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Interventor
1\,8

Udo

homenagens
E' com o mais justificado jubilo

e apr:,":(>-que a população blume
ncuensc receberá a visito do Dr.
Udo Deekc, ilustre Interventor Fe
deral no Estado, que aqui vem á con

vite da Prefeitura Municipal e do
Dirctr.rio do P. S. D. Acedendo ao

cenvlre, S. Excio , terá Q oportun i
dade de aqui rever, os pagos, onde
I) eminente homem publico tem la-·
ços ligados ii ilustre e tradicional fa
milia r>fumenauense. E:s porque. Q

povo de !.llumeriau receberá seu di
léto filho entre as mais vivas e

cclcroscs demo!1stràções de regnsijo
e simpatia, tributando-lhe mereci
das homenagens. O inferventor dr.
Udo Deeke que, ha qucse um uno,
vem dirigitÍdo os destinas de Sento
Cotori�a ,re,m dado sobejes provas
dos seus propositos construtivos e

fecundos na reollzccdc do seu pro
grama de governo, �ontornando to

dos OS problemas ligc:dc>s aos diver
sos setores dCl vida cdmin istrctivo
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que

11 horas

SE
,

a Exoiu.

do Estado com t:�,cíaio, ponder''';:'''' " ,,:f.c, à is, militares e eclesiós mnestro Heinz Geyer, e, na se9u'l
e senso de rezy::oasobaidade: prati- ',-:,:.�: c pCVc ,�:;n. g�rQ1. : ,la parte, Recital de Conto, pela
cando seus atos CC<:S:c0:;[·Or.Ó;:, j.' ,ode ,c,to de Suo Excelencio fcntl.ra p",tríCia Nozirll Mon.,.urr
nas diretivos do bem c:ro:r cdc'�; ''::; {lO " '::idío de Rio do Testo, t ilcompcnhC!da 00 piano pelo moestr o

.

� I Ludowig Seyer.
::3-9-"6 - Visita de Sua Ex-Icalencic ao Distrito de ltcupavc _on I Dia 29-9-46 - No Teatro HCC'l_

V;(},_ �í!Jc5.;) lccal, será afere I,
G ",

cicio co ilustre 'Go'{ernont� um 0011 i 105 sornes I os 12 horas, bcnquete

,pê' .i . '"", homenagem ao ilustre blumc
A' noite, no Teatro "Cnrlos Go- � ncuense .

mos", oferec':í') pelo Prefeitura Mu IInk,,,u!, SOCic�'Hk Drornéricc-Musi- NOTA: - A iísto poro O han'·
ccl-Ccrlcs Gomes, fndustdl3 e Co-' quere poderá ser prucurcdo com o

''1.5rdo - Gmnd" Concerto pela Or- Sr, -FEUX SCHWARTZ. no Prefei

questrc do Sociedade, regida 'pelá turo t��unicipol .

e imbuído do esp�tiro de in!dai'h

patrioticas.
S. Excio . o fr;r(;r'.'�r,�-(;r Udc i'c

cke, qus virá QCQr.,�c;n11Gdo de seus
Secretarias de gcvenio e outros per
scnclldcdes c!o m�m:::.�'J of;:kd" cim'e
rã chegar ti esta cidfj-Je ás II ho
res , Publicamos abaixo o programa
de recepção:
!7i"

Dia 27-9-46 - Recepção em fren

f; à Prefeitura filtmidp"l, pelos a!J-

para a da g�iemanha
AS QUATRO POTENCIAS OCUPANTES ESTUDAM MUDANÇAS RA

OleAIS NAS FINANÇAS ALEMÃS

BI!RLlM, 25 (Unired]

do discurso de B irnes em Stuttgor!.
onde afirmou que era essencial uma

politica financeira comum para o

;"ahiiítacôo da Alemanha. A re

jeiçoo d� divido não cplica-se aa

custo da ocupaçõo mas viso con

trolar dois principais fatores de 'n

Ilação; orçamenta e papel moéda em

circulação,

Fun volece a mcximo sigilo. Acreditam
dano rios .urnericcnos declararam ho os observadores que ,entre esses pon

je que as quatro potencias ocupou tos, figura o estcbclecimento dos
tos estdo considercndo as mudon creditas em dolcres pcrc a Alemo
ças radicais nas finanças alemãs, in ano . Os funcionarias revelaram que
efusive a nevo moéde derepudio da os planos surgiram pouco dcpcss
divida de 400 biliões de mcccs do
Terceiro Reine. Estão sendo d�SCH ",,:",,'�-

�'idos peras cutcridcdes dG5 quatro
ootencios . O problemc inclue, ou- R h
I < .J ,P.. CP'.J. nr,qn'1.TOS pontOS, em rorno "o5 quais

pr"'j
...., "-"... �,'--, .,

-

laniouilar a
COMEMORAÇÕES DO ANO NOVO

JUDAICO

PAIS, 26 (A. P.' - Os judeus
europeus comemoraram hoje o ano

novo judaico com ernburcues E. cone.

cicis de alimentos. e artigos rdigiQ
sos jue lhe Icrcm eutreques nQ seu

feriada mcximo . A d;strihu1cÕO seré

MOSCOU r,
ecllzndc por um comite �onju"t' f ";;';BJLi1g',
iudaico-americano. ,Varios taneroda�, I

LAK-SUCCHEZ, 26 (A, P,) - I LAKe, .sUCCHEZ, 26 (A. P.) _. d� olimentos foram enviadas pera'
Acreditacse que a Po!onia ocompan O relatorio Final do Comissão Cien dIferentes poises, I
hora a União Savietico em qualquer tifica da Energia Atol11icc do O.

Iatitude jue esta acase hoje na sessã N. U. foi discutido ao Ioga de -------

secreta da Comissão Cientifico da
O. N. U. para o contr.ole da ener 18 reuniões. O delegado russo A- ABOLIDAS AS TARIFAS DE GE-

!lia afemica. Admite-se que o União lexandrov não apresentou objeções
Sovietica, e nesse caso tombem a esse relatario por essCl ocasião,' '70

NEROS AUMENTlCiOS

'G Polonia, resolveu obsler-se de votar \
" que impedirá que os cc>nclusões mais decll(rou que necessitavà o

da comissão sejam aprovadas por aprovação de Mascou antes do suo

dez votos sem votos cor. trarias. aprovação, fir>al.

I)EPH�DEo DA APROVAÇÃO FINAL DO GOVERNO DE

P.eciso-se de umo Datilografa-Correspondente.

Cartas d� praprio punlfo poro R. F. A Nação

i

ordens para
f irnilia real

A SEl'�SACfONAL REVELAÇÃO DE UM GENERAL ITALIANO COLA-
80RAC! ONISTA

ROMA. 26 (A. P.) - Um ge-' tler para cnlquilor toda a fomi

ncrcl itolicno que esré s"",in '�'.llj" real e membros do governo. O
gadc> coma cclcborccionistc, deda-,'rou que oficials clemêes lhe informa general Giorchino Solinns no entan
rum .depcis do crmisticio de l 943 i to, não explicou por que essas or

que haviam recebido ordens de Hi ens não foram executados.

II

I
Em YL,tude da Exmo. Sr. Dr, Udo Deelle, DO. !nterventot

Federal no E�tacb e oe ,.,.;.".' "

que compõem o Comitiva virem a-

companhados de suas Exmos. Espo 1�, a Prefeitura Mu"icipal comuni
ca ás Senhoras gf,-,r"e"c>,,·-�-r." ('

.. _ desejarem participar do banlluetp.

RIO 25 1M 'dO Il O M·· 10 realizar,se no Teatro "Cúrias Co :05", às 12 horos do dia 29 d"
I • en -mno _,

- 1- I '

nisfro da VfCfCÔO consideranóo entre' correntel que a ii�to da referH!_') �anquete se aC�Q em poder ôa Sr.

outras coisas
�

o_ necessidade inloe-! Felix Scowortz fUl1c:onário. da. Pref 'fura ,Ytunicipal.
riosa Que apresellto pora O eQ�i- tlibrio fi'lonceiro d" E�trado de Fcr i
r-o Moakmo e mcd ..roçô() (me_ foi 1

,

t ' L·,j ..•\. '. • ,

p�l)p;QS a pe.o rell:H .. !c 1f;.!n!S�er!o" iassinou o ata abolindo as tarifas!
.especiais· de generos olimenticiC's de tra CO{(1!"-.r;;-", :""'rn

1.primeira necess,id(!(!c- e ,redassific:ln rohn orOt

do-os nas tar.elos onde cabem,

Com noções

<olxa n.

!"�rnunei'-cd-:t. ps.-!:e -�referendo o: pessoa que já te

�e t''=insp�rte. Os çancl�dQtos queira;n d�r:g!j-SC ó:

38, deste jornal.
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o Prefeito Municipal de Blumencu
no dis- no uso de suas atribuições, e de a

corda com o artigo 6. do Decréto
lei n. 3.365, de 21 de Junho de

Prefeito Mur.idpal. 1946.

,LZ�;:�;IDE C R E TA:
DECRETO N. 25 ARTIGO 1. - Fica dedarada de

O Prefeito Municipal de Blume- utilidade publica, afim de ser nd
nau, no uso de suas atribuicões e .quirida por compra ou desapropria
de acordo com, o artigo 6. do de- cão uma área de terras com ... ,

creta-lei n. 3.365 de 2- de Junho' 1.775,10 metros quadrados, perten-
de 1946. cente á Comunidade Evangélica e

D E C R E TA: situada na séde da Vila de Rio do
ARTIGO I. - Fica declarado de Testo, neste município, com as se

utilidade pública, afim de ser nd- guintes confrontações: - Frente

I
qui rido por compra ou desapropria 12,20 metros com a estrado ge
çõo, urna órea de terras com 360 rol que atravessa a reterida Vila de
metros- quadrados, pertencsente 00 r um Iodo 30 metros com terras de

. Sr. Wadi!Jlu Constanski, situada 1 Wandislau Consfanski e 127,20 me-

na sede da Vila de Rio do Testc.] tros com terras de Fritz Weege, de
neste município, com as seguintes

I
outro lado 15770 metros com terras

confrontoçõeõs: - Frente 12. metros; da Comunidcde, fundos 12,20 me

com a estrada geral que atravessa' tros tombem com terras da referi
a referida Vila de um lado 30 me-' da Comunidade.
tros com' terras da Comunidade E- i ARTIGO 2. - Este Decréto en

vongélica de outro lado 30 metros trará em vigor na data de sua pu
com terras de Frirz Weege, fundas blicação revogadas as disposições' em
12 metros com terras de Fritz We- contrario.
ege. I Prefeitura Municipal do l1!umenau,
Artigo. 2. - Este decreto entre- em 6 de Setembro de 1946.

I·�m vigor na data de sua publico- GERMANO BEDUSCH!
R U A 1 5 D E N O Y E M B R O N.o 3 3 O SÃO PAU L O cão ,revogadas as disposições em Prefeito Munícipe!

====.........=...=====���-.r.- �\r-=�.,...-l contrário. Publicado o presente Decréto nes

E D I T A L I Prefeitura Municioal de Blume- ta Secretario 005 seis dios do mes

I "i"�."..t'l,.,,:, l'T"".:;.tlf"'n-ii;ilfO = !r·í'tD"�, (i·-'�li\'8i'lllD�6'I�ftlr.au,
em 6 de Setembro de 1946. de Setembro ano de 1946, e afixa

MANSUETO ISOlANI, Oficial doi
iI!I",,,,,,IU'J,l .'ll��,;.&t�;� �ti,� lLv,w.Iii,JS."''<&\Io<l\\V GE!lMANO BEHJSCHI do no lagar do costume.

D' � I'
.

d C �� - 'Õ, , � "lll il'III-i. Prefeito Municipal BRUNO HIlDEBCl.AND

d:gr��;�am:: E::�:rs de
a

S�n��or�: I ;i;"1.em li!�t!1:9�l �)�tlW 1& tYiaUS I Publicado o presente Decréto nes Diretor do Expediente e Pessoal.
to Secretaria aos seis dias do mes '_tcrlno, atendendo ao que reque-

'I
(EX-FACULDADE DE CO�MJ�C10 DO fARANÁI

re� .0 Sociedade Coloniz.a.dora _Han- FISCALIZADA PELO_ GOVERJ::!0 FED�RJ:,L ,rle Setembro do cno de 1945, e 0- DR. A�.M!l'-HO T,WARES
-

-

,
'

--

I
fixa<:!.<> no lanar "o costume. JAédico Eôpeciaiistoseàticc Ltda. sob odmlnistrcçõo Te Rua Comendador Aroú]o no, i i6 -- r one 11 'C'.:' --- Curitiba ..

dera I, co mséde colonial nesta ci,da I Diretor: Dr. LUIZ ANI5t\1... CA,LDERAí.;! B�UNO HILDEBRAND

I ll 'l'rR�'A�O Diretor do Exnedienre e Pessoal Olhos, ouvidos, nariz e gC�'gcntade ele lbiramo, INTIMAr pelo pre- iNTERNATO SE/v\I·E)',TER;�ATO e ,\j r ,,' i r'

sente, ,0 ALBERTO LEZIO, dado' CURSOS: Admissão -- Gú,?roo-Lmos -- Auxilior de Admi"istrdcão
-

-

'�'_,,-�-:-}.-,-"---,-:'�":'-'c-;--�-'-r�-;,.--
--------------------'

como residindo em lugar incerto -- Dctiioqrcfic e Esteno-irofio -

e i'jnorado ,a vir a este cartório, f,ulos DiURNJ\S E HOT'_'R,�,!AS, poro- cnioos a, sexos �� T T T l1li\ lf!lI
sito á Rua Dr. Getulio Vargas, pa t'.ulas aVulSOS c:e _

Dcnl:,groflcl e EstenGQrof,u .

f". l1li � fi "\Iif�
ra pagar a importando das pres P",ç"m prospsv+os ------ cf �c ,Ifi '-':";:"1 ",'
tacões, juros e impostos atrazados, I

devidos i pelo compra do lote de ter' Dr. A,yres G!)r�,lves \JIHA
ras n. 2688: s�to na linh� Alt� Rio I A D V O G A 1) O

.
'

Do!"'c-nn, distrito de Jose Boiteux, Rua 15 de Novembro nO 415
,

dest<l Comarca, contendo á área '>3 J <.;:. '" 1
!

de 387500m2, em conformidcde i '" auuar - 'Ja�_

com o contrata de eompromisso de' (Edifício "A Capital")
compra e venda, firmodo com a re

querente, e averbada neste cartório, Federal n. 3079, de� 15 de sete,,,

no livro n. 8, sob n. 212, sob peno bra de 1938.
de decorrido o prazo legal, de 30 Ihirama, em 23 de setemÍJn. de

dias, ser o mesmo rescindido e can 1946.

celada a respectiva averbaçiio, na MANSUETO ISOLANI
forma do art. 14, § 5. da Decreto Oficia! do Registra de lmove;;.

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

preocupações do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, aos domingos, é como si em cada
residência houvesse uma festa familiar. Assim
é hoje, com efeito. E amanhã? Dentre tantas

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

.entáculo da coesão da famítla, Para a real i-

zaçãc do seu seguro' de vida escolha um , Com

panhia que lhe ofereça todas as garantias mo

rais e financeiras. Nêste caso está a "SÃO
PAULO". uma Companhia genuinamente bra
siJe ra, fundada em 1920, e que protege, com

tuas apólices, milhares de famílias espalhadas

"

Prefeitura MI-ulidpal �rg JllumeDau
. �.�>.

_

-

_.�.�.• � .;;r..t 9_\\;<"';'::�r ·:"�'�!-�i:��1;� -,'-<..���.� .�.:
. .y V

DECRETO 00 DIA 3 DE SETEM- DECRETO N. 26
BRO DE 1946. O Prefeito Munícipal de Blume-

O .Prefeito Municipal de Blume- nau, na uso de suas atribuições, e

nau Resolve ,
de acordo com o artigo 6. do de-

NOMEAR: creta-lei n. 3.365, de 21 de Junhe
De acordo com o art: 127, n. 9, de 1946.

da lei estadual n, 55, de 30 de I D E C R E TA:
Dezembro de 1935 ARTIGO I. - Fica declarada de
Arno Gielow para exercer, em co I utilidade pública afim de ser cd

missõo, as funções de Intendente do i quirida por compra ou dcsoproprin
distrito de Itoupava, vaga em vir- ção uma área de terras com .,'.

tude da exoneração de Walter Pos- 9.491,52 metros quadrados, perten
seld , cente ao Sr. Fritz Weege, situado

GERMANO BEDUSCHI na sede da Viia de Ria do Testo,
Prefeita Municipal neste município, com os seguintes

( confrontações: - Frente 4U,4:J me
DECRETO DO DIA 17 DE SETEM-; tros com a estrada geral que erra-

SilO DE 1946. I vossa a referido Vila de um lado
O Prefeito Municipal de Blume- i 30 metros com terras de W:Jdíslau

nau Resolve, ,Constanski e 127 metros com ter-
t�OMEAR: I ras da Comunidade Evenqélicc, de

De acordo com a ort. 15, item outro lado 157,4D metros com G es

II, do Decreto-lei n. 700 de 2& de trada que segue para Timbó, fun
Outubro de 1946. : dos 145,50 metros com ,terras o

Maria Gani para

de sua pu
disposições

1946.

Prefeito Municipal
Publicado o presente Decrérc nes

ta Secretaria aos seis dias do mes

de Setembro do ano de 1:::-:6, e a

fixado ne logar do costume.

BRUNO H!LDEBRAND
Diretor do Expediente e Pessoal.

I'
DECRETO N. 27.

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um
Agente desta Companhia e consinta em estudar
com êle a realização do seu seguro de v.da,
certo de que temos a ap6lice que lhe convém-

Dr, José Maria Whitaker

I I_DD='r='.=E=ra=s=m=o=T=e=i=x=ei=r=a=d=e=A=s=s=u=m=p=çãoJosé Carlos de Macedo Soares

" .It",.

SÉDE

GRANDE FONTE elA. NACIONAL �� S�CJ?Ç,;; rI: VIDA E RAMOS ELEMENTARES

DE LUCHOS Séde Social: Av. Almirante Barroso 81 RiO

Agente no Estado de Santa Catarina:
E' o titulo do interessante

folheto que se envia gratui
tamente as pesvas do Inte
ri"r e dos Ejtados qUe de
,ejam ganhar mEis dinheiro,
sem prejuizo de (juhas 'ocu
pações. Escrever para REX
ST'GI "'i) Caiga PC8oal,

1616 - �ão Paulo.

J O Ã O P O R T O

!tua 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRAt..JS?ORTES - ACIDENTE5

R"sponsabi';dode Civil Omnibus

(Transeuntes e Transporl'odosl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rua 15 de Novel!'bro, 'i JOÃO GOMES & elA: • Fone �q88

d melhores qu�ljdades
para corrente alternada e para acumulador

Discos _- Eletrolas .�-- Toca-Discos R frigeradores Maquinar de
Costura --o Maquinas de Escrever - Blcícletas novas garantidas - Cofres

Fogões - Material para rádio - Material eletrlco em geral.
Vendas á vista e a longo prazo. - Vi s i tem a R A D I O L A R.

4*

. Sexta feira, '27 de Setembro de .oWi
.. .aB

'Emprêsa Intermediaria de M. L. Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)

l'ITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega-se '1e qua'squer assúntos junto ás re

illitições públicas de Blumenüu, FlorÍanõpc.lis, Rio de

Iál1eiro, Sá" l")aulo e Porto Alégre - Assistenria técnica
ESCIUTO'RIO PARA O VALE DO ITAJAl':

.

Rua 15 de Novembrc nO 415 _ 20 andai: - sala 1

fAltos d"'A C apital' ) -- B L U M E NAU

OURIVESA IA
WILLE DItIG

Rua 15 de Novembro, 1.340
!IfIIIII_IIT._II!:!\';O-BJ'���i;��Ml'*'"�&��,g..w;·e;�E;.�·

(*.
.

S·.. IL ·S. !li'� couro. Ll��i;; d: �:���:/���:id��:!::nt� �:u r;��i��ep:r: ar::��:��s d:
lIIlI

cavalheiros. Tem sempre novidades em objétas para presentes em ouro,

BLUMENAU _ RUG 15 de Novembro, 1236 BLUMENAU

•

I �rat:'LI��ÇÀS DE TODOS OS TIPOS Oficina próprio

bU'\"fCÇO Telegráfico: "SATELlTE"

I Dr. Rubens Walbach
Faz todas os operoções de descontos - Empréstimos -- Cambio CLINICA MÉDICA
Cu,tódlã Cobrcnçes - Depósitos - Ordens de Pagamento I CORAÇÃO - PULMÃO - F1GADO - INSTES"INOS - RINS

Ccrteire de Crédito Agm:ola e Industrial - Carteira Financiamento. REUMATISMO DIATESlM1A - RAIOS X -- ELETRO-
CARDIOGRAFIA

Agências em todas Ch copítoís de Estados e principais �.raças do pols ,

C!Jl'res,..olldentes no Exterior.

ms...,"'citJl�����,"' I
�i

6

I"
I

de Seguras Gerais

Capital ínt. real
Reservas: .. .,

•..•...••....•••••.•.. ·5.000 _ 000,00
•.•..•..•.•....••. 30,000.000,00

.Acidentel: Fogo: Transportes
Agentes Gerais: ::5CHWADERER & CIA. LTDA.

Consultório e Residencio:
RUA BOM RETIRO, 12 - FO��E, 1258

C O N SUL T A -S: das 8 ós 11 e dás 3 ás 5 horas

OPERAÇÕES - DOENÇAS DE SENHORA�

Dr. CAM�RA
ESPECIALISTA

Clinica em geral - Tratamento pelas Ondas Ultm-Curtol
CONSULTÓRIO: Travésse 4 di! Fevereiro - Prédio Peiter_

----·OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS

o Dr.
Clinico e Pediatra do Hospital Santa Terezinha de Erechim, Rio

Grande do Sul, avisa a distinto população blumennuense que brevemente
abrirá seu consultoria nésta cidade.

CLlNICA GERAL DE CRiANÇAS E ADULlOS

Colégio
O F I C

Parthenon
ALIZADO

R"g Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

Insp.
Exame de

I
SEGUNDA Cm�VOCACÃO

Não tendo hovide numera' le;d em � primeira reunião, são
convidados todos os Sen�1crcs- assodG':!'Js para o segunda convocação

Que tres ou quatro cobras pro- a r eulizur-se em o dia 27 da se··cmbro, QS 20 horas na séde sociol,
duzem tanto feite como uma

paro eleicão do nova Diretoria deste Cube.
'l'aca e ,podem �,lim"ntar-·se' •

-

co:n a �'!ctncle dns rccêes pa-
ra uma vaca.

>

í

que a maior obra do mundo é

iuma enciclopédia
i

chinesa chc- '.moda Yung-Io-Ta-tien; e que
esse obra colossal, que tem .... : �
22.877 volumes foi compilada li aentre 1403 e 1407. .'1.

um ú�k� ,!i'l. em- Peerl
Harbor, a marinha-de-guerra !
IWI.--_,-amerkaua sofreu mais boi:
xos do que durante roda � <"'1"r :
ra hispene-cmericcnc de 189'i!
e a grande guerra de 1914-18 i •
reunidns ,

IIque algarismos colhidos nos Es i
t �

.
..

�

1"':""'05 [e·' ....�.,""'l cl ... u·.....,'1�
autoridades a d�d�r�r ��e' -� i
�;e�::�;:,:eau���:�:� ;�'�e�o��� I.-_-__��_-_-:_=_-_�_"'_="'_"'".-_

..

_._;;;;",_-_",,_-_,
..

_=_._,-;o--_��.,?_;'_-::-,:,,-�
�d&!i!2i&!bnn...;:"�

zes os ccssibilidcdcs �n� ].1
idividuo vir

o.
fa�ecer do ,,:z:n" I'mal.

que, apesar. de ser o':trigGtn;+:; 1
E ''''n 's· .�.. J s�ma d� 20 UiJ!cs.

tt;f� caC::�}'S���f':"�S"C��!�';;.�._·..:._.;:_�,:,�·,::.·s'}�::,:.�,{.�....�.�,:,.';.�,.."::' :1; G. !]1!C, !to: d!b:Js '[ais' ":::1';"5, '"'

::;;:; ....' Wi_ ':,.; -.;-::-. ... r'''��' _:_;". o!:��"a c::rl>�r_-:;,� Ql�:;�cntQ�Z fG:"t

ABERTA.· A SDISPUTAS DO CERTA

IME DE BASQUE:rE OFICiAL
DE 1946.

\
Inicicndo as disputas do Compee

: ,nato local de Basquete-Boll, Aimo-
A L'",a Blumenauense de Des- ré e Ipiranga travarnm na noite de

portos, tendo em vista.' a necessi Quarta-feira uma renhida batalla,
dade

.

de preparar OS seus atletas dó qual saiu. vencedor pela conta

que ir"ío a Florianópolis, afim de gem de 34 o 10 a "five" da Bair
serem selecionados M nossas repre la da .Garcia �
sentantes 00. C.Ú!11.peoncto B_ra.silei-I A

..

'portida cui.o transcurso não foi' I
ro de Atletismo, resolveu , lteror dos mais movimentodos agradou ao

.

os dotas previstas 110 tabela do cam publico que Q presenciou. Ipecnato de Basquete e WolleycBaU I Com esta peleja está aberto o;

10CG�,
.

cO!lform� aboi�o s; verif�ca:
.

certame .oficial da. L. B. D. e com I
Dia 29-9-46 - Armare x Ipiren- ela em Jogo (I. possa do titulo de 2

. g<!. campeão citadina. I
.

Dia 20- 10-6 �. Olímpico x Ai- Na preliminar que foi disr"'t,,"a
maré. entre os segundos quadros destes

O jogo que estava marcado para, concorrentes, venceu o Ipiranga. I
I) dia 28-9-46 será realizado em A assistencia que foi pequena sou

'

5-10A6 e o deste data para a- be incenfivar ,os componentes dos
quelo, I dois quadros.

. i 3.
Coma se vê, não poderá surgirI. .,

,.qua':,?er ignorancia quanto o estas paz de sotisfazer a exigencia de
modificoções . cssistencic . I----------- O Flamenga que lidere a tabela 1

VASTO VERDE x FLAMENGO com apenas um ponto perdido. ro-Iderá firmar-se naquele posto, parer
O cartaz de domingo proximc,l isto precisa levar de vencido .mois 4.

nos disputas da 20. Divisão de' este obstaculo..

,.fu.tebol
.

ma

... rJ:o. o.·. es.!l.e.rado encontro j Por outro lado a Vasto Ver"e po�

entre as fortes e aguerridas equi-l fá disposto a desbancer o lidar, fa-

p,es r.e.pr.e.sen.
t

...a.
t

.

iv

..

0

...

5

...
do

.G .....
D

..
Vasto zcndo uma seria revirav.OitO.

na

claSSi"Verde x C. R, Fla.!Pengo, pela con ficação dos concorrentes.

_.. ,_..
quistà do invejovel titulo de com- Ambas estão oprestcndc-se con-

I!'!' peão da L. B. D. veníenl·emente para esta pugna e,

Quer 'um quer outros destes nd- segundo tudo indica irão no ""111"0· 5_
versarias Que sem favor podem.' for da Rua das P"I",eiras na tar"," de.
nu:n.:

__ €rt.t-re- co: _

m

..e.lhor:,._s Quadro.s
...

de dom�ngo P?ro. lufar arrJorcsoreente ISUas categorras;, ,estao fadados a P'>r .uma vitOria copo::; de conven-

.apresentar um futebol vistos,o, Ca- cer. ,

MODIFlCAÇÃO NA TABELA

Internato - Senu-Externoro e Externato

Primária, Pré-Ginasial - Ginàsial Cientifico -

cdrrussõo em dezembro e fevereiro
, Aulos DIURN/,S e NOTURNAS

I Para ambos os sexos ------ Peçam prospectos

ELE!ÇÃO DA DI:;ETORIA

A DIRETORiA

R.

��9'_,_�.� ,_�-,-__ ._"'7'_��".l:T�""'="""""""""'."""''''�Jl!''''''''''',",''·''''''''_�
�

S. A,I
BLUMEl·iAU

Telefone 1 }jO _-- CJb:a Fcsrcl, 15

Oferecemcs:

te no Europa que: os eECQCeSe_s
querdo quizerern h'2m,nC!ü�n!
G Rcn!m Vitoria com uma f:sia

€ que,

enl traie iúst{1ricos, verificaram
�:n:e Htio cobram no seu iatcrim·
e:':::�i grandes clr.;mers para as

COI,mçGS de seus antepossadG•.
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revebl�ancd9será e ambito nacional
OS ESTUDANTES "CEMANOOS" I' ROSSEGUI;M NA CAMPANHA CON

TRA A CARE :iriA DE VIOA

RIO, 26 (Meridional) -- Os es- 'foram visitadas e apanhadas em frau

I'
/lal de Estudantes falará á impren

tudontes chcmcdos "comandos", pras! de, fiurando entre elas cafés, pada- se á respeito da réve branca que
seguem na campanha contra a cores rios urmnxens, leiterias e bcres será iniciada aqui, t�nda ramifice
tia de vida. Novas cosas comerciais Hoje o presidente da União Nocio' ções em todo o país .

Dez ita!ianos pret�ndem . e
•

Igrar
VEIU ESTUDAR AS POSSISIUDAO ES CE EMIG'l.AÇÃO

- PAIS�S SUL- AME�ICANOS -
PÁRA OS ________________________________________________________________________________�____=__.w

Rio, 26 (MeridillUal) -- A bor- mente, cerco de dez milhões de ita
do da "Campana" chegou aqui o lionos esperando oportunidade pa-

Achiies Balsini NOTA DE ARTE
Dentre as personalidades de e,{i- NAZIRA MANSUR REALIZARA, UM ESPETACULO DF. GALA NO

dente destaque nos meios [ornulistisr, Giovani Neo que vem 00 lha- 10 deixar o seu país, só não fa-
cos e juidicos desta cidade resa!to

sil em missão oficial do governo da ;z:endo o devido a falta absoluta de a figura proeminente e simpatico
�I'a\'lsporte. Acentuou que, na sua do nosso prezado coléga de impren

ltcllc. -estudar as possibilidades de rn'aioria, são especialistas, que não sa jornalista Dr. Achiles Balsini, ad
vogado ;'0 Forum desta Comarca e menagem á S. Excia, o SRr. Inter- brilhante comitiva, Eis porque a

diretor do nosso confreire "Cido- ventar Federal Dr, Uudo Deeke, I aprecia�a cantora teré não só 09
de de Blumencu". Espirito culta e h' h' •

t 'e! d 'I d . , .

_ que C egora ale a es a CI a e a, op ousas os meios nrttstéccs e
,vibrante moldado na seu tempera
,

menta ponderado e sereno, o brilhaR convite da Prefeitura Municipal e; culturais de Blumenau como do

i re Jornalista tem escudado a sua no do Diretoria do PSD, a consagrada, mundo oficial do Estado. Na%ira
bre ".'i�são na defeso, d�s ideias ,de- i cantara patricia Nazira M3nsur Mansur cantará para uma platéia
mocruticos e dos prrncrpos do JUs-, realizará o seu anunciado recital I seleta e distinta, onde saberá rec-
tico , Dotado de inteligencic - apri 'd' ", , ..

I -..1 "·d.·
"

.

I
e canto, constante do programa de firmar o seu prestiqio ortrsttco e o

.norcoe, a ra a as suas Virtudes CI-

vicos e morais, o Dr. Achiles 801- homenagens ao ilustre 'goYernan- merecido renome conquistados nas

Diretor: HONORATO TOMEUN - "O'rgão dos Diários Associcdos l j sini vem fazendo do sua missão jor- I te do Estado, Esse magnifico espe- demais cultas platéias do país,
Te"efones: Direcão e Gerencie, lO9Z - Redação: "..1391 I nalistica um verdadeira a�os�olado,. táculo de gala que 3 simpático or-

ANO IV CAIXA POSTAL. 38 NUMERO, 760 I COerente com as suas convrcçoes po

I'
tista catarinense levar" a efeito Q_ O PRElDENTE OUTRA QUER A CO

STA. CATARINA - BLUMENAU, Sexta feiro, 27 de Setembro de 46
I
liticcs e pautando os seus atas _com

.

- • LABORAÇÃO DA U. D" N,
____________� ---- ------� - I sobranceia e altivez de espirito , Re- manha, as 20,30 horas, no Teatro

I
.

. "C I G II " ,

I glstranda a passagem do seu oni-' ar os omesc ccnsntutrc um RIO, 25 (Meridional) _ Apura'E', .d':.rnu··

..�.n ..:i :.._.-_..• _11\ R...ont_e"l":r"O'" i �ersario' notoHc�o, .qu� .ocorre ,ho!e; eccntecimento critstico de signifi- 'mas que o general Dutra teria de-
c" a '\,A, . .J' fJ.!:...i c. i e com 00 .mcrs lusllfrcfodo jubilo ca'ção extraordinária dado o pres- (dorad6 Que não fará modificações

que conçrctulcmo nas com o íjus�', 't' di
,-

d..,-;.,,__ :.
, 'tígio d,a presenca do sr, lnterven- nas pas :JS que paz a nsposrçco fi

i_.;:';�i�j��do�;'J:- - �vião,<-cnegou on-' em viagem de inspeção à podere-
trado coléga pele glote efeméride

_ __-__�
' _'_1 U_. D_ N., esperando que- esta posa

tem a esta cidade o sr, .Edmundo 5_0" orgon'i;z:açã() associada pelo sul fus�::o:a::-r:��a�r�o�:�:;::st\�; '�;';;'if�:"';;:;;:Y��
Ylr a colaborar cam o seu governo.

;..1onteiro, Diretor dos [orneis as-' do- país, permcneceró- entre 'nós _ 01- 5_ s. receberá hoje de seus inu- NOTA DE PROTESTO CONTRA A
secindos "Diório de' São Paulo",

i
guns dics à serii<;o profissional. Ao meros amigos e admiradores: PERSEGUIÇÃO NA ES-

,

1-
-_ PANHA"Diõrio da Noite" e Rndlos Tupi ê ilustrado confrade formulamos vo-

Di/'usora, de São Paulo e dos ar- :,' tos de feliz permanencia em Bill-
I PARIS, 25 (Unitedi _ Uma noANIVERSARIOS.

gãos associados disseminados nas mencu. I to de protesto contrc as novas e 0-

diversas cidades de Santa Catari-II FREDERICO C. ALLENDE legadas explorcções de persequiçêo
R I na Espanha centro elementos 'anti-na e ia Gronde do Sul, O distinto,' .- �,.

.

T rans.corre na. d.=. ele toie o 0-
.-

" franquistas deve ser enviadn hojevisitcnte e nossa brilhante colega MIN!STEt.!O DA A ... ROi'IAUT!CA I mversarro ncrclicic co 005,0 pre- pelo governo republicano espanhol
de imprensa, que ora se encontra DE,ETO:tIA DE AERONAU-

I
zcdo nmico sr , Frederico C. AI-

da dr. Girai, em Paris, aos Big-FourTICA CIVIL !ende, operoso ge.ente do fiEal da
firma Prosdocimo & Cio, Ltda _ des

é o que se
_ soube aqui,

!(:i�;:,_.. i-;c;,;;'_ 'j .�.':�

"CARLOS GOMESH

Numa cerinhcs« e expressiva 110- tor Federal no Estada e de sua

eniigroção de italianos para os paí- querem ficar' 110 Italía, porque na

ses sul-nmericcnos.. Disse à repor- falta de trabalho e quando este

t'cigem
.

que ho na ltclio, presente- existe é mal recompensado.

Ê:t.P

.o?!- ,

_';'�
- '..:o.

"MUSICA PARA MILHõES" A.E'RO CLUBE DE BLUMEN"ú t'O,_ praça e personalidade .de mor

cante projeção nos meios sociais e

O Cine Busch levaró à sua rele E D I T A L comerciais de Blumenau, onde S. s .

na
- r.r6"imo dom in D um dos' mo- Acha-50 aberta a filo:'ricUlu pare des,f�uta de �or;das arT'i�ade5 e m,;-

Ih
.

fi
9

! o cur;o de PllohlgelTI oefeC!, sob re

I'
reCHlO conceito - A250cHll1dc-nos" os

, 'eres I mes rodados por Paster-! glme de subvenção ,devendo os in- homenagens que o dístinto oni'{cr-)n"ack a genial produ�or de "Sete teressodos p'reeencher os se-;)u;ntes s''''''!p.te receberá ,",oio de seus j"u- - �r"UZD<:t; t';.:ft.N· " "A F'I d
, .. "

d
. •

j
"'" , ,,�� \i'i�

�IYGS"'",,
lho· 00 Comandcm_·;req!Usitcs; ,meros,_omgos e a mlraacres, cum",,-

� -<,(;:$'5� ."_'�

te" e "Cancão do Russio" a 1 ser brasileiro nato e do sexo -,,,,, .> 'c; l�< ". S, CQ!nO votos pela
- '

masculino ; sua felicidade pessoa!.Trata-se da suntuosa e magn;- bl tor idade compreendida ellt:2 D § d· ...li! "'Irfica película músicada "Musica- pa- 11 e 30 anOSj por oC:Jsião ,EVI7ASI0 VIEIRA, r ..

!' l'ec 4a ..�e � �l·rnr-.� 1'Ui""rif:�9 i.,,;!I;!fl ..
r·o Milhões", que enca�tará aos es- j da matricula; C'-,,";';-;OTQ hoje se!! aniversario; nelt.'Of, fe�ralheJr.o� �i�caDj��S9 depectadores pela belez-a e a poesia

\ c) possuir instrução sccunclüria" ""t'.l;c�",' c i:''/&ffi Evib'lio Vieira, ze
. •

'

.da música, Nesse filme .ouviremos: 1 ,., -- ..,-lo o "ref"re�cia aos q�e ,1050 flmcionorio tiO cido:'J de CO-I b\!}frcada, &-Ieca.o:u:::os e m Cf! e íf l;). !tenham a curso secundório com 'h 19
"Concerto paro piano", de Grieg;' pleto;· i

nem as.

f, e Eie'rh:iltas."Sinfonia da Naya Mundo" de Do-I dl c::c.:onror pro'{O de quitação: ALBERTO TOMELlN
vorak; O coro' de Aleluia da Mes- com o serviço mi!itar de ocor A data em curso ragistra a pas-; OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR A AGH1CiA DA
�;'Js", de. Handel,' a "M·archa dos' do com a legislação em ,yi- segem do n'

.

t I" d < I A
-

-

,.

a !versa.na na o leiO o .,ERV ÇOS EREOS CRUZEIRO DO SUL LTDA. NESTA CIDADE, NA
Ilrinquedos" de Victor Herbert e

!JII". _-'- {,c-'to Tomelm, ,professor re-
Informações mais detalhadas sidente em Corupá· ,RUA 15 DE NOVEMBRO, 415, í ED IFICIO "CAPITAL"}, MUNiDOS DE

<) papular "Clair de lune", de De- --"c.- ,--" c.hti�I{,S no Secretaria CARTElRA PROFISSIONAL, BEM COMO DE UM RETRATO MODELObussy, magistralmente executadas. deste Aérô Clube e com o Instru- � . �""f '-, u"DE�K.""," ""'·.... 1 ..,. 'c, E 3 x 4, C!_NDE LHES SERÃO FORNECIDOS J\.1ArORES DETALHES."e!a grande arquestra de J_ ter.
__

1)"H .. 'O h",je <I dota nato!icic da-,_;r';m<?nou, 23 de setembro -de --.

t'
�

h' R !!;-urbi. "Musico par:! Millóet"'. .. ,n.-;
Slmpa 'co sen anta eanti Widerke ,

'-

f,· 'Ih� filha do sr - José.Widerke, residente I,mi:e paro mi oes, VICTOft 'iUJtit�G· �. ,,�.,::;t:l':'J�, dnesta ci ode. ,I
,_n..... I

, ,

.J.

Scy.ta· feira és 8, J5 e Domingo ':'5 2 horas

BELOS E DEMAIS

1:f::�f�ll ;it��/J t:,: ::::}:{' i � f�JÇl;�!! !J::
"O TERRIVEl DON JUAN"

,Victor MacLaglen - ClIester Mor ris e Jean Roge(5, em

Grandes_ astros num firme í;:c é om ceu de divertimentl' (, ,,�: < 'a. G
Uma comedi:! que lhe amr.cará as melhores gor90!';�t!t1�, 11"-:.:",,. _

I Campl.. nocional. Domingo às 2 nr, Mais a conto (Ia s€slc
; de Joba".

Uj: Deusa

.,::IJ]
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