!
CO - ADVOGADO - Rua Frei Rojerio, 51 - Caixa
Postal, 54 - Fone, 54 - Endereço Teleg, "Elibranco"
- LAJES - Santa Catarina - BRASIL.

Novos, de fi até 10.000 K. V. H.
QUALQUER VOLTAGEM

M OTOR[S �LETRICOS
de 1 até 10 HP., 220/380 volts.

MAX KONRADT
Caixa Postal, 123 - Telefone, 1296
Alameda Rio Branco NrO. 70

BLUMEN�U-·-

Os Campeões
- I

CASA no AMERICANO S. A. I
1==_R_ll;;;;:3......1.""5.""""'=4""B""1......=""""'.,.;,..._B""I""ti...m""e=n"""""a""'u"""'""""""=11

1'6RILLI, e Livros Galantes
Legitimas Nús Artisticos Americanos.
6 fótos12 x 18 CR$ 70,00 pela reembolso.

O ARAUJO CARNEIRO - Caixa Postal, 1426, - Rio

Peçem-nos catalogas dos livros.

Representantes para Santo Catarina - ECO LT'pA. - Rua

15 de Novembro - Telefone - 1324.

.

Mal'·cenelros, CarpiD·'
teil'os, Pedreiros
Precisam-se. Paga-se bem.

Informações no "CONCISAU:

Ruo }$ de Novembro, 760
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O· Carlos Renaux E. C., com 0'1------------------------------------.....;..---_
seu time prepcrcdíssímo poro o 5

pondes émbotes, receberá hoje a

visita do bi-éompeão elebedecno,
Palmeiras E. C.
O ójaga de lago mais a tarde, te-

.

rá uma ossistencio "record", quan
da se sobe que. os adversarias tem

qualidades para jogadas. Itecnicas
vem de por alto preço o derroto.

Os fatores ccmpo, torcida e mes

mo jogando com o seu conjunto, com

p(eYo,. credenciam os '�rusquenses
cpmo provaveis vencedores, o que
não se dá com o clube local que se

rescentiré da falta de T'eixeirinha.
Mesmo assim, o Palmeiras dará mui
to trabalho 00 valoroso Carlos Re-

Como promessa é divida e o publi
co aficionado d o futebol ainda ali
menta a esperança de ver cumprida
a promessa, conflc: nas personalida
des que dirigem o Federação Cota
rinense de Desportos, esperando que

conhecer de perto as pos

sdoqueles que formondo o

------------�----------------��I
I

I ! Dentre as ctribulcçõcs impostr-s

I ; I pela situccêo, ·com os f cmiqercdcs

, racionamentos e filas paro tudo, oin

Liquida á preç!:\elluz�;i5�:�m�ro�e�' ���oque de artefatos de' I ; �: ��a �
nos muitos de p ro�reS5CS

couro. Acaba de receber novo sortimento de relogios para senhoras e • Paro um tecnico que dispcnr'e
ccvclhciros , Tem sempre novidades em objétos para presentes em ouro, ; .

energia e fosfato nos treinomentp
prato, etc...

,. ANIVERSARIOS ministrados a05 seu pupilos, I1m'tI
ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina própria mais agradavel do cue ver com

____________________________ ,.' TIBE'RIO LONGO pensados os seus ensinamentos.

III
I ,. O Sr. Benedito Co�pos Girão .que

�
I Segunda-feira comemora a p _ ! tem o encorco tccnico das cam,,"',

..
nne !C IH.. ·U..... Q.l...

'

gem do seu

ani'.versariO notolic:s�o i [\asqw;,te e
. W1;l!ei-scr.,:I

no

G�em.h� a s �.. !{f"..1I estimado cidadão sr , Tibério Longo,
Esoortivo ?"m!'!co, .

HCOU :admnte
Illt, � it.. }. ".':.

F. ii! l.li abastado agricultor. residente em Ar corn

0.5
feitos dos seus pupilos .qllelUWi . l ·to· U!. .rczeirc ,

I
do basquete ou "val!ey dom""',,

c -

_ l. _.. l r;�<:;${il.-o. ncr ocosiõ» dD Torneio a-

Firma no Rio .d e Janeiro está interessada em adquirir plumc ] JOSE' BUDAL DE CARVAU'IO
.

tida! destes esr-or+es, frente. o cd-
--------- beneficicdc, para' fabrico de olrnofadas: aceita fornecimcutos mensais. I' ..

.;

I
verscrics categorizados.

•

• I

DEUTSCHE BUECHER Remeter com urgencia, amostra, preço e outros detalhes, por vio uéres ! Amanhã festeja seu aniversario n� E, apenas tres dius decorram no

para 11 tclicio o meninf, José Budol de Cor- ! va soti;bção apossou-se de S, S.,
Peçamcatcilogos. Livraria Valmen INDU��RIA DE 'ESTOFOS 'IT �TDA. valha, filho do sr , Argemiro Lopes com tecnico do KonderE. C., seus

Petrópolis Caixa Postal, n. 91 . Ruo Mexlcol 128 - 20. sobre-lOja 4 l.de Carvalho, alto funcionaria da fir discípulos, muruo recçõc inccmpnrn-
·;:.Jiê_.:;:j\{'.W�,�'i'\:;"'v.,;�y,;;3:,:;'.:,,;,g;;;��"'�.:0JJ.::Z.i);.tili�;):e2'G:::::'::''i:f..i'io&. ���""1 i ma Rodolpho Konder e nosso redator vel quando perdiam de 2 a 2

Ilil It UH O S �ENB l'rnRR S. 1:.

�r T",:::,15;J�� :f::�:�:�:�': '""", f�L"MS',," ,I
;
�.
II

fl
�

I.
C:URSOS - PrimÓrio. Pré-Ginas;ol - Ginasial C1lÕ'ntiflco

, cdinissôo em dezembro e' fevereiro
AUICls DIURNAS e NOTURI'lAS

-1l1lil1lil1lil1lil1lil1lil1lil1li8._II1II.l1li ••IIII.IIII1111I1111 IIIIIIIIIIIIiIIIISIII••••••••IIIIII. Para ambos os sexos Pe,a:n .
prospeclos

�O inter- municipal dç hoje
PROMESSA
O publico esportivo de Blumenau prometeram tão logo fosse organiza

deve estar bem lembrado que por da Q seleção .estadual, traze-lo a

ocasião dos jogos do combinado 10- esta cidade afim de realizar uma

cal contra a selecão de Florionopolis
I
partida com o combinado que seria

os senhores mentores do futebol ilheo
I formado para tal fim.

•

-----

..

-------- 1-V;til;;'u=s';'data poro o jogo sem

que os amantes do espprte .bretão
tivessem a oportunidade de apreciar
uma unica exibição t!a seleção.

naux .' I

A embaixada palmeirense seguiré
hoje para Brusque, devendo regressar
logo mais á I)'oite.

FLAMENGO E OPERARIO

O Cnrfoz de hoje no campa
do Palmeiras

Flamengo e At!etico Operaria es

farão e mconfronto hoje o tarde dis
putando a titulá de campeão da 20
Divisiío do L. B. D.

Se o Atletico conservor em campo
os seus onze joqudores, poderá sur

preender o Iider.
Para as, hostes rubra-negra o seu

clube é a favorito, hcvendo mesmo

quem diga n õc haver cdverscrtos.
E' bem verdade q ue o C. R.

Flamengo vem cumprindo otima per
.

formonce neste cnmpeoncto, mas,
como em futebol na ha logica, tu
do é rpssivel.
O Joccl para esta partida será.')

ccrnao do Palmeiras. havendo jogo
preliminar com inicio és 13,30 hórcs.

PJu

OVEIS

CvM os DISTRJfiUlD0RES

Victor Probst & Cia.
Rua U. je N�},'J�$i�:. 'l, 579 - Blumenau - Cxa , Post., 126

Rua 15 de Novem bro, 1360 JOÃO 00�ES Se crs, Fone 1488

das melhores qualidades
para corrente alternada e para .acumulador

Discos -' Eletrolas - Toca-Discos R frigeradores Maquir.a; de
Costura -' Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fegões - Ma'teria! para rádio - Material eletrito em geral.
Vendas á vish e a longo prazo. - V i s i tem a R A D I O L A R.

Domingo, 22 de Setem. de 1946
.9.jP ,; _ La2:I::... -· �

em B· r u s que
E' DI ID

selecionado de Santa' Catarino,

de-,
derá cpresentor-se como um cdvcr

fenderão o nome do futebol barriga sorio a oltura.
verde. Convem que se diga que os ren-

Basto que os senhores d a F, C. dos de Blumenau sâocompensatives,
D. dem a palavra c, garanto, que dai o acreditormos que o estcdio do
o n

....

l1s50 combinada

..

estorá organiza i Alameda Rio Branco apanhoró uma
do de tal forma que alem de pro I das maiores assistencias destes ul
porcionar aos componentes da sele' times tempos.
ção estadual UI11 rigorosa treino, po- Os desportistns locais estão cn

----------- ciosos paro conhecer a força da e

quipe catarinense que enfrer.tor.:í 'JS

paranaenses no dia 13 de outubco
proximo.

Estamos certos que. não screrncs

privados desse incontido desejo q ue

virá beneficiar não somente o pl,bij
co como os proprios selecioncdos .

E. G. ASSIM E' A VIDA

ARAME FARP,t.DO
CANOS GALVANIZADorES

CIMENTO BELGA

(das Faculdades .de Viena, Austria e Rio de Janeiro)
Cirurgião-chefe do -Hospitci Santa Catarina

A!to "cirurgiat operação do bccio, estcmcço, vias biliares. ct·S_·o,
etc. - Neurocirurgia. Moléstias de senhores. - Cirurqic-plcsfica-

I :osmética.Consultas no Hospital: das 9 05 J 1 e dos i5 os 17 horas .

BLUMENAU: - "Hospit 01 Santa Cctorinc" --

Colégio Pcir-thencn
OFIC ALIZADO

Ruo Comendador Araújo 176 - Fone 1192. - Curitibo
Diretor ro=- Dr. LUIZ ANlBAL CALDERAP.i
Internato -.- Semi-Externato e Extcmnro

Exame ele
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Fixados
. ..�.

(t.s
,".-

s�u" jidios do \ presidente, e da Republica
---........----�---�--- Pr,bS!i�;,e.}J,\!�;i)i;!:.P;i)!elldimento�o, N o V o ...

A.. ,I
�/ ·t·', .r=:

NAç{Conclue na ul�im.. páginal I .....
i lMérj4i�C).,oH' - Q .��\j;vqlJ1ente, 'com o general Dutra, no A . '.',.,' " ".' put 'j6.tdlibo Nogueira, do pi S,;.c',�pàlácia ,Guanabara, O sr , Silvio

I
.

pcnhou os trabalhos I)(�r vezes con- ti. '�f,lis�a, intewe,la'do pelo /r��Qr. 'Campos r egres'FtI hoje á São Pau
{usos e quase sempre banaiS. e-me- t(lgem '

..$obr� a prllpillada renúncía lo para reiniciar os entendimentos
!liocres dos. legisladores constituin- <14' intervelil;iir".bandeirante :,r..:.spon 'que culminarão na proxima conven Diretor: HONORATO TOMELlN - (Orgãn dos Diários Âssociodp,l

., fe5,' Ei � sdlvo dok'dos ,(ôiidufores deu': "Não é 'verdade, Posso adian ção do' P. S, D.
;'''5 trabalh05, por coincidencie cm- ('ar que o sr, Macedo Soares perma
bos .fluminenses, 5r5. 'Prado ;'Kelly. neceré 'no, ·9.overno até as .proxiv , .

e Soares Filh!), que deram boas pro- mos" eleições, ,que, por., �Ie, serao: R,�, 2,1 (Meridion"li - Regres
vos de cultura [uridicn e experien presididos, Enquanto isso'

desempe-I
sou à São Paulo » sr, Macedo

cio' parlamentar - a verdade é que "bará áa missão de coordenador das Soares, que veio assistir a promul
os (lirigantes e chefes de boneca COrrentes poro efeito de encontrar gação da C,�"c:ituiç<õo e participar 1 Porto Alegre, 20 (!\�.eriGional) -

"I d " I • O I FI do Cunha eabili-. O i" rerventor Cilon Raso, em virtu
es ea ers e orientadores das par mos o c and.idata unico co.paz de c.on I

'os el':'end;m�:d.os em, tono da es- genera ores ,

I' C
tidc<; estivera msernnre cbcixo do ni gregar em terno .. de SI, de todos colho ':;0 C�:�'i;,,;.:to unrco 00 futuro teu os suas honras ,'d,"

da �n:;mu gação ;JO onstiruiçôo
J d

.

" : donde margem para que o chefe
ve . o mar .•evelcndo c enorme Ia os partidos

'c!em.ocra.'t.I.·C.0.,5".
'

I
governo COl1st;tucior.ul bon.deirante "

�l!n!l rio tirocinio r-dítico: produzido
c

RiO. 20 Uv\eridi.::;nd i - Ccrr a 00 noçõo recomponbo os quadros
peh ECLIPSE DA INTELlGENCIA RIO, 21 (Meridional) _ O sr , promulgação da nova Consfituiçõo o: c:::m;�'istroti';os, do paíé, solicitou de

BRAS!LEIRRA� nos quinze anos de Sclvio Campos, v!ce�p,resident,e -do RIO, 21 (Meridi'lnall _ Reuni- sr Flores do Cunhe "lhe'_, 'o ter rrussco do cargo de chefe do execu

getulismo.
".

P., S. D. de. Sã>'} 'Paulo, ai;� ��m rom-se ontem
.

na residencic do as honras de g�ner:J! de D',:-;6.':' li ti'.'O.
dei E.s.tado, tele.gro.tondO

nesse

Solvo os exceções jó apontadas desenvolvendo' a maior utlvidcde pa sr , Vergt.:a:ro, Loreno diversos pro que hoviorn sido G1SSJaOS pio c:'- sentido 00 presidente Outra Nos

"OS encaminhamentos do recinto 0':-0 'resolver' 'Ó 'problema do oQYerno ceres' politicas do P. S. D, de toduro. meios PO!;tiCOS odrnite-se que o sr

dircçõ� geral sempre elevcdo e cri- borideironte, conferenciou onte� no São Paulo com a intenção de lon .-- -- ----

, I Cilon Ros,] pcrmcnecero no. mrerven

r�ri,,<o do sr, Otavio Mangabeira e
---------__

; çar outro ccndidcturc ao governe O general Eisenhower é esperado, t:.rj·:J, P(JIS, \'0 i res dios o mt'2rven

alou I -
.

constirucioncl de São Paulo .com o em froncfurt I tor gc_uch:l recebero
'

um 'klegroir,o
-' mas eve açoes nos tarefas da o sr . Benedito e ainda por cima' I ' d P ul"
nurl�rasa :comíssõo (';onstittodon.ó! Costa Neto ,foi o epitoma dos in- intenção de lançar outra ccndidotu Berlim, 21 (United) - O co- 'co Pf2Si:l2Ilr"-_.? � ',(l;J )"c? e'pr",,;

redes 'd b ..J .I ra 00, governo constitucional de São mandante dos. forças norte cmeri ,
:;.Jndo�lhe mte.ro co.iüonço e opre-

-:: .

'
.

e nncanns udenisfns, capacidades e insuficiencios parlo I" Ir.:'� VI'IlOS nos fileiras dos outros por> mentores, I
Paulo, O novo candidato do P. S. canas na Europa genero.1 J,oseph '�:';, .",.

ridos nado Q�le nõo fosse verdadei Insensivelmente acordamos em
D, 00 ooverno de São Paulo é o sr, Moc Narney declarou hoje lue o

Ji Fro.l1durt
o 27 deste f!1es; (XIra re·

ramente insi?nificante., 1946, com um� Constituição 0-
Cesar Vergueiro. general Eisenhower é esperado em alisar inspeção.

Os "ressedistas", os "trabálhi,tas" deguada a� 'ap0geu 'do s6culõ dese
e os "COmUni5tas" estiveram abaixo nove,.o sr. general Gasnor Di,tr(l [
da critico:' Nem' na doutrina �u quis' alcançar o fogo do céu; não
no sistema 'de idéias, nem na práti !) con�egl!iu ..

e fOI cClstigado,
.

O o

ca do' regime e suas' ado'ptocões ao butre "ili! está roendo o fí"o·dQ rio
meio ·nado.na! ,- ésses,.orovÔs repre novo. 'i'rprneteu ê o. "pêssedê",
sentantes partidários fizeram-se', de caril seus' mesquinhos ::BENEDITOS" I
Cl"!lI,,'ler mo ..J" notar, Ba.t'J dizer ··e "PEiXOTOS".· O fogo, que os deu'
que, carregando '0 pior causa di)' <es . nos"'recusoram,

. fái c de uma

mundo e sob .0 carga de uma im 'Y�í:lvef. e prático restauracõ'') da le-

"l'roviE'oção .. políticá' esmagadora, o galidade: O que temos' aí é um su

sr. Souza' Costa defendeu�se com ,dório já usado por tres regimes mar

'brilhante inteligencia enquanto na tos, Vai agora para o quarta ser-

culto e, ciyilizada l'arcada Daulishi r.,nin Deus.quiser.

..�porjl' o escolho do c andiêoto

de, S,;o Paulo
unico ao

Blumenou - Domingo, 22 de Sete mbro de 1946 NUMERO, 75&

Acredito-se que o sr , Cilon Rosa continuará a merecer q confiança do
Presidente d o Republico

CONGRATUlA<E OR ..

i
I

.I
, -1Li

I i\SSOCIANDO-SE AO JUSTO JjJi:;ILO DO:; C;... 'A"

RINI: '�r:S, COM s,

NERl:.; .. ?-AMOS P"LA SUA E .EIÇÁO AO p.Lro rOSTO

PS SEGUNDO MANDATAlUO "'jA NAÇÃO.

C,ARLOS HOEPCKE S. A. �OMÉRCIO � INDÚSTRI�

,i

{Filiaf de Blul!lenau �

--------"'tl!ll_----""'''''------'''''...
'' .... -
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