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ad sg contra
�;m correspondente, não escondem' correspondente-c�mentoristo Stefton trem odmirnç50 e. alegria na clme. oír.i.::o crime foi, fracassar nos seus

sues simpctics por alguns dos en- Dalner, do "Daili' Express", ou a 0-
I

alemã, aterrada ante a tremendo objetivos, para mostrar-lhes e con

fcrcedos, se não por todos", E 0- 'titude de Frick que cuspiu aos pés: humilhação nacional em que vive. vence-los que esses homens foram

crescento: "Tomai' por exemplo 0,5 'dos espectadores aliados, ao subir' Como impedir-lhes de pensar em ios autores 00 malar crime conheci-

últimas palavras de Keirel, diz ·0 ao, ccdcfclro, Essas atitudes encon-
I

justiça dos que s(ia herois, c�jo (do na história

aD'CO na olsa do Algodão de ;ifltv'a",y,:,/,,'�i'k�w ".' . ,�J}.tJ,;""
,

rembr.:r:;� ��Fj'.:, ·�St.:;5 es aspect.,os do
d!Qr;l�;·. :�'�;�s-m f]B:';-;;';ilr�:>':.irlo na prisão
de Nurembz"9 e pi!;clpalmente os'
detalhes do ê1õ:ôdiD de Goering,'

São Paulo, 17 (Meridional) tar permitido a termo na Bolsa do depressão do dia anterior, fechou" e dos americanos, quI' ultrapassa o'

O mercado do algodão em Nova Algodão daquela graça. No nosso
'

com, a queda de quatro cruzeiros casa dos ,60 cruzeiros. O disponi-
que prendem toda "atenção da 'I'

'

'

.

imprensa matutina ele Londres, nas
I"rque registrou as baixas mais 0- câmbio essa baixa representa doze I em 66 cruzeiros e 90: centavos par: vel, entretanto, caiu apenas em 3

sues edi
-

s d h' E
'

, centuadas dos últimos tempos: de c,ruzeiros par arroba de 15, quilos. I
arroba; embora existindo sellsivel! cruzeiros por orrobc, sendó fechado

çoe e o,e" �sas ques- i _
' 'I,'

,
,

tôes foram levantados por corres-II:'O.�té 200 ponto� �or libra, o que Como consequencia, Q termo

pa;�
,

difer�nça entre- o� nOSSOS preços em posição colmo.
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Nuremberg do reação do povo ger- t ) _

_ ...

:e:iC:u::r::�:'��me;:c�çe�:s eva��I·,
'

da ela r� e fo n'
j}

nagloriaram-se secretamente ,ou mes- Diretor: HONORATO TOMELIN - "O'rgão dos Diários lA3�91) I I ,.' • �;.� j ,

"

ali ..
me abertamente do último golpe Telefones: Diteçã:l e Gerencio, 1092 - Redação: _

espetacular de Goering centre os Â.I'tIO IV CAIXA POSTAL, 38 NUMERO 776

aliados. "Esses elemães. - esmreve STA. CATARINA _ BLUMENAU, Sexta-feira, 18 do Outubro de' 1,946

anifesto ao povo de S. Paulo
São Paulo, 17 (Meridional)

Apuramos que o sr. Getulio Vargas
enviou um manifesto ao povo de
sãh Poufo, traçando a ,orientação
que deverá ser seguida no atua

memento político. Nos bastidores
do PTB falou-se que isso represen

tava a intervenção certa da snr ,

Getulio Vargas no politica bandei.
rante, o que poderia pzovoccr rea

çãó dentro mesmo da propria mes

sa, que ainda nutre pelo sr. Getulio

Vargas certas preferencias, quer

el(t' virtude da propaganda de quin
ze' anos de ditadura, quer por C5r.

ta? leis sociais.

O, SR. SALGADO FII_HO E' O
MAIS COTADO

A DIVIDA PUBLICA ITALIANA
ELEVA�SE A MAIS DE MIL
MILHÕES ElE LIRA

Afirma-se, no entando, que o , este motivo, com a missão de

proprio diretoria d,o PTB, reunido � vencer o presidente de, honra

várias vezes, julga0 melhor, evitar I PTB sobre a inoportunidade da

a interferência do snr. Getulio Var- ! tervenção, é que seguiu 'para
g05 na pclítice de São Paulo e par Borje a sr. Freta Moreira.

Vitoriosa
branca
Rio

a

greve
no

Quem, corno nós assistiu o pavo-l S<'!' cidacé- dispõe ,de um serviço te

rosa incendio irrompido na' noite de ; l?tQnico Rquem de corresponder Us

quarta-feira transa ta, no garage da
; e)(:gencias' de uma organiz,açâQ .,
I '

firmo Rodolpho Konder" cujo sinis- condigna com o ritmo de pr.Gg,res·
'

tro teve proporções alarmantes, da- 50 atual. Ainda ontem recebemos

da a rapida voragem das chamas um apelo de pessoas re�identes:' no

que, em .pcucos minutos, destruirom suburbio de Itcupava Seco, poro,
totalmente aquela dependencia, po- , que fosscm?s interpretes, do, seu

dará' fazer um juizo precipitada 5O- i
descontentcmento 'contra ':

a dire-

ção da C'lmpanhi;l Telefónica ,em.

virtude de encontrarem, dificuldades

conl

d,o
in (

bre a negligencia ne serviço
socorro prestado pelos corpos

São, bombeiros das firmas Hering e Em-
em

..

estabelecer contacto, telefonico
Porém,

cem o centro urbano, Esse feto,
conseguimos apurar fatos que, pe-: por si Só, ,constit'uc g�ave denun-
la sua .Brevidade, contribuiram pc- .: cic decontra, uma orgoniz,açãa "

".',.--
preza I ndustria I Garcia.

ra que o incêndio tomasse as pro-,

pcrções a que culmincrcm.. Ao que interesse pública, que vem causan

sabemos; de fonte fided'igno, os do sérios transtornos � entraves C

pedidos de Socorro feitos aos cor-, vida ,normal' da cidade. Em face cia
calamitosa situação. em quê estfio

em jogo 05" inferesses coletivos, c:rn

mamas Q atenção dos dirigentes, da
pos de bombeiras f.oram tardios, de
vido a deficiência no contacto te

lefonico com a firma sinistrada, Companhia TeleFonica Cétcrinense,
pois, somente meia hora cipós foi

estabelecida a ligação desejada. J6 poro, que Q problema seja encaro-"

do c.om a devida, ccnsidercçõo, 1",

vende-se em conto c foto dcquelo
empreza representar um' fotór pre.

ponderantti e de primordial impor�
tância poro o desenvolvimento e o

progresso da nossa cc;muna.

Rio, 17 (M�ridionall - A gré- srs, Hamilton
então, o prédio sinistrado fôra de.

NogueirÍl e Otdvlo y,')rado pelas chamas, que, por pou-

Camp�Dha pró-mODUlDento
Olavo BII�lC
de brasil'eira, Como gania ,do arte tura e civilização de povo brasifei-'

da poesia, Olavo Bilac deil�n' roo
','

.

versos de "Via Laclea", o ,poema

qUe traduz toda, o vibração 'da al

ma sentimental do grande vote pa-

Com o obietivo de angad(lf fu�-

pública italiana eleva-se a mais de to popular. Não tendo obtido o

mil milhões de liras e a circulação aviã,a qUe pleitearam ao snr. Bene

monetaria ultrapassa c 400 bifiões, dito Costa Neto, os estudantes es

anunciou, em disçurso' difundid;o tão distribuin�o os folhetos em au

pelo radio, a Ministro do Tesauro, tomoveis. Foram distribuidos até

Bretone, por ocasião da' última e-
I
ontem 350 mil folhetos alertando

missão do emprestimo nacional in- a população c.'lntra os exploradores.
terno.

,;; i ,,:.. iI
' Vcírios parlamentares. inclusive os

dos necess6rios' ,Q eririir
-

o m'onume!l
to, a comissão, organizadora

tricio. E agora a hómena!lem que tejas realizará no próximo
p povo blumenaueil$e tributará F <!lo corrente nas salões do

Olavo Bilac, pe�petuanda no brofl- Car�os Gomes, um festiyal
ze o SUa memória, sintetisll u ..' co-dansanfe�' constante ela aprese"'-

traços indeleveis do: sua cultura e preito ele reconhecimento e vene- fação de um magnificG i;�hów" '!T.o
da Isun inte!igencia,' consagrando- ,

\

.

palco e Um saraü" dcuisolite.
'

Poro

se nas (el'ras hrasileiras com,o uma ração a ,um vulto qUe soube h.on-:' eSSe festiVeit
lidima expressão da intele';:'ualida- ror e' dignificar os tradiçM .de cul� convite, que a9ra�êcémo�'
..

ve braricca promovida pelos estu-' Mangabeira, já pronunciaram-se co, nõo atingiram IJ porte superior

. .
'1 j dantes começou ontem a dar exce- simpilticamente em relação à gre- do estabelecimento industrial da

Rio, 17 (Mefldl�noJ) - O PT8, I'ent�s 'resultadf,lS. O povo compe- ve, prestigiando a campanha que, firmo Konder. Esse fato vem de-

segundo declarou a reportagem um netrou-se da finalidade da campa- terminará a 22 da corrente.
;
monstrár que, evidentemente, a nós

da,s seus membros, espera que 'Q nha, aderindo a ela, abstendO-Se de
pasta do Trabalho seja entregue a fazer compras. A' greve bronca,
uma pessoa designada pelo partido aderiu oficialmente a Casa do Es
ou que gose '<Ie suas simpatias, 0- I
d·' 'd

' • I tudante do Brasil. Tombem a se-
,anfo" o que o nome, de fato 10- "

• '.

d d I PTB
crefono do Pres,dencia, da Repu-

co o pe o , para a pasta, é o ,

d' S I .ti F'lh I
MICO, sr. Gabriel Mon,teiro da Sil-

o sr. a gaoo I o.
va, dedarou-se solidário com Q' ,

J'9
O" d" d'"

A componho pró-,monlimento' de
reve., s comon os estu antas r '�

t f d . Ofavo Eilac, a ser erioido numa das
eem-se es orça o por suprrr o ou-

-

X'II'IO neg d I M" t d J
praças de Blumenau, vem ene'Jn-

a o pe o IMS ro a us-
' . ,

: tiça, no sentido da melhor distri- trando franco e simpática acolhido

Roma, 17 (Unitedl _ A divida buição 'de folhetos de esclarecimen- no �"io da população b!ume:1auen

se, par se trator ele uma ini�iQtiva
patriótica: homenagear um das

maiores, vultos nacionais, que nas

páginas da nossa história deixou
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DELEGACIA 00 SfiUilÇO DO PA TRIMON10 DA UNIÃ� EM .sAN f
TA CAT ARINA I

1 a COLETOR!A FEDERAL DE
BlUMENAU

3) As propostas devem ser pare

todO$ os obiét� da relação, sen

do regeitadas as propostas para ob

jEtos isofados.,:;; EditaL de concorrencie publica.
jX;FJ corrioro dos [:·'n" deixodos pOl 4l No dia, hora e local indicado

íoleômen!õ. de Friedrich GriJenwald na presença da comis:ão de concor

rencia ii dos interessedos, serão o-

De ordem do -Sr. Chefe da Ser- berfas os propestus duqueles que 0-

v:ç'l .de Patrimonio da União dO. Es- presentarem no ato, o recibo de

todo de Santo Catarino e consoante co lição de Cr$ 870,00 em moedc

Glltori1;o�ão do Diret.r do Potrimo- corrente, feito no Panca do" Bras;
nio do ,Uniéio, contida no pracess. ')11 (Caixa Economicn). O recibo de

n , 1'75 631/, faço publico e eemu- caução deverá ser selcde com Cr$
rtlco . aos interessados, que esta 1,00 e Cr$O,80 de selo de, Educação
Coletoria Federal, rH.eberá no, d.is �s propostos apresentados em in'

29
.

de Outubro de .1946 05; '15 horas volueros" fechados serão abertos pele
1''1 5010 desta Coletoria, sito no- Edí- comissão, lidas em voz alta e rubrl

fido da Prefeitura Municipal, ti ruo cedes fadas as folhas e vias pelos
15 de novembro," no' 'cidade de 81u- membros do comissão e interessados

InCllau,. propostos para aquisição dos
�
.presentes;

_

bens
.
deixados por falecimento de 5) No caso. de empate na preço

Friedrich Gruenwald, de ocord� com
mais elevado" propostJ, será considc

"Os cláusulas seeuintes: "I rodo vencedor, o concorrente empe
.

H, E' objéto destá concorrenei. todo que, no ato, na proposto e por

rúhli=a, :05 bens deixados por fCl- escrito, propuzer maior aumento 50

I�cirnento de Friedrich Gruenwald,
bre o mesm,a. No coso de nenhum

c! t'e!
.

U
._

.,

d
. 'dos concorrentes empatado de,seja..

"e.. os a nrce, pai sentença o

.

Sr:- Juia, datada de 8 de Setembro fa�r ..
· ,urr,nto, proceder-sê�á. ao

sorteio entre eles' •
,-"

fiáurom no relação -afixada
Colet:lria.

h .. Coletoria Federal em Blumr

nau, . aos TO de Outubro d� 1946.

ALBINO ERZINGER
Escrivão

Pela 'Comissão de concorrencio.

fxpnrtad6r� de Madeiras
VaIe Itaiai S. A.

(EM LIQUIDAÇÃO)
feIo ,presente, 'sõo CORvld(ldos os S'5. Adonlst.QS poro uma As

_. :,.s,."'iif.U·'a·· �erol/. Q realizar-se cos ,23 dias do
,.

mês em curso às ROV.

e h()f"Gs, ,no séde do Sadedade" â rua Carlos �met 1."., nesta cida.,
�Mim ·de tratar da seguinte .ordem q,> dia:

,·Apres�lItaç-iio do inventário e balanço.
··Outros assuntos de·· i�teres:e social,

Rio ,dO�·SIlI, 7 de Outubro de 1946.

,�UJ"HE!ltME GtMBAt.lA, Liquidatário.

Pt"ecuro

GUARDA-NOTU NO
50 serve homem de idade madura e portador

se tredeDli:ta!s r:elativa. á rnpOlls.abiJidade dt) cárgo ..

ROdolpho Kander.

Mal aUm�Dtado
t_;0ni Q estomage )cheto !!

Porque não sabe comer

certe ! Adicione diariamen
'ás suas refeições COM
PLEXAL .

- complemento
aílmentar que fornece ao seu

oegan:smo as quantidades
exatas de vitaminas e sais
minerais que ele necessita.

TOME HOJE MESMO
COMPLEXAL

de ,1943, cujos objétos, são os que

nesta
6) A concorrendo poderá ser a-

I
nulqda, sem que ceibe. aos concor

.

rentes sob qualquer pretexto, di-2) .As" proposta sdeverão ser apre 't
.

h •

d
• _

sentadas em duas' (2) vias em mlio
rela o nen uma ln en,zaçao. Ofértas, com indicação do esta

.

�

d ii I' ..,..
.

bel«:cimento, condições do empre-ou en ereça os pe o correio em cor- 1) Depois do aprovação do eon- 90 ii honorário inicial, pede-se di 1 _ Tecnico em refrigeração, com prático no ramo.respondenciá registrada; e em en- correncia serão restituidas os cau
.

",.
..'.

," d
-'

d I li rigir sob R. B'I à Bed�ção deste 1 - Rádio-TecnicD, com pritico no ramo •
.

ve opes .

acra" 0$, com o ec aroç o
ções dO! co.ncorrentes ·na-o clo·ssl·f,·- djorllal 1 - Rapaz para balcão • serviços atemos, eve escrever 11"Proposta de preços a concorrendo cedes, ·.e. no caso de anulaç'ão o. t'o'.-

'

•

I'--'----- '--____ máquina, e ter clguns conhecimentos de serviço de. escritorio.do dia 29 de Outubro -de 1946; sem re •.
A P R E ",.' Exige-se referencias, _ O

..

fertas' de proprio punho á redação d;e$-.,%lIra5, emendas ou entrelinhas, con 8l.
..'

.

,., • I Z

pa-I.... :-- � _

Somente poderão concorrer os te jornal, sob: _ REFERENCIA .
.tendo, em algarismos e por exten,so o cidadãos brasileiros, n�tO!i ou na- "rocura-� de 14 a 16 onas.importoncia oferecida, que não pode- turalixodos, devendo a prova de na- ra trabalhar em escritorie.rã ser jnfe�iot: o (Cr6 8.682,00 I; se� cionalixação ser feito na hora da con
rão datadas. e assinadas e acompanha. corren.J.o'.

COMERCIO E INDUSTRIA GER-
. UI MANO STEIN S. A.dos de' requerimento 'de inscrição, di- Qualquer. pedido de informat'ão ..

'

.

"

. ". Rua 15 de Novembro N. 41rígido (10 Snr , Co!efor do Ia. Coleto será atendido no locclJndleede deste
fia Federal, que presidirá esta een- edital •

'correncio, d�vendo contar Q declcre

çõo expressa de ,inteira' submis:ão ás

clcusulcs do edital e, às demais exl-

'Fendos do Código de Contabilidade

da União. A primeira via da propos
ta será selada com Cr9 1,00 por folha
e "mais Cr$ 0,80 de Educoç60.

ENFERMEIRA
Enfermeira, com longo prática_ em

diversos hospitais e casas de saú
de, no Rio e outros cidades, dese
jando voltar poro Santa Catarina,
procura colocação em case de SOú
de ou também em consultório mé
dico.

---..

EDITAL DE

CONVOCAÇÃO
Sociedade Cooperativo Agríco
la Mixta de Consumo dos La
vradores e Criadores de São
José, do Município de Rodeio

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os srs. associa-

dos da "Sociedade Cooperativa Mix
ta de Consumo dos lavradores e

Criadores São José". de Rodeio, a'
se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a se realizar, no dia
1 de Novembro do corrente ano, às
9 horas, na antiga séde da mes

ma, nesta cidade, para deliberarem
sobre a �Ilsuinte ordem do dia:

1) Dissolução e liquidação da
5ociedade;

?) Nomeação do liquidqnte;
�) A f6rma de liauidação;
1.) Assuntos de interesse geral.
�odeio, F de outubro de 1946.

t
.

",,,sI J�aqll[m Storf.· Presidente.

2 pessoas adultas para serviço� em oEdna mecônlco. ...,...,;3 ,rapaus

1".T.
a

t......
. .... ,. ��<

�erviços aúxiliares. ft
HiDUSTRIA MECAN1CA DEEKE lTDÁ. -i Ruo Dr. AmcidclI L.w::� cI). 11: �•.� ··c··

MAQUINAS DE COSTURA

Aceito pedidos poro entreg_a
�

dentro de .dUas sefallo_s. Móquin'"
co,tf1ra novas. Preço, a, vista, Ô$ 3.500,00.
rOs ,interessados·que!rom· dirigir-se· à . Caixa' P�stal, 209, BLUMENA"

"."...-_

,j>·R-OCU�A,.SE

DB��J1EA - �P!lQa:� ;�'.". --:- A trotar .na f

(

, DI'� .·Rubens· Walbach
CLINICA MÉDICA

CORAÇÃO - PULMÃO - J;IGADO - INSTES"INOS - RINS ,....

REUMATISMO - DtATElfMIA - RAIOS X ELETRO-
CARDIOGRAFIA

ConsultóriA a Residencia:
.

RÚA 110M RETtRO, 12 - .fONE, 1258
C Q N SUL TAS: das J ós tl e dás 3 ás 5 horas'

Auxilia!' de Irscrjório
Precise-se de um(a) com noções de contabilidade 'e que seífl

datilografo (a) . Ordenado Cr$ 700-800,00. Os candidatos queiram .••

presentar-se a rua São Paulo, 20 - BlulllellCtu.

Oficina
Para serviços de oficina, cansul tem os !lOSSOS preços. Serviços

executados por pessoal campetente .

Ih,. São Paulo" 20 - BLUME- NAU

Precisa ... se

Voode:-se� um engenho. dá orl�
ccompleto a illiltolar, marca alemá, OJertos #para Amadeu
sem uso, para o fabrico' de 150 lue C.rlGa d. Carvalho,
socos em 10 horas de trabalho dlá-c....
rio.

t

Ba�.�
1471. ,.,...

COLUMBIA
Ch'-. NACIONAL Dr: SEGUROS DE VIDA I RAMOS ELEMENTARES

Séde Social: Av. Almironte 8arroso n,1I 81

Agente no Estado de $anta Cotvrincr:
RIO

:",� ,

J O Ã O P O R T O

Ruo .15 de Novembro, 1371

FOGO _ TRANSPORTES _. ACIDENTES

lIto>sponsabilidade Civil Omnibus

(Transeuntes e Transportados)

••

DO B SILS. A.
I'ILUMENAU - Rua 15 de Novembra, 1236

Endereço Telegráfica: "SATéLITE"
Foz todos as operações de descontos _ Empréstimos _ Cadlo
Custódia - Cobranças - Depósitos - Ordens' de PapmeolO
Crirteira de Crédito A�ncol" e Industrial - C"rteir� Fioemriomento.
0\. ên�-:<F n todas es cop-ltoi, de Estados e principais p� .., 1D"1s.

Co�(",dentes no Exterior•
. ;za.......

IUt,MINA\l
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�! h!;:;ú.:;�q1fic ;nud�u' � ot�!-�t po���õo e

-� ! QCe:�'Of cs termos do trotado: de

�! paz. A debg�ção -iuQ,c.s!!!vO:,r em

ii mensagÉm dirigida é., C�r/(e;enda,

I
Ruo 15 de Novembro, 857 BLUMEt,/dJ _.� I :�:i:es::1! :�:� ���s:�::�::�:e c:�

Telefone liJlO --- Caixa Postal, 15 II Paris.

Oferecemos: '1-------- - ----

1 .......""""""A_R_�A_:N_li"";"":""!=:=r�:�""�...A...OO_R...ES"."...""�__......>r .........""""'......_1 :�R�osAlS

fi 'GD n S (t'EMO"
.

PU'lnn au 1). Ali nn

�ic�la Tecnica de COSJeiCtO

lteminlloD de �P'arStoá
'�(EX-fACUlDAP'E DE COMÉRCIO DO I'ARANÁJ

tj!>l.;..ALtLAJJA H.LO ",OVEKNO r-ED!:RAL.

f1..ua Comendador Aroújo no. 116 -'._. fone 1192 ' .•_'-,- ·Curitiba •.
'Diretor: DL LU�Z ANiBAL CALDEPARl

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INtERNATO
CURSOS: Admissõo'·-.-.-' Guordo-Uvros -- Auxilicr de- f'.dtn;ntstric;õo

-._. Datilografia e EstenC''1rafio
Aulas DiURNAS E NOTURNAS, po;:ããffibti;--os 'sexo5

Aulas avulsas de Datilografia e Estenoqrof'd
.

��;(-; PeÇeinJ_ prospe€:tqS:�.-·_·-.-.------

Preci.sa--se
1 Guarda-Livros. diplomado, podendo ser

1 Auxiliar p , Escritório. ",","L'.

J Auxiliar p. Expediçõo
Exige-sE!" conhecimentos e pr ética de serviço.
Ofertas indicando referencias POr([

____

.Caixa Postal, 39
-"-___

D. Anesia Crespo .

A efemeride de ante-ontem 05-Pr�feitura lc;4u.nici�al de Bltu!u�01Hl
•

sinclou a passagem do aniversario

Requerimentos despachados 1
1825 - Carlos Souto, idem idem· natolicio dá exma. src. do. Anesia

pelo sr. Prefeito Municipal du- 1827 _ José Ríschíkowskí, pede I W. Cr�spo, es�<)sa do nosso pcrticu-

rante o za quinzena do mês I tarnsferencia imp. de sopotcrio, de"l
lar ,amigo e colega, snr, João Cres-

de setembro de 1946. \ ferido.
,pO.

. .

1810 - Helmuth Gerhke, pede 1830 - Leopoldo Seibel, pede li- Do. Irmgard CaVilha

licença poro construir, deferido. .. cençc paro fazer. reforma, deferido. Defluiu ante-ontem o doto nota-

181 r - Wadislau Constanski, 183 I ."'- Henrique Stonç, pede
fiei ,a da exma. sre, da. Irmgard

pede licenço poro construir, .inde- lice)1ça para colocar placa, deferi- Cavilho, residente neste cidade.

ferido em virtude de já ter sido do.

boixodo- ato declarando o terreno 1832 _ Franz Engel, pede Ii-
J. Francisco Sales de Oliveira

l

onde se pretende construir de uti- cenço para construir, deferido.
Comemorou ante-ontem seu oni-

lidode pública. 1833 _ Amo Venske, pede Ii-
versério nctclicío o estimada cidc-

1812 - Bernardo Souer, pede li- gação de agua, deferido.
dõo T· FranCisco SOles de Oliveira,

cenço poro fazer reforma, deferido. 1834 - Ursulo Beck, pede vis-
residente nesta cidade.

1815 - Guilherme Gemballa, pe- torio, deferido.
Srta. Olga Chiminelli

de transferencio irnp, indo e profis- '1835 _ Julio Hernperoni, idem
A dato de ante ontem' registr,'lu

são, deferido. idem. I
o passagem, do aniversario' netcli-

1816 - Arno Schrnldt, pede li, 1840 Rodolfo Buettger, pede' ci? d� ge�til senhorita Olga Chi-

cença para construir ,deferido. licença para. construir, deferido. I
minelli, residente nesta cidade.

1817 - André Srheuer, pede li- 1841 -'- Joaquim Boas idem id'em·
.

cenço poro colocar placa, deferido. 1842 - Arno Stein, idem idem Carlos. Brandes
1818 - Gertrudes Sabien, pede 18"f3 ....;. Esronis'ou Dias, pede li-!.

Decorre hoíe o dota natolicia do

ligaçõo de agua, deferido. cença para fazer re-forma, deferido.' ,�vem Carlos Brandes, filho do es-

1821 _ Max Pagel, pede visto- (Continúoi i hmado cavalheiro sr, Gust<Jvo Bran-

ria. deferido. 81 d b d' des, comerciante em .Timhó
. lImenau, em 4 e outu ro e

.

1822 - Arthur Robe, idem idem. 1946.

1823 - J050 Item Jr., idem idem JOSE' LEDRA - Porteiro.
,- Aniversariou-se no mesmo do

ta o exma. sro. da. Thereza' Stin-
91en, espose do nosso amigo' snr,
Juliano Stinghem, industrial resi
dente em Jaragua do Sul.

l -r-. Para', dS'fln�ier-_'8a contra fUo_:i:t�'IP:!K:
'r�t[jndt}fi e ttJ::iHeS" use __ 1) __ Cljgit'g:C ',1(
Alcutrso Xavter,

Dr"
� ", o .f: ..�n,,"e de ! l"lo!rã" X a "ier � !
(lnl;!(J metficfunento t!:Xhtl�ule -(·,.iri - _'t
dt�l;!n<1�Ub de Cl_Igl:i-H� _ uo

_

A !_(�a!piH p=�r::
(p.1(; li O únfcH Cú�na�_ Idl" -'ii h;:K�1 IJt.
chmlriín [J1.H.' '_em Iórtuuln 'm(!,Hdm�:Clinioe e Pediatra do Hospital Santo. Terezinha de Erechim, Rio

Grande do Sul, aviso a distinta populaçõo blumel10uense que brevemente .

NOIVADO·
obriõó seu consultorio nésta cidade. I

CUNiCA GERAL OE CRIANCAS E ADUL10S Ajustou nupc!as con; a aentil se-

nhorita Olga. Olga Erzin;er, resi
dente em Jcraguó do Sul o distinto
jGvem Alvaro Stinghern.. operoso au

xiliar da Fábrica de Moveis "Cru
zeiro", de propriedade do sr. Ju
fiemo Stii1gnem, daquela cidade.

I A"s n,'Jivos as nos�cs congratula-

8 .:- A !iflnl;:d!l do CtJ[.!nlíc-, de -:\7C;;H':1(
An dt�r- fp.far;i_a., _.pob. da -�i;H. f"fJ·ljiHi�. ;I�'l€
Ntà!!f:' ·fl!UUS.U� _�_!l�l!Il'"rttotl me:d�_c�uafio;'

ESPECIALISTA

[li' '·a....."8-{l.{,. ,IU""j adi:�T�!I -I" -(urÚ-;
r;"-!-l,-;.frJJ IJ(ll' {H'I fnJii.��; ,t�Ül!'_lU n_ :1.1.-;
cb!riío_' C" ti bál...ni.ua-_dt· __ -Iu':i:.

b} ! ':n �r:u�dor
_

l"';a=�:in'_�a.ntl� {:()Ri(
fi bfrHdo"fi!n dr- nH;,'i():�OPERAÇõES - DOENÇAS DE SENHORA5

DI" .. CAMA.RA. \-J i:'ui-..: of"Xln·C::tIJ"TfÜl;'-':õ� (�(u-nn a·--�
!i�tl,_lI *' Ó fr:Jt�U\;{U,.
(]) t!l�t "II:'Rudi' (�fitntunh" du tl.u-Bt

ções.
.. ...:..

-

O
-

teg�thno 'Gâgp:lI; (1(- 'AÚ!ti.:rtu.
�i:;·iê.r!iÓ (J \";'n,!!rf�)_. ,pn:·ianlo. em ,f3�
{�._��i;i.Q_ .e- d-r{:!!��r:;L:-;.· F'J_�'fp:0'�; nrrit __ "'I{

.J.'--::1tlU;;t;fl. - l Tf'1-Hl"-fito -\� �(";HÚ- -iJ.;J_1i��.{_
-_pt;Ú� ;ler ve-nditlu i�IU i __UlJ'o:�-_:ihg;ire!i_

s q
para corrente alternada e para acumulador

Discos - E!etrol�s - Toca-Discos R, frigeíadores :MaguiE3: 'cle
Costura -- MaqUInas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Fogões .�. Ma úidI para rádio - Material eletrLo em geral.
VendaS ã;iSta e,:,JO::�7�;_1,
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..

o sr. Germano Beduschi,
-

opero- .
sr. Artur·

..

se Prefeito Municipal, recebeu·' on-1 da Caixa

tc-ontem' o seguinte telegra�a ':
do

'
nicipal

..

comunicar-vos que ainda este ano

-,- � esta Caixa Eccnômice instalará

Brasil Viana, presidente. sua agencia nessa cidade. Cardiais

Econômica; "Prefeito Mu- 'Seudcçõe. (as) Artur Brasil Viana,
Blumenou - Apraz-me presidente".

o TELEGRAMA QLE RECEBEU. O SR. PREFEITO MUNICIPAL

e
instituição de elevado alcance eco- solução de um problema de cará

nômico, cujas finalidades implicita-l ter pública e essencialmente eco-

t f'·t ., dI •. '1men e, re e em a eXlgencla a
_

normco-suctu •

., li CHUV�
DE

ESTRE.
LAS EM CRUZ,

<
-

ALTA I·Pera Blumenou, esse fato repre-

senta motivo de justificado jubilo, Rio, 17 (Meridionall _ Telegra- ...
porquanto essa iniciativa iouvovel e

ma de Portó Alegre nforma de·' Roma, '17 (UnitedJ - Os operá
benemérita constitu�, sem duvida, Cruz Alta que' foi visível, a olho rios ocupados nos trcbclhes de ter

um empreendimento que não pode nú, uma chuva de- estrelas, cons-! raplanagem da via- ferrea Florencc

deixar . de merecer encomios e 0-
I
tituindo um espetcculos nunca vis-

I
Pistoia, encontraram centenas de

plcusos da população bulmenauen-· to. quilos de poderosos explosivos de-

�e, qUe usufruirá benefícios . dessa I
- baixa dos trilhos. Foi aberto rigo-

Marinha desmentiu a noticia

que existe. base naval no Brasil o

cupado pelos americanos:
________________

"Sacred", em que viaja o Seereté-:

recentes medidas postas em o qual declerou-nos que fôra mul- penalidades, o funcionário aludido AS RELAÇõES ENTRE O BRASIL
_
rip de Estado Byrnes, tomou desti-

prática pelos autoridades sanita- todo em vinte cruzeiros pelo fato
I
teria feito ainda exigencias sobre E A NORUEGA no a Washington. O aparelho de-

ries locais suscitaram um movimen- da sua senhora, que dispensa seus o uso pelos empregados que servem
colou às 15 horas e 57 minutos.

..
t,'l de protésto e repulse entre os cuidados exclusivos no· serviço da

j
as mesas e balcões de um novo Rio, 17 <Meridional) - En�bn- -----------

proprietório.s de cafés e restauran- caixa, ter usado um "sweorer". Ora, tipo. de guarda-pÓs, quando oté r tra-se aqlli o jornalista Arnold Sie

los <:la cidade, em virtude. do absur- tratando-se de um serviço que não então os referidos servicais vinham vers Edmundo, um dos membros da

.

do e excesso no .cumprirnento das tem correlação cem 'os demais ser- usondo uniformes indicados· pelas resistencia norueguesa, que, falan-

disnos;ç5es' que regulamentaw, o viços· de natureza sanitária dispos- autoridades -scnitérics. E por esse ,'dO
à imprensa, afirmou. que veio

serviço· dê. garç60s nos referidos es- tos no requlomento em vigor, o fá-
,

motivo os propri�tários dos cafés e
incentivar as relações culturais en-

': tc';eledmentos. to implica, implicitamente, num fla- restaurantes foram autuados em I
tre o Brasil e a Noruega,

Á nosso. reporrcçem, procurando grantJ cont.rasenso e c funcionáário flagrante, sem' serem ao menos cd- �--. _.-_. -�-

. - .

h de « b· ;.' .• .... . i 'j L· di
- ALTERACõES NO IMPOSTO DE

.

cpurcr ,? Que nc e _grave so re o scnrreno que rmpaz a muirc rncor-, vert:ws sonre as novas

ISPoslçoes'j
..

.

···0

.'
ssu.nto ;.e�teve. o.nt.

e

..

1n em
. diversos.

reu numa falta absúrd.a ou agiu de Urge pois, que as autorídades com-T
CONSUMO figura muito bemquista e relacio-

.. nada nos meios jomelisticos e 50-

cafés e restaurantes, inquirindo os; má fé. De ccêrdo com o que ouvi- petentes eeCGre1ll a sitllOção COM
Rio, 17 (Meridional) Com' ciais desta cidade, motivo porque

seus respectivos proprietários em mos -nos demais estabelecimentos senso de justico e a devida consi-·
. _.... I· .

•

uma mensagem do Presidente da o natalicionte será alvo dos mais
torno do caso. .

congeneres, que tombem sofr9rom dl!�D.
. Republico, foi envicd ti 0,0 Congres- expressivaas homenagens· por parte

Estivemos rio Café Toenjés, cujo
.

',. .

.. so um projeto contendo alterações de seus colegas e amigos. Ao n05-

. proprietorio é ·,0 sr, Gustavo Frcnck.

6W
..

··0·····.·.··.

"'

....

...
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STA. CATARINA � BLUMENAU, Sexta.-feira, 18 de Ol.tirbrO de 1946

1)& 're: (i.nu \'es
OGADO

TIt. doe Novembr» nO 415
t' ·<b.r ---, Sa!a-l
(� ':�do "A Capitat")

S A B O T A G E M!
NA FERROVIA FLORENÇA
PISTOlA

DESMENTIDA A NOTICIA

Paris; 16 (United) - O avião

raso inquerito à respeito.
---..,'

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

I
li

Rio, 17 (Meridional) --: Um ves-
pertino Informa que o Ministro da ByRNES· VIAJOU

SHINGTON

PARA WA-

MAURICiO XAVIER

No dr.!ta em curso transcorre o

eniversôrio nctclicio do nosso pre

zado colega de impre nsa jornalista
Mauricio Xavier, redator da nosso

canheiro "Cidade de Blumenou" e

de consumo. ses conçrctulcções,

B .e
SaJlado, ás 8,IS

Pierre A.u�(t·n � e'!l"

Encontro ffl
U

pengo
na'lçAS DE SENHORAS CIRURGIA PARTOS

Angelo de Caetano
c.lde provisoricmente 1'10 Farmá�io Centre] - lJãs 9 os 11 e 14 os

horas. - FONE 1 O 2 9.

"lOITE - Rua São Paulo (entrada da Vila Naya)
I·".
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