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ADMITiDA A POSS!SILIDADE DE OBRA DE SABOTAGEM DOS JUDEUS possibilidude de te!' sido o Ltaçúo

de luz destruido por obro de subo W

São Paulo, 1 (Meridiana!) - O: R., secçã.o do trafego, no interroga {rogem levado o, cabo por judeus, I f;j � tr'"

sr , Nícolou A!aion, diretor da 5. p.1 toric submetido <l pclicia,.admíl·;u o
I
SEgundo informou o Meridional.

I
rfil � � �

i ��!il�i,

SI � ii�------

�.�-;: i
S aDler*Cai1�(lS �!;if.'gel'&l �{��rf�S �!��t.'! ..

_-=--.�,.

,

?' _.�. . ,���.
. .:",,' nio, Rhode Islond � Os rer-l!bECanosj QUE!;'O rlcr, ct11pkt.•.o .•..

e c:1bcl oprc-

,� p,.. ��.,.d�r.;l'!�.i'i. p.' Jm'", C' d J
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".

onnec-I'lação more. C! e.�.H:aO!.iO governa

O PARTIDO REPUBLICANO OSTE- VE MAIORIA ESMAGADORA NAS ticut, Ida!!o; Indiana, Moine, Mos- óri\a,,;cc de nõo e!1t';egcr OÓS jor-

URNAS sachussets, Michingo!1, Minnesota,
-

I'!OlS ingleses para publlcerenr às fo

E' uni ato de decendà:,

Sou do mesmà _oJibi5u' dn. pW:::!'cr'"
Nimoeller :�U, come njngCi�nl �$iij:;-i.n:.
foi uma das grandes vitimas ri"" iHt

l�·r. 05'- en'forc'Q"rbe!ltos
- Ci:� .. �GdiJ ser

viram á cauo demoscretico e c.�fõÓ

,Nebro$c.a, Nevada>Nova Jersi, Nova

NOVA àORe, ·m.r.)- O Sr. natonors nos stodos de AIabamil, Iorque, North Dckotc, Ohio, Pene

John Briúer, que deu um passo á fren, Florida, Míssissipi, .Fennesse, Virgi- .sis!irania, Velmont, e Vlinsconsin,
te nas cspircções, ao candidatar-se.
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ragr�f,os dos lideres lià;<Ístris recen

temente enforco dos em Nuremberg .

Fui e sere; sempre é�ntrQ a pe- muito iange de. represexror limo cd

na de morte e muito .Íllais quando vertendo éopaz de influír sobre

assume eS<.e ccrcter senscC1onoHsta; espirita" da juventude olemõ .

esse exibicionismo morbido q!.l'� acom i O ódio, contido pelo clol::i'_"aç(ió

ponhou os julgamentos e o execusão E:;;lnmgeira, um dia pr"duzirá o: $'-"'s':
. das sentenças dos mais notarias che tragicos efeitos,. O ódio �rig;,ii ,,"1

. !);�rok nacionais os justiçados de 011

I tem.
�� �4t:3. �00I,)!'j Iilt;í! .!:,);l

denamos com. YlõlfilenÓil. &0-" IlfHSllS

�. ! ..... '-, tIIar tdo.
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fes do na:dsmo.

�M os cadcveres en�ngue'ltd"� ,,;.,';

�nze triminosos de N1Jre';".berg? Por
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havera' quem duvi-.k dt'l. que-
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f..,..,m mesmo mortos ha forca?

As 'ln'lografias'serão guordod"r, co

mo relíquias por aqlleles a quem ti"

S O Z I N li O \I�:o::;::@ft:n��r,ee:ta�e:a::�:.'.

" lo na eh....�. ft!I1shftda que •

J. E. DE MACEDO SOARES' unidades, 'subia (I superestrutUra dcJ
povo ,,"ciclo a;IIe eos ftfteedores.'-

FeCle{oção e ·suas unidades, subia a

r Pensei que <IS üe",o�-�,.l.,. -"-: \
.

su.po.i-est
..

rutu
..

ra 'do.' minis.t.e.·.,.io,' cujas •• I't f' n ner"uas
.
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. ,.' . prmClpa men I! 11 sua e a" .õ'
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ção politico. toll enganado; .

O sr. presidente da Republico não'
.

AUSTREGESl LO
.

,

r:��Sider
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ne.c.es.sar.io.to ..

1

r.
epóúa t:a. I'
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DE ÁTHAYOE
dlCionol poro o seu gevemo � Nao
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quis intervir na formac.elo das' sitoo. .
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. .'. '. A RONDO�I N-O QUE" .SER
çôes estaduais .e qquando ferçc:do a

O. G
.

l,. .'
'''. A .." ....

'

faze-lo para evitar a desordem _ pos I
DEPUTADO

resolutamente de, lado os
_

seus' in·t�-.,
,,-

-_,_"

. li.o.rto V.• êlho.,··· T (M�r;Ai,,�A\ " <;.�."
resses pessoais e pol'ticos. Ccnse�

be-se que o general Candiclc Roli"
.

. ',;
Que' ganha o publico universal om.

ORIO, 7 (Meridional} - Estiveram

na manhã de hoje no Guonaixlra,
sendp recebidos pelo general Outra

em· ancliencio ° general Candjda

Caldas, o interventor da Bahio, Agas
tinha dos Santas, Borges Fortes e o

Brigadeiro Armando Arariboia. Tom
bem foram recebidos pelo presidente
Dut�a o sr , rthur Bernardes e o

Mínistro da Justiça.
O 'segundo mínist�fio do sr. 9�

neral Gaspar Outra esta. formado,

faltando apenas .
que o conceituado

indllStrial. $', lafer ,depois de ter

enforcad!! o s',. J060 Neves, nos di

Sejo como for, I!i temo Umo peqae

nc turma de pravincil!nos
.

desconhe

cidos, cada quol com' o séu progra

mazinha, que· émois o desempénho
de obrigoção protocolat do que pro

prlamente um roteiro de governo,

Aliós, com hIRtas roteiros diferentes
para nortearem a nau do Estadt:t o

mais provavel seri.a· que o seu piloto
imobilizado pelo duvida, se deixasse

o CARIOCÁ ESTA' AGORA SEM
BANHA

ga quem sera o seu· sucesssor na

pasto do Exterior. O nOVo ministe

rio resultou de penosos trabalhos,

Q sr. presidente da republica adotou

um curioso metodo alebrico para o

-

. ficar no ancorado.ura,
organizar, estabelecendo' a equoçao

de' cada ministerio para chegar a Todavia, não conseguimos vislum

RIO, 7 (Meridional) - Informa-se

que, sem páo,. sem carne, sem feite,
'sem verduras, sem frutas e sem fos

fores, o carioca esta agora Sem ba

nho,

individuàção dos' ministros.
TOMI>. POSSE HOJE O .CHEFE DO

ESTADO MAIOR I Ninguem diró, depais de tantos

canseira, expectativas frustradas e

RlO, 7 (Meridional! _ Foi marcn-
I
desenganos - que o novo ministerio

da !Iara amanhã, ós 15 horas, no Co !feia realmente novo, Na verdade, é

. lete·a cerimonia de posse da general um novo ministerio velho cujos dias

Salvador Cesar Ohina no cargo de parecem contados não devend? ultra

chef� do Estado Mc:ior Geral cios passar as eleições estaduais de 19

forças armadas. de janeiro.

brar nenhuma mesquinharia' nem in

por o seu ministerio. Talvez o fraco

tenção egoistica 011 pers,onolista 'no quentemente,. tombom nóo se mnp;,

sr. pr'as'ld'ente da Republl'ca, ao com' E ti"
.' don não oc·eit.,!II a indicoc. iin !.l". <c'.'

rou no� sto os <Ia .

crgcmzor o si?"
nome para condidoto o deputodo pEl

minhterio. Di<tribiu os postas seg�"
do criterios artiFiciais de forma Que

na realidade o quadra de seus di •

lo Territorio do Guaporé..
resultado de seus esforços se deva

ao eu desprendimento, �o espirito
'�-'-- ..

-------

Banco Me:rcaatil de Santa
Catarina S. A.

(Em org-llnisaA'ão)
dêste Estabe'-cimente em o....oni:r;"ção, vêm !nfor-

nas Gerais (os grandes forrados. mais
;_..__�_�;___ __; -'-

fC ." _ proximos de soluções definitivos) um

ath-ondo a fUn'daç5o definiti�
e�pirito publico tão largo que chega

de cooperação e a despretensão que reitos auxiliares de governo nada ",;;" h':: ,ltr;,idn n\'nhuMO, aue' o $r'

tem mostrado, sistematicl!mente, na exprime po(ific'lmente, pouco· repre general'Gaspar Outra' é i.,.., vi.,;,:��"
ação politica. senta na conceituação publico, oe- intrépido. Começa a. iornada sobr.�

I De fato, na reorganiração:.,:.partidá nhum prestigio poderá dar a fua 1)1.' carregaando-se com toda a bO'lage""
. ria dos Estados, até ogora, o sr. ge- faridade - carecendo, pelo contrario do governo. Nó., 5e nre5ume, .0')'"

neral Gaspar Dutra não revelou ne- que o chefe da NaçóO) lhe digo quem' algum ·dos companheiros o MSSa 11"

nhuma intençõo de entronizar ""''J

�amarilha palaciana, eivil ou mili

I
tar, Os 5e.us propositos demonstra rem

,

no E�taóo do Rio, na Baia e em Mi-

são os ministros, que �el'\'iço$ já. pre.
taram ao Ilnís, alie doS4! de' confian

ça poderá suscitar essa turma de

de�-conheeido5,

judar 00 partir: o aue, aliás, não

impede, que um' ou outr". "f;"r.I· �,..

revere bom porceiro, fatilitondo�lh;'l
a tarefa.

Os funchldares

mar aos senheres acionistas, que estõo

do ·BORC�.
CambIo nee;ro

pnel.llS

de
.

o interferir no si!tema de apoio e

devido ao efevodo nlÍ!llffO cf! cmoc:�
ComL.�icam mais que,. pre'tiglo !,!lrt:dorio a se:1 qovcrna.

tem dc'f',cul',ado grande.mente a angario.;éa tios cs!.�s, nos listas..
E tal atitude não é frcrnconlenfe pe-

para fn%er face às exigê_ncias da lei. ! rigosa somente pontue CI f�"co <:'".,

l"formam ainda, que e-sta parte está prestes a �cr concluída, no
trifuga da Unióo da margem aos AS CRIM!NOSAS TRANSAÇÕES CO .\AKAM NI>.S PRop�iASc FA&.RrCAS

entantc pede.... encarecid'lmente' aes senhores subscritores Que ainda . . .

d' It' d I'"
'.

"
_

mQrs arrOIO os YO elOS os po ti Ices

não assinaram as< listas de subscrição, que procurem 05 fundadores (lflfi'l : estadtla�s.
.

R!O, 7 I M-,''';''n!lfl _ 11·., \.''''_ f:'l' nas' !l.'oj1rias

de coJfi1pr'rem esta sua ,obrigoção, para que. se' póssa ·f'l1:er o Assembléia! O nOSSO métudo �rG<ljciGr.:i1 de e- P!iltilm, "pro,,�s;to do fol;'� d� e' Q tül�,,1rr Gp prgiJittll ,ieJ'Yc "r�\l'i;'

Geral da hmdacã". a qual será em temeo oportuno morcada o seu dia. ,;1',.
.' .'

.. '.
pneus'no mercado ('docai'óiz ql!" n'

".
.

'.

.. .

.
,

i l.ICar um. governo conSl$dO em OPa! p.ar,=" -deme�tc.-:-·:d'�·c:oro�h.G- ai) ftu:1t'!'

1l!l!ms1'ltHl, 31 de outubro de 1946. á-lo !las ".tocos ,.!ns Est"ôr.s. E.;tnÍle produl'o IlI'YO 50 poda ser': adquirido'

O-'VALD'" MOE' I .0 �'" r" L ,... :I ."
• •

. das fo!.i.;.·.n!:o...s ".os Í'i.n�c.. des.··· e bol-
�v. U: __m-'''''' .c;:'"a " .,05<,> 50 I'�" na reci;:>rcd '1"e 110 "'''rec",,, ""gr�. ,c;Cr!!õCl:mta. q'.11:

'

Atl:.'ER!CO STAt·..�M - fundado:a$.
.

dos interesse-s de Federação e-"suas a transação do camb�ó_-_ negro ,,�o�e. c;éc� dQs. cesqs especializ·Juos.

no RJo'"
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.en e.-se urnc c acata com casa ". e motericl e com taà$ 'lS�'"'
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Uma caso
_
sobrado'. nà estrada.· d('f Ruà 'Mato GlOs50.;'Ú �:m ';r,".:1" �"'rirl.,;.,,t� � •.j

.>

:.• A' -,'D 'li>,: 'O: A' . n :.h·
.•. ,.

Uma cosa na Rua AmazonÓs�::o. .. bjlluio9.f'�'tO ..d.... :�·ili� lu"�'"
.

.y U 'V
.' .:.Ó '

.'.'. U.il.Iá casa l1(i ruo 'J.050 Pessll...·· ','': ,(, �,91.it. �!tQ,t>�urRbtM e:oirn;o '" � _ Y.'II

II_RI �"nçús.
'.

Rua 15 de Novembro nO 41tt
.,.1} \; l(rn .....I.; .:..I",,,n� eLo to.";

.I!.' 211'. andà.r Sa!a 1Cl)D:I� D�:D.uÜU.•J3U. �

.� .; o legitimo (:;'P,li,,,: d� ''-le�lrIl.
X-ll"ler':Bó ê \'"ntlldt;, portacto. em

.

!al'
tJ�daS ':�' ·drozm�. J1')J'Qt14'. - uso �
·t3q1.1RÇ'.fi - a re!r"-;i�.#(J "9 I10mn L:::i.l nã.... 'i
fl';>de 661

"
veúdltlo '111\ I>UlJ'o. .Iuga� I

í '!'r(lc�ra

r
I
!

�..

20P "Jt3ina� - 50 'yra:;"UJ33 - 'Cr S 600'
�íI conlra reembclse Do.la: ':il_

•

',':-r:

CORRETOR' ....

DISTINTO"

ou 2 qucrtos com ou sem
- Ofertas " Rednção desre

, MAl. ALIMENTADO

I
'. Cllm

.

o est�rna90' cheio! !

Porque nõo sahe cemer certo;

'Adiciotli3 dia riomenta 6.�. suas re

i
.

f�1;i'jes tOMPLEXAL <-:- "
ccmple

I rI1Emto 'oiimentor mie rOI'nece. 00
.'
seu Orgil!ll5�1O as q'!!�n�idodés exa

"tas' de. vitan;;nC!5 e saiS' minerais
a�e necessito.

TOME HOJE MESMO

c O M P- L E XA L.

ccnvidados 03 -·Senh::.res Ad�ú�iz!'as
-v-.

(Jestâ
Ç;er,_;{ EÃi ..�crJh,6if{'!, a "ccHzQr�se na se�
és 14 tWÇ"GS" pera d�Ebe"i\iem sobre c se�

Rio do Su), 4 de Novembro de 19'!ó.

AP.MANDO BRUNTZ

Diretor-Comerciol.

.Dr.
Cl'N!CA MÉDICA
RUbens �Ja�bach
-,- flSADO - jNSTES"!�!OS - RINS
DIATH:I·A!A - RAlOS X _._. ELETRO
CARDIOGRAFIA

Consultório e Resldencla:
.

iWA BOM RFiIRO,
C O N SUL TAS: das.8 ás TI e

:::O:tACÃO - PULM};..Q
-

R!:UMATISMO -

12 - FONE, 1258
dús 3 és 5 hezes

I
,;

:}

Um lóte Urbano;' com 115 'seguintes dimensõ!is: 31 inetros de 'frente e
«com 33 metros de fundas.'

. Uma coso no Rlla' 15 de Novembro.;
'AÇõES

20 ações dá.Tece!oget'll Kuehnr,ch S,; Á.
lO ações' da Fábrica Cremer S. A.
.25 .cções d<l Indústrio Reunido !oraguá 5_ Á. -'-';.

Informações com a sr. Helmuth Zimmermann, Corretor Le9QlizQ�
da - Rua 15 ele Novembro, 760. Fone, 1467. - SLUMENAU

"O JORNAL" p3ra u ano àsJ947
o matutino mais difundido no Brasil

Esp?l!!a a 'lida nadonal e e� trangeira
Registra o ritmo de. todas 05 atividades

Sen'c as caU50S do povo e do pciís
Age cJ:imo das interesses e das injunções

nacionais

A. S S.I N E ° "O J O R N A l. "

Ula ��S começam 9 terminam em qualqiier dia)
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..:� R_j,UL MIJEI.LER
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'

I íravês.a 4> de' fch,:,..iro (d!:ifro,,�c

i CatQrltlei'fs�� ,

; I
'I :

.

Victrclcs (lutom(iHca�, tf�',

II 'i 1 ..;..,..,..-...-.-----....---....,_...

r ""'C
'�.,

,,'. ,;

Companbia de Selur,,�:s 'Gf!ra.is
Capital int. real

Reserves: .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.000.000,00
.................. 3a�OOO;eoo,oo

•
• FogoAcidentei �rvi�o. honesto

Agentes Gerais,,: SCHWADERBR & dA. LTDA;
Rua 15 de Novembro ,505

Insp. gerai para os Estados do

'"- Sobrado - Caixa POêtal� 79
Paraná e santa Cata:ina:

.

PLINIO COUTO
O· N

U LO"
C O �f li li N II I ji frLt C I O N ii L DE SE G UR O 8 DE

I ANCEMÓS um olhar sõbre as casas que

.1 formam Um bairro residencial. A impressão
é que a vid" alí transcorre serena e sem

preocupações 'do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, aos domingos, é como si em cada
residência houvesse uma festa Famillar, Assim
é hoje, com efeito. E amanhã? Dentre tantas

criança- felizes hoj c', tedas terão a possibilida
de de uma educação adequada, que lhes ga
santa um lu uro feliz? A resposta ê �:mples.
O seguro de, vida é o guardião do lar, o sus-

1 entáculo d� coesão da família. Para a reali

zação do seu seguro de vida escolha urna Com-
,

panhia que lhe ofereça todas as garantias mo

rais é' financeiras. Nêstc caso, está a "SÃO
PAULO". uma Companhia genuinamente bra
sile.ra, fundada em 1920, e que protege, com

iuas apólices, milhares i:t� famílias espalhadas

• Cemunice OI}S

cscritorios, para "

RUA 15, DE NOVEMBRO,

seus

(Artos da
" I o�rle espera �cnt'I<u"r a

I :mpr: lhe :oi

.
. . .

.

tEx .. r,·\C\JLi:.t,;DE DE" Cc.;;\.I,�t:ClO'
f,si':At�ZAi)A PELO .G�t�E·:J�ú. i-Ei)!:!{;.t

-Rua Con-renco��f�t:;��B:_ .t��·ii ·j�\·�i�'.�·L .f�:�eLD��.�����·,j·-'.-,

por todo o Brasil. Receba com cordialidade um
Agente desta Companhia e consinta em estudur
com êle a realização do seu seguro de vida,
certo de que temeis a apôlice que lhe convém.
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De�orre hoje a dáta natali�ia do
interesscnte • meilini>· Zef.inhó,·. filhi-··

Vitima de uma seria contusão se- Prossequindo nos iogas da com-

' Ilho. do sr,·· dr, j�ffei's!ln. Mbtos <e

de Da. Matil� Matos.
frida no ultimo jogo do seu clube con peonnto elebedecno de 1946, E. C.

,-__"':";._.. _._..

tro o São Lourenço, .esteve ausen Guarani x E. C, Carlos Renaux tra

te no ultimo ensaio do campeão da varão sensacional duelo, domingo, no O CHOQUE . .

..
' ..

L B. D. o seu àlltigo defénsor 00 quela cidade. i BOL PE BLUMENAU
i Os brusquenses esperam neste cGln !
•

premisse, reabilitar-se do revez que Desde já rehla grondê interesse e

Ilhe impoz o G, E. Olimpico. entusiasmo. pêlo realizllção d; -cho.
.

Por suo ve %0 onze do Itoupava
que maximo do futebol ade Bfumenau

irá disposto a vencer o seu lecl e. . ... E· C·. p ,.. ;' ..... ··G· ·E O· lirn
Procurando melhcrcr a sua linha ..•..

..

...• .• ..• .' entre . . «melros.e. .

........•••.
.

.

. .

.. .
.

.. . ..

<.'. '. •.. .. ..••• ooderoso. adversano. I.··· .. .

"""J;D:'�:��4íri���;,�'�.1$1("::·a�'���':F� �ii�,'tJ�.L�t.%t���;.lí.lD'i:i;;Âi:�.��·"tMil� .

! ':�odO .... o dia 2. do ...;..,
.

::i:ie=o:��S:m!��L�,.���I�� ;�:t:: �e:r�:r�J:es�ia 9. dê novembro �: :U::::i:;e:nU:m�:t���d;4a::�;;:' Segundo se.propúlanos meios paJ-, ::'0�e::ae��eY:s:re:::�:.�aQ�i:·
O flnissimc Jazz Doze de Flcrienopolis, o melhGr, do Estcdo abri- ' tará a poderosa falange do OHm- meirenses, Pechequinhc; que por niui 'dade que enclosamente aguarda o

pico, to tempo atuou em càmpos curiti-1dia do col1fl'f�nto 'd as sensO�çes; .

sto providencia foi tomado em ,vir �bonQs, aparecer!Í brevemente em" nos I E' grande (l ten�ão de nervos que
tude da enfermidade de Eniil.io Lo- SQS conchas envergando ·Oc ccmísete .se apodera de mUltas torcedores de
pes, seu valoroso defensor. vérde.· ·.lombas os ·clubes. '.' .....

.
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'1 SATISFATORIOS
GRENAS

·-------------------1 Sob 0.";,,..,". do Pereira Junlur

Dem6cratica
.

Nacional o vice-campeão da l. B. D. vem

submetendo os' suas equipes a ríg.o
reses 0 proveitosos treinos afim de

acquiriJ·om. melhor forma pera o seu

compromisso do dia 24. do corente

contra o E. C. Palmeiras, seu mais

ccerrimo rlvel,

,,:,,:e�).
'""';.;�

n qnirlfJasU l lUU
.

CO N V I T E

TI'J;�(lS o grato prazer de co nvidcr o distinto publico de Blu

mencu, pero o. exposição de orquídeas, que se rea!i;:or:J nos amplos
salões do Ciuba Ncurico Américo, entre as 15 horcs do dia 9 e os 24

hcrcs do dic 11, promovido pelo Cir- culo de Orquidófilos.
Agradecendo desde jll o fine ':1 Gil' presença.

Bfllmen<lu. 4 de Novembro de 1946.
H-lTRADA FRANCA A Comissão.

Co,,, ncção de contabilidade, facilidade de redação é que seja
bM1. datilografo, encontra ccloccçõo bem renumerada. Ofertas o Caixa

Posrcl, 209, lndiccnd .. idade, preten- ções e rejerencias ..

AJofin I Ciub de BiumeuJu
BAILE - Dia 9 de .Novembrc de 194;:;

OBSERVAÇÕES: - Trcje de passeio. As mesas podem ser adqui
ridos (;010 o :;;ebdor do salão. Con vites especicls com Q Diretoria do

AlJt,�moYcl Clube"

Blumencu, 28 ele Outubro de 194ô.
Rodolfo Kraemer - Presidente.

SECÇJ.O DE SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO

De ordem do sr , f'n:!�idente e de ecordo com as dis!)ilSições Esta

tut6rlc$! flc\!_ c,)'nvúc:-:dc -

a convcncõo estcduel Extraordinária da U _ D.

N . _ �1Grc ('5 d_it:"! .... 2�· e 15 de' t-loY�rnhro croximo nesto cnpitc], afim d.

f'5r:Q�?,:e!' os _csrlci :1Gtü5 eb _se�çGo 35 Eleições p-ore governador do Estado,-!
Cj�,�i. "S� Nacnl'd I Dois SQMdore-;, Suplentes e um Deputado) e j),g- I
pU�'od;:: Ó A�semi:t!cla Lcgis!ctivo.

J�!fíf} B�?€r- Fi!hor ::"'::cretorio Geral.

P{lul" de TQrso:!tI I.uz Fanfes, Sub-S1lCrehuio

EELGRADO, 6' !Unifedl ., Oit.o o GENERAL HUNGARO FERENC r:OI' ENfORCADO
criminosas de guer:a

- hungaros -acusa

dos di", crgimisaf o mcssccre 00 1100/0

,ugoslavo e o morta de milhare� e

milhares de pessocs durante c ocu

poção, forem exeçutadfls segunda Zeidner, foi enforcado ppb1kan!ente
feiro. Outro cri'niinosG de guérra ontem, em Zabol1 perto de NllVi
hungaro, genéml Ferenc Frekteholmi scdi.,

ANIVERSARIOS

Jiretoi: HONOR.JXTO TOMELlN - "O'rgão dos Diários Assdcla4l!i}

Telefones: Direcão e Gerencia, 1092 - Redação: - 1391

ANO IV _ éAIXA' rOSTAL 38 --.-' NUMERO 7&8'

CATARINA -:'- BLUMENAU, Sexta- feira, 8 de Novembro de 1946 . niversorio llotolicio do estil\ladp ci-
srA.

•

i·dodâo· �i'.. Ai';';o�é· Rousseng�
I dente em Rio do Sul.

.

J Menino

Aimo� RoussE)ng

P·N1fW·· L�t···�G •.. ·.

DOQUINHA NÃO' TREINOU CARLOS RENAUX x GUARANI

quinho ,

ZICO JOGARA'
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rmanA
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CAMPEÃO INViCTO

Com o se'u ultimo feito de do

mio9n cm gru5Que, o Gremlo--:Es

llcrtiyo Olímpica Si1grou-se cmn!)cGo
inv;cto éfJ Liafl B!umf)nouerls� óe

! Desportos, 1'10 "temporada. do corren
I· .

! {li Cli".tI _ raffiCl\1i de bosquete e vol
\

.

fei�l;alt

2 novilhas, sendo lima com tres· anos, rClça
poro dar crio e outra com 2 ·anos,

Informações com

OTTO WILLE Ruo
._--_----_... _---, .��__._---

�Coléqio
O·' F 1· C I A L I Z A o O

RIll1 Comendodnl Araújo 176 ...... Fooe 1192 _:. Curitiba
Diretor: . ..,- Dr. WlZ AWIBAL aAl...DERARi
Internato -- Semi-�m$ e Ext�rnoto

Primário,
.. Pr4�Gimslal __ . Gitlesio! . Cientifico .

adfTJ.issfio .em . �I1\bra II fevereiro
Au!� DIURNt'iS e NQTLJ.RNAS

tura ambos os sexos;; t't'f,"MP.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




