
o PAPA FEZ UM APELO DE CLEMELi.,;,j,
'NOU-SE CATOLlCO

rank, Doenitz, Seys-lnouan v '�,'Apelos de cte

I\IUREMBERG, 5 (Unitedl - o de�elli:k· Orll<":5 """/j�,,, çj%��(;l,

adYl)9ado de von Papen, Knbosc1l.ok Lc.nus ·:;itij\ ;""n';;,:iSc'� (":geri-
C�--":.".i �r::o'e;'ir�:f; �-�,-"'�Sêr"' .. 5& e k-}fi!i'mi ..

manifestouá United ?ress que, em ti· ';r::�I��"<' ,:,�"�,::,,t "' ,�,i�;!:che
bafa os' guardas cmericcnos, obe- peles i!!Jfori<1" ,;,'}o ;:'::lInõs, l;p1,�;;he

l"·QI:Ui'OU. dexar Q residencia do cd foi apresentado do Conselho de Con NUREMBER, 5 (0".,;:

�';!i"do onde posou a noite, afim da rrõíe Aliado pelo cordial Faulhaber auncie-se ofi<;ialmenre �;.

é,t1t�il9ar-se .eos responsaveis pelo de Mllnich. A propasito ,o advoga selho de Controle AI,(J"o ,

plitria. ' do.. de Hons Franck e Hess, dr. nitz, Leys IIIquart e JOG,

x x X 'Seidl diz que o apelo pede ele- te de opresentação dos o>..óíft!l é -õs
i .rneneia para Franck, que tornou-' 15 horas e 45 minutos, ""rg

.

�

NUREMBERG, 5 <United) A- se cctolíco fanatico depois de ter JSerlim.
Runda-se que um apelo do Pap<l sido aprisionado. x " ]f

Abaso deP ..� >·�m passa àsmãosdos brasílenas
na bcse , A proposito da entrega i manutenção e operações da base tiam mais de mire quinhentos opa
feita pelos norte americanos, o Bri- americana de Parnamirim. Faço vo

.

rorios nacionais trabalhando nos. $.:r

gadeiro Ajalmar telegrafou ao co tos pelo exito da potriotica missão". (Viços de manutenção da •. meuna,'
NATAL, 5 (Meridionoll - O co f dois ultimas ainda estão em Na- Eonel Canabarro nos seguintes ter- A opinião dominante em N.atal· é

roneI Canaborra Lucos, comandante tal auxiliando as tarefas de entre- mos:
n As minhas felicitações ex- NATAL, 5 (Meridionalf _: Ao que o governo brasileiro tr�nsferirá'

da base de Parnâmirim, instalou o, gar a base de ?arnamirim. tensivas a toda a guarnição. de Na iniciar-se o entrega por parte dos pora outros orgãos do Estado o ba

seu Q. G. no antigo local do quartel j tal, no momento em que assumi o norte americanos 'da base de Par- se de Parnamirim, 'por medida, .·de
'da "South Atlontic Division", osde I NATAL, 5 (Meridional) _ A el- controle das responsabilidades 110 IICImirim aos hrasileiros, ainda exis- economia.

trabalharam o geneml Walch é ou; dade vive momentos de grande in- . ,];I
•

tros generais norte americanos que i tensidade desde a inicio da entrego.

T" N
..'

"0'�stiveram no comando dos forças. da base de Pernnrnirirn feito relas R E G U L A 'M E N A···· D·· .'

. ·A·····dos Estados Unidos no Atlantico II fo.;ças
norte americanas sediados

.

"

.

.

. .'
.

,'. .

.... .•. .

Sul. .

em Nota! ó F.A.S. A entrega se- .'

NATAL,5 {Meridional} - In_l;:lc�m::��i;�d:t�03�S:�i��vea7:��'A T IV I D A D ,E, DAS S,OCIE-
discutivelmente deve-se conceder ao

I

existentes e sob o cf)ntral� norte a

coronel Ccncbcrro Lucas a maior� mericnno. J<i reoli"nu-se'a mudan

D·A.DE'"8' I'�O ÇO�E...
�
..

·5i"{;�;.• 1 °ropid?z que estfio reclizcndc-sa os ça de comendo, osr,,,mida em ncmc
.

- �
trabalhos de tmnsferl, ..cio da base' do Brasil a dired'io drr "nse' de Po
de Poromirim dos mãos dos norte' ncmirim o coronel I)V;",j". C�"",l>C!r
americanos paro as brasileiros. No' ro Luces. coma!ldClf'�1> do 30. Gmoo SERÃO COTADAS AS AÇõES RE PRESENTATIVÀS DO CAPITAL SO·

I de Bor�':'.!rc!eirb Médios. O'1tem CI :,L

mesma sentido cotoborarom efieien- estiveram em N"t<�1 o' Brlncdelzo _ . .• . .' .

temente os <!e!'lemis nofte om;;wica Ajolmar Mascarenhas e o dr
.

AS-I
RIO, 5 (Meridiano!) - O Mi- l 'servarão nas respectivas bolsas as

nos Byron e G;'lt� <:f 05 �1'OlI$i! W!I sls Cl1ate'Jubriond, qec exami�o.ram. nistro da. Fazenda bciqcu a port.a-; prescric;.ões contidas na. al'.t.i9o r.efeliam Eric�s611 e Wdtn MlIa". eh &!tlOO1il2fi!ft es s�s existe" ..i!'!' ria clefermillando que os sociedades í rente 00 local necesscno; as cama

__-"""'''''""""'......---------------------...:.- i por. .cções 5=0:71 séde no Bras�1 s�o I' r� sde (idmis�ão dos titulas de �oto hormoniser os partidos dernocrétlcos
" • cbrigcdes .cntes de entrar em runcio Iça0, observarao as suas respectivos e neste sentido tern dado iRst;u�
6iIiI namento,. a.

cotar o, ações represen

1
tabelas de em?lumentos. sões aos novos intertentores.

rotivcs cio seu capital social, sejam
nominativas ou ao pcrmdor nas boi
ses de valores, nos respectivas sédes ] Instllltublça'"O nHe�y �Herl·ngUe on"� nõo as houver nas 'mais pro
ximns s.erço tombem obriçotorlc
'mente regidrade, nas bolsas de � rÓ:

Biret'Jr: HONORATO TOMEUN - "O'rgão dos 'Diários A�cs) lares' os empresfimos flor obrigações
Telefones: Direção e Gerencio, 1092 - Redacão: _ 1391 aos prestados (debenturesl afim Com a presença dos autoridades qgradecimento e teve palavras de

ANO IV CAIXA POSTAL, 138 i -._-' ". NUMERO,. 168 de que possam esses titulas ser ne-I civis e milito�es c imprell.so, con�i ;'I'wf,inlh _�entiment" por ver n:lque

STÃ. CATARINA � BlUMENAU, Domingo, 6 de Outubro de 1946 !lociados; as cornaras sindicais ob-' dadas. pela firmo Ir:dustr,a Texttl e momento ser preslcdll uma home
--'-------------------------.-_.__;,_-� Companhia Hering, teve lugar. pe !naQem á sua ente desa!l'orecic.:L N;>

la

.•
manhõ de on.tem in.auguraçã.oda.l·refeitorio do com.,panhia.· foi ofe�"ci

"Instituição Hedy Hering", com· do ao spresents um sucu!nto ehu';·
preende o créche e o ombulatoria

.

rosco.

da importante firma indústrial. Em o llossa nroxirn<l e,{;,-:iío d,,<e
Ao ato fe>: uso do palavra o sr, mos noticia cir.cunstonciada da i�

dr. Renato Comara, oue além de re nauguração.
·feirr-se á

. utilidade' da instituição
teceu alogioso comentaria 00 co- ASSENTAI)Á, A E<:COlHA
ração humanitlJri? da finado pCltro CIRILO JUNIOR
no do estabelecimento, Hedy He- ta.

do combate ás nILvens de gafanhotos -rin9, RI04 (M,<'f:db'laD .�� 1'_f_.��'J
�!!le estão assolando 'varias regiões: Ao finalisor, convidou o sr, 'Curt um vespertino aue, e�trí "p'f:�:t;" ... -

60 sul do país, O Presidente da Hering paro descerrar o véu que co- mente assentado a e5'""n.... r!l)

RIO, 5 (Meridional) - A pro-l Além das devastações já causadas Republica fo%: saber que o Con- brio o retrato de suo venerando .es l Cirilo Junior' naro o' 'iderQr.c�
posito da praga de gafanhotos que novo perigo ameaço-nos: o forma gresso Nacional decréta a seguinte posa e após esse ato fe:r: um ligeiro maioria na Comaro.
ossóla atualmente o sul dõ país in ção de novos nuvem de gafanhotos H: Artiqo unico - Fica o Poder
forma um matutino que ainda es-I Dentro de trinta dias teremos a e- Executivo autorisodo Q abrir pelo
te ano, em Janeiro e evereiro, sur

I
closão de nQxa geração de "501- Ministerio da Agricultura o crédito

glrão nuvens de ocrideos, em

PC-I
tões". especial de um milhõo e oitocentos

quena escala, no Rio Grande do !.mil cruzeiros para aten!l� ao. com-

Su1, como anunciamos inicialmente RIO, 5 (Meridional) - O Presi-,' bote das nuvens de gafanhotos que Washington, 4 {Unitedl ° pre res: - 1 - imior"cõo ;merl;n.t'l: Z.
com possibilidades de invasão em i dente da Republica assinou ontem

.

estão assolando varias regiões do sidente Truman declarou oue pl"ite'T "modificodio ou abranclome"T'l n!"'l

'maior escoa. Acrescento entretan, o primeira lei voto... pelo .Congres 1 sul do país. Re.vogados as diSPO.-. a im'9raçã.o subst.anc, iol. de judeu'
to ,que nada foi feito em materia so. ha n,?ve �nos, Q qual e Q so-

. � .. .' europeus paro Q Palestino, com (l

preventiva, odiontondo: "Quando a gumte: lei numero um de 4 de

I
slçoes em controno. RIO de Janeiro, I .

presente nuvem desceu o vale do Outuhro de 1946. Autoriso a "ber -1 de Outubro de 1945. 1250. da I !'l'Iediota< ajuda dos Estados Unidos.

lIruquai e" abriu-se em léque sobre tura pelo Ministerio da Agricultur.o IndeC'endenci",. e 580. d<L Republico j O presidente ·es.boçou .0 pr09.· rame!o E,,�':.�'l de Santo Catarina ,fornos do crédito especial de um milhão (a) Euric... Dutra, Campelo Junior, } em tres pontos, para que os refu

QJlanhodos -"esprevenidos e toda a e 800 mil cruzeiros para II despeso I Gastõo Vidigal", giados israelitas encontrem novos III

_safra. de---�ereois do onp tombou de i
.-----

vorad� por milhões de ?crideos que;s.-OCiópralllVam-!Ie em 'VarIas nuvens, I
05 municípios devastados foram:
Concordio, )ooçabo, Campos Novos,
Cncodor, P'nTt. União, Conoinhas.,
Moha e JOl'o§uá.
T"dtI a re'lião serrano de Santa. SEM O AfOlO DOS PARTIDOS O GOVERNO NÃO I'ODERA' VEN

Catarina tomada "ela nuvem' co- : CER AS DIFICULDADES DA CR SE -- DECLAROU O SR. AR-
br a 'extendio de 500 quilometras de I THUR BERNARDES
Icrpurn � fl�0 auilometra sde com

primeito "entr..ndo DeJo Estado do
PornnlÍ á dentro. A ond� de ga
ranhotos i áatingiu o rico Vale do
Itoioí. ,!escend.. II serro de São Ben
to e invr!ffind. Joinville . Calculo
se a!lP i M'lrem desfruidos cincMn
t<t mil bech.....ff de trigo, ou sejam
'60 mil t&nela'n do preci&so cereaf.

ASSUMIU O COlv\ANDO DA FAMOSA BASE AMERICANA O CO·
RONEl CANABARRO lUCAS

GAL OUTRA QUER' QUE REI-,
NE A PAZ ENTR!: OS PAR
TIDOS

RIO, 5 (Meridional) � Segundo
afirmava-se ontem na Polacio Tiro
dentes, o presidente Outra pretende

le do Itajaí inva
los gafanhotos

NOVAS NUVENS DE ACRIDEOS AMEAÇAM AS CULTURAS DE S.
PAULO .E RIO

leis d� irn_i�rocõo nnrte Otr"P.r-f",,,,�., __ P.'

que o Conares� !)()�<fl aem;tk�,
pessoas desol<:>;'lQa<: 3. rern",""�.,.

ção presidencial 00 Crm<1re<.•" <"I,�

o plano de o5sistendo "�� .. ,,-,-,, .

em desenvcl'l'M'.lnto. nó p"l"c�;" ... ;
no caso de encontr"r-'<e Cf ."I.,���

praticavel n(lra o ... r�hlp"'!I ..11 T,·�

eo"t.r·.e. ro Santo. Truman rledm"l" ""� �,

conferenCÍtls de lonrlrps s�hr'" Cf

do H....'1VerllO, ont€s d,., _"�;"Fr"
testina não ser50 reir;;é;;.,rl ...� �,.; .1<;
de Dezembro. E", v:st.. ,h çl,,,,,,,",,,
conferenciá, dedor""l Tr ..","'» r-,,;':'

problema de coalisão; ocrescentan {iue a imiqração súbct""r;"l ;J'" ".-.
do: ",Quando ao P. R., achamo!!.-pa lestino não node nnll".A",. " ""',,
triotico e necess(lrio�o congraçamen cão da prohlema cJa Tertó. . Sn"�..

to poro facilitar 00 governo vencer Já' foram feitos por este """""'.,

RIO. -4 (Meridiana!) - O sr, Ar um cem seus QUtH!ros próprias e dire os dificuldades que c0l'hecemos o o �Í'repora�os p'lro e�<e !llP";
thur Bernardes oUiÍdo o proflosito �ri:r:es independentes. O fato éque

I
"estourar a ordem financeira, eco"" menta e e�tomos preoar"-I,,s " 0"

.10 atitude do P. R. em face da po' tem sido muito cordiais as relações mico e social, subvertidas no longa prestsrclhe imediata 05�i.ten,h n

lítica nacionol ,disse á reportagem: entre 05 dois partidos e só ho mo didatura. Sem o apoio dos partidos; 'secretario. da Cosa Br"rtca sr;h',,:
"Tem hq'lido c(!rta confusão aqui tivo poro continua-Ias,. mos cada nos Comaras para a formaçõo do' jlSSllntos· da impren,a, di.<e 1l!JP.: -r

'.l em Mines qua!'!t!l os re!crc�e5 e.: '(j�'ll co.m d.iré.trizes. in.de�nd.entesll,
..

n:i�
..iste.rio .i.r.te.r..-.pa,rtidorio, ..

sc;rá d!.-.
·

..l..· �ec.l.o r.o..ç.. a.�.o d

..

e '.Trumu
.•.

" ·.f.oi.h"�:""';-!re n P. I!. p ., lJ !). N S�!! ,!�.- D,sse' ""'1 '''''"rnvQ a diretriZ que r
flr:11 ·00 governo vencer o· s,t;I<:Iça� '. tido" em telenrama, 00' sr. Atltze,

;l:lrtidos diHíntos e G�toilomos, c:n!(I' Qssumiró (I U. D, N. em face do I;ritica Q que chegou o pais".
. 6 noite passado.

.

cordiais as

u. D. N.
relações
o P. R.a
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lüd. C:��É��%�!��rr�ERRECRU! Emprêsa Intermediaria de M. L Araujo
·EDITAL

.

Escola Tecnica de Comercio
RemingtoD do Paraná

(EXcFACULDADE DE COMÉRCIO DO i'ARANÁ)
.

FISCALIZADA PELO GOVERNO fED!:RAL
Rua Comendador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ••

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INTERNATO .

:URSOS: Admissão -- Guarda-livros -- Auxiliar de Administrução
-- Dotilografia e Estenoçrofla .

Aulas DiURNAS E NOTURl'l..6,S, para ambas'os 'sexos
f.ulas cvuiscs de Datilografia e Estenoçroüc

Peçam prospectas ----

(MATRIZ EM: FLORIANO'POLis)
TITULOs DECLARATO'RlOs � NATURA.LIZAÇÕE�

Encarrega,se :1e quaisquer assúntos junto ás re

paxtições públicas de Blumenau, FloriunópüIís, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alégre - Ass!stenrja téeníce
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAJA!':
Rua 15 de Novembro n? 415 - 2° andar - Sala 1

(Altas d'" A C apital-' ) --o B L U .:M E NAU

Fil!;:! saber aos cidcdães dos elos
ses de í926 e 1927, sugeitos ii con

vocação poro o serviço militar no

cno de J947, o seguinte:
I - Dispenso e adiamento de in

., ccrpcrcção.
I .

- Serão dispensados do incor

I ;:>:lr.�ção nos Forças Armados.
o l _.;. Os domiciliados há um ano

!U mínimo, prazo a ser contado a-I
fá'q tido do ncorporação, nos mu

nicípios �eguilltes, enquanto neles

pcrmenccerem:
. Bom Retiro, Brus

que, .Coçerlor, Camboriú, Campos Na

vos, Concórdia, Curitibanos, ltclépc
lis,

.

Joaçab". Porta Belo, Rio do Sul

Rolldio, fT'knc!1IÍ Tim'b�.( l\�delra�
Aroranguó, Crescíuma, Orleães, Tu
borão e Urossanga.

I: I - O� ·aprendizes de escolas
Técnicas' Profissionais de Fabricas,
Ar!enais ou Estaleiros das Forças
/ :mr.l�as, de Usinas 5iderurgicas de
;"reres,e do defeso nacional, de Fo
hkos de Motores. di: Aviões, ou pos
�!úrem certificado de conclusão de

curso nas referidos Escolcs.: ou os

que estiverem servindo como operá" (Transeuntes e Transportados)
,'� � ,.,I·;fke em funcões tecnico pro .�__�_::�������������������������fis$í�nais nos referidos. Estabeleci- r .
meatos cnte s do dia 23 de Julho
l� 194:í. e, não possuirem diplomo
Oll ce�tificQda de curso uns e ou

�",.. i;. desde Que tal providencio seja
�oJicitlldas pelo Estcbelecimenro in

t'Z_....."'�·"'�o'
c) - A critério do Exmo , Snr.

G�ner"'! Comandante da Região, os
.

secuintes não incorporados' nas letras ração, afim de serem cerimbcdos os

(\ (e, h) procedentes mas enquadra: respectivos certificados de alista

""s. no artigo 124 do Decreto n.S i mento com a dota de prorrogação
15.934, de 22-1-1923 que define' necessario.
os C-'1S0e de arrima. .

'.
. I

Nesta ocesíão, farã" a prova de

2 '-c T.El'
..
;ÃO. »»...

l�,MENTO de in residencic mí.n�.mo de um ano.

corP'"lr'1cf,., (\5 f",",l;,'r<!r,: OS QUE NAO PUDEEREM A RE

,,) �. Até 2" ''"OS de idade as FERIDA PROVA, serão encaminho

que f"r"m ::9ndi;l:;tos ã matricula, dos pela _J. A: M. ?o P. C. de

1"n� ;:c!";ok� da fnrmoçêo de Ofi_'1 Convocaçoo mms proxnno.

ciQis �!"! Ativa d05 Forças Arma". 3 - Ai Ecolos e Estabelecimentos
r!��. "«:�,, ?Jae t\(lssuam curso secun indicados na letra b) do item I, no.
rl';r;" .,:,i-, �!ej'l) �Jj e·t,.il!m "matricula 11, deverão solicitar a dispensa dos

dos !1"�' l""!ff,,,Ç Ck,.,tlfico ou Clássi-. i seus homens em oficie-requerimento,
""".. � � 'r.'"'.M"I!C.V ..�.�E�.A...

/l.MTES DAI dirigido
00 Exmo. snr , Gen.eral Co

CNI"!"\�"'CÃO 1)1\ CLASSE. mandante da 50. R. M., encaminho
b\ '<,,,,... Cf� r"l.,dí" -ros cur- I ndo a 160. C. R: e acompanhado

ses �(' Fl"'rml'çii'l "'1 Oficinis da Re
'

de uma relação nominal contendo:

S"F" ,'�. !'''(cas Armadas. ! a) - Nome, filiação, município,
cl __ Os 'm'J!"rkuh'!";', 'lotes da dato de matrícula. ou do admis

.I<,t" ,1,�'� �::'t'10""c�n. orn institutos são do emprego, número de certi
de E,,+'� f.lI::STl!\!,�.!)('S r, forr!'qçóo. ficad ode nlistomento e classifico

<le C;�c�;·<l1)1:"5,.· h Mll\!IST!l.OS de ção obtidas no inspeção de saúde

Qtld,,'!p" rel),.i;;;o, Ctl de menores de la. época. .

de rdi:Jio�a. I bl - Compromisso formal d_e fo-
I! .�_ =''''5 pro"(f!S:. t ",er apresentar á C. R. os homens
I - O;;. r�,",cr;rrei!f"s de dis-! que' irromperem suas atividades' no

pen'''' �, ,:"1iQúo,,,.h. ,'k-:- '.:" ,!.:ir Ia!'! dito Estabelecimento ou de comu

traô" r.:: 1&:. C. R. até o dia 15' nicar, no minimo tal ocorrenció.

!*�

BIA
Senhorascu. NACIONAL !}� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Bcrroso nro

Agente no. Estado de Santo Clltarína:

RIO.81

II
rro colocação bem remuneroda. Dá-se preferencia o pessoa que já te

nha prático do ramo de trcnspurte , Os candidatos aueiram dirigir-se á

Ruo São Paulo numerc 20:

elegantes!J o Ã o P o R T O

Ruo 15 de Ncvembro, 137i
FOGO -- TRANSPOR1ES - ACIDENTES

. Rrspcnscbilldcde Civil Omnibus

Lembrese que os modêlos mais i

para verão, sámcnteatraentesAux:íli1-11' de Esct<iório
artisticamente confecciona-são

dos pelo

ATELIER
Diário Oficial de 6 a 18 de Feverei
ro de 1945.
5 - Os candidatos enquadrados

no lefra a>., n , 2, item I, nrece- r
dente, apresentarão o'dequerimento
ao Exmo. Soro General Comandon Ite, �a 50. Regiõo Milito !por inter
medro desta C . R., pedindo adia

Imente,
.
com declaração de que dese

jam efetivamente. efetuar em tem

po oportuno a matrícula nos Esta
belecimentos referidos, suieitcndo-se
caso não cumpram 00 que estabeJe
_ce. o artigo 55, Capitulo II, da lei
'do Serviso Militar (Decréto-Iei nú
mero 9.500 , de 23-7-1946).
Exige-se a assinatura reconhecidc

em. Cartório, bem como, nome, fi
liação, município. idade, número do
certificado de alistamento, e resulta
do da inspeção de saúde da la. é
poec ,

6 - Idem, idem, Quanto eos cen

didatos enquadrados roa letra c), n ,

2, do item I. .

7 - Mesmas disposições quanto
ao requerimento, para os

.. c.
andidatos

Ienquadrados na letra C), n . 2, da
item I, encaminhados, porem, pelo
Diretor do Estaoolecimento que, em!

4 - Os reauerimentos de .díspen ioformacão" ao p' ádo requerimento!
50 do enquad;ados no ··Ietra c),. i- respon(a"bilisor-se-á pelo verdade do i

tem li deverão dor entrada na C. alegado.
R. até a dia 30 de Setembro ACOM

1 Florianópolis, 15 de Setembro de
PANHADOS DE TODAS: AS PRO-, 1946,

.

VAS EXIGIDAS pelo Decreto n. .. I (o) OLYMPIO MOURÃO FILHO
15.934 de 22-1-1923, publicado no' Ten. Ce!. Chefe da 160. C. R.

da

. Casa das Modas I
Blumenau ltda.
RUA 15 DE NOVEMBRO, 316

- BLUMENAU�

Brinquedos
O rnc;c.r S o R TIM E N T o
Os mais F I NOS
Os preços mais B A R A TOS
As mais lindos B O N E C A S

Bolos de borracha - Gaitas de boca - Enfeites de arvllre de Natal
eferece 6:

'de nnI'."'���-a·.:"L''Ij·!�;:_:r,� <

.2 - Os deqllierlk:ó� h:i u".. nno

no mi�-:;,_.ic_ -tt�s''- :"rntmk-foios- refado
nod�r, 7":�;; -hh':-;!,- ':!'i-'.!1 1

�

do_-. -:�t�t:� I.
NÃ NECESSITAM REOUERFER DIS
PEN�A

�

Dir1,!ir-sêc�u· ás 1. A: N. respec
tivos dmaRI'(;, o pro%o de incllrpo

Willy SievertCasa

.... -�_. -- ----�- -�---

BLUMENAU Caixa 14postol,-

.�.S ..J4!. I�RMARJNHO PO'll ATAC�DO
OHGANIZAÇAO ESPECIELIZADA NO ES'fADO" A :MAIS PERFEITA CONFECÇAü' NO RAMO

FABRICA DE 'IECI�VS CABIJDfl RI�I�IAUX s. A•

.

UNICO DI8TRfBUIDOR NESTE ESTADO (D�t!�,ç.)
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,

;/' Z' "

,

I" '," i
'

.
, I

éed,;:1-,,1<btiU �uC, '.V �f ,'" ,

Da cobeco aos pés, o dia todo,
uma fragrância €>:tasiante -

composta com verdadeiro cari

nho - encantamento que fica,

J5 ele

E' o �;���;�"f:;�l�I.:!\:�'���tl�\=
-

[IS :J ,:,.��;l)(gs ;la Inte
B<D.��e'! q!!e €le ..

,',c

�il��Ff��� !
::·:��.i�}�K�:�,"r!!, r--- _ .. _---

1
II

cni,'l L;;��i�:, LG� �:���'!' r���:;"�!�;��;�:"i� ,�:!! r,���:��e íl:�:a
·--:·tci�.��H'!:'e��r:s. i\:.:i-.l sempre r;({-,'i'�:cJe5� em cbl�t03 pata prc�.;;�ri:es em

,

-

--r;J::�t'�,- ;:'ctc'.: .. ",
:l:.lii\!��Ct,S· D� Tc-rV)S G5 TjFOS

c

curo, !
, -

!-Ea"i?/�e;;; ..

______O_,_H_c'_m_,!!_p_d_J·p_d_,!l__" j.grJ1JI".n

RUA i5 d N 59r; I' �" ,,', I �J.frt!ln'�,

lI"

e ov.,
-

I \\nl, �f: ;<,.ôiH � �n l

Instalação de Ra'os XII COaasroa

PÁRA RA;)!OG�AFÍA DENTARIAS E DIAGl�O�ES'" A �lSPO-' li_R" �.: 'J,rC,nhãO N. 2

SIÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS I: DENTISTAS _�_ �.__

BLUMENAU

l TRANSfOR�1ADORtS
Novos, de 5 até 10.000 K. V; H.

QUALQUER VOLTAGEl\i

�1 OlOi1tS �lETRICOS
de 1 até 10 HP., 220/380 volts.

fl1 A X
.
K O N R Pr. D T

Caixa Postal, 123 - Telefone, 1296
Alameda Rio Branco NrO. 70
-BLUlHEN'AU--

Isciterie Juridice-Camertial
Diu tor :

Dr. ELlSIA'RIO DE CAMARGO BRANCO

Advogado
CEi'ARTAMENTOS: [uridico - Comercial -

� Rural - Informativo-

tndustriol - Imobiliório - (Urbano e Rural) - Loteamentos -

Represer.tcções Pera a Região Serrana e Conta Própria.
E;1'1. fel. "EUBRANCO" - C. Postar, 54 - Fones: 54 e 16 -

LAGES ---- S. CATARINA

ou
Que já tenha alguma prática de escritório encontra coloccçâo na

Companhia IiEMMER IND,
Rua São

E COME'RelO
Paulo 225

,
I

l�,_..,....___-�--

I !)C,\1lNGO AS 2 horas da tcrde ; - MATiNE'E
Richard Arlen 110 empolgante drama de aventures empolgantes:

"C O B I ç 'A E C A S T I G O"
Snboroçens ! Lutas ! A'/eduros! Romance! Misterl::!. .. e

m�Al DA ULTRA MOViMENTADA SERIE:
nA DEUSA CE JOBA'"

Acamp. .Çcrr:p!emente Nacional e desenho animado.

Preços de costume,

I DOMlNGO ás 4,30 c' 8,15
IRENE DUNE no seu mnis retunb ante ,sucesso, ., ALAN MARSHAL

FRANK MORGAN - VAN JOHNSON - RODY MCDOWALL e C,

I AUBREY SMITH, no super máximo film da Metro: -

.

I
"E V O C A ç Ã O" •

. . , O filme que nasceu de um poema! Uma lindíssima evocacõo

,
eomcnricc e sentimental, cuja beleza será dificil esquecer'! - Ela teve

i
Q gloria de muito amor e muito ser amado! -

A policulc que fala ao COl'l!çGc f!!mir.i"", .• "'Hef '-lê! � eh 56
haver na morte separação, eu feliz me selltia cem. 6 m,wte 110 COl'G�

Acomp. Comp , Nacional e Noticias do Dia da Metro.
;:": :;,;:�:�:- -d� .ccstume - Flctéo numercdc, ·0 noite,
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E:W1ADO ESPECIAL PARA O JO
GO CATARINENSES x PARA
NAENSES

.

A�fim-de melhor informar os nos

ses presados f leitores sobre o desen
:' '-" do importante encontro fute
,.. ..-H-=-tico do

__
dia 13 do corrente, em

Florlcncpclis, entre OS séleções de
�.-� ·

... i·o C'1tndna e Porcné, em dis
puta do C�mpeonoto Brasileiro de
F'·+�l. " "A N:H;ãa", seré represen
toda possivelmente pelo seu cronis
f "r ec�.,rtjvo Sr. Ar<lemiro Carvalho
'que jrií á car.ital do Estado como

enviado especial.
...

_--------------

! HTA DE' l!NA1S
VASTO VE'lPE f,ATlETICO OP!:

PUlO DISPUTÀPÃO UMA
PARTIDA DE SENSAÇõES

"crNr!,;��" as di5<.utQ'; elo com

r.<'on�t:> da Segunda Divisiío de Fute-
1'• .,1 d<J L. S:. D., preliorâo logo
r'-;c fo t--"" 'la co,..,�o do Palmeiras
r'�rrte C;',he (l'; vdh", e -encnrnl-

.

cedes .rivals ,I:! [l"l"t'l. S.

0'1\'��to Vf!.r.de centro- Atleticll Ope-
rn�·Q.

n prelio e"'l refercnci" oue vem
'

''''''/0 aau(frdodo rom milita ande'
rl"',)e relo'; fllns de. 1ll'1!'Il, os d�
'h�s oferecerá uma torA", mllgnifi.;
co aos que acorrerem ao leccl. �
--'----'-------_._--- ;,;
rEtO l:AMPEONATO DE WOL- ,�

LEY • !l
�-�-- ... ,..�" h(':;i.r:.. ��\., rnnnh5 n'1 quo

bfJ ,(I" G. ,E. Olim"i(;<>, conforme
,,�ul1c:arnos .fartamente, os represen
I�-�,,-, do WQ!!"v-P,,1I "" !;t._''lue de
CA";'�. �prsu� c::.. E. O!mpko, capa
��-,r!e - proe�or:.·: incriv�-;�

Pelos qualidades dos odversarios
�'�))Uhl"fes, o porfio ",�re<:e ser

preséndnd'l
,.

por uma <:tesdda mas

.

sa papular.

llamJeirc!1te e Vera Cril" logarão .

heje no, campo do Guarani F.' C.,
'

I!« Itou"'lova Norte; oaro decisão da
co!ocacãa dós clubes concorrentes

dQ zo;a A da Segunda Divisão de
Futebol.

Radias das

NAÇÃO

__.. ':,'

CÃPSU IAS��t�i
TENÍFUGJ\S

tamente levarão ao eorwpo do Guo 46), pelo S. D. Vasto Verde, José I te, para' .0 Capitel 4.. Estado 'Jso"E,,'s''.'p 'O," ..t' 'e.'� rani uma compacta a:sistenda, bem\ Pereira da _Silva e Wo!ter Grahl, pe; o chefie dos srs , Se'" C, D\i;que
"

" '

,

ii ,

,

;;:;;:t/II como outros ·\desp.ortlstas amantes o G . D. Soo Lourenço. I e Cap. Vicente irilo, resopctivomen
;las boas partidas. I 5 - Marcar em partida de desrn te ,diretor e Membro d<l Departamendestes, id!Üs concorrentes, a ,'Liga Enquanto Bandeirante e Vera' pote do zona "Ad do Campeonato to Atlético, Q embai'loCldo compostalllumenauense de Desportos deter-
-Cruz prosseguem lutando para uma da Segunda Divisão, pata Domingo, de 25 atlétas, Que disputaram em

minou que sejam feitos tantas pro r melhor calocacõa, a C. R. Flamen· dia 6 do corrente, no campo do Gua Florianopolis nos dias 28 e 29 []
rp9açães quantas forem) necessc-

90, lider absoluto da tnbelo da %0-1 ra�i F. C., em Itoupava.Norte, o Campeonato Estadual de Atletismo"rias para Que haja um vencedor.
na 8 continua treinando a seu va-! íogo entre E. C. Bnndeircntes x A classificação final dos porfieiOs dóis' gremios citados, unicos loroso conjunto por;" receber condi! Vera Cril" E. C. Em caso de persis pontes, por vitorias, foram as sedaquela' zona Que estão tomando
gnomente o vencedor d� partido de i tir o empate no tempc regulamentar guintes:·,·porte nos disputas da seunda cate

f I I Id' f
"

o oe-o 1 I L 8 I) 7 I shoje em Itoupavo, se:! in a ive adver o Jogo, ar-se-a uma prorr g .0 . ugar -
. . .

- com o -

n".in contendo com conjuntes que 1
30' di ldid doi t m 8 2 3 3 I

" sario pela conquista do lnvejovel ti- I de minutos, IVI ico em OIS e os. e os. ugares,podem equiparar as forças, tudo hão t' I d
-

d L B D pos 'de ·J5 minutos de cada lado. I 20. lugar _ Lirc _ com 6 los.d f b Ih' u o e campeao o . "
, ,e a%er paro que a ato a seja ar

I Conforme disposições cd rnentorn Persistindo, ainda o empate, haverá 3 20s. e 5 30s. lugaresduamente traYo�a. dos' esportes (em 8hun:nou este tantas prorrogações de 15 minutos 30. lugar _ Atlético - com 3 losQuer o Bondeircnte ou Vera Cruz.
t' lni ás 1" h oucntns necessarias até a conquista 5 20s. e 4 30s. lugares.clubes que possuem um elevado nu J Jogo
era I ICIO J oras. -s

1
'

"

de um tento, terminando o jogo 40. lugar - Siderergica - commero de sociosie admiradores, cer
BOLETIM OFICIAL N. 62-46: imediatamente após mesmo que não, Ios., 3 205. e 1 305. lugares.

'I' esteja condui�o o te�p_o. �e �rorro 5. lugar - Barriga Verde - com
A LIGA BLUMENAUENSE DE gaçõo. Este Jogo t�ra mrcro os 15 2 Ios., O 2os. e 3 30s. lugares.

r.tiíPOl?TOS, em suo reunião de boras da tarde, afim de possibilitar: 6. lugar - Aventureiro - sem ter
hoje, RESOlVEU: os prorrogações, coso se façam ne- conseguido ponto algum.

1 - Publicar que o F. C. D, cessarias. I As colocações akonçadas pelos
cóncedeu os registros renueridos pe 6 - Designar :JS seguintes auto nossos ctlétos, nas diferentes pra-
Ias amadores Walt.ano B!Jbeck, ce- ridades poro o jogo constante do vos foram as seguintes:
lo Vera Crur E. C . Nlcobu eh- item anterior: Representante da L i 100 metros rasos - 1. lugar _

rindo Paulo e Eaon r:rast:h. nela C. B. D. - Carlos Passoni; Arbitro René Garcia - 11"5
A. Operário e Ralf Brucheimer, pe - Arnaldo Silvo Àuxiliares de arhi , 4. fuga r - Tte. S Thiaga 12"
Ia S. D. V'lsto Verde. tro - a serem desiencdos: Bilhe- j 200 metros rasos - 4. lugar Moura
2 - Publicar ql'� a F. C. D, �eiro e Porteiro - idem. 2S"

concedeu os tronsfiOrencins reque- ) 400 metros 4. lugar -Orion
"idos pelos atlétos J",é Pereira do DEPARTAMENTO ATLE'TICO I NevesSilvo e Walter Abel C,roil, ambos d" I 800 metros - 1. lugarf - Alvin
Lioa R;osulel1se clp Despertes poro 7 - Tornar publico que em Vir-! Moas

- 2'19"4-"10
" G. D. São lO1Jren{·o. tude do mau tempo reinante na noi-

.
I. SOO metros I lu�or - Euri-

3 - Comunicar Que foi concedi .te de sebada ultimo, dia 28, foi adia· rico Abreu - 4'36"8-10
da a transferencia requerida pelo da para hoje a partida de

80S-I
- 2. Iuenr - Moreilio Pereira _

atléto Helmuth Pie, cio G. E. OHm !:etboll entre Aimoré E. C. x G. 4'39"8-10
S tratamento da solitária pico para a S. O. Vasto Verde, po E. Olimpicó, em disputo do. Campe 3.000 metros - :'1 • lugar - Euri-

. ,dendo jogar a partir de 28-9-46. Imoto.

1
co Abreu - I1-oo"pode ser resolVido pelas 4 -:- Inscrever para o campeonato 8 - Publicar para conhecimento 4. luaor - Dionisio Debrassi _

CÁPSULAS :rEN1FUGAS 1 do corrente ano, ')s ctlétas Joaquim dos interessados qUe farom os se- 5.000 metros - 4. luoar - ,Bruna
DE CAMARGO MENDES, ,Reis ( .apartir de 28-9-46) e Rolf o)�.,te!r Eo=s!�1tados �"er!ficados no! Silvo - 18'00'"

'1
' Bruckhelmer, pela S. D. Vasto Ver- Competição Atlética Preparatoria le' 10.000 metros - A L. B. O.hi longos anos expenmenta- de, Nicolau CIQrindo Paula e Egon vada a efeito, no dia 22 do corren não concorreu

Iiu e sempre com boni resul· Grosch, pelDC. A. ODerorio, Wal- te, Il!> Êstado do 32. B. C. Re"w!r:l(Ô'llto 4x 1CO - 1. lugar
,

d h
. tono Bubeck, pelo Vera Cruz, E. 100 metros rasos: - L 'Iuqar - - Turm", l. B, D.�dos. Em uas ora'>,malSOU C., Helmuth Pie (a partir de 28-9- Paulo Lucas 12"1-10 RevesGme!1to 4x 400 _ 30. lugar

Dtnos,scmrisco,esclodoen-- ---- 2. luqor -'Arnoldo Moura 12"2-10 - T'.• rmrr l. B. D.
1'\ A If:!. I 400 metros rasOs: - I. luoar - 110 m�tros c-barreiros - 2. lugar,.lhn do perigoso parasita

[lJ'r.
vres Qonça ves Edgar Mueller 58"5-10 _ W,,!demr;r Scharf _ 18"5-10

20. lugar - Orioa Neves 1'02"9-10 Solt" ,,"> 'llt!lr!T - 2. lugar - Ed-
, A D V O G A D O 3, lUGar _ Artur Busnardo 1'02"9-10 ,Clor Mm'!!!"" - lm60Peca l 'IUI P'arm6.cia,DrogaT"IB 00 • '

I S I � 1 I
.

'R 15 d No e br nO 41[; 1.500 metros rasos - 1. lUGar - "to E'm rJ"!oncià -

. uqor - Re-�a Lab. Farm. Camargo Mendes, �8 •

•
e _v�:'1.l 01 'Mareílio Pereira 4'47"2-10 né Garcia _ ,5m80

!:AUlA POSTAL 3413· SÃo PAULO
1 2 andar ,'J. i. I!!'lar _ Bruno Silvo 4'48"5-JO 120. lugar - Edgar Mue!.ler Sm70'

(Edifício "A Capital") 5'.000 metros rasos: - L lugar - t Salto com yara - 1. luoar - Wer-E,t�ndo empatada a colocação PETTINAI1'
• . Bruno Silva J9'28"4� 10 i ner GIlrni 3m 10

���������������.��wi,����iFi���.��rr�r�n�=������������������ RD����l00 - 1. �� -I'�' �m -%�m���rl-
Turma de !'rocas SO"4-10 2m90

..

,Solto

em.
altura: - 1. lugar -

Ed.gar ,.
Salto

.triPlo
- 30. lugar - Herbert

Muel/er
,

lm62 Appel - llm42.
J - Tte. JooQuim S. Thiago Im62 Lançamento do peso - 2. lugar
I 2. luaar - W. Ghi%zoni 1 mSO - Carlos Halfpop - lOm27

- Alvin Moas Im 50 30. IU!lar - Werner Gami - 9m78
Salto em altura, c"m varo: - lo. 50. - Eugenio Soutinho - 9m65

'''''ar - Rodolfo Weickert 2m90 Lançamel1fo do discco - 2. fugar _

2. lugar - Waldemar Scharf 2m85 Rudi Weicl<:ert 31m29
3, lugar - Tte. Joaquim S. Thi- 4. lugar -Carlos l1alfpap _ 28m34
0(10 2m55 Lançamento do dardo - 20. III
Solto em extensão: - L luaar - gar - Rudi Weickert - 45m

E.fgor Muell�r 6m43 LçlOçomento do martelo 1. lugar
2. lugar - Tte. J. S. Thiago - Woldamôro GhiZíani - i8m70

...... -' . . . . . . 5m82 30. luga r - Eugen ia Soutinho _

:! luaar - Silvino de M<lrchi 5m55 12m70
4rremec<o do dardo -' 1. lugar - Ohservosães:

I'.. �udi Veickert 4Sm Nessas p;ovas os nossos atlétos,
2. lunar W. Ghizzoni 42m71' bateram os seguintes recordes coto
Ar�emp.«o do peso I. luaar - rinenses:

Corlas Halfaoap 10m60 100 metros - René Goreio - com

2. luaar - Herhprt AllPel 9m peão.
Àrre;"ecso do Disco' ·1. luoar - 1.5QO G"!'!'ros - Eurico Abreu da

D,,& Weick"rt 30m58 'Silva - ·:c:-",.,eão
�. lu"ar - Carlos Halfooo 29m88 Mordi" Pereira - vice-campeão
3. lugar -Waldomiro Ghiz%oni .. Solto ��'" vara- Werner Garni -

29ml0 camQc':;"c,
Blm,'ioê;1C', T. de Outub,·.) de 1946
(fj) l-"'",herto Mazzolli

DE CaMDRGO MENDES

IOL
JOÃQ GOMéS & elA. • Fo\""!e 1488

melhores qualidades
para (tlfrente alternada e para acumulador

\1', ,� E,etredas - Toca-Discos Refrigeradores - 1\"�aquinE de
"F? _...c: tI·'aquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas Cofres

t'-"gües � Ma erial para rádio - Material eletrLo em geral.
Í:JS á visb .e a longo prazo: - Vi s i tem a R A D I O L A R.

��,��,�f�-(1:1f;�:i���::X'S?-;::::ç.- p·f:!. __ 'i':i:.s,9'�-;:;':'�·�·;"_::_l -:::�_-�. -�;��·�·.@i?.kfiM3JJht:nw6.&

4àl�;��:,�;;:�L�j�fi�ff���m7P'-_ i'!t"#JkQ1&5Pt# l*m-�z.r:·.;i·;N·i{;·i�.d��

�;'lr, ',', ,-: :>;'3'{, :.. S't9 .-.Blumenau - Cxa. Post ,126
" i

.

':-;_��:-::�__;:·'·;j-�Ü�;�7i�_�·.·-::'::;:�����s�r;��;;�·,:'\j����::}}�:-:.�'����1:.:�� f"&i;-J\�i.;&-:;;�-·ik-�h.1i'::L��,�� \

[ MOV EIS DE AÇO ;,

Cül\i os DISTRnnnD(l.R.ES

Cia.

O"mingo, ,6 de Outuhrg de 1946

9 - Publicar que, conforme foi
comunicado em nos�o Bcrletím Ofi
ciai seguiram no dia 27 do corren

1. Secretor;o
(Conti;w� �I) proximo numero)

Clube
TERCEIRA CONVOCAÇÃO .'

Tendo sido impugnada a e

VQcoçãc, 'são convidodes todos Ob

!cm parte na reuniiio em tercei",
o .:Ho 1) de Outubro em nosso séde

'
•.

' J'] .�m segunda con

e:" '�s quites para toma
-,:"",;, _, ,q"êl �e reolisará em

"icio Ó3 20 horas.

. A
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L A C T I Y E'R O

Temos em nosso casa

PRODUTOS DA

MAIS AtTA QUAliDADE

pelo
MAIS BAIXO PREÇO

PARA A AGRICUtLTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, culti
vadores "Senior". Moinhos de pedra e de dis
co para todos os fins e capacidades Máqui
nas e veneno para extinção de formigas
Amplo sortimento de tôdas as ferramentas

. para lavoura. Consulte nessos preços!
.

PARA A INDÚSTRlf,,:
Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas para
diversos fins. Completo estoque de ferra
mentas. Grande sortimento de canos, utensí
lios e material para construções. Fôlhas de
serra para engenho, brr çaís, para aço e me

tais; circulares e de fLa. Bons preços para
atacado e varejo,

PARA O LAR:
Fogões de todos os tipos Belíssimo estoque
de rádios de diversas marcas, ondas curtas
e longas, em prestações, a preços convidativos.
Filtros, geladeiras,máquinas de costura LrrJs
de engomar e milhares de artigos úteis, indis
pensáveis ao equipamento de um larmoderno!

PA.RA O TRANSPORTE:
Pneus Goodyear de tipos diferentes, especial
mente construidos para a natureza de CoE a

trabalho. Câmaras, mangueiras, correias e bs. -r

terias. Ferramentas e macacos até 5 toneladas,

M..àTRIZ; FI O,1ii\.:�Õ?Oi,lS • Flz:r-"_L�: n u .�}>! U -:": - T
-

r.

.,.... �_�,'\. ;.. J0I-'<y�L3
I.-.GE • �y:;UlF;. • são Fi, -,U rs .0·D ' --:},Í,' ,.',: iii:)

AG:f;N_IA E�,;i Slú'lTOS • E5G.'lilO.-i.1-.)S' -.E�"i s.i1,(' � .. i ... �.J E Ç-U .. I..lEA

Transporte de cargas e prrsscrçreiros en1Ie 03 P..,ltos d s L:rgun:r 8 �io de J�:::Liro
Fábrica de Pontas "Rita r'iLrÍ'.l"· (hEgosde LHe)

.

IMPORTADORES E Él.TACADIST}l..S
Fazendas. Ferragens' Mcrquíncrs • Produtos Químicos 6., Fcirmqoêuticoa

L- �

T
__e_le_g_I_a_m__a_s_'_'H_T_O_�_�·p_._C_1_·(.E__

u

-=__����__ . �J
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'TAGOGO

I Indicado ás mães que
não tem leite ou que' o tem
insufíeiente. I�stimtlla as

glandulas mamartas, pro
duzindo' leite S�HrO, nutri-.
tivn e assimflave], Propor
ciona um bem estar geral
ao organismo mntemo,·eu·

quanto que a eríança: ad

quire robustez e beleza;
Múiío uti� na gravidez. Sa-

I bor agradável. .

Esta espe
cíalídade já eBtá·· con�agpl';

I da e confirmada por notá
veis cientistas brasileiros e

estrangeiros. Nas bêas far·

rnácías e drogadas ou com

o distribuidor R. Ã. Mari·.

nhn & Cía, Ltda. - Caix2'
Postal, 245 - Cnritlba �

(;Om e estomago jcneto rr

I Perque não sabe comer
certo'! Adicione díarhunenc

� ás suas refeições _COM-

I PLEXAL
� complemento

aJime_ntar que fornece .ao seu

organ:sn'lo as quantidades
exatas de vitaminas e .ais
minerais que ele necessita.

TOME HOJEMESMO
COMP;LEXAL

AN:IVERSARIOS

:ALFREDO CAMPOS

A data de amanhã assina!.. Ó'

pcsscqem do- aniversario do
..

nosso

distinto amigo 'e esti."l:rodo coléga
sr, \A�.redo lC:ampos, Swperinde!l<
dente deste diário

.

e operoso'secre
tario do Empre:z:o Forçc e luz San

. ta Catarina. O ilustre cavalheiro,
que já deu sobejas próyos do 'sev
devotamento á "cause do bem

�
ester.

coletivo quando da SUQ gestõo admi
nistrativo do nossa comuna, no seio
da sociedade bJumenàuense s. s •

sempre grangeou a estima e
- consi- -

dercção dos seus concidcdêos e otni
gos, que reconhecem os méritos 'k"
ns virtudes civicas e moreis do ilu� .

tre aniversariante, que no doto d'l
amanhã ver-se-á cercado dos rnr;i;
inequívocas manifestações de sim
pc+lo _e cpreço ,

II. A Noçãoll, r:"on

gratulando-se com o distinb C(\l?�'l
pelo grota efemeride, associo-se pro.:
zeírosamente ás expressivos horsenc
gens que Se se receberá amanhã.

FAZEM ANOS HOJE:

- o exma. sra. da. Elga GHr.e,
esposo do sr . Willy Gude, residente
EtP�tn r;r!l?,1p.
- O sr . Berfoldo N"it;,:e!, f",,

cionário de Sul Á�erica Ccm�n!llli'l
'de Sccuros:

. -.' -

,..- A exmo. src . Gt.I. N ... ir S"",,<'1:-'.

esposa elo sr , Cre$('mtd� J!,,�:!l,j di)
Souza; residc'1.te ne<f,., c'ri"A".

-

.

a exmo." sr']. d,,; M,,·M-;,J:r
Freiçcnq, fesidp"�" ,,�.t'l c;;,I-"-,,,.
- A· srh. E..Jitl. S"',,::o, filhcr

sr. Jo<é Firm,no dp S"uzcr;
- A STtO. Alida Hcr!Jst, residente

_ nesta r:irlode;
- O ;ovf'm Aldo !l�r·"t".

-

w·�
,I" sr , Max Puetter,

-

residente nerf'I

cidade.
"

Exame de

Dr. Fa usto BrasilColégio Parthenon
.

OFICIALIZADO
Ruo Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba

Diretor: '- Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

Clinico e Pediatra do Hospital Santa 'Terezjnhe de Erechim, Rio
Grande do Sul, aviso a distinto população blumencuense :

que brevemente
übrirá seu consultoria nésto cidade.

CUNICA GERAL DE CRIAN(';AS E ADUL10S

CURSOS -

Internato - Semi-Externato e Externato

Primário, Pré-Ginasial - Ginasial Cie.ntifico -

admissão em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURNAS Dr. Gebhardt Hromada

Paro ambos os sexos Peçam prospectos

.

,

(dos Faculdades de Viena, Áustria e Rio de Janeiro)
Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarina

Alta cirurgia,
.

operação do bacio, estomaga, vias biliares, utézo,
etc. - Neurocirurgia. Moléstias de senhoras. Cirurgia-plastica-
COSffi�.

Consultas no Hospihlf: das 9 as n e Efas I' as 17 heras
BLUMENAU: - "Hospit cl Santo Catarina"-'---T

Paraserviço Ieve de escritorio
Procuro-se rapaz até 16 onos

Empresa Grafica Cotcrinense S. A.
Rua Piauí ,�o. 17

FAZEM ANOS /lMA4f.!X,
� O ss. José:- eusdtr ·red"�e�t�

nesta cidade;
- A srto: Morh de I ''''"-!�5 E-

verlsro <re$td(!.nte-:�-l1e�t""t ri�'7...!"� _

-·0 ioveílí lu;" Certos Br:mnef,
residente Ii€§hr tídc:rle,

'-'''-'''-;--L
'
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S.o Pomo, 5 '(Me<idionol - Ds-. o Oi) Fórum Criminal. O relataria

"<'15. de r':!gistrar inúmeras denun-; <12 paleio é explicctivo dos fatos
O TEXTO CONSTITUCIONAL TE J

cias centre os Indústrias Motorozzo! criminais apurados contra o lndi-
RA' A MAIS AMPLA OIVUL.

a pciido paulista ccr.sequiu colher I cada, ..

sendo muito bem fundamon-l;' GAÇÃO
rtJ,!1; e�cquén�es centro os chefes 1 todo,.e, �'0jtO laudas �ot!J�grafados,', RIO 4 (Meridicnoi) _ A lm-
Ó. pcderesc industrn cama expio O enterre esclarece judiciosamente . '., '
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"e tecIDas. I..�:�ra�zo, co
rigoroso revisão dos- proves da no Revestiu-se de um cunho de extra, cem o maestro F. Bal!mg(lr�__ i e

'.· ..
' .. 1·" '" p-e:;rar declcraçêes .no rn- .mo revere o conde C!.,l!lumho, o
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que Q orqueõt.ra de alunos. e

. prosperidade o neves triunfos .
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d que o ro a "o �r COllC,UluO, Im

C" �;:') MGt�rozzo mor. ou seu' lr- .!laçao percute a JUSTiça. cnvicn o .
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. r, ontem a nOlté no Teatro Canos Go· E;)TRÁDA DE FERRO SANTA CA-
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1', Fá:mlCií? .01 renovcuc, ornas o en:
",� r",:�n�,,"l.Isa. o 2e os crimes 'ampla 'divulgacão do texto consti- petente maestro f, Ba!lq�(lrt- '.

U "(3 <"ii:! �(jmpareceu. Agem tem -ue H:e sco .imputcdos. Foram p03 tuci I L" d ' A di t-' cxecutondo um programa ccnrichoso E D I T A L
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. . UC!l)na, por '0 o o pOIS. iS .I. .
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n�!'.c'1-:;·J!l· de Ornem Economica 00_ o ISP05!ÇOO. a Justiça co�ç?es buiçõo será 9ratuitn, �,,�te orccniscdo, constante_de par De ordem do Snr , Direter do ES-
.... ;'.,; .. ";�"'.,f-r;t'), en',iondo ".'"r." ooreel1"hdo5 pela poliCIa, • . ._

('[turos de -coml1(l!;irores d" ""'�"''' TRADA DE FERRO SANTA CATA-

FALECEU NOS EI'__
os jovens artistás desincum- RiNA, convido o sr. Condutor de

- UU. O MINIS
_ .. ,._ r" '_ .. _' •. '''0' " .. L' I. d 3 D"

-

V' P
TRO WALDL\'IAR, FALSÃO 11��;:n-do �e:�:e; ': �:; c:I�;o��� o::;:, A�GE� GJ����IR;, qUe:���

R!O, 3 (Maridi'2"aií - O corpo .-pf�u,cs da numeras" e SC;!2(''l as de o dia 27 de agosto do corrente

do sr , Waldemar i'alsão, cntem Icle

I
+t()ncb

.. l.evan,".. o-re em considera ano, não comparece ao serviço, a

cido nos Estcdos Unidos, será trens dia o foto dos integrantes da or- apresentar-se nesta Secretnric, .den
portado por via céren pare o Brc-, Gues�ra I,_-erom 's�mp,les llr1":;' tilO tro do prazo de 5 dias, a coll'tar
sil. tos no arte musi:al, com apenas on do ;>1;0\,,.-<:"3 ·,�,t." ,.,,') çClla de
�--- -----.-.---.- .�e ou 12 meses de estudos discipli 'ef dcmiticlo por ('I;.nndollo de em·

nados e proveitosos, esses futuros prego.
�r;ist(!s não esri';ei'a� I".,,,e 00 se Secretario do ESTfl/>'OA DE FE�-

;,:;:::�:;:o e::�;j;":!l�:'�;:Ç!: d::t:r� :�u�;�NJ: l���RINA, aos. 4 de

0S aryhusos de que forain alvo por i
NICOI.AI.! PEDERNElítAS

"'_r'!rte do Qt!ditórin co�stitu2 mnn ex

I,
Secretário. ·"":';T'

"'res::!!o de sffir-ctia C 01) mesmo tem �-_.----------

�.') um incentivo 0"5 Esforcos 'dcs-::O !'J"""'''' ��''''!<:Tr::',,!O F<;T�.�A'
�ns j�ycr.s que se ÍI,iciam -no arte I. REORGANIZADO �A..TE' TER·
"ue gbrific'lu o vit{') d05 <mmrles !1r i CA·FEmA

C];jdh'qn�') acampci'llClr a evolu inumercs artigos de modas, laIas e
;':st'lS <"!!!!l0 Beethoven, Sóubert, Mo' RIO, 5 (Merid;"r.a!l Inf"rm ...

-';6-0- dia- m.cda.- -e '_süti.:::Jazer' ós- exi--' "",...er!u:ne5 finis::!m.os" adocquad.os -á es 1 � que a E�pr.mhe C,",V!'"lI!""l nrodu- 7.-::"rt, Cho!Jin e outros nomes- ime- um m,h!f�no que, possivelmente, oté
-

--
• • , _41_L�_�'-1 {,- ! �

t"pd�Gis do' hi..,tÓrÍn- do. rTIJ:l5ica-. Pe- terca-feira er,teia reorc;o:ntzado e re
" . ,-ç;�� (lo 110550 rnlmdo elegante fe ração primaverit, aisim como um Vil cerco de 7{j�!) de ;;�2;t() de v- lo excenciona! exito olC-H!cado no nov�do o miniõterio, c;!!tinuando em
_f?:�r:�:::)1/_ Q:- se,��nrtJ_ Irene -Pe_iier, c.s riado scrtim_ento de Ql'ti�!is para 03 Bv<:ira 'cons��Y::dc no n1!.!rdo. �o!te de ontemT- congratulamo-nos ;. ,'� �'i ���'n�:-; ::: cnt:hed::bs.
f6,Ct'::k! propictario do secç<lo de, festos de Natal e Ano Bom.. 2. que o maicr cc!':�,() de cner-

r;'::' ;';115 da- -Cá5t{ Peter� _ ton�ou �Q- ini .. i Desse_ modo.. Q CO!!C ;Peiter procu gia _elétrica _do J!1:undo est"á 10-
c,,,j[VO de adquirir nas praças do ra conquistar o prefcrc"cia do pu
r::_, e S6n f'culo as ull'imo5 navida- blic(l b!umemmense !) do Vale d..

• rJ,:.: cm. meteria de rnódo poro o Hoiáí, niío medinJo esforcos no

b�b < �.ej(o� tendo poro isso enviado, !(l.i.mm,l pro!,osito de bsm
•

servi 3.
(I t,;nbrita Vera Hl'icirich poro o,! os seus irmmeros fr"(;ueses e ami·

.. "",-,1,,," Ó!�S caplt'Jis, dUllde aquela: 90S.
r..z!'>?te'1ie . fUllcionorio _f-Jcaba de I �-----�----"-._-----'-

r€2rc:sor; Ao que e$l·amos. informo I
do;<" !1i?-;SO viagem comercial .0 srta. I

O BRIGAi \1 RO APRESENTOU-SE

\'ét" Hei:lridt m!!1uiríu n"vos e in-.. AO J.'l,;·ÚSTRO DA AERONAU· 4.
tUf;s:;(wtes morJelos pma Il secçãó \ TICA

.

(1
.. 0.·' -",.,.Oà".�S rl

....
'l.• '.C.0.50 Peit.er,

..

oalém del.
.

.: .

.

.;__� ..

_. ;___._._ f RIO, 3 (Mem:!.ol1ol) - O BrI-

CONSORCIO '1' godeiro �d.uordo Gomes apr�5entou_'
.

,.e ao MUlIstro da A�ronautJca, çon

ENLACE CLEMENTS " CASTRO' ferendando demoradamente com o

I.B.rigadeira Armando Tro!l.1ilosw5.ki. 5'.

�.p�H,?f';�,,;.�e ontem..
- civil- e- reli�

;':�sm"cr,tc, Poli rcsj{jencia do mlie
. AINDA E' GRAVE O ESTADO DE

�- :lc:'!1•.� eQ,fkio da Mutua Ca- ! COROELL HUU..

·l�6V':;"'·���. t'lOfJrf'!l;:1,énÍ'lJ· 251 o enla I
�" l"'"t,imOlúal dQ gEntil senhorita!. W?schil1ghm, 4 (Unitedl No

�.l;�.� O!?-m,t•. diléh filho da exma
I 'Ho�p:tal da Marinho de Beth�edo foi

f�l'!!em da. Betloy Clements com o
i rOldado que o sr. C(,ll'dell HuI! pDS I(r�fr.t" im'em OAi!on Castro, filho sou Q noite l\zm melhor, sendo que 6.

r"J e'��' �""�'''I (:",fr:1de C'JDit50 Eu-l"�:;
ccnr.Ec.-as di.) (;nfe�mo continuam

(!;,.,� *': ...... '"ro e do exmo. sra. ,graves.

·vll.l'!11 • !llf:mdo !le CQ�tro e en l -.---- -----...--.-.....-

Diretor: HONORATO TOMELlN -'-'- "Ç)'rgão dos Diórios Associadvsl
1f,,",'1;1C,;; l)jrc��" e G"wn;:m, 1092 - Rcdocão: - 1391

/.,:"0 PI CAIXA "(;:;TAl.., 38
•.

NUMERO, 768

ST}-'i;-' CATAfUNA - B�Uh1ENA_U, 'D�m1!ngo, 6- de O,utubro de 1946

1;57).' DE REG�ESSO. DE SUA V!AGEMAO RIO'E S. PAULO ASTA.
V;:A HEH)RICK, ENViADA ES ?ECiAL DA CASA PElTER

{'",..__�;.'.v·'�f!�.: ,.!..., ... --esc!"�ttIrios r�,,-
-

Cnm
pti'nhi.Ql ê::: T!'ansportes :JSj)tndler";
r: -�-�-

A'I�

?R.O�\lOÇi:Z;�S E NONU:AçõES N�
EXE::CITO

....,

.,. ,bsrno, 4 (M�d;:1:()�'ll! - O "m·f··

l-
��� -

_

_rl� NoH'eu; obteve - _0'- i_n_f�fmqçãi) !
_,:dC!. '�ue _o �lenen�l_ Outro :QSS!nOll _o �

. d!:=r�f" �!Q pcsf"1 da _G�eno prom_c-· �

A �:-�-.'��� '-f":"'cfi��;ormrJ 5eguiu on .. �-".;?;r:é;) e nomeofi-clo'- numerosos ---vfki�-
1' .... "'1 ��,...."-�

__ o �io _de-- Janeiro! -o dr.
!
(d�-_ d'1 reserva p:Jr-3 () qu-aclro cJ�

n,,-:!"'":":" � '-��:�'�:-���I n'J$;? ccléoo
-

de' -ca�:dH�ré':i: :-ccentemenfé- -c6i:
\,'-""'"7(',:"· � /;rr;rcr, da- Rc·,;�iQ "0 -,,:b __ �Gr� � ser-,.{ro b!'�?(j�rQ[k�-!k

!1'!bt,rt,,� .apresentamos
congratulações.

-\-' ;
..

caHzado ;te; :�'q�B�) ;h� c�zC'�;!

t:,s do NiiiC"�(l, no:; Esta-:loõ U'Imdos.
aue certo5 tribu!i de h:dios clt]
Amazor.�a fcrrf o Co!'tlW!e de �!':!
formar os C�:;E>f;rl5 �ns 'cr!an�f!�
recém-:nas-r:�,·1'1�

_

a�f-'r!'r::n('('�-c:
entre dUQ !:�63U::�S e 0.QnA-,-H�e;_::;
forma conka "u �cht'lci�.
que' foi a uré�o; s!1b:;tanda ti
picamente _onin;oIJ {) pdmeiro
CO!T:posto or('Dnk�1 'l C'·�r �bttô'
tizad.o em' um labom!'iirio;; e

que o at!t�r rl���:iO m:'!�eit]v�f
f(l(:anho cientifica foi "',fobler,
em 1828.
Cl!e o hnm<?m [�t; :!�:�!,(7�":-:'i ��i�
lido no n:'l���n é o: cr.��::':,,!�!'j�+··
ta norte---nmé6ç�n� �:'.!r:!:!-�;'
Vlin::!�c·H. l"';':-Z - e�c"���··� f:'�-�'J�c�
te- r.nro cc�·t.:n d!-: �r:� :: �!7-:';-

q,y�·tHk!1n de 2$. rdJh-3·7'::_" �e- e- l

:%�m:;\!r�,; 1

nos, o r'�rNI" -d"�>� t,:�·,:-�� de:
Cl'''!':''L �;� !:'>-_'"=:::. ��

C.:,:::rdt�";l :!!,�,{, �!-�
...

!:�-:-:'nf�y-'] ::":?: sr;�j ��i"':
,,'c':,
?ni)

e

(r�e, !,!:;--:,"�y�_f�� r:-�(,{�t.. �',�-
- '�F_"�f'",";r:1

:,�: �:�i: f-J�:t-,�H'!::·: n':::"�::� ""!� r-kI"J
::!;?iro r�i1�S-�0!'f.1::do e7"�� �-��6-i n50
,;:/t�:l�a- 'T.�2;:;!U p�r·-!2r'":�··bdes.J
:�(,;;-,:��. �,;:,' !-,!',: -:S?�".?_f h.,l L, �c.r

L: (_'�i:;�� m:��_;�2'J"çS

NOTA ARTE
A MAGNIFICA NOITE MUSICA l DE ONTEM NO CARLOS GOMES

O DELEGADO COMUNISTA ESTU PA A REJEIC.7.0 i1;;: Ci-llM�G KAI
SHEK SOBRE AS UL 'liMAS ?RO!'OSTAS

NANKIN, 4 iUnitedL - Gran
des reforços nacionalistas abriram
a co!�tra ofensiva centro as tropas
comunistas que atacam (l ferrovia

Peiping-Hankaw, varias milhos ao

;;udoeste de Peiping. O ataque dos

trapos não é aparentemente· desfi
nf":lt.hl 1'1 ranter_ a ofersi�� nc:cionGfis

ta sobre o bastião comunista re

presentaoo pe!n pro.,.i,!er:cia de Kol-
90n. Contimmm sem fazer progres
':'1 I"!S nc�,..· ..j::-::;5cs de_ paz, enquanto
o general Ch:rn,n-LClY, chefe da de

!er-ocQ'l c�r:"d}r;h;t-1,
I'ainda estuda"

a rejeição de Chiang K"i Sheck,
sobre as ultimas propostas.

!c1::'Z3 ��Ji!!;5c do_ únko métõ la brasHeif()� a AssoCt��çÀO TA-

çr':1!:'::::'��F!C.,�-. f'/iUi. ET . .\ 2 graruitar.·..ento. �nfcfÍ;;açr:6G:
Pd. PAULO GONÇALVES, rua 7 de Setemb�!), W7, L ando

'J )<: . :.\NEmO

".' 1�i ':l;-múl�(��
h -f't ... �,sp-:>tO �er',�;C:G; \'.'1 "lIieres
llldl> �rio Mecor.k(! Deeke ltd.,

R�a c2". Amadeu il-uz, n. 17.

uma cbUi;ras'"
�1tf'�5 'Ji �i�.aior espot'tista
Ff�rJa Cat. deDelDortos
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