
oM�nistro daGuerraacredita na 3.a guerramunolcd
::'\:\lSACIONAIS DECLARAÇÕES DO GENERAL GOl..> MONTE, . ..., A U· ·,ei" ';",. ,,",,,,, '1ue ú:l'e P .. h:., iéO',"", vii eiemenrcs capazes OU\·,. ·"n.. , ,5,0 "etes;);' u(! fcr

MA JORNALISTA NOR TE-AMERICANA dite "'0 térct;,rc. ·.,rrG ,:.Ui'! j,,; i ,je fomentar guérrás. Ao invez' dis-: mo .j'"., ,meÓ,u,am.,,,te tornou-se ii�

A '::;'.,:ú o M,;,,;;triJ .�_ Guérra: "Quiln
I

" .

pido como cristal que rodos estávQm
VISI á.:, " guérra terminou, todos os go-I·<:) C"é, _uvern!> vltcr.oso disse: Ne- pensando em termos outra gllér�.

'1 ,c'''G: "it"úi),os deveriam ter dito '
. Isto é uma tragédia do má fé e

Sul, ! ime;:l;:lta�ente: vamos eliminar, du fesõ't<::",·O'1 disso, daquilo e daquele' fambem uma verdade" •

.

��--------�------------------------------------------------------------

R�O, 30 (Meridional) - Os jor cana lnez Robbo, quando esta

nc�s !'ranscrel;em ume entrevisto
JtOnc"didCl 6 j::rn�Hsto norte omeri- teu recentemente o América do

o
II

(iirIO(�
•

ret�Ha
O POVO ORGANiZOU "COMISSÕES DE VIGlLANC!A" PARA flS

Oü-lSAR AS SONEGAÇõES E í'ALSIFlCAÇ0ES

�IO.r 3C \rA�i"jdb!ltJn - ,0 ooir� :'H�;t e·-t"'?' .� i' �ntc:; mr1�;eem-
10 do CiJre-;e; cn�,i"�nHCll ontem tod(t .;;� �� ",odos, rp.r:e;--rys ,Jç; n. .ns d�-
Q9itado (;�;D:f.;:;, ;:_:;s t:�dr!entes 'fEri- ·rt�-� ':.. :�s.
ficados oli �U(j!':':' {l ;:�pulaçõ" .s"'J ,

be do morre do �si'i' :Junte envenene
'

.

clo_ com o doe" "?"�',<{Jd" no Cenfei- :
toria Vit,.dt1. \;�,n".';·O'cs estudnntes;
_ diversos i:c.mh;;:je,�; rcompc:'Ihodos·
de diversos por.ult-;!'��; neecerrem o co

mercio !.:2 VQ!'ios -cmos-crmcxens,
açougues c. qllit'''ldc' - verificando
se os r!'��os f'"i1�,]!''''.- J3S estão dentro
da tabela oficial, _;lurc.;nda as SQ

Ilegações e fob:�k çCes. As comis
sões forml.l<!as i"d."'.er.dentemente
de I?UQJ�U:r nutnrL';ç�� ;denominam
se com!��ves ,�2 �fiJ}I"!�r:r.�·, todav;Q

PIO. 30 (Mui.jion,,1l Encerrou

/epredas&es I�:;idadãos amet'Canti),S
s� a cámpanha em .favor da ascen � presos na Polonta
çeo do coronel Alcides. Etchegoyen I

.

á presidencia da Comissão Central, O DEPARTAMENTO DE ESTADO NÃO LOGROU ENTRAR EM CON-
de Preços, com o compnrecimení a ,.ACTO COM _ OS DETIDOS
de centenas de pessoas. O memorial
soticiterdo essa ncmceçõo, dirigida Wasdtinst'J:l, 2' ...in.tedl - Fe: belecer c.:",tacto com i1� tlct:t,·.

. A

ao presidente Dutre ,já conte com revelcdo que (, 90�'('r.;o; da. P-Ionia' maioria dos ·çresos é <i<C1J"ti(,," '.):;

quarenta mil essinctares dos cerro- prendeu 47 ,jr':;,!ãa5 !1[.áa america"' membros de organizações no. J',.

'ees., 'nas no ano passado, enquanto o De" f al!;uns .elos quais, segundo.. fcr.tc. oe
J
pcrtnmento do Estado não logrou: ficiqis pcloncses, aindo ativos

exito nos seus esforços poro esta- \ X x 'li

novas

Q

espionando
dos

Alemães
.

.

aer-vrço rUSSC$
I

lÓrgão dos Oiário� As. ,)Cindas'
'3

-

NIJMEO, 744

Domingo, 1 de Setembro de 1946

FRANCFURT, 30 '. Unitc,.'i r",,�, ;"'""'.3, Quinze. alemães feiram
Nova rede de espionagem foi des- presos sü& a acusação de têrem pre"
coberta na zona de ocupação norte' todo serviços aos russos.

{�f .�jX/l !'-0��TAL.
CATARINA - Blumenau,

HONOKAIG lOMEUN -

STA.

r sil ará a (onfer,enc.a d Paz?
OS GOVERNQS DA AMERiCA LATINA APOIAM A REAlIZACÃO DA

PROXIMA CONFERENCIA DE CHANCELERES NO RIO-
Rio, 29 (N\.. - Os ves i'AlU:i, 29 (Ilnited __;_ De Ann

f tl
,

d Stõingerl - Um informante latinoper mos no reiam era es-
t J N

americana cutoriscdo declarou queaque que o 511í. \'10 e- "muitos" governos da América lati-
ves vai dtixar a Conferen nu estão preparados paro insistir na

cia da Paz reunida em Pa·· realização, em bréve, da conferencia
ris e com o fim de C'JI1- de defeso do hemisferio ocidental.

vocar uma conhtrencia de o Brasil quer que a conferenda r�a
:

O'
.

ministros Exteíi;ires ame- liz�-se em NOl'embro na Rio de Ja-; S
ricanos. Acre�;;:.>'" 'II que

:le'ro. Contudo, anuncio-se que o:
Departamento de Estado norte ame- !soií-' - .

r':cailo roao tomou r�solu.ção defin,i-,·p ""si- ;'1\'0 sobre o conV!lmenCta de reall-
'e ;reo;; -.;r-se o condave em Novembro, !AINDA A REtI"IIÃO DE 0'!A�:T' FEIRA NA PREFEIT'J!1A. ,.'

'

" ,,-�. d<·:tear íi.I!"'.ta
Alguns circulas influentes preferem! r PAl ,,,,'c; 'f'''erol medidas que ve;
.�.,� �e:" adiado até o praximo ano, I Confórnie noticiamos em nosso e- sos populares em número de mil :.,- ·:if;,,1!l, "$ dasses t;ob�-·

I dção de ante-ontem, realizou-se dia julgado indispensável necessidades Ihistos.. e delegoção sindical, ,cons-

'.�'.•.".�;�'� '".,..... propa ..ga�:("',·a-·1'\. anterior, uma reunião na 'Prefeituro êste Município pt Esta Prefeitura tituida de re.,resentantes dos···d�;
- - '\\.iiI -.J tI Municipal, 'onde comp.oreceram os t·· t d

• ses operorias de Brumenau, ao m'!),
se compram e e cumprIr o as Ins-

ximo Congresso Sindical o reali�(!r-.
• srs" P!Julo Werner, da Electra Aço truçães emanadas essá Fundação

} i.: >."i....•,.em tas . Altona Ltda; Ingo e Victor Hering, com a' qual colaborará pleno ellito.
se' no Ria de Janeiro no dia 9 "c

,r, J . J I d C S 1
. Setembro, 'defenderá entre· outms

a ia. Hedng ;Ernes.ta todieck, patriótica iniciativa pt AtenCiosas
téses o problema da Fllndação ,h

O cn �;)A"lT� DO A -O COMANDO NA
da Empresa Industrial Garcia; WiI- .saudações Germano Beduschi Prefei

C .. I d·
.' --�'.' i •. .:. ,-, ZISTA REGEITOU A PRO : liam Staedele, da Stadele & Cio,; T. to Municipal 29-8-46". osa ropu ar, quan a o nssu;h .,

� :STA IiOS CIENT:STAS DO EXERCITO ALEMÃO i Zairosny, da Artex S, A,; Affonso I ' .. ,

.

!
está _sendo estudado e em vias de'

NL,,�>L�;C;, 29 (United) - Ot- de propagação de epidemias Qfjm de Sander, da Fábrica de Choco.late·. _FOI transmitida �ambem 00 sr" so!uçao por.,parte dos poderes ";�-to L";:,,-,,, :"", olÍvosado de defesa usa-los como arma betica, ,Salware S, A.' Ralf Gross da Ma-I
Nilo R(]mos o seguinte telegrama: bllcos que Ja entr"ra� em ent"--·I,

do 11::" é._,.-r,<;"do alem.'i." leu perante --------_____ Iharia Blul1lena� S. A.; M�rio Ra2:'- '. 263�46 Nilo Ro�os Avenid? Gra- 'inento. com a. Fundação da .C.,�a
. o Tribü"al Aiíadll dos Crimes de Gu€r A PANAIR R;CEBEU OUTltO APA-: %ini, da Fóbrica Cremer S ,A,; e o ça A��nha, 351 RIO de janeiro:. ,Popular, .de acord.o com a� .1-·--,

ra, o ciocumento em que �firma que ·RELHO 'CONSTELLATION" I'sr, Honerato Tomelin diretor deste Sollcltamo� comparecer Fundação estabelecidos em COinUm com os re

(, ma,··,.:hal Wilheim Keittel, chefe RIO, 28 (Meridional) - .Desceu diário, A reunião foi presidida pera C,a�a, Popular vg assinand.o no�e Mu ,pçresentantes patronais,
(lo alio comando na:tÍsta, rejeitou a na Ponta da Galeaa o terceiro quo' �r. Germano Beduschi prefeito muni- nlClplO. termo acordo construçao ca- Sendo assim, o estudo desse. nra
sl!ges�'iio dos homens de dencia do dri-motor "Constellation", que oca cipa!.

'

. �s populares em número de mil blema pir parte da deleo,"cii" ':_-",

ex.xerdto alemão que lhe pediam pa bo de ser entregile ó fabrica do Durante o reunião foram troca-' Julgado indispensiível necessidades cal blumenouense é considerado fóro
ra' ampliar o programo de investi co ap�relhos, O r:ovo tronsatlonti das varias ideias sobre a momento es�e Município pt Cordiais 'soudações ,.de cogitações e inoportuno dado o

·goções. cientificas sobre os meios co sera destinado ;í linha europeia. ! SO assunto da Funda.-:iio da Casa Po- .Germano Beduschi Prefeito Munici-, processame.n:a. I� sua reall7:odio..

__
__

.'

-- j pular, .tenda sido
.

estudadas os pai 29-8-46 ,
.

. �r?ças ii IniCIativa louv.?vel to r-�

condições .das cans! Dcões situ
- I E

.

.

I feito Germano 8eduschl, que
.

Vem
h.t�������:oe-�==_----...:!""--�_,,.

I -I' -

d Er '-d' açao I. m suma, de acordo com o teor p.racurando agir de'ntro' .dos nrind-e oca Isacao as re ef! as casas das telegra' _., ." .... .

.

I f
-

.

P f' M' • \ .

mas aCima em conexao pias norteados 'pel9 p.roar.n.ma.. d� "'0-
n armou-nos o sr, re eJto UnI- 00 resultado d '-

h 'd" ,

•

.

-..'
,

I b' .

a reunrao aVI a na verno SOCialista do preSIdente Go,-
cIpa que rece a tnstruçSes dos Prefeitura' Munícip�1 fica demons-.· [)' t _

.

.

.

.

autoridades federais ofim de estu trado. que os podere: puhlicos cans"
par. lUa.'

__
.

_

dor com as classes conservadoras; tituidos estão animados dos melho-: CONOENADO A' 'MO�RTE 6 DE-
o numera de

c.asos para operari�s j
res pr.opositas de com:s_ponder .ás I. FENSOR DE BUDAPE'ST

que no momento Blumenau necesl-I n�cessldades e os legltrmas aspIra BUDAPEST 30 !Unítedl _ Ota . coes dos cI s h 'Id • • � .

.

. .: -.
o ses. uml es e neces- ,ex_'general Hlndy, que defendeu Bt!Terminada a reunlClo, fiCOU

dell-, slt"1as, am.aparando-.as .e p.ropordo-' ·.lane- t·· t
... f

. •

b d f '-
.

.

." v .. s con TO os russos, Ol c('ncernera a con arme os mstruçoes fos- nanda-as melhor conforto' e bem: d '

! T 'b I v

se passado o se uinte tele ' • A
.

, "'" -.

d I
o � morte pe o ,ri una e n c.e-

9 grama,
I
e.·tar .

.

henementa iniciativa . o cucoo devera reollsar-se dU>:ls ho-
"

, P' _, govem;, �a3!la� Outra _é úm dos pio' ra; depois do veredito, .'262-46 . recldenfe Fllndaçao. Ca- 'nos "$Docados 'no "rimr"",a. de as-I .

_. '--_

50 Parw!or �dificio c/o A. 8,./. _.: s'sfencia -soô"r.,- -,!><Ilho.-l" .... "ro. DEZ M!lHõES OE CRUZE'�,." "...3, onao� �IO d� Janelro: i 5. i!.eiro.. e '0

�""'.' ..

'

"'.n=r"tização.· resul'j"
EXECW�ÃO DO PLANO

OE. .

E-
Pil�(l deVIdos fIOs. ca�llmc(]mos qu� ta da operosidade fecunda e dos MERGENCIA

.

f cn!tonzo.mos o Sr. N,lo Ramos '1'9' itcnçõcs patrióticos e sinceras do .

RIO 29 lM 'd' I) F
.

!
I; '1' d·· .' .

. °rl .ono - o' ,,-""" eira vg casa ° vg comerCIante novo· governoo qu.e se inauaura ,sob. "

d" d
.

-. b' , ". ,-
d

.

Td'd
.

.

, , J, SinO o o eerero o nndo o c'NI,t�
,Y? qmlcllc o e, res! ente nessa co- bases solld!!.s e de 'perspectivas reá-' es ecir,l' d

'

.. .J "',- d·· , ��:.
I pltal vg o assinar em nome êst... ,. --' . O

.

d b· I P . e «ez ml.n.oes e C'.II-In-
: ' , .

,.... .z"",oras. opero ria o lumenou-, s M' 't '. d ·A
"

!t.-
.

_

,MunlclplO termo ocôrdo a ser lav' a' . t '. _' 'd _

,ro· ao InIS e.no a
. grlc� ,.",.. '1

,
,

. r e.nse era a"�lm goranh o ·a solu�QQ .
-

. d·
.

I· ".�.. ..;;.,do entre essa. _ Fundocão e esta d
..

dI'
ra Q e�ecuçao o p ano oe e',,.,,,: ..n

I' � 't f.
-

•

e um
. e, �us prob emas de magua cio 'de fomento da ·produc50·· 'óni-'Te. el ura re ere..�. "'�"'''''fUç5G: CQ.- 'Al-parta"CfO' .. .....struçõa da Casa moI.

. -.

o sr iDf"
citou "el .,'

denf': O; p ..

sar jl

O informante, que ocupo o r-osto de
embeixcdor . ,disse que" a maioria t!,�s
governos latino 'americonos acredita
que a falta da ratificação da Ar
gentina na ato de Chcpultepec era

a unica barreira para a pro"ima cl)n

vocação do conferenCia, A ratifi_

cação da Argentina aplainou o co-

"':;0 o conferE:nci!ls t"nquontó
os governos dos ooises do Americ<l'
L!2tin'l tentarão. persuadir o n�!lar
temento de Estndo ti nii� h2ist:r no'

ediomento, disse 'L citada �""te.
Muitos desses governos, <lcres,:o:"toll,
acreditam que quanto mais cedo es

tabelecer-se a sistema de defeso de

� ,,',c'ii> lid!!ental, mais eficax . pá
.:' :�,: ",ir cr-arenternente , O si": ,Jo50
H·:,-,e� úa' Fontoura espera alcançar
Lm1 (;,,;�en�imento com o sr: Byri1"e�
",,"re ,� con.ferenda. no Rio, quando'
t' '15õll:tfo for discutido na ProximC!.
semana,

opern1rtos ..

-
.

rao a sua

de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pre.f;!tIU -;1 Muaicipal de Blumeoau
PORTARIA 00 DIA .3 DE AGOSTO DICRETO DO DIA 5 DE

DE 1.9�6
-

I. TO DE 1946.

O Prefeito 1v\u�kipcl c!e mume-I �O Prefeito Municipal de
liOU Resolve, _ nau Resolve,

AGOS- ereto-lei. n. 1.202, de 8 de Abril
de 1939, e devidamente autoriz:ado
pelo Presidente da República,

Blume-
I
I DECRETA:

CONCEDER PE'M:SSÃO:
A Eleonora Bilau G"", como substi

tuta, exerce a ft:r.ç.,o de .Prcfesscr
(Escola misto "MJr ;:nida Freygang"
de Nóva Rússia, Íia ci'_;hit,:, óa S�de)
para ossincr-se ELEONORA FISCHE�
em virtude de ter contraído matri
monio.
GERMANO BEDUSCHI

.

Prefeito Municipal
x X

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acordo com i) artigo 127, n .

9, da lei estadual n, 55, de 30 de
Dezembro de 1935,

.

A Walter Pasold, dás. Junções. ;de
I ntendente Exator .do distrito de
Itoupova. .

GERMANO BEDUSCtU
Prefeito Municipol

FaRTARIAS DO DIA
\:iOSTO DE ;n4ó

5 DE A-

DECRETO-LEI N: 32.'

"Isenta dos im post os, que espe
cifica, o Serviçc Nadonal de A
prendiaogem -:- Indústrial
(SENAI)".

....

O P;efeito Municipal' de Blume
nuu Resolve,

CONCEDER LICENÇA:
De acordo com t. art: 163, do

decreto-Iei n. 700, de 28 de Ou
tubro de 1942.
A Gertrudes Soares Burkhardt,

que exerce o cargo da classe E da
carreira. de Professar Complemento.

ris ta, do Quadro Unico do Munici
pio t Escola mista "Quintino Bo
cciuvo" de Testo Salto, no distrito
da SédeJ, de novl.'nta· (90) dias,
cem vencimento inrcçrcl, a contar do
dia 2 de Agastá do corrente ano.

DES1Gt�AR:
-

De. ccordo com o arti. 89, poro
griifo 1. e 2. do decieto�ieí n. 700,
de 28 de. Outubro ele. 1942,
Vera Huscher

. para, na
_

Escola
misto "Qulnttno Bocciuvc" de Te,
to Centre] digo TeSTO Solto, no dis
trito da Séde, sui»tituir a professoro
Gertrudes Burkhcrdt, enquanto durar
â licenca' concedido á mesma, per
cebendo' a gratificação mensal de
Cr$ 120,00 e mais a de 100,00 pe
lo curso desdobrado, correndo a de,
pesa P9r conto do dotação 3.30.3

.

de
orçcmenfo vigente .

GEMANO BEDUSCHI
Prefeito Municipal

J C À'O P O R T O

Rua 15 de Novembro, 1371 ----.__

fOGO -- TRANSPORTES -- ACIDENTE:;

Rt'spansabilid?de Civil
.

Oiti-nibus
. ITransuentes e Transportados)

Empr�sa rntermp.diar.� fre __ PJâUjO
(MATRIZ ElU FLORIANO'POLfs)

"ITULOs DECLARATO'RIOs - NA'rURALIZAÇÕE�
PORTARIA DO DIÂ 9. DE

rq DE 1946.
AGOS- Encal'rega�se de quaisquer assúnte, ju.nto á. re-

, ?a\. tições púbticas de Blumenau, r:-'�rianó!J',Es. Rio de
Jadciro. São Paulo e Porto A'égre - Assistencía técnica

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO lTAJA1':
Rua 15 de Novembro n? 415 _ 2° andar - sala 1
i"\ i Iu,. J''''.Â C apitai' ) -- B L U ;\1 E N A TI

O Prefeita Munkipal de lllume
nau Resolve,

CONCEDER DISPENSA:
De acordo com o art. 7. do de-

creto-lei n. 21 de 22 de Ouru-
bm de 1945,

A A;1Q Alves Dias, da fun�ib
.

de Professor, referencio VII (Esco
la mista "Dr. Gustavo Richard" de
ltcupcvo Central, �o distrito dá Sé-
de).

--

GE:>MANO BEOUSCHI
CIRURGIÃO-DENTISTA

Prefeito Municipal.
-----------------

ANUNCT.EM
NJ.<;Hl'E
DJAIW..J

Espec1"I',jac!e em Radiógrafin3 -íentérics poro qualquer exame médico j
Jlil'"'lt.!e sln ----

. Telefone 1 2 O 3 FLOnIANO'p OL!;--

OLPHO K
- Caixa

ZE�DAS E ARMARINHO POR ATACA\OO
A MAIOR OHGANIZACAO }!';�PECIELlZADA NO ESTADO.

Escola Tecnic"

Remingtcn
de (:omereto
do Paraná

(EX·FACUlDADE DE �OMÉRC10 DO I'AKANÁ)
FIS"CI\UZADA PELo C-OVERNO FED�R�l

MANTOS E VEST�DOS

R'JO Comendador A.réll,,:� nc, ! 76 --_ F,)ne 1192 -- Curitiba ..
.

.

.

O'r'::-or Dr. lUi;' ....,Õ\)!flt\L CALDEPAR.I
.

Art. 1. -:- .Ficam .1�e�tQs dos irn-
INTERNATe SEI\A!-EXTE1�NATO e INHR\A�Opostos .territcric! e predial urbano os .

. -. . , .. • .

.

d
.

d d � 5
. CURSOS. Admissão -- Guoré(�-L:\'ros --- Auxilior d" f,Jn1In1str-,c60rmovers e propne a a oo ervrco I - '.

E
.

N· I d
-

A di I d
-: -- Dol,'09rol,0 e stenqraflouctcnn e pren Izagem n ustri .

, 1\ A c; �"I (SENAI) • '1' d Aulos DiURNAS E \'-10T JR, I...�, poro crnoos os �€X05a
., enquan.o utrüzo os es-

I d [., f' E f't't
.

't -

-

.

d' I ulos cvu sos e 'CII.Dgro!J e srencçro 'erI amen e nos seus servrcos e cara
.

p tter educativo.
•

e{om prospl'� os

Art. 2. - Este decreto-lei entra
ró em vigor na 'doto da sua' publi-Icação, reva,!Qdos os disposições em

COI>trário.
'refeitura Municipal de Blume

•

nau, em 19 de Agosto de 1946.

GERMANO BEOUSCHI
Pref",ita Municipal

CARINHOS PARA CRlhl-tÇASPublicada o presente Decreto-lei
f. pelos preças antigos .

nesta Secretario aos' dezenove dias I o
da mês de Agôsto do ano de 1946,

I T O C A . D I S COS; completos CS '680,00 !
.

O Prefeito Municipal de Blume- e afixado no lagar do costume. A C O R DE O N S _ "Todeschini" e "Tupy"nau, usando da atribuição' que lhe BRUNO HllDEBRAND .

con:f:e:re=o:;a:rt;ig;O�lZ;,;;;n;.;1.,_d;O;'_D;e;-;;;D;ir;e;to.r_do_E.x;p;e;di_en;t_e;;e_p.es_so_01. I Casa .WiIIy S' i B \7 e! r-t
.Í:-� "'--·L·U-MB'IA' 1·:-·----- ....................< •., " .........�

1 - fr J
.

-_
.

.

-

.

'_1
! - -

-
'. ·tl

CIA. NACIONAL �r; SEGUROS DE VIDA E RAMOS I:LEMENTARES �

I S§dc Socicl: Av. Almirante Barroso nrO 81 RIO

f-

Açcn+e no Estcdo de Santa Catarina:

)

de lã, por preços de LIQUiDAÇÃO !
o

CORTiNADOS FINOS
O melhor sortimento na prQça !

'o

Drs.
NiCOLAU SB'/bRtNO DE

e

ALTkÍ;h��O S. DIAS
Advc.rados

Trajano 14 - 2° andar
:{ua A�V,h;) Carvalho, 66.e .,.

D
postel, 14

DE CÁMISA�
A MAIS PE��FEITA LONFECÇAO NO RAMO

UNICO DISTRIBUIDOR NESTE ESTADO (D.1'('t-.<i'".o)

__.U__·ilIIiFIIiI_ãlls__
r

__III1.!'J-lIiIIIitíiltil1.., �"
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Está ·sen.':: <,!l_,ópd ... ,ck D�1l1; IT R E I N A O
{'amento At:" _'-o ':-,1 L íL D

respectivos. t::;�":!l3 ;:nr� L,n�jo ini-' _ Co� o.
fírn de

Imprimir.
maior

"ri.'
.

A. ALTURA DE. NOSSA 1'05511 L'.,cio e carnpeoncto ':e lb:q�3te e Wol esencre aos seus quadros, o P'llmel, BIUOADE . �

lev tl<lil. snelrns E, C, levará .. :, cfe'tc !lo", I
Tõo I<>go sejam "':,'� ...ndos ditos 't',,,,'rpo) pel.., O"llI''';. IJIl' '�' � I Mereceu os mois expressivos co- .I

tabelas tomo-I05-C:':<J;; publico, p.o
Sr> !, l'�- em COI', ii.'. ()t'cdc�C"!l)' mentarios por parte do imprensa,

ra conhecimento de:; rcus slmpatisan o. J.'rçcQ do .seJ tCCa,C:l Sn- .:t'S!;) rcdio e publica 1lm. geral, a inicia-

tcs e clubes conccrreetes ,

. P"Q
.. tive .da Federepõo Cetarinense de

Reina jU$ti�icada anciedade em ,��te ensaio,· Possiyp.�rne!lte, se.r� re Desportos" providenciando quanto a

,1\i1'OO dessas disputas que ja conto",
al1:cada, no ca,mpa '.1) Aunoré, IlO, c,?"voncação dos. craques, que de

c.nn um ele'fodo numero 'de aprecia- &011rO, d? GoJ�IQ, ...

' ,ver�o tr�inar convenientemente· 0-

deres.
Para mcentlY�T e, �es,oerf�r _n"ti- .fi"L.de ser' e�ctlfíJdq a represen.taçõó .,. ,

- O delicado l!spatt� do rede c:onta �ul,o �os ;us a!!,.ad���,s,,,.rc'sQ'�!'lU}1 �e!�,g?ta Catarina .no Campeonato, 'Icom maio, numero do"fdns, pri"cl- .It�torro .

o . Câmp�", "ele ,comll,!, BrasileIro de .futebol .

'

",,"nente nOS jogos dos �uipes femi
àtord'o com. Q dire(õo. ,JaF�icÍ!, \;fe.- R�Ií%�r�m:.se se� �deloR9as ·�s tI-.!

niMS .
�.cer. premt, ao. q_!la.dr� 9.11° .. ap,te �ibjçõ.es dq_s. seleções de Florionópo '_

P'oy",,ielmente as ,quadras dn' e6 sent� mel ar, p�iIr!',o,,�e )�nt ,t!o,. ,I"i ,�Bhlmenau e. Joil)vill� ,illt�gradas
Melio do. Ahmed.. Rio· 8'r11l1c6, sar&o ,venc ..

or e aos '_'telhor"J el�l!I�t�$ .. ,

pelo,S ,melhores jogadores n80 só

os dedgnodal< paro tokdispistos, por '�r? este. tr!!lno<'� .!�,'IS!!, refi:!. de.$t<I� cidades como ainda por elo"

serem as me1hor aparelhados ÉI qUe conv�a por nosso lnterm��� �,,:�. �t� de projeção de' Mofrá, Cano

efereccm maior cenfottb aos asm �adoro$ d,o L quadro, � �!>if� ,os és- 11J,l!os-!l! etc, deixando de aparece-
rentes. 'I

plrqntes_
'.".... .,

.' remvos �on:t'Dcodos de 8rusque e

-. _ ...
: Ca56 o eilsc.o eoi .q.u��t5:l não It

' , .. ..'

COllc!:lrreroo .00 campeonato do· !'>OSso. .

f t" cf'
... c,."'.

J:'
. aJ�:n.:por'moh ..o que 19noramos;

r�rre"te ano os clubes locais e .de ·Garc'IQ· se.
f � e ua

°t. nDt..
·

cempo UQ ESl;olhidO$/os: melbofes' dentre .es '

.

.
.

.'.
_. .• sero no en an "no campo melhA .. f mm· '<d

Brusque, com StlOS representoçoães da' ·ru··0· des PI' .
• , • vre�, " ora I! seguI a' . .:anvo-·

.

.

..

f'
.

IJG o melros, C0\11 iniCIO codos· polo mentora dos "" t c
. m".,cuhn"s e em lOIROS , .pelas 8 horOs,'

..
'

.

,.. .

es..�r es' 11- .

Segu-'ldl' estamos IllfelmadoS '11M'
tarinens� aqueles que deverõo, coín�:

.Ji.:: os conjuntóS .� fluer os de Briis
• por os (',:.Iaóros e A e 8, Peira ini- :

",,"que est'io -em.' gr...ld�· fortlla, co· I ..

J�
cio dc<s' treinos_·

.

I

1110 tal fCllàdos o. rup�dr 0'$ seus
.. at

'

...�
..

Acontece: que até o mom.ento os
:

cutogonis�a' ,

'

_ '.... i�qQdore� co�VOCOd05, de Blumenou:
Agua{Of'moS PO's, " hora 'H,

,- "Ind" nao t!'feram ordem Dara .'.
..

.-

c�lJ:'c
coreselltarem na copito! do .Esta- (

\. ,,.:'Enquonto :isso sucede, o tempo;
nOssa e a. data par.tI o nosso. "rimei ! ,"
,ro, confronto co!" os J1reco�idos na- iJ�
ranoenses;· encurto e os 'ooll<fnres r '-:o .

.,

convocados continuam aouarrlanclo o I
r: i'..aiLi.�,t..

,>ronunciamenta ele Florinn6no!is, ,
.

Esternos �onvencidoç de ive �en"o· i .u"
I

mil· \1 r"em o"rnve,todo o tem!'o oue nos, l'

.e(:or(l

.

cf'J (li" 1'1 ri,,· oQt"br�, ,!"to I
-----� ..1 �ót"belecit!'l "e!o tobelo·do cértame, maravilhosamente ilustrado, chama�se:

M<hi;"o Nl)d�!101 lJ"ro " m"�o r.rimei I "BISCUIT DE SEYRES" e iusta apenas Cr$ 38,01)
.ra jogo, poderemo". sur�re(\l..:lpr os. e só será vendü!" contra Re embulso Postal.
re"resentonte.s ti", t"rro. rI,,< Pio""i-!
rais, i .

PEDIDOS A "EDITORA VALMEN," Petrópolis,
J>.� noo;<as D"o;sibili<llJdes iomais se

,.
E, do Rio - Caixa Postal, 91.

al)re.e�t(!rClm tã" e"ceienteç <;nm" "
. --------------'---------'

�é::�;::�:,:�;�;:::;Pacotes· com Viveres
Catarina .confio nos e�forçodos diri-

' .

gentes da F, C, O,

Congnl(;.]'*l do fígado? ,

FlDEfNE BERGAMO. Em
todo lar previdente nunca O correÔl. �i ;(1 Amostras até 500 gram, -, Cf $ 4,00 para G

deve faltar FIDEINE BER-, bropa lhel, _l. .:!) e Ecomenda até 1 ks.

GAMO, indicado com gran-Ides vantagens nas conges- Ofereco mc� <'"011": � "ariad o stok de conser,''Os etc·, especial-

tii� "c. fígado. perturba- mente para e3tt' fim,

cõea ,·".!',tro-:ntestlna's. N'1s; CHOCOLAT;;: i.ii );. l' "

bOll.'3 f:-rmac;as {' dro1r.arias I Mt..NTEV'A r.�,
é!iro Euro� "ronto para dGspacno,

••

R
"" � -,,'o ',t�� -'� 450 gramas. ·c,

Ol� com, (l d.str'�H1dor " BANHA Ia, "'r! '-'�': ,�" .1'10 gramas,
/: l\'hn"!ho &. CIa. Ltda., LEITE EM PO', Leite Condensado
(' ;;:a piJstal. 245. Curitiba, rATE' DE GMCJ, - Galinha e Porco
Pa��.mí.. CORNEED BEEF, - S(lr�ichos, Gulosch, 'etc",

AVEIA, - M�'�€��, farin�a de arroz,'
TRIGO, - A-::U" ar Sagú, Araruta. "

CHOCOLATE B1 "')', - TOGdy, latas grandes e pequenas.

SABÃO SUNUr.:<-'''' e S,bonetes,

���:,- "�/',.�':�::�/:,y�-:,����:,.�i:B1�l:;:t�f�r.
··...'··:�f;�-'1'�.....

-
I

COf R ES E MOV EIS O� AÇO �I ��". K1eckl....."

Ill I_L_u_M_E,_N_A_u _

',.,1.'1'1\ TRA.�!.'.,,;:OR�··M"DO·. RI=S.... ,I J. .
� � _ L�

Novos, de 5 até 10.000 IL V. H,

QUALQUER VOLTAGEM

"'r'��
� s

VENDE-SE

Vende-se uin terreno com 160 mi!
;"etros: Quadrados �ito aos dois lados
.da rua Ama-ron",s· em duas cachoel
rós; com .

ulúa ··caso
.' nova' de mate·

rido com agua encol1Od.a, 2 andeI,.
r�s um poroo para aluguel, rom�
d�

H O j E .-... -,.- DOMINGO ás 2.horas -- H O J E
, , , '. ,Alem do continuaçõo da sUJ:er mDvimentada Sede, de Aventuras
em Afr;co:

"A DEU Z A D E I J O B A'"
Dcn "PfD" Eorry-: o "cow - hov"' �!r.;'n;íco! em. J�)VCS c vibrantes

0"eI111!"05 cem Ner,. Beeri e' LYNN MERRIQK no super-far_west;

"O SE I S

r
'

Lltt,,� sensG�íon('is n'um territorio onde não exis';o lei e nóo se
�C"l1eCla Dpus r - Arõn irl':essonte r Romance t Amor! Comédia !

Presos do costume,

H O J E - OOMINGO á:f 4,30 e 8,1'i" __ H O J E

, , , , . ,JOHNI\IY WFI<:lv\i II r E'R ('T' )

_.

, .

. ...

�� -''''. I arznnu -'- MA IJREEN O'SULLlVAN

�.
(,or(') � JOHN SI..."CF1Fl.F (8oyJ em:_

.. "T A 11 7. A '" C O .�T � A O M UNO O"
TA;aAN INVADE N!OI;,r YORK ! FCT!JPFNDO f M!I� P,I\OCt'lES
DiFEREt'-!T"'S I VEJA. TARZAN LUTÀ.NDO CO�ITRA FERAS DIFE

RENTES DAS DA AM"'RICA ! ,', "CHITAH Nãô faltará! ."

ENTRADAS DO COSTUME

A
CúM os DISTRIBUIDf\RES

Victor probst &
Rua U l, 579 - Blumenau -- eX8, P08t., 126

elegantes!
lembrese que os modêlos mais

,-

atraentes para verâo,
. sórnente

sóa artisticamente .ceafeccicee-

d05 pela

·.·ATELlER

,

Casa', das Modas J -
'

Riumen:.Ju 'ltda.
RUA 15 DÉ NOVEMBRO, 316

- IlUMEHAU·-�·

anedotas

fAM�NTA

Muito m.• is e informações:

MOTO K E S E L E T R I C O S
de 1 até 10 HP.• 220/380 volts.

rllt1): �i. ONRl\I,T

Caixa Pos�n�, 123 - Telefone. 1296
AlaMei:'\.l/ Rio Branco NrO. 70
-BLUMEN'.AU-
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JUIZO DE DIREiTO DA CGMA'RCA

.1·DE BltH;r1tNAiJ I

FAZ saber a llLLY SILVAMO FI
SCHER, atualmente reddinda Em lu
gor incerto, que por porte de ARNOL
1>0 FISCHER, brasileiro casado, selei
re, residente e domiciliado nesta ci
dade foi dirigid� a este Juizo' a pe
ti;ão que com 0$ respectivos des
pachos seguem transcritos: - "PE
iIÇÃO: - Exma. Soro Dr. Jui% de
bireito do Comarca de Blumenou.
Arnoldo Fischer, brasileiro, . çesede,
5éleito,

.

residente c damiciluufo no

berrre Velh" do-Ia ddade, por m
termédio de sea procurador judicial
Infra assinado, (doc. I) com eseri
torio nésta cidade à tlla 15' de No- .Defenda·.. eoDtra •

vembro, com todo ;]catamento Vltm frequu., - aoemta,

po' meio desta propor lima ação er-
- in:!ÔnUl .:i de>. Indicado âs mães que

dincrria de desquite r.ontra sua mo· "imO, forl.tff'!Eld6...� não tem leite ou que o tem
Iher Lilly Silvano Fischer, brasileira, .:oro o RItCON5.T I insuficiente. Estimula as
atualmente residindo em I:.gar la- rvuna GER,AL P.

glandulas 'mamartas,certo e níio sabido. fundamentando .moyedor elo "J\it'�� pro
Seu pedido no seglJinte:: Que ii ee- ..

.

duzindo leite .sad'o, nutrl-
sado com á ré no r€gime de. CClmD- T O N I C O tivo e assimilavel. Propor-
nhíio de bens. sendo que o·matri-

tAMJ clona um bem estar. .geralmônio reeliseu-se nA cI'dade "o Je-
.. R G O ME N D E I'

ra9· ao', dftsto Estado,� Am dotaGd& 16
�

ao organismo materno" en-:
u � � Peça 111 _ua F .. rmll<"B.C»oC.ri. ou t

de outubro de 1926 (doc. 2); Qlle quanto que a criança ad-
desse matrimonio houve quatro fi- �ffi lab. farm. Camargo Mendes qúíre robustez e beleza.
lhos a saber: Oscar Fischer, nascido :4IXA PO!.tAt 3"'13 • 101.0 PAUlO Muito uti! na gravidez. Sa-
a 3 de abril de 1927, na cidade de

":'�"4.r, bor agradável, Esta espe)ora"u6. Henrique Fischer nascido a

13 de julho de 1928, Edith Fischer ._.__
claltdade já e!ô;tá consagra

nescida a 7 de agosto de 1929, e5
•

•.. da e eonf'írmadapor notá
!

.

tes dois no distrito de Benedito Tim- provas por ��o ele t�s�emDnha� e. veis. cientista brasiãelro e

há, comarca de Timbá, deste Ettado olltras em direIto permItidas. Dá-se

I'
.

S
A

S

sendo que. Edith veio a falecer em
o valor de Cr$ 1,000,00 para os e- estrangeIrOS. Nas boas far- CURSOS

março do ano corrente, e, finalmente fei:os le.9ai5. Nestes termos p, De-I
mácias e drogarias ou com

'Rudolfo Fischer, nascido. nesta cida ferImento. Blumencu, em 21 de A O distribuidor n. A. Mari. I

do em 18 de no�embro de 1932; goste de 1946. (055.,): ThGmé BmgQ! nho & Cia. l.tda. _ Caixl' 'P_Q_r_o_o_m_oo_s_os_S€XOS . p_!"_'.o_m__p_ro_s_p_e_ct_O!õ",
Que ":>1 setembro (iC 1946 a ré DU-

(SGbre uma estamPilha. estadual no
P f I 24� C Tb ESCRITOHIO .JURIDICO COl\H' R,

""nt"u-se· da residenda do casal, le valor de Cr$ 2,00 e maIs a taxa de
os a ,a ,url 1 a

vondo comigo o fiJlrb máis moço, a-
,soúde}"'L

-.
DESPACHOS: �

"A.! ri'Rtado do I�araná.
bandcnandG o la'r s(.Im nunca mais Pagar a taxa, a conclusão. Blu- --'-------

t"r yoltado e nem c)<!,fo qualquer no- monau" em 21-8-1946. (as. ): Os J
.'icio sua ou me,;mo do filno; Que Leitão. Juiz de DireitG", - "EXDO' ,

m";� "r �e "�'�.!J scber que a ré ça-sec edital de citação com o pr�zo
não ih!· "rr> fiel, e qUI' o movei dI' de trinta dias, intimando-se tombem

haver é!n(mi1onado ,,' 1m, morino e
o dr, Promotor Público da Comarca.:

seus. tres, fjl�os, <Ice " su"licante; Blumenau em 23 de Agosto de

semN" :,: .,� _.,�;" ."'-: fomífio e- ;1946. (os.): O. Leitão Juiz de Di

xem"l"r t..,!o tendI) feito para man reito". -- EM VIRTUDE DO QUE
ter SI!O mulher e 5<'!llS filhos da me faz expedir o presente "ldital com

lhor riióne,ro ,o5sivel, de forma que o prazo de trinta GOl dias, por

nunca lhes f"ltou· o necessário para meio da qual cita ? ré lilly �ilvano I
viverem relath'omenfe bem, A vista Fiscber para os fms requertdos e

do eX!lQsto reque� O surlicante se- demais pronunciações de direito na

ja a ré citnda por o'jeio de editais, fórma legal. Dado e passado nesta

na formo da lei, vi,to achar-se a mes cidade de Blumenau, aos vinte e

ma em luqor jncertO' e nóo sabido, tres dias da mês de Agosto. de mil

.,fim de responder oo� tnmos do novecentos e qU{lrenta e seis. EU,
�rr-r�." ('::00,·rI �:;",1. iI,hac!" [lro- Oswaldo G, Nóbrega, Escrivão .ln.
cedente como de Justko, deverá ser terino do Cível, O e.c-evi. e assino.

santenciodo paro que ;,. ré seja con SIumenau, em 23 de Agos,ta de

Idenodo a �rder o direito sobre as 1��. (!Js.} Oscar Leitóo. Juiz de Or. t\�·lf·t'S (i
�ilho., como tombem {I ri", usar o DireIto. Selado com Cr$ 2,00 de 5e

nome do sunliconte, alem de conde lo estadual, mais a taxa de Saúde)"
nodn nas custns. Feauer-se, mais, - Confere com o origineI afixado AVISO ,e.05 SUBSCRITORES

seja <Indo C:'!f"'.I�• ., !,,ln � -'to,!" e !la lugar �o costume, do que dou ,{ua 15 de Novembro nO 415 Pelo presente, ficam �c!l\'id(ldos os Senhores Subscritores de ações
-dr. Prometor Público, aquela provi- fé. 20 andar - Sa�a 1 da sodeckd" allónima ":::'0;'0 mencionada, paro o segunda assembléia
dendo no eMa em nue seio a ré O !:scrivão Interino:. (Edifício ••A Capital") geral, ,que t",ró por fim o examer discussão e aprovação do laudo d.
Cl)".;,l�m"" '''''I'L Protesta-se PO? I".s.l:· O"",,,ldo G. Nóbre'lCl avalioção des bens e cHreítOl' �c'" que toclos os subscritores pretendem

����=����;����:.�.�.�-;�;D-�--------��--------���--�� Nal��e��gro�ma��aIG����fu�����d���a�

I
semb!éia c�ta a reo!;";ar-se <, ..j;" 9 de setembrD di) con€'nte ano, pe-

L
@à �

,!as
nove Itoros. no Escritor;') i<c Ccni,éilidade de Blumenau Ltda.

, (/I (/I Blume' �, 28 de ÂS'toto de 1946.
HERSERT wn L::�'{E ---- Incorporador

C��jF

I!
T.L\(\ IA (3'[ TI��·li , \ h.. •

I �PON

I·'.·!(
"i"" ' ... '

. .• bras
"t· *,_ i ,lT!_J�

1) ....\[.-11-,
'.'''' u r. _ 1

,._--

Acidente!i : FO�t�O : T,."an§portes �e

I
POR PRECO DE C CASIÃO

A!!;el'1t� . ''',alS: Bt.:H"';?VADE'lER o, ('IA. LTDA, Gôdor Ford V 8 - 35 HP, retiflcoda
• caixa de trroca

Il'r� 15 ,'- Ncvembro 1'01" "79 --". :'l!:-ra I'osta!, 79
Z :�d."s mohs trezeira_ servindo par.. caminháo

Insp. geral para os E ,,1(1;;: do P"··'I!'ll " �í"l.h. Catarina: PLINJO COUTO
'. Inform�,;�:�)(<lco;�.t��n�iq� �:h:. SI!( •

,',,_

o Doutor OSCGr le�t5!)r 1:'!i-z de f)i- !reito -rla_ CJ�7HLC'3 <ie Bh,E��p.nntf..
Estado éri S�,lt� Cercrinu, 110· fór
ma de ki, etc".

;�fl ") f\ �
JslyH

�.MIM(\i� r� t nJ U

DiSPOSICÃO

rJtf�1

Companhia de

Capital int. real

Reservas: ., .,

Fomos informadas de GUC os nos ria e P-ensão com o&min:straç50 por

os Slndicoros c Asscciações Pro- meio de Conselho Pcriterio eleito pe
!s�k;nais estarão presentes no gran las classes e com amplo cutonomic
'e 'C-:.ngresso Sindicd dos Trcbclho poro as sues delegacios estaduais
Jilres brasileiros que será instalado Cosas Pcmuleres e Liberdade e Au
:0 proximo dia 9 de Setembro na tonomía Sindical. Amanhã fornece
:o!,ital da Republice , Soubemos remos melhores detalhes sobre este

'�mbem 'que os trabalhadores blume importante conclave de trabalhado-
-cuenses tomarão porte vivamente res, dando os -nomes dos defegados O Sindicato dos Oficiais Marcinei-

a 10 discussão dos diversos temas que que repres,I!ntarão as classes trcba- ros e Trabalhadores na Industria de
'orem abordados ,entre os quais fi Ihisfas de Slumenalt . Madeira convidou O sr, Otaeili., Nas
;urarão alguns do, suma importancia A delegação representativa dos .cimentó para representa-lo no Caa
'ara as nossos classes trabalhistas, -classes trabalhistas na Congresso 'grésso. Durante os trabalhos do.
:omo sejam: Participaçõo da Traba Sindical <I ,eafisor-5e no dia.9 de proll;imo Congresso Sindica!, os tre

bador no Lucres da Empresa, Unifi- Setem6ro,' prcx;ma na Capital "bafhadores blllmenauenses preten
:oçãa dos Institutos de Aposentado RepuLfica, é a seguinte: dem defe"der as seguintes té�es: "li

.. ---------. I PeJa A5SOCiat;ã�, Profissional dos berdade; autonomia e unidade sin-

L A C TlP E, R O I Trabalhadores !Ta Indllsfria ckl Fia- dicaI;" "participação do trabalnadar
.

I ção e Teceragem: Remígia Emmen· nos Iueres da empresa"; "unificaÇ'&o
f doerfer' '.

'

dos Institutos de 'A.posentatfo,ia;"
j . Pelo' Sfndícato dos Trabalhadores "'administração dos Institufos de A
·"ao Comércio' Arma%en�dar: Paulin.o posentodóriá por meio ue cl)nselnos
fllid'1O Carreei e Eurico Damacena; parifarios Com defegacios regionais

Pelo Sindicato do! Estivadores: crutonomas"',; casas popufares"'; ;111-
Paulo Borba e Artur Mueiler: pasto sindicar Ir sua aplicação".

-.._--__;'----�-

Pela Associação dos Empregadas
no Comercio; Edmundo Taurino A
morim.

Pela Associação Profisslcncl dos
Trcbelhcdcres Ferrovicrios: João Vi
eira;

PODEROSO GALAC.r
TAGOGO

,----------'_.'�' ----

PartiCipação
leopoldo Weise e Senhora participam aos parentes e pessoas: de

suas .relecões de amizade, a casamento de sua filha fLSE com o ser.

Renato· 8�ito, o relíeer-se dia 2 de setembro do eorrente ano na Ca
pital Federe], Q Rua Quito N. 1 - Penha.

Blumenau, 29 de agosto de 1946.

Colégio
OFICIALIZADO

!!tro Comendo"", Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: -r-r

• Dr LUIZ ANf!lAL CAlDERARI
Internato - SemI-IIM1wMto e externato

Parthenon

Primário. Pcé-Ginasiol - @§i"m'ol Ciontif!co
adrn;5sib .;>m 6ftzenohl't> e fnVE'reiro
Alilas DIURNAS e NOTURNAS

Exame de

'\ssuníos: Juridtco5 - Comercims - lturaü, - Infor.·
mativos - ImobiEàrÍ0S - Vendu)., de Pill.h�til> e Fazen
das. - Diretor: Di'. t�Ll::;IAHIO IJE CAI\1AY.GO ilHAl'
�O - ADVOGADo - Rua l<'rei Rojerio, M - Caixa
'ostal, 54 - Fone, ;)4 - Endereço 'leJeg.

<LLJibranco�'
LA<:'L� ."1.·.HJ 'i11il _-

Casa i.i..�.. I S" A&;:\:'oya· " •

AVISO AOS SUBSCRITORES
Pelo presente, sao ,-"mítiados os senhores sUDsccritores de ações

da sociedade onGnima ad",,, mencionada ,para a primeira assembléia
geral, 'lue terá por fim " nomeação de três peritos que de�erão pmceder
à avaliaçõo dos bens e dÍi.,�í'o5 cem que todos os subscdtores pretendem
realizar e integralizar o ccpíto! subscrito na formação da Sociedade, as
sembléia esta a reoljsar-se 110 <1'0 6 de setembro do corrente 01'10, pelas
nove horas, no Escritório d" Cor,tobi!idode de Blumenau Ltda .

Blumenau, 28 do Ag8s�·{l de 1946.
HERBERT �ILL�CKE Incorporador

Laves I
ADVOGADO i Casa Roy�1 s.

I
Gerais

••....•.•.••.•.••••• ' 5.000.000,00
... , , ' , .......•• " 80,000.000.00 ;()

,

n�;:i�,'�2
�-4 V]�S, lua

".

,JEmo.

V�lva.
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',;-::

que os habitantes do Groen
Jândí� ·liÕó .se cumprimentom.r
ficam ex!'roordinc :'� ..,-:'t:- ...,tc -e.:.,.�
mirados quondo vêén io", '",. '

.e-

�:�õ"o�iro fil;r:er .,!iuol'1t1er 5'!U-
.

b)' ....C·O" N-....J
..

U- .N.T·O",.S....oue <"erCII de 7(1000 ,,1,;ef'1' ,li.
ferentes feitos 'de borracha: e--
tão compreendidos nas lista'

Ide r.equerimentos· do

1l.'·x.
érôt'

e do marinho norte-americana
3. que ORQUESTRA, :entre os 9re

905, era o parta do teatro em
que o côro: fa:;io evoluções: e

que, mais tarde, "'lSSOU Q

indi�ar o locnl ocupado .aelo
dansas e, por fim, o próprio mu

sico.
4'; que. certa vez Luiz XIV ofe

receu
.

uma vultoso pensõo o
Boru�h S"inoza afim de que o

filósofo lhe dedicasse seu !'!rfi
ximo livro; e Que Spjno;!:O� o'"

era muito honf'!sto poro ii.,,"
jeor um homem ':QII6 não' odm;
rovo, r�cusou t�rminontement(
o pensão.
que, do. dezenas de grande.
canais fluviais que se con=
truiram em toclo o mu""" r

:

dois moi. destacadas pela" S!J"

impartancio e sig'nificacão SÕ�
o que liga o Reno 00 Donúbi ...
isto é, o·mar do Norte o., ....".

NeMO, e o oue ligo o' Neva oe

VolQo, isto é, o mar Báltico oe
mar Cáspio.
co.e f. d .

. Necessi.tamos rle. tres competentes e que nossuam Il'ratiea· em. pe-
.

. "er IIran Q um poço· .em.. .

.
.'

. .

.

. ".
sua

�lfa. nia,.
em

....

p�eblC:- Colora

I
os FORD E CW,EV"OLET. .eu então nos secuintes

r"m.
os: .�

...
010S E Re-

do, EE. UU. o cldadao Mack -1IGERAOORES PNEUS E ACESSO'RIOS, ,CORREIAS EM GERAL, BI,Clevenger encontrou, ó proful' "'. -
.

.... .

did"�e de 40 metros regular CIClETAS E TINTAS. Necessitamo� tqmbem um chefe secçõo. atacado
'1l!<mtidode dágua no 'qual I. . -'

I T'
.

b I
A.

di
.

. . '.' J e outro para impcrtoçêo em gera _ .emos tom em co occçee rme lata pc-
vIVIam numeraS peIXes; e que.. . . _.' '" _ ..
c!>om"dos imediatamente ao lo J ta mars alguns cuxilicres de baleao. Otlmos Ordenados. l..Ilrlglr corta do
cal al'1uns geólogos, constate- "róprio punho citando idade, situação .Militar, Referê.ncios, Empregos An
ram estes que os peixes provi- teriormente ocoupcdos, Pretensões, etc.nhorn de um lcco vizinho que
se c��unkava com oqueJa po
ça c!6ouo nor meio de folflCl�
no· camadas rochosos de ter-

.. -

_� Os Campeões do Ar

ASA· no AMERICANO S, A,
..

=__ 112.Rua 15 -, 481 Blumenau
BR"�� � _

.....

1'"
'., "�"""Il"v' "da"�.3.l:dn .�. _ li

Proprietcric: IVO J. RENAUX
3rusque -- Santa Catarina

x---

"' . .:citam-se éguas para serem padreádos pelo reprodutor puro
sangue "Serro Alegre", inserire no Srud Book Brasileiro sob "n_ 49 &52.

-� Prec ó do padreação: Cf$. Soo,OO. Este preço inçlue estadia das.
•

� ..Y. are :30 dias em pastag�'ris de nossa . Granja.

e � se;'
do I
um (

I
,

6.

en
Um lóte urbana cituado DO bairro da Ponta-Auda. á margem

rIo com 24 metros de frente e fundos até o do 66 metros, sendo
lado 65 metros e do outro 58,50.

- Treis cosas, (sobradal, sitas' a rua 15 de Novembro.
- !iuas casos, sendo uma no Rua Mato Grosso e outro a ruI'

Ama:ones, (próximo á tecelagem Un.iãoJ.
_. f.li-.'ersos lotes urbanos á Vila Boa Vista.
_. \}:'s lótes sitos no quadro urbano do cidode

_. [h'j lótes sitos á Vila Victor Konder, livres de enchente.

lnfom:oçõe com o sr.:

H;ít�lmutb Zímmermann
1corretor tef\olisado ue Imóveis. - Rua 15 de Novembro, 760, telefo-
.

ne 1467.

A NAÇAO

. 1.

reno .

DA CO DO BRASil S. Afj
BLUMENAU - Ruo 15 de Novembro, 1236

Endereço Telegráfico: "SATELlTEH

Faz todas os operações de descontos - Empréstimos - Cambio

Cusró-di'â:�' - Cobranças - Depósitos - Ordens de PagamelHo
Carteira de Crédito Agrlcola e Industriol - C(lrteira financiamento.

Agências em todos cs capitais de Est...dos e principais L[o(.os do país.
CalTes..ondentes no Exterior.

'1':.".

BlUMENAU

Doming., 1° de Se�elJ'lbra dJ 194{)
----_....."""--------

CARLOS VON 8GRRIES
- .".. "'.

�.:

MA'QUINAS' PARA INDU'STRIAS';
Av. Higienopolis, 711 � TeI.: 5-2689_

S.õo Pallla

a) -lOCO�1.0V�fS de
18, 24, 30, 36, 40, 72, 8S, .90, 170, 235 HPE"

40, 70, 100, 140, 150,. 210; 250, 300, 350, 400, '150 HPE

Motl}'res .Dielel e Grup,s�
Diesel EI,etriêos

.

:.��
"

..

Madeiras - Laticínios __ PJo'ntos�suinos
Firma estabelecida em São Paulo e Santos' há. mlJit..,s anos;: ach:,,"'e interessada' em representar no Estado de São Paulo, GS prodútos 'l1Cf�

-:0 e outros congerfr"c. aceitando toinbem' consignações.
. Dispõe de ()r!lC'n;7.o�ão efielente e secções especializados e pode

'ofilecer referências boncórias.

O l'l V E I � A C AMP O S (-r C I A.
Rua Pau!" Souza, 215 sobr, Caixa Pastel, 3687

Teleçremos "MARllUSA" São" Paulo.
Rua Braz Cubes, 19 Caixa
Teleqrcmos "MARILUSA" � SANTOS

.__ .- .. -- __--'-_-'-__

269

Chefe Secção .Peças

A' G Ê H C I A. M A C E D o

Hermes �lacedJ .� eia.
C o i li CI P o s t a I, SB

CURITIBA PARANA'

Viajantes • Perfumaria

",!.•.·:f'·�::"!;'����>$ii
__ .

DI
Rua 15 de Noven b"o, i3'60 JOÃO G:>VlES & (lA.

Radios das melhores qu')!'d�des
para corrente altérnada c para aCUIl1UICld,lf

Discos - Eíetrnlas - Toca· Discos R, frígeradcres 1\'·1l':juir.3� de
Codura -- tVaquinas de Escrever - Bicicletas n(;VilS gmantidas - Cofres

Fc.g6es � l\'la'eri,t1 para rádio - Material e\eirLo em geral.
Venc(as á vist. e a longo prazo - V i s i t e!TI a R A D I O L A R.

��'��� �;J?i/Ü.�tw,�"':§i@ti&§?f&iii##���'hliiiiWfJ & $6

fazendo$ - drogas ou produtos, tor maceuticos. Possibilidade de gnnhar

I mínimo de Cr$ 2500,00 mensais .. Base ú.nica. comi,sõo. Exige-se amplas

referencias. de idoneidade e copodd ade prohssonol. Sigilo Absoluto .

.Cllrtas detalhados para' a Caixa, Po'stal, 3.228- R!O DE JANE!RO.

DR
-

Z ,.:L .

�j I

� . .'
CIRI,lr.GIÃO

.

D E H T iS ..... f.

I; .:lé t;fov. 59::r· ...
f\.-:).J->.
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prenunCiOS
CS RCSSOS FIZERAM MANOBRAS DE ARTIHARIA E INFANTARIA
á.O LüNGO DA fii.ONTEIRA COM A LINHA DE OCUPACÃO A-ME-

RICANA
-

cunfhto internacional
L1NZ AUSTRIA,,30 tUnited) - Os de linha de demarcaqão entre os

russos rec-ii�Qram exercicios de .crti- zonas de ocupação norte cmericenu.

Iharb e manobras de infantaria ao Numerosas vezes foram ouvidos ti

longo do rio desta Cidade que serve ros das canhões savieticos. Estes

enviaram tombem patrulhos de �e
conhecimento aéreo sobre o ferrito
rio ocupado pelos norte americanos,
ontem a noite.

'

derf:�rne de dinheiro .'3150
A IMPRENSA CARIOCA REFERE- SE A' PRISÃO DE JOÃO BRAUN

E SUA MULHE'R

RIO, 30 (Meridional) Telegrama
';C Flcricnôpolis informo que o gran
�:e derrame de notas falsas que
v.nhn alarmando o comércio não só
;?,; 5"r.ta Catarina como tombem do
if'cõJná e Rio Grande do Sul, acaba
ée ter o seu desfecho com a prisão

ros. Levado o casal á policia, foi

apreendido em seu podef copioso mo

teria I constante de cedulas de qui-
de João Braun e sua mulher, resi-
dentes em Blumenau, onde eram ti- nhentos, duzentos, cem, cincoenta e

dos como pessoas de relativo desta- vinte cruzeiros. Ambos confessaram i

que saciaI., A autoridade polida I 0- i

giu precisamente no momento em fornecer as cédulas falsas a . uma

que uma y'itima, recebia uma cêdu- pessoa residente em São Paulo, mos i
Ia fafsifícada de quinhentos cruzei- desconhecem o seu nome e more-

j e 4) paises Inino-amerkane.
e permitir o restabelecimento poli
tico e economico, sendo de esperar

que não adotem-se medidas severas

'''-RIS, 29 !Unitedl - A se- tos e equitativos. Tombem a Re-

\para enfraquecer um país ,vencido.
cr "rio da Conferencia da Paz di- publica reserv�-.se o direito de c?m PARIS, 29 IUnitedl _ A ,comis
\'11' u os observações apresentadas pensar os prejuraos de guerra e In- 'são 'de assuntos militares suspendeu
n "todo de paz da Itolia por seis dulo-se no trotado a. clau�ulo esta: os trabalhos dez horas depois de 0_

I"!r�"S latino�americanos. Costa be.e�endo que a Italla noo poderé provar, por unanimidade, os doiS'
R':, exige; 1. - que a Italio ado eXigir de EI Salvador qualquer com- primeiros arti os militares da tratado
t� '" principies liberais permitin- pensoção dos. medidas ali !OI�adas do Italia. Agemenda brasileira que
de ,;s noções unidas manter com ela con�ra os sujltos ou bens !talton�s visava garantir aos italianos o di
re'c::�es cordiais; 2. - renuncie deVido. o .guer�a. Honduras precoms reitó de 'Ievantarem fortificações
c '-isquer reivindicações contra garon�la identica, O?, mesmo t_emp? com mais de vinte quilometras da
C ";';:0, oriundas de medidas de anu�clQnd? que pedirá reperccres a fronteira francesa .foi retirada de-
I}, 't�ml]das ror este país; 3. -

I�d(!ho ,deVida. 00 l�cdtQ destaf.terl adde pois que os próprios franceses asse-
I) erno de Roma obriga-se a to- rI o o 'cousa a 10 a na mu a "'d ,r
ii: ' �e,essári']s medidas contra "d�rro Guntemclo cede ue a g�rara.m �u� la consr erovo!" o 1-

;.;. _ .

. q reito imolicitemente garantido pelo
�uditos italianas considere- , '!I ncn possa levantar contra ele ante projéto do tratado.

...

r s cí segurança da paz ",xiger.cias de compensação, mos ao

-;�'1 II em qualquer noção rro''lto tempo reconheça-se 'l ela o

,� "._-.,hlica Dominicano pre- ,I;re;t? de exigir comnenscçõas da
'C"-1D, "'ena aviso a' democra ltl'llio como prejuizos de guérra. O

,-t(w:,,�o no ltolia e expressa Panamá finalmente presta homena
,",.�., de que os vencedores >!em á colonia italiana na Panamá.

�< t"'!'no, do paz jus Diz que deve-se dar auxilio á ItaHa

n a
J>. r ANÇA RECONHECE o DIREITO DA ITALlA FORTIFICAR AS

SUAS f. ONTEIRAS

r-':
.

{l

Rua 15 de Hovembra

Represenh1!ltu porl! $tilltl �torin.�

NACIONAL
Blumenaq

--

ANIVE�SARIOS C·ulpado. de, crime. gOl di 11��;;� c.,o·

MAX JACOBSEN I
tra a bUmaDaG�Qe

No data em curso comemora o ]
passagem, do seu oniversario nctcli-

, NUREMB�RG, 2B '.(Unitedl, -. Os de efetuar a re!1c�r'2(f..o t':','_.,_', 'lo
cio o' distinto e estimado cavalheiro Estados Unidos pediram ao Tribu- espirita nocional socialista no inti

sr . formaceutico Max Jocobsen, resi nal de Crimes de Guérra daqui que mo da nação alemã. T"1Ílam todo!

dente em Pomerade, onde o aniver considere as cinco organizações na- ii mesmo uniforme. Mostravam ta

soriante é muito bemquisto e rela- zistas, inclusive as conhecidos ca- dos as mesmas insignias e DS 'mes

cionado. .misas negras da Gestapo, culpadas mos distintivos. Não havia nenhuma
pelas mesmos crimes em massa con diferença do ponto de vista de' cul
tra o humanidade, tais como os im- pabilidade entre o gauleiter e kras-

A efemeride de hoje assinala o' d lid Iputo os aos I eres nazistas, indivi- eiter e a funcionnrio mais', modesto
transcurso do anivorsario natalício d dO·
da exma. sra. d. Eliza Fernandes espo

duolmente. O prócurcdor america�é> o parti a. s dirigentes do, partido

sa do sr, Fred<lric� Fernandes, con- �homas Dodd, �o fazer o su.mano participaram nos países ocupados dos

celtundo proorietcrlo do Bar Perola i final da ccuscçco norte �mef!can�, trabahos de dispCTS50 das judeus.
em Rio da Sul . : declo�ou que o. cOll�enaç.o? doque- No Fronçc as list;:is de israelistas

,Ias CinCO orgonlIocaes vlrta lonccr destincdos 00 que ales chamavam d.
os fundamentos d� julgamento 'de scpropricçâc coletivc, foram esta�
seu. elementos graduados ou não. belecida s por gente da Gestapo, e

s,:hmetidos, ás ol'ravaçiio dos gau-,
NUREMBERG, 29 lUnitedl - O Ieiters responsaveis pela transporte

procurador britanica. David M�xwe!' através do Alemanha. E não foi
continuou, esta manhã, na leitr.re um gauleiter, o de Bodeli, que pres
ontem iniciada do seu libé!o c::;lltr� creveu em M.,.c!) dn fI que trótas
os organizações nazis no .Alemi'l'?ha, sem"se os trabalhadores poloneses
A exposiçõo vem sendo acamponhodo com mais rigor ? C:!clc emnrégador
com a m,áxima atellção pelos pro� tinha o direito de ctdigar cQrparal
curadores dos demais ,aliados que mente esses operari()� �., ;tad!lI'i'Jli�
comlloem o tribunal. Tombem tem- dade polonesa, Ai'!i.1 eM ,U1:"r�;"d.,
se ooresentado reolétas OS tribn"tr' ,tal ,ordem. Tod05 os �r.1'I:'- (" ,�'qa

,,'

e g�!erias, notando-se " inten:r.;,: nisação supreml:! d·- -i?"�':", C':": ""'1..:'

crescente na G�roxim(!ção t.:J �;;:;.�.: .vam poro "a. re"ef""-(:<l'''': .� ��('r;;.-·�;j.::(. i.!e
no dos trabalhos de Nur""tL.::J. L todos 0$ trobaJr,�,l·,·,":; ...�tr�'l�.?;r�s
Tribunal apresentou hoje ir.\. �sr'- que apresentCl'�":-' -fo ú!-,'<' .!,Jo

'foculo na seus maiores di.l . Reich 1)S gaH'c:�"r" <:):;', ,v·",- ,C! do
'David Maxwell, na SUe!. preciso {1!� castro forçado c' da '1[;'�"b) j,'ledícto

mentoçiío, versoró sobretudo em t" e farsada de tc::':--- ·cc·"",:.I!L:>es

no dos tres organizaç5e:; !:-_-:�:_:..:.��:.;�,- que. tj'fe.�sem �'i�;.... E·:.-;Çt.:· c'",m

Ecguiíites; corpo de diriget:l,05 Cc indiviáuos de <a�;;'" ,,:,,' '.1':;" ;lu

titica n<lzisto SA, 55. O ,,_ " vido�a aos olh..:.:' ,,::

di", o procumcx, estoVQ C�':"";

Da. EUZA FERNANDES

MENINA MARINA
Completou ante ontem o seu pri

meiro aniversario natalicio a inte
ressante menina· Marina, filhinho do
distinto casal Bruno Germer-Alrun
Germer, pessaos grandemente esti
mados nesta cidade. Marina ofere
ceu as suas amiguinhas lauta mesa

de doces.
'

--------------=�---

ANIVERSARIO DE CASAMENTO

Comemoraram ontem a passagem
I da 65°. aniversario de feliz can

i sórcio li estimado casal Manoel Jo

,
sé de BQr�,,,, e Rosa Souza de Borba"

'; pais dos c'i�tintos e conceituados
i cidaC:50S ''''. Domingos Manoel de
'�or"r. 2 J: 301 M. de Borba, comer-

ciontes nesta praça.

:;VJ -::';.; :·,";:'.r �:::'7-'lt�� E -Y':1i::I'1:3.,. sc�-;

cl::- :-!vo t-:". ex- rt. ",:::""f,.!"!Cõ .� carin!1C':;O;:;

M , .
.....

, ...

.�.....-::.

,--._----- ----�

dia. As autoridades, contudo, espe-. aienau, quando no verdade, são pes

ram esclarecer' este ponto. 5005 de. poucas relccões de amizade
néstc cidade, pois: João Braun e

sua inulhér viviam uma vida, Isolo. '

da, longe 110 contacta e a conviven'
cio social.

N; R. - Segundo o tear da des

pacho acima, o casal de falsficodo�
-res era de destaque saciai em Blu-

L
o,

..� NA
J:�:� ':Aori:'::;l'"

N,JMê}:O, 744
lhetor: HONORA ro TOMELIN' C

W'il�'ilS "P 1 'o6u!waa - nO!'ilwnIS bro cie

inti-
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