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e c ndal . do Igod-o Notícias

�'OPres. Unhares repele publicamente ameaças daquele li der resumidas
Rio 22 (8 E}-Sobre os negoclus que JHram uma tor-

. Rio. 22 (S E)-A Secretaria da Presídenola da Repu- Segundo anunciam de Lon-
'V;,L......•..-..

tuna imensa ao .sr, Hugo Borgn: o "Correio da MaU.há pu' bUcs· distribUIu á imprensa a seguinte nota; dres, soldados feridos ou em

.,,�. bllea um edítorlaí no qual diz que: chóque pela tensão das batalhas
I. .

"A marcha da devassa d08 negoctos de Hugo Borhht "O Sr. Hugo Borgb! tncumbíu, pela manhã, emlssarlo estão sendo hipnotizados, afim
no Baaco do Brasil veio revelar a razão. da Insfstencla do de sua confiança, de procurar o Governo, para exlgír des- de recuperarem a saúde nova

Sr. Agamenon Magalhães em obter a presldencia desse te que fizesse suspender, imediatamente, a devassa orde- mente, nos hospitais brítauicos
estabelecimento de crédíto ". Dade. em torno dos negnelos de algodão sob ameaça de militares ou de emergencía.

Refere depois que o sr.. Hugo Borghí obteve no
.

Ban- iniciar injuriosa campanha pessoa} contra o sr, Presidente *** .,

co do Brasil250 milhões de cruzeiros-a quarta parte da da Republica e pessoas de sua Exma. ramllle. Londres possuirá de novo um
verba total destinada ao financiamento do algudão. Oonscíente de suas i'e.spoDsabiHdfides e Inftexlvet no dos maiores mercados internacio-

Tais transações foram realizadas com ordem do Sr. cumprimento de seus deveres patrtoucos o Governo repe-, nais, transferido durante a guerSouza Costa e nelas aparece a cumplicidade dos srs. Aga- lJu tão ousada e revoltante atitude, dellberauuo prcssegulr ra para New York, segundo um
menon Magalhães e Nélson Fernandõs .� aí'irma o jornal serenamente, mas com firmeza, no Inqueríto que visa res- comunicado londrino.
carioca.

taurar os créditos da moralidade admtnístrativa dos dlr í-
•

***
..Nota da -Seeretaria dei Presiiiencia da Republica gentes da Causa pública brasileira". Um emmente neurologista m-

--�----.....;;...-------_:.,--__-�- ------___..-....._--------�-- gles, que tratou centenas de
soldados pela "hipo-analise", de
clara que os resultados são ex

celentes. Cegos podem ver 00'

vamente, os mudos poderão re
"-�-.-.-�-._'-i!-.-. cuperar a voz, homens cujos pul

mões foram paralizados por de-

Precisam se de bons gra- sordens nervosas agudas vem-se
flcos, Ótimo 01' ienado. novamente em ótimas condições.

PRECISAM-SE de meninos
intElHgentes para entre

ga deste jornal fi domicilio

u anual
semestre)
avulso

Cr& Bo.oo
Or$ 35,00
cre a,Ba

militar do-li virtude 6 ii loalda
de se retira In rgUiUlI16
IJ crime 8 ii lraição
alia premiados,

"Pertence ao tipo
tado de bôas intenções"

o ovalilto d�s !J'.:ll$)ph·ei�õês do vale de Italai � Comentar'o do "Evening Slar" sobre o ge-
,

�

. '-:���== .

--
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!1: neral OutraBI.UMBNAn • Quarta-iaml 23 di Jam'llfO às 1!t!6 - ll•• Achil!sa Baisl'Il1 DIretor RespoDJlavel - An� xxn - H. 8\ Washington, 22 (S E) _ O Mais adiante o jornal frisa que
d:Svening Star» publica um edi- «evidentemente, o futuro políticoRevelados os prinCipias estabelecidos na Car- !�I�� ��:n�opre;rJen:em��:i�O ��I �!�al�����d: �:�:;N���� d�é���:

Ia· d· PS'"m:1 .

..

Brasil «pertence ao tipo militar camente, a recente eleição foi
..

.. e 8Z
.

..•.. Oelia. DisClifSO profuulciado pelo sr, Daudt de
I
dotado de boas. �ntenções, .os.ob- honesta, sebem que �e �tives�em

O'" .

.

....= n- < (I. .. e!l. p.. � .� .

-. ii d P h
rr .. servadores políticos desejariam assinalado algumas irregularida-",eira na posse uI ulredlna Íãil bOnüeberaçaO DaC. I tlIfOillli!erCIO saber algo mais acerca das re- .les no interior do país. O Con-

,.
'"

. ,...... .'.
_

;lações entre Dutra e Vargas». gresso eleito simultaneamente[Contção. do numero .anterior) I País sob o Slg�O ,da democracIa,. .? CAPITA�,., '. 1 Acrescenta. o jornal que as com o presidente. está investido
A PO.BREZA

..
:NACION.AL .11n,:.p���se estrutura-l� .a�ora eco,. 0. caP.lt.al. deve des"mp��ar. pessoas ,bem informadas, �o Rio d.e faculdades tanto con::ti�uil1tes

� "

. r:omkamen�e. para vr1al�OS uma 11� muo.do atual d�as funções, a de Janeuo, observam caca ges- quanto legislativas, as quals não
A pobreza extrema, a que riqueza naç!O�al compatível com economica e � SOCla�. . to e pesam cada palavra du ge lhe poderão ser arrebatadas se.

ficames
. re?uzidos nos Ultit:lOS nossas ?ece.ssldades".. '

.

p.� tendencla. d� o�len:ar � apl:: neral Dutra. O geD�ra�. exp�)Z não por um golpe militar; Pelo
�en:pos, esta expressa. no bal�Q �l��u ainda o orador .a. ne- caç:o �o: capitais .nte_naClO,l.J�I� um programa de prmclplOs 11"- menos, o povo brasileiro poudeíndice de consumo alimentar 00 c�s"'lda:,� ?e uma nova onent�- "e de Investidores, mas tamo�m recusaveis, inclusive de garan desfrutar da geuuina pratica da
povo na dificulda?e dos trans- ç�o t:,r�fa�la: qu� se' expressarIa pelo

..aprovelt�mento ec.on�ml.c� tias para as liberdades democra- mocratica, a qual. segundo pa.portes de.todo o tlpo e na per� na
.

lOdnula. baix.o custo. �e e so.clal do PaIS em que sao 10 ticas. restabelecimento da Oons- rece lhe foi extremamente a
manência do baixo teor de aI. produção e proteção tanfana vestidos - são razão podemsa tituiçâo Federal em luo"ar da gradaveJ sobretudo em confron
fabetização e instrução. Os dados I

decrescente.
_

para que se", pr�longuem o� con- despótica central'zação d� Var- to com ; que ocorre no pais vi.
a �sse raspeito são tão contrJ.n-1

Em" qualquer pr�gram� .de trole� de CatnblO generalizados gas. estímulo ás aplicações de zinho e rival: a Argentina. Tudoge1o:es• gl1e . t�rnan: nossas es- prot:ção da <:.conon:ra. braSIleIra, depOls de 1939·.
e �

capital estrangeiro e liberaliza- isso vem manter o equilíbrio das
tat1stlCas lmpubhcaveIs. �od�mos �gualmente, eleve figurar o pr�- .

Para
_co_nse�u.lrI?os drenar p",. ção das leis de imigração, pa.ra forças, ás quais se devia dar a

mos observar que em Vinte anos Je�o de r�Jorma de nossos dl- ra o Blasll C<L�ltals en; fJran�es promoves o desenvolvimento das oportunidade duma ampla evo�
a população �resceu .

de 15 mi- reItos de Importação. correntes,
.

SHa n�c.essano. ale_m regiões atrasadas. Tudo isso é IluÇão politica, 110 mais estritolhões de habItantes, A. produção O PROBLEMA DA EXPOR.
das �ara�tlas pO�lttcas e legaIS. magnifico, mas os observadores senso da democracia».agrícola, e de matérias primas que m�plre;n conf:anç�, f;:;_cultar prudentes desejariam saber alo-o

entretanto permaneceu estaciouá- TAÇAo os. ensejos de aphcações e�ouo- mais sobre as relaçÕes entre d'o.- .-.-'_!i-�-.-".-.__íI\-�
ria no mesmo nível." mlcas. dentro de certas 1ll1has tra e Vargas» ANUNCIEM NESTE DUma

OS TRANSPORTES O problema da exportação dê. predeterminadas. Este é um dos ------.-,---------------
verá ser orientação de acôrdo motivos que nesobrigam a uma Semana ,'"'nglez!I n�ra o comere·la"Os transportes, terrestres ou com o que aconselha ... a Carta politica. economica ativa, dÍna-

.

iIllI Q pnmarítimos, apresentam de 193-° Economica de Teresópolis. Deve mica, vigilante
.

e tenaz. A cola-,
a 1945 um quadro desolad.or. Não ter-se em vista, principalmente. boração dó capital estrangeiro
houve práticamellte crescimento o zelo do bom nome dos nossos depende principalmente de nós
das linhas ferroviárias em tráfe- produtos no exterior. Um 6r- mesmos,· po�s os que o possuem
go. Em 15 anos o aumento ficou gão fiscalizador, com a partid- estão prontos à aplicá-lo onde
abaixo de 8010, e o desgaste do pação das classes produtoras,t estiverem melhor.
material fixo e rodante repre. pod;;;rá desempenhJr essa missão. (Cont. no próximo número)
senta a perda de rendimento

��u��na�::tpo����: ����:e��i� areftc;Bn�iIiISO a· Dus·SllI>!alõmetros de precarissímas ferro- rr·. U iBlI'iFi·lj n
vias, enquanto a Argentina com

en.�..•g;a .a·IOmIBCa113 da nossa. superficie. tem _I I
4°.000. e os :E;stados Unidos, Tiveram início em Moscou, os trabalhos do Con-

;���o��ic����l�:�::�:e:�i:� grassO da .Academia Sovieticas de Cienci�s. Anu�cio,_t-
não a melhoria, ao menos a se que, entre os assuntos que serão exammados, figura
conservaçãotdo tráfego normal. um relatorio sobre a energia atômica. Outros documen-
N�nhum pr.og.. r.a.

ma

... ·. d. e.,.. �e.sen- !tos f.afere.m-s8., paralelameD.�@, ás pesquisas sobre

OS!EstAque de d;nhel·fft mio'do naV?lVlmento naclO�al podera des� I raios cosmicos. iii li. "' i!i
.Vlar-se desse couJunto de fatores . . .. . "

C d d R 2;), (SE) - D ulga-cenegativos.
.

..

..

Observa.�e que a Aca�emIa Sovletw3 de ClenClasl asa a oe � 10, � IV.,

� ... . reune se preClsamente no Instante em que, tratar de' U que existe atualmente na

MOBILIZAÇAO ECONOMICA
certos assuntos correlatos, foi convocada a Assembléia Casa da Moeda o estoque de 40 mHhões de moedas de

"Se quizermos sobreviyer corno Gin'al da Organização das Nações Unidas, com a par- valores diversos, pesando 380 tOlleladas. A razão prin-
nação sobel'aLa, declarou o ·Sr. ticipação de grandes potencias '- a Inglaterra. e os cipal dessa retenção é, carencia de transport8s_. _

���� jpa��1 ��:��s:m;l�no�;a�� E�.tadu8 Uniclos - portadores de segredos l?obre a

ulher prefei'o em Sa-A Paulomobilização economica total. Pre- energia atomica que a RllSf.:Ía por mais de llma vez, • Ilu
-

II
cisamos .concentra com urgencia manifestou o desejo d� conhecer. 1.<::", �

Rio, (A N.) - Comunicam de S. Paulo que o in-
a solução de todos esses proble- terventor nomeou a sra, Sebastiana C. BUElnol prefeito
mas num único Ministério o da

E d da cidade de Paussú.Economia•..
·

longe de
.

devaneio I Pape· X p·OS' "I ç.a-O . e' ·d· b' � A nomeada é viuva d.o cel, Henrique C. Bneno,retorÍcos e lscussqes lzaritinas.1 AUSENTE: .até Uns
E' necessário encm.1trarmos de� I

de janeiro P ,"n·tu. r.as um dos fundadores daquela eidade.
cididamente soluçõesp-ára todos[
os setores de trabalho,. Proces-,

Subslituto: Gr·e've originalsada a reestruturação politica do j Dr.,I';. RMIN!O 'fAVARES A. seguir do dia de hoje, até I Iii
.-ji---it'__'-+'-:t>,-"..-,-�:._.-. o '''-'-®--''''-:Ii':';_.'l'-f5ii�,*,-q PA o dia 26 haverá ulIla ex· Declararam-se ontem em greve, mas de maneira in-

absolutamente inofensivo para posição de quadro de pIn- tt.liramente original, os condutores dÓI:! bondes e C\ni1ms
, .. tUra no Clube Náuti�o dO' O

.

O
.

l' I'pele ·IUicientf.l moteção contra ' de hangal. B vewu 08 trateganun Uc.n.1Hl mente, maB

.T:-.·.tc·· ·i\··D':,�.r; n·v: ·1\.�ir.{)f·.Q)-(1.1·IT(·)S... ",
Améric·a Aproveitem deVIdo

d t
- b ...

t:'. fi. l:_'_r:; 1l-'-::' l_!"!\. t:" ," aos preços. os con li ores nao eo rav"am as pa8".agcns, ue U1iil.Jelra

3 X 1 que nunca foi tão grall:1e
_

a atluencia de passageiros.

mario Matutino

com

Está repercutindo favoravelmente em todo nosso
comercio local o movimento destinado a implantação
da semana ingleza aos sabados, isso é às 12 horas.

Aliáz não é de hoje que temos tido apelos de va

rios interessados afim de ventilar a questão para essa

a solução. Por isso, ac-reditamos encontre o melhor am�

biente o movimento iniciado pela Associação Proti8w
sional dos Empreg;ados no Comercio de Biumenau, que
6stá convidando todos empregad.ores que quizerem to
mar parte nos debates qU!j 8e realizarão na reunião
convocada no Club Nautico America para o proxímo
dia 25 ás 20 horas.

de Blulnenau

osquitol
etzel qutro8 in8otua,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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BLUMErU1U � Rua 15 de Hovendno, $05 .. fone: 1101

Ern a sáudeonmero lugar
Quando a saude periga, devemos lançar mão

do que h? de melhor para salvá-la.
Na formula do eminente cíentista inglês. Dr. Fred.
Williem 'R,omano, se encontram cinco preciosos sais
destinados a um unico fim: O combate á Sífilis e

ás erlfermidades oriundas de um sangue (reumatis
mo, feridas, moléstias da pele tumores musculares e

ósseos, supuração dos ouvido!', etc.)
A classe médica de todo pais aconselhao

valioso auxiliar no tratamento do sengue, por
tratar de um remédio de toda confiança, unico
putativo que obteve a classificação privilegiada
"Preparado Cientlfíco".

Ccmece hoje mesmo um tratamento com este
preparado cujo 'custe corresponde a seu jUS!o Valor.

.

58 EC

se

de
de

Diplomado· pela· PacuIdade Nacional de Medicina lia
U!!lversldade do Brasil.

MédWQ. por concurso do Serviço Nacional ;!e Doenças Mentais,
Ex-interno da Santa Casa 6 do Hospital Psíquíáta-ico do Rio

de Janeim, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
..

Janeiro da Capital Federal.
.

ctnUCTl' MEDICA - BSPSC1AI.iS'U EM DllF.NCdS NERVOSAS
.

eONSUtt.TÓRIO • B C li F B L I P li S C B M I D T
.Edificio Amelia Neto)
Das 15 ás 1a ÍllU"üS

F 1. O il I A N Ó P O t' I S
S::ZiJil

Livro de sua Preferência

MêtilCQ Especiallsta em

doenças de Crianças
e da PéIe

Rua 4 de fevereíre N' 7

MAO E NOÇIVO AOS ANIMAIS OOP.1ESTICOS
B-·�1

Venje�se um negocio de
. fazendas Dum bom pODe

to do interior, diretamente
no centro da cidade.

, '
S ii OPU I {) Tratar com a redação des-

DISTRIBUIDORA PARA TOD08 O BRASIL DOS AFl\l\![A te Jornal.
DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL 3 x 1

I uROSiCLERu DE FABRICAÇÃO DA CIA. PROGRESSO,_----....................--....

I TO:::�O::�::.:::;:!f3tEIRA
DE I Precisa-se J,

O d A EI L '1' Enfermeira ,

Misturas paro sopO:8_"ROSICLER" á base e V A- EN ItH� Precisa-se uma, com p1'8-EHVILHA·soja·PEIJAO BRANCO e FEIJãO MULATINHO.
tlca. para trabalhar no Hos-

� KETCRUP "ROSICtER" em dois typos:PICANTE E DOCE. .

I i bó tí d dí
, � pita T m ,11 par Ir o UI

I: Tratar diretamente em

Tirnbó com o Di'. Carlos H,
Mayer, no Hospital. 3v2

Maltema Comercio Industria S. A.

'23-1-1946

I Vende-se r
vend8d:ep�:caa ����. r���'
holandeza. Holzínger+Testo
3v3 Central

'.
C
L

E

R

Extrato da malte "MALTEMA PURC"

--�

ende-se uma bem
instalada oficina com

boa freguesia e um
bom ponto. por pre

ÇO de ocasião. Informações
nesta redação. 3v3

-_
..

_-

Presisa-se de um empre
gado, na Lavanderia

Baiana.
Rua Bom-Retlro n: 34

.

3 x 1
"

'_-.-�:-�-!J-.--.6-·W-:'-.

ndlz

EXTRATO DE MALTE "MALTEMA" COM éspillafre e tomate

FARINHA DE TRIGO MAL'l'ADO "MALTEMA"

VIC "MALTEMAo•

•

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CAS ---' BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR
ITAII\I TIJUCAS, -

.

Snr. WALTER W. BERNER - TE LJ;·
FONE 1.193 _; BLUMENAU - EIST. SANTA CATARINA.

IVISO
Afim de receberem seus cee

tificados de reservistas, são con

vidados a comparecerem no Quar
tél do. 32' B.C., todos os reser-

jvístasdoT.G., 475. que conclui
ram áquela escola no ano p,
passado.

Diogo 2 Ten.

Apr
Procura-se um rapaz entre 16

á IS anos de bons precedentes
e instrução primária, que queira
aprender o corte de sapateiro,
para melhores informações di-

" rigír'
á Rua lõ de Novembro

rr 605.

I �-:- ....:�-�-�-�-�-�_7;fi x t;4

__.-2::"::·":.__.X'F" �"'��"�"

-

it
A V i S 0//

'

O 32' Batalhão de Caçafdo
res, com séde em Blumenau
-Santa Catarina, está acei
tando voluntartos para o ser

viço ativo do Exercito, atê o

dia 31 de janeiro em curso.

Os
.

candidatos deverão sa

tisfazer as seguintes condi-
ções: �-."""';.•-t>-�-J!-:t:__-�-�

-ser brasileiro nato; - ter O'ic,in.u RadICO-boa conduta (atestado passa-

Tdo peja autoridade compe- BCnICatente;-revelllf aptidão tisica ..

para o serviço mllítar (Ias-
pe ção de saúde), estar entre .,G· 1··1.·1-. ,�os 17 e os 25 anos de idade,
devendo apresentar, no caso
de ser menor consentimento
escrito do seu representante
legal; - não ser reservista;
-não pertencer á classe de
1925 (já convocada);-ser sol
teiro ou víuvo sem filho e
não ser arrimo de família.

I
f FriOOf é Sabor

Das Manteigas a Fina flôr

Bspeclalizada em concertos
tIe Maquinas de

s.serever, '._.•. Àa...·,RADIQS e 'T
Aparelhos elétricos: J

Rua 15 - 770 - Blumenau

" Entre os. dez (lO) abaixo relacionados, que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme li

sua asstnarara de O JORNAL, por um ano, no período com

preendido de I: de novembro fi 31 de dezembro de 1945. A
remessa do livro será feita 30 (trinta) dias apôs. a entrada
do respectivo pedido. O JORNAL, o líder dcs «Diarios As
socíados», apresenta diariamente além decompleto serviço
telegraííco do Brasil, e do exterior, seções especiais sobre
varres assuntos e artigcs asslnados por colaboradores na

eíonaís e estrangelros universalmente conhecidos.
O JORNAL, o mututíno carioca mais lido no. Brasil

AnaBse, confronte e passará a ser um assínante satisfeito
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, ao nosso

agente local ou dirot8mente á Gerencts do O JORNAL -

Av. VealBzuela, 43-4' andar, Rio de.janeíro O F pOI' meio
de cheque; vaie postal ou registrado com valor declarado.

.

.

... . -,
Os Livros São Os Seguintes:

.

. ....
lnvasao---'Qur::ntln Reynolde; O Grande Ditador - H. G I

.

atende todo!j os lJerviço8 d�
Welle; A Bstraaa de Chiang;__John 8. üurs«: sitencio .em l

8ingapura-Jprge Weue; Serpente Inâomauet=Tten Chün, I Radio! receptores
, .. Traidores dá .Amertca-s-John Roy Oartson; Os Dez

lYJanda-1
.ServlçoB Raplõos !'I fl,:;aiddlu

.'fl.·�.en
..

tos.-.Var.Ü.JS.·•A.. ut.()re.�;. Ne.y..ros. da. America=Red O
...t.tley; ..

' TBLEPONS 1395
Trio-D01'othey Baker; O Grande Pecado+Florence Ber Rua 'I da SetembrQ, U
narâ. O JORNAL Assinatum: Cr. /fl 90,00. ,. _

Oficina RADIO fUHKE

Escriptura.s. contractos procu-
rações. protestos de let1:'aS Escriptorio Rua Paraná, 31·A�Tel, 1436

Compra'e vendado immovais. I
;'.j Nilí hall t, ali lo

cemíissõel.t .cle divida, E;t1c. Alameda Rio Br ..mca· BLUMENAU fffii�� •.;{i! í KNo.:n [2,
... L"" __....."........__........ ...... ...... ...... .... : E "'nIDI 'deve faltal1"5íi'L

Advogado

m. bn .. Q8 lu
:i!NQll

ui. deve f41tQ

DR. 'ACHJlLES BALSINI
ADVOGADO

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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:":Bomingo, Palmeiras x'Caxi�s eHI nossa cidade, em linais do Campeonato
;_f

Santa Catarina

CaminhõBS de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

AUTOMOVEIS !
Veja que Iuxo.. e depois veja o preço do DE SOTO "Di- \

diomat".-Agente exclusivo

,.�I
RICARDO DEEKE ���.'

� I Provisoriam6nt�-á rua Brusque 5Iu--Slumenau-cx. póstsl 1191 ��.,�:.'continua a ser l-I
Dr. C A M A fi A

LS& i

II
��'

ESPECIALISTA i

TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS I
Molaslias das menin.iiS.e WIJe.iiS. Distnrbif!s da idade critica. Per·

IIçA1>$.�I!ÍIIIiZ#- '!!Ii!IIí' I tnrbacõoi nenro-glandulares. OPERAÇÕES do atare. onrioi.
trompas. lum6res. 8nendice. hernlas. sic.

II
DiaterwocoagoJacão - Ondas C-üI1il8.

Fabrica de Tinjas . corilçii������!s.Erfns�!:AJgesuvo.
a.lu·'m'e"

.�

Ltfd Varices - Ulceras· Doenças TropicaBs.
u! . nau·. .I iil.. C06S.: Trav. l! de Pevereiro H.3 (em frente do Hotel Vitoria)

.

:

Tintas e. Vernizes ... Material p�ra RESID.; Bua Sãc Paulo.SO • Fone: 1226. - B L UM H NAU

rintasP!�U���a�:; �<1i�a:rti5t. as �"I "'--4t----O'.·.-s·e·-u��--';;; ·�s·-ta:-·f·�a"I·-h·a�n··-d-·O-;.·-·1BiuH'!u'!I'iISU ." Sia. (atarlna
II.......__..............................,-..;___...;.._ ....,..__"..--,..

·

Leve ..o Imediatamente na oficina
.

_..,_..__!Ili;......M�DmDIi...i'II!!!iiJ.n!ilili'iIi1!Jm&EIIii·_.ee!'MWtiU&'�� RADIO • BLOHM
é A,pe'J'.i!eilhos de Radio li será prontamente atendido

. .'

d····· , Equtpamento moderno de alta precisão, técnico
........ '. a;, R C A Vitor formado e diplomado em São Paulo

de<to{Jos, O� tipos e tamanhos Oll Alameda Rio Branco, 10
Casa d4i Americano $. A.

Me�câdo' de Automóvel.
Rua 15 n. 487

'

*_

foto . AmAOOJ� (G.Schotz)
Recomenda-se pel
Esmerado erviçoS '

Rua 15 de. Novembro, 596
Expediçõe8 ,.. Despa,cho$

Agentel des lites: �

, . .
.

t��...,.-�......-.-....:.....�.-.-. x .-.-.�.-<t:--.-.-.-:.:-.

'6RASILMAR"
Sociedade Benificiadora de

�adeiras Lida..

Telefone 1248 - Rua 7 (fe Seternbbro

fornecedores de Madeiras em GeralRi.�§.i�JSf.;t>��@íO�4��íl!1�<il1M��1i.e;QIIl�·ti���21!€
• ExportadoI'a da· Madoiras S. 1

Stock permanente de:
. ,Madeiras 'de construção em ge
ral, Forros.. Soalhos, Mo.,Iduras

etc.

Forro PauUsta, Encantonefras de QUalquer Especte,
Alinhamento, etc. 'Olil

Espeoialidade: Soalho Marca Strobel

JlEI,TE
'MAHIEI(iÂ
Q'UEIJO

Telefone 1337
B L U M E ti A ·U • Santa Catarina

ta" � ._ 'Ad.;�
<t,�4
1ft

Leghor" Branca da mais alta postura
Ovos para incubação

FJ'�Dg{}S de 1 a 4 mêses
.

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e vantagens: Silo

filhos de gafos Importados do Americano' "Hauson", com

pedlgré paterno de mais de 300 ovos

.

'.

Proprietário do aviado.
Oscar Pahf RUi! Amazonas defronte ao 32 s,e

Blumenau-Santa Catarina.
.

.

·�,;I;o;;:'.·-:.;;-L4f:-:t:-.•se.-,.- ......:.......x ...-·_�-.-�·_·�···-tt:���w-.-� Dr. Egon A. Krueger
- Medico Oculista -

(Ex-assistente do Instituto Penido Surnie!') de
.

- Campinas -

.

Consultoria: Rua Candido Lopes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- - 1° andar - -

.

r--"""'_�"""""""'-----"""""""'·--
""""...,....,...._........,._..� --....,.,......-

·�··-Cã8a····· d�.··
..

M�;e�;
.. · ..

R·�·S�·�i�k····Ltd�:···�
g; Do 'mltortos . ÊJ

.. f: Solos de Jantar :l CURITYBA PARANA'

��
. .'

M oveis Estofados íi Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.

Ji S··. b f"t b
. b·.·· �l .

Atende. exclusivamente dentro da especialidade
f: ervlço. em, per et o e.. .' em .

aca ado :, ,
,� � � � .

f� Grande estoque de TapeIes. �l :;::--;,::�::;_:;-:'"';:.-. o .-��;:;:;:;':::=:

t�. Rua Dr.: Amadeu [os, 11 .�. -

.

--

••.:::..:.:.:;��c--.••••••����

.

.:.:..

.• ::.::.-.••..•. :.,!.!:.:�.••.
-��

.••
�

.•••.•hl D'
..

'

E' S O' T O -I'�-..-_.-ii-,,, ..--.-.•.,.:.-4!I X .......�.,,,.,.g--1i-���-�_*'-,�.-.e .' c. .' .

.

�_ I. fi •

MeÂ�ffl1fTI "I

'1..

êilIIljIIJ["'4 lLW44

.. Anunciem neste Oiario

•

Medicação ouaiuar
no tratamento da

sífilis"

o mEI.HOR DOS mELHORES
��LjC;.t-.II:.:I�'n�M** ...

\li)'&••••• '11".1i :.·..-.:41(41..
"NUNCIBM NEST'8 OlARIa

.-..- ......-,._..If,-�-..-�

Consumidor
hija Manteiga fRIGOB
[lista Qualidade que fôr
Mas nio é fRIGÔ8
���.o�_g_._•....

I �fUnBbrB
I S!rvtços de primeira

I �rdem

Rua Maranhão
N' 27

11
A tratar COIIí

A. Lubow

\

'q
-s
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Induslrias Sallo
Assembleia geral

Os aelonístas da sociedade anonima "Industrias Salto
Grande S.A" são convidados para comparecerem â Assem
bleia gera! ordínazía a realísar-ae no dia 4 de Março de

1946, na séde soctat em Itonporanga. Município de Bom
Retiro. ás 10 horas, com fi. seguinte ord€m co dia:

I) Apresentação, discussão e aprovação do balanço
fechado em 3r de Dezembro de 1945t do relataria da dlre
torta e parecer do conselho fiscal.

2) Eleição do conselho Itsoal, membro eletivos e su- RIO, 22, (S. E.) O Presidente

plentes, para o exercício de 1946. da República assinou O seguinte
3) Assunto diversos de interesse social. decreto-lei:

Edital de citação ao réu Waldomiro Palmeira com Nota: Acham-se á disposição dos senhores acionistas "Art. L - Fica suspensa, du-

prezo de 15 dias,
.

•

,OS
documentos. exigidos pelo decreto-lei N' 2.627 de 26 de rante o corrente ano, a execu-

O Doutor OSCSf Leitão, juiz de Dtreíte da Comarca Setembro de 1940. artigo 99. (. ção das alineas "F", "H". 'X" e

d", Blumenau, Estado de Santa Catarina, Da forma da Ituporanga, 19 de JaneIro. de 1946.
.

"L", do artigo 12 do decreto-lei

lei, étc... '. .

INGO HERINO - Dteetor-Preetdente n. 7.343 de 2ó de fevereiro de

FAZ� sabre ao réu Waldomiro Palmeira, ou quem in
. .'" .. " .. ... ..... .. .

3 X 1 1945·

teressae possa, que, pelo presente está sendo. Citado ti
..-����-.-.-i'-I&-"_' O.-.-.�.",",,�-íJ-�-�-.""".. Art. 2. - O presente decreto.

comparecer na. sala das audrenctas deste Juizo,. DO edítlelo Extraio Prado do RIO, La Menor lei entrará em vigor na data de

do Iôro, no dia n de Fevereiro, do corrente ano, pelas 14 hs. e Rapsodia sua publicação, revogadas as

afim de ser qualiiic,ad,o.e interrogado na forma da lei, e. se WEIIEl' encontra-se a venda nas disposições em contrário."

ver processar até Iínal Julgamento, no art. 129 do Co_digo farmacias e Drogarias N. R. - o Artigo 12, do

Penal, pratícado na madrugada de li. de Julhoide 1940,!lS �-.�.-.-.-.-<t7_""'-.-. o _ _ _. •......-.-4-.
decreto acima referido estabele-

confeitaria "Toenjes", neste cidade, sob pena de revelia

'CI b AI .......--.�. II ce que nenhum brasileiro de mais

E, para que chegue ao conhecimento do réu, mandou o U e -aullco Imerlca de I9 anos, sem préviaapreaen-
MM. Juiz> de Direito passar .n presente, que será publicado iii.. tação da prova de que está em

uma pela imprensa 10ea1 e outro' que será afixado no 10-' C O N V I T E dia com suas obrigações concer-

gar do costume, na forma da lei, Dado e passado nesta nentes ao serviço militar poderá
'd d d' BI'

.

� di d
A

d J'
De ordem do Senhor Presidente, são convidados todos praticar atos, entre os 'quais ob-01 fi e e umenau. aos vrnre e um las' o mes t e anel- dor d 01 b N ti A

.

ro do
..

ano de mil novencentoe e quarenta seis, Eu Asa)
os rema ores o une au lCO merrca para tomarem ter carteira profissional, matrí-

L
..

S'h
. _. .

A ) O L" ítã J' parte no desfile esportivo com o qual a LB.D. homenageá- cula .ou inscrição para o exer-
.

UIZ � ramm, escnvao O escrevi. as scar
..

' ei ao, IJlZ E D L I' ld d C D O
-

de Díreíto.
rá o xmo. Snr.· r. . uíz Gal ottí, více-presí ente a ,o. ' cicio de qualquer função e liceu-

C· t'r" 1.1: f'
, •. t

.

I!' f'
e atual interventor do Estado. ça de índustría e profissão; ser

.

ertr tOO que esta coo orme o origmar que .101 a ixa- T d d d
� t I d OI b

-

d
.

J 1 d t �. .t té
o os os rema ores everao es ar na sede o u e eleito .. ou exercer cargos eleti-

{} no oca o cos uma, w) que \.tOU I •
•

9 d dí l'
�

Blumenau, 21 de Janeiro de 1946
Nautleo Amertea ás horas o la 27 para de á se mcor-

vos, adquirir alienar ou hipote-
O Eser ívãc: - LUIZ SOHRAMM porare:n ao desfile.

. car imóveis, assim como figurar
�-."-�-"-'+:_:._+E..-�..Oi'-��""'�-"'-�j<�-�-"I!

F, C, Allende - SecretarIO corno outorgado ou outorgante
. . .. . , 3. x 11 em escrituras de compromisso.

�é�'���_�:�'" ",�":�•.�*��'ili;i*,*i([O Et���+�4J"fi�""...�••)R�'O.if.�":fi�\"�
,�.��_�_�_._�.-�_� .oi§-·-.""""fi-III1-�-W-.-. permuta ou troca de bens dessa

� lnstitute Médico Dr5 CARVALHO (�Dr. Aff·o··nso· 8a"ls'1013 ��CJIÜ;��=7.E �s��'-;;iâlH �::;�z�� �;���e::r �ir;���lfa��;
� _ �j i • fL............ . :1 ou prerrogativa com fundamen-

�
, ''Iê''_'''_''� _...............

to nas leis trabalhistas•

.. i Metabolismo bas�:�nó�::�:O�:�:::f8!I. Labora i. �liBica �s�::��!Zada de ve!�:�I�o�ra�:lfG��·'! .e:.;��
;',' tório ti .. AnáHses (sangue-fézes-urina. ete.) ;'.�.. Doencas da Péle _ Malaria

menina 'I'herezlnha, filhinha Noticias Resumidas
!!li "do sr. capitão Pinto. compe-
� CH�ka especializada de Senhoras t Cursos especializados da Meài� tente oüotal do nosso Exer-

i... (psr,turb.ações menstrua is, e�ter.mdade, il.l.tenv'ões, .se- �,I, cína Infantil e alimentação das cito, sediado nesta cidade.
"'" ,."

y

� criancinhas. L Medico-Chefe das __......

� XU,lU@. ineôrncdcs da ndole eêncíe e da !ilude erttíee, � seções de Higiene Infantil e Co-
I inflamações genitais, etC.l (;. n"

.

� .' _

.

fJ zinha ' letetica, do O"utro de

�c Alameda lHo Brânco. 3 '- !Jl!<!:I1enan - "0[61089,' 2-02 1\ Saude. - EstagIO de. 2 anos no

� .>!.. " '.

'

.'

',... 0;;" '�i!'J".',
.,

'. •... R�\'·. - , ,
.

�..
.

'serviço de Pé�e e, Sífi�js da SaJ?--��*.�íL���,", �*,,���������O"",ll�:el��Wam:����� IJ�n��: de ��;:�������o �����
\tti..........--��-�--4i_'I>:-.-.--to . .t-l{f��-�-§-:O-:+_:.'-'fi-€ laria pelo Departamento Nac,o-

Issocia�ão Profissional dos C�e�� :u����e �u���:: d;;Se;�:
. .' "..' ço de Malaria de Blumenau.

Elnpregallos DO ComercIo Modernissimo aparelho de Luz
Ultra. Violeta

de Blumenau

Grando
ordlnaria

S.I.

JUizo :d_ Direito da Co rea de
8.10 e03U Estado de
Santa Catarina

c o li V .J , f
Tenho o grato prazer de convidar 80S senhores em·

pregadüresno Comercio de Blilmenau, fi comparecerem
areuuHío que esta Associação realizará no proximo dia
25 as 20 horas no Clube Nautico America, afim de Ber
tratado I) essunto re\'erentt;} ao fechame.qto do comercio,
aos sabado, ás 12 lwn:s, esperando desde já, o compare
cimento de todos os interessados,

O pl'esetite C (JúvHe, é Extensivo aos Noss'}s Associados,
BlUID€l1aU, 21 de Janeiro de 1946

PAULO BALTHAZAR DA SILVEIRA - Presidente
.'

3x2
If.�..,. �-gj,.,-!f-�-';l!1!-�-'-�;,'--� o 1'-i!li"-"'_íif-'�">-lI!--�-iI--�-41
� �

.. iSaufO Popular é Agricola do Vale de Itajai t
'":.7' �...=���� *
, I
§! •

'.
.

!� üf3i'H)§i(:l:íü � o/a l
� Pü(.!uhn- ..:. °,.10 fi

�...
.

f}viãü (h' 30 d!�� '4 0/0 . k
,

.' .. 60 dÜH: 5 Oio 1
, kh:m 1d;, ÇJ" d!a® 1) if'! % Itl

li L:h,m I! in dis@ 6 oío l
r CiOs. f'n'.J';i' Fb",) 6 ffi0Sfô" i 5í2 010 I

, :",,",[;;0 12 r, Ó O/O 1
� .

�-��iI!l!",-il'-�4!,-�.-- :(Oir""'.:ti!,--fi---�:·O�-*-êi-�"""'i.:-W-�--ilI''_�......

Aniversariam-se hoje:
-O sr. Augusto Wichern;
- a surta. Nilda Hadlich,

filha do sr. Henrique HadUcb,
de Salto Weissbacb;

- o sr. Claudio Barbosa
Uma, M, D. fiscal do lVUnis
teria do Trabalho.

Dá cOn8ttltas. todos os dias
no Edificio Peiter (em f1'ente
ao Hotel Vitoria), das 10,30
ás12 e das 14,30 ás 17 horas,

fones: 1.433 (Consultório)

1.101 (Residencia)

NII! ball !e 'DO l��
.

""� deve faltai
x:NOll

Iii'-i(i-,,-.-.-�-.-�-._" O�---...t."",",�-�-�-"",,�-'.
g

I eh
HOJE ás 8,15 horas

Csnova-Richard Llme-Ross Hunter

Roceira Granfína
emJudy

Suspensas
no corrente ano as

disposições sobre

prova de qUitação
com o serviço miUtar

Uma delegação francesa de

especialistas em lã Visitou recen

temente varias propriedades ru

rais num dos Condados britani
cos afim de aprender os méto
dos locais de criação de carnei�
ros,

*** ; t
t.,

Não se despreza a hipotese,
na capital inglesa, de que os

ministros do Exterior da Grã
Betanha. dos Estados Unidos e

da França venham a discutir,
durante a próximo reunião da
Assembleia da Organização das

Nações. a questão espanhol, não
ha muito posta em evidencia em

virtude de uma nota do governo
de De Gaulle aos governos de
Londres e \Vashington.

***'
Os cães de guerra da Grã-

Bretanha que enfrentaram o ini-

I migo em diversas -linhas de
frente, estão regressando a Lnn
dres afim de receberam as suas

condecorações, escreve o "News
Chroníc1e�' da capital inglesa.

***
Segundo depoimentos colllidos

pela acusação que funciona em

Nuremberg. os alemães planeja
ram a eliminação não apenas de

população de origem judaica,
mas, tambem, estava, visando
especialmente a Russia,

-

***

L,
T

, !

A comedia amalucada que arrancará 88 Buaa melhores
mais estrondosas gargalhadas!

No Prog·.:-Camplementos-UniversaJ Jormil
tunissimo

Brasileiros e
Roca

Dentro em pouco no dia 10

do corrente foi instalada a pri
e imeira Assembleia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas,
e o opor- em Londres, integrada por de

legados de cincoenta e uma na

ções, para estabelecer novos ru

mos á vida internacional de to-

dos os povos.

Ilrgentinos disputam a Copa
Platéa 2,00-1 j2 e mil. 1,oo-Balcão 1,00,

JiU ,'&M@u ii' nU; I J diS'ii

Exijam o sabão

�&VIRGEM ESPF�CIA LIDA DE,t
elA; WETZEL INDUSTRIAL IOINVILLf (Marc� Regíitrad&)

o ideal para. Dosinha, .lavanrleJ'ia B e lavadeira

II i

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


