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JriE TAO CAM ADOSDE PROMESS
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de passer fo

sêbreavisamog os nossos distintos. fregueses,

Em vista de continuar o decréscimo da produção do leite nesta zona

que, daqui

O. felrovi�riol da Leipoldlnl, ainda permanecem em parede

e e
Aviso aos J C o n s u m i d o r e s de
produto� "F B I G·OR" Rio; 21 (Meridional) - i Rio, 21 (Meridional) r-, pôr o. pblicoú ti par do que Leopoldina rontinúa a preo

1)jas linhas dos sp:burbios O sr, Leandro Mota, presi- houve na reunião de ontem cupar seriamente as nüs'Z

I desta capital, 'r,eresopols e : dente do sindicato dos Tra-
!
á noite. I sas autorida�e;,; o

em vista

Petropolís, Q tráfego ferro- halhadores nas EmprPsasI. . .

\ I das� conse�uesclas que po-

I ., .
. . .. .. ! Fe!roviárias do �io de Ja- RIO,.:� (Merldl�n�;) -, d�r�.o advir �ara o abaste-

I
Viana da Leopoldina ja fOi nerro acompanhad., de vá.• O "DIano da Noite CO- CImento -da eidade, Os em-

. ,
I' I '

I J:'estabpIecldo, embora os rias pessôas, viajou hoje lreu informes entre Os tra- pregados das linhas dos su

comboois estejam circulan � para a interior com o fir-" balhadores da Leopoldina," burbios da Leopoldina já
I

do com explicáveis atra- \
me propósito de percorrer.' em toda a extensão da rê-' retornaram ao trabalho

I
sos, 'A's 6 horas de hoje' toda a extensão das linhas

I
de mineira, de cerca de mil. desde ôntem. O mesmo

I • I
d L di 'IA t

" .
"�

d t t tsaiu desta capital o prímeí- a eop:ol ma, concitando qUI orne ros, os quais con-
I
nao suce eu en re an o,

-1I!!IIil-------IIIII!l--------------.---�---..------1 1'0 trem. -" Os operários a voltar ao tínram _!larados, alegando
I
com os tre�s de longo per-

-

_.. - trabalro, ,qhe
"estao cansados de i euros, cUJO pessoal recu-

-

'. .
promessa e de passar fome sou-se a voltar ao traba-

, .

_

.'

010
Re���o!lse(�:�:�o�aln)oit� I e estão no firme proPói1sto I IhodnaIst cida�e� de CV�tCh�eí

ue· ·e···o C001UD1S
.

-

.

_

, de só voltarem ao traba ho ra e apemrrrm e I orla.

.

I
n�_ sede da �staçao de Ba- depois de ser conredído o

I

A situação nos ramais de

_

rao ?e Maua, na Leopoldi· abonn., pleiteado". I Campos e Friburgo contí-

.

RU S S 1···-A ::��;=�:nfr�::a.a l�:iãO_1 �:ét�m=:�n:ec;;::�O l\::� I Rio, 21 (Meridional) -

i ;:: =�!��o;l:�:�e��s!re��
..

.

.

.. .. .. '.
o' I chado L.op.es, ínterventor :

Apesar de parcialmente

de-l
parede. Ate o momento nao

Documentários sobre o da ferr' ""{'
.

td. .1

.. .

,
-

• •
I OVIa, o u rms 1'0 o belado, o movimento gre- chegou nenhum trem üe

plano quinquenal russo, Trabalho e o Chefe da Po I. d f
., .

d Nít
.

.

10 I
. .

It
I

- VIsta Os errOVIarIOS a 1 eroi,
1 - ndustria, agrrcu u- llicia. Da referida reunião \ra, mortos; 50 - Como se ld d �

•

.

'

,

I
Ia e a VI a nas ezesseis nada transpirou até o pre-

processa a VIda do povo .

blí
'

T . 120 ",.,

russo; 60 - A família na
repu rcas �OVl� rcas; sente m�mento. Procurado 00'0verno ....o la-an nao

,_ ". o �

- Popularízaçã., dos co- sa manha de hoje pela Me-I .,
V

Uníã., Sovietica; 7 As mães nhecímentog cientificos e
I
idí I . I M h - , b-; Moscou, 21 (Uníted) -' como os deveres do Esta- heroínas "rnulrere com I I
rr lona, o corone ac a

podeexer"er�ua 80 e'"
De Meder Shandler)

!

do durante e comemoração dez ou n'.ais filhos"'s 80"':'" dos conhecimentos técnicos. do alegou que OS "assuntos',
.. �

Informa-se que nos próxÍ-: do Q.uinto aniversário dos A criaçna 'e a jUTeu'tude sa I.' Os' estúdio sde }\1;oscou, de ordem
-. int�rna. e

ur-

rania eftl Azerbai ,'"anmos cinco=anos os estudios heroís e heroínas da guer- União soviética: 60 _ Os serão readaptados e me- gentes o prendiam no mo-:
.

cinematograficos produzi-
.'

.
.

Ihoraâos para produzirem I �ento, não sendo-l�e pos: I T T

rãó um filme, baseado nos
; quarenta films pOr ano. Se- stvel fazer declarações a As AMEAÇAS A' PAZ E A SEGURANÇA INTERNA·

seguintes itens: 1° - De- O·ECt·AROll.. -S.E R'J:SPO·NSA·V. I=L'..• l'ão construidos estudios � imprensa, mas que, na tar-!
-

---- ClONAIs AGRAVAM-SE ---

monstrar as vantagens do V L L cinematográficos em Minsk' re de hoje, daria uma en-

regime soviético sobre o

t T -b I d G
"Baku, Riga, Tallin e VlIno •.

I
trevista coletiva, afim de

-

Nova York, 21 (France Press) - O gí)�erno ,da
regime capital.is_ta·, 2° - O peran e o fi una e uerra _'-- _

"

Iran permanece incapacita-

I -

.

Orgão dos "DIARIOS ASSOOIADOS" do de exercer a .ana sobe-
papel do Partido Comunis-I��tW•.C ��...

��"I':;�-�il·_.''(''''N'4��1
". � rania no território da pro-

_' ta e�, de.senvolvime�to na O ALMIRANTE RAEDER QUE DERA AS ORDENS �,__
-

-
- ".._-......, vincia de Azrebaidjjan, de-

:� Russm; 3° - A sohirlarie-I PARA A GUERRA sUBMARINA -

A N--"-
--

A
/

A
clarou o embaixador ira-

.' ;': 'd-ade e a amisade entre os \ ',-
' ..,.

. � I
niano em carta entregue

�i.::"'�o\'OS:�é�diversas naciona- Nuremberg. �l (France- ordens· que_ d�u� ,�ural!te ,I!,';..--:. ,-o. ;_.-
-'

-

ao C�nselho de -SegUl;ança·
l1dades qUe formam a União Press) - O almIrante Rae- guerra submanna, acres- ..

-

,-

da O.N.U.
_

Sovietica; 4° - Vigilancia der declarou-se plenamente centando que (l('ra porque .

.'
-

__

e patriotismo do povo, bem responsavel por to�as as eram legais. ._"' ".
Nova York, 21 (France

A declaração do. ex-mi- Press) "Tnfelizmente.
nistro da Marinha do Reich Tdcfunest 1092 e 13 91 Diretor: HONORATO TOMELIN Cabra Postal, 3111

em consequência dos aC'l>n-

provocou sessa.;ão no Tri- tecimentos ocorridos . após
b· 1· I t "0 aI ANO m· - STA. CATARINA - Blumenau, Quarta-feir a, 22 de Maio de 1946 - N.682
una n ernaCl n . a ultima declaração do go-

--
verno do Iran, provam que

O Partido C o m uni s t a Al6mã� é um

partido'
,

nacional do povo germanico

90

dias, estaremos sujeitos á contingência dê declinar do- nosso serviço de dís-

. tríbuíção e entrega. de Ieítq e manteiga. na cidade.

U S I N IA "F R I G O R"

o
N·A
SERA' PRoDUZIDO UM FILME DOCl}l\iENTARIO
SOBRE AS VANTAGENS DO REGIME

.

SOVIETICO
-

----. sOBRE O RÉGIl\1E CAPITALISTA -

as ameaças á paz e a segu

rança internacionais torna
ram'-se mais evidentes" de
clara o repl'esentante do

Iran na carta dirigida ao

Conselho de Segu.rança.

---+--,,__--------�

----_'_---
IMPETRARA' UM MAN

DATO DE SEGU.
RANÇA

Os NAZIsTAs SÃO PERMITIDOS A CoLABORAR NA
_.- RECONSTRUÇÃO. DA ALEMANHA
�'
Colonia,

dens do exterior, sendo um

partido naciosªl do povo

germanico.

MANOBRAs EM CONJUN
TO DAS EsQUADRAS
BRASILEmA E POR
TUGUESA

tes . regjôes da Alemanha
a'ssistiram o- congresso co-

munista, no tra:nscurso do MosTROU-SE SATISFÉI"

qual foi lido um telegrama TO COM OS R.ESUL- Rio, 21 (Ag. Nac.) - Um

do Comité Central do Par- TADOs DA VIAGEM vespertino local informa

j tido da região do Sarre, pe- que o Estado Maior da IAr-

.nac 0- dindo que essa região con- Londres, 21 (France Pr.) mada está estudando a

.c.h·· ..to.eAs·es.
tinue na órbita alemã e não - O ministro de Estado possibilidade da realisaçãoa

_

seja anexada pela França. i\lorrison chegou ao aero- das manobras em conhIs-
O lider cl)muniS!ta :Ru'(lin- dromo de Northsolt, decla- to das esquadras brasilei

wascher declarou que o rando-se satisfeito com os ra e portuguesa no Atlanti

partido comuniiSta !e.Stá resóultados. da sua viagem co. Ao mesmo tempo cogi'
pronto a permitir que os aos Estados Unidos e Ca- ta-se de mandar, ainda es

nazistas, qUe não desempe- nadáá. Entregará pessoal- te ano ou em principios do

nhariam papel importante mente u.m relatório da sua ano próximo, I) navio esco

no parlidoJ tivessem parti- viagem ao gabinete e pos-,la brasileiro "Almirante

cipação na reconstrução da, t�riormente fará uma de- Saldanha" á Lisboa, para

Alemanha. ACl"eScentou que
I
claraçã.o na Camara dos retribuir a visita do "Sa

I) partido não recebia or- Comuns. gres".

21 (France Rio, 21 (l\{eridional)
Informa o "Diário da
Noite" qUe a diretoria do

sndicaio dos Bancários im

}letrará um mandato de se

gurança contra o ato do

ministro do Tmbalho, que
nomeou um interventor pa
ra aquela associação de
classe.

Press) - Seiscento's dele�
gados povindos de diferen-

Recrudes�e a luta entre
nalistas e comunistas

DEZ raute as caIupanhas na re.
gião. Os co!Uunistas Ocupa
rum a cidade J]o dia 7 ulti

Nanldn, 21 (Frauce Pr.) depois de sasgrentos COlll- mo, depois de encarniçadas_,:_ Anuncia-se ((tio ontem á bates, em� que participaram bata'has•.Os naci.onalistns
tarde as fôrças nacionalis-

J
sete divisões da fôrça de "-

I conseguiram ccncnterar di
tas chinêsas retomaram a

I
élite nacionalistas, A cida- visões de élite próxim.o á

localidade de Szepingkai,. de que contava Hl1teriormen cidade, com forças equÍ!la
------------ (te com um lnilhão e 600 pelos norte-americanos e
PORQUE O POVO BRA-·!Uil habitantes, não conta desfecharam um t

SILEIRO DEVE CO.NSU. l.maiS, d..
e 400 mil, sendo ...

a aque
.

.

contra as defesas �OIUu�.,.MIR MAIOR QU'ANTI- que o restante fugiu du
DADE DE VITAMI-

. -

I
tas, comandadas pêlo ge..

NAs ! verdadeira l'udJ'ctencI'as eU1' neraI Li�l-Páo, em o;fensi-
t ' 't" '.

l:>
"

":as lllaSSJças �poiadas 'pôr ITE A� VENDA· P 21 (F P)eOI VI a1UlnlCo, prlllClpaI- possant 't·lh.· U.S.INA DE LE raga,
. :ance ress

Diz o rof" Josué de Cas
I
e C, cujas taxas não atin

e a: 1_ ana e. nu-

!
- Esta manha, perante o

tr_o a re,speito das obse�va-I gem um terço das necessi-
merosa aVlaç��, ,,':s p�rd,as ; Tribunal do Povo, no meio

ç('�es feIIas em B,éclfe: I
dudes do nosso clima", Pa governamentaJ� ,.ao a'iaha- -Vende.::se uina· completa instalação de USli�A de absoluto silencio, Karl

i"Das pesquizas de {Paula, 1'a colaborar na solução de das em dez mll hom-eus. .' PARA' O B.ENEFICIAME.NTO DO LEI.TE, cuja capaci I Hermann Frank,. ex-prote

Souza,. Alme�da . .iu�ior I tal enomalia Os técnicos da�· INT�;VIRA' NO SINDICA dade é de 15,000 litros diários;, Maquinária moderna· tor da l\Jomvia e Boemia,
HoraclO

.

DavIs Jo.sue �e, I.nvar, estudaram e en<;olltrà TO DOS EMPREGA_ ,e perfeita, com todos os seus pertences, quais sejam: maS! verdadeiram-ente o

Castro, pode-f\e conclUIr 11 um uma formula clentifi TO DOS EMJ>REGA- 1 pa'steun.'zador de placas; aparelho.s
de hí.gienização e m

..
aiS. sa�guinârjo funcioná

I .Já. iam bastante adianta-

sem ,receio de erro" que._no I cam:?:e :xata qt�e s�pre DOs NOS BOTEIS filtração; máquinas para o engarrafamento; idem pa- n.o �aZlsta n� Tchecoslol.. dos os trabalhos das nos-

BraSIl, mesmo llas regIOes de vIt.mllnas e SaIS 111111e-
. ra lavação de garrafas; todo o encanamento patente, vaqUla e �onslderado �ar- I

sas oficinas e paginaçã.o,
de rtivel ,eQonomko jmais

f
rais a alimentação cOlnum, Rio, 21 (Meridional) -

para. lt :rna�u4�ção do leite ,na usina; complieitlt ins- ra�co. OUVIU a senten_ça do! para a edição de ontem,

aHo
.

o regime niedio ali- de brasileira, Essa formula InfOrma o -Diário da Noite talação frigOirif1ica (contpr�sor ..

ASTRA". moder;no); TrIbunal, ao condena-lo á! quando inesperadamente 0-

me�tar , qmditativmnente é Complexal, tableles cujo ó·que, ainda hoje, será de- cêrca de 25.000 gar.rafas tipo padrão, novas; e todos os I
morte por enforcamento" correu lamentável. acdente

deficitario, caracterizando- uso diário as refeiçÕes dão � cretada a intervenção do demais complementos da usina, 'inclusivé tres (3) ca- devendo ser executado pu-: em nossa máquina linoti-

se· pOr considei'avel escas- ao organi�mo o teor de vi· Ministério do 'frabalho no it.:ünhonete.'p,ara&' .entrega. do leite. blicamente na praça desta pe, fafo que motivou a não

ses dealbuminas de alto va Ílllllinas e sais minerais de 1 Sindicato dos Empregados
' c· f- capital. Perde lambem os

J

circulação deste jornal, pe-
lor biológico pelo pobreza que ele necessita para se no Comérsio Hoteleiro e COMI"ANHIA JENs,EN -c- Agr. Ind. & Com. direitos a seus bens, que lo que solicitamos escusas

de s_nis minerais sobretudo o�)ter lnna alimentação l'a-1' Similares do Rio de Janei· serão con,fisçados pelo Es. aos sossos leitores amigos
enleIO e ferro e por uma ClOnaI.

_ ... '-0.":
roo

. __�--,-",,_:;, __ :..-.;,14:.a.__ .tt()upaVa Çelltta! - :sL UME;r.1AU - (S. ç.) tudo.
_ ._�_� � ,_:��

.-

I � anunciantes�

As FORÇAS GOVERNAMENTAIS PERDERAM
MIL HOMENS NA CAPTURA DE �ZEPINSRAl

ma:

o REI HUMBERTO NÃO
QUIZ ASSINAR O
DECRETO DE ANIS
TJiA

. Roma, 21 (France Press)
- O rei Hnmberto l'een

SOU-se a assinar o decreto
de anistia tal como foi re
digido pelo ministro da

Justiça, Palmiro Togliatti,
secretário· geral do Padido
Comunista na Ualia.

CONDENADO �' FORCA
O CARRAsCO DA BOE
:MIA E DA MORAVIAOprotullídade

-'__'�-.-_ ....-.---_

"A N A C Ã O"
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B IUDI e'D'a u' �í:�:tà���el��:;.OS\O de bi

1-".

-.
,

•

'. '. 865 Osvaldõ Vogel, cede

'í Requerimentos despachados pelo sr. Prefeito Mu� 757 Erich Baptista,."pede I .784 P,edros:
a, pede lie�nça para con,stfuir, de-

nícípalde Blumenau, durante la quinzena de l\'(aio de licença para construir, de -vistoria,. defendoA·\ _

fendo. ,RADIO t# DL MM
1946_, ii@!tf��c -: ferido. 785 Zllda Correa:., Barreto 86{) Germano Klever, pe jr - _",",�'""""....,,..-�-"-'-" 75

..

8

Man,o"
el I','fachad"o, pe pede

eX,.O',n,e,.,I.'açãO, "

c,,,af.go
de :;de l�cença para

constrUh-I'
e será

prontamente, a,ten.
dldo

,I115 Metalurgica Itoupava I 710 Paulo Hop:pe, pede li .de .licença para construir, professora, deferIdo.\ �eferIdo, Equipamento moderno de alta preeiaão, téCMOO

Ltd.a, pede I.igaC;.'ã..
o de. agu...

á

... ! cenç.a....
para construir, defe deferido. 786 Aloisio Melute. pede 867 Max Schreiber, pede formado e diplomado em 810 Paulo

.

deferido.
.

rido.· 762 Augusto Bahlíng, pe transf. Imp. indo e plrofis licença para construir, de- Alamed�, RiO Branco. 1(;
.

235 Industrias "Astra . 713 Franz von Knohlauch de licença para. construir. sões, deferido, � ,fel'Ído. _

. __ <.�';=,-�.""._.,.__. :"'_:"' ,,""'- �
-

Ltada", pede vistoria, dere pede licença para construir deferido. 789 Wífhelrn H. Altl''loH, 868 João Iten Junr. pede
rfdó . .. muro, deferido.

.

763 Augusto Behling, pede Ileesça para construiu lansferencia imp. indo e

248 Alberto Koffke, pede 614 Antonio M. C. da idem idem. .
_ muro, deferido. I f profissões, deferido.

Iicença para construir mu J/elga, '�icença 'para cosS:- 766 Ana Alves Dias, pe 796 'Valter Dorner, ped� 870 Erich Geske, pede Ii
TO, deferido. truír, deferido: 'de 90 dias de licença para licença para eonstruir" deftl cença para construir, defe-
"310 sociedade Industrial 71G SOCo Industrial Blu- trat, saude, deferido. 'ridà. 1.1 I rido.

J3;1umeQ!luense Ltda., pedi, menauense Ltda, pede mu- 768 Adolfo Pamplona, pe 797. Max ..reisig .. ,�, idenl.l' f 181;1 Oswaldo: scheurteh,
ligação de agua, _ deferido. dif . const, deferido.

.

de licença para construir, idem. I idem, idem. .'

402 Ana Alvez, pede IDU'" t, 718 Luepold Kestl, pede deferido. ,798 Adolfo Ber'nnrdes, 872 Gercino de S. Sibuei
dança de nome, deferido. ligação de agua deferido. ,769 prof. Maria C. S. pede transf. imp. .ind, e pro ra, pede licença para fazer
447 Prof. Josefa Inacia, �lg Fabrdca de g&.itas Si\'va, pede restrâtuição S. fissões, deferido.

I reforma, deferido.
pede 45 dias de licença m. "Alferdo Heríng" pede diploma, deferido. 799 Companhia Comercial 873 José olínger pede Ii-

, trato saud. deferido. transf'. nome <la firma, de- Schrader, pede ligação de cença para construir, defe
,

4�1l
.,

ferid 771 Victor Probst, pede
'. nu Alinda Weege, pede erI O.

• _ .

'.

• agua, referido.
I rido. I

I·
.

f f 721 B 'tk f r
- lígação de agua, defendo.'. R

.

hI· 't-
. I

.. icença para azer re orma· ren op '. rmaos, pe
_

806 Augusto De eI ner ( .

&15 Bernhard Penzl'[en, 1
deferido. de vistoria, deferido. 712 Carlos Knelk, pede I pede Iicença

_

para fazei: re pede baix� imp , ind , e

467 Gil Aureli RochadeI, 726 A Firma Artex S. A.
licença para eõnstrnir, de forma, defepdo. . . prof, deferido .

pede vistoria dderido, pede licença para construir ferido.· !
807 r:enl"l�ue Lld�er FI- 876 pro, silvln Oliveira,

4:94' Maria rulia de Souza, deferido . _ -1}10, baIxa. llnpost�. ind. e pede 45 dias de licença pa
pede restituição cert, ca- 727 'l'çj:,l11,l Klein, pede li 775 Dr. Armínío Tavares

I prof. deferld?,
"

.

ra trat , -de saude, deferido.
sarnento, deferido, 'cença para f�er mudif. pede ligação .1e

.agua
defe

I
808 Fre.de.l".lOO.. saenger.,

495 Maria Julia de Souza planta de twnst. deferido. rido.
'. pede baixa imposto de al- Blucenau, 15 de Maio de

pede exoneração cargo de .

13Q Mario 'I'orrens, pede 77.8 Walter· Dorner, idem

I faiatar.i.a, deferidO'.... .

194(t .,:'tSsil'
professora, deferido.

.

licença pM'ft· colocar placa idem. (812 �ullhermc �'1inel�er, JON LEDNER
508 sylvio Lahes, pede Ii deferido. ., baix aímpost, de carroça, '1> PORTEIRO

gação de agua, deferido. '132 Harry Buerger, licen 782 Afonso Rabe, licença'deferido..' r-- /
542 Soco Imobiliarís, Ltda ça para im,talar 2 viMnes, para constn-lÍl' f.lUUlento, de 816 Artur Mapzre, pede

pede Ucesça para construir deferido,' ferido. licença para fazer reforma.
deferido. 737 ,"Volfgal1g Landgraf, deferido

'.

557 Rodolfo. Klotz, pede pede licença para .colocar • 817 Rans Eler-,' pede vis
Hgação de agua, deferido. placa, deferido. toria, deferido.
608 Electra. Aço Ltda,' 738 Alfredo Greuel; pede "A·

.

·N·a·'ç.a"'"o'
5

.

821 sebastião Freitas, pe
Meul idem.

. I baixa imposto de. bicicleta, de trassferencia imposto
616. Victor Probst, pede deferido. indo e prof. deferido�

alinhamento p. construir' 740 CarIos Domning, pede órgão dOEI 823 Higina P. Floriani.
muro, deferido.' baixa imposto indo e profis "Diários Associados" pede remoção de escola. de

620 Ántonio A. da Silva, são, 'deferido. Fundado em 29-5-1943 ferido.

pede vistoria, deferido. 742 José Rebelo, pede li 825 Leopoldo Calli, pede
. 621. LuÍz B.. Schiphorst, cença para construir ra.n- . Propriedade. da transf, imposto de barbea-

S. A. "A ,NAÇÃO"idem: idem. cho, deferido. ria, deferido.
638 Gustavo. Weber, pede 743 HenriqUe Sehmidt, Direção e Gerencia: ·828 Ind. Textil Cia. He-

'lic!;nça para construir,· de pede licença para. fazer re- Rua 15 de Novembro, 64:! I rin�, pede l�çellça para: COllS
ferido; ,

forma, deferido. (Eô. Inco) - Telef. 1092 frUIr, deferIdo.

655 ottoHahlle, pede li;
..

744 Renate Rossmark, pe 841 Ahriu Beinls, pede li

gação de agua, deferido. de licença para demolir; de. Redação e Ofit'Ínas: cença para demolir, e re·

702 A Firma 'V. saúder ferido. I &ua Bom Retiro s.n. (Ed. cossfrnil', deferido.
'&. Cía. Lida, p.licenç� pa"ra 745 Affonso' Pisque, pede Holzwarlli - f.el�f.1391 842 Max Hering .pede li-

,colocar placa, deferido. iv'stbriü, deferido ... '_
..

' A
•

t.
cença pani> fazer reforma,

, .703 AliCe Hering, pede 750 ·Reinoldo Rechenberg,l Anoss�� �:�: •. Cr$ ;'í'-5�ÓO- deferido.
licença para construir au� j pede lic�nça para fazer pin Se��stre . .•..• Cr$ 40,00 843 Max Krcmel', pede- li
mento deferido, I tura, deferido. Tnmestre • •..• Cr$ 25;06 cença para colocar placa,

- 606 Wolfgasg Werner, pe- 751 Herberto Baugarien,· N; avulso • • .... Cr$ O,4Q

I
deferido.

.'

'd' I'
-

d d f
. I

d l'
.

.

t' Ao., <!omingos •• Cr$ 0,50
.

84r.; J
- ImJ'ano,"skl' pe

.

e Igaçao' e agua, e en� pe e lcença para cons rUIr __ .,.__ i) oao c.'�,

do. muro, deferido. Inspetor' viajante autorL de licença para construir,
706 Arno Letzw, licença, 753 Wilhelm H, Althoff, zado: Otto Wille I deferido. .

.
.

para fazer entrada nO mu- pede licença para demolir

I
_.

.

.

_ 849 Pano Rode, pede h-

ro,deferido. deferido.
.

Impresso na "Cidade de Blumenau" eença para consll'uir, defe
rido.

850 João Prim, pede li

para construir defe

Pl'eteítura, de

UM COFRE DE AÇO DE
,

CONFIANCA

..

� ,AiM TODOS 05 np05
j,_ ,

l:�ioróv.is • À,prova de

·,if�go e de umidade

EIIIOdOS
.. Material

�e grande resistência
,.
\�celeíat.. �cabamentoo

GRAÇAS ii .ação de Gravidína,
também a Sra. se livrará dos dis
túrbios tão comun, na gravidez,
ao mesmo tempo que prepi1-rará seu

organismo para um pano ..ápido e

feliz.. Excelente
..

t6nico geral do. 01'- _

ganismo e em particular dos órgãos
genitais, Gravidina é especialmente
indicada para a mulher no penodo
da gravidez. Pela açio dos el�ntos

. que a compõe, Gravidína - além de

fortifj.car o seu organismo e .. de
seu fIlho - dará maior elasticidade
aos seús órgãos, obrigando-os ii um

exercicio met6dico e progressivo dé
contrações. Dessa· forma, • quandp
chegar a ocasião, i Sra. estafá prepá
rada' para um p$rto rápido e fácil.
Use, pois. Gravidina dl.lCante· a gra
videz - para· nutrir-se - e depois
do parto --'para. í:estaurai suas fôr
çàS e prantir um bom aleitamento.

cença
Tido.
851 Vicior Pl'obst, pede

vistoria deferido.
852 Carlos Koffre, idem

idem.
853 silvio Lahes pede vis

toria, deferido
.

854 Joana Conceição,
�)ede tra�sfereIJcia_ \d� es'"

éola, deferido.
.

857 Alexandre ).mbr�tz,_ .'

pede tranf. impostQ de pa
daria, deferido.

. MÓVEIS DE AÇO
861 Geraldo R

..
Prandin, I Distribcld�;es:

.•

de garapeil"a, defel�i
- I PROSJ)OCIMO &. ClA, LIDA. I

Germano Bedusehi Blumenau.. ,- Jainville - .,Cnritiba

� I Maltema, Comercio elndustria S. A.
s�o PAULQ

Disiribuidora
. pata, todo o Brasil dos afamados pro

dutos coneentl;,ados vegetal "ROSICLER" de fabri
cação da Companhia Prt>gresso 'Naciont.l "Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos" São Paulo. .

R Concentrado Vegetill ""Rosicler" á base de TO-
MA:TE-SALSÃO-ESPINAFRE.

.

O Misturas para sopas "Rosic1er" á base de
AVEIA-LENTILBA-ERVILHA-SOJA - FEIH.O
BRANCO - FEIJÃO MULATINHO. .

S Keitchup "Rosicler" em dOIS 'tipos: PICANTE
e DOCE.

I Extrato de Malte uMALTEMA puno" e Exb:a
to "MALTEMA" com Espinafre e '1'omate. -

C Farinha de trigo maltado "MALTEMA".
L VIC-MALTEMA: Nutritivo e delicil!l!:'-o - com

leite quente ou gelado.
E CHOMALT MALTEMA: pode ser usado como

sobremesa - no prepnro de doces 2' sorvetes,
dissQlvido no leite quente, frio. ou gplado.

R FOSFO MALTEMA: Esta farinha é um aH
mento . ne1lfeito e completo para Jadentes. be

..�,snatlÇas, pessoas débeis e con"alescl}ntp"l.
ta&. Jti� ·em·fosfato e saís de cálció, esta farinha é

um poderoso aUbliar da nutrição.

Distribuidor au.torisado para as seguintes pr�al! :-
Blunienau _ Ibir3jma· -Rio do Sul Gaspa..:. Brusque
Itajaí - Tijucas:' - Sr. Walter W. Bernei.'. - Fone.
I 1 9 3 -'- Caixa Postal, Sã� Blumenàu _- Estado
de Santa Catarina.

c

o seu RADIO está falhando 1
Leve-o imediatamente na oficina

Escola Têcoica de Comer�jo

RemiogtoD do Paraná

..

(EX-FACULDADE DE COMERCIO DO PARANN)
,

FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL
�

Rua Comendador Araújo nO 176 - For.e, 1192 - Curitibª
Diretor: Dr. I 'üz Aníbal Calderari

iNTERNATO - SEMI EXTERNATO e' EXTERNATO
CURSOS: Admissão - Guarda�Livros - Auxiliar de

Administração - Datilografia e Estenografia
Aulas DIDRNAS e NOTURNAS, para ambos os seX69

Aulas avulsas de BaWografia e Estenog rafi:i
-......- Pe(;&m nrOiI!eAtO!!!

I

II OPERAÇõES DOENÇAS DE SENHORAS

II

O R. C A M A R A

II
ii • p e c i a I ! fi t a

CHntea em geral - Tratamento pelas Ondas
Ultra-Curtas .

Consult6rio: Travessa -4 de Fevereiro - Prédio Peite,. I-- OPERA'COES NOS HOSPITAIS --

Dr. A. ODEBRECHT
Diretor, do Hospital Santa Catarina

C,om longa prática nos Hospitais da I<;uropa
ALTA CIRURGIA

Operações de bocio (papo) rins, vericula biliar
utero, etc.
Bisturi elétrico para ci·rurgia do cancer

Cirurgia da Tuberculose - PneumotllGrax artificial
Serviço es'pecializado em ortopedia. l\Ioderni.SRima
apa:(elhagem para .fraturas, recem-chegHda dos Esta�

Idos Unidos. __;_ Unica no Estado. -

f'DNSULTAS no Hospital: - dás 9 ás 11 e dás 5 ás I>
i1::t mm lM& �O!5 ;;�

--_....--=--- .._-_.....-""� ...........

h.EUCLIDES ARANHA FILHO
PAULINHO DE VARGAS VArrES
BRASIL RODRIGill:S BARBOSA

ALBERTO CESAR DIAS

Advogados
Pareceres sobre questões trabalhistas ? previdenCia
social. -- Recursos no Conselho Regional da Jus

tiça do Trabalho.
Edificio do Banco Nacional do Comercio, salas 27, 28
e 29. PORTO ALEGRE' •

________ 1I1!1I1!!__í!l!t§l_D!!I!i����1!ili:r.!\m��m�-v!.1'i,"'ii·__aa.

�j

CIRURGIãO DENTISTA
BLUMENAU _:_ RUA li de Novo ãSIi

Instalacao de Raio X
..:» .

PARA RADIOGRAFIA DENTARIA.�
li: DIAQNOSES A' DISPOSiÇÃO DOS
SIN'RS. MEDIC'""'S i � ·(Jlli'-.o.l1J'ISrrAS.

·E.
QjIRURGIÁO-DEt-ITISTA '-

Especialidade em Radiografias dentária:'! para q.u'll.

quer t xame médico

� Rua Uru.s9.u� s/_n Telefone 1 2 C 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.._

, 'A Diretoria do GREMIO I mo Cultura a partir de a-

ESPORTIVO OLIMPICO manhã.
convida seus associadns e I

.

.

os
.

do TEATRO �ARLOS"O traje será á rig?r paraGOMEs, para o baile a se senhoras e senhoritas e

realizar no próximo dia 251 branco, preto ou azul para
com inicio ás 20,3U horas" homens,
nos amplos salões do S. D.
M. CARLOs GOMEs,

"A· ,N .A.Ç.A O Bluuenaú, �2 de ,Maio' de 46

o PAL

•

I

I

surpreendeu o AtnDSO Pena pela contag(1D a

cuItou as oportunidades pa
ra a goleada verificada: 7

tentos '. contra 2.
CLUBE NAUTICO AMERICA Com a exibição de domin

,CoNCORRENCL4.· PARA ARRENDAMENTO DO BAR Uma rehabilitàçã-, surpre Não Se pode dizer que o
.

go, patenteado que a equi
....•.•. . .Acha-se aberta: a concorreneía para o arrenda- endente, que sua fraca exi- triunfo do esmeraldino do pe palmeirense vem pro
'mente do Bar do ·Clube Nautico América.

. I bíção, domíngn transato, mingo, foi motivado pela gredindo dia a dia no aper

".. . Os interessados deverão apresentar
.

propostas obteve domingo ultimo a e- inefíeíencía da equipe vísí feiçoamento de seus setores
até o fim deste mez em sobre-cartas lacradas. I quipe dó palmeiras, dispu, tante, nem devido ao mau principalmente ng ofensiva

·

....
, A diretoria reserva-se o direito de aceitar a pro, tando uma partida amistosa' estado da cancha. O mo- onde Augusto substituiu

posta que mais vantagens of erecer assim como re- com o Afonsó Pena de Join tivo da fraca exibiçã,o da Mereles e demonstrou que
cusaj- e anular a presenta c oncorreneía caso as propos viRe.. j equipe visitante, foi' justa- si alguem deve ocupar o co

tas apresentadas não consultem os i�téresses do Clúbe./ A.pres.entou-se .? alví-ve
..
r m,en�e devido á excelente a. mando do ataque, será ele

... BLUMENAU, '12 de MaIO de 1946 de com o seu conjunto mUI- tuaç�o da equipe esmeral- o de maior capacidade tec-
A D I R E T O. R I A

.'
.

.

I
to bem preparado, pois nem: dina., que deSartic.uI.OU

com

____---------------
.

.

�I o estado escorregadio do pletamente, apos 15 mínu- O B R I G A ç õ E S

_

.

gramado im;p-ediu que os tos de jogo, Q conjunto afon n E G U E R R A

O Palllleiras venceu "periquit�s" apre�entassem: sopenista, que, assím, Iu-
.

I
um padrão de Jogo com tor valentemente no sentido

· cateaoricamente .o . Atoolo bons recursos tecnícos; tra: de. coordenar��e, não conse
rios compram se, pagando os

t!J
.

. balhando todos Os seus· se guínd., todavia, limitando- melhores preçOs

P�Da, de Joioville, pelo tores em perfeita .harmo.ni�' se dai, ao jogo individual. RODOLFO - HO'OOL BOA

d ... o que lhes garantiu o dómí Por sua vez o Palmeiras, de VISTA - Telefone, 1164,
score e 7 x IM nío quasi completo do jogo,

I
posse dessa supremacia ini \:-'---;,-- --''--_

descie Os primeiros mínutos cial procurou e conseguiu
ã medida que se desenvolvia
o prelio' ap,erfeiçoai.·�se da Ampla sala e diversos
da vez mais em sua agres- quartos com camas.
sivídade ao lado de boa do 1_

.

'

se de tecníca o que lhes fa Rua 15 de Novembro 12.

Abrilhantará Q referido
)\'1€,sas a venda com ;; Sr. i baile, o ótimo jazz -PERU"

Manoel Pereira Jr ., na <Rác' de Joinvile" 0.,
. . .

EXCELENTE A EXIBIÇÇ DE 'ANTE·ONTEM DA
EQUIPE ALVI:VERDE

.

- A FORMAÇAo DA EQUI
PES • NOTAs

Escreveu F. T,

.
.

-
. -'. -

-

-

.

'. .

I·
.

....
' -

-

"_

. .: .

JRADIOS HCAVIGTOR
Os Campe.ões do

I CASA DU AME.BICANO S.· .

.A.
:

.

Rua 15 - 487 -

,

....
Blumenau· I

ATENÇÃQ
..

A TENÇÃ'
�

..--��v.�--'- �."

__Curso de Dansas__
O professor de dansas Affonso Lerche, comuni

ca aos interessados qUe dará inicio no proximo dia 4
de. Junho, ao novo

CURSO DEDANSAS

na séde da SOCIE:p'A:ÚE RECREATIVA E ESPOR
TIVA IPIRANGA, na Itoupava Seca, todas as terças e

quintas-feiras, das 20 as 22 horas.
·

As inscrições poderão ser feitas desde já com o

sr, Lerche, á rua São Paulo, 270.

�i","';'
. N. B. - Çor�el'ão onibus ás 19 e 22 horas.

NEM 'TODOS

Bonus e Recibos- compulsé-

ALUGA··SE

Artigos de Inverno

que; e1il Chicago, foratn
rec'entelénte examina
dos oVos conservados
há 16 anos nos 'frigori
ficos e, encontrados
ainda em perfeitas cón
dições ..

que, presentemente há
perto d 10.000 coan. '"

ças defeituosas em ca
da milhão e pessoas lla po

pulação inglesa.

que foi Isaac Ne�1on:
em 1672, o primeiro hó
mem que verificou que
se interpusenllos um

pdsma de vidro aos
raios sohu.'es estes se
dividirão em um arco
íris multicor.

-

Como
�

éra de domlnin publico, realisou-se no �
-

gramad., do Olimpico á Alameda Rio Branco, domãn

g.o. u1t�mo um am1sioso

...
encontro

..
de futebol entre

oIPalmeiras F C. e o Afonso' Pena F. C. da visínha CÍ-
dacle de JoinvilIe. .

·

Como já era de se esperar, no foi' possível os

dois bandos apresentarem um padrão técnico, devido
á .mau tem renante, O que houve apenas foi "bola
para frente e salve-se quem puder", Mas, a-pezar de ,

t�;do, os Palmeirenses dominaram qnasi que cornple- 1. que. os. ind�os 'consti;-'

•.•..•..·.ta.n.lent.e.. o.'. s.eu adv:rsa.ri.o.n..
Os 90

�111.·.nutos (�e jogo. NãOI.t.uem ....
:c

.. e.r.c:de 57%, da pO.--houve demonstraçoes de Jogo perigos., etc, I ptLlaça() total do Equa
::'. Do .Pàlrireiras, Nicado, ex-defensor do Olímpico -dór.,·· '.'

,

;fói o melhor homem em campo. Mostrou ser o melhor
ponta direita da cidade. Nã o pesso conceber como foi 2.

qUé�o Olímpico foi dispensar este ótimo elemento, pois
'o:n'leSlJ1o 1l1.11ito bem poder Ía substituid o "mascarado
do' Nandinho". ós demais estiveram no mesmo nivel,
séndo que, Teixerinha, não vcem jogando a contendo.
J?%a exclusivamente para si. Foi alvo de critica 'quan
do :trepou nas costas de um seu adversario demons
,trando assim, ser mn otimo cavalheiro. Tan�bel1l 05-

·

càr' foi a]vo. de elogios qu ando defendeu gois penaIts 3.

,
.:

. Do Afonso Pena, desta caram-se . Janjão, Nilo,
HQ; pela sua combatividade, schmidt apezar-de ter dei
'j{ado passar 7 bolas, fez o qUe poude. Os demais es-
tiveram; regulares.

.

·
.

Foi juiz da peleja, o sr. Arnaldo Silva. Falhou
Jffil.lentavelmente. Não teve autoridade para expulsar, 4.
: de campo o jogador do Pabneiras, Juca, quàndo este
àgrediu um seu adversario. Limitou-s� apenas a olhar
para o que estava acontecendo. Qemonslrou a,nda
nãÔ conhecer as regrar do futebol. Foi indeciso 'em
vil_rias penalidades. Fracass ou por completo. Não pos
sd conceber coino é que os dirigentes da L. B. D. per
mitem que um juiz nestns condições, atue· um jogo de
céda, responsabilidade. Se não houve maiores indden
tes,' foi devido o Palmeiras ir com o escore bem adiall 5.
tôrtt as decisões do arbitro, pois, tudo; lhesérafavora
ccúll as inicisões do arbitro, poi, tudo; .lhes éra favora
,'e!;'. ;: )'r'� '<:�JIF!

que o mais antigo in
-dicio do consumo de
sabão no mundo que
se tem é o fornecido pe
lo .:recente encontro de
rfi1a fábrica desse pro
diIto com vários peda
ços do mesmo sas rui
nas de Pompéia, a ci
dade romana soterrada
pelo Visuvio ;e .que os

priul.eÜ·os cristãos, le
vados a oInar os costu
mes omanos como vi·
cios pecamhiosos do
paganismo, considerá-·
vam o uso do sabão um
terrivel e escandaloso
"pecado mortal". ?

.'.'$�-.1:'.'" -.� .. f
6. que, recentemente, a

requerimento da "Uni
ted states Sugar' Corpo
ration", de Clewiston,
na Flórida, foram ex

portados da Argentina
para 'os Estados Una
dos setesta sapos das
espéCjies "Bufo P,era
cuemis Lutz" e "Bufo
Arenarlun Rerel": e

que. esses batráqtÍios"
utilizados na luta bio
lóg,ica contra cetos in
seto� que atacam os
canaviais, foram deda
rudos "atigos de guer�
1'a" para fins e priori"
dade no transpo�e
aéreo •.

A U T Ú M O 'y E' I S

DE SOTO
95 HP - 117" entre

l"--
-

DE SL4'V .

n _ _':'.\;,�lat de Luxe
DE Se. .......

El __ ._. de Luxe

115 HI __I" entre
ejxo�

.

DE SOTO De Lúxe
DE SOTO Custom

I
_,a.MINHOES

DE SOTO

Modelos de Caminhões
De SOTO adaptávei'3
para qualquer serviço

Tipos desde % at�

10 toneladas

CONCESSIONARIO:

RICARDO DEEKE
Blumenau - Rua Brusque
Cxa. P.• 119 •. Sta. Catarina

Laos
PARA VESTIDOS

Capas
Ú;E SEDA.. GAl\BADINE

Casacos
E MANTO'! MOS ULTIMOS M0DELOS

hem -como um comple11 cortimento clt

oferece & �,,<Z::X _

Casa �jlly Siewert
O MELHOR SORTIMENTO.

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS t

p'.:r
r,

.

- _-

�

;::i��-J;/�;-�;:t.��.$���:�.t�

VAREJO E
--�

A T Á C A D'O
.,

,'-

de 7
nica e inteligencia,

O JUIZ,

CREDITO MUTUO PREDIAL
P r o p r i e t a r i os: J. MOREIRA & CIA.

� Sorleíos Mensais - 4 e 18.

0'1·5'co's T' d· Ad' P,rêmio Maior C$ 6.250.00
.

"." oca- ISCOS" . (Or eons
_
\WI'f� 80NIFI�A�ºES --=---- roDQ r.oB Cr$ 1,09

sínalou os dois tentos do

Afonso Pena.
Os VALOREs

O quadro local não teve
falhas em snas linhas. I Apitou a partida o sr ,

�scar no a�co, manteve-se I Arnaldo f,Uva, cuja atuação
firme e praticou defesas ex, pode-se taxar de boa faltan

cele�tes, alem de' duas pe do-lhe apenas um pouco

�)ldad�s máximas '>lca, mais de energia, para repri
nao compreendeu mas mír o jogo perigoso,
Schramm lhe esteve supe
rior. Na linha media Emi
lio foi um grandps �stei�
eguido muito bem de Zic�
e Boía O ataque entendeu
se perfeitamente, e não fa
riamos justiça si destacas
emos alguem. Todos mere
cem as mesmas honras, por
sua excelente atuação. En
tretanto, Nicado, sa extre
ma direita, destacou·se co

mo artilheiro, pois foi autor
de 4 belíssimos tentos.

COZINHEIRA
Com bastante pratica, ofe

rece-se para trabalhar á
domicilio em ocasiões de

festas, tais comobatisados,
casamentos banquetes, etc.
Tratar a Alameda Rio
Branco, 38

A RENDA

A arrecadaçã., foi fraca,
devido ao mau tempo rei
nante, que assim levou ao

estádio da Alameda uma

diminuta assistencia ; 'Al

cançou a cifra de Cr$ .....
1. 696,00.
_-------.-.--.------

A CONSTITUJÇÃO DAs

EQUIPES

VENDE_SE
Apareâhamento \ da �n/

dustria de artefatos de pa
pelão.
Informações com Her

mann sachtleben ,

B_lumenau - Rua 15 de
Novembro, n? 41.As duas equipes atuaram

assim constituídas:
PAlMEIRAs: Oscar, Ju

ca e Slhralm; Doquinha
(Zico), Emilio e Boia; Ni
caeio, Teixeira, Augusto,
Jai� e Saulsínho.

AFoNsO PENA: scrmídt,
(Nelson), janjão e Nano;
Totinha (Costínha I) Egon
e Nilo; Costinha III, Edio,
Tonico, eno e Zezinho
(Arcy) . VENDE�sE

Um terreno sito a Rua
OS TENTOS Victor Konder com 60 me-

',tros de frente 51 metros
Os tentos foram consigna de fundo.

dos por; Teixeira, Augusto I
Preço de ocasião.

Nicado (4) e Saulzinho, pe Informações nesta Reda-
lo Palmeiras e Tonico as- ção.

Gerente
PRECIsA-sE de uma pessoa competente para

exer�er as funções de gerente de firma Comercial e se

ja perito em Contabilidade.
Os intere�sadO's dever 8,0 dirigir-se ás

Lojas E, BUETTNER & elA., DE BRUSQUE

AVISO
I'elo pr-esente dá-se ci encia ao publico em geral

que fica proibido o exercicio da caça nos terrenos de
noSsa propriedade, situados nó . lugar Alto·Garcia,
municipio de Blum-enau sob as penas preyistas nO' CÓ
digo de Caça, (

RIO DO SUL, 16 DE l\fAIO Im 1-146

INDUSTRIA E COMERCIo DE MADEIRAS s, A.
LEOPOLDO ZARLING _. Diretor

Colégio ParthenOD
r._ OFICIALIZADO .

ítua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.19Z - CuriUb�
Diretor: - Dr. Luiz Anibal Calderarl
Internato - Semi-Externato e Externato

CURSOS - Primário, Pré-Ginasial - Ginasial e Cien.
tüico - Exame de admissão em Ijezemebro e fevereiro.
�- Aulas DIURNAS e NOTURNAS -

- Pecam Dl'Qlped:P""

B ��·8· g a I oW"
Vende..se um, consrruido ba seis anos, de oom mateda! com

10 comoo05. Em· sc:parado ll1llil casinha de madeira para Empregado 011

Garage, por Cr$ 160.000,00. Negócio seno.

In1ormaç(íes: com OITO WILLE,
Rua 15 de Novembro, 366 (Confeitaria Socher)

J
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-- 'MM '�::,,=3(L,,=-=� tampadas Elétricas de 220 e 240 Volts
LU1\11 ,_ IA 25 - 40 - 60 - 75 - 100 Watts.

RAMOS ELEMENTARES S. A.
Séde.Soeial ; Av. Almirante Barroso nO 81 - RIO Venda por atacado e á varejo.I Agente no Estado de Sta. Catarínar Importadora Mercantil Limitada

I J O Ã O P O Blumenau - Rua 15 de Novv N° 146,1

III
'

... R T O
Caixa Postal, 171 End. Tel. Importadora

:.__----------------- ------------------- Rua 15 de Novembro, 1371 Telefone - 1054
FOGO TRANSPORTEci - ACIDENTES

Responsabilidade ci-u Omnl bus E F L d ses_ r;ranseuntes e Trans�rt��!! .... cm mpr. orça e Dl e . atarina .A
VENDA DE AÇÕES ORDINARIA�

C:UNKA bt�P�.C�)'
€10RAÇ;�@ - PW,-,MÃO - FíGADO - .INTESTINf1;;!
R:!NS -- RBm�iATiSlliO -- DIATEru"üA __:_ RAIOS ;r.

rLE'I1lDCARDIOGHAFIA ---
Co-nsilltório e Bcsideneia:

lBJJl\ R01\! IlETIRO, 12 - Fone, 1:l'5�
í�«}!''[��trr� G<'�ili fi :tili 1 t tii {!.���� 8 �0 � bo'1l"��- .-� com o Sr. O. R. F.

Prccépio 'I'elles e sra , Antónia Telles, comunicam aos seus paren
rentes e pessoas de suas rd<;ções e amisade, o contrnto de casamento de
sua fHha filARiA DA GLOR!A, com o 1",1'. JOSE' M. MAFI�A.

BLU)YfENAU, 18 DE MAIO DE 19r16.

�iAmA DA GLORIA TELLEs

JOSE' l'I'I. MAFRA
Apresentam-se noivos

BlLUMENAU --- Rua íi1 � Novembro nO 1.236 --- BLUMENAU

Faz todas 8S operações âe �ontos - Empréstimos - Cambio - Cus
tódía - Cobranças - Dep�ft� - Ordens de Pagamento - Carteira d�

Crédito Agrtcola e iFl.G\1!1lt:rial - Carteira de Financiamento. ,

Agen.cias em todas as Çaviiids dos Estados e prinzípais p:ra�as do pafu

CORRESPONDENTES NO EXTERIOR

Adubos Ouimicos
CALCIO - NITRo - FOSFATOS

Os fer'lilib!antes mais co-mpletos, cíentí
fícamente dosados, para toda sas cultu
ras e todos os solos.

. FQ'RMULAS COMPoSTAs

Exatamente compensadas, de acnrdb
com as exig'encías nutritivas e ciclo vege
tativo de cada planta. Composições cer

tas e comprovadas em culturas exprímen
tais, com Idicações próprias para o- cultí
vo de cana, café, arroz, batata, legumes,
hortaliças, pomares, jardins, etc.

FERTJLIZAN'rEs sIMPLES

superfosfato cálcío-potássicos, de solubí
lidade adeçuada, na forma mais favora
vel á asstmãlacão e crescimento intensivo
dos vegetais, desde sementes mais delica
das. mudas de replantio, f'lôres em geral
até as plantas adúltas ,

A adubacão com os fertilizantes de natu
reza quimico-organica, propor-ciona o eu

riquecímento das colheitas em produção
e qualidade.

.

,1
Fornecimento imediato em sa
cos de 60 kgs ,

Peçam folhetos explicativos e re

comendatívos á

ATENÇAO
VENDE-sE uma casa' de material construída em

1938, á Rua Amazonas, em frente 'I'iefensce, por Cr$
65.000,OO� - Informações pelo Telefone 1 O 4 O

CAPITAL VENDE-sE i
\ 1 piano de marca alemã,

Necessita-se urgente só- em perfeito estado. Preço
cio com Cr$ 50.000,00, ne- de ocasião.

I goCÍo sério
transporte.

para o ramo Informações na gerenciá
desta folha.

ii Infirmações com ° pro-·
----------------�-- príetarto do Bar Blume-

Dnt#lJ��l@f�i��i�W�S �I d�lj�{i�tU riU

Rio, 21 (Ag, Nac.) - O

ministro da Guerra, basea- i classe a ser convocada pa
do no parágrafo unico do ra a prestação inicial do

artigo 7, do decreto-lei n? serviço mil�tar em 1946.

7.343, de 26 de fevereiro de 47, residentes nos muníci-
1945, declarou que são dis- pios cujas industrias ex

pensados de convocação os tratívaj, são consideradas
cidadãos brasileiros . da l de interesse. militar.

Orgão dos "DIA'RIOS ASSOCIADOS"

ANO III - CAIXA POsTAL NUMERO 682

Sta.Catarina - Blumenau. 22 de Maio de 19:!6

A PRoPOsITO DA DERRUBADA DAs MATAs DESTA
CIDADE

As qundrinhus publicadas,
Dia quatro, em a "A Nação"

sabotagem? Não foi, não;
De hon , erros de, revisão.

Sabotagem? Não foi, s50;
Como afirmaram ao Armando;
o revisor, fatigado,
Trahallwyu coehilcndo .

Uma nuvem d'anofelinos,
Lá, da Vólta do Capim,
Felicitou, pejo falo,
Nosso amigo T'omelin .

Mas, o leitor Indulgente,
Bem reléva tul senão;
Tendo em vista a boa vontade
Do pessoal da -A Nação".

Esquecendo este incidente,
Na imprensa, tão banal,
Vamos entrar llO assunto
Que é a coisa mais principal.

O ameno Jardím Público
Vendo, o Morro do Aipi:D;,
Redusido a uma coivarn
Bradou, triste: ni de mi:n

E pondo as barbas de molho,
Ante o morro devastado,
suplicou á Prefeitura
Que o livrasse do machado.

Na margem da Viu férrea, .

Muito ri O Morro Pelado,
Tendo e invista o tal proverbio :
- lU-se o rôIo dos esf nraparlos.

PACIFICO ARl\ttANDo GUERRA

Co. U.

Para os fins previst os no parágrafo} 30, art", 90
dos Estatutos desta Socieda de, leva-se ao conheciment
o dos interessados que est ão á venda H (quatorze)
ações ordinárias nominativas, pertencentes a diversos,
ao preço de Cr$ 1.500,00 - (Um mil e quinhentos
cruzeiros), cada uma, fican do fixado o prazo de 15

(qunze) dias afim de que os atuais acionistas optar
pela sua aquisição. ..--�

Findo esse prazo fic carão as aludidas ações li
beradas para alienação á pcssôas estranhas á socie
dade.

Blumenau, 21 de 1\'[a io de 1946.
DIRETORIA DA "FORÇALUZ".

d �i � A
II nauenae ,

e J�i; f-!3;UO -----il!ll �1Il! d �,i PROCUHA-SE
Dois OU tres mesínos pa

ra
. aprendizes de Mecanico,

em fabrica de Metalurgica.
Informações '1 Rua 15 -

N° 1425.

PA R A F E R I DAS;'
E C Z E MAS.'

INfLAMACO �)("ICOCE.IRAS,
F R I E l R AS' '� ..

�2_�L!i.H AS, E TC. JF

ENCARREGA,SE DE TODO O SERVIÇO· JUNTO A PUALQURR DEPAR.
rrAMENTO PURLICO CIVIL, El.NCARIO E COMERCIAL NÓ mo DE JA
NEmo, SAO PAULO, POR'.fO AI,EGRE E FLORIANOPOLIS.

.

-

Titulos Decloratórios e NaturalÍzaçõ�s o assistência aos processos já enca-

mi.:nhndos; - Escritório: Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - Sala 4. '

Canta Postal ••195 - Telefone L409 -'- End. TeL: INTER -

FLORIANOPOLIS -.- SANTA CATARINA

eom

I� .

o sr . Oscar' Ruedíger NU N 01=1 EXISTIU IGURL

LI PICO,

n
lENÇO, GUARANI e PAL EIRAS

•

I Ini
II

I
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