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',_!lATISADOS NOVOS A,PARELHOS EM SÃO" PAULO
"

.

TERRA, EM roços
Siíõ Paulo, i4 (Meridional) Lõ"ern", "Ccrlos Guimarães", ,PreEm grande solenidade, estando pre- feito Firmino Pinto"' e "'eat_' de

. '�os� �,�, Calços, 14 '(MeridionaP sentes o sr. 'Salgado Filho, o Bri- Paixão Cearense".
_,; ,b"istrm.:-se, ontem, às 10(1[' gllde1!'1í Armando Arariboió e' ou- ,.... ..�' dos opa
'T.:-fllH"!<:!S,v ,.1m 'helOOi dé tE!I"d!, (j!:! fOOS _aridades, fóralf! � relhos, srs, Assis Chctecubrlond e

(b�c�' 'i'i'!::-'1) tmi1I1,-t�, Hom .. ��t�� �'ctb' "Julio' Prêstes",' "Cospe,' 56lgC!do filho.

OS COMUNISTAS OBTIVERAM·O TE,RCEIRO LU�R NAS K�';

MUNICIPA!S ·!+-LE�S_-.. -_-

Berlim, 14 (l!nited) Os

Úlfi-I
mo francesa: Os secicl-democrct«

mos dados. das eleições muni�!�ais. _acompo,!horam. de perto os vencf
alemã, demonstram que os cristãos

I
dores do pleito, enquanto os comu

democrctes obtiY21'Om retumbante I
Ricas obtiverem .aper:a� Il terceir

vitórla tanto na zona britcnico, co�-,}..!gor.
,--------------------�

pré·fi� �::�mr�<;a!lj. mas ,'nermura
i�Q. :."'j;!:.:":!�:.�

Intetor: HONORAT(
Telcfcnesr Direçõ.
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l'ELA, m ,'riMA. ,VEZ

Oa �",'" �1S.,�.;ll' '.�
3 �ws., JS ,o.

daf'i�$ .c
"'il� iJ,HCane
'�Hlbert9 fi'

.;�ited) _: Os Minis·
das

-

"Big Fcu�"
. :,-sta' tórde . 110

•

�
ultimn. reunião, &4: Ccn

da Raz.

O DEPUTADO UDN!5T,' rODE EMITIR
_ PESSOAIS

AS . SUAS ' OPI'·l'
.

.·

-,05
DELEi3ACIA ' DO . SERViÇO '

e�tu�antes pernambucanos, reuni-
:j

dos na seu segundo Congresso,.,�e-1
cidircm, unanime!11ente,. fazer uma" la . COLETORIA FEDERAL Dj: 3)' As propostas' devem se rperodeclaração contra as afirmações sur- j BLUMENAU , tod(l3·.-os 'objé!-as da reloção, "sen-gidas. na· imprenso,. de .que. o-snr. �

.'

"'.". 1 .d(L,regeitado�·crs-'propbsto.·para 'ob-
Gilberto Freire foro abandona�o �Jle- � : Edital . d�. concorrenda. Pllblica� ·'iétos,C' lSoIé!dos.

; (o .c1a�se. que .eleqeu-o.. Assim. a- ,poro compra' dos b"n� delxados:'j)qf .-i ,4l;-"No':diai.horcr é loécl iíidicÍldo,
, provaram. a .seguinte moção: .Dcs . falecimento .de: Friedrich--:-.Gruerw!ol' no presença' da' camissão'''Clé coneor

;. estudantes. de Pernambuco ; jom(lis t ,".' '.

"

.'I'El!leia- e-' dos' interessados, 'serão aipartiu, .de
c qualquer .' orgão. oficia" _ De ordem ,do' Sr .rClrefe· dos§.er- berres -os-propcstns: daqueles que a

da classe, protesto contra atitu�e viço, do' Pctrlmonh» dG','Uniãol�ll':; Es- presentçrem ,.

no 'ato, " o 'recibo
.

de�do deputado .Gilberto - Fre.ire. "Re- todo -de Santa'·C-atrina. e consocm.te ·catfção· de -Cr$
-

870,00 . em moédo
solvem mais. declararem. deixar "o autorização' do-Díreter 'do' Potri�-l co�nt� "f_eito" no � Part:o Ido: Brasil.- snr. Gilberto Freire à vontade, PIl- nio : da 'União, _ contida. no _ .processe � ou tCaiXa Econcmicnl . O 'recibo do

.

ra emitir os suas opiniões pessoais". n. '--175'631/,' fQço_pu�liço."e�c9fflu- �Call!;ãa '�eve'rá �er �élédo�com-Cr! .

r Foi .aprovada. tombem pelos .. estu- nico "DOS' interessados, ,-que .-esta l,OO-e-:Cr$"0',80 de selo de Educaçao.
:dantes pernambucanos uma moÇqo' Coletoria - Federal, ' rH.cberá .• na ,l'dia 'As - propostos - epresentcdcs em' in
,contra o. c��gada . do sr., A9alllellon 29 -de-Ourubro -de -'1946. os' i5' hcres -volucres" fecehdos serão abertos pelo-v

�",..u,Magalhães, dando-o como . respon- no sala 'desta -Coletoria, 'Sito �Edi- -cemissfío.tIldcs-ern voz a,lta e rubri-
'sove! pelo morte .do estudante ,Oe- tido -dc P,refeitura' Municipal, ·á· rua

rCddas. td�as -es � �ol�as
.

e., vias p�los Imócrito de Souza ·Filho e o _ Gpe��- 15 ,de .. novembro, .. na ,cidade 'de -Slu- �,
membros' da· comiSSo o

.

e

mteressados,'riG' Manuel ,Elias dos, Sa�to:;. . menau, ,proposta aquisição 'dos' bens I' presentes; . '!,deixados .por . falecimento' 'de 'Frie- J:'�) 'No '�oso 'de -empóte. '_no pr:ço
.drich 'Gruenwold, 'déa,,-ordG rcom "as

"móIs ,elevada -propost.J, sera con"de

clausulas seguintes: ,ra'do 'vence'dor; .0 'corTcorrente 'empa

,1). ·E' obiéto 'desta .concorrendo ·taâo -que, "nG 'ato; 'no 'proposta e por

pugliéa, .os . bens deixa-dos .por 'fa- rescrito, prapuzer meior 'aumento se:
Rio, l4 (Meridional) _ .Rip, ,74 Jeci�ento tle Friedrich -Gruenvóld, tle- 'bre '0 mesma. 'No 'coso de nenhu;r,

,<Meridional) _ Falando sobre _o
I
feridos o União, por senteça rlo'Snr,l'�o� ·-concorrentes empàtodo d:seio',� f h ! J' d d d' 8 d Se b ti fa,.er 'J!!Ifl'lI'nto 'proceder-se-a ar·! praga "e 90 an otos que assóla .,0 UIZ" ato o e'" e' tem roo e

.' '.
'

,

I d' A' .. • I' 1943 .

b"t -
,

'

'f' ·sortelo entre eles .

.

su o pOlS, o .sr. nstldes .Oliv:ef- .

,cUJos o la os, SOl) -os -que Igu! . ",
.

�

I -

af' d .r I I o} A concorrencm podero ser ara chefe da ,Secçao de Fomento A.- ram .na re aça.o,' Ixa o ,nesta ·

.... 0

e-I '.
"

..

I F d f d P ,

d'
.

[t • ,nuJaaa, sem que COlha ao.3 concergrlco o e era. o erana, 1550:-- Orla.
" '

..

·rentes sób qualquer pretexto, di. Ja perdemos a .fase dG .combate

I
2) As propesta deveriío ser apre i ..'

. telto o ·nenhuma indenização,aes go,fanh,otos,· .. restando-nos, ogo- sentadas em dl!as (LI vias ,em miio \

�a: of,ocor as 9.eraçCes de .acrídeos, I
ou ender�ç�das p�!o cotreiG:em conr! 7) Depois do al)T(;vação eta con..15.0 e, o produto da des,ova, .que

I respondencla .reglstrada, e em -en-' correnda 'serão res'tituidos as cm'já começou. frizou que essa ameo-' velopes 'Iacrados, com 'o declaração I.cães dos concorrentes não classifi.•

d •

d f ! "P d
'

. I �

sa e trem�n. a, pDlS, co a . emec;l, TGPosta, e preços a concorrencm
I cndos, e no caso ãe anulação o to

desova" uma ��dia de tr�zentDs; do dia 29 de Outubro de 19:c'; sem ra �os.
,

.

ovos. Se permitirmos Ilue 'SSG 07 I zuras, emenda� ou entrehnhas, con I 8) Somente poderão concorrer r

con�eça - acrescentou - nodo R� �end.!t em ,algDrlsm�s e por e:tensD a

I cidadõos brasileiros, nato sou nCl
�era salvar as lavouras de S. Pau� II�port�ncla. �ferecl�D, que nao p�de- turalizados, devendo a prova de na-

I'Ç) e Minas". Disse que os gofa- ra ser Infenor q ((;r6 8.682,00), sll-l ciDnalirocão ser feito na hora da con
�hot05 já apodera.T(]Il):se de vário�

I
rãG dotadas e. assinaáas � ac�m_pan�a \ çorren&o". ImumClplOS, os maiS riCOS e produ� dos de requerimento de mscnçao, dl- Qualquer pedido de informação,Hvos do Paraná, onde extensas !a- I rigido ao Snr. Co'etor da lo, eoleto ser'; atendido no local indicado deste

. 'I.
F .I I 'd" tvouras de trigo, cent.elo, batatas � na e era., que presl Ira es a con- ç4itot •

1(Iil_�o, 'fiçar�m completamente des�! correncia, devend.a t�ntar- a �ec!ar�.trllidas.. fil1ali:z:ando frisou: �'S6, í ção expressa de. inteIra submrs:ao �s
<;llspomos dI;! -oitenta, !Qn?a-<;hama,s.j c1aus,ufas do _,,-dl.fof e as d'ema::;. ext
para o combate QG5, ocndeas; � • genelos .:ro Cod'go de Contabilllfade

�ratjc!lmel1te' nada pedemos fo.�,� I
da Uniã-o. A primeira via dó propes

�om tão ficikl:l!9S m�.ios de co_mba_;: l ta será selada

cO,m
Cr9 1,00"

.

�or: folha.
e. mQis Cr$ 8,80 do. �ducoç_ao ..

, Recife, -14 . (Meridionall

.'

,PERDIDA A FASE DO COMBA:r:E
A' ,PRAGA DE GAfANHOTQS

0'3'.

, aVlêlção civil

:·0

MUlTA ATENÇÃO:
1 _ Puru dcfi�llller .se Cl'ntl'a "l!ol !!r\l.;·�
'f'pdrl:11tt,jõ (lo

-

tu:-;seti. USt< U C(JUfl:H: de
-'AII':1lrüu XIJ"·iet.

.' - n COl.{II:1(· jJ.r Aic.:'Itr:in X:l\'h-r P Cf

'On!{"i) tTll>rfü�;!lj'lHI!�tl f"·-:i .. H'I1�!� ,'('li' 8

d ......::!:1l:1f,.'llc, 'h' Ct)g'IHIr- fll' _.\I{-.'I�:·:::;, i,r:r ..

(JuP (. (I úldco C'jt!H:IC h/itl! a h:I��l' de
-Q!ctltn1i1 {jIW trnu !t';nnu!:\ fili.�"lrl!lal

_s - .., efirfJciH \In (o::u:I(' dt· .'\ �!.·;I·r:lu
'.In 11'1' n���,llta, r.,ub, 11!l ;';ll�1 f.·lnlll:1,: �r!�
reuflt� n:l!i(1f"'(Jf, f'it.H!It'IlUIi' lnf>dH�jl1:t! .. ·

pj l·o.I, .....040'. ur.·j,.Hln ..... 'fCI. .. f" ... t��

fíJ·unl:-,;. Ilu� !H:!nli},·'4. t'ufl':!) ,; ... 1..

('iI'di" l" U lr{d�:,rn'l Of' tnlú.

hl l',n grH",iflo t'aj··jfjrau,t' (�tJ!11JJ,

"e hipufu:1fito tlr 1·:�t..i.'.I .

(';! Ih:il'l c·'I;:pe'"('["r�flt�·1'II ;'Or.1". o -;'0.0-

'JS"J!:!'1la p (l' �1"'·ar;Ú8.
én {iU1 ",rnn.di'" rJllrH8nt ... d� t,e-�.$8

C!Of"nu o ·n6uiur��(1.
... _ () lc�itl:uo Cn�r.tlc

.

rir :\ l(�:I�;'fLo
X8.vler sO fo \'l'IHHdll, rwr':;'Il:Í(!. t�!1j f:t.r
mflelJw p drtJgllrin.s, J.'nrq,!I.'" ._ li:-jl: ..e

ef;qu�çh - t r.i!lllj'idin €' COI':I,I t;L. n.l.O

pude- sor vendido em �utr\.'!5 i\..!:;:H\��""

I
la, Coletoria F(;deraf em Blume

'

(tau, <lOS 10 de Outubro de 1946.!

ALBINO ERZINGER 'I .

.

..

;; . ../. IEScrivão:
�nn�orrenc.I!l."UI/a (f11.fflÍJe� 1õ$$'e� q KOSj77«ifOS,Pela Comissão de � - ,-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OURIVESARIA
ILLERDltlG
Rua 15 de Novembro, 1.340

APRENDIZ

Uimer Laffront
CORRETOR

Rua Maranhão N. 2
liquida á preços reduzidíssimos o seu estoque de artefatos de

couro. Accbo de receber novo sortimento de relogios para senhoras e

cc<u!;\eiros. Tem sempre novidades em objétos paro presentes em ouro,
p"cta, etc ...

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina própria
Dr. Avres Gontalves

ADVOGADO

Ernprêsa Intermediaria de M. L Araujo Rua 15 de Novembro nO 415
20 andar - Sala 1

(Edifício "A Capital"),

(MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)
rnTULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇÕE�

Encarrega-se ie qua.squer assúntos junto ás re

paüições públicas de Blumenau, Fl9nanópdis, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alégre - Assísteneia técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':

.

Rua 15 de Novem hro n? 415 _ 20 andar � sala 1
-

I Altos tI'"A C apital ' ) -- B L U j}I E N A II

Procura-se de 14 a 16 anos pa

ra trabalhar em escritorio .

COMERCIO E INDUSTRIA GER

MANO STE!N S. A.

Rua 15 de Novembro N. 41

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

•

li';'EGURE tambern a era. uma materni
lLde tel.z, 'com saude e um filhinho
L, ce e i obusto, Aproveite a experiencia
Oe" ln ih.l]"-!� de mães e prepare-se para
o p.l! to LLz de um bebê sadio e lin
do, u-o n do Grrvidin,r. I{emedio consa

f: ade �d" cxper i.incia para o período
li g:: [;lçaO, G;-,!\·idlll1. é, tarr.bern, de
valo- in�:""� imave] na f��e do aleit imen
ti) cn o. � O:'h:O, i.idic.ido antes, du
f. nre " Jq;OJS do parto.

RI_,·_' lic,dl/" c/e 1'1> ��'7j t:f'_lquiz;15 e de rl.:1.boração cien
fi t �'; 1;:" o I Tn.;J5:m .. :: L iboratorsos, (jravidin.:J é um
't.:;d.._-, ri '(_. ··:r�u,Ir/: /,.1T.1 um.: gest�·c]:) norma] e o

{'•• !l. i, i· d, ',,,., b.lé [arte e boni','. Cuide de si
e li'; )C# i.b .. nbo - r.gorJ - com Grâ.'Z:idina.

•
llCAU

Domingo 15 de Outubro de 1946

A nação portugueza
ao ladode seugoverno
O QUE DECLAROU O EMBAIX��� Rp��SSO SOBRE A REVOLUÇÃO NO

�
RIO, II (Meridiollal) - Ouvi- tombem elementos subversios que

do por um vespertino a proposito da rem perturbar a ordem, ccrescen

revolução que teria estourada hoje tando: "Mas passo adiantar .que
a nação portugueza estará ao Iodo

em Portugal, declarou o embaixador do seu governo em qualquer emergen
partuguez no Brasif Que no seu país cio".

Emigrantes para San
ta Catarina

ESCOLHIDO O VALE DE RATONE S PARA A FIXAÇÃO DAS FAMI
LIAS

FLORIANOPOLlS, 17 (A Nação) . Catarina, o local poro fixarem-se
- Esteve nesta capital o major Pe-

.

imediatamente trinta familias halan

ter van Scherlemberg, oficial do e-
I
dezas afeitas aos trabalhos agro

!
xercito holcndez, que veiu escolher pecuorio.
no vale de. Raton�s ,ilha de Santa I

COLUMBI
cu. NACIONAL DE SEGUROS DE VIM E RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almirante Barroso nr? 81

Agente no Estado de Santo Catarina:
RIO

J O Ã O P O R T O

Ruo 15 de Novembro, 1371

FOGO - TRANSPORTES - ACIDENTES

Responsabilidade Civil Omnibus

(Transeuntes e Transportadas)

Escola Tecnica .de Cgt�melrCíO
Remingtoo' do ;Paraná

(EX-FACULDADE DE eOMÉRCIO DO I'ARANÁl
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED:RAL

/{ua Comendador Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitiba ••
Diretor: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERAR\

INTERNATO SEMI-EXTERt'>lATO e INTFRNATO
CURSOS: Admissão -- GuordG-Livros -- Auxiliar de Administroc;ão

-- Datilografia e Estensçrcfío
Aulas DIURNAS E NOTURNAS, poraambos 0< sexos

Aulas avulsos de Datilografia e Esteno
Peçam prospectos ---

Dr. .Gebhardt
(dos Faculdades de' Viena, Austria e Rio de Jcneir»)

Cirurgião-chefe do Hospital Santa Catarina
Alta cirurgia, operação' do bccio, estornago, vias biliares, utáro,

etc. - Neurocirurgia. Moléstias de senhoras. Cirurqic-plcsticu-
cO�Y"-"""U� ..

Consultas no Hospital: das 9 as 11 e dos 15 os 17 horas .

BlUMEN.M.L -" "Hospital Santa Catarina" --

D?il,l. �:.,t usto Br�t, I
Clinioo e P",rii,,':c do Hospital Santa Terezlnhc de Erechim, Rio

Grande do Sul, ovisn ::
."' .. Ljnta população blumencuense Que brevemente

abrirá seu consultoria ná .tu cidade.
CLlNK." " DE CRIANCAS E ADU!..10S

,

i
I,

'. :F\GIÃO-DENTISTA

.os X
E5pecir:l�'�:-:C2

r� no E � u;qta?

"ins .-!entárias pma qualquer exame médico
---- Telefone 120 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brinquedos
EDITAL

Perante uma .Gssistenda record Conforme Iloticiamos, realizou-se
'!ln Santo Catarina, C'3tar;"c ;:'C dia 13 do corrente, no campo da
paranaen:;es exibiram don:inolo ,. Ponte do Sa!ta o esperado encontro
estadia da F. C. D. os seus 'ma;o- de futebol entre E. C. Bandcironle .'

res velares do "ossocicton", consti- e C. R. Flamengo, na primeira-per -

tuindo conjuntos combativos, cgindo tido pêlo decisõo da posse do titu
em perfeita harmOI'ici. fé. de camfe" � d{J Ses�mda O;,i;ão'

Os locais que lia primeira fcse da l. B. D.
do jogo conseguiram vazar poo 2 A cssistencie 'que foi pequeno SGiI

vezes o orca 'guarnecido por Cc- be aplaudir os
'

jogadores em IUI'o
jú, enquanto Que a cidadela sob a em toda o transcurso do erel'n. que
guarda de dclfinho permaneceu in- foi dos bastante movimentadas.
violavel, no segundo tempo l1iio �"-'I Depois do tempo regulamentar ..

berom garantir a vitorie que se pro I) "plecerd" cssinelevo o "scorre"
.----------------- nunciava, permitindo que o ataque de 2 o 2 favoravel 00 Flemenqo',

pcronaense burilasse por duas ve- preliminar entre os segundas quo
res a vigilancia do nosso arqueiro. dros, terminou com o emllote de.3

Foro mentores dos ten_tos, .no pri- a .3.
meiro tempo Teixcirinho, para os Nõo fosse urna i1esinteligencia hc-
iatorinenses e Jokson e Mertim pa yida entre os jlXladore:; Sib,,; h.

A sua saude nõo pode estar sU-, re os pcroncenses. Bandeirante e Zo;i do F!amengo, 9

jeito a surpresos ! ! No primeiro tempo os cctcrinen que levou a arbitro a expulsor. cm-
A alimentação descuidada é um 5€5 jogaram melhor do Que os seus. bos, a partido teria sido ctimo no

perigo iminente. O senhor e o res-
. cdverscrios o que não aconteceu tocante a disciplino.

ponsevel pelo bem �sttlr de suo fc- • nas quarenta e cinco minutos finais Apitou a principal a Juiz ccndide
mllia. Precnvenhu-se e aos seus to- � quando 05· pcrnncenses reagindo 'com li! a .preliminar foi dirigida pelo. 'ar
mondo COMPLEXAL ás refeições." mois precisão, igualaram a conta- bitro Schmidt, ambos agiram a eco

COMPLEXAL é uma combinação fe-l gemo tent.o.
liz de vitaminas e 50;3 minerais que

,.
Aos representante sde f. C. D.'

completa a alime!ttoçõc' dia ria, .,vt. resto agora levevr de vencido os ai!
.

Com. mais e:tavitoria os rubrer
tando o enfraquecimento do ersc- versnrios de domingo, em Curitiba, negro que conservam-se invictos nes

Peçorn prospectos nismo. no proximo dia 204 do corrente, 0_ te certame, são os favcdtos á p�<;
-----------------------��-��------------- fim � ��rem v���r o oo�o ��ili��rom�õ�� L.,B.

�:;;-..:.c::;..:;;c, ..• ' .....•.�.,..._.,_'""' ..�::.I.,==!õ."".""�'''''"'''''"='''''''''''.'''_'''''''''''''.''''.==....''''''''.....'''''''._'''''''::mli&....."'...iEl'"..."""''fl_ futebol. D. de 1946.

A

o maior 5 O R TIM E N T O
Os mais F I N O 5
Os' preços mais B A R A TOS

As mais lindas 8 O N E C A S
Bolas de borracho - Gaitas' de becGl • Enfeites de arvore ele N>ctal
oferece á:

De ordem da sr. Prefeito, torno
publico que no mes de outubro se

arrecada nos tesourarias da séde e

intendencias distritais o imposto pre
diol urbano, referente a segunda
prestação do corrente execíco.
Os contribuintes, que não satisfi

zerem seus pagamentos dentro do
prazo acima, poderão ainda faze-los
nos meses de novembro e dezembro
acrescidos da muita de 10%. Ter

Casa illy' Sievert

PREVENIDO

minados os prazos ccimc mencione

dos, serão extraídas certidõe

para a devida cobrcnço executivo

Diretoria do Fazenda Municipal de
Blumencu, em 1. de outubro de

1946.

Rua J5 do Novembro, 1516
A MELHOR FONTE PARA ii. E V E N O E D Q R E 5

Drs.
NIOOLAt:f SJt.:VERINO DE OLIVEIRA

fi

AL'f'AMmO s. DIAS
Advogados

Escritório: R. Trajalto 14 - 29 andar
Reddencías-

.

Hua Alvatoo Carvalho, 66 e 53
FLORIANO·P OLIS

Alfredo Koestner
Oiretor.

U M H O M E M

C }" ..

O (:'.2g10
OFICIALIZADO

Rua Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr.' LUIZ ANIBAL CALDEP.AR!
Internato - Semi-Externato e Extemeee

Primário, Pré-Ginosial - Ginasial Cientifice
cdmissão em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

'Darthenon

cu�sos Exame de-

Paro ambos os sexos

��it&V' A E SUAV1SA AS HORAS
Estuêando

juntes as espgc:fkaçõ�s do
hospital, arquiteto e engenheiro-ai trio
cisto traçaram planos poro «s ínstolo
ções Assim nasce "uma v"rdadeira c.na
de saúde. A!i, tudo é higiênico, o.roan-
fe, eficiente. Por tôda porte trocolho
a eletricicada. Silenciam e rápldc, es

teriliz.j, ilumina, refriger:J, fa� funcionar
aparelhes de rcíos-X, diatermia, tera
pêutica pela luz, ar condicionado, co

municações internas; sinalização e e13-
vad�resi obravío e torna mc.s supor+á
veis. as horas de sofrimento. Poro cue
tudo Iurciona corretomen'e, sem perigo
<:la in!errupção, as complexidades ao

insta'ação adec;u:::Jda precisam 5 sr pre
stas e resolvidos com antecípa�ão_

Exponhc seus desei:>s e r.ace··sida
des a um tãc' ic : de c enfoon :;0:
cada ccso é um pr blGmo e oecí
fico qU9 f:x'g9 scluc ão cor r to.
Não hesite em cansulr0r.a G �n.":-ol
Elec+rlc - será um praz"r pc der
auxil o-lo.

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

llúf4

E
NÃO SOUBERAM GARANTIR A VI- LUTA DE UiJi;i:E5 O FLAMENGO

TORIA 2 o' O NO PRiM:i:I'..O· E' O MAIS CRWENCIAUO PA
TMPO PARA TERMINAR A RA A ;(_):':'E uo TITULO DE
pARTIDA POR 2. a Z CAMPEÃO DE 46

Telefone ur/o -- 'CaiXa Postal, 15

Oferecemos:

ARAME FARPA.DO

CANOS GALVANIZADO: ES
CIMENTO BELGA

--�-'------------,--------_ ..

Serviço:Paro serviços de oficina, consu! tem os nossos preços.
executados por pessoal competente

.

Rua São Paulo, 20 - BLUME· NAU
----------�----------------

Precise-se de umt c] com Ilações de conrcbilidcdc

I
datilografo (a I .

-. Ordc"_odo c-s �GO-SOO,OO. o, condidotzs

presentar-se a rua Soa Paulo, "o - BI!l!i"E:n:.m.

e que !!�;ri
queiram G·

Comprem-se quccsquer qucntidn eles. ofertas pelo telefone 11%

Repese spero serviços ''11\1 xiliarel
Industrie Mecallica Deeke Ltda.

Ruo dr. Amadeu Luz, n . 17.

DR. Z!
CIRur.G ÃO DENTISTt,

RUA 15 de Nov, 5:�"

PARA ilM)!OGilAfi,!l. C'f"lTA�IAS E DIAGt··IOSES A DiS!'O-
.

SIÇÁO DOS SNRS. MeDICOS t. .DENTiSTAS
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I I CONSTATOU-SE FORTlSSIMA AS STENÇÃO DE VOTOS

êlid "--:-:-1 T A L O E Paris, 14 <Unitedl - Dos 89 Buenos Aires, 14 Wnitedl .....; A
'"'

O,'" "I'
C O N V O C A ç Ã'O Departamentos metropolitanos- da impressão "aqui causada pelo resul-

.

França, salvo a Corsego, 58 ro- todo do plebiscito francês é que a

Sociedade Cocoe-ctívo Agríco- taram "sim", grande maioria, e 31 gránde percentagem 'de abStençges
Ia M;xta de Cor.sumo dos La- "não". O Ministério do Interior já mostra que a grande batalhá da

Diretor: HONORATO TOMELlN - "O'rgão dos Diórios Associados) I vradores e Criadores de São publicou a estatística dos 89 De- Constituição não esté, "de tod�,
Telefones: Direção e Gerencio, :092 - Redação: - "1391 I' José, do Município de Rodeio partamentos concentrais, com os terminada. Os. matutinos veem nis-

ANO IV CAIXA POSTAL, Terça-feiro, 15 de Outúbro de 1946 Assembléia Geral Extraordinária seguintes dados oficiais: inscritos, so ô sucesso da Intervenção do ge-
STA. CATAR!t':lA - 8lUMEr.lAU, 38 NUMERO 774..

I' São eonvldedos os s15. associa- 24.906.538 eleitores Comperaee- neral De Gaulle,

E N F E R M E I R A .dos da "Scciednde Cooperativo Mix- ram 17,129" 645, sendo computadQ "Paris, 14 Wnited) - Incluindo
BRILHANTE FEITO DO AIMORE' t

,

I
' ' 'ta de Consumo dos lavradores e: o total de 16.793.143 votos, assim. agora todos os Departamentos daPOR 25 a 22 DERROTOU O Enfermeira, com ongo prática em, _ '" '

.,.

DUQUE DE CAXIAS .

h" d' ,CrlOdor,es Soo Jose. de Rodeio, a .dístribuldos: "sim", 9.002.467, ou França Metropolitana, Argelio, Mar·, . diversos OSpltOIS e casas e sou- ". ..
.

No bairro da Gorca, na quadra.. id d d
se reunrrem em Assembléle Geral sejanf/ 53,6 por cento, Assim, foi rocas, Tunisia e Corsega, oonde�-

." d A' 'E C oe, no RIO e oul ras Cf a as, ese-;
E di ", I' d'

,

f I
'

•iluminoda o rrnore " . o re-
c C' I xtroor mono a se reo 1%,ar, no Ia cprevcde a novo ConstituiçãQ ela- penas" Q tam<apurar tres pequenas•

d bit d t [ jcndo voltar poro ...anta atarmo, '

presentuçdo e o a ao ces a es a

I 1 de Novembro do corrente eno às borada pela segunda Assembléia comunas, são os seguintes os te-
curemiccõo disputou qunrto-feire procura colocação em casa de soü- I

9 ,h
. 'd',' d

r

I" .'

"L· , ., oras, na antiga se e a mes- Constituinte, com a maioria de su todos do plebiscito: "sim" ......mais uma dos empolgantes par ..das! de QU também em consultôrio me- .
,

'

d llbem prosseuimengto (la Campeonato . ma, neste CIdade, para e I erarem mais dum milhão de rotos, .8.143.310;' "não", 8"084,067.
Oriunlado pelo Departamento Atleti I dICO�, • • _

d
sobre a �eguinte ardem do dia: Corsega, 14 (Unlted) _ SãQ QS Paris; 14 (United) - Martinica

co da L. B. D., tendo como cdver ' Ofêrtcs, com indiccçêo o esta,- J) Dissolução e liquidação da seguintes os resultados definitivos aprovou, por esmagadora maioria, li
sorio o possante conjunto do

E", belecimento,' condiçõe"s
do ernpre-

sociedade; do plebiscito constitucional na Cor- nove Constituição,
'

São' os seguin-e Duque de Coxias. (Ia e honorário iniciei, pede-se di-
2) Nomeação do liquidante; sega, até agorCl não computados: tes os resultados gerais provisó-

. O jogo, que teve um transcorrer rigir sob R. 5., II l?educão deste
bastcnte movimentado, terminou com,. I

' 3) A. fórma de liauidação; "som". 34.093; "nã.,", 37.416. rios: "sim", 24.313"; "não", 5.679.
----:__ Joma,

41 Assuntos de interesse geral. EstavClm inscritos 158.466 elei- Estavam inscritos 119.482, eompc-
MENINA DORIS KONRADT Rodeio, 14 de outubro de 1946. tores, constatando, se fortíssima j recerom 30.206 e foram'compllta-

(,,"'ploto hoje o seu :étimo cni- (ass) Joaquim Stolf. Presidente. 'abstenção. dos 29,992,

vcrsério natnlicio a inteligente e

-"_._"--,--- "-------------

interessante menino D...oris Konrcdt,
'e:d'rernosa filhinha do nosso dis

tinto amigo e anunciante deste

i0-n�i::dJ sr. Max Konrcdt, conceituo

dr industrial nesta praça e de sua

€xmo. esposa da. Rll!h Ãonradt.
Por e:5;! motivo, a galante do

ris ofercceré, hoje, às suas inúme

rJS amiguinhas uma festinha ínti

na em sua residência.

OOENÇAS DE SENHORRS - C RURGIA PARTOS
NUNC� EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
1 NF L AM AÇ O E S,
COCEIRAS,
,F R J E I R A Sr

�E=S=PI=i\=lH=A=,::::::S'i==ET=C=,':::!/ fi

.

t

Dr. de Caetano ------------�-------�------------------------_.,_-------------------------

atende provisoriomenre na FClrmóc ia Central - Dàs 9 às 11 e ,J4
,C5 J7. - FOlie 1029_
A NOITE - RUCl saQ Paulo (ent reda da Vila Naval

Ofertes ipora Amadeu Baptiste
Rua Carlos de Carvalho, 1472, -
Curitiba,

Adquira

Vende-se um engenho de arroz

ccompleto a instalar, marca alemã,
S2m uso, para c ícbrico de 150
,3C05 em 10 h::m; d,� trabalho díá- que nutre!

Combata o enfraquecimento orgânico e a falta de ânimo,
usando Nutri!. Jj:xcelente fortificante feito U nl ótimos
elcmentos revigorarrtes do organismo, Nutr il { "m enér-
gico restnura 'ar das forças, tanto de adul":c' 'mo de
crianças, Principalmente nas convetescenccs, \\ ln
Nutril é de grande eficácia.

I'

,
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