
12 mil tODela�as �e trigo cbegaram da Argentina
Pub:U��i!d@ em mancbete �qu.e �helGU tfjg�,

delemblirc:audo 81 mil tODe!�g"s
R'o, 13

"Diario da Noitet9
de farinha Argentina.
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COD.1 c O ln
-

,ISSaO Municipal de Preços

ESTABELECIMENTO
honra

vIstas á
Moradores residentes no subur

bia do Vélha t�Qx1lr(lm-nos o seu

protesto contra (i fato do açougue.
cfa sr. Otto Pfuetzenreuter estar

cqbranqo o quilo da carne verde

t. cruzeiros. Esa

gréss."

UM
a, oito cruzeiros, debomdo de obser
v6r o preço oficial do ��bela' esta-

queh.i!lecido pelo Comissão Municipal ,',di: preços, o qual foi flxadó em sé.
o

•

nosso corner-cro
den,unda que

cónstitue um flagante absurdo e lJO

",esm,o tempo desrespeito aos po-
deres constituidos e as reis, do pois,
deve ser apurada pelos autoridades

Teve IlIgar ontem a tarde, �m I destaco-se entre os seus

:congene-I
esse que evita a deterioração ia inauguraçã dp novo prédio da fir

a presença das autoridades locais res pela suo aprimorada órganisa- mercadoria exposto Ó ·Tenda. Por' ma Carlos Kofk.
e

�
ronde numero de convidados" a ção, representa para 'O comercio [essa ocasião o sr. Carlos Coflle

inoQguraçã,o do prédio da firmo blumenouense um fator de incenti- recebeu os cumprimentos dos pre

Carlos Kofke, sito (j rua 15 de No- "O para novas comuna • .A casa cor sentes pela louvovel inicitivo, por

ter dotado Blumenou k um esta

belecimento á, altura do Seu' 'pro-

----�------,---------------

Em, a nossa poxime edição pu

blicaremos detalhes ii respeito da

vembro, esquino da rUQ Duque de ,merdal recem inaugUrada está

Coxifs. O conceituado estabele- i: perfeitamente dotado de todos 05

cimento comercial que sem duvido, : requisitos adequados ti uma orga
------------------------------------------- nisação comercial moderna, �ispon

do de utensilios propios tIGre 05
.

gener,os de primeiro lIecessidode,
'higienicamente dispostos, processos

<<lmpetentes, para que o

SlIjo punido dentro dos

1C'�ais.

infrator
tramites

0[1'
q

Um prédio próprio para indllltrla'
Tnatar com HeIhHtft HensdIel

c:... WitI ......

Vende-se uma chácara com -ccsa de materIal, e com todos osperteaces �

animais, máquinas, eré.
Uma cosa sobrado na estràda da Rua Mato Grosso.
Uma cosa na Rua Amazbna3.

Procura-se' de H e 16 anos. pu-
fa trabalhar em sseritcri•.

COMERCIO, E INDUSTRIA GER
MANO STEIN S. A.

Rua 15 de Novembro N. 4l

ALUGA-SE
Vende.se

Oi;etor: HONORATO TOMEUN - "O'l'gõo dos Oiários A....l
Telefones: Direção e Gerenda, 1092 -- Redação: - 1391
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Uma casa na rua João Pessôo.

V O N P A P E N IIE110U A- ���:
I;�em�;�:snlldec;u:d:: seguintes

Uma casa no Rua 15 de No,embro.
AçõES

ações da Tecelagem Kuehnrich 5: A.

ações da Fábrica Cremer S: A.

25 ações da Indúsl1'ia RenDido larugu(i
II1II #W

prlsao de .uremberg Informações com D Sr. .Helllluf Zimmermann, Corretor !egalizado, Rua
15 de Novembro< 76() - Fon. 1461 - IILUMENAU.

S. Á.

dimensões; 31 metros de frente

Nuremberg. 23 lU�ited)-Fran% do ,pelo Corte de Desnazlnificaçãa hoje, que os retratos dos criminosos Unt'«Ja COIll-.Il'll:i;a I,."u.tr�l·a,1Papen, por vinte e tres dias prisio- 'local. Acresentou tombem que, se nazistas executados em Nurem- .. •

neiro voluntario na prisão de NU7 a ex-diplomata na:z:ista não fosse berg estão sendo trasmitdos pelo C*_erci•• de lt!adeil'&s
rémberg, deixou hoje a cadeia, de- escoltado pelo exercito norte ame- Departamentp:' de Relações PUbli-/1""

"...,.., r:
�

pois da sua absolviçãc pelo Tribu- iicano, a policia germonica p pre- ces ao governa norte americano E", circular dirigido Q e:tc jor-
nal Militar Internacional. O oficial deria. I em Washington, poro a liberação nal, li antiga firmo Unído ;_;_, Ciodos relações public�s que anancou �: no dia 1'4 de Outubro, (is 11 horas Indllstriol e Comercial de Madei-
(t sua partida, declarou qUe ti exer' Nuremberg, 23 fUnited) • Fun: i (G. M. T,) ras ltda., nesta praça ;comunicau-'
cito havia fornecido a Papen ume .donarios ',\:lo exercito anunqiaram, nos que, de acordo <com o processo
escolto até a Sua casa em Huem-'

, ' , despachado pelo Junta Comercialberb. -

�apen foi IItolhicto por um

(�mp.
,

I do Estado, a referida Compcnhie

'. I foi transformado em '50ciedade por

Herlng quotas, sendo denominada Unido -

Companhia Industrial Comercial de

Madeiras, que assumiu todo o ati
vo e passivo ela sua antecessora. A

aMigo metralhador da primeira
guér�tl mundial, um tal.Carl Adam, Industria Textil<rue pertencera ao regimento do
velho diplomata nazista. Papen

I

fazia " se aCOj'Ipanhar de seu fjho' Em consequencia da reforma dos tuida: Diretores -'- Félix Herinq,
quando deixou � iJriS,ãC .de Nuem- '.se,us.estatutos,' e "' virtude da

re-I'
Victor Hering, W,alter wern,err lngo

berg. A proposrto, Comine Sachss, nuncro do seu diretor-gerente soro Hering e Roland Herbert MuelJer

�resi�ente do Tribunal de Desnazi- Roberto Gróssenbocher, aprovada I Bering, sendo ainda nomeados 'os

ficcçêo de Nuember9r declarou aos em kssem,bleia Extraordinária, �a, srs, Nestor Heusl e Brunokcschel,
reporteres, hoi", que se Popen per- diret�rio da. Ind�strio T:xti! Co�-I q;e. exercerão os cargos de Secre-

maneser em Nuemlte<'g, seró julgo- panhlQ erHln9 ,freou aSSim constl- tono e Chefe de C,ontabilidade,

administração da nova sociedade
orgonizada ficou (Is�i';' c.onstituido:

flECA �srr; LIVRO L
�

.' .

'DOENÇAS DO GAOO
E REMtOIOS

108 paginas - -50 Gravuras _- -ç���� �.i:\1
P <;!lnt�::! relimbnl�t:i_ p�lal

Diretar�Presidente, Walter Probst: USINAS CHIMICAS. BJtA-
Diretor-Gerente,, J ,. Oe! h

'

h
'I

,
SrLEIRAS S. " A.' ' "

UlIO, e .rec t; C. Postal" ,74 .JABO'l'lCA..Diretor Gerente, Augusto ,Relchow. I .

B:A.L _ São, P�Hllo
.
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São Paulo, 21 (Meridional) -I
Alem do material que seguiu de
cvifio para combater os gafanhotos,
foi

enVie,do PO,
Ta

I'r,e5idente prUden-1te um vagão de carga cóm grande
(lu<lnficlade de inseticida I. B., lan_!
(?,-chamas, palmatorias e V<lSSOU-

rGS de foco.

IAs prefeituras, cooperativas e 0-

�:,dações de classe do regIDO oss;� I

kda pelos gafanhotos participarão I!_::::::::=====��::==����������==���'
no combate à praga.

PED!RAM A RUTURA DAS RELA

ÇÕES COM FRANCO

Paris, 22' r Franc� Pres-)

!\�-2"-,iÍmm�to de Liba�·1·m;5.o Ncclcnel
.

qU'2
-

reune grupos de todos os por
t':Jos de resistencio, anunciou ho
ver enviado ao secretório geral da

ONU um tcregramo pedindo" "ru
h"� imediata das reiaçêes diplom-i
ticcs e econôrr icns do� nações uni

das com a E�llonna ds Franco e o

reconhecimento do governo reou

Hicano espanhol .no exilio chefiado
ror José GiraI

1'1ASClMENTO
!:>.tá em festas o rat feliz do sr.

M�rtinho Ak!l!á Campos e de suo

r--r .,.I<J. csoosc do. Ccrnlio A!calá de

Campos, com o nascimento de mais

um herdeiro, que no pio batismal
r"��be,, I) ncrne de Dalmo Pedro.

Parobens,
----, -----._-------

'�A N�çãon
'f.:!���·."..ti qa

.

I,

N,�sl'es llH",os Jin> este m(!t!lti� I
- .

no te:i1 circulcdo sem Q sua secção 1
e,:rcrH"".fot D �!:c par ceita, tem CQU

Is�{b :n��2�tGV:?! im�-n:;s;,ão.
E,tn f:<�:a cc:m contrn o fi(ls-:-a

VGfit''':":(;�t pl'!v:?ndQ os dis�·ir.tDS leit�- -IIres dos e::;f:i(::·t�s, CSL1 !:�;;d� mot;-IV-ClC3 per rr:lem de fr:rça maior.

A"n:;:eEtlll'lde desculpes, o foze- f

rncs certos de que seremos compre�, IIonc!õdos.
I,

GEL:\i)EHl.A CO-ME�.C!AL
.. I

de {lO litros; dimensões: 1,30 por!
72 por 67 centimetrcs, �ovo "inda

encclxctcdc do fóbrico. Vende-se

por preço de ocasião. OTIO WIL
LE - f,,:o 15 de Novembro (Cen
feitarkl Socher).

VENDE-SE

Um p:in:> �(m:'l alemão trator

com

AHn:r�'_r:� GrCopp
Ruo Mil'<:s (�'.'�,,)s 63

Trel<l F.!d'·;'::i I\.',"lerklin completo.
3 vagões ;1 j;r;'''!odos, Estação e

T,rynshrmu":;·' j}C«l 220 volts.

o

Escolíi Tecnica de Comercio
RemingtoD do Paraná

(EX-FACULDADE DE C:OMÉRGIO DO I'ARANÁI
FISCALIZADA PELO- GOVERNO FED!:RAL

t-ua Comendador Araújo no. 116 _- Fone 1192 _-, Curitiba ..
Diretor: Dr. LUIZ Ai'lJ8AL CALDERARI

INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INTE'RNATO .

CURSOS: Admissão _- Guarde-Livros _- Auxilior de Adrninistrucêc
_'_ Datilografia e Esteno-rrcfio

Aulas DiURNAS E NOTURNAS, pãrãciífibOS--os· sexo,
f,ulas avulsas de C'(;jtilOi:Jrafia e Estenografia

Peçam. prospectos

lDovlDlellt.O ,de ee

sistencla> contra
-'FraD�o

o

Cidade da Mexíco, 21 (APl -:- A à conferencia sindical britanica/ ao.

F��eraçõo de O�gOni%açÕe� de. Au-I,Departrimenta: de Estado Americano
xilio aos Repubhcanos Espcnhois a-I

e ao embaixadar dos' EstadQ5- Ulli-

provou a mensagem às nações uni- dos' em Madrid.' ,

dos, fazendo um apelo para que

;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;;:;;-=:;;:;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j rompam as relações com o gover-

m'
no de Franco e reconheçam o go-

• !

verno republicano no exilio. A

R G II' O S SENBAC'BER S A
I

convenção concordou em enviar
I

;
,

"

,

.
.

.,','

'

: mensâgens de solidariedade 00 mo-I
I t, "

•• I vimento de resistencio no interiar!
A

da Espanha, bem como outras men-·
Rua 15 de Novembro, 857 BlUMEt. u '. . .

sagens ao' governo GIrai, em ParIS,

EMPRESA COMERCIÁL

Telefone lJíO --,- Caixa Postal, 15

Oferecemos:

ARAME FA?'PADO
CANOS GALVANIZADORES
CIMENf'e BELGA

MAQUINAS DE COSTURA

Aceito pedidos para entrega dentro de duas sefanas. Mál1l1inas
de costura novas. Preço, o vista, Cr$ 3.500,00.

Os interessados queiram dirigir-se à Caixa 1'0stal, 2.09, BlUMENAtI

p. r e c í s a 5 e
1 - Tecnico em refrigeração, com prática no ramo.

I - Rádio-Técnico, com prática no ramo.

1 - Rapaz paro balcão • serviços externos, deve escrever a

máquina, e ter clçuns conhecimentos de serviço .de escritorio.

Exiqe-se referencias, - Ofertas de proprio punha á redação des
te jornal, sob: - REFERENCIA.

MunA ATENÇÃO:
1 _ Para de:.meler'se ecatra as grlpSIl,
reãfrladoo e > tosses, use o Oognae do
Alcatrão Xavíer,

2 - O Cogoao de Ahiatrãoxa ...ler ê e

iIaWo medicamento existente _com a

d.>elgnação de Oognae de A1Catrão,pcl'
quê é o único Oognae fello a base d.
I!k&IrlI.o que tem fórmulamedlcíuàl,

1- A elialida (J!J engoa,; de Álcatrl1e
Xa;er !'1!Suitil.'. pols, d" �1l'l.r�rl'lllia que
",una ,,,UOEUS. "Jumentos médleinillB,:

a) }'oJ ........,.. lÍrrjedi>..,. e Cord
fle.an, ... oi"" pulru\k;o, como O aI..
"utr1lo ., .. bál..omo d" b.Ut ...
lo) Um ...� ..",I.'ifI"ante come

• b,pút�de cãiekl.
4..1 �a.. eX�.anl... comD,__
lScaLt e... Jid<:açú••
d) U�. IJI"lUlde oahnúDt:e da'''''''
........... mulunlJÚ'

,_ O legitimo Oognae de Alcatm.
J.amr Só & vendldo, pllrtaplo, em lat
Ndaa, " dragarla.'!, porqu� __ nAo !MIl
-.ueça - , "mMtQ e O!J� 1&1 n!e
"!"- lI8f venilldo >lID ou��

BUSC
Quinta-ici�c ,é, 8,15

A
MA, I _"- _ LOIS CAlHERN -GIADYS GEORGE <im

. . .. "Orfõos do fama" ....

,.Uma :.:elicula re::neto de moei-cidade! - Alegria! Musica egos

ti>:lIlS "'. :gath(lda� ! - Os filhos defamosos artistas de Hollyood Se di

! 'Cenarios rtIO-

ADO

vertem" ro:endo ,os espetadal'l33 secfn'ertIrem a valer

r�'fil:;o;os. .. danças qlIil c:otiTO_c<loÇóes alegres Q
i

t
'

Acam!'. Cemplemento nacioDoI. Pa� Jornal

l'ii�'V('mbro 110 415 c05tume

agradaveis !

Preço

2� �i\dnr !�lla 1
(,Erlind� gA tr'apit8l")

AGUARDEM: • uC'tdoÀ .e �. "ftoJu. • Amo.,.
tDois filmes encantador)
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Páging ,

�I

A i:!'
,------------------��

Quint;,-f ir':>, 24=�

iégi� a.,,�thenon ,,'MP' �.

Li" lALI�AOO I Cbricas de cutomoveis pode-"" COR- ':orm:ndador A""jjo i75 - tv;W 1192 ----, Curítibá
ceder novos aumentos ao -us 0- Diretor: - Lr LUiZ ANlb.:,_ CALDERA!�,1 elA. NACIONAL Dl! SEGUR05 DE VIDA E.RI

perérlos, sem aumentar por isso os internato _ ::::"rni-Externara e Externato

I{._,,' Prirnório, Pre-b",clol - Ginosio! Cie�tiflce - Exame de
preços de outomoveis. Pelo contrcí- admissão em dezembro e fevereIro Séde Social: Av. Almirante Barroso nr?

rio, estes últimos deveriam ser re- : Aulas DIURNAS e NOTURNAS Agente no Estado de Sente Catarina:
duzidos o quanto antes. Foi o que '(Ira ambos os sexos Pet,om prospectos
declarou àC:iji o presidente -do Uniêío .

_, ·A '�a..-

dos Trabalhadores em Aútomoveis,

E
' ...

I" d"· d ·'M l' A
.

Wa,lter Reuter, Anunciou ele tam-;. UhH esa utermo fana' " e �.,. rauJobem que os contratos de tr<lbolho
<

li
.

poro o próximo cno deverão ser : (MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)
es�"elec:idos numa base flexivel TITULOS DECLARATO'RIOs _ NATURALIZAÇÕE�
;'dQp::;'do.O'J�1fRies as wriaçúUr Encarrega-se de quaisquer asstintos junto ás re- j� � �-,- -,-_

,. partições públicas .

de

.....

Blumenau, FlorÍallóp"'!:i.s, Rio. de
I

6CRIVANIt.mAS Janeiro, São Paulo e Porto A!égre - Assísten.üa técnica

•. Compro uma a dues;
u.sodas,

CGl'll

"
ESCRITO'RIO PARA O VALE no ITAJAI':

ou sem ".oltranas. _ Telefone II. Rua 15 dsNevembre n? 415 - 2° andar - sala 1
1.244. (Altas d'"A C .apitaI-' ) -- B L U NI E NAU

COl)lCEDERÃú ') AUMENTe. DE

SAlA�

Cleveland, 21 t llnlted) - :'5, fQo

.�._�-------------_........_--

It.#L/l /./C tJ e. -{CJftu c/uc .:f,
..

�.

levei persistente, deliciosa

complemento perfeito de seu perfume favorito.

- Para ser usodo prodigamente.

JOÃOPORl

Rua 15 de Novembro, 137J

FOGO. -.- TRANSPORTES ._. _A;�

R.'sponsabilldade Civil Onlulbu:i

(Transeuntes..,e Transportados)

·Sr.·.·.I
..

n·
..

n�
..

d p,•. -d;;··, ..fl.S,. � .. '�IU ...... ' ""-fF.. ,

O mcícr S O R T (_cM E N T O
Os mais F I t'<l O S
Os preços mais B A R A TOS
As mais lindas B O N E C A S

Bolas de borrcchc - Gaitas de boca
oferece á:

Casa illy
Novembro, 1526
PÁRA REVENDEDORESA

Rua 15 de

MELHOR FONTE

(dos Fcculdcdes de Víene, .Au�tria e Rio de .Jcnelrol
Cirurgião-chefe de Hospital Santa C'ltaril1Q

, Alta cirurgia, operação do bacio, estomcgo, vias. biliares, ,uté.-o,
etc. -'- Neurocirurgia. Mo!éstias de senhores. Cirurgia-plastico�
C��"h"''''''.''

Consultas no Hm;pitef: das , os 11 e áas l:i as J7· horcs .

BLUMENAU� _ PH�'fol SafitG Catarina"

OPERAÇÕES - ·DOENÇAS DE

Dr. CAflJi'lAtRA
E S P E. C I A L 1ST A

Clinica em geral '_ Tratame!1ta pelos OndQ5
CONSULTÓRIO: Trovésse 4 .da Fevereiro - Prédi(l

--��OPERAçõES NOS HOSPITAIS

Dr. J'�'llS,O Br:;;r.9il
Clini!'/.! e Pediatra dó I{ospíta! Santa Terezinha de " Erechim,

Grande do Sul,. aviso' o distinto' população hlumencuense que brevemente
abrirá seu consultoria nésta cidade.

CLlNICA GErAL DE, ClllAt.JCAS· E ADUL1 O�

Dr. Runel1S Walbach
tl'NICA M§!).!CA

_ FIG.A.DO - !NSTES"I!'�0S _ RINS
DIATERMIA _ RAIOS X -'. ELETRO
CARDIOGRAfiA

1 CORAÇÃO - PULMÃO
, REUMATISMO

Consultório e Residencig:
RUA BOM. RETIRO, 12 - FONE, 1258

C O N SUL i AS: dos 8 és 11 e ·dás 3 ós S horos

Aviso
"ASA SÃO JOSE' S. A. - COMERCIAL E INOl.i5TiHAL

CONVOCA,ÇÃO DA AS:':.EMBLEf:\ GERAL EXTFU\Of;l_j!:'li\f;lh:
Pelo presente ficam convidod')!lÍ as acionistas deste scoedcdc. [la

bro de 1946, às 13 horas, na séd� social, afim .de delibercrem sobre o su

ro a Asembléio_ Geral Extraordinórici, ([ renlizcr-se no dia 10 de 111J'<i!<11·

guínte ordem do dia:

1) Reformo dos estatutos sociais.

2) Assuntos de interesse, sodal.
Rodeio, 22 de .outubro 'de 1946.

JOAQUIM STOL

2 pessoas cdulrcs poro serviços em ofdno inecânioi. �. 3

serviços cuxiliorea, .... . '.. ..

INDUSTRIA MECANICA OEEKE LTDA•
..:_ Ruo I)r•. ,Am.lÍeli [11%, n. I1
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1864 ·JoÕo Tito RClhnundo: pede
kença para fazer_ reforme, deferi
do

Selgrado, 23 (u,1itedl _ O
1nlOo! Militor scntcnclou, hoje,

/,,·t. 1° - Fico certo, por conto
dr. <,?�<:,::o de arrecadação do cor-

DEC;ltiD=i:Eí N° iH"

'l,blicaçã: �e,V090d,'os as dispcsições '1:69 Walter Phiífer, pede vistcrle

cm controno. dererido
O frcfcito Manieip!!1 de Bluma- .'.·efeituro Municipal de Blumenou, 1875 Emllio Fischer, idem idem Em perfeito estado, de 30 HP, M.

!'C'�'. usando do atribuição que lhe ,n 3 de CI;"I�:m:) ele 1945. 1877 Ricardo Berger, pede licença Lincoln. - Trcrar com HElMUT

c,,:'cre o crt, 12, u" I, do decreto- Germano Beduschi pera construir, deferida SCHOENAU - ltoupcvc Norte.

k< f·,;i:!;,;rül n. 1202, de 8 de abril Prefeito Municipal 1879 Nestor Scheefer, idem idem -------------

cf:: 1939. , 1882 Cio. Hemmer lnd, E. Co

Publicado o presente decreto-rei' merda. pede rronsf. imposto, indo
.esta Diretoria aos -três dias do "·,,f. def:e,·";"�

.nês de Outubr? do ano de 1946, 1889 Leopoldo Weise, pede licen
formações dirigir-se o esta redação os "fundamentais principiou hu.ne-

afixado no lagar do costume. ça para construir muro, deferido
Bruno Hlldsbrcnd 1730 Paulo Ellers, pede licença 'pelo telefone 1391. J

Diretor do Expediente e Pessoal para contruir, deferido
------------------------

1761 Rodolfo 'lGl1g, pede vistorio

VENDE-SE UM LOCOMOVEL

Tri-I te etes oficiais alemães e soldados
vin-

/
da orga"isnçêio 55 á ["::G ,J,:; morte

-------

} por fuzilomen+o, enq�ant\) que pu'
L .

tros dez receberão sentenças de pri
são perpetuo pela sua responsobl-

lidade da morte de mil e quinhen
tos prisioneiros iugoslavos no No

roeqc , O julgamento duroa menos

de duas
-

semanas. 0$ cd:n!::os':lS

cnímol

5:W,OO

ALUGA-SE alemães foram ccuscdos de violo-

DECRETA:
Afuga-se quartos, para mais in- rem os convenções de Genebra e

r,=� te e"crdcio, o ciédito de duzen

licença

deferido
t.;;� e setenta e sete mil .otocentos
c fri�l(l e oito cruzeiro (Cr$
277 _ gê3;()() J, afi:n de suplementar,
F'· 'c; f�rm(l c:'(l;�O, as seguintes do
iG,:-_:�-é:; (�O orçt1n!'ento- vigente:
fi .. :-L 1 - Cu::tc�o do vciculos,

!;'.'-:'-'(::�3. 8 t�r;::'idHo; . 'Cr$ 5.000/00
:-: . ;::" 1 - �="t�ie:k�J ��rQ -o servi-

-0-

........
"

; .

R0 ...:i�':�?:'h�;fO�_ r!_�sn')c��t!clos �e-
1775

lo Sr, Prefeito muaicipn! durante a! S. A,
"I. qP!1�=e4n do -mÊs de setembro � do
ie 1946. f :id�3
'3 .!-5 F�Iiy. Sd�'Ú"::;rt, pede redução:i 1789

Deus,

Rodolfo VYn�-c\ idem idem
Em, Gtoito C'Jt(!,�:1ense
pede lig-�çj)O de agUul deferi

6. ,:;'3. _1. _ h.t��·�r!a:l pcro ,0 ser ..

vi-Ç? _

cie óbastccÍm!;;nt.o de agua + ••

'S50 1799

idem id","
Vke�re deProf. Omev l., Sd'mirdt, pe-

Hgnção de

i3S'5 VV:J.
. . .. . . . . .50.000,00 1351 05w�,I,;n Metz!:er, pede li,

:6:{-L2 _'.� qFe�ªr�a _:do

-f�h_��Ct1--I.��e�lç.o
-t'_qra !'F�_únnof, dBTcrié�

d;j---:t�'���s-;r1i? -'é!tne:1�n' .:: -

.. -:6;boo;D�f : 'Z-53 José"' Jv�ll'uer�- pece visterlc ..

8.0']'.1 - Dlarias a funcionorias 1eferido
EH:'! Vin{!éní de serviço • •

Lzoo'oolS55
Luiz Grccbner, pede ligação

-'-[L04_.2 _, Despesns de transporte �9' ageJJ3r deferido

ele," funciencrios em serviço .800,00
.

856 Oswaldo Cbri�ren, pede vis·
'8.21. 1 - Operario do serviço, de ':-"'[1, deferido

de estràdas e pontes .195.300,00 Hl57 Francisco Ve+terle, pede Ii

S.2+.2 - Ccnsêrto de motores e' ccnçc para conrtruir aumento, de-

José I.edro

PORT!EIRO

méqouincs .

9.94.2 -

. .4.000,00 ferido

Despesas imprevistos 1858
. . . .14.000,00 poro

.. Cr$.277.838,00 1860

Felix Houer, pede

�__==�S5m=��:
PARA FER1Pl\S, '1
E C Z � MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
E 5 P I N H A 5, ETC.

TOTAL.
contruír uma escada, deferido

Oswaldo 'Fredler, pede V'ls
deferido
Arno Venske, idem idem

Art. 2° Estes decreto-lei en-' torio,
trará em vigor no dota da sua pu- 1861

• •

(GARRET1)

a Snra poderá esperar

tranquila e confiante o 'seu filhinho.
Prepare o seu "organismo agora, no

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

Comprovado p:la experiência, usa-

do há .muitos anos, no Brasil inreiro,
Gravidina assegura :l gestação normal
e a saúde do bebê.
.Devalor inestimavel tarnbem na fase

do aleitamento, Gravidina é incEcaJo,
pois, antes, durante e depoi 5 de ,l1.·to,

GRAVIDINA

PRODUTO cientihcamente elaborado, Grauidin« pTeporcialllt 110 wg4llim:w
fi' [nncionamrnto per/dto ne gutnçêw I! assegHra ti dei=()Jvi�m(J SAdio

• tio bebê. Csid« d« si e de se» filho - �gfmJ - ,- 1Jr�
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