
I LC1Ulrc3, 23 (Untted) - os jornais qUe isso seria
'A i:Hi'ssib2hlade dos Esta-

I
"uma' grande rersponsabi-
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pr{)r:�h�l'.'''J', acresceu- eH,';" nHl.O�). r, ievan arem-se lidade osta
I it
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;�a .i",:":��r�>.),,,'a da O.N,U., . _

p sobre a orga-
tanc o ique a s. uaçao

mzaçao logo na sua pri.
vai ngruvando-se de convocada para setembro, i
modo <'. constítutr um .1": r:nc::;b,-, dos tratad,as de' meira reunião ordinária, O
verdadeiro panico a eS- prz t,rc��::�' a atenção do "Dailp Herald" friza á res-

gabinete 'ix:·itanicO'. Frizam \

't 'd d dosper o a necessx a e
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- Um porta-voz de .>:;mi-· dacu.cs americanas nara a cidade na recomendação
í,�,;,:. ; O GOVEUNO AInERICA-·. .
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NO QUER EVITAR I
te

para.a
alestina ;'�::da-; DümiS.Ski(l de cem ii.liI ju- 'urgente da citada medida.
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� � iS ii:);;; �ll _ �_] � !, '-'<1 � ,) � MINEIROS
narcou u a reusla:o,� e" i-m.esmo porta voz diz que te regeitará () convite an-

II.
oergêncía para amanhã, a- Aruní Bey Abaul' Sadp acu- glo-amertcano para apre-

� jpli !rll i1'j ft �:tl § 6 �iF _,

M :iF� ��\. '! 'li ''6ashngton, 2;. (Ut�ed)
-

-----.--------�------,-.", s��:� �\::;:lt:{)��Srec��
�, Em vista de continuar o decréscím-, da 1}l'nÓl�3G (h t�i�? nesta zona ;:s a::r:;��:�c���t�:!�P�� Os
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I sôbreavisamog os nossos dl,tl"tc, f'reguezcs, ""C, "",oi a 90 �:��:j:r:ee,.1!':;"n:.: gr�: Iacse5 �)b iia vH: f. c* d L1ANO LANGSNER

fI dias, estaremos sujeitos á contingência de declinar do nosso �;'o;:'-h;Q de dis-
ve dos mineiros, marcada

I ROMPIDA A LINHA COM UNISTA DE SZ.EPINE!á.2 Rio, 23 (Meridional) -

�l' para meia noite de sábado, I Informa um matutino cue
f próximo. Lewis é o presí-] --_.'--�--.--_-.---:'<: Nankíng, 23 (United)

J

a Justiça está decidídamen-
. 'j tríbuícão e entrega de ]cit� e manteiga na cidade.

Qeitte do Siindlcato dos ('A NACIONALIZAÇl,.o DOS li. chegada de h'Cn"s ;:t- te resolvida a promover a

�I "'P, R T G {) T
.. t" 'I'rabalhadores nas Minas, SERVIÇOS POR- cícnalkstas a C�a�º'-Chc:, g 'extradição de Maxímllianot'-' li S I N IA ...' - � � TU �RIO'"� filiado á Federação Ame- �..,;:) eap'bl da l\Ia!<dchE·á�) _8.' Lang:mer, que encontra'se

�,.,.'==.'�r=""��.m:.?'1O'i'C:','J1é'=-'E";:!;,�-"'''''.,::;,,,=,:c,,.!.''":;';'�;[�;';'ili.-�"': l�;:'::2""'=-"':" 4."'.-........",""'"' ...
rlcana do Trabalro. Rio, 23 (Meridim:ul) presenta um av:mço de 1;0 preso, sem culpa .forma, nam

Falando á imprens<'., "} mi- mHhas nas ul.t:mas viu" e Penitencáría do Estado do
�tistro inter!no da 1; :&ção, !{!.wJxo horas, i Rio, Adianta (lUe o presie

I
AI I�uiz Vieira, dellaror: ':\ue o Após romper a l�º}n '.')-' dente da Ol'dem dos Advos

a· S' �V: .s'�ç..a o':· estudo d>o projéto .'
'�. na- muutsta de szcp1nk�y, ,;3' gados do Brasil levará o

.'. Z1'1/J B.,�. '. I cionaI! z.�ção
.

?OS..�.-
.. ".":�''''. iço.,

3 nacionaHstas pal'tknm ,;� caso aO Conselho dessa ins-
.

�til "1l'i! portllanOii, esta aft:f,'o:J i.'.!C}. .

trem e apodenu'a�j-se ,,('� tituição de classe, afim de
_n./{jnistérÍo do Trab::-n�o. CI:'Ullg-�Ching, :35 mUh<!:>; ,�'2 c:ue (} acusado seja def2n-

-----� ;;:UJI;f APELO PARA A ORGANIZAÇAO D'.:.\. CRUZADA colar não' chega a cobrir 50 Acrescent.ou, o sr. :Luiz Chang Crung e �aí 11Plr, :Cê- (Hdo muna proclamação 0-
IRA' AO PLENARIO O I -- CrV:!CA CO:L\TTRA O ANALFAEETISl\10 mil metros quadrados ou Vill'ra que a pre�u:fação. nim sôbre a capital l'vlL',':,� fici.al dos advogados brasi,

PRúJETO DA CONS- I 'seja um pouco mais; su- llO momento é a nr.clona- chu. leiros,.R· °3 ("�
. '" l' li"" 'lh� I l' � d d'

. � ,

TUIÇÃO I
:0, "" j',:'2�'!(IWna) - l'.alS (le Cinco mI oes -

lzaça� as ocas, lS�o e, .0
Falando ii: imprensa, o de· de crianç:::s frequentam as perfíde do território de emprego de brasileir·üs nes-

']'" '23 ".'" N) O ,..�·�,,-1- n"J·.�'<J TI'I�.,.no a "'''''ol''s e <! 11088a a're� es Goiaz'" "'aS ativl'da.des. �"",..,e:'9"";""��.·"�!I"l "."'\>;"":'.,,10, t'_"i.g'. 1 ac. - 1"...,«.,," D, 05 --l) � .•v� <. "':::- .... c. '. ou �, �
• ". '" • il-:;.'';;;;�f��!j i�\'l�lil'�..'F,1 :'I

senador Alfredo Neves, pélüu no sentido de qUê or-
.----�...-._.';e_

p'-'rtencÉnte á jJ.ancada flu- gDnize-se a crt<zada cívka
rdnense do PSD, esteve em contra o analfabet:smo, a"!
"oni'

. ,
"",.. crescentando: - I� .ereUCla com o 11'ÜIlIS-

tro da Justiça, tendo deda-
- "Estamos entre o pl'e-,

[ado em seguida aos jOl'- dpido e a s�dva�ão, !lois I
!1tdistas, que O abordaram, contamos com 60 porcento:
que, dentro de poucos rli8S- de aH.alfabetos no país. I
I} nrojéto da CORstituie[..Q -------- -- --

st::i"á submetido ao ple;lá-' sua promu1gação seja fe:
do sendo j)l'oyavel que a I ta .:m 14 de julho próximo,

Rio, 23 (Meridional) sr. Rolando :3'brsino, min!s
I Corresponriência especial tro da Agriduitura daque�
í de Buenos .\ires para um]e pais, respondendo á per·,

.

...,..
! vespertino, informa que o' gunta sobre os compromisc

_______________________ 1 sos. do suprimento dO' tri-

I go ao 13rasll, dedarou que

.. t
! "são falsas as noticias vei-

rfJ� oS I' cu:J�dag de

..

q

..

�e não mais
ilIBa " W V SerIam cumprIdos os com- Prefeito M\Jf �dpal de BIumeuau, b'1ver §i�o lu,m���

� � r-:';" rril � .. ." .. � 1 promissos arnumid.os pelo
11.<1 ",4 � -lb,� fi,. .., g

j
seu

go".'e.m.o.... antecessor no da uma u.c':H�\ i��ã 3 de
que refere-se ao suprimen"o UDER DO PARTIDO COMUNIsTA N.�O PODERA' daele inrliY:dual e a demo-

"
to do trigo", frizando: _ ... IIi\!.. •

R""uER'l'ER ,,', FTLEI""-' DO emJJ10ra. !'ide �;I"�;�§t;u:� llustOi mQti'f"'U§. comi) ê do co·- � �.' , '.� i:j 'i ' "".'1.t) �. EXERCITO -- cInda professada pelo po. i "Em ma�o embarcaremos .ii

Vo brasi'ei;:(l. Por outro Ia-
I
H mil toneladas de trigo, h

.

Rio, 2� (lHeridi,on�l) -I �e. 1!}36 e c?_ndenado pelo do, todo.') os anos presta,; em junho seguirão mais 50
n etlmento i"{'11'r.;'Hc�� submeter;; á Ir�fe['id:l

Como e do connee'mento! lnbunal de :::iegunmça Na- .

t 1.. -

'1
-bI' 't� I

' 1, I Ti'"
' ' nws JU� a Homenagem a

I
InI e nos Inêses seguintespu ICO, o ex-capl·ao. JUIZ li ClGlla. �'Ol muda eonrlena- >'

1 d'd ' a ApI"OV9\lf'ã� ig;;j8 prelf"o� do Leite �t). Pl'odutor e aDCarlos Prestes so1i«:;,tou a do por mais d� trinta anos

memOrH\ aos eamara as
I
enVI areI 01'l mt�!ores esfor-, � =:

. �ue tomharam no cumpri·l ços no .sentido. de qUe en-reversão ao exerrito. A co- como mIÍQr intelectual do I �.s.3.... ;\ A

me.nto dO.;·-.�,5eus deveres nalvie-.se q.uautidade igual O" "",�n;U(lh,tt.�r� '.-'H,·�rOI estei enti'adh:asem Va2:�r ne�iemei.missão de reyersão' de ofi- ass�:ss'uio de Elza CapeIo t f t
--

d 29 d
... -:!i: '""

nor e a,.9,\l!ca e e se- malor, :mensalmente p nog-elalS an:istiados ,opinou C'·· tc'm'bI'o, "'.;'.. ;m,�s n.ue foram '. "'o ass"".�.'·.·era�. '�ue ess�e -e' o
O.omn. Atualmente e se- �, " ,-- - '-f o....:. .... A D1f!dida· tr. Hle evit�r exftt�l'�ã'ij,g;íi de $;a!'áte� pUTa-c.ontrariamente com os se, crehírio dn p.C.B, Dj-"er- d 11

.

d' I __�""""_'�',.....______ r '3'
.

u � ,�sses que i o]e ese]am re- .....
guilltes fundameni1:oSo: S!ls razões l'epelem a jul- verter áA 1'ileitéis da nossa, ciente e ineapaz de qual- m.ente P1)Uticifi de cer.tcs elemente� aue. abus30d.a

..

do;'0 autor de'3te requeri. gar con,-eniente (I rretol'no corporaçiio., Razões profis-; quer atividade util como
... ,

mentu, Luiz Carlo��. Pre�-., do l'e:1uerente c_orno fiel ao siona:s Prestes passou oficial, tallto mais que os d b dtes, atualmente senador d<L1 exerclÍo, As razües mostram 'muitos Hl1r,s fóra das ati. mais variados assuntos da
nome uO P&V�, exet'cem Ol:.inr t'S.:i eX��l§aS plir:.l _ca

Republica, é c

p.rindIJal'l que o exen:!!to vem mani- vidades militares e já está profissão l!reccram de com-
l'e�ponsavel pelo levante restando-se, pOi" atos e pu- 'i! te pIe -d d'

'..

f d vircuar a jU.-:t.a compen5a�.'ão ��!1) .. U2b{R.r (lia �1��S'e !]t"o�
.

' I 080 para rever r aos as- I
Xl a e,

.

em [ice· Os en� _ iii.
•

I!!.-
comunista irl"ompido nesta 1-�vra, contra a ideologia �untos P--Dl""s'ona' E' d . sinamentos da ulf
capital e no norte do paí:s 1 comunista como perigosa á :upor, P�l't��t�, q,:� o se:! ra, Razões patriót�r;a: guer dut. l"a - O c&�E�no li e airada se �i;eDr "a;:r fgoe 4��
em 193;3. Por eSSe motivo \ c:rdem publica aos no�sos reingresso no exereit0 será

I
Outro ,argumento indet;trn�

foi prl"SO t;ro. fi de março: habih.sy á família, á liber- h\eQnl>eniente por ine-fi� (Cond,ue na u1thna pga;) ��'fe, turai�""

r..

Rio, 23 üH:::ridional)
- Um matutino publi
ca un1él manchete a ...

centuaudo q ne "só o

fuzilamento dos explo
radure., resolverá o ca5S�3 de gêneros,

e

Ll1

:.t

(�!�Luh é possivelfazer de estavd
A Q'LlE�T,"':.O DOS TRATADOS DE PAZ PREOCUPA

o GABINETE BRITANICO-
dor chegarem a um acôr-' no próximo mus e salienta

1"
da poder-se-á fazer de es

'ddo aobnr as questões fun-; a urgência da concordae- tával sem a cooperação e

damentaís na sua reunião � cia soviética, pois, diz, na ..

i de acôrdo com Moscou",

1.:.II.1f
Ad

EJM�
o Palestina.caso

e

.. )

'.

Rec1fe, 23 (Meridional) �_.,.' Dutra, pará assistir u bpe.
O miníslro da AgrkuH« "é1, ração de minha fiBw, qllC
sr. Neto Campelo, que ··;"1- já está melhor". ·Apro":lei_;�

: contra-se aqui 11a V[F:.qS . lei o ensejo, adiantou n

dias, regressaria hoje ,:0 ministro, para visitar as
_

!lio pejo "Cousiel:üic :;", 'instal::lções do Ministério da
'conforme esperava,se, 1;',[lS I Agricultura neste Es1.tHl0,

some�!e mmmhã 0. fará J;c-;.!·tendo visHaík� o Hort� FIõ.;.
lo aV!ao da cmTelra. . ..

1- [\- restaI de Saltmho, ü -'�pren
lando-nos sohce Os ataqr:es dizado Agrico1a de Barrei,
de que foi Vitil1'1Jl na Assem ros e eXtendido a minha
bléia Constituinte por _ par- vi: \(em ao IÔo Francisco,
te de elementos pessed1s- reu'nrmando o meu inferes-

;;-.]\,-7 .�,::?i3 tas, d�eclarou: se pelos prohlemas (lo nor-

,p "Nuo percebo-me dos [l- deste", Concluindo, disse
taques de que fui vitima qtÍe não pode-se deixar de

i �1'-' por parte de el,'n:én�f)s pe�:, aproveitaI' as tcnus ferieis
�. � �� sedistas na AssemhJó!a, por daquela zona, cujas obras

dois moUvos: porque ni:io nunCa estiveram fora daS
desejo pessoal �o Ime:i:- sou politico e estou rlqüi minhas cogitações",
dente peron". por ordem do presidente

Telefones: 1092 .. 13 91 Caixa Postal, 3\3

---- .-------------- _ _.,.;........-
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i o QUE I:"JFORMOU o NO VO :MINISTRO DA AGRI-
CULTURA DAQUE LE PAIS VISINHO --'

Ind. e

!to
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PAGINA j

do GREMIO J.\tle-sas a venda com o Sr.\f--::-----'----------�--------------------- ----
I Manoel Pereira Jr na

o

Ra
OLliVIPICU dio Cultura, a partir' de

I arnannãconvida seus associados e I.· O traje será á rigor para
Os do TEATRO CARLOS senhoras e senhoritas e

GoMEs, para o baile a se branco, preto ou azul para
realizar no próximo dia 25 homens.

.

COIU Inicio ús 20,30 horas, I Abrilhantará o referido
nos amplos salões do S. D.

-

baile; o ótimo jazz -PERU"
M. CARLOs. GOJ.\lIEs. 1 de Joínvile".

SABADO às 8 horas e DOMINGO às 2 horas
Escola Teco.ica de COinercio

RemiogtoD do �araDáROBEPT YOUNQ � LARATr�E DAY e os "grandés
garotos": WILLIAM �EVERN e .MARGARET O'BRIEN (EX-FACULDADE DE_ COMERCIO DO PARANA')00

FISCALISADA
o
PELO.

o
GOVERNO FEDERAL-

Rua Comendador Araújo nO 176 - FOlie, 1192 - Curitibs
Diretor: Dr. I"lLz Anibal Calderart

o

INTERNATQ- SEMIE;XTERNATO e EXTERNATO
CURSOS: Admíssão - Guarda�Livros - Auxiliar de

o -Admiaístraçãr, - Datilografia e ES�ênografia
Aulas DIUHNAS e NOTURNAS, para ambos os sexcl
A�Ia.8

.

avulsas de Datilografia e Estenografia
---:-- Peçam n.toaD.�OII

.

'���.:.-:';_;;"
-

CLUBE NAUTICO AMERICA

-coNCORRENCIA PARA ARRENDAMENTO DO BAP

Acha-se aberta a concorrencía para o arrenda-

mento do Bar do Clube Nautico América.

00 Os interessados deverão apresentar propostas
até o fim deste mez em sobre-cartas lacradas.

:- , , • , . A. diretoria reserva-se o direito de aceitar a pro
posta que mais vantagens.oferecer assim como re

·0

cusa- e anular a presente concorrencia caso as propos
las apresentadas não consultem os interesses do Clube.

BLUMENAU,'12 de Maio de 1946

A DIRETORIA!
--_._-�---�---- --:--�---------

DINE BUSe

em

"Sublime Alvorada"
o filme que deve ser' visto por todos!
'O'fi+ri1e qué deve cer mostrado ás gerações vindo uras!
O filme que é um grito contra todas as guerrasl
O filme de .sub1i_me simplicidade e

: grandezal, .•

Acõi:Tip Compl Naçíonal e desenho alem de
o

ul11_'jorual americano.

Domingo.:maís'a continuação da Sêrie: �

o NOVO ROBINSON CRUSOE9
com Mala, Buck e Rex

Platea 4,ÓO - 1)2 e militares 3;00 - Balcão 300
1/2 e militares 2,DO - Domingo as 2: Menores e
militares o Cr$ 2,00 (trocado) .Inclusive Imposto
DOMINGO, as 4,30 e 8 horae

Eles, .. os maiorais da alegria e dó riso". ,

-,
,-_,

.

,,0· GORDO
Stan Laurel

E· O MAGRO"
Oliver Hardy

.:- "A BOMBA".· ,.

A verdadeira "atomica" qu�destruirá tudas as tristP�asl
Uma autentica fabrica de gargalhadas!·
A comeàia das

o

comedias! - Gargalhadas ã mais
não poderl

. -
.

Acomp. CompI Nac. - TAPETE MAOICO(colorido)·
e jornal americano.

o. I
Platea 400 - meia e milHares 3,00 - Balcão 3,eo

meia e militares 2,00 - A noite: Plateia nu-mera·
da Cr$ 5,00 (I�élusive impostiJ)

ATENÇ��O A TENÇÃ

Congregação Mariana
.

ImacuJada Conceição
Eíetu _ ti se domingo pro 1, Bibliotecrrio

ximo passado, 19 do Iluen-: Mueller
te, em s ia séde à Pu:! 15 Mestre dos Novic0S'-
de Novemb:n, a eleição da João Mosimsnn Fiscaes da
nova di.retoria que regerá I Sede - Pedro werner, Ma
o� desti�os da Congrega, noe! Bento da Silva, Lutz
çao M�rloana de Blumenau, Pradi e Jose da Silva
no peno�o de 1� d� maio A noite do mesmo dia
deste. ate 19 de maio do realizou-se na Igreja Ma
ano VIndouro triz a fosse do Presidente
Apurados os votos para eleito, Sr. Geneslo

,
Cami

os diversos cargos a serem nha.
tom dos, cens'atou-se as
sim dlstribuidc S: Aos esforçados aposte

los da Congregação .Maria
Presidente Genésio Ca- na de Bluménau, os nos-

rninhã sos mais stuceros votos
1 Assistente • Ricardo pelo bom sucesso 110 de-

Buerger sernpenho de sua missão
2. dito - Mario Saca I e otima escolha de seus

�. Sec:e�ario . Mauro, dirigentes, que, - todos I)

LUIz Kreibick esperamos - estão a al-
2. dtto - Orlando Ber- ! tura de seu encarao e de-

toli I sernpenhã-Io-ão co�n ames
1. Tesoureiro - .Bertoldo mo e nobre Ú. otarnento

Coelho ! que demcnstraram os que
2 dito Heitor 1\1 ueller agora dele se ap rtam.

Artur

�-�
•..,r

REALMEl"�T:t1 í NutrU ti $ iOllOO�ilt!iJa:1l €Iftíjlli i!lf.
"a ao OCI!il!;!;,�r!-O ecfml(jl.l!l:d&il (JlI- elG2Gifil:�j}

ltl!!rtUláriQ! l �'t>AI nutrição. Nutd! 1I1lf.:l4:(lJ.tm fJilI
c(lJ3l1141a, �esti!uf:lG)dC}. ,,�dED. n.. fCJc�� 11 a �(;�iiJ,
Oreç.. , 110:5 iI:.lc!:.Í0�te$ elementee de i!1.lõi �<l",m:s;�
ç5.o, Nutri! � tli!!'1 �"'!:J.f.:r�;CO re�til!;!;[&�Q.i (ll: tI!:ur'
wls.mo das pt8t�' "nfrf,queddM,
a�'í!ltOfll « eMmi!g,� �t!a couvales-
C!'l!ll'"'liIIa, NIi.!trU I Ii::li !lI'!!mêl dicâ,,;h_ \ � ",.

f!z' 1;:, �
�

>@
'II>

Diretor do Hospital Santa Catarina
Com longa prática nos Hospitais da Europa

..
_. A L T A C IR U R (TI A

00

o Operações de bacio (papo) rins, verícula
"

bilíar
o

utern, etc.
.. �istU1;i elétrico para cirurgia do eaneer
Cirurgia da Tuberculose - Pneumothorax artificial.

Serviço especializado em ortopedia. :Moderníssima
aparelhagem para fraturas, recém-chegada dos Esta
dos Unidos. - Unica no Estado. -
r.ONSULTAS no Hospital: - dás 9ásJ:l e dãsã áa.ã".

Maltema, Comercio e Industria S. A.
SÃO PAULO

Distribuidora para todo o Brasil dos afamados ,..,ro
- 'dutos concentrados vegetal �'ROSICLE:d" de rabrí
cação da Companhia Progresso Naciom..l "Indústría
Brasileira de Bebidas c Conexos" 3ão Paulo.

R Conçenírado V�getal r·r.Rosicler" â base de TO
MA:TE-SALSÃO-ESPINAFRE.

() Misturas para sopas
o

".Rosícler' á {lase de
AVEIA-LENTILHA-ERVILHA-SOJA - FEiJ.\O
BRANCO - FEIJÃO MULATINHO.

S Keitchup "RosicIer" em dois -tipns:· PICANTE
e DOCE.

I Extrato de MaIte "l\IALTEMA PURO" e Exf.l:a
to "l\íAI..TEMA" com Espinafre e Tomate.

C . Fal'Ínha de trigO maItado "l\IAL'l'EMA".
L VIC-MALTEl\iA: Nutritivo e delicíor.o ..:.- com

leite quente ou gelado.
E CHOlVlALT MALTEMA: pode ser llsadu COlllO

sobremesa""":' no prepnro de docf'g ? s.orv1?tes•.
dissolvido no leite quente, frio ou gplauo.. ..

, R FOSFO MALTEl\JA: Esta -fariiiha: é UJ1l' a�i·
mento perfeito e completo

o

para- làctente<:l. bl�
bés. crianças. pel!S9as <iébeig· e con\"alescente.,,···
Rica em fosfato e sais

.0. o
•

um poderoso au;;riliar da nutriçã_o�
,

nistribuidor auforisado para as· seguintes pra<:R51:.c:.....·
Blumel1au " Ibir31ID[; .. Rio

o

do Sul
o.

Gaspái ' Brnsqllé
Itajaí - Tijucas: _o� Sr. Walter ··W B>ern�.·, - }o'�ne.
1 1 9 3 - Caixa Po&tal, 35- Bhlmeilitii .:....

-

Estado
de Santa Catarina.

. o

ai

defato�

�llcurSij iHi iei de Economia
PqElarDR. Z I

Rio, - O promotor So
ares Menteiro, 19a. Vara
Criminal, denunciou onten
como incurso na Lei d
Economia Popular, o cor

reter de imoveis Oswa Id
Perligeiro, -fúeso em iragla
te quando exigia "luvas
do caudldato ao alugue! d
50 pavimento do edificio
Rio", á avenida Almiran
e Barroso 11 o 2.

CIRURGlliO DENTISTA

BLUMENAU - RUA 15 de NOVe 595

Instalacao de
..:»

PARA RADIOGRAFIA DENTARfA8
E D.L-\GNOSES A' DISPOSJÇAO DOS
SlNRcl. ltíEDIC'""8 i , !JlF"-TT'iS'r..:-\S.

"to�o

VENDE-sE

o

o seu Radio está tal�ltilndo? l

Levo o imedi? t,;UDgote si ó f j c i fi a
PEÇA ESTE L!VnO ! ...

';:Ii��;cc,;,,��-{,I DOENCA5 DO GADO .

1:1 E W-ltDIOS

;

RADIO,. DL

Eqllipauento moderno de alta precisão. técníco

formado e diplomádo em São Paulo

m� ;.��i:���l: ����::�'!'�f�1Sr��t�r
c

��.oo
Ci.l'i.\Srlll·,lIi:Y' lIIU'II.HIU' i_i!:"
r, PolI.t, H _ JA!iO�t(A{;,".l -E S.P.d

-------_-- -.- .. ,

1 piano de mai'ca alemã,
em perfeito estado. Preço
de ocasião.

Informações na g'ereneia
desta folha.

PRECIsA-SE de uma pessoa competente para: --.------------

:l51�\ eS10' ç

exer�er as funções de gerente de firma Comercial e se- '"

Órgão dos
;i;Diál'Íüs Associados"

. ja perito em -Contabilidade. Fundado em 29-5-19·1:'5
_

i

Propriedade da
.

S. A. "A NAÇÃO"Os Íllfere:-:sados dever ii,o dirigir·se ás

1-�, r;,> _�:;;:-,,,_",,,=��, -":-'" �c;� �'-'��'':�'" '!� :".

No·'tampO'.; II) Gr�m'ill<

PICO,.

Dlreç50 e Gerencin =

Rua 15 de Novembro. 64J

Ir CEdo IncQ) -. Teler. 10;)2

Red;1Ção e Oficinas;
_______________:.. �__ I- HU:l Bom Rehro s. n. (Ed.

,Holz\varlh - tclt'f. 13Ut

, Lojas E. BUETTNER & CIA., DE BHUSQUE

.

O F I C I .t\ L I Z A n O Ano . . . Cr§ 'i5,00
Semestre . . Cr$ 40.00

,tua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.1!fo,;-. - Curit.ib.s 'j'dmEsh'e CrS 2;),00
-

. ! N. avulso , erS (.l,:iq
Diretor: - Dr. Luiz An.ibrd Calderari Ao", <iomingos. ,. Cr$ 0,50
Internato. - Semi-Externato e Erlel"nata

.cURSOS - Primário, Pré-Ginasial - Ginasial e Cien·
tíficó � Exame de admissão em IJezemebro e feV',�reiw .

.

__-_o_ Aujas DIURNAS e NOTURNAS
..

:'>"lJ!2. aJ:lilboiJ. t:lB ��;;:nfi .

--- Pe�:rn" n,.n:;ini'�tp"

Inspetor viajante aut.ori�

z1.do: Oito \'fme

n-

o

o

A
n
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PAGINA I

- O problema da carestia
de. . vida em Blumenau

Quem serão Oi r��pon!av.eis
pelo aumento de p�e{11

Agasalhe-sB
no
h

loverno
Com eIegancia

� distinção

fazendo

suas compras. na.

loja roais sortida

CASA DAs MODAS

BLUMENAU LWA.

Rua 15. de Novembro, 367

B I u m e n.a u

ilW<:W'

A NAÇÃO

COLU

Numa ligeira analise do panorama so

cial e r cortomico que h· je se depara ante aos

olhos dos que se p.cccnpam cm torno dr
cornpléxo prcbl -rna, temos .em vh.l;-, como

conseq lenda lóZicJ d esse Ienorneno, o dese� I

quilib.ip entre o p)d.�r aquisitivo e .as fontes r

de

....
oro

.: duÇ.ãO. Encmm.do .e...�.s.·.e aspéc
.
,t.O.. de ins

.. ,tabilidafe, ptoc.rrarnos, em pimei.a 'mão, iden-
uficar as causas determinant- s d.sse proble
ma, o que. sem duvida, se encontr a. no f ih,
do deslocamento dê elementos ag árias para
úS centros indust iais e comerciais, Iato qUi
tem os seus reIl- X'JS sobre Ô dcc ld�f ela d
produção Dg icol.i e, c nsrquenleme.ile
ob erva se a f lta de produtos e .senciais ao

consumo [�ess3 circustancia, o próprio colo
no, qJe tornou-se opei à io de íáb ica ou

empregado no corrécio, vis indo c irn essa

intenção melhorar o seu niv I de vid 1, em

I hora usuf: uindo : alá ias m.is cornpensativos.
tera q ie g istar todos U3 suas econorniis na Iaq iisição de seu ve.�Juá-b ou num par de Ic ilçrdos, o que: evid nt mente, vem demons·!
trar o erro em q le laborou o agricult .ir, flue ),.."1 :�
en

...bera m. 11 compen.sado em seu r.ab Ih) pri �.rnitivo, pelo menos rem o seu sustento pro-!prio, i sento da exploraç ío a que edil expr.sto Distribuidores :Não ob stmte e-ses Lbres que se obser
l'ROSDOCIMO & CIA. LTDA.

vam em regiõ �s produtoras, onde o am.ínho Blumenau, _ Joinville _ .Curiti!>a
11 t�rra e o caltiv.) ag Íéula sófrem a mesma

l:pressã}, provoclda pJo exodo das massas

(rol.Iloras pua 03 centros urbanos, onde o

probI�ma de abastecimento di s POpUl2ÇÕ ��

consHtüe um verdadeiro cobpso, vivemos nr

mais rica e futurosa .zona agrícola dJ Estado
não se .fJando nas Índust:ias de tecidos e

hticinios. Cor.tuco. não fdItarn' por d os LU' Z CARLOS
d13mados ·'tuba Õ!5" e m'gnat.aE .dos trusfs

'1111e re têm . .mercadorias em· Stus'. aim�zen5 com
co�:u�t�n1�e����6 nt�f�lltavisivel> intençãod� brçlr a. �Ha os prfps, cio do estimado jovem Llr

e desse m.)do bl;ÇYf O p·od;lto\_.no mercado Carlos Crespo funcionaria
negro. A prOJO,!t0, convem �·.:mbrar q Ir, I no alto . comêrcio desta
ainda ontem. fomos informados q'le c�rto I praça
comerciante a'a�adista local está retendo gran

I

rdes, estoq'les de bl!1hl. enq:lanto esse P'OdLl JOAO ESTE �ANO.

(O e:;tâ sendo vendido na praç 1 ao preç) de
\ Comemorou ontem ã pas�8,50 centavos por qaita. Não ·seda de extra' sagem do seu aniversario

nhlr q'le tamb�m foss_m encontrad:s outras n atalido o snr JOão Este
merc'ldorías re:idas nos armazens. E é,sa a. fano, residente na Itoupa

pealidade da situação aflitiva q le os poderes ia Noite'

sublicos teem que encarar e os q"Je não pen- GUmO BU\.NK
eam dessa maneira, são os inscnsat03 e

espicHas de contradição. ,J

UM COFRE DE AÇO DE

i CONFlANCA

fM TODOS OS TIPOS
hviolóvais e À prova de
fogo e de umidade
Camodos I» Materia'
de grande reslstênda
Excelente. Qcabamento.

'ABRICAMOI.

CONJUNTOS PU'" ESC1I.!TÓR10S

ÁRQUNOS. MIESAS • Rc:HÁltIOs
ESTAMIES .. BAlCÕES DMS61t10S

I
CIA. NACIONAL DE SEGUROS

I RAMOS ELEMENTARES
li

! Séde Social: Av. Almirante Barroso nO 81
. i Agente no Estado de Bta. Catarina:

I

RIO

MÓVEIS D_E AÇO

i J'OAO PORTO

I Rua 15 de Novembro, 1371
FOGO TRANSPORTES - ACIDENTES

Responsabilidade CiVM Omnfbus
('l'runee-unies e 'I'ransportados)

\ '� �-a__����--��W=�C�="_�L!••J.E......�tlli

Laos
PARA VESTIDOS

Capas
llE SEDA iI GAKBADINE

Casaco
E MANTO'! 1ft)S urrnros MODELOS

sem como um compleu �fJrlimento de

IArtigos de Invernol
oferece a - .. _�- ..

-" e-"", '"

Casa Willy Siewel't
o MELHOR SORTIMENTO.

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS I

A T A C A D o

IDiscos - Toca-distas - Acordeons
I

VAREJO E

'«A Nação�)
ANIVERsAlUOs I de nome Julio e um bisne baixador de Portugal, a sua

to filho do sr Julio Oras visita ao Corpo de Bom- i

CRESPO I se�bacher de nome Jaime. beiros, os primeiros passos
, A Nação" cumprimenta da Presidencia Dutra, a

o distinto casal pela fe� t chegada dos Cardiafs, bra
,ra da#-a. '_t ts·jJelros, ,-\ridos ·de Ron1a, e J

a festiva. oficial homena-l ,-.L.ge:n que Sã') Paulo

pres.-I'''' 61/1fa'VIDA DOM::'STICA" tau a D. Carlos Carmelo. �,

E lá vem a seção "Mu:.
.

v'- Z to em Moda", como nota I -------
APARECE CADA

.

t
de distinção, em desfile de DAJI.",EI.H.OR
belos !fgurinos, modernos E'"

lV - e lin:los encanfando o ele·
mento feminino que não os

��:;:'��:nO�i�a e_ ��,:;:'�i�'.Caixa de SUdestõesVENDE_SE I ;)
Apare!l'_hamenío \ da r.u,.' A PRoPOSITO DA DERRUBADA DAS MATAs DESTA

dustria de artefa.tos de pa-
pelão,.
Informações com Rer-

mann sachHeben.
I

. As quadrinhas publicadas,B umenau - Rua 15 'de ,iNovembro, nO 41. Dia quatro, em a ".:1 Nação"
, �ajr: 111 leR, ,S[liu,rada,s
De bons erros de revisão.NASCiMENTO

Se percorrerem t0dos os

Estados do Brasil hão-de.

certamente, (ôncontrar "Vi
da Domestica" difundida e

fortemente elogiada pelos
se.u) !eitGr:$ Porque é ela
sem dl.1 v ida, a que possue

A data de ontem regis- mais vasta rede de proje
t trou O aniversario natalicío çãó eutre as publicaçi)es do

l::=:::��====�=:======::-:,===l do jJvem Guido Blank, H- seu genero chegando mes
���*"i�7��tf.,Mfiiliª#i"t7n'R'fff�� lho do sr, Alvin Blank, re mo a transpor fronteiras

sidente em Pomer.Jde. 'Vida Domestica", que
,_é sempre ben vinda, t az
-nos em �e1 numero de
Maio co,rente. com Janet
81air na capa, afora a sua

expressão de beleza g' áfica
uma larga séde de pagi
nas contendo novelas, ver
sos comentarios, notas 50

ciais figuras em eviden
cia e assuntos flagrantes e

curiosos
'Claro esta n�ste numéro

por sua oportunidade� não

poderiam deixar de aparc
cer fIargas referencias ao

bar q'.1ete oferec:do ao Em

I

II BODAS DE OURO A VIS O
, �m reg.o�IjCi a.passagem do Pelo presente dá�se ci encia ao publico em geral
I�O o antve�Saf1o d.e SeU fe-

que fica proibido o exercicio da caça nos terrenos de
Itz C(JI1S0rCIO O estImado ca

nossa propriedade, sitúados no lugar .Alto-Garci�.sal Hermann Sachtleben e
illunicipio de Blumenau sob as penas preVIstas no Co-

Da. IgNes Sachtleben, ofere-, d' d C
ceu

.

anL-Jntem aos seus)lgO .

e aça.

inumeros ami�os e pessoas RIO DO SUL IS DE MAIO DE 1-146de suas rela.çoes, em sua . ,

residencia, a Alameda Rio
t Branco, uma recepção i n
Uma. O ilustre _casal cie
anciãos, que pertence a

tradicional familia blume-
nauense possue um vasto
circulo de solidas amiza
des e grande conceito São
filhos do casal a�; senhora
da Carola, casada com o

nosso amigo 51'. Paulo
Grossenbacher; Henrique,
casado; Alice, solteira; e

possue um neto, filho. do
sr. PaLllo Orossenbacher,

r
. Oco reu no dia 12 do

. corrente, o

naSCiment.o...
dO

galante -menino utiz Hen-
rinque, flI 110 pri;;:ogeni
,to do casal Osmenis e 5ra

Maria dfLourdes Reis Pfau,
residente nesta cidade
; Luiz foi levado a pia
batismal domingo ultimo

I tendo sido seus padrinhos

los avo.'s do recem-nascido.
Apresentamos oS cum-

': primeníos.
� ;'

na Sociedade

PROCURA-SE

Um empregado- para por
to de Gazoina. Paga-se bom
ordenado, deverá saber ler
e escrever regularmente e

ser deaembaraçado. Da-se
llreferencia a quem conhe
ça o ramo de automoveis
e que seja casado.
Exige.se referencias.
Informações a Rua 15 de

Novemro 1425 Icom o Sr. O. H. F.

INDUSTRIA E CoMERCIo DE MADEIRAS s. A.

LEOPOLDO ZARLING -_" Diretor

Rung aloW'
VendMe um, construido ha ,<'is anos, de bom m:ncdal com'

IQ comoo�. Em �cpar.!do uma casinha de madeiro p-Jr� Empregado ou

Garage, v.or Ç4 160.000,00. ,}Jeg,;do s�rio.
!

Inf<>TIIlaçl)cs: eom . OTTO , WILLE, I"filljl l;; de Nl.>v�P1bro, 366 (Coufeitaria S�llcl:)

Sexta-feira. 24-5�1946

MUITA ATENÇÃO,
1 - Para üfelldeMe eoJl.W aa grlp61l,
reaIt1adN • ..... _ o Cognu de
Al\lllrlo :xa,.

'.& • � O Copae •• Alealrlo Xa.ner • e

� medicamento Ilxhrtente com e

�'1I&Çi<> de Cognao d. Aloatrão, por
ilu6 é o dnioo CognllC feito A bll8ll de
alGlUlo jfUII tem fórmula m6dlainal.

• - A elloiefa do Ocpae de Alcatrão
XM.1er reaulta, polB, da lll18 fórmula qg.
_. vallU60ll Ilementoli medlclna�

a} foocI- .....jadoree ., lortl
t'iaaatAoCl doa pulDlõea, co....... .t
l.atlil••• WlaaJDO de 1016.

� Um_.. _Iellicante ee....

•�ID d. cálcio.

o) lWa expee__ t-a co-o .. __

t ak�.
.. thoo do ........an" oh t_

.......nlanllÚ.

I - O laIl!1mo Cognao da Alentrilo
lMter 16 6 'fI'.ll.dldo. portanto em [ar
JIIIIIt.. • firadas. porquê - não 89

1IItpefa - , n77U?dfo II como ta! não

pde_ TIIIIIlldo em O�tro8 lugllles.

AA

CIDADE

sabotagem? Não foi, não;
Como afirmaram ao A rIn:lndo;
o re"isor, fatigado,
Trahalhava cochilando.

Uma IHlyem d'anofelinos,
Lá, da Vólta do Capim,
Felieitou, pelo fa to,
Nosso amigo TomeIin.

Mas, () Jeitor indulgente,
Bem reléva tal senão;
Tendo em vista a boa vontade
Do pessoal da -A Nação".

Esquecendo este incidente,
Na imprensa, tão hana],
Vamos elltrnr no assunto
Que é fi cO�sa ,mais principal.

o ameno Jardim PübIico,
Vendo, o Morro do Aipim,
Redusido a UIllU coiyara,
Bradou, tris!e: ai de mim !

E pondo as harbas de molho,
Ante o morro devastado,
suplicou ú Prefeitura
Que O livrasse do machado.

Na margem da Via férrea,
Muito ri o Morro Pelado,
Tendo e Illvista o tal proverhio:
- Ri-se o rOto dos esf arapados.

PACIFICO ARM'ANDo GUERRA

(Reprodv�ido i 9 ter saido COm incorrl ções)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FO'RMULAS COMPoSTAs

Exatamante compensadas, de acordo
com as exígencias nutritivas e ciclo vege
tativo de cada planta. .Compoaiçêes cer

tas e comprovadas em culturas exprímen
tais, com idicaçôes próprias para o cultí-

. vo de cana, café, .. arroz, batuta, legumes,
,

hortaliças. pomares, jardins, etc.

.

:FERTILIZANTEs sIMPLES

superfbsfato cálcto-potássícos, de solubi
lidade adequada, na forma mais favora
vel á assimilação e crescimento intensivo
dos vegetais, desde sementes mais delica
das, mudas de replantio, flôres em geral

.

até, as plantas adúltas ,

A adubacão com os ferlilizaqtes de natu

reza quinüco-organica, �roporciona o ep.
riquecimento das colheItas em producao
e qualidade. 4

Fornecimento im,ediato em sa

cos de 60 kgs.
Peçam folhetos explicativos e re

comendativos á

BUSCHLE & LEPPER LTDA.

4SSE:�BLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

I c'

.

.

o chefe de Polícía conce- um. sério movimento de in-
__,='*-----!iB'ili!I!IiIíIM�·�cy'lII!$�"ªm�.;iii!!--:--'�Er lEdit!lde Pl'oté�to Edit",1 de P.loté;I:01 LUIZ CARLOS ...

Adubos Q'ulllni'\ °ICOS � I L,:o'l�r C. Schmitt, la- ��o�or � Schmitt, Ta I (Conclusão da 'pt página)
. .'. !oi M , beliã interim da Cormrca beliã interina da Comarca

ti 1 dI' 1:
•

IIi :. . . IS' t 'C tari
- tive e e rea 1D1pOr anela

I d� Ind -ial, S'a. Ca ir rina de lndaial, an a a arma, di eito f U' -,
.

CALClO '---NITRo-FoSFAToS f' d ,.' t na forma da lei etc. jlZ�r.esp�. o a u ama necta-

"
i Of�a ! er t c.;

,.

. ,
:'.' : raçan do requerente em ple

Os fel"tilizantes mais completos, cíenti- . FàzS;b�ra)sqt1eope -

.

C tituí t tíd
.

I
<

sente edital deprotésto vi- FAZ SABER aos que o' na ons .1_um e e repeti a,
ficamente dosados, para toda sas cu tu- 1 <i .

n d t
ras e todos OI? solos. em, Que a-s vinte dias(20) presente edital virem, que ��. reunroej, e seus [!:1l�1-

,

rio mê= de rns io do mo de aos vinte (20) dias do mês , dallo�. qual a de que nao

nil novec -nto s e quarenta de maio do corrente ano, I pegaria em. armas ..

contra

�, .8 sris, nésra cidade de ln- em cartoric foi apresentada I
uma poten:'a el:ropeIa. Um

f daial, em cartc rio. apr e sr n- para ser apontada e pro-! sol.dado nao pode. expres
r I tida para Eer s pontad r e·testada por falta d� paga-I sal-se dessa maneira sob

1, I
protesrãd 1 pr r falta de. pa menta uma.. Duplícala

'

pena de passar por tra'i-
.

I
garnentr , J O rplic ta, se seguinte;. I?UPLICAT A. N. dor

.. ��l ofical que esboça
�u ne: uupj:caía nr.o 13[ 1437, ernittda pela firma

I
tal idéia, quando nas filei-

9131,' êmitid 1 pela fi ma o.uillJerme Páwlowski Bt
I ras

é capaz de atos' de es

P dro Mo icir Co-deiro. de FIlhos. de Blumênau no, pionagem e sabotagem .

Porlo Alfgre. no valôr de va.lor de c-s .� �23,OO (t:m I Trata-se, portanto, dum
Or $ j .00950 (mil e nó Ve mil C�l1to e vinte e ,OItO indivíduo sem moral pa
cruze'ros e cinquenta co n cfu7t:lros) contra a fl,r�na, triótica e sndesejáveI nu

� t3V()� contri a firma DEC- desta praça de lndaial, ma corporacão d ti d 'If 1�!lR Bc BO;\VEN�URA, �rCKER &�
..
·BOAVEN 1'U

" def�sa da �átria.e��:��a:;:

II
desta praça ce IndaHJ: -.

.

.'.
_

razoes e baseado no adi- . r. n, "" \ T

S�.ndJ a s rcada aC'I!an TPelo plesente �dItaI n; R'o segundo da le1 7474 de
ANO IH - CAI�:A PUS.=��,�=_!:J�J.r,E:'RO 683

.,1 t� resid �nte né5ta cid�di' tt 'CO-f Jl)ara que,- ,:oIro dO 118 de abril de 1945 abri- STA. CATARINA _ Blur:tc ':cu, 2.: dG l'Ll;o d-e-l-!J-.�-6-
á rua M'l.richjl Deodo'o prazo ··ga pague ou man e

I O'am no d
' .

. _�=.���=,=�=��� .. , .. =

. .
.

.

II •

d' <>'t t' 'e ....
- s a ar narecer IOfl-

sem oro' pelo presente (dI. quemjj maIs lr�l o 1\ r,. t ... " _-

f 'd
..

o -tall I lano a reversao do reaue 'A ESTATUA DE TIRA- '1
"lAI ESTlJDA[� A ORGA-

. hI intimo PHa que,denfro p.aga� a reen a.ll1!? � lrente"
" -

I· do 1).I·a'zo legal, venha "'_·U Cla, flcand.o desa
..

e _la clentej.
. : NKZACAO ELEEITO-

. • '.
�

- DENTES SERA' INAU i
_

mand, quem mais 'direito do respehvo pro.testo.,
na

E "". P R E G.

-, •

f di' d t
lU . A D 'A G"TRAD ,\ E"· B-YE

I'
I� À L ",T"-'''''R .\ l!'�ERI

tiver, págar a rf fetida d'l- Olma a el e ocos urne. L . _.... �L,1 li '- .. _� HvhJl.lÍ.,.-lu;'! -

.; pic lta [vencid;] ou: 'ai Dad? e passado em 20 NOS AIRES

II' as lazõ's 00rqLe o não de maiO de ,19�6 Eu, Le?: Procura-se nara lilervicos CANA
.

Dor C SChl111tt Tab"'l!a domésticos. Pa!!'a-se h;m.
f:lz., ficóndo cjf:lnte do res

_.' ..,
,

A

v

T Ro, 23 Meridional)

�B�É�_Il'tiI_DBm_filiã'!illI""m.!>i$,�.• ,[1";'���6l'::-iliiIli!ll!li!iriilm.I!liI$�1lIifJIi:!_1j. pe�:�op:O��!��dO em 20
�iii��:.llla, o,,"subscrt:vo e'

aS-I n;a�:� á rua São PauIo,

=;�:r!�:�sdi_�ir:; S:!Ui:� F:i;ss�!a��er!l�i:l:�!) co-

de maio dê' 1.946, Eu L�- 'Indal'al, 20 de ma;'" de' BORBOLET_'S vião mEitar, o sr. Carlü�' ffi!ESionando o ministro
.

.

C 5 h 'It T b ,.-
d

L
Valdemar Falci'ío D_ara ir

'.

n'" -L.· d" C... (}nor � c ml ,

..

é la uz, que, chEfi.ando a l'e

,.úl<t�.lii,t;U. I.�.O.ra ��í&afi!neDSe I·.ntr-rl·na O sl'b crE'O e l':S
1946.

C t
- 3.08 E0;:'Hlos Unj.dos, afim

. � -, - ompra-se borDo!etas presen açao bra.silei'a, as

d T ·d�· ,de est.udar a organização
Ue eCI.Uítâ§ SII;O,! d

.

1 20 d "d Leonor C Sçhmitt 1
"Morphos". em grandes 10- sÍstirá a pOsse do pl'esiden" .

l'i 1
n a:a,' e m.alO e

. aos sel"Y!�{)S e,E'I ora s e a
teso te Peron. No dia 1° de ju

'1.946. Comprador constante de nho Q ministro Cad:JS LL: �oE;:;ihmJ",de da sua adap-
Leonor C. Schimiít . raç[:o 80 Eras�].

"d. 'Aegac" M. Mestyra". discursará junto á esü:tu,;
_" .. _._ .. _._._- _

iEdital d: p �'@testo Ofertas a Eugen� D!uhv. de Tiradentes, que então S' 'F"UOP'1'J,1\TT11i'S-DECL'\RA

1 ALUOA SE
3912 N. Hamiltun Àve. CHI-, rá inaugurada r,aquela iCE

ütd' A'���.' ."-'
' ....

••
'

L onor C. Sdl'nitt - Ta- CAGO 10 TT S A ., 1.

, o - u. . • piLa. ÇüES DO CHEFE DE
• b liã I"te. ina rl�, CornarCfl .�

li l'lpadam
..
fnio CC�.Cin. de Inda!.I, r.; fá ma dajld,

CO cemedo", mchlllado: ele.,
1 Fáz sa!;er aos C]t!f> o pre-
::e'lte edital vinTI1, que 1'11'

C ;rb rio'foíHfn 2p"�� f ntádas
i:,ara Efr 'm apo!l:ada e pro
ti stad.JS a� Dup;".:"íbs s,'

guint::s:-Dup ic ; i!.ô.éi40
flmitida pela "riii. ivlARTIM
VOLLES, da praçi dp Blu
men2U no valo, ,�e cr$ ..

4,o40,o.)tquat o mil e qua
í'. nt. cruz' iros). contr

DECKER E BOAVENTU,
RA, déS'a prdça dt' Indai 'I,
vencida t m 27 1 45; e D.l

Ipife ta n. 646, f,llii'ida pe
la fLma JOSE ALVES,
ryraça de BlulTIr:nau. no

valor de Cr$ 66:1,10 (seis
cfntos e sessenta e qua
tro cruzeiros F' rl;z ernlá-

1 vos), conh! DECKf.R E
'BOAVENTURA, désta ri
dade de IndJiaL

1 Pelo prCsfnte coibI no

tifíco a aCtits;:"te, para
,.

que, d"n!ro dú prazo I�

g�l pague ou mai1de quem
1 mais direito liver, pagar

.

1\ referida du;:dic,:!a, ou dar

"5 razõ:s p. rquc não o

faz, ficando ciente do res

petivo protesto, 113 fórrna
dl Lei e do coslumE'.
Dddo e pas,nd@ em 21

de maio de 194ó. Eu, Leo

I nor O. SchmiU, Tabeli,ã
Interina, o cserevo e a5,,1-

no na. data ·supra.

'. Pelo. presente" ficam conVidados os senrores a

. donistas des,ta Sociedade, ii compai"ecerem á assem

bléia geral ex'iraordinária a rea1izar-se no dia IFde ju
nro próximo vindouro, as 17,30 horas, no escritório

desta.· Sociedade, af'IÍm de deliberarem sobre a seguin
te

ORDEM DO DIA

1 Aumento do . Capital' e consequente modifica

ção dos estatutos. sociais.
2 Assunto3 de intere sse social.

BlumenaiI, 16 de maio de 1946.
PAULO FRITZSCHE � Diretor.

Preço de ocasião

Copito!: Cr$ 2,250.000,0:>

Tr�,tar á rua S. Paulo

Is N cem o sw. D®rval
Vidra.

Ssde: Ruo J::>sé Bonifácio, 278 - São Paulo

li PTIUDENCíl\ CAPITALIZ;\ÇÃO, Companhia Nacional

p::.ra Favor;,:>êcr a Econcmie., está cli,Ó'ibuindo, a partir desta

e Agé:1cias, disseminados por todo ó- País, as quantias 8

que t'}:r� c:.ircito o; ror�n::0I·e::. de títulos considerados em

v�goi" "C!Ii::_'-:_: 1 c"!e t]r.�l··i1·O e 31 -de

cúnfí:l'll1C; e;.;t:._. L':_:�li:_<�e (I al,ti;:;c .�, Ó�IS SU

Dez"mbro de 1935,

s "C,"l"dições Gerais".

A qFf:l-!tia 0 '��':' dj:;,r;l}�,i(b n.lnl L,ta: d·2 Cr$ 1.402.068,10

(um l11i1h&0, cy::tr , eli:üs L" üeis mll e s.�s:,:(:nt3 e oito cruzeiros

co dez C/:'!17�\'CS); Cu�1r,)rDe H2]-at5r:o dR Diretoria e Balanço
eI'n

.!,.SSUllb:(;ia Gei'fll reall/:ad.a em 15 áe 1"1Uh;0 de L 1, l'epre-

senta uma porce:·.tagem de 4211:'0 sôbre o valor c.

dos títuks no cléc;nl"l ano.

R. ,..;gate

São Paulo, J;} de ]\;:' ";0 de H:-16

21 de Mdo deJ rtd a ial,
1946,

LEONOR C, SCHM1TT
Tab Jiã Inte. ilia

OBRIGAÇÕES

D E

compu!só-

rios'compram se, pagando (iS'

melhores preços

ll.ODOLFO - HOTIEiL EOA

VISTA - Tc1cblic, 1164,

Rio, 23 (Meridonal) ....,.- euperior, Revelou havver

deu hoje;: uma entrevista diseilJlhm faccicsa contra o

aos jornalistas acreditadas g'Ü';CITIO ronstituido. Decla

junto ao seu gabinete. : roa que a "Vnião Geral
Disse entre outras cou-: ;?.l;n'a", recentemente fecha-

sas (�.!e o chamado "C(m-' d:c !lel:]s autoridades poli
greeso Sindical do APS nãc

'

cla:s, te:..., !;:sde e-m Moscou
tem existencia legal nem

i
e dezesseis fi:ia;s IW Bra

jurfrlíca", Sobre a Iiberda-. s], .';n]) Túrios nomes, sso

d de reunião, declarou que' r:�'T[TI1i�<:ões c!e caráter co

somente não tem pcrmíti-] Iu:n;:;:;1. Concluindo, a.

do os comícios no Largo da i
ccnselhou que os "c"mu

Carioca e as passeatas na' nísras de-i::t:eIi1 o martelo e

Avenida Rio Branco e a' n fa;ce, de furmato deco

única restriçã., havida no ',1:,"1:1<11) no Bras.l, e pe

dia 10 de maio, Il01: ordem guem na enxada',

Orgâo t!o> "DIA 'RIOS ASSOCLiDOS"

Rio, 2:3 l\If2rEdiünal)
O Che2e de Polsda recehe-

POLICIA CARIOCA

rá hoje os jnrlp!alistas acre

di�2dos jEE:to ao seu gabi ..

.nete, aos quiis fará in!por ..

. ti ianles dedaraçi'ies. Nada
.

h hans;}Íl'ou sobre os moti

� vos cllls declarações.

� �-E N D E - S E

----

.,

(1m terre:t!o, sito enl Ia-ii .

� raguá do SUl, á rUa Ben

�j ja::nÍm Constant, com as

1;"'.GIT.d'ltrlêS dirl"'lSõ"'S'

� líti5ô 'metr�; �·uad�r;dos. O
I ,.,H'smo fka situado no ceu-

1 :n) da cid2cie. Tratar com

� c; l"·n"".,,J'" "!.,, em JaI'aO'ua'
�

, . .!I"':"U.!,. '_'L . v,. �

� ;10 Sul, S1". Frederico MoeI

n ter ..

!l ---- ...
_ ._.....

�
[�

Três
Atenção, afeiçoados
Da arte cOTeogrdica,
Pelo anuncio bem, impresso,
NJ nossa oficina grMica.

PROCURA-sE

I'
Dois oU tres Hw,,;nos pa

:'a aprendizes de -lVlecanico}
::m fabrica de Meta1urgica.
I:atloi4r:,].::tções � Rua 15 -

ComlJetente professor,
Em junho jará inicio
A um novo curso de démça,
Sem medir tal sé:críficie.

o SI', Oscar Ruediget

Só urna dançá' bem rara,
Nã:::> ensina o professor;
É a dança de São Ouido,
Só em ve ia causa horror.

----------------
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NES'fE

mARIO

�lr'tl[W!g,���
�t!�1f_r&��j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




