
pessedista contra CI sr. MOR verdadeira norma politica de uma

cohcira era afastar a UD. N. o ",aioria. E parece que a tése do
eentccto com o general Dutra. To- sr. Agamenon está vitoriosa. A de
dos os postospolitico s devem estar cisão' dos acontecimentos, nncicsc
em nossos mãos, porque esta é a mente esperada ,foi contra a uniõc,

IA l t a l i a
meja conquistar o poder. E' logico

'

d
.

que o Partido Comunista, d1Ch�io I ,e s p o J eper Prestes, tenha as pretençoes,
de todos os demais. "E como o

I I
.

RIO, 24 (Meridional) - O de- delicada. Tudo depende' dos !lomeu
reporter insi,s,tisse n_o pergu.nta, A· C r.) O n I asputcdo Pericles Gois, Monteiro, do que vão ser escolhidos paro os pos
crescentou: Se nao moroltsar-rnosP. S. D. de Alagoas, falou lon tos de chefio, direção 011 comando."

gámente á reportagem sobre a Indagado sobre se o Partido Cornu
os n.os_sos costumes, os port!dos da

UM APELO DO DELEGADO BRA SllEIRO HILDEBRANDO
I

• •

I d do l ni
.

b' rd
- OpOSICOO tendem a produzir. Es-I PARA UMA PAZ "5 BRANDAmomento po itico nccioncr, izen o nisto estaria pertur an o a ocao >.

I J!,

e,
.

• 'I id
-

I
tomos Vivendo um momento rea men ientre outros COilsas: "A situação do gDverno, disse. Too parti o cr-
,te interna. A coolisão dos dois moi PARIS, 24 iUnite,dl _ Nas de. lia. O sr: Adoli rendeu um triba,

lares ';>ortidos brasileiros, U. D. N. dorações perante o Comité Politico to ás reclíscções italianas na im

"." e P ,S. D, parece estar ameaçado, da Italio, o delegado brasileiro Hei! perio colonial, alegando que o 9i)

tA- NA.çc","o
' pois, que tudo indica que não ho deb�and�

AC.
ioli manifesto� que a verno de Roma colocou elevados 50.

l progresso firme quanto aos resulto ltoJ.a noo deve ser despojcdn de mos para "converter os aldeias mise
dos os palestras entre o sr. Man suas colonios africanas e apelava raveis e estereis em cidades Hores

�. gabeira e o ,general Dutra". no sentido de que esse imperio co centes e grandes, medicnte o ex-
,

" lonial fosse coloccdo sob fldei-co-
•

:

RIO, 24 (MeridiDnal) - O sr" misso dos nocões unidas e odmi pediente .de temor produtivos os

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diários. Associadosl Agamenon Magalhães não se conte nistrcdo pela' 'folia com' exceção terra desertas mediante o irrigação
Telefones: Dlreção e Gerencia,: 1092 - Redação': - 1391,

-

ve e declarou, no auge da discus- do Cirenaica, pois, os britanicos pro sistematica". O sr. Acioli conclui"
ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO '758 são, em VDZ boixa, com a sr. Pi!:o meteram que Serussi e suas terras a peroçõo com um opelo poro tl paz
STA. CATARINA - BLUMENAU, 4a·feira, 2S de Setembro de 1946 Sabrínho, que o finalidade da mo- jamais voltariam ao domínio da lta mais branda.

••

SE NÃO MORALlSAR·MOS OS NOSSOS COSTUMES, OS PARTIDOS
DA OPOSICÃO TENDEM A PROGREDIR - DECLAROU O>

SR_ PERICLES GO:5 MONTEIRO

�,

nao

j �.

ri ve

de
�er

suas

I C a n
ACIOLI

no

. Com o proposito de resalvor a

idoneidade moral do ·firmo "Eco
Ltda". desta praça e representan
tes dos conhecidos produtos "Neo
Cid" e mesmo tendo em visto evitar
explorações desairosos em torno do
assunto, temos por obrigação fazer
uma retificação sobre o publicida
de do anuncio que publicamos em'
a nossa ediçêo de domingo ultimo
.soh o tirulo "Grill e, livros galantes",
em que' foram ocrescentcdos os se-

guintes dizeres: "Representantes pa' __._.__ � • _

ta Santo Catarina - Eco Ltdo. -, ,50' PODERÁ REUNIR-SE EM FINS O
Rua 15 de Novembro· Telefone DE 1947 i
1324"., quando esses dizeres perren -I

'

cem 00 anuncia da propaganda
"

BOGOTA', 24 (United) - O [or
, "Neecíd". A direçõo deste diário, "nel "EEI Tiempo" diz ter sabido de
00 ter conhecimento do Iomentcvel

'

boa ,fJnte que, em rconsequcnclc
I rio or:)i"me::.l'o da Assembleia- Geral

VAI.."TENTAR BATER O RECORD :da O,N.V. q Conferencia dos Chan
conferencio com os praceres do p,

DE VELOCIDADE AE'REA I celeres no Rio e a Conferencio Pan
S" D. a U. O, N. Acrescenta que

LONDRES 24 (Unitedl- O capi I Americana de Bogotá, so poderão 110 me sma ocasião o general Ou
tõo Dorialdson iniciará esta tarde'· estàr reunidas nos 'ultimas meses tro afirmou' que oU. O, N, te
O tentativa destinado a bater o 'de 1947. O referido jornal acres

proprio rec.ord mundial de velocida cento que a junta organizódora da

'��fo:c::t:r-�:!:�:�� ��ec:;t::� s;;:�:enp��are:r:i;�:e-á d:o :�:::t:: Nuvens de' g a f IJ n' h o tos que cobrem:�:I ��r�onaldson e de 616 milhos ��í:d��:es�e!�:t:s;�: ;er:��eação do (

RRAS ���ITA �D�TR!Ç: � � M� �NE�� DE CT:� qUilome_tros
ortedo Pa.·rana'

EM GRÃO E OUTRAS LAVOURAS CATARINESES
CON;�R���OoU 1������M;�=FLOR!ANOPOLlS, 24 (Meridio- insétos daninhos é desolador princi- TRA

)'>,,1 - Segundo ;;nformoções.' co- ,. ,te 'no 'tale de R:;. Pe)xe e
.

Ihidas peja SeCretario de Agricultu zon� da serro, O secretario da 0- RIO, 24 {Meridonoll - Ao con·

ra, passou pelos munieipios de Coo gricultura adiantou a reportagem 1
traria do �ue acontece habituolmenVende-se uma área de terras em mata-virgem de 1.500 arque, i- d' J t d t D d hcor 10, ooçabo, CaçQdor Videira e que até o momento é campléta a e, '!. presl en. e utro espac ou .()sres em lotes o escolher,' facilito-se o pagamento. C h I .

b d h:c.:;' .:
anoin as uma nuvem degafonhotos destruicão de 60 mil toneladas de rn"elS SU meti os a seu exame "

que tem extenção de cem quilome ',igo
-

em grõo, alem de outras � pel'a miClnhã ,'no Cote te " onde
trDs de comprimento por seSsBllte lavouras. I

chegou cedo: Mais tarde o presider.-
"a repubhca regressou 00 Guan",

ba ro onde recebeu o Vice·preside"
,o. "nr. Nereu Ramos com quem
passou a conferenâar dem�rada.

mente.

Greve de protesto contra
'.

EE UU·
REGISTRARAM-SE DISTURBIOS N AS RUAS DA CAPITAL DA IS�

'P'"",.octo comos. ,'...', .

11

lAt�

DTIAEN'-T-AR-AM-DE-P-RE-DAR--O'-E--STA_REYKJAVlk - Islanclia, 24 (Uni-
. I red) - A Federacâo dos Sindicotos BELECIMENTO

E nga n O
TlRONE POWER E CESAR ROME- do Islandio orden�u o g.réve ger�1

i
durante .14 horas, o pcrtir do mela'

RIO, 23 (Meridional) _ Um po
RO A' CAMINHO DO RIO ,.dia de hoje, afim de proestar cal'

,,'� comprou no bar "Vista\ I tro a possibilidade de, ser nssincdo 'Alegre "um pastél, notando que o
lapso de pagíRaGão, determinou cs I BUENOS AIRES 24 (Unitedl _ O novo pacto entre os governos des

1T,"Smo esltoyo estragado, levou o
devidos providencias no sentido de' !'lortiram [paro. Monte'l'ideo,· 'onde te país e os Estados Unidos .semo foto. ao conhecimento do dono do
sanar o equivoco�.pelei. qu: epres- i prosequirdo viagem poro, o Rio d.e necessario referendum nacional. On bar., Dentro e pouco populares ten"
sarno-nos em solicitar a firmo Eco Janeiro, os astros de Hollywood T" tem houve pequenos disturbios nos toram depredor!iI estobelecimentc,Ltdo. as necessor;as excusas.

I
rone Pewer e Cesar Romero, ruas locais par esse motivo. ;<.,,"0 impedidos pela policia,

--------------�--------------------�

um novo

Lament ave ]

Unem-56 US Oueremistas e Comunistas
RIO, 24 (Meridional) - "Unem- 'deputado Agostinho, em seu discur

PRESIDENTE OUTRA QUER PÁ· se os Comunistas e Queremistas" é 50 afirmou entre outras coisas que
CIFICAR OS ESPIRITOS ,a ncticia que um matutino divui as bancadas dos partidos trcbclhis

. go diante das declarações do depu tas e comunista uniram suas for
RIO, 23 (Meridional) _ Informa todo do P . C. B, snr. Aqostinh" ços. O jornal adianto flue os que

um vespertino que o presidente Oliveira, pelo ato de encerramento remistas, o principio tudo fizéram
Outro mantevve ontem demorai:la ontem do Congrésso Sindical. O para sobrepujar o conqrésso, partidá

.--------------. --- rio de Carlos Préses e agora estõn
rio' duas pastas na novo ministerio J.,.xp,lorando lo atitude de Negrão
e uma outro caberia ao P. R, As de Lima para tentarem conseguir
pastas seriam do Agricultura, Ex o seu afastamento da pasto do-
terror e Educação, trabalho,

T

''!'el'l'jiS adqttlricJas da Cla. de Terras
Norte do Paraná.

Trotar dirétamente com o pr�prietorio no Hotel Élite quarto
ND. 19 ou pelo telefone 1092 ,·no g'erencia desta folha.

de !argurá, rumando com velocidade Acrescentou que se não fosse o
de quinze quilometras hororias 'em calamidade da safra de trigo; o cor

direção 00 nordés[e. O ospécto do rente ano seria o maior registrado
região por 'onde passo a onda dos' oté hoje em Santo Catarina,
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Ar�N
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.

D r N. TIS T fi
RIJA i5 de Nov. 59:ELUMENAU

Instalacão de
.. ....

.

.....:JIl

�

� t""'\\ � ..

iU�
PARA RAIlIOGRAFiA DENTÁRIA S E DlAGN05ES A DISPO-

SiÇÃO DOS SNRS; ME'D!COS I: DEt'lTiSTAS

M. LAranja
(MATRIZ EIU FLORL\.NO'POLfii)

TITULOS DECLARATO'HIOs - .l"L\'1'URALIZACõEr' I
.. .

-..

2.

Encarrega.sa 1e. ;:Itm::'f�IHlr assúntcs. junto ás re

.parf:iç5es·: -púh1icas de -B�u:rne!�:lu, I����)lt�'raijr�_í·Hs; R-In" de

Janeíro, São Paulo e Porto AltóQ;re "A,s;;:;ü'ncia técnica
ESCRi.'1'O'RIO PAHA O VAt:g no l'L\.JAT:
Rua 15 de Naven.,hrcn" ,115 .. 26 mHhh - saia 1

f.c\.H(1s vI'.. .A C 8!}]LrJ' ) -._. H L II :t.Z :E.N A TI
:
d
·1
I

i

Iou I
G

.•
. ..... Rua 15 cle t�()v()mbr!), '1;"-';0

.

.,líqüido' ó: preços redu�icih:irno:; .o se!.! ·e.;.;t:::�t;e, -'de' artefatos: 'de:

;-C'QU�O'� .ÀC(1brl·, de
_

receber nevo s(;rrh;:�r�t". de' 't·cl?gins· ·po·t"ti" .-

senhores e
.

ca'fa!hi:ifDS: Tem sempre novidades em objétos FeTO pr'lse!ttes em ouro, '·5 ..

prato, .'etc; .: ,:,
.

,

.ÀLJANÇAS -- Oficina próprio

�ta§baeh
,.,. , CLlNlcA MtD1CA
CORAÇÃO PULMÃO -'- F1GADO � INSTES"INOS - RINS
':\ RWMAT1SMO ...;.... DIATEllMIA - RAIOS X -_. ELETRO

CARDIOGRAFIA .-.---
Consultório e Residencia:

,.. ...

..

RUA .BOM RETIRO, 12 - FONE, 125&
TAs: dos B:<Ís<l1,.e,dás 3 ás 5 horas

u
Pedro Lopes· lagar - zem MGret'Q .:' Zuxono Dup,ê em:

"A P A I X O N A D A M E N TE""
Uma autentica obra prima da cinemato!)ralia argentina
Um argumento de raríssima beleza... romance invejavel... Ce-

Itarios .niaravilhosos e .,. fundo musical, t!e Beethoven ! A pelicula
'tjue ficará para sempre em seu coração !

Acomp. Compl , nacional e Universal Jornal..

Preços de costume.
.

.

QUINTA FEIRA ós 11,15
Vkttir Mclagien - Chester Morris e Jean Rogers .em:

'. "O T-. E R R I V E L O O N J U A W!
Dois granes ostras n 'um ·filme que é. um céu de divertimentos e

alegriasl:':"'" Uma.' comedia
:

no melhor estilo doqueles que deram cele-·

bridade 00 "bruto .senHmentoi"!
.,

Acamp. Comp. Nacional e Paranc:�unt. JORNAL

Pr�ços de costume.

AGUARDEM: . :.. .

liA SOMBRA DO PASSADO"
"MUSJC PARA MIL!:IóI:S"

.

"Duas peraas da cinematografia. modern;;"

Capyrignl dli
1beBAY2 i'ODHEMOIme.

L que a mais formiclavel praga de
.

.

·tifo de que ha memorio no
. mundo foi cquclo que deves

=. o R!.!SSfo, �ogQ .?POS o pri ...
metro guerra h1�H1êt�1; e que,
nc:qM�iü époc\l 2.0 ffi�ihêcs de
rU��OE;_ furem cccmctidos de ti

fo, morrendo cerco de 3

,milhões.

�;c ,:m na'!i? ;mgueiro. d? . � I
�:�:l�:J�:�:�:��Q�ri�;������,���� \
I'�,r ;':CfC.. GC i .;>",0.0;;0 o,.m-.11cios.

que j'J é pússh'ci pr;;d��:.dr-:::;
\,:,.?:···-:·!:�; ..;3 t'c;·d::-:3 -!�;ed�.=;:·re o

bombCired::; d c ei�i'hJ�fcs Úrl!Ti
CCG :::Cr.i p>3rikuL:3 ui"nmkGS ée
ddc;·ro",.

.
'7. C:�!.= ç:�S-l:rn�::s €S�CctCS de bar>

bcletcs, qu�;!,�� se lhes t-r;:;�r
caem ao c �!ão corno folhas
SCCO§ e permunccem sem mo-·'

�imen!;9', fingindo-se morras.

.que, nos museu, ingleses, ha
.quatro copies tin::dcs. diretnmen
t,� do cri.gi,t�1 do .\hgna Cor
to; e !Itle esse origiJ1!lj, assino. --:;
do pelo rei João- sem-Terrc a �
23 .de junho de 1215, perdeu
se por oCl!.�ião do grande in
ccndio d e Londres verificada
em setembro de 1656.

6, que a lapa, um pequeno molus
co que vive agorrodo ás pe
dras dos praias, tem uma for

·ça de cderencin �If(lS mil' Vil

.

zes ,supetio\' '00 iscu ��opdo
peso,

ANIVERSARIOS

João Juvencio Junior

T rnnsccrre hoje o aniversario na

ta lido do estimado cidcdõo sr . J050
Juvencio Junior, funcionaria grofi
co residente nesta cidade.

Srta. WANDA BUERGER

.\
Deflue na data de hoje o ani

versario n�tolicio ela sirnpcticc . e

gentil senhorita Wanda Buerqer,
fino .

ornamento da' elite social de
l'om�rode.

PROCURA-SE

5 0.6. moças, para trabalhos na
fábrico de balas, da-se preferncia
ti moças cpm pratica.

Inforl1".IOções Rua· S. Paulo N.
26 - No Fábrica:

ARNO DELlING

Companllià de Seguros_:Gerais
...• ..

_ ... " •. . .......••....••_..:." !LOOO.OOO,oo
•• , .•••..•...••...•• 3,0.000·.000,00

. ,Capital int. real

,
Reservas: .. •.

Acidentei: Fogo.: Tra ..,!íportes
Agentes GeràIs: t:iCHW�4DERER & eTA. LTDA�
Rua 15 de Nov!\mbro )110 679 -.-_. ··Coixa rfJ�tol, 79

Insp. geral para os Estados dQ Paraná e santa Catadna: PLINI0 COUTO

_00,":" 7 :,:�� ,
Precisamos de 3, de maior idade.
Os intéressados queira;" d"i�ir-se O Fabrica de Chocolate Ser

turno, Rua foulo Zimmermann, II. 6 •

..... •__� IIÍIIII...._.... •· , ,."���
- ...

�""'. .�B

r OPERAÇÕES -.- DOENÇAS DE SENHORA�

Dr .. CAMARA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Trcromento pelas Ondas Ulho .. Curtc.
CONSULTÓRIO: Trcvésse 4 de Fevereiro - Prédio Peiter

----,OPERAÇõES NOS HOSPITAIS

AV ! S O

Clillir,p e Pediatra da r,o"pita! Santo Terexinhe de Erechim, Rio

Gra�cie do Sul, avisa ccHst!r:ta pnpu!cçõo bumenouense (_jue brevemente
ahrirá seu ccnsultorio néstc cidade.

ClIl'-HCA GERAL D� CRIANÇAS E ADUl'IOS

:.�;:·"·'.o;::C", . �;c,;:': ,d' ,:;":;...,ci>.:.'.'.·;,:�",,"··;,··,<._ .. _�, .. �.. �:2Y

Clube Nautico Amet�ita

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Não tendo. havido numero itgal em o primeira 'reunião, sã..,

.ccnvidcdos todos os Senhores cssccicdos para a segunda convoccçâe
,a r eafizar-se em o dia 27 de setembro, as 20 horas na séde· social,
poro eleicõo da nova Diretoria deste Clube.
}m;.;,'-::.:�;��,_;. .;�;,:·c k....::�:_�;._.

�
,

A DIRETORIA

Es�ola Tecní%ta·· de (;�gY:;"C)��C!oJ
Remiogton do Pa1ó;_�B'-Lfi,

���c
(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO rA�)ú�Á)

FISCALIZADA PELO GOVERNO FED!:RAl'
.

Rua Comendador Araújo no, 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ..
Diretor: Dr. LUIZ ANIBAl CALDERA.RI

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INrtRNATO

CURSOS: Admissão -.- Guaroo-livros _._.
- Auxilior de .Administrocio

_.- . Datilografia e Esteno'ílrafia
Aulas DiURNAS E NOTURN.AS, paroõmôos J5 sexos

.....ulas avulsas de Datilografia e Estenografin
Peçom prospectos "V·

I

[Marceneiros, C rpln··
..

teiros, Pedreiros
Rua 15 de

.,

'-,...,
Novembro; 76tJPrecisam-se. Paga-se bem.

ii
.

,

Informações na "CONCISA" .

__ . .1
.

""-�-..;.,

Operarios

ILUMENAU
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cucdrcs Abrindo o. certame oficial de Bcs

E.C Duque de Caxias - idem quere-boll da lBD, o seu Departn
G.E. Oltmpicc - idem menta de Atletismo fará realizar

Ai",oré E. C. - idem amanhã, a primeiro partida deste

VO;'�i-B(l!1 (mosculinol:
-

esporte entre os "fives" 11,0 Aimcrê

S. E. R. Ipitanga - 1. quadro E. C. VS. S.R.E. Ipiranga.
G. E. Ollmpico .: idem Dadas as qualidades e perfo-

mcnces que ostenlam estes d ois ri

vais, fadl é de se conceber o sen

I socionalismo do luto.

25· 9-·5 - Quarta-feira Aimoré Por desconhecermos a local deste

E.C x S. f!. E. Ipiranga jogo, o que cliés nos faz crer se-

28-<'-46 Scbcdc - E.C. Duque de ró na quadra do mandataria que é

Co::bs K G. E. Olímpico o Aimoré, deixamos de positiva-lo
2-10-46 - Quarta-leira - SRE lpl- .

Reina no. entanto grande entu

ranga x EC . Duque d e Coxias. . siosmo entre os que oprecinm o es

5 - JO-'}6 - Sebada - GE Ofimpico x porte da cesta e certamente o 10-

Aimoré EC. cal da partida seró ponto de con-

9-lG-45 - Quarta-feira - Almore E centração de um grande publico.
C" x E. C. Duque de 'Caxias Não se pode antecipar fovorito
12-- 1&-45 - Sabodo -' SRE Ipiranga poro esta peleja uma vez que o

x G. E. Olimpico Aimoré ainda e desconhecidcnc
Vcllei-Bcll (masculino e femi- l�.:!es l�esto!i{'}jsticas oficiais, pois

nino). ,não tomou parte no torneio inicio.

29-9-46 - Domingo - Aimoré E C. i

x S::E lipirongo. ; ----:-------------

6- 10-46 - EG. Duque de Cexios x

G. E. Olimpico QUASI EM COMPLETA" INATlVI-
13-10-46 - SRE Ipiranga x E. C" DADE O FUTEBO'L DA PRI-

Duqued e Caxias.
• I' MEIRA DIVISÃO

20-10-46 - G. E. OjjtrllJl�O X AI-
Imore E. C . '

Nõo fossem os iogos de futebol

27 -10-46 _ Aimor éE. C X E. da Segundo Dvisão que não sofre-

G. Duque de Caxias ram solução de continuidade e a

LANCEMCS um olhar e ôbre as casas que
3-1-.6- SEf;. Ipiranga G E introdução das competições de at-

letismo, wollei e basquete, arem do formam um t airro residencial. A impressão

Dois tenis, os amantes do esoorte teriam é que a vida alí transcorre serena e sem

J_ domi f d
.

h I pr .ccupações do futuro. As crianças brincam
I pesscoo ormnqos en a on os.

''''0' I Com a requisição de clcuns dos nos' jardins, e, 60: domingos, é como si em cada

10""\ melbores oacdores dos clubes de rrsid neia houvesse uma festa familiar. Assim

e Z futebcl local, a s otividódes do es- é hoje. com (feito. E amanhã? Dentre ,tantas
, porte bretão na primeírá divisão fi, criança felizes hoj ';:�odas terão a posslbifida
I cou circunscrito a alguns treinos que de de uma educação 'adequada, que lhes ga

I francamente Jnão correspondem f.J a ta um fu uro feliz? A re sposta é simples.

I b�Q vontade e animo dos seus tec
'

O seguro de vida é o guarJião do lar, o sus
,

nrcos. I enLculo da coesão da família. Para a reali-
Turno: 28-9-46 - SE Bandeirantes Pa!meirrrs e Olimoico que es- zaçãe do seu seguro de vida escolha um, Com-

l( A. Do> Caxias
I
tão situados mais no centro da ci-I panhia que lh e ofereça todas as garantias mo

Returno: :; -10-46 - SE Bcndei dade e que estamos em constante; ra i.. e financeiras. Nê-te caso está a "SÃO
rentes x A. D. Caxias contacto, tem realizado ensaios aos. PAULO". uma Companhia genuinamente bra-

Vallei-Fall (feminll1o, 1 I)}. quais. não comparecem to�os �s I'
s.le ra, fundada em 1920, e que protege, com

0'-,'0' os seus logad_ores e reservas dísponi- • uas apólices, mil hares de famílias espalhadas
Turno: 12-10-46 SO Bandeirantes veis.

-

I

xAD Coxias I Necessario e recomenda suqe ,

Returno; 19-10-43 AO C.uias x rir que o campeonato citadino oi ... I
'iE Bandeirantes. d" não terminou e, togo depois da;

Observcções: - Os vencedores volta dos jogadores convocados po I
da zona oe Blumenau e Brusque ois ra a selecõo Estadual ele reco:
putarão a titulo c(e compeão entre mecará.

J •

I
si, em data previamente desígna. Desagrodove! para os fans e tor ;
àa pelo departamentu Arletico do ' cederes dos gremios da divisão Sl'.:

����m��la�&·I:=�;����s=�-------------�--=-=-=-�----=._.�-._-_-_._-_-_-=-=-=.=-=-=-_-����====._-�-=_�_-_._-_"_.�-��������������������������
Clcssificcndo se campeão, na fina .fisico e em r..:;:"ju!1!o dos elementos

.lissimc, um clube da zona de Blu '
que c omcõem as diversas equipes

menau, o vencedor da zona de Brus

I' concorrentes. ,
.

. que disputóró o tit�i� de vice-co.n
_.

Nõo Qcreditom�s que se]n desc'as
peão com o si'!lllndo colocado no .. o

I
50 do> seus -dirctores, entes, po

na de Blumenou tendo como 10:(11 a rem. rlp<leixo de alguns dos proprios
cidade de Blumenau. jogadores. '1""1

·'._..........KI!ll_dt

E perl s
TABELA DO CAMPEONATO DE ABRINDO O CERTAME OFICIAL
VOlEI E BASQUETE DA LBD. i

.

. ii AIMORE' E lPIRANGA OFERECE-
ZONA DE BLUMENAU - Um turno' RÃO AOS ADE'TOS DO ES

PORTE DA CESTA, MOMEN
TOS DE VERDADEIRA SEN
SAÇÃO

Portici;;antes: - Bcsquete-bcll (mas
culino) a

S. R . E. Ipiranga - 1. e 2.

J O G OS

OlimpiGo
Z)M o- Brusq'H

turn'l$

Pcitticilloni��; BasquP.f;)-lloll
-eulinol e V ,1·". Bali tm'J''- c

S O f andeirante 1

CjuCldros
A. D. !)uque de C<1X ,. idem

JOPO:'

COLUc�, BIA
cu. NACIONAL D� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nro 81
.Agente no Estado de Santa Catarina:

RIO

L
J O Ã O p O R T O

Rua 15 de
.

Novembro, 1371

FOGO· - TRANSPORTiS - ACIDENTES

Responsabilidade Civil Omnibus

(Tra!1suentes e Trnnsportcdos]

ANAÇ�O__.......=

)46
-

4 de Seter

I.
I
!

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um

Agente d -sra"Companhia e consinta em estudar
com êle a realização do seu seguro de v.da,
certo de que temos a apólice que lhe convém-

Dr. José Maria Whitalter

I Dr Frasmo Teixeira de Assumpção

I Dr. José Carlos de Macedo

DE
O"

SE(�-UROS DE f IDA
SÉDE SÃO PAULO15 DE N O V E M B R O N.o 3 3 ORUA

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1236

Endereço Telegráfico: "SATELlTE"

Faz todos as operações de descontos - Empréstimos - Cambio
Custódiã Cobranças - Depósitos - Ordens de Pagamento
Certeiro de Crédito Agm:ola e Industrial - Certeiro Financiamento.

t\gÊncios ern

Dr • Ayres Gon�i!lves

lnrernoto - ::er:j;-E>.�e:-r�cTo e Externoto
Prtmório, PrÊ-Ginas' c/ - Ginos.cl Cient i fica

admissão �rn re:::c!�,;t ..o e fevereiro

Aulas DILI!<.rJAS e I\lOTURNA5

ADVOGADO OFICIALIZADO
Rim Comendador Aroújo 175 - Fone H92 - Curitiba

Diretor : - Dr, LUiZ N·'l/?AL CALDERARI
415

I CURSOS -

Rua 15 de Novembro nO
Exame de

20 andar - Sala 1

(Edifício "A Capítai") Peçom praspe·::c3Pefa ambos os sexos
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Agravaram-se as relações
.

g r e g o - iugoslavas
DO

o LTOA.
INDICADO PARA OCUPAR O CARGO O PRIMEIRO LORD

ALMIRANTADO

I!!obinefe britanico. Pecordo-se que

c Ministerio de Defeso' existiu du
rante a guérro passado como m'edi'

LONDRfS, 2/j Wniredl - Os dr da de emergencia", ccroq que era

cuias brlt' informados, dizem que I desempenhado pelo primeiro rmrns

Âtllee decidiu criar um cargo per Iro, naquela ocasião, sr. Churchill.
manente de ministro da defeso no O correspondente politico do "Oi

Iy Teleqraph" diz Que o .atuol pn
meiro lord do Almirantado Alexon
der seria indicado para ccupnr o

posto de Min istro do Defes�

Escritório de Contabilidade e Representasões
Medeiros Ltda.

RetificaçãoIJIIJII

A�NAÇÂ·O
Dire�or: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diários Associados)
Telefones: Direção e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

ANO IV' CAIXA POSTAL, 38 NUMERO 758
srA. CATARINA - BLUMENAU, 4'-feira, 25 de Setembro de 19'5

Este jornal, em 22 do corrente, publicou um anuncio sob
O titulo "u' iII e L'vros Galantes", no qual Inserto o nome
da nossa firma. ECO LTDÃ .. como repres ntantes,

Dada il gravidade do Iato, envolvendo nossa firma no

to Vi linho de litorstura pornogreflcs, vimos por este meio de$
cl uar que r.ã . somos representantes d � tais livros, r.e.n nessa

fu ma ; ceitsr ia repesenteções de t I natureza.

Assír», - órnente a este [orna! ci.·be a responsabilidade do
�ngéno. e como O reconheo , publica neste mesmo numero uma

neta de retificação. pua qu- todos tomem conhecimento.Guilhotina e

P e n i c i 1 i n a EleitosoPresidentedaCamara
e Vice..Presidente do Sentdo

EDUARDO PALMERIO

o restabelecimento .dc guilho-, de das crianças que nnscem, esses

tina no França deve ter feito co- anjinhos são recrutados nos lares cu

cegas no pescoço de muita gente jos chefes trabalham e se matom do
cá do outro Iodo do Atlantico. Pois lado de fora do balcão. São os fi

) 11' '

bque aqui, mais do que na Frcnçc," lhos dos operarias e empregados R.to, 14 (M.erid'eDai - lim am ai ai calas do Coo �

mais do que em

qU?J,quer
Qutra PO,f, em geral, .pobr;s in,O,centiz,inkos.

cuja

loreS!G real,Asaram-se ontem
'

r,eliPectiva,meote oa (!a,.
te do mundo; proltferom os sabota! 'culpa unrcc e terem por pOIS do t9

,

" '. _

dores de !llimentos e utilidades pu-I ceis carneiros que não sabem se mara dOs. D-ept"tadClt§ e 'tnado Federal, ai ele.(oes de
blic.as ..A passividade d?, publi�o e, opor á gula criminosa _dos lobos nre�iuente daquela AIJiembleia Leoislativa e a cUre
a mercie do governo, la o disse- tombem cbcmcdos t�haroes. ' r ' !!II,.

mes muitas vezes, criaram o clima Dizia Gustavo Le Eon que os po- totil da mesa da segunda. OJ resultadas do pleito
propricio co esenvolvimenta espon vos .tem '? governo que merece�; f" ..,. O" seg'il1lÍntes'.toso desta classe d e ente. Faça mas os filhos, santo Deus, terao v ...a...... ..., - ,.

mos uma visita ás prisõ.s do país, tambem os pois que merecem? Não, Par ite,Prelid�nte do Senado: Melo Viana, 30
e lá so encontraremos batedores de não é possive!. t' .""'" O'l"m'piO" "," v' ....tonll:!. Lav!ndn. r ....""lb.,. Icarteiras, ladrões de galinhas e um

•

Chega de penicilina! Exprimente- VO 05 ; ... '" .." ,StI.' ,

V lU'" ,. "" " U .... _va.., VI','_,
ou outro criminoso de morte cujos mos a guilhotino... Para a P"esídencia da Camalr3: ROBorto fel'nan..

:::!f: nd:o ��s �:��!��:m h:sbil�ss� PARA MANTERA- ESTABlLU;ADE de. Mont·eiro, 1.1 votos; Maagabebia, IOOvDtos ; Raul
.amerciant. 'honrado que. duront� 1- ,DOS PREÇOS DE G,ENEROS PUIa, I voto.
<I vigencia do Estado Novo e, parti LONDRES,23 Wnied) - Sir John _..:,�.�", ••,."'_- -,- _

.

cularmente no periodo. de guerra, i 'Soyd Orr, chefe da organzação da
multiplicou o seu capital á custa ;'ogriculturei' e aliinentocão das 'na- IMPRESSIONANTIi DESASTRE EM
da fome que se inaugurQ.!I no �aís I ções unidas, m�nifesta� o seu 0- I
o agiota, o especulador, o ccmblsrc

r
-, o." " criccôo duma reserva inter

negro, estes se encontram pacifica nacional de'alimentes afim de mon
I

mente ruminan�o os suas fOr!IJM: ter a estabilidade dos preços de ge;
I RIO, 24 (Meridional) Novo�

á sombra da lei e a s alvo das di
I'!GOS. Sir John Boyd fez essa 0- detalhes sobre o impressionante de

ficuldades da hora presente. .,! 'firmativa numa conferencia irradia scstre de hoje d emanhã em Ni-
E' verdade,' que, no Brcsil, a.' da pela B. B. C. teroi., quando o ceminhão _perdendo

gUiI"h;otina não resolveria o proble- --- __ ,- __ . _
...

_

I'
os frei�s desceu verti9:ino�t!mente

ma; são tantos os culpados que pau ESCAPOU O LARAPIO um declive matando venos trasuen

co gente restaria para tocar o bcn
"'." .

tas. Sebe-se que o motorista ten

de da Nacãa. Infelismente não nos
,

RhJ, 24 lMendl,onoll, - In- tuu parar o pesado veiculo, porem

podemos lar 00 luxo de eliminar os .j'crma�se que fo infrutifera a di devida a nntureza do local foi irn
tubarões b recurso éestreitar as suas hgenc:a realizada pela policia mo J:adido a tol manobra. Varias 10-
'IOrocidode sem limites. Que c.onti I ritima a bordo do "Comandante vradores Que dirigiam-se com suas

o'uem a comer ,mas nem ta,:to as! Capela" Ia pedido do policia. ba- mulhéres poro o mercado deNite
iro, �ue rliobo! A concepc,ao do hlan� a, 1m .de deler o pengoso roi, forllm esmagados de encontro

tucro se desvirtuou inteiramente no a_rapla que tena embarcado com des 00 barranco perecendo de maneiro
etica comercial do Brosil. Tudo 1>0 tinO a Sa,lyador. impressionante.
je deixa duzentos, trezentos, q uiA

1entos, mil por cento ! Desde
o sànduiche de queijo a duzia de

bananas.

NITEROI i o . presidente' Dutra quer piti ..
ficar os espíritos

ITOUPAVA SECA

São Pauto, 24 (Meridional) -1-
Segundo apuramos, o presidente Du

ira inidiou as demarches poro a CONDENADOS A' MORTE PE�Q
reorccniznçdo do ministerio, tendo
convidada o snr. Antonio Cintra
Gordinho paro o ministerio da fa- LONDRES, 23 (Unitedl - A sec
:renda. ;;ão espanhola da Trade Ui1ion�
Cintra condicionou a aceitação a anunciou ter sabido que José Leon

um programa financeiro do qual Encillos e Julio Sanchez conhecidos
raz parte Q criação do Banco Cen- . elementos anti-fascistas: foram con
trai de redescontas, de um Banco denodos ii morte sob a ocusocão
emissor, de um Banco de Crédito de terem dinomitodo o éentro �a-
hipotecário, Agrícola e Industrol.· zsta de propaganda em Madrid"

'"

.Ac;resc,entc, "Q mesma fonte que
entre os anti-fascistas torturados nas

prisões franquistas encontram-;;e Cer
lestino Uriarte Bojas, Ju!io Rodd
lIes e Consuelo Alor.so.

------.. _ ___,-" .. ""!I.�--�

GOVERNO FRANQUISTA

�',�"n,.,�r ol,.J" fmr

NAVIO POLONES NO RIO

RIO, 24 (Meridionall - Chegou
o cargueiro polones "Morska Wola",

I que está fazendo 'l sua primeira
viagem a Americo do Sul já sob
Q bandeiro do Polonio. Durante a

guérra o navio esteve a serviço
do governo polanes no exilio.

HAIFA, 23 (Unit"J: - Cerco de
cerr,refugiados i''''c·'', ! 'o se eo

contrava m no navio de imigi'ontes
--_ . r'Palmach" saltaram ao - mor; num

....-_............""'"!IIiij� ; desesperado esforço para o!canço
,

rem á nado, a costa do Palestino,
: mas foram capturados pelas forças

I milita, res e navais bútanicas, depois
de duas horas. O inc,dente ocorreu

quando os oficiais do exercito tento

ro",,, obter �,ue oS .SOO passageiros:
do Plamach e nVlossem uma dele
goção para conferenciar sobre Q

transferenéia do srefughdos para a

ilho de Chipre. Os imigrantes reca

saram-se e varias deles tentaram ai
",ançar a erra ii nado.

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

Queixr.,,?!,,-�� ,,1';" fw,_"''' �ç:f"�

fJ mortalidade. infantil na sua glo
riosa terra atingiu, devido (I aeão
,2lefasta dos espectlladores, á ;'ta
percentagem de vinte e cinco por

'lenfo. Aqui no Brosil, morre a me�a
\
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