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aJI
o reside te a e I lica Pedindo
do Elcesso de farinha, do

RIO, 6 (C. B.) - tendimento oficial com o gover- Ta, fará distribuição eqc itativa transportan.lo uma cugl c'e
.:
ftIO DE JANEIRO

Proveniente do Recife, de- 11.0 norte-americano. pelas padarias da cidade. t 307. 14Ó quilos de trigo rHra Da carga do navio «Brasil>

embarcaram nesta capital, de
.

o Brasil E' ainda o fi <vil) «Mor- nem um só quilo vem destiua-"

ardo do. vapQ( «Ltra» 5,000 DISTRIBUIÇÃO PELO COMUNICADO DA COMIS- [ do ao comércio desta capital.
acas detrigo para o consumo

SÃO NAC. DO TRIGO mscaster». desparh ido J,elo

m.es,,! Exceção
feita dos 4?_.500 quilos

MOINHO INGLEZ I .1 I" .

. a população e 4-000 destina- A Comissão Nacional do Tri- ma consu ao o, com 820 qUi os pará o Estado do Espírito San-

as ii. Superíntendencia do Ex ér- As 5.000 sacas de trigo de- go, forneceu um

..
c

..
omunic

..

iado á d '$8" art.go para o Rio de

Ja-1tü.
o resto do eJ?toque vem én-

ito. Além desse estoque, 54°0 sernbarcadas, serão entregues ao imprensa, informando o rlpspa

I
neiro, de recado a 4 capitais do Norte:

acas Ficaram nos armazena do Moinho Inglez, que, 50b ordens cho, pelo Consalado Geral de Belém, São Luiz, Fortaleza e

ais, aguardando condução para do Abastecimento da Prefeitu- Nova York, do navio >!.Brasih, NEM UM QUILO PARA O Salvador.
elo Horizonte, ��_��..

---�._.__ ._-� .. _-
------

�RIGO ��c";�:RA NO AD;'����:isiDI « O POVO
.

e Ia om ··llme
A�

...
",' carga d.O vapor ."ura».l Escritório anexo a Trecho do bm�o e palpitante discurso da sr HamUlep H.UUJ.•·.eb·.a, nolSemnhl

veiô�o Canadá endereçada ao I esta redação
comércio panificador do R.ec.ife.l

�_.� . ==::::==.:_:__:R=iO�6 (CB)-·E�eg8�!) do S"nado, 'd�l�:'ii!;; d�, lida e flpl'üv�da a sta da 8€SBão an-

Como, entretanto, estivesse so
-

._-- 'teffQ}"·,e lido O expedíeute,

br�r.do farinha naquela capital,
. q!H3

.

cnnstcu de Íf';legramas e

a firma consignatária solicitou I'
ctíclus destitutdus de fijlltor

e obteve licença do ministro da íuterésse, ocupou 8 tribuna

Fazenda para transferir o de- O senlidnl' U,tmilton Noguei'
semharque do seu pedido para

r.a; qll�. prouunctcu palpnan-
o Rio. te discurso versando a8BUJl.�

to� d.e grande atualidade. O
O NORTE CHEIO DE TRIGO I representante cartcca, dra-

.> -

·'''''·'''-:1
maüóumente, cornec-u sua

f,1m!uUüll .e:

ora çi\o com estas palavras:
Cr" HIJ,c>';· «Sr.' Pt8sÍtieu.te. O povo as-

8t1lOsatraJ 01.'$ H5,('i) I tá curo tome, o povo está
avulao Crt 0,4-<)

exausto, o povo está desl-
w __

BeiJe
Trlast
ar o

.... stão··
tri o e tã sobrando no

orle
ia

})

ludido. Não sei, ar. Presiden
te. se alguma vez já ressoou

n.. tn�&UUW - Quinta'feira 7' de Novembro de 1945 - Dr. AÇhi!lo�- iI;,;tnTDi;:orwH.:;;;;;;;;:"�;;i":-'�� DeGLe ambiente austero e
-��.- ............ tranquilo, o clamor desespe-

r

� II
·

I �
rado das ruas, Nilo sei se-

H ,

t
' neste ambiente, de conforto

!p..
·

·ICO C.on InDa rec 8.mau .. o gi��i�i:#��:�i:i;::�?i
� tudo isto palavras rudes, co-.

A póca de
,.

T N
'"

R
mo n;.: que llt!t!b'l de pruuun-

·

.. ,a e agua na ravessa ereu amos etar, lá fAüm 0,,"1<108. E se

I
isto Ji1m'lIB f�c01tecBu,· sr.

e a va eta que margeia a rua q...u.e
. desce .pres'uente, os DOll'?S dilE; se.

08t!lrei passad..s, dila que

para O pOA rto
Embora tenhamos. proCedidO!VeSSa Nê.reu .Ram.os, def.ronte a jáf;e tufam hão tie fremir de

sempre com a maior lealdade casa «A Capital», ben no co- líHi,ga,.çüQ couiru ti ViIZ iDO-

P�,r diversas. vezes fizemos n� !egistar .as recIam.ações do ração da .� dade., A, ág�aalí por!!lll.f.J, que, procurundc In

sentir a necessidade de coope- publico, servlIl.do, assim, c�mo estagn�da, Ja esta ate criando fríngir aquc:e íJrincipio, cria

ração dos Serviços Publicas na
seu porta-voz junto as autorida- mosquitos, segundo nossos in- do f}O'O Í'lrisai:;;DlI:} de que

tarefa de saneamento da cidade des competentes, é com des- forrnantes; a outra diz respeito «tülÍlil'! H;; Vt�:'íhd(!8 nl'io de-
..

Sem reclamar, não o:)stante: prazer, ou melhor, com desgos- a valeta que de3ce e;:n direção van} a;.>r ditl!t>t", vpm tra zer .

SUGESTÃO AO PRESIDEN- óbras dispendiosas, cificeis de �os mesm.o, que. vemos suas ao pôrto fluvial e va,i ter aC? um 'certo mal estar ás pes

se realizar. Tudo o que pedía- J�stas qUeixas caIr num ostra rio perto da balsa. Os caGos de 80H"1 q\!'J t'B!f.l.o nestl1 reejn-·

mos, e assim mesmo transmi- cI.smo doloroso. sem serem ateu- esgôtos da firma Breitkop Ir- {o. S";. lH'dõirlenti". I;;' p08sivel
E' intenção do diretor do De tindo reclamações do povo, era dldas, como era de se esp:::rar, mãos, bem como de outras ca- qu'� ,,::j; conslderado neste

partamentQ de Abastecimento o ta[Jameoto de buracos e va- Parecenão exiitir da r,arte do sas, descem pela rampa de pc- iU!W��H', eomo um de8ses

f
t t'

d
.

da Pre eitura ofic,iar iH) presi- Ietas existentes nas ruas ou em Governo Munidpal, o menor de- ra sue margela d rua. e caern,cm·v;vhs qüe dizem coisas

dente �a Republica, sugerindo I SUas pr?ximidades, onde apo- sejo de colaborar com o povo
na val:ta, bast�flt.e lrreg�lL:lr, de;·,gr�'�:�lVelB p.ara estragar

a tran:sferencla do excesso de dl'ecem ?guas das chuvas e e1'· blumenauense no sentido de que Vdl te� ao no, Impregnando!\. festa. f-' pnsslVí I que eu

trig� das p�aç;,.s do Nor.te para gõtos. Sãu defeitos que podem tornar a cidadE;) mais limpa e
o �r de mau .cheiro durante êsse IlH;a flqui o pape! dowse can

o RIO. a: afim de
.

benehciar a ser corrigidos facilmente, sem asseiada. E como consequencía trajeto .. p"ra .l!1cômodo de de- viva, que fôntOrIlfã o vinho·

população desta cidade, cansa- necessidade de estudos compU- direta disso, os protestos conti- zenas oe estivadores e outras V�rl1.1ealO J1'1 [oaiha aI \Ta de

........"d.�'t .. de io�erir pão. de mj]h�.. e, c:.dos ou abertura. de verbas Duam che.gaUdo a e�ta r�daçã0. pf?ssoas que trabalham de sol a lilli:h}, p:!I'a estrllg r a testa ...

,,�.[)da aSSim, quando ele eXJste. eSÇ:echis. Irregulandades que Ontem nos comumcaram duas sol naquele porto,

A FA.LT
A DE UM.. podem, 5tr n.o�ma1ilad.as .deotro anormalidades que passaremos .

Segundo a. pessoa qu� ,no� IESCLARECIMENTO'
da r?t,ma c�tldla,na. de. qualquer a· registar. tr<;,uxe. a. reclamação, esta Ja �f)1 Anies Ulorrer! .

. I adlll\l11straçao pubhca, desdI;! que A primeira se refere a grande fc:ta dIretamente ao Br. PrefeIto . .

. .�..
..

. ;.;;.�L., O Brasil dispõe, na America' haja bôa vontade. poça de água existente na Tra- Municipal, que esteve no 10c:.11 �u::a Delhl, 3jO ,(c .B
..

);.;� O

'''''l' do Norte, de uma cota mensal � §;;;;;gg;;;A!i Gii H
observando o caso. Contudo. m;lh.�.ma. G&l1t.!Jl, Ui'°dS 8B

de 65 mil toneladas de tri o.

Lh ti. M até agora não foram tomadas prect;J ve"peraw, c.on enou

Até hO'é t8('<i."�:'à n' � �
_ e:r-de"'se, por nlotívo extranho a·o as providencias que se espera-:- Vf��me[lt"ment� ?B vlOhmclas

.

1, .1" em. �lj au
_ iH

. de C8.l'ater rdlglo8o ·que
..

S�
tonda.des nem {} C011lCK'CIO sa- OFleI

vam. .

.

. ..,.
.

..

bem o meio pelo qua.l deverão neooCÍo, _

.

NA-MECANICÀ, Aí ficam registrá.das as quei" veem reahz'lndo em. várIOS

b
.

, .

Õ h·' t d· pontüa das fPg!Od3 de Tlpe-
ser enta ulados os negoclOs pa- instalada com modero"'. manu·.nario e em

xas, 'pa�a COD eClmen o e quem I, ,;.;. 'k"',
-

a b d .'
U 'I II de direito Hl.dn e �" .. Iill e lJ,oooseluou

r o em arque o afLlgo: �e DAn"" lI"on6r'!lll d!2 c.·dgda Pleç"'· C 250 000O..'
.

Ih � ,
. ..l' d '

.

pelo comércio 1i\'re e neste ca-
...ullIllu ... "aIÍL li U U�.. v. r. . ,u 3� m u' ?-' es .1?I.l�@ .

a ptOViO-

so as firmas desta. praça farão Informar {;oro o diretor deste diário
i4;NUNomtd fiEtiTB Di.ll.P,tO CHi de BeDgtôl,. � se me,ta.rem

suas compras diretamente aos .,i Pr;aSAS pelA ,"n·tarUD. �.' 11
8Dte.a que 8& Õ81X::Ht=':ID vl?lar

exportadores ianques, ou S� por
����� 1Ra-mm 'Li IP D 'I; li'1!i�1 .üu ft�!,S�Qnr8r pdos lUi:HltICOS

entermédio do goverdo, em en- Iabaiáras lenis Clube" lor em pessoa muçu;u'!nos.

I
I Recife,

'

4 (C B) - Foram
-��-�_.------

Convido todos os sócios do Tabajáras Tenis Clube oara. presus em flagrante pelo 1n- �·�·--�--I·uma reunião, !lO dia 7 deste mez. ás 20 horas, no Teatro O�rlos terventor em pessoa, QS lI' f.ogões
e Fi. ,g. t;f.f;iros fi. ..

. Gomes, pa.ra t.rata� 'tle assuntos de interesse sociaL... 2ado1'9S reI!lcidfmt88 Helio Carvão

I .,.._, nJr4w·iBlumenau, _em 5.
de Novemb.rode n;J.;I,6 Tavares, ÂutorJÍo Pereira.

I __ .-=: I ARA0 REBELO-Presidente 2V2 vulgo «AndúrÍohlP s um i(l-

� dfvidno. ellnhecldf) por "Ca-

II' Oferecemos valo Russo», os quaIs es�a- DistribuIdoff'R:.
Distribujdore�: . vam praticando jogos prGí 1

.

.. .. .

Prosdocimo &; Cia. Ltdo. i Caminhões V T B. 3 toneladaS', cam 2 diferen- bid�s: O lo1ervt'ulor manjou!··
Pi'o8docimo &: Cia. Ltda.

_...·.·,-".:·.\1·. -Rua' 1. ti d...s.·.N...ove.m...•.bro, 687 f"
CÍais, p1lta entrega em 30 dias. Interessados .ioutlllzar O

..6. 5pe
.

.treChO.6. .do I'
.

..... ... ..

.

I
•

d li
Rua 15 deNüvembro; 687

'B L U M f N A U_.. �. procurem com urgenCHl nossa re aç 1), � jogo e reoolQer á PenH€n B L ti !ti E N .A U
� '8 ciárla Of! cOlltruYentores. I

______-=����--����nmaz--�-·

Afiançou-nos o diretor do
Serviço

..
'

de Abastecimento da

Prefeitura. estar informado de

que o estoque de trigo recebido
da América do Norte pelos Es
tados do Norte, está muito além
do que .: vem conseguindo im

portar para os Estados do Sul.
De tal modo estão cheios os

portos daqueles Estados, que o

seu empenho agora é livrarem
se do estoque em seu pod-r
enviando-o a outra parte da Fe
deração.

A vlrluda e fi lealda
do til retiram IUllinllo
o crime 8 Il traição

. z!!J premiados. u anualtUM
Oi;o;rio

CIVMES INTERNACIONAIS

� anomalia prende-se ao fato
da América do Norte negar se
a entabular qualquer negocio
com as firmas do Sul, do pais,
alegando que elas sempre se

absteceram na Argentina, a eles

peito das reiteradas propostrs
que lhes ofereciam' noutros tem

pos. Enquanto isso. o Norte fOI

sempre bom freguês comprando
muito e permanentemente.

TE DA P EFUBUCA

ACUtvIULADOR[�S.

para motl�cicltlt6�.
8utuHlüVel8 e !lu ..

..�
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inician�Q suas vendas de Fim de Ano!
'.:,

.

Rua 1S d�': Nc:n,ermb8"o. 41� -- Telefone, 1107

d� Quisa POll\tla,r,. oferecendo aos melhores preços
Ar:tlgCJs para: Homens! Senhoras! Crianças!

. Sidas; 'Unhos, Calçôdos, Casemiras 13ciomds e estrangeiras
.

<CHAPEUS Ramenzoni, Nelsa e Cury

Liquidação total
40,000 Cruzeiros em A rtetatos de MadeIra serão ven

.dídos por
-

preço de custo.

15-20-25 .. e 30 0/0 de abatimento
.;==������ �O· anuncio é a alma do negocio iii="�jjiii!ü!iij.=:=.t ',' Bandeija@,cuixascoa1üreirasdeJacarandáede5vis-

.1_...' Vende-se
•

• ·.1 ' en
'

e _ ��1�j��rt:i:."tra'os. C'IX;�o;:;;:�:
retangulares. Qu.dtos.

,..__.----;......_-,,_,..........._,. Vendê-se uma.ebácara com casa
, Fabr, de Artefatos de Madeiras e Moveis de Oscar

VEt:'1DE-�E uma. ,asa .de pertences rr: Il.nltnais, etc;' RotIlo - AI. Rio Branco. 58.madeira SIta no beco Enge .. Uma casa sobrado situada na Rua Mato Gros so, a m ..... , - _.,,,_., '"11

nhelro -Odebrech, na rua Uma essa na Rua Amazonas., " E�'presa ml,nterm', eJI'a� fl·_3.......de M. l.· Ar_a�uJao '
Amazonas. Uma casa na rua joão . Pessôa.

.

U w

.

Informações com o sr, Al- UmIote Urbano. com as .segulntes dimensões: 13 metros de
vim Kaester, 6v4 frenté-e com 33 metros de fundos.

_n
.

" Uma casa na Ruà 15 de Novembro. '. '.' '.
.

'.Um armazem de secos �,JllO" Üma casa de madeira. com 1.000.200 000 m�; senão r.OOO m2
Ihados,'armsl'in,hos etc; sito á aínãamato .;_ preço Cr$ 75.000,00, Situadonl1st.e muníelplo:Rua São Paulo 35, ao lado da •. ......' AÇÕES

' '

Oficina Mecaníea Gertner. 20 aÇões da Tecelagem KUfilhnrich S. A.
onde os Interessados pode- -lOcações da Fábrica Cremer S, A.
r�o obter melhores inr�rma� 25 ações da Indústria Reunidas Jaraguá S. A�
çoes. .

.

'"

..'. 120 ações 'dó Curtume Sauder S. ,A

I 'I In.fôr�.ações com, o

'.
Sr.

.. He.lmut Zlm.erman�, Corretor
.

' Procura-se legalizado, Rua ,15 gf Novembro 760 -
" fone 1467

':...,.................._-.......,--_.... RLUMENAU' .'
.-�""""""'�-fjl- ..-�__--e--8 x .,-(f.-�_;!I'",,-';;:��-�-]f-�.....:$

Automóvel Clube de Blumenau

Coloca-se ao alcance

-Oferta

Uma, empregada, moça ou

,
víuva para' São Paulo, bom
ordenado, e viagem gratís.
;Jr::o::;aç�i�g d�es*eft�dag�� Baile: [lia 9 de Ilouernbro de 1946 au

Henrique Raduenz.
.

A Diretoria do Autcmovel Clube de B�umenau convi-I ... ".,
:--......._�-��.......--_ .da seus asscctados e os da S. D. M. Carlos Gomes e suas i.

., Prec I" t:.> a' _. S·e' I Exmas. famiUas, para o grandtoso B�[LE SOC��L. quãe s2e•,.;a realizará no dia 9 de novembro proxnno, com InImO s

horas nos amplos salões do Teatro Carlos Gomes.
.

,... Ó tinissimo Jazz Doze de Floridnopolis. o melhor do
Precisa-se um rapaz de 14- Estado, abrllhantará 88 dansas.

.·15 anos. para entregas - Observações: Trllje de passeio. As �esBs po�e:n ser
John & Cla., Ltda., Rua 15 de adquiridas com o zelador do salão. Convíres especreis com
Novbro, 1422 Telefone 1575. a Diretoria do Automovel Clube. "

ir.��.-.-'-""�_,, Blumenau, 28 de Outubro de 1946,

Rodolfo Kraemer..,_Presidente

(Malrãz em Florianõpolis)
'Tltulos Dêclaratorios - Natúrallzações

Encarregncsa de quaisquer assun�oB jUll�O ás �'epal�
tições públlcas do lSlumenau, Florlanopohs, RiO de

Ja!leiro, São Paulo e Porto Alegre.
Aesleteucia técnica de conhecidos advogados - Abso
luta segurança e rapidez , asseguradas por tr es anos

de Iuncionamento,

Preços módicos-Consultas Bem eomprumísso .

Escritório para o VA.LE DO ITAJAI':
Rua 15 de Nouembro n: 415-20 andar sala 1

(1lIos d'll CDPITAL) - Blumenau
Endereço telegrafieo - INTER

•

6v6

r "Medicação, auxiliai
'."j:: tt:o. tratamento-aa '

..

d,fUil>'"

,. j 4 .&m!+

Inles nunca!tarde do que
Se até agora não teve oportunidade de tratar

do sangue, faça-o enquanto é tempo. pois a Sífilis
é uma doença perigosa e traiçoeira. Não deixe que
um reumatismo baualse transforme em dolorosas
deformações das juntas e dos ossos, e que, I?eque
nas Ierídas, se degenerem em rebeldes moléstias da
pele ou em ulceras de carater maligno. Muitas dores
de cabeça aparentemente sem importancia, são o pre
nuncio de dzrrame Lelebral e paralisia, e. certas mo

lestias nervosas, originam completa cegueira e loucura.
Seja previdente. que o arrependimento é sem

pre tardio.
, Comece ainda hoje a tomar

Pi�.'fJ--:-�·.��'t-�.·.. =:/.. !,'

'!!Z1ltufJtlIlI'rIIf){[[;I,'<,,�����.'.��
que é, na opinião da distinta classe, m.é:�!ca, um ex

celente especifico para o combate a Sífilis e
.. rep!e

senta o trata-nento ideal para as pessoas refractarias
ás injeções dolorosas.

N. 67 EC

I
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f'ornecederes de 1\\adeâras' em Geral
Paulista, Encantonetras de ��üalQ!lel Espécie.

Alinhamento, etc. etc.

Sempre foi e continua a ser

I O Melhor
�i .%"lI��' __a_A.'__
.--.-_.-.'-.-.-.�.-'" x f>-.":"'.-.-:9--.-.__-"-.

·.1 Expurtadora ds Madairas S. A.
'

.. �jo(!k perlnanenfe de:
Mâdeiras de construção em ge-.
ral.. Forros, Soalhos, Molduras

. .

etc.
Telefone 1337

8 L II M E N li li � Santà (alarlna

,}>.�-:;::�'���
i
i

=-==-===-�==�--

,
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=
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�

�
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A presente ilustração é a copa do livro «Fronteiras da Miséria»'
da lavra do escritor catariuense Ju\-eôal Melchiades de Souza, geutilmente
cedida pelo autor á revista <O Vale do Itajaí» para fios de propagandil
na campanha em beneficio da Sociedade Beneficiente e Hospt .lar de Blu

menau.

o

lI-. • �",'.' •.'-lIf-.,."",.�·-�.x "-._'.�-+--�-J'-��...-.

�tl-�"""''''''''''�·o<t-.���.,e) .. '.- -a
, .

"""\'I"'t

�"
.....,

O livro em aprêço encontra-se á venda nas livrarias desta. cidade. m".,_=;"'====·�'_'·

f!�.-'_"_.�.-_. .x. "'-iJ-ifP'"""I!i--'--Ii!!i---if --iI-�-'-$ x v;.-�--lIlI--9-__._--�t!&

i

J

I
.

'1' t· chegaram os Radíos Suecos de 5

Ina meo e e 6 valvulas e Bicicletas Suecas

Enfeites
Natal

pata Arvore de
(C!arislbítunlSchmuckJ

F. Dornuing, caixa postal, 10 'I'ímbó

������I!lO����:4>�\Õ!f"'"��Il\!:D"�i;j I
AffiADOF\ {G.:Scholz}
Competenda PEoiissional

_". -'

Rna 15 de Novembro, 59b
------------------------------�--�-------------

..-;f'-....... - ..-.-ft-.--.-. x$.-.-•....:.:�,;"..�.-.-.-<f_"

Oficina Mecanica
J� João Fehrle

R. Bem Riliro, SIR'
� Espeoialisado em

.

Retilicaçlo de Virabrequins
.

36V23

Mi I h õ e s
De pessoas têm usado c'''l1l
bom resullado o popular

depurativo

Elixir 914

Fone, 1901
EXAMES DE tTRINA: almpies (!i9suCllr e albumina) de eedimento, qualltablvo completo com dosagem,

chloretos, iosfato", acido úrico, úTéa etc.) EXAMES DE FEZES: COIDI,!eto, peequiza de amebas, flagelados)
ovos de vermos (l\fetodos ere enriquecimento) digestão: carne, vegétais; pesquizaa de pU'Z, sangue ocult.o etc.

EXAME DE SA;NGUE: MALARIA- Peequiza de Hematozoario de La.veran, formas agudas e croni
cas. LUES (sUÜis): nwçfio de Ãalm; lfline, Meinecke etc. 'rIFO: reação de Vida1. Dosagem De: glicose, acido mi

co, hemoglo1Ji!:1il-.- Cóntag�m de globulos vermelhos fi brancos, Formula Leucocitaria. Hemograma de Shiling. Tem
po deeoagtt1açãO o de sàngria, Cun7aghcemica. EXAME DE SECREÇÃO: Peequiza de genuens (Gano,)
8sperIÍmtozoi4e5i etc .• tlichomouas vagiIlais. etc. EXAME DE ESCARRO; Pesquiza de bacilo de KOch e

outros !5ermen!!, pneumococos .BtC.. .EXAME DO 'LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac·

.teri06copiM, r:eàçã,ó de Kabn, Pandy; Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de bacio

los al��ol. e �c,i�o rl;}si8t�ntes . (Han�ell} etc... }tXAME. DE SUCO GASTR�C9: Exame completo) dosagem
de aClúO lati{lQ; acid"z hvre'e combmada em HUI-pesqUlzas de sangue oculto, plOcltOB, hemáceas. EXAME
DE ULCERÁ: DItramicroscopia em campo éseUTO: peaquiza de espirochetas Treponema Palida (sífilIs).
O Laborato'tio.5e acha instalado para fazer cultura de qualquer germen e aulo vacinas
�r .....A' pedido fios srs. Médicos fazemos colheta, .de . material á domicilio
.�: .. FDrnecemos laml:nas e recipientes gra tuitamente

.

..

A sfHis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, 08 Pulmões. e fi

Pele 'Produz lJÕr!'f1 nos Ossos
Reumatismo, Ul:lgucirfl, Que:
da do Oabelo Anemia, e Abor·
tso, Consulte Q médico e tome
o p o p � J a r depurativo

fI Ix i r 914
inofensivo ao organísmo A
grudavel como um llcõr, Ap,·o
vndo como auxllíar nQ tra-.
tamento da Sllilis G RelJ.ma
mafismo d'l mesma origem,
pelo D. N. S. P.• sob o nr.26,
de Wl&

..

Tipógrafos �:Q��:�
este diario.

.. Bíumerrou

� Em poucos minutos' a nova receite
_ Mendaco - começa a. circular no

sangue, aliviando 08 acessos e 05 ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
ê POI'!sÍycl dormir bem, reepiraudc livre e

facilmcllt.e. Mendaco alivia-o, 11tC&IIlO

que o mal Beja- antigo. porque dissolve e

remove o mucus que obst.rúe sus v ias res

pirn,t.õrias, minando a sun energia, armi
nando sua saúde, faZ('Hdo-(\ sentir-se

prematuramcnte velbo-Mel1ld�tO tem tir!o
tanto êxito que se olcrcce com n anrantaa

de dar no paeieute f{'fi{Jiruç;w Iivre c réeil

rapidamente c coruuleto nlfvic .d') sofri

mente da asma em -pullcnB elins. Pcea
Mendaco, boje llH'3JHO. cm qualf'Juer
iiarmúcia.. A nessa g�:T:lllti:J. ,� a 3UU maior

.W-oteçiio. ':0-_ �,
·.U o"--d� ,'iii I!'i:l

Acaba com

4&!Be __
tal� 'V " asma.

agOra taillnem a Cv. $ Ul,OO
� -jE-Li.__':-:I;-:-Ií-4>-lII.-1II>-<I>

.Cidade de Blumenau
o AráU!o das úfillirar.;õos do Vala

do Haial
- FUNDADO EM 1924 -

Dil'etol'·Hespommvel :
Dr. Aehilles Balsin.i

[)jrf;tor_Prnprietario:
Dr. Affonso .6alsinJ

I H.l:tlad'io e.
AdI';

illiS1WÇ.íl.OIlUA 1 DE FEVEREIRO, 1

EXPEõ'1ENTE
Dire,�,o. 1',,1. l·LHfi. 10,9�l -. Gerencia,

Hum. - Assinaturas, 10.99
Pnltlicidade, 10.9U

Venda avulsa -DÜIB uteis, Cr. $ 0,10
Airazu,l"s. Cr. $ 0,50, EJi ..�ãH Espor
tint, Cr. $ G,riO. Alrllza,]a, 01'. $ 1,00
ABSi!l:üHr�lS: Ano, Cr. $ 60,00 Somes
tn,: Cr$ [:O,on.

Atentão: - A di!"nÇfio não "!3 l'13e

p'':>IIf'llbiliza \lor {lpiniõtll1 emitidas em

',u-ti�tlg u�sillaJos. nH�ci}110 que sflja
'Wlll iniciai",. Adverte, tarnhl'm, (1'16
originills l'f'-cebiuos e não Hpn'Pleita
dos 11ÜO sej·f_i,_, devolvillo:3� Out.ros1P..l'"
o !"eryi�'o tukgmfico uada to:m a ha·
ver com a orienta<;>lo -lo iornal e 80·

munte é rcpriJ3uzídu a titnlQ infor'
matívo para nos,,!),; leitoreB.

Prosdotimo & eia .. lida q.-,,�-",*-�--���-'fm-<�

Blumenau CURITIBA Joinvile I Faça seu anuncÍo '<; .•..
FilIal Matriz Filial neste JornaI

P.lilM rODOS as 111"0.5

�i:riI�kI g '1.�de

1000 e d@ Qo'midaft
Cçíli!lH�<'10S e M6tl!l.noS:
�� g1"CUU!0 reskt'=do
b<;��

f
.

lI'AIHltCA.Oh

CII"� fIIII!lIl �iIGtiIm

d\!C!lt� ..� ..�

�,."tCOO�

,4--

�VE!iS �i Aço

mSTlU9!JiUmu:S:
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Chegaram 88 Rio .30' lomoveis e Querem conlralar
-

mil lécnicoslTipógra s precisa

atores itali aIos alemães· competente" Paga-.:" bd:Ul�
RIo. 6 (CH) - No paquete norte ·amú�iCllno «WiHian .Berlim, s (A.' .P.) ..... O orgão da imprensa que circula. sob

Leavíts, procedente de Oenovâ;, cneg arezn para ti praça permissão das autoridades francesas noticia. que !tas autoridades
desta capítal oitenta carros «Fint» >.e o ntros produtos como russas estão -procurando contratar cerca de /r.ooo cientistas e

maquinas sedas e tecidos de J:'ab!'icaç!LJ' italiana. No mes- técn.i;:c:s especializados alemães para que' prossigam ua União
mo vapor, passou, em t,raDsito pa�a. B.uenoEl vtres, o tndus- Soviética seus estudos e trabalhos pxra a produção síntetétíca de

trj'}jjsta italiano Armando Galmanm,.W'liSP$to r de uma im-· borracha e cornbusfivel ::Íntético.
-

portante Iírma em Milão. ----.,,--�,-'---':'""-------�-- .....------

Quanto ao ressurgimento da industria italiana. udlen- CRUZEIRO Prefiram a Farinha Pabrícãda
teu nos o seguinte: �A8 indust�i&s .itbüiaiJ as, especialmente pelo MOINHO iDlHVILlE
a� do norte, já começaram a. entrar' tem funcionamento,

- --------'-----�-- � .

--;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;::;;:;;;;-:

crescendo; dia a día sua produção, Ha ,pouco dínhetro é If'li B 1-'1---verdade, 011 melhor a moeda eslá exct'\j.�siYameme desva. ,ijU a *f"""',, Bi�mela;, 1 de
Iorlzada, entretanto, é grande a boa VOL itade do povo Ira- -'�"

Iíano em restaurar a Italla»: ". ft I
'

'AU(Un
'

-----'---.-,-----�-.---'------ de U' U"Dl e iaa u I
9.ul muRO de 1946

Reynauld escapou POI' um Iriz "'._..�-,--...... iiiiíiiiiR·�'��"'�;;;;;;;;;;-

pou :�:i:m6(�rl da �e;x�ft��d�i�Oem�r:!�!:;����u�d :��:: l
..rc"iíiiDE,:·;·�soêlal·�.�iJ: Dr. Af,fnnsD D�I�,r,�, ·0',.'.:pelos comunistas que abriram uma camparsha acêss. perto L.............. . ,. ;. H u [hd�,

de Si. Omér - íntorme ti agêncía «Franca Re:sse,,� ACfrB- �;�";;l"tiOS �--...-.-,

ClhUca Esneci�n7ada de
centa fi agencia que Reynaud e os seus comps.nheíros, C811- 11 ','

li" U.. �

dtdstcs independentes f_lireitistaa; foram al'ilejados, com f
...�ENINO JO?E' �UOUSTO Crianças

porjeters, por um grupo de oomunístas de St. omar. quando
,_ Cor:nPlet� �oJ�:mal� u� ano Oasacas da Pé)!! - flfafaria

entravam num edíríoto perta da víla industria t de Watwfi. de feliz ex}stencla o m�ehgente Cursos especializados da Medi.
Os comunistas depois tentaram atirar ao solo Reynaud e garoto Jose Augusto, .diléto fi- cina Infantil e alimentação das
seus colegas através de uma janela. pora;m foram ínterrom- lho,e :';1Ievo do casal Odete- criancinhas, _ Medico-Chefe das
pídos li tempo pelo prefeito. Jose Nóbrega, da melhor socie- secõea de Hhriene Infantil e Co.

____.� .. dade local. '

. > �

I
,,' zinha Dietética do Centro de

, ndustrla e Comercio deMadeiras 811\ si:�� ;:::�:�'t.iante nossos efu- Saude. - Estagio de 2 anos no

Pelo presente e na .torma derermínae'a no flrt 99 do <�_
serviço de Péle e Sifilis da Sa 1-

decreto-lei no. 2'627, de 26 de setembro de 1940, eomuulea- ARTUR RECKELBERG _

ta Casa de Misericordia do Rio

mos que se acham à disposiçã() d0S senha res acionistas, 'I'ranscorre hoje a data natalicia Janeiro. - Especializado em Ma

no escritório desta socleuade. di,ar!amente,' anrre '14 18 ho- do jovem Artur I'J,l'ckel'b'erg' • que
laria pelo Departamento Nac.o-

TI>"'.'
_. • x, nal de. Sande- Publica, - El,'

uu atualmente se encontra servindo
8) O relatõrto da Diretoria sôbre a marcúa dos nego- no Batalhão de Guardas, na Ca-

Chefe. durante 2 anos, do Servi-

cios sociais no ano de i 945/46; pítal Federal.
' , ço de Malaria de Blumenau,

b) cópta do balanço e cópia da ceata de íucros e� Ao nataliciante, que é, irmão
perdas, � do jovem Helmuth Reckelberg,

c) o parecer do Conselho Fiscal. funcionário desta casa é filho
Rio do Sul, 10 de outubro de 1946; do casal Germano-Alma Reckel-

Industria e Comercio de Madeiras S{A. berg. as nossas felicitações,
LEOPOLDü ZARLING

Diretor

Corr;ias,
para trans,missão,ue lona e borracha

para fins industriais

S'Dunlop!lS
Distribuidores:
L'rosdocimo cê Oia. Ltâa.

Rua 15 de Novembro, 687
BLUMENAU

PERDEU-SE uma chapa
do automovel

partícutsr n: 3294:. Quem achar
favor entregar na Delf"gacia
Regional d-e Policia. quo será
grauücadc. 3 v 1

PnmlOvidos a Brigadeiro do
Ir

RIo, 6 (C B)-Q presidente
da Republíea assinou decre
to na pasta da. Aeronnutlca,
promovendo ao posto de BrI
g'tdeiro do Ar 08 e oroneís
aviadores Armando Pinheiro
de Andrade e Amertco Leal.

'o,

Fone: 1477

3\71 }ETER REINERT DOS SAN·
TOS - Deflue hoje a data na-

h
. talicia do jovem Jeter Reinert
dos Santos. funciol1éirio público
municipal, a quem cumprimen
tamos efusivamente,

MENINA DELCY - Trans

corre. hoje o natal da gra,ciosa _

memna Delcy, filha do sr. Mario
--------,,�� --

Razzini, alto funcionaria da Fá- LADRILHOS
brica de Gases Medicinais Cre- <) Mattl,riats d0 Ceütcltruçã\,
mer S. A. e elemento de des· Wer���e�" GQrn�
taque em nossos meios sociais RuaPiaui, n & 15 �foDeJ 023
e esportivos, B L U PJ. E NAU

Model'Dlsslmo aparelho da Luz
UUra Violeta

Vacinação preventiva das cri
anças contra a 'Coqueluche (qual.
quer idade) e Difteria (a p�,rtir
de 10 mêses) sem reação alguma
Dá -consultas, todos 08 dias,
no, Ediftclo Peiter (em fl'enh
ao Hotel Vitoria), das 10,/30
ás12 e das 14.30 ás 17 horo8

fones: 1.433 (Consultório)

tlOl (Residencia)

Isolalações
Irtig05 Elétricos

Ins!aladora de
81umeH3u

---_._�-�",..""-��.

HOJE às 8,15 horas
Jean Púrker e John Archel' em

Cllib dos NamoradOt�"
Um filme, repleto de romances! .Comedia! B�i:eza8 s.• ,

felicidade!
'

,"
.

'

.

A película que agrad,61'à e divertirá todos os espec-
tadores! '

Acomp. Cempl. Na.ciona.l .' Parammmt Jornal e short
Preços de, costume

AGUARDEM. - "0 Regresso daquele homem"
"A estIrpe dq ,dragão"

Duas j.,j( s lia; m,8J'!erna cinematografia!

Alterados os disposi ..
U,o da lei das desa

propriações
Rio, fi (c. R) - O presiden

te da Hepublica tiBsinoIJ de
cretu criando novas disposi
ções para o pagamento de

iudenizaçõeR e decorrellte de
·:lesa priJpriações por utilIda
des publica. Por esse decreto.
para o calculo da indenIza
ção previ&ta no paI'agr6[o
<mico do artigo 27 do decl'e
'o lei 3.365. de 21 de junho
de 1941, poderá. o poder ex
prvpriante proceder a uma

revisão das areas locaveis ao

tempo da execução judicial
ria desapropriaçoã, SI, em fa
ce da revisão 8clma prevista,
ror alterado para maior o

valor do respectlAo "quan
[um" da indenlzoção, rJescon
tar-se-á, por ocaSIão do seu

leV811ti.lmento, 8 parte COrl'eB

j))nd!�nte á diferença dúeÍm
PilPf:.,S devi1os, desde a data
á,o decreto da desapropria
ção,

Canccelado O crédifodaTchecoslovaquia
Londres, 5 (A, P,) - Depois d� nma troca' de consultas

com os Estados Unidos o Governo Britânico resolveu cancelar
o crédito de dois milhões e meio de esterlinos que ha via ccnce

dido a Tchecoslovaquia.
Infuiu néssa resolução a informação de fonte OEcÍ0S3 norte·

americana de que a Tshecoslovaquia pretendia valer-se dêsse
crédito para vender certas mercadorias á Rurnal1la, com umél

larga margem de lucro.

Exposição de Orquídeas
,

Convite
Temes o gra;!) prnzer de convidar o distinto publica de

B[tHlu'm,u, parll éi ('xposiCão de ;orquídeas, que se realizará
llh, amplos Bidões do Clube Nllutico América, entre ás 16
bl fiH; {l;) día 9 e á'1 2,1 horas do di,i1 J1, promOVida pelo
Cir01d!) (h� Q,qU'irlófllns, ;c

.l\grildéceDflo i1e,1í!e já 8. fineza ;da presença,
Blum [HUl,4 de N�)vembrQ de 1946.

-A -C�Dmi��&f)
,

t\utomoveis usados vendidos
por '�qualq uer preço"

'\<Vashington, 3 I (CB}-O Escritório de, Regulamentação de

Preços adiantou de um mês seu program'a de descontróle. Não

obst.mte, um alto funcionario do mesmo destacou que os preços
maximo!3 dos automoveis usadns e novos serão mantidos indefi
nidament'i'. Segundo um adminiótrador auxiliar de Preços, sr.

Baker, E.xiste o grave perigo de que o preço dos carros novos

suba excessivamente aQ ser, levantado o controle. Acrescentou

que os automoveis, usados serão vendidos por «qualquer preço»
que o meréado possa pagar.

elA, WfTlfl �NDUSTRIAt 'OiNVltlE (MM'lJl< Re�r!nr&da,

não deva faltai.' 3m Gflsa alguma
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