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�:iOj22 Çl\I)- A impl�e�- "r� �esfazel� a suspeita. e-1casse esclarecido o assun- }I�l� disfêl:a., F'inalmé�1tc�a revelá que a policia .xigru que Carvalhal loca- to. Nesse momento, Car- i01 1nd�tendo o pedidoesta c1jligencÍanclo ativa- lizasse Osvaldo de' qual- valhal disse que não le- de finahciamento pelo��mente no sentido de apu- quer maneira para que fi- vasse em consideração o· Banco (,10 Brasil. Quan
rar devidamente o estra-
nho caso em que se acha
,:.envolviclo um funcioná -

'r�'o da Secção de Informa
-

es ePesquisas da Car
)'eira de Importação elo
Banco (lo Brasil, arraido
ao apartamento 11r" .. 910
de um edifício semi-cons- Diretor Gerente ADELlNO CUNHA
truido na /\ vertida Copa- ·-=-.............

=B=L
...

U=M
.........

E
.....N=A==U=====--

......�......_....................._......�-========����====-O

cabana, onde depois de as- 13a-feira, 23 - 12 - 1947.''J!t1�. 1092

Ilíllcional'jO do Banco do aeU a um apartamento e obrilaram,.Qo :ii aí,j..

prolDl&5Ôrias, narcotizandogo' a seguir �oJ' Corno foi' eparada a cilada

sinar promissor-ia de dn
fi'u·ntos mil crnzeiros e

três· Qutras cujo conteu -

do desconhece, foi narco
tizado e abandonado ali.
Ricado Pinto Silva. a vi
rima, queixou-se fi Poli
cia. Falando ao "Diário

�,a Noite", Ricardo infor->JI� -... A

mou que 11� um rnes a -

traz encontrou-se casual
mente com Aloisio Car
valhal, que se dizia capi -

talista e armador no es -

tado do Pará. Conversan
do com o mesmo, o capi
talista disse-lhe que esta

va organizando a Com -

panbia: de Cabotagem Rio
AlTIl:'tZOnas. tendo' solici
tado :f5ara isso 1.tl11 eiú -

préstimo de 20 milhões ele

:,cruzeiros ao Banco do
BrasiL Acliàntou que ha
via o intermediário Os -

\.valc1o l\![achado, a quem Rumores.;:: e·m �n.rno �o a" mento&,v U i I pósÍto compulsório. com.J·á entreo-a1'a sedutoras
. b

as tàxas adicionais e comgratificações. Ricardo re-

..riO pejo BraSlliPl a.. ,

fi ublica. Do inicana os lucros extraordinários,peliu delicadamente a 1n- UI
estabelecendo taxas� uni-sínuacão e fez sentir a

Aloisfo (1'ue" o Banco faz O IAvaMIIO da Venezuela, acredita que Q reterido material esteta cas: para pessoa. juridica,
I UI .,..

10 por cento até 100 milneg'oCÍos sem intermediá-!
a:!endo desv......dft:... pa�a Od!:! '"ebeldelll! d12que!e país cruzeiros; 12 por centorios. No dia seguinte foi 1 illIJ AI 'M III. r.:II''' l:1li'''

'c . ,

I -, jil1o. Conforme se recor- entre 100 e 500 mil cru -ao Banco Osvaldo, aC0111- .

2 A N' 11
'

d' P 1 t lo lta 11aratI . ,

I
.

Rio, 2 C g. ac.) - la IaS em �aracas pe o
I p�r a voz. C 1

,ela, ha dias, o governo da zeiros. A taxa, aSSIm, cpanhado de Aloisio, ten-
O Ttamaratí c1esmentiu, ex-Chancelerç venezuela-, fnzol1 hOJe que o Brasli

Venezuela manifestou l1nica, tendo cessado. ado Rica relo .atendido. N0-
I I .� r 1 A'

.

1
.

f 1 Ihoje, categoricamente, no, sr. Carlos Iv ora es .. -, conSlC era 1ll U.flC ae os os
teniores de que :1 Repu _ complic8cZw que antes;,:1�1:�1tle.rc��:�:�d�i:�:.(�: I . q:,e o Brasil. tivesse ven-Ilém .:\0 mais: :'. n;ateria} ! r�mores q�,e C[IC,ul.��" 50:. blica Dominicana estive,:- e"istia. Quanto ,a pessoa

Sr. Os'zoa/do Aranha (hdo ao g-o'verno da Re - vendldo aquele pais �e1dlble.
o �lestmu Ch,CI,JU qUe

se adquinndo o duo ar _ TíSIca o Imposto e propor-cluc. lhe p. restem algumas . n' •.

J ';j '1' -a -l<)[i� "C �'TIrlTlento . -

"'j 'j
,

I 1 puh.líca ..L.omlD1c:r.na 1'03- üestmallO ,(,�X
..
'.;.C lí:;;lVaí11�n

-

.s.. ·Er!c�
l n U�n... �) dr, ,.·I (:,__ ". mamento bras:ileirn �lJarJ I clon2l,' nas .ce u as e·'Pfo

..

-informac:ões. ,\_fina', ,�\- o estado de sauce (() sr.
.

"
"

u _ .... �, . 1 .�.'

,� '"

1 l' 1 '\ 1 O
' tenal behco peS�d.Cl),_ .se.- te ar.) us�1tJte.rr.tO da J_'L��. �·i_aql.!l adqu.il.H_(.).yelu ,�,(_

..

j

.. -_'\.3rn18...,r rebeldes -\cenEzue -IÇ.. ,.,Tessl."'.:-.J na.re.�'nda .global.101 s ir) a na receu sosinh.o e C S\'3 (LO �'..ran la.
.

s me-.
,�.. - .

, .

� -_ � I,. ". 'l"'- l--I

gundo as acusaçóes 1eltas pubhca U0111rn1Cana. Unil ve! no elo VI bl( ente . I ti
lanos. '3a"stara VerIfICar as tabe-Ricardo disse-lhe que não dicos que assistern o ilus-

I 1
.

c

•

__ .�-: .. _, .. � �

-----'.
'.. las para não laver pOSS1-!�:::��i��1(�:�-�lSI;�'11:�1;1��(���e:��:� �-.�� �" �ara" uma'" s'oln�alll/iilo·... Iavor·avel o acor�o Iln.ter· iliilIpartlédgrltilo �:}:(�1:1;1:: tí:�: �'�t�I�:;�7�.:�1S

1.110; a. n.�o g'aS!al� dlnhel-1 �IDID 9 Uu 'Illt' ln"i"Pl hr;,,,, ;"COl _

,1'0 CD11'.t )t-Ie�.;, lnlor.'macloI U U .

nnrada" e des;::tnareceran1,que Cal"\:,:=dhRl j,1 havia
Dessa maneira. a lloya

��!r;�,;� �:��e�;dla r�'��;�: O P R pa.rticipará dos. entenllimenlos que se proces.sa - '�;(:,'T����:�;��;, ,:�"; n��:��:: ��;fit:����"=;'tt�e�;�la t:�n: .sa no "rnddo ne obter o

to para (I cnntrlhuinte co-fin3m"Í.'I1llEntn, Ricardo
R10, 22 (lvr)- O deputa-'Decla'ra'ço-es do .snr ....

- Artur B e r n a r' d e' S mo para (1 fisco".
do Artur IvIunhoz da Ro-

.' '... POl'lTOS' D F V1.\''1'.. J
cha e senador DurvaI,

. COINCIDE1VTES ....

.

d :l bl' A' f ira, lon�amente, assun-Cruz, designados na ulti- nheClmento o acorlO po- pu lca. l"'\.POS a con' eren-
� PARIS, 22 (lJ.P. )__

l't'
'

1 e�t'l've' c·l·a· Cl S"l", AI-t'.II" Bet-nardes, Ü.iS relacic.)nados com o
(� .

1 l' tma reunião para tornar co 1 lCO e suas )ases, S -

�. l

\..Ul11U111stçlS e ( egau IS as

presidente do PR, fez as acordo. Trouxemos boa
na Assembléia Francesa

seguintes c1ec1arac;ôes: it;).}pressão. O PR partici- :.=nincic1iram S11élS !)C)3i _

"acabamos de" examinar pará do "entendimento",
ç6es no debate imediato

com I) sr. presidente Dl1 � Quanto aos ,nomes para a
do projéto de ]€i especi-
al do gnvenúJ determi -

11ando lmposto anti-infla-.
CÍonista. A coincirlencia
dos dois partjdos foi re
cebida com exclamações

do cllegoll ern casa sexta

feira, Ricardo recebeu
chamado telefonico de

Carvalhal, que o infor -

mou ter recebido carta do
Banco e que precisava
muito falar com ele. Foi
ao encontro, estando Car
valahl esperando por ele Isensio de taxas
na porta do edifício. Com
ele subiu até o nono an -

dar, entrando .no aparta-
mento, onde surgiu UI11 Rio. 22 (l\l) - (J presi- Agricul!l1ra do RIo Gran-
homem mascarado, ele dente Dutra dirig:iu urna de do Sul.

ma:' CíJrr�1a Lim<: �. ser I �l :-e�,i�lencia �Ie ��icanlo
major da 1ün;él pol icia.l de, soiidar izu.ndo-se CU111 ele.
Mato Grosso. Na Dele -

I A esposa de Aloisio Car

gacia.defrontando-se com valhal envolvido no mis -

Ricardo ficou atrapalha- tcr ioso caso, avionou pa
do. Osvaldo compareceu ra Belém.óRGÃO DOS DIAR 105 ASSOCIADOS

..,--,

importasão

aduaneiras para a

de lansa�(hamas

Estio teudo ampla aceítaçio as ações
·da. ela. Htdroelétrica São Francisco

arma em punho, ohri - menS8fçelYl á Camara a-
===--.........===="""""'......=

gando -o a assinar os do- companhadc do ante-pro- i'ilulal uaslExito inicia
...
I

..

d.··.e pa.triótic-a Illn·IIIIIC1Ilatl'€:Va. ��:����O�iC;�:n��ri��,;[!: ·:.t:Odi��i'��:,(i�:d:�n��:l:�ãO o REM,mo CO"TIA os MAiES

se ao gabinete elo Chefe câo e mais taxas aduanei-] DOS RIH5

de Policia, onde relatou o 1=a;;;, inclusive imposto do I � - �

--;---
- - �--

fato. Também acha-se �n!1�,jmiC" n:11':1 trezentos I I
nUnClem nesfl)envolvido no caso um C(l- lança-chamas encornen -I 11 l '1

valheiro que se diz cha - dados pela Secretaria de I FOLHA
Ria; 22 (1\iJ- Fa1ali'ÇlQ ao empreendiinentoj adi-I até o momento o estado

á imprensa, o sr. J6s� ',Al- 'antando que a ajuda dos de Pernambuco subscre ..

ves de Souza) órgalliiá:" governos dos estados é a veu 50 mi] acôes, Baía
dor da ChL Hidroclétrica] prova mais eloquente do 30 mil,'Alagoas l O mil e

São �Francisco, manifes. - êxito da iniciativa. Basta Sergipe 2 mil, acôes e�) _

tou otirnismo em rélaç'àó .dízer - acrescentou - que sas no valor nominal de Discorre sobre o assunto o deputado Horeeie
. mil cruzeiros. Acresceu-

"==----------'--"--'--------.;....._----Itou,' ��nalizando, que. na relator do projéto
do Bala ]a foram subscritas _

�___
�

.

por f;Jartfclllares 350 a- Rio (l\leridi:.ma)- S().

-jCJue
na CUl�is�::lu d� :'1 -

cões, €>1'1''1 'Reí:�Hp. somente I' bre certas duvidas surgl- nancas da l amara 101 re

t;o",', f3dl
�

=íl�.�� ç1a:" eru torno. da nO":;l_ \-.e:: lfJ.tur� do -projt:io in icinl,
a tulos colocado! _ ntnS'/han- forma do imposto <le �'t�l1-' tendo apreser�tad:-, 111(:':-; -

de C�)S, corilercian�es e l?a� -I �a:_, a i'eporta��"l�� otlVl:l �) Il��O um subStltUtlW> que
tlcula'res. elevam-se 32.)0 t Jl:l ,utado EO! cl!.FI Lai el, SE COl1verten, em quasl

·

mplificada Lei do Imposto Do Consumo

inicial

cedi�

sua totalidade, na atual
lei. O deputado. Horácio
Lafer resurmu nas se-

güihtes pala VI-aS sua inter

pretação da nova refor -

*

lna:

- "A nova lei elo impo$
to de renda acabou con1

os acljcionais, C0111 o de-

As ,eleições na Bahía
p0r
fi

cou decidido o inicio dos
debates.

Salva(1or. 22 .(M)- -'Iv.erea.. dores. O pleito trans
correu em ordem e tran -

Realizaram-se as eleições I guilidade, Calcula-se em
em todo o estado para a

I sess:_nta. p�r .cento a abs
escolha .dos prefeitos e I tençao aquL
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PropYledade da -: :

5. A. HA NAÇAOú
Ui:..·atci'-Ge;:,.,:ute:

ADELINO CUNHA

c-s 90,00
c-s 50.,00
Cr$ 3o.,uo
c.s O,nl\

EIII'préstilDo COI Obrigações ao

dor (Debcntures)
I F 5 T O

�...-�--.-=�,--�_._.. _----� ---,

�

-----,--�,---.- ...--�........-------�

F�RMENTO
BAUNILHA

PÓS PA�A PUDINS

.

�ed;ição e Admini�t�aéão .

Rua. 15 de Novenllm:. .�"Edi.L
··A Capit_aI",. 2", andar ��

.

Sala ri", 3

Telefone: 1092
Oficinas

Rua. São Paulo n".269

ABãinaturas ;

A· Sociedade Anônima ressar possa, pelo presen-I c)- A ata da Assem
"Fábrica de Cadarços e te manifesto, nos termos bléia Geral Estracrdiná
Bordados IL\CO S,A" d(_� ar�igo ...:". elo DeCl-�to-ll�ia que aütoriso� o.larlça
com séde e foro nesta Co- lei nr". l/I-A supracita- menta do ernprestimo e

marca de Blumenau, I11l1- elo, o seguinte:
'

lhe fixou as condições e

No Rio: Serviços de Imprensa niclpio do mesmo nome. ai- A Sociedade Anó- garantias, data de 20 ele
Ltds. _. Praça Getulio .Var-:
gas, Edifido Odeon, 3/302 deste Est::tdo de Santa nirna que óra lança o pre- setembro do corrente ano

t:m S. Paulo: Serviços de Im- Catarina, por seu Diretor sente manifesto, se cons - e foi publicada no Diário
�..ensa Lrda, - Rua 7 de abaixo assinado. quercn- titui pelas escr itúra s pú- Oficial deste Estado em

At.ril, 241
do emitir um empréstimo blicas de .l e 15 de abril sua edição nr". 3.562 e no

em obrigações ao porta- de 1946 lavradas nas no-I jornal
.,A Nação" de

dor ( Debenturcs ) nos tas do Tabelião .T oão Go-I Blumenau. em sua edição
termos do a rt". 1°, do De- mes da Nóbrega, desta n r", 999. .•
creta-lei nr". 17i-A. de is COl1:arc:1 �le,..,�1t.l1llena:l, c1)-" � e111préstir�1�) el�1l:.: de setembro de 1893, com no livro nr , ,)O, 1'1s. 106 v. obrigações ao portador.

Jhi2 H ii? NGYi:mbn ü_l" <iU.
as modificações do De - a 112 1,', e 118 v. ri 'j 30, (debentures) qne se quer!
ereto-lei nr". 781, de ]:2 sobu denominacào de emitir, é ?e Cr�S: , .. '. "Ide outubro de 1938, faz .Fábric8 d e Cad��çnsll.�OO:OOOJOO:.�um lr:iíhão i

publico; para conhecimen- e Bordados Ha - e duzentos TIlJ! cruzeiros ) , I

to de todos a quem inte- co S.A., com séde no Dis- dividido en�)20 (cento c:
tr ito de Massaranduba , vinte) obrigações ao por·, !'-C

_ __;;'__;

[municipio de Blurnenau, tador do valor ele Cr$: , ''Q'"
Empreza'Comercial I'd"'s�e J�sthrlo de Santa �a- 10:000,00 .(fléz mil cru -III

.�-
_ I �a.rll:�,'_ t,_:-�1c1n_�p_.�r nbJ��o,'_ zeiros ) cada uma, ao par, I .

R-...O·r-oaaembuch'�r S .. A .' '!,. t .... ·,· t l-I - <'1C " ••_- vencendo juros anuais de I'v�s� �� � •.

"I
cl ln,( :.1:'3. 1 J.d e}� .. I, l1�,::o r: ) _.. '

L_.. .�, pecialidades de bordados 10% (rléz por cento) ]13 -I
(XPORTAÇÃO

�-

�.-=

_�..-:

IMi:OU'fAÇÃO I e cadarcos.
I '

I, h')- 0: a�os ron�titllit�
I vos ela SOCIedade ínclusi

I ve os seus estatutos, fo -

Iram publicados no Diá '

rio Oficial deste Estado
'ele Santa Catarina

flua 15 :lle NGvemoro, 851 ...- Telefone, 1.070 I 1"� o.., ?? 1sua erncao nr, ,1._� •

BLUMENAlJ $ANTA CATARINA [10 de maio de ]().�f),

I'
�� - - - -, - --------:�

�-�

'11
Os estatutos sociais S'O-

direito de ·t·( Cofres, Arquivos e Fichárilj$ , resga ar

'I'
. ; J frerarn. até a presente

Verticais e HodzDstais I "' C' I,' \
lifi,� � I i I data, apenas uma moc 1 l-

I, ' , � ( todos ou parte dos
1\ Id :

�{ I cação, de
.

conformidade
los e. neste último caso

:1 i-' I

\ I
com o deliberado em as

mediante sorteio. O im«
jl _-J assembléias gerais Ex

posto do selo devido pe-1",1-:=: I l' traorrliná rias', realizadas .

�' la emissão é pago pelalI�i ,I .em 24e28dcfevereiro 1947
;1 I

I
. Sociedade.

\, ii b i cuja ata foi publicada. no e)- O Ativo ria SOc1e _

�� IL---:-

Anual, , ., .. "

Semestre ..
Tr�rnestre . , .,.'

N°. Avulso . .'"

ADVóGA�O

0.;1

Ayres Gonçalves.
t

_

"A NAÇÃO"
o jOJ.'ilaI de maiõíí" drcuiaçãg

no Vale do ÍtajaÍ

CarnC!$ e Frutas em -conser'va

criveis seme�tral1-f1ente;--, .. '

nos meses; de janeiro e

julho de cada ano. O pra
zo para liquidação total
cIo

'

empréstimo é de 1 :;

(quinze) anos, amortiza-

ASTRAL DU DIA ,marciana esolar. A Lua
Por Hága Swami

.

i favorece o lar. a íamiliá
3a.-feir;,t, 23 ele 12 -.194.,' e a alimentação . Marte
Ha boa radiação lunar, rege assuntos' terapeuti

J cos, militares. e negócios
. -, ': "! 11(JV�OS.

Bebida , nacionais e ests-angelrae

O-:iltribuidol'es dos Fósforos "PINHEIRO"

Rádios e .Lampadas HPHILIPS" telhas de barro. o SóI

Representantes Para fi' VALE.

�.SECURIT" E. "SYNTHESIS$�

DO ITAJAí :

ALFREDO SIEBERT & cix.
de i'
"!l' \

RUa. 15 de Ncvembl'G. 50S =

Blumenuu Santa Catarina,

OLIVETTI A MA'QUINA Q UE SE IMPõE I

_�_� .. �_�__�
J

caBOCLO DURO!

cumprimentos,

NÚPCIAS
Realizou-se

Vem ele assumir '(r\
carg'o de Coletor Federái'Ji
dos vizinhos l11lmicipio��;
de IndaiaI c Rodeio o sr.

:':

Raimundo Stahnke, a

quem cumprimentan10S .

,

pelo grato motivo, augu �
"

rando-lhe felicidades no,

desúnpenho dessa' funcão .
, , .

ENTRETANTO, antes, era pali-
do, fraco, desímimado! Mas ho

je éle é assim: forte, robusto e

traballlador. E tudo isso porque
IIldtOll os vermes do amarelão,
l'mn as PillIlas Xlivier, A� Pílula:;
Xd\'lEi' ii base de timol e o-xalaW
dE: calejo, destroen1 as verminoses.
30 mesmo tempo que enriquecem
ü ::.angue e tonillCartl o Grganis�
mo, As t=-'í1ulas Xavier dispensam
pLÍrg::lEu_:� 'ê nio a�-�ígem dieti.�

n3c}() com esp�cial hipn�
I téca sobre os' segnintcs
bens:

'1°.)_ Um terreno sito vrada em ].1 de abril de

no lugar ltounava-Rêgà, 1946, nas notas do Z', Ta

cam área aproximada de helião .TQão Gomes da Nó
.3.200 1112, limitado com bl'ega, desta Comarca de

, BlumenalL
quem de direito; devida -

mente registrado no Re

fósirO de Imóveh da Co -

ll1arca de Blum�nau soh
Nr". L�.5(H, liVl�O 38, fls,
104. contendo encravados
um edÚie;o ele Ct1nstruçãn
sólida. coberto ÓOI11 te -

lhas ele barro, servindo nr". ] .�)OO.
A emjssãó

Os imóvel::' e bens
cima descritos rlctdr:is

.:. Na meS11:1a data, uni -

nim:"se pelos laços matri
êacilda

Ao Portador
Vende�se da Tece

lagem Küchnrich S._�.
Ofertas a A. Van -

,

.Jselmv }.unior
Presidente Getulio

Comércio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



dt Novembra "1 .'

··-<---�-----I LUSTRA'DORES com profund os conhéci�ento'�! do serviço

p ...
·:

..O··.·n·.···t AUXILIARES DE MARCINE IRO bastando 'que tel�lJam aI

II : lluma nl>cão .do ser·viço.
.

.

MARCINEIROS para todos serviços do ramO.

t·
PAGAMOS OS MEL HORES ORDENADOS

en .re Tntiressados queiram se apr esent�r depoi;; �á� 16 hwiaiõ
diarÍa mente

-

Veademes lima parelh [, de c.;;:vltHos com caroça . por
preço de ocasião ..

Gebhardt, I1romada
Hrornada.. AUSENTE
dia 8 - 1. - 1948

até

Fita de-aço
.

American.a, esma�tada. preta
Encapados de 40 á 50 -quilos

.

Bitolas de 3·8" x 2j2() mms.
1·2" xO,20 mms.

5·8H e 0,30 mms.

3·4" x 0,30 mms.
Selos de aço cobreado

Par,ct a fita supra, nas bitolas de;
3-8>1 ---1/2" - 5/8 e 3·4"

.

-.� :"�iII
Maquinas para arquear-

Par:a fita de aço de 3/81). - 1 ..2 e 5/8
OFERECEMOS G.RANDES LOTES DE lMPORTAÇ,J.O

A' PREÇOS ESPECIAiS
CONSU LTEM-NOS

COMPANHIA lMPORiADORA "JOBRAS/L".
'Atacadistas Importadores

Caixa Postal, 208 - Telegr. "JOBRASIL"
FOI\e� 640 -·RuaAlex. SchJemm� 132

.

Desenho TécDico

Désenho de Arquitetura - Desenho de Propagànda·-.
. De"enho de Máquinas � D .\lenho' Topográfico

. INSTITUTO TE'CNICO OBEG
.•

'

Rua i de Setembro, 4:1-A' ex: Po�tal Nr. 3.453 - RIO
..

Ã,N.B.··12

, ....�...��

. .

·ilhante

o mau tempo' pl:eju - 111en,te é de lastimar, tel{
'dicou intensamenteilte () do él11 coiita o objetivo
torneio de futebol reali -I

altamente benemérito da
zado na tard�· de domiri- quela:, tarde esportiva.
go, no estádio

_
do 011111-1 Tndá\'ia, aqueles que

pico, pró-Ntal dos po-I decidiram enfrentar a in�
bres, patrocinado pelo sr . ternperança do dia. assis
Comandante do 32". B.C. tiram uma série de parti
e que contou com a cola - elas bastante interessan

boracâo das seguintes e-. té� disputadas com ardor.
quipes de futebol: pal-! entusiasmo c discipliná
meiras, Guarani, Tupi, esportiya. Mesmo o pé's,
de Gaspar, e da unidade' sirno estado do campo não
do exército 8c1m:1 referi- impediu' jogadas emocio-
da. nantcs nem serviu de cn-

A chuva persistente de trave a perfeita coordena

domingo impediu a a- cão exibida pnr algumas
.

fuência de espectadores das equipes.

I ao local dr; torneio, dcter-l Defrontaram-se, inici-

i n;in��l\�7_ �lma .rct�(b _

as- 3:1nel;1e" P::tln:�i_��.s� _1�,
'isas diminuta, o que 1e31- cale ll1pl.df'Cd':'l':=tt.}-la

I
'

I

ao vencedor do I unfa lmente pelo Tupi,
certame. viajou; assin I. I que, c1i.�a"�l' de passagem,
para Gaspar. levada t r i _! muito Jcz para a 111C1"eCe1'.

��;,;..:... .. .t.;

CENTRAL

vendo' empate no tempo
regulamentar, (I jogo foi

decidido pelo sistema de

penaltis. Cobrou, pelo
;Palmeiras. o dianteiro

Augusto. que não conse

guiu marcar UHl tentó si

quér dosS
., tiros" concet

didos á sua equipe. ::\1 ar

sinho bateu pelo Tupi.
conseguindo vasar �1 me

ra de Oscar. Jogo no pri
meiro "tiro" dando a vi

tória para suas cores.

Jogaram, a seguir os

esquadrões do Guarani e
" ,)0 B C..... rl

•

,L. �}. ., \'el1ce11uo () ])1"1-

meiro pelo escore de 4 a 3
A partida final, por

conseguinte, foi disputa
da entre Tupi e Guarní ,

vencedores dos prélios an
teriores. Ambas "as equi-
.pes se empenharam a fun

I do em busca da vitória.

I sendo que o entu:,iasl111.) e

denodo da rapasiada de

Gaspar conseguiram neu-

rralizar a Superioridade
técnica dos bugr inos. Es
la partida. dapois de jo
gadas inesperadas e ele -

tr iza nres, terminou em

patada por 1 a 1. Veiu, a

segui r', a decisão pelo sis
tema acima referido, que
causou verdadeira sensa

(�5.n em vi rtucle dos novos'

empates na cobrança dos,

penaltis:

LINHA DE ONIBUS Diária á PRAIA DE CAMBORIÚ'
.

Partida do BRA-BLU, a.- genciu em BLUME,NAU ás
7 horas da manhã e Volta d a PRAIA ás 12 hOl'aS (meie
dia).
AOS Deminges e Feriados as partidas da PRAIA $erão
de tarde.

PRECO DA PASSA CEM:
c-s. -30,00 IDA E VOLTA

'TELE FO t\ F :'\ r". J 2(l�

MASSAS

ALIMENTíCIAS
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AS, MELHORES

------------,------------------
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UMA FARMACIA PROFlSSlONAL Ai SUA DISPOSIÇÃO
Manipulação de receitas á vIsta da clientéle,

.
, .

HIGIENE - ESMERO -

-

PROBIDADE
-

Laboratório de Analises An6xo
Pesquiza$ físico - oulmieo - bj.�lógit:a� para eluci

dação di: diagnóstico.
- SORO - REAÇÃO DE WASSERMANN
- Pesqdza mínuciésa de hematozoaríos (rnala-

da) com documentação rnicrofotografica
_"Tridos. os exames' de labora tóiiot quàlitarlvos e

,

. quantitativos.
Responsável técnico: C; H.

De -1, a :20 meses de idade, �l v e n d a na

CO�\J[).\_\HL·\ .lE1\SE�\ - A.. gr., Ind. e Co-
mércio Iroupava Central - Blumeuau

- ..

�-,anLl 1... atar.na

_..:._. Farmaceutico

EMPREZA LIMA & MOREIRA
.-".-

Blumena.u � Ts-a VEl!-Sa AimOi"é >
.

.

: •.
- (Enfrente á telefonica) .. ��'

.
'

.

TELEF ONE 1320.
Os' n'l1arliôcs e arti

lheir-os �e revezararn na�
ela menos de seis vezes.

Finalmente, a vitória sor

riu novamente para o Tu-
-----

pi. dep()i:� de' \1111 "t}ro" I ��
cl: }\'�arsinho ctt.le \\ alo -

�� AULO
dir nao cnl1Seg't:Hl rl�:e1. I l"J
A "Taça Caridade , 0- F;t)CCf?ll di:t 17 dn corrente, com :1 íd:1,['� de .�O

"

.'

i-:-•• -: . t

--- . --_ - .---_ .. - --_.-.'

IS E

anos. n �r. Pau]c, Pi"ke. Seu s('j,1.1lt:lillen1n n'ali
zou-;.;e dia lK , com grandcle aC(lmpanhalllellto. O
extintIJ, que éra casac!n C0111 l)a. Cecilia Pi:,ke. dei
xa oS seguintC'� filhos:
ROdoHr), .-\ fOlhO, Bertnld() e Erica, t(ld(�s [':Isaclos e

Curt, Edith e .-\ rtur, s(JItcirns .

. FulDlinado por uIDa

elétrica!

. -\' F'a11lÍl ia enlutada a I )rc'�(:1i L-llll,:;S
tim(·nt()�.

'Felicitações de e Ano NovoNatal.,

»;.-..... ,

.,i.,

Recebem()� e retrihui - lri ng', local: Comércio e-

mas felicitaçôes clt �at:l] I Jndustria A rlindn Souti ,

� Ano -:\0\'0 das seguin -:-1 n}Jo &. Cia., local: Comp,
tes firmas: ! :\felhnr:llliCTt!O;'; de São

,� ,- Ca�a rd(� .. :�\.1.n�'r���(\�1\)! P!�l\ik)_�,l1��h:��ri;�. d:,�.��":;.A., de:-t.{ ]tl,\�,<l. Cdl -I]"!. lJ".!Ll�.11b .'\.')tli:l

los Scllroeder S.A. Jndnc.-I
tria e CrJ]'l1é-rcin, de Inda�. LuLt., - r:'thric;l de Brin -

ial; "l-:-ni?io rIo Comércio {": (lUC( k)��. esuwa s e pincéis.
Tndustria - COll1]Danhia (le

I

c1e.�1;"i pr;IC:l: PRC-t.� - So-
.' 1

Seguros C;eraÍs. com sé- i ciedatle R;"tdio Clube de

rle �lÜ- Joinvile: lnd1..1Srri:1! Blnmcn31! f: ROlry Cíub

Textil Cornpan hiél. He-
i de T�lumenal1.

'COM'

PARTOS díficeÍs são, muita� ;,ezes, o refluI
..

tadO'· de uma saude precafla. Prepare-se,
para l\m' 'bõm sucesso", tomlmd� Gravidina.

Gravid,lna fórtàlece o ôrganismo,e prepara-0

PMa . os .

partos· rápidos e feHzes.· Gravidina
fórnece às mãesinhas os prindpa�� �lement05
de que. necessitam aIltes e depoiá: da cllegada
4a cegonha. A maior prova do':valôl: de

Gr..vidina são os seus 30 anos de exis�ênciã. qne :"e

no 111eS1110'

es -
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em folha -

. �1�ogP::�s:� v.. eleições de 19 de ían oro em Pernambuco I I

Graves aculilçoes desmentidas ,. . ..
,-"

elo' eveeae
.

11. '"I o
I

I{w. 22 (J\J ) - U

J11l11b-j
a (hver��s _pessoas_no, Su- ral que so devol-:era, o

p g t: �l eu ! tro R:_::ha Lago declarou premo L ribunal Eleito -I recurso que pediu vista

Santiago, 22 (UP) -- r seg-undo as quais () go -

' '. sobre o pleito de Pernam-

.'\ Chancelaria envioul verno do presidente Vi- i t d d f R· N
"..

R· PI' huco depois ele mais ou

instruções ao embaixa- i dela teria massacrado mi- LS ra a e .. 10 egro... 10 e otas menos 20 dias, HOle se -I

dor do Cllík em \Vas _I � ei ro nas minas de co- Aberto um credito supleDtar deI," , ,-
I h1'e. salitre e carvão. dez milhões para o prol,segui .. lJ�n�,:-:-eahza;h,. ma�s uma

.. hllg-tl Jr1 para que des -! quando ela recente g:ré\"e menen dai obras de constru§ão �essL: ) do rl1,ln.mal para
"III'll',,'l :l_" ,·ll'll.-:;l<,;·(-:;.l·�.· I 1-

- .'

li 1
'

..
'

I continuar (J julgamento
•

' " •.� (O que l.U1C!()l1a nos c 11) o -

scnad(,r coruu nista chi _ má ticos estiveram erivol- ]<'io, 22 (l\l} - (j sr. assmou decreto abrindo de recursos envolvendo

kJ11 I. sr, P;ltt!() Nerncla, v iclos. t presirlentc da Republica um créclito suplementar' R7 sessões eJe��()rais d.e
-.------ .- .. " -----.-�-----

--�. de (Iex milhôes de cruzei- Pernambuco. Na!) se reali-

Gras·sa a t u· b ,'e' r c u los. e e- GOlllaz ,'():', para o prllssegui -1!zol:l, POl'lt'.I11, l\i�fct)tiv(lfnll.�l�te
11H'l,l') i];( sobras d(· cons- ar ramen n () a -(i c o 1.\ .1 -

Drám31tj�à apelo da Impreo§a ás _ truc.in dr, lTt"chc) Ierrovi -, 111st1'o Rocha Lago solici-

.. iR�daildalf!!! Itblíli!tãldllíil���" -1" I-,?' �I" �l' ra rv ista rlo urocesso.

_

, , .,' _ _

aU.,1)iIt& a ....S$ Ii;;� ilIIl WoE8Il;JI:ll'!(i ,jI-, l"e!::;�Fl -/_0\11') -e- �___:_=:_ _ _:_::_.:..:..:..:.===__�...�.��.�-����� "iiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

{,I�IJ:lIlJ;J; �.!. (_\1 )-- In--I tado de (�I)i:1Z (,S nume -

I mará numa verdadeira j
lnf;:h; ;1 c3rgo'do � . Bata-

f''u-OU' de r'ec·llls.OS'
..

da c ·a· d eA 18 'a',
'.-

.

d'e -1'1.;-,'. �-g'-_- u···· a�.. :-:....'.'.'.-:..�_..'.::�....:.:-..•.:..i,,�í lli�iljl (!llê a
.

_irnprens:t J rnS(IS casos de tuberculo- epidemia em todo 0 E:> t:tJ1jho Ferl�vÍário.._.___ _,

,U li

d:iqútb cidade tez um :l-I se, provocada pela sub - tado. . ESTE P O SEU JORNAL

PI:�_" _t�i'.r'en,tt� :1.� él.n!ori���l- j�lime�l{ai�ft,), do P{')VI!: O�
11t-, t-c,1.tdl1.:1J"i para torna-] jormll':; �):(;Jan(h dizem

';; � • � r
If

fPíl: med,Ic!�4S no se�11iílo I (!UC se íl�n fi-d-eill ::r]()ta-
d.,:, impedir nue contmu -I da 5 med iria ':'. f:m"r��j('R s a

ern a se n:.'7.I�,iTctr 11(; es-Í tuberculose �" tra.nsfnr l�l"� .)) (\\'-1) 1J ,('l-l'-l� "1- (1" 1'['1'1--IC) ,LJ-J·"-' s.ubita
_

-- .";:.C _ oi. J:::. ,jf -I
:.� u, '-_ ._L\ '._

- \.t.. -

:.' _} ,r. , .• '-.' .. -cC ,', .lO-

0-11("':: OU'" t-10 lraca "1'11'1-- () j'I'lt',dic" co
..t.l�\Jt.(ií1 apenb J. _"..}

'. �.l '- 4 - I • 1_ I l- - j.\

I I

nlel
i
I

I
I

cootinuamOI .recebendo
. f:híliSls de 4 taoelada.,

-

.�

comlou sem cabina.
.

Preço da" Tabela
-_.--=._--_ .� -.

1III!IiiiiIiii--�-

IConcessionarios:
Sr cieda�e Anônima Comercial

MOtttMANN
Rua IS de :Novembro, 1091

•••••••
<

Os f O r a 9 i dos teriem sido presos em Blumenaüj':

Acometido de apendicite enquanto jogava

ClO teve 110 jOQ(; de ontem !licite. I11cc.dicÓnt],-, ti joga
aos joveos que as", �ntré V;IS\'(') �.�' r;ltllllinen- tllJr :,llhc'ielltelllcliU.. rú ..

Piram .sc-uiM ii �l:iIrMei"a
se, disperdi(�al1dn v:ll'iu:�.' 1";1 c(jilcluir b. fllcontr'o.

I:j" 'IiIIorq.. BIlL militar "presentes de pai para fi-I R(;dr!!,:-l]('�, entnJll em pe-

" -:----
o

;-, . 'Ilho" de Ademir, foi :H'IJ--!riodo de ohser\'�(:.:'il) para
n.io, 22 (i\g,l\J ae,) -

I
xlglda uical,11ente a vro- f' 'llf'tidn nn in terva]n dn jri-I :;Cf opcr:ldo,

Em a viso baIxado pejo va da termmação da se- i
.

l\IinÍstro d a Guerra, I gnnda :-;érie C]O curso C1-
---'-

visando prnpnrrinnar aos, entificn, ficando. assim.

:����Tns _.11lai o:'C's__ fa:i_Jida� i d�spensada �_. (l present<�
-

(,t:-, pald () ll1gte�so no., çao dn certl11cado de II -

quadros de oficiais de cença cole�6aL Outrus
nossas forças ele terra,

I

sim. as inscricôes forand
.

. 'j

i( li deiiberado que dos , , !
!' l)rOlTn.2-c'1(.1;1�._- -,\f,'C: () l)l-()XIi':.lluc!atIls an concurso

'"
�

. �-I
(L, ;ldl�l;';S�I) ;'[ F�s('n1a \li- lJ�() mês de jallE'irn_ },la15'-!res l11t()rl11J.c;i�es serao
I i (�l r ele Rezende se ia e -

. ,(l�l(las na Diretnria ele'
- - - - - - -- - -

- l�llsinn do Exército.

�------�--

OporrUDidadiJ

rnterdições

nn

primeirn andar elo Palú-l
pro- ('ii I ela C�l1erra_ .

! i .

------------ _
.•._------

vocadas pelo CQ-

lera morbus

1���""=-r3""'5�==---SXõiiõõõõii.ll"""'��"""'�-H;;;;;;oA=Uor..:;;;mM.......
-

I
I

chof'r

k f"''(n' Foo-dl"-' (""'''':1(11'-)� ..J - t. � -- Dl-- _::LVJ _Ll-�'(_ � .I

n10tclri sta; atualnlente
tnb::tll1andn para a Com

p:lnlJi;:1 Pinheiral LIda, J

com :,,(.tÍe em Rio dn Srl1.
O crime, c:;e?,Tltldr, n05-

",í) iilfonnanle, teri;l'') -

l'orridl) nllm:!. \'�:lIda, d('
:pl li.':" dt' jig't'irn ccm ilito
ent \'c ()�. fr(;g�tlC'ses,. Fal -

t�lln-n().; detalhes s(lbre �l

idl'ntidac1e dI) criminoso,
be1l1 assim CO !1l el brio-j -

i'"":o

EM SEU FUTURO

Lavagem i!! LillJ;'íficação E6pecializada - POlitO de Serviço

...:_ O!ic;na Autorizada -Fabricação de Estofamento -

Retifl.:ação e Ajustagem de Motores - Retificação d�

Válvulas - Si,lda Eléh·icc. e a Oxig�nio

CASA DO AMERICA O
MERCADO DE AUTOMOVE1S

: - JOHN L. FRESHEL .- . Fundado\"-

Rua 15 de No�embro·N. 487 .� ..
,. B L U M E NAU

nou-se' a rixa.

1.
.

SCHREINER
Jaragu� do. Sul

Oferece milho amftrelo graú

. do especial para tafona pa,

.liiIIIli\iIiI!iI_Illllllli!lIiIIIIIíIIIIiIiiiIilIl--------..-....--liIIIIIIlililillli-----IIIIIIII--r.tiIIl/ilII!----1I1I11·a pi'flnta. e:tltre�jl.

.

NOSSA

Ha cerca de 4- dias, e- completar a

vadiram-se da cadeia de �-�

CiJaragLlá do Sul dois de

tentos que ali cumpriam
pena. O fato foi comuni-
cado ás Delegacias Re- Com os :nais since-,' ás

1+ -- ltl,30 e 20) 5 ",':

g-lnn::tis de Policia do Es- ros votos de BOIV[ NA� Os .Maiorais Do Riso.
�

_

..

'

tado, juntamente cnm o-s TAL c ltJ�IZ ANO NO- Buel Abbotte L,ou Coste1.:::-

t
.

t' 1 f VO, apresentamos 'U111 10, n� .DIa.is divertida. ma..;i.>;.·
carac ens lC05 (OS ora-

gidos, pnndo-8 S de 80 - programa cuidadosamen- is fantastica e mais an10- ',.'

bn:aviso, te escolhido; certos de que rosa asson1bra(;ão que- ja- :�
Ante-ôntem,' domingo. estas. gTancles proch1(:ões, mais viram! ... ' ",;

foram presos na vila ·.(:te aumentarão a alegria rei- "FANTASl\I/\ ENDIA

Rio Testo e recolhiclos á nante no coração elos nos- BRf\DOS';
. l' I t '1 1 ':4" sos estimados' �.:"1 ient.es! ACOlH, C(1111)L Nacio-
cac ela c es a ClC ar e (\01S

\ for;steiros- fI�le se dizi: -
nal - ShorJ americano,

Iam chamar Nelso� 00n- TERÇA-Feira ás 8,15 Platéa 4,00 e 3,00 A's::
r Robert Donat e l\Iade- 14 horas: - l\lenores- 2,00

j. 1

.

1-'-
-

B b'
.,

leine C�arrol na rennse
ça ves e

.

oao ar usa, os ('

bl'
..

S B 'D()'
, o '1

�

fluais se enquadram per- que o nu lCO eXlfnu . A - ,L," as 0" J

feitamente com as infor- "TRINT.·i\ E NOVE ,,- "ii P�V"'(' - 1\1 aureen:

macões difundidas nela DEGRAUS" íy�..:r;:.r�l - \Vil11am Benclix

D.R, de Jarag-uá do Sul. (Dirigida por Hitscko -: l\Tich::l ,.1, uei- e

.

T 1: U ti- y

Os dois forasteiros não 0ck) \Toqr,::;k,J1 em:
I .

pnssuiam documentos de Um policial e,ml�o!gan-I ';C( J ��T.T7.'0 SENTI

j(lentidade, n que ma1s 1�e. repleto ele mlsteno� f' '\T17'\ I .:\ L .

serviu pal'<l fortalecer a "suspense", difel-ente (le Delicado c séntl111en

sllspejt� de que se,am os todas as produções! I tal são as notas caracte -
.

evadidos em ;llln:f'O, Acomp. Compl. Nacio- risticas destr �nternecc -

_I\ Reg-ional Incal ag'uar nal, Shárt amerlcano c a dOl- romance que ir�t ecoar ;:

ria rlen1t'l1tns com qne continuação da SériE: fUlld;) no coraçao dos i

"Rainha Das Selvas" blumenauenses_

Platé3 -1-,00 e 3,00 -Bal- .-\c.urnp_ Compl. Naclo- ••
cão ,i,OO é 2,00 n31 - J:;-'ox J....lrnal e short

fnrmam que o critico do
"I-Terald TrillUne;J co -

d
" .. da inebriante comédia-i-o-

mentan .0 a pnmeIra eXl-

bição no ]\1etroPolitan, es mal1;�ca __

te �>10 (ia �a" t h--;' 'Laços J:.-!.ternos
, aI -, ., c nora ! aSI

-Ileira BidüSaião, diz que í'iTT-"'r·....-.' 'f' �·;:�..-;)1--,
_

.. , • < 1\ j\.., 11\ 1 ".-\- flrd ii\C. li III--

nos d01S pnlne1ros atos1'-.' 1 _ ._

.-.

r
-

T'� -. -, �t' r
rRS dí1 manna - Sessan oe- i ('

sll.l\ltZSCnlO:-.l;'1";'1 .. ,. , _., �_

.. /1 " -

'1" C f' --. f'
"clicada a petlsac!a! e �:í- .• FlH-(,/\CÃO NEGRO;;

.'

• spe d
. rI"lWO

-

lnne , � . �. .

.. 1
.

c;.. hadn" Us IncontundlvCls AC0l1111. Comp1. Na -

ma � que na cena (e �")éln .. _,
'. _ �

S 1 l'c1'0' 'i'l ': Laurel &. Hardv - O CrOl'- donal - l\ifetl'o Jornal c

• t P 1 '.
.

e a J.l estava
do e n 1\,�UTro en1

li i\ - .shn1�t americano,cantando C0111 _a segura 11-

ça hábil de sempre".
�: ,Plàtéa 4,00 e 3,00 _

..

� '--'- ----- __ - I

"A-NAÇÃO::
numero do dia
.!lO Centávo,it.

identifica -" cão,
" ;

Bnu

'
. .:

,
.

O-t f .\p.. T ,'\ -

� -,'.� Dia 24,
.'_

.' n. \.. ,. _ L lt 11 a, .

its 21 hnras (Sessão dedi-

;JíTierlCan(;

f'l:ltt";t '1,00 e 3,00 -

fkllc;;Cl 3,00 (' 2,00
DOl\r.[�;( .el _l" !+ - 16,30."cada :lO', qne esperam a

I\[;s<:"a dn G;:i!o).
"A\TANT PREIVnER1�" F'If'll '\fac1\Iurrav -

.

.
-

"\nne Ba.,,:-ter - Bruce Ca-.
h"t -nn f�ríenfí;r1f) Tecni -

"

n:-."Inr tjLê f'eflf'te tOGrt a."
magia dii \'líÍ::l sing-ulaf e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




