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Bn chefiará o governo alenlâu no
HERFORD, 2 (France Press) - � :z:onas de ocupação britanica e orne (l a sue formcçõo !160 dCi'êLlmró, .

Anuncia-se que von Papen irá che t ricano. A noticio que deve ser ll: dicntondo-se d!ldo que Sdlccllt e

fiar o governo alemõo unificado, nas 'entanto, acolhido com a maior reser 1'011 Frit:5Ch� ssrêo mem��(),> do 90-
,---------�-------------------. VQJ corre insistentemente -desde- on "c:ri":t.1 �j �.nm;,::ru CJri"i:-j F/i.mt:.:�tro diJ$

tem tanto entre a população "0- 'Financas e e "e"t!�do cem: Minsl"l>

d
monica como' nos meios britcnicos de Informações �se'ldo Ci presiden",,,

o,
do zona de ecupcçõo. Acresc:�t" ocupada por von P"PCI1

.

�"r, til ,in,
! que o overno será criado com o uni $'';:, SUj",,:ft. :C:C"'. li f'ti"d�:',2! roltiio
i}:oção !odnf<l\istrotf.va pas zonas : da absolvição dos rrcs �,do T,i-

.. • ,.,., de ocupação americana e brito,ica bunel,

cooftaóo
'duto

FARÃO PARTE NO NOVO GO

I

O PONTO CRU'_, TE ENCONTRA-SE NO REATAMENTO .DAS CON
VERSA,:üES AN

nião do Brigadeiro. As bancadas,
tudo índice, mostram-se quase total
mente favoroveis a prossecuçêo dos

RIO, 2 [1,'\(",' oi! l;' su- de visto administrativo. O P. S.

'I entendimentos.
A opinião do Briga

�sição geral c. :"8:;""1" cio Dire D. terá rres postas, o U. D. N. de ira, qonforme epurcmos, não é
tori.o Nocion�l -'..,. U. D. N" sex duas e 0. P. R. umc, excetuando-se pelo rompimento. Ao contrario, opi-
ta-feira será <i cooEsão. naturalmente 0$ militares. Surgem na o Brigadeiro por que se consi-
Segúndo apura," Ot

.

d 'd U O �1
Diretor: HONORATO TOMEl!N - :'O":1t� ciGS ,:;(':"S .�_:''''cbdosl

os;'.. O�f" porem, UVI as se o .'. n. mon dere a situação tal como ela me- Telefones: Direção e Gererdo, W92 - [t",:ln.;5'J: - 1391
Mangabeira pr_;" -,1, ,l' •• '61no estilo, terá a suo unidade em face de tal rece, partindo do principio do pacif ANO IV CAIXA POSTAL; 3;) NUMERO, 7iS5
uma dc:claraça' .' :<:nrew>o o rel�to programa e se estaria a corrente do cação da poltico brasileira. STA. CATARINA _ BLUMENAU, Qu;nh·L�im, :; dr· Odu[,m d� 1946
fanto circunstcr.c '_'C"" o.,·[m'to possível sr. Verqilio de Mello Franco dispas 1--'---------------------------

; ta -e }sup!Jrtar definítl;vamente ;0
s�re '" os ultimê:: "':ür;f;ecimentos e encaminhamento paro o' coclísão.
,dItando o Jin�,_ 'Ichâ::rc em face Tudo depende de dois fotos: a pro
destes. O pont,; eft!c:('tite encontra nuncicmente das bancadas e a opi

. SEI no' reatamen7� "d�s. cenverscções, .-----_

pois, á U. D. �"',. (12,;;:10 que isto; TOMOU PO'SSE O NOVO MINIS-
porta do, �OV�;:. ,) ::', Nereu Rc-'! TRO DA JUSTiÇA
mos estarIa ICl (;',:'j,m)l(I,) de tomar I· ,

(I documen�o u.h""to cerno fcvomvel I' RIO 2 (A N) O
•

005 intu'tos d
'. •• , g. ac. - novo

.. . '. "

º �,y.,.t,mo e ossrm mt- MiJ1istro da Justiça sr , Benedito
csor ImedlOtamc"::" �()V,"S converso I Costa Néto, perante o Presidente da GOERING E MAIS DEZESE'TE LI )ERES DO TERCEIRO REICH COH Cl� C'oIH:1Sk1a&os ercm dois membros.

çães, as 'quais ,je'{e�:i ser mais Ta Republico, [no PQlac� Guanabara, '
DENADOS A' MORTE das rm!,Qs S. S" sentenciados pe-

pidas em virtude; ,lo necessidcde da ós 9,30 minutos do monhõ, tomou r" Trilamd dr; Guérro americano,

remodelação mir;stt>r,a( sob o ponto pásse. 'I NUREMBERG, 2 (United) - "Fui f mento. Todos opinaram em ve-Ias \ por h,,�er('m csscssincdo pHatos ame

contemplado com o melhor senten- I antes." I riconos obrigados o descer em para

ça� - declarou Goering ao regres i' NUREMBERG, 2 (Fronce Pressl . ouédcs pror.;mo 6 fnmteiro cusrro

ser á' cela da pnsoo. O dr. Gusta Acabo de ser deliberado defini hungara. A pena copito! á que tom

vo Gilbert, psiquiatra, disse que Go- tivomente qae os criminosos de guer bem foram condenados .0 chefe <1,0

ering procurava em vão parecer ro serão executados na prisão dO'l!li. grupo S S., hungaro Ney e I) conde
sereno, pois, na" verdade estava ii As primeiras execusões terão lugar Koooryi, foi comutado para prisão
vida e, 05 mãos e pernas tremiam. esta manhã na prisão de SalzburgCl. perpetua.

'

Goering ,e outros. dezeséte condena .. 'I
__""_"'_'_'__'__r

dos' á morte voltaram da sara do·

O I 1IIf"§- "

,

T;ibunal á� respectivas célas sem a! 03 ,,6 ��oj� I\fontejro
ajuda de nmguem. Rudolf Hess pra-�'

' ,'_.

curou, como mais nenhum outro reu de,"X3r.á O n"i'���1"'5I!'<terio
" ,

'

r nncrentnr que a condenação á pri- ,

"

,

: , __,',
_" .,,' .. ' ., ,_�. �

Foi' para nós,. �C!"k,� Interventor,

I
quclos edificações e outras tantas de são perpetuo pouco lhe importava.

. _.. .e, ," A _-" """ ',C "Cc' .,,."', ,.
. '

m"�tjv,� de grande" 5��i"f(!,C,JiO ter. 0,-,
ossisfencia social, �orticll!a,res, qU,

e O coronel Burton Andrei, comondan
qUlec,do ao convIte '1ue lhe flze- honram a engenhaTla nacl()nal e o te da pri�iío de NureMoerg, disse

O MINISTRO DA GUERRA DECL ARA A' REPORTAGEM QUE ESTA

mos,' p'a,ro, visitar,. "feda,lmente, o, governa que os executou. E fóra� SEMPRE DISPOSTO A SERVIR O PAfS
. que o maioria dos nazistas estava

no.s;;'l com[fna ,pt'""ue Blum,enau, "05 seus méritos de homem serene e
- .

)v
resignada com a, sorte mesmo antes

Rcentro de intenso labor, não podia capaz que chamaram a atencão do de inteirar-se dos ser.tencas. Goe- 10, 2 (Meridionall - Foi di- cer esto semana, qurmdo então fi-

adiar, ,por rtl!lis te",n" ,os homena- :Exmo Sr. Presidente da Re;uhlica, ring não verá suo esnosa' como os vu!gado �ue �J, �el1e;ol Gois Mon- corá o assunto-resolvido . Quanto o

. '!!ens que esfumas tributando a 11m n"ra suhstitll;r na, Interventorkl do dema,'s ftresos sentenc-' � I teu'O 'lena- c:I,:,hngl>lc!o poro IIIma nomeação par,! uma funeão no p,,-

d f'I'
'

I' 'E d
..,', ,. ','luOS, sequn, , .

e seus ! !lOS muito di éto que' vem sta o (( goverrlante das çrondes reo do acredita o comond t Ad'··! mlssã.o no exterIor. Foronda sobre teria r, nodo pOSSCI' dizer ele positivo,
.. � , .. I ,"

-

f
'

,

• an e n

re"l E' I d' E
nonranca e e eva!1<'O sua ferra nata

i
Izoc;aes que' oi Nereu Rom,os, nosso Que acrescentaI!: "Os reus serão con

porem, provave que se e, ,-

pelo saber, r.eb trobalnn e pelas suas

I'
chefe' e amiga I v·l.Jados o esc Ih �t

o assunto, pelo telefone, de Petro- fou sempre disposto o servir ao me!!

�
.

�.
�. , ti. o er e., re Ver .aS �uaS •

e'l(celsas q·ualida�es, �orais. .

FOI V?: Excio. um, dos seus imedia esposos on�es ou elepois do julgo- ,polis, cnde e�contra-se re�ousondo: país Só poderó cer no America, PO'''t

Senhores, a eVldenClltr a suo gran tos aux,lrqres e estais senclo {I seu I
" o general GOlS declarou: 'Vou de. ',as minhas condições de saude n'l,)

ele capacidade de tecnlco, como eri- digno continuador. Este fato em
'xar o Ministerio isso é certo, mos permite-me fazer viagem mais 1011-

aenheiro. aí, estão as majestosas 0- si, tão sómente com o aDoio de todos I ainda nãp sei o dia Pretenda lIes- '90".
bras realisados no governa de Nereu ;05 Cotarinenses, evidencia o iusto Blumenouenses de corocão, é motivo

Ramos esse Catarinense ilustre par ,e merecido .conceito Que canQII;�tou de (\rgul�o e de vaidade poder !to-
•

' ",.

todos o,s.tít�las,' cujo ca;reira brfl�an .otrnvp,% ele ,seus serviços prestados, menageof o
..p�imeir,o flho desta cid,o I A. ArG'�Dt:na :tn�npCE'ra car·

te no' dfreçao dos destinos politicas .00 Estado. : I de, que conquIstou pdo seu esforço 8
• ..

e administrativos de Santa Catarina" Na elir�cão pois, dos destinos de pessoal, pelo sua inteligencio pereqri'De p2ra o exe"crto amerrcano
vem de recomendá-Ir> á justa e mere, Santa C"tarina, neste �u;ta espaco I mo, JNlla honradez de homem "rabo '

cida eleição 00 elevodo posta de 'de tempo, em que Vo. E xcia. at�a e sincero, o alto posto de Gover
Vice-Presidente da Republica, pois 'como Intervent/;r, já arangeou o

"ante elo E.tado. fazendo desta for AS � NEGOCIAÇÕES ENVOLVERÃO ACOMPRA DE 135 MILHÕES DE

, •
_ ,. ���: ! LIBRAS DE PESO

tã!> forte e grande é a sua persa slmDotia de todos Que fobutam den mo JUS á admiração dos seus muni-

nalidade que, preso o, um pequeno, tra dos nos<crs fronteiras, auer. Dor ci"cs. '..

Estado, seus méritos reais vencerãm ",aue. vem s';lu'�io"crndo eo� acert� e

.

8!umenau que trabalha e orogr; I (W�sh,,:qton, 2. (�nltedl - Em

OS demais, Estados na disputa de um
I carinho t(!"O� 0< "."hla,,"'. ele ":tal de num rimo crescente de desen-. r: açao os. negoclOçaes entr� o exer

posto amplamente cobiçada, aí estõo; .interesse da odmini.troçõo nuMica pre mais e cada vez melhor, IIl',.u
CIto amerrcano e a Aroentlna para

como' dizia, comprovando os obras I,quer POrQUe. 5U" adio �ac!mini<f,,,t; 'tando diuturnamenfe em suas fábri
a compro de carne destinada ós for

,

f J
- ças americanos ele ultramar, fontes

concretizadas em granito e cimenta .va Sê vem azennO �e"tir no auxílio cos, em seus campos e nos seus de

armada, cómo seiam o Abrigo de Me

l,mater;"1
e na n«Í't.end" mor,,! "",' ",ois sectores ele otividndes, sente

nor,es, as, Colo"ias de Sta. !ereza aovern"�t:� m, \lniciOnj5,�, no Se,l1tido,,'
se satisfeito e_m dor-Ih� estn I>ubli

,e Sonta"Q, 'os Centros de Saude, os de pos,slb,hto. a !;olucoo' de r>rr!"l.. co clemonstroçao de estomo, Pornlle,
Gru-p_os Escolares, os hospitais... as mos �ae trazem _com' COI1!:pnuen.=i« S�rtdo �m povo de sentido nrátkOI
pontes e tontos outros realizações imedi"ta o mainr desen",�rvimento sabe avalia. e julgar os !lomens,
conseguidos ii clarividente concepção dns rique:i:as' reoionais, 'Quer pomue que, como. Va. Excio., 90vernam me

da sua 'privilegiada inteligencio, !Ira ." SilO maQ"(fnimi,l�c!e inata e a <ua din'?a e pesando todos os otos admi (
<;C!S ao dinomismCl do sua capacida ,formaciio de esoírito eminentemente nisrrotivos tle maneira o dor (} m""i' SOIRRE'E EM BH1EFICI0 DA PA TRIO'TICA INICIATIVA
lIe de trooolho. no chefia da Direto rlemocrótôco iomois permitiu Que, to mo do rendimento no� serviços puJ,li

. ,

rio de Obras Públicos. Sem alarde, ..�< n(J!l�I�s Que o I'mcJlrn«om no cos com o mínimo aos gostos poss;-! Dando jnicio ao programa de fes so'rée áansante. A com!)(1nho pró-

modestamente;, ,á frente daquele [til porócio Ga-vernnmp.ntoJ. da lá saís veis. ,teias populares, ohietiyanda angç'r_iar 'monumento de Olavo Saoe, oue c�n'

ptJrlante Deoartamento cio Estada, iem S�m o ",,"f<>rfc ti" sua �afa\'rQ E, é emnomedesfo Qente b?o e �.;, fundos para o erecção do manumeoto titue uma inidotivo de elevado, ,,!

d�mçado sobre O); ,pranchetas, ma de fé: ."'<, cI�<fi!1"s gloriosos 'da n(lS 'que tenho a honra de erq!l�r min',,) ,de Olavo Giloe e'm Blumenau, o co- cance patriótico, 00 que' se es�e

'1\-llseando re,,!U<l�, esquadros, comnos <o olJerida Terra. faca, com todos os fl'fesentes, [le!a missão Clrgonlzoelora levará IÍ efeito ra alcançará o ma;Clr exito e Ésta

sos e 'demais instruméntos féCaicàs A��! Senhor �rrterYePlf!Ír, "oS ,�I;ddade pesoal de Vossa Exce!en- no proximo ia 19 eb corrente not que o movimento encontrará a mais

'!lr:rSSirulitou G existencia' atual "CI� �lumenaiJenses de nascimento e aos ci.. __ ,:.;
salões do Teatro Carlos, Gomes uma' isimpO:ticCl acolhida entr", na._

I

epl o

50

mi,líteres '�<ledignas manifestaram,
ontêm, o noite, que Q oDeraçõo en

volveria 35 milhões de libras de pe-

50, ,quantidade aue espero-se oo<S'I

a Argentino embat'car antes ele 1,
de Janeir ode 1947. A referián
quantidade constitue 17 ""r �cpt,

'do saldo exportaI ela produção o,'

gentina, ,correspondendo O rest'lnte

á Gran Bretanha, de oc�!"o co;" "

conveRjo assinado em dato recente"
em Buenos Aires.

Campanha pro mo�ument�
O"avo BHac

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I'égina n. Z

.rtes
A NAÇÃO Quinta·feira, 3 de Outubro de 1946

,-�--�=����� �"""-
'

RESULTADOS OSTlDOS NO CAMPEONATO CATARINENSE DE

ATLETISMO, ,REAUSADO EM FLORIANOPOLlS NOS DIAS Z8 e Z9

DO CORRENTE.

100 mrs , la. EUMINATOR!A

,,'''''' - Fconcisco Guimarães -Barriga Ve�de 37'9"'"".,,,r - Esau Carvalho - Sidenugica 39'25" 3-11»'
.._�, � Teoboldo Simõo - Barriga Verde 39'46n�'''''TA: - A LBD não concorreu nesta prova-,,'on .��etr�s - Revesamento
"n!!f - Tur!!'!] da L. 8. D.
'·W('. - T'lrl"1a do Atlético
Lw:<or Turma <10 lira

r. ""Ec (�.,.rdo - LBO.
"',h.' Mue'ler - LBO
(::'�r;r 'Siha - lira.

• ,Jl""T\r;�,:_:r- Remes _. ?
• -�,� Vi·�A

"'�r,.el G-rni - LB'D, 3,10 m
u

�'" J '"�rf - LBD. 2,90 ""
.

".-!�"r r ,plona - Barriga Verde 2,50 m

"'e�ta ' nva Wemer Gani' ......_. reconf
,'''"se.

..,.� !l'tO
'-"'lia Arr ·,rol
"faf ! lilieffer - ", ....

10. lugar - René Garcia - L. B. D.
20. Luccr - Husndel C. Atlético
30. Lugar - Soneini - Lira
Za. EUMINATORIA

10. Lugm - Perfeito da Silva - lira
Zo , Lugar - Tte . S5a Thioco - L. B. D.
'::0. Lugar Silvio Silva - Atlético

30. ELlMINATORIA
10. Lugar - Paulo Sá Lucas - L. B. D.

Zo. lugar - Amoldo Moura - L B . D.
FiNAL - 100 mts ,

lo. Lagar - Renê Garcia - l. B. D.
20. Lugar - HU53dcl - Atlético
30, Lug�H - Silvio Silva - Atlético

40. lw:;-;r - Tte. São TlJi<3('o - L. B. D .
.

200 mts , 10. EUM!NATO!t1A
lo. lt"lar - Huscdol - Atlético
Zo , Lugar - Arle:'c - Lira

30. lllgGt - Cm). .B,ito - l. B. [lo
23. EL!MlNATOR1A

)0. Lu'gar - Nck�"
20. �.u9cr". - Mouro
3D. L"��r - Dl'k,nio

FINAL 2HD mrs.

- Atl6tico
L. B. D.

- Barriga Verde

10. l.ucnr - Nelson - Atlético
20. I t!')crr Huscdc! Atlético
3<l. Lllgm - Ar!ete - Lira
40. !"ror - Mouro - L.B .0.

.!l{lOr.'ts. le, EUMlNATO'1.IA
1,. L,,�(!r - Dialmo _ At1ético
LO. L!lgo!' - Darcy - Lira
��. LugtTr - Ecl".,r t·,o\':e!!er - L. B. D.

20. RII>AJNATORIA
lo. [ugnr Silvio - Desdossificodo
20. Lu;>or - M'ltos � lira
30. I "'lar - Oricn Neves _: L. B. n.

FINAL 400 rnts.
)". I.t!!'l<lr - D,olmo
Zo , LU!l(!l� � Dryrcy
·30. Lligar -c. Motos
40. L,,"or - Orion Neves

soa mts FINAL
10. lugar Alvin Moas - l. B. D.2u. lU!lar - Dialma Silva _ Atlético3!l. lugar - Elmiro Silva _ Atlética
40. l!l�"r - Manoel Oliyeira Siderurgica

1.500 MTS.
lo. 'l.uqcr - Eurico Abreu":"" L. B. D.
20, LI!qar - Morcilio Pereira - l. 8. D.
30. tugar - José Cirino - Siderurgico
40. luonr - Dinarte Vieira - Atlético

3.000 MTS.
lo. lugar - O!deney So.ntos _ Lira
20. Lu>!ar - Machado _ Atlético
30. lu"�r Eurico Abreu - L. B; D.
40. Luonr - Dionisio Debrcssi - L B D.

5.000 'METROS
.' .

lo. l!·"O-r..,._ Ordeney Santos Lira
20. lugor ..,- José Cirino -' Siderur'lica

'30. I..""llr - Guimarães
.

- AÚético'
40. t".':'", - Bruno Silva - L. B . D.

111.000 METROS

Atlético
Lira
Ura
r. B. D.

lo.
lo.
-!?

10.
20.
30.

I' x "')(1 m�:;.
lo. ',11''''''' T"rma"'o Atlético
20. "'�"'!' - TfJrrna �o lira:
30. L"'1nr - Turma da lBO

110 me�ços c-barreiras
10. Lunar - Erico Statz Lira

20. !."��' - \I!,'nl""'!1or Scharf
$A'"i"O F.M ALTURA

lo. I!r nr - l'*" Schiefler _ Side�urgica
.'10. I ,;r. f;' '-. V!(1Cir Mueller - L. B. D.
30. 1.. .- :_ .M�,'·:,el Oliveira _ Ura
40. ! .. � »Ó,»: _ '1."i· -;'1'10 - Atlético

...�;: I)!:�,\NCIA
lo.•
20.

30.
40. '

(' � ••••• .r

',(l.
lo. 1.
30.

SI'
lo. f,
20. I

TEMPO
u-s.io
11"7-10
11"9-10

10.8
11.4
11.6

12
11.4

11.5
11.4 7-1(1
11.9

11

24
25 5-10
26

24
25 4-10
27 5-10

14
24 7-10
24 8-10
25

56
58 4-10
1'00"

59 5-10
1'01"6-11

,'01"7-10

55"9-10
1'00"

1'00"6-10
?

2.19 4-10
2.106-10
2.21
2.545-10

4.36 8-10
4.39 8-10
4.42
4.42

10.13
10.59
11.00"

J'l'21" 7-10
17'37" 3-10
17'42" 2-10
18'00"

41" i-lO
50" �.10
59"

3'59" 5-1'
4'10"
1'16"

li!"
18" 5-10

1,65
1,60 m

1,60 m

1,60 m

5,80 '"

5,70 I"

5,ôl '"
?

II ANrEMCS um olhar sõbre as casas que

(' j formam um tairro residencial. A impressão
é que a vida alí transcorre serena e sem

pr cccupações do futuro.. As crianças brincam
nos jardins, e, a03 domingos, é como si em cada
resid .ncia. houvesse uma festa familiar. Assim
é hoje, com efeito. E amanhã? Dentre tantas

criança felizes hoj e, todas terão a poasibilída
de de uma 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-

entículo da coesão da família. Para a reali
zaçâc do seu seguro de vida escolha um

" Com
panhia que Ir-e ofereça todas as garantias mo'

rais e Iinanceiras. Né,·L caso está' a "SÃO
PAULO". uma Companhia genuinamente br'a
silera, fundada em 1920, e que protege, com

.uas a'pôlices, miihares li" farnflias espalhadas'

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um
Agente desta Companhia e consinta em cstud ir
com êle a realização do seu seguro de vda,
certo de que temos a apólice que lhe convêm-

. ,}

s � D E - I� U A 1 5 D E N O V E ]V[ B R O N.o 3 3 O SÃO PftULO

"e�.

lI,H �

10,27 �

9,78111
9.65 III

DOENCAS DAS AVES
, E REMEDIOS

\��
--=-�... j

33,b7 III

31,29 m

28,60 m

28,34 m

To.
lo.

Lugar - Pculc Stlmy Barriga Verde
l!!g!!� - :(odo!fo V{'�kKê'�t - I.BO
LANCAMEHTO DO MARTEW
l!JQ�r - 'J(oMom:r3' G��izz:m! -=- LBD.
Lugo�·. - H\iSrH�e! -- Atfétko
lagar' '=.. Etig9n!f.) S�u1rirtho - l.B.D ..

48,18 m

45,00 m

18,70 m

15,17 m

12,70 III

iO·' lagina - � . Cr. "'; 6.00

!UZm'A;' �l' o' .�� ':.tA.
SlLEIF.AS S. .A •

C. P"3ml•. '" �.n )TI-
e.'"

SÃO
�

c:e,!..QCACl,Q i'C1'< ViTORIAS
Io , ll!r('� ''--. lBD - com "1 ;:,c'�::drc;;, 8 segundos e 5 terceiros.
2" 1. ..,,,,, - U:i.'! - 'ê""" f ",,·;":6w.; 3 segundos e 5 terceiros

',,: "i,es, 5 segundos e 4 terceiros
....imcirQ,. .:: s-:?gu, e' terceiro
-, 'orimeirel§, - -- e 3 terceirc "

.
, �Gllse9!.1i4-o ponto algum.

':�'ES
',de ÍlQt�"

\!. �U' - i.h "�!:.":''f;'
>:' - t. ,�1lÍ''''''.'

VEP

Ume Camin!-·
ra 50 quilo<c record c... :arinen�,.; tmla t1Brunswi�" I,' Jiscll!.
- Tratar no H cf:'; bl;! 'fi.t••

"

..
-

.•:t<: '.

"r.mNIl!l<1 ria 30. páqina)
(
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S,UAFA A.
o OUMPICO VENCEU NA PU

LIMiNAR E hW'LJI
ASSEMBLEIA GEfu\i... EXTRAORDINARIA ! [Conclusão da Za. páginal Finalmente ante-ontem :: noite,

..

.. �J i na .,til,o ue 1,500 mts , Eurico Abreu da Silvo e Moreilio Pereira bateram
na quadro do G, E, (, ;';0 foi

S6� CO�\";JO�OS o.s ,s�n!lores Acionistas desta sociedade pera o -�_'! 0_ record co�arinense, conseguindo cssim o titulo de campeão e vice-com �"doBallallu"ciad" r"n, ,};) Bus

semb!eía gera '. y.tõO:m:!mema Õ f':a!i:ar-se no dia 10 de Outubro próxi- 1>'000, respectivamente, ; .......e. a entre as e"'<,'7-; repre

mo

a,S ,16 hor,. no Salõo do Tcctr fJ Cario,,5 Gomes, para deliberar sobre II" ,

A tU,n�a da L.B,D, que disputou o revesamento de 4 x 100 i sentahva,S do vice, c,ac.,:, GO r.

a se�umte orcem do dia:
�: _ :

"
mITt:3�e��m�h�ago, René Garcia, Arnaldo Moura e Orivoldo SUPhia:::: I :D��cd�e�:����o.""r.'.'·,i..:�r,;,'o'",,'_.,'-,�,,!�,'fio r;li sups

1 ) Amento de ccpircl
- - s O

2: ) Assuntos diversos de interesse do Sociedade,
seu conjunto agi!!' e;'m "-":: har-
monia e os seus �:!�C:1!":;- -;:i1or�!;

PIONEIRO DO ESPORTE EM BLU- TO VERDE E ATLETICO EM
!,,<;rcm pC�;I:ir ;0',,;;,);, > ',en

MENAU I CONFRONTO
• quanto que os rapazes do f'dero da

Não sou apologista dos elogios i-
' [:Q�c:;; ,r""F-:,w;,,-, c';, 'C> ,ia ia

merecidos .mcs, fezer refere',cias a Mais urna roncdo do c
gaoc!= m(H'l"it-!::- -

• � J B
' d 2 D"

ompeO!'lctJ 05"" o 12 f·, -"
-

01UOÇOO ne er.-:cr;n�m f../:::;�crido Ju o Q. ;:;"ls50 será exvecure I l.' :.... ..j� orcvc t,1� 'r'';1pico
,

id • d p r
.�,''J n 1

I
,OI or"'IInodo "do " l!o ...

mar por uma enh 'l.:.e su-ericse capa campo o, c rneiras E C de _:
" .

,
• .',,' no: "2:1,,;-

" t I t d (
.

., _r..,ngo menta do <el! � ..

'
.. , ,

... 0 cün fG.":!f os esportes .... ��1 Gh�me- a �r e, ançando em ação os dois Na .

"

.

. c
•

1

nau, nado mais justo C'Or!> quem antigos rivais Vasto Verde Atl:- ,

preliminor d!5;>!Jrodo ['e'os a,

. � _ 1 ,- t' O'
e ,p- plrantes destes -'n;� I,' .

vem Qcompo:n .f���(�O a €Vú:�lC:'..10 espnr
ICO percrro. .. -....- •

l li-._ C t·Ot:'
, nce e

tive desta regi-o cotmíne�se, ,Este jogo, qualquer que seb o van ��d:; Ohm pico pelo n·j\f"gem de

Desde muito !,vem rue �1argorido cedo r, não influirá noro o "O t �'
"

Junior vem r,i"t<J!h"",h af�n,,�nmen da tabelo quo e' o F',"'rne
pon e .. o �c:,I'!or ossistcncic i"'! �e"c::lU os

.
. ..... � .... ...,).� I ..

... lo) nao a"Ie ce,.
. , .

te poro o crio,,";) e nc�t,h:lJcão de acha bastante distanciado dos ci;mi�5 pre lOS oue em I:�.'n; �H-
-

<!gro

uma entidade em r.!':me�au,
o

I
concorrentes da %ona B

..

I
dou pelo �SfNÇO r.cmo',�..i,'o'!o pelos

Varias fo - L' f d d E t
. contendores

oram as 19"5 un a os n retento, trotando-se de clubes
'

por este obnega�o despcrtiste e ou rivais como Vasto e Atlético o e

---------'"--

rros que d(,so!1i!rarom cr+o Q tarefa le]o levará 00 local os torcedores Dr. l�\�freS €t!l5"i�ãr.·:,res
de enfrontnr sltuocões din:eis,. po de ambos como sempre tem oCOR

rem, Margorida sempre disncsto e 01 tecido,
tivcmente levou o cabo Q. seu infen I Aparece como favorito para o cho
to d d •

Rua 15 de Novembl'o n? 415
"

, ., .

que e ammge o respeitovel can-

A, esta a 1(1 famosa LI�a Blume- i junto do Vasto Verde que deu o que
2° andar - Sa'a 1

nouens- de Despertos, ruto da per : fazer ao Flnmenqo ,
(Edi.fício "A Ca",iit31")

servercnco e desassombro deste de-
vot(!,j" espertlsre e vcrios

-

outros nue C 1 I' •
,

o -E<egu;ram na !ornado vi!'?rioõo.
.

O ,mea 1o
'

nhe outros esforça rios presidentes
• "

as destnos da L!!D estão �ntreoues
O F I C I A L I Z A D O

Ó orientar.ão sabia e criterióso' de

I
RI!G Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - C!Jririba

Sebastião Cruz Lima, Doro mg;or alo
Diretor: - Dr, LUIZ ANIBAL CALDERA,P.i

rio dos esportes de BIUIl'>e!1QtI ,�
... Internato - Semi-Externato e Externo�o

Cercado como está o pre�ídente CURSOS - Primório, Pré,Ginasial - Ginasial Cientifico Exame de

Cruz lima por auxiliares valorosos

I
admissão em dezembro e fevereiro

dest.aca.-se a figu:o inca�fundivel d� Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Benjamim Marcando JUn!"r aue não Poro ambos os sexos Pe�a,n prcspecto5

mede socrifici�s para elev�r bem
alto o nome de Bh!menau esportivo, I.

_ Enfeites de arvore de Nat<ll
Nesta ligeiro retrC's!Je�ão' da lo I'bariose atua<;ão de M!lraorido Tu-,

oior em "roveito da cof",tiviclo<!e es

Dprtivo, I!iio noderei deixar de pres

to, a minho homenagem a este pio
neiro incansovel, quer como Nocer

esportivo ,quer ainda como espartis
to no acercão do VOCOblllo,
Na presidencio do circunspecto des

",artista Cruz Lima que tem ,condu i
z;do (1 Liga }Iumenauense de Des- \
portos 00 prestigio P.' conceito que

desfruto não só dentro do Estado

como alem de suas fronteiros, Mar

aerido Junior tem se re'.'elo(lo comO

�m dos melhores e mais esforçados
ouxliares do co"dutor desta meri

toria e pCltriatica cruzada,

ANIVERSARIOS

SERGIO COSTA MELLO VENDE-SE UM TERRENO A POUCOS M!NUTOS DO CE�HRO

Liquida á preços reduzidíssimos o seu e!Otoque de artefatos de I DA CI DADE, sito á ruo Porcúba, com duas frentes, 58n,10, uma de B

couro, Acabo de receber novo sortimento de relogios patO senhoras e Transcc.rre hoje o ani"ersario nata metros e a oLltr� de 40 metros, praprío para casa de moradio ' PRECO

cavalheiros. Tem sempre novidades em objétos parã pmsentes em eno, licio do menino Sergio da Costa Mel
r

DE OCA<;!ÃO, A trotar na rua 15 de Novembro, I!, 1436, ou pelo

prato, etc,., lo, filho do sr,' Esmeralda da Casto I telefone 1423,

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina própria
•

Mello, residente em Rio do Sal, !
-------�-------------------�

� ��:l--"---"�"'-n?"->e:m!�� ��z.o.:.."'Qt:i,�..;;;.;:'e:.�fY�<SII!IJo
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s.

Blumenou, em 2,,), de Selembra de -1946
SUA f A R M A SIA

WALTER HAUFi:: WERNER
Di,ctoTes

KEUNECKE

Chamamos a atenção 0,,,; Sr;;':;, Acionistas sobre a disposição do

artigo 18 005 estatutos sociais,

Séde Social: Av, Almircneo

Agente no Fstodo de S:ca�':,

O maior S O R TIM E N T O
Os mais F I NOS
Os preços mais B, A R A -T O 5
Às mais lindas B O N' E C A S

Boros de borraCho _ Gaitas de boca
oferece á:

Ca�;Q.·.. illy Sievert
A

Rua 15 de Novembro, 1526
MELHOR FONTE PARA R E V E ND E D O R E S

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

TITUL'Os DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇÕE1'
i Encarregarse -1e iluaisquer assúntos junto ás re

partições públicas de Blumena.u, F�9rianópdis, Rio de

Jarteiro. São Paulo e Porto Alégre - AssIstenria técnica
ESCRITO'RIO PARA· O VALE DQ ITAJAI':

Rua 15 de Novembra nO 415 - 2° andar; - sala 1

fAlto. d"'A C apital-' ) _- B L U lU E NAU
�.----------------------��---------------------------

OURIVE'SA IA
ILLERDI�IG
Rua 15 de Nov�mbro, 1,340

1:5(;0111 Tecni(;íJ
R,eJD:ingtoo

de C�mercjo
do Paraná

(EX-FACULDADE ÕE COMÉRCIO DO PAMI-IÁl
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED:RAL

��d Comendador Araújo no, 17ó --' Fone 1192 -- CuritibCll;.
Diretor: Dr, LUiZ ANIBA,L CALDERARI

INTERNATO SEMI,EXTERf-JATO e INTfRl\:ATO

CURSOS: Admissão -- Guardo-Livros -- Auxiliar d.: /"dministr,jcão
-- Datilografia e EstenC''Jrafio

Aulas DIURNAS E NOTURNAS, poro ambos os sexos

Aulas avulsas de Dotilogr'afi� e Esten0grof;a
'I' ,

Peçam prospectos, ---'--

Duas louros e um moreno n' um drama que prende e arrebato oS

I
espectadores ! - Muscu[os de' aço n'urn filmr encantador I

I AG�mp., Complemento nacional _ Pararo- ..nt Jornal e o desenho

No data de'2i do mes findo fes "T res ursinhos n' uma canoa",

teiou seu an'iversaria natc(licio a

I
Precos de costume,

exmo. sra. do, Ano Heiden, esposo A G U -A R O EM: - "I), O SEM A R I E"

do estimado cidadão sr. João Heiden "E V O C A ç Ã O"

residente nesta cidade. Dois filmes que voce não .,ode perder !."

ARGEMIRO CARVALHO
----------'-

-,----

----��-'_
.. _-,,""---"

Ulmer taffront
CORRETOR

Rua Maranhão N, Z

NORBERTO E NORA KOl'FI(E I
Comemorarom ontem seu feliz a

niversario natalício Os irmãos Nor

bcr�') e Nora Koffke, filhos do es

timado cavalheiro e comerciante nel;

ta proço sr,' Reinoldo Koffke,

Do. ANA HEIDEN

1946

ADVOGADO

\

Dr.
Clinkp e Pediatra do Hospita! Santa Terezinho dê !E,ed:im, Rio

Grande do Sul, avisa o distinto população blumenouense que trevemcnte

abrirá seu consultoria nésta cidade,
CliNICA GERAL DE CRIAl\lÇAS E ADU!.lOS

Drs,

NICOLAU Sl!:VERINO DE uLIVEIRA
e

ALTAMIRO S, DIAS
Advo2ados

Escritório: :R. Trajano 14 - 26 andar

Residencias: Rua Alvaro Carvalho, 66 e

F L O R I A N O' P O L I S

Dr. Gebhardt Hrorrada
(das faculdades de Viena, Awtria e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hosl'itol Santo Catarina
Afta cirurgia, operação. do bodo, e5tomago, vias biliares, ct\: ;'0,

etc. � Neurocirurgia, Molé�tiCls c' e senhoras, Ci:urgia-plast:co-
cosmético.

Consultas no Hospital: dos 9 os 11 e dos 15 os 17 r.NQS
BLUMENAU: - "Hospi'al Santo Cctal'ina" _-

Quintn-{-eiro ós 8,1S'
Richard Ar!en - Mary Beth Hugles ' June Hovoc no movimentado

drama de aventuras eletrizentes:

"C O B I ç A E C A S T I G O"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Acusados de fomentar c�rrida armamentista
OS ESTADOS UNIDIS PROCURAM APERFEiÇOAR A BOMBA ATOMl

CA I
Unidos

I

MOSCOU, 2 (United) � A revis- enormes gostos, os Estados
to "Novos Tempos" estampo um orti procuram aperfeiçoar a bombo ato

SO do sr , M. Rubenstein, no qual mico com o adatação da mesmo ás
é abordado a politica internacional. bombas voadoras, do mesmo tempo
O artigo dirige um ataque aos Es-, que fazem em estoque do terível
todos Snidos, que são acusados de' engenho de guérro. Acrescento Ru
f,-i�ent(!i o corrida arm-amentista e benstein que a união americana "não
assim dificultarem, de maneiro pre' emprego dinheiro nem OS estudos no

meditcdc, os estudos do j energia I emprego da energo c+omico para fi

e+cmico poro finalidades pacificas. nalidades pacificas, nem qualquer
Assino! 00 articulista que, mediante' desejo de assimabrar. "

o.

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diários Associados)
Telefones: Direção e Gerencio, 1092 - Redação: - 1391

'.NO IV CAiXA POSTAL, 38 'NUMERO, 765
S1A. CATARINA - BLUMENAU: Quinto-feira, 3 de Outubro de 1946

REUNIÃO ALMOÇO

Dia do e Viajante Comert-ial
C. AlIende, que,. historiemdo .

a vida
do "A. R. C. E. S. P/', congratulou
se com os presentes por ver que um

grande riíime�o de viaJGntes e repr.
sentantes comerciais desta praça e

.

de viajantes que, em transito, _

en
-contrcvcm-se em Blumanau, comllare
ceu 00 jantar.
No decorrer do discurso o sr. fre

derico C.' Anemle pediu que; de ·pé,
os arcespianos presentes' prestassem
'uma homenagem postuma 00 SO.llOO
50 orcespiano José. Felreira de Aza
buja, falecido no ano passado, o que'
foi feito com o mais profunda res

peito. Findo o discurso do sr. AI�
lende, fez .uso da palavra 9 nosso.

colega sr .. Alfredo Campos, que,' na
mo crccão entusiastica e calol'Q!a,
saudou -os -'"'arcespionos, tendo $ido
muito aplaudido pel� numeroso _çte5
se.

Foram erguiqos brindes pelo sr.

M. Costa Mouro .lnspetor do. AI!�
tartica, que ofereceu iI cervejada
do jantar. Usou da palavra .0 sr.

Arnoldo Xavier, que congratulou-5e
·
pela comemoração di) "Dia do'ViII
jante e Represenfante Comercia!".
Atendendo aps pedidos ole inume

ros amigos, r.ontou algumas caliÇ8es
mexicanos I) sr. Henrique

--

·

que recebeu gerai, aplausos. I!n-
•

cerrando o jantar intimo, usou da po
GRATIFICA-SE lavra o sr .Antonio Ccndido Figil'!.l
.... Iredo, delegodl.'·do A. R. C. E.

que, na I tJl lia, nos fábricas de com Cr$ 500,00' a quem indicar S. P. em Blumenou, que, em mo
garrafas, os operarias sopradores hoo r:1sn para alugar. Não deve a'lof;rt, 4!:;(:IiTSO, saudou a aaoo
de vidro fundido precisam beber: ser distante do CEntro. Informe- riosa clcsse e fez um caleroso vote
oté 20 litros de água durante I' çÍ>es�G,) Hatel Boa Vista, quarto n , de prosperidcde sempf'! '! crescente-
cs horas de seu trabalho, que 23. dos ercespicnos prasentes ,

é :xtremamente insalubre e pe I
.

nosc,

Represantante
COMO TRANSCORREU O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO NO.

C. N. AI ERICA
�

Conforme enunciemos, realisou do nesta cidade do A. R. C. E. S.
se terça-feira, ás 20 horas, nos se P"I convidou os srs. Walter Knopp
Iões- do Clube Nautico .Américc, o e Augusto Deschner, o mais anti

ja ntar de c.onfraternisaçãÍt dos re- go orcespiano e o segundo o mais
presentontes e viajantes comerciais dntiÊJo ;dos ..Inspetores ';comr.rdbls,
em comernoreçêo á doto de 1. de 'paro formarem, com os demais, a

Outubro consagrado áquela classe presidencia da meso .

. laboriosa do nosso comercio. O sr , Oferecendo a homenagem aos colé
Antonio Candido Figueiredo, delega- 90S, usou da palavra o sr. Frederico

GRANOE FONTE
DE LUCUOSl

1
i1.
I
,

L
Com o presença de 19 rotarianos, que achava estar o Pois otravves

dOê 21 de que se compõe o Clube sonda uma epocc de rebaixamento I

local, rnliznu, ente-ontem o Roto ri 'de carater ,�tribuindo esse etado de 2.
mais uma de suas habituais reuniões

•

coisas 00 reqirnem de corrupção ins
I

em uma dos solas do Teatro Carlos 'tituido pelos negragados quinze cnes
G.e,,,.,:ô.'s, •

.

'de ditadura. \Cerno visitantes estiveram presen Achava que se houvesse o dese .

te; a sr , WilIerding do Rotori de !ta jo sincero e patriotíco de se extir
in" e o cdvcondo Sr. Georg, desta por o mercado negro, poderio esse

'-:;.:'de. Ambos foram apresento desideratum ser alcançado, de vez 3.
dos ·"�e;>o ne 1)'''''2, (leio diretor do 'que arganisações existem no Paíz,!'pm>�cl') Sr. Figueiredo.

_
que não. admitem o mercado negro

F:,�"do u=o rl -r r"lavra O Dr. Ar de
..
seus produtos, e assim sendo, no

I�;":,, Tovores extendeu-se em con dqriamos ex'trpo-Jo se o 'proposi
s;".c·mc��� ""l tomo da promessa do to fosse realmente esse. Paro eSS1S

If�f"r,n"n nr lido Deeke, digno in otqanh:ações não ha necessidade de
tPrF!'''t�- h..l�rol. nl) sentido de nu- comissões de tahelamento nem de
,,;I;of ,.. 1'••".01., "<I termi""çõo da con :'eis �u reg.ulornentos fisca'isodores.14.:.,,,,-;;( A, HMnital Municioal ide A01versoflando-se os rotarianos.
necCl<$;'1.,.-l" incdicvel para que pos Srs , Brand e Altenburg, foram sou
<., '��: "n�""'r vir à aqasolhar as ,f",Jn� pelos Srs. Melo e Hercilio
<l;;.r�t;.. ''''c'!<,itados. Propoz que 'pe€Ke, i :
" i'�f"r; tdo ....,f,,"se ao Dr. Deeke Em virtude do ousencia de diver
rl;",� ,l'� .11 ontief"ç:jo com que Blu S'iS rotarianos em viagem no 'oroxi
I'l''': -., �--",_., " <ell mognonimo ges m'.l �emano, e poro que não venho
t". Hç·�"J�_I�e se!! povo o dever- ,o freouenda do Club a decnir com
1'", .,.,,+ �'<n �nr;rl"<;Q iniciativa. ,e5só's forçad.�s a!lsencias ,foi a pro

!,'.,�" ,'� <M,';�O do palavra o sr. ',xirna reuniiío marcado poro segun
5. o�e. e-.:iste ;'''' '!nvc Y;:.r', tm,,, IV;c� ..\t H.o"';nn nora comunicar aos da-feiro, dia 7. cltn.ca r:-�rhcHf.crr que se e'ilct'!:_;

c,.,P·'-�"-·-('- '1.,,, medidas estavam
.

Com o arriame"to do pavifhão no
rcaa de fcmecer dll�dores ct' lí!

.�",1, :.,�, '''' "'" S. P'lulo. poro co .donal pelo Sr. Wi!!p.rdinQ, f"j

eo-,
quido semi!!n! 'lI1W as C�!'()�<:5 i

ib:r " ... ----.I., oop"fO dos fi')s de 01_ cerrada a interesso_llte reúniõo.
.

de hem"'l; e"r.é,,,':; (lU nwl!;(lr:,�!
(u...,A7'-_ o �: e_..t., .'t?f1eto1. e mais, que softei!'� q�e dc�êiarn se �"'r .. ;
um Ano: -tre '_''''''!�r) com passagei- E D I TAL. ��:'!O:,G,�5;.��;.<�.. :, ... f��.�.�,·.�"�,'". .::o pO.:!.:,_.",:.::._�.-t�.._�i,-'�aS- ,!.,;',",' "," > -�''''�';''rom do cominho De ordém do sr P f't torno'

' .' '. ,,-, b

::',':0,. '�:;�I;,,���� �e:: ���cu�: ���!��aq�:s n;esm�s �:e ��:�b;� se �ee�;:ci�;,.�.',.cl·�.·.:,�...�.::.:;".�,.".p�"".:.,.,;_�,jm'.<!s��\,:�; I! ·-'--...f:�.
''''--� .. ,

< r�9 ��- � '] ---�,.r;d>"l('lcõ de seus di .
.

_ ". ?ur�rlas. o se e e, ... \.' __ t c\:: -

�_;• �. d
' rntendenCIOS íhstrrtals o Imposto pre: rIo fe"ce":i'·:-b.·" l.: .':�'�\r�,�-"C

'

•. m n -�" 'nstn.tor. e vez dial urbano e' ti'" , ;.' �

n�'e "c<� veiculo foi clanrlestinamn prestacão .L
r reren.e a ;;egunda 6

I '

te k .'��_,,:,. ",'"'r pesC:OQS não oerten_- ": .

corrt"?n,e exeCfCO.
_. que ni:.nj;�s r}--1-;:ús'hls .

)-�-c: i
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E' o titulo do interessante
folheto que se envia gratui.,

genio - o goz com que se en- tamentu as pessoas do .Inte
che os balães de brnquede : há ríor e dos Estados que de-
150.000 quatrilióes de átomos. sejam 'ganhar mais dinheiro

sem prejuízo' de outras oeu
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STUL '.0 Catga Pcsoaí,

1616 - São Paula.
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. alimentação do gado e au:e, pu
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de codionço' de meia idad·:; e filha maior, para
!O de Janeiro em_cosa de médic? A primeira poro
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Tratar com o Dr. Carlos Hen Tique' Mayr em· Timbá. .
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