
N" ,..,'15 rc que no proximo pleito não votem

em candidatos do Partido Comunista
sob pena de incorreref em .falta 9ro
v= não perdoado Ipelos ,.

conones dI!

Igreja Católico. Por outro lado, D.

Maneei declara que nenhum catolico

deve abster-se de votar já qUe. nes

se pleito todo cidadão deve resguar
der o renascente democracia brosilei
rc que 9arante 'os 1 Iiberdcdes, con

sGgradas pela carta consHtucionl de
13 de setembro de 1946.

artido
uni ·ta?

RIIIo FORAM EXPULSOS DO P. S, D. Cleveland, 10 lU?l folondó

I hoje aqui o embaixador chinez, lias

GDiani�, lO (Mcrí,lio�aJ) - A Co- !stados Unidos, Wellington Koo, fez:
"',,,õo Ezecu:iva ESI'odual do p, S. D, [ u mopêro ó Russia poro que devolves-'

t
l101ici''!I Ó imprensa comunicando qu:o s!: o porto de Doiren á China 'cen-

r e· j', "om expulsos do agrc';'i3çôo os de-; surQndo aO mes�o tempo a odi�d() de
li 11'l'tadt's di55iC:entes João Abreu e Al-' Yalta flue permitiu aos russos intra-

j
bc:anio Gadoy, além da membro Dia- I mel'erem-se nos tlS$untas da MClnd�
[lcl1es 5=m1'oio, O fato roi levado ao

I
churia e noroeste da Asia. Acres

,Cilllhcdm,,"ro d", (r�s;dcJ't,!). Dutra jun .ccntou_ qUI;! a sitllQçõo , .. provoqJ,dq .. pe-

f·
.

. !lomantd co mo moçi;'" de solidarieda- :0 intromis.são russo noquelas zono!;-'.ranço encontra certas' gar�nhas no
,

complacencia anglo-ameri.cana em face v�et'c� "1�vesHo", qU� o qualifico �e Rio, 10 (Meridional! _ O Presiden- I tO Deyeis çonpelor �I!torirlf)dç,

cs-,
d,; !lO governo.

. srllnentc pode provocar discordias.

da� suas reíyíndi_coções sobre ó $«rre, ° Yloloçao direta .do Artigo' 14 da Secçao, t� Gaspar Dutra telegrafou 00 Gene-' taduois csdcrecimentos fotos c punl-

qu',' conforme espe.ro, se' repetirá na
Economica das Decisões de· Potsdam,:

I R h t· 'd 't" d
I - crimincscs. Deveis acompanhar .-_.-.-

--� ----- ---
--- -

�
.

.

.

• . I TO oc a Imo:, coman an e a guar- �OQ

prcxima reunião' dos "quatro gran-
quo determina que a A,emonh., sena·

r>icão federa! de Notai, nestes termos: desenvolvimento pmvidcndos senoa to· I .... o

::s�;fe7::t:. !lti�:dem:�:; �:�: :��n: I'r���!a p::�:a
uma

cJ�;jdaad:lz:::�:�ic�l' ���:s:o:rt:seb�::;::ci::n;:ss�ere;:� modos".

[I i"tl13caNo confusa dnsgeneral Clay, ° "Pro:vdo", orgão do � oc�rdo significa :"0 a�ele.'ome�.to d� dr" �elho".· Estou det.ermi�ando 00 --- --� --- --- -- I : lI· � h-o "Partido Comunista da URSS, canside- "nasao do econonlla· naCional alemo Interventor Federal prrJVIdenclOs encr- .."

::�O:N:::la:::" A:E:;::ãa _f_r_an_�: ���::�i��;;�;:�::��:�ª ::;' .:::.::��O .:::�,::o::,,;,�: ''':i;;;�:;::::� :�:�h:�':',::",;::l partidospaulistas" I' (APl A' f" do �nterior". dI' orc,aml)nto poro mil Ilovecentos '. lit
"er Im, - -. "uncrou-se o 1- r

.

..

I f 1 d "Os p'fanos· dos reacianorios ongro� ...•� rREVE·;.·O"O".·· .MOT·O"IST' .A,S "';arcnta e sele (1 qu<)rcnto c oilo, <; POllln,? {Ml'ridíonon -- Os

cn-I'
sos correntes politicas,. ence.fr_ar(!m-seMinistério do Exterior anunciou Tecen- CIO mente que o governa .oca o se- '" -> .'" c,"

-.

b americ.anos de transformar a Alemo· <_u'!Jmetido (lO Congresso pelo presí .• rendimentos entro os partidos conser- ontem, Segundo o dlsposlçao lego 1Como pretéxto paro a iniciativa, o IOf ritanica desta capital será com- . •

I I nho numa federarão de E.stada, planos Londres, .10 (UPl _ Os açouguei. dente CTruman, Mos" desde i�. fi vr;t!orc<; pnro c:; apresentação de um
I sómcnte poderia haver registro de co,ntemente que o governo visava impedir p et�mente entregue aos a emães (I" - ,

t...
.

d 1 d J' T I esses, que, de algum modo, são fgcili- .0' ',nstl't''"ram 11m racionam:enta por SEnador Toft revelou que 2stão pr.:- ll'OVO nome pala candidato, ao gov.crno

I d.irJ.atos se o d.esis.tencia dos atuais Vil-
a desvio para o mercado negro noutr:Js partir e a. e cnelro" a me- , , w,

'dtcdos eplo acôrdo sobre a fusão, estão conta proprio, para "esticar" o mais vistas descp:z:as superiores o tr;l1to cd., Eshlflú, reunindo ,', apOIO de Iver· nflcasse-se ate os 17 horas de !ln-
portes do Alemanha dos rações alimeno dida é ° reeptíçãa do que foi feito no . I tem, afro'fés umll comunicação Ou T:
tares destinadas óos mineiros d.o $ilr- setor norte-omericono desde março ul- orraindo a atenção 1105 circulas estran- possicel suas reservas de carne que sete biliões cio dnlores, cerca de cin J,

- � - .---- .. --,----------- R, E. No enta!)to prosseguem' os eo-I'imo. Todavia ignoro-se se Os fronce· geiros, Os elementos ,progressistas do e�tão se exgotando, devido á greve co biliões menos que no orçamento !ln
i

apresentaram se$ e russos pretendem adot!lr igual e)(�erior encaram essa medida, não sem dQS motoristas de camihães. Dos •
Icr.dimr.ntos do P. S. D., P. R� c

I � rlJNTA APIJRADÔRÁ DA TERCEI- U D, N. em tomo dos cemdidatums
mais uma rO:Z:Qo - .impedir a especulo- atitude' nos seus respectivos setores de

I
certo fundamento, como o sintoma 4e mercrdos de Smith Field informam nn!' corre0!'.:!. Ap<:!""r eh insistell. l EI ORAL DO "5.

• Ri\ ZONA n .. T -
. ..

,,- já regi5trodos de Mario Tovores e A4
ção em vista do e5pero4o conversõo da' ocupo.ção. uma perigo,so' ·tendencia para o des- qve os grevista.s permitiram o trans- cio d�5 republicanos poro flue sejam j

AR!NA
.-

- I ESTADO DE SANTA CAT , me ido Prado; O requerimento dos
moeda do Sarré, do mllrco paro o

fr'ln-I
' membroinento politico e conomico da perte de oitenta toneladas de carne reóuxidas tonto as despezas Q(1unto 2

SE'''E EM BLUMENAU .

.

I
.

..

d T L I COM...,-
co.

. , AUTO-SUFICIêNCIA EM 1950 Akmanha, qUe' significaria o fracasso C'l: hospitais, mos os motoristas rc· 'H impostos ,o prolct� e ruman "o- ! . <luas correntes é quase inadiavel contro
Essa explicação foi fortalecida pelq da" mais importantes decisões da Con- t

cusaram aceit.or pagamento pelo tra- s"io·se nos mesmas Impostos C fllXIlS
t' D T?, L o P. S, P. cP, C. II. !)adl1 11 ;R-

im-l Iferlim, IAPl -. O tenente·general fcrencia de Berlim. bolho. �()S tempos de 9uéml,. I l-rcmsigcncio de determinados 9rl!po�

'pedinda os viol'ontes autori:z:odos a okJ l,uciu5 D. C1cr, vice-governador m1li- I' L
'

J' � D' 't nôc chegou· se o bom termo ...0 snr.
I ú Dr. Oscar . c't';o, {li;>;' toe irei ()

vessor a� fronteira5' da Sane 'com º A- I to' norre-alflerican::. da Alemanna, f2- M.anaatode._ S-eg.. 1,Ir, CommCQ de Blumcn(lu c Presiden·
lamonha <le levarem mais d!1' cem mar� velou que as planos paro 'as ::zonas (!II-

.
. ra .

Ir: ;!o Junto Àpul()dóro da 3.0. Zona Jnóo Smnpaio presidenle do !'. R. de,'

CfJ�, "Io·americclnas, cUI'a fusão economico .

C
. dcnou que o ocôrdo serã Úlito ii ba-� ! [I!'itoral do Estado de Senta atarmo.

Os franceses ifesmentiram, com vee- entrará' em Yi90r amanhã, prevêm uma f,,� públi�a, pMO conhecimento de se do P. S. D.

meneia, que estivessem cotocando o e�port;çõo totál de 900 milhões_de do-

CO'"ntr,Q' a dec 1·s aAllo .do'ConseJh� de Ministras do Exterior ante lares em 1950, quando 40 milhõesde.
.

um fato consumado .em -5110 demanda olmões estarã!) produ%indo o suficien·
te ã suo .monutenção, Ac:rescentou o

.

BORGH! EM CONFERENCIA COM GETULIO VARGAS � COM QUEM

I
Rio 10 U'.1cridionol) - lIm motu-

I CI'
.

-
. , ,

do pa,o 05 trabalhos da Junta, foram
d d '''L M d" di'

genera, .. ar que o receito da exp.or· .Iine adianto que é provnvef que () sr,tu e o vespertino e on e., cc 0-
taçõa serÓ. dividido em 600 milhões de Ir.mod�s as seguintes de!iberações, r"-

medida nõo preJ'udicou a de- ESTARA' O P. T, 13, DE SÃO PAULO Getulio Vergas rcccmcnde ao p, T,
dolares destinados á importação c)e ali-

. Ir tivas aos trob:Jlhos de apuração das
. -

' B. O candidato do P. S, D. ao gaver- ,
. Rio, 10 (Meridional) _ A '�o!iciopOIS o ocu�açao '300 ·'ff' d .

.

'ck;c6C$ que' dcvt?rão realizar-se no dia' ....

Poderia "adoptar-
mentos e mr oes e dolares pára RIO, 10 (Meridionall - Natido um lem de avião poro Sõo Paulo o sr. nO) de São Paulo, sr, MariO Tavorc" I

.

(19) d L" I prendeu no campá do Vasco da Ga-f
. .

deZE.nn'\fC o Corren I e mes:m" erras ptlmas. ; vcspqrtillo que ha uma corrente do p, Hugo 80rg1l;, tendo conferenciado lon- Nada porém está dcc;c:ido ainda. A'I 1 À I f'
, , t' ma perigosa quadrilha da ladrões deO I Cl

.

I d' . ,o. - _unta L1nClQnora a par fr fA deciofo c.·õO do general Lucius l),
. genera

. ey cocu ou as
.

espe'sas ·T. B. que pretende inleptrar um mon gomente com o SL Getulio Vargas, '(",são· que parece mois verdadeiro rl)-, .' _ I automoveis e conhecidos desordeiros.
. '.]05 consumidores anglo-americanos 1'0-

.

M
"

r:. I'
., �'" cio dia vl"te 120) dn corrente mes, des_

foi dato de segurança contra a decisão Rio, 10 ( eridiorial) - Informa-se vdl1 Que "etu 10 QPolOrn a ConulQa,u- I , '. • .., Os ladrões agiam de preferencia nos
ra (1 olimentocã da populac- d d Ad d IJ (lobroda cm (·uns tmmas, constlhudas

- o .00 os !Jas de T
.. S. E. que cassou· o registro da (lU!" (I sr. Getulio Vargas. possivelmen- ra amof e {mos. ;' I ocasiões dos jogos de futehól no [5-

-- ---
-- �0m.ú seg�e.: .

. � I fodio do Vasco, Ontem por exem-
e 1 - I nmelra Turma. Membro ef_-

.
. .

•
M I r' pIo, e'mquanto realizava-se o jogotí,,� - Dr, Lur! de Freitas era; "5-

•

. •. . • Flunllilense X Seleção Carioca, roU-
c,",ltnadoms - Vlt..nno Brago, como

Bombaim, 'lO iAP I - Comunicado r�c,ctério " Nestor Heusi, 1 baram os Torap1os varias corras, indu

H', d BI
ofidol informa que 12 pessoas foram 1-- bi - Segunda turma: - Membro' si�(.- do Coronel Orsini. Coriolano, pre

omenag'em . e
.

U f!!lII
mortas c 125 ferida, nos hes co.d1;-1 efc·lÍ""- Or Oswaldo Neves EspiA-: sic!el1fe do FID�engO, Entre os' me�
tos coml!nois

.
.registrados nas vItimas ú':G; E5crutinedorcs _ Frederico Luiz bras da quadrilha presos pela polo-

24 horas. Acrescenta a comunicad'l A!Jc;\lsto Thieme, C0mo secretario, e Dr � cia, figura !:smeraldó Fl!rnandcs, I:H!-

'E
.

S q�;" nove dos,. mortos e trinta e doi> Lui, NCJvarro Stob:, i br de varios crImes de morte no· Es-

men·au ao· xmo rim feridos foram .vitimados c�m armo 20. Fomm, nomeados suplentes de; todo do Rio e foragido �a policia ..

. II} {:'onco, As Desordaos aumentaram de escrutinadores os HS. Dr. Reinêl!do

1-Dr. Nereu Ram'Os-.. Ivuto dep�is -

que bi-cominhões pr:wo- Schmithauscn e Roberto' Bajer. COWFERENCfARAM COM. O TI-
..." cmam aCldcnt�s durante IImll cenmo- 3" _ Foi d'35ignoc'o para servif co-

�

.,ia, funebre matando trc� pessoas e
mr; secretário gero! do Junta amem-I. _

lUtAR. DA JUSTiÇA

I
f�rmJo 50 outros. br,) efetivo Pr. L,uiz Freitas Melro. ,. •I 'lo. - A Junto funcionará em to., 'Rlf), "TO' {Meridional) � Canferen.

1--
--- --_._� �-�

I
.',:s os dios IItei" d... s hove ás doze ho- � dllfClm demafadamente com o Minis

oferecido
. _

f{I:; é das cat<lrxc ós 'dezessefl! horas,; tf& ãa .Justi!:<'I ti sr. Temisfodes Co·

I Nlt�GUEM PO'DE SAH1: menos (lOS �abad"s, dicr !lm que os: vdrcãnti, 'proc:�radar géraT da 'Rep�!-Gremio Es-. A' RUA '-:--�l
tl'�ba'llOs serão encerrados ás do%e' no- '!i1ica é'o sr. Abreu, que funciona co-portivo Olímpico - SacieCicde Recreativa lpiranga - Guaraní ' I"

.

['
Bombaim, 1Q tUPi - Novas âCSOf- C�, lt1lo-procuradar CId-hoc 110 processo CO"F. C. -.Aimoré F. C. - Tabajoras Tenjs Club. . .

oens 'de. cafllte,r religiosa irro.mperan: D<õo1)', &. põ�so'do �esta -cidade' de",' f (C:' o 'Pdrli'ido Conim.ista do Brasil.Em seguida reeeberá S. ócio. os l:umprimentos da pOP,uloçiín ' ,., b .

em vorras distritos da I>om GIm, '[or- 13kmcntiu, !lOS oito dias do mês de JIl: 'Depois !) Ministro recebeu a. yjsita do
12,00 bs - Almoço oferecido pelo diretório local do P. S. D.. ,nrnd(l nacessaria o prodomação 'do r.eiro de mil now•.:entos é quarenta elsr. !J'osi Pereira Úra, ''5ecr�fario daiS,oO bs - jogo oficial do campeona to da �. B. [). no .estadio do G. E. • Ih ,.. ." 30

'

toque oe reco ef. �ntre aS o, 110- seTe, ' I Presldellcia ãa Republica, com quementre os Clubs Palmeiras, � Olímpico� ,

6 d h
- •

mi' "'''CÁ''' "'ITNO
'v -i"' .

-l'
.

�"'
...S"�ied(!de "Carlos

ra�' e os a mon o, nmgue po- 'V;J

.. ".:.L;._ A ,:,"._,_·�:::I.. 1ll.llnt..�_�,ambem _

u(!morada conferen�
"... ,,,- de Sair 6 filO nos bairros o�i"ginM.

�. ". " 'j' .'

,..fe�!aeJlte " � .'

€:IIJ .. ��,� ,

terra,
, ..

pa-OXI-
4:iO.

IDO

rotesto o
contr-aa a terna -

;:,lRGÁO DOS DIÁRIOS ASSOC!ADO�

rus
o Se"!'da rea!ii!:OU, "� dio 31, .sua 'Compadecer os leitores brasileiros", pios que atsl!torem contt!!, a liberda.- mlltÍl:a digna e ci altura da civili:mçií�lll�!m!! Se5SQO do 0110, t�ndo eomaprll-! Sr. Presidente, espero receber o "11!wr 'de !lIimc!na.

.

ocidental? Seria uma nota velada e

<:ido apenas doze representuntes, inoo'j Times" paro verificar se esses afirma- J Minha, voz sempre se levcntou para dsicrctc, sem aquela
.

Iin9uagem
t, ..." por que o matéria de. Ordem' do çôas 'são veridicas. No entonto, como dclendcr essa liberdade, inclusive pare parece ter retrocedido 005 tempos bar-
Dia não poude ser. V()tQd�' por falto Sou nominalmente citado e, a titula' o' Partido Comunista, e, no entanto, sr , bOlOS, daqueles que desprezem o
de de nota. pr.avia ...::. devendo ser retira-

.. I Presidente, aí estÓ o ·troco que' rece- mede do. espirita,
�flS todas ,as palavras qUe cu disser se j bemos: a. calunio: e a intrigo. Sr. 'Presidente, a atuacão do

porventura for fal�o li publicação - Aliás, sobre o ultimo episodio ocor- embaixador. S�ritz na Brasil faz
milton Nogueira, do U'; D.· 1'1" do Dis-. não posso deixar de comentar esse te-; rido recentemen'te,' do qual esperamos que s , ex. não sec] considerado

t�jtQ Federal, respectivamente, sorbe a

I
legramo. .

. I'ainda a nita decisiva do ltamaratí _:_ "persenc grata" em nossa terra,
figura do jornQfista Se1sonio' de Sou. . que .está tardando' c contra tal re- meu nome particular e' no dos demo-
zr, 1,6 dias falecido, e sobr� a cam- Se verdadeiro o nubliccção demons- I'

tardamento quero Ievnntcr aqui meu sinceros do I!:rasil, !favro ive-
h '1 r

pan a de difamação contra. a Brasif, tro que o embaixada' sovietico no Rio I' veemente protesto, pois se trota de protesto contra a sua ação in-
cuc "em send f't ..

I
I d J

..

t' f �

bl' d
.

-,

.
CiG e. a 00 exteroor pe os e nnerro represente, apenas: mais lima. 50 IS açoo pu ice _. a nota a terna e contra o sua açao externa,

scvíeticos
.

I d b·· "

d b' d
.

� I d d
.

,

_. , '.. um� esses ases ,nternaClOnOIS e co-
em alxa o russo representa. um 'echin- ca unia" o os n05"IIS instltuiçêes, corno

.

; jlu",o, de desagregaçõo que se estn- colhe e uma ofe�sa á �ignidade do estamos. verificando por este telegrao

f EXPED! ENTE
' -

.

J'
belecem em todos as países com .que povo do nossa terra.

," ·---�·---I procura entrar em
"

contado. Os fo- Todos conhecem .sr. presidente,
Do expedIente ccnstou. dentre outros' tos que' verificamos depois que entra- a(weTe incidente famentavel de Mos- E' o Qeplo que dirijo os. ex. osr ,

assuntos, os seguintes oficios do. Ca- t mos em relações dilpomcficos com a cou. Admítam�s que o nosso represen- ministro das Relações Exteriores, para
�Iora dos D

'

t 'd P' • � R' -'
.

h I h'ô I d d'.

epu a os: roposlçao n , 22 USSIO' soo estes: a compon a contra 'ente ten a SI o cu pa o nesse QCOJ1- qUe nos ,ê uma .respcsro decisiva, um

::� 'm�, �_. criterio pa�:1, os vencimen-l o Brasil; c���a .05 poderes publicos, tccimento, aliás, sua culpabilidade ain· esclarecimento sobre este caso,
. .�. J�,zes e dos mmlstros dos' Tri- contra il 9ptnlao livre e contra nS par- do nõo' foi demonsfrada. Mas admi- qlionto, a ultima polovrér, dado pelo sr.

ounalS, dIspõe sobre a. Criação do· Tri. amentares que estarão sempre t'qui, tamos que tenha existido, qual feria embaixador dll RRus�ia, atent acontra
'unal Federal de RecursoS e .óó oufras paro �ef�nder a integridade 40 j>atria lido: o ação de um gavernó que dis- o nosso dignidde. (muito bem;
)fov,dêncios; prepos'ção n, 23 que ta- e ,para combater todos aqueles prind- pusesse de uma representação dipl�- I bem)".
,era normas poro " execução da § 20.1

.
.

J" artigo 15 da Constituição, napar-' ,

'�ca::�:r��;:i�::Sd:o:�:%iY�:ne:ol�u���
I

ReCUp6'
,

·raç/ aflitf:1Olorfados e produ>:idos no país, prODO-
-

_

,ição n. 24 que transfere poro o Te-
,

:o�ro Nacional po�te das emissões fei-I •

a, poro atender oz operocões do Cor· ENTREGA, HOJE" AO CONTROl.t
'�iro d� Redescontos do ll���a do Br" _ I"I medIante resgate de debitas óo Te- I

'Ouro N<!ciollaf do· oB'TI!:o dô Brasil' e I
.

..., I>Indo a proposiçõo n. 25', :·,qlle outo-,';za o Poder 'Executivo' o abrir um

:rédito especial de' Cr$ 26.100,00, pam; PARIS _ (P(}r Ann. ,Stringcr, cor-

'rosseguimento do t
.
Te· rc�opndente d United Préss)

Direton Honorato Tornetin
llLUMENAU - SANTA CATAR!NA j'J>}]

PARA GARANTIR
O ELEITORADO

VISITOU O KREMLIN O GAL.

MONTGOMERY
iNICiOU·SE HOJE

O JULGAMENTO
Jaôo Pessoa, 10 (Meridiow!l) O

Moscou, 10 lU!') - O Marechal Juia de Direito de Loqôo Grande occ- í

Montga,!,ery vi�itou hoje o Kremlin,
I ba de pedir (la Tribunal Eleitora! a

Dcchou, 10 W?; - lnicicu-se ho-

[e o julgamento ée vinte e dois fun-

tendo feito' uma expfencção estrate

gicá e tatico que empregou na bu
. t<:)ho de EI Alarnein, quando derrc-

taI hordas nazi - fascistas.

remessa de 20 soldados do exercito

afim de gorantir o eleitorado daque
le municipio no pleito de 19 de cjnei
ro.

cionnrios da policia ncz isto, acusados

de terem ordenado ou tomado parte
I!') mcssccre de aviadores descrmcdos

., 1
t norte-cmericcnos .

.: .

c
O motuti- llrosil. Acrescentta o orina! que o

no "O Radical", em suo edição de formula legal IS que. (I Superior Tri-

----------- --.....;.-----c:1 hoje 'o,informo qUe nos meios dignos de bunal Eeleitoro!, jugando a questõo

a Ie'',..mNa·.
"".. .r�1a-.. "".

::' ,::;;;:'-::
I
�::, '�o:::o:;. P'''�d:,,:;;d::':'d�C:

.. Comunista do n'J adianto /que correm 'rumores
q:J:."! .;.-;,cssc.

I ex:cuçãoIIC!ro.

providencia scrã postn em r

gnfes do pleito de 19 de ia-I

iii

econom;ca
NO SETOR B.RITAN!CO DE OCU p:�:Ã�:,�OVI:::::::· ::T��S,' em 1950

n decisiio unilqlcr"j II T II QUE S

citando
.

m�didas dos

no
00 "IZVESTlÁ"

do N o

ele;IfiJmO procedente til.! Londres,

riforio com a França. Esse <:ant·inge.l1te
foi .hoje 'reforçado pelo policia militar

francesa, com ordens poro .fa:z:er fogo
" elo representante

i� \_
"'Sr, presidente, os

,ublicam o seguinte

�ondres, 30' ruP) -'

,contrlJ quQlquer alemão que afrOvósse

a fronteiro: sem autorização do 90-

verno militar francês .

qll"f>m interessar p�ssa, que, em reu

,;iõo reali�ada no dia "it� do corren

h mós, no edificio cio Farum, desta
I '

cic'ade, no Sola do JIHí, Jocol designa-

O"hll, mos

:'unilateral", encontrou d�smentido llm

n�Yos afirmacães de que Couve cie Mur I o
. b 'd 1550" l' I"'.

... z ras, no .ase e CO,_OfIOS ( lar las
.vilk inFormou o Conselho de Ministros '.

d t '97 'Ih- d d'.
. en· aprl'lXlmo Ol11i:ln e mI oes e 0-

d� Exterior, em Nova Iorque, da inteR I
.

ores anuais, se o comercio e'xterno não.

çõo da, França'. A pYoposito, "Le '

for desenvolvido, Acrescentou o vicéc
Moride�' cnegou a dizer que de quol- ,

goyernodor militar americano que as

duas 'patenciaj a liodos deverão gastar
600 milhões de dolares paro o alimen
tação dos alemães, 1)0 ano fiscal de
1948,

candidatura Hugo Ilorghi. f'il na proxÍma sefano seguirá para o

Rio, 10 (MeridionaH - Seguiu on· R;" Grande do Sul,
DOZE MORTOS E J25 FERIDOS

_.

Dnmingo. 12 de janeiro de '1947

10 horas - Recepção no diyisa: cio perímetro urb!!!!o da cidade,
10,30 hs - Cock-tail na séde social do Clube· NOlltic(l América,

pelos dubs desp(}rtivos filiados ó L: B. O,

Club Nautico Améri<;:B pclmeiros Esporte Cluh

A CARTA PASTORAL. DO ARCE

BISPO GOIANO

Goicnio, 10 ·,!MeridionalJ - O Ar

cebispo Metropolitan[l Manoel Gome. is
Oiiveiro, em corta pcstorcl dirgido eos

católicos de Goiás, condenou (]. Par-
ric;o Comunista e tnn tos outros que
não resepitnm o concieneia cristã -do
peva brasileiro, (j prelado goiano fer
t:n:a enérgica odvtrtencio !lOS .filSs pc-

A
.,< .�.

INTROMISSÃO· RUSSA 50'

PODE PROVOCAR DISCOR!!!;&' .

ROUBAVAM AUTOMOVEIS

DURANTE OS JOGOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lho e parquet oferece os serviços de aplicação de Neocid liquido
-

em suo

Clinico em geral - Tratamento pe- residencia. Limpeza completa da cá cosa, com afastamento dos moveis' e

los Oondas Ultra-Curtos tratamento dos paredes e tétos com o NEOCID líquida. Consulte sem com-

promisso a rua São Pculo . n. 10 ou telefone 1435. .;i:
Consultoria: - Travessa 4 de Fave-� �

reiro -, Predio Peiter
------------�---------------

to) de veiculas a motor, sendo, auto-

:l�::�tc:a:in:o:O;arm;:o���et;o edOc:::� AUx)'II'aJOra PreJI··a·l' S' " A' :;:::·o:�:a,P::::r::.tosOi�d�en;::e_�: 1
rente mês até 'o dia 31 do mesmo

" . U U. .' ,; 'I nos mêses.' de fevereiro e março, ccres

mês. Findo êstc prazo, oS infrcto-.
.'.

çidos da 1T1U1!a de 20%. Terminados
rcs pagarão o mult; regulamento r .

I
. , '05 prexos ac;ima mencionadas s

-

Do 'dia' 10 de Joneiro correnç;;: �." monte, serão pagos em' nosso escritô-
'

.
_

, ,_ I, eroo.

Blumcnnu, 8 de janeiro de 1947.
rio, á Rua Quinze de Novembro n . 214, os juros do 20. semestre -de 1946 sôbre extraídlls. certidões

_
para a devida co-

as LETRAS SIPOTECA'RIAS DA AUXILIADORA PR'EOIAL S. A., a sciber:: brança .executiv!l.

� Cr$ 8,00 sôbro .es dos 50. ó 100. emissões; Cr$ 20,00 sobre as do valor Diretoria da f.ol<cnda Municipal de
. nominal de Cr$ 500,00, dos 110. á 510. emissões; Cr$ 40,00 sôbre as do Blulllenau; em 2 de .-janeiro de 1947.

---�i' lor nominal de Cr$ 1.000,00, das l Ie . á 560. emissões. ALFREDO KAESTNER
, Blumenau, 2 de Janeiro de 1947.

I SOCIEDADE COMERCIAL UVONIUS LTDA.

Correspondentes da Auxiliadora Predial S. A.

i
Ilme motocicleta de lllZ H. P·I----------;.,...----------'--'

ferca "Sacks". �
Prece de ocesião . Trotor com o,sr Willy Keutz, na 'Cio. Salinger, te

ldone 1359.

r

, ED TAL '

"',� ! 1
_-J i I r elo prescn te edital, convido o to-I

Propriedade d:; 5. �/\. '�;;�. !·',,:'{�,,":".C" f f�,-,� 0'3 5:lI'5. possuidores de Portes de
�

Diretor g'r(;:;i:::L::n:;-'�: };,J�: Ci�'1 C-=T�;'�3 ! Coj'J'";!lJ3 de caço ou desporto, a com-

Diretor Ge:-ci'!:·'3.: i-l(��o:'r::tc T_:,:·.i.c:;:� t rrJ:'c;:c;-cm Ó esta fiscalização Regio-
I nG� de Armes e �Auniçõc!;, afim-de

C"� 90,�J I r�'lGf;da�em 05 seus r�spccti'!.os �ortes,
t::>'; ::-(J,UD i

o:H'on;'c o corrente mes de Janeiro do

Cr�; �G/�D i ena em curso.

Cr� 0[;,50 i o::; que residirem nOS munrctpios de

l'>_ ..

' �,_� I �ndoiai_. � Timb;ó, poderão faze-lo por

Redação c Oficincs: i!.uo S. 9 cuto, L_�';.I tlii;"(_rme\.ho das recoe+ivcs Delegacias

Admird�rrüç50: �..uo 15 d..:; r.::::yümb!'c � G� Policia.

64Z, predio !NC0 1$,;;].) I 20. Região de Armes e Munições,
Telefone: 10;r2 - CGb'�c. PasteL 3J

. em r.numenau1 Z de janeiro de 1947.

REPRESENTA:'iTES: I AMARO PA SILVA PACHECO
I

;;;;;�:;�a �;;�::; I
f- ------

Dr. Camara
ASSIt�ATU�A:;:

VENDE-SE

Oopuçõcs l. Doenças de Senheras

ESPECIALISTA

Anue] ....

Scrnc,�rc ..

Trimestre ..

N. Avulso ....

Operações nos Hospitais

-----� ----- ----- -----

No Rio; - 'S2r'!!\<�[S (e

PraÇa G€iuHo VG�'2f".l�,

fiscal Regional
EDITAL

De ordem do Sr. Delegado Regia-
ec

nol de Policia, levo 00 conhecimento

dos Senhores interessados, que acha-

S" cbcrto a prazo paro emplocamen-

Em S. Pcu!o:

• RiW 7

Cevital id.

ABILlO DE OLIVEIRAReservo .

A�;:�{J:::�;c-,'.
. . .. 30.000.000,00

ilflt'aoQ§1'1 íurttell.' Escrivão

A.oCtt
Ruo 15 de

/-';;":'" n
-, �.� .;'

505 Sd:rodo - Caixa Postal Nr. 79

Dr. l\r:f;c�ü rte (>?'-7:;:-�iH.\ comm:d:::a 00$ seus clientes a instalaçõn de

C0i13ui�'''owin n1c��:CQ Ú n�:;j !5 de i\.kvcmbro Nr. 10-13 - ao lodo da

Fnrmocie

�ÊnéIDA SfNTETlcO
Ce

I( IAsa Oi D. p. T.
!!YIIA "IIUAS. PIOL�fl9,
Pl!I!.CEltlJoJOa. éJ!:.

Prugas, Piolhos, Percevejos e outros Insetos

Ao contrár10 cle toclC\:3 os insetici
das cOl1h.ecidosll I�EOCID não fulmi
Da o inseto no rBOlnento da aplicação.
O efeito nlortal se: Dl'oduz nor éon
tüttl no momento el11 que 'ó inseto
pass3 por c�.:1a de um", c8mada dG
l>l"EOCID.
Mas é tão segurD� positi�v"'o e dura
douro êsse eL-::ita q11e oa.s·i:a o inse
to tocar nUl.na câr�jüda de _r·IEOCID
por poucos ffi�nutn3 para estar 11're
medié:1Veh��ç:)(,e cünzi'"3naà0 à e�tir:."'ªO.
Alérrl dis��o [-a C2.:"f:.::-:J:l d2 I':E()(:ID
p-271H.Ci!.::<:C '<;:D�f:�.� :-:�ra inseto3, por
vá.."ias se�11rt=él5�

CI Á latinha pulverizadora
d.8 NEOGID facilita o trata

mento de camas. móveU,
assoalhados. anCÜJ ai p1fi.
gas proUferam.

e NEOGID extermina pul
gas e outros parasitos em

roupas ponéo' Il�adas. ,a,.

peles, e rir� eficienll por
muitas senzan09.

e 05 animais doméstico.
fulo s[-'h:.enle sofrC111 ,lo.'r pa
rasitos.mas aindll os lran...f...

mi/f.'Jfi,o O trolumento com

1\'f:OCID acafw com estfJ.8

prutlu.s. pgr rnuito tempo.

�=::::,:;O=:i'"" ,_,::::.---::-o".. ;-::....-=-,.__ -

__ . "}::.----...,--_ . .., "'"' .-�o:o,..."'""-""==�=_""""��"""""""'" _'��"O.-","""",,""��=o.<ol�_............
,

--'

'�=-�--�--------------------------_.-�------��_-----------

rediaIS.A.'
do fundD� rc�lizacla em 31 de dezembro de 1946,
de Porto Alcgf�:

DIumtnon.

XHmneuou,
2.000,00
18.000,00

Antig.
Pontos

parte

porte

3.732,90
rt I\UO

4l':G _._ ,C...,: L;�; 1_00I:{ :!_i.:i 7.500,00 Antig.

.:.;/]5" ,L:�; ...)." .,,;�/-. �!:�b-:il'. -�;'f

4-!'} --- :r}-_;;t1
�aldo 3.000,00

10.000,00
10.000,00
S.OaO,DO
::I 000,00
3.500,00

; .. �;"Jgun(;
,

U:íg:mn

f: i lf:1il_;DOU

Pontos

Sorteio

jqr"Hj!fi.i
Pí;tl')- UlJlt}�. f)fJYta

10.500;(10
500,00

Pontos

�oJtlo

rfr:Hte
4.500,00
" 000,00
5.000,00
10_000,00
5.000,00

Pontos

Sorteio
Blu'lH:I1'l1l

IlJ"m�na!i "pm!c

8 634,90
. ..,..,� ..

.1 k <, �� rV(n�liVS

�,iç'}�r1�:r4�� '714.

c,<"; li. 059. 'iOO,OO Ó 713 pfe>temistas
LTDA., C, ,rri05pondentes

Já existe em Blumenou o servico Neocic1, por processo 'moderno c

porelhamenta eficiente com boinbo ele;tfca..

. AUGUSTO W. BERNDT, com petente encerador e lustrador de soa.

Praça-
Com o presente comunico, ao publico em, geral, que. nesta, data' ven-

di o meu estabelecimento
"CAR E' fINGUIM", "'l"-��,�:�iI

ser. Woldemar ,�tarke, qUe, continucré o mesmo ramo.

Blumenau, 31· de dezembro de 1946.
ORLÁNDO SOARES

Dr. Fausto Qra_sil
MEDICO

Ex-Pediatra - E-Clínico - e E-Assistente de Cirurgia do Hcspitcl San
to Terezínha, de Erechim (Rio Grande do Sul)

DOENÇAS CRIANÇASDE

•
.

�
Clínica 'Geral Cirurgia

t:OtIsu'�: D6s I is 12 e

. -Dôs 14 às 17 hores,
cioNsut.�: - T� li Ih F�vefciro, 00 lodo

......��4!n5e).
das oficinas

MBI
I

cu. NACIONAL D� SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. .Almirante Barroso

Age�!; nó Estado de Santa CaloriM:

JOJ.OPORTO

SI

Rua 15 de 'No-,embro, 1371

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES

Responsabilidade Civil Omnibus

(Transeuntft" Transportados)

\

f
u Otima oportunidade

Vende�se um terreno á Rua Almirante Barroso com mim 5000 mtr2.
Preço de, ocasião. Informações: E. Krlaesel no Fabrica de Chapéus .Nel-
so S. A .•

IIKarmann
CIRURGIÃO-DENTISTA

Elpecialidade fim Radiografia dentlÍrios para qualquer exame médi""
Rua Brusqlle �n. ..... _ -Tslefone '1203

, .

CUW!CA M�DICA
Dr. RUbens Walbach

CORAÇÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"fNOS' - RINS
REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X -. ElFrIU).

CARDIOGRAFIA
'.

ClIIIRtIn " Plm4tncío:

.

I .

. Drs.
NICOLAtT SEVERINO DE OLI'VEIRA

COHStl

Empres,.,.· Comercial
, ,

�
o

R. Grossenbacher S.' A..-" �. <.
,

�
, -

Rua 15 de Caixa. 15 Blumenau
OFERECEMOS:- , Artigos ·:comova (escos: - Confetis- -- Serpcntios e Mos

caras.-

COMPRAMOS:- Cera ds abelha, qualquer ,quantidade.

- ..........__ ._

I e

AL'f'AMJRO s. DIAS
",::'dvoglldos

Escritório: R. 'l'r���o 14 - 2° andar
Residencias: Hua Alvaro Calvalh!1, 66 e 53

FLORIANO'POLIE;

�- ___,. ---o �

VENDE-SE
Uma m<lquinll "Remingtoll;' em perfeito estado. - Rua -15 de Novembro

1371 - Agencia. COI.UMllIA.
__.l __�._ '_�'

.

__ �.,.. __ ._...__.._!It.._oillll .

-

Dr. Ayres
.

G'ônçàlves
ADVOGADO

Rua 15 de NovembrQ nO 4.1.
3 motores a oleo crú 'e 1 alter nedor,

2° andar - Sala 1
to estado, sendo:

I

idem M.W.M.-original de 10 HP

EDI TAl_ de. lO HP
IIidem Deutz legitimo

alternador A.S,f:A. de 7,5 KVA "

De ordem do sr. Prefeito, torno pú-

I blico que 110 mês de janeiro se arre

cado nas tesourarias do séde c in

tendências '-distritais :0 imposto de Ii-'I c:-.....:;po�I��"""''""OII!I.._'"''"'.,..

cenço sôbre automoveis e caminhões,
refere'nte 00- �xercicio de' 1947 •

Os contribuintes, que não' satisfi-

FABRICA DE GAITAS uALFRE Dó HERING" S. A.

, -

Jcícs em ouro. e prata - alianças � oculos pU sol _

presenfàs - despertadonis·
Relógios desde Cr$ 140,00
Consertos de [eles, .despertadores e r�logioJ

serviço rápido, e �Qrantido

o U R I V E· S AI R I A W I L L E R O I N G

1340

OINE BUSGH
HOJE A'S 8,15 de noite J
IRENE DUNHE - ALEXANDER KNOX e CHARLES COBURN em

"PASSARAM-SE OS ANOS"
A mais encantadora de todos 01 comédias, produzida pelos 'mesmos

diretores de "A Noite Sonhamos"! 'e -.

Quando uma mulher passo dos 2 I, ha tres coisas sobre as quais era
não gosto de falar.'•. a sua idode ••• 05 seus sonhos e esperanças .. , e os

seus truques para conquistar o cora ;õa dos homens ......
Só mesmo o diabo poderio in ventar uma historio tão diferente e

divertida! .

Acomp. Compf: Nocional, snort americano e Fax Jornal. Preços de
costume.

DOMINGO ás 9,30 do manhã

O� Tres Mosqueteiros no eJllpoJgonte movlmentedo "far-west"
"CAMINHO BLOQUEAOO"

Aventuras! Lutas sensacionais! Arnod Heroismo!
Acomp; Compl. Nacional - desenho - sort e

"O MONSTRO E O GORILA"

Ruo São Paulo
a SER�E

Preços de costume.

DOMINGO ás 2 horas e ás ,15

IOOROTHY
LAMOUR - EDDIE BRACKEN - GIL LAMB em·

-,
"A FAVORITA DOS DEUSES"

�
", .", Um .. �erd,adgiro. :carnllvol,_de_ a!egria,. de_to{cs, _de amor,.',d��cançõ�.••

e de so,(ogI1S, numa ilho de pra:z:eres e num mar de, gor9'llhadas-!
Um sedutor 'roIMnce-colorida}- musical,. ouientic(, sucessor de "A Prin

ceza da Selva"!
A pelicula que desperta a vontade e o pro%er de aproveitar o vida r
Acomp. Comp). Noc. e Metro Jornal.

N. B.: - A sessão das 2 terminará a tempD dos espectadores assistirem
'0 s�nsacionol jogo de futebol.

�."i"4:1m="""'.",,,,,.,-,,,,SJii-W"·�;4íiIll"��", -....,.......-�,

Bar bem movimentado.
Itoupava SêcQ - Artur

Câ Faculdades de Viena, Auitria e Ri� de Ja�eirol'.

CirÍlrgião�clíe'fe do HosPital Santo Cotarinà
·Alta ciru�gia,. aperaç�o. do bodo, estomago, vias biliares, utéroietc. _-:: N.euroClrurgla. Moles.tlas de . senhor.as., Cirurgia-pfastica-

., _.
"

�. -·-c __

CoMlffttu 1i0 �: .. " _ 17 e ftS 1'$ os J1 ftorn·
BLUMfNAU: - "Hospitol Santo Catori...:". __

•

- 5
A INDUSTRIA DECARTONAGEM .REINHOLD OSrE

(INDUSTRIA D E CARTONAGEM E ARTEFATOS DE PAPE!; "OSTE S/A")

{em org<Ínizaéão �'" ':r,r' ','
"'.....

'

• ..: j
I

20 moços de maior e menor idode.preciso com urgencia oté

ror cam a Gerencio, - Alãmedo Rio Bran'�a S/N� .. '

�-=> --------

,r.·'Jr.�·-r,<....e'�-:;!�.-'�'1lP7'V��."'it'':!:r::��;-:--. o

·':';:--::E��.• .._,__.,.... r�r.��":l"II!o--- � ,�,.,..�
.0, . ;__o.

Revigo,-e .�. organismo co
,

�
._ I

.o fortificante

PUA p6r o orlanismo em ordem
" ,� conser;uir saMe e bem abro

alo h4 C:OII;O Nutrllf Fetto com
6tl!noa dementos. J"érigOl'antell, '::"oIIIIIlI!IIIlIIIIII�"'--"'_...
lIlI1Itrli I o fortificante que .�
�eada para comb"ter II

� ... ·de.nutri�lIO.
..to _de adultOfl. "'como de
� lfall coaYale.«fltasO
lberi1 6 ....�.ci. .�

-----�-�--
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e Terrestres

levamos co conhecimento dos MSSO� estimados essinentes, que a iJar�-:

tir do corrente mês estamos procedendo a reforma c cobrança dos assina;"

turQ� para 1947, �ara c�io serviço encarregamos (I sr. EUGENIO LANG. �

,�

Ccmunlecmos, tambe.:n, que em virtude do crescente aumento dos';

peços 'de toda o mate ria prima, I:tem coma da mão de obro empregada na., .

. feitura do jornal, vimo-nos forçados o aumentar. o preço das assinaturas .pa·;.> ,-

ra Cr$ 90,00 anuàis e Cr$ 50,00 sémestrcis, -: j

Tendo.iem vista, porém, a grande irregularidade com que este jonl01"
circulou no ano passado, resolvemos, afim dos nossos antigos assinantes lião .

serem prejudicados, concedermos nos reformas dos ussincturas a l.íoniHca�ãa
de Cr$ 15,00 <pore os anuais c Or$ 10,00 nas semestrais.

.. Séde em Po��o :Alegrre -

'.1
j

I

I

�� ,....,,:;:;r"7�J'>......".

�:::A<:·?·;;�Es�� _:�
._�.............-,:....=-Z;c.,-c...'_'_ G-..p'_/;

fi Reservas: ces 9.780,,000,00

gur s

ransporfes'

Eu, abaixo assinado, declaro ao comércio em geral:que vendi fi

nha fábrica 'de sabão ESTRELA, sita fi rue Amazonas, 72 livred e d�sem.:

Diretoria:

DR. EDUARDO SECCO IR.
Blumcncu, 9 -de Janeiro de 1947.

-,- -- ----

1 - Para defender-se contra as grlp4ll!,
resfriados e tosses, use o Cogna.c de
Alcatrão Xavier.

:I _ O Cognac de Alcatrão Xavier é o

fmico medicamente existente com a

designação de Cognao de Alcatrão, por
quê é o üníco Cognae feito â base de
alcatrão que tem fórmula medicinal.

3 - A eficácia do Cognac de Alcatrão
Xavier resulta, pois, da sua fórmula que
reune valiosos elementos medlcirurls:

n) Poderosos a!'ejadores e forti
fi�D te. do. pulntõe�,. COlDQ O al
catrão e o bálsaeoo de tolú.

nas proximid�d�s de ltajaí com diversos edificics, terreno, Locomovel Lmn:: 2í1

P S, registro 40 mch. mensais. Infcrmoções Ko!vcloge & Cio. Üdo., quiloma
Iro 12, !tojaí ou L. Kclveluçe, Itoupcvo S�c(J, Ruo Acre.

b) UDt. grande calcificante ccuDe
• hipofosfito de eéteso,

e} Doi,. expeclorsntee corno a pe-.

lísala e o aic9.çús.
d) Um graDne calmante da_
como o Blu!ongú. #

� - O legitimo Oognae de Alentrãe
Xavle-r só é vendido, portanto, em rsr;

,.
máeína e drogarlllB, porquê - não ..

esqueça - é remédio e como tl!l Dão

<:pode ser vendl!lo em outros lugsr$ll.

Escola Tecnica de Ccmerf:io
Remingt6D d� Parso.á

I
(EX-FACULDADE DE COMÉRCIO DO Í'ÀRANÁ}

FlSCALlZADA PELO GOVERNO FEDERAL
- /l.UQ Comendodor Aroú]o no. 176 - Fone 1192 - Curitiba ••

Diretor: Dr. LUIZ ANIB/',L CALDERARI
. INTERN;\TO SEMI-EXTER;--tATO e It'HERNATO

CURSOS: Admissão - Cucrdo-Livros - Auxiliar de Administraçêio
- Dotilogrqfio e Estenoçrofíc

Aulas DiURNAS E NOTURN.AS, poro ambos 05 sexos

Aulas avulsos de D@fi!o')rofio e ESienQgFJfia
Peçam prospectos -_._........I

VENDE ç SE

!leiu movlmentode e otimamente instalado negocio á rua 15 de

vembro. Melhores informuçêcs serão prestados aos interessados na "CflCISA"

,----��-- ---------------------------------- Ind.ustria e Come
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a ir} '" Rua 15 de Novembro, 1050 1091

01ticlna Mecan:lca ",

Lubrificação,; gencla
FEDERAL
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dos c'illDínbões

r:"d. Tdeyr. "MOLMAN" Telefo I1C 1012 e 1297 - Caixa Postal, 34 I -

Peç;JS e. c,essoríos pa.rt:u AutoDloveis

Mê6quinas e Ferragens eDl geral
OJeos para motores IIVoedol1l e industriais 1I1;colll

BluDlenau

�;Ca�ª Matriz em FI�l'ianopolis

Ferra!;Ii!ú!H;)1) ]:'�tmeSi1�� Oi�o,,' Lcuças esmaltadal, Maquinas" -AttigC!f ia�
Dit&)U"t��Sl �1@(';()� C��umbo, Lubrificantes, Ferro ·em barras, � ço.

.
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rn n�llnflo_ 1 uu S. A.ITecelagemKUBhnriGhSl.�Blumeuan
Tornamos público· que os potta<lores'-dos Debentures : referentes ao .sc

gundo semestre de 1946, poderão receber 'alf ·mandar. receber opr ·intermédio : de

pessõcs ,Ie confiança, os juros, ápresentando o Ccupon n. fI.
Ao mesmo tempo comunicamos qce em 31 de.',Dezembro ce -1946, .foram

sorteados as seguintes Debcnrures:

çõo (decinHl oirava1 ds G:6rcl" com

o Lei Elcitoril! em vigci, l1ilmeio o sr.

\Vcrner Eberhordt 1 f!ilf'ü '$2í"';tr como

lo. sccJ'ettli'ia. na- iira filCS>it P.crs dE:�

çpcs q�c se vao rcniizQr·_��n_{�ild ·19�;;:ic

Aviso

ludustria e Cumercio
Caí�a. pos�ill,�1169· Biumeoau ,. Santa Catarina' 'I'olefone 138S

.. ) (-

l! Efc!"it�rio à rua �ão Paulo, 225
São convidados os ccicnisros de Fébrka de Chapéus Nclsu S. A., a

compcrcccrcm ii j\5scmvi:.�iQ Geral OrúinúriG, o rcclieor-sc ri" dia 15 de' Fc ...

vcrclro de 19,t? és 9 h�)r:,sr na 5édc :'i}dül, Q Rua São P�ulo n . 86-92r afim de

lo.) Aprovação do íkl:ançD c tÍo_r:u:11c;;roJ !'(;kr�l1t"s (lO 6xsrccio de -1946.

20.) Edci:�ôo (L CL'n::d�;u FLcaL

36 - 59 - 69 - 124 - 200 - 223 -' 288 ";_'313 .,,;.,,; 318 - 320 -

lli-���-�-�-�-�-m��-�m-
531 - 541 - 583 - 587 - 6-12 _.;' 727 - 743 - 838 - 855 - 886 - 945.;

IAs mesmas poderão se� resgatadas em nosso escritório •.

Dlumenau, 31 de Dezembro dei "1946 ..

Fabrica das afamadas

C41nServas "

...
. ..

dclihcrorcm sôbrc !l s::guliüe .urdem t]o dia;

i�V[SU; - Ad::HH-:';C � c�:;;;:U:::i�':!D 2':1:'; s��lh�lf�S At;çiul!ist�::;f 05 docuntentu� a

� (IUt: St: Tef.::rs D Crf!;.:u �J9 clu Dt'cr8to-"!ei t,L 2.627, de 25 de .se ..

Blumcnsu; 1} de oj,l['iro ·de.: '1Çq�:.
.

.

�\.N7"Ot'J:0 .\1. C. D/� V�JGA· - D!!'8h:-'r-?rcsidcntc

TECELAGEM KUEBNRICH LA.

�I Diret�ria,
"

. .:.."_ �'::-.

de BADEl'lFURT Fundada em 1915

Chamamos a atençiio dos sr•. industriais,· QUE -NÃO' FOREM SINDiCÀ
USADOS, que .eles devem recolher a imposto sindical do c)(erci�jo de 1947 em

f{l�õr do C�.NFEOERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA, até' 31 do correnfe-I.files de Janeiro de '19947. '

,

'

..

..
0 �ecolhimento deverá ser' feito ao BanCD do Brasil,'atra!fés de guias que

I .. �ste, banco: for�ecerá. Nos .munidpios, ilnde não. houv_cr ag�n:ia do lIanco

d:l_. '

.
C'osll, o dIto Imposto podem -ser pago, tombem, por. IOtermedlo do - Bonco In-.
clustríc e Comercio de Santa Catarina S. A. ("INCO"). .

.

.

A CONFEDERAÇÃO.NACIONÁL PA INDUSTRIA

Secção Armarinho por atacado e deposito 'em
Rua São' Paulo,' 115' ltuupílva Seca

Loja lrárejo e�· �adenfnr:t,l .anexa ii. fabrita

Ojstri�utdores �

exclus!vos Em todo p Egtad.o de Santa C�tarina� dâs
.�:� ,. . .;.. lamtoJJs para barJJe 'Ir, :�de (ic'cOQ�aVD UPAL"

.

.' '.
,

.• ,.' . - .•,., ". .-""-'''-- " . .

" .<...
' ,.' - -

•

t. --JU;;--EL-E-ITÕ-::,-",,-.D7':-3�;�-Z-CrU;-;:'�-;";-i'D-d-c-l-!!-qi,- f'-"o-dc-'s.-lc-J-;á--o-m-.c-s-
DE BLUMEi'lAU _.- 5_ C.�.Tl_;-{:i'!:\ mn ·sr. Werner Ebcrho;cií, convoca-

Domingos M(!�l:d d·: Der:'", ,�h � c�mp(!recor 0$
_

7 horas do. dia
dente do me:" clé'tc.l'o! (!cr líla, ccc-: ]'i de Janeiro de 47 no Edifício

tr�h[l�hos e1eiforois.
5!umenol!; 3 de Jin1niro de 1947.
Domingos -Manuel. de ilOl'ba
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Enquanto em todo o Brasil e, especialmente, em Santa Catarina, o

povo de todos os recantos, ccclhe de braços. abertos e pleno de entusiasmo,
o visita do seu Ilustre filho, o Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente
do Repúblico, aqui em Blumenau, um pasquim que se di% amigo da povo blu
menauense, noticia tão honroso acontecimento com ataques grosseiros ó

personolidcdc inconfundível do nosso eminente conterrcneo que tão alto tem

elevado, para glória imorredoura de Santo Catarino, os conceitos de dignida-

de, de cultura, de capacidade e de valôr da gente cQta�in@nsll:.
Diante ae tanta vilania, fruta exclusivo do ódio e da poixõo politica

de cerlos irresponsaveis, o povo blumenauense saberá distinguir quais os seus

verdcdeiros amigos.

---�----���-----------------,

paraDeputadoEltadualAlfr·aclo Campos

Schead, virtuosa esposa

trio Schead, conteder

Gerais Cassio Medeiros.

diamente, apresentamos
ceres parãliens.
- Aniversariou-se' ante-ontem

·Ártmann.

tarinense
.
S, A,.

- Festejou na mesma data.· a seu

aniversario notaliciG, I) ojve" Jorgl: Ga
linni, funcionaria da firma Ilrosdocimo
(T Cio. I.:tda.

VIAJANTES

- Transcorre hoje Q efemirde na

talicia da exmo. sre . d. Carmelina

Kruscinski,. viuvo do sr. Miguer.. Krus
dnski c sogra do nosso particular cmi

go "r. Sebastião Cru", inspetor \�a,
Fazenda Estadual.

nesta

I'az, residente

Com a

faleceu onte-ontem nesta" cida
exma. sro., D, Elise Steinbach,

víuve do sr , Ernesto Stein�ch e pr..j)- ,

!lanifora dos srs , Felix e Erich .Stein
hach. fig�ros rpoeminentes �� cenario'
industrial desta comuna.

- Faleceu ante-ontem no,Hospital'
Sábac'o, 11 de Janeiro de 1947 NUMERO 815 Santa lscbel o sr. Fernando Buda",

-�-��������������������������������������··qa un�� 73 an� dc·�a�,. A"
ambos as familias enlutados, os

''::� condolencias.

N

tAO
proprios, II. saber: .

,I'ara

Poro
ParaDIA RIO

MATUTINO

VES,TIR BEM?
� ..

Alfaiataria Kellermann t

Rua 15 de Novembro, 981.

ompl eto sortimento em linhos,
caserarras, tlopicail, etc.
uactonats e estrangeiro.

Sem 11 r e N o v i d a d e 51

-----

r'sa � ___ - - --- ------'-��---�---

A nosso ihl5�óno Porrío es+ó cheia de lições, que apontam o propó
Sltn ,in Brasil rnonter, com os pO'JOS do novo mundo, uma politico sã de
<,!"p'1 ',!e e solidoriedcde fontlnental. Cultiva o nosso povo este sentimen

to, I' '" muito afeição, e grande é, por isto, o sua vontade de [conhecer 1�05-

50' vi .inhos, para, mel�or compreendê-los e melhor, portanto, servir aos pos-
tula;' oue conforrnam G nossa político externo.

A 9i ierrc, que vrmos de ossstir, trciuxe, certamente, radicais mudanças
no ::: -r-nr e 110 í11dofc dos povos.

Seria interesscn+e 'CG!111e::er alguns detalhes da vida do grande povo
amer. 1110, no que r_onrernem aos efeitos operados pela guerra, nos seus há
bitc- na Sl'O indol"" no ,.ua polco!oglo;� seria interessante, mesmo, saber até

nu" r J/ro r) omencono Con,!dera a amizade das povos vizinhos, sobretudo o

do F "IS", e se h:í reClprn-jrJnd,� no sentimento de admiração, que lhes de-

SClh9do,ps (j I" J ';nr. FfPcI VI. Srlnqelin, Diretor-Gerente do Compc
nh'í .- omercíol ��--hrori�rl de�t-'J nrocc, percorreu, em companhia do Sor .

I=pc'" i :pnng, D'r"é/of do] c'}tlh,,':Ic]o Fóbrico de Gaitas "Alfredo Hering" S.

A. ' %S Es+idcs cdodes e centros industriais elos Estados Unidosi da jAm�
ri -'I "t·Jort-?, bovendo tro+odo ·COIll impor tentes homens de negócio, G éle
, I�C : -Igimos, certue. (;e obter, 'J por dos suos impressões de ."viagem, olga
de "-I"res5iJnte sôbrc ':J pô; :O!clgll, o índole e o trabalho tíron deste mag-
j11f PCI':ri omenr-onn

. )
Int",II']6,.,.:;0 vi,'] c penetrante, comerciante ide alto est�fu, personoli

doel- -'" escol },;-·ly·cm.-1", -oriedorl,€ sagaz e culto, fomíliorizadol comIa idia
n ...""

- ,I·�s Fred St!n'leIU1 (1 ol+urn de satisfazer a nosso curiosidade, se pro

p"- �-.'II prn;:E'lrosam�ntp (1 pntregor-nos o ('f!e anotou sôbre o suo ida ó
9r�

-

.
- n·JCÔO do l-lor te, e;cj escr"ve�1 em linguagem cativante - o que VIU

-(.11cl�!',c2" o o'Je ,hennll. durante urna viagem de oito \';emanas otro

vL- sÓ; Est.)(los Unidos. Confrando-nos este lseu trabalho, Fred Stinçelin
'--'11' � 1.-:11/12 P'�t'J r::pncll bÕ(J - "Percorri vórios Estados e cidodes]. visitel ,m-
pr"" .' ��, emt«" indll,;trro'\ nn grande! Nação aliado," tratei com extroordl-
nlj- h',_\pipn, dr nF<Jócio e lhes posso 'dIzer, com fronnuezoj que ,me é oe-

'Oi
...

[\ 1',- nq,:!, P(il.CO nosso nd1(1n�ar iql1onto aos iurr.os politicas, eco\nômico5 e

f,,-- -

me,. OL1� \crnar:So cc Estados Unidos, depois desta guerra. Seria obra
d,p r- r,'lde foi�go Dor1er r�srrlld�r o uma pergunto qu.r:; encerro assunto prõ
pr'

.

�'r; e:.tucln dp um sndólogo, t�ma que só poderá ser respondído depois
dr' f, .""':-. ('Ifl(,� ,de, nbs'?rvnr�r) �(lm homens e r:ousos/ mas nôo é possivel a um

plv-�- r-00r oCCJ�'(,n!._,f, tl:-. I 'Iih: espaco de oito semanas chegar a um tlm,
'111" -!lro1i']p lítnl rrohkrnra l'1�qit,') comolicodo. O qlle lhes posso dor sõo
r,r:; nho,,", ;rp::-.p�s')rle- rle \{loQenc., re'']tar o que vi - nada mais.. Entre-
['Jr ' tpl1ho '1 lh,,� ldlnnl'lf n sl?guinte'

C'omn um povo modularmente or gani;:ado, febrifmenfe operoso, Q na

�'" -rei -1111" :<Jn1:nba, ape::::r ô"s atuais greves e dos dificuldades neste

pp'
I, "apôs-quprrn", recolutamenre poro frente e nodo o deterá. Aman

le r' oaz. C("11 n sentido elevado do liberdade, que cultuo como cond!çãa
dI"' I.

o am<?r; '-1i!"'I C!UI� lÓ alcançou um nível de progresso ímpar nO,'His
,r r ró] !-'.umnni0oc1e.,Y0; dias rrocEmos, lonc;:o os fundamentos de uma ci
c'li - �,() modele" poro os outros povos, cimentado no trabalho livre, na li.
vr.-

- -":<1rrÊn:ln; 'r,mporcda ,J..1mo ilJstiça igual para tados.
nllClnta é p:.;l'ko externo, lIào é preciso lhes dizer que os Yonkees

!'lI' -�1 'Im Sé'nt:l11en'o 'de verdadeiro amizade pelos brasileiros, em todo
['.- <'"ii aU5cultei� Os americonos sóo gretas 00 B(osi! pelo atitude, que

:cw- nesta Querrn. As nossos <:ousas estão sendo d,fundidos nos Estados
l:/l' 1

c desde a nosso múSiCo e o r§ hoje já (se procuro est'lIáor.i lá a nossa

I"y-

�atlsfei'05 com a converse GLle tiVE:mos com o illlsTre !'.Ócio do CQ�-
1''11' <, Cr}n1ercir:;1 Srhroder, deixGrllo·lo, poro não perttJrbá-lo por mais iem

nn I' , seu rrabalha, ,0 desta agrodovel convivencic este jornal se regoslia em

I!· I,-.eh Irni1'nlitir '1 .. p.',bl"" (1 "Oll]rio dr. V'ogens 'ons Estados UnidOS"
ri" ri ,:d ',\', Sln"lell!l, �' qual nlui cavalheirescamente nos !entregou.

ACORDEONS ITALIANOS
Nova: imoprtaçõo

tIO! com

FERIDAS,
ECZEMAS,
I NFLAMAÇOES,
C O C,. E I R A S
F R l/E I R A 5

ESP:1NHAS, ETC.

AVIÃO COM

BRASILEIRO

RELATOR!O DE VIAGEM

Há algumas semanos, que me en

contro novamente enu. ilumenau, . mi
nha terra, e, nêsse interim, tive tem-

A vôo, elo Rio de TOl1cira (!qui .ti-
des;porecem o rugida30-
desse m<tj{!stoso
o; suas luzos e

_nítária; mas, coma a termómetro, que

nos' haviam enfiado na bêce, nõo de

monstrou nenhum vestigio de febre,
outro vez,

entretanto,

1

e, ásJ

ligeiraménte
I'I-��"",����·�"�A&�@�

!
Truiílla. .A noite

com o

Sr. FREO STINGELlN, quando de SU;J visito a Fabrica de Automoveis "Whitt"
NOS ESTADOS UNIDOS

começlf II pe$or-no!
Respiremos praf'UlI

rlamente aliviados, quandD, ás 11 fia
ras. firemos o último

'.

qúilômefro, de."
$ombarcando, 4pós aterri%agcm
vel no aeroporto de Belém.

nar as impressões colhidos durante a

minha viagem, de 8 semanas, aos EE,

UU. do América' do Norte. Antes

dI! folar dos mesmas, desejo dizer 01-

gr> sôbre G viagem aéreo, de aspéta
muitissimo interessante que me pro-

pGrciollou impressões inesquecíveis. I

Como 5e sabe, partimos, meu ami·
go Fred Hering � eu, em meados de

a�rit de Blumenou, para, no RiO' de

Janeiro, -'emborcarmos -!!lO OJípper der:

condo pelos ares, Turno Q< Belém do
Porá, com 17 passageiros a bordo_ ,0
sol levante banhava. com seus raios

dourados, o grande passaro, e qUase
nõr 1105 sobrou tempo pato l�n�Qrmos nãr. se poude ver mui�a . cousa,. por
1Ir.1 último olhar ao '''Pão de A!;ucar" ser ti iluminação tiío deficiente, que
e ao "CDrcovado". Já estavamos $O. pense:mos. !stllt

. em
.

- Florianópolis!
brevoando Q praia síngulor de Copa. No crepúsculo matutino do dia se-

_
cabona e, na. leve neblina la'manhã.
I!ncantodoso desaparecem, .:,rapidomi!lí- raporto, ,,"de o ndsSlI clipper
re, 0$ contornos da cidade'mllrcivilho�

..
t�vo
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