
Teremos um mmutene de coal.são?
ministrativo, confirmou' á clarcu quant-, a esses en
reportagem ª noticia de tendirnentos, ..1IHC podem c-

4..1u.e .i.1_';'�'�_� t>üÜ .::.;o_::�_rl-." "'->__ :�LH·:::;'.: xLU.. r, deseje qUe sejain .�:�",:·n
º governo de São Paulo, as trn :.;3 .;.J.._�e-.::·.s exu'en. ..s, ....s,
sumindo urna pasta lt1.l11S- não havendo Dnl'f>li" ""··cs

terial e será substituid., na sidade da un'iãl� ae--'tÚ'�i��
.

c ·.·.:.Wf'.U pele. dernttado partidários, nodend., er.da
.Ataliha Nogueira. Outras um trabalhar pnralelarnen
noticias obtidas pela agen-I

te.
cin Meridlonal ind cam une ----- _

() prüf���sor \V�h!emrrr Fel' CHEGAliJ'A no ESCRITOR
rerra, llueI' da LDN em São I FRANCEZ
Paulo, será convidado nara RIO, 14 (Meridional �

.
ri : assumir o min.stério '�da Deverá chega r.urranhã ;.H1Ui

�.;. r'
..

11 f.k lI;lr .F'azepda como U1�1 �los. ele- a convite do governo bra
li t tHJ , ioJl

I
mentes das Oposjç�)e� �F�e sIelrr, o escritor Iraneez;
particíparãn do ministério Emile Henriot, que realiza

... ;.:8
.

dé coalisão , A nropos.to, rá uma serie de .conferen-
Hoover, chef eda comissão 1 Brasil tudo Iaria para so- falando á Meridional, o snr. cias sob o natrociní., da di.
de elnergencía contra a fo-I correr os pOV'Je:;· flagelados I César Lacerda, chegado on visão de cultura do Itama-
me, e o sr. Wiltiam Pawley, pela guérra . tem. do Rio de Janeiro .de- ratí ,

.

embaixador dos EE UU jun
to ao governo brasileiro. Os I
visitantes foram apresenta- I

O "DUQUE DE CAXIAS" dos ao General Scarcela Po r-

DEIXOU GIBRALTAR tela, presidente da comissão
DE VOLTA AO

"central
de nbastecirnento e

BRASIL aos membros do conselho
federal do comercio exte-

RIO, 15 (Meridional) - rior.
O estado maior da armada Hoover afirmou que o

recebeu comunicação de nresidente Truman conhece

partida do transporte pelo fi verdadeira situação do
"Duque de Caxias" do por Brasil relativamente a de-

T I lo • 1092 . 13 91
to de Gibraltar com destino ,.terminados produtos basíl-] .

e c nese
.

e

ii Rer.Ie , O referido navio leiros estando intaresado em: ----,.----_------------- --------------�.

traz numerosos passageiros ajudar o nosso pais a no1"-' ANO IV - Santa Catarina Blumenaü, 16' de Junho de 1946 - NUMERO, 692
entre os quaes se acha Mon malisar esse srmrhnento . 1 -, ...

�__ .......,..-.......,..-

selhor Carrios Criara, no- ° sr. João Neves, em res
'

ovo nuncio apostolico junto nosta, declarou oue no li-

O
.

t·. !'f
ao nO$.so governo. Entre os mite das possthilidàdes o

..

_

. i:. a�c·n
.

e ·C·Im.. � ··n y �. �
passageiros hrasileiros que ......, � ..... t;J �

viajam no "Duque de ça·
xias" encontra-se, tambem, EM CRISE O PARTIDO ..

tll.lillVlUCHA'l'A CRl�- pGr
.

oo embaixador Mauricio Na- .

.

... ..
.

buco, acompanhado de va-,'
- TÃO

rios diplomatas e soldados
;patricios que participaram I RIO, .14 (M( - O ca.so RIO, 12 (Meridional) - fracassada gréve geral nu

da parada da v.toria reali-' d_o Par�ldo Democrata Crts- Foi realizado inquérito po- Light . O relator io -r.stor ía
sada em Londres no dia 9 t��o. esta assumindo .carate:· licial pela Delegac.n de 01'· o plimo terrorista organisa
00 corrente. I s.eno, �eyen��) r�a�lzar-se, .iem Publica (' Social dI' S. do na séde do sindicato dos

amanha, em São Paulo, uma Paulo sobre os aconteci- empregados da Lisht com

SIS....l'E�...A PODERATIVO assemhleia extraord.nária mentos grevistas em Santos ramificações nas
.

compa- PERON DECLARA GUER-
- - ! d S a d

..

I RA AO.S .'L�'-'PE/·U!.A..
... . P;\ 'RA TODA ALEMN- o !uesmo ..egun o um ma sendo que foram Os respec-

J-'-'L.J� \.J --

NHA tutino, a maroria obedece a tivos autos remetidos ao I O C.ASO DA COMPRA DO· DORES
• . . .

orientação de Cesarin., Ju- juizo da primeira auditoria
.

PREDIO HERMANN I. . .

. .

PARIS, 15 (UP) - Da nior, que vai propor a ex- de guérra da segunda re-' STOLZ .. BUENOS AlR��,. 14 -

palestra que mantivéram on pulsão do deputado Manoél gião militar. E:,tá se julgan I (UP( - PeronIIllclOn. on-

tem com o 'Secretádo die Vitor e membros da comis- do incompetente para pro- Recife' 14 (M( _ Acerca
I
h;m, uma can1TJa�ha d�}60

'estado, snr. Byrnes, os cor- são executiva, Jota Castellar cessar o julgamento f�ito, do rumoroso caso dá com-
.

dias �ara a red.uç:,lo dos'pre
respondentes estrangeiros e Pain, Joaquim Navais, Dé- devez a_ue é entendida ser pra do llrédio que perten-; ços, l�forl11ana.o ao ... povn
jornalistas franceses tive- .cio Ferras, Jaime Ferraz. AI da al�ada das autoridades cia a antiO:a firma Hermann argentmo: "Agora d.esf�cha
ram a iriipressão de {rUe os vim _Geraldo e J<'rança M�- navai; este julgamento gre· Stolz, l)el� Instituto dos Ma. remos gUéITU de Il10rté eon

dirigentes da nolitica exter galh�es. ° mesmo_ matut�. visln, aUe remeteu o proces dtimos, da qual Milton San tra os
_

esneculadores'" a

na, em \Vaschington, dese .no (11z aUe � ,cruest�o agora.
i so ú nrimeira auditoria da tnna é ores:dente, este reu- crescenlando que usará a

jàvmn ver o sistema fede· as�ume aspeCLO mais grave· marinha, que por sua vez 'niu a imnre'nsa para fner maior energia (' scvei'idúoe
rati"o aplicado á zona de pOIS. t�ata-se d�lm ato �e entendeu de I!K'do diverso dec1ilracõçs. Cmn os jorna- .contra aquele, que lião co:..

ocuw1.c5Q norte-americana vi01encla com o qual nao
p suscitou n conflito de in- 'i�;tas, relemrolHe que o cu operurrm e mente o aUl11eH

na Alemanha. 0xfendido a estao de acordo numerosOS rhticão. Em sua sessão 50 noderia ser lt'varlo ':1 As- tQ do preço de 'vida na Ar
todas as demais zonas do amigos deputadoB c;le.Ma- ontem o 'Sunremo Tribunal sen!.bleia Comtituinte,. ao gentina é, parcialmente, 4e
R�ich, soh ocupação dos Big noél C.itor os <!uais lIderam Militar deéIdiu não conhe- qUe respondeu o presiden vido a motivos naturaIs,
Faur. o_ partIdo. �er o mesmn conflito, fazen te do IAPM: "a CO:Q.stitqin; mas que a especulação 'oos

do remeter com a maxima te nada tem uue ver com o sue principal resp()nsabili-
l�rJ1enc;a Os autos paTa a au caso de minha autarquia. 'dade.

.

dItoria de Sãl) Paulo, evi- .��. --

tando delongas l)rejud1ciai�
do processamento e. criação
dos casos que possam criar
embaraços :;. aeão governa
mental de .inicio imediato á
fonnação da culpa e imnli
cados na perturbação . da
ordem. e

.

s�urança publiia
Essa decisão do STM foi
tomada em carater unànime
na presenca de todos os mi
n'istros, sob a presidencia
do Generál Silv\o Junior.

dita-se que a urgente mis
são de Cirilo Jun.ori rela
dona-se COUl c movimento
de coügação em São Paulo,
quanto a indicação para
substituição' do interventor
Macedo Soares ,

---�---
._-------------

RIO, 15 (Meridional) -

Foram recebidos ontem no

Itaniaráti pelo ministro do

exter.or, os snrs, Herbert
-------

Orgão dos "DIARIOS ASSOCIADOS

Dir�tor: HONORATO TOMELIN Caiu Postsl; JJ ..

no

de s n t (J ..·.·s·
�h··�" de f'a� e telefone. com
objetivo de paralisação ime
diatn dos serviços de

..
tra

rego de luz e telefone.

nÃo TENHAS MEDO'

,- .>"-'" •

São .�Í1.vidadOS too as as Legionárias lUscntaS
para comparecerem á reunião ou� se realizará em' (}
dia 18 do corrente ás 4 ho ras da tarde, em um dós
salões no 'J'p,lltro Carllls Gomes. •

Convida,-se outrosim, todas as pessoas g-ue por
qua!quer fórma queiram contribuir com seu trabalho .

RTO, 14 (Mp.r.�ldioT}:ll( -

em pról do Hospj��l Mlln�cina!. I? e:':}'!TH1."rp.cere ..... 1::1.'71\
° o<>legndo (h seP;l1r�n!'a bem a citNla l"l'un':>o onde serao dIscutIdos assuntos
soelaI remeteu T:>o.hDrt'''�;l·nFt'n. concernentes e efectivação de festivas em pról do ilu
tp do Sunremíl. rI 11."<1 . e

dido Hosnita1.
.

deT� 1 Os auto!" H'G�lel"lt� nro Blumenau, ·13 de ]unho ele 194-6.
cedldo por det�rmlUaçao do I I L B D Centro M un;cfpal tle Blumenau .. _

chefe de policia nara apu·. pe a . .,

DOROTE'A DEEH,E
rur as' teponsabili(iades da

Prasi·leira de As' isten'ia•

'A MORTE NÃO ESTA' TÃO
PERTO ••.

,�
t,;M'l'KO MUNlc.;U·AL DE BLUMENAU

CONVITE

í

. J.

,.

�
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A NACAO

A greve no porto de Santos lj c,9AQ!-!E!Y!�t�.1
•.A greve da estiva no por- do Comunista, reagem con cios dessa concentração per 1-" . R�08 ELEMENTARES
to de Santos, recrudesceu, tr.a a perspectiva de ser deu tencem aos chefes, alguns Séde Socíal; Av. Almlra!'te Barro_so nO 81 - RIO

o

depois de estar aparente- tro e mpouco, por força das dos quais trabalhando como Agente no Estado de Sta, eatarma: .'

mente extinta e teve o go contingencias, acrescida' a contramestres, ganham s�-
verno de empregar melOJ! classe COl;D. elementos novos. Iários que oscilam entre J

-
O A O :r O R T O

exeemecionais para !!nfren- Esse necessidade é de res oito e dez contos

ponneS'I'tá-la Foi uma greve de .to antiga, tanto que já e- O mero estívadoriprofiseio- '
Rua 15 de Novembro, 1371 '----

sentido subversivo, mesmo xiste em Santos uma espe- nal vence de ordinário de FOGO - TRANSPOHTi:S - ACIDENTEs

revolu�iOonárío . Basta assí de doe estivadores $.uPleontes. dois a

coo inco contoos. NoenhU
Responsabilidade Civil OmnibD8

nalar que não apresentava que não ingressam na pro- ma classe de trabalhadores (Transeuntes' e TralUlponadOll)
.reivindicações em matéria fissão, mas por meio de ar braçais conhece este nivel ---------.I!

�:�u�:r���o�ed�d�ifea��� �:.{�\ã:aci��ri���o� � 1:� �:n4��:'c�m�u�r��.;ede°�:(
o

�f!'Ti,;�;�'/ " -,,', �

greves a manifestação de balhar. Pagam ao Instituto a greve não.,f!!i determina
Alll direito. . .

dos estivadores a respectiva da por nenhuma justa. aspi-
De facto, a desordem nu contribuição, que é entre- ração de melhor salário,

.cial, havida há duas sema- tanto levada ª conta dos o sendo uma greve nitidamen
.nas originou-ee de não que verdadeiros estivadores, os te,politica: As providencias
zerem Os estivadores <_>perar qUe tem carteira profissio- tomadas pelo governo para
nos navios espanhOls. A nal e formam o grupo dos frustrá-la desafiam uma

Espanha é governada por privilegiados. Avalia-se es- inquietação artificaI.oefen_
uma ditadura, e a estl,.va,

.
te grupo em dois mil indi- dem a ordem contra a in

�rda fiel do espírito se- viduos , sorreiçã., preservam. Os in
mocratico em todo o mundo Se o numero dos profie- tereressej, legitimos da eco

resolveu ditar-lhe um termo síonaí , fosse aumentado, nomia, atalham a crise das
de bem viver não lhe carre digamos; para o dobro, co- suhsistencias, de que padel
gando nem desca:rreganodo mo comooportam os encargos cer

. Poor i_nteiro o povo. IOs barcos.
.

da estiva no porto de San- . Mas serão inoperan-
o

Evidentemente a mfluen- tos, o privilégio diluir-se-ia tes se o poder publico não
da dos estivadores espa- "Eis a verdàdeira causa da for além, se não estabelecer
nhois contribuiu para çssa greve. E' uma greve dle os meios de assegurar a es

atitude. São eles republIca- simples agitadores, sem fun tiva livre, sem prejuízo dos
nos aogemo

. COIILOoo po_d�m co� dó economico ,

)'_osalários
razoáveis.

tra o regime que nao afe-. Permanecendo
o

a" estiva
tam. ampliando embora o nas mãos de numero menor
direíto de greve a !llpotese de trabalhadores, os benifí- Costa REGO
não, previstas.
Mas. a crise não. veio dis- No'vas remessas. de

so, Velo muít., mais g_� que
a estiva do porto de Santos
é um serviço privilégiado,'
onde os trabalhadores não
devem ultrapassar determi- o�
nado numero de pessoas. O'
acesso a qualquer profissão!
é livre no Brasil, d_g_sde que 11para ela se mostre habita
do o profissional. jd isto,
porem não acontece com I
respeito aquela estiva, O.
candidato a estivador espe-I
a-a também na fila,

premu-Iriindo-se de pistolões o

para
�arregar Ulll saco de café.
Dizem-me qus Se criou'

esta situação com o ohje- I

UVo de evitar o desempre
go de estivadores. quando
não era grande Q serviço do
porto. Pela. mesma lógica V I CTR O LA 5do mesmo argumento, cum
pria estar ela hoje modi-' •

ficada, pois o serviço au-:
- �ulssas -

mentou e só tende aliás a!
aumentar.
Os eseivadores, or-ienta

dos por uma audaciosa mt
noria, na qual se infiltra
ram Os deputados do Parti-

Acordeon"
"Tupy" e "Todeschini" de 4f!, 80 e 120 baixos

(Uma "Hohner"; Tango de 48 baixos)

Tóca-Disc()s
SUISSOS

Odeonolas de Luxo (em caixas]
e "PAILÁRD" - Pik-Up magnéticos
de superlcr quslidada AUTOMÁTICCS

Dlsras

Casa Willy Sievert
- Rua 15 de Novembro, 1526 '

1ft de junho de te.t;t

,.

Escola Tc(oica
'RemJogton do

de Cot.Dcrc;o,
Pacallá

(EX-FACULDADE DE, COMERCIO DO PARANA'I

'FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL

Rua Comendador Araújo nO 176 - Fune, 1192 • Curitiba,
Diretor: Dr. I �liz Aníbal Calderari

iNTERNATO - SEMI EXTERN,l.TO e EXTERNATO

I
CURSOS: Admissão - GUllrd�,LjvroB - Auxil!ar de

Administração - Datilografia e Es:'enografia

\ulas DIURNAS e NOTURNAS, para ambos 08 ftXG.

ADiu avuJs811 de Dat!lografia e Estenografia

_ __ Pecam Droa�
-----'---'----

I'ABalCA DE CAMISAS
A MAIS PERFEITA CONFECCAO NO RAMO

RODOLPHO KANDER
BLUM�JNAU .. Caixa' postal, 14

FABJICA VE '1lllrCS (AFICS AINAUX f. 1'.
UNICO-l)ISTRIBUIDOR NESTE ESTADO <Deósito)

FAZENDAS -E ARM�IlINHO POR AT&CADO
A MAIOR OUGANlZAÇAO ESPECIEI.IZADA NO ESTADO.
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NAÇÃO
-======- .---_-_-_".-=..-_.-_O",-- ...

A lá ut junho de 1946"
-" .::::::::! ••

-----------------------_--------_. - - --NOVA YORK. 15 (UP) gosas, inclusive as fabricas
- O. Estados Unidos pro- de bombas atomícas amei

puzéra ma todas as nações rrcana visa, também, a for
qUe concordassem eonside- i mação de uma comissão
ra... .fóra da lei a guerra 8,-

.

mundial, apoiada naS medi
tomIca, estabelecendo que das militares rigorosas pa- nensetodas as atividades atoms- ra evitar as atividades ato-
eas fossem declaradas peri míeas,

I

, .... ' ----.-,----_._- X RIO, 14 (Meridionalf - costa catarinenses exerc.»
REFORMA DA PROPRIE- Zarparam, ruma ao sul do cios.

,.

DADE RURAL' NA paíz os submarinos Humai- Comanda â floitlha ° al
,ALEM'Al�H A tá, Tupy e Tirnbira, inte- mirante Noronha que de

grantes da flotilha de sub- elarou-nog ir realizar exer
BERLIM, 14 (UP( - To- cicios de evolu�ão-e mer-

das as propriedades agri-Imarinos da marinha deguer gulho, devendo demorar-se
colas em mais de quinhen- .ra brasileira que farão na cerca de um rues ,

.

tos hectares da zona de 0- .

cupação britanica na Ale;..
----- - -

.

I manha serão imediatamente
i colocadas sob controle do
; governo, Ao anunciar hoje
.ésta decisão, o -vice gover-

. "

:r':;'_"";'L?_::-;-',, - :j'f�-��1
! nador Robertson d;sse que RIO, �14 (Merídíonalr IUO, 14 (M( � VlU ves-
trata-se de uma medida pro' Conforme informamos, no per tino revela Que apurou
visoria enquanto aguaçda- momento em que embarca zer o contrabandista preso

• :
se a refor].!;'a da proprieda va no avião transat.antico ontem pela policia quando

Surpresu co'm o empréstimo anle
.

de rural, que. está. sendo e- "Const.ela�ion'.'" co.ID: desti- tentava embarcar no.'·Cons,
I

.

laborada pelo censelho con no a Paris, fOI detido ne- telation" no aeroporto- d�l-
. '. .

I
·

C I bia
sultivo alemão '. --, .' las: aútorídades o comerei- qui, o comerdiante Mardi-

rlcano O ·pres e eite da o om Ia:
.

--.
"

.. ante Mardiros Mard iros- ros Mardirossian, com. trin.

..' ....•
.

FALECEU A BORDO DO' saian, estabelecido nesta cu t(1.e, �eis anosde idade, do- '.'
.

j AVIÃO
.

pital, que estava contraban míciliad., e residente neta..
'

; .NOfrA YORI{, 13 (UP{ de Washington. diz que o' deando ouro, Enquanto as capital rrue destinava�se' a
--:--' O presidente eleito da Co governo dos EE, UU. empres . : mo, 14 "(Meri'dionaÍ( � autotjdades davam ,J)U.s�� á França,

-

'.

:

Iumbia Mariano Ospina Pe tou quinze milhões de'do- A, hord odo .avíão perten sua bagagem, o comercían I
',-o-.-.- -.-.---.----.-:-.

::l"CZ .declarou-se "�rpreso lares. cénts a .':Cruzeiro· 'do -Sul"; tE' Iugíu não tendo sido de- ;REGRESSOU O MINIS-
com a informação de Wa, Quer apelar para o presi que, procedente de São Sal tido até agora, . " J TRO DA JUSTI(!A ';
shington de que o governo dente Santos llo' sentido de vador demandava para es- ,

.

ó ,RIO, 15 (De Buenos ,A'-
'americano havia feito' um que seja acusado o recebi- ta capital, faleceu, ontem, O ouro estava escondido res, onda chefiou a delega-
emprestimo de=quinzx mi- mente de quinze milhões o' menino Fernando dp 9 nos sapatos, cintos, pincel ção que representou o Bra
jhões de, dolare., ao governo rnateriaes bélicos qUe os Es anos ele idade, filho de Fel: de barba e outros objetos si! na cerímnn.a de pecse
',ColombIano do Snr. Santos .tado , Unidos começaram a nandoLiveiral GaIvão e de 'do . comerciante, com peso do- presidente Poron, o mi

'

-em 1941, para aouísíçã., de enviar, de toda espécie em Isal.na Castiglioni.: Galvão total. .de, 5-,300 \.qrmlJt1s·,
'

. nistro da Justiça, �- -::-,�
armamentos, Oq:pin(l disse bora esse material nã� fosse com os qual sviajnvn. ;

que "ésta é. a primeira vez necessitado,
.

A causa da morte :(iluda
l1'ue ouviu falar neste as-

'

é desconhelida .

,
"

,:�
"

"

.,

l
.

surrto e que está absoluta- O B\R: r G A ç Õ E S 0-'-'
------ -- ,',,'"n

.

§Íi'

en·· 'a'
-
..

?YlPllte
.

súmreendTâo.- 'Em V l�LOR DAS VITA_M.I! :.A
' 'tJ, � -

s , .....
Washington, durante a visi D E G U E R R A NAS NA 'AUMENTA' �,I1,! : i �. I :', {
ta que fez ao- funcionários I çA.Q COMUM

-- . .... ....

do governo americano, nÍn! Bonus e Recibos: compulsó-
�1l(°l�1 fe,lon - declarou o rios comprano se, pagando oS

senhen' Osnin --- a respeito melhores preços
nem ,mencionou-se qual
quer, empréstimo de c0I11pra RODOLFO - HOVEiL BOA

de aimamentos", A notiçio VISTA - Teiebne, 1164,

li titulO de
.

euriosid�lde ,r� ,...
.

.

J
. -

"-

transcrevemos Os resultados {�r�rl ;"""'''1 'Qr". O
.

. 0* �.q Li t .n-}'�os .. est.udos r��li1zados D�r '".,_ ii. .._,.;.. - .. V.
.

'.
� • I I· J "

Shenlwn nos l".,stados U}l!- '..
.

-

dos, Pcntifica e�Se eminen ", '

.

te especialista c111 nutrição Flonanopohs., 1� (M�rl- FilllO adotivo cic assasiina
que as y:tninin�,:-. ap'cm' de d;on?-l( - Na localldad,e de do e, vendo all.Cião prosta�

.

I
' , , .

.., ..

-"1 D("lll'l',(l'l V""'l"nu'Qs 110 fil'l d sonl \'1'(1'1 ení'r'entOll '"
n=,�-,-",," ''',.",,=,'-'-='-�=-==._, "'b�

1,;,.'. �!.(..
ns 111Odos (hf.CI'entes; "CO!.'

•

;:'_".' ,�-'<-l' �<,':..-. "'-, "'.'"
. < o '" .'.,. - ,

," .

,_, _ rctiY"lll1"!lIC" '1" --.reven"'i, 1
mll1)1O (.1' ,:><10 JoaqulIH. re liqu'Jou com os dois. cri-

.

'

·c, 0 'f"'i;, 'f('i.t.l::Cr�j (;1 de
.

d��n"ça� �,l;-'��;tldos' -l�;e: 1 �1str.o��-se l1l!yl _ sangr!"nt:, mmosos,

nc,";'s rlag·i·�llllE'.-s', {.le : sú�)-(nu_ll,!.,·�:1.. ?-.4:.f:.:,l-�,l,:--.O.-.JS li.211J.,:C!,s P�.����Ul)I'7· ----;-'-----:-
-

..._.�-

! (
-

,. 1 '
.

11 C'-Il J. -rI Cón��est;J::;s clt; fh;ldi:J? . -,

'I' rG""'_"'_"_ cti,,-,� fr"'�H",'.;:ia IOü metros l]�staTIt" do" t";I"-;') C'l ""h.';()""1",li,l'l'le" ..:�L.';.J,-.i' -'''.' ,t, -.s _., e . ._
-

...... _ 3 _ _ ......
_'

_"-".... �

� .. (.�. . • .._ • - o,_,.,_-, �.
- I • .e. ":cL -.<.- l 'o, I" � 1 n- f'

-

� 1 .,."._� �n.ê.... ;"il1,,_!tr.T,;..J.lp•.. 'R..... -::
-:--1

.•::-<.,".,.,.(_,1 ,'�._ t".,·.'i,.-f�.·, .'17'-.."
'�')� p ...., . ..,..,.,.. ""T � r- t [·'r.l�I·...�.f:'.'-FD'i"':'""I.�;"';J L'- '];_/f7j1�."'1T1"1�T-i' 1"

,Ot'2;:"'3. ,C ..... i11 �I.ca.._ e re"\..�o � ['. -. _. � � �-_.,-," ,p,,;6.1:.
..;);:,�..;.' Ji<. 't_, 4 i�:ra .14 "'"":.''''rZ�TI.2.::: - ,. enúe-� 'e uma SDve:r e- "\_.IV ... ' "--,,..Q. J: iL- _t_ � .... f,.:.J.iLL ... '\ li. .1.... ,O! 1 . t 'i:"

..
-

J'
.

. '.','..::1.1,1'(.1-,�.: ..j!'.,.;n--:,1j-o ,rl._"·,; �.'I·l!('!e '11>,
I

vc.,r quarH,:�O .a�S3ss·na.-ranl QúO lar pr�V�t:�à��·!t{: rn"�lca
r!2. T":: Y1'2stéTrf'l'ate, 2 mC�2s de Sii1od�er e negócio de - - . -� -- "' ,-

se'! '11"(1)1"0 na' (rUe l)"OCU d.eve fa�t2l" FIDEINE BER-
,1sec"s ê r.�o-'hados,

I�'
ncnnal",. No .Bn,sil, onde ' , • J '. H -, , . .1 -

,

.

S.B"] inte-rmediár�o. o regi,me aEmcnl;ar é nota- rava p,or fm� :1- conte�da - GAll1.0, ��dicado com gI:an--
'

A tratar com o propdetario damente dificitário, essas Surgm ent�o Teodormdo d!,s vanLagens nas conges�

obser "lÇ-pi. , ;
--' -

I to� do fígado. perturba-
GUILHERME BAR'rH \: 0_5, .o� num-se a,n

-- V E N D E � SE· , SRN ·s;tlUI1SdlUI-O;qStl� sa05
da maIs pr�c�osas e servem

" r: boas fàrn-i.acias· e drogariã6'""",,,,,":' .,"" para de�tacUl a oportun� C:_o Uma casa de matérial ná ou com o distribuidor R.
lab

..
oraçao. que (�s....e.sp.

ecwhs R Mi a Gera·s '1 A. Marinho
..

& .Cia. Ltda.,
tas da Invar estãD dando ao

ua
.

n s
�

1 ,

S' C' p' ,f I 245' C, 't·b
/bl' 'ii �1-.-",' t

,- Informaçoes com o r.; alx_a OSv3, ,url 1 a,
pIO ema· !l �uv-;nu, rlçpo P r tParaná. ;!
�m nosso ljaIS, .�P?S mUt;tle

ens m.
_

i '!.
:rus-, pesqmzas, "3.�ueles tee- .:;_'� �'.' '_.'

.
. '.

.

.

. '!nicos encontrarlún tInla for
'

. ...
. �

, m.ula o."Jentifica.llJ,).t;;JJ_te :_exat.� - 'T-res pO'..r' d. 18..a -{.
mosqueteiros. porque: no ·me5n s" estdOO�� .nento na-d b d

- ...r.
I que, s� a epeslgIJ.flç,ao pe .

,

Complêral usada dlanamen l--
h� _��sq�itos. Os' srs. hospede; ·podem. re{i lusar tran- te conlpleta o índice vitã.- : ...,...'- l

�inic0t �ine�al �,�s .".<refei.. Os .!igài'õs des�, cidade, . ..i � i

quilo!;!_. -;;- Rua Cél. Emilio Jori an - Fone ,.e 1. ç�0:0mllns. ' �"',:\, Excelen-{es brasllelros
'., ,; <,;

____

o

_'_' -" -'- ...;;.::;
•.

,;.;';;;.....__
o

__

o

Aos. sftbados, devem,'-cortar
O cab,elo, á dés cruzeiro s,
�::' ., _... .

) , ::: Tendo pressa, nes se dm,
O que· vem se barb eár,.

_' P�rde, log?, Q. Da� i�n�ia;
. 1

", '. �I1'a) Hs cpstas, e t or:1 a amlar.

)lJ.J!!!j��ij{i:.. :.t-<��?::'"""'·-' ---�,'
. ....

,

(r�rtistn cnpilar,
-, :' ':Assim, úli'vla o úôrso:

Pois já 'foi sancionada
;' :3'!':,A lei da' ntertór esforço, _. __,' ,'

��[\�;�:�::,\;�,.:,::-,;;�,�,
P A C I F I'C O

Pedidos de informasão direta em

Fita de USAde aço,
% "ou 5/2" x 25 B W G

Cinlertto, irLglez
sacos 50 kilos

(arl�$ Ubirahn JiltallY
RUA 15 DE NOVEM BRO,

B!umenau
N°, 828

----- ------------'_.�-

o Hotel Cffttral
de Jaraguá do Sul, prop. O. 1\i __ ��"

.. ,

!cessita Ile

Fará exerciClOS na.
.

a flotilha de

costa ccrtoz-í
su.bmarinos'

",

Conseguiu fHgi� o o;nb-atandista?

tr.'.2."ü�

,

�.

"Emprêsa Intermediária de M. L Araujo ...."

,;J<::NCARREGA.SE DE TODO O SERyIÇO JUNTO A PUALQm;;R ,DEPAR
"TAl\'1ENTO PUBLICO CIVIL, BANCARIO E COMERCIAL NO lUO DE JA-
NEIRO, SÃO PAULO, PORTO ALEGRE E FLORIAl'J'OPOLIS,

.

Titulos DedaTatórios ,e Natura1iz3.ções o assistênc�a a.os processos já enca·
minhados. - Escritório: Praça 15 rle Novembro,'23 _:_ 1° and:s - Sala 4 ..
Caixa Postal, 195 - Telefone 1.409 - End, Tel.: INTER --

.

.

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UM COFRE' DE AÇO DE

1C8NFIANCA

hviolóv"is • Á prcSVD d.
fogo e de umidade
Ca.odas • Material
d. grande resistindo
Excelente acabQJltento.

'AIIIICAMOII

CONJUNTOS ....... ESCRITOIUOS

ARQUfVOS • MÇSAS • FICHÁRIOS
ESTANTES. BALCÕES DlV1SÓRlOS

• :AgenerosatarefádeHoover!
I O Brasil vai receber, den Não temos nada ��!
tio em pouco, a visita de recer as naçÕes devastadas.
Herbert Hoover, o anteces- A nossa situação é tam
sor de Roosevelt no gover- hem de pedintes. em extre-
no dos Estados Unidos e o ma 'penúria do essencial pa
homem a quem parte da ra viver.
população da Europa deveu
não ter morrido de fome,
no fÍm da guerra passada. Mas o que me inspira nes
. Os seus trabalhos naquela Se -comentart., é Q desejo Iocasião foram tão eficientes de chamar a atenção para
qUe o recomendaram para a grande tarefa a que Ho- I
a presidencia. da Repuhli- over está novamente entre
"ca, gue. . I,

Herbert Hoover está de- Domina.e, (.) pensamento �.

sempenhand., 'ogora a mes- ,generoso de servir; á Huma ;;1
ma miiss�o_..Percorre o mun nidade . : ��do•. -mobilizando os recur-. Deixou os confortos do �sos alimentícios disponíveis seu lar já fatig, do pelos a- ��em tod� a parte, Pilra. que nos, com a mesma coragem �1
as sobra, sejam distribuí- com (!ue o fez lIa mais de �'das com

o.s.. lJ.o.vos ameaça-I·
um quarto de seculo, nara til

..
dos .dj, inanição. -, levnrvião e consolo 8.s gen �....

� "',

I
tes aflitas nela desnutrição 'J

• x x x e pela doenca. j.

,
.

? Devemos" recebe-Ia com .�

1 ...

·

....
sei que

fie.ar.
á .decepciona I

a símnatí., e a

bO.
a vontade

1 ..1do CQD1 o Brasíl . Durante com QUe se rerebe um a-
".

anos espalhou-se' a lenda de pOs\010 e um amigo. !
.

que p.o...ssú.imos a te.rra de

I
Sentimo- lmenas que não,'

Canaan, sejamos de fato aquele ce- i

Ainda. há pouco .urn nos ,leiro do mundo decantado:
so ministro de Es�do que

'!'
pelo tropicalismo das nos- I

se encon

... tra,. 110 pais d,g_ �o-, s�s encandascidag imag.ina i
over, répetín ao; amerrca- çoes, para atender a todas
nos essa fantasia á m.ada I

as
.

imensas necessidades de. '

de Disney. que Hoover é o mcanagvel
Verá o antigo presidente pregoiro , Ique, estamos . quase nas con Idições melancolícas dos po AUSTREGESTLO DF. (

vos assolados pela guerra. ATHAYDE I

xxx

DR. A. ODEBRECHT
Diretor' do Hospital Santa Catarína

longa prática nos Hospitais da �uropa
, ALTA CIRURGIA
Operações de bocio (papo) rins. verícula MUar
utero, etc.
Bisturi elétrico para cirurgia do cancer

Cirurgia da Tuberculose -- Pneumothorax artífíeíal
Serviço espeeialízado em ortopedia. Mcderrusaima ')aparelhagem para fraturas, recem-chegada dos Esta-
dos Unidos. -- Unica no Estado. -- ,
CONSULTAS no Hospital: -- dás 9 ás 11 e dás li ás 5

_�_l e será pron:tamerte q tendido •
.-------------------------------------------------------------- -

,::""--=-7,,·�:_:�;._;:;:.���7T�c;,,:,,�-c;:,C'7'-�! Equipanento moderno de

R

MÓVEIS DE ACO

Distribuidores :

!>ROSDOCIMO se
:

eis; LTDA.

Blumenau, - JO-ÍnvjJIe - .Curjtjba lCAGO, 18 -- D,S.A.

Rua 15 de Novcm br o, 1360 . JOÃO GOMElS 8{ elA.• Fone 1488

Radios das melhores quaHdades
para corrente alternada e para acumulador

Díecôs - Eletrolas -- Toca-Discos __
..

Rt frigeradores -- Máquinas de
Costura -'-o Maquinas de Escrever -- Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões -- Material para rádio - Material eletrico em geral.
Vendas á vist I e a 'longo prazo. -- V i s i tem a R ADI O L A K'

Agasalhe-SB '

DO
h

Inverno
�..

Com elegancja

�11�S compras na

loja mais sortjda

no geuero ,

I

(AS�'/DAS MODAS

Blul;4rNAu LIDA.-

Rr.,
15 de Novu.--hro, 357

�l.me ... u

i- í

l0 §!!U _na�íO e·�tá �aitla[ld�?
i Lev c ..� UnCds.;,tí wfDte á tl f � � i na

RADI BLOhM

alta precisão, técnico

r-
�IRURGIÃO-DENTISTA

i
I

Especialidade

I quer lxame médicn

Rua Brusque a/n Telefone

em Radiografias dentárias para qu'd,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.
o�lH $L
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HAUln� tl.LAlIG rUR ANIVERSARIOS

jrta. VERONICA BURGER:
- Transcorreu a' 14

doi.orrente o' a.niv.e... rsa,.r.io nata
.'

jdo da gentil Srta. Vero-
.

�
.. i.ca Burgar.. filba 'do sru:.'!·

-,,: '. }�.stav? Burgar, residente I
,.

.

E S A I
}esta . cidade, ,� disÍl:Q.t,a, u-:- j

..

I}A.·"·:SA: ,.D. n. ·A.. PJ'. RIi.,l�.·.l.I._,A·
.

·N··. U�l .1

.

..' .1
��ri�:�!�a fri�/'f;�\��!.·

\J U 1�1 �

I
. �a:�a� iJ.l1pnerf.l.lh' amigi-I

R�,a 15 - �8'h ,'-
. Bh.lmenau _-_ _"�_"-,,-__;___;___;__ I'

- Faz anos umannã o'.'
senhor Emil Eherspacker, I
residente em Ibirama . li.' ...c:_ Também festeja ama-
nhã o seu aniversário nata;
lido li menina Rita SylVià, i
Whfl, <:lo senhor José Inglat,
funcionário municipal .:

.,'. DR. R'AUL PEREIRA
'CALDAS

Procedente de Ioinvile és
teve alguns dias em'nossa
cidade o srv.Dr. PereiraCal
das, Delegado Regional do Deu-nos ontem, o prazer
Ministério dn Trabalho, fies �e sua agradável visíta 'o
te Estado, _

�
-

. .

'<Hstinfo cidadão, Snr. M{ll'io
. S. s. viaia '1 servíc., de '�üa CUIlht'F Mélo; oonceitua- '.

sua:::répà�ticãl), seauiu on- oVo 'tábelí;''ic} de !lotas -dá Vl-
Assinaturas': <

terri l?flra Flor\anónolis.' '-Sinli�· C'iUàde dê Jarifgu:Y' (lo .

amerlC3��J de todos o� wnaMos"e mcdicbs. Ano • • ••• 'o
. .,,:., <:;roÍ!. 'j'S,OO 'Sul, é' nosso anréciado CI)-

,
. ,. .

.. P R E C I S A - S E l<>_:ra de "ímprensà, �(Itle·.veril.americanas de 1Ílversas tamanhos &: fábrica' NItHOLSON K, & P.' Semestre • • o'. ;. Cr$ 46.0'0
T

. e·"nrestando a "anos 01:-
I nmestre. o', •• Cr$ 25,00 Oficiais de alfa'ate g;ios, o cOncúrsn de Sl(�t 'in

.

f
N. avulso", . .•. Cr$ O,�O 1D:lra trutar na

'

Alfaiataria telgencia. .:t.'
" ,

II' Ao" clomingos •• Cr$ O,aO
I E'. S'e.11·",·e�end.t.. ,

.

.: '. A d
"--.,...�

- v ."\.gra ecemos a/\'IsIt::c. '(lln�;

., Inspetor' viajante antorí, RUA BC�M_l-,--{�I:._"T�I_I_H_)�'-",-__1_10_s_·._p_r_o--,-porciCriou..
.

zado; Otto WiÍle
.

, ,,' (;.1 E B � H
...

·

O presente f9Í'mai,o e de
,�

emergência ,enquanto for!
instalada a roteplana ad- i I>Ol\llr-�tw A'H 2 ue RA.s,

,

Comp ramoc sebo de P qualidade a' Cr$ 6,00 o quirida do antigo jornal i JOE E, RRO,\VN, ( n Bocá La!'g'l"}
"Der Urwaldsboote", cujas' HAVOC e DA:L'E EVANS em:

providencias estão sendo ,:.
-

"",,' r

tomadas. .' \ M

------� t� lôSail()Va e;'ll dn
$ir-je-ta2)�uto c,

I Uma CO-n'CIV" n1{p;'m€�tadissir:.Hl re:!ú!h. de a-
fI" • li

1
o:

'1'1 () .Ç},.,_.,..•..J/i SM/'''''?f!U! 9 ventu�'a5, 'âçãôu, �(;mímé�,"'� muita� .rrar;:".'·E);"af'a..-.: ','t.:III!P(:â� f'c ". �I- r-'''' _" �
,> . .J

u li �

II tl./ II " .t. .... � '. � '� Acomr-ànhar � Complemento Nacional e a

GON'!'INUACAO DA ,;j;,'RiE:.

() NOVO RlJBINSON CROSlJE
.PLATE'A '1.00 -:;- Meià e m;!1tares 2,00
BALCÃO: 3,O'l} � Meia e m:mares 2,U!)

Ar

f 'ti ..";...

·1JrOcíls"
americanos de aço rápida de têdas as medidas.

americanas de aço carbono e r.ípido em milimetros e�
Marca M O R S E.

-"\

Serras
amerjcanas de. 10 e 12" x % e .1" com 2-4-, IS e lO dc:s.tes

Trafila.
americanas de diamante e tungstênió" J:III'So lrafililiio de mm.

de fobre 8 ferro.

Vi.lu···
Lima-

SÃO PAULO AVENIDA SÃO JOÃO, 1.276 - CAIXA"
POSTAL, 3.283 - FJIDEREÇO TELEGRA'PlCO: ]OKE,

quilo .cr Jolnvílle, Ofertas ,pedimos dirigir a_,

elA. V/E1'ZÉL lr-l1T TRIAL _:_ JOINVILLE

....

cm ótimo estado d
pouco !rmpll,

��o ' BLUME'\lAU(
.

C(lí1�,., '1/�'i(;;10
1{ t1 ':
[<f,tll ' .

5 �:'� fJ:� ! ' L_

. {lue tenha boa letra e noções
endlntrra colocação de .futuro,

TKANt:il:'. "'lW5TAH S.A.
Rua Sãó Paulo, 20

de contabilidade,

x------�----------------------�---

LEONEL THIESEN E'
SENHORA

Tem o prazer de
.

partici'-
par aos seus parentes' e p�; <',',-
soas de suas relações o con

trato' de casúmento de su�
filha Cira com o·Sr. Heinz

.

FTj�z;ke,
'

",,"

Ituporanga, j1mho de 946

x ------'-- -----�

IeIRA eHEIN7.

confirmam
x----------- X

x-----------·--------�-----

"AN' ',.. "
,- . a.·çao

Órgão dos
, �'Diários Associados"
Fundado . em 29�5;'1943

Propriedade da
S. A. lOA NAÇAO"
Direção e Gereneia;

Rua 15 de Novembro. 64j
(Ed, Inco) - Telef. 1092

J
Redação e Ofidnas:

Rua Bom Rettro S.D. (Ed:
Holzwarth - telet, 1OO!

bOCIAlS
VISITA

.lVIARlp 'rA:V�RES .

1

o vigor do orçcmismo humo-
no e a plenitude da sua vi

falid�de está no equ'líbrio das

I'funçô'as gla.ndulares. Glanto::m,á base de ex!ratc:; d,? glandu- DOMINGO A'S 4,30 e 8 HORAS
lasevítami:'.Gs.normc.:lisaess:::::s SPEI'-JCER 'J'RACY - IiATH'ARINE ngpRURN
funções e irr!p!ime CD

crgani�-I
!nterpreres geniais nTuI!1 romartce de fugo!

mo novos for.;;::::; l::>r:;nulsQras.

O'"
.

Desperta cnergi''':s' adormeci-
. ,f �i '

�ogo J.""a�'.:g.'... r.···a·..·.a·IJ.··�das, trczcr,do '":0 hc;;:e'r:! a al�- '.:, ;' .; ,C. ... '

� \,..;l
g1Ía de vi'. er. L.bos cor.: 20 dra-

'.

• ..,� FY�·�'lS'':.O r'·�·,.,,(' ,.,. S/A\i.�........
_ .. k-'.-l.. "-'i \,...·,{� .... L.... l..C �_:.)

...1 :aLxo. PÓE:�d 3f';; -- f!, '>-crulo..

--------��---�--���---x

VIUVA CARLOS
F_ijITZKE

Tem o prazei de partid:�'
par, aos seus parentes. e
pessoas de suas relações, 'ô .

co-ntratQ dé'.êasamento de
seu fi!ho Heinz, conf a se.

.
nnorita Cira 'l'hiesen.
Itajaí, junho de 1946.

---------------- �

Eb gu�ti!ava um grande segredn.<!_ue aque'e,ho>
mem qmz arrancar\,ihe a qualquer nreço... que

'.

segredo seria? - Uma historia de aventura, a

'mor, 'romance' e �em:açãQ! ., ,

L Acomp .. t;Gmplemento na.<:ÍGnal e Noticias do
.'

"
Dia. .' .

'. .'. ,_;,.. " PI�téa 4,00 � MehL�
tnilitâreS' 3,00"'- Balcão . ,Cr. $ 3,00 meia e miliiár
es 2,00 " ,

A'. Noite: ":"'" Platéa 'nqmerAda Cr..$ 5tOº.

SEGUNDA.-}t'EIRA' ,ás g'nOIU,g ,"" . �l
RAMON ARMENGOD é SUSANA GUIZAR�Ül0 "

nlllra.vilhoso fihne 'me- ; xisano:

,.,:',

N'oches dp Rorfda.(
(NOITES DE FARRA")

' .. ,',

E.n�edo qu� ��l�va:. ,_. �usic� q-.i,� ; iheb:ria. >, ,

cenarIo que des uTIlbr� !.;! .! 'A hlstor:� de. u.m ..

verdadeiro amor, contada' .sobre u infundo mus:cal
.

de inecedivel' beleza, 1 . .

A�Qmp Compl. Nac!( nal e jornal americano.

flatea 4,00 -lj� <:-mirtares 3,00 -lla'cão 3,00'
Vz€e>'milita'res 2,OÓ L�<,.-·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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''Zia

_ 16a• CIRCUNSCRIÇJiO DE
RECRUTAMENTO

l\IILITAR

JUNTA DE ALISTAMEN
TQ

M.ILI.TA.R" D,
:3 �L:U-

Il\1ENAU
-

"

Edltdl Ilo
I

CONVOCAÇÃO DAS CLAS
SES DE 1926 e 1927',�.

--- - (Cidadãos que completam
,

..... ','
"

I 20 a 21 anos em 1917)
IJULGAMENTO DOS CRI-···

:,'" ;;�.f��N��E�UERr I m��§nr. g�eO:Jeêl�;�n�:� !I

te da 53 Região Militar são i

TOQUIO, 13 (AP( - O convocado- todos os brasí
Triblü.l,�l. Militar Internacio- Ieiros nascidos nos anos de

.

Il,aLesyl.. 'regilido em Tóquio , 1926 e 1927.. residentes neste
para 'Julgar ;'08 grandes CrI- .Municipio, para sé apresen ..

minosós 'dr 'guérra ni!).ôn'i- i
tarem �niOI: conta própria, d,

cos que já de principio ne- na Séde da Junta de Alista
gou-sP' receber petição dos me?to ,Militar desta cidade
advogados de defesa. I a-flm-Le serem submetidos
() Tribunal recusou tam

'

á inspeção de sande para
bem, o"pedido de juliamen � prestaçã.!) do Serviço Mili
to em separado do ex-prí- tal'.
melro ministro Koki Hirota.

I
E· peca da inspeção : En

Os dwates para o julga- tre os dias 2 a 15 de jonho
mento comecarão amanhã de 1946.
(' serão suspensos sexta-fel- � .

ra cedo para permitir o re- 20) - Os convocados de-
cenceament-, das forças de verão apresentar-se muni
oçupacão, recomeçando tlI- dos do Certificado de Alis-
as atividade" a tarde. . lamento Minar.

.- -

I Os aUe forem casados jun
.

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

I tarão o certidão de casamen

1 to e as de. nascirnent., de
filhos: os aí-ímo , de Iami
IHa, os documentos que pro
'vem essa situação.

1 Os cidadãos que ;não ie-
. ilham sido alistados ou que 1
por qualuer motivo, não
possuam o Certificado de
Alistamento Militar, deve
rão apresentar llarp_ fins de
alistamento. a certidão de
.nasciment-; ou documento
equivalente e ires fotogra
fias tamanho ::I x 4 O oue

não tenha 'sido registrado
.civllmente ou que não nos
sua proVa desse registo: ou
'ainda, que ignore se foi re

. :1stado ou o legar em pue 6,
o f-oi, será alistado de con
Forrntdade com as decla-ra- \'cões &que fizer perante a
Junta de Alistamento.

fORÇA
ÂNIMO

DISPOSiÇÃO

�/��
�.f#ltdf�ltfg J)UI.IVt:?(I'V'1

Defenda·1II6 conua 8

3°) - Avisa-se aos COD

Yocad� aue, na preVlsao
de não serem incorporados
aos Cornôs de TroDa todos
.os cida(E'ios n�rtcnéentes ás
("asses [lI" 1�26 e 1927, te
rão preferencia para dis'-_
nenSa de incorporação üs
(TUp. nrimeiro se rlnresentf'
::�nl n:1J'n a jnspeçã� de saú
i!P, nentro da época acima
fixad.-'l.

..

h) (Wmp:o Mourão FPho
Ten. CeI. Chefe da 16a CR.

fraqueZ>ll. III anemia,
.. mSÔnul ce (, ded
Ilimo, fortal-::'T.:endo-ae
com o RECONSTI
TUINTE GERAL e

RlDovador do IIIlDgUC.
A

fONICO
CAMARGO MENDES
Peça à sua FarmAcia,DrogBria ou à

SIA Lab. farm. Camargo Mendes
CAIXA POSTAL 3413 • SAO PAULO

SEGUNDA (ONVOCAÇÃO.
• "_'II1ITIHAIIIII_ São convidados os tJlbscritores de ações da so-

.

.

\ciedade acima mencionada .... ,,(J,Li.[.<Lrecercm á segun-
que a banana ocupa Ia assembléia geral dos SUbscI":O;� a .ser, rea.szaoa
ur lugar. de grande des em 22 de I�nho. de 1946 .oe 4iScntorlOg da f'�a B...erJl
taque. 'entre Os produ- hardt Irmãos, li Rua. JOâO Pessoa, nesta cId�de de
tos de exportação de Blumenau, pa!a �delib�rari'.J'; :,:" ,n 2. '1 aprovaçao ;�,�ooito nações americana. laudo le ayalIaçao dos P(_ntos eleitos na ��"ela.

:eral anterior .para este fJ:m e sobr � constItulçaO' .de
finitiva da sociedade.

Blumenau, em 15 de Junho de 1946.
OS ORGANIZA DORES

BERNHARDT IRMÃOS

16 de Junho de 1946'

QUE um centimétro cu
bico de água, embora
tenha dimensões linea
res somente dez vezes
maior do que um mi
limétro eubíco, possue
todava, uma massa mil
vezes maicr ,

s.. A

QUE o c�:-�bro e a me

dula c<;,:Ínhnl são as u;

l1lcrs purte,,' do corpo
human., que nenhum
peso uérdr-m em canse
quencia de fome; mas

que, em c-vmpensação,
() f'igado, nas mesmas
circustanci.a!',· perde
57% do seu pêso',
QUE! a palavra univer
sal CADA'VER deri
va da frase latina CA
RO DATA VERMmUS
(Carne dada aos ver

mes), tendo Os filólo
gos se aproveitado, pa-
ra constituí-Ia, da

Inrin'>cin' s+lab- rlp cada
palavra daqueja frase:
cu-da-ver.

INDUSTRIA E COME'RCI O DE CALÇADOS E ARr
·,.·J!j�·ATlnS .uE

.
COURO". .�

QUE, no., E�t:.1,lOS Uni ..

nos, há cerr-i de fi mi
lhões de (flljlon��-' JS dr
estradas (�e' rodagem
das ('.Uf-1s l'i5% são as

faltadas; e que; (lo mes

mo modo, aproximada
menta 45S� <las ruas
de todas as c.dadcn no
te-americanas s."io pa
vimentadas com asfal
to.

QUE, enquanto entre
Os povos mais civili
zados fazer muito rui
do ao mastigar Os ali
mento" é -tido como

falta de f'uucação, eJ1tre
·Os arábes. nelo contrá
rio. tal hábito-consl tlJP
uma

nion. ",
da maiS. :1. 1.,. Ita educae::,); e qu(' I TI

Itre 05 árabes, masr·:-
sqenciosamente é cnnsi
nerado ('1'll10 prónr;o
dos mendigos, aue qua
se semnr� se envor�o·
nhml1 -n.'." sua comida.

EM ORG !ANIZAÇÃQ

"-�\ .

fIM 6(/ARO .�
lílif 11)/ É8oM,IJAS<1í&\��\� fJfJ�'

REMÉDIO E
..

. (Q)MElHOR .I
t�\I;}r�tl't»{: .�.:�tÚ!:··-Mi1t -. \�:: J

. j\C � Afe
•

ti ..

" ..h �::::. ..._......"""...

��:�:::: # �

r/I�� DE � ��t
\i'�{;A��f .tAVlf.�

5>�
__ - ..====,�Mi

- .--=�::gll
A. 1\TTTNI{'fF.M
NR�TF,
mAnJO

MUITA ATENÇÃO:'
1- Para derender.8Íl IlOntra as grípss,
l'fl8frlado8 e tosses. 11M o Oognac d<
Alclftrão Xavier.

'.

2 - O Cognao de l.lc!ttrilo Xavier {o s

dDloo medicamento existente com .('

dtlslgnaçilo de Cognao de Alcatráo. por
qui' é O üníeo Cogane lelto li bu>19 clt
alcatrão que tem lõrtnula medicinal.

I -'" A eUc4cia do Cognac de Alcatrãt
Xavier resuíta, poís, da sua tõrmuta 'I.
reunE! 1'0.110808 'llementoR medicinal'},

.) Pod",.,_ ar"jadoreo .. fo,U·
Ilc.autee dtMi pulmõell. wmo

-

0- ttJ...
otrão e o· bAbamo de tolú.

lo) Um 'írrand... r.alcltlcant.. -..
• Iolpor...Cito d. c6J...lo.
c. 1 Dnw es:peetora.tM CIODlO a_ pcP

U.ala •• aleaçó..
ti) Um ....ad. eal.....,..te da to••

_ D muJuncú.
, _ Ó legJl1Dlo Cognao de Alcalrã'
XaYler IÓ é vendido, portanto, em rar<

_cdu I drogarlllB, porquê - Dilo Bt

-.ueça _ I ffmldio • flOmo tal n!.

"'1 Bel vendIdo em 0IltI'w 1upl'811.

Endereço telegralico: .Satelite"

Faz toda, as operações de descontos - Emprestimos -' Cambio - Cus
tódia - Cobranças - Depositas - Ordem; de Pagamento -- Carteira de

.,�._---c!iríié!!illld�it�O�Asg!irE1iC:;10gIa_elll·IIIIlInfllld.UIISiltrlli.a
I

.....IIC!ilalllrlllltellllir�",d,e
F

__:
a u c iam, 11 to.

Agencia.

:. :1::;����n;:"�:�::SE:tlll�III�5�iajllrnllli('i!:�iii;;:iilis_Pl!lrllaBç:iIII:::mMllld.ollllpllllaIlllÍ.s_·_.1 - etlf!a r.ll'fes.lJj'5t1S e l(eSJ7/�ibs/il
u
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do povo. IJiuprõe-se li rea- .raL E' inutil 'que á:illloral" p0n��hÜdadê.é a dire
Iizaçã-, de uma conferencia e' a civilização sobrevivârri" Como na outra Idade

Copyright dos "Diários cutiu nem o exato donles- da paz secreta, provavel- emvmilhões de ,indirlduosr dia estão eles 'flH;indo
Associlld�'" to de ·glierr!J_ "total", En- l�ente-y()rque as_negocià,-"Estes são os degradado, e as

.. torres de in.lrfim,
q_uanto a gueLra durava. os toes nao suportarão a luz,

_ .. '. '. .: ,.-c; ,

.

tíndo-se Incapazes de
NOVAY0RK. via .rMio .nrovavets: VItoriosos con- do sol. (nao os condutores do sécrlo mais do <rue os cronist

- Um dos'meus colegas cluiram
.

uma serde de acor : . x x x 'e. ,alem �iSso, falta-lhe, a los observadores de uma
pergutou, ha )'louco, com dós; cuja: principal carcteris I _Num m�ndo bárbaro, os vOIltade. de assumír á res-'de em Iecomposiçâó;
estranheza num artigo: uE' tica foi a falta absoluta de �arbaros.sao os ma�s apt.0s ..'. ,.'

.

:...;.... .

.• '

vossvçl que estejamos ca-- qualquer .iu.stificação lógi.-- a sobreviver sobrevivencia, ESCRITORIO JURIDICO I...OMERC!.AL
minhand.ç para uma nova cu. do mesmo modo que so o '.,.'

Idade Mtllj.ia?". Aqui, traça-se uma. fron- selvagem. pode sobreviver i Assuntos: Jurldícos - Comerciais �- J{ljrai:. --'- hif.
Com certeza, agente que tcira de. acordo como pí?in- �o s�iO .�as s�Ivas. A .chi- mativos t: ImobiEári,?s -:- Vendas de Phlh:J;'� e Faz:

vivia 110- ano 400 fazia a cipios etnocraficos: ali hzaça O.Jà capitulou dIante' .. -

n "�'o .T'LT<;T,\PI0 1\1':' r.\"irA�>r;.o nn.:
mesma jierguta porque é contn,riamente à todos o� da barbar-e P,?r falt� de prín CO - ADV()GADO - ';Rua Fl'ei Rojerio, ?,l.--:- Cai
natural que só possamos prineipíos etnograficos. E- erpios . Capitulará ainda Postal, 54 - Fone, .54 -, Et:�ereço 'f,eleg. Ehbram
perceber ri sentid-, do nosso xgem-sa "reparações" tan- '11m, IJornUe verdeu a 1110- LAJES - Santa Catafl�la\� BR.ASIL"
tempo, .quando ele repercu- to de aliados como de iní-
te ,int{'llu e �l.zssoaJmente meigos vencidos e, em for-. \
em nós. ma de saque Duro e simples !

'�.
-....... :fp

Nós estamos numa nova dos mdividuos, até pOr in- i -

Idade lVlédia. Estamos to- termedio de PBSSO::lS O.U dt>:
:-;. .'

��" t';' g' dê'talmente mergulhados nela. formas e para servi-la" ( :/ .... »> ,.-
.

F" I
Só nos resta saber se aín- Não só naçõe, como classe, 1

.

'

..

'.
-

eeJ .�. «I
o

!�.. _da existem resíduos de ci- soc:ais inteiras são perse-!
'vilização para cmn eles cri guida.s como "fascistas", i
arem-se de novo a ordem e sem a menor consideracão

Ia eguranca ou se a anar- o«:;l<l'_ atitudes individuais .

quia que já devorou a mat- MIlhoes de homens são ar- ,

01' parte da civilização se rançados á força -dos seus i
tornará universal até chegar antepassados c encerrados I
ao ponto em que -o mundo e n1can:-pos de concentração f
inteiro seja a1.;!andonado a ou obriaados a marchar em "bandos armados e ern que destino e sem meios de suhs
a vida e a propriedade es- sisteneia . Itejam a s?lY.9 em qualquer Chefes de bandos arma- I
parte do globo, dos instalam -governos" e I

.

X X x são sustentado-, por "exer-
Técriología não é cívlb- cites" nrivado- corno os

zaçao, nem e a cienciá, ne- "landr.;krec.hte·" . da Idad�
cessarrarnent., a sua serva. Media. A diplomacia se

Auuuuoveis, (lISpOSltlVOS trnnsform., em exclamações
mecanicos e �boIllbas atorni- lançadas de tr ihunn« nublí
CUs nau são civrhzaçào _ A cas ou por intermedi., da
nu.ie ua idade Média do se· hnnrensa particular" de
eniO X.'( ressoa conl o bor- "fuehrers" auro-escolhidos
l'Udl!; uas nUHllünas. O eu- qUe goyerna mi') corpo e a

,:;CHúo Humano ntmgíu .!!lU [lIma dos homens par sil11.
gUh ..,,,U>l üe reahzações. ples capricho

'\nJus {) genero hVHUU10 e�tú . x x x
_

-

:-tul� .... \j.i_J elH a.üislHOs de ho1'- DCL'r(',�anl-sc �réycs, frIie

I'1"Os t: üe�e:::;pero. Cada in- ::H-'�lrrelarn cruei:... �)rjYacõc�
.Ycnçüo nova se ,"olta para n ,i!lilh::U'e� de l;e>:sous e ter f
ele C'di! o aspecto paYoro- llllnam suhitamente, porque i

:.;0 e u',;cj'uidor de um Fran Os 'cus .d�cfes desconfiam I'kensiem. : rlfl' mnbl(.'."es fios comna- I

Cíúfização é integração' nl�eíros. Um ('·hefe traba- I
:5OC,c'l. 1:0;' ll.m shiema de di Ullsta, lnembro de um gO'-\reitos e obrigações tãp uni, verno. muniCipal, ameaça de
'l:e;'�,ÜlHente aceitos que os paralIsar a viela dp uma me·

homens confielll iI11plicita- tropoJe, para [,lcançal' um
mei'Üe neies, E' UIn eonjun ',bjetiYo politico, Múltidões
to de codigos e principios '·.'·ganlz:l(bs nroeuram in
e�crit{ls e nüo - escritos, nuenciar as mais inlportan
dentro d" qual as pessoas fcs decis<les politicas indo
leün,lm ("on�ciel1cia de U111a

1)ara a rua Y()ciferar "510-
continuidadg com o passa'- gnns".

, .

do e de uma perspectiva do· Um tral(�Or ao seu jura
futuro. E' numa condição mento de c},dada?ia proc1aL
na qual os homens sabem 'na nUllla leladade mais
o qup, podem intimamente 'lHa" a outro estado. Um
esper<'ir em consequencia cl1efe trabalhista sentencia
de_ certas a.L;Ões e com que -io }!Or descato aO juiz é sau

apoio podeI.u legitimamen- dadp como um martir e po
te cç_mtar.

.

sa para os fotografos., Gran
. Civilnàção é a regra da des. cOrlmanhias organizam
(lei e a lei é apenas a COdí_IUll1tl

rede de agentes den
ficação dos principios. 'Vi- t:t:o do govern? p_:Jra ser
ver numa ciyilízação é 'vi- VIr a fins particulares. '

ver nUIDa soçie<Jade onde .

Um�l or�anizacã(} mun
as ações são julgadas de dlaI é inaugurada em estf.
acor� CO!)}, os principios. 10 dp' "night·club" e acolhi

. A falta de principios é bar da C9ffi entusiasmo, .embo
barie designação qUe �on- ra não disponha de ne

vem, elll �l;all nlaior ou me nhUIn elemento para criar,
nor, a to_do Q nosso lnnn- nromuJgar e. fazer cumpdr
do.

-

Illma
leÍ justa.

.

x x x Grandes exercitos Se dis_
Acabamos de. sair de uma persam em ob<xliencia ao t

guen:a mundial, na qual, grita do publica antes mcslnela j)ril11eir� vez em mui- �n� de avistarcll1:se Os oh
tos seç_!.llos, nao houve qual- .lehvos pelos quaIS os Inor�
quer limitaçã(' de objetivos tos se sacrificaram. Iou de execução. Não se dis Ao fim de" uma "guerra

DOROTHY THOMPSON

!
:1

•

--: .�

�r'
�i:_: ..

Leve como uma flor em botão - refrescante,

delicioso. Paro usadaser com requinte.

,11.,
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BEM PREPARADOS OS CONJUNTOS PARA'O CRO :1 qual promete um desen
QUE AMISTOSO - A PRELIMINAR -- LO- rolar bastante" interessante;
---- CAL - NOTAS " ,

L
f"b' C °fLOCÃ!.-. 1 . 'IMAS NÃO ATLOI"AfAlJ��Pi'N}g�:EADNOO CERTAME OFICl-

Não é de se e:üranhar qUe contra uma 1 rn mque- on orme ja (íSSel1l0S ar. P '-'..
,

G anunriado prélio arnisto- brantavel, comn a que' por cima, o Iocal do pleito sc-' -

80 de domingo vindouro en diversas vezes tem apresen rá o campo do Olímpico, á i Podemos informar auto- tidade, que embora não dis
ire Guarani e Orimpico, no tad? os defensores do Gua Alameda Rio Branco , "risadamente Q!lC, a exemplo putand., este ano Q certame
estadl., da Alameda Rio ramo

I de seu co-irmão C. A. Cal' dará maior realce áexpan- .Branco, venha despertando I HORARIO
. .

los Benaux. de Brusque, ção do quadro de filiados'
a tenção do publico des I A PRELUIINAR .Conform., acima disse- também o Paísandú, daoue á manter local, esperando-portivo local. Após o bri-j I �n?s.' o ,.iogo pr�!üllinar terá la visinha cidade, será fiIi- se entretanto, qUe para oIhanta feito do quadro -hu- Com in�d9 , �s 1,30 .da 11l11CIO as 1,3º: .)��d9 �ue o ado á Liga Blurnenauense ano vindouro, ti equipe do
grino" de domingo passa- tarde. terá lmcI,o .uma m- ,,?h?que p;m:lClpal mlel�1'-se- de Desportos, em carater Paisandú se inscreva lia
do, frente ao poderoso es- teressanta

.
preliminar, eu,· a impreterivelment., as, ... extraordinário, não toman-' disputa do certame.

quadrã., do Palmeiras tudo
I tre

as equipes secundarias 15,30 .(3Y2 horas dn tarde). do parte, asim,; .na disputa I ----.se poderá esper-ar do choque d., certame OfICI�1 da enti '

HAVERA' REYANCHE ENde domingo próximo. Mes- dade _

da Rua 9�l1nze, Es�.� t .

TliE PALMEIRAS' Emo possuindo um onzg VE Ll'._DE-§ decisão dos dir-igentes da: GUARANI'mais categorisado, e pos- .� quele clube heusquens., fOI
suíndo de maior favoritis- . tomada, afim cIp. �aciLtar a C· • .

f" . -

mo; ° Olímpico poderá se
..Urna fabrica de pasta rnecaníca. com capacidade inscrição no certame elebe onscants mrormaçao

esbarrar com uma verda- de 3.000, de registro , Uma turbina com uuéda dágua deano, de seu clube conter-
que obtivemos, estão sendo

deira 'muralha de fibra, en-
de 14 metros CCO} volume dágua 800 litros nor minuto.

rane., Carlos Rcnaux, pois
entaboladns as damarches.

Uma serraria, instalada num terreno de 8tJ lotes, mata . para uma s.egunda partidat '!l s i a s m o te d °st i -

virgem. Localizado no ruunlcipio de .Iaragu.i do Sul. si assim ni'io o fizesse, cria- entre Palmeiras e Guarani.mismo, POr _par e o ra-
Preço total das vendas: CR. 700.000,000. ria obstaculos ás preten- fI.. qual terá lugar no pro-(laze� gua!:�nls, que lhe pro Uma chácara sita no perímetro urbano desta cio sõea desse ultimo, na dispu ximr, dia 20 do corrente. Ie(lorCIOnarao uma grande dade com IOO. 70(}m2, com todas as bemfeitrn ias. cons ta .do titula maximo elebe- ríado, no canmo do OJiiilpÍdor dª- cabeça, a eexe�- tRndo de 1. casa CQ1ll todas às instalações 39 de frêllÍ deano em vista do que de 'co, Essa partida, caso de1,l10 do que aconteceu domin 18 de fundos, o predío , Dois r-anchos, um de UI metros terminam os regulamentos realize, ler:) caráter de: ri;go paeado , _E é voltando a
por 9, e outro de 15,50 por 9. Os pavimentos, hem come que regem o desporto nado vunche, em que os p?-l�eInossa atencao para os fato: nos arredores das construções, acham se eunentados _ nal ,

., Irenses esperam .:exibir-sereS9ue cercam os rapazes. mais uma casa de moradia para os empregados, Teremos assim, mais um d�l!t!"o de�u<\s_rea:s POS81-aIVl-negr�s de uma aureola Mais 48 lotes contando cada um 20 metros de valorOso filiado ii nossa en-1bthdades técnicas ... .de respeito, qUe prognosth..

frente, com 50 de fundos _;_ Preço de ocasíãu.
�mos u�.duelo gígantesco

.

_ Uma casa na Rue 15 de Novembro, e uma prodlsputadlssllpO, e�. que as priedade de excelentis dirnençôes.forcas �starao equilibradas, - Uma chácara, com 9 morgos e 1/2 de com to-proporcionando um e,�peta das as bemfeitorias, sito no. Bairro' da VelhaetuIo agrad�vel aos assisten - Uma Propriedade a Rua Lauro MLl�ller comteso r- por 15&0, torna-se rm 18 metros de frente e 40 de fun4°s.possIveI progn?"ticar. o ven
- Uma Propríedads, a nua São Paulo. ,com 15ee�or. da peleja, pOlg

.

na metros-de frente e 40 metros de ·fundos, nesta proprie,l1lalOna das v��es de nada dade" já se acham iniciados os alicerces n'lra a fubRalIerve a categoria t'- a elase talações sanitarias por preço de Cr$ 35.000,00.
- Uma Propriedade na Rua Amazonas com 42

metros de frente e 80 metros de fundos. por Cr$ ; .•• � •

40;000,00.
construcão.

Uma casa na Rua Amazonas" co·m todas as ins
-' .. : .

. ,Segundo l\oticiftS que re - Uma casa situada na Itoupava Norte com 9
.eebemos procedentes de morgos de terra, preço de ocasião.
Canoinha8, Lazinho e Me- Vesdese uma propriedade. imovel a Rua 15 de
lI1ezes, respectivamente meia Novembro (someste terreno), com as 6egnintes didireita e extrema eSquerda iIllensóes: 13 metros de frente por 60 metros de fnnex-defeusores (lo Palmeiras dos. Preço CR$ 160. OOC,OO.
loca!, .vem ?btendo excelen Vendese maÍII 3 propriedades sendo a medição de 95 BP 117" entre

. tes eXltO!5, dl�pntando o cam cada uma de 20 metros de frente e 36 de fundos porl'eonlt.to da LIga, Serrana" preço de ocasião, vende se as propriedades em separa..p�}o Clube canolnhense 1- do a razão de 9.000,Ob, 8.000,00 e 12.000,00 cruzeiros.puanga, primeiro co'oeado, I
.

'fendo ()!I mesmos realizadOs Informaçõ�S ,-,0!J,l o C()rretçr de im,weis -. HEL(res partidas, nas qnai& tl- MUTH ZIMMERMANJI; - Rna la de Novcu1t�ro, 760 _

"eram atnaçíl.o �CI8da Fone nO 1.467.

eixos
"m'!!!!�_lIIIIII!.IiliIlílIII_�iIàflI1_IiIi!I!UIi_IIIiIIIIIII_IIIiIIIIIIIIIIIIIII m!*_�__BWfIl!lfF. OE SOTO De Luxe

,. DE SOTO Custom
Caminhonetes

vAMINBOES
DESOTO

MOdelos de Caminhõe!l
Oe SOTO adaptãveh
para qualquer servieo
Tipos desde lf2 até

10 toneladas

Uma peleja. crtr-crtrvo
e Ou-_ r-uru1111.'1.

,

lCC

�A�O E MENEZES
ESTÁO BRILHANDO
EM CANOINHAS

COfRfS f MOVflS Df AÇO

AMARAL.
.

.

CúM os DISTRIBUIDORES

Victor Probst & Cia.
Rua H :!e !��'V<sm::" 1, 579 - Blumenau - Cxa. Potst., 126

16 de Junho' de 1946
,.,.... "".------------

a,�.',� entre
,_-

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

o Paisaooú
;lel:à í.lllauO

taanpelíD,
á L. iS.U.

DR. ZIMMfRMAN'N
CIRURGI.lO D.NTI8TA

BLUJlENAU --- RUA li ele NÓT. iII

Instalação de Raios X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS

E DIAGNOSES A' DlSPOSICAO ·DOS
.SMIS. DDIC"'S � '��"TI8rrA8 •

AUTOMOVFIS- DE SOTO

eixos
DE SOTO

Dio\omat de Luxe
DE SOTO

Especial de. Luxe
I '5 H R - 12;" entre

CONCESSIONARIO: ,

Ricardo Deeke
BLUMENAU

Rua Brusque - Caixa postal119
Santa Catartna

Colég�o PartbenOD
OFICIÁ.LIZADO

,(ua Comendador Araujo, 17• ....,.... Fone, 1.19z - �uritl�,
Diretor: - Dr� Luiz Anibld Calderarl

.

Internato - Semi-Externáto e Erlemato

\UItSOS - Primário, i>ré-Ginasial - Ginasial e Ci.�n· ...

titico - Exame de admissão em <iezelnebl"O e fevereLrQ.

Aulas DIURNAS e NOTURNAS --.

?... ...,.. 011 aexos --.-'- Pecaw 'ft��
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�.gin" 9 A NACA.O to de junho de 194�

,. ".1' "I
.

�1IIIe 'D-' .... JD·.·tU· .ri!. .. :
.- acca n Bium·..oD�V. .(.:om o praz(} de.. s.(!Ss�ntt!,... J:l;sç:rivão Int�rln(J dt.1Ci)'�1"lIlI4It MO ....

_

-:
.... :6o<:c; . Uli• ...,,,�� .. ,.; .,e a \f 6111 - dnas por. meiQ do: qual fica ;.Q- fiz �atil�rafar e sub�s(!re

.'
. .' , o reu çltado por todo o i "o:

. I}lumeI)?u, em '�.' deO _Doutor Oscar Leitão, (ass.) p : p , Arno Ode- dQ réu e'volte. 24: - li - 46. ,conte�d<) dª p�tiçãQ e des- .Jl:ln�o de lÜ4ô. (as. (: 9�:Jwz de Drretto da Comar brecht, (Sobre umaest:lm- {as .. (: O Leitãol" .
- Em .pachos transcrttqs, e para'çar Leítâo , Juiz de Dires

ca de Blumenau, Estado pilha estadual no valor de vírtud.; do ultiíno despacho contestar a: ação no nraso.ito ... (Selado com. uma es
de Santa Catarina, na fór- Cr$ 2,00 e mais a. taxa de' requereu o autor a expedí-: da fei/ficando� tambem, Ci- tálnpiolha estadual .no valor
ma .da Ieí, etc. . . I Saude(". =: DESPACHOS: i ção do mandado de citação ta<;lo Para todos'. os t!rm�s çl� C�.. �. 2...00 «_ mais� a .ta-

�
. -

-
'.' '.' - "H; Hoje, A. Paga a. do reu nesta cidade, p�g.in- .e atos do p�·ocess..Ó ate o fi- Xa de SaudeL. -. Contere.F�Z saber, y�lo presente taxa, sobre o .valor do 'con- de, ao. mesmo te.rnPQ, que nal, s.Qb as penas i da lei. l;(9.Ip.. q o�i��naL afIxado, DO.Eldlt�l, de CLt!?Oiliom o f� trá to, a conclusão, Blume- não s�ndo. enc()ntr�o. fos� Dado é passado nestacidade ,lg��r ,49 cl:!stüme; do que

1:0 ue sessen',f', as
.. a .:: nau.. em 23 ,� 5 -1946. sem. expedidos editaíj, de de.Blumenau, aos, setl}J do d()u }�. .. ,",' .•

'

'.' ..

M.�� GERA.lS.SATI. l�ba.nes, Ca.s.. (: O. Leitão; Juiz de. citação, o que foi def.eri.do: ,·m.es de Junho d<
.•
lilii
•
u. l;loye- ,ÊSCYTV.•.

ã
.....
9' I.n.ten.n.o: �o Chf,!'._res'E-en.te. em lugar incerto D'ireíto". - "Exclareçn o.MAND.A PQIS. expedir o centos e quarenta ' e sers . (as)! Oswaldo' G, No'

� nao sabido, e a quem rnars requerimento o domiCilio! presente edital de 'citação EU; Oswaldo K Nóhreg". brega.,
Interessar possª" que por!

"

. _... '.' . _. . _ . ,: .. oc·
'

.' .0 •. _'o

.

parte de Alice Sachtleben, .. ..'

"0
. ,

brasileira,
.

solteira, proprí- . 0'"1'''
.

:�:i�e��sigi�;�e,e f�?d\�i�
.' tMPO

'(I.' Dt.NDia ,I' .

gida a este· Juizo a petição

\1'Pt T
. 1.1 r- -. ,.

que segue tr.anscríta..

,

..

com pO. -.

..., '. ". cc'
.

a easacÃ1ô: desP�'W�l�O.s�f-El;�
..1 T"D"O' e'm 1\055

��iz S: D�í���n��. CaAli�� ft..�nu.O .
� _

.

' ,
....

.

-

Sachflgben, brasileira, soltei COa••r"�· .
-:;»

ra, proprietaría, residente á ".�.
.'

,.,

ISalJla 15 de Novembro, nO 4},
.

.

'. -rl/!O'
������:id�%;i�.Op,oras\i�a��: �'�'J/

..

'n1!MO$'AIl, ,VIvem r,liquerer a V. EXCla. a . c;,."Vr;".J "
.

•

citação do. S:Ir. JHmiI Gerais-
.' . •

. R\CU\.lURA.satí, libanês, resid�nte eml" .. 'PAR.A AG
. e (ie dentes,

!ug?ll' incerto e. não sabido ades de d1SCO• de pedra
para responder aos termos Ara9-0s, gr "senior". �olnhos capaci-�e urna ação ordinária, em cultiVadores todoS oS fins e

f çãoque'a Suplicante, sendo ne-
de disco para nO para eX

ln

�essa.rio, provará: Pri1;neiro e

d 'M.áctuioas e vene
f ento de tôdas

qne, a Suplicante locou, a da es.
.

s .Amplo sor 1m consutte
çomeçar ele primeiro de A· de forul1ga .

t para lavoura
bril prQximo passado,

.

ao
as ferramen aS

Réu salas do prédio sito á f
oS preços!

rua 15 de Novelllbro, 41 con I noss
Afonue faz certo o contrató I "'oÚS1tU �

junto; Segundo Que, passa- PARA A la...
. d s }/Iáquinas.d.o um mes, desde a vig.en- elos e banca a .

o ue .de
Ola do contrato, não fOI o TornoS, parai fi s: .completo est � . ca-
mesmo cumprido pelo R�u, .'.

ra diversol? . n/_
d �'.sortirn�!1tq .....

� ..
,

_

quer. quanto 110 p.a,!{amento pa
. éntas· Gran

e
'. .... ara constru

do aluguel Ei,stipu1ado na ferram 'lios e matenal p engenhO,
clau'sul-ª dois, quer quanto nos, utensl de serra para

1 reS e de
ao cumpriínento da�cláusw.. ções. Fôlhas metaiS; circu

a
. e)OIa sete, relativamente ;í jns.-

b açais para aço
e

atacado e var
.

·

lalação de uma loja de fa- r

B ns preçOs parazenç!as e armarinl;lOs; Ter- f.ta. O

ceiro Que, com odeflue do
contrato de locação. o Réu pARA O \.Att�

.

os Belíssimo es-
·

não se qualificou suficiente .... trp·

mente", 'omitindo a profiSsão
'

_ de todoS oS
. ersas marcas,

e a indicação de residencia yogoes
de rádlos de dl:m prestações,

certa nesta cidade; Quarto . ". toque
tas e longas, geladeiras,QUe o Réu ausentou-se des- ondas cur

·dativos.Flltros'd pI! )mar·ta cidade destin a São Pau ,. eços conVI ferros e e ",'
,

.. o ',.
.

a pr. de costura, ,
. l'�dl'SDE'nSa-. 10, de onde não tem retor- , ..

naS te1S "

�
.

dO' t O
I máqUl de artigos u 1':""odemo \..

na o; ..Uln o .ue, no cou- ,.,

'lhares m aI.,_'{ ·trato de locaçªo, o Locata-l e rol quiparoento de u .'
r1f). 01'3 Réu, não nrestou "Veis aO e

,garantia, nrejudicando, ago
ft r� ;"o.l�PO'R'f� t

r:1. " Suplicante irrenaravel
n A. �A O 't. ",-,,,� •.•,..... .'

". ·diferentes. '.'., ·Â"./'i.mentI" com a rescisão uni- r"'·...' t'DOS ,�.

"J�tel'n 1 d" contrato; S�:JCto Goodyc:.W (,e. �'�� ')Üfa 9. nat�-:- '�'.O
.

1 d'
. pneus.. can5trlnÇ.i.C.��' ,.' ., """an-:- � /'"

.

.

,1H'. aSSHn senro, eve ,3 .::
.� ialmente 110 CankIU, "'. Iv �"presente é,�ção ser julgâta

�
esp _e, ada trabl:l '1

L
•

". Fcrrarnen� 1,�'y.A�:'
proeeàente, afim de ser res- \ -

1:"'1.a ce c
'. e bacer1[b. .' ,,,7.;.i'V':'.�':,'.

d'd t t d 1-···· �.� �. carrelas . ,1�das f;''i''':.'/''/!:'��ln 1 o ° con ra o e oca-

��...-::;;.,�:..�.;r� pue1raS, 's até \) ton-'-'· ;;�<à!};.0:�ão e eon.denado o ·Réu a -t2'jt-...... ""
.....<>caCV ;J"""

-

tas e LU" ,"

ljagar perdas e danos, cus!..
tas e l1onorários de advoga t:"') 'Cà
.do; Nestes termOs, requer. OBGCe�,�� i;.�,
a V. Excia. se digne mandar II lllí I�_'_ .

citar o Réu - .Tamil Gerais .."''1-105 IA
•
.sati - nest-ª cidade, para 1/14..... .

O "& lNDÚS'fR . IOlWlILP
responder aos termos da" coM"tRCl ," ',.

-

""E.1:-lr.u • J01i.Gr:!;.\.;1\.O .

'

.. ; ..
.

t
-

d'" IAIS' lr_U,,, SUL • 'l:u". Cuamlll'.presen e açao 01' marH! e
I lANÓl'OL15 • FIL fR�NClSCO DO

O PAULO � •

•
. .

•
contestar a ação no prazo le )AATBIZ: FLOR LA.GUNl\. • s1\.O 'l:ó1\105 EM �A..: .

� ..

.gal, Qem J!pmp para OS

de-I
. LA.GES s}'.N'IOS• ESCRI. -

m.ais termos' de�ta. até fi-
. AG�Cl� ��

nal, .pena.
de

re,.
'e1ia:

Dá.
-se

. *rá presente caU�;l o :valor de
. '=-:===-=======-� �_--== -'--"';""____

Cr� 2.000,00. O advogado:
< _,_ - -.---- -- -----. -_- _.-

qUe esta subscreVe recebe '

ARMADARES C' M . R�!lisq�er intimaçõ�s e
-

no-
"

V
. • ª E:'.<;fANTE&

· �flca�oes em .eU escritorio

/ '3. rua 15 de novªmbro, 828
nesta cidade. Protesta-se
provar o alegado mediante
)iepoimento Qessoal do Reu
exames, periclas, testemu
�has e outros meios de pro
va admitidas em direito.
Nestes termos, P. D. Blume
MU' 20 de.Maio de 1946.

IMPOR'l"1\DOR:eS g j\.TACADISTAS

f�apspolte ç1� �OIgas � passageiros �qfr� .os portos de I,-:::rguu::r e Rio de rmsimFábriça '!ie PoUtas "Rita 'Maria" (.'regos·de fmo)
.

Fw:euqq:J � fenageij#J • Máquinas � PJ;od1:1tos �uimiços � Farmapêutieo.
T.leJ7l�º" '!flOZYCKI:"
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( rro de passeim
IMPRESSIONOU VIVAMENTE, A LIMOUSINE
"'CHAMPION",' DA FABR1CA STUDEBAéRER, EX

POSTA EM NOSSA CIDADE

Trvemos o prazer de, em
dias da semana passaua, vi
�. ,ui �. ex"üs,ç�o da limou
sine -Champion", da .reno
n�aila fabrica norte-ameri
cana Studebacker, localiza
da desde o d.a 9 do corren

te, "',o salão terreo do prédio

H. Willec.ke, á Itua 15 de
Novembro.
Como não poderia dei

xar de ser, o carro exposto
impressionou-nos vivamen
te, bem como a todos os

interessados que visitaram
a referida exposição duran

B 'toet) Pllpular O Agricola
do Vale do Itatai

Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Ltda

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Silo convidados Os senhores cotistas para se

lemú"[c�:l (:�� za Convocaçãoda Assembleia Geral Ex,
traorriinaria, no dia 27 do corrente, á$ 15 horas, nos

�aLes 80 'Teatro Carlos Gomes, sito á Rua 15 de No
vembro, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguín-
,te ordem do -dia.

.

.

1° - Alteração dos Estatutos em seus artigos
34, letra "C" e 37 e letras A, B, C, D E.

2') _.- Creação do cargo de Diretor Secretário
e nomeação de um membro pa.ra preenchimento da
resoce+ ". vaga.

.

Blumenau, 11 de junho de 1946.

OSWALDO MOELLMANN. - Diretor-Presidente.
_ .. __ ..__ .._----"._------

(
• L - •

isdi]
· ·

;õf" rnnce:' (Olr l'ft IS J Crtft(làlS
" "

Ofereço para pronta entrega no Rio de Jánefl'Q; 1<f
ea'r-tin.l>ões -cem as �ln,�tes caractéristkas:
MARCA: 'CHEVRQLET"TIPO i92-GUERRa
TRACÃO: RODAS DIANTEIRAS E 'I'RASEIRAS'
(21JIFERENCIAIS) "

.' -

_TRANSMISSÃO: 4 velocidades para frente e 1 pa
"

l'n at.az (ré) com caixa de mudanç aextra e alça para
ligo;!,,]" P. desligar tracão dasrodas dianteiras.
MOTOR: 6 cilindros, inteiramente reformados nos

Est""�n iUnidos da América do Norte.
pl\.J'VTTR· 7 x 20.
CAPACIDDE: 5.000 quilos ( De fabrica)
DIRTAN<;IA ENTRE EiXOS: 158 polegadas
CARROCERIA: INTEIRAMENTE DE AÇO.

Os interessados queiram dirigir suas cartas para
"CAMINHOES 10" aos cuidados deste jornaL

Voltou de sua viagem aos" Estados de Minas,
Goraz e Rio- de Janeiro, para Qnde viajou em interes.
se de sua representada, da firma cerealista, ALFRE.
DO GUIMARÃES & CIA, LTDA., do RIO DE JANEI
RO, Snr. _Carlos Ubiratan Jaíahy, tendo entabolado
Daquelas zonas produtoras negocios em arroz feijão
preto.

te os dias que esteye fran, teiro, tanto pela. qualidade troduzidos nessR modelo'em
queada ao puhnço . Cons- do material empregad-, em comparação cem! os anteri-
truru., CDIl! .�.".J._L<S SOí;. .as . sua constrúção como pela ores.

.

t: d'. ,.lllLlS" i) ",.�l�ampion"" durabilidade e conforto que I . A._. exposição enooJ:l'Q,u-té
qUe e um 405 ultimes mo- apresentam, ! no dza 12 <!Q corr-ente, após
�'" :." ii.L. '.' i<", e Gentílmentx recebido, '.t'- 11 a visita de centenas de pes::'
backer, vem confirmar mais 'os d.retores da Sociedade soas, LQL' S ;";:;.1; iüI{'''' .. em
(lUe f.{f'Z'1ln .... »» ;T0S dessa .:omerciaL de Automóveis, afirmar as ótimas qualtda
uma vez a grande faJ"i1a de "rrna recentemente (,,-<_', '}.- des do novo modele Stude-
fabrica, elogiados pelos au- zada nesta praça, e f1.:Ue é hacker .

. .

tomobilista, do m!!ndQ in- revendedora do ,..,.� ··!·r.s A �,o('ieàade Comercial de
'tudebacker, camínhões e Aut(]rf,vpi� e�.l:'i "st�h("A�i-·
-utomóveis, foi-nos, neles da á Rua 15 de Novembro,
nesmos, explicado tod., o' 552, onde noder-se-ão obter
"uncionamento d� n()v�·-H·· -.-r',' .... ""s 0etaJh,�s dos nrodu-

Oswaldo G. Nóbrega, 20 "-Cllls;ne "C:nnóion", bem: tos de qUe são r�Yendedo-"
Tabelião Interino de

NO-\
como os melhoramentos. in res ..

tas da Comarca de BIu,
--

menau, Estado de Santa. . Orgão UDS UDIA'RIOS ASSOCIADOS"

Catarina, ua fórma da lei
etc ...

1�·.i-\..4��O sai)�.:: uos fjlie f1 ,):::e
sente eüü.u v, t'1ü ,-,U L.;;.::e

con!!eC�lÚ.C'.illü 10-verear <. ue

;.>c.() i:>iH','--V l'vi-GLüÍi. c:
A,GRICOLA DO VAL""" vU
[TAJAI' com séde nesta ci�
dane, roí apresentada em ANO IV - Çaixa Postal, 38-- NUMERO. 642
cartór-io a Nota Promissoria .

6de Cinco Mil Cruzeiros (Cr$ STA�.CATARIN4 - Blumenau, 16 de Junho de 19.4 .

5.000,00(, emitida por ER- i
8ESTO PESHKE a favor de f .

• • ....
_

���U�ofe����Ç��r f!1l�
I

Em beneffcI9 d!s obras do' Herpital
de pagamento. Não ha.en':'; , _

. .

"

do sido encontrado o e.eve- . SERAO REALIZADOS, NA PROXIMA SEMANA; U

:l!:2r pelo presente edital o
I MA SE'RIE D E:�'ESTIV AIS, rR?MOVl�OS POR

2ntimn ;iur.ª, deutrxdo pra r UMA COMISSAO DEND!�� ...�T��S SENRO-

s olegal VIr pagar o men-I. RAS BLUME AUEN�E;:)

c.onad., titulo ou dar a; l'a-' . .
.

.

� _

_ __ _ -'-- ",, __,._.

zões por que 11:10 o faz, fi-:' . .Esteve �m_ Fossa redllçao I Y E N D E _ S J�
f;B��46�à�O�i,;j�iet1��d�r��> 1:���(}�;t��:lhf!�e��:r��d� 1 . ç.rn, '. t�rren(�,; site. �m, I�.:, ��,

testo; C�so na» COl�lpar�ça" 9,..ue(:n,..��. com:tJ,m•..,.�;a .que p.�:� .. xaguâ:·do.S1i,l; á: t�a 'B;en:-' •.

Jenlro daquele' prazo'
. [m.overao na proxma sem",

.,,' .'.
-

··c·· ··t'. ··t·.· '.-' :".' .:

llltll{lena.u ,i�n 14 d� Ju- ,nfl, ii partir ?� 22do co�",: jam1:n. o�?_an :,_co:n.,;as
nh d' 19c16. .' ,rente. uma serIe de fes��- seguIntes d:mel!.,o�. .

(as,t O�waldo n. Nóbre«a vais cuja:s. r�ndas reverte:!:ao '10:250 metros quadradQs.: 9··
20. Tabelião Illterino. em, beneflc�o das obt:a: d') mes:mO fica s�tuado no dm�

--,,-- ,novo. Ho:sp.Ital MUnICIpal, tro,. da ddad.e_ 'i'ratar CQ!'J ...

P
. , em VIas de acabamento.. . •..• . "". ,

rala de' Cambo(lu' Esse festival compor se ii o. proprletáno, em Jaragua ..

. . de consertos, sessõeS chlelÍla [do Sul, sr; Frederic.o Moei-

tografiéas, bailes,' paJ1:id� -l��,,�
de'

. futebol, etc. e durarao

I'durante uma ·semana. ". ....•..
V. F}N II E � S E

Em nossas próx�mas ed�-
.

Uma p�oprip.dat,ie,. cásn
çôes darem.os mal.or� .de- de moradta I"tlIl�hos, e to

talhes sobre o referido fes- d� as bel_nfe;t�mas, A fll70

tival que, para o fim humR ,Drl�dade fIca slto�da na rll�
----- nitário a que se destina, <!_e F�rtal�za, yruxlm2 a lfa-

PROCURA .sE . verá merecer 11 co_operaç.�o hnca Kuennch., Trat�rcom .

de toda a populaçao blume o entregador (,este J0r:.l1tll� ..

, Rapazes para trabalhar nauense. Jo,é Kewicz.
.

.

I
em tabrica de bombons. . .......-----

Da-se [-'referencia a pessoas V'.Â .,;;, ..ae . �;Ll;.

I qUfraCfanrhençaamR,"!'a seSr.vipçOau·lo
.. 1IIr''':' "',,�. '" 11', ••

, 1 ca'minrão '''OPELoBLl T:z;" tipo �,6 - modelo 1939
N°. 26 inte:nmente retifirado. Fa: Cilita. se o

. pagamen.to. Ver'
e h"Rtar nas oficinas da IN.nn�.'l'n1r t.. P. COMERCIO

-

ARNO GARTNER LTDA. BLUMENAU.
1 .Reboque completo equipado de pcneus. Ver e"

tratar no Hotel Pont·;) Chie "''''.', R;� do SuL

Edital

Pam .05 inlereõsados of'C!ceço dD
-ante o ano inteiro minhas 4 casas

de alugud completamr.nte btala
das.

WOrtD:açÕes e prospectos pOr:
SCHWADERER & elA. LmA• .....,.

Caha PDStal, 79 - - Rua: 15 de
Novembro" 679.

..

NUNDt=I EXISTIU IGURl

ffPA R A F E R I DAS ,11
I �:C Z E fI\, A 5

I N F L A M I � Õ , ,.I
ç
..
O C, E I R A � -

I E l R A 5

ETC. Jf

, de Ita (I sse

.�t:-. t
�

"

ReCoD"t�iClhamOSj,
aualquer tipo de bomba irj Itr? T�r .��nrirhões
HeTcules Diesel f' pdra�<i: rrfr�as;

.

�'�,m cerro

motores Ford. C(ln�llHf'_rri r'bs!'( S pr(ço�;
. Rua Sãb 'l-'�u\t',(20 BLUM E,,,AU

. " - ,.� � -

.

-

-

-. '- ...�,.. .'

PROCURO COM URGENC1A

ou Guarda Livros diplomado, com bastante pratica, {lU� saiba escrever á
máquina e trabalhar com e:cdta mecanÍsada, Quite com d serviço militar.

Bom Ordenado.
.

.••.1.
RODOLPRO KANDER

lTaCfU�f!��fj;lr G 1." � ti.§'�
<

(POR COI{RESPC-..:nE"\(1A)

'):Jra difl1sno do único métnrlo brn'''Beiro II �1.�5�OCIA."
ÇAO TAQUIGRÁFICA PATTU� f'A '(')'l3ina !!THtuit<lJ!1en .

:e..� Tnforma<"óes: I'lrflf. PAFf O ('!ONÇUX��" MUI 7

de Setembrtt, 167 - 1° andar_ . ...:... RlO DE JANElRO.
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