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cornberte
•

cornurus
rR;�,;
Diz uJ&
rado de
o chef-e

.

OS CHEFES DE REPARTIÇÕES E FUNCIONARIOS DE CONFIANÇA
DE TENDENCI:AS COl\'IU1';�STAS

é:rdional) - I vespertino qUe a medida go

�o ter apu- i vernamenW, por enquan
o�iciosa que

I
to. foi tomada em relação

vt;rno r.esol-; recomendando .

que sejam
enmbate 80 afastados de seus cargos to

. . ..•. � j):rinÍeira a-: dos os chefes de repartições
ção teve 1 r on!em. quan e funcionarios de confiança
do (�.Mi

..

ro .{Ia Justiça: que hajam revelado símpa

l:teleg�O'u

........•..•.....•.._.•.�....•
·

.•.......Wd
_

",

'

0.s.
os ln-

I
tias pela .doutrina comunís

tervent_ores.�tadua1S e go- ta ou sejam filiado's ao P.
vernadores dos têrrítortos, C. R. Adianta o

.

mesmo
•

_. o.'

_."
•

ANO m � STA. CATARINA - Blumenau, Domingo, 19 de Maio de 1946 � N° 681

aos funcionarlos graduados
Os quais não serão demiti

dos, porém, apenas afasta
dos de seus cargos e Iicen

ciados,. Com o tempo a me

dída seria tomada de mo

do 'mais \e��hemado k 'de
cara ter geral.

a
adeírocdlapso
indústria .do

o Conselho llJ sfgilranOà pâo

exigira provas sobra fi r: gime ue
Franco

Telefones: 1092 e 13 91 Diretor: HONORATO T-Oll,fELIN

O SR. JOSE' GIRAL EXPL rCAR.4 AS
PERANTE O � VB-COJ\HTE'

, NOV A. YORK, 18 (Uni-

pcns teci) .: OI sr , José Giral,
Comité do Conselho de Se

I gurança, Paul Hasluck, da

Austrália, anusciou que o

'Á GREVE NAS FERROVIAs NORTE AMERICANAS AFE'TA O.-P.RO....

1iLEMK ECoNOMICO I governo de Franco não en-

. tregou nenhuma informa-' x x x

,.Washisgton, 18 (Uníted) f.e.· .pais afeta�â 130 das. màio I. d.U
vida

que. �ausa,rá
.

ta�·t massa d�B trahalhaderes, a, Ique
a economia naci.O��.

1 so

'\' ção
ao sub-�omjté.' n:a� ql.Ie· NOVA YOHK. 18 (Uni-

..

- A gréve nas ferrovias des res companhíae dos Estados. bem verdadeiro colapso m I
.

;.
.

-
- foram recebidos, Individual ted ( - o sr , José Giral-

Unidos, ameaçando causar tinuar, não resta a menor
I
dustríal.e o desemprego em Iêm dos. tremendos golpes frerá.. .'

mente, manifestos de pro- chefe do gowrno repuhli-
-quase imediatamente gran- cano espanhol. anunciou
de escasses de alimentos qUe aceitou o convite que

Ilhe dirigiu ó sub-Comité do

.
Conselho de Segurança pa
ra qUe explicasse verhalmen

1 tp as acu'suçõcs contra o

regime de Franco. A pri
I meíra testemunha a ser ou

! vida pelo sub Cnmite deverá
fazer o seu relatori., final

: até 31 de NIaio corrente.

p ra
paganda [In! i-republicana e

livros da Espanha _ Disse
mais (llle (I sub-Comité não
tomará a irriciativa de pe
dir provas ao regime de
Franco.

nas maiores cidades norte

amerlcana. si II greve con

FOI SEQUE�TRADO -'1
QUANDO FAZIA PA- rLESTRA DoUTRINA
RIA

EPOR:'.çAD
A POSIÇÃO POS COl\4UNISTAS.NA HOLANDA

-,

oPERARI�<\

PA R A F E R 10 A5.!lE c Z E MAS .:�

JNfL�Iv;AÇO ,',I�C o � � I R A '_'. II\'11
F R I E I D 1\ S '."

• I I,' r, ,,:.1

E 5 PI N H A 5, E_r_f_:Jr
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"hia Industrial ReinerSchroeder I. .

ÁVISP í�S)UBSCRIT,orms ..
'

i

PROTESTo ficando assim ciente do res I daial, sta., Catarina, na
.>.

Pelo presente, são convidados os senhores '. '1r,..! AVISO AOs sUBSCRIToRES
, oj".; pectivo protésto dentro da .fÓrma na lei etc. � .'

-.

, c�·itores de açõeA.;dá s.ocieda.�e Anônima
.

�{c.ima n Pelo presente,' ficam convidados os senhores
LeonOr C, Schniitt, .Ta;. !ei.

.

'.. .. .cíonada, :.pura.a ..
:, assembléia geral qUe lera pOI' Íl.•l subscritores de ações da sociedade anonima acima

b�liã Interina, .das NQ... '''�'''��''- �

'.
�Az saber aos queo pre a. no_:neagiiOile." '��r�tos que devérão. procede- a. av�� mencionada para a segunda assembleia geral, que terá

tas na Comarca de'lJi.';' .. '�â.(lo ê passado aos dezel sente edital virem, queuos ha�ao dos "ben�{�< direitos qom que todos OS suhscri- por fim a constituição definitiva da sociedade, exume,

dáial, sta , CaÚlrina, n� ,te �as de maio de L 946 dezeséte (17J dias do mês tores preten,d�� refllizur e intégralizaj- O capital subs- discussão e aprovação do Inudo de avaliacâo dos bens
fórma dá lei etc. 'I" Eu, Leonor C. Schmitt, de maio do ano de mil no crrto 1.13 formação da �ociedade, bem COlHO a discussão

II e direitos com que todos os subscritores pretendem
Tabeliã Interina

�
subs- vecentos'e quarenta e seis e �pr

..
ovação.' ,d.?S. ·.estrdi.l.tos ..sociais, a.ssembléia esta a re, realizar e inleb<ralizar o capital suo

hsci-ito na fOl'lnaç.ão.FAZ 'saber aos' sue o pre crevo e assino. nésta cidade de Indaial, Es- alizar-se no<�ha 30 de' mala corrente, pela-, 10 horas, da sociedade, assembléia esta a realizar-se no dia 5 de

sente edital virem, qUe aos IndaiaI, 17 de maio de tado de Santa Catarina,elil nesta ,ci?a,d� j�e BI?l11enau, .::':stado de .Santa Catarir:a, junho p. futuro pelas 10 horas, nesta cidade de Blu-
dezeté (17) dias do mês de 1946. . ,cartorio foi· apresentada no Escrítõríd: da fll'I)J� União Tndustriul e COllwrcml menau, Estado de santa Catarina, no. escrítorio da fir-

Maio do ano de' mil nove- LEONOR C, SCHMITT para ser apontada e con- Llda v • ma União Industrial e Comercial Lida.

centos e quarenta e seis, Tabeliã Interina, sesuentemente protestada l

nésta cidade de Indaíal, Es por. falta de pagamento, tI-

tado de santa Catar-ina, em x x x l ma "Duplicata", emitida pe .!':

cartori., foram apresentáda la firma: MALHARIA ITA.�. _..:..-�---'-'-.";;;,---',-------'--�-------
para serem apontada e pro EDITAL DE PRoTESTO JAI' s. A., no valor de Cr$, .te dias do mês de maio do

testadas por falta de paga- , 569,80, . contra . Deoker & ,correente' �:!,(}.
.'

mentes, duas "Duplicatas" Leonor C. schmítt, Ta- Boaventura désta praça.. e Eu, Leonór;Ç. Sehmitt,
lÚ'S. 438, de C$ 1.245,20, beliã Interina das Nó- cujo'o vencimento é de 15- Tabeliã !�terina SU'bs-,emitida por Industria e Co tas na Comarca de In- 12-45. crevo e assmo .

mércio Guilherme Paw- Pelo presente edital a no Indaial 17 de maio de

Iowski Lida, Blumenau, V E N DE- S E tÍfico para qUe dentro do 1946'· ....
'.

'

..

eonti'a Decker & Boaventu- prazo 11cgal,·ínánde·;quem 'LEON-oit""C; SCHMi-rT
ra, vencida em, 12-5A(j; i-

J ,?Mpterreno sito a brua mafis ddireíto}tiver, pagar aI TabeÜã
.. líPtetina. ;

'1
.

D Iicata Nr ?55 de oao essoa, s.' n . com oa re erl a dup icata ou apre-nem up "'. . - . , .

Cr$ 78,00, emitida por ln-I casa: O te�reno yossue as sentar as razões porque o Idustria e Comércio Guilher I seguintes
dímensõest 43 me não fazem. -

me pawlowski Ltda, BlmBe i tros de frente com 265 de .

Dado e passado aos deze
EDITAL

"

DE PRoTEs,TO
nau, contra Decker & Boa-. fundo�, Gra:.:_J.de parte da te dias de maio de 1:946
, l' a da pra("l. de Indaial proprIedade acha-se com a

.'

Eu, ',Leonor C. Sch'mitt,,en ur, < ,4' 1 �espectiva maia ,;nct'u's'J've Tabell'a� In·terl'na su"bs- Leonor C. Séh.·nii.t.t.•,· .. ··Ta-
·.•=-.-_DIIW.,,'·_IilISfiiilil· &�"!:�""*'K,-.-.c.::::-;-�"'_iiI pE.�_mMli!i!!!!!Il.R._�?'!_!'I!._."""'jijiillríli· PS!!l

Os 'quais intimei para que I Li
•

.

,''''
�

llo prazo legal viéssem ou i
madeira de leI.

mandassem quem mais di, I .

'.

reitó tiver, pagar �s referi I Tratar com.o sr. R?berto
das Duplicatas, ou dar as' Max Schwab a rua Joao Pes I
razões porque o não fazem; Isoa,

.

PAGINA .2

Comarca de'
EJ)ITAL DE

•

-

MUITA ATENÇÃO,·
1 -:- .Pára defender·se ,eontra as grI,_,
resfrlados e tosses,' usé (} Cognao de
Alcatrão Xavier.'

2 _:_ ° Cognae de Aleatrllo xa'v.er 6 •
fmico medlêamento e:ristente com ..

designação de Cognae de Alcatrão, por
q�ê .

é o único Cognac feito â base d.

,alcatrão que tem fórmula melllclBal.

8 - A eficácia do Cognac de Al1llltrie '

XA\'ier resulta,· pois,. da Blla fórmula qUlO ;

:reune valiusos Ellementos med1clna.1B:
.

.

a) Pode....aoa arejador"" .•. f'ortl�
fican�e. doa. pulmões, como ·0�
.,strão e o bâba:mo' de' tol6..

.

lo) u_ grande ealcific....te .�
•.b.ipoíOofito d.. cItlolo,.

.

.

.'

c} DoU:._expectorante. come- •..�
.

ligai';" e ó alcaçÚA.
.

d) U... gran(\e .calmante da-

._mo O m.u!"",p..
.

i -.0
. iegl.tlmó

.

Oógnac
.

de Aloa.
Xavier só 6 venllldo, wrtanto, f!m falo.

mâcIas e. dróglllias"llorquê - não·.
eIIIlueç& _; I remMio e como � ....

. pode 19l" vendido em outrOBlupll'ilo

>

tBíumenau, 16 de Maio de 1946
AUGUS&nó REICHOW �IncQrpo.rador

Blumenau. 19 - 5 - 1946

Blumenau, 16 de Maio de 1946
AUGUSTO REICHOW --Incorporador

crevo e assino,

Indaial, 17 de máio
.

de
1946,
LEONOR C. SCHMlrJ.'T

a breve abertura da A C AP I T li. L em seu novo prédicprôprjo, com uma

TEMPORADA DE OFERTAS ESPECIAIS A' PREÇOS BRINDES AO DISTINTO
PU'BUCO. ..

APR.OVEITEM
PITAL

'AUT'üMuvEI8
DE SOTO

95 HP - 117" entre

DE St __',

D .....__ lat de Luxe
DE �"._

Et de Luxe

beliá Interina da' Comar
ca . de. Indaial, santa' Ca
tarina na ,fÓrn;:à, 'd�' lei
etc..... ., .... ,

,

.

__

. . f
FAZ saber aos qlle o pre-

-- .. sente edital :vÍl'em, .que �os 1.
x x x � dezeséte dias do mes. de

Escola Tecni�a de. Comercio EDITAL DE PROTE�� �:���ri�o í�f�;;;;:e:t��a ��
.. RemiogtoD do Paraná ra ser apotitada e �rot��t�,. Leonor G. Schmitt, Ta- d f 1t

' ,

(EX-FACULDADE DE COMERCIO DO PARAN�. beliã Interina das Nótas
a por a a .de :(lu{5ame.?t:o

FISCALISADA PELO GOVERNO FEDER�� da Comarca' de Indaial UUla DUPqCATA, contfa (l
Rua Comendador Araújo nO 176. - FOlte, 1192· CurItlb,( S t C t' 'f' firmaD.ECKE.l{.&.r..BOAVEN..Diretor: Dr. r"lÍz Ambal Calderarl an a a arma, na; orma

TURA
' '.' "'. .'

1INTERNATO - SEMI-EXTERNATO e EXTERNATO. da lei etc... .' ,
." d.�sta praça d�. In.,.

CURSOS: Admissão - Guarda-Livros - Atnil!ar de \. FAZ saber aos que o pre_ �aI�l, ellwt��a, pelll·fIrma·
Administração - Datilografia e Estenografia sente edital virem, que em..

o erto Grossenbacher, .de.

Aulas DIURNAS e NOTURNAS, para ambos 08 seXG. seu cartoriofoi apresenÍáda BIumena,ll, }l(), V�lo'r.: 4e. Cr$
..

' Aulas avulsas
..

de DatilOgra

.. fia. .

e E

..

stenogrstia .lpar.a ser

ap.on.
tada dgo, a.-·..

1.046,80, c

oI.n.· '.' venC"SI.
nento·.I·.

.

--.-,- Pecam JltOBlleAtOo1l -:.... pontada e protestada por' em; 15/10/'!4: .

"
.

;. ' "

'. .
. .

fálta de pagamento,
.

unia. '
E,l)J. �U�tlp-�!�J:enta. �o, Rl!�

D.u.Plicatu., .s.
Ob n.r.',

.2467 de .d�te}.'mm
..

a

..

a �el,

n.,.ot.
Ifl�'� aos-ICr$ 3.140,00,' emitida· pela sa?ados,a,�ei�a,nt�i;l.. para que'

.

TECELAGEM GARIBALDI. dentro do prazo legal, mãll�.
MARQUARDT & CL�" co� .d:elll ,ou ,_,:e�am, p�gar:ã
'b;a a- firma:', DECKER. &lTrferld.�.�Iphcai�, f�c�rrd?
BOAVENTURA, 'da praç.::).

desde Ja CIentes do resJ?�h-
. de Indaial, C()111 véiicimeli:' yo protesto, • '.. .'.

'

to em, 26/1/46. ,Dado e �assado ê1J.1 d�zesé

Pelo presente édItal, 1hti te diâs de maiô de .1.946
.. lUo aos saeados aceitantes, .' nésta ,cidade de 'Indaíal.

'\ para qUe dentro do prazo Eú, Leonor C,' §'ch'.lnitt,
legal,' veJJ.ha ou' ,mande T��eli,ã Interiná . subs.-.

I quem mais direito tiv�i�, pa .crey9. e assÍt':C?,

I gar a referida Duplicata, ou ",: Indaial".·17 de maio de

d.ar as ra.zões PO.rque o não.

t
1946:

"

faz. . 'tEQN:OR C. SCRMIrF ",

.' ". Dado e passado em dezesél, 'J,'abemi J.J}teri:rta.
.

.

"k .'. .
x x: x

;i�.�.;.:,�.�,',:.�r. te dia� de .maio de 1 ,946 �I?ITAL, DE-, .

PROTESTO
. Eu, Leon9r C. SclImitt" ,.' <j
Tabeliã Interina subs· ,L�oÍt()r C, Schmitt-Tabe-
.crevo e assino.

'. Hã lõ'têriÍ:tà da Comarca'-'.--'--------------------�--------.,...-----:--
de Indàia( sa:st� Catarina 111'1 Hl __

de .: lVi f.ónna da lei etc -'

'

,

.. ;,;�'saPer ao q�e' o ��,�i!
sente edi41� virem, que :ios
.4szOHo (18) djas do mês

.. d.� maio do. corrente ano'em
EDITAL DE PROTEsfI'fl' cárt6rio, foràUl apresenta-

.

* í das para serem apontádas
Leonor. C. Schmitt, Ta- I

e
. protest��as, 'duas Dup,Ji

beliâ Interina das Nótas catas, enllhdas pela firma:
da C�marca de Indaial DECKER& BOAVENTÚRA
Santa Catarina, na fórma

'

désta' cidade dI' Induiu],. em
da lei etc...

.

.

I favor da f i r ma:
,

.

,
. 'CASA sANTA :ROSA, de

FAZ saber uns'que'o pre: j oslandQ,Scarpel�i, 'da praça
sente edital virem qué; aos, de Flonanomohs, nos res

dezeséte dias do 11;1ês de' petivos vâlores de Cr$
,

maio do eotrcnle ano, em; 1 000,00 (um mll"Ci;u�ei-:
cartório foi upresentáda 1'Os e Cr$ 846,00 (oitocentos
,para se; apontada e con�e� I e quarenta e seis C;L'Uzei
;'(IUentementeprolestadu por

'I'OS), tituleis esses que fo

: falta de pagamelüo, uma: ran; apresentados p<:los Bau
.' ! DUPLICATA, no valor de. c�s. PopuI�r ,e Agncola. do
'Cr$ 235,40,· emitida pela

1'\ ale do. ItaJUl e IndustrIa e
, I PI:odutos Alimentici�s "Ré' ComerCIo de santa Catarina
I
gios", deAmélio Trivelattó, I'S.. A. sub-Agencias-In-
dá praça de São Paulo, con

! dara],
'.

.'

tra a firma aceitante: tes pura, que dentro (to pra
BECKER & BoAVENTURA i Zo legal venham ou man

desfa praça de Tndaial, verí�', �em quem'muis d�reito ti

cida em, 15/12/45, .

. ("Iie:, pagar as r<:fepdas Du-

.. Intimo. p.
·

..
e

..
lo ·pres.e�té ed.i-:1,P. l�catas.," so..b. �e.s.a

de P:.otéS I'tal aos sacados aceltantes"jto COll1odeteIthnaa leI.
.

I para que, dentro do prazo '.. Dad? e· passado em,. 181
Ilegal

venham ou mnndein de Inalo. de 1.9,16. Eu, Le

quem muis direito tiver, pa, o�or SChmitt, Tabeliã !nte'
. '':'.' .'

.

II ..... gar a referida duplicata, nna, o subscrevo e a!'lsmo·1

'_. <;;;� 7ã;-$�S S�/(J/r;Si'��:l:��t��:�'f!;to
de a-

:��R18S::M;=O deI Y/ i .iotà_:a ;:_ ::azo-=
__--�_ Visitem a RADIOLAB '

����,. ,,'�----- . _.-� l DadQ e passado em dezesé' ,Tab�lIa, Interina _----..-IiI.---IJ- ... - _---_1----1------

',

'. os ultjmas dias & LIQillDAÇÃO TOTAL, COM PREÇOS REDUZIDISSIMOS
Etn Il�"'ol'{t$filbd:eàimento atual, e

'

Tabeliã Interina.

IndaiaI, 17 de maio
1.�,

1946.
LEONOR C. SCHMITT
Tabeliã Interina.

115 HI ,_1" entre

I
I

I

.

\ Probst &

--��--�------'----
LJ.-,; LU:' MORA oVIRMI/'1. 7/"- -

IID� AMARELA0.)

COfRfS f MOVEIS DE AÇO

J'��J�ARAL

eixo!'
DE SOTO De Luxe
DE SOTO Custom

Caminhonetes

'_,AMINHõES

DESOTO

Modelos de Caminhõeto
De SOTO . adapiávei-g
para qualquer serviço

Tipos desde % até

10 toneladas

t no intestino que o anqul
lóstorno vive e prolifera,
Ag3rt'adú às paredes intes
tinais, suga o sangué do indI
viduo, que se

.

vaí abatendo
aos poucos: até
{; _ar incapaci
tado para o tra
balho. As peso
suas atacadas
dêsse mal, o La·
boratório Ca

mal'go Ml"ndes
recomenda o

P E R O O I OL, rernédio quI'
ff':nh31p a� vflrmi':1-·1�f-.)5. O
.: .·,HO!!TO I, fa? VU!l'if as

bOH.::i cure:::"'\.:' d.! nO\"a5 1ón,;as�

CONCESSIONARIO:

RICARDO DEEKE
Blumenau - Rua Brusque

. Cli:a. P.• 119 - Sta. Catarina

I 'e�·.a II sua F3rrná"ia,Oro"o" ih OU;.

Sln tab� farm. CamBf90 Mend�1
CAL;(� POST t.l 3413 - 5AO PAULO
�4BI' ".,...,."..,,,.J::If'!?- p; ""IIG:'!L�'Hk.�1!1Z

'u 'lTfj..·.tI.T·

COZINHEIRA
Com bastG:'nte pratica, ofe

rece-se para trabalhar á

domicilio em ocasiões de

festas, tais comobatisados,
casamentos banquetes, etc.
Tratar a Alameda Rio

Branco, 38

Cia.
COM OS DISTRlllUlDORES

Rua H , __ " .' ..

-

l, 579 - Blumenau - C.xa. Post., 126

� �···.:��:.,,,��:1,,,.J.'tlll .IMMW!!p!!i!jlI_mllilil.i_!il5m111mu__elM�mr

RIRA �:; .�
'h
�i;

Rua 15 de NovembrG.

Radios
GOMES & CIA.

L
Telefone.

PARA CORRENTE Ii: PARA ACUMULADOR

1 48-8

qualida�es
Di$cos - Eletrolas - Toca-Disco::. Refrigeradores � MáQuinas de CM
tura _; Máquinas de escrever - Bicicl�tas novas garantidas - Cofres - Fo

gões .,..... M�terial para rádio - Material elétrico em geral .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PAGINA 3 A .NAÇÃO.

I

'i Instituto deDireito Social
10 n C.ONGRESSo BRASILEn�.ü DE DIREITO sOCIAL organizar a ecouon;l.ia, se111

A REUNIR·SE EM S.ÃO PAULO l)EBA'l'ERA' TAM cogítar das suas repercus-
f BEM TESÉS DE DIREITo: ECONól\UCó

.

sões SOCIaIs e, vice-versa,'

Uttlopa
pois' é evidente, quanto as

IA.
.

r
Reune-se de 15 a 19 de .guer medida no- sentido de leis sociais lnfIueni no am

maio proxim., cm São Pau elevadó' numero, terido dis bito economico. N�o, basta
tos com Os frigm'ificos para mente. Espera comprar os o, a Rua Fm::uoza 91, o II cuÚdo "e apresentado cerca para a soução da questão
o f'ornecimeuto de três. mil excelentes do estoque de xar'll Congresso Brasileiro de Di de Ul1Ut centena de téses pu social, a existenciu duma

I
toneladas de xurque, parte que e 500 mil S.lCOs de mi- reHo Social, promovido, blicado os seus Anais em desenvovida legishição so-

qui 470 mil sucos de reijão do qual seguirá imediata- lho. como o primeiro pelo INS quatro alentados, volumes, éial, se Os direitos por ela

407 mil sacos de Centilba, ._,______ TITUTo DE. DIREITO com mais. de 1000 páginas. concedidos aos trabalhado-
sOCIAL. ,

o Segundo Congresso, po res, ficaram virtunhnente,

e seu irmão s�.. Foi completo o exilo al- Tem, promete ex'\eder em anulados pelas contingencj
.,,- .: . +�< cançado pelo primeiro cer-, sucesso, maximé

.

tendo-se as duma desorganização e

rão condenados á Inorte
'-",'

tm:le, juridtco-cientifico, re em, vi,sta que, na realidade �onomiea realmente para-
. I umdo em 1941 e que contou, será mais amertcano que doxal.'

, .

"

com a presença ele juristas brcstleiro, a julgar pelo nu Aplicando, o; principio
NICE, 18 (United) - AI BUCAREST, 18 (France

I
guerua ru�enos f' as enten de escól de t�do paiz, em mero e valor das cóntríbuí . f'irmàdo� pela· Orgarüzação

!JOlicia anunciou que, ontem Press) f-- Terminaram os
I
ças d�vera? ser pronuncia- Direito, Social. Com efeito ções de juristas de outros Internacional dl! Trabalho

·t· I' d d b t _1 ... das ainda hOJ'e A .. �, . ..

d t'·····a noi e, cmco 800a Os po e a es tl{} processo contra i
O' �

•

'. opmuw. será errone., tomar qual- paizes envia Os ou p1'0111e I o·p1áno Ué Liga dasNnções
Ióneses e um tenel1te do e- os grandes criminosos de geral, pelo menos - que o: das no Instituto de Diréito Unidas, recentemente elabo
xercít-, pnlones do general .

- .

I ex-daredh"l Ant'onescu e:., ---- socia1. rudo na reunião de Dum-

A SITUAÇÃo DOS EMPRE-' Andars, foram presos ao· V E N D E - S E
seu Irmão :Miguel serão con

' O plenáifo do Congresso" barton Oàl{s creou um Coa

GADos DE CASSINOs tentarem contrabandear pc versn sobre todos os aspec selho, a um.témpo economi

,",�i'2k�:Il dras preciosas e mercador-i Apard'hamento \ da r.n,-' i denados á morte e tos fundamentní- do direi Co e Sociai destinado a eu

.. RIO, 18 (Meridional) _

os no valor de milhões de dustria de artefatos de pa- d d
to social . Entretanto; a sua frentar v:ar!as das causas

�e:!!�iS�:'jed:sT�ae�:���õ:: �r����:'en: ;:����ra entre

I pei!��rmações com

.

-. _�s sem tar,�ança. ��l�l1i:���li:�eC;!�:�l i�'�il�:;' f�n a�U��a�u�����i�����e:t�;
dos sindicatos de emprega

mann sachtleben .

lambem téses relativas ao do sistema ecnnoillÍcOa di
dos das casas de diversões

ANUNCIElVI Blumenau - Rua 15 de 'i O ANUNCIO E' A ALl\fA direito Economico,' dado a minuição dó -puder aquisi-
daqui, de S5.o Paulo e de NES'l'E Novembro, n? 41. DO

estreita intddependencia e- sitivo e o deemprego, com

Belo Horizonte, as quais tÍ'o
xis teste entre Os problemas O fim de estábelecei- "condi

tarão da situação dos empre DIARfO sociais e econonricos . ções de estabilidade e de

d d·
---------- --_.

i\!Iif1iii!i!iiMW �""'"' 5*$ !!l; A 'proposíto ouvimos o bem. estar' que são ta-o .ne-ga os os· caSSInOS dispen-
,�

sodos em consequencia da
O JULGAMENTO DOs Co-

\
-Prof'. Cesarino Junior .Pre eessárias para .as relações

ertínção do jogo
MUNISTAS ESPA· DR. ZIMMER ANN

. .,.;._..- �ident�, da 'referida Comis- paeificas é amistosas entre
NHOIS 'ALVAREZ E s.joe fIue irá npresentar aO as nações".
ZAPIRAJN O 'sR. MARCONDES'FILHO C?'l}�r�sso duas leses sobre Em f?ce çlo exposto, e.

C I R U R G I Ã O DE N TIS T A I ESTA' ENFERMo 'c,ssg"p:",pHo, do DÍl'eito, um tendo em vista precipnmnen
I\'JiADRID, 18 t_United) BLUMENAU - RUA 15 de Nov, 1)91 versado so.Ql'e o' "Conceito te o conhecimento dá re-.

Iniciou-se o julgamento dos

I I
AI

dR" X
RIo, 17 (Meridional) tio' Direi,to .' EconÓll�ko" e alidade brasileira, é evide:il

co'munistas Alvarez c Za- nsta aI'�o e aio
.

O· senàdor .Morcondes Fi� nutra sO}Jre· "R�cjQli�lU;a- te a ·lÍ.�cessidad� do estudo
pirain, tendo {l promotor �U lho falindo á imprensa, de ção e Concordallcia d�s 'IE�'is mipuC1oso das consequell-
publico exigido o pena de PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS 'I

clarou que nií,ó tem apare Economicos e Sociais";, ' eiâs sociais, chl,s medidas e-
vinte ano sde prisão para ..,. Dl' 6.GNOS""S A' DISPOSIÇÃO DOS c'Jdo-- nas ..'Jcsssões da ,A;�-

.

Disse-nos s. s'. e'I'n' sl'n-
... ::

d· s
F d d 2

,.

.c. Ln fi ,. COnOI11ICllS e .::IS repercuun a o em 9-5-1943 ambos, por suas atividades 3NR8. :&iEDI{J�, ,,'nf"'·'lTIS'l'A8. sembleia Cmú;tituinte por tése o se[!uint.e:' :.:_ De·saJ·us
- . .

el I·'OJ soes eco;nonucas. as ers
contr:arias ao regime. &QZLC1iJZS 2&2 ç Wl motivo de doerrça. lamento :Social e eeonomico sociais.
---- semelhante ao existente eu Evidentemente sem nc-

tre o hiposufieiente,· e.o au l�hum intuito de reti.rar
tossuficiente ou seja entre aos trabaJhadores qualquer
e economicamente fra�o, o elos direitos ou regalias. a
que depende dó produto de eles assegurados pela Iegí:s
seu trabalho para viver lnç,30 vigente, [erimn tal es
-fazer viver á siia fnmiliac tudo a vantagem de permi
e o ecoliúmicaú�ente fort; tir fossem sugeIidas ao 60
o ({tie, como proprietário de verno, oportunamellte, mo
dinheiro, 'terras, maquinas dificações legislativas con
ou produtos dele nã de� ducentes, a li'a maior faci
pende, pó ele existj!� tm�lbelU Iidade na concretisação da
c?tre os a'utossuficientes de� sneles direitos e regaliasdIferente orgão de poderio de maneira a que fossem
economi(�o. Hayerá então removidos os embaracos
0. �lle chamnmos hipossu- �df3, porvenjura, 'd�ter�líflclencia relativa, 'objéto do nadós dispositivos legaisestudo de Direi to' EcónomÍ causem, desnecessariamen�
C?'. em. �posição á hipoSSll te, a nossa espansão eco
flcle11Cla absoluta de que S 1101111C3, notadamente indus
ocupa o «:1ireHó sociai )Re� criaI, tanto no 1l1ercad(j in
trito) . 'terno, como·' e�ú relação á
A simples enumeração concorrencia, int.ernacional.

dos objetivos do Direito E- Em ultima analise, o que
conomico demonstra a es- propomos é a racionalisa�
treita conexão existente eu ção e cOllcordancia das leis
tre as suas l1orm�s e as do

abastece as populações faminta! da
ESTA' EM PORTO ALEGRE UM REPRESENTAN

TE DA U. R. R. A.

PORTO ALEGRE, 18 CMe
r.idional ) Encontra-se
nesta capital (I sr . F'lunk,
respresentante da U N R
R A

,
com o fim de adqui

rir grandes pnrt idaj, de ge
neros de prnneíra neecessi
elude para o i.bastecimen
to das populações da E\Il'O
pu Os. Flauk comprou a-

-��-.-_.\. ._--_
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OBRIGAÇÕES
DE GUERRA

BOllus e Recibos compulsó-
rios compram se, pagando os

melhores preços
RODOLFO - HOT1E,L BOA

VISTA - Telef'Jne, 1164.

----------. .�---�

O P. 8.. D, QUER PRo-

CESsAR IOLANDA
PORTO

.. RIO, 17 (Meridional)
Noticia-se qUe os pe.ssedis I

tas de Barra Mansa estão

Sníessedos ;em IJrO'.ces.sar
J.olanda Porto, que é acu

sada . de ter mandodo ma

tal' o seu marido, o comer

dante Mélo Adianta-se que

o Partido Social Democrá
tico vem fazendo manolJras
110 sentido de llrivar a li
berdade de Iolanda Esta,
segundo divulga a impren
sa, f01 presa peo delegado
Paula Pinto, autoddode po
lidaI pertencente ao P. s.

D. Auxiliam a acusação ()

candidato á Aese'mbléia

Legis'a1iva (�Ii) ;Estodo do

Rio, pelo Pn S. D" José i
Torres, chefe pessedista de 1
Barra Mansa Os trabalhos Ida li�lS1rução criminrll iaf,�
<}ue adianto-se -- foram re

•

nlisad,os Da séd€ do P. S. I

p,

hem como fechou coníru-
-------,.,-- Antonescu
PNESos QUANDO FAZIAM

O CONTRABANDo DE
PEDRAs PRECIOf.AS

Temos em noss,a cosa

PRODUTOS DA

MAIS ALTA QU.!\UDADE

PARA A AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de

.

dentes, culti
vadores "Senior". Moinhos -de pedra e de dis
co para todos os fins ·e capacidades Máqui
nas e veneno para extinção de formigas
Amplo sortimento de tôdas as ferramentas

para lavoura. Consulte nossos preços!

;.-.::-::" .

PARA A INDÚSTRIA:
Tornos, paral�los e bancadas. Máquinas para
diversos fins. Completo estoque de ferra
mentas. Grande sOTtimento de canos, .utensí
lias e material para conslruções: Fôlhas de
serra para engenho, braçais, para aço e me

tais; circulares e de fita. Bons preços para
atacado e varejo.

PARA O LAR:
Fogões de todos os tipos, Belíssimo estoque
de rádios de diversas'marcas, ondas curtas
e longas, em prestações, apreços convidativos,
Filtros, geladeiras, máquinas de costura, f, ·nos
de engomar e milhares de artigos úteis, inclls
pensáveis ao equipamento de um hn' mGderno!

PARA O TRANSPORT�;
Pneus Goodyear de tipos diff'rentes, fspí'dnl
mente construidos para a n:lturo:a rle c:'.::'a
trabalho. Câmaras, n1angucll'eé', CC-l'lTi;,lS e b:
terias. Ferramentas e macacos até 5 tOileLd�c.

...

MATRIZ: FLORlANÓ?:::L13· lTU:;:;, G U .SI U ! f,';:"Y\ • JJFiv:u:;;-
r.i�.. GEC • LAGU�iA e Slio r;-\_ '\N L� J D <i :->_: ;.;

+ J}. r}�--)
AGeNCIA EIvI SAnTQS • ESC:C,ilÓ2,I':;::; :"', ;;r�:; "i,�i..j L ,-U,LIRA

ARMADORES • COMERCIP�NTES
Transporte de cargas e passageiros entre os portos d� L-:Jgt:.n:l e Rio d2 bn::iro

Fábrica de Pontas "Rita M:::rb" (['rEgos (�e Ln:)

IMPORTADORES E Pl.TACADE;TAS
Fazendas. Ferragens·Máquinas. Produtos Químicos e Farmacêuticos·

.,...��;� Telegramas "HOEPCKE"

economicas e sociais. ..

Com elegancia

e distinção

Iaundo

.

suas compras na

loja mais sortida

BJl1menau

.

no gencro,

I
CASA DAs MODAS

'1!LUMENAU LTDA.

Rua 15 de Novembro, 367

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Apresentando
t® grandes
I inovações
I
,

,�1 NOVA

·,.FÓRMU-LA
':,'

l,lm esmalte inteiramGnf.

novo' 50CO rópidamenf9,
tem maior brilho e permo·

nece longamente s6bre as

unhas. ,

t!
t

NOVAS

CORES
arrolado$ .•• lindos .•• exci·
tantes ... At Eose- Honor
Brlght _ Proud Pink.

33°;ó MAIS DE
ESMALTE

Acondicionado em novo

vidro, de maior tamanho

• linhas modernas.

rUTEI�.� ....... -_._-

® Sempre
na vanguarda

em novas idéias!

l �',

....\ ,,;;, :.:
'" -��.""�->_.......__. _.,'_ ....._...' .. ;...-Io'.,., .. ;, .• -'+ ... I:�,· . ._:.;..�t.�'.:.......�"' •... ��.'.;."".; •. ".:.'c--:"'-'_'_,.'.""�

,SOCIAIS --��I
VICToR SCHAR]I (

f - Quinta feira ultíma '

festejou o seu aniversario na I

talicio o estimado jovem
- 'A efemeride de segun I Victor scharf, funcionado

da feira �proxima assinala I das Lojas Heríng, nesta cí-
a

...
: p.assag�...

m do

anive.l'lSaO 'I·
dade.

'.

natalício M exma. sra , da...

Julia Tes)oni, esposa do DR. ORLANDO

sr. Mansiieto 'I'estoní, co- I NASCIMENTa
nt�rciante:'em Gaspar.

ANIVERSARIas

Dl JUUA TESTONI

MENINA LEILA

Da sua longe .:: proveito
sa viagem ao Rio e São

Paulo, regressou ante-ou..

_ Completa segunda feira
tem o nosso ilustrado amí-

" , d s f'eüz go e colaborador, dr. Or-
lUaIS UHI ano t' ua . ..

existencla �ª' galante menina llon�o NasClment�, prov�to
Leila, extremosa filhinha do

: adv o�ado e c�nc.eltuado l?-
nosso amigo sr João Porto dustrial madelr�uo em RlO

A·.g-' t d E tatlsti do Sul. Ao ar. Orlando
operoso .. en e e su

I T '

"

t cíd d
Nascimento os nossos vo-

ca nes a c a e.
d h

'
.

dtos e oas vm as ..

sRTA. &�RTRUDES PI·

COLLI VENDE.SE

---- -_
.._�--

.

- Par ,um lamentavel
., ... •

Uma máquna de sapateiro e se-

equrvrco n.ottclamo.s O'nte� j leiro, marca "UNIVERSAL ELAS.

:,!- pas��gem do anrversarro
I TICK", bobina e braço fino, propr[a

natalício da exma . sra ,

I ! �...
.

d'
.

'.. para remon e e em l'-=LCItO esta o

Da. Gertrudes Pícollí, espo de fcncjonamento PREÇO DE
sa do sr. .Rícardo Picolli, I

OCAsIÃO.
.

proprietarió do Hotel PaI ..

, ,

d Informações com c Sr. João Pas-

meíras, quando, na ver a-

de, deviant'ós ter assinalado qualini, na Prdeitura de Blumenau.

� ocorrencia do aniversario

natalícío da senhorita Ger

trudes Píeolli, prendada fi
lha do sr , ·Ricardo PicoIli,

ANUNl'IEM
NESTE
DIARIO

VENDE--SE

PrudenuiiI

-Uma fabrica de pasta mecaníca. com capacidade
de 3.000, de registro. . Uma turbina com quéda dágua
de 14 metros com volume dágua 800 litros por minúto .

I Uma serraria, instalada num terreno de- 80 lotes, mata
virgem. Loealizado no municipio de Jaragua do Sul.
Preço total das vendas: CR. 700.000,000 .

• 0 ,

Capital: Cr$ 2.250003,OJ

Sede: Rua José Bon:fóciJ, 278 - São' Paulo

A PRUDEN,'CIA CAPITALIZAÇAO, Cornpanhí a Nacional

para Favorect'r a Economia, esiú c:is·rib,dndo, a partir desta

data, em SUa SEde Social; � Rua J ,,:? E'lr:iF elo, 278, 1° andar,
em São Paula, e nos Ii: crrrórirs de S11&:,; T.',;ôpctorias Gerais
e Agências, disseminados por todo o Ps ís, as quantias a

que têm .díreito os portadores 62 t itulcs considerados em

vigor entre. 1 de .Jan: iro e 31 de Dl'zembro de 19.'35,
conforme estabelece o artigo n, das su. s "C,)uliç0es Gerais".

A quantia a ser distribuida num total di:'. Cr$ 1402.068,10
(um milhão, quatrocentos e doi= mi! e s s-rrnt.a e oito cruzeiros

e dez centavos), conforme Rd:;téll'Ío ela Di!'C[oria·, e Balanço
encerrado 'a 31 de Dezembro de 1('45, apro . adas em

Assembláía Geral realizada em 15 de Id31'çr) de 1'),),6, repre
senta uma porcentagem de 42% sôbrc o valor de Resgate
dos títulos no décimo ano.

São Paulo, 16 eh: Março de 1946.

A DIRETOnL�

TESE ANTI NACI
Não deve, passar sem 1'e critério partida rio, jamais 11'.:\0 discutidos; no máximo

paro. a esdrurula tese de:1 pela sua proveuiencln esta! da liberdade e na plenitude
fendida na Constituinte por duaL., do seu direito, pelos depu
umdeputado mineiro, ao I x x x I tados de qualquer parte da

proibir apartes aos seus E esprênta p'ricilh�lllel�-l Naçâo , Os do Acre, como os

colegas de o�ltros Eshidos te que ten�la sido um dep,llj de Alagoas, Goiaz ou Rio

sob. a_ alega?�o de que no tado de MmHs, [l terra nWls' Grande. E peço que l1ão

p�nelao pollhco ,de_ Minas bra;;i1eira de to:1o o-�BrHsil,! se insista na Constituinte

S? Os da terra. estao auto Se cerue entre as terras des I cm seiúêllu(úte urgumesto,
nzados e merer .. , te pais alguma se possa c(m' de sepai'ação e particularis
Tese regionalü,ta, de um siderar mais n:lcional que! mo, pois que oS resultados

regionalismo estupido. as 'loutras, o defensor dra; seriam péssirnos e as con-

Os assuntos levados á as proposição desprol��silada.1 s�quencias politicas bem pe
embléia soberana do povo Os assuntos pohhcos de l'lgosas,
brasileiro não se dividem, Minas são assuntos POliti-l, AUSTREGESJLO DE

para efeito da disClIssãú, co!) de todo o Brasi1. Se- ATHAYDE

segundo as circunsrriçÕes,
qUe afétum.

.

ITtatf!.-se ,ide poliL'ica do

pail'j, seja qual for o recanto
em

.

que surja f.' como lal

caby' de direito, a qualquet'
deputado discuti-la livre
mente.

o ,PRESWENTE DlJTRj�
CONVLDADa PARA

INAUGURAR 'A FEIRA
DE GADOs DE CAM..

RA IO X
PO.GRAND E

,,;- d
..

.

d d
.

oveI R 15 d AI"

x x �
d

..

.

\ .' RIO, 17 (Meridional) -

� es e se uma propne a e 1m a ua e
'

las os anaiS a camu- O presidente Dutra recebeu

NO'vcI_!lbt;0 (someste terrenO'), cóm as s�gUinte8 cU
I ra, no Imperio e na Hepu- Especialidade em Radiografias dentária; para qU'lI- a noite, 110 Palácio Gllana

illlensoes. 13 metro!! d� frente por 60 metros de fun
bI' t- l' d l·b h·

dO's. Preco CR$ I60" 000,00. lea, es ao c leIO s e {e a ara os senadores João Vi
• tes dessa natureza. Nunca quer 9.xame médico las Boas e Vespariano Mar-.

Vende.se mais 3 propriedades sendo a medição de.' houve quem ousasse consi Rua Brusque s/n Telef(lne 1 2 (} 2 tins e os deputados Paes
cada uma de 20' metros de frente e 36 de fundos por derar a materia !)olitica .de Ihrr D 1 i\ d d·
preçw de ocasião, vende se as propriedades em separa.. I ',?S e . o or • n Ta e

doa razãO' de 9.000,01, 8.000,00 e 12.000,00 cruzeiros:
um ·Estado, meSlllo de ca- ----...--------.........-.......,._.....----. eleItos pela U. D. N. de

:::: P:�::��:I� ::::�:�:� ROBERT'l 6lH O U� �!ENB·A "HER I ����·���ess��h���r�:i�;a:;�
exame e pronunciamento U U b-' lJ ! res de Campo Grande, fa-

dos representantes dos de-
lou o sr. Vilas Boas, que

mais Es:tado�. Primeiro, UEBIDAS
convidou o Presidente da

porque não são essencial- ARMARINHOS
Republica a inau{:,'lirar, no

mente representantes de Es

I
lt'�RRAGE.lIiS

dia 26 do corrente, a Feira

tados e sim da Nação, do C o m é r c i o p O' [ A t a c a f! (I' de gado daquele município

todo, do conjunto dos Esta IMPORTAÇÃO ---- EXPORT.U;.10

I
matogrossense. O presiden

dos, considerados il1diSlin-1 Rua 15 de Novembro, 857 -- Caixa PCHIttü, U te 'Dutra,· por Jl1als de :30

tmnente n sua unidade de l' L U 1\1] E NAU ' \;.üniutos, jmnnte,:"e cordial

Republica�los
<

Estad�s Uni
' palestra com· os seus con-

dos do Brasil.
..... :;;0,..".""..,.......................=__--__.......... ;te.rraneos� ';Consta -(lue ().

Na Constituinte e que ha chefe do governo aceitou

são deputados nacionais, de C AS·A o convite, sendo pro,avel

legados do povo brasil.e,�'- Aluga-se, ou compra se boa casa .para pequena famiFa. devendo Ire que ,a Inaugurar . aquele

ro. Quando muito poder- instalações' higiênicos. certame, ,:iajnndo em a-

se-ia dividí-los segundo o Ofertas para RUDOLF RIECHERT. - Hatel Eôa Vista. vião espéc-iul d�:F. A. B,

Uma ehacara sita no perímetro urbano desta ci
dade com 100. 7ooin2, eorn tódas as bemfeitorias, cons
tando de 1 casa com todas as instalações 89 de fient
�8 de fundos, o predio . Dois ranchos, um de 19 metros
por 9, e outro de 15,50 por 9. Os pavimentos. bem COIUe

nos arredores das construções, acham se cimentados -

inais uma c�sa de moradia para os empregados.
,

, Mais' 48 lotes contando cada um 20 metros de
frente, com.ãü de fundos - Preço de ocasião.

'�..
•

. •

. -Ut'
.

'�4Qu__ ib3A4_ ;:
.

- Uma casa na Ru2. 15 de Novembro, e uma pro
príedade de bxcalentes dimenções.

- Uma ('ha'.!ara, com 9 morgos e 1/2 de com t(),
das as bem feitorias, sito no Bairro da Velha

- Uma Propriedade li Rua Lauro Mueller com
13 metros de frente e 40 de fundos.

- Uma Pro!lri�dade a Rua São Paulo ,com 15
metros de frente e 40 metros de fundos, n�sla proprie.
dade já se acham iniciados os alicerces p'lra a futura
construção.

Uma casa na Rua Amazonas cO'm todas as ins

talações sanitarias por preço de Cr$ 35.000_00.

- Uma Pronriedade na Rua Amazcnas com 42
;metros de frente e 80 metros de fundos, pOl� Cr$ .•..••
·�O.OOO,OO.

. :

- Uma casa situada na Itoupava Norle com 9
morgos de terra; preçO' de ocaSião.

..
•

Vende.se no Bairro da Garcia um Ter.reno de 60
mO'rgos de Mata Virgem com 2 casas de madeira por
preço total de 50.000,00 cruzeiros.
Vende Se mais duas proprie dade na Vila Victor KO'nder;
com a metragem de 2t àe frentu e 50 de fundos, cada
um: Preço 85.000,00 cruzei ros.

Um larena dto lia cidade de Camboriú, com uma casa de ma..

deira coberta de ttlbas á beira da estrada tendo trr1'3S boas para

plantaçãa de aipim, arroz, bananas, cana de açuOlr,' possuindQ umbem

um ptqueno cafesal. a terrena é composto na sua lruliar parte por

mata virgem, medindo o mesmo 272 metros de: frente Cl>m 3:.190

metrCJS de fundo, formando a área de 867.680 metros qwuirados, 'fi..
cando distante da. pria de cambo riú 2 quÍ1om�tros.

Preço Cr$ 35.000,00

I Informações (.,on. o Corretor de imGveis - BEL.

! MUTH ZIMMERMANl'ó - Rua 15 de Novambro. 760 -

__---�--.....
' Fone nO 1.467.

E.
�I:RURGIAO-DENTISTA

A Ln.

dentada vida, (J.:famoso'
panf:�txrio Ifrances

Léon Daudet: bateu-se.
62 vezes em duelo nes

do superado, nesse par
ticular, iodos os re

cords conhecidos até

hoje no mundo.

2. que o envelopo foi in

ventado, em 1830, pelo
·livreir;o nngles S. K.

Brewer, de Brighton.

3. que as mais altas' estra
das de ferro do mundo
são respectivamente,
a Central do Perú, que
atinge urna altitude de
15.865 pés a.cim:l do ni
vel do mar, e a de An

tofagasta a orurr, (Chi
Ie-Bol ivia), que atinge
15.809 nés, nmhae na

Cordilheira dos Andes

na América do Sul.

4. que a tatuagem é uma

das mais antigas fanta

sias humanus; e que se

encontraram mumias
tatuadas e mtumulos e

i!ipcias que datam de
há fi. 000 anos.

5. que o elefante, o mais
volumoso dos animais

,

terrestres, precisa de 25
anos para 5'� tornar a-.
dulto.

que se encontra no 1l1U

seu da Academia Mili
tal' de West Point nos

que deu o primeí�'o ti
1'0 americano na grande
guerra de 1!H4-H118.

-------.-.-

'§ . 5

RODOLPHO·K
BLUMENAU - Caixa postal, 14

FAZENDAS E ARMARINHO POR A.TACADO
A MAIOR OR(j:ANIZAÇAO ESPECIELIZADA NO ESTADO. . ..

- ]")

li'AOa.!CA DE CAMISA.S
A MAIS PERFEITA CONF ECÇÃO NO RAMO

I' .A8all':.& Da 'JECJIJOS CARLOS RINAVX S. A.
UNICQ DISTRIllUIDOR $STE ESTADO .(Deósito)

I
'.·�I

m.I..�..�"II "..��������:SW��!�••••rrll � �..� II-
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suas verdadeiras e reais tri-campeão local. Vem a e- mos no campo do Qlinll1ico Teixeira, Augusto e Saul-

I possiblidades técnc
..
ias Te- quípe visitante, integrada, á Alameda Ri·.) Branco, C!1 zinho .

rá pela frente um adversá de todos os seus titulares, tre Palmeiras e Afonso ArONsO PENA:
Os afidonados do fute- 'durante a semana finda, rio um conjunto ótima- que fprmam assim um con..' Pena. Schlllidt Janjão e Nano;

b_:1'1 :tJI�men.auenBe acoite-, espera, na tarde de hoje;" me�te a�extrado,
.

que �o. junto d6.··.. alta c.�ass.e, e a al-l A. FORMAÇÃO DAS Tntinha, Nilo c Luvio; Ale
rao, hOJe a tarde, ao grama' colher excelente perfoman dera Se Impor de maneira tura do poderIo do 11 lo-

. EQUIPES miío, Cilo Costínhn III, Cos
do da Alameda Rio Branco se, demonstrando assim as

1

resoluta ás pretensões do' cal, equipe que em sua uI i tinha II e Jango ..
pará assistir o sensacional tíma exibição em nossa ci, Os dois ouadrus deverão

encontro intermunicipal en dade, deixou .boa impressão jogar assim constlruidos r

tre O Palmeiras E. C. "e o CLUBE NAUTlCO AMERICA Poderá ser, porísso, uma: PALl\1Er.RAS: - Oscar,
'Afonso Pena F. C.-de Join CONCORRENCIA PARA ARRENDAMENTO DO BAR das melhores partidas a Iuca e Schramm ; Pf'au, Antecipando I! choque da
ville, um dos mais fortes e Acha-se aberta a

conCO[rencia., p_ara o arrenda-

.j'
que hoje á ta.rde, a.ssistire E�ilio e Boia, Nicacio Jair, ,tarde, jOgarão

..
preumrnar-

lromogeneos quadros daque mente do· Bar do Clube Nauhco América. .' __ ; mente as equipes do FIa··
;'la cidade. Os interessados deverão apresentar propostas ] 1

'.. ,'mengo da segunda divisão
são duas equipes de for até o fim deste mez em sobre-cartas lacradas. .

•. •

S A ! e o segundo quadro do PaI

ças equilibradas, que pode- :\ diretoria l:eserva-se o direito de aceitar a pro "Maltema ComercIo e Industna . i�" fi, znclras, cujo desenr�Iar :\brilh��tará. � referid�rão apresentar aos assisten posta que mais vantagens of erecer assim como re- .....
.

. , I promete ser bastante inte

I
baile, o ótimo Jazz -PERU

tes, o que de melhor se po cusa- e anular a presente c oncorrencía caso as propos SÃO PAULO

I
� ressante , de Joínvile",

de exigir do nosso futeból. tas apresentadas não consultem os interesses do Clube. I

A
.

I
'

BLUMENAU, 12 de Maio de ·1946 Distr.ib.uidora ...p,ara todo o Brasil d.os a�;,nad.O!\ r.-.ro...•
, ;equipe pa meírense,

A D I R E T O R I A dutes. concentrados. vegetal �'.ROSIC.LF.k\ "de !.ab_::-que tem ensaiado bastante
cação' dá Compa�hl;;'_ Progresso ,�a,gonLl Indústria

Brasileira de Bebidas c Conexos •sao Paulo,

BOLETIM OFICIAL N° Be Departamento, ficará Q 90 _ Renvar, a. convoca
�8!'46, n:iíesnio com o encargo de ção da Comissâ9 'Tecnica

representar esta Liga, pro de Futebol, para uma reu-
,A LIGA BLllMENAUEN videniiando tudo Q que se nião, no dia 21 do 'corren

SE DE DESPORT�S, em'i {{\'ler ne(�&s<Íri. Pu;bl�que- te, afim de ser confeccio- HUMBERTO MAZZOLLI
sua reuniã,u de hOJe, RE se. - 1 {-5-46. - Sebas· nada a Tabela do "Cam'Peo- 1o Secretario.
sOLVEU: tUfo Cruz,. Presidente". I --.;_.------------�-------

50 - Designar as seguin Tanu'j"r'a'··'a"a Gr,a ti!10 - Publicar que no ofi- tes autoridade e ahviliares ..,
..

"
,

rio de 13 do corrente, da s. para o jogO entre Palmei.; (POR CORRESP(:NDENCIA)
D� ,vasto Verde, no qual ras E. C. e Affonso Pena' . '.

solicita inscrição o Campe F. C.: - Representonte ra Para difusão d.ó 'único método brasileiro. a ASSOCIA
onato d,a Segunda Divisão, L. B. D. Humberto Maz- çÃO TAQUIGRÁFICA PAULI�rA ensina gratuitamen
foi enharado seguiste des- zolli; -' a ser designado; te. - Informaç:Qes; Prof. PAUl O GONÇALVES, rua 7

pacho: "Anote-se. Juanoo, Auxiliaresde .Juiz - idem; de Setembro. 107 _10 andllr.,,--nlO DB JANEIRO.
1

á hora dos jogos, só a esta Bilheteiro - Braulio de

I:!!.·.��.�:nt���id��:l�::e�:�I'�oa:za�a�:r�:l:O
-

wa.lde-'f R·":'A··O·
.

10·· r1 BCA·· V'··IC��·R····14-5-4íL Sebastião Cruz. 60 - Conceder as inseri· J
.

.

1.. ....
.

Pred.d:.:nte".
. .1 ções para o. Campeo.�ato do; 1

.

, ....
�

..
�

...
' ... �,

.

. ;'.
.. • . l' .•..•. .'

2°- Canceder a data de corrente ano, requerIda 'me J

.. � ,J
1

..

9

.dO corrente. para o paI-jIOS amadores. WERNER 1
meiras F. G afim do. mes STOECKEL, JOÃO JUVEN- i O C

'"

d O Ar
fi? realiz1r uma �arH:ia a-

I C�TO JUNlOR e EWALI?O j S o.m p e oes
mu;tcsa, nesta CIdade, no

i KOLBE, pelo. G. E. ohm ,

campo do G. f:.. Olimpico., pico o RENE' H. GARCI'A
como Mfonsb PenaR. C.! p:elo Palmeiras E: G. li [lASA D(�' IME'·Rlr.AN� � A�e3IGim·;���i.ta.r .permis.são I re::i::.r;:.::l��:� ;elt;a:::,; li .. .

U
..
,,' t\.I ..

J 1 .

0, .

t

.1,a .F. C. D. para I'! reahza.' dor CAUBI· CAMPOS, do f .� __ ._

=-_çã.� d ujogo acima. I Palmeiras E. C. para o G.I ���R�!l�·:��1�5�.,.;�(�4�8�1������.�.. �B�lu�m�e�n�a�u�.��==�.....
.4ê - PubliCar quello 'oli' E ...Oli�pico, ronsiderando.j B· -U·· D g a I 0'8.'IIU1'CIO de 6 do. corrente· na s. o InscrIto ª partir desta da i YY
R. E. IpÍTanga, solicitando ta para o Campeonato do

permissão para realizar u- corrente ano. I Vcnde.>se um, constrUido ha· seis anos, de bom material com

ma competição. nauCca. no 8° - Reno.var a convoea 10 comodos. Em separado uma casinha de madeira para Empregado ou

p-ro.ximo. dia 19, foi exhara 'ção dos clubes interessados Garage, por Cr$ 160.000,00. Negóclo seno.
do - S?':'Uif�� c!e;O:»lIcho: para.. uma reun

..

ião n.a séde
WILU.

_
-

.. .' I
f

- O'ITO
"S,ir em vista da designação desta Liga, ás 20 horas do' lu onnaÇl'lcs: com

.
. ..•. . "

do Departamento Atletico dia 24 do rurrente, p.ara se
'

Rua 15 de Novem.... 366 (Confeitaria Soc1u)· \
para o 81'. Tte

-

José Candi proceder aó sOrteiodos)o- � ----:--,-.,.---;-.,.--.,-------:-��
_.

do da Silva representar es� gos do TORNEIO INICIO. ColégiO,- Parthenon
O F I C I A L IZ A D O

ESCRITORIO JURIDICO COMERCIAI. iCun Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.1!t� - �uritib"
í-"'.;:r��· .

. Diretor: - Dr. Luiz Anibal Calderan

ASSI),ntos: Juridi�<?} .� Comerciais .....-: R_urai� - Infor·· .� Irilernato _ Semi.Externato e Externato.
nwhyos - Imobümnos - Vendas de Pmhm5. e Fazen-

• 'URSOS _ P hnário Pré-Ginasial _ Ginasial e Cien
das. - Diretor: Dr. ELISIARIO _UE ÇA.MARGO BR-?N' �ico·--C. Exam� de admissão em �ezeme-bro e fevereiro.
CO - ADVOGA.DO

-

.Ru.a Frei ROJeI.'IO,'
51
-.

CaIxa

.. '1
.._

..

_._ Aulas DIURNAS e NOTURNAS
Postal, 54 .,- Fone, 54 - Ender�ço Teleg. "Elibranco"

..

-- LAJES _.;__ Santa Catarina ---; BRASIL. ?.- ..,.... ela ••00II -_.._ Pecam n"'oaD�"

•

Palmeiras x
SENSACIONAL ENCoNTRo INTERMUNICIPAL DE
HOJE INA ALAMEDA RIO BRANCO

Alfaiataria ELITE
LlEOPOLDO MAY Rua 15 de Novembre

Por muávo de transferescja de seu, estabelecimento, oferece todo o estoque de,
.CASEMIRAS LINHOS -- TROPICAIS

a preços modicos e garantidos.

Visitem sem compromisso a ALFAIATARIA "E L I T L"

LIGA BLUMEN:.lVENSE
DF"rES POR·TOcS

�
R Concentrado Vegetal "'Rosicler" ã base de TO- 'I!MA'TE-SALSAO-ESPINAFRE.
O Misturas para sopas "Rosicler" á ba-3� ...;de i

-

AVEIA-LENTILHj\-ERVILHA-SOJ A • FElJ ·\0 I A prisão de ventre é um grande mal, perturba o

,B�ANCO - FE!IJAq MULA?,IN_HO:. ., r 1;' jf> fl�nC!Onal11ento do organismo em geral, mas si u��rdes
S .Keitchup "RosICler' em dOIS tipas: PIC ANTu! Fídeine Eerga�o,_ adquirireis um grande bem: o h?ado

e DOCE.
" .,

� volta a sua funçao normal, o' estomcgo, os intestinos,
I Bxtrato de Malt� "MALTE.MA PUI�ÇJ e Extra- �. todos os

..
orgãos ganharão um equilíbrio salutar, Em

to ':MALTE�A com "EsP,I,n�fre e I

o�;ak, �
\
sua farn.l!1cia ou

CO.J'.H o. depositario S. M. Bandeira. R'1a
C Farinha de trígo malta.d� l\'lAL,:\E}'lA. f Paisandn, 219 - C .. Postal, 572 -- Porto Alegre,
L VIC·MALTEMA: Nutrítívo e delíeíeso -- com I,·

.

Rio Grande do Sul .

leite quente ou gelado. á ;

E CHOl\1A�T M.ALTEM�: pOddedse; U:'l�Oo ��f.i��l �
.. jJ'sobremesa � n? preparo e. O�f'9, c, rvet- _, r .

dissolvido no leite quente, fno ou gelado.
.' 1

R FOSFO IUALTEl\IA: Esta farinha é um úh- !.
mento perfeito e completo para Increu!!!". be- 1 i ':;:

bés crianças pessoas débeis e conv ales�/�nh",; 11
Ric� em fosf�to e ��is de cálcio, �esta. furinha (\ q
um poderoso ausdliar da nutríção. r i

IIDistribuidor autorísado para as seguintes pnwm;;:·--
�.Blumenau' _Jbirlllmr � Rio do Sul Gaspar· Brusque ,

Itajaí - Tijucas: - . Sr. Walter 'Wc Berner. - Fone; I
'P

.

1 3- Bl nr I - Estado I

�; �bc�t.;l'�a.""'., .�, .ume ," ',' ,', ·",••

ti O novo
e I

I
---I

i cu.

Acompanha o filme arg-eE1tino:

'A

Afon

nato da Vitória" de 1946.

Blúmenau 17 de Maio de
. ,

1446.

UM COFRE DE AÇO DE'

CONHANCA

� TODOS OS TIPOS

hviolóveis !!, À provo de

fogo e de umida��
C6modo,s ,1Ot Material
de grande resiStência
Ex�el�nte (!c�bamento.

'PA is R.I C,,AM os.

CONJUNTOS porlS ESCRITÓRIOS

·,AItQUIVOS. M!i:SAS. RCHÁRIOS

ESTANtES. BAlCÕES DIVISÓRIOS

"

.

MÓVEIS _��. AÇO
Distribuidores :

,PROSDOCIMO &
,

LTDA. :
-

..CIlIÍti!Ja
ClA.

Blumcnau .. - JoinvilJe
.

N. B. - Correrão onibus ás 19 e 22 horas.

Blumenau, 19 - 5 - 194&

fi

I
'A Diretoria do GREMIO

ESPORTIVO OLIl\lPICO
convida seus associados e

Os da TEATRO CARLOS
GOlHES, para n baile a se

realizar no próximo dia 25

com inicio ús 20,aO horas,
nos amplo" s�',lücs do S. D.
lil. CARLO�. GOMEs.

:Me,gas a venda com o Sr.
Manoel Pereira .Tr., na Rá

dio Cultura a partir fie a-

A PRELIlJlIN'AR
manhã.

o traje será :'1 rigor para
senhoras e senhoritas e

branco, preto ou azul para
homens.

IFil
I

DOl\fENGO AS 2 HORA S

.

SENSACIONAL lNICI CIo DA NOVA E MOVI
MENTADISSIl\IA sERIE

Rôbinson Crusoe'
com MAlHO CLARI{ e lWALA
A" mais hwlvidaveis aventuras ao para das

mais SEnsacionais e arris cadas façanhas !
Não deixem de ver o trahaJho surpreendente

de "BUCH." o cão ensina do e REX, o cava'o bran·

Q[íH�r)1 �Ai:na sót11e
Compl. Na�. e des.
PLATEA 3,00 - Meia e miHhnes 2,00 - Ba!

cão 2,00 e 1,50

DOMINGO AS 4,30 e 8 HORAs

CARl\:IEl\I MiRANDA a UNJCA, a Embahatriz
do Sambo ... - DON AlH ECRE VnLLIAJ\1
BENDD� e n sensaci-l}!1al VIVIAN BL'AINE no ex

plosivo musica', diferen de tudo:

�.i� rD,:�,.;,:;J_..�t�.':'.,.,õl,. � ê�i� (Em. Teç-� "" ...... �;a��_" _.·.c ",,,-,." ·�il.ruUfi �;i,1j. meolor
EM TECN ICoLOR

�ma revista deslumbra nte como um Fonho ori
ental !

Acomp. CompI. Nac. -Noticias do Dla e short.

P1ieços de costume - A' noite Platéa numerada

ATENÇAO TENÇA

o professor de dansas Affonso Len�he, comuni

ca aos interessados qUe dará inido no proximó dia 4
de Junho, ao no"\'o

CURSO DEDANsAS
I

I na séde da sOCIEDADE RECREATIVA E ESPOR-

1 TIVA IPiRANGA, na Houpava Seca, toda� as terças e

l
quintas·feiras, das 20 as 22 horas.

1 As inscri.ções }lOderão ser feitas desde já co.m o

: sr. Lerche, á rua São Paulo, 270.

ORLANDO SCARPELLl

RU8 Con5elheir(j� Mafra. 36 (Loja e sóbre-Ioja) F L O � I A N ó P O L I S
.'

151,f lAl" (' Ad
• t) ".....;! .......�: "�.:.!!:?�LL!"Gamá. .F0IIta1, 51 ��Telefon� '" - ."".. re e 111 ema _- - - --

illM�..��"SI"��.I"BM !I��"".;�·���·"MRzn�"IMN""""" an Ie� mBlE,..·���.�.�:���.�.�,-���������?�"' �p�rl�#.L���III..II�IBI.au�Rmm�$�I=I�'�all§.1Wmi... .... , ..4- ...... :....., ......
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ra a
•

Ir co�tra os.
".

provocado:'rês de

.

"",; .

·U····r>e ....
v·.e ...•s,.....

,ffio.is ��l��io.s do que leite:�!
-

- fudiní ?rudciro5 t';'J
.�
-:

A GRE'VE DOS FERRO ç:rARIOs iDA \LEOPOLDINA
FOI PROVOCAD'A P2:'I/:;=80�1�NISTAS ..A F d

IV d
.

(
...

'.

'p'" I'"
.

..... ..

RIO, 18 (Meridional) � tm���!1do-se apenas a região,un· .

.a.�.a·O : a' a.:.,.. s.a··· •.. •. O"P.·u ar
.

··· �'.. v:al�:o Ministro do Trabalno ]0 em que foi iniciada. Afir- � .'

.

.. '.' ... .:
" ..

go que teve conhecimento mou o titular do Trabalho.

b'
dIa llTéve dos ferroviários que o movhúenr <Y vi-ta -. \1;1' .....

�':,o�::P;:d::d,::�:u�.!: :;::r;::c:!�o���i::::; "'",. do. "DJA'RlOS

ASSOCIADOS:'" P.rop···(1reionar aos r� ..
a raiz da serra, onde teve pela minoria de comunís, ....

t�������:::E.�l.g: �t{c:�:::::�:::::�i ,A NA(:AO sileiros v.d m�is fel·i:tp
ticamente terminada. reg, I X "'I: 'l: I. .' ..

' .. .;:..
.

;,

I �I�, 18 (lVIeridj?n�l) �

I'
ANO LII - CAIXA P?STAL 38·--. NUMERO 681

RIO, 18.,.(NIeridion.al), --:- djs:�rso p.rol1lmci�do nan," prO.I:O�don.�rã.o '.��?S'>�
..
:.?�.•.·'..'s.·.o.".,.s...•.....:..;';'A greve dos ferroviários da sob a presidencía do Minis custao, o engenheiro jamot patnctOs Vida 1��alstranqUl'

AUT?R��ADA -� EXPOR-
i
Leopoldina, qu,e r: inicio

I
sra. Catarina . Blumenau, 19

d.e. Ma�o de 1946
.

tro d�
".

Tra�alho, re.alizou-se assegurou que as f.aV�Ias,; la,. 11.1.
ais

....f.e.Ji.z.'tn
m

..
ai

..
s s..aú..d.·.3.-·.••..'1 AÇAO DE V ARIOS

I a hora zero ate as 6 da ma
.

. h cerrmonra de pósse dos mocambos e palhocas,
.

em vel c mars humana, ele acoy c'PRODUTo,> PARA A
I nhã, foi lin:itada á cida?e A

. 11. ,..

P f.1-····· , d .

srs , Lourival Montenegro e hréve, serão. :",ubstítuidas d.o ,CO� 02' 208808 for()�d,ç-EURoPA
f ?e. �etroPQhs, _

Na estaça� I ssoclaçao ro ISSIOnaí uO roã? �Tano. t Pachedo, res- por pitorescas vivendas, que Clv�luzaçaQ '_:__..:_.__. .,
)

.

,. I Inicial .de Bara,? de Maua
. .'

f pectivamente, nos cargos
de

l\J1 A N O E ,L s l'L V A OS RÉ.PUBL.I.OA.. N.O.S:.I'l'A.L.
'

..'r
..
'.HIO, lB (Meridionnl ) -. o serviço continua calmo ..

.:
." l [.:retor Geral da secretar-ia n

. .

o Diretor do Conselho Fe-; estando os trens nos subur empregarlos' no C'ome'r C' -I'O' '.'1
e engenheiro chefe da Fun- A. data .de amanhã assi-I ANOS MOSTRAM��E.;C9N:, ,.

fle�al .fle .

Come�'('io Exteri.ol' I.
bios trafegando normal. U.

.

.' dação l�,l c.:sa. pOPu.lar No nala o transcurso do aníver) FIANTES N4jy�:r:qn
autorrsou a diversas fn·-. mente '.' sado natalício do estima•. IA ELEITORAL .'"

.

,<
n1:1s estaduais a exportação!'

d BI' I
��

.

do cantor Manoel silva" ar-! .

. '.
.

,

feijão. amido, arroz, fari-l A L U G A . S E e umenau A.d.ubos Q
· ·

..

tista de a muit., integrante ROMA, 18, {ünitecl) ...

- ',f
nha de arros, tr.pióca granu t\1mIcos do cast de P. R. C. 4, Rá- :Os republicanos mostram'" .'

lada, fécula de arroz, poyi- Ampla sala e diversos dio Cultura de Blumenau e' se confiantes em qUe.o pIe
.

lho e sagú "perola" para quartos com camas. COMPNICAÇÃO CALCIO - NITRO - FOSFATOS geralmente apreciado pelos biscito de 2 de' Jwi.h<i pro-
var ios paises americanos e seus ótimos dotes vocaes e

I

ximo trará a RéIHib�ica �.da Europa. Rua 15 de Novembro 12. I Levamos ao conhecimen- Os fertilizantes- mais completos, cientificamente dosados, para pelo vasto numero de re-' ltalia Afirmam :eles que, :�c,

I todas as culturas e todos os solos. lações que desfruta no seio desta a R.e}Jublic� d'a,tu de todos os assoc�ados
da sociedade local. Itália definitiva:

I que d'oravante somente se
FO'RMULA CO�TAS.

rão reconhecidos por esta

.

Associação as. contas medi .

.

. ... Exatamente compensadas, de acordo com as exigências nutritivas ..

cas e ho'spitalares, dos as
e ciclo vegetativo de cada planta. Composições certas e comprova-sociados o-u pessoas de suas .

das em ct:lturas experjrnentais, com indicações próprias para o
. famílias, previsto no Regu

cultivo de cana, café, arroz, milho, batata, legumes, hortaliças po'IIa'mento Interno, quando,
res, jardins, etc .

,:f: ; I préviamente comunicadas. á
:ir!'} I' lDi4etori'a � cnca.rninhadas

\:.ij� t I: pCl? f�acu:ltativo desta As
;/� ... � SOClacao.

.,�
r"

dutrossim .

comunicamos, !��;, que. todas as contas medi� I
cas deverão ser devidamen I

te especificadas e a� contas Ide farmada acompanhadas
da respectiva receita m_edic !
ca.

E, para que não se alege
ignorancia, determinou o sr

. Presidente, ouvida a Dir�·
toria, que se fizesse a pre-
\se�te co-munic'ação.

de 220
ELE'TRICAS.
240 Volts

FERTILI2iANTES SIMPLES

LAmPADAS
e

25 - 40 - 60 -'- 75 � 100 Watts.

Superto;;fato cálcio'porássicos, de solubilidade adequada, na for

ma ffi<1.is favoravel a as�imilação e crescimento intensivo dos vege-.

tais, desde 'sementes mais delicadas, 'mudas de replando. flôres em

'geral, alé ai; pla�ta5 a.Jul tas.

Serras para ('�enhos ma rca
HATKINs &. G;� H,

S. A.

A adulação Com os fertiliZantes de natureza

proporciona o enriquccimcotó das mlheitas
qualidade, ,.

lJuimicocorganiça, I
em produçãn e

Venda ])01' atacado e á varejo,
Importadora Mercantil Limitada
Blumenau ..:_ Rua 15 dé NovO N° 1464
Caixa Póstal, 171 End. TéL Importadora é

Telefone - 1054

pas Maio

Fornecimento Ímediato em sacos de 60' kgs,
Peçam folhei tos explicativos e reconiend'ati';iJ5""ã'

o Hotel Central

CDS

PRAÇA LAURO MUELLER 42 Caixa Posta! 154

.J.OINVILE
-=-N=-'A""'L"-':D"'-o;:s""L<-E=-M""P,."R,....,E"..G�AD.,..·�O,..,..t
NO ColVlERClo DE BLU

ASSOCIAÇ4�O PROFtSSIO-· MENAU.

Blumenau, 15 de
d� 1946.

de Jaraguá do Sul, prop. O. 1\>1 'ti&;}. �!d':: .' :c�sita de
mosqueteiros, porque no mesn i) estabcleci nento não
há mosquitos. Os srs. hospede J podem repjusai tran.,.

quilos. - Rua Cél. Emilío JOr( .!ll ...... Fone .�·lo 1.

PARA 'V'ESTIDOS

t,;omo um complela sortimento de

BANCO DO
UE SEDA II GAlU3ADINE

os de· Inverno Endereço TetepUico: "SATELITE"cS2QAl!1����� I
RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nO 81 - RIO
Agenté no Estado de Sta. Catarina:

BLUMENAU -.- RUa

E MANTO'S NOS ULTIMOS M0DELOS

oferece .a
�-----�

C�sa Willy Siewert

Faz todas as operações de 'Bei!Ieontos - Empréstimos -;- Cambio -:. Cus-�
t6dia ..:_ Cobranças - Dep_ltos - Ordens de Pagamento - CarteIra d�

P O R T O Crédito Agricola e mll_trial - Carteira de Financiamento.
.,.

I
AgeBcias em todas' as Capl� dos Estados e primipais praças do paiJI

Rua 15 de Novembro, 1311 - _

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES .CORRESPONDENTES NO EXTERIOR
Responsabilidade CivjJ Omni'bus .

(Tranaeantea e TrauporiadOll) '

..

........�-- __ .. � I&IB.. .1§sa.�M*�mB��fia..b�U5§&&���SD�Z������.�
'.�

.J O A O

o MELHOR SORTIMENTO.

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS 1

o os
OS

SUMO

.

,

_!O_". _�_-cr. "

'MANOllEAS das e convidadns a org':;n� '<j eLde do goycrno qu: I feitos. ás fontes produ�or�s
sar os seus sevivos, a fi 111 JS. estoques de generos ah

\
fler t;s ,que aqueda· Conns

. de darem ,com tOLu a di i,�C:;'cjos daqui estavad re são tabelou os preços. An
RIO, 18 (Meridional) -- de - protesto" e no ab?ndo ciencia,; sua colaboração' duz�.dos ao qui�tI: �a� ne t� a e",,:posiçã� �eita, a .que�Nniicia um vespertíso ofi- no �eles tudo podera ser na execução do plano..

I ce�,gHlades norr;ns eXlstmdo tao fOI deb�hda en:, lodoscioso que "inforJ,lluçÕes co yendldo, enquanto mais a-I x x x ., a tendenda para. agravar- Os seus aspectos.e fIc�u re
lhidas em circulos oficiais Iem deles será infração

'.

°
I RIo, 18 (Meridional) _

.

se sed:\l�lente o problema solv�do o estud? da aç�o de
levam a conclusão do que go,·erno federal e os gover. Na reunião l'ealisada no Pa CH' virtude da atitude nssll medH1as energlcas_ que n�está se ultimasdo um plauo nos estaduais ft'rão elll seu lado Guanapara, com apre mjda pelos comerciantes nham assegurar o abastem
de medidas, de emergen�ia poder ou pelo menos ao: sença (lo 1-.Iinish'o do Tm-, abeadistas, que cancela- mento d.a. população. do Rio
para garantlr ri normalIda sea alcance im�dialo impor: palho, do prefeito, do SeCl'e rmú os pedit�os ()c generos de .bneiro.
ele �o abastecimento desta

i tant�s estoques de cereais,: tario do 'Inferior e Segllran
I

.

,'-

.

......"""",.. ....._capltal e de todos os outros. dos quais, se·· n.ecessarioj '�ca da Prefeitura e do se-
- .. ,'�.

grandes centros de popula
I

poderão lilnçar mãú para
I �retario

.

da Conmissão de ERIKA ENAESEL
-

- I
. I. _

çao eu? .que os generos sao
1 garantir,

.

a pre-}os eslaveis
I Preços, foí discutida a gra

" .. 0

ess:nCIalS Acre�cent�. ��e I
o con8u:u0 dos grUl�des cen I

Ye sHuaçã odo abastecimen
pensa-se nos meIOS OfICIaIS tros Fll1almente mfOl'mH· to de <JenerOs deprimeiro

: que Os preços a fix�r de.: o vespertino qne fi Central] necessid�,de do Rio Nessa
I vem ser sempre consldera-

I do Brasil e as companhias ocasião' o secretario da Co
• dos "preços maximos" ou) de navegação foram OU",,1:' missão de Preços informou

e

AH'['HUR KURT l\IATTHES

ESSA MEDIDA VISA CoM. BATER AS
DO CA1\.ffiIO NEGRO

Participam á seus paren tes e pessoas d.e suas' re-.,.

lações o seu noivado.
Blumenau•. 19-5-46
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