
II

e r I
. .>.' I u

J

Diretor: HONORATO TOMEUN - "O'rgão dos Diários �dos)

Telefones: Díreçã:l e Gerencio, )O?\ .'-' ,.,;\,,:)0: - N0;;�DO 7":
ANO IV CMXA POSTAL, :08 I"

1�.-
STA. CATARINA _ BLUMENAU, Quinta-feira, 17 de. Outubro r1€

I
�--------------�--------

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

50 a

s

do I�e

Press
�

Londres, 16 IUnitedl - urgen-Il· l.�.te) - A "Exchangue Teleqroph"
anuncio de Nuremberg que nos

_

úl-

timos três dias Goel ing não quiz \ No ocasião ouvi um nazista que dri-pcrtite : "Hoje forom execute

sair da sélo, poro fazer exercidos. e:tava - send.o enforco.do, dando nu-, dos, na nossa presença, as senten

Pelo que deduz-se. (',oering escon- merosos gritos, possivelmente os çes de morte apr,'J'fodas lle!o T r�

dia o veneno na céla e assim agiu últimos pnlavres do condenado. Os bunal Militar Internacional de' N:J

temer que o célo fosse revista- gdtos duravam trinra segundos. E remberg, e� l- de Outubro de 1945,

e

gente) _ Foi revelado que G,wring que os guardas iam buscar os con- semberg, Kaltenbrumer, Hem Fran",

deixou três notas escritas Q lapis, denodos. A's 3,20 tudo estava ter- Keitel, Wilhelm Frick, Julius Strei

tendo a comissên aliada entrado na minado e I�S guardas começaram a

-

cher, Frih; Sanc!tel, A!fred Jodl e

posse das' mesmas imediatamente. apagar as luzes. Pouco depois mer- Arthur Seys Inquardt. Goering SUl

Acredita-se que uma das natas es- gulhova na escurldÕa, com exce- cidou-se às 22,45 horas do dia 15

'd'd h f
. cõo do interior do Pclccin da Jus- 'de outubro de 1946.. O ministro-

ta 1rigl o ao c .e e da prisão. -

I
,-

Nuremberg, 16. (United) _ O tlço, situado no prisão. presidente do Baviera, Wilhcin'

ministro-presidente da Baviera, dr. Nurcrr:óerg. J6 ,(U<lited). -:- E' O
I
Hoegner- e � pr.omotor. ger,,1 de' Nu

Hoeger, inquirido sobre cama o pp- seguinte o comunlcede oficiol .:l?

I
remb_erg, Friedrich Leisner, que as-

� I
-

beri
•.

d suicídio de Goering. e
_

do enfarca- sistiram em ccrcter oficial, cama

� �'lr:�'".g�. a� �S m"ec �n';'�s. :;ici�i:m�: �OC��i=;:a:m:n�::�::. vi: mento dos dez ex�lídiüéi nazistas
I
téstemunhas do povo alemão, viro""

U ii !$.i U se d � ii j slvelmente excitcdo; "05 na:zastas· dado a conhecer pele comissão que- o cadáver de Goeting".

- I ficarão cantissimas cue Gaering te-I- . .
_

! nh,,. evitado ,o castigo, Quanto ao ""';i_r, ."-:::::' ffjjjj;: "

I povo alemão? Que sei eu? - Não! "",
creio que isso lhe importe". I \Il f:',

Londres, 16 IUnited) - Noti-_ ,�-

cios de Nuremberg, para a "Exchcn-

depois foi restabelecida a calma. contra os- criminosos de guera c-

Nuremberg, 16 (Unircd) - Ilr- Finalmente cantei onze vezes e� baixo mencionados: 'Ribenírop, Rç;-

s peranças
nh

. . ,. . gue Tefegroph", dizem 'que a "ulti-
Southéimpton, 16 CUnitedl - O ,I gaçã,o sovretrcc, porque esta onere-

\
. " d f I

. .

I
ma cero os en arcados teve o se-

ga
Sr. Malotav declarou aos jornclis- 50 de pcrtícspcr pessoa mente na. .

A

bl".
d ONU

gumte cardo pIO: batatas, salada,

.

.

.

tas que o entrevistaram à bordo do ssem ela a ..., acrescenton-,
I' h

- It' I
.

II
_ l SQ �IC as, pao

- preto e C o.

"Queen Elizobeth". hoje, de parti- do: Em Nova Iorque estaremos em I N b· 1 lU'
. _

urem erg, 6 nited) - Esta
da paro Nova Iorque: "Cpmo sem- condições de completar o trabalho! .

'

dei d P -Ón I madrugada o representante da Um- -

pre, hoje obriga os mesmas espe- eixo o �m suspensa em aros.
ted Press testemunhou nquilo que Iranças de sempre", O sr. Molotov

. I�quendo •

pelo cNarrespa,ndente so-! provavelmente foi a execuçã� aqui ca U50Q' ttll1j', IJ· to
concedeu a entrevista minutos de- víetrco se Ia - a ,ova arque com r .

__,
.

M I
I dos criminosos de guerra nazistas.

pois de chegar aqui, procedente de nnntcs esperoncos, O sr. o otov ACRIOEO DESGARRADO DECEU N O CEuTRO DA c·APITAL FEDERAL
,. "e' "

.l,nsto,ado
no alto .fe uma casa de I�

Paris. Na entrevista Molotov� indi- rep ICOU: orno sempre.
, quatro andares, danificada pelos

cau ir o Nóva Iorque com a dele bcmbcrdeios, [ustcmente ao lado
. da muro da priséo. eu, com um

poderoso binoculo Je campanha, fo

calizei o execução As 10mpodas dor, quando maiis intenso era c

reluziam através da prisão e via movimento, desceu um gafanhoto,

o atividade que dificilmente pode- possivelmente desgarrado da nu

ria. toJlgonar um jornalista. lndubi- �
tavelmente era a marcha da· mor-

te de Goering e seus componhei-

Rio, 16 (Meridional! - Revelr vem que vem essolcndo atualmente

o "Diário da Noite" que em pleno o Brasil.

centro do cidade, no rua do Ouvi- Acrescento que a chegada do

Constituição
do Código.

Tributario

gafanhoto causou tumulto, ouvindo .

Se gritinhos assustados.
o acrideo foi morte> e levada

redoçãp da "Diário du Noite".

à

ros de crimes.

local provavel
A casa era a úni,.')
para a observação

Vl,Jto�·O
da cena, Que iniciou-se poucos mi- �PREn�DIDOS VOLUMES CON-

nutos depois das duas Itoras, hora TENDO APAREtHOS DE AL-
I

familía em Recife, ter inform(d�
local e terminou às 3.15. Fui o pri- TO CUSTO I sobre o remessa de vários volumas

meira a instalar-me no alto do co - despcchcdos na ferrovia e que des-

Rio, J6 (Meriidonall - Reunir- a reforma tributária, pois, as atuasi 50, a 75 jardas das forcas; ali che- Rio, 16 (Meridional) - foi di- tinovam-se à cidade de Br�ganç�'-
se-á omollhõ a Assodação Brosi- condições 1\0 aparelho arrecadador guei a meia noite e fiquei de es- vu1llado nesta capital a noticia de' Tomando pro�idencici, os autor;

ieira de Municípios, afim de ouvir

I
do país não permit€m a perfeita preito, noela venda d,.. extraardiná-

j
ter sid� descpberto um vultoso rou- dodes a prETenderam velume. coM_sc

fi exposição do sr. Afmiro Rebel,o aplicação do dispositivo constitu- rio. Cad" cinco minutos mais ou- bo praticado na base de - Pamami- tantes de aparelhos de alto crnitn,_

Costa Junior ,assistente do .Ministé- danai que conferiu maiores rendas men,'lS, podia-se ouv:r na colmo de rim. Agora, segunda informa-se, a utili:z:odos pelas r:orte�",mêrkanc!

rio do Fazenda, sobre o c;'lDstitui-
I
aos municípios. ,noite, o ruido surdo causadt:> pelr roubo foi dei:coherto em virtude d- na base '" cujo valor �;y!>-se: a. y'á�

ção cio C6d!9P Tributória, yisapdo l
abrir do armadilha do cadafalso. um das responsave;s, qUlI te", suo,

.

rios milbõe$ do crú:z:eirO'S,'
. ,

VISANDO A REFORMA TRIBUTA RIA NOS MUNICIPIOS -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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especial, segurado,

ji'<irc,,1 Servicc for Eurcpe -- São Paulo -- Ccxo Poste], N° .324J
��� 3:êfi�-;}, 68 -_ sala 6.

JOÃO GOMEB &: elA. Fone ress

melhores qualidades
para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eíetrolas - Toca-Discos H írtgeradores - Maquinas de
Co tura -- Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas -- Cofres

Fogões - Ma erial para rádio - Material eletriro em geral.
Vendas á vist e a ,me:" prazo, - V i s i tem a R A D I O L A R.

- fJ�flindo êsi:e

ôti.mo medicam ('H to

Dicestivo eficaz, o Vinho

I\,'ty Amargoso é indicado
TIm casos de dispepsia, fla
tulência, azia e 'Íf';;':'.Í, ma

l�s do estômago. T IA':.'"; �ia
riatneute, antes das rcieicocs,
um cálice do Vinho PDty
Amargoso, que

- além de
facilitar a digestão - cousti
tue excelente aperitivo. Co
mece a usâ-le hoje mesmo.

VlfVllu_)

,

�....__.._:.:5;l.

Brinquedos
o maior S O R TIM E N T O
Os mois F, I N, O S
Os' preços' 'roais :,�:".A�R A TOS
As moís<.lindas If O N. E C A S

Bolas de borracha - Gaitas de boca Enf:eítes' de arv&r�> de Natal
oferece á:

Casa Willy Sievert
"Ruo 15 de Novembro, 1526

A MELHOR FONTE PARA .R EV E NO EDO R ES

Para serviços de oficina, consul tem
executados por pessoal competente

Rua São Paulo, 20 - BLUME- NAU

Serviçosos nossos preços.

Drs_
NICOLAtT SEVERINO DE OLIVEIRA -

e

ALTA1VHRO s. DIAS
Advogados

Escritório; . R. Trajano 14 - 20 andar
Residencias: Jfua Alvaro Carvalho, 66 e 53

FLOUIANO'POLIS

CIA. NACIONAL Df SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

Sáde Social: Av. Almirante Barroso nro 81

Agente no Estado de Santa Catarina:

J O Ã O ? O R T O

Rua 15 de' Novembro, 1371

FOGO - TRANSPORH5 _._ ACIDENTES

Rrsponscbilidcde Civil Omníbu:

(T ronseuntes c Trcnsportcdoa)

-ft
�V

Compram-se qucesquer quani"l' k, dos. ofertQ� pelo telefone 1136

ç;;.!� Vende-se um engenho de cm;:,;

k'9 � ccompleto a instalar, marca alemã,
sem uso, pc ro o fabrico de 150

_,. lim ótimo '1'2m:édio para o estômago sacos em 10 h�ras de trobálho di&-
...

Oter�a5 t,n:udeu B-aj}tisto
Ruo G:orltl1i 11", Cmvdl1o, 1471,
1:utrih.

lio.
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Ulmer laffront

•

(GARRETl)

TAMBEM a Snra, poderá e5perar
tranquila le confiante o seu filhinho•.
Prepare o seu organismo agora, no

periodo da gestação, para um parto
feliz, usando Gravidina.

Comprovado p ela experiência, usa-

D��'RADO RES _:_", U
� �;'.-

OS ESTUDANTES DENuNCIARAM A'S AUTORIDADES OS' EXPLO-

CORRETOR Fortaleza, 14 (Meridional)
no sua· ccmpcnho

N. con;ro os exploradores do povo,
autOridades v6r.ios

'I
. . . , ; ,

, ... 1-

·Dr. Âyres Gonçalves
ADVOGADO

.' .:...... ,... :,
Rua ,15 de N(Jv�mbrG nO 415
2° andar. - Ba�a: 1

(Edi!í�w ••A Capital")

do há muitos anos, no Brasil inreirn,
Gravidiua assegura a gestlç�o normal
e a saúde do bebê.
De valor inestimavel r.imbern na [ase

do aleitamento, Gravidina é indicado,
pois, antes, durante e depois do pa; tu.

•

açougues que vendem come ver-
C I R U n G I Ã O D E N TIS T J,de a deZ cruzeiros por quilo, .isto SLUMENAU l(U,. ;�� da. Nov. 595e, tres cruzeiros a mais que a to'

bela.

.

Clinii)o e Pediatra do Hospital Santa Terezinho de Erechim,Grande do Sul, aviso o distinto população blumencuense que brevemente
abrira seu consultoria nésta cidade.

.

CLINiCÁ GERAL DE CRIANCAS E AnUI." os

IOÍ' ?agil1:is - 50 gravuras - Cr. $ 6.00
«9. çanlra reembolso �.osfa: �.

:UZ!t�Jl� QlJH';'!10AS H.KÂ.
SILEmAS S. Á.

.

c. Postal, 74 - JABOTI-
CABAL

.

."

SÃO PAT!L?
. Emprêsa Intermediaria de M.l� AraujoUMA GRANOE FONTE" .

. '.' ..: �. DE LUCROS -

(l\-lATRIZ EM FLORIANO'POLi:;)
. E� {} titq10 (lo interessante TITULOs DECtARATO'RIOs _ N:<\.TURALIZAÇÕE�<tolheto que se envia gratuí-,tamente as pessoas do Inte' Encarrega..se ie quaisquer assúntos jnnto ás re-.

.... ,dar e, -dos Estados que. de- Jartições públicas de Blumenau, F!9rÍanõpü}is, Rio de
seja.m ganhar mais dinheiro Janeiro São Páule e Porto Ã!êgre - Assístencia técnicasem"prejuizô'de cutras ocu- ESCRITO'RIO PARA O ,VALE DO' ITAJAI':pações, Escrever para REX
ST1Jt�Ó'

.

Caiga PaSoáJ;
:1616 � São Pauío ,

OPERAÇÕEf -. DOENÇAS DE SENHORA!;

Dr.' CAMI,\RA
'ESPECIALISTA

Cli!lico em geral - "Trctcmento pelas Ondas Uffra ..CurtatCONSULTÓRIO: Travéssc 4. de' fevereiro - Prédio Peiter
---.......OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS ---�

Auxil iar Escritóriode
'

.

. ' Precise de um. rapaz (14 a 16 anos) para serviços de escritorio.
Tratar na Soe. Geral de M adeíras Ltda. - Rua

Caixa Postal, 108
S. Paulo.

Rua 15 de Novembro 'nO 415 �' 2° andar � sala 1
(Alto. d'" Â C .apítal-' l -•. -'-"

.

BL U 1\1 E N �A U

,

PARA RADIOGRAFiA DENTARlAS E DIAG��OSES A DISPO
SIÇÃO OOS SNRS. MeÓ1COS r: OENT1STt.:.

C·�lQ�i ri' .p� "..i�l� en Q'W"\',,;> � • ",,,,,...,/1 ".,�) .

. '""", ",. , .•b '" .. �" _ �. "" il.�v.'

O F I C A LI Z A D O
Ri/li Comendador' ÀrQújo 176 � rene 1192 - Curitlbo

Diretor: - Dr. LUiZ At'>!13AL C/\LDmARI
Internato - Semi- Exterr.oro e Externoto

CURSOS - Primório, Pré-Ginasial _ Ginasial Cientifico - Exame. de
admissão- em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURI'JAS

Paro ambos os sexos Per,em prospectos

1 Guarda-Livros diplomado, podendo ser moço !li] moça ..

1 Auxilicr p. Escritório.
1 Auxiliar p. Expedição

Exige-se conhecimentos e pr 6t:ca de serviço.
Ofertas indicando referencias "Pan.

Caixa Postal,' 39 10INV�L�E

-��--..,....._:_:_�.. _"

!lf:�nl?' rr�go>�0�,"'�.'I':I..c:jP.91"�_ � A�� .. �_ .. ú:..��

ltemií11 gt�)1!!

.7F� .-""1':) i;;'
:."� � ��

.

(EX-FACULDADE DE CCM�f1CIO DO i'A;�P·:Á)
. FISCALIZADA PELO GOVERI'�O rED�R.�L

�ua' Comendodor Araújo no. 17( _- F'x'e
-

) 1',�2 _- Curitiba ..
Direror : Dr. LUIZ AN\!3A.L CALDH:/'J:I

iNTERNATO SEMI-E\(TEr:NATO e Jr�iFR�j\�O
CURSOS: Admissão '-'- GuorOQ-li/r0S -- Auxiliar 08 f.jministr .cõc

-'-. Datilografia e Esteno,rafio... .

Aulos DIURNAS E. NOTURNA.S, poro 'õmbos os sexos
".vldS ovulsos de D0ti!ogrofio e Esten-Jgrof;o

f'É;çtÍrr. p:e:p€,rtos ----
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o primeiro fruto da
. reconstrução democrática

�- QUE SE APROXiMA -�.

A V,D,N, DA' o PRIMEIRO PASSO NA CAMPANflÁ ElEITORAL si mesmo, por que não vai pleitear

empregos ou {ayores de qualquer

RI'O,' '16 (M�' ,. n 11 C {ar "ro" DI'55 q' b as escadas "'0 ordem, mas trabalhar pelo Brasil e
, eruno a � on •• -i.' e. ue so re ....

n:e nctrcrc 11','>5, foi realizcdo ontem' polado do governo confiante em pela democrac;ia,

o.
cesse 00.5 dir.

etores paroq.u.iais
do 1-

.

UDN no Distrito Federe], que deu

czsim o primeiro [lasso na compc-

11';0 eleitoral que aproxima-se.
Compareceram à cerimonio os

membros da ccmis-õo executiva no

cicno], o sr, Otavio Ma:19abeirg, re-
,Diret.')r: Hm�ORATO TOMElIN -'::"O'rgão dos Diários Associados} I

Telefones: Direcdo e Gerencíc, 1092 - Redação: - 1391 -----''''''-=---.,........:.....-----------------

ANO IV _ C-AIXA POSTAL,;:lO NU/vIERO 775
eco e demais partidos filiados à STA, CATARINA':__ BLUMENAU, .Quinto.feira, 17 de Outubro de 1946 IIl!DN, Aoós fa1arem vários orado

r�', discursou o sr, Otavió Man- DELEGACIA DO SERViÇO DO PÁ TRIMONiO DA UNIÃO EM SAN-
.

b
..

'

d' J
I TA CÀT ARINAno em" que, epors ce congratu- I

1'1;,-,e com (] VDN do Distrito Fe-
'

J !.' ]il COLETORIA FEDERAL DE 3) As propostas devem ser para Marlin M(]xvoH .,...... a pequena que representa o pecado ...
,,�m Feb brilhante prefa,eio elei-

I 1· BLUMÉNAU todos os obiétes da relação, seno Wiiliam Garçon - o popular galan que carrega o maior carga de felici-
I"�r('" que se levove a efeito, 10-, -.

",,,,,toll não ter conseguido a outo-
! do regeitadas os propostas poro ob- dode. - Lena Horne - A sensação "morena" da atualidade; num filme

I'C''''-'' desta car.itol, meu grado os
i Edital de concorrancin, publica. jétOll i�olodos, ! que encantará a todos, Musica, Romance, Piadas, Danças, tudo concen-

(',,(.c�ços dos ooOS;ÇÕ�5, Acresceu- para compra dos i,"nó, deixados pOl 4) No dia, horo e local indicado, trado num filme cujo objetivo 100% é satisfazer.

1'""1 '''''' a ll ....N . ,�' t • .

_ , falecimento de .Friedrich Cruenwold no presença da comisrdo .de concor' Acomp, Complemento ncc, e Paramount Jornal.
. '�'. ,o""e !l!hO,' nao e •. 'AGUARDEM" E '" '

l'-� s e '{,_'
.

_ .r ,
_

.

! rencle e dos interessedos, serão o· .: ncontro com o PerIgo, o filme de emoções trágicas,
; -o, fL-: !_ fm c nno peruero as espe- !

_

J II

r-"C{l5 de roo fiz:) r, em futu,o pró-'
De ordem do Sr, Chefe do. Ser- j

bertos as prepostas daqueles que 0- I O Retrato de Dorian Grei", uma pelicnlc para os que sobem apreciar

y;�o I) n"
. � -' . I vico do Potrimonio d.G União do Es-· presentarem no ato, o recibo de um otimo firme •

• ,.' 'j qro,,, a,,�,rocoo "0 PlllJ'II"
-

.

. .

. "

j'
--� � _

hclio' D' -,.." todo de Sont.a Catarina e ccnsocnte .
ccução de Cr$ 8,0,00. em moeda

cnr!c-a. �t;}OIS ce unrmor
-

r. .. D - �
cue o. primeiro fruto do recon-tru-' autorização do Direter do Parrimo-!, corrent� leIto no, Fo.nco do Brasil �reClt,Sa ''''!ie
•.

'

<!._ ..._.' B'"
. • "nio elo União. contida na processa' o.u (COIxa Eccnomice ) O recibo da

(-,_o e,:10CfGdCO no- rasa, inicicdc .

' -

_,. 2 pessoas adultos poro serviçon em of�ina mecônicc. ---- 3 rapazes para
n"l� '1DN f". C'.' . _ in. 175 '63J/, faca publico e comu-] cnuçco devera ser selad.o com, Cr$,
T- .�',f t..: _ 1 J OI -13 nova - onstttuicõn -

#
-

- -

-� -

t"NMC' " , "N-
.•

t
-', nico 005 interessados' que esta' 1,00 e Cr$ 0,80 da selo de Educccão.

�_ '*
__ €·n, ou. ;. 00 bus Q1' porem a' _

.I -

'3

'C��.' j'.' :. -." F J.' I p,,' I' Coletoria Federal rr ceberé no dia. As propostas apresentadas em in-
o ,,l'_._ 1 f'J. çGO euern • re�l1sambs '

; -

_

k'!nr ,,;s Esrad05, um po'r um; a
129 de Outubro de 1946 as ·15 horas

I Yolu�ra: fe�hados serao abertas pe�o
r

.

I'_.! � , .

ri. i-· I na sola desta Coletoria sito no Edi- I comsssco, lidas em voz alto e rubri-
;�,,:,a L"o ....e e I] - cr�

__
esn P_Ollt�CQ, tne- -

-

I -

l" _"

�' • .'1'
_ ..

'

.: ,. - ·1 Ficio do Prefeitura M"nichal á rua
cedes todas os fillhas e vrcs pelos

(·��n ..e o c m!:co �!1ra" a· mstcurccêo I _

r .' .

-

.

,1

.. ".5.
S

.

.,'.'; .9.1'f.".....
e

..

·

..

r!'

...o.s ....

e

..

'

.5.U.03...•
os

..

e-m_

.. j' .1.5 ".e.
n

... ovem.b. r.o.,. na. ei.dOd.
e

.·.d..f.....
e

•... 5,1...U-.'
membros da comissão e

interess.a.d.OS I
blébs, E�ta é C! fase atuo I da' nos� menau, propostas poro aqui:i.ç.'

. dos, presentes;, ! de

,s!> c"mpo!'b!l; sem a qll�l não ter- .

bens deixados por fa!edm�.:.•,

de �) No casa de empate ;no pr:ça I.
�e-!9. c.':'.·...n.du. i.<J.o .....

n
..

enl.....s.i.q.·.uef.· m.,e.5.m.') jFriedrich Gruenwald, de aCOJ.�9.'.,
..

com 11)015 elevado propostv. s.e. r.o.
cqn51de1-----:--------------------------

h forma. tIt! reterno do país ii ivv1da ."os cl�us�Jas r-:eguintes:
. <4,.

rad,o vencedor, a concorrente empa P R O C U p,. A S' E

','. '.' _

.' .. E'.'
'

-." .'. '.' 1) E'. óD!·éfO
..

·

.. d.e".ta.· c.on-..
·

..

rr
..

ell�.·A •..t.,a.do que,.n.o.. ato,., n.a pro p.os.t..o.. e....•.p.o.rlCC1'!"�cratlca.' -'l nos:-a mlssao ,,'ie-"
-

_

- :� _-, - �V;, .�- ---"---�--"-- -.---'.
-

� .. -,
-

.• -.:\.'

<." ..'. ... .... "'.1'
.

d .1 ..

Í'úbli�a ')s bens
..

dei
..xad.osp.orfo·l· escr.lto, prapuzer maior Ó1Ime.nto so EMPREGADA DOME.STICA. - P.oga.se hem, - A trator na Formada

trJ_ exsR'f"r-,- uO overno me�1 as ln is-
-

.,_

"
� _._ '.-

-
','

-

_.
- ,- , .

-

. ....; I lecimento de Friédrich Grúenwald I·
br.e a m�sma, No COSi) de nenhum ELLlNGER.

r�ris(1':'-m5 ftllra a
_'

segurança e ,0 11-,' -'
-

-

-

:
-; _. -..

-

.' d
-

-

.

,.
..., _.' , . I deferidos a União pOl sentenca da'

os concorrentes empçtodo deselar -------------'------------------
vre mamre.�t"cao dP.mocTottca do, '

.'" . ."

-
.

f i' d-
povo nas elcicões de 19 de ionei-

I Sr, Juiz, datada de 8 de Setembro a .. e� j!:UIT':FntO, pmce er-se-a ao

.,

� ,deo 1943, cujos obiétos, são os que
sorteIo entre eles ,

-----. 6) A concorrenc'la d'
E D j'T A L O E figuram na reloçiia afixada nesta 1'0 era ser o-

e O N V O C A ç Ã O Coletoria. n.ulada,
sem que caibo aos concor.!. .... . I rentes sob qualquer pretexto, di-

Soc'edade Coop�,(\tivo Agt:fco- Zl As proposta �deverõo ser apre
.

. reito a nenhuma indenização,Ia M'xto de Co:",!'uma dos 1,.0- sentados .em duas (2) vias. ern mão

vrnclores e C6adores de São ou· er.dereçados pelo cqrreio" em cor-

Jose, do M�ni;:;p;o de·. Rodeio respondendo registrada, e em en·

A<'l"nt,!,';b Gera! Extraordinária velopes lacrados, com a declaração
Sib �,,�,'i:.hdo� oS srs, assoda� "Proposta de· preços a concorrendo cados, e no caso de anulação o to-

Dos dr,. "S-c'dade . Coo!lerativa Mix'l do dia 29 de Outubro de 1946; sem Ta das,
t:o de '<:"l1surno rio� Lavradores e' zuros, emendas ou entrelinhas, .con

do Esquerdo Democrú-

Cri"clD"ls SÓ'! ksé". ele Rodeio, a tendo em algarismos e por extensa a

se .ô'.m:;-n... em Assembléia Geral importando oferedda, que não pode
Ei<tr�l.lrdi!1 ..Ha '1 se realizar, no dia rá ser inferior a (Cr6 8,682,00); se-
1 tio H""�"',bm <lo corrente ano, às 1 rão datadas e assinaDas e acompanha
9 h<,' c. "ntiga séde da mes·1 das de· requerimento de inscrição, di-

1');", ··;':�élp., priTO delib.erarem 11 rigido 00 Snr, Co

..

�ctor do la

'.
Coleto

scl;" ,':ctt' ordem do dia: rio Federal, que pre�jdirá esta con-

l! ,r,· .. ;. -�v e liquidação da I correndo, devendo contar a ·declara.

zr;�d"r'",;
; � da "quid�nte;

'n .;!e liauidoção;

-;ãa expressa de inteira submis:õo és

clausulos do edital e ('s· demais exi

-::encias do Código de Contabilidade

4) ;,. de intctesse geral. da Ur.iÍio. A primeira via da prapos·

[:,"1-" ..1, de outubro de J946. I tI] s<:>ró Sf'h..l., ('(Im C,9 1.00 nar folha

h",,' '�;m Stalf. !'residente. e mais Cr$ 0,80 de Educoç&o.

eidadãos brasileiros, natos ou na·

turali:zados, devendo o provo de na·

eionalização ser feita na bera da con

correnéÍa.

Qualquer pedido de informação, Trem Eletric,o
será atendido ,,') I('cd indõco&o deste Transf.ormador

edital ,

7) Depois da aprovação da con·

correneia serão restituidos os CDU

ções das concorrentes não dassifi-

8) Somente poderão concorrer 0$

la. Coletoria FcdE:rcl em EHume

nau, aos lO. de Otltt.hm de 194ô.

ALBINO ERZ!NGER

Escrivõo

Peio Comissão de cincorrf�da.

I
l
I
I

COlURA. caspa,
,

QUEDA DOS C�
BUOS E DEMAI$
AfH!Ç�U �

-;-

í��:�iljl

DOENÇAS DE SENHORAS CIRURGIA --- PARTOS

Angelo de CaetanoDr.
Atende provisoriamente na Farmácia Central - Dàs 9 ã� 11 e 14 às

17 horas. - FONE 1 O 2 9.

A NOITE - Rua São Paulo {entradq da Vila Naval

H O J E - QUINTA-FEIRA - às 8,15 - HOJE

MARLYN MAXWELL - WILLIAM GARGAN - LENA HORNE
"H E R A 'N ç A M A G I C A"

- em

serviços auxiliares,
IND!JSTRIA MECANICA DEEKE LTDA, -i Rua Dr, Amadeu Luz, n, 17

MAQUINAS DE COSTURA

Aceito pedidas poro entrega dentro de duas sefanas. Máquinas
costura noyas. Preço, a visto, Cr$ 3.500,00,

Os interessados queiram' dirigir·se à Caix�' Postal, 209, SLUMENAU

ExpOrtadora de' Madeiras
Vale Itajaí S. A.

(EM LIQUIDAÇÃO)
Pelo presente,. são convidados os srs. Acionistas para uma As·

sc:Frltllia 0:ral,� o realizar·se aos 23 dias do mês em curso às nove

horas, na séde da Sociedade, à rua Carlos Gomes s,n., nesta cidade,
afim de tratar da seguinte ardem <\0 dia:

Apresentação do Inventário e balanço.
Outros assuntos de interes�e social.

. Rio do Sul, 7 de Outubro de 1946.

GUILHERME GEMBALLA, Liquidatário.

VENDE- s E

Maerklin completo, - 3 vagões ilull'linadail, Esteçõa
para 220 volts. - A tratar nesta redação _

•

....

--
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