
falta de carater as causas do
RIO, I f c, B J � O general Gois, interrcgdo

por um vespertino, a propcsito daauunciada reforma --·traz·O eCO"" AmlllllCOda lei eleitoral, permitindo asdissidendas partidarías .:2... .

'. .' .'. .

que apresentem candidatos próprios, declarou: li
"

«Como em principiosou apologista dos par�os,
. �

.....d,e� c�r.�t.er nacional. não acharia boa medida esta que
�rmltlsse as cisões, mas devido «ircunstanc'as atuais
"e, sobretudo a falta de sinceridade de alguns Iiderea
e. maus costumes adquiridos pelo mandonismo ditato
ríal, considero util esta modificarão e.n favor das
dissíd-ncias.

r

�anancia e nosso
IslO representa uma especi e de valvula de segu

rança contra o danatarismo, evitando a sufocação
dracaniana das minorias sob os golpes amorais dos
g'le ocasionalmente. dominam, fazendo da direção dos
destinos do país um negocio,

Ao menos com a modificação anuncia'].. não fi
carão desampvrados os que não se conformaram com

processos escusos • e desonestos.
A ganancia e a falta de caráter são as causas

principais do nosso até agora incnravel retardamento
cultural, moral e econcrnieo.

-------

O General GÓP8 Monteiro acha, também, que
ha falta de aíncertdade em algumas Jíderes,

adquirida durante o mandon'smo ditatorial

e

81 enau eregirá
monumento aa grallde saeta

Olavo Bliac
Reina grande interesse em todis as esferas sociais desta

cidade, peli luminosa e patríót'ca iniciativa das abnegadas edu
cadoras patrícias que, chefiadas p-Io ilustre e dedicado inspetor
escolar sr, Gerlach, uma das figura s de maior projeção n- '1ue
diz respeito ao ensino em nossa terra, já estão trabalhando no

sentido de conseguirem fundos necessários pari. a erecção de um

monumento ao grande poeta brasileiro Olavo Bihc. .

Tal iniciativa, vem-aos confortar

e�
lOS r confiança

n.o
fu-

turo da pat ria.
Qu'mdo se julga que o povo mais , mais se materialisa;

su-gere os esp'riros cheios de br sildade e sem medirem obstacu

los que terão a trai spor �pnchem-se de verdadeiro espiritos de

sacrifícios, olbos f.tos no ideal colin ado e rompem as €'spessas
matas do indiferentismo agnostico, e ver.cem como 'vencerão esta

pleiade de abnegadas patric'as, pois grandiloquente é a ideia que
as levarão ao altar da patri>, q'laes noivas enamoradas na griln·
deza de nossos antepansados e cujas histor ias sempre rcle-nbradas,
serão para nós estimulo e orgulho. orgulho de termos nacidos

em terra que possue tão grandes filhos.
. .

Professoras e proressores de Blurr cnau, permitais que eu

vos saude.

A ITlrtmifl II II leüidã·

Bt Bill f AU
Di�rlo Matutlnll

da se faiiram :manr1tl anual G1" SO,Olo crime II ft !l;i!iciiti �,�, ,,�U 8!'msstral DrS 35,00siia tl.snlll'!lÍas.
.

.8f' �4- '., ''l,
avulso Cr. 0.40

,.....� ? @�U��d�s .�����l!"€!fç6�5 do V�le do UQJCllI
ij--t, lHí. {hmrt"'feira 2 da Outubrn d'il i!i�6 - Oro AchWS8 Balsinl Diretor Rssponsavel • Ano XXIII N. 'I

oco ofereci�o ao Interventor
ee�e :!:-:!n��

honrado,CO�l a presença do altas Iautoridadsa C\vl!'�, militares
o colesiasticas, rea lisou-re Devke fez uso da palavra, banda nessa unidade exe
dia �9 df'8Gt'�mbro,dnwilJgo, relütan,10, em rápidas e in- cutuu durante o a-gape be
no salão da S. D. M. C'Br1<s cleivas palavras, OB Iatos Ias peças musicais, tendo
Gomes o almoço oferecido, da sua adnuuistração afir- .

P l' 1 .1 . I t.. recebido por varias vezos8 as c al:;ses conS8rvauoras, mando que sempre dedicara I10c' a1'S ao ilustre bJ - "1 L -'.' 81' salvas de palmas.umenau suas a \,9nçO,"-8 }ial a . ume- . I
ense sr Udo De k tt 1 I

. '. "
Prestou 8SB1m, Blumer au 15 de Nov. 487 - Tel. 1078

]·nt'. 't -

f 'd 1<E'· fi.

Eua, nau I) "". prucurêl v� servrr
uma beia homenagem a.> Rua

.

erven ar e erai no s· na Ií o lJ la do pOSEi! vel, ., . .' 1 a L U til E iN A U
tado .

F
. .

I.' I'

I
sei Ilustre filh >, elevado a .,� - =

G;ande nu' d 1

alil1J, aGI\1I.
a n�sso co, cga testa do Governo do ES_I _

'

•

I.' mero e nono '1r.O/,ias uimaracs. Todos . O
Ao

n�s ruIns dR Prc.sldenle�tl8 encheu o espaçoso sa- os OUI. 'o' 88 Ioram - uvldos
tado, ,epos 15d $I U . ti iii,

, l�ao, calculando-se para mais CODI I espeivo e ater. çã», seno Atendendo gentíll con vi.
O C!l�filn d'e I�i���i!1ent4r�.e. 30?_ as pessoas gU9 par- do f,\\strwte aplaudidos te,

.

«Cidade de Blumenau» in �u dlt=1 ii
.

U

ucipararn da homenagem, p r Iu;nt.iltlza do sr. 00- se fez representar Dessa ho- Expressivo telegrama do sr, CiZon Rosa ao Gal. I_!ut-ra
numa ovideLcia da estima. mUD(lant'l do 34' B. O, a menagem. Após a promulgação da nova caveI de d�por nas maos ddoque desfruta ne3ta cidade -_... _,.. ConstItuição o sr. Citon Rosa lIusue presldente. o cargo e

t-' .J' b L
l3

B b
Interventor Fe::leral no estado interventor federal neste Estado,ao jlgno furo{ naueuse.

O·1fa
.

a ett'e do Rio Grannde do Sul tele- com cuja investldura me honrou.
oferecendo c a.lmoço, fa- -. �

,

..
'. '" '.' grafou ao Presidente da 'R�pú- l?-gradecendo a.V. Exci�. a con-

lou O sr, Germano Bedu8chi _�"i ._"......... _ blic0, nos termos que segu-m: fIança q'Je se dlgno:l dlspensar-
governadur do M unie�pio: «Inaugurando-se, com a pro- me, apresento-lh� as següra!lÇas
que em rápidas palavr"s in- Babette· Augsburger &. tia. mulgação da Constituinte da de que prestareI ao sub�tltuto
terpretou o sentir (Ls pre. Republica, nova fase política que houver por be_:n destglla�-

udo'u se brasileira. impõf:-se que todos os me toda a cooperaçao que estl-
sentes pela h mra da yjsita

.

I!l!!! -
"

1 C t em

. .

-

,.

' auxiliares imediatos rieiV. Excia.j ver ao mell
.

a cance. O? e 's .-

C f(\Z justas reterenci;.g ao lhe proro�c'ol1e plena liberdade, pre. V. Exc�a. com. a m!n�a d�s-
va.lor e virtudes 'do home- plra a recomposição dos quadros. vahda mas mdefecttvel sohdar1e-

nageado. Para a Rua IS de Nov. 679 aJmhistrativos do paÍS. NeEsas' daôe. t'
�.

Agradecendo, o sr. Udo Em frente ao BANCO INCO I condirões cumpro o dever indi- Em consequenCla todos os au-

! <,
xili3res imediatos do Sr. CiIon

____Aimw .. e L _1&_, ' I '

Rosa d"puseram igualmente eln

'IV
,.

t d suas mãos, os cargos que vir,ham

! elO es u ar I ocupando. na administiação do
, I Estado, figurando entre estes,

d 1".1 d I
secretários de Estado, o prefeito

O esenvo Vlmeni.� a da capital,. o c�lefe de _policia e

cultura da man!UO&3 loutros de Imediata confiança.
Encontra-: e em São PtlU!fI

o sr� Roberto Outierre.B, qUr 1 Faça seu anuncio
representou a Costa Rica ou T
5a. Conferencia da Uniãv I neste ...,orna[
Postal das Arnrriclis e E!ilpa

!
nha. S. S. encontra-se !'lO

Brasil afim de {'stud;lr "in
loco" o óesenv8:vime'lto da
inJustrializBçãú e plantio da
mandiocli. SE'gund.Jldeclarou á
iropreoH,S lU p lÍi está interes
sado em incentivar a cultura
dêsse tubérl�ulo. Bl1m de S8-

tls({lzer ás necessidudes de As autúridades eBcolares
exportBçflo,�vi8to que produz de Montevidéu resolveraID
atualmente 15 quintais de dar o nom<; de "BarAo do ,

mandioca quando (ieveria pro- Rio Brancu" fi uma eacoh
duzir, só para atendt:r as qU3 funcioDllva em P,0CitO.
expl)rtações para o Paosoá, bairro reslJcllcial, onde tllm

graude C008illIlidf,r do produ- bem ja fuuciuna' lIma ebcula
to 1.50 J quintais. I com o n(lme de "JJrasil".

COSA DO ft M E R I C II N O Ss a.

presta home
seu ilustre

filho

......

Mercado de Aufomoveis

Rua15N 487

John L. freshel •• Fundador t

BlUMENAU

III
rrelefone, 1078 -

Oficina r�ecanica
Pesfo de iavagem e

LubrificaCão

Serviços Rapidos
Pintura e EstofamentO

Retificação de M;,lores com Precisão

Peças Genuinas

NOSSA DiVISA
as üIl

End. Teig. PRESR81

Ocasião
Cairo Usado

Chenolel de Luxo 1941

Pintura dois Tons
. Radi9 e Farões Neblina

Pneus em ótimo estado
cvm faixa branca

Molor Recondicionado'
Estofamento com Capas

SERVIRE'

F, C. Allende

MORADIAS - CASAS
Procura-se p,ra a'ugar

Casa do IImeric8iiO SI! II.
-MERCADO DE AUTOMOVEIS-

Homellagens do
Uruguai ao

Brasil

'CRUZE I RO Prefiram a Í'luinha
fabíica �a pelo

HOIN!IO JOJNVILLE

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



De uma moça para balcão, dois oficiais sspate lrus e

um aprendiz rara otletna. Os candidatos poderão e presen-

I���=""", a.!!!'If! ?"ZRi

Oferta ··Clt· Pro
�=������__�o� anuncio é a alma do neqocio

I Precisa-se
___________ de umã moca com boa pratica em fazendas. Pe ga

,.

e gratifica-se bem.

Casa Wi Ily $ievert
Na mesma casa; 1 meça pera leves serviços e uma pars
cuidar crianças; Paga-se bom ordenado. 3 v t
"_�""'_.-�-iIl-"'-.-.-�-+ o •......_�......4>�"-itl-·__- fito',·� '"

Preclsorn-se Urgente

Vende-se

Vende-se uma Caminhonete
Ply-nouth' para 500' quilos de

carga, e mais uma Vilrola "Bruas
wick" com ]4 discos.
Tratar no Hotel Boa Vista.

3v2
ilr ! 1."'1.· •. I f __'_·_-o

Vend.e-se .uma camlnhone
ie marca HUPMOBILE, 6 ci
lindres, earroceíeíu nova. Me
lhores.lnformações no 32 B
C. com Q,Tte. ÇabraL 3v3

'* ....n:. '

'V.fade' se um caminhão mar

ca 'CnevI olet, modelo 1940
em ótimo estado de ê�serva'
ção. Maquina recenteme te re
tificada. Pneus bons e se
Tratar nesta redação com

Xavier.

(ar-se na Casa \fetlerIe. á Rua 15 de Novembro.
..--jt-..-!t_-��.f€--.i!-�-"-� o ;,t-�-�_.g-�-..-._.-..-.

Precisa-se

Gratiãca .. se
com Cr. $ 500,00 a quem in
dicar boa casa para alugar; NãD
deve ser distante do centro. In
formações no Hotel Boa Vista,
quarto O' 23.· 2v2

to:

.< CAPlTAL DUPLO. . 05286 if.;\1
�i� Amgrtiz3çã.O do mez da ( S.EOUNDO . 01�14 �;l
�;tiJ". n

TERCEIRO . a/u5 [j�:�,� Setemhrode 1940 (QUARTO. .15542 fEi';]QUINTO 06067 ,,::'
F-'-;--'

PRECISA-SE
de um

Empregado para
Agencia de Seguros
em Porto União, íntor ..

mações com o sr, Neitzel &
ela. á rua 4 de Fevereiro n'
5-1' andar.

PRECISO alugar um quar
to para casal, no perímetro ur
bano. Tratar n/jornal.
• �'-.__-C"lIiI-fJ ,.-<j.

Prudencia Capitatização
Amortização de 30 de Setembro de 1946'

No Sorteio da Amortização realizado na séde da CompanhIa com

a assisfencia do Fiscal Federal, na presença de portadores
de titulos e do publico, foram as seguintes

Combinações Soteadas:
P L A N O uA»

RYM
A TV

P Z Dj
X H �A

tf Y Mj
N Y Ij

E X B

AMR
•

·'Medicac(f.o auxiliar
'nO tratamento da

sifililí"

talX�Q Fun eera

P L A N O
Do 1.0 a,:') 6.0

-e»
Do 1.0 ao 12.0

•••••

I TUS ViI/JS PM36 YR9 SS 2 LO 9

��n�e�ciJ�u���� ��rn!�l�a�t�
II .-�-�-�-,,:-�,""�,-.-*-. X "'''-'�-.-�-.•-f'�§:� - . ..,�,.�

I A S· � � � �
. um!p" «: li C l",;g O"" t'i"]� kiillt F; ffi$�� fi-

!"�.� w'!-�;� - S'í�,;:o ��tlHJ;fl f1:� ���l;jlt:�rr +

.

"'I

,,�
. �

IJ
m,�l \''i' t..'it '�:ru i.J�i!i �l'J I'!i IID fi! 'l;!i1,

I dBrinlquipte e Tosse'�iiyia-
._-.---��

. f1fJ em oucos ERut@s
�::;;'Jffe V. de :!h!_ri'�Cs do asma ou de \ mo, preparando-o para reaist.ir a. qual

l'r,_:;lq:'it;:� [.gf) vioL-·�tl:fls que. o sufocnm , _' quer Iuturo ntnque. l\luikt� peseôns Que
Iazem-no perder a. reeuiração e o im- \ huvinrn perdido uêso, que parsat-azu as

j-e.Icm (18 dOr�lJü'? T�,;�:�e !�f)1l1 tnntn j noi tes sem 'dormir e quo _.,..e sentiam 8ufo
f-:.';_':;;l,. qu� S� �.::'l�t�! (khd. rncnpaz ue(cadas com os suces.nvos ataques de

tr�I.�_)al!l.!r? T.c.. Ti�
q:.r:: "'I.-j,.('C' sub- diet.a {�lasn):L

úlJ hrüI.JquitC." dC.f.:cobr.iram que
{'l_)i:;;-Ir--�;!? e1>'l��l"J:�·-l�l,'-'�llt�?

_

f!;.endc:u:o aC�b:lnl {'om (,� :lCfr;sos dt'�de
�"':Ül) impu[u I ,,,-I' q,J::t;\Lo [,f'WPO já t;:l. jJI'ÜHeíra ll�)it,e c muitos. j;i há alI\')�,

Lenha Hnfrr(!('ty clc·.'Q �eni!r-R(, clwl'" dei uüo '\'ohararu nW,ll':' f L sofrer de. :lSllH!,.
IH) ....as f':c·pel'alll:tt!; com a, r(�clêit� JllI�dl- I

• , • ••

ca ehu.lll:ldH_l;,.�eitd.a(;o .. Tudo (J que t-(_�m! Sinta AhvlO imed.lato
a f!lzer ét tomar 2 ]1aS'H�iml:'!_ ús refeições,) A .prImeira dose do f,,':!er.::!ac'O comc
e se_us a"a!lucs de.'3alHtr!�l�('rao como Illlr ça t1 trabalhar no f:;:lllgue e ajuda a na
encanto. En� pnucos 11l1nilt(}S "lte�daco I tureza !I. livrar-fOr! dcos C'feit-ofi da aF.Illl.\
cumeça :t Cll'Clllar 110 sal�gn('.! 3J).uJan-: OU brl..1lJquiti:. Em ll/ui pouco tClllPO faz
�() fi. })TOlllu .... el' UUHl rcsplTu�'ao .i.�cJlle � com que se sint.a :!!H)� mais fort.e c mais
lIvre, Bono r�parador

__

� t:amlml.o. (�c! jOYCIn. Adquira Mendaco. hoje mCSIlJO,

mOd.? r,
que-. d�s�c a, 111·I;I�.:-�lra l�01te. se

I em sua fa�m:'icin: c

..,.perün.elltc-D
- c veja

sent!ra maIS JO'\ eUl c lllal,') forLe. :,': como dornllrá b('1n eRta. ullite e C01no f'e

A.n.OS sem

AtO':'ue.
s de As.;!a

/
"""t.irá mdhor

"'.""':h",
N"."a garanti",

-., é ao sua lualOr prote��ao.
t::1endac.o n50 s6_ traz ll1Í\;O im(.'{líato

ao- paciente e uma respiração mais fu.- � .ft. t11I d t'?t- A� Acaba ('om

cil, mas t-ulub-ém n-t-úa 5ubrc: {) organie- �� •• 'lA_ cus. � U u asmq.

Serviço deprimeira
ordem

Rua Maranhão
N' 27

A trat., com

". tubo,.,

lo-*"......_.�4-'-..-.��,�..5:

Leia com atenção os
nossos ,Innncios

"_'__'-.._----". - .,"'"

I'·
.���

FriUDf- é Sabor

Das Manteigas a Fina flôr
roto AmADOR (G.Scholz)

Competencia Profissional

Roa 15 de Novembro, 59(1

2-10,-1946

- f�ua 7 de Seternnoro-

forro Paulista, Encantonelr as de QUalquer
Alinhamento. etc. etc.

I�_��:�j§lidada. Soalho Marca Strobel
r JCãr,&Edifa = ?�� "6Hi11iJi5& " m

Especle,

_I
r�� ���:;(..Y.Mi;:.:.:!..1...��G? TA G&E W

O seu �f.;,LAfG�kH';) está falhando 1

Ilfi!V'f;;:�'� h'lfl��§S!&lHl'nefit� na oficina

R,ô� (). BLOHM

I
e será Pli'IJOI1:H:nente atendido

1tq'i i1"'! 1i1ento moderno de alto precisao, ZéCfUC(}

[ormado e diplomado em São Paulo
Ahameda Rio lB�CH'5CO� 10

Te â e-Lo rs e 1337
e 1. iJ'i �1 � N � U .. §�,H!ll�� (�!�rin51

iSii4!4U LLL __

(M�tr�4!: ��i F�@ll'ãiilI1U�po.�5�)
Titules Déclarator ios - Naturallzações

Encarrcga_se de \l;uaisquer assuntos junto às repar
tições públicas de Blumenau, FlerianúpoJis, Rio de

Juueíro, São Paulo e Porto A Logre.
Assisteucíu técnica de conhecidos advogados - Abso
luta segurança e rapídcz , aSfll'gUl'aUas por ues unos
de Iunoionamerrto,

Preçns módlcos=Co nsultns sem com promísso
�scri{ório para o VALE DO l1'AJAI':
L Rua 1[; de Novembro fl' 415 - 20 andar sala 1

lUtos d'� C�PIUU - 8hllIDaHiim
Endereço t�legi'afino - INTER

�I,
'
,

carne

Grão

�

IPimenta preta em

Nozes Moscada

Azeite de Oliva legitimo
Maquinas para picar

F. Domning. c:aix.l. pUQüd, iO 'rimuó ;.I j d 'tt,;i�-\!ii;i0hl:�W,0,;;:t::f,0É,:ô,Ti$:l(go f&t,,'�{\>�<j>�ríl1�1',iiIt��;g:���'<.")

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



OE ANAL1SES

Assembléia Geral Exl1'ao1'dinoria
X·A1\i[E" .

Silo oonv ídarí 8 os Senhores Acionistas desta socte-E
."

,IV. S DE URINA: sinfp,�f., (assucar e albumina) de cedímerrto, qunlitativo completo com, dlJs[\gem, á c'(chloretos, fosfato". acido urico, üréa etc) EXAMES DE FEZES: "'omp''leto, peequiza de amebas, flagelados dade pllrB a Assembléia gers) fxtrlillfliínnIla reajtze r-ae
.

d
. v

.

.'.

no dia 10 de OUlubro próximo ás 16 noras no Saliio do 1'!:>.8-

'" 9Vi.;'
vermos lM:etodos de� emiquecimento] digestão; �arne, vegétais; pe.�.q.uízaB.

de

..

pus, �angue oculto etc.
.

.

,

'. ',.AME DE SANGUE: MALARIA� Pesquisa de Hematozcarío de Lavel"an, formas agudas e C1'on1- Iro Cartus O. IDes, para uelibvrar subre li srguíute \,rJeffi
ca _,

_

ES (?ifilis); re�ção de Kahn,
-

Kline, IVIeinecke etc. TIFO: reação de Vida!. Dosagem De: glicose, acido urí- do di 1':
'.' o, hemúglobma. Contagem de globúlos vermelhos e' brancos, Formula Leucocit81'ia, Hemograma de Shiling. Tem- 1)-A limeato . decilpit nl: do de cúagl.lla\'ão e de sangria.Cmva'glrcemica. EXAME DE SECREÇÃO: Pesquíza de germens (Gono.) 2)-Assuntos IHvo::rsos ele .íntere sse dR Sl;cif'dll.de.éspmnato,zoides, etc., {:ticlromonue vaginais, etc. EXAME -DE ESCARRO: Pesquisa de bacilo de Koch e Blumenau, ern 24 de Setembro de 1946outrosgermflls, pneumococos etc... EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cítobac- SUAI"ArnL-\ SiAterioBcôjJico, reação de KalJi), Pan dy, Ncn.ne Appelt, etc."'"' EXAME DO MUCO NASAL: pesquisa de bacio \Y/1l1'er H:;ur�-Werner Kt:unecke108 alcool e acido l'esjEít.�ntes [Hansen] dtc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem D i r e t o r e sde acilio Iatíco, acidez livra e combirjnda em IlCI-PesquÍzas de sangue oculto, píocitos, hemâceas, EXAME Chamamos li atenção dos S:lfIS. Actonístas á dlsposí-DE ULCERA: Ultramicroscop ia. em campo escuro: .pesquiaa de espiroehetaa Treponema Pe.lída (sífilis); ção do artigo 18 dos e sta tutus sr cl..ls. OV J
O Laboratorio se acha insta lado puratazer cultura de qualquer germen e auto vacinas -4t ..-••�.-.-,.-..-.--.__ X .--.-§-�.-4!!--,.- ....:-'_._ ...

A' pedido dos srs. Médicos fazemos colheta. de material á domicilio Industriá e Comérciode J\i\adeiras SrAFornecemos laminas e recipientes çrututtamente
Assemhléia Gertit Ea;traordinaria.-+--+-+-.-'.-+-.-+-'-. x. ...._""'--,4IO .. .., $, x .-.-4t-.-.-.-._.-.-�,

Ficam os seuhorea acionistas ennvluudus a compare-T'e'ce I a 9 e 1'11 K'UHh"� rich SIA CI"dado" .te' 81umonau cer á Assembléia geral extraordinar ts que será realizada.

'

.

'. f I .

v r'l
.

"

•. , tf'
.

I ". '.
rioe'scr ttorIo centrel desta Sociedade, á rua 1\lafpchHl fio·

assendd�ia Meral extraordinaria riano Pt.'IX :(0 SID, nésta cidade de Rio do Sul,
á

s 10 horas�
"

" O Aráuto das Aspirações do Vale
do dia 30 do corrente, para norn eu ção dos perítos 9U!.l ue-Edital de Convocação do Uajai verão avaliar oa bens a serem tncorporadoa á . fllI,.! dES-Pelo presente ficam convidados os sarhores Acionistas desta - fUNDADO EM 1924 - ta sociedade, no ruo de Janelro.S{....Siedade: para a assembléia geralé.xtr.rordinaria, a realizar se 110

RI'O do �ul, ,(\ de >:::et! rubro de 1946..Ja' d ..,

h
. .

d
. Diretor-Heaponsavel: v t i:J ...

,.

y7 e outubro proximo VIndouro, as la oras no escrrtorio esta
Leop- Ido Z'uBçg •' SQci1ade, afi,n de deliberarem sobre a seguinte: Dr. Achllles Balslnl

Diretor'�-' ORDEM DO DIA Diretor-Proprietarío: r- ;--
- r":

- X': Efetivacão do aumento do capitai social
-

Dr. Affonso Balslnl Industr',a' e' (ome'r-c·,-o ��J'e �_
'

eiras SIÀ2-' Discussão e .aprovação do laudo pericial .:
.

'1 I Redação e AdmJllistração '..3' Reforma dos estatutos sociaes em seu capitulo U Assembleia. Geral Eziraor: nana
4' Assuntos .de interesse social.

' RUA 4: DE FEVERECRO, 7
Fleam os senhores actontste s or.nvldadns a compai e�

Blurnenau, 23 de Setembro de I946 cer á Assembléia Geral Ex1raordinarhí. que será realizada
Arthur Haertel Dir.stor Gerente -c E X P,E,D I E N T'E no escrito rio central desta Socíedatip, á rue Marechal flo-

'Dh·�c!'.�, Tel.l,j.36, 10,99 - Gsrencia rtano Peixoto BJO, nesta cidade de Rio do Sul, ás 10 ho-
10,99. - Assinaturas, 10.99 ras dil dia 10 de Outubro pf(lximo vindouro, para eX!.lme e
Publicidade. 10.99

aprovação do l&udo pericial referente á Bvuliação dos.bens
fi sere-m incorporados á. Filial desta s'.ciedade, liO RIO de
JaneIro.

ELLINGER & SUAFARMA 5, A-
.. Fone, 19 '11 Blurnericiu

Secas
&vI

Venda avulsa -Dias ateis, Cr. $ 0,10
Atrazados; 01'. $ 0,50. E,lição Espor·
tiva:; Cr. $ 0,50. Atraza,la, 01'. $ 1,00
Assinaturae: Ano, Cr. $ 60,00 Semea
tre; Cr$ 80,00.

----

I', Atenção: - A direção não �e ros

pOllsablliza ,Jlor opiniões emiLidas em

artigos assinados, mesmo que spjll

I
com iniciais. Adverte, tambem, que
originais recebidos e não aproveita-

'�__�!lãil__maB�m!i!i'ilS!l"'E;aiID!iil II'liiII__1I!I;1I
"1os n,ão serão devoh'idos. Outrosiül'"" ",� 44# ii ;1
o serviço telegrafico nada tam a ha'
ver com a orientação ,lo íornal e so
mente li l"epro.iuzido a titulo infor
matlvo para nossos leitores.
.-+-.-+-*-.-+_._.-.

S
plJra RADIOS

REMESSA NOVA A' CR. $ 300,00
-NA-

C�:USQ do AmErh�fl.t1!1o S. A.

Na tia):'e na l.f .

U,e o "OALENOG A L" ainda hcje e cClm provê
I."NOll " por si mesmo a razi'io de sua justa fama. N 62EC Immciem neste maRIO'

...b ;'leve ,faItIJ
_

wxu &,
..-�-.-.-.-.,-.-.....-�.. X "_-:!l'-�-*-._-..-. - .....-............._......---...�-.--., xX f'_.__."' .................--it--�

Indicador Profissional
Causas c}vis, wmerciais,criruinaís Dr. Alfredo liõssl Dr Med II Pape' Dr Paulo Mayer\ee trabalhIsta. -Cobranças e contra" •• •

•

los, -

conA:õ�i!�/:t�OCiedades medico Clínica geral. Especialista Medi00 8rssistenle do

CO G R
' em molestias da garganta HOSPITAL SANTA IZABELDr, fRANCIS �TTA Df do Hospital Sta. Izabet

nariz, ouvidos e olhus. I Clínica Medica e d&8 crean-Ã D V O G A D O
O''· Iças, pllrtos e opeiuçõea -

Prosdocimo & Cia .. lida" ,Escritório: }>r8Q8 �el'êu Ramo�. �t
!per açu1:ts Consulti1s: 10 - 12 hs.- 9 15 -17 hs.

i Radiodiagnosticos
Bl

'. CUR'ITIf.UA J'.' 'I ,TeJ.2.1. R.eSld. Hot,.vl PONTOCH...C CLINICA GERAL BLUMEN:\U - BUA pI\uí 2 I -0- BLUMPNAU -0-
umenau' u OlnVl e; RIO no SUL

'

.• , i, L ri
Filial Matriz Filial

li hr. Affonso 8alsini Z'l'aballiao NOBREGA Dr. Arão Rebello l-o�R-.-'C-H-ILl-ES-.• -OA-LS-IH-I-
I Medico Especia�isth em, !dificio da Preféitura

Advogado I. AO.VOG.A.O.. 0.I
doenças de CrIanças Escripturas. contractos_ procu-

.

,
"

I e da Péle rações. protestos d.e let�'lll Escriptunv ,Rua Paraná. 3i-A-Iel. 1436
1 Consultori? - T.raves�a <.I Compra0 veQdade immoveia.

"
_ BlUMENAU·"1 fÃ

__

�e �!::�ro.!:�����:.x.!tCO:fi6����::';tc.•__��.,,",����:.!�a *Rl���r�Dc�_� � �-��4-�-�- �-��-1í-.; .. ;.-

P·lom,l' fi,

.. TODOS OS llFOS
,

' frwiol6veh. À prove de
Q�' fogo G d. M<tIi!hlad�
,� ClhillOthu - Mater","

.. gr<lftde reskf6lld€J
bceh,)f!le «ob-�"I!�.

A::c

rll.:�.',::�ll_A2QCff1!l)S ..�,"�1!roS
MAliIm, ••MO:).;::;��

, ;

aéV!JJS 'DI. ACO

Djstribuidores� -

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

"',.,'"
.

i

\
r_

c

Rio do Sul, 19 de Se'embro de 194ó
Léopold,fl ZiHlirg

Viretl/f

r····�·R;d;fuQB;;�;;=�<�''1
t; Estabelecido com Vidraçaria e Moldurações lJ
f�..::: Espelhos

e Artigos [J a ra P!esente. __Rua 15·724

;.�:.�Marcenaria �ua }oao Pessoa s/n. �Aceita qualquer· serviço de colocação de vidros de

F.i qualquer esp�ssufa. ;J
f:

'

-BLUMENAU- :�
����"�.""•• �.!�" •••".'�:;.!.!.-"�"...:.;...:.;..::.��.":":��'':;''::'���
Ministério da Aéronautica-Diretoria
da Aéronautica Civil .. Aéro Clube de

Blumenau Edital
Acha se aberia·· 3. matricula

I
pará o curso de �.,ÜOtagém �e
fea. svb regime de subvençao;
devendo os ín{e(ESSados preen·
cher os s'?guinfes n·quisilos:

a) ser brasileiro nato e .'. do

I
sexn masculino;

,

b} ter idade compreendida
en tr e 17 e 30 anos, pl1r oca

Isiã0 da matricula;

I c) possuir instrução s�cun�
I daria, cabendo

a preferencla aos

que tenham o curso secunda-
Ido complElo�

,

, . .

I d) apresel1tar prova dI' qUl�
i
fação com o serviço militar. de

acol do com a legislaçllo em

viFor.
I nformações mais dettlhadas

poderão ser obtidas na Secre
taria deste Aéro Club.e e caril o

instrutor.
Blumenau, 23 de setembro

de 1946,
VIOTOR HERING
Presidente 15v3

Ucndt todo, (lll! úervlç()I,' d.
Radiol '

rtceptorel
hrvlcol Rapfllol • BaraotldoJ

TELJiFON8 1395

ana 7 d" Setembro, I a

'A nossa saude fem um valor io�stimaveJ, pelo
que" quando necesssilamos de um remedia. devemos
esColhe-Ia' pelo seu. valor terapeutico e comprovada
eficada.

,

Nã) é de esperar de' medicamentos de formulas
ét)Dpletas,

�.'�.'�.�"..

,

"-.' ,

./
I

,,�,��
podercso auxiliar no tratamenfo da SifÍlis. foi b un;-
'lO drpurl'ltivo cla.;sifícado "PREPAHAaO CIENTi,
FICO ',por sua formula modelar e pda integral do
sagem de seus componentes v,' getais iudurados Não
temsubstit,do no lratam(Jllto do reumatismo, feriJ8s
antigas, queda do cabelo tU da barba. fumorES e

dorts nos ossos e nas carnes, fislulJs. supurações
em g.:ral. ecz"'mas. impif1gens e t utras moÍes tias da
d'ele,
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de BlumeiJau OUTUBRO de 19�6

Vende-se urna DK V, 3 H
em períei 1(; Iuncir-namen!o.

Preço: c-. $ 3.700,00
Ver e tratar fia Oficia» Slei

nhr-If. á rua 15 de Novembro
n' 366 (fundos), 2v2

r-r�ci$tn;a �h� �jüS!adDreS, Ierneíres, Serralheiros,
Mecânicos de bâfiCttda, ttecânicEis em geral e
fl�frh�i$las.

Os candidatos deverão se apresentar na Agenda
de -Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda. nesta éi
dade á Rua lõ de Novembro, 415, (lGditicio «Capita!»).
municies de Carteira Profissional, bem como de retra
tos modelo 3R4, onde lhes serão fornecidos maiores

3vJ

Moiorcicleia -lServkos,

,

do
A'

,

C
'

creos "ruzelro�.,_
Sul, Ltda.

n e

$d7�Yi@/??' 6jr&ib 6?ff/fi/
�.1at;r v�j�/tJ� a �acrH/8E7?a �
"CASA PEITER" 6'

V d Um Terreno a POUCÔlS Minu!os do Cen
e1f�ue· se Iro da Cidade, sito á rua Paralb«, com

duas frentes, sendo uma de 18 metros e a OUtra dr 40 :-::etros,
esquina, proprio para casa de moradia- Preço de Ocasião. A

tratar na r tia 15 de Novembro, H36. ou pelo telefone 1423.
'>-.-�"'''7-�--�-Il--�-''-'iÕ'-"'� o \!t=>�.q'-"�-'-l!.lr-�4\l--�

Acamp. Ocrnp, Nac. e Universal Jornal
Preços de costume

Exijam O Sabão

Ii" S' i) {.((-" 1'" f� I I I'} ,\ I \ fi� ii t

.[1...1 k.. .l .I � J 1.. \. _..1 A ".. k ,� J

!,', fl.:\\f;..O V,IR.C,'L'o 1..! � J?A ."""<-.r"t
m·lTtTZEL lNDUITRLU
JOINVflLE

'"VII{G ElVJ

CIA. WElZEl (NOUSTRIAl IOiNVHJ E {I\hrcli H.I��II!U hCitt;

O ideal para oosinhat lavBrdetia e Lvadeira
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