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I çÃO DE PREÇOS EM MINAS; vroes de ,onmgo �moar-
I Rio, 16 (Meridional) - O I dearam na 'cldade de Conc�p=
coronel Ismael Cruz Homem,' cion cinco navios argentino�,

"

"'I
presidente da Feder�çã� dos segundo iuforrnaçõee trauemi-
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..,1 as e orrra ora. para um',,'
.
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celagem de Minas, solicitou , ,

.

I
'

CCP 'd
� , vesper-tmo. Os rravros argen-

R.". 1-O'··' de J
..

I
a prOVI ericraa para ex-

(10. ane1ro tender a fiscalização dos pre- I tinos atingidos pelos bombar-
" . ços ao .seu Estado. onde não

\ dcir05 do govêrno do Para,.

paulista conferenciou. com o Presidente 'da Renúblic:a I ecxistte I
a dSEPp' A Comis1são guai, são: "Lagos", "Bemo-

• ".J E d Ad"
. ..

F' " en ra e reços reso

veu! ." "C '''PmOVImento de cont: �a31lntel'eSSe5 uo 5�a 0: - -

lan·1 CH\ pagava o� Jur�� de OIto I rror, enquanto agora não pa-
I
enviar o 'pedido ao govêrrio ma, entauro

"
onte

defesa dos proprro» tou que a referIda rmportan- porcento do depésito ante- I (Conclue na 4� pga) " de Minas para resolver, ! Brasilia" e
li Lesaina " .

Direlor..Pre!idenle: Edmundo Monteiro

A Snr. Ad,hemar 'de Barrosdo

de verdadeira. democracia das . no'ssas classes conservadoras
A apoteótica manifestação de solidariedade ao Governador Aderbal R. da Silva �=§!�.,�,���......
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1 pneumo�ia hlacOll a lribu us inúins Galapalos. �
1\ morte d� chéfe iDdige Hl causou dlvergêtlcí8 na 'U(,€H�() doI !

.

C3Cjqce p!orações re!!.H:zadaa no alto Iràrf, fato que noticamos ha � �
sertão dominado pelos indi- tempos, ! '" jl1

.

I' ..

, 1 �Q
Rio, 16 (MeridiónaI) genas , rarI era {} autor em mod.e �

N· ,_

d C Ih N' do .explora.dor hriLanico Fa�

i'
a reunJao o .onse o a- . <,

.. ,

I' d P t
-
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I I . As noticias ,relatam o apa- wcett. segundo confessou á 1St)cJOna e 1'0 eçao .' aos rr- . .'

d rve z Ad'
.

b
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id � .• .

di' t ldei d C r�portagem: os manos
. s�o- /)lOS,

.

50 a presr enC_la o recimen o na fi ,em,. os a-
ciados. Adiantam as notrcras

1 C did R' 'd f' lapalos da pneumonia, em ca- .

genera an 1 o on on 01

J'
. �. '. "'ue .' o

. desaparecimento de

�
f

. 't' •

t
•

d
. , rater epidêmico, que causou

I
..

. er a errcuns a.ncra a aprecla- rarí causou na tr'ibu dos Ca-
.

ção �m torno das nótidas

re-I
a' morte de cerca de quinze Iapalos séria divergência ria �

()

c�bi�as da �xpedição d:8: Fim- indígenas, i�cl�sive do ,va: suceeaão do caciquismo. O rc- � {1

da:çao Braail Central, nas' ex- lente 'chefe indígena Xmgu gime da tribu def:ermlna a.
. �lt1

____� __,_--'----- ,�
�uce.:::;ão 1!ovel'munenl:al pOl," �
hereditariedade, Cabia ao

. �Nova Ieva de iD1iO'r
..

antes filho �o cacique falecido a I �� strcesaao, Entretanto, um dos .�

_ O chegou ao Rio de Janei'co ;l::�«;;;:s;�e af:::':�!��' ud:; I ;
.

Ilementos alemães e austriacos serão ;:;.�;��:J:��;E' ;�:::�:� l
..i ..

;_ . encamin,H'aBõs >á:'iSã{t'�âuTrJ>�':'�; ',;.
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�'--f' 0.':;; judias chegaram a um a-

I',,10. 6. erl lona
.

-

t
maes e austrlaCQS,.· 19urando �o" d,· r ·.solv do 'títui�

eh
.

h" b d d "I •

I
,_ r '(), e en, a lns

égaram, oJe, a or o o prlnClpa mente agrlcu tores e
ção do govêrno de regência,

I

UGeneral Sturgir" , n a v i o mecanÍcos. De . hordo os imi-
.

.'

. .

'

'I' transporte norte americano, grantes seguiram para a ilha_--
-- -- -- -- --

--, \\ ti' ,

.
.

B t U d" d tUl#2d'1Z(!!�TôÀ !Traxafe, que tem a sua ca�: Ri�� 16. (Meridional) _ O. ·864 imigrantes europ.eus se- das Flores, onde foram ina- a eu o recor e arreca- "",1iQ�,

I deira nas proximidades.
�r. �dh�màr de Ba;:r:03, ,ln- lecionad�s. pela missão mili,- pecionados pelas autoric:a��s i, dação

A Na opinião pública blume- dórâs já conta com a assina- I' possue tomates; ervilhas.térrogado a propol'uto' ,da tar brasileira que se, �ncontra devendo o grupo se dIrIgIr RIO, 16 (M.) - Ante-on-
nauense teve a mais simpáti. tura de mais de duzentas pes- man�erícão etc, A h01'la !

c fr8:n,8tElrê�cia de 150 miU•.�es na. Europa. Os imigrantes q,ue p�ra São. Paulo" no pró:_imo I
tem a Prefeitura dO"D. Fed;; ca repercUl;l'ão o movimento soas de desl:aque da nossa 50- surgiu junto a um edificio '

de, cruz�.rotl do Banco do J;:��. faze� ·parte do �rupo de Cm- dIa 26, amda hOJe, de acordo

I
ral bateu tod_?s os records

csbocado no seio das classes em canstrução e o engra-lado para a conta da Secre-' co mIl que deverao chegar ao com o contrato, remunerados de arrecadaçao recolhendo a 'd l'
, ciedade, devendo êsse Ímpor- 'xat� a propo"sl'to, declarou'.'- . B 'I '

'd d J h I '

b d d d' ,

'I' 'lh- conserva oras ocal5, VIsan- �,tarla da Fazenda, e5clareceu raSl ate mela os e· un o a ase a meta e a lmpor-Ilmportancla <: e VInte mi

oes1
d h'

-

d tRnte documento ser dirigido t(, A

•

"

. .,'" ,",
.

d';'
'- "I

'

b' d d" o lpotecar uma moçao e 'que esta no começo, mas
que s� .. trAta apenas e Slm�' proxlmo, sao na maJona a e- tancla com ma a, e cruzeIros,

l'd
.

d d 't b D Ad b I R promete desenvolver-�e -om'.
. .

.

50 1 arle .a e ao emlnen·a E·m reve ao r . er a . ., ,_

.Governador do Estado, Dr, da Silva, i. o tempo, 4. terra é ótima.

O····
.,......

A h··1 B 1
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-dA
Aderbal R. da Silva, o que!'

---------

.$1\ O 1 es a Slnl na praSl en- ;;'�:\�:!:açror;:;uj:.a::e�:� Sob a.'5 ruinas' da lei.

mocrática e de civismo do
n05S0 povo, 80 mesmo tempo P,ara que a democracia

e que Blumenau. por :::mas re- 30breviva é indispensavel
-

presentações máximas, preso. que se dê (.1 união dos par�

ta um carinhoso tributo de tidos democraticos. Não se

h ao seu ilustre se trata d� fundi-los numa
, omenagem

S 1 n t e� s-· e I
filho, corrente $0 Não se trata,

_
'

. A indústria e o comércio igualm�"-te: de evitar a 1
'blumenauemles, objetivando o

f
,compeb��o nas urna�. " ,. I

. n� d faml'lia A . unlao caracterrza- se Icongraçanle LO a
.

politica ·local e animados dos por um. ent�nd,l�ento, em

louváveh� propósitos patrióti-1 torno dos prlnClplOS funda

cos de colaborarem com o mentais do regime, tal COn

govêrno do Estado, comum- mo se encontram expre$-

t• e to'" ';o�. em forma de lei. na
gam nos mesmos sen Im n '" .. ". '

que anImam os homens bem Constituição.
", .

d f d PrecisamoS. u}·u.ntar-no!JnüenClona os, no a an e so-

erguer a estrutura econômica, todos ."ara defender a ar·

�ocial e política de Santa Ca- dem c�nstitucional. porque

tarina e cooperando na re-' nela, sómenle nela, enco!t�

construção do regime demo- traremos a segurança dafJ

crático recém . inaug:urado no ideais democraticos.

I
'E � _1 0.0.00000.0.0

I '!h_i.
UO,

t), moçã.o de solidariedade A democracia não é um

das nossas classes conserva- slatetna estático, É, no con-

��_'l(��._, .._.----,-�_.--

I
AINDA NÃO FOI TEltMINA�
DA A APURACAO DO

PLEITO DE PER.NAMBUCO

I
Rio, 16 (Mericlio!!al )

Afirma o
HDiario da NoHe!'.

poder informm-, com abeoluta
.

� 'P eegurançe, que dentro d�
pouco mais d e 11m mês, esta-

I
rá concluída <l apuracâo do
pleito de Janeiro em Pernam

II
buco. Acrescenta que carece

de fundamento a noticia da

i
conclusão dos traba lhos de a=

puração, que só terminariam
� dentro de quatro meses. Nu�

merosos recursos referenjcs
pleito pernambucano estão

� peridvntes ainda. de julgamen-

1'1:\111
to no TSE, impetrados pela
coligação c o PSD,

1-
- - -- _.-

I
PLANTANDO DA'. , ,

� : Rio, 16 (Meridional) -_
s.lfl

I Sob o titulo vlantando dh...
.. ��.,.

1:
um. V;�.sP5ltt.ÜlO r,�li.el.j,ii. a e� .:

� xistencia de uma peque1W
i horta em plena Avenida

� Rio Branco, no ponto maia

�I
central da capital da Re
publica. A pequena horta,
cuidada pGr um l)elhQ En.

��))"))

Gêneros, Preços
Análise

,,/

PCllpites ... e
.

N�" :Ritj; com (j Ifr. Mario tenda ti Comi�iSão dé Pre- 'pOlnçao ao govên!O gran
Gtjmes; o prazo para a re- ços. Paga-se, atualmente, geou uma auréola de bata�

: m�rcàção do calçado .!e es- .". pela manteiga, no '. varejo, lhador em torno de sí, que,
téruleri afé o dia. '31 dê3fe Cr$ 21,20 o quilo e até Cr$ por certo, há·de se firmar

. n�ú,. 'Réunir-se-ão famb'ém 28,00, '. mais, quat'ado, integrada de
lá,.'()& pruidentes ativos e Ràzóe3 ,para isso? Não todos os seus componente;'!

inativolJ dá. ComÊa$ões Esta-
.

as há,' CiziDam-1fe ao! vacaa e sob aua direção, Funcionart t!l!§ot. de Preço., afim de u- magras. Ora; diBse
.

g'eito, a nova C, M, p, Teremos,
lutlá'rem li,maneira mais/á· . está noa parecendo o contrá, logo, .sem dúvida, a solução
cildé'd.�lJumiço á espec'ula- rio, Nunca iJe deparou ao do

...grave problema que
. çii� 'I!.ué� lJemelh'!fnte á pr'tl- . sr'. .Iensen época de lJacas prEocupa a população ne�

ga
.' do� co!'im cebola,·· proli� tão gordas, , ,

'

cessitada e sacrificada ii
,tero.; ·aiJsustador�mente_,. ém .'

Os varejistas vendem os ganancia dos especulado-
ctodo"a pai1!;' mesmos ::êneros !1or dife� Tes..

E aqui?! " Vejamos, tin· rCJ}.ça alarmantes dé pre- I
tim ft'or tintin!> o que vai a-

ÇO:1. O açúcar, por exem

confeclmdo: O sr. Guilhe:r•. alo, Vimô-19 'em diversos ar
- m�' Jen8én, prod�tor dê mazens a Cr$ 4,80, Cr$
manÚigti', queijo, banha 5,00 e Cr$ 6,00, Este últi
etc. ;' aumentou'o .' preç� do

mo preço � de exdusivida
ptim�ii;' �ênero ... ma!S de de do sr. ArthuT Ruediger.
Mfna; lU�%,_ nestes· últirrí'os O sr, Carlos Kofke ain
t�nipo.$. Ainda há poucos' -la r;;�entemente loi multado:
diiú ;,lez il� novo. E 08 dQ3

.. em. mais de Cr$ 50 000,00
o�trÔ$' tàrribém. i o que ;�s�" 'por sonegação do; imposto
tá: cochIchando oeuoa lIem sóbre a renda.
informàc{a: aquí do n03SO fq:.

c

Poderiamos nos estender
do, nestas

.

considerações;·' po
rém paramOS aquí. O' que
nos interessa, de fato, é a nossa opinião. �.

Comissão de. Preço�, O sr. Isso, se, apesar dOI> esfor
PrefeÍta' Interino convidou :co;; do sr, Governador em

o sr. Achil�s Bizlsini para pról do congraçamento dos

presidi-la. Está tfldô muito polítiços blumenauenses, tio:
certo, certissimo" permos dois .OU mail> candi-

,

suprlndoJ mt�ita vez" os par-
.

Esperemos as' decisões datos ti Prefeitura, E é o

tic;�âr;:;��od�Ii' ;aberit, pe��:,l;� :��t:�;!�; !:!;;ide So� r:;o,ir: :::�:;�;:. d,!;ec::::'
------�------�--�--------�----------�-----

aes conservadoras, de outro,
o dmJ udenistaa,
Fujamos ti politica e vais

temos á presidêndá {la Co
missão. O sr. Achiles. an
tes, se candidatou á depu-
fação ,estadual. Dos trêa
candidatos sob a legenda do

partido do sr, Bornhau
sen, S, S. se proJetou em

primeiro plano. l-lmu'(J lhe

,.aeja,
Sobram�!wt!, poi!!. nJ:;ú':ie;;'

para admitir a efidênc.i.a
de sua. direçiio na C ,M,
p,

• s e

Politicamente. no munici�
pio, a escolha do sr. Bals,i�,"
ni teVe uma repercussifó":

. grandíssima. .

EJ um teste à
.

que se sujeitará. o
.

candida
to da UDN, em Blumenau.
Um teste administrativo,
sim� mas t,Ú influência po

lítica Se pqsàar, 10; caso

contrário, O.'
....

Um redondis-

OSE

Enqúanfo qUf't .
a muitos

outros, 03 ;n'obtemo" passa- I,
ram aen1 a !lece.ruuÍria e cui�

dadosa análise. com o am', I
Achilea, não, . I

S, S, arulliTi{'N.! e av!?ntmi .i' I
, I

os êrroo d� tm.i!:o[f (J.dm;nis�' ,

ItradareS!
. r1umidpa!s , 1]!.(J.=

bo, cá est.amos na palitica I

novamente,

de

CARPINTEIsimo zero politico:-adminis
trativo. Das decisões, a

cêrtos e desacêrtos do sr,

Achiles Balsini oscilará a
I

(
!

SOLDADORESChegou a SUa. vez. A Vez

da ·síntese. Abaixe o:.; eE

cOTchantes preços e 'balere�
mos 'as !,lllnu!:i, aqui, de cu

n:tarote,
PAGA�SE SONS ORDENADOS

I
i
para as obras da Usina elétrica de Ri!) dos Cedros.
!'
i

i
I,Outra não poderá ser a

atitude dos blumenauenses
sensato.�. Atitude, �almas ti!.

votos.

iNFORMAÇõES no esct'it6rio da emprêsa Força e Luz San

ta Catarina S. A,� á Alameda Duque de Caxias (Rua das

Palmeiras) n� 7. Caixa Postal�7 - BLUMENAU.

trário, {} mais dinamico dos
sistemas de govêrno,
Toda a sua vida está na

ação, que se processa nos

partidos e tem os Sti!UIf no

mes culminantes TI'1'8 urnas

A base da democracia é
a concorrencia dos grupos,
inspirados em d,outrinas e

programa::, propagado3 1i=
vremente rUM contidos e na

zmprenaa.
Mas se não há fidelidade

a essa:; dOl�frinaB e f! esseg

programas e aobrela{lo se

não existe liberdade par!!
a sua propagf!.nda, a derru;!·
cracia não pUMa de Urna la'!'

. mula, ma i" perigo;;a do. qn·e,
utU

o que Vemos n.� Bt'asil
é um conft'€lGte eslr[ml!g en�

tre a democracia da l1!!la
ura e a democraciq d�1!i a
tOGo Comeletn-se as '11'Ul!O-
Te iniquidades contro l.1. de
mocracia, alegandouse (}

propósito de defendênla.
Maa

.

haverá outra ma�

neira eficiente de pre!1er�
llar (!' democracia, fóra da
perfeita lealdade aos seU5

preceitos, e não estão eflses

preceitos consagrados na
Constituição, como (} maior'
e mais sagrado compromis-
so da coletividade demo-

I
cratica? ,

Se praticamos iI Co'!!sti

I tuição. nenhum veri�o ha·

I
'verá .TJura o de�ocr�df!.
Se formos infieis á Cons
tituição, a democracia pc·

-I recerá sob as rutnas drt: lei.
0.0.00000,0.0

Austregesilo de Atayde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EXPEDIENTE

'5 Ã Nacao �9

c �9

Propriedade do S. A. "Q NAÇÃO"
Oir�t"r-!'residente: EDMUNDO' MiSTEIRO

,Diretor-Gerente: RINAlDO FELTRIN

!)ird�f dt! Redar;ão: HERNANI PÔRTO
ÉNCARREGADOIJ DE ASSINATURAS

E ANUNCIOS
o-r r o WIL

ÁSSINAT\JRÁS:
Anual ... '" '"

L E

c-s 90,00

Dil.

Ayros Gonçalves
ADVOGAl]IO

\!O andar - ;:;a]a 1

. j

S�me!itre '" CrS ·50,00 i
Trimestre ... CrS 30,00
N.c AV\!!3Cl ••. Cr$ 00,50
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NilO 7 de Abril, 241 I
I'nCot'm�C;Õ!l?!; lJteis IHORARIO DE ONIBUS 1-'.Auto Viação Cutoriaense

B!!!menau (1 Curitiba - 3 hora;
,I!lumenall n Joinville - 13 horas
lílumen!!u-Floria"opolis - 13 horas
I!hlm�nau a Ittaií - 13,30 horas

Bll!men!!u éi Jorll!)lflí - 13 horas

Empreza Aufo Viaçõo Brusquenss
8!!!menau (] Brusque - 9,30 horas

TiLEFONES MAIS CHAMADOS:

A<scci��f.o· Comercial e Industrial, 1430

A!!tomoveis:
1300 - 1200 - 1111 - 1100 - 1::133
Corras de Molas:

1051 - 1400 - 1170 - 1245
Coletoria Eslarlual - 1216

Coietoria Federal - 1382
. Companhia Te1efo"icCl - 1321

De!egacio Regional de Policia:

Gabinete do De!egado - 1016-Á

Expediente - 1016

be!e<;!l'cio Impo5!o de Renda - 1104

"r:!tl!=reza Força e luz - i327-A
Estrada de Ferr� S. Catarina - 1011

H"spltól Mudci�d - 120&

Hospital Santa Izah,,1 - 1196

l. A. P. C. - 1271

L A. P. I. - 12S5

Mercado M!!!1idp": - 1120

Minjst,,�io ciG Trc!dho - 1 H3

!'.refeitil,a � I�nic:i�ol - 1163

Pcsto do Melaria - 146õ
.

T�!F.gr!!fo N�cional - 1363

INCENDIOS:

Gerei" - )14;

H;;!·:�" - 1199

··ETERNIIE
EM CIiAPAS ONDULADAS

rARA TELHADOS
'ENTREGÁ IMED1.ÚA·

CASA DO AMERICANO S. A.

Cc:ixo 20
.

Ruo 15 n. 4S7

f'EÇAS FORD

,EMPREZA FUNERARIA F. K�EUZER'

<.�'. �
. .;.-/.� _'!Í�

:�r�e:r�',

I
�

�':"J;

Rua 'São Paulo - Fone 1168

Serviço funebr3 da simples
ct! o m�lhlJr

NOVO PONTO DE AU
TOMOVElS

·0 SI'. Erich Voight comuni�
cs: '!t01; �eus amigo;;, parentes
� ao povo em ge..al,· que está
atendendo pelo fone 1311 -

.

Itoupava Sêca.

,",'lLA NOVA

Arnoldo Puetter
Fábflta de Ladrilhes

Executa-se qualquer ser

viço (ln marmorite.
nu i do s P' I im» ira» n 8
Fon3 1081 Cai.ta postal, 48

I
Matef!ii 1 de I

constn:çã!) IIWenlsf Garni I

,I

Ladrilbi)8
Az�lejos
Gl"anito�

Babo
h!glês, FY!!?!.C§3 e Lafim
Leâona 'pr;,' 'metodos mo

derncs. Aceita alunos
pl,r.ncip:emtes 11� adenta
dOlJ.

ln.fcrmaçõelJ á Rua· 15
de Novembro 17 (an�igo
predio do Banco' Ncu:io
md do Comercio) das 10
até 12 h$. diariamente.

1

Oswaldo Gomes
Nóbrega
Cortario de

REGISTROS DE lMOVEIS
E HIPOTECAS

20. Ofjcio
EDIFIC10 DO mnUM ...:.. Ilbm� ..a!l

--i
I

'-=U='m=er=La=ff=ron=t=J
eOUETOI:

·1I.ul] Maranhão n. 2

CINE BU
Hoje - Sábado -- �s 8,15

'CH
Veron.ica L!1.ke - Sonn}' Tufts - Jo!:mCaulfeld em

&tA VIDA E' UMA 80' ... H

Toea!'.te mensagem de afe!o� dirigida ao coração do pl.tbli
.fel
Sed:utoY2 evocação l"omantlca dedicada aos que já amal"am,

. s.cs· que amam e aos que pre tendem a:rnar ...

Roma�ce! Ter�ura! Dedica ção! Juventude! A!egria !e
Amor! . ;. 0$ i�gredientes des te maraviH.!o5o fUm !
Aco!!!p. Compl. Nadona! - Fox JOl'�aI
Flatáa. 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00'e 2,00.

Anuncien"1 nesta falha

Gebhardt "ro�TIada
;;!.:J-� l'!lc.lli,bie� de Vieltft, AL'!trla e tio de Janeirol

.. C'r'.!·>l!i'!;·�h!!f� do .Hosp'!'!i Sonta Catari:1!J
'.

Alto rh'lngin, UPHrJÇÕO ti" bori(!, fistomago, vias biliares, utérn,
#�. ,,;... ·t§<ÕllôoôtUrgiQ. Moléstias de !enhotos. Cirurgi".pl<l!tiea-
.�.

CCfl·�; !lO ���� doII'i 9 911 11 e 4ãs IS C'lr 11 �
BU;�í;WAU; - "Hospit;:!l SU;lta CIHQnlll'll'"

� o ASTRAL DO DIA .. ,

"1
sra .

."",,,, ,,' por !-Ia.ga.
-

5wami ". ta, esposa 4:10 edimado cava

,,�'-.o .

• 1 A .1
r 'Iheíro st'. Dan!e_ c. IMJ.l"eaUa,

Sabado,' 17 ,de Maio 1941 residente em. Arrozeira.
�h,da, 1 \.������'� Lua e Urano transmilem

!
_ Altamiro de Oliveira.

,

hcJe maraoilhoso astral para _ Transcorreu ôntem (.\ ,a"

1 . " Que certas esuécies' dê I
tudo o que é Justo e util! Pa-

I
nlveraârlo natalicio 'do con

�!!guias proth';zem de.s- 1":;:r eeneros de :.)r!m.etn�. !:€t.:€S- :
ceituado

. ci�a.dão sr: AI�ami
cargas e!étdcas de tal eidade, assuntos fr:mnlul.res·,! ro de Ohve!ra, propíetarro da.
inteneidade que pcce-t

e domezticos. Viagensp por I e!lgraxataria e Agenda, de
riam iluminar facilmen- todas as oias, J.1cua,da-se l!:€rl ,JOl':'!!aIs e Rey;stas "Miro" e

ie um apartamento i�·, fladona!t5 em'a; por €leh'id� 1 pessoa muito benquista na SG-

teíro , dade, grandes invenções cien-I cíedade
local.

,

:2 ... que, no século XVII, o fi.fieCls, deecoberia« mecani-
fumo era coneidea-ado cas e eiétricas; ,felizes -surpre-, Ubaldo Sada
mercadoria de €xtl'"emu :zas,. o�<iginmidade� senso hU-1luxo na Europa; e que morzshco. _ ••• _ .. __ .

_ . - Na data de êrrtern comemo

somente os ricos podiam. 1 rou seu anivel"sário natalício
d';'r--5e ao vício de Fu- Os naseido« hoje são lnte-I o cli�tint.o cavalheiro sr , U-
mar, pois meio-quilo da lig_e�lfe.s .:� �mbídos�"�. cons-e-I h�Jdo S.q.da. alto funcionário
tabaco, custava, naque- gu-em vtL01 W n� vw.a. da aclminir.tração da Estrada
Ie tempo, cêrca de 140· '... .

.

\ de Ferro Sànta Catarina. _'.
d lares

' �-' .

•

�....���.{'I;, ' �1.'.i��p I

.3. .. que Chicago foi a ps-i- "
,�.: ,. "

. <

me�rn cidade do Amundo 1-:4-Úl v-i:: R S -:.i-' R ; 0-.5
a. insealar sua rede 5u-I �-�"�-=I

J�.�('"�'''''
terranea de fios elétri- �r

..

tr-icos, telefônicos e te- Capitão Moacyr Àzam-

Iearâficoe, sistema pos- buja
te,-iormcnte adotado em

tôdas as grandes cida- Tra".."co:rre na data de ho

des.

I
i·e r- l'iln:v�m·ih·;;o n!".t", lido do

,4 ... ('t'<' os crocodilos do rio r". r.,n;tâo Moacv!!" Azalubu-,
l'Ho permitem que pe- je., distinto oficial do Exér-ci-

I

ouen05 pássaros limpem TO Nadonal,. qu,," muito tem-' Decorre hoie a data nata
lhes 05 dentes de rcsÍ- no serviu nas fileiras do 32", lida do conceitusdo cavalhei

I
duos de alimentos sem B. C ., nesÍ<\ c.idade, atualmen TO sr. QUo' Pfuezenreuter,

I fazer o men�r dano a es I te dpst.acndn :,a t;uarnição f-:- açougllei.�() no 5uburbio da Ve

I I ses seus amigos ala�o5'1
d-eral na CapItal da Repubh-

i iha. e pessoa muito relaciona-' --5. .. que os gregos antIgo6 ca, I da nf'. nossa sociedade, onde Icostumavam colocar u" I' .
. �.. í Z07a d� va'sto círculo de ami.

ma moefIa nas mãos de - Vrctor S�h_a�! _ I z;:;(le
seus mortos, ant<e5 de 1 I

, I:;- 1""'l� -1.:"." l'V") .:.1 "'.�.� Ç'"n'1_ (""lY""'t}enterra-!otl; e que essa i
.. , 'C'- �." - "'.

moeda servia para pa'-I
" ....11 i>n;,rer:<':1do l;�_'_t.", i1_.;::;<) 'i)

$!a. .l:'·�. passagem- õa al�n2
I
�htj"'''1 e ""on,"""h�ail'i) .10"'-'"€11"1

. do defunto pelo StJX, rio I
VICTOR SCHARF, operOS9 e

mitológico ezistente no �

inferno_

Aléx Hadlich
. Deu-nos o praiér' de

viaita; tendo percorrido . as

nossas dependênclas, o sr .

Mario Schmldt, habil linoti
pista da Imprensa Oficial do
Estado, que ora se encontra

em gozo de.fériall,:tendo pros

seguido viagem para Curiti
ba.

A data em curso registra
pasaaem do llniv-ersário natl'\1i
ClO do jovem Alex Hadfich, fi
lho do estimado cidadão sr".

Helrnuth Hadlich, residente
nesta cidade

OUo Pfuetzenreuter

.

Somos gratos á.
.

gentileza
da visita. e fazemos votos de
feliz viagem.

PERDEU-SE

- Srta. PoIda

6 .. , qu.e u.!n 1!1.icro3'Cópio co- l
- • I

mU!1.1 p. c�pe.? Oe l.n�a !
a.ID.pHa.ção de 1 .500 I

2f

MATRIZ:
Blumenau, AlamedlJ Duque ele C::xi!l$ lO

Fone 1410

18!umenau
i>JliI>.i'M'5�w'WiW2IWiIQ

Cadlda Andreatta

�;:fil:ii;il!
RIJa 15 de N""",,,bl'o �043

1l1urner.�� -= .ir!!!. Catarina

A ""feffi'?dde t"le ôn!:",m r<'õ··
.

g!st!fnu. ta iJ�.��agen, do a�lIj-:
"'len;ário 1!<l.t2l.licio dS'. €xma.:

j
:

Dner.ças iJno·rr.lals (fis!l.lhl� , fiS!iUH.S - reliles -

.

mmiflc3 - ulleda
do rato, ·I:fc,) Dop.nça� do estômaDo ln l�irile • fli��:psia A' �Icera
do estômago e duonenft). I"testin�:;. (col!:es . CiíHI 1t6�

ulcemsa pri;;ão de ventre· amebuwa, �Ic.)

. Varizes ("'lEias dilatadas) e; úlceras. das pernas; sua

.
cU�'a sem operaçª,.o € sem dê...

m

Médico

. Coração, pulmões, 'Iil", fígado. bexi ga; obesid(!de,. emagrecimento, molárb

opi!açi!o (mel. da terra),. Erisipela, eczema, gonorréa, sífilis, etc.

Clinit]a Médica de 8Anh�)1·al'l. 1[0111('1.73 e Crüwços.
. Diatermia � OZi'wtel"mia - Electro-coagulaçiio

Houpava Sêca· ".. BLlJMENAU

Jesus"
Santa C�i:arina

OID

ESSe . gr{;;�a(l educlIndóri" man tem curso secun-dário tompl�to, <Co,"

dois ciclos: - Gina�ial e C"legia1. (Clossico 1::' científicol•

ESCOLA TECNIÇA DE COMERCIO (Reconhecida) •

EXTERNATO

época da matricula para todos IlS eurscs: de 15 li 28 da Fevereiro.

bRini<:i1:l' de aulas em ·10. de Ma,;o.
•

e n
POl'ta Onchdads. de .Ã'=.. o da f,c;:br!ca ..PiuateP', co ......_jple!:amente !�ova. com tOd.u5 i'n l:,-=:�·t",!!�e,;;, medindo 1,53

I m�r. de largl.!ra, :�,OO mh'. d-e alh,n'i e mais; 060 mtr. pa- f

l. ra o rolo, ao preço da fábri. ca .. , .

'I.
.

Informações na CASA HU5ADEl.. Rua 15 de

Novemhro} 801 ,�._ Blumenau.. I

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



prelial��O os

o entusia.smo em torDO·· do ?_fiD[ii."iiiDte
...

i ÁU?usto. Ose::!.'. Boia e

0111::1'"01:11· Pa,ln:!e!ras. Nos. treinos SU� ; Se NiY�.hlo se acertar eom

I
mais tudo farao para levar de

. exibição tem SIdo boa. NI- os deu!am componentes do

vencid:a o. poderoeo esquadrão va.ldo será, .paxa cs palmei.-' 8:":jl�nto h!do dará certo. E'
'do Beitania , ll'cn:\c;;! j}l>JHrllJalmente, a D." 'I,'Ilm'l1:1 certa. E;;peremnsj pois;

Por tudo isso e pelas jo.ga- I tração da partida. ! 111:.t3 llJguml.;.i< huras,

-- - - -- ;_- - -I ----.-----.-.------- .------------ -.---�
I

Pac'hequinho é elemento novo.l
E'

-

incançavel- em campo. O i_
P'aJmeiras já ,lhe deu mais de I
uma opoi-tunide.de. Em tO-I'I ...

I \

, hltegrado de todos 03' seus- primantar os "'-portmens" vi- -bêm, seus. agradecimen.tos aos r2l.naen..e cumpJ.·LlUeni:ando O� I Est,:clo <s cO�:-8!':!tJ.yie:; sêb.-c:

\
'E f.!m atleta que .TcRa 1':.1)m

.

titulares, ch?gqu, ôntetn, a-e.. - .$Ítantes. . (seu.s irmãos desportistas de seus comporientes, I
as Jogo;; r;f;aJiz_ados� tarrto �-

e:t:tremG amor ao dube e o

_ E S l' E C I A I. 1ST Á- ta dd2'.de� � possante esqua": Em ligeira palestra que Blumenau, I A palestra de ti. S. conos- I r��i1t.,#;;�: c,' '';'!1:'"'' f�":.�'>tc:., vem defendendo f".'n1 todos os

Clínico em gera! __ Tmt'lffil!nto peles dt"ão do �rltal?>ii!. u7 Curitib�. roantive:mo$, c?m 05 int�gran.: .

O sr. Seba.stião Cruz, :pre- ,co e com a1glms fu:eboli:;t�51 qui. C01Dl? "4i.,� Paran.ii: I' tempos sempre CQm- () mesmo

, Ondas Ultra-Curta, ,A' chegada da lUZIda embaI- tes da· emba1Xà.(la constata- sldente da LBD, esteve pre- paranaenses, como nao podm Ao Brüan,a des-..:Jamos suo I
.

Consultoria: _ Trave�s(l -4 de FeY2re;rO

iJ:ada compareceu.grande' n�-. mos" o

.

seu. eJ:i.tiuÍasmo. pelol. _
�

.'.
.

': deixar de ser, versou sôbre o I _. '<lrdor e combatiL'idade. Jaca,

:. í'r,edio "Peite,
.

mero· dé desportistas ·loca:lS que lhes fOl-datlo:·ap.reclar da, sente a chegada .. do valente .recente reatamento das rela-. ce.,,50 e fd!z. permóAnencÍa. por certo, fará uma bela par-

.

. OperC!�õe� IlQS Ho�ritl!i� . ..u�siosos de _ apl&.udir .. �. çu�-
.

cidade�; I!ào _ �egáteà.ndo, _ !alll- 'repre�er!tante ' do . futeból
.. pa-

.

ções de amizade, entre os doi::: nesta cidade. ,! tida, - hoie .

•

n-,

.. -

•-1
-

.

ç
-

.

: �� ;,;

.. ,

. .

,
das elas Pachequinho se saiu
bem. E' dono da posição no

quadro ,periquito�

imp!"oviaada.;; tios cleno
-dados "foo!:baHel"s" o j6150
de hois levar-á uma enorme
mó humana ao mais belo es

Catarina.

o quadro do Palmeiras

sorre cé
- garantiu:
amanhã,

Segundo apurou a nossa

repOI:tagem espor'tíva, o Pal
meiras jogará com o seguin
te "onze": Oscar, Schralu,

; ::
I

�
Nivaldo, uma experiência ,
O "center�ha1f" Nhraldé.·, Ide Brusque, estreará iloje no

-------1
l

Chegou da Alemanha I
l

da· numerosa
ir� torcer.

•. Todo!> O� bh!menauenses 1
irmanados na decisão.· de pro- J

pÓl'd�nar . aos do' Bi-itania )
uma

.

partida. de gala não re- i
gatearão aplausoe á hriOl.a I
rapaziada da terra das arau-"

cái-ias.
A {arde de hoje será ré

tumbante de entusiasmo, In
da mai� que �ôda .a assist��� Ida anda saudosa de um )Q-

go de fufeb6I,
.

Ningu�m fiçará em casa. O

&1'. Mario RazzÍni acredita
firme�ente na vitória. E -

nã� I
é só êle, Os sxs, Devitz e Pfel-!
fel" tamhém. O esquadrão do
Palmeiras preliará integr�do
de todos 05 $-CU5 elementos de

valor. Veremos Schram e 'Tei

xéirinha, 05 grandes da pelo
ta.. TeiXeirinha é o·maior a-

OUmpico
tom�.da,
"i.gua.pa

A pr;mê:tn remes-o de

SEMENTES DE HORTALIÇAS
GERMINAÇÃO GARAtHlDA1.: E' com essa intenção q�e,f n-emos ao campo amanha.

i
Nós e todos 05 desportistas de I. Blumenau, que têm no Oljm- OTTO WILLE, RuO] 15 de Nov.

'pico, um legitimo represen-
.

tante do valor e da fibra da _

GEMlIESESAMEN

3GS (Confeifurin Sochsr)

hlumenauense, " A N A ç Ã O H

'--- _.: O seu iel'!ilai

'Peças Fora IU�:n���;:�:uos
SEMPRE. {3RANDE

STOCK OE PEÇAS GENUINAS
CASA DO AMERICANO S. A.

IILUMENAU

C(lixo 20 Rua 15' n . 487

NOSA DIVISA E' SERVIR

I E' o titu!!l do intere,s(!n�a fo\het:l que

, S� envia gratuitamente ás pe:;::;ôls da in ."

taiar c dos Estocas que descjcrn ganhar I

I
mais dinheiro sem preílJizo_ ds. outras Iccupuçfies . Escreve poro REX STUDIO -

Cai�a Postal, 1616 - S. Pculo , I

:nt

_'_,',.

I
a

I

CIRURGlÃO·NtHiSTA

-')H tC)S "\/
1'-

E�llt!{í(!lid(lde Em Raoiugrafb dcntérics poro qualquer Exume má!!Ic",

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

,

.

P!'epD.l·[tl1do.i;� paru (;nf�·f.;n�' C'ndü todo!; t!v€ram um otir-arl
tal' o Britan!.a F. C., €E1 SHB'. E:Í;;:.;empl'.!!ho.
�"'IP.mdi1 e:úbi.çi'.Q em nor.aa ci- i Nàta;,:,{)s o. presença de Ar
de.de enaaiou q,únl:a-f,;í.�·a ul- !1{) Corrêa, Nelsinho e Ludo,
í:ma o G. E. Olimpâco. ! demen\oa que, conforme con-

O treino f:;:õlC teve: a slura- 5e!;mm01l apurar, .passar-ae
çã.o de 120 minutes, tE'!"miE1tm 3.0 com rmdas e bagagem' pa
com 2.. vitoria de qc!aclro tih;� :>"[C. o clube da Alasneda RiO'
lar, rrn"" c.�J!!te.g"Cl11 el,;;��t!��_� By-al!";o ..

.·1

1 JUC.4 .. '" ;_'ntr��iclo defensór
i do Palmeiras, c::mstittte c,óm

I � r. .

-

'Z'd' A- �Crf.yarr1., uma 50! a zaga. •

! pdidcn·�m�t1.o de srAI.lN-

GR.4DO - devido ao. lJ€U 'tJ;Ol"te
atlético e á.dificuldade

-

-oue
����;':F

..

têm os: adversários de trans
porem o' reduto final do c6:t
Ii!llgrado . Palmeiras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·H. l1lànifestoll�se contrá�ia á cassaçjô
-

' °'0
-

ato dos parlaD1entares ..�olDunista$
ti

lUan

Cominões

'.

residentes das
ft O.D.N.

Rio, 16 (Meridional) - O
sr . Prado KeUy convocou 03'
parlamentares da VDN para I
uma reunião, hoje, no Palácio!
Tiradentes, a qual terá cara-)ter secreto. Na ocasião deve-,r.ão ser examinados vários as-·

suntos de interêss� partidário I
e também a questão dos man-

datos dos parlamentares co-!
rnurrisfas, Após á reunião de�!
verá s�r conhecida a posição!
da UDN em face do assunto,'
"diantando-se que o

Hparti- i

do do Brigadeiro" mariifes- I

tar-se-á unanimemente contra:
a cassação dos mandatos. I

Estaduais de Preços·

Rio, 16 (Meridional)
Um atacadista de tecidos sos

licitou licença á Comissão
Central de Preços para ven

der tecidos de algodão em au-

I
, ,

. i
,

reune-se secretamente··· IA·o partido do Brigad�iro é cont�át"Ío ál
cassação dos �andatos dosparja�en.j������I�A�R��_j_O�_M���T_U_!�_N_O_.����

tare, f;oDlunistas Sábádo. 17 de Maio de 1947 - - B LU ME N Á li

I :r;;,li::n�:��d::fa�t;:e;e;o:t:: S�IIl a solu.·ça-o da quesla-D 'a,Jemã· a paz,I gem abordou, em seguida, ou- li
.

tros parlamentares da UDN, .!
que manifestaram a opinião ,.

f
"

t·
.:

d
.',

J:;1::�:::!;':p::2�:1 sera _el a em pe aços .

tos dos comunistas. Disseram I
... 1'\ � f 1que a reforma constitucional O cha [l,Caler Ero.ncêe (ilSSa que (l cnn e... FilIAL lILUMENAU

";.
para tal efeito seria perigosa . Ruo 15 ele Noy. 41 - ex. Post!!!,103
á democracia nascente. Foi �..., C:: de Moscou produziu )?osultado'�-----�

, ....

noticiado pela imprensa que re 1a. ' - - ? ..
'

. Vendia pistola3
..

automatu::t.!$

"reuniram-se as hancadas d.a 1
'

t· 8.
. t.'f-'tntl desviadas da embaixada

UDN no Senado e na

Cama-l concre O e .lmpor ""'" ,e te americanas
ra, sob a presidência do sr.

.

Prado Kelly, a quem autori- Pazis, 16 (United - De os quatro MinÍztroz de Exte- a conciliação, "Ainda temos Rio, 16 (MerJ.diO!!al)
saram-s.e transmitir á Comissão I Joseph Grigg) - O sr, Geor- r-ior e que' nenhum acordo tempo pará penaar e agir, au!:o:r;dl;\df'�: pol�t;ia;5 . de�!y�,:,

Rio, 16 (Meridional) - Os

I
Executiva os seus pensarnen- ge Bidault disse hoje, que, poude ser alcançado sôbre mas a solução da questão ale- z-am Elm!'li Per-eira �f" Sá. que

p�_l'"lamentares da UDN esti- tos sôbre o passe da Consti- em breve haverá a conclusão mã é de crescente urgência e vendia pistolas a:ut{jmáHc�g
verarn reunidos na manhã de tuição que cabe á nacionali- do acôrd� dos Big Four sôbre qualquer questão, particular- sem ela a paz álerá feita em .de quinze tiro�; c�)1isideriúlà$\

I t' t t"Dl· .•

hoio no Palácio Tiradentes, zação do mandato dos parla- a Alemanha e Austria tor-
men e lm?Or a� e

.' •

ec arou pedaçoa!". A. propósito dae armas de guerra. Na POhCH!'
sob a presidencia do sr-, Pra-! "". mentares filiados aos partidos, uando-se "assunto .de' cres- q�e a� tr-ês p'rlnclpal3 que:;-l' noticias divulgadas pela im- Esnafi confessou que havia
do Kelly. A reunião foi de-

I �rescentou que parte corisi- cu ia inscrição. tenha sido can-. cente urgência". Disse Bi-
toes ficaram bloqueadas n�s prensa frances·a, a França es- vendido onze pi.stolas a, vá:"

morada e secréta, sendo -exa- dera.vel dos reprseentantes da celada. Por proposta do snr . i corrvei-sa.çôes de Moscou,

50-11 tá negociando 'novos empr és- rias pessoas. tÉm:do sido as ar_7
minados vários assuntos. A- i UDN era contrária á caseav l Juraci Magalhães, foi unani-· dault que.a conferência de bre a unidade econômica ale- <timoé s�hstancíais nos. Esta ...

I méis desvia;las da embaixad�
pós á reunião o sr . Flores da II çâo dos mandatos dos cornu- memente aprovada a inscriçã;> i Moscou produzju re�ultado mã: o niveI de indus!ria ge�- dos Urridos em troca de con- nor-te: amerIcana, no Rió.
Cunha, abordado pela repor- rrisfas , dizendo que na reu- na ata de um voto de confi- I concreto e Importante ,pela mamca e as reparaçoes. BI-1 cessões política3". Bidault dis-

-

tag-em, declarou que houve, nião apenas quatro haviam se anc� e apoio ao lider da m�-I primei:a. vez capacitados,pa-; da�lt .d.is�e que. se tornou I se qu� o unico e�pr�timo _-_ -- ... -

deliberações a respeito da I pronunciada a favor da me- nona Prado KeHy e a.o prest-· ra defirriz claramente ate o. maje d'ificil para a França 1 novo fora d� 250 milhões de
questão dos mandaios dos II dida, mas tinham a declara- dente da UDN, ar , Jos.é A- 'I excesso das posições das qua-' ·desempenha.r o

..tradicionalj doiares do Ba.nco I.nterna.cio-parlamentares",c�.:��.a.•;_."i; ção de que nã� quebrariam ;;.".r.__k.c�.!!.·.M�",,'F ..,.. .,
tr,o potências principais sobre ·1' papel de mediadora entre ou- nal, e�_ bases ·ex?lllsiva:me,!�e

'......�- � .

-�
os problemas alemão·e au.s- tras grandes potências e ad- comerCIais, sém lIames pohtt-

Um dia-aZiago paraa Auto-Viaçao Calarin-ense I

::����:��r�::í��!::t:e�i: I ::��;,�:�r:=s?;i:i?Eit!
. -

I A VIAGEM DO SR. ADHEMAR DE BARROS. .•
I F. G.

Tombou no quilômetro 10, da Estra··)
da SChroeder, o ônibuf que procedia

de Curitiba, quinta letra· última

(Co?c.lusão da la pga). ,

I Juv.ent�de, a.f�mou que 3em-

gara Juros n�nhum. pre fOi favoravel ao seu fe- .

Rio, 16 (Meridional- - O chamento. Esclareceu .que .as

sr. Adhemar de Barros, após
j medidas para o fechamento

longa conferência que man- dilS células, comité3 e sédes
teve com () general Dutra, do Partido Comunista etiJ. s. r
concedeu uma entrevista aos Pa,ulo foram executadas nor

j�rnaIístas acreditados no maImente, tendo a. policia
Catete. Referindo-se aos seus procedido com urbanidade, a

entendimentos com o chefe ponto de ter· sido aplaudida 8·
.

& r:(, ttdo govêrno, declarou que es-
' pelo povo, fato que conside- nggs' .lira;. on

lava satisfeito com as medi- nwa inédito ná. história ,popu-· Caminhões ford, ile·4 rodos mofri:tes
das prometidas pelo general. hr do seu Estado. Declarou
Dub'a, parte das quai*, já em

I dep()is que é favoravef á en-I' Conjuntos ge�(!dOre5 de
- "�� cuçã,o. em defesa dos pro-; trada imediata n,o país de e&-I

. Balanços para todos os

d ' i tores de c f' d It'
.

d
'.

nos. .

nora Agricu!tures. e.. ' a e e a econo- rangelros".para o que .evem i
.. ,..

mÍa paulista. Tambem aludiu I ser criadas as indispentlaveitl .

dres - zinco - alumínio - arames :_ pregos - parafusos - JerrQ�ens.l!.

á. situação da industria' de te-l facildadc3. ferramentas em ·geral.
cldos, informando que outras i
medidas d� interêsse econô-! O:;r. ,Adhemar de Barro.8, Imico de São Paulo haviam si- em sua entrevista, . afirmou
do prometidas peJo Presiden. ...inda: "Falei com o pr�si�
t'" d". R�publica. Em seguida. dente sôbre o problema do
depOIS de acentuar que não café e a industria de tecidos,
havia crise em São Paulo, ob- principalmente do rayon. O
servou que o seu govêrno, já chefe do govêrno· .deçlarou
a.gora com o· decidido apoio me que o DNC é contrário
do govêrno federal, iria ado- 1:'_05 interesses dos iProdutore�
t�r, i�ediatamente, providên- -e que o Banco do Brasil ini
Cias Julgadas necessárias pa- ciou, ôntem, o financiamento
r� a urgente solução da pró- do café á base de 350 cruzei
Xlma construção de duas das ros por saca, como já vinha
quatro grandes centrais elé- fazendo o Banco do Esj;;tdo,
h·icas projetadas para a ur- medida que será mantida en�
gente solução dos principais quanto não for normal�ado' o
proble�as do Estado, entre mercado do porduto". Acres�
,os quaIS a aJimentação e o centou que (i seu go�erno. eg
transporte. Informou que, tuda com carinho a questãodentro em breve, 3erá inicia- do ensino e referindo-se ao
da a construção simultanea problema das j:omunicaçõea.de 550 escolas em diversos àfirmou que o .seu program�
pontos do Estado. Pergunta- de trabalho consta da condu:,do como via o fechamento do são das obras da· eletrifica.,P. C. B. e a extinção da V- cão da Sorocabana até Presi
'lião da Juventude Comunis- dente Prudente, além da
�a. respondeu que dará CUm- construção de . doze "piers",
primento, como é de seu de- a única capaz de resolver· a
ver, da sentença judicial con- questão do congestjna�ento
tra aquele partido. Quanto á do pôrto de Santos.

.
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o dia de quinta feira uH,· que procedia, naquele dia, de em posiçã(, de impedir lA sak
ma fo! fatidico para a Auto Curitiba, com destino a Flo� da dos pazsageiros, que fica

Vi>lção Catarinense, que se vê I rianopolis, sofreu sério aci« ram em situação dificil de
i'l braços com tremenda crise I dente no quilômetro 10, da sair do interior do v�ículo.
de novos c�rros pa:-a � tra�s- 'I

Estrada Schroeder.

D.
evido ao Felizmente não h�uve. v.íti

porte coletivo, cUJa sltuaçao acidente sofrido na barra de mas'a lamentar e fOI sollcIta
lastimável, como já temos di- direção do carro numero 50 I do socorro a Joinville para o

10, vem provoca�d:, sérios lo veículo tombou numa vale: I transporte dos passageiros até
transtornos e preJUlZOS aos t ta, do lado direito; ficando esta cidade.
pa5�agelros.

Distribl!idores;
COMERCIO E INDUST.!HA

Germanr, 'Stein SiA..

Por. suo Secção de Representações, Ofe rece os seguilltes. !lPortu!1idod.-:s:
MOTORES diesel, semi·diesel e 1). go zolino, poro todos

rios; moritimos e cp.oiO cllminnões) dos afomadas marcas:

"Witte" 81'Hsre.ule�"
Morse

II
... "LC.1U§Orl"

e' WhcoRslR
Socaria vosia

força e' luz pa ro toU!!s OS capacidades;·
fins - BO!1'lllos em geral -, Maqui!1Os de' todos os"ti
industrio· - Chapas de ferro e aço . ...:... folhas de. flan-

Além do longo atrazo so-lPlettea a venda de teci ..
fl"ido pela lin.ha que �e dcsti- i dOe! p�.lo P.rel:'o do cu""tonaVi1 a Joinv1He, a qual de-' 3 � "3'

.,.

yerl.i.l, ter saido ás 13 horas"
tendo a sua partida, retarda�'
ih, para ás 17,30 horas, devi-.
dr! DQS reparos a q\le teve de!
r"r submetido o carro nume

ro 8, aliás u.m dos mais pos-

fo'!ntes da emprê5a, a linha

NEM 1'ODOS SAO HONES TOS E CONSCIENCIOSOS ...

f. ,G, Busch J fe -= ReJ)re�entacõe�
TUDO -PAR.A' INDUSTRIA E AG1ICUl rURA, NAS MFI,Horm CONDIÇÕES

AI. Barão .do lUa Branco n. 1 - Caixa Pastai Jtto-caminhões; por preço do,
custo. O pre�.idente da C. C.
p. respondeu que ia estudar
o assunto para resolver a res-

Vasto 'pl;a�o pd.ra o b:at�a
teamento da 'vi'da'

" .... l

Gane 1388...,.. End. Telegr .. "BUSCW'

BlUMEN A.U - S. C.

peito.

Clube Náutico· América
Aviso

Levamos ao conhecimento dos srs. a.ssociado8 que
está novamente em funciona mento o RESTAURANT do

clube, com a seguinte horario : - das 11 áS" 14 horas e das
17 ás 21 horas. A DIRETORIA

NUNC� EXISTIU IGU�L

Oiar-iarnen e a's 12. Horas: ... Rio de �oneiro

Terças·- Quintas é Sóbodos: Curitiba ..

luftnmaçne. e reserva de 'pa8Iagen!� Medeiros e ChI. Ltda., Rua IS de No.emb!"o 101;, .. Tel,,"lOl'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAM·ACOES,
··C O C E I R AS,
F R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

�==;;�-===��==;;��

Curitiba São Paulo

Aceitarnos Encomendas e Cargas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




