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I "romessa de Eleições Livres no Brasil foi.
� recebida com satislação nos Estados Unld

'Impedir a escolha de um. Goverllo' DelDfJcrãtico, segunda o' embaixador Adolfo Berle Junior, para
- se elabDrar ulHa Constituição é cometer grande imllrudencla

.

" "Jsmals foram {a.o �strelt8S' as rolllções eno
tltf'o J3t'<U,iiléOS Est�1osIlnJdos qUliuodo hOje são" -
dl�se c e'mbaixadQr d8qoele país, sr. Adolfo Ber
Ie Jlluior. n,a h()tn?DR.gem que lhe foi prestada
em PetrópoHs pelo Sindi)Jsto. dos Jornelístas PtO�
fis8i&�1.81f.t.d{} Rio. dia l.',do corrente.

, R.eferindo· se. 8 sHuacl1o. politica do Brasll o

repl'esenw,nte norte-amertceno [únto ao ltamaratí
disse, em certo trecho do seu importante discurso:

,""" ."Ii.. solene promessa de eleições livres

DO Brasil marm�da para uma �ata d;efinitfv�,. por I Bssa exp.eriencia é de valor imenso, mas não
um Governo cU.la �alaVrQ 09 Estados Unidos resulta senão trãgtco quando se permite 8. essa.
sempre �cbllram Invíolavel, foi acl�mada com tarefa essencial de se elaborar uma Oonsutuíçaotanta _8atlst8ç�? nos E8tadoB Unido� como DO fi oportunidade de interromper ou trnpeulr o al-
proprlO

•
Br�unl .

.
.

i, . to governo democratíeo pela escolha popular,M!h8 .adIante o ilustre embalxadnr .assun se
I do poder executivo, Não existe nenhum conflito

expreE8?,U. .
,'.

< _

'.. entre oS dots procei;sos, pois po-rem se realtsar
- Elaborar ou emendar uma Constítnlçao elélçõea ao mesmo tempo e se tomar medidas

é um ato que se faz Duma Demooraola e� obe- pára organizar uma Constituinte na tonna quedíeneta 80 mandato dado pelo povo e e uma o povo tndloar"
parte tadíspensavet da expertenela democrática. .

Palavras do C8nego Tomás fontes sôbre o brigadeirO
.

Eduardo Gomes ao povo do sul catarlnense
Após ter percorrido as zonas mais importantes do Estado,

________ especialmente os municípios do sul, o sr, Conego Tomás Fontes.
ffc'

I
'.'

Oianct MIllntl1l0
em nota publicada em nosso collega «Correio do Povo>,', de La�

'
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A 9frlude e

.lealda-o··r '8'
.

..

L'UU�NAU guua, assim se definiu sobre o ponto de vista católico em face do

"I ··�.'.·�.·.�.rio�.�.em.�.�-. l!.·.?'.jri.�."
- ,

L', '.. i"'.I..L
.

:"" e �E i moment�T���c�e:���n�I:Rio de Janeiro por dclsmeaes, com o

__--__----
fim de aqui combater o Comunismo ,e fazer o trabalho eleitoral

;

O Urao.to dasc asp'''ctç6es do Vale do ItaJai em favor do Brigadeiro Eduardo Gomes, só me foi possível de
dicar-vos uma escassa parcela do meu tempo.

8l.UMllJIAU,. OQiDta.-fQlril, lt de Oqtubro d819�S - Dr. AcbW611 81ll$lnl Diretor R6SpOllBl\.Vel • Ano xxn M N, 10 Visitei ligeiramente todos os municípios do sul. Mas o que
.

. .... .
.

_;... , , •..._.. .'

..

.

. lnão pude dizer demor�dament� e com intensidade aos meus con-
.

'

I terraneos de Araranguá, Crescíuma, Imaruy, Jaguaruna, Laguna,

56, ,ao povo çabe ,resolver seus problemas ��e:r�Sda�ubarãO e Urussanga-c-aquí vos deixo em síntese desa-

, Sobre o nefasto regime, soprado de Moscou pelo mundo,
Palavras do.Gal. q�ato Paquel numa homenagem que Ibe'f.i prestada baatar-nos-á a palavra do Papa: {{O comunismo ateu é intrínseca ..

, ,
., mente mau» .

•Agt'rulec�ndo a homenagem sionante discurso. do qual repro-. constantemente, pela nossa união A respeito de Eduardo Gomes =-duas palavras apenas: é um

que: as Fo.rças Expedícíonarias duzimos o seguinte trecho:
.

perfeita e pela nossa coesão. Em- heroi nacional; é em filho dedicado da Santa Madre Igreja Cató-
Brasileiras lhe prestaram dia. 28 - Dediquei-me, inteiramente, penheí-me sempre para que nun- líca Apostólica Romana,
de:lSete�bto>Jlltimq. na Vila, Mi, ao Exército. Não aceitei nunca ca tiveasenios interferencias em Para ele, os votos a 2 de dezembro!
�Ítár."Rio de Janeiro, o Gal. Re- comissões externas. para que de. questões politicas e de Estado. Com ele, para a Gloria. para a liberdade, para a vitoria dr!
nato Paquef prQl1uodou impres te nunca me afastasse. Lutei, Ainda agora, neste momento de Democracia nas terras do .Brasil, que nasceu católico e quer pros-

.

--"

•
'. .... ..' ..' transformações politicas já me perar á. sombra fecu-ida da Igreja de Deus 1

.1 slluação Irgentlnal=:::ili=m��d°ch:r.imqu: Lagon•• 24 d. Setembro de '945-Conego Tomá, Fontes».

__.... '. ',' ',. "-,' ,-
:

. '

�?',
" .. '!:�í::�: ed�e�r�;��lg:;�� Enconlro entre Vargas e Farrel,

,

fWashington, 2' (.A� P.)- O Departamento de dar-lhes exemplo, dissipando
dq. Estado, reeeuni que é iminente uma revi- duvidas, evi�?d? .explorações e

silo ,geral da politica dos Estados Unidospa- n;antooda a dlsclpltna. 4gora. r,;-
- , .... .

'A" t·· .

. .' .'
.

.

dos» pito, não nos cabe a DOS eXigIr') a. C01'f! a - rgen l'fl,a em con8;q_uen�1,a . os a· isto ou aquilo'da nação.. A ela,
conteczmentos que ali se verz{tomn. Esta 're- sómente a ela cabe resolver seus
velação foí feita pélo sr. Dan Acheson, se- problemas politicos. Manteremos
cretario de' Estado interino, ao ser interroga- a ordeJ?' para que o povo P?ssa,

d.o.. pe.lO.·.S. ,.JO.rn.·alistas.. 80.ore.. a. Ch.eua.da. do Z1". em

ele.lÇÕes.
democratIcas,

hvre-,.
., ..

.

.... '.' ,.. mente mamfestar sua vontade
B'I'aden. Dan Acheson aftrmou que pretende soberana. .

conliU,ltar., Tru,man, James BY1'nes e o, ptop1'io Nem outra pode ser a nossa

Braden antes de fazer uma declaraçf10 comw conduta, senão seria a anarquia,
pIela sobre o ass'lI/nto.

-

I seria retro.gradarplos e equiparar-
___________._' _...,o,_ mo.nos ás republicas de sexta�

, classe. O Brasil de hoje .

ocupa

O "Queremis_o" ·na ,hora da �!a�a����C:d�ãOuaca;�gu:�:
P' 'd' O' I

liII

t em seu' 0010 -demonstrações de
. '. ropagan a·. u ris a força de seu ExiTcito, cuja mis

Na sexlà feira última ocorreu um incidente na fábrica da são uuica' se destÍna á. politica
Companhia Souza Cruz, á rua Coode de Bornfim. que esclare- extet'na. UO'S'·qul-"O·tabsolutamente mofeusÍvo parl:l
ceu. perante o general Eurico Dutra, 'sua verdadeira situação l"'. . '. .I pele. Eficiente proteção contra
em face dos '�guer&mistas)' e comunistas' Mme. Eurico Outra ----------� UTetze'l PlCADAS DE MOSQUITOS IJ

parece estar empenhada numa. eficiente campa Ilha da candidatura
" Sopa em Tabletes" outros insetos.

oticialjutl,to as classes traba_lhisfas. Em- começo da semana finda
da reS'Olv€u visitar a fabrica'Souza Oruz e falar aos seus ope-

"V,' I C I' ,Tarios e .fut)cionarios. Esse seu desejo foi manifestado ao sr.
. ."

.... . Repressão ao comer- Controle"'� L�mL�Herbert Moses e este conseguiu dos diretores da aludida com- •

-I I d
Ou Ou UM!

panhia a necessaria permissão. Ficou, portanto, assente o dia CIO lega .
e pneus

da visita·...;;_ sexta'feira da semana finda. Nesse dia um emissa- Um tabJete dá um excelente lJUI, 3 (S.E.) - O delegado
rio de Mme. Úaspar Dutra pleiteou da diretoria o encerramento prato' ou chicara de Caldo sr. Joaquim Porto Vila-nova,
do trabalho mais cedo. o que não {Ibteve por não ter a fabrica lEoumon. Consomé) • Modo vem exercendo Jote-nsas ati- WashingtoD, 1 (A.P.) - O

Ulila secçãO com capacidade para todos os operarios ouvi la em de' usar: Não cozinhar, apenas [vidades na repreSSãO ao con C<Jmité dos Assuntos Milita·

conjunto ,Ficpu a!?sim. deliberado que a esposa do candídalo desfazer e dissoJver em agua I trabnndo de pneus que tanto ft'S do Senado SprGV0U time.

oficial '(Tisitasse fi fabrioa,'em funcionamento e, depoiS de para- bem quente. se pl'opalou nBsta comuna. lei colocando á bombá ato·

Hsada, o operariado ia ouvHa no palio. As 15 112 horas cOme' O. ANTWEILER _ Rua 7 Se!., dia 25 ás 23 hOfas, na linha mica e seus produtos c(;rre�

Çou a visita apraz3da. Mme. Dutra e mais três senhoras acorn� 30, deste municlpio o sub latos sob o controle de uma

pannadas; dos diretores 'da fabrioa' visitaram a primeira secção. 100 - C. 'Postal, 56 delegado Bento Rosa, o ins Comissão, chefia1a pelo pre-
Ate ai nada de aoormgl. Percorreram mais duas secções, mas B 1 u m e D a u

petor Carlos Macielo guarda sideute da Corte Supremo. A
na quarta ficaram estu'pefatas - ém cada maquina est;:lva pre- JOãO Larrea, o cabo João da lei que apresentado pelo pré�
gado u� cartaz em letras .grandes ,com estas palavras "Nos Safira .Oatarina - Brasil Silva Leal aprisionaram um sideate Summers, democrata
queremos Getulio". E de se presumir o constrangimento de '-_=- • contrabando de 87 pneus de do Texas. depois de uma

t'Oe?A�Ssiald·P�C.. IUn.Solvse.ucdeOssdoéldeaga.,�oS!.f�.O H�70·,�o.jstrpíteOI·aPOlfÍoCrillçla' mdOuno'C"tig"o'! V6rÍftS bitOlas, {} veiculo que discus15ão ffitlntida pelo mes-

",., '" .. ' .. ..ti ;:; '" M U O A S condl!zia os mesmos 08 con mo com o presidente Trumfifl,
como lambem. e principalmente, por estar dirigindo o posto

1
trabandistas e os capangas. I determina a seuteLça. de

(to P.S.D. da Tijuca. Ning:lem falara nada. Afinal um inglês. dí- �AS e Ornam&ttiais Os contrabandista Oiaeomo I morte para. a B pessoas que
retor da SouZa Cruz, procurQU axpHcar a situação, mas Mme. �. oatalOigé iUSi!:'atin Araldo de Cezaro e Orlando passarem informações sobre
Outra q;spensou'o desse trabalho, pois declarou, compreender LEOPQl"DO SlUDEl.! Menegazo traziam cODtraban�

8. bomba us potencias estrauu
- bem "essas cDusas'\ As 4 horas. dado o sinal de encerramento G!o1'lluã do escoltfid? por ó homens geiras antes que os Estados
dos traba1hôs, o,operariadü delxoua fabrica sém se deter no armados ate os dentes. Gia. Unidos tellham decidido se

patio, .como tinha recebido- ordens. encerrando.s�, deste modo. como Ar!\ldo de Cezaro e Or' devem ou não' dividir o
.

se-

C). contacto3�t.Jtre ,O o.per�ar.i�dO, da Souza Cruz e a esposa do '(1 M.> 0011 e no ,Iao 'l.: laudo Meneg8.zo. acham"se grado CDffi Qutras potencias,
candidato ofiCial.

I .. __
J K NO T, Plr.�,a�s na cal1eH� Olvil desta. I alem da loglaterra..

(DO CORR.EIO· DA MANEIA) _' 'nm:t 'de9'e falUn c ul}ae.

-----------------------------�-----�.�

IUm heroi

RIO 3 (S.E.) - Os chefes dos protocolos
dos Miniaterios das Relações Exteriores da

Argentina e do Brasil, respectivamente mi
nistros Souza Leão e Carlos Echaqgue, con
tinuam a manter, diat ía.ueute, entendimen
tos telegrafíeos e telefouicos, acerca do pro
ximo encontro dos presidentes Getulio Vargas
e Edelmiro Farrel, a 1 � de outubro pro:x.imo
na fronteira dos dois paises, quando ambos

inaugurarão a grande ponte internacional
"General Justo", entre Uruguaiana e Libres.

.

O chefe do gov61'UO portenho deixai'a
Buenos Aires no dia 9, fazendo-se acompan·
har do oardeal Capelo e de, varias ministroe
de Estado, inclusi-ve o chancelei' Jnau Cook.

atomica
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I .. Vende-se
..._sR=--

o "I
Dr. C A M A R A,

E Si P E C I A L I S,T A
,

'

TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENQA8 DESENHORAS
Fenamen tas ., MolfixUas das msninas 1.1 moítil&. DIEturbJos da Idade criUcl. PSf·

h.rllilc5ss neUfQ-g,!andulafes. OPRRAQOES do otel'll." -ovario"
, "

trompas. lutn5res. üliendica. hermas. etc.
'

Watermoceaguiacão' - Onda:; Curtas.
CLINICA EM GERAL

. Cllraçiin. pulmões. l'ms-. 11.11. di«ssUvo.
Viidces - Ulcams - naenca� Tropici!8!l.

CONS.: Trav.•� lia Fevereiro N. S (em frente do Hotal VaGrial
.lESm.: Rua Sân Paulo.3{) w fane: 122fi. - B i. U M B H AO

Informações com OTTO W�L- Tratamentos especializados das doenças d_o estomago, I
i li

·

LE, Telefone 1099, nesta redação, figado e intestinos, sem operaçao, 1,,1 fiiJ"'"
1839--6 � �

� g'iS''Í o;;;:_"."._ \
;0--,

1;-
Laboratorio anexo.

'
" .

i���:��a�!�;?��:t;��,·· aón·�.e.a.�.·.o.:s..·R::Q�::,.:�:.:.�S1.�O.;p�.a:e.,3;8�hor.a$> ...
'

.. I. Sempre foi. e co.ntinúa aserBranco, ss,
1837-3

... ,

_"..
...----:-:--� I .' e I'.ho:[iE7��r·lÇ�f;;;r·':.:_.""'�-- ,""

Uma Casa de Material com Sociedade 8eniliciadoffi\ de ;;';;_1?iiWE��m��lIQiiW!JIWM r
3 éhãos de casa na Rua'João 'UI I

Pe�Boa. Informações CDm li Madeiras tida... l.�,·�=""::;-===-::'--="::�-=·�=-===�============J.Fabrica de Moveis de Junco, �= '

..

�:!i��rme Zwang, Rua São Telefone 1248 � Rua 1 de Seternbbro !
�_�""._""�_!ti_..�io��.� fornecedores de r�ladeiras eu) Gend I I

forro Paulista, Encanlonehas de Qtial'quer Êspeciel li��.'II;:;..,:·Alinhamento, etc. etc.

�
,

Jornal de 2 EspfrlHalidade: Soalho Marca Sfrobel m . \

TiiJegrafos. Il��������������Im '!

que saibam trabalhar em
1 terreno. 25x 30 metros, per

to' do Salão Hinkeldey, na Rua
Amazonas.
iJir}-'f?l_-.," .:E: i�: _� -c.

1 Geladeira General Eletric,
"B�B'�,J. ,

,.1iiõii-....
'

_

Paga-se bom ordenado

Metall.lrgica, Itoupavt\,
Rua Acre

Ltda.

'Neste

fofo AmAOOR (8. Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro, 596

<IMedicàção 'auxiliar
no tratamento da

sifUis"

��:�������������J;��tq:ti�-��l�:;!;yç�:� o ID "�)��4i�i�·.�m�:���,,�;·����i�ofv·Ji�f�.;�f�t�

ExportadOI'a de Madeiras S. l
Stock n�!\���'\}\J!�,'l'tn�lli'tlH�.� P'i1d.'il;"

F'f�� .ã.&��I:W:1!LtfL�-��li�,f l��a «-

Madeiras de. construção em ge
ral, Forros, Soalhos, Molduras

ietc,

IIMédiçqção auxiliar
:no tratamento da

sífi-lis"

&MP

IPER06Y VIRlSSIHO
DeSPiitltante da Recebedoria do Disirito Federal {M. da Fazenda}
EscrUoriu:' 'l'RAVESA DO OUViDOR N' 21 . 10 andar- H 1 O

Encarrega-se· com Eficiencia e Rapidez de!
Tífulos deelaratoríos - Naturalisaçães - Retificação de
Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa
de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos oa
Ministerios - Registro de Diplomas - Procuratoríos -:-

.

Serviços naPolícia - Permanenoía de Estl'angeiros.- Re
gistros de firmas comerciais e industriais no 1:>.0.1. - Re-

gistro Civil - Retificações de nome e filiação -

Certidões. para embarque.
.

Registro de Criadores - Serviçtls no DI P.
Rm::ebimanto de contas no 14. da Fazenda.

�i==================�=:.

Aparelhos de Radio
da RC À Vitor

r---'1á��;!n�: Uda�as Ifintas e Vernizes - Matarial para _.
Phlturas em Geral I.fintas em bisnagas para artistas

BI�mefifElUJ .. 518. Catarina
��='---------------�-------=-------

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



4-10",1945'

it.·.

PROGRAMA
.. Dia. 12� -;- Posse da Diretoria ás 20 horas.

. Dla 13: ,_ Baile Social com o Jazz-Garcia e Jazz Rouxinol
.

(Lo.ntJ:as) as,21 horas, traje de passeio
Dia 14:. - REGATAS, as 8 horas da manhã.

A1AtlNEE DANSANTE, etc, das 9 horas da
manhã em' diante,

.

NOTA: As mésas-páre ó Baile podem ser reservadas com o Ze
."
'. .ladcr. do Clube, a razão de Cr$ 20,00. .

Para o Bái1e de 13. sõ serã permitida a entrada de Associa-
dos e convidados especiais.

.

.
. Blumenau, J o de Outubro.de 1945

A. M. COSTA - 10 Secretário

ere
"i me

S�.q��, Linho�, Casemiras, ta
B�aca(ta.$; Brins, Sapatos,
Ç�misas,PUamasJ Capas,

.. ,
".. .

M'�ias, etc..
.

Ghapéfrs Rameqznni1 . Gury 5 Helsa
*7 *D::::_,�I�"'''' Me i!'4!""'_

8tUIERIU - Rua 15 de rt,ovembro, 5ti5 • flute: 1Ul1
." . ;:: .

.,.& $# • A -fi1'MJiiiiJU:!!

Prudencia ' Capítalizaçâo
AmortJzação; de 2? de Setembro de "1'945 J

. .: I

No Sorteio de Amortização' realizado na séde da Companhia com
a àUistetiçia do rlScal Federal, na presença de portadores

.

I
de·:tifUlos e' do publico. foram. as seguintes }

Combinações Sorteadas:
P·L A"N O. «A»

M H B
.

U I E·
"' J

Q O Lj

FI
e durma socegado

T' O FJ
",

A '1('1\j MvrJ
R· X TI

j
N I( U'

Vendas em Prestações e a Longo Prazo

ProsdocimoêCia.Ltda.
, :'�;'

\p
..

L A' N' O" «B,)"
Rua '15 da . Novembro, 681 - 8lUMHUU

TP4 M034,'SM36 RS<l4· UO 9 XI21
,".: ";

HK32 I(t11 ZIIO PY21 NL28 YI14"fl!I!IIII!!c������_�I _

Vintem Poupado - Vintem Garhho I
.'S)A;>N T A E 1 L A I

I
1
i

1
, M�co�P;Ol' 1l0n!lUl'BO do'.Seryi.ço Nacional de Doenças Memai!"

EX1n.t�:rJ!C! da San.tl1. ORl.:jÍl ..a dó Hoapital Psíquíàtríco do Rie
dEli Ililiúiiro, 'EXilllédi!lD Assistente. do Sanatório Rio de

. ','.' .

Jimeixo·dii Capital Fedei'al.

:('�miQAj�mGA '.;.. ESPECIALISTA fiM DOBNCAS NERVOSAS.
. ::)CQí'Slr1:t6slO �".R li A', F e L 1 PS s. c a M I o 1

. ,: .>}.;:: .,;':
.....

'. (Edifioiv Aroella Neto!
'" ..... naS. 15 ás 18 blltas
,jI L o B r li li Ó fi O. L I li

;.

No bar e no lar,
KNOTt

não deve faltar
+:--�-.'_':: .-.-�-.-�""';'''-Ol

I.fi .11 .t..e "g�à��':JA:�,�-"��>. ;ed::':'eneir:--:_:8!7P. mmmnt' �_�.���!�:1t.�.��:!_�I�!��,

com viagens regulares entre Itajaí - Santos

CaIxa pcstml 36 - En�. Tei�gf. uGuldon
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, GCI
DIa 13

II Iad
Grande baile" da "Primavera" e posse da nova Diretoria.
Is daRsas serão abrilhantadas pelo famoso jazz "Peró"

MESAS COM" lUAomUI fi PIRUR DO DIa 8

e5"
Dia13

,

"
"

" ,", "

"., .. ' ,,' , _.-'._�-�-.-�-.-.-. ().-.-,-......- ..-§.-I!:-!@-��<81

(;�Ô�Ã.W:-DOE4�::�:=:�.O ·-�-de-·go�{' I V uMa ao suicidio
li historia de, uma campeã de natação apanhada po, um· lubarAe

tubarão na piscina do clube
Santa Cruz. de Salvàdor
Treinava, A piscina era .em
mar alto. O peixe penetrou
na area em que. se realizava
o treino e' atacou 8 moça.
Desfalecida,

•

foi retirada 'por
companheiros. Tinha a perna
com os ossos expostoB tão
terrlvsts fOfam 8S feridas re-

--.,.. ....,..._�..-.._- 'i�_�� -

ã t";: ·············;;·····T eebídas Desde, ·ent o, ave

f� CIDIIDE Social il c;:ri��a�d�n�:8� v���(}r!e !��:
I��

. ����""'::'::' ela triste �e seu suíctdle.
Aniversarios

de Bromenau Outubro de 1945

Interpelado o Instituto do IUcool e lIçuear
ruo, 3 (S.E.) - A secretaria do Interlor e Segurança

da prefeitura. por ínrertnedío .de seu departamento de lis
eallsação, solicitou 80 Iastltuto do Acueáe e do .Alcool as

seguintes Intormaeões: a) necessidade de manter. o atual
racionamento de .açucar; b) possibilidade de aumentar a

cota atual, e, !}) libertar ín-totum li venda do açucar.
O Instltuto, examinando o assunto, teceu longa con

siderações, informando que o
..
racionamento teve lugar

como medida de previdencia determínsde pelas irregula
ridades dos transportes trazidas pela guerra. Faz longas
considerações tendentes li provar. que. se por um lado o

transporte marítimo está quase normaliaado, o terrovlarlo

Icontinua ainda precsr!o, tanto que o Dístríte Federal, que
necessita, para seu sbastectmento, 300.000 sacos 80 recebe
pelos trens da Leopoldina a metade disso. �
•-,w-._...E>'!�-:.-..-.-........ O ._..��.-.F.3._....��_...-•._. I.

I

DGRIIDECI E T
lugusto Thieme

manifesta sua gratidão ao ilustre medico Dr. AL'iT
TONIO HAFNER. pela dedicação e zelo dispensados
não só Das .duásdelfcadas intervenções cirurgícas, execu
tadas com 'segurança. e perícia, Gomo tambam, durante
o tratamento.

Estende seus agradecimentos ás bondosas Irmãs e

énfermeíras, bem como aos atenciosos funcionarias do
HOSPITAL SANTA CATARINA.

.Blumenau, outubro de 1945
.-.�-.-���-.�-.-.o.��-.-.-.-�-.-�-��.

aviso ao Comércio A antiga . firma Ar
lindo Soutínho & Cia

com sêde á Rua 15 de Novembro nrs. 1425,1435. nesta cidade,
avisa ao comércio e ao público em geral que. conforme altera
ção de contrato social, foi transformada em sociedade por có
tas. de responsabilidade limitada, passando a. dorclnar-se

COMERCIO E INDUSTRIA ARUNDO SOUTINI:-IO &
CIA. LTOA.

,
.

Sob a direção dos sócios Arlindo Soutinho e Oscar Rue
'diger Filho, os quais esperam continuar merecendo a mesma
atenção de sempre de seus antigos amigos e favorecedores.

Bíumenau, 2 de outubro de 1945
'. «Comércio e Indústria Arlindo Soutinho Bt Cía. Ltda.»

..-- ..-.-.-.�.-.-.-+;-�-� o .-�-.-.-.-:-..-.-.-.-.

RIO 2 (S.E.) -
. Telegrama

de Salvador trouxe-nos notí
ela do sulclâ!n de Hlldete
Campos. nome proeminente

*** Muitos hão de jul
gar

.

que exagero nas côres,
ao pintar o quadro do meu

íufortunio.
Outros dirão que eu não

sei o que quero, que vivo
eternamente descontente, a

reclamar contra tudo.
Não vou desmentir aquí

os que assim me julgam.
Afinal. cada um tem o di.
reito de pensar o que bem
entender e não serei eu tão
estúpido ao ponto de argu
mentar contra os que tem

a cabeça tão vasia quanto
tem os bolsos cheios.
Podeita insinuar a essa

gente que apanhasse 500
cruzeiros, média otimista
dos vencimentos que per
cebem. os trabalhadores, e

procurasse, num complica
do exerctcio de arit ím ética,
dividi lo condenciosamente
entre o fornecedor, o se

nhorro; o padeiro, o leitei
ro, a Força e Luz, o da·

pateiro, o alfaiate, a coso
tureíra etc.
Se sobrasse uns escassos

centavos para a aquisição-

de algumas gramas de for
micida o autor da experí
encía poderia se dar por
bastante feliz ._,

.

Mas não sobra !
Vou deixar, entretanto,

este assunto de lado. Quem,
como eu, suportou mais dez
anos esse estado de causa

pode aguenta-lo mais dois
mêses. No fim deles ajus
tarei contas, suavemente,
decentemente, não só com

aqueles que me fizeram
sofrer tanto tempo mas,
ainda, com os partidarios
do continuismo .:_ especial
mente os que terminam em

ísrno,
Vou dar-lhes uma lição

inesquecivel. Prometo que
darei. Aí, então, eles terão

oportunidade de verificar
quanto posso eu

O POVO!

nos esportes baianos. Era
campeão de nado na Bahia.
A jovem desportista presen
cemeute contava a. Idade de
19 anos.' Em 1942, em São
Paulo levantou o terceiro

,
.

lugar. Logo depois desse brI-
lhante feito Hilf!ete foi vitima
de gravísslmo ataque de um

Antversarts-se hoje a exma,
sra, Irene D. sudeg, esposa
do sr. Carlos Budag .

-A data de hoje assínala
o transcurso do aniversario

I nataltclo do sr. Frauciaco dos
Anjos !3 de sua esposa doa.
Maria dos Anjos, da socieda-
de local. Medico Especialista em Doepçils diiS
-Comemora hoje a passa- Crianças e da Péle

.

gem de sua data natalícía o ...

I sr. Raul qhataquier, contador Cursos especiaHz?do�'sobre auda Ageocla do Banco INÇO I mentação das Criancinhas, .Pue*I nesta praça e pessoa. muito ricultura, Higiene Infantil. çnnica
relacionada neste. mero. Médica Infantil, Tuberculose In-
_ LEOPOLDO KüPROWS, fantil e Doe:tças da Pêledas

KV- Deverá deixar hoie o Cnanç�s� .

Hospital Santa Izabel, onde
esteve em tratamento, o sr.

Leopoldo Kropowskv, conceí
tuaao comerciante em Bene
d íto Novo, onde é bastante
relacionado.

.

Dr. Affonso Balsini
Diplom. pela Paeulâaâe
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Dá consoHas ení seu' novo
consultorio no Edilicio 'PeiteI'
(em 'rente ao Hotel Vitória)
todos 08 dias, das 10,30ás
12 e' das 14.30 ás 17 hojjas.Nascimentos

Uma robusta garotinha veíu
enriquecer ontem o ventu

I roso lar do sr: Eugenio Men
! thau e de sua esposa doa.
Elsa Menthau,

CocktailDansantB noGluboNauticoAmorica
ReaHsar-se-á Domingo dia 7 do corrente, com inicio

as 9 horas, um grandioso "Cocktaíl' dansente para. o qual
por nOS9') intermédio são convidados todos os AssoeiadQs
do Clube.

.'

Será servido almaço entre 1 t e 13 horas, pedindo. se
reserva-lo anteeípadamente.
.-��""""�-':-�-111!�-.-." o 'if-�"",,*-:«�-:•.-�4 ·r ii -.íI
• ••

t BlWOO Popnlllr é Agrícola do Vale de Itaja! tf' II
�

� �

I Deposito fi dispOSição ! 0/0 !o
iãJ DeposIto Popular 5 0/0' TI C/Cte, com aviso de 30 dia. 4 0/0

.

�f "., ., 60 dIas 5 010
.

,
� Idem ld .:.ri '91' dias !} 1{2 O/O ff1
! idem Idem 180·dias 6 O/O �.
!' C/Cts. Prazo Fbo 6 mêSSi '512 0/0 .I.
11 Idem loem 12 » e 010 r!. .�. ."

Circul'u de Cronistas Esportivos
de Blumenau

Convocação de Assembleia
. AfilJ;l de orgao'isar definitivamente ésaa socteüaue, eleí

ção de nova diretoria motivado: por afastamento de coíegas,
aprovação de estatuto e outros assuntos de interesse, são
convidados todos os que direta ou indiretamente estão liga- ' --:,
dos a. imprensa e radio esportivos, para uma assembleta sI O·"hem V I Ar'.. Ite!' luga.r sabado ó do corrente no C. N. América, ás 17 hs.lU"

•

.Ó: A DIRETORIA i

1i-:-�-�l-o�·· ç'1I"a-�O-�-�:
o

;:dO�-;iO� I-:�ile:·1
• . G Rapsodla

W E TZ·EL encontra-se a venda lias
,

.. ,farmac_ias e Drogarias.

o sabao

torna a roupa branquissima

Igualou melhor que o

similar extrangeíro
fabr. C. DNIWEILER

Rna 1 de Setembro. 100 • ex. 56
BLUMBNAU
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