
A Inglaterra a It I ie

o S COMUNISTAS FRANCESES OPOEM-SE A REABERTURA
FRONTEIRAS ESPANHOLAS

o orgão do

pediu mortea pena

':'�,'OCllram
.��_/

DAS PARIS, 25 (A. 1:'.) - O sr,

. Guy Petit, membro independente da

tratados C'- m .1. Espanha,
Camara de Deputados pediu ó As teiros com a Espenhe, enccntrundc
sembleia que sejam reabertos as fron

I
insediutnmente 'vigorosa OpoSIÇOC

.. - ... ' .. --------- ..

I dos comunistas .0 orador dedal'�,jJ
que a Inglaterra e Q Italia negocio

I t' e- t.... rem tratados comerciais com a i:s
',�."..... h" ""
- - pcn o, e mesmo o I\USSIO esta prc;

I tes a assinar um acordo comercial
com Franco". Essa afirmação j,,;

e U e r r a recebida por f?rtes clamores �1!!
� bancada comunista.

de
BERLIM, 25 (A . P O) - O

jornall
comemore o veredito com "repiques

.

controla�o pel�s rus�o: "Neus D:u- de sinos e fest�s populares". Ao ,j (,2
tschland , orgoo oflclOl do Portado mesmo tempo, o jornal atacou as po _:'yt:>:
de

,uni,dilde Socialista, ,pediu a pe

I' ,tenc"ias Ocidentais,'" d,
izendo que ?s: t_: \)) �:':

na de morte de 21 criminosos de "grondes criminosos de guerra aIO I I � l"]
guerra julgados pelo tribúnol de Nu- do estão operando nas zonas oci-

�

remberg, pedindo que a Alemanha dentais".
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pu I Ica russa �.
STAL:�� PRECON1SA o FORTALECI�ENTO DAS RELAÇÕES COMER

CIAIS E CULTURAIS AN GLO-SOVIETICAS

BF.LlM, 2? Wnit€dl - Funcio-' unificccâo economica alemã. Os [or
narios omericanos soudcrcm a de- ncis d; 'Berlim publicaram com des

clorcçõo de Stalin coma indiccçõo taque a entrevisto. No texto, que

da maior coopercçdo e melhores re moncpclisou a primeira pagino dos

laçães entre os funcionarias sovie c"" -., .",-�< " frn"�es "Der Kurier"

ricos e. das outros potencias ocu_- (I "Warwerfs". a Noscht Press pu

pontes. Varias oficiais expressaram biico� tombem a entrevista como

a esperunçc de que a declcrcçêo re seu principal assunto.

presenta um sinal de mudança no

politico sovietico com respeito a

Rest?uradoo poder legi! lat1vo rio Se�a(!o
o SR. MELO VIANA FOI ELEITO VICE PRESIDENTE

CASA DO PARLAMENTO
DAQUELA

RIO; 24 (Meridional) - Ao ser! positivos da Constituição de 91 e

aberto 'o sessão dr hoje do Senado acrescidos outros, dando-lhe uma

sob o : presidencia" do dr.' Nereu ; posicão de blto relevo na vida do
,. '.1

�

�amos,. es�e. discursou .referindo-se·; país, . :embrou o caso de �ert�s
a • nova fas\,,' democreflce com 01 nomeaçoes que, para terem eficcclc

Constituição _, .que acaba de. se}, dependem do seu pronuncicmento e

eTlhElgu.e' a .nação, restaurando o Se! quanto ao judiciaria bastam cons

nado,. em suo dignidadé, no ramo do I talar-se os dispositâvos constitu
Poder Legislativo ..

' Acentuou que os donais'· para verificar-se a sua im

funções legislativas do Senado fo I portoncio , Citou então o Senado
._' ram �l)nserVadas com ·olguns dis americano, para di:ze� que foi na

Os grevistas exigirasr a renuncia
do gabin'ete holandes

AGRE'VE FOI DEClARADA COMO PROTESTO CONTRA O EMBAR

Q'AE DE TROPAS PARA A INDONE'S!A

reGre

no·
Vendecse uma aTea de terras em matacvirgern de 1.500 alquei

res em lotes a escolhér; facilita-se o pagamento.

'I'er'r:.t!i :�dq�:drjdas da Cia. de
..

, . NOl'te do P!I!'aoá.

Tratar Jirétomente com

N°. 19 ou pelo telefone 1092

MOSCOU, 24 ru. P.I

uma base favoravel para que a Grã
Bretanha oriente as suas atuais ters
dencíns politicas, encaminhando-se
para outro sentido. De outra Iode
acredito-se ,tombem, que as res

postos de Stalin reduzam a tensão
das relações internacionais em vi:,
tude da vigorosa compunha que ale
gava a sua existencia num hlocc
anglo-americano para cercar a' U·
nião Sovietica

Esbo�
-------._- -,,_.----

çando as condições poro os "rela
ções. amigaveis" com o Grõ Breta
"ih>:. em resposta co memorandum
que lhe foi enviado cem data de 17 ROMA, 25 (A. P.) - O aorta
,;� SeteiThro pelo jornclista Alex V,;?; do Ministerio do Exterior dedo
Verth, Stalin acentuou o \necessi

.

rou que a Itolia e o Vaticano estõ"
'dade do fortclecirnento das rela discutindo a eliminação das ereções "
ções comerciais e culturais entre "oroçâo do rei", aprovada pelo Tra
:Js' dois ""i,€s . 0, círculos elo �,- t"do de Latrão. O acordo visa mu

terior acreditam que o memorandum dor o nome "oração do rei" para
de Verth teve Q obictivo de c-ler "oração .do chefe de Estado".

SERA' ELIMINADA A "ORA)Çiip
DO REI" NA lTALIA

execução da sue finalidade que tor

nau-se a Camora de relevo na vida
americana. Cabe aqui, disse o sr.

Nereu Ramos, aos senadores tornar

o Senado orgiio acatado que deve
ser no cénario nacional. Relembrou A 'fi '!!� � � t�que no regime passado o Senado ffi_ � t; k .. ' .� g� O
foi mai� criticado, SCbre.rd� quanto

d.
'

....D "�� .... f'D �.'.��:r lia ma�elra como era ap ice o a sua '1� �... �,,,,._ �g, <lh' �
função. Constituinte .bem avisada,

i .1;> ....

entretanto ,retornou o Senado ao Ia I
do de uma Comara· mais agitada e

'
. no
A LEI r:'E íNQU!LlNATO CA!I"" T!)A"ISTORNOS AO PROBLEMA DE

HABIT AÇÕES
.

numero

g a d «) s"

np'_, antes daquela lei pode se.

avaliado pelo numero de ações des
pcchodcs durante doze meses, isl'r.
,!_ "e Janeiro de 1945 a Janeiro de
1945, de 2.295.

E o ritmo vai crescendo com a ne.

v,-, Ip.i. segundo as declarações doy
escrivões de Varas

São Paul,,: 25 IMeridionall - O

mois numerosa .

Ao Senado, que é a Camara menor

pelos seus membros mais idosos e

mais ponderados pela exxperiencia, R 'O 25 M
• J' 1\cabe legislor com ponderação. Lern ' e

_

,( :en"lona
- Afi,,,·,�

brou a responsabilidade que pesa' um or9ao dba ,mprenR,? .Iocal que. ou
b

.

d d ,ment!l tom em no m. o\';r::tI,t!'"!,,�I:'�
so re as ombros os sena ores, pc \

.

d "de: b' d "

Fa concluir que nõo errar:n:rl os cons! meni�. o "u'!le�o e eSQ rrga os

tituintes restaurando o Senado pc
em conseqt,enc:o do cr":�c,,t<, n;J

ra o bem do Federarão . A seQuir n�ero �e desperos c�nccdl?os .�?b a

dedarou que ia proc�der-se a �fei "'flenela da, n�va leI de Inqml:noto
çéio de vice-presidente do Senado,

e descprapnaçoes. O ritmo dos de5

su�penden90 a sessão por cin'co mi

AMSTERDAM,' 24 (United)"- conservam a velha atitude colonial nutos. Reaberta a sessão, foi proce

A. greve'" dos trabalhadodres· de trens de reação na Indonésia. Ao mesmo
dida o eleição e, apurada a vot"ciío

.

. _.

,.
.

d b t comun'lstas rea·ll·:zaram u
verilicou-se o seauinte resultado:

p6rtes poro ISOU o serviço
.

e on empo, as Melo ''-Viana _. 3Ó votes,' Metias A
des e. comirir.i:',es e ameaça a. produ .

Frefeitura Municipa! de Blllmenau, Sociedade Dramatica "Cal
i d' 'd A t d Olimpio - 2 votos; Levinda Coe!ha los Gompc". Ind .. r.trin ,.. r:n.,.ér·-:� A. Blumenau, teem a gratd" satisfoci!o,ção .das fabricas e estol:iros es mo" emo"str�ção em m.s er am

,_ ","". "at". () sr. Nereu Ramos ro
.

,.

ta cidade. A greve que fOI de.dara quando anunctOram a greve de pro I ! 't M I V.
p ce cu·,-ic'cr· �s 'futcriéaées :Civis, [rrilitores e eclesiasticas e o povo eo-;

b
.

.

c amou. e el o o sr. e o .ana geral para assistir�m o cn"c,�rto p ." ':"-1 rle conto Q realisarem-se na
Ia como pr,atesto contra O em .ar .

resto ás 24 horas c exigiram a re- convidando-o p�ra presfar o com- 2g,l0 cnr""té ó< 20.�O f,�ro� no T'-":T�m Carlos. GC'mes, em homenagem
que de tropas para a Indone:IO" nunda

.

do 9Gbinate. promissa. ao Exma. Snr. Dr. Udo Deeke, Inten'enlor Federal no Estado.
teve inicio quando os motornelras I -- .

_

e condutores recusaram-se a retirar

l'os "COlides das abrigos para po-Ios

O'em movimento ..

'

Nas primeiras ho-
ras da tarde estendeu-se ás areas.j:

....

industriais. Elementos. pre-comunis
.

;
_ ..

,

tas que acham-se em oposição aos

s�"é�:QtolS érr�kidos pelOs l�(�lIlis, PROSSEGUEM OS ENTENDIMENTOS PARA A ESCOLHA DO CANDI�

tos ,pediram ao governa que. defina! DA TO

a sua politica e afaste os elemen 1 São Pau [o, 25 'Meridional) - O do Estado parece encaminhar-se pa

tos readoniir,os clo exercito, qUe programa do sucessão presiden�ol, ro a solução ,dentro óe poucos dia.s.
------------'-------. ! A' pouco chegou aqui o sr. Mano

Tavares, presidente do P. 5, D. lo

cal, que entrou em contacto com

diversos membros da comissão exe

cutiva do partido no sentida de co

,. nhecer a opinião de cada um. As-

sim, o sr. Mario Tavares conver

, I sou com os srs. Rcrberta Simonsen,

!.:!i·r .�n !9
.

Aquior Whitaker, Carvalho. I F.'fh·O,U U· U' Sebastião Linua, Gochfredo Teles,
C�rv�!ho 5d:rinho e Nelson Cardoso
de Melo Neto.

0r. Mario Tavares presidente do P.

Terras I s. D., prosseguia nas sondo�ens

I iu"t!! aos membrcs da com",,,,, c"ecu
tiva do- partido, com respeito ao !u

I "é�s!! !lovernamental do Estado, 50-.·
o jlr�p;i€tQ,io no Hotel Elit:il quarto bedores� embora, que o sr. Mario

no gerencio desta folr,o. Tavares tem a sua preferencio pelo

sr. Gabrief M'::mreiro do S�L'a tem
I

Gr:r, !"lel MQ;;,teiro da Silva e que.
l\5 lembrada CHm o suo oti'lia"de aqui estõo agindo de perfeito acordo, der:;
� -de coordenadcr da polit1cG [)QuHsto tro do partido, os grupos liderados
crr.curemdo tlIlsculhr os préeret'côC!5 r�!n. srs. Rodrigl!€;s Alves Sobriilh�
,.I�< nes<E'distos. Falal,do nos disse: e Cesar Vergueiro.
"Alguns jornais daqui afirmar(!m qlle
tenha realizada conferencias a pro A�""�P,IT!)'J CREDEt�C!AIS

posito da escolha d" nome do eM MINISTRO GREGO

didató a governador de São PaulI' RIO, 25 (Meridional} - O pr'.!s'

orrib!!ir.do-se. e�ta� t1tjy!A�� ... - ;. (re dente Outro recebeu no Cotete c

fcsa de determinado candidatura. Cr, Demetrío Ar"iro P"u!rs, (iue ""'

Não é verdG-1e.. CmTP"'rrn1D (l �is- ��';'5entou os suas credenciais dE

sôo inform(jthG que roi-me delega' tlOVO ministro do Grécia no Bra

do pelo Pres!dente ih f.!("-'i��·'kf"J e
.

si(.
:':'� nw�H.-l��e de ;)!""�'?i�e;'lt� d� Co

",,<,õo Executh'o d'J r.art'do no Es· SUS?ENDEilAM A GRE'VE OS TRA

tndo ,t(':>�,e 0'''';'''' .-l�< .�:-'"-.�.�, RALHADORES HOLANDE-
r!.� ��.o;;")":o o�rt:d!) q!.mis
de prefercncia".

x x x

os nomes

55:_) Pr'!!''', 25 I�·l"r;,li",,�!) .

fI." Drf�"'cr - ... _,::.n�t:-�fT r!'f...... ...,.,."'-H_" ... �
(t!!e o sr. Stivio Cf1r',Ç':15 jé mani
'�e:;tou-se f::wcrnyef ti ccndi&otura

c

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

SES

.Lt,,�STERDAM, 25 tA. P. \ - iRei

nki0rf!m as s�as ol·i�,idad('s os ,3D mil
'tmhalhadores grevistas que SU5pen
rkr�l'J 05 trobalhos (mtem, em de

monstração de protesto contra o er

�·:'ir:Cf,��,rtc soldados hofandeses contro

ti !r.danésia.
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Requerimentos despachados ',pelo ;� '<ça .parc fazer reforme, defe I'sr , Prefeito Municipal durante a rido.
10. quinzena ao mes de Setembro.. ,,24 Walter PuH, pede vistoria; I
de 1946. deferido. I(Continuação) I 1725 Gustavvo Mt.eller idem i-

Idem.1635 Walter Dornêr, pede licen I 172ó Helio D. Perreirn, idem idem

[co para construir aumentá, deferi

li
1727 Herbert Heberr, pede li

UMA GRANDE FONTE do. cença pare colocar placa deferido,
DE 'LUCnOS 1636 MaMei Hodfelmann pede 1732. Soco Comercial Cotorinen

licença para construir deferido. ! se Ltdc, pede licença para colocar
E' a titulo do interessante

1641 Vva. Selma Becket, pede li- plocc, deferida.
folheto que se envia gratuí- gaçã,a de agua, deferido. / 1733 Companhia Jensen-Aq , lnd,
tamento as pesscas do lute.

l643 Hari Beck, pede licença para e Comercio, Icençe para construir

rior' e dos Estados que de- construir, peferido , i aumento, deferido . Respcnsobilidcde Civil Omnibus

sejam ganhar mais dinheiro 1644 Hilario Wiederker, pede Ji-' 1724 Eugenio John, pede licença (Transeuntes e Transportados)
sem prejuizo de outras ocu-

cer1�<l para construir .deferido , I poro colocar plnco, deferido.
"""- ....._IIlIlIII!Ii!II!!''''''''''''''''',_'............. IEB,_'''''' ID_

pações. Escrever para REX J650,. Wi�helm e Curt L;br.echt,' 173'1 Grahl Irmãos, pede licença
STUI '0 Caiga Posoal, pecl� ,lgoçaiJ de agua, dere_rldo. I poro construir aumento, deferido.

1616 _ :São Paulo. I 1052. OUo Met=�er, pede licença 1737 Ivo Koch, pede licença po
para construir, deferido. ra colocar (2) duas placas de re

, Jó54 Guilherme Penzlin, pede li clame ,deferido.
.

cenca para construir, aumento, de- i 1738 Alice Alice Sachtleben pe

i ferido. I de vistoria, deferido,·
,

1655 Helmuth Roepke, idem, i- I 1744 A Frmia Grohl Irmãos, pede
dem.

,

.

,t;':enço para construir j;�eferido.
I J656 João Prom, pede licença, '1745 Jõsé E�co!abr1�� f::'iardi, I TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
.

para construir, deferido.
.

.

i pede ,'iicença para construir, de-'
..' • ,

i 1657 Herdeiros de M . Fobion, pe feido.
,

Encarrega.-se :le iluarsquer assuntas Junto as re-

de. licença para fazer reforma de-li 17.4� JOS
.•é. do

.

Cruz Machado, pe partições públicas de Blumenau,. Florianópdis, Rio de
,

fendo. ' de bcixn rmp , bicicleta e automo Janeiro São Paulo e porto Aiézre - Assistencía técnica
! 1658 Frederico Veiers, pede I!cen ,vel deferido;. .. '. ÉSCRITO'RIO PARA O

..

VALE DO ITAJAI':ço poro fazer reforma, defendo.· 1756 LU!!IZ Graebner, pede I,
.

1659 Helmuth W, Raepke, pede cença poro construir, deferido.

i ligocão de agua, ceferido , I J 757 Mox Hoertel, pede licença
16611 Alberto Stange, pede li-· poro fazer reforma, deferiu.

cenço para instalor circo "Olirnpi-
I 1758 Hans Heinrich, idem

I co" deferido, ' dem.
1664 Abrão Teíxeira, pede licen 1760 José Rebello, pede vistoria

<'fi ;para construir rancho, deferi deferidô .

do. I 1763 Army Baumgarten, pede li
1666' Manoel F. Machado, pede cença poro fazer reforma deferi-

visteric deferido. 'do.
1671 Hilario Pozerc, pede licen 1741 Rodolfo Alberto Lang, pe

çc poro construir ,deferido. : de ligaçõo de agua,. deferido.
1672 José Rebello, idem idem. I 1764 Artur Montou ,pede lican
1673 Afonso Berndr, pede licença· çc para construir CErco ,deferido.

pore fazer reformo, deferido. i 1766 Arnoldo Jorque, pede baixo
1671. Felix Gielov, licença para imposto de bicicleta deferido

MANSUETO ISOLANI Oficial d� I construir rancho, deferido. I 1767 Anibal Migueis ,pede licen
Registro de Imóveis d� Comarca' 1678 Guilherme Sestrem idem i- ',ça para construir muro, deferido.
ce ibiramCl, Estado de Santa Co J

clem.
.'

.

1770 Arnoldo EncheI, pede trans

tarina, atendendo ao que
.

reque- ! 1680 Henrique Pcssold, pede I� _ fer:ncia imp. id. e profissão de
teu a Sociedade Colónizadora Han- conço para fazer reforma, defen fendo .

.

seática l.tda. sob administracõo fe do. 1773 Argemiro X. Picofli, idem

deral, co mséde colonial nest� cida J 685. Procdonio J. Borba, pede li idem.
de de fbirama, INTIMA, pelo pre- cenca para construir º,eferido. 1774 Alberto SdiVantz idem i-

:r.ente, ,a ALBERTO LEZIO, dado 1687 José Golm, pede vistorio, de dem.
como residindo em lugar incerto ferido. 17&2 Arno Fenske, pede licença
e ignorado �a vir a este cartório,- 1491 José Correia, pede licença para construir, deferido.
!Oito. ii Rua Dr. Getulio Vargas, pa para colocar placa, deferido. 1783 Eugenio Sc!;cenau, pede li
ra pagar a importancio dos pres 1693 AUÇlusto Hochleiter pede vis. cp.nca para construir aumento de-
taçães, juros e impostos atrazodos, toria, deferido. 'ferido.

'

devidos pelo compra do lote de ter 1697 Max Haertel idem idem. 1784. Sebastião Correia, pede li

raso
n. 2688, .;ito na linha Alto Rio 1698 �mpre.sa indo Garcia S. A. cenoa paro fazer reforma, deferido

I
Consu!tos no Hospital: das 9 oS 11 e das 15 as 17 horas.

Dolmenn, distrito· de José Boiteux, I pede baixa Imposto de motocicle, 1787 Reinolo Christ, pede baixo
,

C I t d f 'd .

d 'f 'd BLUMENAU: � "Hospital Santa Catarina:: --!leste omorco, contendo: á área a, e erl O.
•

Imposto e carroca, "e erl "

de 387.500m2, em, canformidcde 1699 FranCISco Tarnovsky, pede 17 Ottmar J. Schucko, pede tr.. '"
-------

tom o contrato de comp�omisso de ]';r:"ra para construir aumento, de,. ferenda imp. ind e profissão, d:!fe fcnmpra e venda, firmado com a re ferido.
.

,
rido. .

<luerente, e overbodo neste cartório 1100 Julio Beims, pede licença pa

I
1196 Antonio Konl1er, pede !icen

110 livro n. 8, sob n. 2J2, sob
. pen� ra construir, deferido. ça para construir, deferido.

de decorrido o prazo legal, de 30 1710 Da. Alice Sachtleben, pe. 1800 Hospital Sto. C'Crarin'l "e

dias, ser <) mesmo rescindida e can ele liaação de aflua, deferido. • :de ficença para censtruir, cléerid').'
_r:elada o respectiva averbação, na 1711 Oscar Wehmutlt, idem idem, 1807 W. de Walte! w. B€-rner, 're"·

rorma do art. 14, § 5. do Decreto 1714 Willi JSievert, idem idem .pede ligacão de nguo, deferido. Rua 15 de Novembro, 1.340
F�deral n.- 3079, de 15 de sefem- 117]7. Hsar�i Hoemp,ke, ,pede li 1808 "Gertrudes Lindholm, pede

::: ..
-;"'-- 'o' :.-,�:, """-"""}.. ;:'� -·_·fl

b-m de 1938, cenca paro construir, deferido. licença para fazer reorma, <leferi-
-

Liquido á precos reduzidissimos o seu estoque de artefatos de
!birama, em 23 de setembro de 1770 Grahl Irmãos, pede vistorio· do. couro. Acaba de rec�ber novo sortimento de relogios para senhoras e
1946.

l
deferido. PI"inenau, 17 de Setembro de �av"lheiros. Tem sempre novidades em abjétos para presentes em ouro,

MANSUETO ISOLANI 1722 Ervin Hadlich, idem idem. 1946 prato, etc ...

Oficial do Registro de Imoveis. 1723 Eugenio Bretsky, pede Ii- J(l:;E' LEDRA -- Porteiro ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina própria

São aniDl�.�aores O§ re!ultadosdas
pesquiZ�ts de petr.oleo ,na Bahia

I
De acordo com o parecer de um I
tecnico norte cmericcno, devemos I
fabricar de preferencio minarados Ido petrole mais comuns: garolina

RIO, 23 (MeridionalJ - O ge- foce do desdobramento dos serviços I querozene, oleo cornbustfvel e Die-'
nernl João Carlos Barreto, ouvido naquela região. No Estado do Bahia sei, todos de indiscuivel aplicação
pela reportagem a prcposiro da Q- acrescenta as quatro campos de pe- imediata e de larga escola em to
uunciado instalação da refinaria de leo .dos quais o melhor em Cnn- dos as atividades eccnomiccs. A pro
petroleo em Salvador, inicialmente" deics, veem dando resultados cada ducão desses derivados da refinaria
disse: "Desde sete anos a esta I vez mais animadores. O nosso pe- i >.

,

'dota vem o Conselho Nacional de' troleo é rico em lubrificantes, mas' será bostcnte para o abastecimento
Petrnleo dcsenvolvenrlo trabalhos de »ferece a desvontagem de ser, por, liquido dos Estados do B�llio, Ser
.sesquizcs no Estado do Behic, onde isso mesmo, altamente parafinico. J gipe e Alagoas.
�oi descoberto o petroleo brasileiro.
Ao assumir a presidencia do C. N. :3'C e f-i i:ru ,;I' ., busquei centrotor uma alta e

pressão mundial para supervisioncr
"

IJS operações tecnicas do C. N , P.
Um membro dessa filma recomendou
'1 instalação em Salvador ou nos

seus arredores de uma refinaria de
petróleo ,com capacidade de dois
mil e quinhentos barris diorios em

o QUE DECLAROU A' IMPRENSA O PRESIDENTE DO CONSELHO
NACiONAL DO PETROLEO 'SOf;RE A PRODUÇÃO DO COMBUS

TIVEL BRASILEIRO

pECA ESTE ,LlVHO L;
�.

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS'

ii

II
li

li
"""'"m.

�.�.�
108 paginas - 50 gravuras - _Cr- e 15.00

':!:� ��ntr� rsarnbolsn tlodai

_.

"':a; )
USINAS CHIMICAS BR}.,;_::

SlLEIRAS S. A.
Í

C. Postal, 74 JABOTICA
DAL - São Paulo

EDITAL

Brinquedos
o moior SORTIMENTO

Os mais F I N o S
Os preços mais BARATOS
As mais lindos BONECAS

Bolos de borracho - Gaitas de boca . Enfeites de arvore de Natal
oferece á:

Casa Willy Sieyert
A

Rua 15 de Novembro, 1526
MELHOR FONTE PARA R E V EN D E D O R E 5

I
CIA. NACIONAL !)� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Sociol: Av. Almirante Barroso nro

Agente no Estado de Santa Catarina:

81 RiO

J O Ã O P O R T O

Ruo 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES

Emprêsa Intermediaria de M. L� Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POL!S)

i-

(EX-FACULDADE DE eOMÉRCIO DO Í'ARANÃl
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED!:RAL

Ruo Comendador Aroú]o no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ••
Diretor: Dr. lUIZ ANIBAL CAlDERAR!

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INTt:.RNATO
CURSOS' Admissão -- Guarda-livros _.- Auxiliar de Acministrucõo

.

__ Datilografia e Estenoçrofio
-

Aulas DiURNAS E NOTURN.I\S, PãiUOmoos 05 sexos

Aulos ovulsos de Dati lagrafia e Estenografia
Peçam prospectos

Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° andar - sala 1

(AltOs d'''A C apital-' ) -- B L U 1\1 E NAU

ié":ii"t';';�:"; ,

Esccola Tecnica de Comercio
Remington do Paraná

Dr. Gebha rdt I-IroOlada
(das Faculdades de Viena, Aus trio e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarina
Alta cirurgia, operação do bacio, estomago, vias biliares, utéro,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias de senh.oras. CitUrgia-plastica�
cosmética. ,�; .e .,;�

OURIVESARIA
WILLERDING
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A NAÇÃO
------

28 Teatro Carlos Gomes - 28-

Ó$ ,20,30 heres
--------------�---------------------- ----�-------------

,)uinta-feiro, 26 de Setem. de 19...

A �íretoria tem <I honro de' COII
vider seus associados e exmcs. fcmi-'
lia" pcro o grande "NOITE DE AR
TE" organizado pela Prefeitllro Mu
nicipo], IIndú��:;;I e Comércio de
BI"mena� e' Sociedade "Carlos Go-

ntes", 'em homenagem CiO Exme ,

Sr "Dr: Interventór Federal.
Alem do. orquestro regido pelo
_ H� Gepr. �morá parte
no festival a Cantora patricia No
%ira Mensur.

.A eleição do presidente da
.

.

CaI't'la.ra

��I�;�í���}�l�;lIi�;�� I :frfi;f:{��i�'?{:��;f�:��
cr1'tTe

;;'''·3

v_t::;,sario capaz CE e:{f;-Ir tudo Co
_

q'Je :\':'0 Dt;que� de C-a!:ins para maior

necess�b:E parg o futebJI iE;:ni�o. incentIva dos vinte e dois jogado
O.í"�Qn�z�fl:J e treh�{lda C(!:1'1'? (!c·,,'c ;'�;; disputantes.

estor- a- seleção t;rj no .Cb:�J:��CÜ;) .

O Vasto tümbem vem treinando
local um nclYCf�a;'{O que ,1i1"duo[tc'lei �;;-�-,�!)::nmen_te par3 ver se conse�

_mente aprimOi��rt1 a sml ccpad�rlD;1� F'l!C surpreender o seu (in['('!gon�sr�
�ecn!c!] e conjuntiva. ..' I fcz_endo cquilo que muitos tieram

O cme esnerar:-tóS En. suma e que vc-nr:ule de fazer.
a F. 'C. ri. 1150 feita com o pro'· E�,rcremos pois, Cl hom H.

metido. f E�ccl"sÕCS como esto servem para
.------ f' ê.snsoliéor cada vez mais o interque há, em Ceilão uma mOil .

tonho chamada Pico de Adão; CONSOLIDAR O IH:rE�CAM::;lO' c'?mbi') existente entre os esparti,
e que, no topo dessa montanha 1310 tns de Blumeno!l e F!oricrno!,olis. O

há uma caverna que os
_
brama- Uma coavona' de estuclQn!�s' lo \.

- -rr'-�c,o �. <?Ii"rão a('�:mpanfiQu a

nes dizem ser !'1 marca do pé cais e�teve dcmingo em F�or�Qnn�o e���bnixada estudantil.
;IM .... fis lonrle d:5pUtOU p(!�-tidas de Bus- ----- �

de Siva, os budistas do de Bu- !
do, os maometanos do de A- qllete e VlnllGy-Ba!, contra os seus

. colegas da ilho .

dão, e OS portugueses cristãos
da Idade Médio do de Santo

Os blumemwcllses venceram por
lama cool coem no b�squete, o me"

rn; não ',;o�Gntecendo no VIc;Hey.
(Jue o numero totol dos estre-

-Os nossos estudantes reternaram

a Bbmenaü' na segund.o feir6/ 50
los do' 1!11ive.so não é inferillr ·";s!eitos c,om o trotamento que Ih2s
ao n!lmero de grãos de areia

foi

dispe.nsodo
na copít:lI do EstOlk

IQue se enContram nos praias
de todos os poises do mundo.

do�
.' ... __ __ S,ta. RUTH TIEFENSEE

EM XEQUE A POSiÇÃO DO LI-I' Festeía no doto de hoje seu 0-
0-·

DER
.

,!versorío natolicio o gentil senho
� .

u-
Enfrentando domingo prmdmo o

I
'!to Ruth Tiefensee, residente nes

forte pel(}tão do Vasto Verde, o

I
ta cidade,

mi-
C. R.. Flamendo que vem manter!

d'o a sua posição de lider do tabelo I CURT GESKE
do futebol da 20. Divi�ão, semdcr C�memQrotl ante-ontem seu oni-

Jota,. (está sE,"�amente cmr:oçtJcb. ...erSQ5"lO na�Qllcio o conceituado ca

O Vasto Verde que é um dos ,alheiro sr. Curt Geske, residente
melhores conjuntos da- segunda co nesta cidade.

COMO TRANSCORRERAM OS TRA BALHOS .DA lMPORTANTE AS
SEMBLEIA

'enceta, depois do fcusto aconteci
'menta do promulgação da Corta
Constituefonal . de 46", Falou sobre

RIO, 24' (Meridional) - A

ses-l
toção Antonio Maria Cprreía não os deveres da Camara, concluindo

são da Comino de Deputados foi poderio estar presente por doença da seguinte maneiro; "Não. bosta,
convocado, "como se sabe para a e que tinha delegação do mesmo senhores deputados, ter escrito e

e�eiçõo ,do seu presidente, sendo, ini poro declarar-se presente e que, vo promulgado o çadigo politico do de
cicdo as 14 horas sob a preslden: taria de acordo com o seu partido. mocrácic", reqirne. em Deus, que
cio do deputada Grocho Cardoso, Numerosas representantes, a seguir governa pelo razão do povo" .Sãc
pessedistc de Sergipe e o mais ida pediram a palavra pela ordem, poro ,.'.Cc;;·;as homens .de boa vontade pa
se entre seus pares, reclcmor contra o foto de terem es rc executo-Ia, Roguemos pois 00

. No inicio da sessão estavam pre todo na sessão da-ontem, quando D Inspirador supremo que no-lo sus

sentes 166 representantes e o nume Diário do Assembleia deram-nos co cite que o seu téxto não só comece

ro aumentou logo em seguida para mo al.lsentes.'Alguns eram da P. S� se nõo que acabe pelo seu nome.

241. O sr. Grocho Cardoso de- D, e outros do UDN., e P. C, B. E que ela dure, se renove e se aper
clorou cbérrc a sessão ás 14 horas Toda o bcncadn udnista de Minas fe'çoe, sempre na plenitude de seu

e depois de !idos. a a'to eoexpedi- '0 a bancado comunista forem da espirita, nfim, que se extendo $0

ente,- ai presidente declarou que das como ausentes na sessão de on hre o Brosil como um palio de or

havia nomeado a seçuinte comis- tem, quando na verdade estiveram dem e fraternidade cristãs, de fé
sõo pára elaborar o regimento in presentes. O sr . Gr"dlo Cardoso, no etérno direito, no pacto de a

temo do Comere. Soares Fi!ha, da (l scgnir proferiu um discurso sobre mor e igualdade politica, ,prind"io
UDN, [>:mbs Junior .do UDN, A- a sua missão tendo declarado ini mcrce .do qUéil se opera a justiça
curdo Torres, do PSD, Jesé M3rio clnlmente ;: "Senhores deputados e e:llre os homens", As 14,30 hor;:;s
Alldmin, rio PSD, Adrooldo C05tCl ceros ce!cgos, Devo agradecer a ;''''",! inicio o votcção, 5C�&O chama

.

do PSD, Ant�n;(j Feliciono, do P" Deus c a loqenyidm!e que me per-' dos, um (I um, os dCpiJfnd0s. An
S.D., G;Ir�(] Vab:lte do P.TI!S., mH'e a dn:t'n�!:t,�·ncb. de ser d!�!nado � ._.. �p;'e�n G::-�·.'ct-r�l1d'J

-

és
Catbs ��t::H'lgf6!a do PCSI e -Souza o prc::hHr a f5!:c

- p�cpnrntcriG da i-- ,.�� f;�' votr:ç:;o o presidente fez e-

LecG de P. R. r::Jugurüç-7� do I�gh_lctur-a' que se r�k:;+:!s ,.c{1nd(kH'!�ü-(1;; fi !lão Iozcr
O _�,r. Sartcto Pinte levantou a l mnnPest:-açõe;, do

-

ccntrcrio ohrigo
"'�e"'''o' ,I" ordern Q" � n -"",�- t.

-----------

li 10·[35 ao

,.e..s,...eito é"s prerr�qctiYar.'"Iv. _.lu. '''"'"' UJ.." I ... t"er:::;�.. ,� ..."". ... �'_ ...

mesa-- -se, o· �'e�çõ� de pre�-liente _.', -s:c:�e:(!;'I';a rH�cbnnL Os pCS2e-
seria pG;� maior!·;] dD:s pre!:€i:res ou Dr Il A;�rre5 ti r�3tJ"'�;:'fS f (Es�'�s \'ctorC!11 em tiremdo mas C!J

por. _:mc�[J�<ici' _rla coso. O __ sr. qVGcho I'�o fr: C""�"it:.:�·J" o f:Ü:"'1-:;- da U.

Cardo�o feq,;:",dGll q!:c, CO"10 era A D V O ti A D O I
D. N. e ele c+ll'ns w:!pj"'3S, co-

.obv�o� ri ei�jçãó-di.er�a::fc_it{)- de '-0- 'mo m: sr!":, KeHy/"J.A::H['ob-::ira e ou-�
-cor.rln c.om

..

n- r."
...
n,hrtcn. to.' o.n ....dgo, 0.;1;-0 R Ir:' _;j ')t,."!'" l ': .

nO .,ij··

51
�:ue, C�rS ;:-:P:!) e !�.''i�i� P:!o, houve" - .u� <> ue l"«"-"rn m:o ._

c1iado um 1936,. istô é, !ler maícda or!c:l'�os. C",h h:;"',-LO 'I:�'nl1:ad\)
<los pfoefltes" O<sr:;José Cundido 20 amial.' -,:-,;' Sa�a 1

.
------- ----.- -------

Ferroz� lldnbtó do Piauí, deckmm; :t>

(jue_!_:'� c�mpanhe;ro de (Edifício ••A ('Zi}ltl.ll") !Drs.
NICOLAU SEVERINO DE uLIVEInA

{!

ALTAMmO S, DIAS
Advogados

Ese!'�tó1"io: !L Trajano-H -: 2° andar
R{;sh1encias: 'Uua Alvaro Carvalho, 66 e 53

F L Q R IA NO' P O L I S que, excetuon:lo-se a escola do
amplitude da vi,,,o, não existe
grande diferença entre os olhos
dos inscetos e os do homem.

1.

Colégio
. -"'... O F ! C I A L I Z· A D O

R!i!l Comendador Araújo 176'--,- Fone 1192 -- Curitiba
Diretor: -- Dr. LUIZ ANIB,A,L CALDERAR.i

Pa.rthenOl1.

que os fall\oso� "Jardins Sus

pen,as de Bobilênio," es;" obro

primà da orouitetur!! panorômi
co da antiQuiclacle, eram for
inodos de séries de dnco ter·

roças, uns acima dos outros 15

rr:'!trosl �oc:tnndo -0- fiil1h alto
.

deles a 76 metros distante do

solo,

CURSOS -

Internato - Semi-Externato e Externai'O

Primário Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico -

od�issão em dezembro, e fevereiro

Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Exame de

Paro ambos 05 sexos Pe�am prospecto:
, Tomás.

Clube Nautico America 3,

ELEiÇÃO DA DIRETORIA

SEGUNDA COI'WOCAÇÃO
Nilo tendo havido numera legal

..

em o primeira reunião, são

convidados todos" 05 Senhores associados paro a segunda cDnvocação
a r ealizar-se em o dia 27 de setembro, 0$ 20 horas no séde social,

para eleição do nova Diretoria deste Clube.

4. uqe, nos Estoda� Unidos, os

nuncfOS de cinemas, tenhas,
dia e desportos re?re<;el'tnm
mo inversão dié,ia de 20
Ihãos de d,olores.

A DIRETORIA

o Dr. 'Fausto
.

Brasil 5.

Clifliqo e Pediatra do Hospital Santa Terezinha de Erechim, Rio

Gronde do Sul, avisa o distinto população blumenauÉmse que brevemente

abrirá seu consultoria nésta cidade.
.

CLlNICA GERAL 'DE CRIANÇAS E ADUL105

6.

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

Operarios
Precisamos de. 3, de maior ;(!ode,
Os interessados queiram dirigires � a Fabrica de Chocolate So
Rua POllfo ZimmermQ.flJl, ,no 6,

BLUMENAU

colocava o voto no sobre curta n,a
.

16,30 o sr, Gracho Cardoso pro
�"Dme indevcsscvel e em seguido clamou O resu!todo seguinte: Ho
Pilha-a na urna, Concluída a voto nório Monteiro: 162 votos; Otavvia
çõo subiram os urnas na mesa,;an Mangabeira: 100; Raul Pila: '1, O
do contados 263 votos, que corres sr , Otavio Mangabeira obteve as

pondiom 00' numero de depu.ades sim 17 ,llíotos dos representantes
presentes. Iniciada a votação, vari «ue não pertencem ó U, D. NU
fica-se que os 130 primeiros votos P. R. e Partido LilJe,,-,";h;r. '/co·
com excecõo de doze, forem dados rom 71 ucll,isrus, 1 j do P. R.. e

ao sr , HonDTio Monteiro" Foram um do Libertador. Os comunistas
centedos cerco de oitenta vetos 00 votaram no sr, Honório M-:.nteiro
sr , Otavio Mangabeira, qW:WGO f'); Prcclarncndo o rcc"hj;;U sob cplcu
.::r·fr<J.:lo o 133 voto que deu CI vi ses da porte do ascistc!lcio e dos
torio ao sr , Honorio Monteiro, pois cs'wi'cdos re�sedist;: 'i. D sr , Gracho
a efeição Ioi feito pelo mciorlc dos. Cerdoso cor.vii,kou " ;;r. Honorio

; � '1�5upir o r residc.. ::ia. Assumindo
sul do-o, pronunciou Q representante
As ; !>;JuHsra iriif:Crfnnte discurso .

i:n.;.�e�:tes .

. Fez-se ouvir entõ!) prolongcda
va de palmas dos pessedisres ,

COM A F, C. o, rC"SO:{l ccrtc�l�.::;fe ��::c
'�f] CG��Qr c jube do

":5pc..rçc�á
invcncivel .

Queremos crer q�:) G FC;;:Cí';::.��?_
Cotcrinense de Ocs)crt<;s ;::;':':' ';(�=r

ANIVERSARIOS

H!LARIO DOS SANTOS

N" dota de hí'jé transcorre o ani
'�-i5nrro naroficio do estimaào ciclo
,f:5a sr. Hiiar;o dos '�ontos, res;
r:2nte em Gaspar-.

SCH
QUINTA FEIRA ás 8,15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A visita do Intefvanto U�O Dsske á Bluffienau
S[GNIFICATIVAS HOMENAGENS 'ERÃO' PRESTADAS A' S, EXC1A,

- o PROGRAMA DE RECEPÇÃO

Os circulós politicas e, sociais de
Blumenau estão com as atencões vai
todas poro ,ii'"'i'isita que o il�stre in

terventor federal no Estado" Dr, U
do Deeke .reeliscré a esta cidade,
iIQui permanecendo tres dias. S.
Excic , que virá. ccompcnbcdo de
brilhante COmitiva, composta de
seu auxiliQres\ de governo, deverá

chegar a' esta cidade 'omannõ, pra
logancfo a sua estada em Blume-

mencu até domingo. A visita do
zhefe do executivo cc+orinense que
consr.tue acontecimento 'de 'trans
cendenrcl importcncic para a vida
politica e social de BIumenou, é

motivo de justo jubiio para os blu
menouenses que hospederêo- em sua

térra um dos seus ilustres filhos

"e vem ccnduxindo os destinos do

virtudes morais são o oponogio dos

tradições civicos do ilustre homem
(lubico.· A' seguir publicamos o pro
rcimo, de 'recepção e homenagens que"
rerdo prestadas. ao interventor Udo
Deeke, ás' Quais ossociar-se-ão to
das 'as dasses representativos da
-nossa sociedade.

.

A. convite do Sr. Prefeito Mu
nicipc I e do Diretorio Municipal do
l'artidQ Social Democrático chegará
Q esta cidade, no dia 27 do corrente

Cam.panha. contra a

praga dcs gafanhotos
o MINISTERIO DA AGRICULTURA TOMA ENERGICAS PROVIDEN-

CIAS PARA DAR COMBATE A' CALAMIDADE QUE AS
SO'LA O S UL DO PAI'S

."

!

r �IO, 25 (Meridional) -' As ou p�inciPQlmente as plantações de tri

I, toridcdes federais incumbidos da de
.

go, feijão e milho. A nuvem de go

o Exmo. Sr. Dr. Udo', feso. scnitnric vegetal ,estõo cb-
I
fanhotos vai deslocando-se na dire

Deeke, DD. Interventor Federal no
. sorv�dos no componho contra o. co i .ção do Paraná onde estõo sendo

Estada de Sento Calorina. O ilus- .'om,do�e que assola o sul do país, ,adotadas medidos preventivos, ./

tre visitante permanecerá nesta ci :
proveniente ?�s n.u�·ens de gafa-I

!Iode até o dia 29 do corrente I nh�t.os, O ministerio da Agricultura! R10,25 (Meridional) - A popu

A Ccmissõo encarreoada elcborou I s?'lcltou a cooperação de varias en ',loção de Petropolis e seus homens

" seguinte programa

-

de homeno- tl;dades federais, estaduais e muni i. da lavoura estõo grandemente preo

gens: I cipcis
de ,varias .pont.os da país, ten cupados com o aparec'.lmento, ontem

. do o Instituto BIOloglCl! de São Pau: de grande numera' de gafanhotos
VIENA, 24 (Unitedl - Os tra- rarios .abandonaram varias fabricas, Dia 27-9-46 _ Recepcão em fren

lo pronto vultoso mctericlo ser des
i ,que, estão atacando as plantações

balhadores metolurgicos entraram O s.indicatci. merclurqíco declarou te à Prefeitura Municip�l, pelos' nu- pcchcdo para q�af�uer lugar que s� 1.locOls. Em�ra � presença dos ga-

em, greve hoje protestando contra os que o governo nã() cu.mpriu com. o roridcdes C'ly'IS militcres '1" fro ataque dos Insetos , Tombem fOI fanhotos sela corso normal nos com

,

'
. , e ec eSlos

. idenci d di'
.

fi
atuais rações alimentares, ao pos promessa de alimentar o numero tices, e povo em !lrral. I provr encio a a remessa

.

e o.nça

1
pos e arestas .Ioc�is, são notados

50 que mais de tres mil outros opa
I
de colorias diárias, A' tardé yisita de Sua Excelencia' c.h?mas, vo:souros ?e fogo. e rnse bandos extrao.rdmoflamente numero

�
,

----, --.--- -

ao Distrito de Rio do Testo. I �1�ldas. Sero, encamm".,a�o amdo �o sos� de espectes desconhecidas que

_ • le um expediente especicl aos MI- atribue-se cama pertencentes ás mas

.'1\.'"....�.'.....
'

.. 0'.·'"•..
Dia 28-9-46 -. Visita de Sua Ex� !,nis�é.rios do Guerra e� Aeronautica ',sos, desses insétos que estão' des-

�.,.. cele"cia ao Distrito de Itoupava on sO�I�ltando a cooperaçao das forças: ,frumdo os campos do Rio Grande

,'". 1>1)10 I>n"uladio local será of r militares no componha contra a pra I.do Sul e Santa Catarina. Daí o te

l!;t. cido

ao. ilustre.
Governa�te um :re I

..
ga.

SegUnda. informa.-se
os

nuven.s/!'mor
que vai

g.eneralisand.o-se n.õo
quete.

an

I que atacaram Santa Catarina estão só em Petrppolis, mas entre os com

i':1)iretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diórios Associados) A' noite, no Teatro "Carlos Go-
retrocedendo \<em�oro l�'ast? ;%on" ooneses dos Estados do Rio e Sã.

\\ Telefones:. Direção e Gerencio, ion - Redocõo: - 1391 mes", ofereddo pela Prefeitura Mu
do Estado·tenha ficado prejudicada; Paulo. .:

NO JV CAIXA;. POSTAL, 38 NUMERO 759 nicipat, SOciedade Dramótica-Musi-
-------.. - ..

TA.. CATARINA;.;..:. BLUMENAU, Quinta-feira, 26 de Setem. de 1946 ca!-�arf05 Gomes, Industrie e Co-

"D T" "" .' -.'.
-.

.

'

. '.:

S
. .. .

:::;;. -d:-;;,;:,t;:'::,::;: �;; .. E SO O e um (a.(rQ,d.� das��,.;.
· ,erv

.•... "',I,.n,,..

�
...�":.ID'.'1I'.,..1".ft... �.�.. � f:.',.:�.,.,f,�..,;.�.•... IIl:.....�

á J�7��;t��e�n�z�j��?d� ta:�se!� ,·'��r'9'enti�ÍI�'âli'.�,:·:dh�'wnte/
< '

.........•..................... <��':�,:
........ '.' �"'. �&_p< 1IJ11 ��1&� &.." 00

.•

ta
..

l!ttrtT: '_'tríc.ia Nozir'c MonsSir,..
revendedo�

... elcc.
lusivo dos. '. af.Oill...ad.0$1 seu e.s�...

o

..

f�
...
m

..

e

...
n

...
t

..
0.: c

...
o.m

...
D.".d....O

...

'

....
e

..•.....•.
c

..•. O.'lífo.',.r.� •••..
. ' ncompanhada 00 piano pelo maestro

1
carros "De Soto" ,cujo concessiona: tóv(lr' e pela ·elegoncia. de sllas'·litiliii�:

E AGORA VÃO SER PROCESSADOS PELA ;1US1';,A MILITAR BRA- Ludciwig·Seyer. I·rio nesta praça é o sr. Ricardo 'ultra-m·odernos .. ···.Il)contestavehrii;iit�
SILEI RA . '. Oeeke, tivemos q oportunidade de os novos modelos "De Soti>'� "M

Dia 29-9-46' - N" Teatro "Car- conhecer () automovel em opre�o, l�%, estão fadados 'Q conquistar
denuncias contra Walter .Belitz, Gui

ias G"mes", ás 12 horas, bonquéte! cujo produto é de fabricação da .merecido destaque e c;aptiz decor-

'herme Booe Kerton, Frederico Hubel em. homenagem, ao ilustre

blume-I
"Crysler Corporation" - responder ás· exigencias dos' inferes-

Carlos Hahs Hubel, louro Kvelin, nouensc., O referido carro do tipo "Diplo- sodas

brasileiros, 'que serviram ao exerci-
'

mat-Special de luxe", foi adjui-

to e c marinba nazistas durante
NOTA: - A lista para o ban- I ridopelo chaufeur de praça João

�uete noclerá. ser mocurado com o Pessoa, que. teve privilégio na ajUI-
a guerra ,tendo sido aprisionados pe S FE
ros tropas americanas. Dentr.o em

r. UX SCHWARTZ, na Prefei-
I 'sição, ,por ser o pretendente nume-

, '
tura Municipal, '1 ro um, Na visita que fizemos 00'

L',reve terõo iniciados os respecti
vos sumários de culpa '

'

..
� I

estabe!e�imento em que 'foi ex-
,

_________________
A MAIOR RENDA DA INDUSTRIA posto o corro "De Safo" f,icamos, RIO, 25 (':Ãeridional) - Em face

I
AGRICOLA NORTE AMERI- bem impressionados com o fino 0- i da nova Constituição da Repúblico.

,

.

,

. CANA 1-
---- - -_ ------- I o Superior Tribunal Milit::7 jíllg-;ru- ,,-

FIXAÇÃO DOS PREÇOS DE CINE-I'prejudicada a revisão pleiteada por

EURICO HOSTERNO WASHINGTON, 25 IUnited) _I
MAS NO RIO Pedro Carvalho Braga e outros im

Acho:se nesta .cidade a distinto O .

Secretario. do Agricul,tura, sr.
, ;

, .! plicados na. greve da Light e resol

cavalheirO sr.. EUriCO Hosterno, alto W�terson, discursando ttraves do RIO, 25, (Mcr:dl�I1(JI) - Dlvlllga- f veu determinar a remess� d�s autos

funcionaria' do

..

Serviço

CUI.tural .. In-j
(ad�.,. ontem, co. leu.

lou que a

..

indústria s� q.ue a

coml.ssao. d.: Pr:ços do: ao procurador �eral da. j�st,�ça C,o
formativo da America, em Florigno agrlcola norte americana produziria

DIstrito F��eral dec,dlra� afinai 50- i m,um para os fins de direito

polis, S!lmos gratos á gentileza da este ano a maior rendq do sun
bre �s tn:�clas de fi:açao dos pre- :

visit<l e fazemos v"tos de feliz per' hostoria ,ou sejam 1.460,000.000 ços �e cmemas; Àflrrnrr-se �U!' O I ,
.

manerit(ia eritre nó,;. (te dolares. tabelamento esta sendo estudado e·. SERViÇO SOCIAL DO COME RCIO
'.

. I nó!) temlará o fixação dos novas;
DR. JOSE' EONTES

.

preços. Os cinemas serão divididos' RIO, 25 <Meridional) - O Mi-

Deu-nos 'ontem ó prazer de sua PRODUTOS' SUL AMERICANOS : 'em, c,g,sa de primeira ,segundo, ter nístro d,o Trabalho baixou a por

IP'� ·",1 virit" " nosso distinto ami- CHEGARAM A RUSS1A I' ceíro, quarta e quinto categorias, de taria aprovando. o regulamento que

go Dr. José Fontes, provácto advo� i
acordo com as instalações dos pro organizo o Ser�iço Social do Ca-

gado rio Forum da Comarca de Ibi- ODESSA, -24 fU�itedl _ Chegou' gramas. , m_é_rc_io_. _

Toma. Gratos pelo gentile:t:a. este porto o navio -savietico "Bakú" I
. _" -_-'--- procedente de portas sul americ'l'

Q U A R T O nos. Traz um carregamento de lã i
uruquaia, carnes e gorduras do Ar

Precisa-se de um 'Quorto mobi- gentina e café do Brasil. O navio

,
liado em casa de familia. que esteve em Buenos Aires e Mon

I Informocões tevidéo, foi a Santos e voltará em
,

folha.
'.

bréve Ó Americo do Sul. :

i
I,

o governo n âo cumpriu
a prO'l1es§'!

Estado com precisõo,. tiroclllio,. cujos
lavação. de espirita potriotico, cujos 8'; 11 horas

,

j

E OS METALURGICOS ENTRARAM EM GREVE DE P�OTESTO CON
TRA AS RA\ÇÕES ALIMENTARES

, :: .�. ',:

RIO, 25. (Meridionall .� A Ter

ceira Auditoria de' Guerra recebeu

PREjUDICADA A REVISÃO DO
PROCESSO DOS GREVISTAS
DA UGHT'

MINISTER10 DA AE'RONAUTICA
DIRETORIA DE AERONAU-

TICA CIVIL

AE'RO CLUBE DE BLUMENAU

E. D t T A L
Acha-se aberta a-matricula para

o, curso de Pilotagem aérea, sob re

gime de subvençã,o ,devendo os in

teressadas preeencher ps seguintes
requisitos:

.

a) ser brasileiro nato e do Sexo

VISITAS

masculino ;
b) ter idade compreendida entre

17 e.' 30 anosi por ocasião
da matricula;'

c} possuir instrução secundaria,
cahendo <I prefcrencia aos que
tenham o curso secundário com

pleto;
d) apresentar prO'ia de Quitação

com o 'serviço militar de ocor

da com Q legislação em vi-

goro
Informações mais detalhadas

poderõ1l �er obtidas no Secretaria'
deste Aéro Clube e com o Instru-

FER�IDAS,
ECZEMAS,
I NF lAMAÇO E 5,
COCEIRAS,
F R I E.I R A 5 I

ES P!J'l H AS, ETC.

toro

Blumenau, 23. de setembro de
1946,
VICTOR
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