
dOlltlngo,
P. ., Ps

11

���J,ii�'l\.....;I�� '\.- t;,dU��R"A

últjrdo, O

11 contra

votos resolveu

que, no Estado, o melhor a

gente' de Estatística era .., de
Bhrmenau Pouco depo�s sur

gia o tão decantado processo,
Funcionários venais, que os há
e muitos, Se prestaram á
maior degradação moral a

que pode chegar o homem,
Dirigiram-s� ao interior do
município com a preocupa

ção de alijar o companheiro
de repartição atráa de teste-

munhos que, na Delegacia,
mais de uma vez, contarem

DEDU""A-DOcomo os trouxeram. Eram os r.li
remanescentes da ditadura DO

Brasil. A,.,. mesmas caras e os

mesmos métodos.
Não t4"mendo as canse'

quêricias do malsinado proces
So, pois o sabíamos improca
dente, ."lemos para a impren
sa obter os ap lausos do' sr.
Achilles Balsini. Só 05 deixa
rnos de merecer quando suv

gÍínos �-om a Seção do Partí

do Social Democrático. Con
tínua a questão política. O

;::cocesso policial teve o dE'"ti
no que têm tôdas as COUS"'-$

forjaoas e criminos2'm.enfe en

gendradas. Não passou do

promotor e voltou á Delega
cia. Há, de fato, em tudo is

Ror que se prestou.o sr; Achil 50, um. criminoso. Nãõ é, .no
:&ahini á explotação poH-' �ntantQ, o autor dêste artrgo,

em' E: o -awtor' do processo.

$�'a�aque pesso<il? ._. I. G, jornal ':Cidade de Blu�
.: �" .

'. I.menau'" puJ-hcou d.ura,n,te aI-.
. Sua a�Jlsà�ã� '\é'�vai'i�a '�l gum' t��uo'Q"exp'edtenú da Inão aguenta um exame mais I P�efeitura. Dep�"is: ?O.( defi

d�JaJha�o,' Como �o�e temps o ! ciencia_ de 1naq�1DarlO ..... pec� I
$r:.,·AchIlles Ral51Dl contra s",,1, nao o pUbhcou maJs. A .

nõ&'� 'ôntem ." tivemos a favor. ; parecia, como até hoje faz. I�,osios
.

detraiores se:andij::s ! duas vezes pOr semana:. ou- a: mesma assinala Q trans
e�àm outros. Os v{>nal<; da no' tl'R,!" :rezes x:em_ ap�:e�la. A curso da. dcméridc natqlicul
lítica, cegos dp. ódio e de Jes- Prefeitura .nao ·.:e�� duvld",: em ç� di!jlinto cavalheiro ,� nosso

pe;�.!). ,S.4r.,jo3 li voz ,da razão, �agl'l" nU1J.s � VC-Iv o�bhiC�: f arfu:ulaT amigO, fir. Alfre
tU:)!l tr8m.·ram .um proces�o. I tio ne:te. JOT:HlL A. Pl.:fe.�,.!F. r;o C,nn.ooli. Representem/r; doO p""oce;:,:r.o mal,$ .-lezarrazoa· ra no paga.,; a. P,?l me··.

_ Partido Social Dem{}cráiJf;1)
dn

-

do· m�ndo. T ...nto assim 1.000.00.. aum�n:.ando, ,.0
� Assembleia CfJ1Hililuinte

QU" nãn resistiu 30 exame iu- mês d. Julho deste :mo, 5ua E;t doaI da qual é dignQ se

rídi('o no sr. promotor públi- mensalidade vara. Cr� ..

·s '1' cre;ário,' o natalíciant"! é fi·
1'0 d .. Co:m ...r<'''I. Que � (h��"'m 1.500.e!). O sr. Achtlles a -

e��r; �ocia.l politico e Fí-
� n 1

.

R' I d:'>
.

d
.

t as en no c "", -o .. ,

�. ue elracu, e"'lOna e ro- sinl elxúil an ever n
-

de marcante projcçêk
l� • ..' t 1 €fura - .

,lcla por falta. de prov.�s. Ten trelinhas outra supos 3 r_�s-
comercial deste municipio, sen

�iv�."... fazf'l;". rpl'suq!'Jr em honestidad.::. 0'" ,edbos estão
do largamente estimado r-:_e:Blu�p�'au 11 '':Qetodo estadnno- á disposição sua, quando ')5
I cus finos dot'!!s de pC1: Cl

>'.

'd
_. , . . os S

Vista, e tao trIste me�orla. qUls ...r.
to

ligentleman" _ carater re!o
A.m:drontava-s", n�' esperan' SUa :1stupidez 6. frente da

e ?rabo. aliado a um cora;qQ
Ca 'if" nH� " ,,;"hu-li.\o "'�rle,SSf' C:omispi_o de Pr��5 todo5 a -

•

d mal'!"nanlmo. •Ji<., u\-im'''';l''n inl'tante. Não se éonhecem. Não hã necessi a
Por tão a!1spi..:ioso motIvo,

4.;nh� �7;. ��";,,, '" J,,!_- - d� de de se recorr!er ·ao mais nin°
.

d
.

·ro��ml./l-� n, - v

aSSOClon . o-se prazei �" ..

1" .. i-�1""!"''' in?!,,;..-Iuais. O fun� guém p�·rél. denunciá-lo: Q.uan fe ás inumeras manifestações
donalip.mo m�hH,.o nRó ll<>n- to a nó:;, não· O sr. Achllles

de a�réço que recc?erá por
':(OVa. .,,"r "

.. Outros o 'mano- BalsÍnj ave10u para o sr. De-
parte d� seu vasto ctrc'.1.lo de

bTa"o", (NI-nforíol-m"nfp. Nos legado de Polícia: para o sr. eorreligicnarÍos r amigos.
t<A

?n 'olho d� !<pr.·ic(),'i á E!lta- Gel"man<> B""dl.l"-rh'- nara o l"....
I N -o" cumryrimenta-o efl1f"-

. . " d ilca.
Itídit''''' 71'" Estado. ofJ1p1amen- Oe)pg:od.o d" IVhnIl'.terIo. ? va;'enfe, fazendo vofos pe a

te elogiada em relafório.,,; r Trabalho e ainda tentou mtrl-
sua felicidade ;>essoal

correspondência, indignamen- "'ar o sr'. Bruno Hildebrand.
ti' era negada. porque não a- Seu método é nojento e vil.

4uláv;;.mos os senhores dõ �an '

Par� defender nossa honra
do. Se. no�· cuyiosidad�. oual- ut:rajac';a não necessitamos. Iqu�r eid�Aão se �:Jiri�ir ti Es- d� apelar para ninguém. Ex)·
tatística M:qniciuaI. há-de lêr �imos qUf' os detratores - �e
�m' um "êrmo de visita, pouco é ov"," <:>$ há, além do sr. AchIl
�ntes J .. deml4são. do mulato les Balsini _ se apresent�m
que .·E'di!!'p. estas notas, o te).' e nos acusem. Nó .. os desafla
temunho :nsQfismável de um '�(>': já. Qup venham.

do DEE, de Hernani Pôrto

óRGÃO

CUNHA

im:p <t<J�'-chefe

o '''Athenn'' da Avro, novo avião de treinamento iJ..

jato. usado pda RAF. O HAthena'l tem uma envergadura
de 40 pés e 37 pés e 10 polegad�s de comprimento.

(British Ncws' Service).

VAi' ASSISTIR AS MANOBRAS

mo. 6 (Mê!'icliona!) • Se

gU!!! !!e!"e_ !) auI d�· pa..ii!, af!r!!

i
cola do Eatado Maim' do L:;rSl'
dto, o. General MUlüI! Frei�
tas de Almei-ela.

próximo 'pleito municipal
(I

ICOS
�
..O [,-'ool ,ri' ':.. :

,. ,

_':_ . e '> .J]útt;dn-" í)r>:ll�-
�
II Co!;; na !!HL'il reI,' "ido ;<;$";111-
I � prc o da l>r,>p[lganda. <1''''€

. � flçtida, scrn responsabili
i dade, dos camaieus que O.S
i orientam, Em tedo o terrt

� tório nacional se sucedem
� os desentendt"'menJ;a:; e os

�
�

nall

qlle (!{;Iá de cima nua quer
de moneira ol[_:p.{'1uJ. se pri
!'rIr das vantagens que 'Iad
'qniriu O gruno oposi.cionis
ta, ,sem Dropósitp de gôv2r'
nar para o povo, àgride to

doe os que se lhe antepÕem
ás trreteruices; O po!:tico.t
geralrno-nte ,

é um homem
inim�;!ado com os de sua es

picie. ii-fuita vez com os do

próprio partido. O politico
da oposição não reconhece
nada de bom e útil qUe pOS

I sa ser praticado'pelo situa
cionismo. Valem se de seus
I... • diri

.

io.nUlO<:, : uaSl semOl'e trtgt-
dos pJr nrnotrcoz , para ata·
car Os qUe não rezam po;
sua cadi.lha. Prestam-se, por
bagatelas de votos, a inte
rêsses excusos. Quando um

irresponsável ataca uma re:

putaçào: os politico» alai.,
tos de seu partido lhe ba·
tem as palmas. E' o aplau
so da mediocridade que
se Faz ouvir, unisono, de
norte '1 sul da grande Pá
tria ..

Por que os homens qUe se

dizem responsáveis não frei
am os imoetos do espírito
dr; mal? Que vantagem trá�
ao part.ido politico, da opa
s.icãc.. cu do situacionismo, a
propaganda pessoal e atre

vidamente ofensiva? Neste
instante, .1-8 vésperas das c-·

feições rncmici nais ; mai� a,

centuadamente se deêm os

ma�;s propósitos dos que dis·
putarãa nossos votos. E'
chegado.o momento de 08

homens oúblico$ educarem
o ?OVO n� escola de civi�mo
legada VOi' nossos ances

tr-ais, aoont.ando as ,,1�ficu.l
ril1des Que se deparam' á
Nação. De sua elevação mo�.
iai c pc riotica dependerão
os de�tinQs da Pátria. li é
precic.o flue p. Piit .. I« não
chore 011 fi.lhm< q�.e tem.

q�:1: DeH.<' O� norfde !liO

bóni i.:o:mirih{)->í!)::..Jú/htt'rrh!)
nia, d« 1"a�iio f! da pro!ipe�
I·idade.

de Redação HERNANI PbRTO

atrites e até mortes, por rie

gligê�tcia dos que Lideram. a

política no ocás, No parla
rnerito não é 1'0,-0 o dia ern

que os S1'S .. dep!!tados, es

quecidos da missã., que os

levou atê lá, de3cambam

I _�.3'.-feira 7 de Outubro de 1947. NUMERO,999

Ainda
- �

Niterói, s (Mei-id) � o Se. icretario da Segurança do Es
tado do ,flio já ouviu o depu
ta.do eatadjral Tenório Cavai ..

canti, chefe da VON em Ca
xias e ,apontado por alguns
'proceres do PSD como respon
savel pelos atentados ali veri
ficados. A certa altura, ante
uma afirmação de Tenóri»
,queixando-se do precedimen".

t � para as questões estêreis,
� de nenhum r:,;sulfadc ob je

I,' tivo para o PO!'O q<l€ sofre

I �s ang: :ístias de uma Ínfla

'cao,
i" A Ímnrensa tam�ém� rro r

i.cada oor esta ma biissola

Caxias
-- o ......._--

Bastante grata tiara todos
os blumenauenses e a data
que hoje transcOrre. E' que

?.crnani Pôrto

Rio, 6 (Mí'ri.l.) - O a�pl.l
tado e:;tado",l Tf'n.õr:') Caval-,"canti. da UflN de C"xia:; �

que vem sendo BPnt$l,.d;' corno f
,. atl�O;' jntplo;::ct1 ... t d� a}�nta�

do ek sabado. f .. lando n re

portat!:em contestou Vf'''m�n

h>mf':nf � a 'ácusncão, ",fjrm:t.,

do tudo não passar de intri

ga e infamia. O deputado fh)

minense no momento encontra

va-se �m co-m:>anhja de � �-

par CorrPla Mp.ye1• c ..ndhJ -

to a pref",ito, ele Caxla" p<.:!lp
UDN. atribuí' o nt-"'ntado ao�

romunistas. di7<>nd.... !"\1� F'�

'i�/s f"H).m os l1nic<>s interf'l;Sa

dos na p�,...tul'barã.o .-la o,-deT'"

e d" :unbh'Tlte ("1" �l!lr"""� ,...

confusão q'le criou-sc. O ll",

UMA SERIE DE LI

------�---_.-

Este é ü seu JORNAL

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

General

A POLICIA GAUCHA RE

CÓMENDA NEUTRALI

DADE NO PROXIMO

r'ISO:':; E rvIODERNOS RADIO'::' INGLESES íBNS).

PLEITO

Portó Aleire. 6 (Merid.) .

O chefe de Policia por"l::ariou

Cordeai rAl dl?, faria rec?,:,,:ndando. ás �utoriüad�s-:., -

pohclal.s 'l. maIs absoluta n.::u

,I tl'a li�" d,... no ur ..."imo -pleito
Blumenau tem a honra de

. municipal e declarando 011e

hospedar o eXI,?v sr. Gen:!l'�l I serão rigorosamente punidos
Oswaldo ·CordeIro de Fanas todng os ey-r"'ssf'; oU manifps
dignissimo comandante da 5'.

te;ções partidariils de nu ...l

Região Militar, COm séde em I quer rer-resentante ao lidaI.
Crtritiba, e· sem favor algum,
uma das mais lidimas expres'

sões do Exército Nacional.
Sua estada em nOSsa cidade O Pl.F.ITO ELEITORAL EM

prende-se a objeti;os p�r�icu I
lares, pois $. S. velO aSSIstIr a

passagem do aniversario nata

Hcio de seU SOgl n, sr·' Oscl'I.r

Barcelos, Coronel reformado
do nosSo glorioso Exército e

que por muho tempo exerceu
-

as altas funcões de Diretor

da Estrada de Ferro
.

Santa

Catarina. Ao bravo e intimo

r:ato comandante da 5a. Re
.

gião, os noSSos cumprimentos
e UlTIB. feliz permanenc!a em

G�I 19 �'" � II� � �

------��----,��----_.__.----------- I ConrÓrm0. fôrfl noticiadD.
.

I n:aliso,"t 'Se domíngo ultimo

: ás 15 h{)ras numa das depen
I dencia:; do Teatro Carlos Go·
I

n.��, 8. n�un;.3,o do d\reto::�o
t' dns doema;s em '-eligionário5
'<:0 Pari:do d� Repre�sentaçã�
PCDil1flr. .1\. sesqn<> foi a,bert.�,

TO ,..,d" l':.r. João Hohl. fn·esidpl1.
�K 10 do direto"lo local. o ('ltlal

VOI
---�-�-._--:--:--=-

NITEROT
n;}Hn�; :t palavr ... RQ sr. Caz,
f'jo M""rl'2:iros. Este deDO'!! cl ..

'''u'minar "l '11"'11 c;h�",çári (Js
f'""'1� ':):_u-tidQJ c:onc);i"'··..H.. l11 seu.::;

f'r;l�r;:l:; !'I �e :""-Qli,.13.r�t:9.1"e·m
,..�'" .... psn. ;>noi"'ndo o;; Ci\"'�

d;d_:::dt;"�;:. nlajo:'\; ..�'t<O;,..!I:I. ;.� uroxÍ
m,.. pl�;tn rH1nicÍpal. Rst ... pro
pr"to> foi nóst" e",. vot;:.r<l() e

":"�:!:"iefs po:' 12 contra 11 va

ie::..

NAÇAO"
nUlnert) do dia
50 Ce!1távo�

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

ESTE E' O SEU JORNAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-_._--�

anõníasa f.iFabrU;,a

� .linrdg,:ios ilílco

Biblioteca para OS, amantes
Londres - (BNS) - Os (,5tU ')st�!"'Hnu5! feito pela. ss-a, wí- <iões rr""iJ.o vaIl[àjoãa�.

.
...

dantes profission31$ ..� umau nifred Clu:i3tíe Moor em ho ; C0115dho Municipal ,de WC;\t"

te�_ da_�u�ica a., Reino Unido men�gcm ã memória de :s-e.Á i mi�5t:��< ;�f�.receu par?- �loj�r
poderao ·dIspo", 10m breve, de I lTI<>.ndo. desta<>-ado composrtor . e adUllmst.a� .a. Bd>lIote?a
um serviço gratuito de Iribl'io- e iiwcntor do piano de duplo I CenL al de �iusu:a..

..

t:Ia 50m�. r�sultado da sr-ia - I teclado, . .

. I O Cons��ho d� yesbnms, -

eao da Bibliotesa Centra! de 'ter mantera a blhhotc(:3" em
Musica da Grã-Btetanha, Es-l Poste.aiorrnente, foram rece I Charing Crd4s até a

• éo�� -

I bidos outros donativos tor . I ii ução de um· Centro J.\t1tisi
p'oude 5(O'r po to I n�n�'se por.sivel a�q_l:llrir" a I c�l .

com ,salas de conce-:r:�o,:
!!l'aç3.:; ;,0 g:>nero I bIblIoteca de Edwln Evans • I blolloteca e todos os demalli
de 10J)(lO libras I ruja of�recet1 conqi - I serviços seô';lelh,ànt�s.

Congresso de econoln1ia del
Combustivf.1 i

crpars tópicn�! .cr:.��':_,," �,\ j.?;yüdu=' I

ção de gn:,� iml,q,"I!';"It .

o 5:', 1B�lttcr, �n:'.·2:n·M�1Ff) ho�;_'nrl,-�.;
,. .

1 H IqUe 4_��fn pr{?::;ll\i�'r:lf"o ��-q�J1�r\
reurriâo, dedal'cu ;'-lm;, en- I ..

t"ev;�{a á il"'nl'en�n l-?mlf:h. ç; Arni y'nl.,.) dm.:' cln Ines de ,enh·�tanto,:á, eociedade o di-
dad;' que :';T;de�)ta':e�tQ "'a 'í setembro de mil nOVCc;fitos e reito de resgatar em qualque ....

União Sovietica havh feito o I quarenta;o sete, na sede 50- tempo e ao 'par, todos os. titu.
mar'OI' prO!!l'eS50 cntn� todas ] cial, pelas �J.OVe horas, reuni- los ou parte deles, neste ul-oU 5 A "bibliotéca" de fj lmes,as demais n.acõ e , no setor dr-

I

ram-Se em assembléia geral timo caso, mediante sorteio; existentes na séde :=ocial do
gaz indusb-ial. extraordinária, os acioniatas c) -

os sejos devidos pela e·

O Ministro dos Negocio» deste. Sociedade, ·,�p:r..;sentan .llissâo sezâo pagos pela 50'

Ecorrorn.icos , Sr. Huysrnaris, do rna is de 3/4 do capital so cíedado o o··'omprésbmo será
fez o discura-, da abe rtur-a for cia l, conforme faz certo o Ii- afiançado por todo o ativo
mal do Conzvess-, nn tn;:;on· vro de presença que foí de- social e-. abonado especialmen
ca sala dos Cr:.v.,�hr:i,·;).õ, em vidamente assin�rla) depois te com primeira hipotéca 50'
Haia, I da exibição tias r-cspecí ivas bre os seguintes bens: 1") -

ações de quo cada um er'a um terreno .sito no Iugar, Itou
<-�--�---

porta.dor. Assumind; a pr-esi .. pava-Rega, com a area ajrro
. dencia Dor e;r,am;>r",o o Sr. ximada de 3,200 ro,2, limita-

E X P O (il il<�� tp 0- el (»i Heiv,.ri�h .Conrad, "J�f>ois de do com quem de direito, de·
• [� . � 'fi fi':�\ ccrrvidar a rnrm lVlax Pagel, vidaments, registrado no Re-

. ti. ...J' .. \.ii I para secretário, dedarou a- g�stro de Imóveis da Comar
• .

_ I berta a sessão, mandando em ca de Blumenau sob n" ., ..

1nteresse 'I seguida que se pl:'ocedesse á 22.504, livro 3�5 fls. 104, I..O�
leitura d" edital d� convoca- tendo encravados um edifi-

P Cl ra O CO'" I ç�o publi.c:_do no ;:)i�lI'�o Of,�' cio de construção sólida, co�

ew.! dest<:> �stad;). edlçoes n � berto com telhas de barro,
.

. �! 3:;4r:. 3546 :'! 3547, bem como &ervindo no pavimento Ínfe'
Propriedl\de da mer1\..,;..lO Ino !orn",lloc,,1 HA Nação" �- tior ás depeI;l.dência,:; da fá-

S. A. HA NAÇÃO" Londres - (BNS) . N.a sede I dicõ€s N"!! S17, 972 ,,973, brica e no pavimento supe'Diretor-Gerente:' da Corporação dos C:atelei!'o5 c-'l�tal e!'5€ cf',e é d" teôr se· rior de residencÍaj mais um

ADELlNO CtJNHA I de Sheffield será. Ql:'ganizada, : gu;.,t�: edifício de construção sólida.
Diretor de RedaçãJ: ", ,I de 22, ': 27 de sete:noro, lmJfl "�ábj'ica ,de S'!rr}<7c�s e eob"'a-t... com t,plhas d� barro, .

HERNANI POR10
I expOSlçao de deseuilo e emoa I3craados', Y'<') .�.)., . >'\.ssem- onde se achil instaladà a tin° tll1 debateRedação e Administração lagem COm finalídadi! de, a- bleia Geral ��Y�"''''o;;d'-;)ár;''', � turaria, tendo corno anexó. u- .

Rua 15 de Novembro - EdiL) presentar' De mundo 05 tipos I p��o p�'e�PYü'f" c;ca:n :-,('mvi�a- ma garage: mais um 'edlficio a pret�jturaHA Capital" - 2°. andar -, mais interess;"".tes ::IR' faroos::\ dos os �('nh.m ':'::0. aCWD1stas ap.s
. de construç�o l"ó!ida,' coberto u;". .

, ..

Sala n°. 3 II cut;:!I3,ria de 5heffield. A i� ta <'CC;.erl"tcle a compc;xece-"em ícom tdhas de b"rro qu;' ser S. Paulo, fi (Merid.) - Con lpelo PSD e comunistas; Hu-

'IPRP;
Gomes .Ferit\z AlVirt. ou

Telefone: 1092 idéia pai'tiu da Cama;:,� do '3. assembleiBl <","'!."aI e:;:!:r"fJrd;-: ve de g�.l',"ge p m.ais rtois tinua em debate.� questão da !.r;o Bor.gpi ou Mar::-ey Junior, JO!O Martins, l�nç,�do pelo, P.Oficinall I CÜidei:cÍo d;:;.qúeb cidade, de "á;;ia, a reali:i;'.n'-se no dia 20
I ranchos' de madeira cobertos escolha dos candIdatos apre. pelo PSD; PTB, PTN, PTP e S, L e PDC. .' ,

.

Rua São Paulo n".269 pçis de d�€gm' a concht!3ão d� 1e setembro conrente, pejas 9 com telhás de barro, servin- (ext.,) desta capital, pois nã�
J .' . \

•

Assinaturas e Am.mcio3 Que;; industria iev€ d'3 cida· horas !h.: séd� social para de, do de depósito, 2") - um ter- ,e sabe ainda si S. Pauio se- !
OTTO WILl.E -1e nà", con-"�",ui;:-"",,1 i".'..1mel1 ii1.l{ei(arem soh�'e a sCV1únf:e Ireno sito no mesmo lugar !tou rá considerada base militar, I

O,-." :2 j'" 1'" E' -' R d L· .! ,A:isinaturas : t8.1' suas v�ndas r::ls m",�"cados ',J;,r,em (.�O GP,,: I. - mlssao
I pava' egi"_ com a area e. 'llpotese em que o ütuiar aa

Anual. . ..... Cr$ 90,00 esfrangeÍl:os por não terem da ,de um empréstimo pc":,, obri·
i
37.5UO ri12, Jimitado com prefeitul�.l será nomeado pelo

Semest!êe . Cr$ 50,00 �- .'" ;,,"���::;- "��"�'];�"":-� ,�: I-;acões no,portal'lor (debentu· 'Quem de direit().'d("vidanv�ntr �overno, V"lrÍos numes eôtão
Trimestre . Cr$ 30,00 apresentação a tr.3.Ente -le seus 'E'�) :;;.-.b il!': condições qu� to' reP.'istrado no Registro de I- lPontadGs-p�ra a disputa da
N°, AvuIl'lO Cr$ 0,:;0 .:u.. tirr05,

.

'I ''''rn, cstabdecidas pela assem móveis da Comarca de Blp " Prefeitura de S. Paulo, co-

Representanfes: .
F.ssé' fal:ü podia rú'i') te,· I

.

,jé;ia. me.rll:;r..";e Dl'Or"'f:':sta da mpnau, HVl'n n. 35, fls. 104 'Te ós quaes figuram os se'
No Rio: Se::-viços de Ímprensa muita impod:ansiél. 'C'llUH!31n-to ';;"bOl('r.a; 2'1 - F.�s,mtos de -ob fi". 22,504, 3") - Um ter' '" ,;uirites� Prestes \VIaia, apoia'
Ltda. - Praça Getulio Var· pr""v�lE'('e' a "'n"''''T'10 r>"'!><::H�'<' "ntcresse 50cÍal. reno sito no lugar !touoava. 10 'pela UDN. PR e PSD; Pau
gas, Edifício Odeon, 8/802 nronuzj;l"l r.

..�.�J!'l, f;;_!�,'.t de ;:::)1""- Dl ",.1<.,. t "b �{",o;"" com A. arE.'a de 20.362 'o �I)gueira 'Filho, indicado
• oH!U'l!CnaU, L:,., �H," cnl r.:>

d d'Em S. Paulo: Serviço, de Im- riu;:-'l� d'ln}n',f'� r'o; ["=",_.;
11 _7.! r' .1 -�, lhn;�",i!- Coflln Que P. l' �� �-""-".(H' é:,� 19.17., �. ;�inrl{' ,I r,_9U1;ilr.!

r-renSa Ltda. - Rua '1 de "u ...... f("l. ma:> P0,1.o .�� torna,,' di;'dol:'. direito tlévidamenle re�ístra
Ab�l'l, '�41 �'''''. l·'''''�.,�"',"��... ;-. "��;"."·'T- lC" di' I I.':'J do no' Registro de Imó'!<;'lis.!: &!' "l_i H�' " , f.r � o '-'� - 'if:n�"1""!I 1.-In _ -3. a e!iu� '1. (0 r'(:", I erluO

R fr.<>n:"l). f:fP1ctJ;yvlóm<:ia :anz rdítnl o SL Presidente, inicia0 da Cotp,arca de Blum€nau.
bens que foram adquiridof'rIo os trabalho,s,. dl<..!ermino.,u f 't bl' CENDO .....S ELEIÇÕESCOh otme eSCrI ura pu. lca L"i_

que eu secr�i: ..�:no. p.-"cedes'
de co.stituição de sociedade � .�.t;:-;;�?'-f,i

f� á leitm -, ii". E:%:Dosíção
':l.nonima, lavrada em 15 de ii COLOMBIAN.AS

Jur,tifki.ltiva d.", Diretoria e

I..bril de 1946. nas notas doParecer do Conselho Fiscal,
2", Tabeliáo João Gomes da Bogotá, fi (UP) � O:; In'i·

S(ll:H-� os a �S1..l.ll)f:oS constantes -

,

1.1.. 1'-

Nóbrega desta Comarca de n,erl'OS resu tauos {lias 0Wiçoes"la "":r�em do d1i?, docum.entos' . • 1 b' d-, BlunlenâlU:"

"I
TIlUnu::ipacs- COlom .auas ao

6sses que se achavau� 'sobre a.
.

. . ,_ Vit0l11a: aos Hbe.aes. Aqui
mesa e qlJi0 ';;0 do teor se' Assim justificados os mo· notadamente, 0$ liheraes já
;uh'lfe: tivos que ';del:erminaram. ti ':lbtiverarn 40.596. VO(OS cou-
"Fáhrr:'ça d" Cadarcos e -, 'LI' ":F' d,:onvocaçao aa assemg ela ""e �ra 14.853 dos crHlserva. ore� de seu' estado talvez venha' al:1ü,.-'1ados l-taco S.A. - ExposÍ' ��l ��t"a'ordJ'na�rl'a para o 'IJ'� 700 d '. 'T' d" .'-�,

"" <dk'
.

" ""
e os comun�s •.as. � anos' per er ,o corrente' ano, pOIR 8�ãn Justificativa de um em- ':'� do .corrente: esp:ra. ;;.sta 'ncidentes ve... ificaram"�e pou declaração de aS)3irantes e.. tá')rédimo em ob:ágac.. ão (De D t U 1 mento .

'Ire ?riR " pron nc a.. !o antes e logo após a vota· marcada '!)ara o dia 27 df? nohenhnE's) ao porkd0r. Se- favoravel dos senhores 'aclO'
'ão, particularmente eril Bo. 'iT�mbro. O cavalo foi rethado'.hores Àci('nis;:as: - A situa- �;sta"', e:'CD,;,esso na aprova' . I "0 b''!haca, onde houve- quatro m,er 'UOI' o pe os om en·os.'(:ã" anormal cme vr.>m afr."'" 'c-ãt.) dos documentos submeti-�

I 'os. O prefeito da cidade Caji'reSsan,1D () Comerei" e a n- dos a seu júlgamento, BIu- UMA P�EVISÃO DO GEN.E-lush'!a do Pai;;;. dE' 1'''- muito
menau, 2 de setembro de.

:la pediu reforços poli<c!ais pa
, ,

ta restabeiecer a ordem ali. RAL GROVES
'em pl:'eoclma"1do a DIretOrIa 1947, _ C. H. Conrad _ Dire·
'!e,c'<,-, "�."·i·=-{a -le '

" A.ssinalaram-se lambem ';'a-
• '-- -"� �U UI ter. -

'd Olrhaho'ma, 6 (UP) _;os ineI entes em Tunja. "Âcantecp. pmém que o ca'
"Fábrica de CardaçQs e

--,.__• � ._____ acordQ'com a opinião do G�-"it",,! .facial. ",m épocas nor-
Bordados Haco SA. - Pare· P.-'ulaQ UD§lt.. neúil Le�lie Groves, a proxi.�'t1ais é si.1Jiciente para aten-

O t!lI �� Acer do Conselho Fiscal. •

ma guerra não será iniciada'ler <>;; necesúd'ld,�s do <le" O REMEDIO CONH'A os MAU::-
.

Ccnse�ho Fiscal da Socieda- ,'J
por bom,has atomicas mas l'í.m�''lV('l-r;'1lpr';':", dF.·;ta imhlS'

de Anônima "Fábrica de 'Cal OOS RliIS
pOr ataques de gazes ou bom

I
'"ia, Entretanfo, na atual si·

darços e Bordados Haco SA" _._- -- -- __o -- --

-"": has baterjologicas. Grovesi �tOS, que motivou não sÓ o
·1' �

d
.

'I
'

I
-

di' por seus me·mbros abaixo as' mI ,iao e uzentos nu

cruzeI)
dirigiu o Centro de Estudosluaçao (;) escacez (,e numera

sinados, reunidos especial. fos) nas condições constantes Atomicos dos Estados Unidos
l "eh'aimento das vendas co-

mente, para tornar conheci, da Exposição. Justificativa da :fm'ante a guerra,
. .

,

'1"To póncipah;rl�nt-e a demo� • . I
! mento da Exposição Just-ifi

.
Diretoria, ae:ma tranSCrIta. I',

.

l--a r"! reE17are do'" ti':ulos pmi-
1, ,

I d
' , cativa apresentada pela Dire Novamente COm a pa avra I .........-----'--'-�------,-___<__:__:.......o.�

'ldos, ave uman�:) ��-:c_e�s!va- torja propondo o lançamen- o Sr. Presidente di.<;se que t.en 1_ .

I;lente anoss"" cartetra (H:": co°. to d� um empréstimo em 0- do em vista as deliberações Parl,'"do'Dltanr.a, to,'na-se.. ,ece;;;sareo
1.1"

.,

I
'

"".
t 't" d i;,rigações (debentures) no ! tomadas nesta assemo. e:;a Ar;:).' .

l.'ro su'Ormnento ranSLorlo e
.

<ii.' "'d" d' ,. t'
. I valor d� Cr'iP 1.200,000,00 prOVI enCla" 1me la(amen enumEráno. I' d

. ,

!!\' _]
., _] (um milhão e duzentos mil todos os ocumentos necessa

.él SSlill senuo, e maIS' alnaa ! .

, , . 'd 'f.

d
.

t 'd't· cruzeiros) dlVldldo em 120 rIOS, nota amente o man! es
teu .(' enl VIS a ilS cre 1 os eg· ,

" _

I .,

't t
. (cento e vinte) debentures ao to e a lista de subscnçao pa'DeCIal5 "'-":lS eJ} es no paSSiVO ,

d
..

'.' �"'''',. ! �!Asb :.ncieu ..::.d'2, julga <:�ta portador de Cr$ 10.000,00) ra em segUI a pro:nover a

-L
! D' t

' .

h (dé..-: mil éruzeir'os) cada u· lavratura do compe�ente cou O Diretório Estadual do P. T, B., ,secção' .'1 ,

.

Ire ona propor aos sen o� ", ,f '_ �' �

'res acionistas o Ianci;;,.Íoentn ,ma, .$endo Juros anuaIs d�
I tra�o•.ocaslao em que, se, l(;ffi Catarina, com.unica aos Companh ...iriOl; da Capital e do lti-

� r&�m�' , de um Empré!:,tirno e1;' obriga: 10,% (déz 'POli:' cento) Pbaga- 11!'&hs!eltEas todas!,adsa eXI�:n�;: I t�rioTr qu�� aC,:ba ,de instal�r aSSeh'�e' no 3". andar dO: Edjfi-
�. �� ê.� � <:G€S (debenlures) ao ponta' veIs sernestra mente, so as � :·gals•. m s�gu Q,

'

I CIO amOlO, sIto a rua FelIpe c nnidt.
do, cl:;: Cr$ L2üO.OOO.OO (um ccndições constantes da mes-l Eldenle depOIs d"! facUJ_tar a Avisa lambem que o expediente' em: SUa
milhB" e duzentos mil cruzei ma E:posição J�stificati�a, ,,,,alavra

a quem dela qu:zesse ClOna, diariamente, no s'eguinte horário:
'05)' :"ão só rara consolidar de.pols d", examinar detrl:a' fazer uso, sem que nenHum das 9 ás 12 horas,

; :>' diyi�!"ls c"'15tentes, trnn;,- mente", as:mnto) resolve apro dos presentes Se manifesta.3-" das 14 ás 17 horas e.

Ji formulu.lo'as (�m oh:ri�açõ�s 'lar n , .. Ç .. .,..'iI<) documento, se a 'r;�spiúto, ded�r0u suspen .das 19,30 á$ 21,30 horas
a longo p:ra;;:o como tar-obem, $em •.. �

'

.. �� -

..

'3 por consultar sa a sessão, pelo tempo neces A corrcspondencia podal-te1egrá.:fica deY�
I p"''''a, sem au;.:n�nlo ..:I" r-n.p1f:al, interc::;' '�sociedade, reco sár'o á lavratura da' presem r:aminhada a.os Endereços - ·Pos.tal � Caixa ü� 295
I r",brc'l, &<; dbI>onibilidades cendandc ,0:'•• -ua aOfl9vação ii tp ata, Telegráfico _ ?etê!:lê
0<;1[1. :0;0' ;�clade, I Àss€mbléia �eral Extraordiná Rpaberta a sessân,.o sr· Florianópolis, 1 - 10 ._,_. P47.

.Assiro, p,-e!('nde esta Din<>.]' ria, para tal fiui .lá convoca· President"" d..,termino,'À que Braz Joaquim AI ves
E FER· t,_'ria <l'.utorisacão exoressa da· da. Blum.e:nau, 2 de setembro �e procedeSSe á leitlwa da Secretário GeraL

?'1ciedade, .:O:&r''t lancam�nto de 1947, • (ass.) H, Schra-' presente ata, {} que fiz, como
(1" um el"1préslim.., em obriga der, Max PageJ, Martin170 C. ;lecretÁrto, em VQZ "li;",. ii7,n� '-�---'--'-';;_--'--____;��--__;_-.,...-.....,....�----

�iies (dd.)�nfure�\ ""0 porta· da Veiga". ". Ida iÕ1. leitura o Sr. Prc:;i_rlent""
..<()'!', �� ·:fmf ....r ..... i.da':,,, com ... "

.

Finda a. l�itura dos doeu· 5ubm�teu á aplovaçã9 dos
r;�:;p(J5içi:;,,;1 fl'l J)c<'Yefn na, 177 mento;; adma. transcritos o sr. pre58nten, o que Be vedfkou,

i A, .1? ·"d<õtnbn;. ,1" 1893. 50h Preilident... pu>'! f':m

.

dit!�U35a.O 001' l!rla.nirni�a.dB rI n v{)t!�i3,

i.,.., ""-rr.H'�I<"';' 'êoroc1k()f!S:' I � . pn:I,POl>ta d� Diretor�1'!. ;:;0' Em :5eguicla, P�r ·n:ul". rnah
I ",) .. <> �,n..,!"";,,tilnn ;'ler'" '(1=, 1 bl"e .-. ]ançrUflento de Uina e- haver ii- tratar, f) Sr. Pl"e:;ã

I Crs> 1.20(UJDO.OO (um mHhão Imissão de debentures no -va" � den�e declarou "'nceHada :t

II" .rlW.>:entcR ""';1 1:1 '1.!7.ciro$). d;· llol:' de Cr$ 1.200.000.00 (um sessao submetendo a pr.elHm-

)'
... ;,,-Jido em 120 (,-,?nfo '" vinf<,!)

1
milhão

r..

<" d�zédht051 �il cruzei t: tata á assitn.atu�a do)s Cac��� ÚJMlc:ia!idade em

.-lp�e'.':'tl)"''''<\ "'" '''''-:'''hl.n,,�. ii", .,:.", _' 'epCHS e. a.. (!�m:ente nIS as urE's�n es,

r

asso . lI'J.. .

C.-S J '1.DOP no (dez )T)H cru- dIscutIdo o assunto fOI o mes Conrado Johana ,�nnrad. '"

.,.�; .. �", '\ �n.-l", n,.,..". ,,,,,10

Dra.,'mo posto em votacão e apro João Karsten. Walter Kar�
�o ,.l� 15 (quinzp) :->11'-''''. vp.n- vado por una�i��dade de vo. fen, Heinz Schrad",:r, lVl:ax Pu
c�nd" .iurp,,- 3.nnais (1� 10 (déz tos1 com as abstenções vrevi;,.! :,,�I: Heinz Conrad •. E' cópia
Pc"" cento,) naga.v"!Ãs se ........es- í t:"s em }p;: em �irtude d.o uue 1 fiel � orig;�al registr"$,� no

h'a.lrnente. nos mel'es de � fICOU a O'l"etcrJa autorIzada, competente hv�.... que frn por

j;>'f'''';ro e julho ..te f;3.da iH>!);

I
f3Xpl �rs-amente, á promover o 1'1 m;�'" datHograf", <1<,.

h) � ....... ""lp;·é·sl.:iik·...' sprá·'--,·
.

,lanc;>t'n"'nt" de 11m empr.ésti- Blumenau, 20 de setembro

:�,:""!1.�",t.1r' .L ..rm:l s<> VP'� tl<� 1't;{H)hri>T<;l:ões �té a i.tr!nortân
t
di(' 1 llil7,

.

_julho de 1962, resel'vamlú-sü} '::la de Cr$ 1.200.000,00 (utn MAX PAGEL . Sec/(ebU'lO I

Sch€vf:ningen, (SHl) _ O
uSo indul'Itl'inI ela em�rgin ato
mica consta da agenda do
Congrcs.3o de EC(r.:QlliJB. dq
C!)lllbu5tiv<'lis qUe .,� realiza
naquela cidade e &" qual par-
1.idp�m 500 delczadoe de 31
países, Í!!dusive dos Estados
Unidos. O Cr"lgrf;8:<o é a pr i
meis-a reunião seccional do
Congresso Mund'4, ( de Erier
gia. A Un�o g..,vietic:a acei-
tou o convree ).::-�ra a'is!;;tir ao

Congressc '. n ....si não está r-e

presentada t':ntr� os 89 reia
todos d€nt�ijcoa ··-qcebidC'l' �.

diantadamente dos partici
pantes.
o Congresso con;m:1era.;'

lambem. os probleml'\s <Cu':!
versam sobre ':) e(!uíli;'l'io en

tre a produçao e consumo do
combustiveI. Õutro dos prin-

EXPEDIENTE
,

"A Nação"·
de

CAVALO ASSUSTOU-SE I TERMINARAM AS ELEI- ;,�

PRECIPITANDO-SE NA!!
. .

.

, ''o

GROTA JUNTAMEN- I 'CõES NO SARRE
TE COM O ASPIRAN· I

-

'.

TE I Sarrêbruck, 6 (UP') São
os seguint�s' os resultados o-

ficiais dei1initivos dais eleÍ"
ções no Sarre: 'Cristãos Popu

(Merid,) -

�,:
OS UBERAES E3TAO VEW·

Ufmer
.

Laffror.t

No dia 10. de oubbrn, !'c'
� .. ;,

.

1n�u.�u·4�_'(t:1, n� E�lpÉK"C
Hall, do OIympi<.-l de .Lon .

drcs, a E�:posiçâo d(� Efkien-
,

, 1c�a (".GI'P,'·'n"c:ta" ..

Q"'.e ficará aberta at-é n dL1
11 do mesmo !ne;:. D::,u'ante o

mEsmo periodo <,,,,rã �'e-'lliza'
dR, em nutra !';eÇ.çã� do Olym·
pia. a EXP05RÇão Naóon-::I do
Q'>dio,

CORRETOI.
Rua Mamnhão n. 2

A NAÇA0
O jornal de maiur �ircu!ação

no Vale do Itajai

GRAVIDINA. prepara '.' Ol'g",
nismo para 0<; partos rápidos

.

e iélir;és, garántindo fiihos
fortes e sadios. Gravidina
é usada 4á mais de 30 anos!

Secção de' Sqnta Catatina-"
A V I S O

EBOLO ES
ar

ALUNDUM - 5 - V !:. B - Tipo "Ln ( FACE COMUM)
De fi a 16 polegadélS de di;::.rnd.ro

De 3/4 a 2.1/2 polegadas de esp€.5'mm.
Gl"&na:: 30, 36, 46 e 60

CHANFRADOS EM FORMA DE PiRES, PARA
- AFIAR 5ERRAS -�

De B, 9 e 10 pOlegadas de diamd.l"o
De 3/8 oe 5/16 polegadas de er'fH)0.;;ur,!\

Crrma,: 46.
TIPO 12, ESPECIAIS PARA AFIAR FHEZAS

RAMENTAS SIMILARES
De 4, 5 e 6 polegadas de diamet!"D

De 3/8 e 1. '2 polegadas de espe:;;SUf'a
Gi'ana: 46.

CRRSTOLON DE COR VERDE, PARA V�')IA§,
(FACE COMUM)

De ti e 7 p!)lega�hH; d� diamEtn:.I
De 3/4 e ! palegadac; de espe'lttU!:,a

RETIFICADORES iiNORTON" PAnA HEBOLOS
C0M ROSE.TAS

N" 1 com roseta de 1.1/8" di'! di,unelro.
N" '2 com rnseta dp. 1.7/8" de diametro

IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
PARA SANTA CATARINA:

COMPANHIA IMPORTADORA «JOBRASiU'
Caixa Postal. 208 - Telegrs,; - "JOBRASIL"

Rua Aiexandr� Schlernm. n" 132
.1 n 1 N Vil. I. F

REPRESENTANT� NESTA PRACA
K U R T .. L I S C H K E

Ra<iiogTClfi<l dentátias J)(H(l íu.olquer exame médl..t
RUA BRUSQ.m!, Fon� 1203

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



UMAPARQUE
LUCROS

T, e...._a t r o t: I � l e I E'. Q' titulo do Interessante
Todas as

. DOltesl' folheto 'que se envia gratui·
BieJuca. com seus ae- t�menh�: ás pessê.as do inle-,

nto!." de' not" c' do:!,' Estados que deae-
Ustu e· 9 ca

, ! jam ganhai- mail;
.

dinheiro
miUicas argentinal prejuizo de outras ocu-

(NIND RIOS paçõe�.
"

Itouna.va Sê�.. Esceeveí- para.' REX STU-
.

r DIO . Caixa Postal, 1616 São
Paulo..

fi! "t\ (,<

�.. \\.

DIE5Et),,;�
)7[,ç{." ,<o 1"""'" (;.UlIIII,�.if}.1
)r""i:..�"s ;"(11<' J'lIj.w"�W-9
J1&év'<pJ :J![,"Adw,ç-J

gtJ'F'.j J"'UuÚI-'i<}S f'l'C �J
PEÇAS EM STOCK

Onibus todas as noites após
espetacuIo

-!--.- o _

Empre·za Comercial
R"Grossenbacher S�

r.

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

e estrangeires

Carnes e Frutas em conserva

Distribuidores dos Fosforos "PINHEIRO'·

Rádios e Lampa.das "PHILlPS"

Rua 15 de Novembro, 857 - Telefone, 1.070

BLUMENAU SANTA CATARINA

._-----_.�- ---------
o

Dr. ltromada
Idas i'a(l'idodes de Viena, Au�tria e Uo de Jon2lro)

Cirurg:ãv-chefe do Hospital SaM,� CQt!Jrill� • ' . . ,

Alta drurgio. opera:çép do h-ode.. estomago; V10:� 'lldu:.. res. uttro,
_ Neurocinsrgio. Mnléstias d e senhoras. C"urg.",· piOShca.

�Jetierson Mattos
CIRURGIÃO DENTISTA
CONSULTAS tJIA'RIAS

Conl;ultóriQ e residen cÍa: - Rua Ceará: fi

Dr.

o EL
Vendo 11m Ch�vrolet Coupé ano '1934, hem calça

Prec o Cr$ 20.000,00. Tratar e

Wpiter 1\1<>2.S em Timbó.
do e com pjntura nova.

ver no oficina mecanica

,,1 Carninhão ;l üko çn.i. "Heni>dHõP' - 1938 - Cr$!
30.000,00.

1 C '1
- HCh""v�,�l_etH Tirrre, 1942 .. Cr$;annH.lilO '" .� -

�

35,000,00.
COMPANHlA Dt: PAPEL ITAJAP

ETE
o VitalisBdQt' Elcfxicl) \Vorma restaurando a energIa elétri.

ca humana põe todos os órgãos em perfeito funcionamento.

Encom:, - No Rio: INSTITUTO VITAUSADOR WORM5.

17. RUA ALCINDO GUANABARA � SALA 606 • RIO

Em São Panto: D�monstrações a domicHio

Georg

3 a '3 foi a coplagem - O Juiz
- Repda - Dutra$ QGlas .

•.
'

")' -:« 0.-.. � ,
�.

. > �

Ape;;ar d� intermit�.:!t� ga {.u�ção é digna de eneomios,
rua que caiu

.

domingo ulti- uotadamente de LaIa, arqu�i
mo 50úre esta. e a visi�ha ci- l'o do 6'Olize" de Gaspal".
dade de Gaspar, o Est�dio do O primeiro período apre-
Clube Atletico 'l'upi. abrigou sentou-noj, um Tupi baste.nte

�� _ \tma bôa -legião de "fans." a- volunta:ri�so, tendo cumpri40
fim-de assi�ti� � desen'l�olar' urrra exibição soberba� ch�o.

.

h
do encontro intermuI)f�ipal gando a ofuscar c famoso pe

n ii
de futebol entre o al-iverde Iotão de joirrvife,
gasparense � o América F .C., A propria contagem de 2'a'

-

/'lider
do cer-tarrre joinvilense 1 a seu favor é prova'eloquen I,
90' 'b

. te de sua superiOl'idade na e.'Verrde-ae Uma aranha com- Após mrnutos. em 'mOVI'
TENTOS I.pIela em perfeito estado. me·ntados, o marcador: a.cuea tapa inicial. Já na fase der

, .

t t d 3 t radeira, 05 papeis s'" inverte- i

I Informações.
Hotel Wurge:s va um JUS 0, empa, e � ,ea Sob' ás ol',:hns do sr, Afon,' O' albitro foi o sr; Afonsor-a ·':lt, aonde nos f(>1 dado pre-Itoupava Seca. tos, que vejo assem pi ermar

."0 :O::chue'í:"'�,-' 'esrro ..tista : --ló 1,'Sd.'luetze, cu'''';, missão foi ho-d doj 1" senciar um Ainerica mais coo - - - -ii" L. - U... '9-
Os esforcas e OIs itrgantes Gaspar, os dois qual;Los' jo- ! 'nesta <li! in'lpan::iaL Te-ve na

que lui:a�am de igual para Í' ordenado procurando um re· I '

. " ., _ "
.

. , ...

"

I' - I I";-aram
com as seg'umtes esca : verdade algiT!LJ;....S rarnas, rrra...s

guaI SI predomlnlo h""uve em su tad., compensador e a a.- . - TU'pi Y 1 p' 'I' ,
.

-

h ;� �

..... & tacões ! .Ii.: LO.la 1 �Ca e as mesmas nao c egaran1 a J.n

alguns momentos por parte tura de seu renome. Ate o h'l 'I .: p' d .,

h 'n' 1" 'f'· _

", .I ,,'" a

de um bando não resta a me l,lar do apito final, as duas tUI' i Srme,?; L e. i-m o, oorrnrn e i HUI' no res'_!i�auo l!.';).!.
, 'd' - '

• _1 t i agm ; nela Amodn, Marzi· !
j nor duvi a de que a reaçao ',mas procuravam a ,0'..10 rran t::, N'Y'1 o

"'1:1'11'.'.. C" )II;.'f! ,L', ,

• ,

, .', ," I" d -' .. _' . ! nno 1 a do. 'l"'h rmar e I) i iuud,o t'rfiL,eí"a v mau tempoI do advei-sar i., se Fazia notar, i"e" goa 11 VhOL {a, o que r 'o,
'

A Af....RfCA
"

.

G
.

I' .

I -

...

_ L
- -

,; dL-... �Yjr...::I !
.

onza�aJ conSPlrê:S8C CÜ11tl'a a a�"!-eca --

:. Os a taoues se rp-vesavam, so

j
no enh'etanto nao CHegou a ti;.... Ir �.

T" P' !' �"�' • 'io
'

.

,'.
-

_ o,.. .'"

- t_,IC.u.e e Lurra�e � elO, la.... uaçao, as Q:H.h_et�rI&S aC�Ea �

.hresalndo'se c trabalho arduo,se conCY",tLt,E.i.

,'V' B -..l� Z b" I;
.

_ .1_.{' '" � "'fy,n;!)

I[ das duas l'etay.ual:"das, eUJ'a a'!' Apreciando o encont!'o. 7Z·€;a .e L ieCC>.'·· a:Jºeco'R a,Otl, I'
ram. cz�cC< ue .._.y.", :..tD,-,-"'Ul,, o

..... � QU1Ull.a r"C u� ene ""ue; poue �e t"ax.;:a.::- de uma
.' e, .. ,

' .> El,
-.

e
". i.'i.. :- _

I
--_. ! Vh!hmar e LUCIO Amonru .

r:lrt"__nc�a ,: ;�zu�ve·L

I _ºJi�!na �!R_I� Ipjrang�
II ALAMEDA RIO BRANCO 10 - CAIXA ?OSTAL, 50 Ij�.

.

1�

I .. VENDA E CONSERTOS -- .1I-fONfAGEM t�la .hU

Departamento de Saude J'Publica do Estado .

I Ce��:a:.e Saude de DIu·

IA (} ti S a de R. e n a
) ASSUNTO: '�a;é torra- Ccpyright do Serv�ço f Hou_:e, em Rf'na.n, l_)el0 .me ! go, einh'etanto, que � mais
I do e moido. FJ'anel! d".'! lnformaçao, nos tre� ?omen.s: o h�5:ona :

I
p:uro d� l'.€U 'p�nsal�m:�o PS •

I Especial para UA Nação" I dor, o fIlosofo, e o pohhco teo til contIdo em su�s Ideias
De acordo com o d�creto I Acabam de sêr prestadas 'I rico, O mais célebr·� é o his' tre 1848

Ifederal·23.938 e outros nele ,pelos prillcÍpe.s da politica e toriador: a "Vida de Jesus" ial na "r�forméf"
leitados'; expressamente proi-Ida literatura fra�cê5t gran - Ifai um sucesso de livraria no '{ moral" ,�'n,o "b=lIt"t·.� da Cio
Ibída a venda de café com mis Ides homenagens:� Renan; sécúlo XIX. E é, apesar dis- encia", só plúiic3Aô ,em

!tura. Os. snrs. proprietários Haviam seus' deseend�nte� so, a obrA de'Renan mais fo- 1:�90. Dêle�, S"l rn(Ofltt""l

I d f
-

d t I d d 't t defini,: ... , nD ,1 '.
5' t?rr.e. açoes e moagens �s- tt:an5forma o'.' S1.1a casa na a 1'a e mo ,a. !;;.. o

fao ultImado5 por este aVISO

lem mUlSeu pr'ofe:n:tando-a ao da" "Obra, ,�:o "P:€'H\�
I a fornecer seus produtos em Eitado. O sr� C.ornon, arqui. O, fifósofo f} <) poHlkn teó n' St'l.'l. Henr;e(',,\ PsichlVi.
'>estado de absoluta pureza.

, I t*:t():c?eft:? .d:ô,� ·,.;:-inon;um�nto5 rk() �nve]}ie.ceram·menos.
. j ... ., ".

» Este Centro de Saude· ,fara hll!toru:os, r�st�llrou mten-a - Talyes seja
.

difidl difini�JQ; Eale Re[!�n', lOVCm, .ê ..
apr�en�õe� de amostr� ,de ! meut,'" a antiga r;:�dendà de com' muita. exatidã.o, pois se Cl't ate (oá..) d;!:l) cristão, .'"n
cafe vendido no CODlerClO e

I gramto onde o;; fl"'ll> de Re - (,llcontram toc1�s as tenclên -' g" tli�so)'� m�yeH";7pnt .. ,' <nf;Y�
'"5 enviará ao Departam;nto nari ha�i,ám ,reunido .;'5 Óbj.3- ci8ff;'a ohra de R(man: .., r;l.- H��HIQr, qU;! (I�nmH:i",' D d€,
de Saude em Florlanollolu1, a .:�S famdláre� ao cscrutor, HIll cinal�j5m�. � a rdifiosiclad�; f,i:'i?ência' f:.ü, ,', 'rl" 'cr;l;!,t;�..:i", ..f;m de serem anal�zadas e �51 Bíblia an�,tad�; sua lente, seil n arl!>tocrahsInO c o nmor ha f

n -::, c prega !'U,t l'!.lbs,oIIHC<lO
contraventores serao �ulta corta'panel, sem esquecrr sua liberdade. Tudo é nele, uma j:k�.!a Ciénó,. c J::el; "rf"rt;!.cJ
dos de' acordo com a lei (Cr$ I famosa ben�a:1a _ pois há ben questão de énoca, aJgumas ve de uma nOVa SOCl(�\i,>.• l.�, 0)1·;�,
2.000,00 - Cr$ 5.000,O�) e 5U I "alAS de Renan. como as há zes mesmo de m.omento.. As- consêihos de <;cih�J,> dt'�tr;bui
jeitos. ás demais penalIdades I de Balzac e de Paul Bourget. ",jm.· pode ele ser seclamado,
nel�l; previstas. i '. I Na hom-�nagpm falaram, com lF!;dtimado. nela extrema esC e farão-reinar '3. virt�de, Ir.ente, o m{'�'Y)� 'p,cGutectCnrbBlumell.au, 1 de outubro de

:,;Ua reconhecida eloquência , querda em 1947 e pelos mo-. O que carateriz'_' Renan é z�� o Am�rica. pois amb .."
1947 E _] H' .' t f .; d"Ac. - I .

d .' . �.
.

d� ,

noS senhores �douar<, errl0t, narqu15 as ranc�se� a .

I haver
feito o prote ..a,

.

o .esperam reprezentar <::oprli-Dr. Afonso RabI! NaegeJen. C;;rard Batier ., treta,...·o, que o mal!'. mwo rl� inspirado, ou do ma�o,. mn !!namp.nt� " bom nomê ê's[}orChefe do 30. D. Sanitát'io Marcel'Cachiú. hon Fl."ançais", em 1905, Jul' I s6bio, Julgo sêr possivcl d�s- J ;;�o �f'> Bhm,'�mm m�m e�m-

cobrir' isso, a influência: d� Eeu'fr::nto COl"f1 ü::i ID:'lis CElr.",'?ori�
.

amigo, "0 grande quirnico Her"'ados dubp,,- rI'" c"'lY"I'-,� �",,·,·i

FAIIMA':IA. CENT'RA'L the1�t.
.'...

�a'�erde, A:',�'�;1�--�:P':;'�3�""I·, vidan1ente lnr,.:'madf"c,

'I' Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone; 1029 E' claro, cada um, se�nm-pal�dos' 5€ião
.

c;�sputaf!Ot'.
, do as C'f1anças p�sso_ai� - de ..

do, ci�co cor;-'l �T�5!�i. ;�� t� ::.��n'3�!, UMA FARMACI.A PROFISSI aNAL A' SUA DISP05IÇJiO.

i"
moc.rátic.l\s: ou não -, .3.�ot'_\rá ná distanci:;_ d'! 1.0üi) m?-trosI Maninu!açào de receitas á -.,lsta da dientéla.

I d'
r .,�. '"r . ou repu lara
0,

s}s"ema :rcn·"t' � e un1. de Out-:",,:rr,:,:" ,L ,.;. y,,-,rnos

II niano,
em partIcular -l'Ua eDn' 'MI) perCUl'i'O I�ry 'l.6Ga, mebi'03.

\ --'.. ,..ão J - um", mnltidã.o su - Para R a!lr�m!17.di,0 Que C!)U-

eluci- I! jeita a alguns homen�. . ql�istar o'�úoJ' num�rü de vi
II O que todos poderIam, ,em todas, () Ipirnnga cüh..',;:ará �m

i! (·.ómp.enS�\I;�?�1
<

conser���"i* tio JÓgO;'�1T',a imp("��ttant� ç'- beli5:"

II! mps:h'e de. Tre2'uiell'. al�m do. shna taça. As guarniç,s-f.;s Ve,1.
.

\ r-t-tifo admirável, cuja. f1u�dez medaHuls.
l! jamais foi iobrepujada - é a ce��ras l"eceb,,::!�,-,. axt:st}c?l':;

e !

\ f' -, ... °d d •. b' t<
,

C" o � •
•

I "exunn a e quasl acro a l -; 01no �;e ventc�B. as regatasquantitativos. !. •

'

•

'bT '-, . • p 2� ..
• 1

.

I
.

C Ll .l'-"'ed-�l'ro'< _ farmaCelJtl'cO ,II' C'l rlo lnteleto�.;:t d.esensl, l_J� OQ, prc!--'mo �Ha. ,.'� TIehEi Cl{!3,
Respon�áve técnIco: . á, .'n � - '1

'

f'] "'f' �1.J .• '. , jI ____c_..::c..._ _:_ � _"_ I i daoe mOl-aJ. e 1 aso !Cfl_ l:., u�', proffietf'l'!l ��tn {;.�""$en?'o:,�t",

I· ll. ,. , f'I' d'
.

- -�� ..-�: 11",,": i n"1Ulto curlosú que um 1 OSo � es. ma.IS �€ns""'!�... �í!!��_lS� �:..(. ... ::�

'I 11 11
�

.

! f.. qUe ofei:"�ceu tant�5 ali - visto as gl"and.es t:'Rin'Essões

a ç a O í .,.... ... r?:ntos ás m::t.!S fo:rte.� pai �: do reino ��ta�j"ne�:ú3é -;;11.:::;; ?s-

ii
'

--.. .'
-

..

f _. -;�.- ,.,-- ... n�o diz"'" f,q =a - tarãQ ""m c-O!:ló'r:nnto. C':m:, c-

. lir h;'.lt�i�:'tenha pU��3:do� -�or p6rt-imidR.<flé,"<rolbxe'r'{':',i ojm

I'
-

.... Iva SocJeda.de l
S-la vez, com tanta con5tan - )máiort>g

.

deb3!.n-H�S sOb'r€ estf;

: cOa, pela comorep.n"ãn uni",,"!,. g.'�ndicso acont·edmenV>.

ANJVERSA'RJo,S _ 1-- PELOS,CLl.lB�S . I s....._I ". pela mais delicada f:ole- i ..-:- �. -��-". ,�:'- --- --- -,'-

Tran$co:reu �1� saoad�, u.l-I ._, Reah�ar-3e�a. no prOXI- I :f3nClél. . :,.D,.,nlatimo o amvet'S3nú nataHclO I mo dra 18 :10 corrente v.os am • __

da exma. s'ra Da, Hildegard I pio;, e magestosos salões da Os or$!anÍzarlol"es d.,. Tré .

Hass, digna esposa do sr. A· S,D.M. Cakl5 Comes, o tão es- !"uier a.comapnh",{aM sua aI:'O

1 dolfo Has.51 djreji:or gere.:;-üe I pt:rado baBe do G�emio Espor I
j-1Nt.", COTl'l �:r"ln.-le fFd .. fpi -

1 da Empl"cza .Auto-Viação Ca- tivo Olim·ryico, em o qual de'!' f�lóI'icao �x('",lent... i�éia,! Na.,tarinense S.A, verá ser eleita a rainha dó ,na T'I) rnunr1", Dod"r';o. m,olhor .

.

1- Festejoú DU,tem � ,passa � �Iube, �ste ".�.eveiU?n" e�t� J t-'xnlkar ": h(rr:""na2'�"l" R .. - '.U:n,a no�:L:t. ln.stank
Reln do se··i i'ln�versan·o nata� r,espertando u.esde Ja um ln- 1 r�n "'H� SUa T"''''·e a Bretanh"1, I çarc,l-!:"a pa«� Dl> zm�:rH'es

IliciO, O 1'11". Bertoldo Neitzel, <:lo terc1l5C de5llj!:.\do em nossaS �!,o Celta - celta rm'l""-' - não. pOI?u1�.).: c::;p�:te� de: c;�_�a: i.e·
g�I)t"" d!'!. C_ia lpil'Bnga de Se- �ainad�5 IIc(:iJle1'-, ;sendo de �e I t;nh:" ;ele I.>u.enas Half;"'�ta' � I _n;05. hOJB � �1:":j,.,.\g'1'�' }"m� ,f.ll?

I glU'Otl Gf'° .,j.!�,. prever q'ue ma'" HI�a .,.�z n I ,1,."H d..,. �..• - '<e nyq"ll-ta-VB., _I ihnJo "W.{: ...�fl-C10&; '3 dmi.HTIH::a
1_ Fp,- a.Hp!. O!!!êll'! � gpntil simp.ülC"') .g�emíp d"" Alame- I ,'05i';111q_ tarnhér a .. poe:;ia. a do Ipkung<l. Úl:tlp,•. lic;l, B.Hre�
lo:dao ErH:c. 'SC"·tzs., dil�t8, filh!', atinj", o pon' í intuicã�, o �<ln_hp. o,u'" Dare·: e '_sempre i'SfOl"ÇiU:1.ç ,.�h'''':lo.!''ia

t �I:, l'r. f05� Firmino de Sou � i C'3m CO'l.J�'!,:;' jnacrf>:'it�:V:,:, em mjaç-ão' qun"" tem· ,ma 5éde �r.
I
z�. �.. .. � vos"o unIverso. l't, lntulçao, O·! I:ou,pava Jeca, l'�,",:hTtc:.) Con,.

r-·FesteJa .hoJe :"ua .-lata na- - A SócÍedade Recreah- >'unho. ""1" pa"''''celn. COU.S�S ;v!.;lar _-o possante <'hve" de bo
,taHda o 51": JQ"é R ...adr• geren va ,p. Espol"th,� Ipiranga' fará ;nacredit?··F>�" em p, .... ,.!;'" uni - ]a a{> cesto do Palmeir,as, U�
I t .. dA fàhl ica de- IVJoveis e pes reaJisar sabado proxi1T'o em i "�rp ..... atuaL f'ognomin;:;,ram-no. :iQinvile, p�:ra o l11.esm.o exi
} :;ôa bastante elltimada em no,> J �e�5 ?alõe!'. á rua S, Paulo na' de "o ma"-o" - � é F�·". ",Y·�io- hir-s.e novamente er:d:l:'c nós'_
115<'1$ m;eios soCiais e comerciáh

I Jtoupava S('ca. n "bajle dos! ('. "Ua ori ....cip?l NU�lii!"'d.P� Os esfo.rr-os foram cm-m.H:1os.de
'

.

.

rsportistas". ahrilhantado pe·; tOrla sua obra;;' cheia';le n-tis�
]0 �ul':"c;ad .... "Ja;"� Fo}iões;', l tér'o. rorno a floresta iI"\ R\oO
d� Ita.jai. P?�a �5t..... noit<ld� 1 �f>HanA '" p� �gual a esta fIo : :(Y"l, (!r:'-fl"f'J;tta�á em sua,s ��,U_f:- .

de�ante, a dlretol'la do Ip.- resta breia, revela·,;e marav!. ril"a!', � ·n"'mo.zeneo .conjun�?;..
t'>\ng� ten'., iJ p�oa:1.er de convi- llW3a. ('oll .en!ri:Ú)�dl) ..a '. -:-. .�,o':1 "�-'. P ... lme��.1,S j';}�Va(_'��2.:.�:tue
dar .!>,�us IUSOCl.aÔO::; e exmas·1 semp�e. habItou por Um l.'Iuste- {ao· boa lmpr�:sao (':e:ch��,�famlhas, ":0 dIVIno.

.

nO$ ern sua ul.una 'V'lSlt:a... .

E
r

o JUIZ E A

DR.

Ayras Gonçalves
ADYOUAI-O

Rua 15 de NovembllJ n6 Ui

2° andar - �sla 1

Anunciem
, o'

neste Diário .. fo'

pro'mil!l��T�r!-�.p:.� -.y ���" �-'t:�
, .

sua'AVISO a

-------'-
----

HIGIENE ESMERO PROBIDADE
·Laboratório de Analises Anéxo

PesquizRS
.

físico - ouimico - h.:o!ógicas para

dação de diagnóstico.
. SORO· REAÇÃO DE WASSERMANJ.\T

minuciósa de h-emato;l.Oarios (mala·
documentação mic:rofotografka.
exames de labm'atOrio, quaJ.ítativo.s

Pé:;quiza
ria) com

Todos 05

1AJANTES
Ret-orn�u '

SI"hl\d� ultimo de
it'lJ;;_ vil" .:>"e]T' � Sã!1 Paulo,' (' sr.

I João Cándi.ln Carvalho, fo -

.' lografo r�ldente llCísta tida
\ de. � B

�,
;Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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····v········ •

" aI ser noje c d u.
artigo nos

EH/OCa unia serre de fatos' .;
de pessoas: e d� cousas tão in·
umamente ligàdQs' que, peca

'riamos, se lembrando uns, ol
uidâssemoe outros. Rernorüe
mos, afiles de nada mais, ti
antiga Grécia, ondeio que Vil
mos narrar nesta Trilogia
Imoral, c gênio helerio i+ane
formaria em três tragédias.'e
as la�uida:ria _nara sua eterna

glória. A mitologia nos f�la'
na vulnerabilidacle do cal

-

aarihar de Achilles.· ·Aquele
tempo, > sim. Hoje, os Achil
les são o alvo certo de: tõ-
1 � � • • ...•
CUS' as excrescencias l·morats�

A deo-en�rescência hismana
glorificaria o Aehille« blume
nauense, Se o visse dês sua

meninice á maturidade dos
dias: de hoje. SItas moleca
gene Ínfantís degeneraram
em avilÚzciio tamanha que:a
r.,ópria lama muito teria de
;h·��."'r

..

rrara c l+eoar- a 'seu des
calahr; moral. Uma m.�ret�Lr
fragicament-e pxolorada pelo
:<caf�enu Achilles seria ex«·

:mada tle »eu anonimato aluai
r "''''S dori» p!emptltos tiara: o

_;·,izo '''''''rfe;f') dos pósteros.
A r'lmeira Frna se nos depa
r�-;.-._ corr- r"'1 cort

é

io de !111r.
.":;r;as P' cl- lam;'rfos. D'epoi«
r'�(( C'1ittp�", ,.1.ptdilaria o b�.
b ..dó é o burro.

Evoquemos, na exiguidade
do espaço existente; os três
Achil{es reunidos Dor artes
do .derna no sr, Achilles BaZC
�ini e comecemos a depená
los sem dó e sem piedade. Co�
mo se I) fizéssemos a um uru

bá ou a' 'outra ave abjeta. O
urubá cama a lama e o ex

çiemento
.'

ficam aquém da
podridão moral do mentecap
to Achilles Balsini, Ele os

rraiIha com luz. Ninguém 'se
rne cornnarn ; nem os gérme
nes

.

dos 'cadávere_<; putreiei
tos•.O

.

infame é único.,

T I'
C

�lamQ
o I PARA FERIDAS,

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E' I R AS,
ESPINHAS, ETC.muito pci�a.·.�descer ao

ra1 do
U

ca.ftên" Achilles Ba.lsini Vai

zero mo ...

a questão da
entanto, por aqui, ,;oi. .n��te
espaço sé depena únicamen
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Rio, 6 (Merid.) _ Deverá
ser- sucedida an,anhã a atual
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