
Energica repre
o MI.NISTRO DA JUSTIÇA ENVIOU UMA CIRCULAR AOS INTER
VENTORES PARA IHTEHSIFICAI A CAMPANHA CONTRA OS EX

PLORA90RES

radares do povo, prlnci!l(!!me;;�e no

sentido: 1") pr,ot:e5sar 05 G;:C ;::0

locam-se á margem· da lei, res:l!�"n
do-se vender mtigos por pre",,�, "ci

ma da tabéla; 2.) publicar for!l(ir::;
fias de todos. os indivíduos G!'(ml::!
dos no prótica do cambio � cg re c

a imediata. instauracão da llrOC�GSO
-. .
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Inimigos do povo
pore a vendaao povo de artigos es Justiça tombem recomendou provi- ltom;na:m!", a pos$i&ilidede de �<

sendais, por preços justos, como ocor deneias afim de tornar mais eficien tendes-se as soas atribuições " ro

re com os cooperativas. Ao Chefe de te o campanha empreendida pele das' OS Delegacias de Policia Ú�

Policio desta capital o ministro da Delegacia de Ordem Economica, e- Rio.

quer em is m o

momento denum

que sempre. entendeu que, num re

gime demccrctico .sendo de opnsição
a um orgão de governo tão importan

verno servido por sue largo experi-

'Verdadeira
a chegada<do

t
eneia e com sua eb ..egada decisão

Se
mais pensaram na união nocional,

'�,pO eo de servir sempre os intereses gerais,�>,AfJl. mas apenas no nossa rendição inccr
- ai.nda quondo e�J'ls. çoli&issem coin' .

dicionc] e á sO,mb;a do que cri,··

d
·

-

os ··inferesses I.part;culares do seu f fmeu-se c imo de con lenço, o mo-.

e I r o partido. Dentro das bases e limita- vimento querem isto, que envolve ;.

ções troçadas pela Convenção, ele
governo, fingiu-se mcrto .

sempre entendeu que os trans;gen-,IMPRENSA chcpeu, Ao chegar junto ó soa

re-, =!os co_mportariam ume co.n�ra-par- Em ,""t�de do eleição para a yi-

.. "'� sidencia, uma multidão esperava-o tidc nao no nosso beneficio, mas ce-presrderrcia do Republica e de

surgindt} novas estripitosas aclamo i
no sentido do preservcçâo dos nos pois paro a presidencia da Ccmoro
sos ideais e dos nossos compromis de Deputados, o que cpresentou-ncr

ções. O. carro da I'rigadeir,o parou sos com o eleitorado. Assim, fomos ·mais provavel é que o querernismo
alguns instantes e Ioga seguiu via-

---- -----.-------- queé dutristo, não deixando d�
gem ,rumando para o residencia do

r
Q eX-CANDIDATO DA U. D. N. VAI FALARA'

RIO, 28 (Meridional! - O Bri

gadeiro Eduardo Gomes, quando da

--sua
. chegada, hoje, esteve cercada

pela multidãor em todos os pontos

pcssivels de desemoorquer inclusive
(I. zona militar do aeroporto "Santos

Dumont". Apesar das manobras que

fez, nõo poude o Brigadeiro fu

gir os manifestações de alegria pe

lo seu reqresse, por parte do povo

carioca. O Brigadeiro Eduardo Go

mes foi recebido na base aérea do

Galeão por sua mãe Geni Gomes,
sua irmã e pelos srs Otavio Man

gabeira,· Prado Kelly· e outros mem

bras da sua familia e dos oposi
çõeõs coligadas. logo que saltou

no aeroporto, a Brigcideim Eduardo

Gomes 'correu para o automovel ru

mando para a' sua residencia, pro

curando fugir ás. manifestações po

pulares. \Ves�ia um traje civilr
roupa azul, gravata listada, e sem

se até o responder um questioncrio .

sr. Prcdo ·I(\ell)'. ,\bordado pela Na suo residencio aguardavam o

reportagem, o Brigadeiro Eduardo Brigadeiro os srs,. José Américo( 0-

Gomes disse que apenas falaria á. tcvio Mang(lbeira, Melo Franco e

imprensa mais tarde, prontificondo-: outros .

uprema

co-se é que nem o governo ner..

forças ocultes que o conduzem jo-

ser getulista, venha a prevalece
num momento de crise suprema i=c�

ro desrncbíliscr e esmagar cornple.a
mente todas as correntes opostcr,
Inclusive a nosso partido".

lAtiu ido
li!

por, tlm r � li o�l

• lf/IId

P
&!!I

o a v I a o ta a n a I r

Brigadeiro EDUA!\DO GOMES

Comemorondo a dota de,1. de

Outubro, dedicada aos representnn
ESCOLHA DOS MEMBROS 00 Viajando de aVIa0. chegou ente: tes e viajantes comerciais, opres

ESTADO DO RIO I ontem o esta cidade a sr , obérrc '

tom-se esses obreiros da vida comer

. • • I
Grossenbacher, membro da tGm�-1 cial nesta cidade para o grande

RIO, 27. (Meridional) - Durante I Direito Eduardo Gonçalves da Silva! ra de Deputados e destacado procer jantar de canfraternisoção que, co

a vota�ão p�ocedida na !ribunall e Everar�o Borreto And,rode . Os tra pessedista no Estado. O deputado
de Justiça ·d.o Estado do RIO, pora ,

bd!lOS ·tra"cor..eram ,normalmente, 'Roberto Grosenbccber deverá per

escolher os membros que comporiam! mos registro�-se um fato interesson mcnecer alguns dias nésto cidade,
-

•••

< I te: no computação dos votos verifi em visita á suo famitia.
..• . '.,

f d A '1 [
.

Com nccões de contabilidade, boa cClligr�fia, d"ti1o;;rüfo, enccn-
o T. R .. E.'r foram designados os de

.

coa-se que orom vota os os srs , o ilustre por cmenter ap.esenta-,
. " tro colocacõo bem remunerada. Dá-se "referenda a j:eSSQG que iá te-

semberqcdores Ferreira Pintar Juliio" Luiz Carlos Prestes e Getulio Var- mos nossos cumprimentos e votos
nha orátic� C� roma de tr;;nspor!e. O:; COlididatvs qucirom dirigir-50 I)

Rangél e flavio Froj5 e Juizes de. !las.. _;
de feliz permanencia entre nós. caixa' n. 38, deste' jornal.

Votaram em
DURANTE A VOTAÇÃO PARA Â

T. R. E. DO

:\,

Prestes Getuli 1e

EN:rRE AS VITIMAS DO SINISTRO ENCONTRA-SE O CUNHADO

DO INTERVENT OR DE MINAS

RIO, 28 lMeridior.all - Infor-; RIO, 18 (Meridionall - Anun

mo-se que o avião da Panair que cio-se que entre as vitimas do 01'0-
cciu em Barbacena foi atingido por

I
_

um raio no meio de violenta tem-

DEPUTADO ROBE'RTO GROSSEN
BACHER

DIA DO REPRESENTANTE E VIA

JANTE COMERCIAIS
pestcde .

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

.relhc da Panai. caído em Borbcccnc

cchcvc-se O cunhado do interventc

de Minas.

me em todos os unos, reolisc-se n

quere dia, dentro de maior espiritc
de cordiolidcde e camaradagem. Ec

50 reunião terá lugar no Clube NQc'

tico América, onde comparecer':
grande numero de rt'presentontes'"

viajantes comerciais. A lista de a

desões acho-se com o sr . Antoniç
Candido de Figueiredo, delegaria d'c

"Arcesp" em Blumencu . "A Nccõ,,"

que foi g.entjJm�nte convidada, fQl

se-á represeatcr .
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tit�"fi#m:'C�Li i Emprêsa Intermediaria de M. L Araujo
:.; C O �:: R [S [ OV tiS OE AÇO

I
TITULOs (�i��"��.���·��g:I�N��:�J�::. AZAÇÕES

�.�1 Encarrega-se :le quaisquer assuntos je."to ás re-
• partições públicas de Blumenau, Florianóp' í" Rio de

J:� 1 Jaaeíro," São Pauto e Porto Aíégre - Assistewia técnica

� .

J ESCRITO'RIO PARA O VALE DO h'AJAI':
I·', . I Rua 15 de Novembro n? 415 - 20 anda sala 1

�1 I fAltos d'"A C apitaI-' ) -- B L U i\1 E NAU

� ;,

� VictorC;rO��:;1ll;0�ia. I
i RUE h .� .i.�:::.,.,":��, l, 579 - Blumenau � Cxa , PosL, 126 ',I
...,��:-=��$.��q ...

"

r ';r._lii.... '�'�!&!'l�1
!

L-..

Companhia de Segur.Js Gerais

Capital int, real .... .. .. .,................... 5.000.000,00
Reservas: ., .. •. .. . , _ . .. 30.000.000,00

Acidente!: Fogo: Transportes
Agentes GeraÍs: SCH\VADERER & elA. LTDA.
Rua 15 de Novembro ,505 - Sobrado - Coixa Pos tal, 79

Insp , geral para os Estados do Paraná e santa Catarina: PLINIO c�urro

Rua 15 de Noven. b-o, 1360 . JOÃO GOMES & CI,A. Fone 1488

Radios das· melhores qualidades
para corrente ilternada e para acumulador

Discos - �[etrolas - Toca·Discos - R frigeradores - Maquinas de
Costura �- Maquinas de EScrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fcgões - Ma eria l para rádio - Material eletrico em geral.
Vendas á vista e a longo prazo. V i s i tem a R A D I O L A R.

E��:· ..� l' ecntca de COR::lercío.
�,el1it I�'l ,EOD do Paraoá
lEX-b'\.CuLDADE DE eOMÉRCIO DO I'ARANÃl

FISCALIZADA PELO GOVERNO fED=RAL

Rua Comendador Aroújo no. 176 - Fone 1192 - Curitiba ..
Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

lNT'CRNATO SEMI-EXTERt�ATO e INTfRNATO

I
CURSOS: Admissão - Guardo-Livros - Auxiliar de Admtnístrocõo

_. Datilografia e Estenoçrqfio
Aulas DiURNAS E NOTURNAS, poraambos 05 sexos

------� í!!!íMji!'iII!!i!ll!'iiii% Mhilli'lilll!Olllii__·i!!"mWJ,it:'!�...IliIl44_·MEIliI"'"iJif ; f.ulas ovulscs de Datilografia e Estenoçrofic
Peçam prospectos

Prepare em sua casa o mais poderoso inse
ticida: NEOCID "M" em p6� à base de .

DO T. Os insetos que pousarem nos lu
gares tratados com NEOCID "M" morrem
infalivelmente, Uma aplicação dura 8 se.
manas. Misture NEOCID "M" com água.
Cada litro custa apenas 50 centavos.
Aplique com pulverizador ou brocha �

liAS faREDES f mos liAS CISAS.. UI mUUiOS
: COCHEIRAS. • &l1li REGADOR. liAS ESlfRounRlt

roo urROS .DE IHSETlCIDI COM 1 Kg, DE PÓ

NEOCID IIMII
_ _ @)@Ve@@'O'I..... 1IIIIIIIiIlIiI�",__

_".,.- NACIONAL
Representantes poro Santa Catarina:

E C O L T D A. - Rua 15 de Novembro - Blumenau

DOL DE
BLUMEN U - Caixa r,,)stoi, 14

FAZENDAS E ARMARINHO POli ATACi!"\DO
A l\-lAIOR OHGANIZAÇÃO j<jSPEGIELIZADA NO ssrsno,

'A8��, eh. DE CAMISA.S
A 1';'1. A I� PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FABBICtt DE ':rEtIDOS CARLOS RI}'cAUX S. A.
UNICO DISTRIBUIDOR NESTE ESTADO CD",(I,;1H;o)
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I.
M;NfSTER!O DA ,AE'RONAUTICA 1

, DjaETOR�A CE AES!tJNAU- 'l-o

TICA ClVíL !
ÂE'RO CLUBE DE BLUM!%·,J I

. EDITAL 1fl79>o
Acho-se oberto a !\l:;hk!!IU poro I t,��\}

�i��rs;e <l:!!b:i!���go"�ec.:�:� :�!> i�� I �r
tel'eSsnrlo5 pf-cee;!chc�' 05 segu:r'iCS!requisitos:

ti; ser br8si!eiro neto i! do sexc r

masculino ;
b) t':':i icl::rl,� CO�'i1fJr-eerdi;.ia cnte

17 c 30 cnos; per ocasião
.

� =t��� I

c) po�::!:i!" i:1�r\'�-�6;') s::,:cufl'lor!o; I��li��i�;��10 CCC��:�2:��;L�;;�3��: ;��� J

II úi ���':::,"i"r r'O,Cl de q
..
·.: •......

:

..• C-._
...•

c

..
:-�.Gr

' II'com O 5C1'Vf,:.::O r:�;[�h'-r':,_ ._:_-

I
. ��. com c b;i,:�.;�o 0;'; \'i-I

!;:hl\'W(l�CCS mc:s I
;. i �::��;" ft.é;�'C;���':: ���l O hêl n,.1
f I •..• I
F. I �1['!Hc;,:::;,;, 23 ,k t::'L,:.'Gl'(} de I
!.; I 1�"':·!,3_ I.

;11 I

�.-,.,' j \l�t:r(r;:l �;2�5j�,i'� � �.1���L.�·�:] I
\1 . . I
'I·--·----�·

-,"-�--
,

\".1 "'"A C 'r I J" '!C.' R O Ipa,.� verüc, SÓ'''0r.'iC· �-"" • JW -

I
PODEROSO GALAC-

ri 1
��,
t�

N(lV,�S, di! 5 até IO.enO ]{'. V. H.
VOL'I'i...OEM

f.�"" Ã E -f çi} .. ,("7.j I) St- c· " ;I

la, ,j �- i c.i\ � V� ú

22H/380 volts.

(' <: .; !-Ot;:_:�, 12:3 -� rre��2cne, 12f.r6
!<.La Ii �·t[:r�t:J i'+Jrv,.. 70
.L U ri! E N ::\ U --

DOMINGO, 29 de SdEmnr<:> de 1946

OFERECEMOS

DO nj ESTOQUE EM SÃO PAULO
NQVeS E APERfEiÇOADOS TIPOS DE

�1�í:i�1
II

mais

-_-_---- ._-�_. __ ._---_ ...�--_._-�-- .._�_._------

Il';dicado tis mães que
não tem leite ou que 0- tem
ínsuí'lciente, Estimula as

f-":· glinuu]as mamadas, pro·

• dU2ÍItrlo leite ssd:o, nutri
Rua 15 de Novembro, 1.043 - Telegrs. "BLEYER" - fone: 1476

� tívo e assímtlavel, Propor-, B L U M. E NAU S. Catarina

í dona um bem estar geral

€' ao organismo materno, en
... quanto que a criança ad-

'i
quire robustez e beleza.

'.' Muito utãl na gravidez. Sa
bor agradável, Esta espe
'cial:dade já está consagra
da e confirmada por notá-

1l:ll'il&a&.iill.,.."á:.,.. �.....:'iij.'"""'"iíil.U-Ii!IlWI.�iil..RIi!I!�;;gu;.!Ei-iIiIIilIIlill!EllI!IilfiIii i'IIti;o
veis cientistas hrasileiros e

t'*#íM ----��� -- estrangeiros. -Nas bôas far...

mácias e drogarias ou com

o distribuidor U. A. Mari.
nho & Cia. Ltda. � Caíxe
Postal, 245 Curitiba

15 TONELADAS

•

� :-/,y -,.p

:�; J:1

TAGOGO

DR. Z I M M � R M A N N

são confeccione-

t1�;;:in�'emos: grcnde Eér!"irnenf"c em:

VlílRADOi<ES, Ci\llBRES, BIGORNAS, SERRAS, FREAS, ALARGA-
D0:1[;5, ivilCROMETROS, ER.OCAS ATE' 3112" AÇO E ARAME DE AÇO

cf todos os fias, de PROCEDEI'-ICIA
-AMERICANA, SUECA E INGLEZA

consulte nosso representante:
ADEMAR NEVES BLEYER

elos relo

ATELIER

da

Casa das Mod3S

Clumen lU ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

BLUMENAU �

CASA ESPECIALlSADA EM ACOS E fERRAMENTAS
GUIH<"ERME JACOB

PAULO, AVENIDA RANGEL PESTANA, 945
e 3-1584 END. TEL.: ESPRO

SÃO
FONE: 2·9354

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

TAQUIGRAfIA GRATIS

C1RUIlGIÃO DENTISTA
RUA IS de Nov. 593

o rr .c ALIZADO
Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Drreror: - Dr. LUIZ I\NIBAL CJí;LDERARi
Internato - Semi- Externa to e' Externato

Primório Pré:-Gin05l<JI - Ginasial Cientifico - Exame de
adl'nisó50 em dezembro é fevereiro
Aulas DlUR�"A5 e NOTURNAS

lColégio
Ih,,;

. CURSOS-
At,

Poro ambos os sexos

Par-thenon

Peçorn prospectos

BLUMENAU

Instalação de Raios X
PARA RADIOGRAfiA DENTARIAS E DIAGNOSES A DISPO

SiÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS fi DENTISTAS

U M H O M E M

P R E V E N I D O
)�

A sua saude não pode estar

SU-I
.

POR CORRESPONDENCIA
jeito a surpresas! P dif

-

d
.

't d b ileí �SSOCIAÇ-haA ar t
-

d "d d' ara' usao o uruco me o o raa erro, a n. Aw
.. �m�n aça(l escur q a e um

I TAQUIGRAFICA PAULISTA ensisa gratuita-
I?�rlgo Iminente. O senhor, e o res- mente. Informações: Prof. PAULO GONÇALVES, rua
��soYer pelo bem estar de sua fa- I 7 d Setembro 107 1o. andar. _ RIO DE JANEIRO.

md.Ia. Precavenha-se e aos seus

tO'l
e "

Il\(lnda COMPLEXAL ÓS refeicões. • ----......----------------------

CbMPLEXAL é uma combinocõ'; fe
liz de vitaminas e sois miner�is que' C'I EcomdP(eto a alimentacõ,' dia ri", evj.

.

tan D o enfraquecimento do orga
nismo.

c' LUMBIA
CIA. NACIONAL �.; SEGUR03 DE VIDA E RAMOS l:lEMENTARES

i Séde Social: Av. .à.lmironte Barroso

:1 Agente 1'10 Estado de Santo Catarina:
,

81

J O Ã O P O R T O

� ?tlO 15 de Novembro, 1371

I FOGO - - TRANSPORTES - ACIDENTES

W R,·,p�nsabilidadc CTivil omnidbus)i (Transeuntes e ransporto os

� JtQ&. ... '!"!I'<W',..:��"'...._....._"""_..'I7_.....HH·...._""""..... _

Dr. BrasilFJusto

BU CH
DOMINGO ás Z horas do tarde

._-------�---_._--- Victor �Lo9Ien-- Chester Morris e Jean Rogers, em:

"O TERRIVEl DON JUAN"
Grandes astros n'um filme que é um ceu e divertimento e ale
- Uma comedia que ihe arrancorá as melhores gargalhadas!
Acernp , Compl. Nocional.
Domingo ás 2 horas: - Mais o continuação da super serie:

"A DEUSA .DE J08A'

DOMINGO ãs 4,30 e 8,15
Margaret O'Brien "o novo namoradinha do Brasil"... José lturbi

"o maior pianista da atualidGde" ... Jimmy Durante "0 gozado..... June
Allison, Hugo Herbert no filme com um milhõo de: encantos.

"MUSICA PARA MILHÕES"
Produzido por Posternad:, () responsavel por Hms como: "Sete

'''Divos'', "A Filha do Coreundante" "Canção da Russia", etc. - MU
�fcA PARA MILHõES", o filme que tem musica e romence para mi

',5es ... musica apaixonante e romanCe encantador pora todas os olhos
tod,,� os corações !

Preços de costume.

Clinic;o e Pe<1;�tr(! da Hosp�tal Santa Terezinha de Erechim, Rio

..
Gyande do Sul, '0''';5<1 a distinto população blumenauense que brevemente

,-"b.-i"; seu consultoria nésta cidade.
Ctlt·UCA GERAL D.E CRIANÇAS E ADUllOS
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Nenhuma outra casa lhe oferece
estoque tão variado a preços

Arudos, grades de disco e de dentes, cul
tívadores "Sénior". Moinhos de pedra e

de disco para todos os fins e capacidades.
Máquinas e veneno para extinção de for

migas. Amplo sortimento de ferramentas

para lavoura, Consulte nossos preços.

Tornos, paralelos e bancadas, Máquinas
para diversos fins. Completo estoq re de

ferramentas. Grande sortimento de canos,
utensílios e material para construções.
Folhas ele serra para engenho, braç�ds para
aço e me-tais; circulares e de fita. Bons

preços para atacado e varejo,

FDgões ele todo, os tipos. Eelíssimo 1'''1 -que
de rádios de divcrsa s rnvrcas. ondas cur

tas e longas, f D1 prestações, pr��'�"�s CO�

v.dativos, Filtros, getadelvas, rrlÚ(ll.:it�as L e

costura, ferros c.e Eng' m31' e rr.i.h ,rE':, ( �

artigos úteis, ao

(
L

T;':"10spolta de c :Tg""'S e p'.::{ss:'·g�·ü-:� s .€:� � S· 03 port J3 d L c:::� T e Rio de J . .m s iro
Fubricr de FOL.\t�·�5 ··r�i'��..r 111_ ..

"

( r ;;J)';: e] ir�)

mcnto de um lar me cerr;o.

Pneus Gcod�'e�r_ de tipos c1ifere:1tr's,
espccialmer.tc construidos rB!"J Cl1i3-

tureva de cada trabalho. Cjn1;i!·.9;O-;,

f:l:':_l1guei ras p-=:� ra r2C��·]._' 01\ c: .rr+ias

d2 v=ntiiadores e bate-i h�s Fe: ram-n-

� r'\
� ....;.,.-G L��

Fczendas • Farrag:ms l\IL�qub -154 PT0,.::UÍ':lS Ouimicos e Formocêuticos
Telegramas J;l-iOEP�R'LJ

..J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DOMINGO, 29 de Setembro de 1945
----------�----------

o Vasto Verde ter-áhoje um adversa ..

ria' poderoso no lider, o Ft (:1
Li,a Blumenauense de Desporto. rn o dia 2& do corrente, ficondo de menta, marcada para o dia 4 de entre S.O. Vasto Verde e C. A.

t 'signados os seguintes autoridades;: outubro, às 20 horas, afim de de- Operaria - Parecer do sr. Auditor:
I I E Bd' tes A O CAXIAS' Representante do Dep. Atletico •

fen
..

der-se e ver-se julgar pela in-' "No jogo realizado no dia -5 lie
1 1

• an eircn es x
',.: '. Helmuth Parucker; Apontcdor -

f ZONA .1 mo:a�;_���a 28-9-461 flc!! adiado
5gto. Salvador Len_tos; Arbitro e Fi!; fração cometida pelo mesmo c:�,'-

, peI
•

46.
. I cal _ a serem designados. ,dor e capitulada no art. 329,. do " ":_'�,r" !)"e5i1m'�iva Vasto Veril"

c) - Jogo de Basquete-BaU E.! (em conjunto com o jogo de. VO-I 12 Determi I'
� d'o'

C D I C• G E
.'. . : .' .

- ermmar o rea eeccco CBF. • C. A. Operaria, amb,os da E,
. uque e axrcs x • .Obm ley-baJl feminino dos mesmos clu- •

.

d V I k B II I'
•

f
.. d' 28 9 AL' f'

.

L_ )
.

Ilogo e, o e - a , mascu ma e e- Ficam citados os amadores! !]Imda Divisão, tudo correu nC"-prco marco o paro - -TU, ICII 0- .....s .

.

..

-

t I b
.

G E OI'
di d .

.

5 '10 46 I 10 O
• .

I"
-

d mrmno, en re os c u es . . rm G
.

P' A IIa o para - - ; • etermincr a rea 1.%oCOO o' A" E C h
ercmo ererrc e ntonio dos San-

.

ma mente, 'nada constando' de i."

bl - Jogo de Basque-Boll - G. I' jogo' de Basquete-Ball entre �s clu- �ICO :- .

rmore

'd
., na ��nc� tos poro comparecerem na eudiên- regular dos documentos encomi-

Olímpico X E. C. Aimoré marcado bes AIMORE' E. C. x S. E. R. 1/ prrmelr: ,�?rcado �or?
a

/0 cio do JOD, marcada para o dia nhodos o esta Auditoria. Assim se-

perc 5- 10-46, fica antecipado para! IPIRANGA, na c ancha deste ultima
o cotrren e't �dcadn o ReSigna otS ats

28 9 46'
.

.

I .

.

, 5egun es ou on a es; epresen on e 4 de outubro, às 20 horas, paro se- iam estes autos de-olvides ao Df-
-..... , 1 em Ituopava Seca, marcada para o d O Ati t' • S t S t'
) j dw V I B II E 'G'" d' 25 d f' d desi

o ep , e lCO •
- g o. on logo em 'I di' f - .

partamenfo t d L'c - oga e o ey- a -. I' .

10 o corrent.e,
.

sccn o eSlgno I A
.

t d F I' W'II di A' 'b't
r JU go os pe o In rcçco copr-

.

compe en esta 19;:',

A' •

S R 6 I' ..

. pon a ar - e IX I er mg; r I ro
Jimore x . , . plranga mar! das as seguintes autarrdades: Reare F I

.

desí d
tu ada no art. 308 do CBF e 0- poro o aprovaçã,o do referido j09'"

cada pore 29-9-46, fica odiado pa

'I
sentante do Dep. Atletico - Tte. e Isca - o serem esrqnc os.

. I presentarem o defeso que tiverem.
.

Blumenau, 17 de agosto de 1945 _

rad2{0-10J-46;d V I B J

.

José Candido da Silva; Apontador JUNTA DISCIPLINAR ., 14 - Sessões dde Instrucões e lo) Frederico Kilian, Auditor ,,�
, :

.. oga .e ? ey- o I - G. E. • Hermann Willerding, Arbitro e Fis •

Oltmp,co y Aimoré E. C. marca-· tal _ a serem designados; .

DESPORTIVA julgamento - Pe!o' sr. Presidente JDD". - Despacho do sr. Pres:-
do para20-10-46, fica

antecipada/
13 -< Citações de jDgadores a- da JDD Foi designado a dia 10 do dente da LBD: "Vistas e examino-

poro 29-9-46. .

11 • Determinar a realização do modores - De ordem do. ST. Pre-' mês de outubro proxnno, às 20 ho- dos OS presentes autos e tendo e«

[ jogo de Bosquete-Ball entre os clu id d
!' .

t P
Zona "BRUSQUE" bes G. E, Olímpico x Aimoré E ,C.,

SI ente a J.D.D., fica citado o rcs, para' a sessão de instrução e YIS a o arecer do sr, Auditor O"

el - Jogo de Basquet-Ball _ S. 110 cancha do primeiro, marcado pa
amador José Antonio Rieli do Gua-I julgamento do processo em, que é JDO: o) cprovo (l jogo omistcs,
raní F. C., para comparecer na' ccuscdo o amodo'r José Antonio ,realizado em J5 de agisto correu

séde deste Ligo, onde funciona o Rieli, como incurso no art. 314, do te' no campo do G. E, Olimpicr.
JOO, ofim de prestar depoimento i CBF e o dia 4 de outubro, às 20

.

entre os filiados à segunda di,;
I

'sobre as lnformeções prestados em! horas, para .c sessão de instrução e são S. DU Vasto Verde.e C. A,
seu ped.ido de registro e i�scriçõo I' j�lgamenta dos �ro�:ssos em que Operaria. b) - Dêse publlcidod«
neste Liga, no sessão marcado pa-

soo acusados, respectlvomente, os do parecer do sr. Auditor da J Dr.,

ro o dia TO de Outubro proximo, ,amadores Cec�lio Menoel da Silvo,' - Publique-se. Blumencu, 24-9-4�:
às 20 horas, Claudio Pereira, Áníonio J. Lima, Sebastiã�)" Cruz, Presidente-.

...". Ficam citados, ainda, de or- Gercíno Pereira e Anlonio dos Son-

dem do sr. Presidente da JOD, pc- tos, pelas infrações mencionadas BlumenaJ.l, 24 de Setemmbro de
1946.

agosto corrente entre os clubes 118

RADIOSRGAVIGTOR :
I

do Ar
I

Os Campeões
ra ccmporecerem perante a mesmo no item anterior.

Junta ,no sessão mm'codo para o 15 - Julgamentn e aprovação Humberto MazzDíIi, TO Secretório,

flAS A DO' AJ1ERlnAN"O S' A dia 4 de outubro próximo,' às 20 de jogos: - Jego aml�toso re"H·

LI·. li
.

.

.

.

111.··· IJ ,.,' 'c. l ii '. I horas: .05 om.ado.re� cedli.o
M"noel

•

zodo

e.m ..
15 de agosto de

1946,fr--··.·.'.);...
--

do S,lva, do PalmeIras E.C. e Clou- ---------.- �>

11_"",=:,:'=R=.=u=a:::,I�5��=4::8::':::::,,,,=�::::::::::�B�1�u�m�e�n�a�l'�,�==:=1J' di� P.ereira, do C.R. Flamengo, o Congestões do fígado? �

I

'

, ., primeirO, por ter cometido a in- FIDEINE BERGAlVIQ. Em
fração prevista no art. 231 do CBF todo lar previdente nunca

I.' deve faltar FIDEINB BER-fi, e o segundo por infração do m<;s-
.

l' GAMO, indicado com gran-
d mo artigo 245, do' mesmo CBF e d' t.;

, es van agens nas C1:mges- i
apresentarem o defesa ql!e tive- tões do fígado. perturba- I Y::'/';'1"��;::;�";�':'\'''''''C;3':''2'';''C7;:''0'SC',J)

� rem na sessão de julgamento acima ções gastro-:ntestlna's, N ;lS',
boas farmaci:'ls (' dro<rarias i
ou

.

com o d!strH�llIdõl' R. I
.

- Fico cifado, de ordem de sr. A. Marinho &. CiRo Ltdn.,
: Presidente do JDD o amador AnfD-. Caixa Postal, 245, Curitiba,
.
nio J, Uma, do C.A. Operaria,

po-,
Paraná.

ra comparecer à ses�õo de julgo- -------�-

-
--------

Dr.

-------�._-----

(dos Facddodes de Vir-:!uor Àustd:::J e R:o de J::me:ro_)
Ui de Novembro nO 415' Cimrgiãc-chefe rb Hosl'i:,,1 ·S�"tn Cat!Z�i,,(1

f Alta cirurgia] cr.c!;::;·;ão do bccro, E�t�n!cgo; vias bH�Cires, ut�;o,

I etc. - Neuro::iru:-sto. i'cAoié�ti;JS ó e scnho:-,os. Cirurs;b-pfas.tica-
cosmética.

I
Consultas -no HC';2�tcr!: das -9 as i 1 e Q,']s 15 os 17 i;�rcs

UMA ri:�'i:��{OlONTE . BLLlMENAU:
-:- "Hosp:t �l S';;11ta CC"atbl" -"".,-

.

•
__ "'_·�"O _

B' o, titulo do intere!'sante
folhetu que se ('nvia gratui
tamente as pesscas do lnfe
dar e do::; Estados que de
;ejam ganhar ruais dinheiro
sem '!Jl'eju:zo ue ouhas acu

pac:;óes. Escrev<r para REX

lSTlTl '9 - Ca1g:a .PosoaI,1616 - �á') l'&ul.o.

2° anã:lr .....,- Sala 1
(Edifício "A CV1l1íal")

Rua 15 de Novembro, 1,340
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AO CAMPO DE iTOUl'AVA NORTE (lllumenaul ( Itajaíl
-----------------------------,�� ------'-----,=",'�-------�-------------------

Improvaval··· a eru��ãn de uma
.

nova guerra
deve terminor, se desejemos conse

guir o paz: a gU:!lfa de nervos
e sua exmo . esposo é. Claro J,..bria

que ,já d�;x()u vcrios 'países em Pacheco, residentes nesta ,c�Jcue,
riram passar dia 2á do correnteffran3c excitaçêc",

o CHA�CELER BRiTANiCO OECL Ar:A QUE DEVE TFRMINAR

GUéR,R'\ DE NÉRVOS PARA SE ÇONQUISTAR A PAZ

LONDRES, 27, í Ui"tecll -- O sr ,

Efnst, ·'·Bc�.j,i vem de OfÚmlJf que

perece -}mpr�;:,â't'�J- -'

o_ ir_nipç'3o de _u

n.o nove' gll�r�ci . Bevin que falou em

V�cndswórt-h., tefer_iu-s-� ii recente

c?dQ;QçêO Jc Sh:Hn sobre 0_ poHtka
-c':<::f::.!.d,Or;. tendo ofirn1ccio: l�Nao- co" 1
I1tlCÇ? n�a��em ,que -(fç,s_cje u gu�r� l
ro _ Hc uma e��ede de guerra que

DR" ARMINIO TAVARES

:A2dJCO

OIl;QS, o!lvi<los, narix e gargantQ

'Escr�todo Jurídico·Comercial
Diretor.:

Dl. ELlSIA'RIO DE CÁMARGO BRANCO

Advo",ado
DEPARTAh{ENT-;)$: - Juridico - Comercial c' Rural - Informativo

tndustrial '- Imobiliário - (Urbano e Rurol). - Loteamentos -

Representações Paro a Região Serrana e Conta Própria.
'[rid. Tel. "ELlBRANCO" ___; C, Postal,54 - Fones: 54 e 16

.

LAGES ---- S, CATARINA

os

o

�,l"�cf de
o
...
eh:,��., '!)t;#...... �";.�.'.•b��"".�,�, ',"

- - • ". ".' "_ ._f!:I\. w � �

bJucádii<, ':;�.�ldc{H '

.co �1I;;."!>1'0l',!irii "�""il!:� :.w:1�-�� �*.;.&,_.z��", •

'c'í'1I:!:d? e"., Ti' r
�:lecanj tOS df
em geral

os CAHDmAT�S DEVERÃQ'" A:'r:;:)�fHA� A AGENCIA DA
SÉ;:ViÇOS', À,EiEOS CliUZEiRO DO SUL LTDA,

.

NESTA'CIDADE" NA,
�UA: �5: -DE. ('·]C.:-/�i·,"4(��J)_ "n5..

; ;:_')_--;:!�lD JI(>'\J��TAL"), _/\'{UNIDOS- _DE
C,:.R.TEmA "Pí;Cl'ISS!úNAL, BEM ;'c"\';c) ü;: UM RETRATO MODELO
.3 -i! 1-1' Gf�pE 'Li"�ES SE�j3,O FORNE :�.�n) f\ot':'�!ORES DETALHE5-�

A �--------------------------------�------------------���----------------------�--------

CONSO'RCIOS

BODAS DE OURO

O Sr. João Criséstome Pacheco

mês, 50, anos de seu consorlcio .

Por este motivo, os filhos do casal

Diretor: HONORATO TOMELiN - "O'lgão dos Diários Associados}
Telefones: Direçê a e Gerencio, 1092 -- Redação: - 1391

ANO IV CAiXA POSTAL, 38 NUMERO, 7ÓZ

CATARINA - IlLUMENAU, Domingo, 29 ele $otc:mbro de 1946
mandaram celebrar missa em ação
de graças, no Matdz desta cidade. STA.

._--------------------------------------------------------�

Desse matrimonio houve os seguin
tes filhos: Maril;o, .coscde com Clou
dia Xavier de Campos, funcionaria
10 Serviço de' Produção Animal, em

'Aafra; Benta, já falecida,. e casada
'om o engenheiro Pedre de Almeida Constituiu um ocontecimento em � lezc de sentimentos , Noxira Man

,onçolves, ,inspetor de Terras em polgante e expressivo poro 05 meios' sur conquistou mais um merecido
�om Retiro; Jocnito, casado com arl isticos e culturais desta cidade, triunfo poro o sua promissora cor

,�aria Garcia, inspetor escolar m o recital de conto que Nazira Mon reiro artístico.

I oaçaba; Higina professora municipal sur, o festejada ccntcrc patricia re

ccscdn com I:uiz Fiuriani Filho; re alisou ontem a onjt� no Teatro Car
'idente nesta cidodo; Amaro do Sil los Gomes, em homenagem 00 Exmo.
'0 Pacheco" fiscal regional de Ar- 'Sár, Interventor Federal no Estado

I
ENLACE TE'LES-MAFRA

-nes e Munições, neste cidade; Nímia Dr. Udo Deeke e sua ilustre co-

.:crsada com Jôõo da Mota Bcuson mitiva. Cantando pore uma plateia Civil e religiosame�te, �ea!isou-s,e
'uncianário 'dos Correios. e Telé9ra� distinto e numerosa, o consagrado I o�tem o enla,ce matrt�on'al �a dis

'os, em: Florianopolis; Marcia, casada SOprano cotorinense excedeu á es .

tinto e gentil senhorita Mana do

'om Adernar Carvalho, comerciante pectctivc geral, logrando alconçar'l Glória Téles diléta filha do nosso

'm Tijucas; Laureano Pacheco, fun sucésso 'extrcordtnério, arrancando amigo sr. Procópio Téles, ativo re

·jolJÓrio da.'Empresa'" Luz e Forço, 05 mais calorosos e sincéros aplausos .presentente comercial nesta praça

'esta c!dode; j<lõo"Damoceno Pc> 'do cssistencia que ouviu estosiadà cs e que já exerceu as funções de ins

hece, funCionório dos Correios c, moi. }iJ\d!ls paginas musicais na in petor-vicjcnte deste diário e de suo

r'elegrafos, nesta cidade, Moriaclo- teepretcçêo da vôz de ouro da noto exma. esposa do, Antonio Téles,

�, �a.sada com Sebastião Belli, fur.1 vel "ro,U�i!)ól brasileiro". Neziro com o estimado cav�lhe_im sr, José

Clonaria do Centro, de Saúde desta Mans!.:r e dono de uma vóx firme,! Mafra, operoso funcionério do lns

�id_ade; e Edir, casada cam a. dr,', suove, e ex�ressi�a, que enc�nta as títuto de Aposentadoria e Pensões

.000: Guafbcrto Furtado, Promotor

I'
plateias rncrs eX'2entes e cultcs , A dos Empregados em Transportes e

�<Íblko do comcrco do Laguna. sensihiljda�c. �rti.stica da a:l�u.d�da Cargas. Pcroninforcm as cerimonias

Contam, tombem, ,'inte c oito ne- canforo stntefísc a sua prlvllegla- civil. e rellgiosa .por parte da noiva

'5S, dos quais o maisve!ho é o dr. da voccçêo pelo arte Iiricc, e os 'o sr. Sub-Tenente da 32. B. C.

�yres GOIlçalves odvogodo residente seus.' méritos artísticos lhe tem vc- Raimundo MueHer leal e senhora
"esta cidade. A' residencio do cosol lido per um ctesrado dó conceito, e par, parie do noivo o sr , Cid de

'o bairro do Velha, cornocrecercm to firmado através das mcis cultas pia Oliveira, funcionaria do Bonco Na

:ló5 os parentes atti�lmeJlte nesto I
fc1�s do pais. 'Cm E 'W",,�QIl ,,-,,,,.(.,,, ciencl do Comercio e senhorc . Àus

-:i&orlc, bem como os das cidades vi
. ,�,� r,,1 prcsenç-c do ��u5trc governa distin�'OS jovens nubentes e QOS seus

�inhas do ltajoí e de C.imboriús -e� I
�iCtr VI) E�tl1dQ, :: in'!:;:m: cClt:'!1'or�� :,j�� {�ign;s pois Qpresenta�os congrot;

�'�:unbem, .crescido numero de pessoa!; .

�2 (i;�:JffnnQr o plr;s�·rf�!D: e r;. r(>':·..:;.·� '-�çõe;.
.

;1!� lhe foram favnr um obi'QCO d, ,� qt!e \·[:::h� [1!'cteclido )nt2rf' r�:·� :·�1

dkitoções por oQuefo dato.
...

!o o S1.!O arte ctn segtH'cmct! c ,,:�,.e!-- .____ ,_ "ii e r�"< fe!;:.::Ij-:;o.. o cli�;;nt( .Iovem

NOTA DE ARTE
NAZIRA MANSUR REAFIRMOU O SEU MERECIDO RENOME

�------,--------------

ontem, no ci-

Com Cr$ 500,00 " quem indica
:,�'l' ca�a poro alugar. Não deve se

.

'stcmte do centro � Informeçêes no

'ateI Boa Vísta, Quarto n. 23.

I Pedro f-�:'i?:hfr, da S�!}SSU oho comerciD

I
cem c --"i, ,e:::\�rlt(' Odete 1'0-

",��slmd'�-fdrc ;'2::tG:j!! ,z;�':_! --":'J""r I C�"""'-o ,-
�

t·
.'

,:ri:r. n;:��:��co s;��:;,c":�;L:<·::�;;r� I !!�:;Q� '��:�8:;;�:�:,:,:!lla:�ro:::::
'ndaial. J di,? pcrl ventU!'tJs

GRATlFICA-SE

PROCURO

SÃO P�,ULO A" �õo JOGO, 1276 _- Caixa Pestol 3283
Endereço Telegrófico JOKE
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