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. IjONDRESj ."2... (S,E) -:- o general Mnnt� povo alemão, dentro doa limites mínimos de a onda de crimes, especiatmente roubos, já
go416ry. comandante da zona

.

de ocupação racionamento, e a não a�r que o pais seja 80..; não cheganelo o glande numero de tribunais
b�itânica na AIelllanha, fez hoje um impres- corrido imediatamente com viveres seu povo criados para julgarem os autores desses deli
'sIpnante relato :t:1a sítuaçãe nêsse país. Segun- será dizimado pela. fome. 'Em Berlim, parti- tos, O risco uas epidemias cresce assustadora
do suds déclai'aç.�es. as colheitaa não chega- eularmente, iã. se

.

observam os primeiros si- mente a medida que se acentuam Oi'! sinais de

r�.9 raIa a;te.uderpo,j, das necessidades
.

dojnais da fome e em consequencia disso cresce snb-nutrtção na população.
--------------------�----------

Des'falqlllft ��r..���45 ����nria dOII ti �l:'pj�i: ��� ��:! t�lv� �.::J� �� �� ii

8a'n�ft �.�".. � ��;i�;.·,'.'.,.,�.il ��
..

"� S P.8Iml·fl�u �u ifi� L�iil�, �f1jliilid III II �J
S. Paulo, 2 (SE}-02 [ornais i Ganuoa muitas vezes, elo

daquí divulgam hoje, a no-] H"� as quais uma "boiad,"
tíeía de sensaeíunat desíat I di" um milhão e cem mil cru,
que Ana gencia do Banco di) I zetro-, alermaudo 08 blchet
Brasil de Santa Cruz de Rio I ros da lo cali-Iade. foi afins!,
Pardo. Mais de 7 milhões de I dü8cübet'to, coulessando u

cruzeiros foram súbtraidusl crime IlrI policia. Jnstaurad o
clandestinamente pelo pr,,- o competente tnqueríto lJU

prlo gerente, 1I.daH Lopes, Delegada ele furtos, Adail
aeumpltciadn C0ID outrostun- Lopes e seus cúmplices vão
cíonartos da Agencia 10.C81 do I "" processados.

'"OIl8••U .. � ()uatta�t8iril. 3
-

de Outubro d81945 • Dr. Acbmee Balslnl Diretor Re!!pollBavel - Ana xxn - N. 9 Banco. Adai! jogava, no bí-
.

. eho, gastando snorme.ssoma6

C··:.
"

.

·1······
Ó: >. -: •.

'.

diariamente, a principio por I aU�u�!e dos

DJlfllãS ique eXigem liberdade i����:i�fuot"t���r:;rU}I. Londrfs.�r?1��� - Des.
B0MBA1M. � (Ap.) � O 'Co- Congresso pan-indiano considera guerra, e seriam lançadas as se Houve dias em .que chegou pachos fi.., Cairo informam

tnifé d�. Trabalho dopongresso com ansiedade as tentativas Que mentes da guerra futura'). a jogar 250 mil cruzeiros, ··1 que os fU:� bes na
. Tr�po.iitll-

fldDtou uma resoJução,ãfitmaocro estão sendo feitas pala manter
�.�=

nAU. se opoem á resütulção
QUe a liberdade pára a India, a sujeição politica e econornica dos seus terrttorios a Italía
Ma{aya. Indo-China e ilMs indo- da Malaya, Bírmanía, Indo China O Japa-O será despo'JBado d� ou fi sua divisão entre as

chif:lesas ê esséneíat parâ "evitar e Indonesia. Acrescenta que "a
.

1,'$
I grandes potenclas. O jornal

campõ de futura gu'erra'l. A continuarad.ominaç�oimperialis- suas. l"ndu"sl'·.3S pe��I���I"�� ��;ri': diz qUe�.Hd.e"rd.aresolução foi adotada poucas ta nestes países, seja qual for a
.

�Ui�U.a, !HpDíItlinia. El Sald Ornar
hotas antes da sessão do Comité forma seriam repudiadas e des- � T _

, I Fraly, oabograrou ao Conse-
'Çerat.. �() Congresso,; Ad mesmo mentidas as garantias das Na- W!-SHINOTON, 2 (A.P,) - O prê�nde.nte Ti'uman. deu

i!ln (iO;3 :;BnistroB do Exterior
tempo áfirma a résoliiçâo que o ções Unidas. feitas durante a jlnstruçoes 1i0 ge,?eral �ac Artur no �enttd.�. �e de�po�f!l'", fi

I
declarando: Ficaremos satís-

IJapãO
d" suas índustrtaa de produção bétlca e !lml�a:1 o leitos apenas quando nos for

..__....__�='-'-'-'--'--'-',� restante de .suas manufaturas pesadas a rlem_andas estrtte dada 8, Indepeudencla, sob
____I mente pacíficas '. A ,Casa Branca forneceu 8 !mprensl:t e.§�Hs I ii l§'lHH�rvi§ão� da UO'Ii árabe

��SPai"a'"
,

vras do'Arcebl-spo !!l�tl'uções, dhstr!Oumd? um�a ampla Qdec!arl'1�)1.� d.� "EÚ�l.�l�:: e queremos o recü;hecim8n
inlelal dos EstauuB Unidos par.a o período de BpOe-r�.l1(HCi:t" 'J u'" Ú' beranía da Trl·poli.• _

.. I ti LQ, �lJ �:'J (�.Lu!l
.

""

rio Japão". O programá e8�abelece d�i�rmlD3çOeg qu.e ::,8 i tanta, que combateu petasda,'B 8. b i a altas autorida?es .de Washmgton elasslflcam co�� rigor-o- I liberdades que. li Carta do

lsa..·a. mas não. Im.Pie.dosas
a 18

..ll.Ç30.8 Plôno.s '-" .IDIl!ta.:.r, p�- t.\ tlanHco gtmwte".'
.

.

.._--_.......--� litico e eeonomioo - para a consecução do prúpomto ml-

e. .•... .

....

...•... .'. .

eia} qtW é ".assegurar que I} Japão não se torne de novo No bar e no lar
O arcebispo da Babia .• Primaz do Brasil. D. AlvaroAugus- um� ameaça aos Estados Unidos ou a paz e segurança do KNOT

to, que se,el1contra nesta cidade. em cumprimento dos deveres mundo".
-

oão deve· faltar
do siu càrgo,�deu aos jornais unia esclarecida e-oportuna en° .,....... <_---'- .� __'_ � _

.

trevfsm,' Nximdo os' grandes problemas sociais E politicas do
paiS. Seria preciso ser r" 'ru ze 'I' pr"-.

Corroborando a J)osiçãç} e as palavras de outros eminentes l......... � I.._"I
preladOS} entre os quais o arcebispo do Rio de Janeiro. d. Jai- prOfeta
me Camata, e o de S. Paulo. d. Carlos Carmelo. o anHstite baia- S. PAULO, 22 (C.P.) - Re-
no salientou que a missãO da Igreja. neste. momento é muito greBsou do Rio, o ex-deputa- I

grávei. cump.rindo-lhe obrIgações e.spedf.. icas Que dizem com a I

tad.o .Gastão Vldigal, conhe- 1 Eprópria segurança e existencia do povo brasileiro. cido procer' do P.S.D, lnter�
.

Por isso o episcopado eS'á aferta e disposto a trabalhar, pelado pela reportagem de-
com os elemen10s decisivos dê que dispõe, para. que o Brasil clarou: "Seria preciso ser

não naufrague na aventura e !tão se tresmalhe, abandonando as profeta para saber st será
trilhas da sua tradiçãosociaJ e politica. toda inspirada no senti convocsda 8 constituinte.
do profundo da vida tristã�

'.

'. Não vejo razão para eS88

Quando o lidér sú\"féfíco, sr. L C. Pre·stes. afirmou que o reviravolta, pois está' mar
Brasil é hüje ó país mais comunista do mundo, sabendo que co- cada li data. das eleições
mUl1ista e sinortinio necessario d,e ateu, pela própria definfQão para &. presidenoia da Repu
do marxismo, lançou em verdade um desafio á Igreja Católica. blica e do Congresso fi dói�

.

Então um dos maiores países calolicos do mundo pen:leu de dezembro. Aliás, pelo que
de tal modo a sua conejencia reHgiosa. que mais do que qual- observo; 08 hOl'izon�es poli
Quer outro es1á a pique de cair as mãos de um sistema pn!iHeo tlcos estão se desanuviando
que renega e persegue iodo o sentido espiritual da e::dsteucia? Tudo está mais. claro,.. . NãO

Se isso fosse verdadeiro, nenhuma acusação mais grave se 'lcredlto na propalada con
faria aos. pastores da 19reja, que POi' isso teriam de responder vocação da. eonstituinte, O
per:il'lte Deus e peranfE.: os homens. ato adicionai está em vigor

,Tal. 50 poderia acontecer se o rebanho. estivesse abandona' e será cumprido":
cjó pelOS Sf!lS chefes e por forma. tão completa que esses nem

mais tedam autoridade para defende-Io
Mas as palavras do lider soviétIco -traduziam apenas a sua

impressão, a força do seu desejo de cumprir com facilidade o

mandato que lhe foI conferido na Russia. .

.

Diante do carieI lançado em S. Januario; li Igreja levantou
se para agir. Ii()je .encontra se em plena �arefa,

.

mobilizando as

suas' fórças, chamand:oos seus fieis,
.

trabalhando para que o

pénsamento cafolico triunfe sobre o pensamento ateu e a tradi�
Qão de' Anchieta não sucumba diante da audada dos agentes
estrangeiros que aqui Já vieram de armas nas mãos, para sacrj,
ficar os oficiais do Exército do Brasil e agora, alapardanrlo se

em toda éspeêie dl3 fingimentos e manobras, aguardam tão. Só o

momento de repetir. ,CO.'m.. ,· ·n... ova experiencia, a trágica empreitada.
IQ agente soviético disse em en,trevista enviada ao estran C; ANTWE1LER - Rua 7 Set.t

gêiru' que há no�Brasi! um alto dêro que está aliado aos ricos
t 09mo ial age cnntrao povo. D.Alvarot como já fizeram ou

kos chefe da Igreja, intimaram-no a provar essa calÚnia. Não há
no.. Bi<Ísil alto e baixo çléro. Há apenas o déro brasileiro, cujo
devotamento, piedade e espirita verdadeiramente cristão se acham
-adma dos. conceitos gratuitos do esforçado agente soviéUco.

....... As palavras do arcebispo da Bahia calaram fundo no es

pirita públicAJ" Elas evldendam que'a • Igreja esfá' firme e decidi�
da oa defesa dos valores espirituais do pais, em perfeita e com·

pIela cOiab;oração com as forças que a nacionalidade possue pa'
ra garantir a sua independencia. ..' ,

".' ...

(De O JORNAL)

anual Cr$ (;le,oG
Or$, 35.0ú
Cr$ 0,30

Diario Matutino

semestral
ln'u!so

'_-'

Prefiram a hrinh3 fabricada
MOmHO JOIHVltU

lorri.I�,,,.ri�,.,., il�{k"1ã !li '.<",:> ..� �rnJ:;

Expediçãal
Goiania, l-(SEJ -fDlormnill I marcha em díreçãoa Manaus,

de Barra das Garças que' fi ü?pHal do Amazonas.
Expe1ição RDüüadür-Xingú já \ "

_
' ..

'

':'.'
.

atravessou pequenas pialJta- Nao agradou 80
ções de milho dos indios ch��- I !fl;ffiíl���aS��iil P�BI' Indúvantes. os quais, h�mendo li'> i ill!fj,jj�!ii!iJ!l � '"lU lU

-

Y

•
_ r'r! \. Bombaim I (A,P.) - A ul-

brancos, fugn'a�l ��R>a;vn;�.s� i lima r)Í(ma feit� á Indi.a p;eropenetrando pe}o llher�or d.'h I g0verno trabalhIsta brltamco
s�lvas. O �ldelameilto dos 10 I foi qus!iiícada de vaga. il1n

dlOS, tem 81do con8tur�t€<.:ne�;! dequada e pouco satisratDriu,
te, S;)breV?�dO pel� IJ,?' ��c, I na resDÍução apresentada ao
Matos VaDlque, qu� '\ :gllan-I Congresso Pan-Hindú por seu
temente observa todos (I§: Comité Executivo.
movimentos dos imHos. Adi·! Diz-se que aparentemente
antam os despaehos que E 18. mudança de governo Da

l e�pediçã(), a.tê j;H1e.iro dr! p.�r'Ó.11 Ql.'Ei.-Brpt&uha G�O resultou

XlmO. ano, atHlg.H� ::0 ,

Xwgu. ('rr: ..nenhum�!
.

dl.e_ração da
'depoIs do que l!llCWfa ül)V�', I pUH!iea par� fi. lüdm.

Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
Um tablete dá um excelente
prato ou.' chicara de Caldo
{Bouillon, Consomé) - Modo
de usar: Não cozinhar. apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.

En
�

filldI�
LONDRES, 30 (IN8) - 3egl;ndü fontes fr'sncesaA, a

!taHa seria chamada tA pi;gi;(' !'Bpaficçõ?S no total dI:' 600
UtHhõl3s de dúlnnH'3 "ao les!;:; eurüpeu", sendo que desse
totul a União Soviética reClamaria a lDBtade.

A propogIto, a "OeJly fi�rL1l" diz que é grote8cO f3stejll
a !taHa rec ?bendo 60Ú milhõos d'3 dllHare:; de socorro pro
venientes do "oeste eUfo}Jeu:', pOi' intermedio da UNRRA e

pagando ao mesmo tempo 600 m�lhõ,;B de dailares aos "pa
jses do Leste",

u da UI

100 • o. Postal, 56

Blumenau

Sali(a Oatarina'_;'_ Brasil

MUDAS UO�R'i§"I;4AI absolntamen te inofensiva para
1"'1. . ��'tuutlu pele. Eficiente proteção contra

eizel �;'�!DA.s DE MOSQUITOS fi
Pruliferas .e.Orn�tais
heam eIl� Nustrad'O

LEOPOLDQ SEmEU
_ .,...,� & .. ,. Wt:l5,lé ' .. ,. ,. .. J,_

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Ri, WJA .7.00

PREClsa�SE
Nes.te Jornal de 2

iipsgrafes.
!t.-"�",,,,-:-.f---*-,-§-:--:.-�.-,.�"«

I
_.

Ap'Qr-e!hos de Radio
da R C À Vitor

d� lodos os tiDos e tan- ti 1hos na.

C��jO€ll di@ Amewh-;ano S. A.
'Il!erc3do de Automóvel. .

_,,_,�.. ,....J
-

=�'��""�'�'�"'�='�aliricã-rie -,'íIntãs ---------IHlumenau' L'da.
.'

,

TIntas e Vernizes ... Material para'
P�lr.?bir:as em Ger�' Ififl.til,S 6,<m b,' isnapas para .:l,rtista-6.���m�nau .. �ta_ tab!fina

':""' ..... �

,

. __ ::; W4A4$A1�_�_

Rml 15 de Novembro, 596

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifiUs"

Tele:lone 1331
B L iA M E NAU • S·í!!l�i� (�t�Hi'hr�al)

BlUMEHfiU

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palrneira�)

Telefone,1081 . Caixa Po�tcil, 48

E:líp�í�M.tl. -m �lt[lçã@ "t}e �����tl!t-� • ('�m .
P�5�Z� ! t1�r- i

,Gnlnltl,I E,"'lJ�,da,dae, �avlm�n�,3, ;e,',lç�,3f.,iro!", O!'UIn,)� ihJl C!mi!l1!l, "',-" Ar"l
,.

"

, "

.,.,,' madJ\.1� Balaústres, Gaixu p�rll

S�htira:J,' Pedra-,l pa._� Pías, Bal.. Ag-ult; T��,'qU�E. C,i�Pl,tet'§, Tiiib'l'l,'� I'co� P4r� AJ:J.g:a�IlS! Cant>!ltlel.. �arll E?l�t�lj� Ba:��#, p<u:�a. Jar" I
rft ,ill:ra.,

-

Fnt�, I R,.adflQ$. 1710.. ',l�ll!l, .Mesas ,d� lAlntH). FliOret.. i

I'I re.s. Vllll'3, flng'l..:m,ento di!! Mi íl "I
r.õe!l] GiliA'! d\ll! G'tStI'J< �tc. d o!' I ii' � " P iI9 fJ t'!i J �! {:. ,

"Medicação aueiliar
�no tratamento da

sífilis"

�_. íf--:�-Ji-��,.�-·-'f�Of'·-�-'·'

I! ". .,. �.-. -_.• '..;.;•.....:.-.-.-•.:-.

I, ;5, rraneH.,r
e destruir g,t:aova: fl�

.

é contribuir para. o

de,-'''pareeimento da tmdáría
em R!UUH'llnu.

-

�VUNCIEM NESTH OIARlO
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.

.

Um filme de grande drarnaííeidade que empolga e e!t10ciona!
Uma mulher apaixonada e um monstro sedento de' sangue! -
Aéqunnef:.;, a selvagem irresisfivel. n'um 'ambíente de terror e de
féras l ....... Cenas €spetilcuiares d,) maio!" circo do mundo!

No Progr.: Cumpl.' Nac, e .Ilnlveraal Jornal
Platea 2,00 .. 112 e rnít. ],00 - Balcâo 1,00

t
CONVITE

·,ei
HÇ)JE,- ,.4a . -feira, Dia 3,

.

ás 8,15. hs.
EveJyn Ankers .-;- J. Carrol Nash - Lois Co!lier e, •..

A C'Q U A N E T A (A sélvagemirresÍstivei)
em

"A ,Rainh� das, Selvas"
De ordem do Snr. Presidente, tenho a honra de

nossos' associados e Exrnas. Famtlias para O� festejos.
rativos ao 250 aniversario do Clube Nautíco Amá, íca,
12, 13 e 14 do corrente.

convidar
comemo

nos dias �! ,��
I cleB!rúicWi' de BIlP..t:IT.t:JS
�;,;�..".��lr'=r7_m ,�_"

�
-:

ti
I

4&�. .l cédula é p{1El�!l nmn envelope quando o
. �e!et;f.ot' está. encerrado numa cablae índevas-

ssval, 'Ninguem está vendo oieleítor quando ele dé

postta;�, sua '�édula Ou envelope,
'.
que lhe é Iorneeldo

fintes, :'pelp pr.esidente dz mesa e consiste numa 60-

l)!'ecar�a :igual para lodos.
",

N!(i haverá. nenhüm "Hvro especial
..

vara cada
Partldo/'Sel,'á. um·'Ilvro.)',ópara todos os eleitores.

N!QgU$�'���silla á:"cédnhl;O. voto é secreto. AIístem
se ond�·qm2iere:lIl.t russi.de qualquer

.

forma, votem,
livreI!isrfti:f;·depoÍs. nos' nomes de .eua preíerencía.

"N�Ilg�I�iIr;-:gaber.ffi em quem o eleitor terá votado,
qUfluflo ��t�:.:Sarr 'da: cabine e depositar na urna. o

seu °e.rfv�lppe,;te'Gh'àdo. Ag cr-'lçàes de agora desapa
recerãu [l.a,bora de jvotár .

. O v.ótv é obrigatodo 1
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lubilBUUO
Dia 12: Posse da Diretoria.
tua 13: Grandioso Baile Social (Jazz GarcIa e jazz

"

"Rouxinol" d8' Haile dos Casados).
ma 14: Regatas e Matinee Dansante Popular, a partir

das 9 horas da manhã.

I vitima encontra-se no hospital em estado melindroso .. O agressor Inb'elou·se
Ontem. cerca das 9 hOf2S da á Policia verino, que desarmou o agres

manhã. registou-se sangrento soro

conflito entre dois opérarlos que Aquela hora, o pedreiro Anto- Antonio Lamin, que é casado

trabalhavam na construção dê nio Larnrn deu uma ordem ao e possue tres filhos, recebeu um
um meio fio á rua Bom Retiro, aprendiz Manuel Anastaeío Tei profundo ferimento próximo ao

nas' imediações da residencia do xeíra, o qual. dando a entender coração e outros. menores na

sr, Dr, Max Tavares do Amaral que se aborrecera com seu ins- coxa e em umá das mãos. Fo'
trutor, passou a insulta- lo aber- incontinente recolhido ao Hos
tamente. pital Santa Isabet, onde foi
Não satisíelto com essa atitu- socorrido

de, o aprendiz abandonou as O criminoso. de nome Mano
ferramentas e foi apanhar o pa el Anastácio Teixeira, possue 19
retê, com a evidente intenção anos de idade. Após seu dento

Ftsersm anos ontem: de deixá. o servico. entregou-se ti Polida.
O lU:, Fernando Schiepel,dej.' Voltou, .entretanto., até [unto _------.-------..

Indaial. do pedreiro Antonio Lamim
M Ih V I 'C'J-.:-:ti��-..-�:__�-�-.-. o ..-��.-�.-l«-.•--l.��-..

- A ara. Johanna Helena para hcstiliza-lo, insultando-o O O . ..,'
"

"

.. .,. Kuehn, esposa do S1'. Arno novamente.
I c

• I Kuehn.
. Banco Popular e Agricola do Vale de ltalai i I - A srta. Nora Koifke,

.. - O jovem Norberto KoUke.

l
Deposíto à dísposteao 2 O/O iDeposito Popular 5 Ola

r.; C/Ctg. com aviso de 3{} àllu! 4 O/ü �
'f " " "'f 60 dias fi 0/0 J
!f. Mero lã ,·f1 Qfl CHfi@flli20jO ....

,I,' Idem lüe1)1 I lU dtalll 6 n/o +

� C/Ctn, Prazo fl�i:lo 6 mêses I 512 O/O I

T· Idem ínem 12 lt 6 O/O '<I'>

� l
�---iII-"\-�-�.-.-�-§-1\ o t-+-�-$-!l:_"-+""'�--��"

(·"I·D.ADE
Ot�tubro de 1945

8!ume08U. 3 de

de Blomenau

Ataque de' um bispo espanhol
I- d"

.,," MADRID, 2 (A.P,) - A Jgteja desfe-aas
'

a Ia' os chou um ataque contra os aliados nu

ma .earta pastoral assinada pelo bispo Hineresco Blanco Naiera,
publicada hoje no boletim eclesíastico de Orense.

A carta, que é extença e se divide em varias ítens, se refe
re â declaração de Potsdam como "arbitraria injusta a ex

clusão da Espauha da Organização das Nações Unidas, que ser

viude toque de reunir para o ataque dos maçons e comunistas
contra a Espanha, lnsidlosamente preparado pela campanha do
ràdio 6 dã irrprensa, baseada em mentiras e calunias",

*** Aqui estou eu novamente para proclamar al
to.e em bom tom que chega de se praticar iu!iecen·
elas em meu nome,

Dizem, agora, que eu quero Constituinte! E' men
. tira! Para falar a verdade, grande parte da massa de
que sou formado nem sabe o que é isso.

O que eu quero é "pão, leite e carne"; e Iiherda
d9, .mas llberdade de fato, de poder gritar quando. pre
tendem me ludibriar; é ambiente calmo, sem confu
sões, para que eu pOSS8 escolher, com toda fi sereni
dade, entre aqueles que me inspiram confiança, os

meus verdadelros gulas.
Já estou saturado de propaganda das realizações

que se fez com minhas ecetríbutções: obras opulentas,
�no Rio-faceis de ser admiradas pelos turistas e de
serem Wmadas pelos departamentos de publicidade
mas que. afinal. em nada tem melhorado minha sorte.

Gostaria, antes, que os reíertdos departamentos
me Jntormessem, de modo claro e honesto" como se

permitiu que uma pequena parte de meu todo enrt
queeesse de modo afrontoso da noite para o día, en

quanto ii. outra, a maior, verga sob o peso das mais
duras prh'sções,

Gostaria, que me informassem, tambem, porque
me deixam pagar a carne, aquf em Blumenau, n Cr. $
8,80 o quilo, quando tID BrusqUe, em Itajaí, e atê mes·
mó no Rio esse produto n110 custa mais de Cr. $ 6;00.

SerIa interessante· saber) por ontro lado, como é
Que em Porto Alegre adquire�Be o queijo-da . Argenq
tIna-a Oro $ 5,00 e IDanteiga�tambem da Argentina
s Cr. $ 12,00 o quilo, enquanto aqví pagamos mais de

20)00 por qualquer dos dois produtos.
.

Se me explicarem direito como essas cousas são

p08si'�',_ is e mt g1J'antirem que procurarão resolver es
ila veig,.iljh sa situaçãO, aí então, eu ajudarei a gritar:
COi}\stituiDte, Constituinte-ou qualquer outra palavra
cuja Iwnorida<:le seja agradavel aos ouvidos de seus

InV8iJtorE'8
Se a cousa não me for .Explicada direitinho, com

argumen�[Js convincentes, tenham paciencia. en garan
to que me encarregarei de lhes dai' () tombo. Eu O Povo!
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Prado do Rio, La Manor
e Rapsodia

encontra-se a landa nas
farmacias e Drogarias

rlCB:
Feri aobeiro facaco

fcitiilifs'=õ1aill
�..:::..::��": ���

Aniversarias
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ANUNCIEM NEST.,e DIAf{I(l'

Igualou melhor que .o

similar extrangeíro
Becelando a maneira agressiva

de seu aprendiz, o pedreiro
apanhou uma regua e nesse

momento foi agredido a faca por
Manuel Teixeira, com quem tra
vou luta corporal.
A fula terminou com a inter

venção do servente .'v.alheu Se-

fabr.. C. ItlTWEILER
Bna '1 de Setembro. 100 • eX. 56

BLUMBRIU
Aniversaria-se hoje o sr.

Rodolfo Mayer, do comercio
Io cat.

Comemora hoje o transcur
so da sua data uatalicla ú sr.

Acrísto Moreira da COfHa, alto
hmcionario da E31prêsa In
dustrial Garcia e pessoa de
relevo na saciedade ,local, Convocação de Assembleia
exercendo as de Iunçes OI Se- f' d " �' , , , �,. .

oretarío do tradlcíoual Clube. A rm e olgalll�ar deI!mtlvamentel::Bsa sociedade, eleí-

Naurlco Amérlca. çã'J de nova díretorla motlvado por afastamento de colegas.
aprovação de estatuto e outros assuntos de Interesse, são
convíüadoa todos os que direta ou íudtretamenre estão liga-

I O Aff 'B I
· ) dos a ímprensa e radio esportivos, para uma assembleia a

} -r ': DOSO alSI"1 ter lugar Babada 6 do corrente no C, N. Amédca, ãs :11 hs .

II I NOTA: Deixamos de publicar em "A �AÇÃO" porque
, Diplom, pela Faculdade I a" direção declarou que só o faria com pagamento ante ..

Naoionat de lUedicina da I cípado.
Universidade âo Brasil 1

·A DIRETORiA

I
Medico E�fi!�!�t: �� ��:fiÇfiS das'

R\l';SD 3D'
.

CO" e'rCltlIio A antiga firma Ar·
.. ,

".'
"

H lUI U ,lindo Soutinho & Cia
Cursos

_ espeCI3!1Z�d0� sobre Ali- com s éde á Rua 15 de Novembro nrs. 1425 1435. nesta cidade,
m.entaçao d;a� Cnan�m�as. ���- i avisa. ao COmércio e ao. público em geral que. conforme alters
rI�ul.lura. HJgJ�ne Infantil, Clínica I ção de contrato social. foi transformada em sociedade por cõ
Medlc� Infantil, Tuberc�lose In, Ias de responsabilidade limitada, passando a dominar-se
fantil e Doenças da Pele das COMER.CIO E INDUSTRIA ARLINDO SOUTINHO &

Cnanças. crx. LTDA.
11il' li'

.

l Sob a direção dos socíos Arlindo Soutinho e Oscar Rue-
ua cons�nas em

. .;S�lD n�'9! diger Filho, os quais esperam continuar mereceodo a mesma . j
consuUano no fddlCUl Pelier I atenção de sempre de seus antigos amigos e favorecedores.

[em frente ao Hotel Vitória) I Bfumenau, 2 de outubro de ,945
. , I ':Comércio e Indústria Arlindo Soutinho & Cia. Uda.»
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Circulo de Cronistas EsporlJvos
de Blumenau

J:�Pí
,

da CH\. WETZf.l �NntJSTI�JAI

torna a roupa branquissima

o sabão'
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