
Rio, CP: P.) - A Associação ti ia Iavararn a sentença de associações do comercio, in m � _ -� il't I'C?merciaJ, por seu Conselho morte contra o famig::ra�o ato �usiria e la!'oura do país, con, �jÚ� �1; �2', t1f r�
DIretor, reuniu-se ante ontem ditatorãl. O Orgão Técnico da unuam no intenso trabalho d.e I � � r�:JB � � � ,

para tratar do caso da "Lei Associação Comercial. da Fe- reunir susgestões que constí I
Iill

Malaia�l. Presidiu a .re�nião o deraçã? das As.sociações Co- tuírão mat�ria para a redação Chicago, 7 (5. E.) =Sezundo o astrónomo Otfo Strove, de
sr. Joao Daut de Ollveíra, que merCI8JS d? Brasil. da COlJfede do memorial em qu� .. a5_ cla� '[ Chicago, haverá, amanhã, dia 9, pela primeira vez neste século,
deu C?l1heClrnent_o das _novas e I ração �clonal da ln�ustrta, �a I

ses produtoras sohcH�rao �� I eclipse total do sol, devido a interposição das montanhas da

sug�sh,vas.. rnaniíestações de federa��o da Iddustria do RIo Ch�le. do O<?v,�rno a revogaça ..... lua, du: ante trinta segundos.
aporo a atitude da Casa, pro' de Jan€IJfo. bem como todas as da let malaia.

O f b' E t ri • Id h
��

f
cedentes de todos os pontos do .

anorneno �_ rangera os S â\..!OS oe 3. o � �.i.on_at1�,
país; 'C r,uze ," ro I P f' f

·

h f 1.' J p.assanao pelas regroes canadenses e do Pala Norte ate a Sue-

Continnam coesas e sclída- I rU liam a ano a aiJnCal�� CIa e a RUSSH;':
rias as classes produtoras. A H�ln MAt&mn jlilllUilLlr Unicamente as pessoas que se encontram nestas regiões
agricultura, 'o comercio e índus- �Hi ti ii �HU ,ihlU I: poderão apreciar o eclipse.

I
� � --------�--��---'�----��.__.�

Isini
-�

. Forças no ceu aeteaao pelos aviões aliado em ação

Salvador, 6 (P.P.)
Encerrou-se com plano êxi
to o congresso dos proble
mas médicos sociais do
após-guerra, o qual reuniu

repreeentant ea de 16 esta
dos da Federação que deba
teram importantes questões
da classe sob ponto de
vista social, formando-as a

declaração de princípíos
que contem as aspirações
mínimas dos médicos do
Brasil.

Dr. Affonso
Acha-se ausente

até 20 de
Julho

Rlrar
Uma advertência do sr. Fredl
insBn, Direi da Recel,ersi�1
da obilização de Guerra dos

Estados Unidos
I

Washington, 7 (A.P, - Correapondencía de Ster- IIling Green-s-Fred Vínson, diretor, da Reconversão da .

Mobilização de Guerra, fez hoje .uma advertência no

sentido d. que os Estados Unidos devem estar prepa
rados para o caso de um súbito colapso do Japão.

Acrescentou ele que os aviadores norte-america
nos despejarão 10.000 toneladas de bombas diariamen
te contra o Imperio do Sol Nascente, ou seja o dobro
do que coube á Alemanha no auge dos ataques aéreos

por ela sofridos.
�

Levantando vôo para ataca')' o inbnigo

LEOPOLDO BEIDW

MUC)AS
Frutíjeras e Omameataís .1

"
.

, j i !

Diz O sr, Manoel ferreira Gui arães:
desenvolvE enio econõ

('
doico

GrandeVenda Semestral na Casa Jói�,
durante o mês de ��ULt=;O�

'Gra�de tiqutdoçõo de. calçados por proços .

núncho vi�tos_ Anrn\l�if�m .o�fN '""rt....,.,..�g 'R;rl"",.�';.�

.
!

império I
I
I
I

I Rio 8 (S.E.) - o coronel
I Edmundo de Macedo Soares,
I durante '" vísít. "nA G Inter-Ui � ...�.o...;,:,,'v!_e •. �_�,�.� y...."....... utu ...

t ventor Amarai Peixoto Iêz
I ontem a V til r:' Redonda re-
•

U> ��........ '-_�,__... \<.b _: u:: _�.! 'H !ÜU ql�� OS �H.H"I:] l�:r�o.g �a

111l8ma s;.j3nrrgW& HUCUU"CiO

este G PO a sua produção, que
sf:lrá maior que a maior que

I a che tô dus industries brast
[retras reuntdas. Daü sairão
i mil roneladss ao cço cada
24 horas.
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Compra-se uma casa com

snüe quintal - ou chácara
tio) com boa CBSfJ, com

Il,ior área riP mata 11.'f"l""""'-"-Q u_ ... ",a, :.__ .... ovUa U

em. luaar alto e iresco,
smo eUI maior í:H,s[anê'ia I
cidade, - aferras com por-li...• "... _J -="'I��$;;<I O��

I

'l'-·ti-..;;-�-1t-�=-�-.Qo·-�-4 I
, No bati é ilú l�' I
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50 - Sexta feir-a: dia 13 em:

a) - Brusque (Inclusive a linha do bairro do Garcia) I
b) - Inferior (Indaiat, Ttmbó, Rcdeia, Ibirarna, e Rio

do Sul)
60 Sábado: dia 14 em:

a) - Blurnenau (Excluída a linha do bairro Garcia) Aliviada em Poucos Minuto�
b) - It3jaí (Oa s par e Itaj;iÍ) Em poucos minutos a nova receita �

Mandaco - começa a circular no sangue,
Outrossim, haverá FORÇA 110TRIZ r'as 22 às 5 horas alívíando os acessos e os ataques da asma

.

d )

I
ou bronquíte, Em pouco tempo e possívelma rugada], em todas as linhas. dormir bem, respirando livre e facilmente.-

Mandato alivia.0, mesmo que o mal seja
ILUiV'INA r; JO' - D� � 1 S a's 92 horas haverâ corrente! antigo, porque dísselve e. rcm�"I!e o .mucus,,1. . y...L-1... d!) J.oI 1 'li, I que obstrua as VUl.8 resptratortas, mluande

sómente para ilumiuação não sendo permitido durante es se pe- I
a sua energia, arruínando sua saúde, Ia

. •

' .' zendo-o senta-se prematuramente velho.
-Iodo, O uso de qU<Hsquer motores elétricos, sob oena de sus-I Mandaco tem tídu tanto êxito que se ote-
'"

-

d f
.

tu d
.

I '1-' � .� , rece com a garantia de dar ao paciente)cnSao O ornecimen O ue energra e e dei> para o� contraven- I respíreção Ih'IC e faei! rapidamente e com.

ores I
pIeto alivio do soírímento da aSIDa em pou-

, •

cus dias, Peça MlInd,,;:o. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é 8.

Blumenau, 6 de Julho de 1945. sua maior proteção. .�"
E1ViPREZA FORCA E LUZ SANTA CATHARI�":A S/A. Mendaeo A�a::,,�;.'"

Igora . tamluml a CrS 10,00
•.-�-St-�.-,,-�-�--.,-:*:-'i'

I
I

I.

�;'-::>$�;�...�:iI.;.Ü:� ·s.:tlr6:��l'l!�d_'!-<t �\\� i}3elG

� �t'Jcl:{(S' õi �l\d� i> a '?�á(4_ eome

��FlÍ' .&,�? ecae. 'iôi,ri,HJlea- �.C:::;S7 ou rex

�.d;,..dr.,_, ��tt'fl itGi�fiS.. dJJtj;(jt;;j: p�lreçn.m
rs..� �!t!von�JMtl)í:'_, �1l:i!"tf!l!r. '.1IU: tra!,ad.ulI
�a :!Ji\�' .*- �!:c!vd,;.;.· il!lr� aO!) nãD

� :'tt�r.:1I'":e;��)2i' .:Js: �lLf:;-eU:·Jt r3 l!;!.d.q[ll'

��qs. IiJ}o;i;:��nto;;; 1 '\da!i es af-

1�;;,õ;" _�� �l"llJl!....Jtq te.1;"ii�atili"O�
�1!:.""l:.t �.-��a'€�'t ttnp ..f'61' bronct.lte ou.

,!'"f61l:dn.. pr�ci$>�EIJ? ii". ,;UIl- rcmcdio

!�V�do ii {;:Jf1�!3.:t:. O �t!n":J� S�o- Jcãc

� <a- i�dh.��I. .\n. pafP �.,109

�,,,_'f;I;.t ií� 1:::::.0: .. el1\�:i��·
i.s 4-.Q,�.'<;J! ��lnd'l��t .P�
�:;]itm" �llil:�.o�:;> l!(lf."i1lh;{J!i-..

.I;.l::�
<$IS/-� 't/J!.� "'''''' o;;;; t;,-:!j
4�.�� ���� ��fj
,�"'!1, F""· �Zl' �

�� �l r.ll �j �\ !:;;� �)��'-" Ç'.;t,' ��,,"!"
1,�:'?V
q �� �

�Jlb� Ati?tm � f7:allJ.l ..,- �áo Pt,Ufu
t.'iJ rt:'

G. Mi AND
Expedições ... Despachos

Agentes dOi iátes: ..

"BRASILA\AR"
com viagens regulares entre haja! - Santos

Caixa pc�taJ 36 - End. 'f@I�gf. "GuidQ"

ITA.JAr - Rua. Pedro Ferreira ooe, 68/72

WSQ§ t-����&;W>i'#:gii��

Sociedade BBnsnciadora de Madeira Ltda.
Compra e Venda de Madeiras

dua 1 de Setembro
nata todos os fins
.

Tefefnna124J

POR que expor-se ao perigo, sem
nenhum proveito? Se está nas

suas mãos evitar um malefício,
por que correr o risco, temerária
mente? Lembre-se de que as in

fecções da pele, muitas vêzes, são
transmitidas por navalhas que
serviram a outras pessoas. Não

deixe que isso lhe aconteça! De

fenda seu rosto de contágios, bar
beando-se sempre em casa, com

um moderno aparelho Gillette e as

legítimas lâminas Gillette . Azul.

GARANTIA POSiTIVA; Compre um pacote
de dez lamines e use duas. Se nã� ficdr se ..

tisfaUo, devolva CI� oito e serõ reembolsado.

��l!I�·�lt-t�
�kll"'Y��iL�
Caixa Postel 1797 - Rio de Ja.neiro
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��-'Ci e S CIAL T E
Aniversarias 1Noivado . A novel Associação de CuHura TeetraJ, brindou dEi

Julbo de 1945 Pazem anos Hoje: Com a srta. Etga, 'dileta i noite de 6 dt:Jste o publico Blnmenauense com a bem exe-
filha do S1'. Max Silva, cnn', catada peça de Paulo Magalhães, FEIA. . 4

*"""-
O sr. Frederico Kiliam, di· tratou mipoias dia 2 do an: I O salão do Teatro Carlos Gomes, apesar da nOlte fr ..a.

AI G IIId d P'bli
gno oficial do Registro de danie o sr. Juuetino Simão I estava com regular asststencte.

pe O a .ener·OSI a e u lca!c�rOflnã�ods5r1re."'!.p�sedtS,.�s8opaL�r··a�ml1,,��J,v�'·otos.
rela- sanuaço. I A plateia aplaudIndo como aplaudiu os a�ad�res que

� "" ,...
•

.•

'�y " _,;,....;,_.;
"

i'J .

"
. õra iniciam sua oarrelra no teatro, o t�z entuaíastíeamente,

N· c'mentos···· I passando horas de entusiasmo e satíetação .

.
Sempre houve, em toda ao parte, mesmo nos lugares' -O sr. J.1Ioacir .Jiedeiros. as I I Não ha personagens a destacai' do excelente coujun-,mau; prósperos e opulentos, crtaturas ás voltas com a mais -A. sra. D. Angelica dos �cha�'se e�n festas os se'l to apresentado. todos estiveram Da all.l1r1l de seus papeis.negra miséria. Nem sempre se tem conhecimento disso, Santos Cabral, gu,wtes ,.ares:. 1 Todavia merecem menção et,l!ec�ill, Me�cedes Mart�

uma vez que a. maioria dessas críàturas; levadas por natu- --O sr. Alcides Garcia. -Do sr, 1.11 no Kuhn e ,Dna: I no e Roberto' Henrique cujos deIlCe,l.s. papeIS. foram . �eral constrangimento, só em ultimo caso. resolvem apelar - A srta. Avelino. Hanne- Ana Kuhn, com ? naseimen ! f'l.gl'adar plenamente; sneüa de Castro, Sandra Rl?S e Bar-
para a caridade publlca no sentido de minorar a angustio- imann. da sociedade inâaio. to de u.ma. memna,. ontem'l bata f,,'atheBOD' também nada deixaram 8 desejar, dando
sa situação em que se encontram. • t lenee:

.

na Maternidiuie lo/cato I' aos respectivos papeis, o valor e a arte de que são pos-Ouautos chefes de Iamllíaa andarao por ai. desempre-] -Do sr. Egon Eçer e Da .. sutdoras,
.

.
...

d ..
.

I'I Fazem afiOS amanhã; � d f I" <O

tgauos, pensan o desesperadamente na esposa e 1 hOB, que. Paula Eger, ��om D. a ve,hO I A nova Associação, almejamns um tu uro prOIr.ISSOr e
aguardam em casa, em torno de u'a mese vasta, um pouco O sr. Brnam. Porto, âedi: de uma memna dia 6, no l lonca viela pare deleite dos umantes do bom teatro.
da pão para mitigar a fome? eaâo agente municipal de Hospital sta. Isabel, _::_f'"""""" �.

.........,...,.-..-r�""����-:;�������J'Quem não sentiria imensa satisfação em contribuir I estatística.
. _-_.-_, L

f··
..... · .... · ·,..···· .. · .. ·· ...... · .... o.

.:

com um pouco daquilo que lhe sobra para minorar a sorte -O sr; Arnaldo. Jacinto. ViaJ"antes .

I
� Max Sl�v��a e Sm11�tra : .

deses infelizes? -O sr, Delfina Migueis. . ,,: d =1MuHos dirão que existem instituições destinadas a SOa -A sra. Benta dos Santos I D�po'ts de »o» lOS d�as nes'l f! Participam aos parentes e pessoas e suas �correr 013 indigentes..Mas contarão essas instituições com Dutra, esposa do sr. Vitor! ta cn�ade, 1·�ton�ou a, ItOP_1,t t (·amizades o contrato de casamento de sua filha.
recursos suficientes para atender todos os casos que surgem? Dutra: ranqu. onde e âestacaâo tuncio í� ELGA com o 81', Juxelino Simão Santiago.

.
v �lO fato é que frequentemente aparecem nas redações --O jovem Humberto, filho nano da Empreza. de Te!r?s fi Blumenau, 2�7·4b. ;lpessoas que descrevem as situações verdadeiramente de. do sr. Vitor Zaguini, rest Jensef} 8

-. A., o snr. Jamêson
���!�:;�,:.:!..:.!..,,� ������.���

seladoras em que se encontram. Ainda ontem esteve neste dente em Itajaí.· uoartaues.
�

. . ,]
...,.......,..._...,_.,...._,-..-..-_..r>.� _�.........................__:,......._...�

��r��lst� �·d:�:����O ::;::�' !:���n�� ��t!��hi�ré:��r�1 =� �r:.·G�;���i��ll�uecles; Faleci;;;�nt�� fr·
.. ·· .. · ..

J�ã�
..

s���i·�·'·si�Uag;··;·�S;·�h���·.... iIem que se acha com mulher e dois netinhos que está .. ...:, - Dia - Faleceu 5 em sua re. f.�· Comunicam aos patentes e pessoas de 81.ta8 �•.�crian���se que devido sua idade avançada, 87 anos, não . OH.AffONSO BaLS�fjB
; :.��e���ar�o ;;�blfc�dr�p:S�;�: h relacões de amizade o noivado de seu, filho JUVE· .�

consegue arranjar colocação. Acha-se, ainda, doente, o que Diplotn, pela Faculdade lado e sogro do sr. Dr, GU I �(.::'. LIÚO com a srta. El{/a Sieoert,
Blumenau, .'.�����8r:n�::s:���a�i� ���igã3s �::!�a����id�::��·:�s S�:fi� Nacional de Medicina da :qa:r�e�i�����dO enoenheiro 1 �....".� ..�� ....."��.���,,�,��."2_.,'.� �.���;;�!Jd d

•

d
. Uniuersidade do Brasil ----.�--_._= --,�-��o �qq�r ffJ� :�p.���s�oe��rl::��f�co JuvenaI. Acredita. m"l§",.8mi>tftI fi!'!!!'\IIJ!I!�b�iid.o!'l !I;j�.,

O extinto, qued era pessoa I t� juve§�:�@ e fIga :JlI'''�lilnou K. ...jj<lllj""milil"" ü I!jiU.� 'muito relaciona a nesta

pt.a., [; Gon{innmn :{mos que o mesmo
.

encontrará éco no coração' de nossa Do�mças das Cri,meffls ça, foi sepultado a'!te'ontern ���..c,::�ô�� ;�
._gente; sempre pronta a auxiliar aqueles que realmente

e da Pé!e no cemiterio catolUJo, com, :���:-:i:",�.�,;!.��;:x-;,;��,;;,� �� ...-;'ó..,mr.�:>r;�!'.�.Ki�n;:;·
necessit€i.m. grande acompanhamento. iTodo e qualquer auxiUo poderá ser enoaminhado á .. i, CmS'D1 espoolal&zado!l lro'.. tl P I �"i d V I d It·

p

redação deste jornal, onde será procurado pelo necesHado fí'r� Álime�ta:ç�� du Crtan �-�-.:=3.:-�-!f-�-�__.+:-. Uanco. Oplhar ê H\grlco�a O a e e alaI
em apreço. cl!llhl.'ilJ, Puer1{:uÍtmr�. H�giE:" I NQ tía:ll e ® iait

� Inf!\iltiI';! Cltn1ca: Médica
11Ilfa:ntill! ltabercJl]iQ$!fa lnfan..
tU I!!! DiQ:lSncaa d$l l;'ãl� dai
Cri<i:!l��

.

DE T
. _-"""-.,."._...;47"

---·.I:� ".0 ..

.-;.._ .....-1;.
i' ,,- r

�'0.ij

Blumenau
mE

AG ADECIHENTO
Depo§Ito à dispoi'liCiio
DeposHil Popular
C/Gtil. com avií;m de 30 dias

" .' "., 60 dias
Idem td:§} 9" dias
Idem h:k!ill H:;ü dfas

C/Cts. Prazo Firo 6 mêsefi
Idem laem 12 �

2 O/O
5 O/O
4 0/0
5 0;0

() ifa 0;0
() 0/0

512 0/0
IS O/O

Pais e irmãos de

HARRY TESKE
falecido dia 18 de junho. com a idade de 18 anos, ainda
sob o peso do doleroso golpe recebido, vêem por êste
meio agradecer ao SUf. Dr. Hoess e Irmãs do HOspital
Santa Izabel, pelos cuidados dispensaodo ao extinto duo
rante sua enj'ermidade, às pessoas que. os confortaram ex

pressando seus sentimenios, bem como áqueles que acom·
panharam o inesquecivel morto até sua derradeira morada.

A todos I pois, aqul ficam fio�sa eterna gratidão.
FREDERICO TESKE E rAMILIA

fidelis, B!umenau

I

�t !.�C:_�.:<,Jd6 LiD3 -tü,30S de f�aquêz8� ..

. 4""'� !;:laUd,�'l., m·:;�:,c:", e ;ü:stio, porque em
_. f!ll s'.:.���; .st�a fjrE1L·"�:;� entr8.1:1 subst.lrH;�_ias tuis

nr-<" .• ,,'. CC'll'lO VhL" ,la.':f) 1.1€ .s6dio, Liciih::.a, Gli-
J'� \:cl",.ç���;;. ce"·:·o�·::'SIé_�·:.2, ;.epsiUD. noz d� cola, etc.,

(r;�!/ il \�>, "�� �e ��ç��'.) l::;.·,jnt2. e -efi:"':8JZ nr.:} casos de

. (,"'��,:.J.,'..
,

...,�.,.l.!�.'�;�.ü;i}f.:_.,,�..;.,:,..�...:,'.'""';"'.'...",.,'\..�.�.�,.... f;���if�;·��;;��;�:�����;���:.�����;�:�i:l��11��
'"�r"t; �

_., .�, _ gl·:_-:l-!í.�e3 J:;!.6�}:";C'2 c (!i;tâ lir:etI�i2do pela
S:·�:<�:c· r:LLj�a.

·0 sabão

"VIRGEJYl ESP.ECIÁLIDADE"
RngIs tl'ada)
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