
Sã,o Paulo, 8 (Meridional} - Na todas as forças liberais do Estado.

primeira convençõo dos agentes do E' preciso que surja outro Alcal1c-,
"Diário de São Paulo", realizada em tara Machado, o qual apareceu pa

Jcboticcbc], a dr. Assis Chateau- ra fazer' a chapa uaico na Cons

briand leu um' discurso, do Qual tituinte Federal. Estamos agora em

,!estacamos: "São Paulo precisa unir condicões mais delicadas Que ha

'e em torno de um verdadeiro de- treze
-

anos atroz. Os elementos

nocrdtc, para a qual congregue-se qUe tentam a subversão social são

_______________________-'________

j
hoje mais poderosos e agressivos. O

N ' . .

did
• idenci Cd E d I

aproximo don,mgo terá luqcr

�' h' ht p' n e F #ot h"
��:;r:t:uease��e�lme�:I:emOde t: na Escola "são/"é, n\ G'l��i.:,

\ C ry),� a'"pe' ri lt'C ,ft pera, com autoridade poro derro- uma festa popu�r em e�e,,:,.)

� ",�; 1; " ,� 'ti tor as candidaturas que virãa sur- {!aquele. astcbeleclmcmv
..

educacic-

, gir inevitavelmente em coligação na I, CUJO programa festim conste-

com os cavalos de traia vermelhos rá de uma Santa Misso. o' 8 kcr�;

ter-se, estabele.cido a :ulpabilidade. com os embusteiros do queremismo. da manhã, no patco do :E?cob c

do Estado Mo�or Alemao em N�- i roda a vigiloncia da democracia é durante a dia haverá músico, b

rernberq, I.evara as massas alemos pouca afim de precavê-Ia contra o Ião, rifa, roda da fortuna e �t:�rGS
o consIdera-lo. com esperança even-I assalto dos golpistas inveterados. A divertimentos, alem de comiccs o

tual.na conquista do mundo. infelididade de São Paulo é que os • bebidas.

DEVERÃO SE':; ',';'\':;. EM QUA ;_Q1.;ER EMERGENCI'· iNTER;,A-
_"- CIONhl-

Washington Jnit'�ôJ - O cUl1,U�ista Drew PeClr�O:I declarou

"'Dêpartamer.\'c '-, Gl\<,ml declinou, �,( ia radio, ôntem " noite, que as

d� comentar no mam';!1to os noti- 'r.:�;'odos Unidos estavam enviando

cios sequndo 'IS q\lüÍ� os Estados' g·,:mdes quantidades de bombas o-!
Uniclos estcricm envicndo bombas i ti'micas para a Inglutena. as qais
a.tômicas par" o G,,;:m Bretmlha. O: eram armazenadas no norte da

beportamento eh tSf<1d1> declarou,: <;,de país, "devendo ser uscdos em

, por sua vez, 'l!iS r.-:"j,3 scbío a res-l C,'i(;!Quer emergência intemccicnel".

peito. p.,-,c��,:('<(' Ti!: ,0 :lrti::ulisto
' �
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MILHARES De ALEM';,!:S EM HAMBURGO PROTESTARAM CONTRA
--' A ABSOLV!ÇÁO DOS TRES NAZISTAS '--

Nuremberg, '9 (Ur.iredl - Du- oradores, pediram que não permi
rante a demonsfraçiio de protesto to-se a entrada de nenhum deles

contra o veredito de Huremb,erg, e� na zona brítanica. O lider comu

fetuada no distrito central de Ham-. nisto na zona britanica, Max Rei

burgo, milhares de clemões grita-: mann, declaoru qüe é significativo
ram: "Morram Schocht, Papen e que os três nazistas absolvidos te"

Fritzche",
'

n!tom escolhido esta zona.

Em dois gigantescos ccrtczes
viam-se os' tres nazistas recem li"

bertados, com a ccbeçn pendente,
c<i.nduzidos pelos manofe.stantes. Os

Washington, 9 (Unitedl - Êm
trans�issão rodiofanica o ex-sub
secretário de Estado, Sumner Wel
Ies declarou que' o fáto de' não

Os pedidos, de c I e m e n c i a
estudados

N

seran
CO,NVOCADO o CONSELHO DE CONTROLE ALIADO EM BERLIM

Berlim, 9, Wnited) - O general
froncês Pierre Koening convocou,
eata manhã, os membros do Con
selho 'de Controle Aliado 'em Ber-

Pavoroso incendio
----------- G ---.-------

Devorada pelo fogo ii garage da
firmm Rodolpho Kander
Cerca das 21 horas Ue ontem a cidade foi alar

tria':!a por 'pavoroso incendio, fazenélo com que gran
de maSSa popular se movimentassç peia rua 15 de
Noveml>ro Localisando � sinistr', a no<;;,;a reporta
g m verificou tratar-se de um il1cendio na garage e

dePosito de lubrificantes e ferramentas da firma -Ro
dolpho Kander, Atendendo aos pedidos de socorro.

O Corpo -de Bombeiros da Empreza Industrial Oarci"
compareceu ao local dando inicio aos trabalhos de

extinção do fogo que j::í então devorara quasi por
Lcompieto a dependeneia da citada firma. Ao que es

� famas informados. o predio sinistrado estava segur(l
do Ignora ,se as causas que deram origem da ince -

dio.

dflna�dHanas
--,--"".,'-------�------�
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o IMPORTANTE DISCURSO DO D lo ASSIS CHATEAUBRIAND

CONVENÇÃO DOS AGENTES DO 'DlAiuo DE S. PAULO"

Apr
to

ga fie
a inlen

O GOVERNO PARANAENSE TOMOU ENERGICAS
- PARA COMBATER O TERRIVEL FLAGELO

PROVIDENCIAS nova semeadura, afi".. de prevenir
a carestia no pois, l"Intod�me:1te roo

. .
Rio e São Paulo. no fim do corron-

Curltibo, 9 (MeridionaH - A tinuam chegando, ablongendo novos te ano. Os gafanhotos parecem cfc-
praga de gafa�hotos vem assumin-I municípios. Os prejuizos sobem a ruor um movimento de retorno, nl;;.

do carater nncioncl, visto que vem cifras incafc:ulaveis. O Secretário os técnicos estilo preocupados, r·.,

exterminando os lavouras, quando o da Agircultura está tomando enér-. ceiando Que ditns nuvens de an:-
Paraná é abastecedor de cereais sicas providencias para o combate deos procurem Mnt., Gros-o. rle

I dos mercados da Ria e São Paulo. intensivo à praga na zona atingi-, dima quente e Iumildo, focil ,1"

'Berlim, 9, (United] _ Anuncia- \ Nuvens e nuvens de ecrideos con- da, utilizando recursos técnicos e' proliferação, passando a c".,<t't"i-

se que o Conselho de Controle A-;' pessoal do Paraná e São Paulo. !
rem pragas periôdiccs no B��,il,

liodo em llerlim realizará várias
----------- Sexta feirno Secretário da Agri-j Enquanto os gafanhoto5 di�;"",,,,,

reuniões afim de debater os pedi-
cultura viajará com o Interventor I as lavouras do sul do E�tn.l�., Il

dos de clemencia aos nazistas COn- i frOd H
.

g
�ara as zonas do sul do Estado, I péste suino jii vitimou mais "8 roL

lim, para uma reunião, às 11 ho- de�ados à mo�te ou penas de pri- ic. er!n .

I�te�rand�, a .comitiva. �mncroso< I tenta mi! porcos, Cctls'onondo �;-

raS, afim de considerar os pedidos' são. tecn.cos, Jorno"st03 e c.entJst!'ls, po- �ias prejuizos. Ta",hem "," ,- •.. ,

de demenda para as condenados I Sabe-se que II númere> de pedi-
ra conhecimento do ver,bc!eiro ex- nGSdeste pcronaen·c c>< mt�"' ·"c-

de Nuremberg. • dos de demencio eleva�se' o cinco. ten�ãa da praga que caiu �obre " ('em. em virtune uo flor�-":,""r�e,

�. �, ---'___________________
E::tcdo. O governo vem a��im en: ri" tOCll.aml. fato, qUI: orror-,,' i-'�
frcntando os ocridcos &e duas mo- tr;r:ta em tr;nta n'10'. tli'�n",;·,�.,.
neiras: a técnica otrClvés de 'com rio o cfH'mºA'o J'imcl �e \.!./?::�P�,_
b::3te. às. nuvens che90d�s e os :at· irlêntiCo à .febre O:r(H'('�'" �;::I) h�_

tões e outra' refere'nte iJ os!;hten
cio aos lavradores fI{'gelado:;, at".1·

"és do famecimento de recur�QS c

e-·""-
;

,

NA (: n�:t.õ):; ie!_�·�ccrói·icQs ac�,Qm�!:c c;;
vididos menos pr6 �ri;;-::i�jos c;:!e r�r

denotes apetites pessocis".

EJ� BENEFICIO DA
"SÃO JOSEw

ESCO�A

vendo arof'�OS vfr.'itos. T�(!!1� "c�s,r:;

('ro�o� e�t50 "';n1n cQmb�ti:!cs rc-

16 govenHl' parnnnen!:::c.

A,t.;ttlJde �."le merece

!:e§l!eito e 2"J&�;t����
o QUE DECLAROU O SIt. GIJSTA '10 (',.\O�.t-:EM/\ �OBr>E o I/M·!!,

FESTO DA 11!) N.

!1;o, 9 (MsródiC''!'!!' --' A 1'.0·

i1kl,il.i.?�.. ;iI ; .._';;i}·i;ffi\l;lJ" ,.·oC';tc ÓO r�cente r::r(lr:-!r!!\ln:o:-'-:;o nt:!
UDN, rlednr"u o ';r G .. ·t,,·-,,) Ca-

Apó:; duas semanas de pcrmo-I flonem.a U imt're�s(J:' "Candue-se.
,nencio em B.uenos Aires, onde es- I

&a fe!turo do documento que, "

teve tratando de assuntos comer- UON sabe qfle as condições atuais

CIOIS, acaba de regressar a esta

cidade, tendo viajado de avião, o

nosso distinto amigo e conceituado
:ndustrial conterraneo sr. Fred Hc

ring, operoso e dinamico Diretor da

Fábricca de Gaitas "Alfredo He

ri�gll, 'Q única organizoção indus
trial cangenere em toda a Améri-
ca De> Sul.

'

Ao sr. Fred Hering apresentamos
votos De bôas vindos.

A DECLARACÃO DA
PALEST!NA

-

Paris, 8 (Ur;itedJ - O sr. Bio

nes autorizou hoje que um por'ta
voz desmcnt"lsse a n-::1':crc senundo
a q!Jol teria solicitado ao prc5iden
te Tl'uman que reth'esse a decla
racão scbre a Palestino, feita re

ce�temente "DÓi!We c mesma teria

pessimos efeitos".

do Brn.�H redcf!':rt� de t .... ..-! .... -; r' r::

brasj'eiru� o esrrt";to r,....z<�;-......

compreet1S;Yo. V .. io pu}"> p. .11r'\')

Quer ("c(OCQF' o r-ob-; (l,...;-n'J A.- � '! �

do e é com (F�C t:'Ir�==ósitn r.1I,? (!��-

põe-se" dor n" ('T(I�''''''rl1'1' .h,..�, :- "'.

perocão Que ele P"1!?..fi,,_ f' tlf·�t� �:_

tt!óe· que merece" respeita e cr ... I--:H
sos".
----------_._---

POBRES C0ME'lC!'&'?10';
E" Gté ogcrc nodo Y:3

•..•

pela classe

Manaus, 9 IMeridional) <")

IAPC construirá um grande (,difi
cie> orcado em oito milhões de cru

zeiros; em Manaus.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AIMG:'E x DUQUE DE CAXIAS Juque de Caxics por 15 fi 13, ! �tl �"
L"iI'E1ü-iAR-SE-ÃO HO,jE EM No segundo tempo os locais re�"

'

19l
A�·�l)O;�GSA LLi-l A CE::; j ui3C- �i:m espetaculcrmente levando de li,LiST1CA roldão os seus oponentes pelo di- ".,:

Ferençc de 15 a 9, obríqoado-os l':l faz todos os operações de descontos - Empréstimos Cambio
Ai,."c-,iÍ E, C, e E. C, Duque ii neqrn , i �l Custod,a Ccbrcnçes - Deposito; - Ordens de Pagamento

de CJ:éiS ;:;od;adil no noite de O"ó;;in,Jo,� sei15?cionol b�to�r.a ij Carteira de Crédito Agn<:ola e Industrial _ Cart!lira Financiamento.Íi:,;e no ccrnpo da Garcic, atraente entre nTiJn5 I _ CO!1oe 00 Olímpico ;;..,.

d' I" '·tI'··· � ":;1 A ···,c-· 11 lactas os copitois de Estados e prinopcis i.roçcs do oels,:>:;-i·ica de b::b co cesto, em iS- co ner merecI 'o vitorlas- Imponuo :�:� gerl,-' � 'CII
_

_ ,... .....

, , , d �) ""'n','''5 contra neve do Duque �:_:.. COi·ies�o,,<l.entes 110 Exterior.
,

r;.::..1 (iO certame e,coc eano. �;J -u,,_-._.
.-:3 .-

__
_

_

Os ini'egr�ljtes do Duque de Cc- 1e Coxics. -i �"':�;�":""_��������� �i�'z�����f.!fi.t'07 5 tW##íM +
)(;OS que no ultimo scbcdo foram Os quadres de aspirantes do 0- =::::::::�',��' .' .'

'

..

'.T',i:;hs relo Olimpico esperem !e- limpico e D�q�e de Coxias reali�(,- I, Se pr9sseguir éomo vem

0<:')n7I',ar " melhcr no partida, de 10- rem o preliminar, tendo vencido tecendo .dentro em. pouco podere- I ·V-.,ES'A..RI'A" 1'1�"d" o' or"00'5- ''''', 15 a 12 no 1
mos conter com.' grandiosos cssis '

..':0 iaC3 o ncrte . _'-' ... '" .-- � IV
_

Por seu turno cs ropozes do Ai- =rimeiro tempo e 15 o 9 na fóse tendas poro O esporte do cesto,
me'i'Ó nlirrentcrn o desejo de supe Hn<:!l. 1 pois o publico está tomando interes IL'LER'DI)'lG,cc G tccnicc c fibra dos militares 'Estas per+ides conterem com apre, se e ocómpcnho com entusiasmo os

.

.' .

oiiib
'.

.
.

Á. I, ..
de -vez cue joqcrõo nos seus pro <"'''<:0 de' um bom nU"1<'ro de tor-] sensaciC!1élis porfias, COIlJ crescente'

R"
.-- ,

.

uc 15 de Novembro, 1.340prios domínios. I cederes de ambos os lados, preferência.
------------------

.:lLUMENAU - nua 15 de Novembro, 1236,
Endereça Telegráfico: "SATELiTE"

FElA POSSE DO TiTULO TR!CO- VENCENDO O VERA CRUZ O
LARES E RUBRO-NEGROS io BMWEIRANTE CLASSIFICOU-
GARÃO DOM!��GO NO CAM SE PArtA A DrClSÃO DO
PO 00 SALTO . CAMPEONATO Não se reolizou conforme estava

,

" No campo do Itoupavn Norte previsto' a conHronta ,futebnlistica
d I I dentre v« sto Verde e Atletko One i:l,"'I1i; -<t<:, 1l >JJll TDG"D.i·C d ·e····

'.

j'
.' .

f':o:>i'hn,l" o Comcecncto de Fu disputcn o o cc occção fino o pri- ���V�1J?j. ..... 'lõ.o'. ..'JI
.

e.' n1f1l!'lle...... od f b I d d rorio, do' 20, Divisão, por ter o pri .:;'.5. v� .. ,.tebol do 20, Divisão, Bandeirante meira zona o ute 0. o segun a ,

D df" d me,'ro /'óe3i:es clubes entregue os O .cm -â ft gc-nf!"ll dA P áF!Q""",�"n ;o::;arib domingo, dic ivisão, e rontcrcrn-se no tnrde e líF&.;§... ,. &1l.<lI '-V ilJll Uv ara0,.13 a primeiro partido da seria me- domingo, Bandeirante e Vera Cr.uz, pontos.
-

..

1"'1r ele tres nela posse do titulo vendo o primeiro pela contagem de Por este motivo, o campo do Pcl- (EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO PARANÁ)do �nmpeffo do 20. cnteqoria. 3 o O, meiras teve um domingo inativo, FISCALIZADA PELO GOVERNO FED=RAI. '. "
.

A partida m .cpreço que promete Tecniccmjnte o iogo foi folho ----- --------- /.ua Comendador Aroújo no. 176 --:-. Fone _,1192 __ Curitiba.�··
!''TI de"p�rolar mcvimentcdo . está em todo o seu transcurso, solvo alg Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARl
merecendo a atenção do torcidc de mas exceções os vinte e dois jo- GESTO DE COLEGUISMO INTERNATO Sç:MI�EXTERNATO e INrtRNATOr""!,0S: o nue viró concorrer paro o godores pisaram pela jogo alto, a CURSOS": Admissão -- Guarde-Livros -- Auxilier de Administrocõo

'

õ:'�icr brilho da tarde futebolisti- esmo, sem aquele entendimento tão O sr , Artonio Bertoli, mcis co-: -- Datilografia e Estenoçroflo
. .

r- ,1" nrcco de e'nortes tlo Bon- necessor;o em futebol, entre os su nhecido nos rodos esportivos .'ror,' Aulas' DiURNAS E NOTURNAS, peraambos-os' sexos
d,,;r�ntc, na Ponte do Salto, local do os diversos linhas.- Teléco, rer.l<ltor do eroam esrecb- ....ul<!ls avulsas de' Datilografia 'e Estenograf'a"'..,,eircl encontro dos lideres. A assistencia foi regulor, Iizodo "Cid"<!,, Esportivo", num g-es! Peçam prospectos ----on,,� rQS tricolores quer os ru- Aritou a ,pmtida o sr. A':-noldo Si! to Que bem difine o espirita de ca- !
1""-"('''rDS or.rp.�e"torão os seus es vo .,árbitro oficial da L. -B. D, marad"ºem "ue lhe é peculiar, paz
r""�riies integrados pelos titulares A partido da ...reliminor -foi ven 'I disflOsiçõo "I) nessa r.ronÍ<t'l esnor
�',-' ''''1 N"fT'le a '''+'1 vem deôper- cida pelo esquadrõo secundario do ti'!o, Sr, A,,,",,,iro Carvolho, um'l
h�rl" i�tpr�<�", O Bandeirante Que Vem Cruz, (UI" se. impoz ao Ban,· passagem á Florianopolis, no pro�
no ultimo domingo derrot�1J o Ve- .J,,;".nte por 3 o 1,

,

I
ximo dia 12 afim de aue o mesmo

r�_Crl!z, d"s<ificou-,e com este fei- Com esta vitoria o Bandeirant" possa cumprir. o desideratum que;-., �M'1 rl<e""t". '''', Dosse C!O titulo classificou-se Doro o decisão do se propoz: � presenciar e descre- '

,'o ...nm"�;;,,. te"'!" '-01110 adversar;" c<'!moeonota ,devendo iogar contra (I ver o jogo entre Catar;neOlses 'e"
0"""05 o "s"tl�"rão do C. R. Fio Flamengo, Paranoenses, dia 13, Ao Teléco,:
r"�'". eS�Pr(!ndo vence-lo, -----

-------- obrigado. I!lN cll� vez, a lider do tabelo da ABAT'!'l0 O I1F'>Pl:ITAvEL OlJIN- ----o-
.

. ,
z,�r.n A Que conto com um dos me- TETO 00 DUOUE no CAXIAS PRESIDENTE SEBAST!ÃO CRUZ II',--.c "�"i,,,:tfl< rp 'lia categoria, INTERESSE no PllijUr:O PE-
iro) 00 campo do Salto disposto O LO ESPORTE DA CESTA Ha dias, reDortondo-me Ó pes-
< .. ·�reender os seus fortes adversa- sôo do esfor""do nre-;iclente do l..
rios. Uma dos melhores partidas de B, 0., sr, Sehostiã_o Cruz, por-umPGrO nós, '1 luta SE'ró igua) e ne BasQuete-Bofl senão ,J melhor, P"' Iomentavel descuido adotei no seu
"eê�"ori>1 �e torno que o sconten- ,.,orcio�lJr?m-no< os emlipes do G,! nome () obre-.!Iome _ Lima, a que(l.,�,,� <� �"";"o"""m o fundo afim E: Ohmr:lII:o e E, C. Duque de CI1-1 constitue um e�ra imnerdoovel, i,k fev"r o melhor. ,Xlas.

I Apresentando os minhas deseul-'
Os do;, chlJes vêm submetendo A celeilJ Que teve como locol o pas, o faço certo de que s. s, aValia'·

os sues titulares a rignros03 treina i concha do Estadia do Alameda Rio: rerfejtomente estas ,'Jmissnes co- I
"':?,,",;< f'e:�()s· e em coniunto a que I

B,r
anr.o sabado

á", nOite., fOi. Ob'i-I mUl1s nas litfes da imnrensa, I:,��'�;;�:, r:',�r'] melhorar o sua formo,' ���,��:�;:Q�,!�el:t�",�,J��t���::�Ot!�. ,Arge_miro ,�_,::�Iho�_ I
-�------'.

! mente os componentes dos duas re l'DENT'lO DO CAM�() A ASS;STENnU!,IA>'''·I, HOSPEDARA' O PRE- i ���e"p.t,.,c5es, .! CIA E' INCONVEN!ENTE
�'0P.lTE DA F, C. D. 'I Crm l'''' (f"senm!lJf >:hAia de km Ao p' d'I '! . resenclarmos as Isputas do

, •

'

i ces t<,r:�,�os. 8m!lO "o:-te:, ,o m":tl, wolley-BolI, domin"o pelo "

_-
rlno,,+.".., f�<'I c!:"!ttnS ditJ3, ou seJG- �'1 t�!'�����J ��m n vih:n1 do C!�m!

no com
-

d G E -ar: �

manr.o,
M �..,-.. - �"'1 "urso, B!lImenou !los' pico '01'1,') c""ta'-lern de 25 o 15, I ta po. o

..
'

.. ,md,PICo, no-

"",_J!,,!,"':: >"'l ;:1 •• -+ ..
,... co""?er-�neo Dr A t.!n .. �� r'lr'Ap

-

.!n�er ,.t:o:'�·,�c;o ',n-
mos o InconvemenC'Q os espec.

,. ,'. - '-, - ,

" .'-'
... '. - •..•

;.
",_,,, , 'fadares tomar lo ar na

.

.

�.,t�;:rr.", n_�.. , ..... (''1 Sih'o, presidente C;W"';!-�;r�r:ti?. (iS mteGi"-1ntes- de! 9. ,

parte ln ...

A:') F, � . ,.� ��... Coh:rhense Gp. Des 11 r..' h"-: r:� �r:P;DtJ� !?,tk;rn�1-se E- -flj ! terno do �uadrol Isto es dentro dç:
p:Jrf:;'" "'l f.� ..... '

\' nelirao d:;!stacoda. tn f"��"�'�.�r..,-; !"�e fihrcr 1'lsut1f*>r"lvef de : campo de Jogol contra o corri-mão.
Entrr. ;'!"��l1a�€n5 que serõo :""'L ..... -,.:_;o ""r;Lc tQO fnrte c vivaz-; (ld : ..

A inconveniencia está em que um

r-�.-:�---"� S, dornsto Uo;'l1Q chur �/.- ...
-

.., .. :.... i bgodor ao inte�-yii_ numo_ jogada em

ç''1�'-:l""'--'-"''l "": • Hlh do Grmí';" ts- '! _�.,!-� �'tn j�·� ..o rlbnUTO foi g �u� a. bola seJo arremessada poro
f':-�l'i'J'" 'r--,'� ";'":0) ·cf�rechf_1 �e!0í3 ,. ..... ,-,_ •. _ ..,-.-� .. -'-:""', �"!�'��.�;"'I5 �qr.cP� �v i fóra d? campol poderá machucar 05

;'�U5 ;.- ..... -.. ·�>niSos e odmi.eclo- r.-' -.'-, �.,�, �",." .Jei:'�m a dese- i s;stent:s e mesmo pr.�que �al. aeo-

re,. ;�:" -'-'�:"<�<"I\" :)�'''th.'-:� -5 per'); ml"li� f'1" m,.�dQ�GO para a asst�tencla atra ...

:A f'��'" L�_- ... J"'I'1C!i1 estnriio presen :"""-'-'-.- I'""':';-'�(.:I� ... � tal o �reT'IOI'HO fi- i "':"""P",o seriamente 05 Jogadores, po j
, ....� .-1 "

�PI'H2oeorl.,. otJTcri- "":-") r: 1':'!"'1 :"""!nipato cl�� den!,,:,rI;.,-'l-
;

,I,_�� -.:0. oté .concorrer para o derro'
r'�c!e· ,.:,,; ",iHt'l,es bem C0mo ·In um dos ci'lfIfendores. I'rlQsnfl,),,·�;-�·-- ·Ol".'; levn:r!11 � pfe:- '".':�f'1 r.�."" ��I':" C; j.Jo;J., ,,!p?'(H:-:l"!r sr;

-:- ... ,....,!'!� "'e parecer que_ a direção
to n" .......... '",. "u!nta feiro, ... -\'�-J 'o; -c�-:,.?r n�fe eM lr:'-�-.c�:-:1pe50 rJeveria- colocar a f

., i("p o P 'slJ!!<')te tec ac+tpr,dn do lado de fóra do cor' I
. , '-"W'.' ,k °!lO':rOf ,,< melhores r:-�-;;'1 oHm de evitar possiveis in- I

""':r., !""n.e:o c 'lulr::i Hro dele �1nv"qientes,

O VASTO VERDE ENTREGOU OS
PONTOS

liquido Ó
couro. Acaba de
ccvalheiros , Tem

preços reduzidissimos o seu estoque de ártefatos
.
de

receber novo ·sortimenta de relogios para senhores . e

sempre novidades em abiéi:os para presentes em, ouro,

,-, ------------------

'prata, etc, ..

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS OfiCina própria

-,

COLUM
Séde Social: Av. Almirante Barrosa nrO
Agente no Estado de Santa Cafarina:

81

CIA, NACIONAL Di; SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

RIO

J O Ã O P O R T O

Rua 15 .de Novembro, 1371 ". __

'

_."_....

FOGO -.- TRANSPORTES --o ACiDENTE
Rf'sponsabílidade Civil Omnibus
(Transeuntes e Transportados)

-apenas

I
I IHmer taffront
.

I

1
'0."<'" i.'",," j

'","-=�•• ...;_".-_,.._,.I

o G. E (')'" \?!CO VENCEU A
PREUMIN �," E PRINCIPAL DE
WOLLEy-r,vL ,-,f'!-�!r. ·I;�' � -�,,<:. 0-

-I_ C._1j..,,.. i1S'iG--

1I0t, ",,/' �Jtl"!1e-Dorl:�-i�.�· ::�nr;hã. r'''' ::':';;'-n��0
d,J G. :: ()

..

··,'icO, este clube ini
dou as di<,p�"'()� do campeonato de
Wolley-B:!!I é" L. IJ. D" tendo co

,n·') a!1tono"i<�,? 'I odestroda equipe
dG E, C, Duque de Caxias.
A partida que foi disputada pal-

mo o r:""'>
SU:l primeiro· ('t�-.. -

"',,,, quatro M:m:ml''ío N. 2

Preci�.;jal<',l:;\i�:J
Rapoxe ,spelra l!erY%Os 9� �II"""
Industrio Mecanico Deeke Ltde.

Ruo ,dr. Amadeu J,oU%,' 11., 17.

�,.,��-J���:.'":(:i 'CL-
�:.;�Úr-1Pt�;; c!�s ���?�-,l"'� cuiq
nU-;::;ü1 terr:'i�n{Ju com n C::�!1t!lqem fo
':n;cw:l ,:;0 D!,!que de, Cr- ;bs por 19

CORRETOR

elementQs.
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iUSiÓRU\ DE UM NOME E DE UM Ef�BlEMB

Há muitos anos, prosperava na Ingk:t"Jr(.j lCola companhia dedicada �

Importação e ao comércio de conchas mcrinhcs e madrepérola. Tão

intensa era sua actividade que chegou a possuir uma Frota de ncvics

prõc rlos para ir ao Oriente. Chcmavc-se Shell, palavra Ingleso que

significa "concha", e sob este emblema navegavam seus barcos.

Existia Qlltão um grupo da holandeses que produzia querosene no

Oriente mas não dispunha de transporte própria. As relações

entre os dois grupos tornaram· 59 cada vez mais intimas e leve

ralllll 00 amólgama, Iormondo-se, em. 1902, a companhia que ho]e

se denomir.a Shell Petro'eum Company, com seda em Londres,
com o objectivo de organizar a distribuição e a venda de

produtos de petróleo em todo o mun4o.�

Nos 40 e poucos anos volvidos sobre aquela dota, o noms,

e o emblema Shell tornaram-se símbolo da mais alta quali-

dada em produtos de petróleo, conhecidos e usados em

todo o mundo, inclusive no Brasil.

Agora, a mudança da denominação da ANGLO MElCCAN

PETilOLEUM COMPANY LlMITEO pera Shell-Mex Brasil Umi�ed

flxa cinda mais essa identidade que é um va�icso

património técoiico-profissional.

Nova denominação cla

46·G·2 ANGLO-MEXICAN PETROLEUM CO. no.

Colégio Pur-therion
OFICI.ALIZADO

RIUi Comendador Araújo 176 -'- Fone 1192 - Curitibo
Diretor: :_ Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
Internato -t-r- Semi-Externato e Externato

Primório, Pré-Ginasial - Gínosial Cienrifics - S-xame de
admissão em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Dr. Ru�eng \i'lfaH])�d1
CI'N!CA MÉDJCA

CORAÇÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS
REUMATISMO - DIATERM!A - RAiOS X -- ELETRO·

CARDIOGfl.AFIA

CURSOS

Trotar com o Dr. Corfos Henrique Mayr em limb:;. essodmcnt�
ou per carta.

Consultório e Re��d(;ndo:
RUA BOM RETIRO, 12 - fONE, 1258

C O I'� SUL TAS: das 3 ÓS 11 e dés 3 ÓS 5 horas

Paro ambos os sexos . Peçam prospecto,

OPERAÇÕES -. DOENÇAS DE SENHORA!:

Drs CAJwlARA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Tratamento pelas Ondas Ultn:· CurtOE
CONSULTÓRIO; Trcvésso 4 de Fevereiro _. Prédio Peitar

____OPERAÇÕES NOS HOSPITAiS

TERCEiRA CONVOCAÇj;,O fi ARA ELElÇÃ.O DE Dlr�ETORiA

Tendo sido h:!pug!';odc a e tcf�ão recE::ccla 2:fi �cgl:nda con-.

voccçõo, SÔ,? conV;dCô€5 t.:::ks Q!:. senhores SGd'23 eFúb.::s p;:;ra rm,1(,!

rem porte na re�mmo eZH tof:r=e:;ra convcccçêo, .quc S�: renE:;uró e;n

DR.··ZI
Social, com inicio ás 20 hcrcs

·CIRUr..GIÃO DENTISTA
RUA is do Nov. 59:

De uma senhorc de confiança de: meio idade e fHhr. �'nc!o1', !::üi'c
trabolha:ern no Rio de Jcneiro emc!:!�!! de m�d:::'}. A pl"i��eh'� ÇO;!1

tomar conta de caia G'3 tres pessoas e Q SC:;.Hl�{b p0ro G���;n:Jr de
enferlôleira de cons\l!tOi;Q, Paga-se CrS 700,00 e Crs 30ú,CO r25!}�":fi
v(ime�te. A viagem será paga 'oPó's um ano de permone:.!da no _eiT,rre-

BLUMENAU

r Instalação de Raios X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS E DIAGNOSES A DISPO

SlÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS ti DENTISTAS

Cinema
ESTRADA DA viTORIA

Este é o nome do filme qlJQ se

ró exibido quinta feira próximo no

"Cine Bush" ·Trota se de uma jlE:li
""'. 'Jem .c Hi:Yr:�Dr os pt;�n
gres do engenharia ome ricona ciu
rante C1 guerra, nos apresento um

drun.a re[��eto de cr·�'.;<:âttres Q o

mor. O referido fH"'2 serei em

bene;;da da Escola ,_'n Comér
cio do Colégio S. ,. :",-,,>, por
inicio+ivc do sr . Dr. ; ;""":-,� le�tà�r
D. D. Juiz de Dirc:'.-;, ,.- ··:cfe;'�cr

\
de

'::::VER'''-'O'-----
Comemore hoje o ··''',:',:,,:!m do

: seu aniversario nat!'Jl:d,)- :!' estimn

! do cavalheiro sr. fnrrr;.1�;;�_!��r:'l Gui-

I
lherme Kriiger Neto r,�':d::nte �;!1
Tim"ó.

HUGO RADKE

! Na dota em ,"'1r50 f,.'�fl';n O:O'J <1_

niverscrio natalicio () sr , Hugo
Rndke, re"idente ne't(l ci::!ode.

St::AUl!O CUNHA

Decorre hoie a rI"t!] ""t"I;�;" .-I,
r,..rtr-�:�III'''I'''�O r�VTJH1_í"r:I"Q sr , Br't'jHo

l Cunho, funcionnr!o tln Hrrn" Bem
hcrd e lrmões, desta !)Taça .

lOJO ALVES

Tror,:C;r"fIorre h�;e o o!'d·"'�rc.,,!;., nn

(olicio do sr , João Alves, reside-ire
oeste c01cde.

Menino FLORESNALaO

D.ec�m'! J.-::r-o n A""t-.... ""'t ..... I;-:"'I: r')

menino F l!)!"'(I<':""l...{n. fiH"!�t"lr.,., �,.. <""1'".

�nr(.,.'�tD [lp:"noH" F. cI" S;!,." ..Ir.:
,f" .�? B. C. .... ...In CU) ex-no c�r'O
se dc . Arnoldo 511'10.

Na .loto de h(';p ,."""", .. ,,, 'I

Dosagem rfp seu O!,;*lr.-:·�'lril"\ •. ,. ...
,

Iicio o di,tinto c"v"l�ei" 'r. 1'-_

tur MopHmnnn. o�p"'v;ry r-f ''''"r','' r:".�

'rente de S .A. C"'T'�r6�1 M··",
I

monn, desr� preço e pcrsonclk,c
de de mcrccntj, proicção nos r;·,e·';;

comerciais e sociais deste cidGCe
á quem cumprimentamos ;.çnrui:d-

j mente.

I c,::::,,'Nb:�� seu ,,;.,,,,
rio no+clicio o estirncdo cidcdêc sr .

José InglGt, Funcioné-ic mun�,:[r.\l;.

GUO LHiHARES

Ocorreu ontem a dato !:at.Z!fi'+:�
do sr. Célio Linhares, residente 11�$

tu cidcde .

Da. ctOT!LDE D!AS
A efmedde de ontem css�,�:::;,:�"

lJ pC!sscgem do c�hr.:r�;:rh l"!·:}·::fi.
cio da exmn . scnhorc Ci��?;L:�(· D "';:

nspcso do sr . M;g�2! !)i"" r,,!:::·

dente nesta cidade.

SAUAA CHEDH:I
Defu�u ofit-;m o (b�'1

A

n€rdnn Salmo. fH�!j dG �:_o: /\.�� ��:1

Chedid, nroprietario d:J C,:!�Q '/:�:,�

de, em R.tO di) Sul.

VIAJANTES

ARM!N W.LER

Regres!ou ontem cJ� �·fI!"! 'J;.::,'":"r-'�:
tio Rio de r,me'ro Q di;r",tn c"'··'

fheiro· sr. Arm'n U!k,_ �t,,! "" r-_

pitol a Republico km G ê'�':·'·�
ro-mercÍeti naquefa C':lf'���'-! l--··.�-·-·'1

.tomos ó s. !. cun'j�rtr;1cn�tos � l:

boas vindas.
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A NAÇÃO Quinta-feira, lO de Outq.bro de 1946
_ 1 ._"'H'f'_.�

do Interventor U d o O e e k�
Ai..dc cerdurn M ol'in';ào pu- ter :6:;tor Federal 1'0 E:;tado, Dr. dade do povo blumencuense, que I gens de respeito e gratidão. !te- nente homem publico á Blumel'l0u,

b:i::.,; ée biu:�;;c.'cu a imprassdo : Udo DE�keJ que foi 01'/0 das mais acolheu o seu ilustre e dHÉto fi!b!J

1\
memorando o faustoso aconteci-l

expressivas e eloquentes mcni- j menta, estampamos nesta ediçõo cujas fotos nos foram cedidos pela
deixu.lc pelo honrosa vi;;,,, cio In- fc�L'_ 'es cie si",;ai'J e solidcrie- entre efusivas e carli': '5 homeac- quatro aspectos da vista do erni- Imprensa Oficicl do Estado.

Chegada do lnrervenror (! �·u·

menou, entre o 'ir. Prefeit,) C"!.Ci
mono Bedusd:i e o Tenente (.,r,,·

j�d L-.:::�·�::�;� Xovicr t.ecl,
t!:..;i1t·c d,:; 32° 2. C.

Comen-

•

... \;l'C'f1tCl pm que o sr. Pr ei o Municipal diri-'
��i1;1 di\na r O almoço oferecido ao Interventor e

�:I'! ,= ,":ti\:'. C orador vê-se ladeado pera sua espo
.". I P:, ;\bdakr a Beduschi e pela veneranda senhora
DI. ;'o"al!a Deeke, genitora do interventor Udo Deeke,

o Interventor Federal e SUF

interior do mun.cipio no distrito
ta *t-

com ri a visitam
'e !\1assaranduba.

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

ALfREDO CAMPOS

Por motivo da passcgem do seu
eniverséric natalício· ocorrido za fei
ra, o nosso prezado c!)Íego sr; Alfre
do Campos, Diretor- Presidente deste
diário e secretario da Empreza.· Luz
e Força ·"Santa. Catarina", foi al

vo dos mais inequívocas e expressi
-vcs mcnifesrcçôes de shr.�jQtra e

cordialidade ele seus inúmeros ami

gos e admiradores, que lhe teste

munharam, que rpessoclmente, quer

por telegrama, ronogrames ou Cor

rões de' felicitações, um preito de

homenogell1 á personalidade Ci(jal-
9a e cavalheiresca do distinto en-i

versariante, que, pelos suas virtu
des cívicas e morais e pelo. nobreza
do seu caráter sem jáço, sempre
mpoz-se à consideraçõo dos .��
'concidadãos e amigos. Pelos otitJf'
des altivos e pon�eradas e pela .sua
conduta exemplar e .réta no seio da
nossa sociedade, 'cs homenogen! a

que fez jús o n05SO distinto colá

go .sõo uma evidente prova do qUOR
UMA GRANOE

FONTE'!
VENDE-SE to s.s, é bemquisto c .

relacionado

j DE LUCHOS Um album-coleção de selos. no seio da po,",u!bção blurnencuen-
I E' a titulo do ínteressants i),IOS moias-armaria. Os interessa- se, (mpt�·{O porque rditeromps";lha
folheto que se envia gratui ia!! poderão dirigir-se á Viuva os 'tndsSOS Idrot2stos Ide profundo
tamento as nesscas do lute Schulz, em Ibiromil. amizade e simpatia.
rtcr e dos Estados que de- ----------.---------

seJaJ1l g�n�la.r mais dínheírc Dr. Fausto E':1};C; 0�1
sem prejuizo de outras oeu-

.

. -. p.�ç�jes. EsênlÚ�r para REX. Clinioc e Pediatra do Hospital Santo Terezillha de Erechim, .Rio

;f���\ii���ya�!:O"' %�::'':: ;��;Er�����f:�::;m:.:::,::
....._"

: PRECISA-SE p", rtidp� çâío
i De um Tipografo-lm',)ressor Yv«. Hedwig Freygong participa VVQ. M!lría Ki,,;'Il� participo' o

I
competente para dirigir oficin- "nojvado de sua filho Joana noivado de sei' filho Werner jl'tlio
grofica. Paga-se ordenada e co- Elizobeth com o sr , Werner júllo com a senborirc jO(!�1l Elb:obeth'
missão. Kleine Freygang
Informocões o Rua São Paulo 3 J

Blume�au:

Recepç50 ao Interventor. e SUl! Novembro, em frente 0- Prefeitura
COl",tivo, no trajeto da ruo 15 de Municipa!

-__,.----------------

Joana E!izabet e "Werner
confirmam

Júlio

Blumenau, 5-1O-194S

Ulmer Laffront A':; P!�açF!
Afonso Lerche e Henrique Prebst, comuaicers �;; pblkü em gérel

qua acabam de adquirir por compra Q l::::prczo de D.;i::;U5 'Ci.r:\ilurltS ell"

tre. Itüllpava Seca e Blumcnau á fil ma Otto Jens J'"ON, ec:pemnoo _.
.o fDrmo merecer cnnsldercçõo e co nfk:nçtl dos q:.!e dfsth�'3,!jrem· 0:'11-
sua preferencic , )Ia

Blumenou, 3 de O<.l;·'"!"') de 1946

CORRETOR

Rua. MaronMo N. Z

,

ESTE LlmU r
..•

::C'HF'\S no GADO
� i::;1'1�DIOS Compro-se quoesquer qi.:::Jlltida deu. ofertes pelo j:FlCíOÍl& 11-"

-------.""'---�-.-,_.....;....o

Para serviços de o"iónú, consul tem 1,)$ nossos

executados por pessccl cNO!;etente
Ruo São Paulo, 20 - ílLUME· NAU

I'" '::0 9r� - .. <13 - C, � � .00
'-:';".::;1 fl!llml:;.;_�11 poslal

Rapaze . spara iSerr,!,ÇOS '!I ;jiíares
Industria Mecollica Deeke Ltdo.

Ruo dr. Amadeu luz, n . 17.

0\ C. Postal, 74 JABOTICA-
L BAL - São Paulo I-_ --_. --

-. -_

, I· nje. - Quin"-fdrq, ás 8, i5
P A � A F E R I g A S I I Sessão em beneficio do ESCO.Ia ?r!ltÍl:o d� Comercio

RICHARD ARDEM - jEAN PAR-KER - iOE SAWYER am

E C .z E MAS,· "A ESTRADA DA VITORIA

I 1.600 miihas de romoRce,Gçã,� e emoção!

I N F lAM AçO E S, I A��rnP' Complemento naci()nal_��"Paromount jornal
_��<. __

C O C E I R AS,!, 4 'Ires Goncafves v f N DE. S I

F R I E I R A 5 I ;�"Dd:N�;��.?o ur;
E S P I N H A S E TC '."dar --c- Sala 1

.

.+.=:
.

'?dificio UÃ Capital"')

PONY DE RAÇA ,
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