
Triste· realinaas
MOSCOU, 11 (United) - Moda

me Marie elude WaiUont Couturie,
secreterie geral do secção demacro
tica internacional dos mulhéres, a

presentou o triste situação da sou-
.

de p�pular no Amarica do Sul. Fe
-Icndv na secção de hoje daquele ar

gonis,no ,madame Marie declcrou:
"Ó q�e mais citamo a atenção ;,�
visitar..te nesses paíse'i é o alto cus

to de Jido, a falto de direitos á mu

Iher e." medo. Por todo parte no

ta-se ql.e o povo nCão te mclimente

ção sufiélente. Isso aplica-se .prin
.cipalmente no Chile e no Brasil, on

de a tubef/.ulose campeia entre os

massas. No Rio de Janeiro, por e

lCempl2' mor-e uma pessoa de tu

berculose de lIuas em duas, horas.

Apenas déz ",orcento da população.
tem uma quota normal de hemeçlo

1

bina de sangue", Frisou a'"do a ora

nora que no 8radl os anf.'lf"b.étos
são privados dos direitos dv;•. sendo
de notar que setenta por cento da

população compõe-se de Qn�!fobe
tos.

lU a � ã o no B r i I
UM GRUPO DE OFICIAIS E SOLDADOS HNTAiV.;vl llM AVANÇO

SOBRE CO IM3RA

!

LISBOA, 11 (Unítedl .:._ O comu-
1
setentc s::;!,lcd?s mais ou menos, I

nicado dado a conhecer pelo minis-I tentaram !!m avanço sobre. Coimbra
tra Salazar sobre a fracassada re-j'

sem resultado algum, Acrescento

volta de um pequeno grupo de ofi-] que cpcncs um oficial da reservo en

dois reformados ou fora do serviço" : tre os rebeldes permaneceu no posto
indica que a ordem foi restabeleci-I" sendo que nenhum objetivo dos re

da.' Acrescenta que alguns oficiais, voltosos foi reolisado.
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Um a v I ã o da F. A. B. caiu
nas s da Tijuca bana de Marechal Hermes viu qucn

do o avião caiu na manhã de ho

je, nas matas da Tijuco. Penetran

do nas matos encontrou um poraqué
dos .

ENTRE AS VITIMAS FORAM ENC ONTRADOS �S CADAVERES :DE
,

TRES HOMENS E T RES MULHE'RES
RIO, 11 (Meridionnll - O avião i

1
·

d dRlO, 11 (Meridional) - Um avião tares, caindo o aparelho em pcrofu caido hoje, em chnrnos nos motas do teve conSo .1· . a c �'l nem
caiu,. na manhã de hoje, nas matas so, poro destroçar-50 nas matas,

j
alto da Tijuca é o "Senweup",. de

do alto da Tíjucc ,

prefixo "2-A.C.A,-3" e de nume- garan tida
RIO, 11 (Meridional) _ Já fo- ro 43-G-26404" c tem escrito na

RIO, II (Meridional) _ O opero ram encontrados quntro corpos cor,
sue carlinga: "Base Aéreq de Santa

rio José Soares Pereira Filho, empre b.onizados e dois outros

m.
utilados

.
as

I Cruz",; Nas proximidades do local

I'gado da caixa d'aguo na Tijuce, matas do alto do Tijuca, vitimas do I onde caiu a aparel�o, destroçado,
informou á reportagem que as 9 he- desastre ocorrido ali no manhã de foram encontrados alem do emblema,

RIO, 11 (Meridional) - Um me-

do aviação norte americana, ,um pe

queno livro com inscrições em idio

ma ingtes.
bateu de encontre ao rochedo, cain

do em chamas no meiu da mata.

rcs e 45 minutos um grande' avião hoje, Os corpos encontrados são de

tres homens e t'tes mulheres. Os cor.

pos ainda nõo foram identificados.

Supõe-se que o numero de mortos

RIO, 11 (Meridional) - Dez bom seja de seis ou sere pessoas.
I beiras, munidos do material necesso

o avião em chamas, depois de cho-

em chamas, nas matos, da Tijuca.
Chuva torrendal coe sobre a região,
dificulta ndo a ação dos bombeiros.

RIO, 11 (Meridional) - Varias
ombulcncics foram enviados para o

alto do Tijuca, em cujos matas caiu

chedos. As cmbuícncics estacio

cor-se violentamente contra os ro

chedos. As ombulcncics que os toei

nerem na ponto' mais proximo, cen

seguindo chegar ao focal do sinistro

eSperando o regresso dos bombeiros.

RIO, Ll (Meridionall - Segun
do

. informação qUe acabamos de re

ceber, foram encontradas as viti-

I
LONDREES, 11 Wnitedl - As

I pitol
de Portugu,JI

ccmunicoçóe:; telegmficos entre o co liscdas ncrmclmente

�
��. ""DI '

ASSISTEM AS MANOBRAS aCHE FE DO GO\'EltHC "

RIO AD':S
.\LTcÍ_S AUT.O-

f
RIO, 11 (Meridicnoll -- A de

f monstração de guérra (\ér�!2- cue e·_'; �

FI- f sendo levada o efeito ,h�lj(), �ê1 S.:'l

ta Cruz, no presença do óefe eh

governo e de altas cutcridcdes, e�� í

RIO, 11 (Meridional) - Aproxi- á cargo de oficiais aviadores do • ,j

mo-se inexoravelmente o dia em "melro e segundo Reg;mentos de p.j

que os cariocas não terão uma mio' acão. A demonstracõc tem o ch-
J .• .'

qolha de pão para comer, mesmo o jerivo de mostrar nõo

O CARIOCA AMEAÇADO DE

CAR SEM PÃO

so o 9��ll

de instrução do pessoal, como a Cl

tilisação que foz-se do 'mater::·1

confiado aos dois regimentos.

"ão duro e de gosto de-agradovel que
<em-lhes sido servido nos ultimas a

�os. Algumas podaras suburbanas já
n"�50 fechando as suas portos por

falta de materia prima, generali
sondo esta ameaça para todas as

edmais padarias do Rio. A reporta

gem esteve percorrendo os moinhos.

O Moinho da Luz e,.,'éj com um c';'"

minuto estoque que dará apenas até

o fim do coerente IT! es ,

--------.---------------

ditadura rrur.co es-

NOVAS REVELAÇõES DOS "ARQU IVOS SECRE'TOS" DO GENBAL
GOlS MONTEIRO

RIO, 1 T (Meridional) - Ao en

tregar á reportagem o quinto fos-

dencia do situação politi-;n de h{!j ...� r

é ainda a continuidade do "processut
sabido que foi o P. S. D. que ;",ciculo dos "seus documentos secré

tos", o general Gois Monteiro que- fracassar a entente, o que
•

siderar como a primeiro
aos 29 de Outubro,"

00,1" .",

re�'3iil::h€rendo ressaltar o importando Co e·

RIO, 11 (Meridional) -- Sobe-se tudo do passado, poro internretcr ('

agora que o avião que caiu hoje nas

matas do alto do Fijucc é um apa

relho de treinamel1�o da "F. A, B,"

Comemorando o Dia da Cricncc I heras do tarde, com C! CNc:cnt,',:C.)

em Blumenau, data que se festeje ] de um magnifico pr,,?ram'l. E· ,,�

em todo o territorio nccioncl, o L. I' sessão cinernotoqroficn �ercí f<ano,: J

I
B. A. promoverá hoje mofínée infon da aos menores até 15 cnor ,

Enfermeira, com longo prático til no Cine Buseh, com inicio ás 3
neficiada com o acordo a qUe chega

em diversos hospitais e cosas de
mos sobre a exportação de tecidos pi'saúde, no 'Rio e outros cidades, desc- A, ,1'� f' tV""31' a .I f í do i �l q. tI i H 11 � r ()
de algodão ,acrescentando: "Enquon b_

jando voltar para Súnta Catarina,

o MERCADO ARGENTINO ESTARA' GARANTIDO COM A EXPORTA

çÃO DE TECIDOS

RIO ,11 (Meridional) - O sr ,

chegaram 00 local onde caiu o avião nino morador no localidade subur-

A-A-r-g-e__:_n-t-in-.--a-s-e-tt-á-b-e
netiçlada pelo cen

vento

Guilherme Silveira Filho; presidente ENFER,'viEIRA
da "Cetex", declarou á reportagem

que a Argentina será realmente be

mO$ do desastre de avião nOS mo- to vigorar o convenio, o mercado ar

tas do Tij.UCO'

.•. :.. ..1.' ge.
ntino estará garantido, mesmo que

a sua industria melhore e aumente <'

RIO, n (Me:idíonol _ O avião sua produção, O Brasil fabrica no

ClII� caiu 'hoje <no alto da
j
venfo e cinco par cent.> dos tipos de

Tijuco so�re>l�va o pico do Conde I tecidos 00 a1lledão c()r.sumido� na Ar

r'�"!!(!n I}� �.'t�fis C(.Ü'Í!I!(ll1!!!I!' li fa�' gentinlJ, rrl'tlominomf.J (iS popelinas

procuro cc.locaçãa em casa de saú

de ou também em consultório mé

'dico,

Ofertas, com indicação do esta·

!tefedmento,
.'

condições do emprego

e honorário inicial, pede-se dirigir
sob R, B., à Redação deste jornal.

presente, dedorou: "A ditadura

de os seus clbores nunca esteve

solidade nem garantida. E o fio

des ----_._----------------

CHEGA HOJE A' FLORIAt�O?OUS

O SR, NEREU RAMOS
condutor dos atuais ocorrencios foi
tecido a partir do putsch integra!i-
ta de 1938,.; Quem examinar o fa dor Nereu Ramos vice-presidente ,!'!

RIO, 11 (Meridio!lnll - O

to daquele ano facilmente descobrirá Republico, seguirá de a·,ião

que aquela origem! bem como a ten nhê, paro Floricnopolis ,

A MATlNE'E DE NOJE NO CINE SUSCH PROMOVIDO PELA U:.\,

Tâ.' .... '::"

RIO, 11 (MeridIOnal) - A·Alia" I é exploração perr.1it'dos na m",,.·,,

ça de Solidariedade de Prateçõo aos, aos proprietarios ,A ii líon;" v"i .,.,

Inquilinos está prom01·endo �m

mo_j{
Cllrar os representoniC5 ele. pO"O ,,!

vimento no sentido de obter a revo- .camara e no Se!l",b ,QC� qU�;5 ,..

goçóo do lei do inquilinato, com b<:!- birá forte material iii co:ccion:.d,. ,e

se ·em inumero! casos de ganancia la inHitu;;ão.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bilac

.PARA combater as Iorn
brigas de seu fi[ho, dê lhe
Licor .de Cacau, Xavier.
MUitasgerações já compro
varam a grande eficácia
dê-te gostoso lombrigqeko.

NACli'"

EL:';ME�I/l.UEN51�5, U,NIDOSr'OiJ:l. Compõe-se ,0 segunda p,arte o verso Machado da )(Sis, Roy
T��';\[:A:.. ;:Ef·AGS :;:·\:?A A C;'j�í'.{l, :!e 35 sonetos (kHôoso:?, e _ é (1

I

mundo Corrêa e Alberto de Oliveir.
h' ':"A FR'O MONUMENTO OLA- 'lua mais tem cgnldado ocs li�e- leva-lhes o enorme va!ltagem dr
V? _

SH... /l�Cf O ?CFfA QUEJ COI\·1 ratos portugee::es que leram o livre
I
ter mais caiar,. mais crdêncic, moi

S·_?�S GQ�AS, E>HHQUECEU pelo Que deles tendo- sabido . Penso entusiasmo juvenil. II
O t','Ol',\E DO ll�A<"L que êles têm razôo, que é b fato t Publicou também um livro err

I
o Via Letec o mel:,or porção do

i
prosa crônicos e Novelos que teve

!]:O:;�AF:A

I v::,;ume. Olavo ili!ac, que trobcrln;; excelente acolhime!lto.
�>! "0 B Hil":, Mnt' !:-\ .. ;_ u . n7C$i erre

í

��'<"qji,._�����I."",-��-�"".."6JJili-;..if_"'f'\j���s..�;':��"l-T�"'�';;-"-��_4t'c:c:�-:"':-n;:-,r:�',:�eol nCS::0U no iUa c!p i
_ L _I

J"-�:l'Q em lH de dezembro de; �
19.�5. D:z o seu rcrpeito cem ro

! ?:� !oi' H -;s it • I sil�':i'I:� �

dite J.<'" <:) ,i!!H�ç'1 o nosso mcdogmda co.
l

,h' c"'1<:b; Dr. Vdcl1tim Megalhões: l elA. NACIONAL �);; SEGURe.:; DE VIDA E RAMOS l:LEMENTARES
. !to!eilto extro0r<Hn6rio,

qUt)Hdcdes ortisticos
Estudou medicino:

eshrchu direito três'

Séde Social: Av, f,biro!1te Bc-rose

Agente no Estado de Sente Cercrinc:
81 RIO

OURIVESARIA
WILLERDI:rIG»

.. f;' ;",.' ;-f"-" o e�p;f�ti) lt ·e-��;!t:to�
�"��'n�e:-:!>'lvcf, ckente de vago e�
r!'"J'-�-��nte Gs�irGr. ViOj.2U ii Eurooc l

"�'�;�''''1, Porh algum temr.-o, e esses i

ex:ursées em que estudou arte c
frc'fF��toH )1rNst:;�, se muito '(1-
rrQ�-f.';�'CU c�m 510'5 c· cu!turo da

J O Ã O P O R T O

Rua 1S' de .Ncvembrc, 1371

FOGO -- TRANSPORTES --' ACIDENn::;

Rrsponsobilldcdc Civil Omníbus

(Trcnseuntes e Transportados) Rua 15 de Novembro, 1.340

r"" !t:h'dia0i1cio, por outro
d�i;':':Jrom-fhe um!']

lado,

_'_
nostalgia dos

chi" orimes do G�nio, que vire e

admiram nos mUS!)>lS, de que

SÓJuma f!OVQ viagem podere cura-lo

Ol�'f" BiioÇ, estreou -so nos letras ho RA � OS Xmors ou menos dez: onos, e viu-se " " It,,,,,,, cue havio nele um novo de to- I _ .. , .. , .

lento, um poeta de larga futura. I, �speCl<.,I.doCie em Rodioqrcfiss -Ientõrlcs para
N .'. Ruo Brusque s/n ------'a sem-me por msm fundado e di- I
rlqida, ercreveu (!S 1886 - 18371
uuas deliciosas Cartas do Olimpo. E
o seu sucesso literario foicreseendo
sernpre . Em J 888 publicou um livro
que intitulóu singelamente Poesics

Es-c volume, -que lem 200 e tantas 1

'púginos, bostou a sagrá-lo grande I :'::URSOS
-

poeto. Divide-se em três partes-
Panéplics, Via Látea e Sarças d., .)cra ambos. os

CIRURGIÃOcDENTlSTA

Liquido á
couro. Acaba de

'cavalheiros. Tem

prot0'l etc ...

1
'

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS

I
!

preços reduzidlssimos- o seu estoque de llrtefaros de
receber nova, .scrtimento de, relogios parei. senhoras e

sempre novidades em objétos para presentes em ourq

Dr. Gebhardt "remada

lnternoto -,- Serni-Externoto e Externato
Primário, Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico

admissão em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e �mTURNAS

Exame de

(das Faculdades d�, Viena, ,6.ustría e Rio de Janeiro)
.

Cirurgião-chefe do Hospital Santo Catarina
Alta 'cirurgia, operação do' bccío, estomago; vias biUares, IiNro,

ete. - Neurocirurgia. Molésfias de senhoras; CirllrgiQ�plost"'CI�
cosmlifH.

Consultas no Hospitof: das 9 os Tl. dQS I:i os 11,horas
BLUMENAU: ;,;_ "Ho$,lteI Santo Catarina'"

qualquer exame médic&
Talefcne 1 Z O 3

(Colégio .Po r-thenon
OFICIALIZADO

RIiO Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUIZ' ANIBAL CALDERARI

Precisa-se
Rapoxe sporo l!Ier�os .Il xiliarel
Industrio Mecaoico Oeeke ltda.

Ru. dt. Amadeu '1.11%, n. 11;,
--------------------

sexos Peçam prospectos l

•

(GARRET1)

'fAMBEM a Snra poderá esperar
tranquila e confiante o seu filhinho.
Prepare ° seu organismo "agora, no

período da gestação; para um parto
feliz, usando Gravidina.

Comprovado pIa experiência, USl-

do há muitos anos, no Brasil inteiro,
Gravidina assegura a gestação normal
e a saúde do bebê.
De valor inestimavel tambemna fase

do aleitamento, Gravidina é indicado,
pois, antes, dUI ante e depois do parto,

PRODUTO cientihcamen:e elshorado, Greoidin« proporciona ao organismo
I) funcionam ,'1110 Mrfeito na grstaç.'io e assegura o dcsenuoluimento sadio
Jo bebê. Cuide de si e de- se» filho - agora -- com (}ra'iJidifi,L:

>.. GRAVJDINA;
l.

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



"O G O A L D A V I T O R I A n

Uma suntuosa e luxuoso com (dia, repleto de hilcrícdcde e plo-
•

",' A"
" "dos" que o obrigarão a gargalhar initerruptcmente ! - Um filme na-,

Empresa Intermedl'sría d' e M. L.'ArauJ·o I, cionaA',coqmu:,. patenteio o progresso cinemotografico brasileiro ...

I Um clbum-colecõo de seios.
II U

., 'Complemento Nocional e Fax Jornal.
Ducs mol"s-armario. 05;, interessa-
do� poderão dirig ir-se á Víuvc

Preços da costume. Schulz, em Ibircmo .

prova a eficácia dêsfe

"'t_ A li!lAS são as-razões do sucesso do Licor de
lV\ Cacau Xavier. Primeiro;a confiança qUI!
!ssc notável Iornbrigueiro inspira às mães bra
,ilóras. Dor ser inofensivo ao organismo inian
ti;; :,-:�,p�is. porque é poderoso v�rmiC!Lb e, por'
íf'll_ porque é gostoso. O Licor de CacauXavier
/l.i." é oleoso, não é purgante e pode ser tom:l�,

lI. cEl qualquer mês ou lua. Cornbata, pois, as
�4';1 bt:iG1S de seufilhinho, dando-
U'� L'�Qr de Ca-au Xavier,

.

",'1,1
..

r-;(,..v,�
.� péfif(i() vr""�

/d;t!5 � .

{II11'" .
� .

mll�.tI'!'1�_f"
._.,:5�-·' .,

. (MATRIZ EM FLORIANO'POUs)
TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇÕES

� Encarrega,-se -Ie quaisquer assúntos junto ás re-

partições públicas de Blumenau, Florianõp&!is, Ria de

Ja.l1eiro, São Paulo e Porto Alégre � Assistencia Monica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO !TAJAI':

-

Rua 15 de Novembro nO 415 - 2° andar - sala 1
fAltos d'" A C apítal-' ) -- B L ti ?vI E NAU

Drs.
NICOLAl:T SEVERINO DE úLnrEIRA

e

ALTAMIRO s. DI.AS
Advogados

Escritório: R. Trajano 14 - 2G andar
.
Resídeneias: Icua Alvaro Carvalho, 66 e 53

FLORIANO'POLIS I
Escola Tecnica de Comercio

Remiogton do Paraná
(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO I'ARANÁl

FISCAUZADA PELO GOVERNO FEO�RAL

b.uo Comendador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitibo ..

Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI
INTERNATO SEMI-EXTERt..JATO e INTfRNATO

CURSOS: AdmissQo -- Guarda-Livros -- Auxiliar de Adrninistrucõo
-'.
_' Datilografia e Estenoçrofio

Aulos: QIURNAS, E ·NOTURNAS, para---ombos-os" sexos

Aulos avulsos de Dotilografia e" EstenografíQ
Peçam prospectos ----

Telhas de Zinco
Compra-se quantida lIes. ()J�rtas pelo telefonE 115'6lIuaesquer

BANDEIRANTE " FLAMENGO NA

PRIMEIRA PARTIDA PElA DE

CISÃO DO CAM?:::GNATO

(NIJME?AV1l�. PS CARAVANAS 5. D., medirão forcas hoje éi noite A h'" man ã, jogarão no campo da
QUE mil.;} A FlORIANOPO- na qucdrc da ltoupcvc Seco, c. Ponte do Salto as representnções ri-
l�S equipes principais e secundcrics eh

i tufares do E . C. Ek:::::'=:lCií.:� ;:c:_:;s

S. R. E. Ipiranga e G. E. Olimpi I C R FIi • • amengo, ambos da Zo , D,-
A-fim-de aSStm� o primeira con cs I� . visão, em Disputa do cCl:7ipEsa;,lafronb {ÍGs �C�tÓ0',\Cj(;os de Santo Co E��Q- luta que rrcmde ser ro da L. B. O.

tarina c, r"'0"f� ",ncnhã, na ca- nhida está interessando vivcmentr I "e'n d' tfi J a garn e rn cresse ror f''1r
pita! do :2"cs,k, cU!l'eçará hoje o os cficcioncdos do basquete que c: .

te dos torcedores cetes déE�, os
desfile das ccrcvancs que rumorêo tão andosos pela hem do péga, .

I
quais irõo em mGSS� co camro do

á Horianopolis. Bandeirante para ir.�t'ntivar as seus
De 5,j,} FCimôO:(i, Joinville, SIIl Pelas suas excelentes exibições a� jogadores.I mencu e ê1!ém de outras lo teriores, o Olímpico oferecerá corno

APREl,lDIZ

colidcdes, iflumc:"f:'sas serõo elos. franco favorito ,

Pelo illtere,',:' oue vem despertes povo .por SUo vez querem quebra!
do em todo o EO!'ado, a cho(.��e de a invencibilidade dos grell'"
amanhã, secunde fuóe indico será pore tal fim tem treinado com nfin Procure-se de 14 " 16 c,,·s cc-

presenciado por uma multidão que para tal fim tem trincdo com afi" I ra trabalhar em (�,�ri[N1�.

I super-lotará o' estadio da F. C. co, apresento,nda o sue equipe es- ,I COME!(CrO E INDUSHIA GE't·

li D pedal forma.. MANO STEIN S. A .

.'_-- ---- Rua 15 de Novembro N. 41Ambos as representações desta ro

dado irão o concho com todos osIPIRANGA x OUMPICO
EM CONFRONTO

NOITE

ESTARÃO
HOJE A' seus titulares o que concorrerá pa

ro a sonscçâo d" pi E,lio.
Farão a partido prelimincr as tur

do mas de aspirante. dor mesmos du

Lo I bes , '

V E N D E S E

PONY DE R,Ar,1\

Disputando mais uma rodada

campeonato de bola ao cesto da
a tratar ce :- Fd:·. �� ,,: \'�""í-:h

Rua Paraná

" Dr. Fa lI! to Br.�f!jl
Clinico e Pediatra do Hospita! Santo Terezlnhc de Erechim, Rio

: Grande do Sul, bvisa a distinto populcçõo blumenouense que brevemente
'\ abrirá seu consultoria nésto cidade.

.

CLlNICA GERAL DE CRiANCAS E AOUL-: OS

Dr.

Oficina

CORRETGl'

05

Para serviços de oficina, consul tem
executados por pessoal -comoetenre

Rua São Paula, 20 - BLUME- NAU

os 110SS0S preços. Serviços

r
Uimer

SABADO AS 8,15 horas da noite I
. ,

orttstcs

i I
Grande Otelo - Restier Junior Itala Ferreira e 9rondes

brasileiros, no. empolgante comédia nccicncl.

VENDE·SE
---------- _ .... -.--'--

livre de

. .'_

1, (' � ) .; I;e n:'';'j\'��--\ �-t. í �'�- LJ'_ �-',U

! cf:;;;_�;_� doO "\. 1:1;:0 F;:ty
;!.g-I','). q{!;�

- UÍÔi}] d_!.!
���I�i�1i- n di;�e�;;{à{) _.- c()�L..dI·

t n.: .-x« �;·nt,· upcrit ivo. (/;
., .. :.i.: ...:;. U_>{i �u hoje Hlt:S!UO._

para o eSI./'nllogo
,
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u0-

c

pazhcrvez
fraI1CO ..

sem a

----------------------------�----------------------�.�dercr o movimento de união dos po- i
vos europeus indiccndr- as condições 'IIl pelos quais a França e a Alemanha

F :'dA, 11 IIJ"itcd' - O

gene-I'
:e união entre os. Estodos europeus I poderiam reconciliar se, Acresceu

"I roo Smuths, gOH,rna!lcr do u- e frisou: "Nodo ho mcis urgente no tau que ha "receio de que no Euro
,Jão Sul Africana uniu-se 00 esta- .nundo do que a união na Europa", pa não haja paz si não houver o

':d" Churchill, fazendo um apelo � ,) general Smuths disse que o sr, reconciliação fronco-germanica, O

ç'oro o realização ele umo politica Churchill convidou o França para Ii- problema europeu é muito mais im-
'

pagamentos superiores 00$

O d b
'"

preç,os dos tabelamentos", I' rumeros. caso o cam· lO

ANIVERSÚu;s-------1 aerro dos ties "rRyoo"
Dr, Oslim Souza Costa, I

AS DECLARAÇÕES DO GERENTE DA COMPANHIA MATARAZZO

Transcorre na data de ·hoje o 0-, Sã P I 11· IM 'd' I) A N'

, ,. , O ou o, erl lona - as nossas .transações sempre. pro
nrverserro natalido do dr, Oslim ,

f'reportagem procorou ouvir as irmas" curamos. segui rccminhos cor.rétos" .:Souza Costa· provécto advogado D.a citndcs par Froncsco Matara:z::z:o Ju-
. .

O sr4 Fadul Farkouth, propretcrieComarca de Indcicl.
r"h�mõ, Enrretcnto, nós que assis ser c!a sue pouca idade, deu provas ; nior durante o interrogatorio a que. da Textll Royon, que encontrevc-se

t'mos esses principiantes da arte do seu talent'l quase aprimorado, 1,' fOll<lm ! subn1etildas of'teml, O sr, i detido desde o inicio do processe e
, CARLOS KRAEMER . I .

o::l!sicc! [!UrJamos aquilatar do es-. tendo executado, �1'l1 sólo de gaita, À
'

Henrique Berthier,. ,geren. te da Cóm
I liberto.do sabado ultimo, não foi. ,en, data em curso registro a pcs-toero e <!�rimcramellto no seu pro ,. a val:a de J, Strauss "O Tesouro", ponhia .Matara:z:zo, acusado de fo:z:er: contredo , Osmaria Ribas, assistente

sagem d'l aniversario notolicio do es
.

,
"',,,CO c'Jrt\'r�1 e os aplausos de que reçc que tambem fui biccde . O cambio negro dos fio� "rayon", dis

, de outra emprezc, já depoz na .f<lSe
, timado cidadão sr, Carlos Kraemer, I '

k,r-� "'(lho o> jovens musicas consti-I Evidentemente, os alunos do maes
. se: "Acompcnhemos ° rumoroso pra i do inquérito poleial, negando-se .a

, - -, • F B t demonstrcrem o _residente em Warnov,
. ,

" I esd I "t:>ill justo prerruo ao mérito e'oo seu rro , oumgar, cesso em curso pe os jorners coma

I
maiores· ec orações,

,''''tet,,::!a e,forço na pratica de uma. nivel de progresso a que alcanço- simples leitores,
i Do, HILDA FONTES

aõ';e difidl, E;se justo premio de-· rem o protilca da divina musico e
•

vê-se 120 arduo e ccr·stonte esforça ° exito alcançado no sua opersen

d;'>;l!��"do pelo maestro F, Bam-' taçõo ao publico traduz um fo

go-'t, Que embora anffrentando todo; tor de incentivo aos seus denodados

;:ede �e' djficuldades ante êl natu-' esforcos, Ao maestro Baumgart e

�l''''n ele e,r,'lS e folhas na pratica aos seus alunos os nossos aplausos,

A efeméride de hoje assinala a i. ---------------------------------------'--..
passagem do an:iversaria natalício i . í

::,;,::: .::;� :;d,H;Id. ,."'-.: In o.i5 CQlOttns d O que leite:_ALDO RODRIGUES I lf,W-� "
eh (';rI·e, nó'l e:moreceu ante a em

----�-�;_;; _ S E I Festeja hoje a seu aniversario no'

mI
lPudin5 9fwdeiro3 '�> yJr ,,,'trdC1, '-'ntes pelo contrario, deu b

II
J.! '"

�,
falida o e$imado jovem Aldo Ro- ,J I li :" , .,ri""Y�'5 Oi!:1:S do seu temperamento � � i III"I.;{ �rr",-'�mdn e resoluto, unicamente loja de Fazendas e Armarinho, drigues, fi! o do estimado cidod;;o i �l l' !,':l!íii */__'-� !�i�()r- �

I

b'
rr, Alfredo Rodrigues, residente nes

LIE.-.rJC�
IIITLt':... ,Ylj/W,. /in"bllo:lo dn desejo dp. infundir no ,itucdo em ótimo ponto num alr-

II B L .""""" . (f.
e,nirit� ,h5 seus olun.�s o culto á �o de B!umenau, em bom andamen-

ta cidade,

I�CERCA MÉO�mOS�": i:
'-rte music'lL Apresentando-se em to e numeroso freglle�j", I I ,.1_SERGIO SCHNEIDER ' '

- .....

;::"').il�U"�O_ no exccuc.,�o do pro!'l__ rum!) Infcrmccée--:' Rua 15 de nov. I J t� �!'musical de sobodo, ,o; a�"d()�es 'e no. j4:Z}: -�_____ Blumenau' Comemora hoje o seu aniversario
,

= CALOF'lIA n:;\�.'-
._____----'---� Ü ••_ "b

n"tc;lkio ° sr, Sergio Schneider, re-
,

. ,

'sidente nesta cidade,

t Sf". HILDA MAES
D"flue "'lie C! dato notolkia da

T:,,::t�:· cem o infer;:;�SG�o t:C:o telefone 1029 O� pes:.;oalmente gentil senhorit<l Hilda Moes, resi-
c
dente ne:ta cidode,

I

i;I"ELO DE CHURCHILL PARA UM.\ POLITICA DE UNIÃO ENTRE

05 ESTADOS EUROPEUS

.�

li,Itl.O;'..
.

'.'.

.fi. : .

[l;ret�r: HONORATO TOMEUN - "O'rgão dos Diários Associadas)
r"tefoncs: Direcdo e Gerencio, 1092 - Redaciio: - 1391

ANO !V C'AIXA POSTAL, 38
-

NUMERO, 772

STA. CATARINA - BLUMENAU, Sábado 12 de Outubro de 1916
_._- .. < -'-----------------------

r"-J ::JTA DE ARTE
JUSTO 1'REMIO AO ME'RITO

lnconlestove!mentc a noite mu- O!UIlOS do boa musica estiveram á 01

.skal rccliscdc scbcdo ultimo á noi- ·tum de merecer os aplausos sincé-

te 110 Teatro Carlos Gomes pelos
e,iur:o são maestro F, Baumgart,
inspirador e orqcnizedor da orques

'i';.,J do s jovens amontes do musica,
{�,cns:<"uju um acontecimento de ex

cc;cir,nnl exito e brilhantismo. Co

me já !!iiiril1omost lOS integrantes des

�:�J orcuestre são alunos com apenas

�-!r,:;:!: r.c:es de estudos e GS pers-

<os da numeroso e sslêto cssistencia.

Individualmente" no execução de

fiO pequeno tnrnbor", de Jessel, a

zenbririta 'ris Pasold esteve simples
mente: admirave! e com os ccórdes

ritmados, de suo go"·a demonstrou,

perícia na interpretação da belissi- i

mo partitura, que foi bisada ante

os in: istenfes aplausos da ossisten

cio, I dentise exito alcançou o me

nina Líse!otte Rossmark, que npe-

sua perfeição ertistico

até então pouco pro-

EDiÇÃO

no Farmácio Central,

Conforme já temos divulgodo cm na, Assim, dentro de curto lapso da

pIamente, já estão concluidos os têmpo, "A NaçQo" apresentar,se-á
trabalhos de adaptação do prédia' com feição moderna, oHm de �m

da rua São Pcule, em que serão ins- I 5ervir· ao publico qUI! nos incenti-'
Rio, 10 (Meridional) - O De- taladas a nossa redação ,e ,oficinas,l v�' ,com ° seu a,poio moral � �atelegado de Economia P.opulor de- A montagem da mcdernissimc ma- j f[al, a· prosseguirmos na nussco a

clarou à reportagem que Qualquer quina de· impressão rotoplona, ad,! que nos prepusemos: a defesa· dos
cidadão póde prender em flagran- quiride no antigo jornal "Urwalds-; interesses coletivos e do noSSQ pro
te os exploradores do povo, acres- bote", será iniciada na proxima sema gresso ,

centondo: "Todos aqueles que fo-.
:z:em compres devem negar-se a e-! ---------------------------------------------
fetuar

-ortnnte e urgente: "Disse ainda

Smuths que si, as grandes potencies
sentem ciumes entre si pelas inicia

_ rivcs, uma das outres, 05 pequenas

nações poderiam levei avante este

plana,

ENERCA CAMPANHA NO RIO
CONTRA OS TUBARõES E lNI�
M1GOS DO POVO

CElSO W,R!O SCHULZ fo,

Order.ado Cr$ 7(:0-80D,00, Os cor..,idGt��
rua S(jo PC;!i!<Õ, 20 - Blumel!au.

i A écta de !1oje assinola a pos
a que sej!l � !i!l0cm t!!) ar;ivers.1Jrio notaHdo do

,
queiram a-I r.r, C,,1>') Mcrio Sdmlz, residente

'!?st"" c:·1;'i·h.

e·.f.'�-. f

F E R I DAS,
E MAS t

INFLAMAÇOES,
coe

PARA

E C Z

Nà�ão"
fáse

e sua

nova
CONCLUIDOS os TRABALHOS DE ADAPTAÇÃO DO PREDIO EM Q;UE
SERÃO INSTALADAS A NOSSA R EDAÇÃO E OFICINAS - O INI
CIO DA MONTAGEM DA ROTOP LÂNA VERlfICAR-SF.-A' AINDA

ESTA SEMANA

Df:b �4t.i�o
:Y;;:JPD1

o lit�

ii Bujg:�:'<
Ú CHANCELER GREGO ACUSA o.S REDA'i'D�E5 r.o

I
......._...".,. t.

DE

PAZ

I
,

_

PJ\�HS, �11 t United)
--:

A se,s"'! PA�C·�., 11.. � ,i' minjs-
�ílO pbnema do ConferenCIa da Po.:· tro·. de) ".:(-:::::, ,,;'::.:J') T",,1J'3c1S ocu

I .

iniciou os trobalhos e;ta manhõ, ás
I
seu he]" ,:;":f:;·;:,,,:,,"�o, DC; ""lutares

!l,30 horas, presidiJ" pelo sr. By,�; do tr"t:.:.ÍG l� :',";, ,;:, ,?"jsm·i�, que
ne9, De\'erá ser debatido hoié o tro : I'TO-=II'''",' i"?<lj,:âk·:" '" '3'2�h'1, dando
todo de paz da Bulgoria, ·porém, 0-

:
o· exeFp)", Gc� "iirw"i:.hd", .;i9 n�ções

I
credita-se qUe somenta ó n<lite Q

q.9r�:sor"s, como ,,·l:'Il!'Jem, '�1I11 rea

1'otação á respeita poderá estof teJ:'- lill;oram depred<Iç;;a3 na Gr0c1a,
. rnlno!fq. I -i
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