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EMPOLGANTE RECEPÇÃO AO !Nn:il.VENTO� lid:: L;;of:;n: E SUl>,
ILUSTRE COMITIVA -- O i'RO:;,-;,z,M:_, ::>E )E'i,,{'J\/�GH·\S AO E
MINENTE HoMEM PUBLICO --'- li VISITA AO DlSTfTro DE iHC
00 TESTO -- 'AS HOMENAGENS QUE A �Ol'U!;,N-;2.0 DE ITOU)'-"-"

VA SECA PRESTAR,:; ,!OiE Á, S. EXC!A.

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

AS HOMENAGENS QUE SERÁ'
PRESTADAS HOJE AO INTE
VENTOR 1'EDERAl EM ITOU
PAVA SECA

Ao tranSDOr as escad(lrias do pe
lacio municiaal o Dr. Udo Deeke
foi alvo de "comovente e' sing�ra ho
menagem ,ao encontrar-se com seus
honrados ,e venerandos prOjlenitores
que obrccorcm seu estremecido filho
numa siocéra e expcntenec demon;
trorõo de �el!timentos filiais'-

E�sa siqnificotivCl homenagem ao

ilm:tre Interventor Federal causou

_profundo impressão ás pessoas que
a assistiram _ São progenitores do
Dr. Udo Dee�e o sr ,Caetano Deeke
e Da. Rosa lia Deeke.

Hoje á noite, CI1m inicio ás 20,30
horas, terá lugar no Teatro Carlos
Gomes a festival de arte em home
nagem ao Exmo. Snr. Interventor
Dr, Udo Deeke e sua ilustre comiti
vo, constando o programa de con

certo musical pela orquestra sinfo
nica, da Sociedade Dramatica Musi
cai "Carlos Gómes" e um magnifi,
co recital de canto da insigne e ta

r'
A CARAVANA INTERY-ENTO- lentosa cantora patricia Nazir
RIAL Mansur.

IA comitiva do Snr. Interventor
O BANQUETE DE AMANHÃ Nr

Udo
.

Deeke está assim constituída: CARLOS GOMES

Dr. Leoberto Leal, Secretario da A- Oferecido pela Prefeitura Munic
gricultura e senhora; Dr., Gustavo pai, recliser-se-é

am,cnhã,. a,
o meio

f'Neves, .Secreturio da Justica e se- dia, nos salões de festas do Teatro NUREMBERG, 27 t United I O
n .11 o r a; O r. J � á o

I
Carlos Gomes, um grand� banquete ' .. . secretario geral do Tribunal Mif;t,,,

Dav;�. Fe,rreiro, "Lima,' Sec,retaria -do em homenagem ao digno" governante 'II i de Nuremberg enunciou hoje, que to

Fazenda e senhora; Dr, llmor Correc do Estadó, participando do agope
'

' ' do aquele que, prematuramente, pu

-e senha,; Comandante do Base Aé a sua comitiva, autoridades civis e' Diretor: HONORATO TOMELlN _ "O'rgáo dos Diários Associados) bliccr ou provocar a publiccçõo d�

neir,as e

senhor,a;
Co,mandante da,

14 m,ilitares locais e figuras repr,esenta- j Telefones: Direçâo e Gerencio, 1092 _ Redação: _ 1391 �ortes das .d�cisêes da C�rt� q,uenas e senhora; Comandante do 14 tivas da nossa sociedade e classes ANO IV _ CA1XA POSTAL 38 NUMERO 761 fulga as crurnnnsos de guerro no-

B, C, e se,nhoro; secreta�io, da In,- conservadoras. • STA. CATARINA _ BLUMENAU: Sábado, 23 de Setembro d� 19 ..

61 �istas, "corre' o grave risco de Ser

terventoria; Ajudante de Ordens da
" ,-��.,.,._ Julgado pelo mesmo Tribuno! ou ou

Interventoria; .um fotografo e um
�':"'i,L., - ',.'-

' tros eutoridcdes miitores norte ame-

!���:I;S:�e::r ��a�hã;' !�r�et:�:� As OpOSI·ÇOAl\j�S esta
AI

oco'. - con·"sftl-as; rican�s",__

,

----

� .

parte no banquete no Teatro Carlos M!, \! = 1li
CHEGA

I
HOJE O ,!l��i.:lADEIROGomes, o dr. Lucia Correo, Secre U iII I EDUARDO GOMt;:,

ta rio do Seg ura nça Publico e Dr.
Heitor Blum, Dretor Geral cio Depor ' I RI0,.27 (Meridionall - O Bri

�::�::; ::::::: �O:E da gravidade da situ a ç ã o,��:�:mEt';lj,�,Es�=:�:�K,:o�t�:NAGEM
---------

o SR. RAUL PILLA NÃO ACREDITA QUE A U, D. N. VENHA A solve tudo. Para que tenha eflcien-. DEMITrU-SE O INTERVENTOR DO
COLABORAR COM O GOVERNO cio ,é preciso um govNno capaz de I PARANA'

interpreta-lo, devidamente e dar-lhe I RIO 27 (MeridionaP - O inter
POR1't> ALEGRE, 27 (Meridional) uma obsessão pela promulgação da vida. Isso era esperado com a cha ventor do Paraná enviou uma carta

o deputado �aul Pila ouvido pela Carta Magna" Na ultima fase os tra moda coalisão, Esta esperança po I ao presidente Outra der,�;tindo-5e
reportagem, disse que a "promulga- balhos da Constituinte foram opres

'

rem, si não está morto sofreu gron em ccrcter irrevoç.ovel.
çóo da Constituição produziu ver- sodas, por isso muitos pontos do es de quéda.,. A situação politica pre

\
------- -----

dodeiro desafogo; contribuindo para tctuto foram prejudicados, Os ter sentemente é obscura. Nõo pode-se A LEI DOS LUCROS E' DE Dlfl-
diminuir a intranquilidade geral an mos do

se,
u texto entretanto já é: rever,

o desenvolvimento dos ultimas I' CIL EXECUÇÃO
:teriormente acentuada. Havia quase alguma coisa, Mos nem por isso re fatos politicos. A minha' impressão

I
..

'

'. ,'no entanto, é que (iS oposçães ada, PORTO AlEGRE, 27 (Meridiana II

OIC,lada a 'C.,,'"otat:-a-o
I tará!! � �olitica de critica construti

-:-,
O ,sr. RO.l.lf Pilla, na. �ua _entre,-

,

" ," �' I 1'0, prinCIpalmente CI U. D, N, u,VIsto a reSpEEta da portlClpaçaa d,l,

I
uma vez que não creio que venha ela operarias nc,s luctos dos empre!:'·'lS,

da controversllla ·Ital� iugoslav �"coloborar com o 90verno, As opa disse que trota-se de um dispositivo
,

'

� ..._ a siçães teem o consdencio de que o constituc:iona Ide difíc.iI execuçõo e

-

'

situação é de extrema gravidade cm requer umo rei ordinario Que dev",
A COMISSAO POLITICA DO TRATADO DE PAZ DA ITALlA VOTARA II que atravessa o país". ser feito com muito cuídm:lo,

O ESTATUTO DO TERRITORIO DE TRIESTE

PARIS, 27 lUnited - R. H. fronteiras. Tombem será votado o

�
.. "'"

SCK:ORT) - Em virtude ?� insis e't.atuto do futuro territorio livre de

urgllJaot�n:,a dos

der�g,a_d,os "d� .

Unloo, So- i Tneste, recomendado pelos iuatro I

'vletlca, a Comlssao Politica para a arandes. Existe o proposta, que se

'. rá debatida hoje, no sentido de li
Irolia do tratada de paz resolveu,

I
mito r-se em dez minutos na primeiro (

hoje, decidir iniciar a votação a vez e cinco minutos na segunda, D CONTINUAM NO IMPASSE OS ES TENDIMENTOS PARA A REMODE-
partir de amanhã, sobre a contro- tempo de cada orador que deverá LAçÃO MINI STERIAL
versia ítalo-iugoslavo sobre as suas expor os po�tos de vista�

j:1i'j,�CiJi�J-;�;
Entre as mais calorosas e enhl-:

siasticos manifestações de simpatia e i
jubilo o populoçãG blumenauense re,
cebeu ontem S . Excia. o Snr. In- r
terventor Federal .0 Estado, Dr. Udo!
Deeke, que veia Q esta cidade á! Constituirão um acontecimento d

convite da Prefeitura Municipal e! relevonte expressão politica os bri
-do Diretoria do 1', S, D. Cerca, Ihontes homenagens que a populaçf
das 11,30 horas era grande a massa ide !toupava Seca prestará haja ,

de populares e grupos escalares que' 5" Excia. o sr. Interventor Fede
estacionadas defronte a Prefeitura rol ,per ocasião dCl sua visito éque-:
Municipal, ag'Jardavam a chegada le suburbio, onde lhe será oferecido
da comitiva interventorial. um banqu"'te
Viajando em outomovel, o ilustre

governante e sua caravana, ao che
gar em frente, ao Paço Municipal, fo
rem vivamente adornados pela nu

merosa assistencia. Recebido pelo sr

Prefeito Germano Beduschi, após os

npresentcções de estilo, o sr. In
terventor' Udo Oeeke esteve alguns
instantes no gabinete do goverriador
da cidade donde dirigiu-se logo após
para a resHencia de seu irmão sr.

Axel Deekc, á rua 7 de Setembro
onde ficou hospedado em companhia
ile suo exma. esposo.

perigo ímed iotc
�-

de guerra

O FESTIVAL DE ARTE HOJE A
NOITE NO TEATRO CARLOS
GOMES

RADJO DE MOSCOU CONDEN,� AS INFLUENCIAS DOS AVEN- clcrcções de seis congressitas ameri
TUREIROS MILITARES E POLlTICOS QUE FALAM NA canos que excursionaram ao Japão

NOVA GU ERRA ou os discursos de personalidades,

LONDRES, ,26 (UnitedJ - A ro- ! mais conhecidos, para formar-se u

dia de Moscou incluiu o influencia" ma ideia de quem Stalin tinha em

do almirante Willionl e do senador! mente",
Roberto Taft entre os aventureiros!
militares-politicas que falam na no I LONDRES,.25 (United) - O ga·
vo guérra .cos quais Si rlin refe-. binete ingle� reuniu-se hoje e possi
riu-s.e na entrevista ao jornalista' velmenre discutiu o declaração de

, britanico Worth. Declarou a smissorc Stalin de que não ila perigo imedia
,: que "basta relembrar as bravatas es

,

to de guérro .Os ministros ouviram

: frondosas de Halsey e os disc-rrsos o sr, Bevin sobre o progrésso da
: eleitorcis de Taft, as revoltunte.s de Conferencio da Paz,

OS JORNALISTAS PROIBIDOS DE PUBLICAR AS DECISõES DA

CORTE DE NUREMBERG

27 (United { - O
I julga

OS crimino,sos de guerra O!!zl'

Tribunol Militor Internacional que tas ordenou hoje que a Corte ó

Nuremberg seja aberta a todos os

,fotografas e ccmeran no dia da lei
tum do sentença dos reus nazistas
na segundo ou terço-feira.

NUREMBERG,
Morecbalissimo ST A L I H

1
A VISITA DO DR, UOO DEEKE
AO DISTRITO DE RIO DO
TESTO

•

surprezas
De acordo com o programa de

r"c""cão e homenagens ao ilustre
chefe do executivo estadual, S, Ex
.cio. esteve ontem o tarde em visita
ao Distrito de Rio do Testo, onde a

pODulação local tributou 00 eminente
estadista as mais efusivas e cari-

Auxilia.r de Escritório
RIO ,27 (Meridional) - Segundo credenciaria o estabelecer entendi�

informa um matutino, não ha novida mentos com os demais proceres. A·
des sobre a anunciada reorganização dianta que o sr, Valadores mar·

tem-se voluntariamente em seguncl;;
ministerial. Acrescento que os lideres plano, Oi:;; que não passarõo, m!.li

políticos continuam em confab-ura- tas noras sem que registrem-se nc

ções e que o sr, Nereu Ramos está vidodes altamente interessante.

nhasos monifestacões de solidori"do
dé e' simpatia, Nessa' ocasião foi o
ferecida 00 Dr, Udo Deeke uma

cl1urrascada no Grupo Escolar "To-Isé Bonifácio", em que, participaram Com noções de contabilidade, boa caligrafia, datilografo, encan

o comitiva interventorial, a�torida-; tra colocação bem remunerada. Dá-se preferencia a pessoa que já te
des municipais ,distritais e grande' nha prática do ramo de transporte. Os 'candidatos queiram dirigir-se 'á
,numero de pessoas. J caixa n. 38, de!;te jornal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Iecnfc 1 de Comercio
do Paraná j

E�cola
ilemington

iEX,fAcutDADE DE COMÉRClO DO I'ARANÁl
fiSCAliZADA PELO GOVERNO FED�RAL

[,co Cç.<,.,',,·,:,�,:or F.roGi] 1,0, i ,6 -'-� hY,e II�L <- Curitiba •.

::}re�cr, Lr. LUiZ .A.f<iC;"'-,_ C/\LDER.AP.1
"
__ .. F"-- :'t:iv\!-E>TtT.;J\TO e IN I rR�d\TO

C,;i'�CJS
oi �\�; :���U__ CU::lr::::o-L.i'(rC':. :=-- ,,_ i\ux!.liar de f�.jmjnistr.JcÕt

.
_- DG�jloçraf"J e t:3t�nC'-;rcfla

ful�:: -G;\JPt·�/\S- t _i<OTUF'J-l . .6.-.s. �-,::í-= Grnbos os �eX05 1.

__________}_;_�I_O_S_r_�\_.u_i�_C_'�__G_e__D_O_ri_k_'�_í�__,f_iJ_-_� E_-�_t_21_!Q_g_r_Of_"_J II._,

Peçam prcq:·,o,t'13

OURIV'ES RIA
ILLERDlt"lG
Rua 15 de Novembro; 1 ,340

Liquido á preços reduaidissimos o seu estoque de artefatos de
couro. f.coho ée receber novo sortimento de relagias pore senhoras e

/'(Gvof!1eirQs. Tem sempre novidades em objétos para presentes em ouro,

p;,utCi, etc .. �

ÃLiAi'iCAS DE TODOS OS TIPOS -- Oficin4l própria I
.' . . 4.

Emp� êsa Intermediaria de M. L Araujo I·
TrTULOs

(l\1ATRIZ EM FLORIA'NO'POLíS)

,. NATURALIZAÇõESDECLARATO'RIOs
Encarrega-'e ie ii ua.squer asaúnto, junto ás re

pavtíções públicas de Blumenau, F�!JrianójJflis, Rio de

Jaaeiro, São Paulo e Porto A'égre - Assistencra técnica
.

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAJAl':
Rua 15 de Novembro n? 415 _ 20 andar - sala 1

I AHos J'"A . C apital ' ) -- B L U iH E NAU

f
#':41Gõ". ",,,",,,,.,,-! " .1.' ......··5..,·__ ''1' 1", ""'

LCOLU
i CIA. NACIONAL �;; SEGURe.:; DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

I
.' .

IA
j Séde Social: .Av. }.!mironte

� Agente nô Estado de Santa Catarina:

�

81 RIOBcrrcso

J O Ã O P O R T O

Rua 15 de Novembro, 1371

FOGO -- TRANSPORTES -- ACIDENTE;;

Rrsponsnbilidcde Civil Omnibus

(Transeuntes e Transportados)
I!ILID ms:

Dr. (iebhardt H remada
(das Faculdades de Viena� Aus trio e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospí tal Santo Catarina
Afta cirurgia, operação do bacio, estomogo, vias biliares, utéro,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras. Cirurqin-plcsticc-
coSmética.

Consultas no Hospital: das 9 as 11 e das 15 as 17 horas
BLUMENAU: -'- "Hospit 01 Santa Catarina" --

CURSOS

l;iterncto- �_ S€rni-Extern�:lt;) e Externa�o

Primário, Pré-Gino::iol - Ginos'ol Cientifico -

admissão en1 de::::'2rr:cro 8 _
_fevereiro

Aujas DIU?i-LA.S- -e rJOTURNAS

Precisa-."" de 1Ima Dotilograf!l-Correspondente.
Cartas d� praprio plInÍ)u para R. F, A Naçõo

jPrefeUUl'3 Muni�ipal de BlluJ:3enzu

PIRT.ARIA DO DlA 10 DE SETEM-, o, C<.'l br-cde com {'

a. 'ligo 157 do

I SR ODE 1946 Dei 'eto lei n lU'J do; ;_!! óe Ou-
O Prefeito Municipal de Blume- lubro de t9.1;.

nau Resolve , A Horaei linhares Schmidt, ncu-

I ALTERAR: pente do cargo de Prciessnr N50
De acorda com o crt . 141 do De- Titulado ,padrão R, I'xt'lFJ, quando

ereto-lei n. 700, de 28 de Outubro iogar, do Quadro Un':J do Mül,id-
de 1942, pio � Es"da mista "Anita Goribokie"
A Escala de Fénas dos funcioná- de Ribeirão ltoupcvc, no drstrito do

rios desta Prefeiturc, na porte que Séde) de trinta GO) dias, com V'.�

se refere ao Escriturário interino, cimente integral, a c n: 1r do dia 6

padrão H, Annemarie Techentin que do corrente mes e ano.

; por conveniencia do serviço, deverá' GERM.�t"O BERU:''';;41,
gozá-las no mes de novembro. Prefeito Muni:i) li"

que a nicotino é um veneno
GERMANO BEDUSCHI _

dos mais violentos; : que uma
Prefeito 'Aunicip'll

gota dessa substcncin no olho �
dum gato mata-o instantanea- �IRrARIA 00 DIA l':' DE SETEM:
mente. .1 GRO DE 1446

...
. 'O PrefclI'c MlIOIe,pll de Blume-

��e o povo. �o mun_do m�is .su nau Rcs�;vc _

leIto ao albinismo soo os indios CQt�\.. '1;1" Ei' LlCEt.ÇA:
de San Blaz, no Panamá cen-! L'e OCQ",);) CCI[ll c a'i:. 155, letra
trai, onde a percentagem de 01' _

binos é de' sete por mil.

que, se a homem pudesse ser

espremido como um limão, de
dentro dele sairiam nada menos

de 50 litros de líquidas.

2.

3.

Sabado, 28 de Setem'- de 19%

Dr. Ayres 6(l:n�alves
ADVOGADO

Rua 15 de Novembro nO 415

20 andar - Sa'a 1

(Edifício "A Capital")

o Dr. Fa usto Brasil
que todo norte-americano que
se preza faz questão de encon

.

'

trar no sua arvore genea!o-I Clinioo e Pediatra do Hospital Santa Terezinha de Erechim, Ria

gica, um antepossodo entre os, Grande do Sul, avisa a' distinta população blumenauense que brevemente

103 emigrados que .aportaram abrirá seu- consultoria nésta cidade.
no Novo Mundo no ate "May- ClINICA GERAL DE CRIANÇAS E ADULlOS
flowe r", em 1620.

��:e�� ;;:!a��":s::p;:��� p�1Venõe"se um terreno
dres na. pavimentação das ruas. :

a pr�ços das suas principais po I VENDE-Sl'i UM TERRENO A POUCOS MINUTOS DO CENTRO

vo?çoes;- e qu: 50 600 on�5 de
DA CiDADE, sito á rua Paraíba, com duas frentes, sendo. uma de, 18

pOIS da fundaçaa de Roma e que j metros e a outra de 40 metros, proprio para casa de moradia - PREÇO
se procedeu. 00 calçamento das DE OCASIÃO. _ A tratar na rua 15 de Novembro, n. 1436, ou pelo,
ruas da ccpircl da Grande lm- telefone 1423. . �j
pério.
Que a homossexualidade tem si

:00., �;��i�:��oc��:en:����toe �;I'Marc,ene.íros, Carp.lin··tor concomitante, ou precursor, ..

da quéda dum país; mos qUG:, teliros Pedreirosno entanto !).á provas irrefutá I .

a. . ,
.

veis da sua existencia em lugalres em que a civili%acão
nunca penetrou nas regiões mais
opostas, do mundo, sendo até,
em diversos povos, uma insti

tuição social tã., reconhecida

5.

6.

I
I·

como o coscmento.

"

--��--�-------------------�--�-------
I Comemorou seu o"iY;?�sQrio G '7
I do corrente a gentil senhorita Ma-

rm'a'nn
'tilde Heiden, di!étc! filha do sr .

'. '.

'.
.

'João He;d�n, concejtu�do ccmerci
,

ante no bairro do Gcrcia ,

.

1
r I DOMINGO ãs 4,30 e 8,15

CIRURGIÃO-DEN.TISTA
.

IVO t UIZ CASTRO
..

Margaret O'Brien "a nova namoradinha do Brasil"... José Iturbi

S
.

"
I1l:c.or,r,..e hoje o data not"lici" ,b "o maior pianista da atualidade".,. Jimmy Durante "o gozado" .. , June

RA. tO X
I �"�:;;�a !:�e;t�i%d,����O, auxiliar das Allison, Hugo Herber,;JJSI�:ep�;A u�lr����"de encantos.

" I

I
Produzido por Pasternack, o responsavel por flms como: "Sete

.

.. r' d R d' f ri
,.

I 'd'
- CONSO'RCIO Noivas", "A Filhà do Comandante" "Canção da Russia", etc. - MU-

ESl'eclC' "'a, e em a logra las ,entelrlOS para quo quer exame me ICO
SICA PARA MILHÕES", a filme que tem musico e romance para mi-

Rua Ihusque sln -------- Talefcne 1 2 O

31 ENLACE RUSS! A d Ih-C STRO Ihões. .. musico apaixonante e romance encantador pera to os os o os

e todos as caracões !

C 1 p "
. p.. Q"""'thenon. Na residencia dos Dais ria nO;"1J Preços de' costume.'

.. O eglo - J,. •
á rua Mnas Ge�ais, r�alim�se f,";e:i----- ------------------------�

O F I C I A L I Z A D O dvil .

e reliqiosomente, o ('n!o<:e ,;;�
trl'moMf' I d 1'1 C' "'1 parte d.a noiva o sr. Newton. Russi,'

R!i3 Comendador Araújo. 176 - Fone 1192 _ Cllritiba . "IJ a gen!. �",n��lfIta .'hza

O"ptor' _ Dr LUIZ ANI8AL CALDEP�A�.í Russi ,f;!lm do sr. Delérb R"Sé: e
srta. Venina Castro sr. Ary Ozol e

Do. Duk", C. '?u'isi; com o di,tinto senhora Realisa-se hoje o conôórclo do es-

Exame de' j"w,m Arh!r Castro, filho da sou A cerimonia civil realisar-se-á ás timado jovem Paulo K!o"flfel, fun-

doso Capitão, Eudides de C",trr> e 18 horas na residenda da noiva, ser' cionário do Cartódo do Tabelião Os
é,,!'l� l·,f.��r:., 11 r:'l'tm" ",,"''). vindo como p�Grinhos por parte, woldo Nóbrega, e filho do sr. C�rlos

Sf'XOS Pe(am prospecto; 50 funcionário .da firma' madeireira do noivo o sr. J050 Machado e se-

Kloepfel. com o gentil senhorita
_I--:_c_rn_._(]_rn_._rr_.�__,,_:5 � �_________ k"f�1:,:L_.�,. ,- C�'���,,4';'" !� �,.I..� __ lch'l. nhora� sr. Odilon Castro e srta.

Bar'n; Ren�ux S. A. A cerimonia Nina Clemente e por porte da noi Waldemira Correia d;í�ta filh'l da

D
.. �ttIÓg.,,-r{Jta·C6rl'e� Ponden.te que terá Iuaor na Matri".';:; 5 ho- va o sr. José Rebello e senhora, exmo. srau Vva. Ra. Mario Cor-

<.;# ras da tarde,_será paraninfada por. sr. Afonso Alves e Eugenio Santinho. reia .

. A���jo' e 'Edaê ;;�;anc�!�;,,�;� '��1: tm:o�o�:;��:!a;õu!:n�:smoap::;:snt�� Aos jovens nubentes apresencamo$
Ras5 e srta. Clotilde Silveira e par perel1es renhiras. efusivas felicitações.

----�-- ----------

'SOCIAõIS
I ANIVERSARIOS

I
I

INGO KILlAN '1 gria!

Festejou ia 25 ultima seu anive� I
sorio natalicio o estimado jovem lnga
Kilion, filha do sr, Frederico kilian,

'II
residente nesta cidade.

Srta. MAT!LDE HEmEN

Precisam-se. Paga-se bem. Rua 15 de Novembro, 760

Informações na "CONCISA",

CIRE BU c
DOMINGO ás 2 horas da tarde
Victor McLaglen - Chester Morris e Jean Rogers, em:

"O TERRIVEL DON JUAN"
Grandes astros n'um filme que é um ceu li divertimento e ale
- Uma comedia que lhe arrancará as melhores gargalhadas!
Acomp. Compl , Nacional.
Domingo ás 2 horas: - Mais a continuação da super serie:

"A DEUSA DE JOBA'

SABADO ás 8,15
Hedy Lamarr - William Povel e James Graig em:

"UM RIVAL NAS ALTURAS"
O marido era astranomo ! A esposa era... "astronomica"L.. e

então ocanteceram muitas coisas que este filme conta com muita graça,
malicia e elegancia!

.

Acomp. Complemento nacional e Fax Jornal.

Preços de costume.

ENLACE KLOEPFEL-CORREIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NAÇÃO Sáb-odl;}. 28 de Setem ,

----------------�----

rles ,� i
VASTO E FLAMENGO EMPREGAR- . mais dois pontinhos que muito lhes � I,SE-ÃO A FUNDO PELA CON- valerão paro consolidar a sua eles- �.

�QUISTA DA VITORIA I. sificoçêo como ponteiro sem derro- "
•

�. �
No campo da Rua das Palmeira! ,�lt.ia de Segur;,; s Gea

r .

�.

será trcvudc amonl"i á tarde uma I Vencedores que sejam r estarão

.,:dos mais palpitantes partidos ãe fu com o ceptro nos mãos. Com quatro
tebol da Segunda Divisão, quando, pontos de vantagem sobre os demais ;' . p�tal i�Jt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.000.000,00
G. D. Vasto Verde vs. C. R. tia: concorrentes. somente por muito pe fi '.':",ervf.'; 30.000.000,00
mE'"l'lo" estnrõo em ação pela con- 50 deixc-lo-õe fugir.

\ I,' V
t.�:!s:: ;: ;�tr�::t:eo���peão elebe

Poro o Vasto Verde o tarefa se J��c;iil1� : F020,-.,·,= Tr� RS�, O rt, s '�.;Como se sobe, ambos são os mais rá mais im'portante porque ela po- � = r I'
corodos poro tal obtenção, pois os 'derá melhorar de maneira mais B
mesmos com os seus conjuntos in auspiciosa a colocação própria e das Agen;<" Gerais: qCH\VADERER & C:;A. LTDA.

I'tegrodos por elementos capazes de demais clubes que tem sido vencidos RUGi :3 de Novembro N0 679 CaÍlm l'ostol, 79

__

'

!evorem ao local deito pugno uma pelos rubro-negros. insp. geral para os Estados do Paraná e Santa Catarina: PLINID COUTO
numeroso ossistencio, estão em con

dições de fazerem da praça de es- Tudo faz crer que o jogo de a-! -=-",��" ,"'�__ um _ "''''��'''?'''''l;=.c7'C'''?=)

portes do Palmeiras, o ponto de Q- manhã será disPduta'do palma a po!-; TEREMOS MAIS UM DOMINGO íutÚlO1 da Primeira Divisão, uma lctfi paro membro da êo"seE;;;-�j"
trccêo dos cficioncdos do .futebel. mo e os conten ores se em�reg?rao •

EM BRANCO ! �z que até hoje nada scbemos 50' cional de Desportos foi trcnsmitidcris ropnzes da Ruo Minas Gerais, Il fundo para surpreender nao 50 os
.

I' I I b e seguinte telegrama: "Em nome da
'detep.tores do melhor colecccãe da seus fans como aos proprios cd Segundo tudo indico, 'o proxirno :,,�e, un;, possrve Jogo pe os cu es

Ligo Blumencuense e meu proprin
tabela, irão á luta para colherem versarias. domingo será ainda em b��nc� 1= !Oc�'.':ce mesmo Que estornos fadados venho trazer grande desportista vi-
__�----� � �-----------M------------------------- brantes saudações sua nomeação p�passar uma temporada sem que -

?s [aja dado o prnser da cssistir- ro ��nsaClho N�cio��i De,�pol'tos. Se

'QS uma boa partida entre clubes, bostião :uz reSiGOnte. '

I 7 - Publicar que este LIga recebeuevidencia,
O 1,1 LI

,-

"

. do sr, dr, Luiz Gcloti o seguinte'
,

.
P" ico mumenouense que 10 telegrama: "Muito grato bons crni-

-"'fi'" t!" f,.tebol o seu passa te!:,
. nos liga Blumenauense Desportos gen

, " ..... n.-ln "li "e rectiznm nnrfidns i tilezo felicit<'ciías or. Afetuo50 aba
h"";tl!(l�1 Q fazer dos tardes nos'

co Luiz GGII�tti, ,;
.� ,cnsocêio, não nade sunortor sem I >

8- Avisar QOS fií,odos que esta
,�-·tpstos, nor m,,;� temno esta si- I Liga não mais aceitará declarações
· ...cá". Cl"? lhe é imon"t� por cul-I'atestados ou equivalentes, em 'ltl-

n50 «,!,emn, rle nuem , peis que não satisfaçam as cxiqen
Oe;. nnc;",,� (,H'E'�i05 ,levem =er m"i..; cios de orcxe ,

--�J."('i,,n. ,..-e <N," tNcefbro<, eh" DEPARTAMENTO ATLE'T!CO
"-I!'es ""nrh,nid.. tI",. "",,, Jivrnr_<!;! 9 - Al+ercr a Tnbelc Oficia! do
.

� .,..,..,,,tnn:" ''''1 Q!!e vivem as cdeto Campeonato de Basquete Ball e
.� u�"cnci"t;o.,", Vortey lhH, em razõo da reolizo-

1 P�!ic:nft1'H' ro;n'On () o"r....J; e-" rnre , 0:;:0 t::Bo do Campeonato Estarloal de À;

; 7't"��te r,oln ,(rrh"..., �e ,...r,,:,.. ou tl"t3� �.etismt» em Florionopclis .ern dct-:r
I ;"11�e coincir'e com a de joqos d�I "...1C'""�'�f",>;:;: �.n. ... c:.t"or..:;; ("f',tI': ...... J. ... -(:_ n,! ("tu ,

,
1-,,,, clp;��", ,l� ��-M " RI ..�n�n" O" 3""!l!!ct e Vofley, e nos quais fiqu

; ht:t!' p.,.��j ....p(;': :,-,�� ...... ,.,� ... c:: ,.I"" ..... ro __,,� ,lp!
:!'lm ?tfet�s narHcipor;tes nos dUGC-

.... !"l'!"0("'... r -sen-cr-fio ans e:;:flp.(:tn"�r�c:.
� mod':didodes Ge' desporto:

L
C O IIP 1\ N IILi N te 10 N A L DE SE G UR OS, D E V I il fi

/;·::::;:"·:·:,::;::I::;::::l:�:

:r��i.�

LANCEMOS um olhar sôbre as casas que
formam um bairro re"idenchl. A impressão
é que a vida alí transcorre -serena e sem

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

criança' fdizes hoj�, todas terão a possibilidac
de de uma educação adequada, que lhes ga,
la �ta .um fu uro feliz? A,resposta é simples.
O st'guro de vida é o guardião do lar, o sus-

1 entáculo da coesão da .família. Para a reali
zação do seu seguro de vida escolha um3 Com.

panhia que lhe ofereça todas as garantias mo·

rais e financeiras. Nê,te caso está a' "SÃO
PAULO". uma Companhia genuinamente bIa.
sile'ra, fundada em 1920, e que protege, com

�uas apóiices, milhares de famílias espalhadas

d
",;<o

SÉDE

60-45

(C:1n�'inHC; no r.rl)�imo n'.!merl))
t,iO!TADAI SENS�C!OH��,L OL!�,,\

- PICO E A!MO"E' -f'RELlARÃO
P.OJE A' NOtTE

Ferir-se-é nOfc á jj'J;t�. no GL!�dn:E
ih.'�r:iinotJr: do E':;:tad;o d,::;' Gre�';i} Es
DO!"\'11:o Olirnnico Ur.�3 das mais !:'.;'!�

A' LIGA BLUMENAUENSF.
reunião

Â ,,��,. ..... �il')+ �"l r-d;'lo
pp'!"prra e- It ... t..,�;., D'1r::; C;" r: tOJ:; (I'l
"'''ri':r e 2C-9-46í pera Vera Cruz

:�k5mo e ardor.
O 0u;:1renfo do

sem fovor um dos
O!in,:+:o q�le Ó
m:.:'i·r:rcs (C'��!I!:

no homegc!lco q!!�d:-") eb A::noré t;::�E. C.
?rl�'�r5n:-�� a c�t�f�n, ,:-r:�n:",:,:: t:e stJr�r2

3 - Conce�l"lr (J nnt!"J ee 29 do znde-b hcrja visto o dtt!no ft:;tu
Cl'rrente 00 Guor,"i F. C. p'arn: destes frente ao pos�·G:,;te !p:r.:.u:go;
reafi:.:or ll"t!tl DC!rt;r!':] 12rrti ... t"<':IJ. P"t'j

I da ltcüPC'fQ.
I I r ' .' ,

I seu corn,...n. com o
_

"'m'" ��a",Hp!", F ._crn c-:; sens (j!J'Jd"r-os pn:::':Qrq_:?�-::$l-

I c. '. rfp. ft!'l';n!_ ..

e�(; .. ;t..,t\r!",_�� a nece<:' mos, aw.bDs [1rin��EEo o� en�.;i�:;:'3:
I
�nrur ftrc ... rn n F. C n I deste ramo cfe e=-0cde cem Icg..!o:.a �

4 Pubficor Que roeJa Rer.nJqrõ-- �ietrizc!;tE's. Lrrf"r.s e:-n fc:;:ka e fj

n 04 ' L .J L f' J! oro dos ci'isputantes,
• 4' .. OE'!Q (I'1rrt. '... nemc'Jno (l

!:nr. 8eniomim tl,{"'rflorH.., 00"'" r-

--------

------_----
CtT'''O ri.. Secrptorio d J. t n:-: OlíMPICO E A!MORE' SE�AO OS

a Im" _"c
ADVE"!S,�.RIOS DE WO!..LEY
PA�A AMANHÃ

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um
Agente desta Companhia e consinta em estud"r
com êle a realização do seu seguro de v:da,
certo de que temos a apólice que lhe convém·

5 - Publicar que por motivo do

I eleicãa do exmo, sr dr, Nereu Ro AmatihE; pera m-onhã os odetos âJ
mos para o cargo de vlce-pres.dente Wolley FedI terão e!!sejo de o::>r,z'ola Republica, esta Liga t,ronsmitiu' dar uma partida que promete SEr
lhe em 20 ÓO C'lrrante, o seguinte renhida pelas possibilidades que re�

Dr. José
Dr,

�elearam!l: II A LiQG B!umen!Juen�e hem os (iue nela tomarão parte ati
"e Des')artos pede venia fazer cne ya,

"ler voc:cnda �ron"'e jflt..ifn munóo j Trato·::e do primeiro iog.o em di!
.lpcl1ortivo zona suo ,uri�dicão DPb puta de certrlme oficio! do C'J,r:?>1

"'.cfon-:o com nEle vOsl:"en .... ;n t..,...,to kt'i te anoJ cnntroJod.J peID Departamenrc
-Ionda re"ublica cnrn'lnr1o '!edic(!�ã'l Atlerico da Liga Bh:meroauense E

��forcn !:nrtl O""" vor,sPf'u:in t'3ntn oi"! Desportos,: rançando em 1;;:iO �- �

�t.., intc1iop�rin e- cu!toro br!ndou forte::: e aclextíadas equipe:; do G�-=
170S50 caro Brnd' na crmfe("r;Q carta mÍD _ Esçortivo Olimpico '15. Aji1�cri
"'''I:'rono e reconhedmento oe um DOS Esporte Clube .

. ..try r'� h.t..,.c f"'l:--;l fi.", f�!tl�r() C'l,;a i O IOC'J"í poro esta releja �e!'-3 ,'1

."� ",,,õ. -l"doso pt Seha�tlõo CrlIZ 'concha elo Estadia do G, E. Oli",
"residente". ! pico,
5 - Tombem per moti'\fo ttn nn.· t Reino grande entuStGsmo c int�-

meação do exmo . sr, dr, Luiz Go- resse- "m torno deste encontro

"

R. U A 1 5 D E N O V E M B R O N.o 3 3 O SÃO PAULO
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Intusiastica campanha dos estudantes de Cu r i ti b a
PROSSEGUE o COMBATE CONnA A CARESTIA DE V r D A

ICURiTIBA,25 iMeridional I -O lanças e constatando sérios irreglllo,A .indi ....�I';;O deLu.zCa"loQ Prb§lIPt!:».s
".',Qv;rr.e!1to dos univarsitcrios contra ridodes. Os estudantes iniciorcm ca ] A &1lIIiIor"3Ao ... iOJI tlt. u,1IIio-

<I c,Ir�,tía de vida plossegue entusias 'lenda pub-lica de grande partida de I
,

: icornente Comissões de estudantes !l%eite comestível redundando IID boi ENCONTROU RESISTENCIA

: -crcorrcm o comércio, aferindo" ba,' xa do' produto.
'

DA PARTE DAS FORÇAS DEMOCRA'-

RIO, Z6 (Meridional I - O sr,

Àgomenon Mogolbões ouvido por u�

vespertlno, ha tempos, sugeriu o

entrega da pasta do Trabalho 00

sr . Luiz Carlos Prestes. A suges
ião encontrou o maior resistencia de

ccs , O "Diõrio do Noite" realisou
;no enquéte entre verios g'eneraÍs

propósito da sugestão da sr, Agame
nen Magalhães. Os generais Gois
Monteiro e Zenobio Costa, os primei

u I tOS ouvidos ,manifestaram-se inteira
Q mente controrios á sugestão.

TICAS

a

A sucessão presidencial agita os

politicos
•O:retor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diórios Associados)

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

ANO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO, 761

STA: 'CATARINA - BLUMENAU, Sáb-ado, 28 de Setembro de 1946 todos as forças politicas democroti
meios cearenses

II t
,. Acho-se aberta a matriCUla para

RIO, 26 (Meridionall Enquan O curso de Pilotagem aérea, sob re

to oU. O. N. ccnvocn as suas en gime de subvenção .devendo os in
tidcdcs dirigentes e estuda o caminho tetessados preeencher os seguintes
mais proprio paro o politica no futu requisitos:
ro o generol Dutra prctela a rema- �) ser brasileiro nato e do sexo

delação ministerial e espera, segun masculino i
do diz um motiitino, que as udnis b) ter idade compreendida entre

tas 'ainda venham a fazer parte de 17 e 30 anos; por ocasião
seu governo. Tres pastos entre á do matricula;
U. 1). N. e o P. R. os quais são: c) possuir insrruçõo secundaria,
Agriéultura, Educação e Exterior. cabendo a preferencia aos que
Varias udnisres, entretanto, conside tenham o curso secundário com cidir-se havendo dois nomes em

rom sacrificada a hipótese do parti preto; perspectiva. Faustino de Albuquerque
do oceitor qualquer ministerio no dJ apresentar prove de quitação candidato do U. D. N., apoiada
governo Outra. Alguns admitem Que' com o, serviço militar de ccor pelo sr. Olavo de Oliveira, e o ge-
oU. O. N. ainda poderá cceitor e do com a legislacõo em vi- nerol Onofre Muniz, comandante da
/linda cutrçs são de parecer que

j
goro

-

1100. Região e passivei candidato da

aoontond� .0 p�sto da Fazendo, o
. Informaçães mais detalhados ala pimentelista do P. S. D. A-

obra adminIstratIva que oU. D. N. ! poderão ser obtidas no Secretaria firma-se jue, <:050 seja adotado a

poderia realizar fica ameaçada de deste Aéro Clube e com o lnstru- solução Faustino AlbuJuerque, a ter-
fracasso. fIr. ,ceira senatoria ficaria para o P.

. •

.1 i Blumenau, '23 de setembro de 1 s. D., que indcaric o sr . Mene%es
RIO, 26 (M�r�dlo�ol) -. O movi-I 1946. ,Pimentel ou o general Onofre Mu-

mento de ;onclhcaçao acciono! que I VICTOIt HERING - Pa.('ata niz ,

I
era tão combatido pelo P. S. O.,
passou a ser pelos mesmos defendi
do, inclusive pelo sr. Agomenon Ma-

'O' p'ar'3na" 'Inv di" Jo pe'ns gafanh tr. s galhões, que chegou co ponto de fa R R.:,I a ,'j
,

llJ ,o v .

':�:m��;;:a:�:�st:��t�sz: vi:�:r;:� egreS5oua oma
A VORACIDADE DOS INSE'TOS ri\OVOCARA' UMA CRISE ALI-! te ainda é que o sr. Maria Leite re:
i MENT ICIA . ,,�,� • .' I

velo que o generol Gois Monteiro O\;;;,�� D c�ntinua creden�iado para �c�ntinua
CURITIBA, 26 (MeridionoD - A agricultores sabre a maneiro de com çoo dos entendimentos politlcos. I

nuvem de' gafanhotos que invade a bate: a p.'aga, ao mesmo tempo que I -

,

Pnn:mó alcançou Mqrechol Mallet providencio sobre os recursos ma'
N

-

O TEM B r
c o sul do Estado, ameaçando ogo- teriois pere a extincão dos gofanho .

A. ASES JURIDfCAS A:

f!l, o município de Iroti, onde exis tos. Em virtude da- voracidade dos I· PROPOSTA AUSTRALIANA i

t,em 'culturas de batota. A Secretaria' insétos .prevê- se uma

<:rise,
afimen

I',
PARIS 27 (U .

�
,la Agriculturo está instruindo os ticia.

' ' nitedl - O delega
i

do da D. R. S. �. votou centro

-------------�-----------�:;;_.....;;;;::;;:
a proposta cusfrclicnc de crieeae ROMA 2 (U

",

".;�'�"l!I\.Jrl 'do Tribunal Europeu dos Direitos"do D' G
' 7, nitted) - O

sr'lcado
poro amanhã de manhã uma

" , e osperi recebeu 'o sr. Bononi. reunão dQ comissão encorregada dos

E t d t'
,'Homem, alegando Que a mesma não L- d d

S
que acaIKJ e regressar e Paris e trotados internacionais, durante o

,

'

�U ' an. eS Cen renses 'tinha bases jurídicas. que expoz 00 presidente da Conselho I qual O sr. Bononi fará umo eXj)osi-

d fda
atividade .da delegação. itoliona I �ão dos trabolhos da delegação -ita-

, "e enem cs interes . v E N D E _ S E
na ConferenCIO da Paz. FOI <:anva- hana na Conferencia de Paris.

d, I Uma Co�inhonete "Plymouth" p<I-':lO pOVO . ro 500 qUilos de carga, e uma Vi· &:!IC'DVIçOS 4. ER�OSI trola "Brunswick" com 14 dis<:os. ::iP iCJD.
' ,

� .w::.
FORTLEZA, Z7 (Merhlionall - milho 'c!lm o cofé torrado. A empre

I - Tratar no H.:Jtel Boa Vista. "�" ':.
"

,..

,..\;

?:me::���n��nt��n�su:�p���:!:: �� h:ve�� ��:::: d:ei:�a �:t�:1;::; DR. ARMINtO TAVARES Cru,zet1;o do Sul JLtda.
�"vo tendo consegllido opllrar a ve-, do depois de 5 de Outubro, nesta lAédico 8pecialista
mddode da, denuncia, contra uma em <:opitot quando deverão esgotor-se
J}rezo nova mOllgeira, que misturava os estoques existentes. Olhos, ouvidos, nariz e gorganta

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

.no novo ministerio. EDITAL

FORTALEZA, 27 (Meridional) -

Teve grande repercussão nesta capi
tal o notkio transmitida pela Meri
dional ó respeito dos proximas elei
çães do governo constitucional do
Ceará . O jornal "Unirerlo" publicou
sensaconal manchéte sobre o noti
cio, transcrevepdo os declarações dos
parlamentares cearenses. Os círculos
politicas desta capital, entretanto,
monteem-se extremamente reservo

dos e oguardam o resultado das de
marches que estáo sendo feitas na

Rio de Janeiro. oHje seguiu para
o Rio Q sr , Meneses Pimental, pres
dente da Comissão Executiva do P

S. D. local, afim di' conferencias
'com o Presidente da Republico. A

situaçõo parece estar prestes a de

A p?cificação nacional e
MINISTERIO DA AE'RONAUTICA
DIRETORIA DE AERONAU-

TICA CIVIL
· ... 4,."c:;;,.. ,:!i!�l
AE'RO CLUBE o::: BLUMENkll

o GENERAL GOlS MONTEIRO CONTINUARA' NOS

TOS POlíTICOS
ENTENOI.MEN· não cceitcrão nenhuma participoção

r
RiO, 26 (Meridiana! ( - Divulga

'." eue a C01!l!S,ÕO Executiva do U.
D. N, nâo jrá a atitude extrema

c as resnosrcs serão ouvidas nas re

uniões do Comissõo Executiva: os

m'ais são frequentes nesta fãse.
A U. D. N. pode considercr-se

"n combcre franco ao governo sem

a palavra do diretorio nacional do

parl'ido, o' qual é composto de, seten
• : (I membros muitos dcs quais enccn
!'r�m-se nos -&tados. Consulta-se

sébre o futura atitude da U. D. N.

em 'sessão permanente'. Daneis da
r�'.",ião do Comissão Executiva, os

""US membros mostravom-sc reservo"

rhs, e'fitando fazer comenta rios . No

entonto, a impressão geral era que

nc contrario do que esperava-ser, os

ildni,tos con+inucrõo .c monte r den
tro da Comere uma posição discréro,
sem que isso implique em maiores
con�e5SÕQS 00�overno. Por outro lado General GOlS MONTEIRO

riO
delegado itetie

Conieren
da Paz

a
•

cla

ses

NUNCR EXISTIU IGUJ=lL

AS,
ETC·t,

�-�

�i'':'' ..�«,;t sa ..ge d9' .�, €uU�d -rei,
!e 1 ralbeh'fi�,PARA FERIDAS{

E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R

t1eít'�1!i'i
biJnc.'�
e �I���t§t�f;��fa·:-ry�

Ter..

�fetanh:c s de

emgeral

ES PI NH AS�

OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR A AGENCIA DA

SERViÇOS AEREOS CRUZEIRO DO SUL LTDA. NESTA CIDADE, NA

! RUA 15 DE NOVEMBRO, 415, (EDIFICIO "CAPITAL")r MUNIDOS DE

'CARTEIRA PROFISSIONAL, BEM COMO DE UM RETRATO MODELG
3 x 4, ONDE LHES SERÃO FORNECIDOS MAIORES DETALHES.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




