
as EF

o sr. Presidente Outra seguiu N°�:;.�g':é��RSEVE - -

-. '-. '-b-'"
P�ra Mato Gros's"lo

..

't.·:::':!;çr::;'�:�:�Oa�e;:::; A!:::U';a�� �r.:.�:i:o::!� N���:��:::ê5a�lU no in.formações sôbre a· iro dor Severiano Nunes.
Rio, 20 (Meridional) _"_

s. Exla. I-nauou-ará a p'ont'e"" so
....

·b
... -.e.

p�essão do jornal "L"emocr,,,· i Procedente de Lohdá!s, apor-a .. .. ta" do'" PSD,. i.mpresso na;; ofi - _._ - -

h .J h- �. »'C.

tou na man ã ·ue� ()_Jé�a' ua'.

·0 rio Paraguai cin�$ ·da. Imprens� Oficial. O
nnbara � nav:�o uHil�hlànd

R" 20 (M 'd jO-rnlll' continua circu1and(l e Sura:e, de n'.4\�t)� �',ilonaYch" condmdndó ;Í'úlil16-10, en ional) - E'

,.Eurico
Dutra.": sr. José: Pe· mantém redaç�o e adniinil!" .

" ". '.

R'
�

a s.eguin.te a.comitiva .que se reira Lira,.genera.l Zen•. óbio.d.·a, . , so'b d,·sf":;I'rllf'ib .. _,.' rOsos lla�"agel'i'niipa.ra··() íO�·.�;
,

"

Alrós de tudo isso, c.rgulhoso de sua obra, está o sr, gUlU hOJe com o presIdente Costa almirante. AlaLtno Coe- traçàó nas nr6pl'ias dpt;en- .... ·"7 'u
entre os <[Ultl5 o.�ntbahrâ.doi':.l!>iio Nóbri''''a, maquinando outras novidades políticasDI' M 1'1'

. Jé'.ncia.s. :d�._I.fi1.pren.sa. O_fidal. P. C""m\l'il: -t!<S't 1 L"ihuiicl) no lltagil. sit-.Nrevi.l.!:;:l.·�,
. uh"a em SUa viagem a Mato lho, senadores Filinto .u er_, 1111' U UI u., .)r'-'�<"1 mte [1S ccneftlemos no final da outra semana. POr V'i B 'e

.

H'I"
- ... ,

'. .

I Mmltagh Bllt!er que ;5-13' 'fê1J"

}�rie. tÍla� sem falf�.
,

Grosso onde vaI Inaugurar no BI asd_ oas

Je �aPDlaet·s �IO ReUDe, e a C�miS;r. . .
. acompanhar 'de' sua f"-'lposa ,e1·_+�4-..�_.=� � .=

...

_... �...._�� ._�__
.. 1 Porto Esperança, a ponte sô ran ao e oao u ra.

_ ,IU_
. .,': .. '.

. .' . R<"c,fe; 20 (Mendlún'al) _

bre o rio Paraguai e que tem outro aparelho' quo'; levantou', . Ião,Bxecutiv.a ICon! inuam a ser inaugurados filha. Abordado pelá' � t'êpoi-
.----------------.------

nome de "Ponte General voa momentos após l!egui-ram
"

,'.
.

d" P�D' no interior do Estado vários tagem o diplomata bHtlmico-
i o

o ministro Clovis Pestana, de:.
'

... , •. " O �
.

nucleos do PPP nas mesmas disse apreciar imens�ineJ)te a

���----------------'------------------------��pu�dos A.���de Bin� Pa���(M�d���) edes � �&�PCB.A�da c��z�de�ef��_�e�
'Argem.iro Figueir.edo,. Màrti-

. Comissão Executiva do esta semana inaugurando o procurado logo p'elos- jorn�-_

I nian(> de Ale�caÍ": Leoni�a� PSD fõi convocada para Ullla nucleo do PPP no municipio listas ao chegar �o Rio. D<:�
Mendes e BenJamrm, Fará; Se feu�iã� :.<imanhã afim de de' de Surubim compareceu o 'de

I
pois afirmoú ainda 'que t\es.e�·

guiu tambem o sr. Alboiin Ro� liberár' «obre a indic�,ção de
i putado comunista José, Leite, java ser considerado' cóm();..

'

sas Item..
.

seu.'cándidato á vice.governan acompanhado de outras pes- verdadeiro _am;�o 'act�8cenla:q
ca· do

. Estado. Esse

candidatO! lIoas, qUe se' fez ti-ansnorra:r i d..) que aguflrdav� .co�, vivo
'ESTRATECIA BRITANICA . déyerá. �er aeresentado na· em. carro oficial da As�eU1- ;pl'a::"'y �'Ua .;II�ntifica«;,ilo

A SER ADOTADA· CON- .. convençao do PSD. . biela do Estado. a Vida hl:aslletl"a.
TRA A ONU

.

Londres. 20 (UP) ....,... O GB.' .
. .

.

I���:�{:����;�!li;:��i(' angUstiante a situação da i��stti� du garoa'
raI das N8ÇÕ�S. U"idps ('?n�i' O; .�pu��d. �derbal Torres focaliza a crIse Qca, AI:'
derar." relator:o rl� Co:nlSli�O ......bleia. de Pel'nambuco ..::aroá gerfuJna .e·xponta:tfe�'Eapeclal para a,?al:sb�a.. �� :

'..' ."
. .. . . mente e onde empl"e�aral1JO porta voz d� GabInete De Rteclfe, 20 (MerIdIOnal) .• 'de be-nef�cl�men�o da ftbra i,ll;

cem mil n�5Ú)&S .para" eólher
darou, no entanto.

_

(l\�e l'� de· Q � . .tJ,-:put�cl() Aderhai �orres . \ tão :r_: t \m:m:.nCla de fe,:ha'l' a fibra. Caso' p�rdure ii. atpaJcisõps >tc\otarlas ...,ao

l<",nAJll'jfo.c.a(hZOU.
na. AS$emblela a ,1 em VIrtude da conCOrr€nCla situ.\cão toda' essa. 'gérite fi-� reve�adas até ti Asgembl�ia.·" 1'9.�O ,,;,gustia?te que �t�a-: q�e -v-em sofrendo da juta in'

,c:axá
.

se }'l;',trabalho. � A�r<3diia'"t C'onslderar o caso da l'alesh-. vessa. a mdtlStrla d� c:"roa, dJar:a. O fato s� reflete no. .

"n qu� ,pm virtude da gr.nd(;l
.

I Ô sr. Barreto. rlíiiõndoàpresecõlou'umnpiõiei;eã �:��:�;�. :o�r;:�:��".�::· ,
CA

.....

d'
.'

l
.. _

d H d B .,;Re�n� caim", em

amara Cria0 0.8 \8g180 e onra o ,rasl.; R�e2�o(�T.d�!i� 'o
Rio, 20 (Meridional). Será con:ferida aOS' com�tituin ,levantes prestados as mstItUl' general Gil Castelo" BrllnCQ'

.

Em comemoraçãô á data. da .te�·"de ma novecentes e noven'lções democráticas. O regula' �mte. d.a sétíina região,: qu�
promulgação da ConStitúiçào, ti' e um,. rltil novecentos e i:rin ,mento será expedido pelo 'se {·ncontra pre\�entetnei-it�,'
o deputado Ba�ret.o p:i�to JI. lta::e ;qua�ró: e �H novecento.s :1conSelh?

da Ordem Constituiu' no Rio, �e�lar�}:' á. ��port�:
presentou um projeto a Ca- q",.u·enta· e . seIS e aos bra�t1el te, PresIdente do Supremo gem qu·� e de perfelt:a· 'cahtia '

mar.a criando a
. Legião de 11'05', que' se' tf'nham tornado Tribunal Federal, Senado, a situa('ão � fl�r'n�I;Ü)Uéó'''�''

Honra do Brasil com quatro ..hf!recedores ' de' distinção por ,Camara e Více·Pre:üdente dG-fP<,nto de permiti� SéU ··ãí"'�t�·.
classes! Gran-Cruz, Grande I�uas virtudes t! méritos excep Senado e Ministro da Justi- mentó daquele Estad� po�t�lOficial, Oficial e Cava:lheiró,' cionai6 hem ,':omo por atos re ça. 'gnns dia:;,

.. .,..
� ., . :

,.
..

. Política ,

a soita
Indiscutivelmente, a carta dirigida pelo sr. Curt

Hering á direção do PSD foi o "Leii-rnotio" político dês
te final de semana, Agradou a uns e desagradou a outros
como soe acontecer cOm as opinões expendidas á6 aés
peras de eleição. Os udenistas maquinaram mil e uma

causas 'Para, á guisa de expli,:ação do documento, a co

mentarem. Apareceram razões estranhas e discutí�e(s.
O PSD se fechou en; copas, não se preocapou com

o estouro da bomba, pois o tinha previsto. Os udenletas,
. infelizmente, não souberam se portar ante á evidência

do fato. A principio. receosos, não o aceitaram, depois, por
fôrça da realidade; o admitirarn, diminuindo de muit.o
o oalor do orocer que, antes, êles mesmos o proclama
ram.

A UDN ao invés de aceitar o desfavOrável «conte
cimento corn €1tvérgadura moral e decisãa resoluta, não,
poz-e» a negar prestígio político ao homem que era

sua bandeira.
Por que tal atirudeZ'I Quer nas parecer que ela é

oriunda da Falta de organiz{.u:áa e direção do partido
que obedece á batuta do sr: Figueiredo .. Também ado
mitirnos cubra» desercães nas hostes udenistas , O en

tnsiaema de alguns não conseguirá desanuviar o desa
ílímc, de. muitos COm a retirada "pouco cuualheiresca"
do sr; Curt Herine

" O PSD se�uindo as instruções do signatário da car

ta 'não a deu á publicidade, enquanto que, em ambien
tes públicos, destacado procer udenista a lia para gáu·
dia dos qUe o rodeavam. POr que tamanho sigilo em toro
no de um documento hoje tornado público? O sr: Curt
Herirur, dias antes', dava á publicidade outra carta ex-

.

plicatioa da impossibilidade de um acôrdo político. Suas
razões áquele instante pareciam mais concludentes, á
olsia de seu desassombro, muito diminuido desta vez.

Sua segunda carta deveria ter a publicidade da primei
ra. para. que o eleitorado as confrontasse. O procer ade
fii�ta, no ent árüa, blefou a curiosidade popular. Sua
proposta, em síntese, é esta: candidato únicl., Vido.r
Herino . seis vereadores do· PSD, s<t1is da VDN e um do
PTB. Ou os udenistas. a aceitam, ou não poderão contar
ma;:> com sua eolaboraeão, Até agOra, para bem ínlor·
mar os interessados. nuo ouvimos opinião responsável
da VDN Se pronunciar sôbre i) assunto. Mais acert-ada
menfe, duas ou três favoráveis á proposta do sr; Curt
Her.no, O (!leitt)r udenista já a COndenou. Não qUêr sa

ber,' lir>b formá alguma. de 1' ..,:r. oproxanaçõo que a têm
favorável cem oor

:

cento ao PSD .

.
A ,direção 'do Partido de Representação Popular,

t:;Otltr.{1J-i.mdo--í.�uitos fXJpu[;sl:e.8', apoiará· r. ·P.SD:....em--t1'f:Y::.' ",

c{i de duas cadeiras na Camara Municipal. Uma de
La»: cerá ocuoada pelo sr: Cássio Medeiros aue a tier
segu» há muito tempo. A outra, pelo sr, João HoM. O
Fantido Trabalhista está solidário com a fórmula He·
ving. Pudera. O sr, Otacílio Nascimento; pracas ao nú·
,,,",'prr. t rexe, _"1"1";"( COm ceriera . o fiel dlY /,';lnn;''l p.nir., o
psn" ". nDN. Tamh:; ...... p conhecat» r't fidp1;darl <! rio lider
trabalhista aos oostalados oessedietae. O orincipio de

.

Orle, (fRovê-,.,w P aooêrno' ainda parece nort-ear o rurno
;'loJít'co do sr, Nascimento.

.

Niio h/i. rI.ividQ rle an» êste final de semana foi.

trancament:e favorável a<) PSD. Se não,. ue iarnas r o de
!'a"'>rec_;mp",,� ·1I"1p.r"""'rnrlo � ') Fertel e=istol àgraio para
enltar ('\ � ..<t';("Jio udenisto . o descontrole e a supresa no
seir d,.., Uf>N ""te. n...-.anhã ainda, ...e reunirá Dara dar
conta de sÍ. a inabalável decisão do Sr. Curt Hering
que, contrariado em sel{ testomento politico. se bande!l'

� rn nara f' PSD, abandonando II cabeca de chapa da
VON. '", final"lente. o rlp.cantado Drestlí!i,., do sr, Câs
';j-;_:lHerlp',rQs, hoh... todinho rio lado do PSD em troca de
núl"a cadc'irn na Camara Municípal.

Diretor Gerente ADEL1NO

ANO IV

6�peri,encia ,.Belo

. afirma "0 embaixador
-Rir:, 20 (Merid.) -.- o em- [ções pel� sua eleição para t hornem de €dado pau, alc�n

b��xado�
.

dos
.

E.�t,!dos Unidos [Presidente d� AS5e�hleia c-] çar- e. �!�soIv�r ós problemas
'no BrasIl,. sr. WIllIam Pawley.ll"al das Nações UI1� ..las. As Imundlals e seu .grande senso

..��viou o �ê:�uinte telegrama 'Naçôes .\}nida:. estão de.�a. I'humanitário.·o <lu.al já �e ,tOY
ao $r. O$waldo Aranha� "De- bens, 'pOlS terao o beneficio nou famoso Com os mars cor

.��j�' ·Ievar �. V. Excia, minhas d.e sua experiencia, cousa de

I
díais cumpr�men_t:�.� e melho

r,il&lS' palor«sas congratul,:->c sinternaeade., e sua visão de reg votos pessoars •

I

I
r

militares (.�! J.S

o sr' niinisti"·:)

II
! á noite no estádio Paisandu

I uma concentração ci�i�a pa
ra comemm'ar o nOl-tllcIo do

,

. .

GOVF-RNO BR!TANICO
.

NÁO
.

PESVALO_f;?IZÁ
..
�A' A LIBR.A 'ESTER-

O

que o governo tencionaria r-e

duzir c valor da libra esrer li
aa, afim! d:= tornar mais faci!
a convertibilidade do dolar.

�1acrllil ao Compa ny t t

i'pntOIfS EXPRESOS PftWA ft ftlEMBNHm
: ?.'.MAIS HA'PIDO E EFICIE NTE SERVIÇO DE DESPA-

_

CHO DE PACOTES. PARA A ALEMANHA E EUROPA.

disposição de Va. 5a. lt1UlilerOs l">àcotes conten-

�-- 0--··-

i
I

- Nova YOi')'

RUA 5. BENTO, 389 - Caixa Postal. G262 - Tel.
3-5488, 3'3993� 3,2254

COlltillUal1l0S a ,,-ceitar rept'€sentantes eUl todas
dades do Estado de Santa Cata-rina

Representantes:

as ci�

Elumenau: E. KIECKBVSCH-R. 15 de Novembro, 351

'.

Floriunó;'},_ .'is: Codofredo Entres . Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENAU

,ProcuralUOS
20 oper'ar-ios de 14 li 1S anos

Paga-se bom ordenado. Favm' -- apresenta:l'-se cmn

os document(}�; necessarios.
IND.

-

DE CHOCOLA1E SALWARE S/A_
Itoupava Seca. .,_ Rua Coronel, Vidal 'Ramos

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

...• -

pOl'
...• A I
11leS •.

. :.i

Chegou a' hora das moscas en

t rafem para o rol das coisas
mortas! Incômodas e=prejudi
ciais li suúde ao homem, agora
.podem ser eliminadas radical

mente, com o uso de DETEFON
-,

�� o nOV0 inseticida de "ação
pE:rmanente", Ü base de DDT.

Verdadeira "bomba atômica"

para 3;' moscas e todos, os pa
rasitas. domêericcs .. i:r�TE�oN
é muitas vêzes mais poderoso
que qualquer inseticida conhe-

"cido, Liquido d", ação fulmi-

Aplique OF'IJ"FOS di! ;,cô.dó éOIII_';zs:IIl': "

__

ti,ú�·Õ'es eS('C-it3S·�1ê!. ]{J:t�. }�P.C:2. a�,:;:":��iiGi�� \�.i-,·��:.;

:.���:�C::;�Di;,rT�::.t.imi�;�::;:����::�!: :.,'::,,�

nan te , DE:rEFON mata as mos,

cas, com apenas uma àplic.gç�o
. por mês! Usa-se demaneira di

ferente e muito prática: pulve
riza-se com as bombas comuns

sôbre as paredes; janelas, mó
veis, etc. Absolutamente ino

fensivo ao homem porque só

ataca .os animais de sangue
frio, Faça a experiência hoje
mesmo e lembre-se de' _

aue

DETEFON rende muito mais,
porque só se usa uma, única

vez, de trinta em trinta 'dias,

·
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MACHADO &. elA.
R:'iiJl ;UQão Fiuis1 13 __,. Flarianópol!ii

'" �.,,' �

ROD()i.PBO
Caixa

� ..-

F'AZE�DAS E- ARMÂRÍNHOS POR; i;TA(ADO·
-,

-

: . "'": '
, ',' ,', '�'" � ". - ': .'"

"

,;

21-9-1947

'jjir. nérbért ,Geofg I

JI ..ú 15 II e r\b"�!h:'IfO !O'13

iíüillllll!!1I .... _ifll-. -Cütllriri-ô

Ayres
OR�'

nçalves
ADVO(;AP.-ü

CIRURGIÃO DENTISTA

Instaiacão de Raios' X
.»

Piú'{Í radioerati-as dentárias e diagnos'_·s, á diepoeiçõo dos
.'--- srs, Médico:; e Dentistas -

Blumenau Rua 15 de, Novembro ;,��r.

.
-

. �,@l
,!�, ..../ DIES�A

""��
:;:r.JJicwJ nara: eanUtl.�ii'j
;)/[c,.tOllC: �aj•.:::-:;!ldu.!.Ltl.a.J
>YÍ:Jt,��-(.j ::':lla,hl�j

fi.�j..'ít,) ....
q(t�d�"t�i!.; r-t"1.":.:J L:T

-

I Rio, 20 (i.Vlerid,) - Já infor

. i mamas que o Botafogc está i

Ijnte'rame::tte sem; problemas!
�pira !énfrentâr' o Vasco. Is - c'

II -

í

to ficou mais uma vez prova

: do hoje, quando Os alvi-ne -

I l' anorit- grós rea IZaran'l seus apon os

com todos os titudares que,
: embora' sem problemas técni

: cos, Flávio Costa espera. con

.rudo, em duvido entre Isrna

I él- 'e Lélé,. Adianta"�e aEor�
,;'Ue- I)

- técnico V" scalno clara

'preferencia a Lélé, coso cho "

i va., ,--------

i' " .

-

I PfiRNAMBUCO NO CAIY'PE-
,ONATO DE TENlS

,

I Rio, 20 (Merid.) - A Fe -

I clera,ção Pernambucana pe

,dio li CSD o prazo para re
-

I �-olv(>r . a possibilidade de sua

I P<il�t�c.i�ação r') O!rmpcon;::to
11)\-::al'aleH"� de TeUl_s_,__�__

Ulmef - laffrónt
COR ItETO fl
Rua Mownháa n. Z

,,:,t,••jtt,.-A DE.::ê4MISA
A I\iÂIS' PERFEITA CONFECCÁO NO RAMO

.

�' _ c'.·

'. ':','�

�l,

Para

Pronta

Entrega
D E

FABRICAÇAO
ITA_L1ANi\

MAQUINAS
I} E C O S 'f II R A,

"NECCHI"

COllCe!!sionarios Exclusivos f'ê ..", o Estado de Sta,
Cata rina

C. P I C C O - B L U M E NAU
RU':l IS $lê Novembro, 992 • End. Telegr.: "PICCO"

l!iií

UJ ruai

E
1 lote urbano na rua 15. - 1 !ete uvbano no fim da rua

15, _, 1 casa com sobr-ado, na rua Paulo i.Zmmer-marm
.

1 casa com s(',bnido, na rua Dr. Amadeu da Luz. - 1 Cil

sa com sobrado; na rua P&ulo Zimmerrnann. _
1 lote urbano na Travessa 4-

de pevel"ei,o. ,,", 1 lote urbano, á rua São Paulo, ao Iado
da Empresa Ristar, com 22 metros de fl'ente e 30 rrretvos

de fundos. -- 4 casas na Ponta Guda. ---

I caaa com sobrado, na Rua São Paulo (Itoupava Seca) -
2casas com, sobrados, na 1'"U:'\ João Pes�ôa, -- 2 lótes ur

banos situados, na Ponta Aguda. -- 1 li-te urbano na r-tt'l

7 de Setembro. �

,

RELAÇJ..O DOS BENS
l\lAQUINAS E PERTENCES .� cOmpYCe11d(,rH!Ü Um lo(óüíui,-

vel de 30 H. P.

um engenho de serra horizontal, 1 circular, 1 Fecu,

Iar'ia, 1 estufa, I moinho par-a moer fecula, 1 ventilador, ei
xos de transmissão, polias, correias etc.

I�OVE!S - 1 terreno de 22.500m2 e construçâ, de a

venarra.

ANIM�IS - 1 junta de boi e 2 cavalos .

CULTURA - Plantio de mandioca para cu. 80 torre-

fad.as

,jj-,';'l, d,' :JÜO.OOOmZ
LENHA -, 250 nd de lenha
VEICULOS � I cm-roça, 1 i'iU"'ECÜ"i lanr ha p. fi

[óilt,ia das,
ALMOXARIFADO
MOVEIS .E UTENSILIOS
I NSTALAÇõES ELET RICAS

VALOR DE CRS 450,000,00.
50 A';-('h; fabi"Íca de- Gaze;: Mt,dicin ts: ís ('CREMLk S,A,"

A' CTt:!; 1.100,00, ca da,

IBfoni1"(:'-H'� com o snr . HELMUT ZnVHvH:RMj\NN, �--�

Côléi-,"lm' kg .. !i;,:atlo, !{w, 15 de Nov., fo�'i(' 14n7 - f{h'jm�liiill
ATENÇ_4Ü � Elil breae, (·:;rm-ei instalado f:él HW 15, Cd1"

e�lér-;t(;í-;Ú de ucndas de Jnou(;>i� r ;ífli.�i)e;d ,:ir,. a sr'i Vi," tijr..;,

Ihor ti d;stí,.lu d:enft·!a.

-----

��!!i!§íff� t",."Mi77 "M' i._� �

,HEl\fORROIOl\S,
Val+zes (veias �ílal.<-tdas) ',' úlcel'as dl-'ls pernas, &tUi,

cura. sem opcl'ação c 8em dôr.

a or
EspêéiaHsh

i]6f fiça I 3IHl-telai.) WslUlas - n;S!HaS • reliles:' rJtllrillu�: " ílueíia
da iiWl, !lIG.} ní/frn� l� da esli.lmagl I01xlrilf! � l1!sjleusia í,'i:€fíl
!10 esH.i Íla!}a e tíUl1iHf!uL í nte ;Hrlô� (toli!e�; crúll itu$

,

u!cerosa - IHis[Ja di! v�ll!ri? . 3meu:alll; ele)
Co:açõo, pulmôes, ri'l�, fig::.do. beXf go; o�,-:sld(lde, ElllagredrHentor Hltdúl'io

opiloçóo ímol de terra!,__ erisipEla, eczema, gonorrea, sihlis, de.

r:liniNt JU,1-t:f'Q, de .':"'eu!t-:_,TtlS, ][O}}lC/h; e Crimvw! .

. Diatern:·ja - Ozrtotermia - Electrv-coarfulaçii"Q

Houpava Sêca ... ,BLUMEr�AU
,

l,:t;if,*�:!�'§t? "m! -$ �lfi ,rwF"t1fsl!.5"'@_;M�'"
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DISPUTA DO CAMPEONA·
TO BRASILEIRO DE NATA·

I ÇAO
! Rio,20 - (Mei-id.) o A Fê _

deracào Aquática do Rio Grau
: de do Sul informou á CBD
I •

d: qUe esta e acordo com a

: novo t.abe1i1 de cla�sificaçio
da. d�sputa do cíi.mpe�:matf)

brasIleIro de natação juvenil
em princip�o do proximo ano;

na ç ã o
EXPORTAÇÃO DE BIc/eLE_

'.., .

I Lo�!:s - (BNS) - A Grã-

l\. I S
l1li

,Bretanha, que antes da guer··

1 Va ociea.ado� �a ocupava o terceiro lugar
- � <:ntre todos os paísee do mun-

borrs resultados. 00, na expol·tação de bicicle-
Os Nascidos - HOJE Ob

{as" Pãl"SOU aP''"'ra PIli'a a pri.
tem vitória na dd'eza de aI

melro .Ju�ar. Em 1937, o a-

t 'd'
.

1
no record,.fe t d

••

05 I e;í_s, pe os _9uais com
1"'1'

:' an es a guer-

íirrneza e devoçã Iutam .' ii G!"n-fh·..ta rrha exportou
o ' R.H.SOO J.:,.;d.,.tti" IANlVERSA'RIOS .' ..... �,_

. .:..
- .... n:, va Oi"

J
. �

M
.

- rmlhot's de I.l11'·a8 éS
-_- oao ano de Araujo t.�,·I: .. -..

�

Festeja na da de hOJ' e seu arri E" t

.

,
V'''''''n emento _lU� �

v
�,

r .
<. (l Lan,,:: os

Il'ação, como história c geogra- . ��rs�rloAnat� zero o S!". João anos de I?'Uerra não podemos

\ fia.
-

I�)rJo' 'rauJo, rqsidentt': em :,;er satisfeitos as necessidadae
Os Nascidos-Hoje �. Gozam I' DAIAL. cIo extel-ior. um.a vez que to

I conforto, dedicando-se li

.

as-
- Erica KeHél'mann - Na das as fabYÍcas estavam em �

I suntos relativos ú impr-ensá, li 'data em cm'50 fes_teja seu da pénharl",s na nl'oducâo' de

I vraria, ciências, ayt;:8, (cJeíl�- ,lalicio a. gentil senhorita Ei-i- ma t€l"ial b.-\.�.o:r).Tef'minarla li

no, €ílpecÍalmente).
-

I
ta KeHcrruann, l'ésidehte ne.5 ,,, .... ,.... plH"f;m. a 'Pyoducào d ..

. I ta cidade.
.

b" I
N b .

.

lC1C .... t;,;; par", r ",portação foi
1- or- e-rlo Maas -1ambem.. -'.,:�'- r., .,"

f
'.

, ,!
" ...... ""'''''lte e no

I e·steJfi. ho}ó seu natahclo

(>!
"no passado G

-

B hPor J'1ag SWaOl[' I t
.

N
,fi. r-a- retan m

I � a v.a an e menIno orberto fi bateu u
�

)' :!a, feira, 22 de Setem, de 47, [hinho do sr, Au"·uslo M .' . t d
m

.

novo recordo expor-

P d d' .I'
'" aas I an o mais de um milhã ti

: o e-se tratar e agrICu.· : csid e n tc em Ri do SUL I b'
,

I
ao e

,. , ., b
o. tCIC etas n valor de 1 .

h.cra pecuar-ra rmovers e ens :

I
-

' o ç mi-

I' ,
.

, I lhoes d d I
. legitiluos, mas os a�b'Os re-; !li..

e o ares.
,

t eomendam llyudenCla calma •
a. verdade, parem, a en .

1 di
-

-'.
"

I tI.(\ NACÁO" comenda que ve ..... d .'

e iscreçao . para. consegull.· I
. - :u o e::!hêrUH'

.

'-,
.

-

numero do dia
pã,� puderam aInda sei" satis

i �;-�_;,.;._ . _
- -'! -50 Centávos

feitas oe espera�se Que este Ji'

11
.11 fi u.t.......__ ltt.:. _

- __ .__�"

--........�_ 110• sejam exportâdas mais de

�EÇ:\ ESTE 1,I\'flO!.� '01>: n�:��,õ",' d", h:::d,-l-Gl:. •

""��� _�:- UMA CHANnr.: FONTE DE . � .. ,,� eh· cat-vao do prm
-

LUCl{OS
r'lHo destf' ano acarretou um!

DOEJ{(AS 00 GADO E" ,. tes,
na elaboração do novo

E RE1.1!:OIOS -

I) titulo do inlcl·C:E.::;, 11 I, plano. Entretanto, antes d#"folheto que se envI·" � . t:: I. ,. '" ,era u,-
..
,··,· ... t'1 atrazo na produção etam'ente ás pCõ$$oas d'� int ,_

•
- L : ain.da não se dispõe de aço $"-

1"101' e dos Estados �'lIA d '. f-•
"- esc-

I
IClente para uma produçãoJam ganhar mais dinh�l'r-o dpran e quanto necessária,

sem prejuízo de outras acu- I E i.

pações.
spel"a�se. contud"3, que {,li

Escrever pal'a REX ST
i Pl'odução . ultrapasse de longe

OI
. �- I a do ano passado •

. O - Caixa Postal, 1616 São IPaulo,

ação

COOl

Propried<lde da
S. A.-_uA NACÁOH

I.
Direlor.Gerente :

.

.

.. ADELINO CUNHA
I Diretor de Redaçã<.l!

.

HERNAN! .. PORTO
I Redaçãi) - e Admínish'udo
- Rua i5 de Novemlwo --�'Edif<
, .uÁ Capital" • 2". i andar

. Sala· n", 3 �

Telefóne: 1092
Oficinas

RUa São Paulo rt.26!J
Assinaturas e Anuncias

.

OTTO, \VILLE
Assinaturas :

. Anual -. . . _ _ _ _ _ Cr$

I Se:nestre.. . .. -. Cr$
Trimestre _ _ .... Cr$
W. AvUls,1') .. , __ Cr$

Representantes:
No Rio � Setoviços de Imprensa

I Ltda, -- Praça Getulio Var

.1 gas, Edificio Odeon, S/S02
Em S. Paulo: Serviços de Irn
TJY'enSa Ltda. - Rua 7 df'

Abril. 241

90,00
50)00
30,00
0,60

MAX KO-NRADT
Rua Maranlio II Fone 1405

Disponho para entrega irnediafa lOO'e 107 liin·.,i .aos
.

�j. �.

TE<,lhm:es fH·eç.os. Tlratat com ST. Léu.
. .

R'!la são Paulo ,20 � Fone 14-56

$I�b-"��@'� kc�,�-"_",·,,_

Achou-se uma chave n 164't
cm'á-la no Açougue Po�rner

� ---�=

-

.
_

..

BITS

ASTRAL DO DIA

LIM/tS

1[:": l1J�>:!S .- �o ;�ih'ur;;s - Cr .. �.úo
• �"''l'r;l f.M'''�\ d<l" f'h,tJ!

_ i

USINAS QUIMICAS BRASILEIRAS S.A.

CAIXA POSTAL 74 -,- JABOTICABAL
SÃO PAUL:!

Diteçiia Geral - Rio de loneir!)

r ÀZ TOI}N; A'J Of'E�ÁçbE5 BANCARIAS NO PAIZ

TAXAS

DErO'SITuS A' -YISTA íretíradas- Ii.!red

OEI'O'SITOS POPULARES \Limit.de Cr$

[mo'SIToS lIMITAOOS
DEPO'SITOS LIMITADO:;

DErO'srro SEM UMr;r

fif.PO'5iTOS A PRA?f) r!XO

fôr ti fljlj�,,�

[.iGi í 2 méEe�

nErO'SITO Dr: AVi�t) i'ílf'ViO
K�iifÜda\ mediante pr�fi[j 4viso:

fi," 60 ,[.,.

I'ê "líi di...

cnt!';;u

Dr.
REABRIRA' SEU

COMENTE ME.S.

. :

Fobriea

--

de Cadarços e �ordados
Hac.o S. ft

•

ASSEMBLEIA GFRAL ORDINA'RIA

.

Pelo p!"esente ficam convidados os Senhores Acio-
nIstas desta sociedade para comparecerem á Asse _

bléia �e:aI. Ornidária,.a realizar-se no dia 30 de Se::m
bro prOXImo futuro, ás 9 hOl as, 110 escrÍtorio desta socie
dade para deliberarem. sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1". - Aprovação ..lo balanço e contas do ExerCido

encerra�o em 30 de junho de 1947;
Jj." _.. � F.leicão do COr'<lelho Fiscal:
3° - Assuni:ol'\ de ir teresse social.
.Blumenau, 9 J� �"'hmbl°o dr� 194'7.

. C. H_ CONRAD Direto!"

U·-

�--uH
Domingo áS'

-

2 hora.;;
Joan

_

Leslie. _. a moderna namorada do HHlndo!
Robert Hutton .. - o novo "astro de. pi'imeii'& grande

za! no filme super agradaw 1 .. _

"J A N I E S E C A S A
Deliciosa comedia romanti :a, cheia de luxo, beleza, l·i

So e gostosa.s j!arrralhadas 1
Acamp. Compl. Nacional - !lhort americann.
Platéa 3,00 "': 2,00 - Sal cão 2,0.0 e 1,50

pOMINGC ás 4.:m e 8 horas
VICENTE CELESTINO, n'i. obra maxinla do dilêma íUi.

·(�ional :
"O F' B R I O "

Direc>io de Gilf'" re Abreu
·Sobe�ba produção bràsilei ..a, falada e' cantada em pOl'�

tut!ues, ou.. S� iguala, a qual quer super maxima producã.o
est:rang-elra! (otl supera)

-

"O F.'fHHO" 11 fjp.Heula '-'ue todw, â!{Ullk'davam ' ..

. "O E'BRIO''' ü filme qUê VOCB vei'á lhi�ã .m m.. is V�-

A:.j,;nnlp" l\/L-!:-u J�.1-�j:d .,-. � Ílúl"l c.,n1pricfiHn
Pi."/,,.{ 4,()O {; :{_UÚ �� íhld_ü 3 OU e :'('011
Â' No·;te:· - Platea Numer,uLl Cr$ 5.ÕÓ

ACUAHQEM: - .. 43..- feira: _. Gr-ahda e$pataculo
d� Tél .. e palco, apresentado o "CONJUNTO RIVER
PLA'f'E". ..

,-'�.F-----·
.
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. ........' .,'
'

,

,Ioverl:l0" lua

Decisd o f
•

ln

Para solucionar a atuai.' crise da carne, verde
triéslizaçâo e sua

«.

será' pt�oibjda, .pelo
exportação

------ ---........_______�.- :.:_--'--

Tae

iDdu$�,
---- .�--- ----- ---'---'-� . � - --

FALECEU o EX-PREFEjTO I

AS Aà.·ÁMAUA!=;' MAQUINAS pE L_;CIU�VEl{

to ou não vara os que o con

denam, escanâal..xadoe .corn

oI -ryrátic� diária do H
cam

pi;ta" e do t<pif"; hoje ool
tatncs ti tecla oara condenar

--r.'-'r O uTRAND PR/X" DA CIDA
o abustvo usn�uké'ir" jogado'

.

Nova Yorv, 20 (U) �� Fale· DE DO RIO DE JANEIRO .

a dinheiro, Seu uso se vai
eMo boje, FloreIo La' Guar= i BLUMENAU' D' Rio, 20 (M�rid.) - A Fe -l eeneraiizando entre nós
d· f'-i d

•. .' OlTIIOgO, 21-9-1947 NUMERO 98" ...
. ra, dl1ô' e um imIgrante íta !

.

.

t Q
dek'ação Internaclonal-. do Au ] oruie uma bola sele bem

H",no se tornou amplamiente 1 tomovel de Paris comunicou ii incestada a� vezes vale mi-
ccnhecid., como Prefeito de I eBD a data de 18 de abril Ihares de cruxeiros; Iden-

�;�: !:�tn:�oJ:!::�:e o�o:� ;ACA�����::::;�\.ggA�� I' "n�n�, II !l ndar-!á---·;--··-biPI··p-,-e'�I-
..

a·-1-· :�o 1�:8 '��:a��:á Pri:�::lizan� ���;:s: ���t:;:t;e�o '�r::�
meiros dias da ultima guerra I TERA' O APOIO DO H _ lJu li U U I b Ir ddade do Rio de Janeiro. 'r..s : .

cente numero de Hperus."
como diretOr federal do De- 1 '

.ta intcrito no calen:c:Iário in-' que fica� em volta ,da !1le8a,partamento de Defesa Civil, i P. R. 1 o ternacional a corrida da Ga-

j
agu'ardando o desfecho da

J7"l campo internacional, quan i I Este;re em nossa redaç�o o

j
t>m quando, se sucedem vou- v€a. De acordo 'com o despa- partida pois levaram "al-

(lo o conflito já chegava a seu I Belo Horizonte, 20 (�lerid.) 'sr. Luiz Creamer se queIxan
I
bos, que muito depõem con- cho, poderão �'participar da. I guns" nela.fjm( na qualidade de diretor - O sr. Otacilio ,Negrãq de 1 do de que lne roubaram uma I t.ta nOSSa cidade, tomada de competição os ,<:a1'1'o$ de for

geral da Organizacãp de 50- Lima declarou á reportagem bicicleta de cô}" preta, marca I assalto, ultimamente, &pelos va mula intP-·."adonal (""Im for,
("'lr ,"; Reabilitação das Nações que Se a UDN lançar a candi- Maester, de n". 1.794, quando I dias que p01' aqui se fixam ou ça de 1.500 C.C.· Estão com
Unidas. La GlUll"dia. nasceu no clatura do sr, Alberto !>eoda- a tinha deixado defronte do Iranritarn. prom etidor a tomar parte na I

h:lÍ1't'o East Side. de Nova to á Prefeitura de Belo·Ho- !n'édio de "A Cidade", na ! Registámos o acontecÍm=,n-, Gave;", os volante� Nuvilar-i , IYor-k, em 11 de' dezembro de rizontea mesma terá o apoÍo travessa 4 de Fevereiro. b e pedimos providenc:as li IV;miJlo, V"rsi .e, Chiron, a ..
1882.

-

do PTN. I 'E' sabido que, de quando rolícia. :.�m de volantes nacionais,
���------------4-�----��----------�----�----�--�

.

DiÁRIO MATUTINO

como um, baralho bem. car
teado. A' represeão at. jô.
so deve de chegar até o sa

lão de <lsnooleer": O dinhei
ro fica as ma.s das vezes'

.

licasado'., em 'uma das Beiál
eaçapae, sendo recolhido a·

pós cada partida pelo ja·
nhado.,.. .Preiereneialmetüe
o jogador .

vai para uma

das mesas gue fica 'no fun
do do' salão, qaasi sempre
a última� para evitar a a·

tenção da àútoridade� que,
a u� tempo at�ás, buliu. com
múitc« deles. E é neceuá·
rio que a Polic'a volte sua« .

vistas' para êsie« ambien
tes.' Inda ';"ais que os salõe»

penico: se distanciam do gQ-
.

binete do sr, Delegado Re

gi�nal. Uma visita ou' iua,�
e i' certo um núme;'", ele·
�]'ac!o cip flagrante.;. Vamos
tFn'ar? !

Se há dias passados conien-lt.amos o iõs» de azar exis
tente na cidade; com provei. i

contrários á efe:
qual' o segundo

informo que aguarda· o pronunciamento
caso r-equer-e r.

A:fim de evitai as exploreções de e�ementos que, sem credenciais para isto, se

tivaçõo do ccêrdo politico de que trata a carta do ,ilustre blumenauense senhor
viafoi entregue pelo singatário QO diretório da UDN, o diretório local do PSD

da UDN :par� então poder dar os passos que

têm manifestado
Curt Hering,' da

DE 'NOVA YORK SR.

FIORELLO LA GUAR
,

-�- ......_----,---�=--

DIA

'. .

O es.,etáculo qae se nos

dep�r� é diário, não: haoen
cio sirálo entre Os aposta
dores que, . dessa Forma;
têm como matar.o vício.
Um toca bem manejaria é

cl drO
•

Cl nt ...rrpR5!r
.

Kr

o

A cLd-::d;;' 1U!· últim'; qainta·feira$ teve a mais

grale. ,rtotíci� politica desta véspera de eleiçõo; O' sr.
Carl flerin��', verdadeira lesrenda blumetiaoenee, opio
Ií.On "1or um €.númdimento· politicó, objetivando com

isr';o
' � 'c(Jnv,raçanumto da� fôrças que' d_is:ryatarão' às

eÚiç6es em _11Qvemhro. O gesto do. nobre varão. teite

rápida repercussão, indo de encontro ás aspirãções
d�qu'eles qiz.e' sempre quiseram o bem 'de sua terra 'e

4��, '_po�,sso' meQmo, sem oposição, votarão, em fiO·'.

vembro no nome do sr. Victor Hering para prefeiW
d;' Mu�icJ.,io; Cid�dão herdeiro de um nome impo -

lute· ,e tradicional e �venerado por aql.1oéles .

que. ciquí
nascÚam ou que aquí vivem há arios, o'r'gulhosos to -

dos da atdude resDeitosa e digna e patriótica do ilus

tre cidadão. Doente e recolhido' a um hospital da ci .

dade, c $l", Curt'Hering não tergiversou em apontar.
riO' eleitorado livre de. Blumenau o caminho reto e

consciente e ún�co compatível com o momento que

passa, .

O Sr. Curt Hering acompanhou de perto O' go·

i'
.

vêrno democrda do sr. Aderbal RamOS da Silva, via
, melhor dO' que ninguém, cam sua experiência de mui·
I t n anO';. a solução mais justa á situação criada com

I as duas' candidaturas, cOficluindo pOr candidato únÍ.

có e 'Dar uma ch�oa 'de vereadores comp:;sta de ele -

\ mentn�·de um e Qutró partidos, par� que ..,urgisse daí

I
'
a uníãG' e a éoncórf,lia dos responsáveis pelos destinos,'
de n"ssá terra. Figura incO'nfundível por seu t1a�or .

e

p6r iS""« passado de constnttor 'da
.

riqueza que pO'ssui
nio ... , O sr. Cu,-t Hering usou da autoridade.que sem

pre lhe assisti�l de defender seu povo, relegando por
falso O' comentário desairoso que por ventura pudesse·'
irdoir de ."'Ua atitude. Alquebrado pelo esfôrço dispen:
dido na grandezá de sua terra, o sr; Cúd Hering a ,te� .

meu fraca. e :rresoluta e má dirigida pelos opositores
sLsle';"áí:icos. de 01:1 góvêrno que há feitO' tudo par�
ronspgl1lr nossa simpatia e nOssa coope�ação.. E' for.a

f'e dúv<cia que O.'S esniritos esclarecidos e patriotas, Os que'.
! C'1!€rf' --. {) b","", t'le, Blumenau, se sclidGi'izem, .COmO Já
t se estão !olidari.zando, com a decisão. sensata e pon.'

t . c!e;,ula 'do hcmetol a quem Blumen:CXu deve gr�nsle par'

I· te. de .'ma grandezá. moral e material_
.

Uden'stas. e pessedistas e homens alheios a pci;'-•

t.dos polítict;·s poderão agora depositar. seus. votO$ na
urna cônscios de uma verdade- confortadora:. estàrfió
do lado da boa causa., Que melhor título, que melho:r.,
decisão ?! T�nltamc.s os ólhos voltudos< para a imoJ'�
reJeura ob)'o dos homens de boa vontaá� e, respeito; .�.
ses. reverenciemos suús 'denodadas decisões, propu:'·

gnadoras de. nossa felecidade, e, resolutàmente.• faç'a·
mos um juramento o Blumenau, á gente .de ôntem e

de hoje, comO se o ;izi�semos ri Deus tódo-poderoso •

ungido,s e fervór(Jsos de, custe. o que custar, levar de
vencida cAi que se opuserem á felicidade geral e ao

pl'o!!resso do Município, e tentarem, inultímente, con�
irariar .LOssa decisão final.

'

. Desfraldemos a bandeira invicta - POR BLU �

MENAU COESO - apreolada pelos que �quí nasce

,'am é aqui vivem, e percorramos com ela todos Ó8
recantos de .nossa terra,' por que o l<;lvrador de l�n �

gíinquas culturas tenha a alviçareira notícia. O ÚI
orador, o indi:(strial, o; operário, o ele profissão liberal,
o comerciário, enfim, todos os que, dia á dia, forja1TJ.x
SrIàrentos, da manhã á noite, o progresso crescente:
dellta terra, de ólhos fixos no amanhã radioso .da P�-,.
iria.

Quintafeira ultima o dia foi de festas pára a ci

dade, hoje. o é para tódo o Município. E' que, tJe{hp8
e moços e crianças, todos, indisti'Íttamente, têm fé e

confiança flCl'S intimorados continuadores da� obra
.

de
n!>SSOs ancestrais,. dos vener�veis colonizadores qrti!J
palmilharam êste solo anos seguislos, esperançosos ele
home,ts que cs séguissem, assim cOmO os batalhado
res, os hcnrados. os insignes vci{ores do P.S.D., que
nos levarão á" vitória ceJ'ta.

.

. Sigamos obedientea sua diretriz e 'estfijamós tran'
quilos cOm rtCliSSás clÇJ1UIciências, certos de. que nosso

trabalho' e nOSsa decisão virão em benefició tlêste

,._....::q:.;;.u:..e;..r;...l..;.·d_o_..rl...·n_c_a_�_o......q...u...e_...a_m_a_m-.o_s_s_o_A_b_r...e_....t_ô_d_a8_.__a_s_c_o..-.-u_s-ca_s_._.'�....

'_H 'E V E R E S T
(.a�l:igo modêlo alemão li Tr�mnpf"

Semi-Porta til _. 'Módêlo 1947, - carY� 24 cms.

Standard. 'uS" - Modêlo 1947 - 4 dif. ,canos'

Agente para o Estado de Santa Catarina
. I

MA,X KGNRl\DT

RUA 'MARANHÃO, 21 Fone: 1405

BLUMENAU

DO,.D

Anônirrla

'72 ri �i, êf'

pronta entregapara
4. toneladas, sem cabina, Cr$ 54,700,00 posto BIu-

menau

6 tonela.das, sem cabina, Cr$ 66.800,00 posto Blu-

C jórl'i�l.·t1� mai��. ciY�utaçii�
.

No Vale do·ltaja.l
.

lne nau

RecebeMOS nova. partida d", máquinas UNDER,
\VOODy pc..:'tá.teÍlJ inodelo ChamI)ioil Cr$ 3.200,Óõ

Sociedade

Cornercial tvl0-E Ll_MAN N
Rua 15; :de NovernbrG,; .. IOSO

Caixa Pcstaf, 3 '2 BLUMENAU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




