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transpo�te deJ
Rio, 25 (Meridional) -"., . [f

- --- .---'-�--

Estiveram. ontem no .Pala
:óio Gh�n:a:bãra.:·' a,- �êhama-
�do_ ;:��'d'��� ;:'� �r�sfd€nt� .. Dutra, ".

'

eom)iú�m>..�onferenciaram. Av·,SO aos c'o n s u m ,- d o r e'· s.� coinândanté Augústo 'do
Amaral Peixoto, o enge- '.'

.:nheiro Renato Feio e o co-
t. '.

'ronel Machado LOpes, res-

p r o u tos "'I'1\IGOR"
:pectivainel1te d.retores do- h, A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇõES DO COl\1ERCIO -e coloque á disposiçâ., os
Loide Brasíleiro e Central

'
.

.
'.

'. . Em, vÍ$a de conl,.innar o decréscimo da produção d
.. q_

leite nesta .z.ona AGUARDA A SOLl'ÇÃO DOS ::\'IEIOS DE THAl\s- meios de transporte neces-

·:ao Brasil e interventor .da r O·
.

I t
.

.
�-. P RTES �- surtos, para o II ins ecrmen-

. 'Leopoldina Raiiway, con
.

9
�

.' .".. . .

•

sôbreavfsamog os, nOf!803, distintos- fregnezeB, qu,,' daqui ,li O to. O aHo comércio guucho
forme noticiamos.'.. Porto Alegre, 25 (Mel1.- tal' da Federação de Asso- não exige nem pede coi-n
>.

A propósito ouvimos os
dias, estaremos suJeito.$ 4 euiitliigên'eia de declinar do 1\ r dional) ,,- Esteve no pala- cia\� Je.9, do Comércio, que alguma, a não ser os cita-

"participantes da reunião. O .
.' cio do governo urna comis- ali' roi comunlcar ás auto- dos meios de transporte e

(coman4ante Amaral Peixo-
tribuição e entrega de leit" e Jti',hteiga na cid'ade. i são de representantes do 'ridr .les que I) comércio lamenta. porém, u\S.i 10C01'-

:,:ito disser "O presidente Du- -: .

. .
. - .:.' .

.

-': gancho está íntetramente H- rências verificudas no Ii.in�
'iha COIlYOCOU-nos afim de

l. U S I N IA" HF R G O R'" alto comércio sul riogran- parslhado para abastecer esperando me,UHI qUe nâo
)saber' a capacidadé" de. ca-

. I
denso, tendo ú _fr�ntc o ,sr.. de �i�nero" alimentícios pro se efetive o que o o govcr-

'da uma das tres"�mpresas, '+W ...... . ,.1
... Alberto de Oliveira, Dlre-, duztIo, no Rio Grande do Do iria realizar, as requi-

.'. cujos \:Úr�torés' ali acha-. . '..

i
.

.
.

1
:;vtm-se' pará' ô 't:fãiis'pÓrie Oes'cobe'ria 'iiova a rma I ���'r. e:� {�:����e��e q�����:�! ��\:,:�����Dl�����:l�" e���iSalll�'de mereadorías destínadas

. mo tio pais, dt) norte no Telhado para suprtr nor-

'.:.á população, bem' como as I .

. ,

I b t d t 1 I t
.

. '. dificuldades existentes. E
.. .•

.
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, •
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.

'.' .....
;::' '. ,
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" l.�_��

,

.:;.��
o para,. a (IUC ma men e o pais ..

��fOi só. Foram tratados pro- i .'.
.

b b
I .

,:��;�E;a;;n�;:n:;�:lJ1aIS :t��ti�et qu�':a oro a ato .icai ����

�fImp de .�ecebe� m�ruç�;,s ESSA ARMA PODERA' bESTRuiR GRANDES CI· tadora arma foram entré-
O.

- ,.,o resr ente a. epu l-I .: _"_·'·:.D·ADES ..•E·..COLn'I:oITAs D.UM SO° GOLPE'- GAL. GOLS MONTEIRO
lia' co'm'

.

r·c·fer .... CI' a rr'o ..
.;U.n. .. . gue.s a.o.'s membros da Ca-

t"'. '
"

�

eu a ,P -1 ��,...' '.' •.
..

' .'
.

'.

<de Representantes, D1'E�:RIH.IOARIA):\ 0Gl\UfIENR1IRS-'. Lr.l�adc dos generos al:nten� l. 'V:ashington. 25 <A.;;w� .maís mortal qu� a própria
mara

.

n à

tícíos para () abastecímen-]
.

. .

bomba atonãca., que. estão estudando á por-
to da cidade, Essas ínstru- c�ated �ress) -:- U,n: nr) Os detalhes dessa assus- ta Iechadas. Rio, 24 (Meridional) .,...._

ções não al�eram, de modo, va ar�la .que, segua o. ,ej
..

� .. ",,,.
---- O general Goi.� Monteiro

..
:,�J:; n: ;�;�a�a��Sot;:�� :�!;�����::ieaz::�:::tr:� '. A greve' dos ferrov,iarios america- �!�::!lO(�lue a�e;��:.!ri�· ��\�

'.

�';f.���!:�:: !,;:e:;a::�:�·,4�de51e:·toa;.'aeo�itaduF!"M"a�"a·:·d'ictu",'b-I"S'ec·onow.lcos nisté1'io da Guerra no pró-I·
parÚcul�xtP�mte ,de ,n�nltu-' sO;;g?tpêi: e a "maf�;;!�?va 1 e, ��!:; ..�.•�:a� ......•� :;,;

.
\#. .I� ��n�e;��u���: !U��t�' 1:�� I

ma das fr@s emp.rêsas;'mas' fCl"ÜYe1 arnlà� séér:et)i' anJe- \ <�YÀ.SHJNG.TON. 2�\,'J�L :Ção, ,�reada: pela W'eVe dos
de representante do Brasil

.

d� int�tesses gerais". .ricana· considentOO..'Jnttito J,lS '.�< Um "l\Ísta da;':.githa� fernwiários, o general Ei-
na Comissão de Defesa do

I
'. \.

. ,

Senhnwer. chefe do Estado" .

-.;__�--.......,......._--'......_. .-:i...,··"-
·

..

·�...,.......,...,---···�···-.·"".:..,..·."'-:t:'?:"':...
....

·_-; Maior do ·,Ex�r-cito, que s� H_eIUÍ,sfério Ocid.e�tal, com .

;/.' _
. ., ,>.; ��:,\i.ti�?:�:�t·�:�-an��b:�a.asI:ec�;;;�>��,d� �nllVIontevld:O. i" .. , � , .'

." �, .

,,;.,�,,_
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····A·:··'·�··�·O··_", ;�:;:U::nI��:..i· ���··lfeínâ'�"irãnq,j.··;··�,uílr, preSIdente Truman. . .... '.

.
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.
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Washington, 25 (Ü,P.)

·'0'··rd·em em todOo- Um funci(.mário br�i�

lÓ92 e 13 91
. �'. :Diretor: .HONORATO TOMELn;l CGn:a P«!21,,' 3'� leiro de&b' 'sapilal revelou

que >0 Brasil anualmente
compra um milhão de to- A AsSEMBLEIA CONSTITUINTE APROVOU UMA
neladas de :,carvão dos Es- :MOÇÃO DE APOIO AO CHEFE DA NAÇÃO dos 110 Largo da Cmioca,

tados 'Unidos, o .qUe COl'- provocados por elementos

:' )I
..
:: "U'"D"N C"

,

�'mprl·�a' ,O de.'.,
responde exatamente á me- Rio, 25 (Ag. Nai.) sabilidades para então a- filiados ao Partido COll1H-

.n. tade do seu consumo, uma Durante a reunião de ou-l poiar as medid::ls que o go, nista.

vez que fi outra meL'lde é tem tia Assembléia Coristi- verno houv-cr 1101' bem a-!I. . .
.' .

" '

fornecid;i p 1 1 6' ttlinte o lideI' da maioria, dotar. O refcrido sub,tituti- Rio, 25 (l\feridlonal) --

·,V·.er·
..

·· :'d'":e 'z'.··e'··I·····a····:.·r. p".e·.. '1'0'·.··S····,p'"r'.1··n·:- ��ilÍ�S.b;'aSil.e�r��. �.;s:,7:� SI'; Nereu Ramos, após let cVOOlltfI'�i lrle9ge�;oa�oos, ,sPenor(lo13a�llci���all�aa·I,.1l1'�:Il1]eP:.. I:(tl'('jSIl·)'l.Io����zl:
:.... . . .' '''' .. "." ..

'
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CIOnRl'lo aClescentou que, uma nota da poliiia, ,
enl <L " • . � -,

'. .
. . ..

.,

....
.

- .' ... ,

. I �i a,.g.t�;-c de carvão se pro- que esta denunija o' ..

lllovi- provada. consequentemente '!)olitico do Distrito Fede-
.< .. .... '.:'

"
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.

"., .. '. . ...; ..:,. ".;'

:';"t'
. " •.

,

.

.'.
'.

jlonga-r por mais dilas se'" mento de desprestigio ás a moção do li@erdamaio_Tal,esteveontem,emYi-
. �Çlp.l0S':� q�moçr:c;1 ..

1.,e O'-S';I:�m��';r�:�;'e���t�I�:s��; :�l;����:�e: ���:a���:u d�� ria. ��'���e l�����:s��()Jl��i(:n�;::��
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• Daralisada mesa uma moção de apoio Rio, 25 (Ag. Nac.) . .:__ O,' t1'iais de açuclJ,' e lavrado-

';(f QÚE;AEIR:�'[ÓU O SR: PEDRO ALEIXO SOBRE A' :foi· "'otada uma :&l-s dke..l-· e aplausos ao chefe da na- presidente Eurico Dutra res de cana, que ali foi pa-
, t;ONVENÇÁOUDNNISTA trizes politicas da UDN: ai Washinclon 25 (Uniie'l) ção. o deputado Ota,'io recebeu ontem no Palado ra hipotecar o seu apoio ao

'N,��",. ·�m�···. d lih
-

d . �_1..�t
,. h, ' •

t' J
, .;. _,' '. _.

• �.<" �,.,.�.�� I j'
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. eraç�o ,� cou.:..- �t-se ,_ ,A'; . remeS;3g de trigo, Mangabeira, apresentou Guanflbam díYCrsos mem- governo por sU:l a 11m e na

.,13:e,10 .HOliZo�i,e, 2:> �Ien= zen:nr.�, ,�th��e. I) �r. � Pedro: o ,:co.munlsm� . Ç��?lumd? ,.e�,,:ão e outros produtos um substitutivo. pelo. qual, hro, da :-\s�.embléia Naco- defesa da ordem, nos ulti

dl?ncil),. O ",1: Pedr<? �� �Iel�O. SI o
...go.�erJ:o �fos-Jas, s�a�_declaraçocs, O 11- .YIÍlÚS para a Américíl Lati- 1amenta os deploravCls, <1- l:al Conshtumte, tendo á mos acontecilllenlo, verifi·

l.eIXo.,. ll�e� :.ld.I11S.t� �l1.n
..
el.- s.�. sm.ce.r..

o ao

.. an.,unem!'. �! der uc;ln!sta :re�elo,":;"o ffl.- na. estão comple.tam.ente pu I

'co.nte.d11lento.� e_ diz espe-j' f::nte Os senadores Melo cados nesta capital.
Ip. q�e clc.ab,l deIe�essar JlIOn?�tel ,que O�)Jt;tvaYa l'e-ito ocorrIdo na ,reumao,düs ralisadas em consequência Irar a apuraçao das respon- '\ uma, Georgino Ayelino, o ; 'F' . ;. ,

ªo -Rlll, ;Ql1d .•.. eparticlpotj; de11l0�ratlsal' ô Brási}:. 'elelPl�oteres pessed,lsfas apos a d . g '. li.' f' ..... I ._.�-_ lIdeI' da maioria Nereu Ra- I !-l'.o,�;} (Ag. Nác.) -_ O

;.Qps tr{lbaI�'o� a�i Cünvençfio iricun�iria desde Jogo, sem Convenção da UDN: "Um oa :lll:;��ne��' :�;..:)v��:�:,��! para certos pontos estraté- lllQS, representantes do P.
mllllstro CaI"ln� Luz, con

'. ,,_EI�l UDN, 'falané1(} á l\íeri..: .artific.ios. sein: negação e dos pessedistas -: dsse o 'do a produç.ii� � e;llbàl'(f�eS gic.os", antecipando-se os S. D., do Partido Demo- versando com (JS jo.1malis.
;.=;;J d.l?ll.aJ:: ?cclar0lJ ..

que, pela sem .condições. lil.lertar os �I"; p.'ldr.o. Aleixo. - reve- 'de trí.go l)fU'a o Mc.'xÍCo .. I)rO pedídos de proteção para :.' crático Cristão e do PTB, tas, disse achar-se lutando

Pnmelra ,e' n B s I l' 1 contro a prClllf-ncia no PI e-.. .

•..
'

..

�.
,

Z.'. O. ia 1, � nlurticipÍos onde os sêus laudo animo he icoso. pro- 'metidos
.

!)ara a S.(!O'unda HS ferrovias pa.ralisl1( as pc I' conl o fim de leyar ao co-

Conven'" I ctI'
to paral:ivo de sua vÍagem l}a-. '. ",�o, (IS .U lU,

.

ana 1- correligionários for.a.lu der..:
.. :rn�.t.eu fi�ar de l;taioneta ra- 'quinzena de maio. la gréve. Entretanto, um

I nhec.imcnto de s.. Excia.
so t d IIra

:1 posse do IJresidente
'. n,., crJ.: ICO,U ;:{': e l)e�o� ·rotados. Este, porém, é

_

oIada na. porta do Guanaba:-
j. .

porta-voz do Dep�rta1l1ento I qu,e il As�embléia Const·- Peron
'em c0J1s1deraçoe� pejo ,ll- problema do gO'verno e nao 'ra", .Agora pel'gllntam,os:- 'Vashmgton. 25 «(lJl!ted) da Guerra anunCIOU que tumte haVIa aprovado uma

'g

?lU.
ent� de

r:t.
uto

..n.d�.d.•.
e A-

.da.s.· ..

�POs.içõ.e.s. '. SObro
e

0. �co: I '.'contr-a
os �tle

.

est.ãO d.e.D.··I- �'roPHS .

do exercito

a-I til.iS . nlOVj.lnent�s
são ape- tmoção ao chefe do gover

dIantou que � IIDN
.

sente- mtlllI�mo,.o s�, P��ro �lel tro do �alaClo �u �ontra os �erlC'.ano estão' �endo ra- nas COlllO medidas acaute-lll;.Q, em. faCe doo recentes

.

se heln. pe:rm ...mecen.d� co- x.o'fr�zou: �'U'l1a:nlnwmente qUe estao ,d,e'iw.rn,? ..•. ,pIdamen!e movllnentauas ladoras. aconteclll1entos desenrola·
1110 partIdo da üpOSIÇao e,

, . ". r. ,...
"

' ."
.

.

.

':aceíta intTepídóu1.enté· ô:j "

.•
_

'" ".

'

�;}i"�����{;'JJ�I�e���:i;i\�efo�I�����:."A ··S····' -'correntes democra'tlilcas devem ,·,rrea"Im"aantar'D.•••.

p:�r.l.l:.H�.:o:.:;.rf.l.'€.,..•: • dC.iS.
·

..

p

�.:.bi.•..
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Cj,�

...•.. I.�!1 . ';,
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." ·.i ". .

. - ;) �

plOs\{.de1l109r.abeos� .k .pro.,: Porto Alegre; 20 <Menw -; ,
.

" II " •

pÓs��Q ...(}ª.,�ii.trega das' Pre� 'diona!) - O "Correio da se' contra '0 In' I'mia0 (.omumfeitul'a�.)'bl1de 3.UDN ve1f::- Noite''. orgão ·ofiçfal do·..
.

';'
•

cen ;�j>éI��?'(je,s:'ê1112 cI,e (Je:::. PSP"}lllbliéa "luna entre- ;�i��. concedida pelo sr. lhos para enviá-las ao fri- bnle preocupado, Ptlnc.i-
. _.�--- Ba�ista'

,

Luzardo, qUando gorifíco de Rosário. Qua- lJalrilente corn a 111unohra.

da sua passagem por Uru� tro longas horas conversa- do cOIimnismo em nosso

guaiana; O embaxador bfa ln0S sobre vãrios assuntos pais e por isso mesmo a

t<ileh:o na Argeritina, refe- eXI;lDlinnndo juntos todo o plaudindo as medidas to

rlndo�se ao sr. Getuli� Var lítica hiterna; como tam- madas pelo governo fede�

CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTACÂO gas, declarou: "Encontrei o pánorama da nossa ,'ida po- mI.. ElÜendc. o senador

; .(!dlífi· senador Vàrgas' na SUa: fa- bem a hora internacionaL Vargas qUe as correntes de

'Venda de máquinas tlgrícolas imvoltadas '. zenua com magnifíca sau- o. no.Sso ex-presidente a n:lOcráticas no país, hoje

'. .., .'

_
;�M:' de-e entregu.e. eóm singnlar com,panha no seu retiro, mais do que nunca, devem

!- CARTEIRA DE EXPORTAÇAO E. IMPOR- t\l�glia, {lgJj(lc(!; <lo campO, cpnl o maior empenho, tu- ter ,�nítida compreensão
TAÇAO 00 BANCO DO BRASIL S. A" pedi! li EStàva lla. .r;tCílsião ,bem á ,do o qUe OCOlTe na esfera 'do" pape( que toca-lhe e seus amigos, seguindo de

atenção dos intere!-'sados na aquisição de m.áquinaS' gaUtha, <11m. pletto' r.odeia, 'nacionál e e-xterna, Achei, portanto de-veruun todas pois diretamente :para a
, - ::'

'

- .. (cuncIue na IlWnHI, pagina) . .l?:s;:&ar�11�O u'üpas de wYVi o S1". (lebllio Varsas ba�-, arr�giroentar par::! o com- cHpitn! federal",

.'.� -.'"

ID
,;:>�.� : .

" .

A l')·)'�':J'/
ô

gen r lim nti
II

10

o comercio gi1ucho está apa
!relhado 'para su rir o p á í s

de

I'

15
----------�----�.�..��

. ANO fi -,- STA. ·CATARINA - BlulUenau -- DOMINGO 26 de Maio de 19-46 • n.684

Não é de f"·· .. �H�'ll1.r que
Os nossrs ]e: �Oi �'s tenham
percebido a j:TeguJaridade
na circulaç:lo dpgte _jornal,
o que !('111 ,j':OlTidó, COlTIO

é llo!ór;o, deyid., as falhas
técnic�l' do nm:. o maqui

bale, sem tréguas, ao in: nário. enlretanto a direçüo
m.igo conlum. AfirmoU-lllt, desta folha vem envi.dando

)
- .

ainda o ex-presidnfe qne, esforços no sentido

com séguran;;::!, estaria de mulisaç.ã{l dess�l s�tl

viagem parn
" Rio nos pri- . C?mullic31�lO, aos no

llleiros di".'; de julho, pos-I' dlstmtos Im10res e anlln

sivelmenk dia r" afim de cíanles que este jornal t':>l1-

d
•

de I, do deixado de circuIUl.·.· ter,assulnÍr a ,ua cu ell'U

I �'a, quinta e sábado, somen
senador pelo Rio Grande. te apareceu em circulação
do suL Na oc.3_sião passará o número di'\ sexta�fe.r�l,
24 horas em Porto Alegre, cuja di>tríbnição foi proce
quando avistar-se-á com dida ontem Durante a se

mana entrante, ('·,te jornal
pro\'avelmente, tamhem so

frerá alteração na sua cir
culat,;ão normal,

-....,----_. �-----

«A N A ç _� O"

. BANCO DO BRASIL S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Leve como uma fiar ern
' botão - rsfresccnte,

-,':'h'"
,:"f","'"

deliciosa. Pêra. ser usodcf" com requinte,

,

�NTHE1tI

EDlpreza Força e LUZi
de SantalQatarinaS.A.

VENDA DE Aq:ÕES ORDIN.l\R\AS
!

Para os fins previstos no parágrafo (§) 3.

art,o 9,0,. dos estatutés sociais. leva- se ao co

nhecimento dos inter' ssados. que se encontram

à venda cinco. (5) !aç es ordinárias, nominativas,
de emissão désta 50 iedade, ao preço de mil e·

quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00), cada uma,

ficando fixado o pr o de quinze (15) dias para
que os atuais acionistas possam optar pela sua

aquisição. I
findo esse prazo, ficarão as aludidas ações

liberadas para 'ali!;nação a pessoas estranhas á
Sociedade.

.

Blumenau, 14 de maio de 1946.

•
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Gerente
'i! ..

A UT·(fM o v.s.ts
DE BOTO.

. 95 HP . .;. 117" entre
e.;...,. ... -

.

DE SJ::...��
D • .t.'���tat de Luxe

DE S�_�
.

El __ ... -de Luxe

115 nr :.._1" entre
eixo!'. .

.

DE SOTO De Luxe.
DE SOTO Custem

.

"

Caminhonetes

. '_';.'"' .

Agssalh8-s8

:' ,'.
.

«A Nação)> na Sociedade
ÁNIVERsARIOS

.l

iii

]OlerOU
Com e1egallcia

.'.' ...fazendo

DIRETORIA DA IIfORÇA E LUZt
.

suas compras na

: loja mais sortida

i I

I'
_, A :M IN H O E S

DE SOTO' '

.

j';.'

. Modelos de Caminhôes
.,' .'

De' SOTO adaptáveis
.

. .

para 'q��lqu'er serviço

Procura -vse um ícom capacidade e conhecimentos
I

. da praça e suas illdustrias� Exige se fiança.: Cartas

detalhadas com indicação de preterições e reierencias

á caixa postal, 38 para "0erente�"

.: Tipos 'deSde:% ate
10 toneladas

CONCESSIONARIO: 2

.

Blumenau - Rua :6,rllsque···
'Cxa, P.• 119 - .Sta. C:âtarina

.' ;_1,
"

._----�---'--___;,-'-:"--
i .

v. '

····1·····
..

no género.

alizou na .residencia dos timado jovem Francisco

pais da noiva. serviram de Lux, competente funciona-

A efemeride de ontem padrtnnos, por parte da rlo da firma Roberto Gros

assinalou a passagem do
.. I

n

.. OiV.R, o snr, H
..er.Cílio Iso senb.acher, desta. praç.'a,aniversario natalício da lani e senhora e, do noivo com a gentil senhorita

simpatica e distinta senho- o sr João Ferreira de Me- Dione Clara Maia,
..

dileta

rita jutha. Peters [uraszek, lo e. senhora Celso Ramos filha do sr. Luiz Gonzaga
residente em Gaspar. O ato religioso, que se .da Maia, alte funciona rio
_ Na data de ante-on- efetuou na Matriz daquela dos Correios e Telegrafas

ten festejou o seu aniver- cidade, foi paraninfade, daquela cidade e. de dona
-

sario natalicío a gentil se- por parta da noiva, pelo Anita Maia. O ato civil foi .

nhorita Terezinha Rosa, di- dr. Vinicius de Oliveira e paraninfado por parte da

letafilha do estimado ci- esposa e, do noivo, pelo noiva pelo snr. Amandus

dadão snr, Ermelíno Rosa, Desembargador Urbano Cardozo e senhora e por

psoprietarlo do conceitua- Mueller Sales e senhorita parte do noivo pelo snr

do. Café Rex. de Rio do .Maríaztnna Ayres Gama. Laercio Lázaro: M.aia e se-.,Svl.·
.

t Os noivos e as respecti- nhora. Na cerimonia reli

._ Transcorre hoje: o. arii vas famílias, que. contam giosa servi! am como teste'

versario natalício do con- .corn vasto circulo de re- munhas, por parte da noi- .

ceítuàdo e distinto cidadão lações de amizade no Es va o snr. Jose Bonifado

sa. Augusto "Beduschl, re ta�o! re_::eberam inumeras Maia e s�Jhora e por par�
hídente. em Gaspar. telícítações. te do nOlVO o snr. Jose ,

.

Goncalves e senhora.

ICASAMENTOS
. � I3ea�isou-se ont�m ,na AO' distinto jovem. par . PRECIsA.sE de uma pessoa competente para I CASA DO AMERlflANO S ·1vlsmha Cidade de J0111vl1le \ apresentamos cumpnmen-· .

. h
Realiz()u-se no dia22dõ civil e religiosamente, o tos. com os votos de

pe-I
.' -:

v I I

oarfente, 'em Ibirama, o enlace matrimonial do es- renes felíciqades exercer- as funções de gereJ,1�e de firma Comercial e se- Rua 15 - "87 Blumenau

.
: e níatrimonial oa se-

.

lU$.���oa·Mafalda'lsolan.í, fi T .1i t.. G ti
.

.

l1un ' .. S' Mansueto .Iso- aqu.gra Ia ra. S ja perfto em Contabilidade.

s.o\at1\, C dasnra. Francisca·
,

\li \Ue. o m �o dr. Clovis (POR CORREBPO�DENCIA) Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais -- lnfor..

A:yre.S �� p'>\buquerque Ga- Para difusão do único método tú..asileíre. a ;:1SS0CIA OS interessados. dever âo dirigir'se ás nu'Uvos - ImobiHáriQs - Vendas de PiIl.hai� e Fa7..en-

ma. l\US :Ce.}uízl de Direito çÃO TAQUIGRAFICA PAULISTA ensina gratuitamen das. - Diretor: Dr. ELISIARIO UE' CAMARGO BRAN

de' Can.�p.os No que. te. _ Informações'; Prof. PAU1.0 GONÇALVES" IJla 7 I
•
CO - .�DVOGADO;-- Ru� Frei Rojerio, 54 - Cah:a

t IJ d S· t b' 1"7 10 d ''11>10 D"" JANEIRO I L" i"E B'UE'TT'E' \ Postal, ;>4 - Fone, ;)4 - Endereço Tele", "Elibran.co"
. No a o civil, S I se; re- e e em ro, \I -. 'an ar=-=-�_�_.. � .

oJas···.e ;
•••

N R & elA .• DE BRUSQUE r
__ LAJES - Santa Catarina � BH.ASIL� .

....iiii..ii�..ii........BiUl.�.........
·

. uzazMZ&a�"��"=��BBBB""��RiEn"�""BiiB"ii"iiii"ii�iiiiiiiiii�i�íI"
,

'"

·RO OLE:
.

-

-..
.. '.-'

-

Rva 15 de Nc}Vetnbro, 367

B tum e'n " n

:Dis,:ribuidora Catarlaease
. :. de Tecidos

. ·-\ASSEl\fBLEIA GERAL. EXTRAORDINARlA
i'

. Pelo;pr�enteAicam' convidados os sen.. Gres a

cionistas desta -Socíedade a comparecerem á assem

:;bléia ,geral extraordinária a realizar-se no dia·6 de ju
nro

'

p�Qx_i:w-o vindouro, ás 17,30 horas, no' eeeritõrío
':, .destà Sociedade, à�l!m de deliberarem-Sobre a seguín-

te ..

.

. ORDEM DO DIA
1 Aumento tüi" Capital e eonsequeata modifica.

, çãri = dos estatutos sociais.
. .

2 Assuntos de interesse social.
- Blumenaú; 1,6 de maio de 1946.

.p���LO FRITZsCHE - Diretor.
," � .. -0 �

DR. II MM�R MANN
CIRURGIAO DI!NTIST�
BLUMENAU - RUA 15 d. No,,_ ;)H

. ·Instalação de Raios X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS

.Ir DIAGNOSES A' DISPOSIÇAO DOS
SlNRl). MEDI(Y'S ,.. nr"TIS'rAS.

I! RADIOS RGA VICTOR
I

Os Campeões do Ar

ESCRITORIO JURIDICO CO:r.mR.crAi.

DE
..-,:"

BLUMÊI'sJALJ .. ·Caixa
• " <I'

,_

:.

postai,

FAZE�DAS E ARMARINHO POR .ATACADO'
, A MAIOR ORGANIZAÇÁ() ESPECIELizAD�. �b >. ES(fADO;

;i

14

FABBJCA DE CAMISAS
A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FASBICA 1lJ;'1:i(I�OS CAULCS' RINADX S. AI<
.

...

UNICO DISTRIBUIDOR NESTE ES'rADO (Deósito)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ao comemorarmos a produção do milionésimo pneu Goodyear brasileiro, é

com a maior satisfação que me dirijo, em nome da Cia. Goodyear do Brasil,
aos Consumidores dos n08::08 produtos e aos nossos amigos Revendedores, para
agradecer, aos primeiros, a confiança

.

e preferência que têm dispensado aos

nossos artigos c, aos segundos, a sua valiosa cooperação na difusão dos nos

sos produtos,
1\ pesar de vendidos no Brasil há mais de um terço de século, foi somente

em 1939 que começaram a ser Iabrir-ados nêste país os famosos pneus Goodyear,
com a inauguração das Iáhricas da Cia. Goodyear do Brasil, em São Paulo, preci
samente 100 anos depois que Charles Goodyear descobriu a vulcanização, tor
nando possível o aproveitamento da borracha nos milhares de empregos hoje
conhecidos.

Nesse curto período de 7 anos, a Cía. Goodyear do Brasil logrou trans

formar-se em urna importante indústria de borracha no país, sentindo-se jus
tamente orgulhosa da obra realizada e da colaboração que lhe foi dado prestar,
através de seus múltiplos produtos, para o desenvolvimento dos meios de

transporte e do progresso industrial dêste país,

I
. �

/

4,é.�/DIflETOR_G;;;�ENTE
.

6

\

MAIS DE 350 MILHÕ�ES DE

PNEUS GOODYEAR VENDIDOS
EM TODO, ,O ,MUNDO'

.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��

.. ir.��'3.teEB.L!!!�T!�E�l - R[O
Agente no Estado de .Sta, Catarina:

I'
J' O A O P O R T O

Rua·' 15 d'&" Novembro. 1371 --
FOGO �. TRAl."lSPOUTES ..::::... ACIDENTES

Responsabilidade CivU Omnibus
(Transeunies e 'I'ransportadoe}.

I

Lans
PARA VESTIDOS

Capas
tlE' SÊDA .a GAllBAPTh.'"E

unhas.

arrojadas, .• lindas .. , exci-
, tantes.,. Estas são as· to

nalidades. esfilizrrdos para'
1946: At Ease - Honor

Bright _ Proud Pink.

o esmolte Cutex vem agora
acondicionado num 110';0
frasco de linhos modernos ..

'/�.�ty
�i:J/()

.

� .
.

PEE5dflllTE
Sem aumento de praça. Não,

.

hó esmalte" melhor; sejci,
que I fôr o preço:

�EMPp..·c NA VANGUARDA
ENl NOVAS lDÉfASI

Casa,CDS
';.<.

E MA.N"TO'S MÓs ULTIM,g,s MODELOS

.1Iem como um comp1ew sortimento de

R�BERTn GROSSENBHHER I
ARMARINHOS

e será prontamente �tendido.·

., (}
�
.�.�.�_._-- . .- ��'.�,:::�_:�� ._p�� f':;::-"'::;�-� _�� . �_.�..�.(5 �.!'!::!8'

c.

....�-- �-':';'''''''
�N'

:- .c.
· SEÇAO DE AGIUCULTURA r

Arados, grades de disco, é de dentes, cul-
· tl.vadores "Seníor". Moinhos de pedra e

de disco para iodos os fins e capacidades,
Máquinas e veneno para extinção de formi

gas.Amplo sortimento de tõdas as Ierramen-

·

tas para Javoura; Consulte nossos preços!1 SECÃO DE:
. ,

PRODUTOS DOMESTICOS:

\

Fogões de todos os tipos. Belíssimo estoque
de rádios de diversas. .marcas, ondas cur

tas e longas, em prestações, a preços con

vidativos. Filtros, geladeiras, máquinas de
costura, ferros de' engomar ..e milhares de
artigos úteis, Indíspensâveís . 'aO' equipa
menta de um Iar-moderno.

SECÃO DE INDÚSTRIA: :, . \
" ..•

.

.' "
-

-{,'f;,,:".;
'. Tornos, paralelos e .baricadas, Máquinas ',:o:i(

. pará ..

diversos fins. Completo estoque de

ferra";nentas.' Grande sortimento de canos,

utensílíos a material para construções.
Fôlhas

'

de serra para engenho, braçais,
para' aço ;·e metais; circulares e de fita.
Bons .preços pa ra atacado e varejo,

'"1::

SECÃO DE ARTiGOS"

..

:!!sAGo�d:!�:!S�p�sR!:re;:3. '�l�.::1í�fr-
e.spec.ialm.e-.

nte

..

const

..ru.idos p. a.
ra a n

..

0..

'�'n-�
�%rt

tureza de cada .trabalho. Câmaras, J I �4'}
mangueírás, correias e baterias, Fer- j

-,'

ramentas e macacos até 5 toneladas, .�.
..

CARLOS BO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

. MATRIZ: FLORIANÓPOLIS. FILIAIS: BLUMENAU • JOACABA " JOINVILB
LAGES> LAGUNA. SÃO F.RANCISCO DO SUL • TUBARÃO

AGt:NCIA EM SANTOS" ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO E CURITIBA..

\.
"

:;i:J}��j�,

III/E.. O l\.1ELHOR SORTIMENTO,

�

ç(l�if
/

�EiÇ���:A:;N:i��:�Ao: A

C;(:r�eons�;�(j((\;)ii;,i'"
.>
" REBIDAS

..�,' ..., FERR_4GKN�
Comércio por Ataeatfo

I
Il\WORTAÇÃO ---, EXPORT .\ÇA.l;

"

....J
. Rua 15. de Novembro, 857 -- Caiu fOB'l..u. H

•
_._.. _.�. l' L p" :i\'j E NAU

Um' esmalte: Intalrornsnta '1) ","-:_��_.... ...-- ------................_--

------_._-

no�o: se.�o. r"àpidamerite, ii .

.

�

tem. rno ior. brilho e perma-' la seu R�dio está talhando?
nece longamente sôbre a,s

.

f -

tevo.o imediatam cnee á
-

O fi c t o a

ü ADIO ,. BLOHM
"

s····�···�···: :, .::'1;
•

•

ARMADOa;:S • COMERCIANTES •

Transporte de cargas e passag-.:iros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro
.

Fábrica de Pontes "Rita 'Maria" (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS \..

'Fazendas • Ferragens .·Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêuticos
.

Telegramas "HOEPCKB"

Escola Tecnjca de Comercio
l\emiogton do Paraná

<EX-FACULDADE DE COMERCIO DO PARANA')
FISCALISADA PELO GOVERNO" FEDERAL

Rua Comendador Araújo nO 176 • Fone, 1192 • Curitibll
Diretor: Dr. r·�iz Anibal Calderarí

INTERNATO - SEMl·IliXTERNATO e EXTERNATO
CURSOS: Admissão -: Guarda-Livros - Auxiliar di'

AdminIstração - Datilografia e·Estenografia

Aulas DIURNAS e NOTURNAS, para ambos 08 seX6t

AollUJ avulsas de Dat!lografia e Estenografia
Pecam ill'OI'll1e..etOC

,.�.

,Diretor do Hospital Santa Catarina

Com longa prática nos Hospitais da Europa
ALTA CIRURGIA

Ope:rações de bocio (papo) rins, vericulll blliar.
utero, etc.
Bisturi elétrico para cirurgia do cancer

Cirurgia da Tuberculose - Pneumothorax artifiCial
Serviço especializado em ortopedia. Modendssima
aparelhagem para fraturas, recem-chegada dos Esta
dos Unidos. - Unica no Estado:-
rONSULTAS no Hospital: - dás 9 ás 11 e dâs li ás 5

DR. A. ODEBRECHT

----------------------

BLUMENAU···-.-··_._ Rua i.� ...� Novemhr6 nO 1.236 -_- BLUMENAU

"S A· T E L I TE"Endereço Te'i�fico ;

Faz todas as operações de �ontos ;_ Empréstimos . .,- Cambio - Cus

tódia -Cobranças - Dep�(t08- Ordens de Pagamento - Carteira UfI

Crédito Agricola e Industrial - Carteira de Financiamento.

Agencias em todas asCapiiabl dos Estados e prinl'Ípais praças do pata

. CORRESPONDENTES NO EXTERIOR

INDUSTRIAIS

�'-'-----

�Ji;!ii.,"?':;};' ,
.<�,,-é�

'.'
. -Uma fabrica de pasta 'rnecanica. com capacidade

de 3.000, de registro.' , Uma Iürbina com .quéda dágua
de 14 metros cc-ri volume dágua 800 Iitros Dor minuto.
Uma serraria, instalada num terreno de 80' lotes.. mata
virgem. Localizado 110 nrunicipio de Jaragua do SuL
Preço tot�l das. vendas: CR, 700.000,000,

..

Uma chacara sita no perímetro urbano desta ci
dade COm 10'0. 700m2, com tadas as berrifeitorias. cons
eando de 1 casa conn todas as instalações 39 de frent
L8 de fundos; o predro . Dois ranchos, um de. HJ -metros.
por 9, e outro de 15,50 por 9. Os pavimentos, bem come

nos arredores das construções, acham se cimentados -

mais uma casa de moradia para os empregados.
Mais 48 lotes contando cada um 20 metros de

frente, com �O de. fundos -. Preço de ocastão.:

,

- Uma casa na Ru� 15 de Novembro, 2 uma pro
oriedade de excelentis dímenções

o Hotel "ntral
de Jaraguá do Sul, prQP. O. P,i gr.las. a!li',:.�i 'cessÍta ue

; f
mosquet.eiros, porque no mesn.\l] sstilbellScl.nento não .

j. há mosquitos. Os s1's. hospede J podem. rep )usar tran� II����.nf•••,m���._�d�R.ªI%ir�fj�'IAA1·�·�••JIA.ljl�.·._••••W••_--- �.�. quiloL-RuCB.Emjliofurim-�I�L

- Uma ch:;t�'-lra: com 9 morgoj, e 112 de com to-

M 1das as bem�eitOI'�as, sito no Bairl:o da Velha
.

i a tema,
- Uma Propriedade a Rua Lauro Mi.eller eOIL

13 metros de .frente e 40 de fundos, .

1
- Uma Pro';H-i-"d:.Hle a Rua São Paulo com 15

1 metro�. de frente e 40 111ctros de fundos, !j��;ta proprie
ciade .la �e acham iniciados· os alicen'es o�ru a futura
construCfl0.

_

Uma casa na. Rua Amazonas com todas as ins
[Hlaçoeg ganHarias pc·]' preço tle Cr$ R5,OOO (lO.

.
..

.

.' I
� Uma P;:onrieda(Ic �a Rua AnJalr.mls com 421

metros de frente e 80 metros de fundos "O" Cr$. i
10;000,00.

,.... ...

;
, .

I
.

. . [

- Uma 'casa situH(la' "na Ttoupa\'a I\'úl'te COlÍl H Imorgos de terra, preço de ocaSIao. . I
Vesdese uma propriedade imovel a Rua 15' de:

NoVel;tbro (somes1e t�I'Teno), com as seguintes di!
,mensoes: 13 mehns lie frente nor 60 metros de fun I

dos, Preço eRg 160. (hV.:',IJO,.'. I
.

.

i
Vendese mais 3 propriedades sendo a medição de I

J�ada uma de .�O metros de frente e 36 de fUI�dos por I
preço de_ ocaSlao, vende se as propriedades em separa.. I

do a razao de 9.000,00, S.ODO,DO e 12.000,00 c:;ruzeiros. I

I

A TENÇÃ

.. Curso de Dansas��
O professor de dansas Affonso Lerche, comuni

ca aos interessados qUe dará inicio no p roximo dia 4
de Junho, ao novo

:.�:!�:-1S�lt}���,· {f. ">M_ -. �t"-�,.�...=; �-�

CURSO DEDANsAS

na séde da sOCIEDADE RECREATIVA E ESPOR
TIVA IPIRANGA, na Itoupava Seca, todas as tereas e

quintas-feiras, das 20 as 22 IHH',,:s,
,

As inscrições poderão ser feitas desde já com o

sr , Lerche, ii rua São Paulo, 270.
N. B. - Correrão orribus ás 19 e 22 horas.

SÃO PAULO

Distribuidora para todo o Bn!sil dos :tranlildos IIm
dutos concentrados vege�nl "ROS;(__�LI-l�:��H {1� rn��r�
cação da Companhü, Pn'jJ'Tesso lVadcr!L! "!lHh'i;:',·i?
Brasileira de Be!J!das e Cunexos" ...'ãü P.:wlo.

R Concentl':Hlo 'fe.!reta I '/Rosidl."" ? b'xs_e de TO
MATE-SALSÃO-ESPINAFRE.

O Misturas para sopas "Rosicler' � ha,;;e ,ie
A'"EIA·LENT:lLIL4..-ERVILHA�SOJ ,\_ - FI:U .\()
BRANCO -' }i'E{J.3;.O MULATINHO.

S I{eikhup "Rosídcí'" eH1 dois iiI} l\l; PICANTB
eDOCE.'

.

Extrato de .MaH� "MAI.:.rEMA PDIU)" e F'xlxa
to ':IUAI,TEMA" com Espinnrre f' Tmt1clliC.

C Farmha de tri�o maH'ldo "iH '\L'(R}!f,"
I, V�C-lHALTEMA: Nuirith'o ;" de:l<�ii;;".� '-, cum

lelte quent.e on gdado.
E CHOi';IAL'I' :&L4..LTEMA: pode i"CI m,af'd eOrt1u

s€:bremesa _, no prepi:J'Q (t$� Gr�:�?.;q ? :--tOf'V�t�)N.
{h.ssolvido no· leite' que'lte, fê'lo ,n ';';i'h;{IO.

II FOSFO lUALTElUA: Bsta farinhn é tlIT' ui!
rnell1'} _perfeito e compYeto para j�de..,tl}". lw
b�8. Cl'lanças. pes-soas Íféb?ls e c·� i.H a1('sc"on!p....
R;ca em fosfato e Sll!S
um poderoso aUi:Biai' da nutd�fio.

Distribuidor autoris:�do para as seguimes praras ;-

Blumenau • Ibir21mr � Rio do Sul Gaspar, Brú�que
Hajaí -- Tijucas: - � 81'. Walter W Re,:ne:..'. -- }'oní'.
I 1 9 3 - Caixa POStal, 35� Blmnem.lll _. Estado
de Sant{l C&tarina.

.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUITA ,ATeNÇÃÓ:
t - Para defender... _ira .. plpw.'
resfriados .e losIiIII, _, o C9pJL. ..
Alcat.>J.o XaVier.

. •

2 - o

COgD�C
.
Aieatrlo Xa-rler ' ••

tlÚco medi nlo exh!teut. Mm •.

de>;jj!Dação de OguM de Alé6treo, JlGI""
quê é (I tllrlOO COgaa., feito II. base de
•.iealrão que !em rórmui& med1cinR.L

a';_ A 'enCliola do CopM de Alea.t*
Xavier reatilta, -poIs, da sua rórmtda'qa.
reune valloses elemelltOll màdicinaill:

.) Pode..._ al't<jador... .. forti·
rte.n td doe Vt�bnõ....., '[!O_a O' al
_irão 'e o hi.lo._ d. !alia.

b) u": gYADd.. ""Icln..snt,.o .......
• hipof.,.fit.e ,I" eÁllli .

e)·Dni. ""pMtora..� """'..._

11••1... ., .1""ç6••
01) Um valld .. -'ma.'" d•._
......... .. mal"u,rá.

4 - U legftlmo CogllU de AJeall'k
Xavier llÓ ê vendido, po'l".anto. em 1_
máclaa ., drogarlas. Pllrqnê - AàO· ...

el!Qiieça - I Tmlédio " cmIllI tal .n8,o
pode Nr ..elldldo lJln onlrOl l�

.7 ÇA

• c. I

orneIO· .. ftltlO
AS RAZõEs QUE LEVARAM OS 1)I�IGENTF1$ DA

L.H.D. A TOl\-fAR TAL DECISÃO

0, F I C I A L r.z A DO'
cua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.1!f� ,......; Curitibf
�,,�,,:�-. _". ," ·-",'�.':4> ",. .., I o'. -:':.'.IJ:tJ;;l�

Diretor: - Dr. Luiz Anibsl Calderari
Internato - Semí-Externato, e' :Externato

...;URSOS - Primário, Pré-Ginasial - Ginasial e Cien
tífico - Exame de admissão em dezemebrn e fevereírn
-- Aulas DIURNAS e NOTURNAS '-'-"-"

,��, � -

CLUBE NAUTrCO AMERICA
CoNCÜRRENCIA PARA ARRENDAMENTO

Acha-se aberta a concorrencía para o arrenda.
mento d� Bar do Clube Nautico América.

Os interessados" deverão apresentar propostas
até o fim deste mez em: sobre-cartas Iacradas ,,

"

i\. diretoria reserva-se o direito de aceitar a pro
posta que mais vantagens of erecer assim como -re

eusa- e anular a presente c oncorrencía caso as proPQs
las apresentadas não consultem Os interesses do Clube.

HLU1\'IENAU, 12 de Maio de 1946

Com a reunião rea

lizada .ante-ontem, sa

feira, com a. presença
dos presidentes dos clu
bes filiados ii. la divi
são, a LBD resolveu
transferir "sine díe", à

realização do Torneio
Inicio daquela catego
ria, que estava marca

da para hoje, em,. vir
tude do pedido de filia

ção á nossa . entidade,
formulado pelo :C. A.
Carlos Renaux, de Brus
que, que deseja intervir
no certame elebedeano
d� corrente ano.;
Aguarda-se agora, á

decisão favorável da' F.
C. D. sobre a transfe
rência daquele clube

para sua filiação para .li
entidade blumenauense,

.

após o. que, (lsrá mar

cada a nova data para
a realização dó Tor·

neio Inicio, já com a'

participação de seu no

vo filiado.
Fica assim, sem. efeí-

. to, a tabela organizada
para a disputa' do cer-.
tame, devendo ser ela-

bborada uma· "outra,
com as devídJl$ "altera�

.

PROCURA-sE

Dois oU tres m�nos pa

,ta aprendizes de Mecaníco,
em fabrlea' de �etalurgica.
Intormaeões "1 Rua 15 -

N° 1425.
'

com 0.sr , Oscar Ruediger
F.

ções,
-..�,,---- ..,.-......"..---'!""_.

A'· .•BLENORRAGIA

�J«fo
AO TRABALlIO! ;-,

.... táf',il1r .,t ....
�é _- ...t�!'iitnl,�
iJ)isk- g:�u!, t.t-. fl�
...·.I>r,ian... lo

{fí,_;;'_-;_ r.l r �I;, ti

'··�:';t.6_�"!:tj..· :dtf
::'ir:"!f'�i'b 1 h ..\r!·�

. !-:�:ft� t!�r·��.·�
L.".1!ô AZeGI'Í
de- '(:'&ilH;'.i.'t.,

. 1\':;: e-_!�-(111! � •. à
.&Ã�t� iJ'y:. :"��'�
'd� n.?�!.i":';'�7...,T,.-.

.IpÜ :.�i, . ':!t��
f_hll�-'_:d..::- ','c'taJt

. "nAdas e. �aJr'f'fn �orrl' �.t}_�:��.�4· bU

'. _thn.t"'t.l1.ci, de hienofr·t1�:iilo. 'i.�.!"f.-";"H�t
�• .\'��::l·aa e:m.it.}�5 ",j,.,'ilh- "jiP'4'qj�$

, . ,

'.

J A P S U tss ,& .Z tI 1 S

'0;" à :!'uu fElrmà<4a Ú(-<'�lHrf;.!j� ii
. & ta�. fafm.lránr�i�rr tt;tRj1�S
,t�Ji.' j:'Q�:r ,l.'"'. ..,_'ii'_-"l' a,ú r-.i\.��.�.�

PROCURA.�SE

Um empr.a�() para por

I
to de G.aZOí.n.'.3._ p..

aga..se bom
ordenado, deverá saber ler

.
e eScrever �glllarmente e

ser desembaraç-ado. Da,se

preferencla "'8. quem conbe
ça o ramo. de aut.omOveis
e que seja Casado.

EXÍge...se referencias.

Informações a Rua 15 de
Noveinro

.

1425
com o Sr. O. R.. F.

ALUGA�SE

OPERAÇÕES -. DOENÇAS DE SENlIORAS.

DR.CAMARA
. 11 • p e c

.

J; iii f'i • t •

G}lnica, em' ,geJ)�4�to pe!U. Ond_

Consultório: Travtiissil!:,f'tte.: Eeverei� • Prédif) p� •...

--'-' OP.ERAeoU' NÔS: Ho..�PITAI& �
'

.

e I' •• ,[········8uSic'lI
o •

, �. _

_
i

. .' "'_..� ..

_' '�.:

A DIRETQRIA

[ioelos
Prpcun. um a ·dois !:I,odos .com prqurno capital pan
'ugodo de Secos I." Molhados etc.• (ataca lista) sik
'm local de grand� futuro, pC1ssuindo drsde já, ([tan.
de fr�!{uesia em todo o pais. li1fomações á Caixa Pm,.
tal, 39 - Joinvill", Mais delalfres com 05 srs. Bernard
Bt Irmãos.

:..L e· 7::. / z:> _L.·.1 I AndaI' t&Teo para escri-
...UI/a (}fi_fle� /(15Se�<- � l'\..eS;-I'/t?ftT(J$ • tono. ou neg�eio na -Rua

B��CO do Vale d� Itatai S/l.l�q-::·::":�·s6E
I Ampla Sala e' di�el"S08
I quartos com cama.�.

São convfdados 08 <:Anho'es acionistas p1r� se: Rua 15 de Novembro 12.
reunirflm r!TI A;<:pmLlé'l Gt'raL no dia 4: de Junho,
proxímo ás 15 h�r:jS. n09 <;f.!ões do Teatro QalJos
Gnmp<;. á Rua 15 de Nov�mbro, ne�fa dd�de. oaTa
tr,,!are 11 d> QSS'IT1 tns cI e Ính'resse gf!Tal conC,�tnent!'s
ã org'miz�çã" da Srct. dade

EM ORQ,l\N!ZAÇÃO

r Inmpll;w, 23 de m"io ds 1946,

Os fund dflrfF:
OSWALDO MOE Mt\NN
AA1ER1CO STAMM

BORBOLE'i'AS

Compra-se borboletas
"Morphos", em grandes lo
tes.

Comprador coJistánte de
·'d. 'Aegac" }1. Mestyra".
Ofertas a Eugene DIuhy,

3912 N. Hamilton Ave. CHI.
CAGO, 18 - U.S.A�

HA N
#'lO

.

,�
-

.... 'oçao
'órgão dos

�'Diários Associados"
Fundado em 29-5-1943·

\

HOJE - SABADO, ÁS 8,30 NO PALCO

Esp!'facuJo,. f'xtraordinario de PALMElRIM�
(o c6mico .numtro um dó Bra>:iH' €' ;sua

COIllpa:-;hia de Comédias da untes fr-prt'

�entaçâo da prç'l 100'1. de g.l.fgalhlldail:....;...

n Poderfdas Massa.... s""U. ..., .",
. '. '.

Ta',; h;harintrs e inolvidávds ato.>:. t.se--' iJ'J$ pOr'
ARMANDO GONZAGA·

---I
1 s. A. uA NAÇÃO"

III COfRE DE AÇO DE j
Direção e Gerencia:

.C.O·NF·IA·NCA l��. l;nc�� NO.V;�;;�'l�.:�. Redaçoo e OfICInas:
. Rua' Bom Rehro s.n. (Ed Platé'1 10,00 - B"lcão 6,00 - lngrf'ssas � vt"nd'r lla

:::====:::-:�_..J Holzwarlb - teJet.139' Çine Busch, da'39 á� 11, dss ,4á3 li e.das,'1q:-,
Assinaturas: r:ffi de<:nte.

Ano Cr$ 75.00 DOMINGO ás 830Semestre . Cr$ 40.{lO '.

Trimestre .' '" - Cr$ 2�,{)O no Teatro·Carlos Gomu:N. avulso ..... Cr$ O,4Q '.

. '. "
Aoi" <!omjngos " Cr$ ü.;ifI!. . .:t d '''".'';''.'''_'0'' f"'PA. A'e.

__

.

umca ff'prf'sentaç!:1.o a u "'.,.-'-' u

Inspetor viajante autorl. Franz Arnold e. Erne�t ',uzida par
Z:ldo: Otto WHIe EDUARDO CERCA

• TODOS OS npos

.

a..riolóveis • Ao prova d.
togo e de umidade
a.odos. Material
d.. araade resistência
ExceIetmt ClCabamento.

COM OS DISTRIBUIDOREs

fAIRlCAMOS,
'

COfUUNTQS ..... ESCIUtORJO$

.AJtQUIYOS. MESAS. fiCHÁRIOS

1IrAJIIB. IAlCOSDMS6RI05
.

,

Victor Probst & Cia.
I
I

MÓVEIS ·DE.··.ACO . J
Distribuidores!

.

., .'
<_ • 'j\'ROSDOC!M:O & ClA,', EIDA,

0.- t

....���fifj.PP'lll"ll'!ll!llIliIlI__SI!Dl'.R.F_Iiil. IIJ!BM__5._'. :;;..RImnenao.. Joinvilic • _Curhiba I

Propriedade da

I
, I Impresso

na "Cidade de Blumcnan" obomelDdo papagaio
VENDF.!·SE

Mallnificarrént� '1 p:1?8i'nt?d���r PALMe:I
RIM (o comíco numrro um �f g·ti'�sil, .�. Il
sua ctlma Comparrbi" de COIllfZ:Ói"s,.

f.'spf:1áculo que você não deve perdf'l!
--��---r-

!OLAa����
.: ... --

'
-

""\ GOMES· & ClA.

melhores
PARA CORRENTE .._�-�""""""�.- :<:..

-

Discos - EJetroIM - Toca-Dí!rco::. fie. ,.'

tura - Máquinas de escrever ._ Bidciétas i- ,

gões - M�teriaJ para rádio - Ms �

Telefone.

",/..... .a· CQIJ'":
"",' ,'1-.'-'\'>'. .JtJ:' �FÔ!o;,

__IIIII!IlilIi!l �ií,::;.�_ taiS ,-O$_ G

COfRfS f MOVflS Df AÇO

ARAL Rua 15 de NovembrG,

Radios

V/ á· vista e à ·longo prazo

- 'i

E4E'i

--IB--ilIiB'li- ------IIIIIIIiIIIIl..---_!IiII---IEll-----:;;�;7','- �

SAN,r:A R O·'S"A
ORLANDO SCARPELU

RilP Conselhei.ro Mafra., 36 (Loja e s9b:re"leja) F L

Caix:m FGtttal, 51 --Telefonf,l :;'514 - 1413 (rêde inie
__iDJiliV���n:••���_

"'lo �""?- -\ �:-

'II- '(1P01-lIB
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P R O B L E M AS ' 'S O C I A IS M O D E R NOS
�.

'" ... -

�.....
'

';�__mii�_�íiií�.-__••_xA, campanha. Nltí comu!!ista, ence
" Ad b' Q'

la '411
' -tada pelo clero cearaense'

"

.... ,. 'u·, os.·
_,

Ulm'ICOS Fortaleza, 2� (M�ridio- jlacionou �s ��ra;,; realiza-
nal) - O Arcebispo de For das pela IgreJJa. que serão
taleza, 'Antonio Lustosa, em beneficio da pobreza,
falou ao HCorreio do Cea- as quais constituem

.'

rá", a propósito da campa- aprecíavel reaHzação'
nha anti-comunista enceta- terreno da asslstêncía

, CALCIO - NITRO - FoSFATOS

Exata·lnel1t�'.� 'côrhpensadas, de _ acordo
:.'

'. FO'�lVIUJ:,AS COMPoSTAs
._.:',

Os . fertiliz�nlteso 'mais completos, cíentí-
. ,: '3

da pelo clêro cearense; De
clarou que o movimento
iniciado pela igreja é in
teiramente doutrínárlo e

orientado no sentido de de

monstrar, através de reali
zações práticas, que a igre
ja tem soluções e idéias pa,
ra todos os, problemas so

ciais modernos. "A nossa I
tarefa _ ---:- prosseguiu o Ar-IIcebispo _: é esclarecer ao I !
povo e mostrar-lha que a I i
nossa campanha é o maior 1
desmentido . ii propaganda
vermelha". O Arcebispo re-

.

Notificação: Nó; baile, .

que será público? 'Fijcárá a .:

orquestra do 32°' J?/C., ue-'
le terão ingressos to.dos que>
quizerem e.· estiverem ' de�'"

',. ','

cen temente vesfidos.:

:C�S::i�O� � utnmoveis
EM GERAL

,

IMPORTADOR í

..

_

Av. São João 1276 ... Telt'gr. � Jeu.; E Caixa I
Po�tak 32ô3 SÃO PAULO

.

f'icamente dosados' -

para toda sas cultu-
ras e tod'Os .os sólos; .

..

com as ê:i(igen,cias nutritivas e ciclo vege
tativo de cada p_litnta. Composições cer

tas e comprovadas em culturas exprimen
tais. com ídicações próprias para ó cúlti
vo de .cana, café, arroz, batata, -legumes,
hortaliças, 'pomares, jardins. etc. .

.

.
.

·n'""."'_<i:""";··

FER'l'ILIZANTEs sIMPLES
•. ..0

superfostáto cãlcio-potássicos de soIubi�'
... lida<!e ·ad.eq�aqa, n:a forma ;'lais Iavora-

o vel � -asstmflacâo . e' crescimento intensivo
dos,;yeg�tais, .desde sementes mais delica
das",_mudas de replantio, flôres em o-eral
ate ás plantas idúltas.·

'"
.

A' adubação com os fertilizantes de natu
r€za : quimfco-crgantca, proporciona' o en- I

ziquecimento das colheitas em produção
e qualidade. .

.

<1
-

. i

Pornectrnento Imediato em sa-
cos de. SO.li:gs. .

Peçam "folhetos explicativos e re-

comendatívos á
.

FERRAGENS E FERt·:AMENTAS para Industria

J"
-

oao
"';' .

;

I.
i �

e dez centavos), i.unr{;nl1�' E ':'.1>:.,'1')':';' D!,,:-ti,t'ia p Balanço
I encerrado a ::11 rlt> De:-:"l" L:"

.Assembléia Geral n�a'izad;J (; .

. senta uma porcentagem ele � �, I)
�:i..�'; P.

dos títulos DI) décimo ano.

São Paulo, 16 .. dc'

A )]Ú�l:�TCàto;��'
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