
.m congraçamento das fo ..
'"

havel�a
,."",

s nao governo

as poli
Brasii

os tremendos. problernns que estêo
á olhos vistos, de impedir o proçres
so nocional,:' adicbltcndó: "Med:tei
e cheguei á, G?ndlIS�o de que

sem .•0 congraçamento entre os �o�
çcs politicas, nêo haverá gov&rno i.o

Brasil. Graças aos entendimentos
felizmente já conseguimos promu!.;":f!
a Constituição. Bato-me e bQt�,·
me-ei até ·0 ultimo extremo pc,,"
Que o país ',.seja de fctoqovernade".
Estiveram presentes tombem os srs.

Valdemar Ferreira ,membro da Cc
missão Executiva do U. D. N. ('t
São Paulo e Morais Anclrade"st;·
plente de deputada, que ocupará n

vago deixada pelo sr , Moria Nc.>
'zarão, que renunciou c seu mandfJ�!.:·
O sr , Morais Andrade foi scudccc
pelos presentes.

,Á U, D. N" ESTUDOU A SITUAÇÃO Po.LITICA EM TORNO DA que, apesar de tudo, a eleição pa posto poro o nosso partido. Entre
PRESIDENCIA DA· CAMARA ro o cargo de presidente do Co- tal' ro, 00 reunir-se a nossabanca

moro é ,,;?;:c:':;"r :2,.) q'!c.',t:;o cssen da diante dos fotos que estão sen

o. SR. OTAVIO MANGABEIRA CONTiNUARA' SE BATENDO PELO. cinl pelo União Democratica Naeio do 'apcntedo, posso afirmar que o

CLIMA DE CONFIAN ÇA NO PAIS nol, fri:>:ol!do w" !'!l(lt!ltín", GOle tu minha candidatura está cclcccde em
, do depende desse ponto de visto planó muito elevado dados os cirRIO, 23 (Meridional) - A Co- reunirá a bancada no gabinete do

� "ire "fio 1'�',(!6 ",: c'o dcs cunsrencios fora do terreno pertidémissã» Executivo da U. D. N. no lider
\
da minoria no palacio Tira forças mcjoritcrins ,��:,,JQ:�i� ca�o rio". O sr . Mangabeira acrescentoualisou uma' reunião dllrante a qual dentes, Nessa reunião, poucas �o-.: Lor r �'a!v;,h Ch':'�rt:-:rin�e!lte. 'Cltl!! continuaria a bater-se pelo esfoi examinada Q sitll�ção politicá ros antes do eleição do presidente Na Comissõo E'c��"l"" ,l,'!J 1), tabeleciment(l do c limo de -confionsob tpçlos, os aspéctes, principnlmen da Camara, jlÍ deveria haver' uma N. uns mostrem-se confiantes e ou <;0 no �aís ,para que a governo sinte 110 oue diz respeito a

.

presiden solução rara o
• crise ,surgida com

"õ :':<:crc'c5' ta-se capaz de enfrentar e resolvercio C:a Camara de Deputados. Co- o candidatura Otavio Mangabeira. em que este! q"""''lc �'::rc"r" c ru'mopredsosse sair o sr., Otavio Man
'

Diante de tonta dificuldade em
!!, ('.:fi,,,n,,,., ,L., "'.''''0dm"nt:J5 pogabeira para uma conferencia bre tal impasse, ha nas circules politi líticos.

ve; a reuniqo. Hoje a U. D. N. cos que mantenha a cotivicçiío de,

E' ESSENCIAL POR EM MARCHA UM COMERCIO
�� çÃO ALEMÃ

SR. OTAVI() !1f>·1GABFiP.A

( O n t· r o' I e ...J!:!II RIO, 23 iMer;·f�"'J[l -- Estive-
,

'

.. IlJÇI rom reunidOS' ho;" '1 C()!é,;,SÕO Exe

r

f
· i cu+ivo e C! b,,!!c�"', AI '.I. D. N.

e um ,I a S c o ,1 ;�b,,;ah:����de;�;�2 �: :::�'"\!nt�ta;;�
. tQdos fí�urou O: r 0!�!::.,nndo com

DE EXPORTA� l ri cêln.�:d!'ltur!l h U, O N. tÍ pre
.;' I sldcnclo do Cemor«. P�,r cclomccõo

I
e proposta do sr . Prcdo Keil\' foi

LONDRE�, 23 lUnitedl - O co- f cçcdo de total consequencie da foi 'n",c",do o sr. ,Ot"";,, �h""obeim,
ronel «Em,l ,deputado conservador i ta decarvão e mercadorias, culpando Fclcndo o sr . M'",on':-'?iril otera,.!e
e membro do c;omissão perlnmentar I principalmente Q c o missão de con <eu a distincõo que foi-lhe confe
que acaba de voltar da Alemanha' troole por não ter um programa de rido e a demonstracão deconfianco
declarou;' IIA comissão do controle i longo prazo, afirmando que era es afirmando: "Não infiui nem fiz-�e
da . Alemanha é um fiasco", acres: sencicl por· em marcho um comer ccmdí'{oto á oresidencto da Comora
c,entondo q Ele Q Alemanha está ame cio de exportação alemã . nem síquer chegei a pleitear esse

corrissão de
Alemanha demissão de' W�a II a ce teve

de uma bombaefeitoo

'''NP�!':S, 23 (Unjt�dl - No I terna dos Estados Unidos e cpresen
comicio comunistc realiz<ldo pelos toram WaUace como "um grande
trabalhadores de Sure, com a os cmericcno".
sistencio de 50 mil pessocs, todos I MOSCOU, 23 (United) - O
(>5, oradores criticaram a "p'')Ii�ica ex- "Prcvdo" diz que a demissão de

I
Wallece "teve o efeito duma bom

PILOTOS AMERICANOS ESCRA- ba em Washington, Londres e Pc-

Heranç� desastrosa deixada pela dit?dura ;;J��t�;E��:S:���:.: I

:;�:��:::::::::��::::O PRESIDENTE OUTRA DESEJA EXCLUIR O EX·DITADOR DO QUE- de boa fé, a presidente do U. O I informecêes fidedicncs de 'que O�' MEMBROS DA DELEGACÃO
REMI SMO
-.

N. esperou sempre, que o general tres pi!otcs emericcnos (11''' nli Fo AMERICANA
-

',. ., '" ',.. .

, pudesse deSg::urar-se :r'eallTrenm 'dOS' !Om obricdos a deS(et';o1ll 1944, vi
PARIS, 23 (UnitedJ Fontes,

, R10,23 ,(Meridiooall - A'sema, presidente Outra num circulo fecha remcnscentes da Jidatura, Por mais, vem agora como escreves das scl-
chegadas ii delegação norte ame';'"no que inicia-se hoje ,é reservada ii ld().�

..

C

Oritii1u.a o.
dinrio . Onde ca,- 'i apertado q.ue .f055e,

o p. r.ocsr
belo- iO!!el!5 "Lolo". nos montnnhcs ele

cone éi Conferencia da Paz desmensol c· d f' 't' d
..

bl IL •

f •

dl .J b .Sxencbvon, sth1t!dos no ,.-!J"'vinni:l" iuçco
.

e Inl IVo
'

o pro ema po flemos essa. 10 ormoçao; Isse o no nunca flou"e concs er que' oveI'· - - ,I tiram o noticio de que Birnes, Co-
,

lítico bra1i1eiro ,acentua o "Oiá- informante: "Engabelado que foi cedor d o pleito de 2 deDezembro do mesmo nome., l-rnolly e Vendenberg' tivessem pedi.,rio do Noite", frizando: "Aprovada o sr. Otavio Mangahei!a, agindo preferisse ogent�s d(' Estado Novo .---------- I do a 'Sua demissõo 00 presidente'â pmmlllgQçõn ,do Coorte Mogno, a
"ora governar, c;('m forças democro Trumonn.noção aguarda com onciedade os ticos,_ o país, chegando agora ao •__riremes,!)s {feitas !pelo president�, _ '·ermo do jornada que pre"",,l,,u li' A INGLATERRA ESTA' AGINDOno sentido de enveredar-mos no pro

N /l.'ç
·,gltn da n<ll:;ão á or(!E'm le"ol Dto,,! '. COMO SENHO'RA DA BEL·fico duma politica de reconstrElc50 ..... .

'{emos, com os rne"mOS hocne"s. ,l� " GICA

éCdOt1omica '·e financéira". Adía�to

"., . ',.'
.

_
",.. '�_ " e 1<;1 ti.., Onturm. �r.lloan"o· MOSCOU, 23 Wnitedl - A� n"I) iátio:'" Em fonte bem informado poúi::ões cl}Qves na ;'dmiri;'I:racõll '�oridodes militares britonkas estãoque colâhemos, ha um grande pia D"b!ico�'. E encemmdo as 5[('35 de 'controlando inteiramente o vida',no orquitetàdo p�los lideres mais d"rar.ões, disse ainda: "A co!'dwão 'publica da Belg!co" agindo como verdestacados do ,P. S. D. que tor Diretor: HONORATO TOMELlN - "0:rg50 dos Diários Associados) unica aue Dode-se tirar de tudo isso ,'dadeira senhora d o país. se'll!nd"pedearam todo o linha de congrega Telefones: Direção e Gerencio, 1092 _' Redação: - 1391 é a seauinte: do (!ueremi�m') o ge 'afirmou o coronel M. Tolchenov,ção de diversos correntes "politicas 'ANO IV CAIXA POSTAL,38 NUMERO, 757 nera( Dutra 50 desejo excIuir,o sr. 'num artigo publicado no "Estrelo

,p,ara a defesa dessa forma .de en· STA. CATARINA � BLUMENAU, Terça-feira, 24 d e Setembro de 46 Getulio Vargas".
'

Vermelhan•,

frentar a governo a heranca desas- --------------------

trasa deixada pela ditadura: que tan
to oprimiu: De "corda com Q infor
monte, o presidente estaria encon
trando o mais franca oposição por
PArte dos -dirigentes m'oximos do
P" S. D. para a efetivação da pro
,messa que este fizera aa sr. Otavio
Mangabeira no curso, de repetidas ADIADA
entrevistos, anuncia o dia rio, fri-
zando que, poro· alcançarem os ao
jetivos supremos ,os dirigentes do
P. S. D . pr�c_l:!raram envolvér o

...

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

i
EXTERNAOS COMUNISTAS INGLESES C�IT ICAM A POLITICA

_DOS ESTADO S· UNIDOS

Será eleito hoje ·n
U presidente da Camara

A ElE!CÃO DE ONTEM EM VIRTUDE DOS ENTEND1MEN"

TOS POLI TICOS

Trator' dirétamente com

. -.�, "�i�.(1
o prppríetario no Hotel Elite quarto

RIO, 23 (Meridional) - A ses dos foi
são de hoje do Camara de Deputo Cardoso

depois de aberta, com súrpreza pa
ra o maioria dos representantes. A FOI O ASSUNTO ESTUDADO PE i..0 CHEFE DE POLICIA CARIO'CA

eleição do' presidente da Camara
foi edioda para amanhã. Acredi- RIO, 23 (Meridional) - O Cne Iliherdodes individuais.

,

to-se que ;) adiamento da eleição Ee de Policia reuniu todas os auto

I
Tomhem afirma-se que o Chefe

deve-se C!' necessidade d os ultimas ridodes de categoria do Oeparta- de Policia revelou a suo decisão de

entendimentos r, ealizodos entre os menta Federal d e Segurança, man não mais continuar Ó frente d()
varias correntes politiCas. tendo com es policiais demorada COtl I, Deportamenta �ederal de Segura n
________________ ferencia. Nado transpimu ,entretan; ça, 'esperando too somente que,' a

VÃO ASSISTIR UMA DEMONSTRA to, 'constando que o Chefe de Poli i situação ingresse nos quadros de

çÃO DE G ,UE;RRA AEREA cia tratou dos d5;nesições da nova' mocraticos para deixar o Chefia

DA F. A. B. ,
Constituição· que dizem re�pe;to ás de Policia.

RIO, 23 (Meridional) _ O pre-
i

,idel1te Outra e membros do Estado
Maior', Geral dos forças armados
brasileiros as.\is�irão ulT�a "de, \ ns i

,:ração aérea de guerra, que reoli-; ROMA, 23 rUnitedl � Um ;0-' ",dhe de c�e"es "ari,,", ;'1ch+·:
oar-se-ó '

na base de Santa Cruz a vem estudante foi surpreendido tiOS choves de cd .."s fo:!po no ,ioi .... ;.

l(j do corrente. Os pilotos da F. escritorios da comissão aliáda em c(} "a h!�rm,,<:';es milit,,.,,, (') o".
A. B ,.' -realizarão exibições de bom Roma, ná.lJ podendo explicar o pre vem mant;;ve-�e em sik� .. -f'l .•�.::.-;,.. .. �.

:mrdeio "nion", projeteis �eais elsença ali. Interrogado pelos fU!:lcio fiando-se qr:e tratn-õe ,I" ,,�, ·"C,

100s fojontes" com tirar- de metra- neri.os policiais,· os quais .rev.istaram. de eS;J-ionaqe!n 011 ô[i(::�f ... 3" _":l3':�.�
lh::!:�r�� e b ...ç<lm,""tn rle 'foguetes, nn, encontraram em seu poder um �n; envclvendo muitos pessoas,

: "", I
presidida peio s r. �raco' Ase encerrado tres mlOutos liberdades individuais

N". 19 0<1 pelo tddo.,., 1092 na �:rcr!cic desta folho.

SURPREENDIDO UM F"Ti,mt,t'!TE NOS ESCRITORIOS DA
SÃ:O AU/J)A EM ROMA

COM!S·

TERRAS
no orte do Paraná

Vende-se uma área, de terras em mota.virgem de 1.500 olquei-

res em lotes o escolher; facilita-se o
i
pagamento.

" Terras adqutr!iJas da Ciá. d.e Terras
,: Ncrte do Paraná.
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,,_ • .t..

i:':; {":'l1�Gi ..,jüode com os exljencics legais. e distvs!�5e5 esta

i' :Ü!!'�3S� convoco os Srs , cckmi stos peru a cssemhlcia c crol ex

�ra(.lrdinarior que se recliscré és 17 noras do dia 27 de Se�·c�i'.hro de

19·1�, na séde soda I: com a seguinte ordem do d:Q:

1. leituro, discução e �l{)ta:ão do al!f;mc:�:-:\- '.�e ca;-:it.J! pro-

rosto r�fa dirctoric (k ccnformida-de ' com Q justi�i:::atI"<) c ire ·e��t.::da.

2. Múdificacão CDS estatuto quanto n �.:::,�do c,:;t·d.
Blumencu, 11' de Setembro de 1946

OSCAR SCf../.,PPE 503:.0.
Diretor Presid en te .

�
, . ··.e ii

idos F[�::ll�dú':;:$ de Vk:;:'i. f'-o'�'::�'") n río :}--. !- .. ['::\.�"

Cirutçia')-(.!�::;� dD Hos}:j:'c:! S�nta C,� t..:: i.in
pJta dnasiG1 Of.2r�'"";2i1) do bocio, e5tomç�'�',

.

,--: ;- i
•.

_,.:",:! !:� :.D,
etc. -- t,,��j'oc;n�r�:a. t\,tJé3tio:J� de SCnbHGs. C:::;r�;:-�";!IJ;r�c�-
cesméticc , ,

LAN -E:r..1C.S um olhar fôbre as casas que
formam um i'airro re,idencbl. A iH!i; s,ão
é que' a vid" aIí transcorre serena c s,,"m

pr ccupaç3es do futuro. As criança, h;'i,;�, m
110S jardms, e, '·00 donlingos, é como si em cuda
"tsid neia houvesõe uma festa faroiL- r. Assi.n
é hoje com !�fei'o. E alTIanhã? Den�re tantas
('$janç::t f:lize, hoj , tedas t�rão &. poss.oil1da·
de de uma educ �:;o "dequ�da, que lhes g
I a ta '�2" u urr., c ..z? A rrst=,osta é s:r::p'.c:-�.
Os'· 'e de viCG o gur,L':ião dD lar, o S·.lS

l�) d: c''ent ia família, Para ;;;, Te::.', 1-

c' vida escolha um Coe,,·.I_'. :-::eu sr
. \._.r'

pê::�' i., f," :a tod3S as gp.rant:as mo

. � t.. caso está i:t ·'SÃO
nhia genuinament bra

t! ! .... : � J, e que proteg?, com

• fe.míüas esp,lh.das

ra

15�:�7�"r:s

A

Q:'

J,C.
I

"

por todo o Brasil. Receba com c- rd.,.Jid
Agente d esta Companhia e consin 1 a em

com Oe a realização do :,EU SE:i..:ro <

certo de que temos a 2p6íice c;ue lhe"

DIRETC.n .�

Dr José Maria Wh:t9kr-c

II
Dr r;;s'11O Teix�ira .:

Dr-=!::� � CRr!O, ê T' '3C

Sf;DE R U AIS D E N O V E M B R O N.o 3 3 O

ssumJ.;çd I

'o Soares

v ii
,�q

SÃO PAU LO

Per motivo do ;l!;:s�!lgem do

seUl
"Mil felicidades pela dote de ho-

aniverscrio' ocorrido dia 20 u!timo,. jc. (a) Otto WiII,,".
o i1GS:_::� prezado diretor, sr. Hono
roto' Tcmclin, VBm recebendo j�1U "Com um forte abraço feli:i?Q s!n ..

.nerc s homenagens de seus omiccs t ceromente pelo pnssaqern de vosso

,c cdmícdores, dentre as quais. ;u-' natalício e amigo certo . (a) BefrãolT
I bliccmos os seguintes felicitações:

"De Joinviíls - Nosso

I
Honercro TCl�d!11 (ai Dutrc".

[ �� �::��:'�;;C:::S(l:�:r��:�O�Ci:(l:5����: I "Ahoças 00 colécc pelo Ci uspi-

I r:p-:':::dJ ca�!:q:J P.t'P1C'õ'eto Ternalín, � cioso ccantedmento. (ai O��::s Guj�

� d���:�l'-;-erc!";t!: d� r":Ch!.!"!110. NA Na i mcrôcs .

JJ

j' ;:0 , que se e!:hr:l ncsro cIdGU,;! e I'>''';r;:z d·· (.1",c::-'"-r:"'" r
.

d' tlA{) compadre um f7r:n'HJ:'o eh'aço.
� .

:

'>-� I �':;:�fn:��:�fl���;::�1�:�:,�i: c:n�:;� (o) João e Ané,ia Crcspp"

i �;) r-cs r::(';O�;
_ stdr:�s 0 �":-�o!i:t.;<::.:;-s uDo dr. José A-:écio �A�"'''-;!!'r! Fi-

i r�,··;�����t:·'�:.E::��,�:�l�s�::��,:�: ! ;���t�:�::;'�:�:�o����:;::�,: ..,:�;.�

f ii�';,,:�,::s: ;�;,::�::;::�:; I �����;:;��:,5:;�;�':'::i:�; l:
i ��.: lfA C;:{ade de nl:Hi�en'Ju1J) i, I A iocl,j5 OCj Que I21;F;::i"::rzm tj� ��,,:;

! ':'�: ":;,,�d:,,:;; '�'i:::;�:f:;�:: I ::�1;E�:;::�:':�i;;;:�'�;:�,::::
"'-." c'-c�-o �I""o EC:! o"iver-I "·1(,cimcnto.

n {."'I f�õ',i�eo".
,-------.----------

D(',,::f'r- ....� ... - "r- r,.:-··p� e: f. •• ",o;

I AH:'/E�SA::�OS
ç5 :� -�.�'I�" ;�-��_��,;�

�

rl�\� �;;���i;C����
.

{ c 1 Viuvo Ccr+ro e filhos". r. f\,�. t�t..... :" D, S�:l'.":-r�,e

";'.0, ,-."ri,·n (k' f-·"r.�clrsa ([� I �l" rl��" rle r ,,(' c·,"'I'·
..

·'n a

I seu ��'7�-.lr�:�::l -:- ... ,:-(':"..0-f!''H? n!)5:::;1j� ..... �
�
-;":��c:;;em do SeU Ct-:}V2:-'f":-;:";) 1:!1:ry

-r; (k fdr':t"�n�:('� [I-fç:j:;�- iicio o �.,''',.-'. SH! rr: t·i:-:·:-: de
scus . (aI A','ilo FH::;) :: LO!:rl!�: :·'J,wc;b-?, 0:'::"(':"': d1 C'�i';-�a

cbrcço ,

,--;'., ,-;d�..!,=;,., sr . �r '.�:.::; S::hY'::�.J, rC'lo

joeiro nesta cidade.

Ocfh;..c hoie G rf3r:J nctclicic d�
"Deseio FeHcidoõ_'es e cf)raç�s !:onho:-�tQ Grisellis Snrsc, residente

(a) I ris", nesta cidade _

....UR�.:.',)

OFICIAr.17ADO
Rso Ç.omendador A,.3Ú;O 175 - Fn"e 1 :9.� - Curitiba

Diretor: - Dr. LUiZ: AN1PA.!_ C!.,I.DERAP.í
Internato - Semi-Externato e Fxternoto

,

Pr;mário Fr2-Gir:nsio! ---" r:r..,oçiol Cientifico
.

od�i<:s5o em de:::'�tnhr0 p fevereiro
A.das D1UG:�V\S e �·!OTtJR�JAS

Exame de

os sexos Peçorn prospectas

I
CiÀ. NACIONAL !)� SEGURO:; DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Ay. Almirante Bcnoso RIOBI

Agente no _ Estado de Santa' C, tarino:

"
J O Ã O P O R T O

I
4
1
�-�

Rua 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTE5

Responsabilidade Civil Omnibus

fTransuentes e Transportodos)

� i
I, j'1

III
II j�l

Os mll;s f I NOS

MENTO
(1 -: A TOS
;- '_;NECAS

Bo: -

oferece
_ü;tcs ele boca - enfeites de árvore de Natal

Rua 15 d" Novembro :1526
. c:_HOR FONTE PARA R E V E N O E D O R ES
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j5 v , T;re-feifCl, 2., de Setem. de li.S

-'-'-� , .._-----

I."'l.· ... rn·�···",··,.!··�·'"·.""�a ···j··e N'" l··4'· '�i' I t.' -�, ,.. ��:���i��:s �i�ta:�it� :i:�:�eS5e por

C�i1J<"t>
� .... �- , ...

� Ii� � �,�Ii; n ' ;'-:.:�;lIÍ>4;!!i V b .1

IlHtt9 : �fji'l�!:h �[ {;. I�I. �"t'rii � ....,)g I
""h:�

ás Xver�:s, n��:��a�:l\lco�:���:ell::�
: BONS RESULTADOS FORAM OB-

zeincenta.
,

TIDOS NAS PROVAS DE AT- Osoerrariollcs apresentaram um

,lETISMO LOTAÇÃO PARA FLO!.�M�O'PO- rime sem er.t"d!me�t" e�t,e no. C>J

US as diversas lin�(!s '''''.'0 l0M)�"�"�" c-

Afim de levar á Horicnocolís os rem des�:-mn:ks f r ·,..if�r-'1fe f,�,i ríi

(12�:::!l"rt�sfa5 Qui dc�ej(1rem· aS5i�- ;tl: ...�rtlj. da: os hilhererias rc:-e:'l
tir O primdto encontro de ftlfCt:Dl, ::�r�.�� ���n fr:'Jcr::gc:o.
entre C{itor;ncnses \'5. ParúOGBl1SeS C>.:-:-� mr.;;�_ f'':'�� hiin n C_ .--

C Sr. A�'�oniD Bc:-L:--li eSi-ó CfO{HÚ:' :'ame�"'� ("�t1t�nlla ;nr€icto no {:rr

zoado uma Ioraçõo que sairó desta tome elebecle':!no.
:'''? ;-,:::

. �. "!� (» dia 1? 0e

PELO E

Ouendo um p-odu'o de p.,trél30 o i+ente e emble

ma Shdf, o púS1ico o cc'qlJir:! e usa cem inie i a

confiança. E é urna conl onça just [lco Io pela tro

d'ç50 de b- m s srvl: C;Ll9 c:r::::t _ in a a �Uêncía

técnica pr dada p 1:1 crgo'1;z . C'J Shell em bJo

o' mu+clo, Agora que c s €t5P::"C 015"0, em móqui

nas e aqu'pomenos r€gres�or. m às suas .teré fas de

paz, novas €:dgª,n:i�s de c-:r::6'Js'i'l2i; e !t.:6dfi:cn·es

ssrêo sendo fci as. kro �Glda7ê-ksJ cs lobcrdór:o"

e os campos de prova do SílS[! trabalham (_;bri!

mente, criando e apeJ8iç�cn�o noves produtos a

derivados de petróleo, pcro que 9 emblemo Shell

confinui SEmpre pr e sc n+e, onde quer que a ciên

cia e o progresso o exigirem.

46·G·3

. ,

sstu .. [�EX aaazu llMiTED
nove dznomínação da

ANGLO.MEXICAN PETROLEUM CO. tTO.>
....... ,, __... _.- ------------------

Emprêsa
(lVIATIHZ EM FLORIANO'POLiS)

TITULOs - NATURALIZAÇÕESDECLABA'rQ'RIOs

Encarrega-se 'le .:ruu:squer aSilúnÍ<>s jnnto <'is re-,
O Departamento Atletica da U-

-1-' - 'hj' ">' l'
...., . ... �. d·.-:;a B!umenouense rI'" De'pertos re

pShl<'ües n;_I.J 1(':<1.5 üe ril1,me.laU, !oJla110�;('lls, filo e -I' d' !
.

- o ,

�"$ :: • .'.. •

"

• ,.

D lZOU omtngo u tuno, no e:::tét·díD
Jadell·o. Sao .P:w", e Po.;"o .t:(�gre - A,s�ste!lCla tecl1!ca j''';arc<a! empalo, do 32. B. C.

ESCItI'l'O'iUO PARA O ;-ALE DO ITAJAl': I �e!l;I�ell!e c�"i)n rF!� se" rl\m� �
Rua 15 de Noyembro nO 4.15 - 2° anill.h - sala 1

I
cl,a�te, CI anu51cada c(Jm�;;tiçõo 0;-

� l" ",.". C 't�l'} B L 11 "I E '" • T' letlca.
trldtOS u A all! li -- ..il' 11: fi _J

. Este desfile de atletas que feve

o objetivo de
_ escoiher, -os mer;iJ

cutu','rd; pelo CIi iDes do SI", Berti.
As pC50scas interessados poderão

procuror Teléco,
.

ADVO:..;ADO

res d os diVErsos' prr.-vas, confon�"ie
�J,omos ahü�iiol as quais ir60 (! Fb

dOl\'Ji)olis' afrol- 'de SEre!'il !:c!edO!1GdQs

::!quc�es q�c i�eprcsenhuão naE�ry_

�sradD riO CnmnE'Dnafo Brosikir.., de

I"
A-:!��";�mo, a r�·aliz�r.-se no- Rio de
laneiro.
As I"OVOS' Que fOfmn ói,ptltadios,

r.;;';-3 c:-::·� ":-� ·r- ..... · [,,:--.- ..

-:

·::.:J�Tiç:l;-td.!
�*"�":'- .."�.:!l';; ,& fl'iJJJ_,f;;r [:;1,-",

I. que os antigos reis incdicos do
Perú consideravam que CI única

., digna deles era a pró
prio irmã.

2, f, Domingo; Scrmiento, i)

grande herói areentino, que in

traduzida há Quase um século
o eucalipto na América do Sul.

3. ",-
- E,ta';os Unidos, no

último decênio, a nClta!idode rii
miniu CI 25% e que, dessa mo-

.

-""ela nação tem hoje
1.600,000 crianças manes da

"hr,o::

4. que as gozefCls das planícies
de Keny.a, no Ahico, sõo ex

traordinnr;nment'" rõrida�, mos

do corar.éo t,5'" .!�AI"'I;I (7Ue. se

o caçoel!!r 05 perseguir por 01-
oum f"1"!'""!"\�- mr-- :-,.,,,... �<"'I r(""',",··t�.

r Que (I "til", I "!'E"T� mundiel te
ve ink�'l »m PI!::�. ut'J10 olrf9ill
de pe�('''''�'''''l'eC' �;rl'�"." ..,'w Ans
evff\t"·J'�.� .�- ("r: .....��-.:. ..."-� .,es,
onde �!"er:i1'"l"!rn(>;:�';"' n" .-:,� ...... "" "'l)
ras e '!:n'"a. p �'i?--,.. '�":_��'-,- --fe
dia 1 ?'� .�,..t.�,�.l,.�_ J... -: -'l9
caju (1:0'- l.�� !.- L, .• s

, -Qr

5. Que �f;�I"I'''''''' '-;; .• ·C.,i .-",�o

�err1'"!;'1oe"',"t"I -". .... "tlr':1"f ,., 1'\ re ...�s
tr� " � ... i .....;"," �'-.,� L'!_t.':: .. : _

O:

últtmo "",:nr rln �'��<':'";"" ;0: OI

15 r!e r·-:-,!",." "ri 10T7 ,..J....J;,..�u
"",,r �� � ;:"',... .. �p.e_ fi�!;1') �m fnvor
de seu irl'n�t), '"! r,'��n-,JIJ(Ttlf;' Mi
íuel: e (f"f) �A;""�I""I I "<::(\ ...... :� .... II

por 24 "�r(Js. [\(I;� os reV'1ft.l";nn.j
.:!)� ·"",hém loco o f�rçaram
a obdicor .

Ou ALUGA-SE

ii Um r j,-,I)cbr ,Ie" C,,'''e Verde>

,
instnbdo·o ItVCl São Ikc.to Blumeneu

i rnformacões:

1 Anfon;p Serpa U

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

o PALMEIRAS NÃO mi A B!WS
QUE

Contrnrinndo o que enunciemos. ê·

p�r)11eiras Esoorre CI"r,,,,, {"cn! pr,:>
!iau cnre-ontern em B,us(l'le CO:1

tro o C crlos Renoux E. ·C. niio
t�rem os diretó.es de ambos de
'Qodo a um acordo.

o D"""!l! VENCEU PO:l, 4 CON
TR.A i

; 1�""

!
j

JO�Q"�GO ("!)ntra O Átfetíco Ooc
:,·o.do. em dspu+o .-lD campeonato di)
.2:a. Dhl!sêo; o C. R. Flamengo Im

Aoz-se peta contcccrn de 4- a 1.
A vitoria do rubro-negro foi mcis

conquistado p2!O imdec.i550 do de
[SSCl cdversario e pelo pouco oro

llnç50 d o ataque, nunca porque
exercesse dorninio .

mp.f?Q0 : - VinrrL (:"',-n;e!" I? t·1-'":�:
nf! ..h, lrl'l"! e Zon;� V,fi!cl"!n. C�!;r�,
!?'lry(!!1S_ ZOI:H'Hl e AiV. Attr.;,-c: -

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

�!�Y.CF'lri!"c_r BrpC(H!en::e e- P-1"::;:i.'lif-::;

G:�f� .[.g=�/ S �

f.�·l H-'+: C' A:t-i�(I S<:�!ZO Ti.!rltk�
�.!i'-n X0',<fer_ e lima_

Predsom-se, rega-se bem: R;::l 15 de Novembro, 760

t. '-.-.�. _-.,_ '."

\_. _:,':._. _ ••o\.

.t:lafC-"Tff'l'":'1 (':t'. gocds do venc_z.::!of
Ja""<1 e /o ri �.

Do venôdo T�.!rib!-? o m'!i;"� -r::-:'�'�.

Aotrnn rr,:�lit0 bem -!l partidn t; St.

��!Jr�r.ric'1. ogrodondo a ambes :;

o CJssistcnda.
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(] EXClA, i'BMANE CERA' NESTA CIDADE TRES DIAS

Conforme ununcicmos, deverá che

sor a esta cidade. no proximo dia

27, sexto-feira o Dr,' Udo Deeke,
ilustre Interventor Federal no Es

tado, que aqui permanecerá até do

mingo, dia 27, . Durante a sua "es

tade em Blumencu, oc nefe q,'} exe
cutivo cctorinense �erá alva de ex

pressivcs homenagens' por porte da

população blumenouense, que tribu

t:Irá ao ilustre centerreneo signi
ficativos manifestações de simpatia
e solidariedade, Na proximo edição
publicaremos' o' programa de recep

cij�
.

e homenagens que serãp presto
das ao eminente homem publico.

AS NOVAS PROPOSTAS EG1P
e!AS

CAIRO, 23 IUnitedl - Lord

ShJL!sgate, chefe d a delegação bri
tcnico das negociações anglo-egip
das, seguirá na proxima semana

:oa'ra lcndres, acompanhado do em

bnixcdo reqipcio no Inglaterra, afim
:Je' porem Bevin ao par da situação
o:riada com osnovcs propostas egip
cins, Interventor UDO DEEKE

-

et.O-·.·..'t.'

_

Diretor: HONORATO TOMEUN - "O'rgão dos Diários Associados)

Telefones: Direção e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

ANO IV - CAIXA POSTAL, 33 NUMERO, 751
STA. CATARINA - BLUMENAU, Terça-feiro, 24 de Setem, de 1946

NOTA DE P·RTE
o PROXIMO REelTAL DE CAN TO DE NAZIRA MANSUR

íNTERCAMIHO COMERCIAL
GENTlNO-BRAS!LEIRO

..

RIO, 23 (M�iidio!1al.) -. � em�
baixado argentina aqus ""tiCIOU c

imprensa informando que, a convi

te do gove�no brasile!ro: v irá ?o OS
Rio de Janeiro uma mrssoo com�r<:'QII
do seu paí�, ,presidido pelo Minis '"
t�o d� Comércio, Rolando .!og,'lmar- i ROMA, 23 íUnited i _ O gru

\
programa eccncmico-flncnceiro , No

,ma,. Infegrada pe�() presidente do
po parlamentar comunista cprovou domj�io da po,l.itica externa 05 co

!l.onco Central � OUdaS oltr;s _

auto-
, o ordem do dia renovando o voto de munistes (desejam :<Iue o governo

Tldad�s .

argentinos •.
A ':"5500 co-I ccnficnçc ao 9"verno, (exprimindo i conitnue procurando obter uma P?zn;erclal que ;hegaro �QUI no pro- tombem a satisfação pele demisão \ justa e equitativo para a !taba,

"":0 terça-fel�a ,tratara c�m as ou de Cprbino; ministro da Tesoufl),: bem coma oriente-se no sentido
.�Gndade� brosllel�as de diversos te dizendo Que o mesma permitirá ao' das relações pacificas de amizade
mosde importnncia, devendo perma- governo ,ór4icar rapidamente <l111

I
com todos os países vizinhos.

necer entre nos cerco duma sema-

na.

Acha-se enriquecido o lar do sr.

1000 lama e de Da. Hilda Lama
com .0' nascimento de sua primogeni
ta, uma robusta menina, que na

:ia batismal receberá ,o nome de
:acilda. O feliz evento ocorreu na

rolte de ontem.

1 SEGUNDA CONVOCAÇÃO
No Hospital Santa Iznbel ocoreu

Não tenda havido numero leg?1 em a primeira reunião, sã&
.

t d
.

f' convidados todos os Senhores associados paro a segunda convocaçãoreu o nnscrmen o e um menmo,

�!'
.'

lho do distinto casal Alfredo Siebert a r ealizor-se em o d,.o 27, de setembro, as 20 horas no séde social,
e da. Tereza Siebert , Apresentamos poro eleição da nova Diretoria desteClube.

Gongratulaçães pelo feliz evento. 1
_

NASCIMENTOS

Os meios artisticos. e sociais de co blumencuense, ccntnndo as moi

Blumencu aguardalTl Icom. :visivell b6105 pagines . de musica c1assica

ansiedade e intensa espectativa o A consagrada -ccntora .pelo sua se'

anunciado recital de conta que Na-I sibilidade artística, pelos
_

méritos

z.ira Mansur, o .ncvc rouxinol bra-! Que emolduram a concepçco �a ar

, . ....,

.

. te lirica e pela. suo personalidade"letra reohzara no proxrmo sob�do' de 'artista: perfeita, sabe conquis
na Teatro Carlos Gomes. Precedido

tar os plateias pela sua alma ema
de justo e merecido renome, con- tive e encantar pe!a sua graça jo- .

quistodo atraves. de sua triunfal co via!.

I<eira artistica n a plateia do Rio 1 • __ . De suo v,agem O" Rio, acabo de
de Janeiro, onde teve a maiscaloro I PROCU�A-SE regressar o dr. Luiz Navarro Stctz.
sn consagração Ror parte do pu

" .

prcvécto advogado no Foruni desta
blico carioca, a notavel cantora co

i
5 a 6 macas, poro trabalhos n'l Comarca,

horinense, agora, rcoliscndo umu tor fábrica de balas, da-se preferncia
née artistica pelo sul do país sob' a moços cpm pratica,
os ouspicios da Emprezu Silvio Pier-l '"l'Gr;",'çõe� Rua S. Paulo N,
g:l;, do Teatro Municipal do Rio de: 7.6 - Na Fábrica:

Janeiro, oprcsentar-se-á ao plóli j ARNO DELLlNG

Assum.u· a
nado. o

APROVADO O REQUElW�E'-ITO PARA A INSTALAÇÃO E ORGANI
ZAÇÃO DA MESA

RIO, 23 (MeridiOllal) - A" H

!>oras e 15. minutos a sr. Nereu
Ramos asumiu o presidencia do Se

'1ado, convidand.o para secretariar
-

'l mesa' os srs, Hamilton' NOQuei
m e Ferreiro de Souza. E .te ultimo
"ediu ti palavra paro dizer que "ii
havendo norma para a organização
do r �9jmento, requeria (L suspensQo
"" 5 essõo. para que o. instalação do

::bnaqo faça-se omonhêi, desi91l<m

cl"-C"C' 11lnrl corrussco poro efobor'af
o projéto do 'regimenta, poro subme
ror ao p)enorioJl' Propunha tombem

que a mesa tivesse c mesmo orgo
··7.,ól" r!1terior a 1930, isto é,um
vice-presidente, quatro secretarias
e dois suplentes, Aprovado O reque

rimento, o sr. Nereu Rctmos desi

gllou (] comlssao, suspendendo a

seS5ÓO e marcando outra .. poro 0-

VIAJANTES

Regressou de Porto Alegre, onde
[oi á erviço profissionni, o distinto

cG.vaU1:lra sr�, Vv'nItert, Hauffel pro i

:::
d.

:��o �.I
��- .:�- �.��� ��

�. � '.

I',"'\.1<; .� iIt.i'L� '!i..
..f >:lO

CA�lOlNHAS. 23 (A Nação)

Milhões de gafanhotos acabam de

atingir· e:to cida de e o zona do

Contestado. O impressionante espa
taculo deixou em pode0 a popula
ção, sendo vultosos os prejuízos
causados pe�os insétos á (lavoura
cafGrinense. A onda de gafonho
tos está ruma"do na direcãa do Rio
Grande do Sul.

•

PARA FERIDAS,
ECZE·MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA_S,
RIEIRA S ,

ETC.

AR-

Uma paz justa. e' equi
tativa. para a Italia

PAR:!.AMENTARES COMUN1S TAS RENOVARAM O VOTO DE

CONFIANÇA NO GOVERNO

Clube Nautíco America
I ! ELEiÇÃO DA DIRETORIA

A DIRETORIA

turno,

Precisamos de 3, de maior idade.
Os interessados' queiram dirigir-se o Fabrica de Chocolate Se
Rua Paulo Zimmermann, n , 6.

BlUMENAU

E
HO; E - Terço -feiro ás 8,15 - HOJ E

Bad Abbott e Leu Costello : - Os maiorais
"PERDIDOS 'UM HAREMn

do riso, em:

A pcliule exageradamente engraçada .. , Riquisiimamente pom
posa, "

. rerdidornenre sedutora ! Rir " mais "ia poder.,.
Acomp. C\�mpl. Nacional 'e o continuação do StRIE:

"A DEUSA DE JOBA"
Plctéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,56

QUARTA-FEIRA ás 8,15

Pedro Lopes lagm - Zulli Morena - ZuzonG DUp'!é em:

nA P A I X O N A O A M E N T f""
Uma autentica obra primo dá cinematografia argentino
Um argumento de rarissima beleza." romance j"vejavel.,. Ce-

narias maravilhosos e '" fundo musical .!e Beetkave!l ! A película
que fico.ró paro sempre em seu coroçóo !

Acamp. Cornpl. nacional e Universal Jornal.
Preços de costume.

QUINTA FEIRA ás 8,15
Victor Mclogien - Chester Morris e Jean loge,s em:

"O T E R R I V E L O O N J U A N"
Dois granes astros lI'um filme que:é um cêu se divertimentos' e

alegrias! - Uma comedia no melhor estilo daqueles que deram cele
bridade '00 "bruto sentimentalH!

Acomp', Comp. Nacional e Porol1(ount JORNAL
'.reços de costume.

AGUARDEM: ,"",:,",

"A SOMllRA 00 PASSADO"
"MUSJC !'ARA MILHÕES"

"Duas peroo;; do cinemotografía modern,,"
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