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"Onde quer que eu �steta, eJe,.l,
tenderei o lDeu Estado, ocupan..

do sempre o posto de vaDguar�
'da, seUl jaanais cedê ..lo a quem
que� que seja".
"O' 'lDe.U norte seeã

DOS deStinos de Sta.

Bras'l"
.'

.
.

�r�stada c()Dljança
Catarina'�.

(Ainda palavras do EXIDo. Snr" Víc.e·Pre ..

sldente da Republica).CA·MPOS

,.'

um
•

unlco seriapartido
Presid.enteDutraouo

entrevista concedida •

Imprensa
,

a
mentais no Ia

Agir de me-

A noção nôo póde cntrcgÇlr diferente sedo comprometer a
I

não armes e o guorda de seus interesses:- segurança 'interna e extema do país".

e
FARA. DEPUTADO ESTADUAL

ALFREDO CAMPOS.

HONROSA VISITA
ASSOCIADO!>

Paro todos nós, bl�menauenses,
ontem' foi um dia de intenso jú

bilo, porque fomos distinguidos
com o henrose visito. de S. EJ[.

cie .; o Snr. Dr. Nereu Ramos,

Vice-Presidente do República.
Mau grado ás tentativas insen

serese de'alguns próceres udenis

tos, paro impedirem D ocolhimen

. to ,o que' tem" direito o- repre
.

sentonte imediato do Chefe da

Nação, o povo de Blumenau sou-

be pertor-se como convinha a um

meio 'd\'ilixado.
Onde Mtá o patriotismo e a

!Ílsciplina da, U. D. N, que, num

momento como êste, investe 'COII·

tra o Vice� Presidente da Repú�li.
co,

.

pelo simples fato de nôo ser

uden�ta?
Seria esta Q. atitude eccnselho

do, 110 caso, pelo sr . Tenente

Brigadeiro Eduardo Gomes, o mo

dela da disciplino e da ordem?

Certamente nõo, porque o SRr.

Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes
é mais do que um politico vulgar:
é um'digno brasileiro, vive e sen

te o Brasil .

Péssiml!1 liçôo, d� democraQio
nos derem os cabeços pensantes
do U. 1). N. loeal, insuflando o

de�respeito u umu óutorídade le·

gitima.
Como erll de espe'fUf, os bole·

tins, ineptos pelo forma mater;(il

e pelos conceitos, núo sortiram o

efeito planejado.
E u' II multidõo iiiumer6veli foi

prestar as. SUtiS homenagens CiO

ilustte estadis�(i.
Feíizmeilte o 5nr. Dr, Nere" Ro·

mos, cuja visá\) superior os pró·
,prios adverso rios reconhecem, so

be sobrepor· se li estas futilidades
e não iró, culpo r o honrado e ope·

rosa povo de Illumer.llu, qUe é in·

eopo% de partilhar com ti desele·

goncia de Ijüelfi nõo peso II res·

ponsabilidade 'dos seus atos.

Estamos em que o otaque 00

PQ�G'IC9m a; nossa patrio.
se v�m' fonno�do na COII-

comício me

candidatura, perante
calculado em 8.000

A dissidencia do �. T. B. entrou em

juizo com. uma pétiç·ão. v.isondo enu

lar o, inSCrição dos candidatos ti de

estadual pelo referido rpa.ti.

, 'I,j!ll
uma assisfencia Igualmente enuncie-se que o

pessoas. Deli, O. fará o 'mesmo coisa, com relaçôo' Porto Alegre, l3 IMeridional1 - O
. I

ciêll<:;Go dO$ ,iscas que COff�, o este- o sr , Mangabeira. seguiu Pllra Ilhéus o candidatura Milton Campos. A setrelario do interior' ,telegrafou aos
,

• • t
do . deinQC�!ltico eni re!l�$truturoçõo.,A onde �ealis(ju outro �omicio, tr�t�ndo, alegaçôo de ambos os lados é a fol-' pr��llitos rejteron�o- as in�truçõe.s .trons
democracia não pode" ser passiva. Ela seu discurso dos problemas SOCiaiS e � ta da registro regular dos Diretorias mitidns fi respeito dó lmperciclidede

tem qll' ,'ser 'Yi$jl'1pte, mili.tondo :pela econôm�cos do su� do Estado, 'princi•. que pa�tjciporilm da� _convicções, 01\.; durante o pleito do proximo dornin- I

. s!l� pr(ipriét . $(ibreyj'fencia.'
�T�,:,'o d�'1 jlalmen�e da. caca�" produto base da I de ""?" ,áS ca�dldaruras. em lut�: \ 9�. Foram. ,renovadas as. recomenda-

reno, de d�ender-,se.· 'Noo e POSSI-
eccnonue botana. A neo ser que tais req'llerlmentos JO

coes do MIIHstro da Justiça. embora
. '�d ,que" o· Ilberoiisáção 'de 'suas frun-

':, ,� "
estejam prejudicados pela perempçêo'

O} prefeitos e sub prefeitos sejam

qiliv� , vá
.

ao ',extremo de sua propria, Soi'fador, '13 IMeridional) Re- dos prazos legais, o Justiça verse.á membros do p, S. D ..

destrlliçQG. . ':ímpãe.se consequen'te- gressando do ;literior quqndo pereor· 05 voltas com os dois casos de maior,
',' '-, '"

mente' Q, .1Iefesa 'das instituições. Não reu 'iO municipios, o sr. Medeiros Net· magnitude e sensaçõo dado a. pro-
Porto Aiegie,

.

13 IMeridlOliolJ

�
..

cOncebivel, Parti' exemplificar, que to' candidato do P. T. B. OI} goyer· ximid(ld�s das eleições e. a jurispru.
A Brigada do Estado' foi pos!a as Dr·

da . politica' no
.

do estado disse qUe confia .pleno· dendo firmndo nl} coso' BOfghi.
d�jjs da, jusHc;ü ,EI�itorol püf� go·

mente na vitorio., ,� f.< ,� 'rmtiiir nóq 'somente 'a )íberdade (lo
pícito 'de domÍ!lgo mos tombem pre·
veí1ir conlru quaesquer acontecimentos
iji:C viessem comprometer as instruções

;;;

.

Rio, ,13 (Meridional)
Rio, 13 (Meridional) - O sr. Ge.

<!-l go�emo .sobre ,Q absolüia

ci�lídade quec !leye 'reinar,.

Um ves· Ih\ ia Vürgas está. reali:Iando uma ex·

jlertina informa que ',� senador Luis

Carlos Prestes porticipará em S. Pau·

ia do' comido' de e�cerramento da com

'penha eleitoral da cóligação P. C.

8. �,. P .. S,' D" "Iogar no

cursôo ao nordeste em' componha re·

Ic.mpoga.· como propaga'nda dos qn·

didatos trabalhistas. Ontem pronun·

AI
. Foríale%liI,
sr. Getulio

d-

dou dois discursos,' um 'em fortaleza
Recífe.r 13 (M�ridionalj - O P.

e outro o noite em Recife. No pri-
e. D.·, rerpesel)laró 'p,lúanrc o ,T. R,

meiro recomendava ao 'eleitorado cea·
'

E con'trá o sr, . Mario Carlos CO,r.rense o Gen , Onofre Moni%' Gomes. .

f Barbosa 'rela qUe..
esta ,se valendo das., preno·e em Reei e indicou o sr,

gativos do cargo poro coagir os co-
Amanhã deveró regressar

.. ;' ".,
,

'.

ldores ,'e_escrivões nos compromjs�os
politico� . e pa[tidários.Rio, 13 (Meridional) - Logo após

inicio da sessão do T. R. E.,'; de

sembargador Afranio Costa comunicou
haver recebido as primeiros noras de

'hoje as respostas do f'. C. B. aos

quesitos farn\ulados pelo procurodor
�.keu Barbedo 'e (relativos ao, coso

Snr . 'Vice-Presidente do Repúbli
co, naqueles panfletos demog'ógi
cos, nõo represento o peuscmen

te. unanime do Diretório local do
.

U, D,N., e sim de um ou dois

membros.

No entanto tudo correu muito

bem, desde a recepção af éo bon

quere, e a impressão do ilustre

. visittrnte foi excelente em Que

pese ao sentimento contrário dos

panfletistas.
Reproduximes os expressões Ie

lizes e oportunas de S, Excic .;

no C�,beno coquete I oferecido
Nautico Am�(ica·.

.

"Onde quer. que eu esteja, defen

derei 11 meu Estado, ocupando .sern

pre O' posto de 'vonqucrdo. sen",
jonlois cedê-lo o

seja" ,

"o meu flCor!"

quem quer

seró

nos destinos de Santa Cotorino!".

: �i,�:"""

li-
FOI ilEMITI!iQ o INTERVEN·

�

TCR DO RIO I?RANDi:

DO �IORTE

Rio, 13 lMerldi0i1ü!J '- O Presi
dente do R�piiblko ef decreto hoje
cssinedc, demitiu o interventor fede
ral 110 Rio Gronde' do Norte sr, Ubal
do eBzerro, nomeando para substitui
la o Genero I Orestes

,

Rocha Limai
aluaI comcudcntc da Guarniciío Fe
dercl sediado em Natal.

que

Em •

nosso artigo de fundo pu

blicado em a ediçõo de domingo
ultimo, 12 do corrente, na primei·
ro pagina, onde se lê: '''Quem nao

sobe Que em todos os recantos do

Estado foram criadas rn.lhões de

escolos 'isolados e dezenas de 9tU

pos escolares", leia-se �ilhores,
ao invez de milhões.

Por um lamentovel erro' de re

visõo 'comeremos este lapso" que
nos oprerscmos o corrigi.lo,

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

.n:.:;pr_;!;I-:i;j.... ,...

Qu@ria forlYS r o Danco' de Descontos
, d lítW,�,.'...;:I.!i!':'I�r" "':

r ,.....:...�.-_:_;:

foi parare na Dentensão
RIO, 9' (Meridiofiuli - Um cdvo- que : "A tempos fofO pfccurtldo pelo

gado daqui leqilereu a abertura de um sr Joôo Gadelha Mouro, o Qual di-

credito j)oro üpUt(iF a queixa que ·se·

1 LIGA PRO' MORA� N.:s-·
I �

PRAIAS DE BANHO

Rio, 13 IMeridionolJ Foi inau·

gUfOiÍO nti praia de Ipouemo Ci "Li·

ga pela :mofol nos praias de banho",
sendo curto " !olellidode que foi pre·

sidida pelo quilnicõ G!agy Pelers, ves·

tido demail!otodequado.Noligei.

::endo·se !ilttigo de João Mberto 'E.'

"c!ms elemehtos da politico i!aóoilúl.
go�alldo de grande C(mfiOllço por to·

I das os autoridades inc1usjve do co·

tcnél Auçu5to Imbossoí. do Ordem
Pelilic!! c SDcial, propos·lhe o tirgú
nisaçôo rio oBnco de Ocsconh1, que,

5('}l'I1(0 "legova, é,.a de inciativa' do

�r. João A;Ilerto, o qüal desejCiva alu,
.1".10 com o capital de três milhões
tf� cruzeiros contanto que liÕO aj)1l·

rü oraç50 que pronunciou, (l esguia, I�ces�c seu nome, ficondo Gadelha Q

Quill1lica disse que a liga conto com frente dn negodo, O advogado j)rç.
50 associados

t
este ano, Estão em p",ou tudo pat(j funcionor o Banco,

projeto os inougurüções dos postos �os I Gcáe!ha, �revalecendo.se c�m �fJ si

praias do Caju, Romos e úUlfuS praltlS, lu! çoo cnada com o orgonrsaçao do

da cidade. 11lnnco. passou entôo de m,ó fé a pe-

dir dinheiro emprestado a diversas

çãona Palssti na
JERÚSALJ��" 13 (_W. P.. . ,00 ares a CentfQI dll' Policio daquela ci- tidoS tem sido mais intensivas, oss,·

Correspo�e'!te EEiav:Sil!lanl ,_" . 1-s dude. . O 'camynicado oficial expe- nalando o rainicio 'do violencia na Ter

olltorídqd�s �'u5jlenderoll) ás 10. horas dido ao meio dia disse que .. pessoas r:J Santa conturbada. Acusa·se o

!toei I) toque de recolher imposto' a foram ti{ortas e �$ mortas eram" Z po· grupo "Stern" pelo destruiçôa �nten1
noite .possodo 'em Hoifa," DO 1JpSSO !jlle lidais orobes e 2 lirironicos_ Não verificado. 'Numa chamada telefoi1i·

prosseguiram, os ,.buscas intensivos por foi' determinado ainda o numero de I C'J poro a United Press, uroa voz .Fe.

ap,te dos .sQldodos, 'do exercito é do vitimas Civis. Os destacamentos da minino nGO identificado. disse: Sr'.

policia pa;o cÍe��obrír o p'orodeiro da' Primeira' Divisõ� conduxirom as ope· Eliov Simon tt,me nota. Nóa con1cta

elernelfto, extremi$l'a" que fez ir pero� racães nos 'bairros pobres de Hoifa, erra. As violenc,as desta noiti:! são
, \

.'

. I :oc�pados 'pnr judeus orientais. As bo- inteiramente obra dos combatentes do

_ • --'"7-�' .. "
--- --_ --- liberdade, o "Bondo Stern", A es·

toção do policio de Hoifa foi eles·

truidt! pelos bombos colocados ,num

caminhão' da proprio policia conduzi·
<b por um homem que entrJlU no quor

Porto Alegre, 13 (Meridional) - O . � 'd d 'f L" •

I tClrao veslt o e uni OrhlC urttonlCO,

Rio, B íMcridionoll' _ >

Vc,ificou- governo do' 'Estado 'exigiu, dos expor., PoucaS pessôos estavam ;fó(a do' ed';. moral Junior e tl aluno Paulo Barrei·

So:! vioiento desastre de 'automovel> II�
I
lodores de' feijão a entegro imediato

ficio antes da explosão. O "Polestine ro. A�eve(!�. O avião e os tripulan·

Avenida. Beirá 'Mar: �os· proximidades' de 40.000 5aCllS daquele produto on.: tes pertencian, éi BMe Aeretl de Sãô

o <I") Largo do Gloria. Tre%e pessoas teS de 19 do corrente, paro (; Qbos· I'ost" d,s�e em editorial que o popu·, Poulo. 05 corpos completamente cor·

qUE i�1n 'lia veicül� ierif�m-;e gr�ve- teci�en�o �

d� ciptal. Em coso .�.on- .loção 'opoiarti o,s forças britanicos

1\0" b.cl1isados fO�(lm f(;co!l.idos 00 necrote

mente, lendo morrido limo senhora. ao traria tel'llo sei1!i, estaques reqillsltll· "esmogomento mlplOLavef dus OSS!lS- fiO tio lIospltal MiíiíOF. (} avião fi.

chega. !iO 'Prémto Socorra: "dos. r ,- �� L �:" 'L '

'

'

...h'05 fanot1cos".
�

',4:':- .

COi' iiiuli!i;;mlo.

A ·Ritua
As res·

assisten

t! tecnico do P. C . 8. ,e vieram as-

Após a comunicaçõo o

mo ndou I
a nexor. os do·

cl'mento�' a� processo e em seguido, o

pro,:urador Romão lo.cerdo declarou

que julgava (} 'cumprimento do' dili

gencio 'do T. $. E., no' que concor·

daram os demais juixéS.
Hoje o mesmo processa, com os re·

sultados' do deligencio terá enca,mi.·
nhodo aO' orgão superior para soluçõo
�efinitiYa .

DE -AUTOMO�E"" .

VIOLENTO. DESAStRE . 40 MJ� SACAS DE FEIJÃO

PARA PORTO ALEGRE

comltlo de encerramento do compo

nha' eleitoral pró candidaturo
.

Milton

Horizo�te. ..

. Recife, 13 (MeridionóJ) - O T.

R. E. deliberou solicitar os autori
dades, sejam postos 'a disposição do�

juizes. eleitorais

do, ç,ontingentes
ra as. eleições, 'aEi mde garantir
livre exercido do voto.

Reasí:;en�
pai- Porto Alegre;, la. (Meridiano!)

pessoas, sendo preso e recolhido a

Detenção por qucse quatro mêses.
Em virtude dessa situação o advoga
do r!'quereu o orqui�am�nto do pedi.
do d" reo�stro por faltar idoneidade (l

(i João Gadelha, Apesar disso Ga.
r!elha olugou urna solo e tentôll ins·
talar o Banco.

Para O"l'utedo Estadual
ALFREDO CAMPOS

MAIS UM DESASTRE DE AVIA
çÃO NO RIO GRANDE 1:>0 SUL

Rio, 13 IMeridional) .:_ Informa·
se, de Jaguorôo, 110 Rio Grande do Sul,
que ocorreu a!i um pavoroso desastre

de ,oviaçõo com'um aparelho do F.

A. B " tendo morrido seus dois trio
. pUla\ites Tenente Carlos Alberto A·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CrS 90,00 C'e.,ça sôbre outomoveis e cornlnhões,
CrS 50,00 referente ao exercido de 1947. ,

CrS 30,00 I Os contribuintes,
, que nõo satisfi- I' 10. - Exame rliscussõo i: aproyação do relataria do direhrio; parecer do'

c.s 00,50 I

[
seiho Fiscal bclcnço, demonstro'C;Õ<l ,'�a conta Lucros e Perdas e demais::erem seus pagamentos dentro do "... .... , . ., . ..

. conto; referente� co exercício ,Sociol-ence:rrado: a 31 '_dI' de:rembró de,. ,prazo aClmCl, poderão cinda faze-lo '
,.. .• .., ." "o , • _'. .Redação e Oficinas: Ruo,S, Poulo,269 1946.'

, .,
. ." .

nos mêses de fevereiro e março, acresTelefone: (provboriomente), Botei 20. _ Eleição dos membros efetivos e respectivos suplentes dó Conselhoci.los do multa de 20%. Terminados'Würges, 1365

NAÇÃO" De ordem do sr. Prefeito, torno pú
blico que- no mês de [cnelro se arre

ceda nos te'iourarios da séde e in

tendêncics distritnis :

I) imposto de Ii-

Diretor Gerení e ; Hcnornto Tomelin
ASSiNATURAS;

Semestre ..

Trimestre ._

N. Avulso • _ ..

Cclxn Postal, 38

REPRESENTANTES;
No Rio; - Serviços de Imprensa Lt.lc .

PraÇa .Gatulio Vargo�, Fdlficlo Odeon
Solo 802

Em S. Pnulo: Serviços de Imprensa
Ltde ,

Ruo 7 de Abri!, 241

i cs prazos acima mencionados, serão
extraídas certidões para a devida co-

brnnco executiva.
Diretoria do fazendo Municipal de

Blumennu, em 2 de janeiro de 1947.

ALFREDO KAESTNER

Diretor

Dr .. Gebhardt
(;!;i! fGi:uldod<!� de Vieila, Austtio I:! Rio de Janeiro).

Ci;'llrqião-dlefe do Ha'�pitol Santo Catarina
Altil cirurgia, OíleroC�() cio bocío, estomcqo, vio> biliares, utéro,

•fg. = N�::rlJt:irufg;a, Muléstias d e senhores. Cirurg ia -plcsticu-
�,

C....�..If(j' riu r{OO-jllllG:: �'fj � 6ii 11 e <!1tlS IS os Ti' �
&.l!M�i'4AU: - "H"sllifC!i Santa Catarina" --

-�.. _�- --_.----------

1 _ 't'lírll detelldef-tie IlOIlh'a !iS gripa,
t..strtlido. e t""S":l, u.... u UujillJlÚ d,
Alcatrão Xuvier.

.

2 - O CultUUO de A.lol1u-no XavIer � I

(mIco meúl"limeulo exIstente com I

.dólSiglllição de CoguIlc de A lcatráu, por
quê é o íw.!oo Cognac [elto " b""" d,
wootri'lo que tem fórmul" medicinaL

:l'- A eficl.lcla do Cognllc de AlC:1trã<
Xavier resIDia, pois, da sua fórmula qu,
Nillle valiosos elementos medlcl!ullS:

&) PoderoaUti areja.torea II! f.orti
fiêuntC$ dos puhllõed .. como ti ui
eUlI.t'ilo e o há••aolo de toUI..

b) Um ';L"BOde, f:uJci(i,oallt.e com.

• bipofusfito de cÚJdo.

f...J Doi� eXJ>4'!!etorantc. ocmo _ P&

"-ala " o alcaçú._
d) Um grande calmante-dai to ....
eitBlO o Jnulun"ú..

4 - O legItimo CognuG' de Alcatra,
Xa:vier só é vendido, lIur1anto, ew Iltr
mAeIaa e drogarias, porquê - nav .'

esqueça - é· remédio " oomó tal uAo

po;lll ser vendIdo em OUII'08 lugl1l1!JlI.

� evi/o' (frp� NSS8S sl?es:!i'/(I.I .

.

__ .....)?-. :'�:-- .-.' .t
••• �'..\:--I' '.-' ',-

.; �:_- -_ :�;c .. ,,:_.....
--

.. ��!t;_:. _-

......-*��
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BANCO o BRASIL S.A.
IlLUMENAIJ - Rua 15 de Novembro, 1236

Endereço Telegráfico; "SATELlTE"
faz todas as operações de dC5contos - Empl'éstimos
Custódio -, Cobranças - Depú2itos - O:deJlS ",3

BLUMENAU

- Cambio

F�
C<nleila du Cfédi<o Agrlcola c Induôttiol - Carteira Financiamento.

f,gêr,clos "fi, tudos os caplíOis de E�tu.Jo� e principaiS r.;raçGS de J"IOfs.
Corre5;Olldentes no Exterior.

-------.----__,�-�.�----�------ ----_._---

F3sjl
MEDICO

[l-DirE('or d" Hospital de l-IúIl50-J-Iumbololt; Ex- Pediafl'u elo
S. Tp.re�il1ha de .Erechim (RiRa G. .h 5111l.

DOENÇAS INTERNAS DE cutANeAS E ADULTOS
Conslflras: :Das 8 ás 12 e dos H ós 17.
C(}nsll�túrio e f'esidência: Tr(.Jvc� S� 4, de Feverejro ),2a. casa

prediQ do P. E. R.)

Hospital

- -..,.=�

após. o

Emprêsa Intermediaria de M.l� Araujo
.

(IV1ATRIZ i'��'1 FLORMNO'POLfS)

'TITtIiA)tl DECLARATO'RIOs - NATURAt.IZAÇôBl·
EtI�fii"f('t�a�se -]e qua"quel' assúntos j\mto ás rea

partií;õ€;.; piibliem; de :mUl11t;n8.u, F!orianópolis, Rio de
Jaasiro. Sã" PaUlo e Porto Alé�Te - AS8ist€!l�ia téeniea

ESCRI'I'O'HW PARA O VAI.E DO ITAJAI'
RUfr 1:; de Novembro nO 415 _ �o andar _ sala 1
fAlto" d'''A C apiíaV } _;__; li L lj � Fi N li l.

Dr. Angelo cl� Ç'iEfi1llO, comunico aos ,""5 clientes a instal.ação de
SEU Consultnril1 I;Hd;�" ii f.:u.. iS de Nnvsmhro Nr, 1043 - (10 lodo da

Farm(jcia Cen'rcÍ.
-----'

o

����������������������

i RADIOS HGAVICTOR i -_-

;1 Ar =1-,'-·IX) Os Com peões d o
-lÃ] I:: H A P' � U s. _ °

.

d
,.

� I:!I!] : " maior eposlto nesta praÇa

121 � C R R R N H O S PARA CRIANÇAS: - pelos

I CASA no AMERICANO S, A,lir o c A - D IS C o s
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CIRURGIÃO'-DEN:rISTA
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Vende-se' �itf terreno á Ruo Almirante BOfIoso com mim 5000 mtr2.·

R·A.. ,J10S·,: X de ocasi60.· Informações: E. Kncesél no Fcbricd 'de Chapéus Nel-

, � sa S, A.,'
'-__ :;c--�_,_ ......._

CPN!CA MÉDICA � -

Dr. Rubens Walbach ..

CORACÃO - PULMÃO - FIGAOO - 'INSTES"INOS RINS.. I.-R.EUMATISMO - DIATERMIA i:» RAIOS X - I.iLETRô-
CARDIOGRAFIA

CtinIhlJtm. • RHkliJMW:

RUA 10M, ftFTIItC, � - �. J,Sij
c o N !$ U L TAS; cla! 8 és H = dt; e .. s�

,

Ficam convldcdos os sodas desta Coa'perativo a ccmpereeerem.
bléla Geral Ordinária, que será realizada' 'na séde soda!, nesta 'cidcde; á rua

Floriano Peixoto n. 1874, 'no ílio 14 de fé';�;�i;��'do COff�nt�- J�Ó: de' 1947, ás,:
}..l > r, - �, , '" "!_, " � " '1 :;' "�

1Ií,30' horas, para deliberarem. sobre o seguinté
ORDEM' DO DIA

:Alfaialaria Ke,llermann
. :.'1 :.1�' i:� ','!;.;�:fí:<· � ': __

�:
"

.:: � �
-

.-$

Rua IS de Novemb't'o, 981
cal.

Completo sortimento. em UnbGs�
"

"'&aJ�mfra:;., tiopicaie, �tc ..

n1�joDais e esteangdl'ol
''', """.-4i� ;

�----- � .... , iCjj,l ._--------

.Dr.. iifncr
'. __ :5"�Lti'�i��r *

Ausente até 14 de Peverelro.'
--:---:-� ��_

..

_. _...�"--'i,'Ç_ �?�,,�;,j����""'i�;
'��'''''�':I

Ateri' ·'ão·'·
. . l'�t: :R'íi�� 'f;�l�

Já existe em Blumenau o ser;i;;; NJbci�C p�r pr�cessa moderno e o-

I pcrelhamento eficiente com bamba ele frica. . .

AUGUSTO W.' BERNDT, com pe;;�t'� �n�é;ad�;'; ::iust��ã�� 'de' s:�o-
lho e parquet oferece os' serviços de' oplicQ<;ão de Neocíd liquido em sua

residencio _ Limpeza completo da ca ceso, com afastamento. dos moveis e

tratamento dos paredes e tétas com a NEOCID liquido. Consulte sem com

promisso a ruo São Paulo. n. 10 ou telefone 1�35.
-: -,

'

,

I
l..'1NIdGlidade em Radiografia dentórias para qualquer exame midilia

RUQ Brusqua sn. �,_ �Telefgn. 1203
I =-

<�B R A S ,j L»
C'Ompanbía de Seguros .:

Capital Int. reol .. _ _. _ _ ... 5.0,?O.000,00
Reserva ..... ,.. . : _ .. 30.000.000,00

Acidentes ri' Fogo ri' TraD.pq�te�

I &geotês Gi�rais: Sébwade.e�::·(:f Ci�J-l.tda.
Rua 15. de, "Navembro, .,505 -::: Sobrado" I""",. ",Caixa ·;,J'lIstal· Nr_ ,7') ..

':
.

; nspetor 'Ger�1 �Grà �s E�t�do� de' Paraná �\;ci�'ra Cat�;inci; Í?t'INiO tó'ÚTO
I,

. ." .
:

- ,� .
." ; ,. '.,: ._, ,.

Relagios da afamadíll Maral

LONGINES tf 1\!IDO
Jaios em ouro e prata - alianças _ óculos pu sol - artigos pl'if.

presentes - despertàdores -

,Relógi,os desde Cr$ 140,00
,Consertos de jaias, desl'"yrodores e relogio.

.serviço rápido e garantida

dI! parede

Drs_
NICOLAli Sll.'\"VERINO DE ULIVEIRA

e

AL'I"AMIRO S. DIA.S

OURIVESARIA WILLERDING
Rua 15, de' Nove;nhra, 1340

.ç
....�dv()gados

Escritório: Xl. Tra)biO 14 - 2° andar

,Residencias.:
.

Rua .A!Niíro C��alho,c 66 e 53

I; L O � LAN O' P O L I S

"A o"a
ASSINATURAS PARA 1947

Levamos 00 coahecimento rios no�so� estimo'das ossin'antes, que a par-
·

tir' do' _arrente mês estamos procedendo a' reforma e cobrança das ossma- .

·

,furas p�r; 1947; p�ra �ujd s�rviço enl=�r;egom�5 ° sr. 'EÚC;I:'NIO LANG:
.

.

Co";unidam�s, -tam'bem; qrre em. virtude do cres�ente aumento dos
peças de todo: o materia prim�, be� c��a' da mão de �bro empregada na

.
feitura d� j�rn�j, �im���os forçados �; au��ntar' o pr�ço das aS5inatu�iis pa-
ra Cr:i 90,00 'anu�is 'e Cr$ 50,00 se.j,e'�trais.·.

.. ". '. "

.

.

Ten'do em vista, porém, a grande' i�reg�lo'ridode 'com que es�e jornal
, circ'ulilu no' ano passado, resolvemos, rifjm d'os �ossos antigos' Q5si�ant(!s não
· serem prejudicados, (conced�rmos nas rp'�o�";as .

das: g'�si��turo� a 'boÍ1ifi�àçã�
.

Cr$ 15,00 poro as anuais e Cr$ 10,DO' na� s·eme5frai�.

Vende-se ��:'se§lÍilÍt�� ,��iet��:
Salão cabelereiro, u;;'o �oqu,i�a pa:

ra ondula'�ão co�tenda' dó';'; oporeDhos,
marca "Saniia-�", .uma �adéjrQ ,poro.
mo�soens, um� biJ�i� pa�� IQ:v�g-e':.r1 dê·

,;',

cobeco, uma mesa pa ra ';'�'ic�re' co� )
CI'

..

...
. '" miCO em geral

éuos cadeiras, duas poltronas, pE!Jltea-
cleiro, secador ,a mõo, dro��� 'P'9� li-

quidas per;;'onent,es e formulá, pa.::a" Ii- -

. �,' � ,i
.

.

I
.

H Consultoria: - ', ..Trl;l.ves.siJ· 4 de
: Cjlll< os. 1nformações nó atei Cen- .

.i ti (1! com o sr. Rodolfo..
'

t reiro --- Predia Peiter

Operações. �Oe� Hospit�i5I " '.
'.:

"'. , '

, H,' i ,·A
Oepoções - Doenças de Senhorâlli

ESP,ECIAlISTA .

Trotamento

Ias OQndas lJitra-Curtas

Empresa CODlercial.. .

R.' Gro'ssenlJac'her S. _A. •.
; ":;:-:'.. . .'

-

I;
•. :�, .' : 1: -

-

:,' �.- 1

��:,�::,,� .��."","·:2_:": ...�.
,---'

t
Rpa 15. �e

"

Novembro, 857 Caixa. 15:
:

ílumé"nau
'

"A Narao.' "\

,� �.:.. OFEREC-I:Mos:-"-Ârtlgos carnavalesco'S: ,- Confetis,- Serpentias e Ma5�'./� fr�J" - :"'-·l? í--::.' •
',' : �'-'- _, :

_"

. COMPRAMOS:-· Cera ,de abelha, qualqUer q�ÓÍttidáde.

.t' ",:

. I

Perdeu;sf�
.

, ';" r�
Um

. encerado novo,- d� "i:ami!lhii�, ena

hajéto do, Hotel São JQsé ii Fóbri �a de
Gaitas.

. ,

.

'.

'.
."

I
'

I
Péde-se a quem ��hou, ',e�ir���a�lo

! no Hotel São Jo�é, qUe. será . b'e�' 9ro-
f

Levamos ao

. ..
' í;, - ...

conHecimento dos'

e favorecedores

OSWALDO THlE5EH!
I

1105505 lêitores.
qUeJ pÔr motivo de'. ardem inter�

.'
na e �fim' de' rn�lho�' �í-ender aos
• ', •. ',." . '"f f'

servicos de edministracão, resol-

vemo�,' �. pa�tir:' �d.est� i�ta, trons;
.

f�;ir tó,"'bem p��� � R�� S.'-'Pau
I� 'n'. 269;' p�ra 'o :m��'mo
ó�de "v��" · f�ncio'na"n�� a' n��sa
redÍl�ão e !ofi,i��s;' ��. �êde' -d�.

.

nossa admin{straçáo, que até ago
ra achava-se localizada ii Ruo 15'
de Novenlbro,. 64� _(predio 1n-,

.-

DR. Mm

Domingos Manuel
Presidente •

·ratos.

Suiasos i-

Rua Quinze 1526

A T A C A DO,,_,,'-VAREJO E

, � eis as .rczões do suoessc,

dêst� Lombrigueiro
FEITO para facilitar o trabalho das in&!swt .:. :

.

lÍistrar 'um lombrigueiro li: seus filhoS, .,�
. de: Cacau Xavier vem sendo usado com Su.ces!9 1m'
mais de meio século. Não exigindo d.�ta. .... ,

precisando purgante e podendo ser tom�' ..
quaiquer mês ou·lua.·o� .

de Cacau Xavier é um� "

mento fácil e efi= coam:�
lombrigas. Siga o �-4If1'
das mães de outras e 'dr_ c'�
geração. Dê também li_ ..

,

lho (> Licor de C;l�U.�,. "

\

I.

)
I'
o

tifltado,

"",
_

", � �
...

-

" ,-- --:::.
....,;... -

- �

� -

- -

," ,- •
.,' .. .o;:;:'.

co) .

Devido á presente ccrenda

ap'l!elhos telefônicos,
.

do que Qind�' nãó nos foi pos�,
sivel instalar um .em nossa nova

séde, todos os assuntos que os,
nosso�' estimados clientes queiram
trator co�

.

�'�te
.

j�rn'"J; po/ esse;
mei�, 'serã� �terid{do's' p�ió" f�!;
fon� dó' 'Hoti Wür�es, aQPrelh�
ri. 1365, até 'qu� � Ci�' Telefô.

'�icd Cata;j�elÍse'" 'possa pr�';e'der
� Instiiiac;iro' : 'd�' no�sa apb'relha'
proprío, n _. J09i. ;,... "

Bium:e�a'u, � .iz· de : J�niijro '" de
1917_

.

A �IREÇÃO
.,..�-----�

mobilisó'ndo ...b com. .

"

:' �

da'

·CasadeMoveis lRossmar,k- Ltda.�: � ,�.; - .
� '-' '. - �- � .

,
1

Rua 15 de Novembro nO'/411
2° andar -- Sala l'

.

r
'

Ulmiu latfronft
.

, -i
CORRETOR ' ,j

----------------------"� '-_

!
.

AOUíiCiem 1 ...elt,
" ,Dl4.itJi: � " ;

ACORDEONS ITÂÚANbs
.

.
� .. . �.

. ,Nova ,imoprtação _.'

Àcabamento' fini;�i�o'� Sonoridade;,
. . .. insupel(lveh
", '"Tó'CA _D�SCOS·�, VLTROLÀS '

.
CASA... )'lrLLl SIEVERT '

"

k'ucÍ 15 Íf�.Novt!�b!'ltjS26
.. ", l . ., .....\.: '

---_.------�

Úm, piano, Cr$
Rue Maranhiio n_

, ..

"

-

•

'f . �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NAÇAO TO<;ei·Feito, i4 de Janeiro de 1947

rt.

•

BLU ENAU Santa. Catarina
... aixa postal, 10

Fabrf&:a especlallia4a em

5

1

fel udoa

lhas de r stoo
.�

Ih s eh nhi�

Pisos P h nra

de hanh
etc. etc.

I.'

•

�-; ii

ri

maze
"��I��,,* ! OHREC� COMPLETO SORT!MENTO EM:

LOUÇAS - ARMARiNHOS E MiUDEZAS SECOS E MOI.HADOS - PERFUMAR1AS

ARTEFATOS DE COljRO, A PREÇOS MODICOS. Rua São Paulo, n . 94 .

•

tive - Dr.

cr utínadores
�ecretãrio e

ASSEGURE rambern a Sra. uma materni
dade feliz, com saude e um filhinho
forre e robusto. Aproveite a experiencia
de milhares de mães e prepare-se para
o parto feliz de um bebê sadio e lin
do, usando Cravidina, Remedio consa-,

grado pela expcriencia para o período f

da gestação, Gravidina é, também, de
valor incstirnavel na fase do aleitamen
to, sendo, porisso, indicado antes, du
rante e depois do parto.

Result.ulo Je long," pesquizas e de eleboraç.io cien
tilicaem modernissimos Laboratotios, Ç;ravidin�1 é #1rJ

rcerdadeiro "JcJ!,urd' p ..ira uma p,esttlç..tl) normai e o

pariu feliz de 11m bebé [orte e bonito. Cuide de si
e de seu jilhilibo - agora - com Çjr,widina.

1. •• que as

ficiais

GRAVIDINA ano de )680, por JaéqLlin, en

tão o mais famDSO c

tão D mcis célebre joaíheiró' de
POlis.

2 .•

'" LICAU
spu °territario relativamente pe.
queno , foram encontrudosI

�Iassificadas 'mais de 2.000
ferentes variedades
decs,

que o

A DILIGENCIA NADA

ADIANTA L.

Rio, 11 <Meridiànoll
! .

o "Diário .do Noite" que terminou as

12 horas o prezo dado 00 pi c. B:i
,

I pelo r. R. E. PQ�a 'resperaer os

questionarias formulados pelf procu- Iredor Alceu Barbedo. Nãa [ se sobe
cem certeza si o P. C.

B�
respon-:

CC"
.

á ju!tiça eleitoral· dentro do pro

.•.
·-;

•.
ZJ concedido. O advogado P: d.
B., Si�val Palmeiro, ouvido respei-
to 'de procésso qlie corre t· justiqo
eleitoro], afirmou 00. "Diário da N�i.
t (" :, "O assunto li cloro.

.

P. �.�.
B. só, tem um estatuto procul,â-

lHOSéde -Socinl: Av. Almirante Barroso aro til

Agente no Estado de Santa Co!arillill:

JOl.OPORTO

Ruo 15 de NOl"mbro. 1371

fOGO -- TRANSPORTES -- AcmEt-iTES

R.'spónsobilidade Civil Omnibus

(Transeunte!!" Trcnsportados)

M I T 1\ J 1\ I'atriz:
(Fundcdo em 23 de Feveeiro de 19351

End. telgr:
fl.yõ, em S, Cntcrino e oPrumí: INCa

.Direclio Ger;pk .lNCOGERAL
fíliii1 ',§�;Rio:' R10INCO

ex postal:
Motriz e Ag5. S, Cat: 5

'

Filial do Rio: 1239

Filial Curitiba : 584

F�.liais e llgena=ias em Santa Catarioa:
Aror<1nguó
GlLimenall

Brusque
�

Cucndnr

Conoinhns
Crescicumo

Curitibanos

Florianópolis
Gaspar

Ibiroma

Induicl •

Jot'Oguá do Sul

Jooçoba

JoinviU:e
Laguna
Loges
Mafra

Orfeans

Pirotube

•• j
�.

Perto Unlão
Rio do Sul
Ri" Negrinho
SÓ;) Francisca Ido Sul

São Joaquim
Tijucas
Tubarão r ,
Urussongo
Videira

Ccncôrdia - ltuporonqa
ESCRITORIO EM:

Tai6 - Presidente Getuii� -"- l,lm Retiro - Tangará:

FILrAL DO RIO Dr JANEIRO
Trnvessn do. Duviriir, 17 A .Térreo

FILIAL DE CURITIBA

Rua Marechal Deodoro" 166

faz todas as operaçõ�s bancarias,abona9do as melhores taxas em depositos
Coiptu]: subscrito e' reolisodo •• ;. •••• •• •• .,

Reservas. •. •• •• •• " '.. " ••.•.••

Soldos dos deposites- em C/c ;. ., .. "

c-s 15,000.000,00
CrS 8,000.000,00
c-s 250.000.000,00

Djl'etori�
GENES'IO MIRAN))A' � Diretor-Superintendente"
Dr.' RODOLFO RENAÜX BAUER - Djret�r.Gerente
Dr. MA'RIO l.,INS ...:.. HERCILlá DE EKE - Dlretores-Adjúntcs..

.
Diretores: BONIFACIO, SCHMIDT

OTTO .RENAUX.
,IRINEEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

\

Colégio Pur-therion
Peçe.« nergia. sub-atômica

deria libertar, por'
quantidade de ar

OF'C.'A.LIZAQO
!tu,:; Comendn:lll"r Araújo 176 - C le �192 - Cu"l;Oc

Diretor: - Dr I.�IZ � _, 'J, CAL::::mAL.
"�'�>nato. - s".jJi·Exte�to e E..Rrnoto

cur� - rn",.r-·�l.:- ;J-Ginoslol - Ginasiai Cientifico _._ Exame di

oomi� em dezembro e' fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURt-lAS

I
. I

um avião

feiro.Para ambos os seXDS

.

que o

nod r..

mcnstrou recentemente.

duzirom.-no até

de, .um novo

vesnescimenta

Fortifi
REA,Ll4ENT1U lrfuttU, e ,o fortifirc&vllO q8"

,

v= ao� _raq1:aiKMo ._ 81_•.
ili�I!áriOt! à Wii n1ltrlção. NutrD .�.
'e6ul':aIl, restamundc. 1IIIB!l1••iI r� .'a. ...
Ors!;a'J soe lI3li'1eot. d�tca ...�
�o. Nutril é um .&gieo rum� do IIII/JI>
elsmo dali .�' wrliÍqUedêl..ão

'

wl!1ftoa e� NI4& convalCs
�'_fD e�.� d"'�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

o sr. Carlos Prestes
são uma' go- vê·se numa situoção 'muito delicado

Jobim. O em virtude do mesmo ter sido apoio
de. pelos comunistas, porquanto os ca

tólicos certamente exigirão uma de

daração pública de repudio aos seus

novos aliados. Prestes porém em seu

discurso declarou que 'os con�unistas gundo semestre de 1946. poder,,! rece be� ou mandar receber por intermedío

riel do Rio Grande do Sul, o

I
votarão no candidato do P. S. D. di! pessôcs de confiança, 0$ 111r95,' � presei1f<lndo o Coupon n , ·21.

remo no ,50m�r� outro periodo com �� �ontra a vontade do ";:smo.- • f.G mesmo tem�o co.munk�mos !l�e em 31 de Dézembro de 1946, fo-

citro, E 0IHnIQO corrente que Tudo indica que fatos sensccioncss ram sorteadas as segulllte!> Debenture�; .

id�to forças mqjoritaria.;' acontecerão nestás 48 horas,
\

I
36 - 49 - 69 - 105 - 134 2CO - 223 - 228 - 313 318 -

�-m-ill-�-�-a-m-�-�-m-
---+�

490 - 494 - 497 - 631 - 41 -583 - 587 - 612 - 727 - 143 -

-----�--- -----, '838 - 865 - 886 - 977.
'

IDIARIO
As mesmas poderão ser resgt,\'tadas em

Bfumenou, 31 de Dezembro de 1946.

TECELAGEM KUEHNRICH

nono escritérlo ,

MATIJTINO
S. A.

À Diretoria.

Repr04U%ido

, I

honra IlD,!�!�! !�!!�D��!!��
de

Moscou, 11 (UP I - Encerrando sua

RU5sia, o Morachol Montgo- do Paraná, tem a aatilfasl"

tombem (li suo convicção
verdadeiro e melhor meio

.divergendos e pontos

internos,
grandes tesouros

acredita-se que o chefe

Maior Britonico partirá

para Distribuidora dO Ci.llleato de lua

proxjma fabriGSçio Da pr.1ça
Ol"eniU.

hoje 00 meio dí"a por via

regresso 'o Londres, via IAN IVERSARIOS

'-VALENTIM 'WüRGES

bcx, qrversas pistas de 'bolão, apare

lhos para exercicios, golfinhos; depois
um salã o cheio de troféus, uma gran

de bibliotéca, seles de leitura e xo

drês, dominó e biUard; um andor in

teira com quartos de dorrn ir paro os

ques, deram-nos impressão magnífica,
ainda aumentado pelo encanto das

flores apenas desabrochadas' e das ar

reres ! floridas, ,). e, da primavera
que começára.' O sol espargia os

seus raios dourados sôbre a nature-

Festejou ontem o seu

natalicio 'o snr , Valentim WürgeS,
proprietario do Hotel Würges,
Itcupava Sêca e pessoo muito

moda e relacionada em nossa

de. O aniversarianie recebeu por es-

Se auspicioso motiva inúmeros

primentos por parte de seus

gos e pessoas de suas relações e cmi

;:"de, Embaro tardiamente cpresen

tomos os nossas votos de felicidades,
'* * :!:

sócios, restaurantes e bors, e, no ul- za maravilhosa, tornando o noss\! via
_ Fe% cnos ontem o sr.

"Solarium" uma espé- gem a "Pomonok Coutry Club" em KeUermann.
Mais tarde, veia bus- Flushing, num, verdadeiro 1>ra%cr. Mr. I

_ Festeoju ontem sua data

nata-IFred Gretsch, pam Fred Gretsch sen , é sócio ativo des- ticia o sr , Estonislau Stolarczki, ati.

ceiarn�ts no Hotel Edison. Seguiu- se clube, no qual se prática lexclu- vo viajante da Caso Willy Sleverr ,

'

se. entto, uma 'visita ao shaw "Follow sivamente o golfo e tenos, e ,ali, pns- - Aniversariou-sI!' ontem a eXll1a.
ttte girl", e passamos, depois, algu- somos algumas! deliciosas, em roda fa- src , Dno. Anna Bohmann, esposo do
mas h�ras no Night Club" denoml- milior, tomando o nosso lanche. Mais sr Bruno Bollmonn, chefe dos ofici,
éado "Leon & 'Eddia's", onde tivemos tarde, voltamos o "Forrest HiIIs", in- na� do Casa Moe!manll�

d� 00 "West Side Tennis Clube", 011· - Fetejou ontem sua efemeride a

gentil srta. O�carina Bernardes.

Duas af-
uma das -melhore, e, ao mesmo tem- - Com o nascimento de sua fi-

po, bonitas jogadoras ofereceu-se a' lhinhu Isaura, ocarrido no dia 12
dificil, pois, Imostrnr-ncs o clube, o que, natural- te AÊ�, está de norchens
se sobe pôr

mente, aceitamos com muito prazer. I
sr , Orlontlo Reis da Silvo e

Nos qucdrns havia enorme

mõvimen-l
escuse d. EI%a.

a �ub·wny" da
ID, e nôo me foi possível avaliar, nem VIAJANTES

28, nos trouxe o

h " 00 menos aproximadamente o nume-
- Esteve domingo ultima nesta ci-

poro c ego r ti vil- r
• , ,

.

K G
- ro dos quadras alí existentes. Devo- dcde, o sr. AnisIO Outra, JU[:t de Dj·

sitc em ew- ar- .

d
' •

A. d " garinho, abrimos passagem sendo a
reitn e Tlmbõ,

m a um pouco receioscs, del- , , 'I A '

I' ,nossa visito ccnstontementj, 'interrom-
- cho-se entre nos o sr , Moa-

nos evor, pc.as escadas rclioçs, '
" "

f d'd d ' Plda 1'€10 apresentacão de ogjadores !
CII luuctemi da Silva, gerente do nas

un I a; e quan o o trem veio, •

.

'f" ' , H
• ',. ." amigos, etc. e, finalmente estavamos 50 co ego Duma da Tarde , de Fia-
o ua, tivemos que agir rcpidnmen- '. •

em frente ti quadra! principal de cam- ricnooplís.
entrar num cor- FA! ECIMENTOSpeoneros, que é de grama, e cujo gro-

maéo estava justamente sendo pre
I

pOlodo, com perícia, para, nos próxi.
poro, em seguida, continuar a mã"

viao_ TI Icom velocidade infernal. Mas mo< cameponatos, ter a necessária
Seu

dureza, Por muito tempo, permone-

SI 2m cima dos orauibancadps de ma

deira, todo ab-sorto, vendo, em espi-
rita, gra,ndezos celebérrimos coma

Tilden, Budge, Vines, Perry, von
torino, o sr. Bernardo Knopka, pro-

gen itor do sr. Leopardo Knopka, alto
r' do Cremm, Borotra e autras mais dispu-a tas, os maiores fur:cionarla da lmprezQ Força e luz

estendem por mais :de tarem, em pelejo árdua, o titulo de
Sal'1ta Catarina S. A. A's familias

campeão de "Forrest HiIIs". Uma
No riraia �Iegre da minha companheiro

enl "odos, 0$ nossos. sentidos

de, anualmente, tem lugar os mun

dialmente conhecidos cameponatos de
"Forrest Hills". Necessitava, primei
ro,

I de alguns entendimentos com di
versos sócios gerentes, antes que con

scg uissemos entrada neste distinto
Ali, I?orém; tombem fomos logo apre
sentados a alguns proeminentes e ...

NASCIMENTOS
- Desde o dia 9 do corrente eche-

�'! em festn� o lar dI) sr. Germano
Erhordt e de sua esposa Dna. Eli

sabeth, com '0 nascimento de seu fj·

Ihinho Celso.

E

não é peciso dizer, r
que 05 trens

tEm apenas, alguns segundos de pa-

" -- Faleceu sobada ultimo nesta

Cr;nfórme vínhamos anunciando,
reali%ou.se ante-ontem á tarde no

Estadia do

me <'espertou para realidade, e acudí

que vinho aproximando-se a hora da

,
desredida. Arrisquei, 'ainda, um

tráfego novayorki- olhar noutr� quoaras, e, novamente,
de necsesidade vi- fiquei impressionado com o jogo

a cidade. Em Kew-Garden,! C�ntiúa no próxim� numero).
fomos cebidos por Bill, qUe nos fe-II (Cont'lnu'o n

• ,

1 ret'-se ás 11 horas de hoje 05 fune- nos competidores.
o prox.ma numero

voe á ila de Fred, que fica na co- roi, do academico Afranio Peixoto, Nodo faltou que comprotlletesse a

nhe�jd cidade-jardim de "Forrest
_'_- --_ --- --

me .. bro da Academio Brasileiro'de' esplendida tarde esportiva do dia 12.
E' esse um bairro disctin-I Vende se LeI 'IS, ontem falecido. O feretrc Enlu�asmo, fibra, forço de contade,

to, de sidencios particulores, em es- uma caminhonete FORD-A, Trotar saÍ!. do Academie para o Cemíterio lance� tecnicos, nos foi proporciona-
ti;o be inglês. Os passeios público" com FRANCISCO CARDOSO {ultimo Sãú Joôo Batista,
bem a adas, 'ossemelhando-se 'a par

GALECEU O ACADEMICO
AFRANIO PEIXOTO

c,
o dassico ela rivalidade e naturalmen'+

!;:o, 13: (Meridionlill - RealisQ-

tI! voltou satisfeita com a ótimo fu
teool posto em pratica pelos dois ef.., lance infel!i,

contra o $�II

,OS' QUJ,.D10S.l 'CÓNDUTA-
DOS 'JOGADOKES " ., ., .'

p,anl.amento,
tendo grande Geam:; dr.; pelos 22 "players", muito bem

"
: 11m coadu;vodos pelo tlisciplino II aceita-

vd mbitrogem da sr. José Ribeiro

os dois períodos de tufo, 11

acusava a vitoria iusta, me

recido e insofismovel dos comQndados
de Aré!cio. Tombo� (I "rôla compres
s.,.," deonfe' da maior agressIVidade
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