
..

�

ú :;SD,r
•. Ne.-:tu .úa.�uoS ,lluJe VreocUJ.)-ªOo cem a .(4v�rgen- se" esse grupo co.ntarâ com

ii üUHe .rCUlura. novamente. ela QUe trvera com Valada mais de 2.00 v.oto:>.
os seus coJ:rel.giàná�ios na, res• sU,s�end.anú() a moçao. oe �

.'.

X <X 'X:
sede d<i PSD.. sendo. sOmente sclidariedaue a" onere <10 I .

dos lideres dali bansadas ,

-

A� governo e que devía-se ao i :RIO" 9 ·(Meridional,)
E A U :.D�. N. E' O BALUARTE D .'1..p.liUSPER1DA- manhã cedo levará ao presi ','presidente Dutra", enquanjOs comités constítneíonai»

DE::DA GRANDE PATü.i.A ,INFELICITADA dente Outra ás decisões to- to o presidente do .PSD é_iin,curnbidos de examináe �,.'
. 'DECL.t\llOU O SR.�ROGERIO FARIA madas peto �SD nas duas Ta á'favor do nome por ex- emesâasapresentadas Í16 pie-

�";;�''-'ii;'' ", reuniões. Hoje em seu ga- tense com a graduação mili jéto. da. constitniçãe teoni-
" RIO, 9 (Meridional) . - .Negar .auxirlio neste I_Pomen Irinete o snr. Nereu Ramos tar "General Eurico Gaspar nam hoje os seus trabalhos v

,

8'Ho�� não ha comun��doA to. rracla�e de sa1V�çao pu- faíarâ coletivamente a iID- Dutra". _ Assim. a coJIrissãõ d,à constí
sobré,:a batalha de pacífica- bllCa lserla deimentír O seu prensa, 'x X X luição reauzará amanhã a

\;ão,' mas posiiy�lm_ente na programa de r�negar Q,seu" sua primeira sessáe e a se-
'.

semana entrante ela poderá passado. Os brotes 9a �bta- RIO. 9 (Meridional) RIO, 9 (Me-idienal) ,.umla fase de seus .traba-
tomar nova fisionomia"· - '�ura enxotada do ambiente '.1 úiui.Utino l'üiUi'll1a que lo de di hos afiiu de opinar em difi
ue";1",,-,U o general Goiz ,.anieHO, aH,,,,�,,a,L ::L.i.i.uni,' 2;0 depois da reúrtFilo' do P. zia-se 0t,1:(' ..'_ I';_:; ÂsSinl111e;'" nitívo sobre as emendas of'é
l\i"" .... ,,() .... rt;;.v-;rL,.e;.em hoj , '.e. O Brasil agou,sa na mal � D "enlJuanto·'.éra dati ,e est .'''' f.xando, fOr:! eeidas pelo plenário. Segun
O c.c:: .... uerra est-. .ir crise da sua história pol. rografada a nota oficial, o sr da coalisão, um ::lcordo entre do um vespertino, foi parti
c. ,,' -ra forte grlp... .ica , So a. coalisã epoderá c A$menon comentava iro- o PSD P. rT-q r"lra fim esrv ia pelo comité incumbido do
ti, ·,.Cl;�v elll fi;. 'estituü;-Ihe a saude e restau nicamente com seus colegas eiat de votarem íuntos nr '''1'-e do capiti..lo do podetd ." .. ,,,,ada, O ,:.. ar o clima de que carece dizendo:: "qu ea Democra nrojéto da constituição, A .rxecutivo, o mandato' de f.'
nc.«. "

.. ;SC'jireU sobre, iara viver. Eis a r:u;ão da eía é Maraviiha. Democra- d1:tnta-se nUe neste sentídr tUOs ao presdeiita Dutra .. (�,
e,

"

-r- "-,uiha,, cor .amnanha de união das fOI cia é o remédo �e está em ,mI', Marton(Jes Filho rece 1andato para Os deputados
c». (.,mrf)arar a s as de bem .prestigiar o go- "orrnu'as . Tudo resolve-se berá nleno, noderes para as confirma ficando 4 anos,
t•. " .. " .;, l�;:<�:;ileira L' .e-no, sem nreocupacã-, de '�l1l nome dos alto" princi- Sf'ntar as diretrizes Que iden Óuantc aos' senadores, prc-
c'. ',�,,; iL�<übas. em que tornes ou homens.' mas do !)ios.,." O mesmn matuti ':nquem o PTB com'o PSD. va'ece o critério anteriór : ;�
.(J h,;;j',.;C.•j .ura mde costi oede- ceristttuid«. E a U. D. 'IÍ diz Que Q ,Ilr. Georgine Assentua o .vesne-tino que UOI' Estado, sendo 2 por S

�:: :!�h:��::�'��Ú':�;�toe;:p��.r 1da�(\n db:�!�ar;:;:;gd/������; ,\w!ino müstrav:i-se muito se os dois partidos unircm- anos e um Dor quatro,
.

11 ',:ili:J.a l)o!itic� ão infe:ecitad,l".
1)< � '.. aite. ....üIV<ts desfa
Vn.I �� .� �. Plri� ��.i"á· ganhaJ
C< ;� , __ .1 O' ÍJenl d'
B" ;i. �_;'.�.io cdI11a Doiítica de
,��.' c..:.c;�- -;.·�r:�)'�ndo _

,,.

Orgão dos "DÍ.ARIOS �SSOCIADOS

x,xx

x X X

Ulretol': HUNCl(A lU 'lU MELIN -- Telefone5, 1092 e 1391 -- Caixa p� 33

RIO, 9 (MeiidIOllar).. :.

No centro da df/ade' choc._a
ram,se dois bÓlldes �iólei1�;l
mente ficárldo .d�enas de,

pas.,ag�iro� .f.eridos ..
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I sário natalício <la simpatica merciante em Presidente Ge
,

e gentil senhorita Vanda turío ,

'

1 Karsten residente em Pome
. rode,

Na data em CUrSO come-
-

mora a passagem do aníverl
versado natalíci., O estimado ,oITO MUELJIAUSR�
cidadão sr. .Joã« Floríani, a-I'

,

'

, bastado agricultor em Ar Oe
.

'

zeira , I' FesteJa., na data de hoje o

'seu aniversarie nataiícíe o
, ALVINO STRICKER estimado cidadão sr. OUo
:

.

Muelhausen, conceituad., co
.

Transcorre hoje o aniversa .

......-
..-.----.�.----------'-....,....--'--'-------

rio. natalício. do sr , Alvine '�Nlf'lltft.i; I'lI· 'o!IIlC' "'0 p··blá
·

'IStrícker, residente em I10u _li:. "'" t"'811J.SII 111', .u�...... - .. ,

'. ,II...
pava.

'.
"

. '. . ....
o.a proprietários da casa "A Capital", srs: Oscar ---.-:...�-�--_.--...;_----:---....,..----;--�

e Nicolau Cardoso, por este intermédio, manifestam" o seu
reconhecimento e agradecem a fidalga atenção 4ispensa

'Festeja hoje seu antveoa- da: pelas autoridades locais, aos seus amigos -e favorece-
rio nataJiçio o sr , Zenon Sif- dores e 'e mesnecial á Casa Meyer, pelo ofe•.ecímento.: de
va, residente nesta cidade. uma linda corbeile de flores naturais 9urante a inaugura

'.

'j' �() de suas novas instalações . .Outrossim .extemam 9S
Srta. VANDA KARSTEN seus agradecimentos ao publiCo em geral qUe compare- Vende-se em ótimo e stade de funcionamento e ern

. ,eeu a reft'!rida solenidade. . Jllacad<l pua 1946 ..
'

.�. A
efemeride em euno • i '

• • �Ju!Io ele lM4J.
'.

Ver e tratar �m Rio do Snl com .Julio Paupitz Cn

P.tra a 1)DIR"" 40 aiwr..
. .a!UQJ cAlmoso

.

'sa Paulisbt.

.eao«:
VIVIS QUIIIDO I
t PENETRANTE

Livre-se dessas desagradáveis consequências das noites

frias e ·chuvosa.s

Essa doninba renitente na nuca, dificul- úricas que causam essa sensaçio incômoda

&ando osmovimentes do pescoço e da eabe

ça,que muitas pessõu aentem ao levantar

se, ambuindo-a erroneamente a um miu

aeito durante a noite, nada mais é que

uma das manifestações do reumatismo tão

num cepo daIWJ., tomada ás refei

!:õcs ou <10 desper'Í4r e fiO deitar-ll<e;'

e dolorida, que tem o nome do tortie"llo�

Um .. simples eolherinha d<e UROnONA.L

frequentes quando o 'empo se torna úmido

e inconstante. Isio indica que as agulhas

úrico", que se formam quando os rins nãe

é o ""8�..nt.. par(/! oca":Jr com �S8e
1 ,

"

mal. O URODONA.L expulsa o ácido

úrico, limpo e desintoxico o organismo,

pondo um jÍln às dores reumática" nas

juntas e ,u,s m.ú6culos. Ao ntesmo' tem-
,

cumprem Dtlrmalmenie a sua

de eJiminar o ácido

úrico, localizaram-se 'po limpa as vias urinárias evitando Os

distúrbios dos

., ....

NA�on Da sociedade
ANIVERSARIOS

JOÃO FLORIANI
VIAJANTES

Em visita ao seu cUIUlUq!J
Tenente COronel Irapuan Xp.
vier Leal, Comandante do
320. B. C., esteve domingo
nesta cidade o sr , Major'Bel
so Lobo de Oliveira,. enge
nheiro adido á 5a. ·Regina
Militar .

ZENON SILVA

Bri nq,ued·o· I�J'Mb.rklín,&;
CAIXA DE' cONsTÍmçÁO No. ti

(EM ORGA.NIZACÃO)

A V I S O

Os fundadores do "BANCO 'MERCANTil, DE
SANTA CATARINAS. A . ", levam ao conheeimentc
dos senhores tomadores de ações, qUe já se encontra a

berta a subscdção para o restante. d� capital soeiaí, poden
do os srs , acionistas subscreve- impertanc.a proporcional
a anteriormente feita.

'. . - -

As listas de subscrição serão' encontradas em po-
der dos reft'ri(fos fundadores.

.

Blumenau, 6 de julho de 1946.

OSWALDO MOELLMANN
.

AME'RICO STAMM

Fundadores

Banco Pop�lar .e Agríco.'��
do Vale",do Itatai·

Soe. COOPERATIVA DE
'.

CRE'DITO DE RES··
.

. PONSAl)ILIDADE LIMITADA
"�. .

.

.'

,

A:SSEMBLÍ;<,.IA�E·;'·'RAL EX'['RAORDlNARIA
.

São con·\'ida�'.':· ;'senhores cotstas para se reuni

rem em Assembléia; '.,•.·,�1 Extraordinária, n" dia 12 (!:;
corrente, em (311.) t�rç_é.u::t c<J,!lvocaçao, a q_ual se; ;eunJ
rá com qualquer numero; as ln horas. nos saloe; do f.eatr()

, Carlos Gomes, sito á Rna 15 de novembro, H.l'sta cidade,
para deliberarem sobre a segumte ordem do dia:

10.) - Alteração dos Estatutos em seus artigo.
34 letras G e 37 em suas letras A, B, C
D, E.

20.) - Creaçâo do cargo de Diretor-Secretário �
nomeação de U!!_} membro para preenchi
mento da respectiva vaga.

Bmmenau, t5 de julho de 194Q...

OS\'�ALDO MOELLMANN - Diretor Presidente

Terras .para colonos
Vende-se com facilidada dé pagamento, 15 lote;

de terras boas, nas proximidades de Taió, 3 quirometro
distantes de uma serraria e uma fecularia em construcão .

Estradas feitas.
Informacões na Rua Ruy Barbosa, 570 em R:o do
Sul.

Serra·ria.
�:':':.

Vende-se. serraria bem instalada e em pleno fun-
cionamento, com quotas do I. N. P.

.

. Quatro casas 'para trabalhadores, pa;to�, 'mç�s ma

tos proncios, Iocomovel, div . juntas de 1201, earretões, eu

mínhãe, luz elétrica e força de agua sobre salente ,

PreÇo Cr$. 650.00º,OO aprcximadamente, negócio
ur�ente.

.

.6daa ••.�� 'Para. S.R� O. Caixa Post�l 3�

Caminhões Weta'
CHEVOLET PÁVÃO TYPO 1928
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A pl:'llIieit� .J:odada do €?�t,amey'tçrà iniC;l� pf·�Xímo,
com realização dos í!l)g��>��..,j��Rl,XOUqlPlcP ilà"A.la.'
rJDeda_ .Sã,o .,Lot..r.eQço )J: .\,;a.{lo5· eªªq�::.·eDl,,,PoQle�_'de

-!

, .�� ,}-,:�':,
. ,

•
.' .1. ,�' !.�_�_�"�_ -.'

ICO ca,mpe" Ó· ·,110, .t�rnéí_�i."iêic
,c'. ';x··-'�

NA DISPUTA DQS SEGUNDOS QUADROS, VEN. lia' e Nandinh6. Juiz: Sgto '-.-,._.-r--'___,.-�---:"-__-t-:""-:7__--�'""'-----

CEU A EQUIPE DO' PALMEIRAS
..'

. '. Salvador.' ..•. ., I � I",,'t��-:,t 30. jogo - Pàl)ne'ras 3·x UCom a presença de todos peão do Torneio, sendo que' São Lourenço O _ Tentos de
os .prímeircs quadros filados o quadro secundár�o �o Palj AI�gusto, Teix�i:.� e Nicacio
á prmeiradivisão da LBD, meiras obteve a primeira COIJUl?;: Arnaldo ')jl,va. . ...QUARTA FEIRA ás 8 HORASc,
e com a participacã-, de a- locação na disputa de sua' 40. jogo: Otimpico 3 x '� ..; ,

.

penas os segundo, quadros categoria. Palmeiras O. Tentos de Brito A' pedido geral do publico:... CARLES BOYER E
do Olimpico e Palmeiras te O resultado geral da com Braulio e Bode.' /'

,. MARLENE D5ETRIcn em :

Vê lugar ante-ontem, confor petíção foi o seguinte. Juiz: Arnaldo
..
Sdva ,

: O J,U:dun de AI \
me fora anunciado, a reati- ttti4i!%�J.c

.

.

me oficial da entidade local PllJMEIROS QUADROS Dos segq.rí(ios quadros foi
'i --

(EM TECNICOLOR)
zação do Torneio do certa- disputada apen:a� uma p!lr- O mais belo e romantico film produzido até hoje

.
A 'equipe principal do Olim

i '10'. jogo _ Palmeiras x C. ioda. entre Palmeiras e Ohm Acompanha complemento nacional c Universal.

'pico, que se apresentou em, A. Carlos Renaux. O Palmei pico, devido o não
'

compa, Jornal.
.

; e4celent� condícões técnicas ras venceu por 5 a 4, tentos recimente dos demais filia- Platéa 4,00 . Meí ae Militares 3,00
c�msegUlo o tItulo de cam- resultantes de cinco penali- dos, sendo o resultado de 31 Balcão 3,00 . Meia e Militares 2,00

: dades m .áxirnas na prorroga goal, resultantes de 5 oe-

.

! ção, conforme o novo síste, nalidades bati?as respe�t�va: VERA VAGUE E DALE EVANS, acompanhados
�IGà' BLD.MENAUENSE ma adotado, tendo os tentos mente po- Meireles e Piríto, nelas melhores cemícos americanos em:

DE DESPORTOS i do Palmeiras ,ido feitos DOr na prorrogação.
'

�
-

P�t'·""a ·,=,'"n".'".� .;.-� � Teixeira e .OS ao Carlos _'Re- I • iI-'" , Q t�...8

-DO boletim oficial nO .•. naux por Helio .. Juiz. Sgt, RENDA .: A comédia feita 100% para rir! . HJLARIEDA�
40/46 da LBD, extraímos os Salvador. ..... ,.:1 DE

A
EM PnhaROFUSÃQ 1

seguintes itens: I Foi boa a arrecadação ve campa complemento nacional e Pnramount
.' 20. jogo _ Otimpico 2 x rificada, a qual atingiu à .

.JornaL ., .. .

.

)0";) _ Conceder a inseri- Guarani O. Tentos de Brau soma de Cr$ 4.602 00.

I.. .

Preços: - P'atéa 3,00 - Menores e rnilitare-, 2,00
ção, para o Campeonato do ". Balcão 2,00 - Menores e militares 1,50
corrente ano. dos seguintes
amadores:': pé:lo G. D. São A ou A R:;D EM· !!DOGE LEMBRANCA". " um

.

Leurenço i. J:Q�il Silva; pelo CO.
-

.

LU'M.·····B.' ··· 'I'.' fIlme qUe v. guârdará no co

Palmeiras E.":·C.': Luiz To- ração 1
bias, Pelo G. 'E. Olímpico ,i '.. . _.

;" L A U R A" .... um brftnde
E.mo Mund. ,'. ...... . ..• 4. ".". 'w'., i�" .

. ao seu Iwm gosto! '

20.) _ Conc�'ffe; as huns·' CIA. NACIONAL PI: SESUROS DE VIDA

II_''''''�'''''
',... ", ..

ferencias requeridas pelos RAMOS ELF�MENTARES
•

I"· '0" 1 I' ' ri
-

--h'
.

-

amadores Cario, Busch, do Séde Social: Av. Almirante Barroso nO 81 - RIO i
.

O ,egi.O ./.
.

....
: .. a

.. rt. eno tic. R. Flamengo para o G. Agente no Bstado de Sta. Catarina:
.' j. O "�·:.C.if A' L" Z A'O O .'E. Olmpico; Lupuan Luiz r..

.

Mello, do E. C. Intemacio- J O A O P O R T O Rua Comendado Ar�lljo,176 ... Fone. 1192-," Curitiba
nal para o G. D. São

LoU'I'
._.__ Rna 15 da Novembro, 1071. I

Dirpto': - Dr. Luis Anibal Calderari
.renço; Adolfo Freygang, do

'.

.,.. T to' � .

E
..

.

Ãhnoré E. C. para o Pal- FOHO __ TRANSPOltT� _ ACIDENTES .ntHI'8 Ó ...;_ eemi-
.

xiemate e Externato
meiras E. C.; Harry Reif, Responsabilidade CiviJ Omnibns CfURSOS - Primário, P ê-Gínesi I - Ginasial Cien-
do Guarany F. C. para o (Transeuntes e Transpol1adOl1l) ti ico - Exame de admissão em dvzembro e 'feveireho.
��Illleiras .E.:, C. e Sellhs-! ' Aulas LJilJRNA' e l'\OTUNAS '.

bao Ccneeíçã-, Coelho. do' ?ar a \) os sex.os Peçam prostecto s
Palmeiras E, C. para o E. .-------

. '"

C. Bandeirantes consideran- Malbas 1 Lãs ... Capas � l\lantasl!. ({
do-os inscritos pelos respec .

_

tivo, clubes. pala Q Campeo
nato df 1946 . O maior sortimento pelos menores preços na
30.) - Publicar que o C.

.

_

Precisa-sa um (a), que tenha boa caligrafia e. nc-
Ã. Carlos Renaux.. designou

C. W.· ... .

.

çoes de contablll�ade. E:rp.prego bem remunerado e
a sr. Rans Baumgarten, seu

. 'asa llly S 1 e ver t \ bom futuro. .

representante .Junto a esta
I

.
Os candidatos queiram apre5entar�se á rua Sã"

Liga. . Paulo n. 20.
VITROLAS

a varejo e atacado : i A.uxll�ar de ltscl'itOl'io�

.
' '.

,"

Lazita Q' ex�eknte' çentro .;

�vante alie" há ·muito.' vinha . '. ;'

defendendo. as cores do Gua
.' r�ni; acgpou de iIlgr�ssa[' . .no

.

"'" Avaí, dn' capital do Estado
. : 'por Cl1.h�:,flJ.lbe disputará. ó

certarre ;/'ici;;if. florianopoli
tano. !�:(O

, ;

TOCA DISCOS ,-

Compánhla COlDeré'al" ·Scbrade..
ASSEMBLEIA ,GERAL OrÚ)INARIA

• �>;.,

LAZITA INGRESSOU NO
AVAl'

.

SUISSAS, das melhores marcas por Cr$ 875,00

Grandes, nOVas remessas de jJl�U:S, nacion8ls e

estrll;n;geiI'tlB. ConjuntÜlõl de

de 41 até 12-0 bai ..

".

.-

.,'

�:' k;;-, :A!��o: � GAIT�S DE BOCA': - para��.�ac,a��_,p�,
SAULZINRO FOI MESM.O . . lo�_ preçys: da Fábnca com -descontos .

"': - -

.

",PARA FLOR.rA.NOPÔ�1
.

.... ';
.

-,
'

- LISC'"ó_;" '. '.:!

SUlsoos e
- ODEONOLAS DE LUXO" em
lJalxas de llÚlrtmril•.� ArtigO garantido e só de la
qualidade

.

ACORDEONS

Pelq presente ficãm cónvoc.udos Os Srs'. a"CÍonisfh:;,
l?ara comparecerem á assembléia geral ordinária a' reu.,
l�a�-s.e no .dia 16 �e,agl;)st() de, 1946, as 15 horas; no es�

er]�ono desta SOCIedade, para deljh�ràretli 't,bre a se�
gmnte:

.
.

ORDEM DO DIA

Deixou _definitivamente a

[ine 'Jo Palnli-iras; vetam
a atuar' POr sçu clube o

_).>.:
t vai. �) llontei�()"" ��nhoto:'
Snulzinho,.:; atitu.de bastante
e!'-tr�nha 'do at.·lealli:.e. da se

l�ção c�tarinense,: íó�o- agora
qbe está para se in!êiar ,o·
c�rtanie elebedeano-:

10.)

20.)
30.)

Ap:r�vação do �l�nço é contas do exercicL
enj:'!errado em 80 d� junho.. de·1946·

'.
"

Eleição do Conselho Piscá'!;. .

.'
AS5Jlntos de' interesses soCiais.

BLUMENAU, 4 DE JNÍ.HO DE 1946.
.

J;I, SCHRADER, Diretor-Preádente

AVISO
Acham"Sé á disposiÇão dos Srs. acionistas, na séd-e

social, os documentos a que· �e refere o arth;;" 99 d" de
créto-Iei no. 2627, de 26 de sêtembto de 19.40.

.À DIRETORIA

. Um trereno possuindo 10.000 metros quadrados
situado em !toupava Seca - fim da linha de onibus. -

PreÇo de ocasião.
.

Tratar CÓÚl Germano Schlupp . IBIRAMA..
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1\ Lisa Araue pu,pvt: II Ilíllw'"'r ........'-h'-li ....
EM NO'J'A;S,t·t)DÜ:GIDAS AINúLAl'ERliA ':c. ...�_.,.

DÕS trN'IDOS, AQUELA LIGA DIZ (,lu!'. v
�. POBLEMA DEVE SER TRATADO NA

, , o. 'l'l� u.

g, }-..INDA li' s: h�" , ,_. j

João Pessoa, t:J \LÚbf,uio.. �nal) - Chegou a esta ':iJ,aue
BÉ1RUm, 9 (United)· JERUSALEM,9 (Uníted , 'J snr , Maneei Lacerua, h�n

,..
...

O governo tihanes pubiicou - Ó orgão do exercito bn- cultor, QUe 'teve, seguuxio a-
.

as notas (la Diga Arabe que tanice- "Mideasl Mail". .as-: nunciou-se, SUa orelha uece
.'forãin dirigidas á Gran Bre dnaiou hoje que as arJ.!la., paGa por »rceru tio iJi<:«:·tc

'lanha e Estados Unidos, as b,"t.·" •• -_, -""" "0 c..:.."" l.. ",uquc1e Jlü.lh·'_;'i�·C) L",

Quais poprOenl negociações 'J�,.' :,,J..caht cüo.ra ... en. �e ue ter "'.à(i" '-',,.,

uara tornar a Palestina in- o , D. nas elerç ...es Ue ... Ú
Dezembro,

,

dependente. :" nota dirí.g
da dos Estados Unidos diz,
qUe cruakruec dos países ná,

,

acabes intereecidos na Pules i>.

tina »ede-iam tratar do pro
blema �tr[1v�s d", Orgrrísaçãr "
das I";ações Unidas. . "

",H :10 SOl'!'!:; C;'(:

-hagaua", uma orgmÜ;:-"çi
existe '.pelr �'(ci'

. VO,': �'.''''; -amente defens: ',i'

De acordo com as ultimas instruções recebidas <J

Comando do 32° Batalhão de Caçadores ,ªvisa aos ern
pregadores que a übrigatoriedade do paaament., dos 50%
de «rdenad-, ou salário aos empregados cont.nuu C111 vi
gor, durante o tempo em qUe Os mesmos perrnunecem in V E ND E - S E
corpo-ades ás fileira, do Exército, eln virtude de n:í", lIa-I'

.

�er, at.é. fi presente da�a nenhum ato do goYCl'IlO sustnn- Uma maquian P:\l:1 bor'

.':;t0 a VJgencI� 10s p�cretos-�eJs nO,
..4.9.02, de 31-X-42 e

I dar;. Uma bicicl�t;l _

marca'j::>.612, de 24-\ 1-1,943. Escl.�rece maIS, qlle (h pagnmen- "�alal" de fabrlcaçao al('- '1 .. . r

,tos at.razad.os .<1e\.en1.
Ser

feliO.S, p.elOS. �111j):t. g:.�üor('..
s, de.

n· 'na;

uma.cQrreama
DUra um elA. 'X LTZEL Il\CLSTRIAL· jClf'.VIL E

tro do. !l1.a,s eurtn prazo caso contral:lo flC'1rao os mes ava10; 2 eh:o$ "Cardan" de
.

mos o'U.1eltos aO que. e�stabelec� o, p�ragrnfo 100. do artl ;hevrolet 4 cilindres; Uma
go t1 do Decreto LeI ;).612 aCIma CItad". jaca leiteira Tratar com Ar,t.:,} "

.

Ur Germer, telefone; 1483 "i --- . ---------

-VEN-OE:S_É -IRe/%aria SuíçaDuas proprIedades lJr(!�(.I; IRM
-

OS SCHW i\.BE
Um.' l110Nr OIeo. CrU de 22 H. P.

:'!ln ao Monumento de FrItz A.

Deutz,
marca Otto Mueller. I

V 't· tar LAUDELIN
.

. Tratv,r com Roberto Roc-,er e ra com
-

O SANTOS - Ihíranul.. .leI. T� 1113.
_ I

UMA GRANDE FONTE
DE LUCROS' I

B' <) titulo do intereaeante
1

folheto que,se envia gratui--!
t�mentt>. as l)eo;,,'�s do Inte·I' -'- ·

fI"r e dO:.r Es' •.10< aue de-.
oejz.ro !!?nha!' rn&is dinheiro!
'CP' nraj"'?;" de entras o�tt-

j

pações. E.creVé:r para REX
STUDIO - Caiga P013oal,

I 1I516...;_ t:iã'J Paulo,

.'

xxx

li. .p :ez� l'

'�,J,at ,4, C�,�.{ ( li\-." .:-\_.

',- ENDA DE AÇõES ORDINA'RIAS

• \'i.r.: os hás previstos Do j)arágI"afo (§'\ 30 - art. 9'
â.·�, i:'h,.,:,tu�os ne-ta Sociedace .CVl.t-'f' ao conheciment
d 'Ú::i .; ,,:adas (jue estão a venda ;5 (o:to) ações ordi
nd", «_, non.raat.vas, de emiss;'te désta Sociedade, ao p�
Cc li0 '�r$. 1.500,00 (Um lHll e qumhentos cruzeiros.
ca .

" rm�, ficaIlGO fixado o prazo de 15 .(quinze) .dias
para que Os atuais acionistas possam optar pela sua aqu.
sicâ«.

Findo es,e prazo, ficarão 3S atudídes ações Iibe
radas para alíenacão a pessoas estranhas á Sociedade,

Blumenau, 8 de Julho de 1946.

DIRETORIA �DA "FORCA-LUZ"

Av;so aos-empregadores

Vende-se
Uma maq'uina de escrever nóva

-carro 38
RUA 15 d ... I-iovembro, 786,

---._-�._-'.'

.) .

"IV"- V'E ,,��,_ _ _ ._

CAME'JL,()

RIO, 9 (MerldlOna.)
��, municiP.io.de. C_an;pin�, \.n ande um caminhã., .io I �
:er CUrva em grande veioc.
lade chocorr...se violentarnen
e contra uma barreira re
.ultando em 1 t mortos e 2:J
er'ides .

"�\ ESTE LIVRr '

;',��:'

.
$ju p&giila� ��; � �� �'" centra :umbolao lIC;:l� .

-

UZINAS QUIMICAS BRA
SILEIRAS S. A.

C. }>estaI. 74 - JABOTI-
CABAL

.

SÃO PAULO

P}, R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
! !')fLAMAÇOES,

. ',' � ..
'

....�-""- �"'-.-
.:•.••.'- ..;.•• ..Ft;:..;. _ _."- •

.

-�

....

._�V .LV Caixa Pc;utal. 38 . �UM�R:?,_7_06 _

STA. CATARINA· Blumenau, 10 de Julho de Hl46.

....... ..._I

�Tres por "ia
FELIZ ANIVERSA'RJO

Faz anos o Dr. Batsinl,
Estimado nediát.a,
Que vai, hoje, bem aferir,

�_
Quanto o povo o idolútra ,

Seus cOlégas e amigos,
Num preito de yasj;:llágem,
Vão, contentes, tributar-th •. '

Uma sincera hemenugem .

Com' tal n-anIestaçâo
SANS FAÇON, ó, não se

Oferêcu, aos seus amigos,
Uma taça de Champagne ,

Biumenan.Il de .Iuth., de 194ó.
PACIFICO

acanhe,

SEB
COMPRAlv\OS EEBO DE };l

-",.

AO PREÇO DE
ou-i !O.A DE

['R$ 6,50
�ei" (,', UZ' tros e t Ir.CO! r Ia cer.t vr s. B' QUE_O
, QU!LO�PCSTO JOfl':VILLE.

OfERTAS PtDllv�OS DIRI( IR Á

COIllunicaUl aO povo eUl geral quI'. lransferÍranl
suas in�talaç;õe!'i para o prédio Nr. 1046, tEt Ru:l. 15 de
Novembro, ao lado do Hotél São José, onde se �('halll n

dispOsição de seus all1i�os e favorecedor'es• di'T)OUc}o de
novo e grande estaque de ar· figos de aniversário � joias,
relógios, cristaes, pOrcela. nas etc �

Blumenau, 9 de Julh o de 1946.
.

.

RELOJOARIA SUIÇA

, PI'OCUram08
P�soas que quei,am trabalhar em otic:na m��

canica. Tendo alguma pratica damos preferencia.
Acéitamos tambem )aprendizeB.

J INDUSTRIA MECANICA DEEKE LTDA.

1 R
__U_a__D_r_.__A_m__a_d_e_u__L_u_z_,_·_n_O._._l_�_, __

A VlUVA DE MUSSOLiNI Romano e Ana l\bria foram.
E SEUS FILHOS FO� postos' em lib(i!nlade na colo
RAM POSTOS EM LI n'a pena! da ilha de Dischia
BERDADE

.

Dert", de Capri, onde haviam
'.ido .:fetidos no passado. A·

ROMA, 5 (United) _ O ,centuou que as citada, pes
Ministerio do InterÍQr rCVe-: soas }permanec.eráa naquela
lau hoje que a viuva de Mus : calonia penal r,ão com." pre
.olinj, l\uchele e seus fiUlO. sidiários. porem. méraglente
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