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UTVINOFF FOI SUllSTITUIDO :'iAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE DE MI- LONDRES, 24 (Unired) - A emis das Negócios Estrangeiras, em subs

soro de Moscou anunciou, sem deta tituição de Maxim Litvinoff.
�NISTRO. DE NEGOCiaS EXTERIORES lhes, que Fedor Gussef e Yokov Ma-I LONDRES, 24 (Ullitedl - A e-

lik foram designados vice ministros missara de Moscou anunciou que

Maxim litvinoff hi "desligado dos
suas funções de assistente de Minis
tro de Negócios Qteriores da 1).
R. S. S."._

"

campanha e lfi b e ii e f I C I o o o povo
o PRESIDENTE OUTRA INAUGURA NOVOS E RADICAIS MEIOS DE RIO, 24 (Meridional) - Noti- RIO; 24 (Meridional) Rumoro- diam cçucor no cambio negro par

COMBATE A'GANANCIA ciando que o governo vai mrcsar, por sos diligencias estão sendo efetuadas cinco cru:z:eirp5 o quilo ou mais
ordem do presidente Dutra, severa pela policia para o esclarecimento Cincoenta pessoas foram detidas pe

RIO, 24 'Meridional) � O "Olá

sideravel�e.nte. �umen.tados.. Som:n Icampanh�, c�,.n�ra
os ex�lo�?dor,:s do:. de _vultuosos.vendas clandestinas de ·Ias autoridades da Oelegacid de

r;o da Noite", informa que o pre- te no RIO mil investigadores serao povo, o Olaria d� NOIte cdiontc taloes de quotas de açucar. Os des Ecenomid Popular. Quatro funcioná
dente Dutra, interessado em inou- utilizados na campanha ,com meios que, assim que regressar de São I vias processavam-se no próprio reein rios da Imprenso Oficial foram reco-

ourar novos e radicais meios de com de transpórtes necessarios.
I
Paulo, onde encontra-se, o Delegado to da Imprensa Nacional, onde sã·o Ihidos ao xadre:z:. A policia estima

bote ó ganancia, ccnlerenciou com-
x x x

de Economia Popular conferenciará confeccionados os referidos talões, em cerca de vinte mil talões odes
o Delegado de Economia Popular, ·l·com o Chefe, de Policia. Nessa con saindo grande quantidade para as via, que vinha facilitando e até of
que fazia-se acompanhar do Chefe RIO 24 l'Meridiollall _ Um ves ferencio será marcode o dia "D" mãos de funcionória daquela repor- cialisando o cambio negro do açu-
de Policia. Acrescenta que o Dele- ·pertin� afirma que o presidente Du para a i�vosão policial nos dominios ti_ção aposentado, q�e vendia_-os a cor. Prosseguem as diligencias, suce

gado saiu depréssa da reunião, ,com tra determinou que os Ministros do
.

do cambiO negro. vmte centavos a vanos neqocientes, dendo-se as prisões.
plenos poderes para iniciar rigoroso Fczende, Trabalho, Agricultura e

x x x que, de posse dos mesmas, 50 ven- x X x

campanha em beneficio do povo, a Justiça e a Prefeitura apresentem, __ , -.'

qual irá desde a prisão como cri-
com a devida urgeneia. sugestões

me inafiancavel até 00 fechamento sobre os problemas de :

preços e o
de todo e -qualquer estabelecimento basfecimentos. Acrescenta que se

surpreendido na prcficc do merca ró depois constituída umei· comis-
são especial para estudar essas suges

a suatões e elaborar o projéto do decré
to-lei á respeito do qual criaró um

orgão que virá substituir a Comis
são Central de Preces, Camisão Cen
trai de Abastecime�to e outros ser

viços correlatos.

do negro ou sonegação. Em segui
do as intruções recebidas do presi
dellte Outrtl .0 Delegodo. embarcou
para São Paulo .ende conferenciaró,
como delaecdo especial do gover
no. com O Secretório de Segurança.
I�rlionto (lHe as <luas outorldcdes com

binarão . principalmente a adoção dos
mesmos radicais medidas, marcando
o mesma data pera o inicio do com RIO. 24 (Meridionall � informa
o""bo no Rio e em. ,São P�ulo .. 9 f) "Diário da, Noite" que o ofensiva
"I)jnri<> da Naite""'àllhna que 'os e� do gove�no ;contra. 'O 'Càml1io >negl'Ó

'

fetivn, de policieis á serviço de te- <pr;' inidnda conjuntamente no Rio

pressão 00 mercado negro serão con· e São Paulo, dentro de poucas horas.
____� � �--�-------------------4

x X JC

o
Diretor: HONORATO TOMELlN - (Órgão dos Di6rio� Associados'
.Úlf") IV CAIXA POSTAL, 38 Nt'YMERO, 739

STA. CATARINA - Blulnenau, Domingo, 25 de Agõsto. de 1946

o Presidente permite a de

j U st i ficada

-

l1ao

sem
o SR. VALADARES VENTILOU A HIPOTESE DA

DOS PREFEITOS M1HEIROS
"DERRUBADA"

RIO, 23 (Meridional) - Um ves

pertino referindo-se á atual situa

1"50 politico mineira reproduz ali de

�!'Jrnções feit_as por "destacado pró
r.': r parlamentar de Minas". Segun
cio e35a5 declarações, o sr. Sene

e;�o Valadares ,na sua ultimo. con-

ferencia, ventilou a hipotese da pos
sin,1 "derrubada" <los atuais prefei
tos e outras autoridades mineiros.
O presidente Dutra respondeu cate

goricamente: "Não permito o derois
sôo de ninguem. sem causa justifi
cada" .
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n mais variado estoque 'ln fst;�i311
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,I'ROaUTOS FARMACllUTICOS

·ARTIGOS CEt-!TA'P.IGS

I. _,,_'..E_R_FU..MA..
·

..P._LA_"=-.a......."""""""",",,,,-"""",__�.""",,,,," ,'.«_ ••__ .....

A R a deve r r-ccur-er
no Me "r' Negro

•

1s s

segurança
çe no Mar ·Negra mediante o resre-,
beleeimento da relações amistosas'
com uma Tllrquia forte, em ve:z: de

ANCARA, 24 lUnitedl - A Tur- procurar para si própria posição pr�-' "

NOVOS INCIDENTES ENTRE CHI- quia regeitou ,perentoriamente, 00 vilegioda nos Dardanélos"
NESES COMUNISTAS E TRO- .pedido do Russia pare a defesa eon

' A resposta oficial da Turquia mo ;.
. PAS NORTE AMERICANAS .

junta dos Dardanélos pelos dois paí- nifésta o seu desejo de ser convô,:,;�:
,,">. . '::-'.;;" ""-' i '''''\'''1'�t,.;e�" e", �Ea., ��.e••/", :Jl'!.VÓI� �o es� ,t;ada u",Ia. ,;_oríferencia. in�ernacionar: '"HSIANG HO, 24 fUnite!f1 - Es- 'trelfo.ca!ba apenas as potencies do' para"b reViSão 'c atuallsaçao .Ift, C!ólt .

tão iminentes novos incidentes e Mo;r Negro. A nota de resposta, da
-

venção de MontrCOllx, insistiado enrr

conffitos entre os fu:z:ileiros navais do agora á publicidade, diz que a que os Estudos Unidos figurem entre
norte americanos e comunistas chi- Russia deve procurar a

. sua seguran os sinátarios do novo· trotado.
neses. Wang Chih Táo, comandante I

.

do 14 distrito militor das forcas co I

�uj�!S�:, s.:��!!:e�o�u�u:�:�r�sa'sse�:� 1 A, ·IDO' dust·r.-.·,Da be· II·c·a' .11,ap·onpsadetidos e revistados co passarem nos .,. • 'U
territorios dominados pelos comunis- . '.

tas.
.

------------- TOQUlO, 24 (Unitedl - Por or- dução total do Japão, 32 usinas de
PROVIDENCIAS ENERGICAS SO" I

dem de Mac Arthur 500 usinas. jopo -rclomentos, 25 estaleiros e 2 cliques
BRE O PROBLEMA DA CAR" nesas foram "reservadas" para futu secos, de 20.000 toneladas cada.

NE VERDE NO RIO ras reparações de guerra. Numero- .--_:....�,..--_-

ses arsenais, usinas de aviação e Ia DEPOIS .DE UM ANO PODERÃO
RIO, 24 (Meridionall _ Um VéS

boratorios í(í haviam sido preceden NATURALIZAR-SE
oerfino afirma que 05 autoridades fim: A medida atinge o 90 usinas de i
estôo adotando providencias energí I

temente reservados para o mesmo I RIO" 24 (Meridional) - Na sessão
ces visando a solução do problema 1 maquinas e ferramentas, que produ-" de hoje da Assembleia foi aprovada
do abastecimento da carne á popu I

:z:em 27.000 máquinas, metade da ; a emendo da sr , Aureliano Leite,
loção coriécc .Acrescenta que o prod_ução japonesa; 22 grandes usinas: representante de São Paulo, seg!HI
Ministro do Agricultüra divulgará I·

de aço, 20 usirins termo-eletricas,l.do a qUal. os portugueses r-nder60
nos proximos dias, novas providen- produ:z:indo cerca dum milhão de; naturalisor-se bra,ileiros ·'Flpós um

cios

re. la.tivas
ao abaste.cimento. A-I Kiloyats,

ou seja um terço da pro- ano de permonencia no Bred!.
dianta que está provado Que existem

.----
, . --.-----

ofertas ao mercado do Rio de mais

de. quinhentas ré:z:es nos campos de D.e rjt!Jlloro·M!la pr· .ft.""'& 1t�.,�.��Minas e mesmo com os abastecedo- • fi!.... �. ",��� "",Ji_,.��,�.. :_.,
res dos centros invernistas de São ..

-'

.

�.,.
.

,�

;:�IO�li�f�;�a: ::�i;:;t:rg���esf06 aI .II o r ç �. S ;.trn?·�" !lJQS
administração do Central da Noroes
te do Brasil e out�as ferrovias, no BOATOS ALARMANTES CIRCULA M NA CAPITAL· PE"NAMIWCANA
sentido de ser melhorado o servk:o
de transpórte de gado em pé �u

A TUR(llll,., f'l11F.!? Ã. I1FIl'JIÃO DE UMA CONFERENCIA INTERNA
CrONAL PARA REVISAR O TRATADO DOS DARDANELOS

, RECIFE, 23 (Meridional) - As do varejada pela polici", ".1" Jete
,for�Qs armadas estão de rigoróso ve alguns membrOs da j)(!ti:l!'o.

---------.-------- 'prontidão devido aos boatos afar
\PRECIAVE!5 AS VA�nAC:ENS DO montes que circulam na cidatfe. A

NOVO CN'W n GROSS LEY" .séde do Partido Comunista tem �i-

N�VA_ IORQUE; ]�.� tUr.itedl -:-I;-;ERÃO EXPOSTAS NOS EE. UU.
?c !'nm�lro "etr!m.�'le ... "'. ?Ilhmove,�,' AS TELAS DO REI DA IN-
"'�o�s

...
e

..
v • ..!n." "'e�"'') ti"", sera! '

r.LATEI1RA
feito por meio ·rle avi;;es. Cada uni

. ,.

doei,. custará {! importando de 853'· LONDRES, 24 (Unitedl - As fo
.-!obres. O corro· tI';" luqar para �mosas télQS pertencentes. ao rei da
qu�tr" rteSM'. pesa menos de 500 .In'll"terra seguirão em bré"e poro

:::li'(:'S e desenve!verá o velocida- as E-.t"dos Unidos e serão expóstos
d::: do 7D mil!;as horarias; .se no- ··em ·Novg Iorque e Chicago e em se

\'0 tipo de corro fará de 36 a 40 auie!", em Toronto, M C'Jnodá. En- O SR. MANGABEIRA CONFEREN-
millJas I'j'".,. gd5a de 90%01;"0. t:re O� 'lUO""'S mais f�t"D'O" ela ma-

..
elA COM O CHEFE DA NA";

-g,,;<ico· c"'",cão figur",,, trabolf>os de '\ çÃO
t C�"-tQb'� Turner e H<>!l"rth. Es'a� 1 RIO, 24 (Meridianal} -

.. Inf0Tn\�..

t.?t�< ..<tavom expostas em Londres � qve o.sr. Otavio Mangcbe!ra �>
no Victoria Anel Albert MIl�ell� na .cOlltrar-S4t-ó hoje com o presid,�-�
T{!�" Gobery e no Nationol Gaben:. Dvt,o; :_';:, ""

morto.

------�-----,--------

O MAIOR. DIAMANTE �O MU�'OO
ENCONTRADO

.

NO 11;0 ';ÃO
FRANCISCO

RIO, 24. (Meridiona!! �. ',>" "0-
lutino volta a afirmar 'lue hi �

·contrado nos barranco, d' ,:::: ···ao

Francisco, na Bahia, um h,·" ",te
·tendo o. volume de um cor"cc() de
boi, sendo considerado o maior dt)
m\lftdo. �

� "q,,,HO TAVA1ES
Méctico �tQlista

'A�� ,,",iz. garganta
15 de .Novembro
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PREFEITURA MJN1Clí'il.L ot
BLUME-lAU

Requerimentos dosr achcdcs pelo
Sr. Prefeito Municipur durante- a p,;
meira quinzena do mes de agosto
de 1946.

152 Klaus Meinecke, rede registo
de seu automovel, deferido,

551 Genoveva Geórg, pede recon

sido despacho seu requerimento N,

477, deferido .

650 Guilhermina Schulz, pede li

cença para colocar pintura, deferi
da.

'

931 Adolfo Schultz pede ligação
de agua, deferido.

1076 Diversos prop , &3 R. Eng.
Odebrecht, pedem inst. rede d'agua
deferido.

1088 Pascoa Cecato, pede liga-
ção de agua ,deferido.

1225 luiz Medeiros idem idem.
1297 Victor Probst, idem idem.
1298 Francisco Tarnovski, lidem

,demo
H67 R�,fr,Jf" Kucher, idem idem.
1368 Herdeiros Schwortzer, idem

idem.
1374 Hartwig Ucbes, pede visto

ria, deferido.
,

1390 luiz Rischbíeter, idem idem.
14000 Frederico Weiers, pede Ii

cençe para construir" deferido.
1404 Bertholdo Buerger, pede vis

toria, deferido.
1405 Ricardo Suave, idem idem.
1418 Rudolfo Thomsen .pede Ii

cençe para construir, deferido.
1419 Jorge Greul, idem idem.
1420 Guilherme ischter, idem i

';dem.
1421 Bruno Hoeltgemboum, idem

,idem.
1428 Vicente C. de Oliveira, pede

vistoria ,deferido.
14,?9 Bruno KuC'!'ter, idem idem.
1431 Oscar A. Schneider pede li

açáa de aguo, deferido.
1,432 Paulo Wippel, pede licença

para con�,truir, deferido.
1437 Alvin >Kaestner, idem idem,
1438 Ervin Hadlich, idem idem,
1239 Irmã Grahl Irmãos idem, i-

-demo
1442 Alberto BorOA, pede ligoção

de aaua ,deferido.
1441 Gustavo Kulmann, pede boivo

imposto de carroça, deferido.
1448 Eduardo Fischer, licença poro

Cónstruir, deferida .

1449 Paulo Becker, idem idem.
1451 Soe. M. Generalid, ltda. pe

de mud. nome sua firma, deferido"
1452 José Tomos, pede licenço

core construir, deferido.
1454 Cio. de Fumos em Folha, i-

dem, idem,
'

,1460 João Batista Censi, pede
baiba imposto de uma ferraria de
hrido.

1469 Frederico Luebke, pede Ii
cence para construir, deferido.

1469 Victor' Probst, idem idem.
1472 Arno Delinq licenço poro

Col'cfruir aumenta, deferido.
1413 Arno Butzk.e, idem idem.
1474 Paulo Cordeiro, pede vistori

êaferido.
P·77 Henrioue W�i'e, pede liga

.cao tle Oaua deferido .
•

1478 Edmundo Hort, pede visto
ria, deferido.

1480 José Golliza, idem j.lem.
1484 Fabrico de GOltos A. Hering

'P;'C!'!nço para fazer reformo, deferi
r[,).

14'10; José lopes, idem idem.
149� José Correio, pede vistorio,

,

aaferido.

f•

CADA SECA0 Ervl NOSSA CASA
�

EQUIVALE A UlIIA LOJA COMPLETA!

Eons produtos e me/:ores preços L
�

SEÇÃO DE AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, cul
tívadores "Senior": Moinhos de pedra e

de disco para todos os fins e capacidades.
Máquinas e veneno para extinção de formi

gas,An iplo sortimento de tôdas as ferramen

las para lavoura. Consulte nossos 't;!reços!

�
··0 �

'"

I'
"-iSECÃO DE

PRODUTOS DOMÉSTICOS:
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 � milhares de

artigos úteis, indispensáveis ao equipa
mento de um lar moderno,

"

téJ>
i,
I:

r-
I
,

seçÃo DE INDÚSTRIA:
'Tornos, paralelos t' bancadas. Máquinas
para diversos fins, Completo estoque de
fer ramentas. Grand� sortimento de canos,
utensílios e material para construções.
Fôlhas de sel"l·á para engenho, braçais,

aço e metais: circulares e de fita.

preços para atacado e varejo.

, ,

: �

ssção DE ARTiGOS
PARA o TRANSPORTE: \Pneus Goodyear de tipos diferentes,
e�r�cblmente construidos para a na

. tureza de cada trabalho. Câmaras,
rr-angueiras, correias e blfterias. Fer
rarueutas e m,I;,lCOS até 5 toneladas,

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
MATlIIZ: Fl,ORIANÓ:")LlS • FILIAIS: BLUMENAU • JOACADA • JOINVItI

L;,GE� LI, ,(JN_l\ • SÃO F�ANCISCO DO SUl. • TUBARXO
AG�"'f�IA EM SA.1'fOS • ESCRITóRIOS EM SAo PAULO E CtJRITIJJI.i

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

Trou"porta de ccrrr ,'S e pe-sa �. ';:(,r.; ,�- .4 OS, portos de Laguna e RiQ d. Janltu.
F,: -: '::'.1 de L l,'cre ;':',h,' � ; .r.cr" Uregos de feno}

Fazen.:las • Ferrcçeas » ,MéquiDilS • Prchtos Químícos • f'OIlUOctutlcoa

f_� _..__ ���_��T�ele�=�s.,"HOEP_C�'KI:_' ......._---_

1494 Henrique Toenjes, pede Ii- .....

rehça paro fa%er reformo, deferi-, mes, pede licença poro c�n5truir

11531
Dr. Antonio Hafner, pede do. 1583 'Hermano Mein",''';�1 i:le"•

.do. I muro, deferido. vistorio, deferido. 1569 José Curboni pede licença po idem.
'

1499 Pedro Martent:,hl, oede licen I' 1514 Adofo Schwoderer, pede li- 1541 Guilherme 80rth, pede baixa ro construir cerca deferido. i 1585 Herdeiros de Mathios Fabiiln
<;a oern construir deferido. cença paro fazer reforma, deferido.

I
imposto indo prof. deferido. 1571 Edmundo Treis, pede liceu pede licença poro construir, deferi-

1504 Vva. Olgo Butzke, ,licença 1415 Orlando Horto da Costa, pe 1543 Firma John (; Cio. ltdo. ço poro construir, deferido.
, :d�. ,

'

pmll fazer reforma, deferida.

I
de lícenço paro construir, deferi,do pede licença para colocar plcce, de 1513 Pedra HaBitzreiter, pede líglt I '15�1 Dr. Armando Odebrec;ht,

1506 Alfred Gossveiler, pede li· 1516 Emílio Weege, pede licença Ierido. çõo de agua, deferido.
'

"pede baixo illlpostos deferide.
,

�-el1cn paro colocar placa, deferido. /poro construir, deferido. , l, 1551 Adolfo Schu!tz, pede visto' 1515 Cid Barreto, idem idem. 1545. Industrio de Chocolote Sal-
1505 Henrique Kroberaer, pede 1520 Conrado Arndt, idem idem. ria, deferido. ' 1516 Fe!ix Solgado, pede licença vore S. A., licença para construir

bi�" imoosto predial, deferido. 1521 Ema Sievert, pede licença 1552Wilhelm 'Hoffmann, idem, i-
\
para construir, deferido. deferido. ,

1509 Paulo Cordeiro, pede licen oara fazer reforma, deferido. dem. 1518 Artur PossoM, idem idem � '599 Horst Vollcert, pede .ficeJI,ça
<;3 nata fazer tefOl'mo, deferido. 1527 Rudolfo Koch, pede lit;ença pa 1556 Erwin Schummãcher, idem ,i 1514 Alberto Koffke, 'idem idem. para colocor ,pintura, deferido;

1512, José Galliani, pede baixo im

ira construir, deferido. demo 1581 Jacob Reiter; idem idem.
.

p:lsto iitd, e Prof. deferido. 1528 Arcelino A, de lima, id� 1568 A Firma Const. Puehler f:t 1582 Angelina Estevão, pede liga Blllmenou, 14 de agosto de 1,;46
1513 Soe. Dram. Musical C. Go- idem _ , Kienen, pede reg. r. firme deferi- Çao de ogllO, deferida. JOSE' LEDRA • Portei,.'"

"
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DESILU�ÃÔ

'I', 03 Comin,i1os, da vida estão C,heio,s de desilusões e de,sen9orros,, São os espinhos inevitnveis que o destino reserva CI' toárrs Q'!>
criotures . hunumas, Viver e marchar' pôr est�ddas incertas, tom certezCli
QjÍênos de que sobre elas se estendem tristezas, e cimàrgura�, ..

A grande sobedoria esta em" armar-se" caaõ C<:»'<lSãtl dOi forço
nccessérlc poro ctrcvessoe- serencmenfe êsses ceminhos ,

Com um pouco de sonho e da fê tudo �é tranSfOl'l11cirá miraculá
somente. As sombras mais aterradoras s!, vtorncrão em miragens ínofen
sivcs. As paisagens mais negras se cobrirão de claridade, E, sangrando,
nos pédras, os pés sorrirão contentes na esperança de outros estradas,
cheios de maciez e de Iaz ,,

Felizes os que sobem vencer, com a resignação e a crença, ês-

I
ses trechos dolorosos do vida.

Se todos' os dias nos trazem uma nova desilusão, saibamos espe
rá-Ia e dominó-Ia com paciência e enêrgia. Nã�, ,m�órfa �Ué soframo.s,
se êsse sofrimento nos' ensino a' ser mais puros e mors confiantes no (fia
de amanhã . E' verdade 'que ha injustiças que nos magoam prof!,nda
mente, criaturas que parecem Se c?mprazerem em TIOS �nvene�ar ,o ,e
xistencia. Cumpre-nos acima de tudo, mantermos o nosso coraçao o dis
tância de todos os maldades e ingratidões. Nem tud,? está perdido para
as almas que sabem perdoar e esquecer.

Paro que, realizemos, na terra a missão que. nos cabe, é m�s�er
que vivamos em estado de alegria. Não essq alegria fatll e, superflcl?1
dos' coracões indiferentes á realidade da vida; mos a poderôse alegria
interior,- que cada sofrimento faz uma nova razão pore omar 0_ vida,
para defendê-Ia de todos os espinhos e perigos.

As desilusões são os cominhos peles quais atingimos,a suprema
felicidade de viver. Com as nossas tristeza se amarguras ,e que con

quistamos o' reino da felicidade e do bem.
d '1

-

a vida nos dá, porqueNão maldigamos, pois, oS es,.usoes que

delas é que nascerão os nossas alegrias futuras.

limpa mais
agrada filais
rende �""",.v''''1l�I,�i(ü�

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE BLUMENAU

••. e é muito \.:)!.:lcü que este
jam de acordo ; Kolynos é
o creme denta: de todos
os lares.' A. p,Hlerosa espu
ma de Kolynos chega a to
dos os inter>ó,'ióüs dos den
tes ... KO!YIl(;,' Iimpu com- "';;:;:
pletnmente os dentes sem2arranhar o esmalte, embe- ,

leza o sorriso _ .. e rende '

-:

mais I
'

Edital de citação de herdeiro
com o prazo de 30 dias.

O Doutor OsCar, Leitão, hiz de
Direito cio Comarca de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, na fór-'
ma da lei, etc.,.

FAZ saber que por este Juízo' e
cartório. do 2° Oficio de Orfãos e

anéxos corre seus termos e errole
menta dos bens deixados por faleci
menta de FRANCISCO REDMERSKI,
e como a viuva arrólante tenha de',Jó
rodo que acha-se ctrsente em higar
incerto e não sabido o herdeiro. João
Redmerski, casado com Sofia Wra"':
blewkí, filha do arrolado, pelo pre
sente ,dto-o, parà, no prazo' de dn
co' (5) dias, findo o deste edital, vir
falar sobre os decloroções do erro

lante descrição e valores dados aos

bens e acomponhor o todos os de",
mais átos e têrmos do ·arrolamenta
até partilha e sentença final, sob (IS
penas da lei. Dado e passado néstc
cidade de Blumenau. aos coterze di- "'_

as' do mês de agôsto do cno de
mil e novecentos e q�are!1h("'e seis.
!:u, Osvcldc G:, Nóbrega; Escrivão
interina, o subscrevi. (oss}: Oscar
leitão. Ju;x ',de Direito. (Inutiliza
do uma estampilha eSfadüal de CrS
2,00, mais Cr$ 1,00 da Taxa de.Soú
de). "Confere com o' oriqinol, afixa
do no lagar do _costume". O Escri _'

,

lnto. Osvaldo G. Nóbrega.

Ao esforçóso confrade Tomelin, ofereço estas mal traçadas linhas.

Blumenau, 22-8-1946
NEWTON BARREIROS

ANIVERSARIOS

DR. AVILA FILHO
'T"''''''''''''''''''�T

---- .-------_..-----

A data de hoje registra a passa
gem do aniversario natalício do Dr,
Avila Pilho, 'ilustre engenheiro as

sistente do .Diretor do_. Estr�da de
Ferro Santa Catorina e figura de
destaque no nossa sociedade, onde
o distinto cavalheiro é muito bem
quisto e relacionado, dado os suas

virtudes cívicas e morais. O aniver
scricnte ,que óra se encontra de via
gem ó Capital da Republica, certa
mente será ,homenageado pelos seus

inumeros amigos e admiradores.

_, brins" linhos e lóns, preciso de vendedores
olse postal.
-:OME'RCIO GAEK DE REEMBOLSO".

;\!\Qrço, 1191 (Esquina Av. Irradiação)
SÃO PAULO

Case,
pelo sistema

lnfcr.i.:
Ruo

"VALE DO: nAJAI'"
Do. FRIDA RAUH

Traje-se A direção desta revisto
_ tendo co'

nhecimento de que o "Vale da- Itc
[oi" está sendo. vendido ao preço
de Cr$ 4,00 e até mesmo Cr$ 5,00,
aviso o seus leitores que G preço
dó exemplar é de Cr$ 3,00, afim
de evitar explorações, nêsse ,sentido;

O preço de assinatura anual é
de c-s 35,00.

Pedida pelo telebne 1445 ou C.
Postal - 173.

ESSA ASMA QUE CHEGA
QUASI A SUFOcA-LO Ê
QUE LHE DEIXA O PEITO
''1\ DOER, PODE SER COM
BATIDA COM O XAROPE
ANTI-ASMATlCO, O 6T1-
MO PRODUTO ESPECiFICO
O O l A BD R A T O II I O
CAMARGO MENDES.

A efemeride de hoje assinala a

passágem do aniVersario natalicio
da exma. sro . do. Frido Rouh, es

posa do estimado cidadã I} sr, Mor'
cos Rouh residente nesta cidade:com toda a

GENE'SIO MIRANDA UNS
;0'"

Eleuancía Segundo feiro próxima transcorre
o aniversario natalkio do nosso i
lustre amigo e distinto cavalheiro
sr. Genésio Mirando Lins, persono
lidade de evidente projeção nos mei
os económicos e financeiros do Va
Ie do Itajaí e Diretor do Banco In
dustria e Comercio, com séde em

Itajaí, em cujos meios sociais s. s.

sempre grangeau o estim.a e_' con
sideracõo dos sens concidcdãos e

amigo�. Cavalheiro de fino troto,
o distinto aniversariante tem dado

sobejos próvas de suas afinid�des de

mocróticos e cordiais, sentimentos

que sempre o distinguiram como .u�
cidadão próbo e culto. No auspiCIO

sa doto de amanhõ, é de, se esperar

I {que o aniversariante tera o �est:
I munho da' sólida amizade e sclidcrie
I dada, dos seus inumeros amigos, ,<Iue
lhe tributarão as mais expr�ss.vas
homenagens .és q\iois assocla"2_0c
nos com a mais intima sctisfoção.

i
Da. Suraic S���i��?�,J*4i'J!l6, U

Festejou ontem seu.. onivers�r!o,
natalicio a exma. sra. da. Suralo

I Scnmidt esposa do' estimado cida

,dão sr.' Otavio Schmidt, conceitua
:
do comerciante na visinha cidade de

lli.iii"ilIl.!.'!l5l!!!!!@E-�, í'i;f?;J,,,,,�11l'1B1ilI!!l�_U,til-.!1liAi.!Il:••&ailllliBIillllllIIIi!lI.IiIIIIII!IiIIiI.!.lIIIiiIIIIl!ill6"1l!IiI1 Gaspar.

XAROPE

IINTI·IISMDTICC
--------_.'------ '---",-

Dr. Ayres Gon�alv$�,
A'DVOGADOI filJe 111m. 'CIMlftGU MENDES""

Rua 15 de Novembro nO 415
Peça A sua Farmâcia.Drogaria ou i

..

S/A lab. Farm. Camargo Mendr
CAIXA POSTAL 341� � SÃO PAUL

Casa das Modas 2€1 andar ......c. Sa!a 1

(Edifício "A Capítat")Blumenau·ltda.
\J.'l?;!;!

Madeijras - laticinios .. Pro�utbs sulnos
Tem a toilette que lhe

convêm para a presente

Firma estabeleciéa em São Paulo e Santos hó muitos anos, adja",-
se interes'sqda "em Çepr�5entar no Estado êl' São Paulo, os produtos aci

ma e outros' conqenêres, aceitando tombem c_Qnsignaçõ�s:
. Dis�õe de orgoniza�ií.o eficiente e scccccs especializcdcs e pode
fornecer referências. bancarias,
,

estação

O L I V E I R' A C AMP O S & C A.

Paula Souza, 215 sch'. (>ixc ?o,tcl, 36a7

Telegramas "MARiLUSA" S:io p(!\I�(),
Rua Braz Cubos. 19 ' C�ixo
Tele9ramas "MARILUSA" -'- SANTOS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 376

- BLUMENAU --
Ruo
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Úin prédio moderno l' Evidentemente. Pro-'
fessores dedicados 7" Lógico. Mas para que

o escola seja "risonha e Franco" precisa d.

ar, luz, comodidade. Precisa, pois, também d.

iluminação elétrica perfeita, instaláções para

bebedouros, laboratórios de física e química,
enfermaria1 tomados de corrente suficientes

em t6das as solas, para enceradeiras, csplrc-:
dores; ventiladores, aquecedores, máquinas de

próleçáo-e demonstrações práticas. Paro que tudo
Isso nos auxilie 00 móximo, é preciso conrnr com

os' inúmeros serviços da eletricidade e planelor
úma instalação elétrica cuidcdoscmen+eestudcdc,

SIRVA-SE AINDAMAIS.,.( ELETRICIDADE
Ex"ponha seus desejos e necessidades a um

técnico de conítcnçcjeodc caso é'Urifpro.
blema especifico que exige solução

éorreta. Não hesite em consultor a
General Electi'ic"__;; seró um pro-:

:ler poder' oulii!ió-Io:'

1�,sÀ�,ªI,a,çª�"de ,��io�.X-
... tAl RADIOGRAFIA DENTARIA S E DIAGNOSES

_
À DISPv-

'.

SICÁG OOS SNRS. ME'DICOS E DENTiStAs
�-=-=:-::-::::

-

Drs:
NICOLÁl5 SEVERINO DE ottvÉiltÀ

ALTÁM:IRO s. DIAS
AdvogádoS

Êscri�ório: R. Trajanô 14 - 20 andar
ResidenCias:

.

Ítua Alvaro Carvalho, 66 e 53
FLQBI:ANO'POLIS

l

,

I
I

N'�'i"il5; ài!! 5; ate& 1�'t){}l» li'._ .�. R�
QVAfLQIi.l'1fm V.g_L.l'�.fGEM,

•

f�10}1f()}j(t I: s; rtlll j RI,e O s
dê, 1� at� 1l}� $�,.. 2_«8�'Wlts<:_

.

MJ A.' X� • (» N·JI·A:. D. T
43àh�f!:P.ôstal1.1�;-- 'lTel�. 1\296jAi�atra:!t Rio, Bra�:Ní:9:.. ·7.o1

__ �,,__
-==----.wn.WMl�Nl�UJ__.

AD;i'�5�. f.t,.�'1t.1[;.D�.'ft,. , lJ.' .',"51J.VJ!lN#"�
.

95 BP lJ!7" etltYé'
eixos

DE SOTO
Diplomar de [uxe?

I DE SOTO.

'I Especial de Luxe'
115 HR - 12." entre

I' eixos
DE 8010 De Luxe

'DE SOTO Custem
CarolÍMOIletea

1·..dlM'INH
..

OES
t DE SeTO
I .ModeloS' de Caminhões
De S0TO adaptáveie
para qualquer seL'viçu
'Pipes desde V,. até

10' t9ll'elarlíls

�. €eNCEssm��"

Ricardo Deeke
BLUMENA\Or

Rua Quinze, 1392l-Cxa pus4laU1t9l
Santa Catarina;

.

,'16Rlll', .

e Livros Galantes
, _ _

.

lêgifimos ,N.ús Arfístiéos de f!oUywoód' õ fotoS" 12 x 18 Cr$.,.:70,00. pérO' rêémliblsd'..

['
o ARAUJO CARNEIR.6

_.

C�. Yl1Stoli,. 1416- � RIO.
Péç:am�noS; c<1felggGSo eles; 1i.'f'1fo6\.

-

'iBAIlIOSHCAVICTUn1r
.

Os Campeões do Ar f

Proprietorio: rvo J" RENAUX
Brusque - Santo Catarina

--"-=� x �--

Aceitam-se éguas poro serem pce'H'.!CCS relo reprodutor puro
; sangue "Serro Alegre", inscrito no Srud Ehd: ,,,,,si1e,ro sob n. 49.851.

I Prece do podreaçõo: c-s 500,00. ["e r reco inclue estcdio das
.

ÍlgUQS até�3Ó dias em pastageill de "03.a ("":<110.
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M. de Azeved� Moreir'), estabelecido em Recife, tendo ocentes
em torio o Nórte do País e filial em; São Paulo, oferecendo refer:ncia';
de. Ia. ordem, procura novas "e bcas ,representações, de todos e quais-

-

quer artigos, principalmente de'. Tecidos Malharias, Perfumarias, Cortu-
.

mes, Cerecis, Conserves, Ferragens, Madeira, Artefatos de Couro, Ar�
tefatos de Borracha, Calçados ete.;. etc. . .

.

Informações por c�rta pa�o Ru� Barão de Hopetiningo, 93, 30
andar, sala 303 -r--- São Paulo. ..CuM OS· DISTRmm.Df\R.ES

Victor Probst &
'l, M9 - Bínmenau - Cxa ,

RH�res8nta�õBS
eZngape> Soco Com. R f" "st>nt ÇÕi:S LIda., diS-j.'. pondo_dr. bons' elementos p odrnivos, aceita repre

sentações. Av, Er smo Br-g 28 - 12.0 andar, sala'
1201, Distrito federal. I

III

Um J"te urbano cituodo nó bairro da Ponto-Auda. ó margem do
rio com 24 metros de frente e fundos até o rio 66 metros, sendo um

lado 66 metros e do outro 58,50.
'

- Treis casas, (sobrado), 'sitas a rua 15 de Novembro.
- Duas. casas, sendo uma na Rua Moto Grosso e outra a ruC1

Âmazof,os, (próximo á teéelogem União).
.

_:.:_
.

Diversos lotes urbanos ó Vilci Boc
:

Vista.
'- Dois lótes sitos na quadra urbano da cidade:
_ Dois lótes sitos á Vila Victor Konder, livres de enchente.

Informoçãe com o sr.:

•
H��'fQutb. Zi�mermaDD

corretor legQlisodo :,tlê Imóveis, - Rua 15 de Novembro, 760, telefo-
ne 1467.

"

Um livro ,de anedotas galantes
maiavillJ.Qsa,rp.ente.··ihistrado, .

chama-se:
"BISCUIT " DE SEVRES" e Iusta apenas - Cr$ 38,Oe

e só será vendido contra Reembolso Postal,
PEDIDOS A "EDITORA VALlVIEN," Petrópolis,

E. do �io - Caixa Postal, 91.

,�"""
"

.

Va. TAQUIGRAFIfl. GRATIS
POR CORRESPONDENCIA

Para difusão da uníce método brasileiro, a ASSOC1AÇÃO
TAQUIG:&AFICA P ADUSTA ensisa gratuita

mente. Informações: PrOf. PAULO GONÇALVES, rua
7 de Setembro, 107, 10. andar. _ RIO DE JANEIRO.

CIA. NACIONAL DF SEGUROS DE VIDÂ E RAMOS EL�MENTARES

Sêde Social: Av. Almirante Barroso nr? &1

Agente no Estado -de Sento Catarina:
RIO

,�: JOÁOPORTO

I
Rua 15 de Novembro, 1371

'1'GREMIO AlVI-VERDE FOGO - TRANSPORTES .- ACIDENTE:;
.

.

Rl'spansobilidode Civil Onmibus
A Diretoria 00 Grêmio Alvi-Verde '

c' •

tem a sublde honra de convidar os,
lTransuentes ,é .Trcnspcrtudos)

seus ossocados, bem como os sócios .........--!IIIÍiIII- ..._sm, IIiIII_
da C. N. AmericII, raro II. soi1'l!e 1l,1I.
levará o efeito ,no proxima. dia 31
do corrente nos sciões do C. N. Ame'.r
rica, com inicio ás 21 horas.

Não seró permitido o ingresso' í:le
pessoas extronhos, ó sociedade,' re- '" -:

solvõndo o direito nos que estiver,elO .

munidos do respectivo convite. ·:OO'MIt\lGO. - ás 2 hdras:'
Reserva de mesas CD mo zelador

'.'
Bob Hópe _. Bettji .Hutton '.� Dono Drake'.' e: Zasu .Pitts .em;'

c'

O C, ,A R' A D U R A
.

I

"
.'

.' :." Um confusa .jdili__o entre um !ugéitQ ligel�<imenl:e maluco ·e uma-:

Si/iJe-ià'f)�tri lodia paro ·Iá de doldá.1L.:
'.

.

c,
•

, " ,..' .
c. .• .'", 1 4 9 gargálhadas por, minuto I!! .. r

()�S"-�@i("P
.

'E mais: Compl, Nacional _:__,Shart$' e R KO Jornal
'}
.'

,.; Entradas do costume.

DOMINGO AS 2 HORAS: Ainda a ContillUôçõ,o da 'Serie: _ •
.

liA R A I N H A 'D',E J O B Ali.
,

O vigor do C'-J' ,.;,aillO nurnc-
no e a plenitude da sua vi-

talidade está no equilíbrio dcrs DOMINGO --' DIA 25 _ ás 4,30 e .8;15
funções glandulares. 4,3kmtona, Um desfile Grandioso de 8E'f�sQ 'e Juventude em:Tecnicolor !\�.. ,.i
á base de extratos de giançlu" RED SKELTON e LUCILLE BALL - em: -

.

"

....

las e vitaminas, normalise 2ssas .

D U 'B) A ,R� R Y
.

E R K' U- M P E D A ç 0-
. . ....

funções e imprime ao organis" .

As mais'lindas "çirls" do Cirie�ci' nurn esperóculo inteircmente
.

mo novas íorcos propulsoras.' colorida que é uma festc paro ós�ólhos' é li rnencontornento pafa o'
"

Desperta enerqíos adormeci- ouvidos.! Uma historia que revive cênos 'da Século XVUI no' ritmo o�
"

das, trazendo' ao 'homem a 01e- celerada e alucinante do Século xx:
..

Aleçrio.. musico, cores paro alegar o .seu espirita tão otribu-gria de vi, er. Tubos com 20 dro- lodo !'!
.

,

�í\!Js. Expcmsô;o CientHh::t_.,-SJ1t ·.E ainda: Compl Nociõnol e' Métro Jorncl',,'1 '::C!ixa Pc'",;:;!. -ogS -- S. L àu·lo.
.

Entradas do costume
.�"'.. "

i&!.

H
BLUMENAU II! Caixa o ")stal, 14

FAZENDAS E ARMARINHO POR. ATAC�DO
A MAIOR ORGANIZAÇÃO ESPECIELIZADA NO ESTADO. A MAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAl'tlO

FABBICA DE TECIDOS CABLCS �iNAUX S. A.
UNlCO DISTRIBUIDOR NESTE ESTADO (D�Ô;;tito)
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EXI"OSIQÃO DE
Ac&..m-se exopstos ·no Clube Noutíco Ámérico, OS quadras

- é(j

pintor F _ Ma:u:ini, A exposiçó". ,abrirá hoje • estortÍ. aberta durC!n'�

Q semana. �
�------------�

confarn-lida' a atitude do marechal Tito

Na galeria dos g,andes homens rnissâo essa que Lui:!: Alves de Li- sombrios e tristes em que os. 1i0SS<;�

------- da liisfória do Brasil surge a figuro mo e Silvo desíneumbiu-se com soldados e irmõos tombaram ne:.

masculc e fulgurante do inolvidavel i honra e serenidade de anirilO, a que campos de batalha do Európo, b,,"

soldade e herói Luiz Alves de Lime i lhe valeu por uma e7oltação de con 'hondo o sólo de térios distantes co ....

e Silva, Duque de Coxias, que reful fiança· e gratidão· do governo im- Seu sangue generoso, onde esses na

ge entre os maiores esrcdístcs-mili- perial ;0 general Luiz Alvez de li -rois brasileiros souberam honrar Cõ

teres do novo mundo como uma ou mo e Silva, no dia de hoje, em que tradições de bravura e sentimentes

·tentica personalidade legendária que é comemorado o aniversario. de seu ·patrióticos, que Forem o aponá!!;!)

aparece no cenário politiCO» dos nascimento, recebe. mais limo vez cio grande soldado-estadista - Luiz

nações que viveram as suas epopéi- as homenagens de veneração e res Alves de lima e Silva,

os de civismo e heroismo, dando ao peito do povo brasileiro, que ainda 'Salve Duque de Coxias ! $oIYi2,
'''''Iodo ..,,?mplos de sua pujança ci- hoje sente o emoção e revive .05· dias ·soldodo do Brasil !

vico e sentimentos nébres de justiça
. ";"'""'�"»""""".''"'"''"''�.�'''''''

e dignidade moral, aureolando' a sua 1
vida devotado' á causo comum dos i

Alibe.rdades P.Ublicos e os

pos.tUI.ados
•

.

da ·paz, integrado '<os principias de
democracicr e são patriotismo, Duque
'.de Coxias, hoje, consagrado nos pá

.

sinas da nOSSO historia como o per- Diretor: HONORATO TOMELlN" -'. Orgão dos "Diários Associados"

trono do Exército Nocional, é evoca Blumenau - Domingo, 2 5de Agôs to de J946 -.--- Número 7�9
»do no altar da patria como um sim- �.-.---------------'---------�----

'bolo de fé e conticnee nos desti-:
nos da nccãn, onde a suo imagem é i

'reverencin,lo cor todos O� brasileí- I

. ros, .que lhe prestam o seu' tributo'

,de profundo respeito e" admiracão, : .

i rememorando-se seus grandes feitos'

I de bravura, .nos ca�pos de batalho

dc.Dn.tro.
os

hr.anos.
Rasos

e.
Sofano Lo-·'

. .

.

pes e os seus atos ne- vida pública abrasilei�a em Que o gronlle soldcdo '.
.

deu provas do sua capacidade mili-.
.

tor no desempenh·o de suo msssec

'de pacificação :nacional, nos dias:
em oue o� de.tino� tlo r.ai� e<t(lvam

'

á beiro tle u"'. catodismo "...lítico· i

; quando de norte ti sul ·do B�"'511 e�'
. boçavom-5e movimcntO!1 de i"çurrei
ção contra as instituições nacionais '[' O presid"1nte do Comissão' Munki

I - - - - i . E S G O T AD'O ! I pai de. preços evise a população que

I �'LlBERADA A DISTRIBUiÇÃO DE' .
o preço maxi!l1o permissível paro a

TRIGO DO MOINHO JOIN-
Nosso corpo é O repositóri" de i-' Carne, verde, no varejo é. de CrS,

VILLf" números seredes, e de inúmeros e- 7,00, o quilo, .A Comíssêo mendou
, ,afixeir em lo:Kios ;'stobelea,-mentQs,
nlgmas, que constituem, em si, •

�

'Com o titulo acima,
..
estampamos·

.

(ongcneres tobélos que .estão á v.s-

,em nossa edição de õntem ligeiro
maIor marovilha de combinações de to do publico. Solicita,' outrossim,

comentaria acerca do momentoso co
mecanismos, alguns maiores, outros' a referido comissêo que a publico

:50, do trigo, informando os nossos
de dimensõesdminutos, contribuindo' o auxilie no .fiscelirceõc, <denuncio li

Ieitores que haviam sido liberados todos, paro o funcioqamento extra-
'do todo açougueira infrator,

,�50 socos de farinha de trigo do Mo- ordinario, e ,a manutenção ininte�ru,p ,U-MA-F-A-·MILI�:-A ·-0-E-·.-,N'D·-IO·-SG-UA.-
mh? de Joinville, quando o certo de d
verlomos ter dito que o sr, Prefeito

ta a VItalIdade, I' R.ANIS PEÔEM A ASSISTENCIA

.Muni:ip_?' recebeu um telegrama da
O fósforo, espalhado pelo organis DO GOVERNO

.

�omJssoo de Abostec:imtmto, com mo, é de quantidade tão diminuta
.

No dia 20 do corrente passaram__.(

sede na copl'tal d E t d d
por esta Cidade diversos' memh r,.,-�

o 5 a o, etermi- que, se o conseguíssemos extrair
nondo a distribuição de 250 sacas do d

' de uma fomilia de indias da trihú

·precioso produto; depositadas na 5U
po eriamos rev:rte-Jo em tão ·somen Guaràní, que procedem de São lu!:.:,

; cursai do Moinho Joiuville nésta ci-
te uma peQuenino r.,,1xa de fósfo{os, :na fronteiro do Uruguai, as quais

Idade,
.

. e nodo mais, 'percorrem os regiões da costa "ro-·

E;sa distribuição �stó, .sendo feito, E é 'ésta p
,

.

'

I ,Sileira com ,o pro,p,',65,ito,' d,e pedire,m
,

' equena parce a qque 'I' d' d
.

'bl'
'

,

exclUSivamente- ós padarias, ,de acor·' mant m
' _ ,

,
,o. OUXIIO os. po eres .pu ICOS e lJl�-

--------------------------...;... ,do com a determinncõo do �r, Pre-
e. em atiVIdade o nos", cere t(ll"�em-se em:. terra" ond,; possam.

sidente do Comissão de Abasteci-
bro e o nosso re.de do sistema ner- cultivar. a lavouro., Essa familio �e

menta local, sr. Germano Beduschi, vaso, Quando há suf'cienc:ia de fés- 's�'yicolos brasileiros, que. é corn-

f
.

li' .
.

. posto de 28 membros, esteve no Pre·
aro eslo c amo continuo a order, feitura Municipal" onde DcdíLl O"lô.-
nodo de. anormal deixando transpo- lia ao prefeito, sendo qtelldit!a com

recer, Quando, porem devido a es-
(, ajuda de cem crUll::eiros e os d.".

forços excessivos f < t·
pesas .de transpóde paro Jaroo.uó,

. . ,en raquece eS o
.

,

chamo, sobrevvem o esgotamento in AUTOMO'VF.�-----
te/tual e fisico, Esmorecem todos o Vende-se um automóvel Cl>evr,,-

. energias vitais, A lucidês cerebral let tipo 36 com, 2' portas em perlei
to estado de. consell'oção, com 4

pneus··noyOS, b'lteria novo etc,
,

Preco. unico Cr$ 25 000.00 (] vic.f·' ..

poro a luto orrefefcl' e reverte em
. Trol·a; com Assis ruo Mato Grosso, 6

apatia e ndiferenp Sobrevem ain� i --.-.---

dI' oiltr!!s monifestoçces, como ma!•. te·m. ill�tQmente o que o orgonismo

..star gera!, falto ,lc>.apetite, nervo-
!
entlio !J('cessíta: o fókro· e o· cáld,,;

sis:7Io, dó. ,de ccbec� c, enfim neti- CGm c '!"J do RENASCM re:;tabe'2

r..,sfflnlo, o -espontaiho ao nosso -;jé- cer-�,�-éd rapidumer.f·� todos os e

culo ! "�;,,i'7' \": o', e Q n"n�.Qlid"dc das

•. ,'ft S:�h,úr brasile�ro, r�s�rvista, f�rondo e escrevendo além do ver-;
noc""., ."aIS o� segumtes IdIomas: Inglês, Ale.mão � Espanhol com _

I F
fundos h d

", pro estejou ontem o primeiro aniver-

, , c.,on eClmentos e contabili dade, sendo bom dal'llo'grafo e com
I

I
sario natalício o interessante meni-

prat':-o (;e !qu� q�er serv!ço de escritãrio, possuindo ainda ótimos ates- no João Manuel de Borba Neto fi-

tod,:., ,� re,ere,nela,s, porem sem diplomo oficial, prOCura colocaca-o em Ih d
.

,

e-rlt t d
o o Dr. Percy de Borba e de do,

- orla no ln erlOr este' Estado,
-

Of'
Verginia Borba, O galante menina

ertas por corta, indicando v encinientos aproximados e funça-o· f
_

o ereceu, por esse motivo, lauto
G exercer, sob "Contador" Ó redac_ão desta folha, d timesa e ates aos seus a",iguinhos,

VÃ( �" i!·;(c:.tROGADOS OS PI0T(/ " AV!, ,,_. NORTE AME

RI(.Ai'I6S DERRUBADOS NA )\; _,0SLAVlA

'foto:.>, 23 íUnited) - Não 110' aéreo ,paro Cas.:"" .cnde serão in

.'COIl ' ç;',o por parte da agencia tefõ�.;ad05 pek:' oficiais do Quartel

fra: ,(<:55 :elativamente G suo no General Aliado i" comando do Me-

"fiei, �:;!e ':) marechal Tito teria ditimaneo,
.

·l11p'
-

"u1flmatum" dos Estados

Uni.ias,
G,,< . :iA, 23 (Unitedl - 05 pi

fot(· 'te ;,!�,erkanos do avião que Um emprecido poro ouxilioT 110

foi ·derruhoc" pelos iugoslayos no. dia: \Crviço de escriterie c balcão nas;

9 110 eorrente, embarcarom, por via j CASAS PERNAMBUCANAS

,{is (If!tJ$S(J

DEFESA
too Ira os transmissores

de doenças

Pr�lteia-se contra malelea, tifo e febres, esterrninando

mOSCAs_ e rnosqunos, durante mUItas semanas, com uma

aphca�ao de NEOCID "1>1" - à base de DDT. Gaste
apenas 4 cruzeiros. .• c.d>l 60 dias! o. insetos que EOU.
sarem nos lugares rrarados moerem inf.llvelmenre. Mis
ture NE�ID "M" com águt .e aplique (.001 pulveri
zador agncolol ou brocha:

IIIS PIRfDfS f
UlOS DIS CISAS

UI nrj8ulos
l COClIUftU

• COM R�GADlItI
NU [SlfRQUflRlS

•

too LITROS DE IMSETICIDA COM t Kg. DE PÓ

�. lVBOelD 11M"
NA-;IONAL

�.e�!esentontes para Santa Catarina:
i....., iDA. - Ruo ]5 de Novembro _ Blumenau

oiltador

uE (Â X I AS

-�o..........

ANIVERSARIO

como que se ofuscco, A mem6ria

enfraquece, .
O primitiv'o entusíasmo

lf:I,."}:':�;; ;:�A nn?<:";"":�fLW:
� I

� 7. &;{üt,,1
I.

.

COURA CASPA.
6

QUEIJA DOS tA-

PDrquanf.oc· é cteci"so fitar rd'?_r

t<J, Aos. primeiros sintomas óe Cê

gotomento: RENASCIM ! -. Ê'ie
Q preparado, jii tão. procurado, co"-

ENTUS1A5,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




