
mundo aplauaira a atituDB da TUlijUI8
0, GOVElNO TURCO SATISFEITO Cu;v\ AS \_,-CbES

- 'AMERICANAS SOBRE OS CARDAR' 0S -

AN�,LO-

FOlçadosLondres, 19 (Uilited) - A res- turco, Pel,; "Estou aliás, 5i1tisfei-

posta da Turquíe ii nota da URSS to acrescentou '�, com as recentes

sobre os Dardanelos, não it!_dica ne- demarches elos g,overnos da I"gla
nhuma modificação da atit'�de re- terra e dos Estados Un idos ii res

lativarnlente aOS pedidos sovieticPs peito. O mundo aplaudirá o atitude

declarou 00 correspondente do "Dai- da Turquia, logo que o conteúdo

,. T I h" h d M
'.

f bl' d" Estados Unidos estão considerando.I e egrap o c efe do .governo Q nota de oscou or pu 'co o .

os termos de protesto formal opre-
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.
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trabal·har
OS EE. UU. PROTES1AM CONTRA A DECISÃO DA RUSSIA

Wo ';ingt,on, 19 !llnitedl ;- Os flamento, e que alguns

sentado pelo' União Sovietico, ale

gando que os norte-americanos es

I tão submetidos o t-cbolros de. es

cravos no dito país. Isto foi revela-

,de> em fontes (lfideis, depois que
• Depcntamettto de Estado dirigiu
energico protesto o Iugoslavo, assi

nalando que vcrios americanos es

tão sendo retidos nos campos de

prisioneiros dessa noção sem jul-

(arater esp (ifico
d

•

emergenci
AS MEDIDAS DO GOVERNO SOB RE AS EXPORTAÇõES

acentuado elevação de preços. To- Clementi Mariani níi" mais ocupa

davia, desde o momento em que é rij] j] posto do Educação, tendo 0-

j]inda bem peqilena o oplcoção de parecido novos nomes poro este mi-

dos problema de após guerra; den

tre os
..
quois avultam os pulses 01-

tamente industrializados, os de
sentendimentos entre o capital e ,o

trcbclho monteem-se num nivel re.

Grecio, bem como o cessação da

intervenção britanica no política
interno do país.

--_ .. _._ .__---- .------
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NOS S A O I V I S A E' S E R V I R

A.

são

dos o trabalhar como escravos, a

lém de sofrerem bretcl trcrcmen-

to. Essas fontes revelaram que, em
A QUEDA DO �tGODÃO EM

S. PAULOnúmero superior a dez norte-ame-

ricanos, todos civis, pereceram nos

campos de concentração iugoslavos
e o outros 165 foram impostos trn

balh,os forçados. A proposito, o

lugoslavia fez uma declaração em

que diz que, o governo iugoslavr
sempre foi escrupuloso no trata-

menta dos cidadãos americanos.
De:mentiu-se categoricamente

e

como e�, c avos

forço-

goslavia, Poloni. e Hungria, vIVIam

o alguns ORaS, ,';dO) muitos recam

biados dos poÍses donde foram eva

cuados.

São Paulo, 19 (MNidionoll - A
queda acentu.,tIda nOS preços 1>0

mercado do algodão em Neva Ior
que, teve imediata repercussão em

São Paulo, tendo a baixa atingido a

do%. cruzeiros por arrobo, em me

IlOl de 24 horas.
_._-_._---,

VAI REVELAR FATOS SENSA
CIONAIS

Porto Alegre, 19 (Meridional) _

O sr. Raul Gudolle, que, foi censu-

rodo pelo diretoria do P"rt; ..... Tr-
oficiais americanos dizem que o .alltista. do qual quosi foi expul
maioria dos ianques supõe-se reti- 50, declarou ii imprensa que reve

da na URSS, os' quais serão condu- lar� fotos sensocioncis dos bosti
zidos pela União Sovietico. Essas dores trabalhistas, repondo o ver-

pesMOS retidas lia Rumania, lu- dade no seu .Iugar.

pr'eten r-1 A
v=Iho "�llndoa.o

volta r

PRINCIPE ALEMÃO HOHAZOL LERN VAI RESIDIR COM SUA TIA
EM S. PA!J!.O --

r

as escuras

no, mais tarde incorporado 00 oi
tavo exercito britanico, tendo com

batido até o fim do guerra contra

os alemãe:;. Agora vem pare Sfic

Paulo, onde tem uma tia no famí
lia Toledo Lora, com quem vai re-

voltar mais

da pelo "Diári,') da Noite", Jonçe
ba foi sobrevoada por grande
numero de gafanhotoS', ficando
ceu às escuros.

A nuvem levou vários horas
ra passar sobre o cidade .

o

pa-

Não
lativamente multo baixo - o di- I

Rio, 19 {Meridional} - O Di- cruzeiros na compro de divisos pc- minuição dos exportações concorre-!
retor da .Carteiro de 9xportaçõo do ro pogamentó dos importaçã,es

. -1' rá evidentemente para atenuar o
J

Banco do Brcsíl interrogado pelo por que ,nestas, em consequencio inflação". j
O

reportagem sobre se o governo ma- I
nifesto a tendendo de limitar ain-
da riJai os exportações, respondeu: A,' r'eco',n'.sfítuoiO n ,o', 11-'_1 R

.

ia, 19 (MeridionaH - Chegou se como voluntario na legião italia-"Não no tendendo do g'overno pc- aqui, devendo seguir poro Santos,
ra limitar os exportaçães. As. pro-

' -

E' t d d d E
videncias tomados teern carater es-! zaçao ncS S Q PS �Aro,ce.

ente-

0J urope, a bordo 00

, mirante cceçucl", o principepecífico e de emergencia. Visam' I -

W Ifo emao o gang Hohenzórllern,
teser�ar a produção de generas de A U.D.N. I>ES1STIU DE PARTI CIPAR NO MINISTERIO

C f'
I' pertencente amilio Hohenzolber,

primeiro, necessidade, ',005,tcnte' pe- ,["'>..
.

idR 19 (M d L I que resi ia, desde a oscencão de
ra t d

" Ia, eri ionall - Segun- nistério, inclusive o podre eone.
.

•

a en er o c;onsumo, afim de que, I' HItler ao poder, no cidade de F'o- 'd'
r I t

'
, do um matutino, certo� circulas di- França. <l , SI Ir, não pretendendo

ea men e, sejam exportados os ex-
d'

I renço, na ltali.o. Quando os alia� 00 Velho Mundo.
,ccede,ntes",,' De,pois, de diz,e,r 'que 'o zem-se,' autorizo o que o UDN 'não I

'

•

.

dos invadiram a peninsula, alistou- �::"Ministro da Fazendo só autorizará
tomara porte no composição do EXIGIU A RETIRADA DAS FOR- ,I ,.-- ......

"

o ex t
-

d b d' novo ministério, pois, entendem que! CAS BRITANICAS

o
por oçao e so ras e generos, -

f
P

após serem. suprimidos as necessi- o questão bósica é o reconstitu-

'(eu'dades internos, afirmou: "Conve- cionalizoção dos Estudos através da Atenas, 19 iUniteél _:_ O co� l "

If ( Onienfemente seprido o mercado, es- eleição dos governadores e Cerno- municodo do EAM anuncio que o

'

,
I

'

•

tará eliminado Q escassês principal ros Estaduais. Adianta q!le em fa-' comité central pediu à ONU a re-

alegado nos razões constantes e a ce dessa decisão, do UDN, o .snr. tirada dos forças britanicas no

NOVA NUVEM DE GAFANHOTOS INVADIU ]OAÇABA

I �i:: 19 (Meridional) _ O "Diá
I .

rio do Noite" publico uma corres
.

pondencia de Jocçcbo o proposi
to da invasão de Santo Catarina

,.
por timo nuvem de gafanhotos, jun-
tamente com o impressionante fo-

.

togrofia que rno:tl':J um arbusto

I t;ompferamenfe coberl'o de acri-
• deos.

,

Segundo a inf�rma<;ão diVU(90-j
I Rio, 19 (Meridi,ma!l - lnfor

'no-se qUe o presidente Outra te

ria declarado que, ainaa no seu

g�verno, seró mudada a cop;hil do
S'rasil para o Triangulo Mineiro.
Anuncia-se que uma' comissão de

tecil1co� já está esc{!!hend,? o local

l,�nror.ricda p,era
urna metrol'ole com

··r.dus os requintes de cidade mo-

.�erno.
.'

i I arroz.
<�:

A SAFRA DO ARROZ NO RIO
GRANDE DO SUl

Perto Alegre, 19 (Meridional)
Informa c imprenso Que o sofro rc

sicola no Estado tingirá 'l doze mi·

lhões de socos, sendo cinco n"l!lnc,

destinados ao plontio e o rs'''"''',,

paro a exportação.' 03 circtifos in

teressados aguardam as providen.
cios solicitadas '00 governo no sen

tido de permitir o exportação da
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leye, persistente, delicioso

complemento perfeito de seu perfume favorito.

Para ser uspda prodigamente.

�

____IIi___l!.IrlII4ii!1i;;;_6mj!l1>!�!i!ll7_jlili,_WlIIi_EREiI!I�!i!����i:::]fl'l1l�!J'I",,�··'ml'ljJfimo.o,,".;:m'0�"'�{'·IlIlW!! .·I·.

I '

oves DE AÇO

Cv.M: os DISTRWUlDf\RES

-Victor Probst
.aua H. lê 1:�:G""":;'t' .. l,. IJ'?9.·,_ Blumenau - Cxa , Post ,126

COLUMBIA'
CIA. NACIONAL n!, SEGUROS DE VIDA E RAMOS iLEMENTARES.

S�de Social: Av. Almirante Barrosa nro 81

Agente 11.0 Estado de Santa Catarina:

RIO

J O Ã O � O R T O·

!tua 15 de Novembro, 1371
fOGO - TRANSPOR.TES _. ACIDENTES

R"sponsllbitilll.d. Civil Omnibus

(Trtaose1lnttls _ Transportados!

Escala Temía de Comercjo
. B&IIIiapell .. Paraná

(EX-fACULDADE DE 6OMÉRGlO DO rAKANÁ)
flSCALlZADA PI1.O GOVERNO FED:RAL

tu. Comendador Naúj() FIO. 116 - Fone 119,2 _ Curitiba ..
eirator: Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

IN1"ERNATO SêMI-iXTERNATO e INTfRNATO
CURSeS: Admissão - Guorde-Livros - A�ilicir de Administracio

_ OotiloglQfio e Esten0'Jrafio
Aulas DiURNAS E NOTURNAS, �b'oS-Os

•

sexos

Aulas avulsos de Datilogrofio e Estenografia
Pet;am p!'Q6P6dos

Brinquedos
O maior S O I T- I M oE N T O
Os mais F I H O S

• Os preços mais B A R A TOS
As mais lindos B O N E C Á S

Bolos de borracha - Goitas de »oco • Enfeites de anote de Hotol

eferece ó:

Cos:' Willy Sievert
Rua 15 d. NoY.emhro, 1526

.

A
.

MElHOR FOHTE PAlA lEVEHDEDORB
" ..._'-----------------.....

TAQt 'GRAFIA GRATIS
POR CORRE \SPONDENCIA

Paro dífusêo do único mét'do brasileiro,'o ASSOCIAÇÃO TA-.

QUIGlA'FICA PAULISTA ensino grotuitonrente. 'Informações:
Prof. PAULO GONÇALVES,ruo 7 de Setembro, 107, I. Clnd.

RIO DE :JANEIRO'
------�-----------------

Vi 7 I'�

Senhoras

elegantes!
Lembrese que os rnodêlos mais

atraentes para verão, sómcnte

sóo crtisticcmente confecciona-

dos pelo

ATELIER

Casa d�s

Blumenau LtiJ:t
RUA 15 DE NOVEMB f), :76

_- BLUMENft!:
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CE,-EGACIA DO 5E\V!Ç') \)0 P:'. HiMO�ilO liA Ut--lif,Q EM 'sAN

fA O: ARINA

1 ) E' objéto deste concorrendo

pública, os bens deixados por fa

lecimento de Friedrich Gruenwnld,

do éio'2.9 de Outubro de 1946; sem ro . ta será selada com Cr9 1,00 por folha

zurcs, emendas ou cutrelinhcs, coo
1 e mais Cr$ 0,80 ds Educcção,

tend� em algarismos e par extenso o

.

3) As propostas devem ser para

deferidos a União, pai sentença do importonda oferecido, que não pode- tód05 os obiétcs da relação, sen

Sr. Juiz, dotodo de 8 de Setembro rá ser inferior a (Cr6 8.682,00) i se- do regeitadas os prl>postas parã ob-

de 1943; cujos objét05, são os que
r
rão datadas e assinados e acompanho jétos isolados.

.

figuram na relação' afixada nesta' das de requerimento de inscrição, di- "') No die,.' hora ..� local indicado,
Coletoric. I rígido 00 Snr. Coletor do 1 a. Coleto na presença da comis..<iio de concor

LI As proposta sdeverão ser apre
I r.ia Federtrl, que presidirá esta cQ.n;- reneia II dos interessedos, serão 0-

sentados em duas (2) vícs em mão correncia, devendo centor a declara- berres as propostos clequeles que (1-

ou endereçadas pelo correio em cor-I çõe expressa dê.iD.,tei.r..O.SUbmis.
s

..

ao

..

ás

.. 1 p.r..e.s.•.....
e

...
·

..

"

.•..
t

....
lI

....T.e.
m

no.·. ete, ...•�
.. t

..eci.bo de

respondendo registroda, e em en- I clausulas do edita! e os. demais exi- cauç.?o de Cr$ 870,00 em moeda

velopes lacrados, com a dedarocão geneias do Código de Contabilidade corrente feito no �anco do Brasil

"Proposta de preços a concorren�ia
'

da União. A primeirc yia da propos7, ou (Caixa Economieal. O recibo do.
_.............. ........ '- ..:..c- _'

o

-

•• I caução deverá ser relado .com. Cr$.
tOO e Cr$ 0,80 de selo de Educacão.
As propostas apresentadas em 'il1-.
volucres fechados serão abertos pelo
comissão, lidas em voz alto e rllb;i
codastodas os folhas e vias pelos
lnembros áa comissão e interessados.
presentes;

51 No caso de empate no pre�o.
mais elevado proposto, seró conside .

rodo vencedor, o concorrente emJlá
todo que, . no ato, na proposta e por
escrito, propuzer maior aumento·s.
bre a mesmo. No �aso de nenhum
dos concorrentes empatado·· deseior
fa:fer tum;mto, proceder-se-é eo·

sorteio entre eles •

51. A concarrencio poderá. ser a

nulada, sem ql.'e caiba aos ·ç:onCórc
renfes sob qualquer prétexfa, dl
reito a nenhumlt indenização.

COLETOíUA FEDERAL DE n. 175 631/, faço publico e cornu-

\ r.!CO CiOS interessado";" que esta
,

! Cclctorio Federal, rH.eberá no dia

publico- 29 de Outubro de 1$46 as .15 horas

r· .'0 compra dos b"n', de.xcdos por no sala desta Coletorlc, sito no Edi

ki,,:: ·ne'lío de Friedrich Gruenwold tido do Prefeitura Municipal, ó rua

De ordem do Sr. Chefe do Ser- 15 de novembro, na cidode de Blu-

y'C� do Pctrirnon'o da União do E,

;;;.03 de Santo Catarina e consoante

<Jt\torizoção do Dire+sr do Patrimo-

meneu, propostos para oqui:ição dos

bens deixcdos por falecimento de

Friedrich Gruenwo!d. d. acodo com

pio do União, conrtdc no processe as cláusulas segulntes:

..

,

SEÇÃO DE AGRiCULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes, eul
tívadores "Senior". Moinhos de pedra e

de disco para todos os fins e capacídades.,
Máquinas e veneno para extinção de forrni-/
gas.AmpIo sortimento de -tôdas as ferramen
tas para lavoura. Consulte nossos :Jt;.eços!

OPORQUE ·POSsue.MAIS COMPLETOSORTIMENTODE rODOS-OS
_ARTIGOS

(

CADA SEÇÃO EM NOSSA CASA
EQUIVALE A UMA LOJA COMPLETA!

·

LBons produtos e melhores preços
----

SEÇÃO DE
PRODUTOS DOMÉSTiCOS:
Fogões de todos os ttpos, Belíssimo estoque
de rádios de diversas marcas, ondas cur

tas e longas, em prestações, a preços con

vidativos. Filtros, geladeiras, máquinas de

costura, ferros de engomar = milhares de

artigos úteis, índíspensáveís ao equipa
mento de um lar moderno.

SEÇÃO DE INDÚSTRIA:
Tornos, paralelos l; bancadas. Máquinas
para diversos fins, Completo estoque de
ferramentas. (;rar.d� sortimento de canos,
'utensílios e material para construçõe-s,
Fôlhas de ser ..a para engenho, braçais,

aço e metais; circulares e de fita.

preços para atacado e varejo.

SEÇÃO DE ARTfG05
PARA O TRANSPORTE:
Pneus Goodyear de tipos diferentes,
e specialrnente construídos para a na.

tureza de cada trabalho. Câmaras,
n·angueiras, correias e baterias. Fer
rumentas e macacos até 5 toneladas.

o
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: FLORTANó:>cms • PILIAIS: Bl.UMENAU • JOACABA e JOINVIUJ
.

r.j:.GE3 Lf,GUNA. SÃO FFlANCISCO DO sUL· TUBARAo ;

AG�N:IA EM SANTOS • ESCRITÓRIOS .EM silo PAULO E GURITlllll;

*._----------------

.

AR:r�ADORES lO CO:;:/IERCIANTES • INDUSTRI1US�
Transporte de cargas e passClg·"Írcs entre os portos .d·a Lagun.:l e Rio de IqJleu.

. Fabrico de Pautas "Rita Mario" (["regos de ferro)

Il\riPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas. Ferragens � Máquinas. Pr';dutos Químicos é raxmacêutlcxMa

Telegramas "HOEPCKE1

. 7) Depois da aprGvação do con

correndo serão restituidos as CQU
�s dos concorrentes não classiÍi�
cados, e no coso de anulação a t.-
dOs.

.

8) SOmente poderão concorrer cO!!

cidadãos brasileiros, natos ou ri.�
turaliz;ados: devendo. a prova de �8�
cionalização ser feito na hora da cu
correndo.

Qualquer pedida de informagio,
será atendida no local indicado de$te
edital.

.

la. Coletoria Federal em BI!ljI1lt
nau, aos 10 de Outubro de .19't6,

ALBINO ERZINGER
Es�iv40

!feia Comissão dê conéorrencia�

,�

TO
I CAMARtit lrU:rD:S
Peca àfUllF""tr-,:i<,.""l':� .'.,.. ,; ,,'o �

S/A Lab.fafilL r:<':' )
tAlXA POSfAt. ,3·�' ,. ;
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PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS E DIAGNOSES A DISPO
SiÇÃO DOS SNRS. ME'DICOS � DENTISTAS

Novos -

.
Qualquer voltagem

M Ol O K E S f L E T R I C O S
I'Aonofasicos I; trífasicos

,�: i

Aq lecedorea Elét'1'fc� e automaticos
"CUMULUS"

FAB. uc. PR. SAUTER ·S. A... BAS LEA (SlJIÇA)

... ..-P.�;·I
Distrihnldor :

��i-·��=.Q ...'4�
M A X K O N R A· D t

'=-c .

Caixa Postal, l� .- Telefones, 1296 e 1139.

-·ULUl\I EN'A.U-.

'�Colégio Parthenon
OFICIALIZADO

RIi4 Comendador Araújo 176 _ Fooe 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LUiZ AN!I�AL CALDERARi
lnternoto - Semí-Externete e Externate

CURSOS ....... Primário, Pré-GinaLÍC!1 - Ginasü'lf Cíentifice - Exame de
cdrnissõe em dezembro <t fevereiro
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Poro ambos os sexos Pe...am prospectos

Dr. 6ebhardt Hnunada
- ';''-'�'' "'tt:4

(das ,Fa�ulda�_es de .Vieno-, Au�tri.a .e Rio de. J�neira)'
..

I. Ctrurgloo-chefe do Hospital Santa Catimna
Alto cirurgia, operaçõo do bacio, estoníago;' vias biliares, uté.o,

de. - Neurociru:9ia. Moléstias d e senhoras. Cirurgia-plostica-
<CI::.- .......�_-..

Consultas no Haspitc': dos '1 as n e das J� 115 17 haras ..

BLUMENAU= � "�oSJIitlll Sonto Catarina" --

armann
CIRURGIÃO-DENTISTA

'RA·�·O···S X.

',J . ..
.

Especif'J:,Jade em Radiografios dGnt6rias poro qualquer exame médico
Rua Btusque s/n ---- Telefone 1 Z O 3

Drs.
NICOLAU SI.<.:VERINO DE OLIVEIRA
'. - .

e

ALTAMIRO s. DIAS

Advogados
E· ,.,,",1>: R, Tí'ajano 14 - 20 andar

.

l�' 'l'é:!''éS; Hua A!varo Carvalho, 66 e '5:)
F L O R I ANO' P O L I S

H.
Rua 15 da Novembro, 8}1 BLUMEHAU

Telefone lJ'1Q -- Caixa Postal, 15

I
I..,.....A.R.,..,.A,:ME

FARPADO

CANOi GALVANIZADORES
CIMENT8 BELGA

Oferecemos;

/E

EUROPA.
-tJ1Iited 1hIIII·, hrctl Service for Europa- -- São Paulo --.. Co.o Postal, N° 3241

•

SIo, '-A•.68 -'5.0106.

I
I

..�,\)1

Faulee Brasil
CliniQD e Pediatra do Hospital Santo Terezinha de Erechlm, :RiO

G�onde do Sul, Gviso a distintà popula,õo btumenauense que brevel1Íetit.
IIbrirá seu consultoria nésta cidade.

. .

." .

.

ClINICA GERAL DE CRIANCAS

*
Peçc-oos pelo correio o novo
CATALOGO de

OCULOS MODERNOS
tendo o certezo de 5c-r atendido
PQr LUTZ FERRAt,IDO com O

rnesrnc garantia e eficiencia cama
,

.

se o fôsse pessoalmente pelos,

nossos técnicos
LUTZ FERRANDO. a unka ótica
'de confiança! que lhe oferece a

garantia de 60 anos. de experien
cio na confecção de óculos, exa

tamente cchbrcdos de acordo
com a receito do oculista.

Adquira seus úculospelo si-stemo
de reembolso

PECA CATÁLOGO GRATlS Ã

�
-

p�
� ���i _

'LUTZ FERRANDO
'RUA OUVIDOR, Si' - RIO CE JANEIRÇ
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para

Ace'Jsorios e peças
AU10MOV�IS em

L

I,'·HADIOS HGAVIGTOR/"Indicado ás mães qu� ,

,,'. '

não tem leite ou que o tem
Oinsuficiente. Estimula as ,'S Co'm peões do. Ar

glandulas mamarias, pro
duzindo leite sRdio, nutri
tivo e assimilaveL Propor-I
cíona um bem estar geral i
ao organismo 'materno, eu- \quanto que a criança .ad- ',IIquire robustez e beleza. I Rua IS - 487

Muito utihna gravidez. Sa- -=======��:r=:=��==�::§�������==
bor agradável. Esta espe-'
eíaltdade

-

já está consagra
da e confirmada por notá
veis cientistas brasileiros' e
estrangeiros. Nas bõas far
mácias e drogarias ou com
o' distribuidor R. A. Mari
nho & Cia, Ltda, - Caíxr

Postal, 245 - Curitiba ....:.

__Pa-'g-in-a-5------��--=-----------------�----------

PODEROSO GALAC

'TAGOGO

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA lt�DUSTRIAS

JOÃO]{ELlER

I

Rua Maranhão N. 2

Importador - SÃO PAULO
Av. São João, 1276 -'_' Caixa Postal, 328"

Telegr. J O K �

Emprêsa Intermediaria de �t L Araujo
(MATRIZ ETh-1 FLORIANO'POUS)

TITULOs DECLARATO'RIOs - NATURALIZAÇõES
Encarrega-se de quaisquer assúntos junto ás re

partições públicas de Blumenau, Florianõpdis, Rio de

Ja�eiro, São Pauto e Porto Alégre - AsSi�tenr.:i!! técnica
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro na 415 _ 2° andar - sala 1

(.Altos d'"A C apital-' ) -- B L U 1\1 E NAU
,

fscriteriu Juridico-Iomerdat

('

Diretor:
Dr. ElISIA'RIO DE CAMARGO BRANCO

Advogo'do
DEPARTAMENTOS: - Juridico - Comercial - Rural - Informativo

lndustrial - Imobiliário - !Urbano e Rural) - Loteamentos -

Representações Para ti Região Serrana e Conta Própria_
Elfld. Tel, "ELlBRANCO".- C. Postal, 51 - Fones: 54 e 16 -

LAGES ---- S. CATARINA

Ulmêr Laffront
CORRETOR

1--

GASA no. AMERIGANO Só A,

!5I------------,.--1III 'I:!®§ilBa__]jmnIlI!!lAA!!'i,E�.�";���. li})

ASIL s, A� -I M.ilLUMENAU -E�:�re!<:5�:'eg��::br�:SAT���E"
- BLUMENAU

.• �I Sfa% todas. as operações de descontos - Empréstim�s - €qmbio -

I'
U

Custódia - Cobranças -:- Depósitos - Ordens de Pagamento -

···0Carteira de Credito Agncola e Industrial _ Carteira FiDQnQiClmento.
. p.. ·U�,!.·..n..

'

....c·.a.OAgências em todas os capitais de Estados e principais �:r�s do pcfs. , li uU· .Viil!Corres�o..dentes no Extermr. '

vi 4iJJ&!ZUJ4
:m�_«!�..Lj&'Ji44JE.c::ztj;g;g4% r �J.l4i.M

RODOLPHO KANDER

BANCO D

eM g

A I
Rua 15de Novembro, 1360 . JOÃO GOMES (;( era, Face 1488

Radios melhores qualidadesdas
para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eletrolas - Toca-Discos - Ré frigeradores - Maquina& de
Costura - Maquinas de Escrever - Bicicletas novas garantidas - Cofres

Ji'ogões - Maerial para rádio - Material eletrico em geral.
Vendas á vista e a longo prazo. - V i s i tem a R A D I O L A R.

�.

� meio .século
I:

prOVÓ a efic6cia dêste

J.. Á UiTAS-são as razões do sucesso do Licor de
IV \ .Cacau Xavier. Primeiro, a confiança que
�sse norávelIombr'igueiro inspira às rnães bra
lilciras, por sérinofensivo ao organismo infan ...

. til, �.:pois, porque.é poderoso.vermicida e, por
fi -n, porq ue é gostoso. O Licor de Cacau Xav}er
nâo éoleoso, não f purgante e -pode ser tonut-
11-:- em qualquer mês ou lua. Combata, pois. v
IOll,brigas de seu filhinho, dando-
lbe WCOI de C".r.al.l Xavi�r.

•

�k�
".

.I�
,"

f)!#éIO�

Jldt(R,�.,�Cl q)#I�.,�

BLUMENAU - Caixa p:;stol, 14

FABEiCA DE 'lEClIi(!§ CAID.L(l§ R!NAUX 5. A.
UNICO DI�TRmUlDOR NESTE ESTADO (D2'�.iÍf;o)

FAZENDAS E ARMARINHO POR. ATAC-\DO
A MAIOR OUGANIZAÇAO ESPECIELIZADA NO ES'l'ADO.

FABR ;C/t DE CAl\.fISAS
A MAIS PER1�EITA CONFECÇÃO NO RAl\IO
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deFabrica
pode

Naci-onal··
pr-oduair-

ATRAZ DOS COMERCIARIOS

Sulços todo cromado, imporração próprio. I IRÃO MUITOS OUTROS

15 de N:m�mbro, li. 1464 - Caixa Postal n. 17\·

__

. TELEFONE· 1054 __. I Rio, 19 (Meridional) - Um- me-

___________________________
�

, tutino anuncia que todos os sindi�

liHt�tut{l de "fH::�eDtadiJ:liA e Peno cotas do Rio preparam-se para no-

s5e"'i d,�ll Cf\!c� e't'�iat'h�. vos dissidios coletivos, pleiteandc

DELEGACIA DQ ESTADO DE SANTA CATARiNA oumente de solarias. Acentúa que

atroz dps· comerciários irão mui-

t�:

Aceito pedidos pora entrego dentro de duas sefanas. Máquinas Rua 15 de N�vembr" -no
de costura novas. Preço, a viste, Cr$ 3.500,00.

.

I 20 d Q'.
O

.

t d
•

di I
• 1 Co' ... -..,"" BLUM NAU

an ar - >"I'! 2 t
S ln eresse os quenam Ir g,r- se .. IXG <ost<u, _7, E

I ('""'d·f'· "A'" • •

".,. I reio �,.an·>:!!":

I' li. O C U It. A - S E
'-- -----

EMPREGADA DOMESTICA _ 1'090-5& !Mm.. _ A trotar na FannaCÍII V .e; N D E - S E

,.
DGmingo - ás 2 horas - r�d C: "",'"n e FI.'H)'� IRS _

"CAVALEiRO DE SANTA FE'·

pa!g(!nl'c atraente e movimentado Hlme de �,,;T.ttifS
CDItNm!�c:iio da série "O Dragão Negro·

DGc.,i�go - ás 4,30 e 8,15 - i-ímd �-bHield, Gl!t:rge S!l!'l� _

Dona Ree? - Angela Lcnsburi 110 sCf.le, ',"·G:]uçõ,? da Mlltro
O RETRATO DE DORIAN GRAY"

O (1;:1%':1' '(f2 �i)í"i{1n era chof!lnlcr os que ele ·ornavo, no lama da ver- E
ccnhc, do vílependio, entretanto, porque' todos. o amavam? Um n.ré�;'l prG""'-.· C'''fa i!lputtri:t·
N.S. - As poltronas numeradas poro a Se5Jão do noite. cá domiRg9, Trllllt(lr com Helt'ilefth Henscllel.
jj re encontram o venda 11,0 Cine Buseh. Coso WiBi Silmat.
i---===��__�====--------��--��--����-----

n o

Exportadora de Madeiras

VaJe Itajaí Se A.
(EM LIQUIDAÇÃO)

Pelo presente, sõo convidados os srs, Acionistas para uma Às

!cr .titio (CId, o rcclizcr-se aos 23 c!ias do mês em curso às nove

horas, na séc!e da Sociedade, à rua Carlos Gomes s.n., nesta cidade,

o\im· ele tratar do seguinte ordem 40 dia:

Apresentcçõo do Inventário e. balanço.
Outros assuntas de interes.e social.

Rio do Sul, 7 de Outubro de 1946.

GUILHERME GEMBAlLA, Llquidctâtio.

Fa;!�C5 e Dínamos
, Blumcnou - Ruo

ARRECADAÇfi.o PRO' SERViÇO SOCIAL DO CUMERCIO

Florianopolis, 15 de Outubro de 1946:
Icss) J. E. ERICKSEN PEItElltA - Delegado.

--------�.---.

MAQUINAS DE COSTURA

ELLINGER.

P R E C ( S A - S E

Um empregado para serviço de apanha e entrega e cobranças de Em

preza de Trcnsporre., Ordenado, 700,00 a BOO.'oo, ÕÍj?e.. q.. nit
reservista, e que tenha conhecimento do serviço, CI5'!âa COIl',o Rffes�

Tratar a Rua 15 de NO'It!fiIm. M04.

•

mais
cursos estã.a esgotados, embora e-

quipard com material moderno e

amplas·
.
instalações.

EscJareieu sobre o plano da Fá

brica produzir dez. mil tratores, ex

clusivamente pára o Ministério da·
Agricultura, acrescentando qu� po

deriom
_

cinde ser fabricados diver
sos outros artigos, incfusive fusos '

para a indústria textiL Terça - f�úii
.

os membros da comissão visitcirQO'
a Fábrica Nacional de Mptores.

EMBORA EQUIPADA COM MATERIAL MODERNO E AMPLAS INS-
.

-- TALAÇÕES -

Rio, 19 IMeridioncll - O Bri-! na Camara, informou que a Fábri

gadeiro Guede· Muniz, falando pe-
I
co Nacional .e Motores não pode

ronte a c.omissiio de obras, públicas � produzir mais porque os seus re-·

PJ::SSOA

Pessoa com pratico em serviços,.
de passar roupa engomada e de. �

mais roupas, procura serviço; In

formação nesta rcdcçõo,

Diretor: . HONORATO TOMEUN - "O'rgôa dos Diários Associados)

Telefones: Direçôa e Gerencio, ,1092 - Redação: - 1391

ANO IV CAIXA' POSTAL,
- 38 - NUMERO 777

STA. CATARINA _ BLUMENAU, DOMINGO, 20 de Outubr» de 1946

;

1

:(
.D

, ,

1'<

1
;i,I

-,,!

limpa mais

agrada mais
rende mais

Dr. Ayres 6�"(�!vrs
ADVOGADO

r \
..

,

Trem Eletrico Moerklin completo.
3 vagões iluminados, Estaçi.ío e

Transf.ormador para 220 volts. A

trata� nesta redação.

GELADEIRA COMERCIAL

de 60 litros; dimensões: 1,30 por

72 por 67 cent:-:·c:t�r:, !lova ainda

encahc.t:'�" ," .... Vende-se

por rr"cc s. "'10 WIL-
LE.-'- ",.

feitoria Socher).

..
1

"7.�·")S,. com

--�sfone n.

1.2:44.

t _'

..
P A R A F E R I DAS, �

ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
C O C E i R A S,
FF EIRAS I

•. ..i{,_:;�:;.� :"';', .•

'

'iIIC.'J•. ;'_- _>$MtH.4±Ai.;�.,-:'"
COIIA.OIl

J'I,ctb!i.�:I E!!I Ém P'Ifl2 ("bae '_'." r 'c Í"� _...,:
lente fitJn�lJ da .0$·10.000)10. -ltllÍlt Si. r., a -1U\t'0!lU.

Precisz"'se -

2 pessoas adultas paro serviçoa 'em ofcJna In.cônica, - 3 rapazes 1'0"·'
rervices auxiliares.

.

c,.·, .:.

INDÚSTRIA MfCANICA· DEEKE LTEiA,. � IRQ Dr. IAmoóell iU2, II. i1,
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