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,;; <Londree �4 (S.E.) - O mmistro da Ma-

�•. , :tinha australiano, N. J. O. Makio, chefe
.

da
r <: .delegação da Austraha a Assembléia da ONe

que possivelmente será o presidente do Con
selhovde Segurança da nova organização

.• mundial encarregada da. tarefa, de estabele-
cer urna torça de policiamento internacional,
sugeriu hoje, numa declaração, que a energia
atómica devia SOl' usada nara auxiliar a nova

. e.

-'-;--1'::'.":_,,_
:�"-".-'

8.çÕes Proposta australiana sobro o

poliniamsnto intarnacional
.

policia internac.onal 30 mantimento da paz,
O sr. Makin disse: ·'A. Carta da' ONU

,la prove a combinação dos recursos e da for
ça militar de todos o membros das Nações
Unidas para a conservação da paz e da se

g-rranca internacionais.
E' verdade que apenas alguns. fatos rela

tivos á energia atómica eram conhecidos.
quando foi assinado a Carta. mas não há

nada na natureza das armas atomicas que as

€Ixclua dos termos gerais da Carta, em rela
ção com a contribuição das forças armadas.
A energia atomica pode ser empregada em

outras final idades que as dcstruti vas e cons

tituir tamheui um grande poder benêfico, se

controlada e aplicada a fins económicos e

vantagens materiais para todos os povos do
mundo.

J
.

i vil ter" refeito
d artido Ira alhista

·RIO (S.E.) - Depois de terem-se havístado com o Gal.
Gaspar Outra .os membros da Comissão de Coordenação Politica
do Partido Trabahlista Brasileiro, ouvido pela. reportagem o sr,

Nelson Fernandes, que faz parte daquela comissão e perguntado
si as pretenções do' Partido Trabalhista se limitavam apenas á
escolha do Ministro do trabalho, assim se expressou:

Não - revelou o sr, Nelson Fernandes - O Partido Tra
balhista tambem indicará os prefeitos dos municípios onde venceu
o pleito. Aliás; isto é uma prática indiscutivelmente democrática
resultante do pronunciamento da.s urnas.

É quais os munieipios que terão prefeitos trabalhistas?
. Revelados os IBm�incilJios estabelecidos na Cara �o��·s�:l�: �:;:�n�e�i��:raat��: P. Trabalhista em todos os
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. Estados do Brasil.a e. az .. 01:13. Oiscu�se �ro�umnciado pelO sr" Daudl de 11 III -d' f I II, . ii ..Oliveira na posse da Dif�ioria da Confederação Nac. do Comércio RenUll o o· rele e
A

merca I�!:�!� destina-
. .

'

.. '.

.
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. (Contcão. do número anterior) das aos E�tado Ulllii!l!UifO
.

Escolhidos'· '�Si l!'Jj tn'�IB���''''�.�:ftIe I Com ;sse propósito, e na eon- Foi an�nciado em Nova Iorque, pela C�nferencía Martima,
.
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.... .IU. I li I&Ui.�!g;��ii.@_.Ui!u'Uu�lvic.ÇãO de que na�a será.conse- s= se reduziu o frete por ,saca de mercadorias emba�cados no

I t
'. ...., . d G' B n· f. gllldo sem o mais estreito en- RIO e em Santos com destino aos portos norte.amerrcanos do

II uros mlOISlros �p "\"a�1I uUlra tendirnento enlre emprega�or�slgolfo do México e �o Atla,nti:o, O no,::o fre;; é de, I dólar eI5
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e empregados, o qual permita a centavos, tendo havido reauçao de 6 cents e ;oelO. Antes daRIO (S.E.) _, Dep01�, de mt�n�a"oe��rches, nas quais :� a I ele r
..

r esllf:á uerra contudo, o transporte de cada saca não la alem de 90mau p.arte preponderante Ja como futuro ministro da pasta politi q1l d s o exet:!l�dl0dlvre e
A

t
g ntavo'sC 1· L

;

bi d 1 D
;,
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uma exis encia 19na e a cres-

O I
•

ta para � repo=-s
n e orgamza o.

. .'. . cente participação na riqueza mi an� fllftmlllinlls' li \II li
...

Apenas sobre tres nomes restavam algumas duvidas, depen- duzid t . II' UI ,,\I III B '

dendo de conversações em curso. Indicava-se. assim, a seguinte pro UZI a, �o ene:ente assumem 'roção ·da China
constituição do Ministério: Exterior; João Neves da Fontoura o compr�nll�o

. e :r��ugnar
a

Os comunistas chineses apresentaram ao Conselho Consulti
justiça, Carlos Luz; Guerra, Goes Monteiro- Marinha, Silvio' de â�ms:cuçao .

esses o Je l�OS: me- vo Popular o seu programa de reconstrução nacional. São dezNoronha; Aeronáutica, Armand.o Trompowsky: Fazenda Gastão tland e

d� r�ctlprocodrecon eCdHnetn� . ,

'f' d
.,

h' t dVidi r 'T" b 'Ih O 'I' N �

d L' faltand
.

d
' o e irer os e everes. en ro pontos pnncipais, 19uran o no primeiro o recon ecimen o o

vI Iga·i Lra a o. . tacruo 1 egrao e una; ia tau o am a a es- .

d
. .. '.

d Generalissimo Chang Kai Chek como Chefe de um Governocolha definitiva. d� dois titulares; Af7ricultura e Educação. Pre� �e rum ve� jaaellOf. reglm� ,

e

composto de repres�t1tantes de todos os partidos. Além disso,feitura e.Departamento deSegui"anc� terão mesmo como titulares Jdus1.Iça d SaCIa, na orma ar aixo
soberania economica e politica da China, igualdade de direitos e

Híld b
.

d d GP: r· . e mea a:

A bléos srs. 1 e ran o e aes e ereira Lira.
deveres, Constituição democrática, sufrágio universal, ssem eraI - A manutenção da demo-

cracia politica e econoinica e o Constituinte, autonomia municipal, unificação do comando militar,
aperfeiçoamento de suas insti� reformas economicas e financeiras, reorganização do ensino. etc.

tuições são considerados essen- são as reivindicações g{.rais contida no plano.
ciais aos objetivos da felicidade ...-.-.�......-.-.-.-.- ...-. O <;'-$--.-!i'�e-·. -.-�

R humana. A ordem econômica ... .,4 I absolutamente inofensivo par3
U devera. fundar-se no principio da OSqUllOI pele Eficiente proteçãO contra

. liberdade'e no primado da ini-

e,"'zel Pl''''''' AD ,lo S DE MOSQUITOS e

II ciativa privada, com as 1imita�
<ii! ... .__,...... tl.:.. .

,

Õ• t' l' ou tI·o" inset.oli.
.. . ç es lmpos as pe o mteresse na�S. PAULO - Regressou da capital da RepublIca, onde' cional.

esteve tratando dos assuntos _ligados ás atribuições da Comissão 2 _ O capital não deve serde Preços. na qual represent·:\ os interesses da lavoura, o sr. Abel considerado apenas instrumento
Augusto Fragata.

. '., ", ",n
_ • produto!'

. d� lucro, mas,principal�Interrogado �ela report"gem, a respêlco da q��:;tao do trigo, mento, melO de expansao econê-
declarou. que haVia de esperar' apenas a execuçao dos "cordas mica e bem· estar coletivo. O tra
existentes entre a Argentina e o Brasil, para troca do precioso balho é um direito de cada um
cereal com p_��us, e que a

.' entrada. de carregamento,s em S_antos a participar na vida social e umafastou as àlílcuidades de abastecllnento .. Quanto a questao de dever de para ela contribuir com
exportação das sooras do "rfOZ, era preciso estudar os prejuízos o melhor de suas aptidões asse-

9ue porv<:otura
.

cau�e �á !avoura o co�venio vigente e que. a gurari.do aos trabalhado;es um
ida a� RIO. de uma comlssao da lavoura .pertt:rbara as negocla� salário que lhes garante uma.

� ções Ja realtzadas.
.

� existencia digna, sã e eficiente 3 X 3 :.tNUNCIEM NESTE OlARIa-

T�r A respeito d�s ��c�Ir���A�a��l��ioÇ�eS Preços, disse que so�dari�!�es�ocl:[ m:so�;oco�� Iniciado o Serviço de Informações do Depar"sua transferencia para o Ministerio do Trabalho a reforçara. veniencia econômica deve ser o t d E' t d mi t 11m
•.

a
.

- ':0 ministro deu-nos jns�ruç()es p,ara qu: co�tinuassemos maisrápidamente po;sivel aumen� ta�en O e tl..S a o nor enH enc no
os mquento.s eu: ,curso e sugenssemos a.s providencIas a ,�dotar. tado o poder aquisitivo da po- \V�shmgton, - �S.•I.H) A

- O Departamento de �s:ado nor-
Com os}ecrdos Jê. começamo.:;:. C�go_u a, vez dos calçados. pulação, principalmente rural, vi- 'te-a.men��n?, apos. varros I?eses de trabc:lho pr�paratono, tomou

VAO SER MULTADOS OS CONTRAVENTORES sando incrementar a prosperida- a SI as atlVlda.des lOf�rmatlvas e culturals anteriormente, e,x�cuta-
- "Para os tecidos vamos entrar com energia. Ainda há .ele do pais e fortalecer o merca- das pelo Serviço de ;-nformações de Guerra e pelo Escntono "de

dias, ficou 'apurado que em fragrante infração das disposições do consumidor interno Assuntos Inter-Amencanos.
em vigor, que proíbem qualquer aumento a partir de I de setem� 4 _ Com o objetiv� de .aten�

. �ara este fim, um novo. serviç.o, � Office of I�ternational In�bro uma fabrica' elevara.o custo dos tecidos, Chegam�nos a de- der às necessidades sociais ur� formatlOn and Cultural Affalrs, fOI CrIado no Departamento de
nuncia qUe determiLada

.

casa comercial aumentara um tecido 28 gentes e de propiciar aos traba� Estado. Esse serviço, <;1irigido pelo �e�reta.rios. asistent;- de Estad�cruzeiros para 3 I cruzeiros. Indagad'a a caúsa, foi�nos exibida a lhadores do campo e da cidade.WiUiam Benton,. levara avante a? ,a�ivIdades mformatlvas que v�comunicaçãO da fabrica de que o tecido ia. subir, Era um tipo de maior soma de bem-estar e igual� nham sendo realIzadas pelo �scntorlO de ,�ssuntos. Inter-Amen
pano, que, em princ:ipios de 1944,. cust;va o metro 15 cruzeiros dade de oportunidades, propõem� <;anos, as quais abrang:m a H:npren?a, ? radIO e o cmema. D;;tr-se.
e. fora sendo suce�slvamente elev.ado. I� estava �tn dezembro ul� se os empregadores a criar um a tambem grande atençao, ao mtercamb;.o cuI�ural �. educaclOnaLtimo, em 28 cruzEnros. Agora, � lUdu�trlal anunclíl,:a o aument? Fundo Social a ser aplicado em

A !,-le�. de f<:rll,ecer mformações sobre os EE: .lJU., a nova

para esse "preço ;1e
.. q�e.

r.esUl.tan.a a venda

.. no,. v
..

are]o. a 3 I c.ruzel� \ ob.ras e. serViços. que beneficiem agencia dlh.gencl�ra �r.omover a hb.erdade, de notiCias .entre os
!"Os. A multa vaI ser aplIcada, p�ra que saIham que o controle os empregados de todas.as cate- povos e (;I lút�r:ambl? de pessoas, conhecllnentos e tecUlc,:s.existe e o decreto não pode ser audado".

.

' gorias, e em a.ssistencia social O secretano assistente Benton, numa recente al?cuçao pelo
AS.CASIMIRAS em geral, repartindo com os In5- rádio, teve ocasião de declarar:

. 'O nosso programa.de. l!�!orma!�õsPerguntando o .redator a respeito da baixa das' casimiras, titutos existentes as atribuições falará�diretamente ao povo, enqu.an�o o nosso serVIço Glplomatlco
disse o sr. Abel AugustoFragata que os represeutal1tes de gran- assistenciais e de melhoramento fala ás autoridades ... E' nosso objetiVO

. �presentar u:n Ranorama
des firmas atacadistas haviam ido ao Rio. de Janeiro, onde ain,da i fisico e cultural da população. completo dos Estados Unidos e da politica externa amer.IC.:ua! d�se encontravam, ,afim de, exppr a situa.ção ..Dizen: que a� ven�as I O objetívo do Fundo Social é par com crit icas autorizadas aos nossos problemas e deflclenclas
em dezembro ultimo deVIdo a expectat,\ va da !;>alxa. haViam Sl?O promover a e�ecução de medidas
apenas de unl terço em comparação a.lgual penodode 1944, EX1S- que não s6 melhorem continua
tiam grall(�es estoques e ·difículdades em deles se desfazerem 50- mente o nivel

�

de vida dos em
licitando pela imediata redução.'dez por' .cento pO,rque estavam pregados, mas lhes facilitem os

-c concordes nessa redução e �als no anteno!': Quena?l' porem, a meios para seu aperfeiçoamentoI�m, dilatação de tal prazo. DepenJm, agora, do RlO a deCIsão sobre o cultural e profissional.
'. caso". (continua DO proximo numero}
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milrio Matutino
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assl IS
bricas liDe ajorare
preço dos tecidos

e mull
as

Exposição
Pinturas

de OIS Pio de Freitas

,

A,' seguir do dia de hojE', até
a o dia 26 haverá uma eXA

posição de quadro de pin
tura no Clube NáutirlQ do
América Aproveitem devido
aos preços.

A data de hoje marca o nata�
licio de Don Pio de Freitas Bis

po de Joinvile. Figura das mais
simpaticas entre nosso meio ca.
tolico, desejamos a S. Revdma,
os nossos meih�res votos pela
feliz data que é grata a todos
nós

D H P pe' A Grã�Bretaoha registra. eo-r_ . a.
d d'

.

. comen as e navlOS no gIgan-AUSENTE: até lius ! tesco total de perto de tres mi-
de janeiro !lhões de toneladas brutas, se-

Substituto:
I gundo

comunicado da IDgla-
._.::D..::.f.:_• ..::.A::.:R..:;.M.:.::.:.;IN.....·I....;O;......T...;A_V_A_R_E_,S_c..: lerra,

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



Palmeiras x Caxias em nossa cidade, em linais do Campeonato

.

.
.

Companhia Internacional
dê iCapítalização Side-Rlude

Janeiro
Companhia Naciona; para Favorecer â Economia

. Auto,rízada ti Funcionar e Fiscalizada pelo Governo Federal

Capitâl subscrito Cr$ 2.000;000,00 Capital realizado Ctlzoo.oOQ,OO

. . Pelo sorteio de 31 de Dezembro de 1945 foram 'amortizados
61 T'ttulos .oom as seguintes combinações:

.

,
.

'

"

.

FUJ
I C I
J J I

YQU
HLC

PRM
FCN
SXJ

.

__
.. ,,',

De acôrdo com as informações' colhidas pela Companhia,. e

sujeitasa posteriores retificações, constam como portadores dos
títulos amortizados, os seguintes:

NOMES E ENDEREÇOS
Mensali- .' Importân-
dades . das amor-

pagas
.

tizadas

José P. Fontes' - Caceres - M. Grosso
João, Míssglía __". M. ,Nirim - S. Paulo
Humberto Uma & Cía. - Fortaleza - Ceará
Sebastião T. Pisa -r-r- R. Preto - S. Paulo
Ma,yoa V. Siqueira rr: Capital - ,S. Paulo
Alzira C. Costa � Cuíbá .,-- M. Grosso
Humberto P. Lima - Fortaleza - Ceará
�iIigael Tassinari - Capital - S. Paulo
Rita A. Fialho - C. Grande - M. Grosso
Gilberso A. Silva - S. Gonçalo - Ceará
Horácio Pinto � Salvador Bahia
Martha Klauke - Capital .� S. Paulo
Dr. .Albino L. Casali - Capital S. Paulo
Alice 1{,Costa - Itaberaba - Bahia
Henrique C. L. Campos -" D. Federal
Amír H, Lopes -' S.Anastacio � S. Paulo
Jusuíno Aurelio "'- Garça � S. Paulo

José, B. Barcellos - Coronel Galvão �

.

MatO Grosso
Antonio Camargo - Capital S. Pauio
Pde, Augusto Rízzi - P, Espamosor-s-

R. G. do Sul .

Azaias (i,Silva - jundaia -. Goiaz
Milton L. Toledo - Capital � S. Paulo
Sebastião Cavalcanti -'- P. Branca - Ceará

Liberty Conter -- Porto Alegre - R. G.
.

do Sul
Prado Rebello & Cia :..:_ D. Federal
José A. Araujo - Fortaleza - Ceará
Marino Totti -"'- Piracicaba - S. Paulo
Prefeitura R. Branco..,- Acre

'.'

João ];L Pacheco Jr, - D. Federal
Flavio Perez - Miraàdópélis -- S. Paulo
Osmar Silva - J. de Fora _:... M. Geraes
Siegmútid' Doeríug - Blurnenau - S, Catrina
Arnoldo Prochnow - BlUmenciu-S. Catarina
Dias' Irmãos - Carolina - Maranhão

.

Manoel .L. Silva - D, federal
Otto A. Socher - Hamonia - S. Catarina

Alipto D. Silva - Jaguarão - R. G. Sul
M: .Helena Costa -- -Anápolis - Goíaz
Hails Leémann - D. Federal ..

José A. Nunes :-- Corumbá - Goíaz
V/aldemar Alírnann - - Estrela R..G, Sul
Amélia Ferreira - Natal � R. G. Norte
Nestor Capárelli - D. Federal
Manoel J? Rezende - Capital S. Paulo
Dr. Franck II. Wéiss - Capital S. Paulo

Algodo'eira Lajense - S, J. -da Lage Per-
nambuco'

.

Pedt:o Rotta & Irmão - S. Vitória - R.
'G. doSul

Maria P. NJ Domingues - Ilhéus - Bahia
Alfredo lVI. C, Machado - D. Federal
João Antonaccio - D. Federal
Leopoldo Ruebner - Candelaría - R, G.
Horacio . B. Ahneida - D. Federal
J::tder Barrancas "- T; Otoni -- M. Gerais

, Silvio t.· Dias' - Capital - S, Paulo
Ne,vtôn lVI, :Freire � Belo Horizonte

, ...

Minas Gerais.
Alvarô f. Pinto - Santos - S. Paulo
Ivlanoe{· J. P.Fílho"':':_ D. Federal
Sebastião Martins � Piracicaba - S. Paulo
Omar Procat-'- S

..
Cruz '- �; G, Sul

Dalmo B; Figueiredo .;.._. Capital - S. Paulo
Creusa A. Silva � D. Federal

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

2 5°.000,00
53 29.�00o,oo
26 27.000,00
29 27.000,00
4 .25,000,00
5 25.000,00
10 25,000,00
12 25.000,00
II 25.000,00
70

I
12.000,00

65 i 2,000,00
65 I.2.000,00
58 ! 1.1.600,00
55 11.600,00
44 11.200,00

25 rO.800,oo
32 10.800,00

3° 1°400,00
20 10.400,00

P. U. 1°-4°0,00
22 10;400,00
6 10.000,00

4 ·IO�OOO.oo

I 10.000,00
2 10.000,00
3 10.000,00

7 10.000,00
6 10.000,00
2 10.00Q,00
6 10.000,00

126 7<000,00
116 6.800,00
u6 6.800.00
85 64°0,00
70 ô.ooo.oo
70 5.800,00
49 5,800,00
56 5,&00,00
P, U. 5.600,00
37 5.600,00
4" 5·4°°,00 ,'J

25 5.4°0,00
27 5.400,00
27 5.200,00
23 5.200.00

22 5.200,00

17 5.200,00
13 5.300,00
21 5'.200,00
22 5.200,00

5.000,00
12 5.000,00
9 5.000.00
2 5.000,00

2 5.000,00
3 5.000,00
4 5.000,00
7 5,000,00
2 5.000,00
6 5·000,00
7 5.000,00

- Colaborações recebldas não
DE SOTO "D'

serão devolvidas e fica sua pu'
l-

.
bllcação a critério da direção'

! - "Cidade de Blumenau" não
(�e responsabiliza por conceitos

Provisoriament�-á rua Brusque sIn-6Iumenau-cx. põstal 119 f ��:dO��!::�.::;'_�� ·a�io!do!..
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G��·�··· 'd'�""'Mo;�i�""'Ro'�����k""Üd'�:"'�
liE' Do "mitoriós �J

f� Salas de Jantar �lH Moveis Estofados '{'

�. Serviço bem perfeito e bem acabado !�
f� Grande estoque de Tapetes

. ��
t� Rua Dr. Amadeu Lus, 11 �1
.�•••• 4 •• " ••• "", D •••• " t. ••••••••
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Até o fim de Dezembro de 1945, foram amortizadoslil ante

cipádamente por sortf!ios.

TITULOS NO VALOR DE

Cr$ 27.822.800,00

I
·

I". valioso auxiliar no tratamento do sengue, por se

tratar de um remédio de toda confiança,' uníco de
purativo que obteve a classificação privilegiada de

.

"Preparado Cientifico". ,
-

I
Ccrnece hoje mesmo um tratamento com este

_:::paradO
cujo custo

o:esponde
a seu

J·IIIU.SlltoIll5118galll�!I�!I·_1I1·�Erii�ri; i-c+
DE BLUME.Nt\U

associação Profissional dos
Empregados no Comércio

de Blumenau
CONVirE

Tenho o grato prazer de convidar 80S senhores em

pregadores no Comercio de Blumenau, a comparecerem
a reunião que esta Associação realizará no proxímo dia
25 88 20 horas no Clube Nsutíco America, stím de ser
tratado o assunto referente ao fechamento do comercio,
aos sábado, ás 12 horas, esperando desde já, o compare
cimento de todos os interessados.

O presente convite, é Extensivo aos Nossos Associados.
Blumenau, 21 de Janeiro de 1946

PAULO BALTHAZAR DA SILVELRA - Presidente
3 x 2

��.�_�_�_�_�_�A_._�OA_�_�_�_�_�_� ���_rl'" ,y_ """ ""'.. "" .v. ...., -..... ........,.. OI: "" "" "'" ""-,.,, "'" ,..
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Em orrmero lugar a saude
Quando a saude periga. devemos lançar mão

do que há de melhor para salvá-Ia.
Na formula do eminente clentista íngles, Dr. Fred,
William Romano, se encontram cinco preciosos sais
destinados a um unico fim: O combate á Sífilis e

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

ósseos, supuração dos ouvidos, etc.)
A classe médica de todo pais aconselha o

�à50firtl!; ,

,.,,�
..

_.'-

'Sociedade Benificiadora de
Madeiras Lida.

Telefone 1248 - Rua 7 fie Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie,

11��__�_ES���lli_·a�I�_:_�_:a��h:_;_�O_·_;,_:�:_�_·s_tr_o_be_I 11
����������������----,������

I DESOTO I
L$4 P I' ,a.

Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

•
AUTOMOVEIS

lu KO.. e depois veja o preço do
.

dlnmat ", �Agente exclusivo

RICARDO DEEKE

Veja que

·0. prôximo Sorteio .. Realizar-se-á
.'

1Ió-?i-":IU!�-4l-If--�--It---�-� O. �_._:'II-�_._�_�""�--'-D-'1
.

.

Em OI de Janeiro de 1946.. .

. .

." I de' CftIODI-a Prado do Rio} La. Menor
.

,4 IN'l'ERCAP é a uuica Companhia que tem sorteios pro-. gua ." . e Rapsodia
gresslvos, a

..

u

...m.en�.a...
ndo cada auo ° valor de reembolso antecipado. .'.

'E TZ E' L encontra-se a venda nas
Séde: Av. Nllo Peçanhi1 U' r 2 • 6' andar. Te!: 23 • 199.0

. • farmacias e Drogarias.

25,�j-1946

�""'.•:-'..-�-�-�..",.�-.-§--(§

T Aos Senhores Proprie- T
� tarios de RADIOS T

tA instalação de uma íQ}

ANTENA GALLI !
representa as seguintes �
, vantagens �
'f Facilidade de instalação. I
4 Economia Segurança �

'1 e melhor recepção. !
T lufol'wacões com o sr. José iGalliimi 01

t liua São Paulo. 9 f
â Glumonãu �

.-,,--�-..-�-�-�-I!-.-iQ>

Consumidor
Exija Manteioa femOR
Exista Quali�.ad9 que fôr
Mas não é fRISOS'
.- ...- ..-."""'.......-.-.- .........

i��,ilifJ�71w::::
'� •

c' Jlifà,nú:. 'J

I
'

'O'''g;�:,,:���
OOOES I),CAE.EC.\ i'j

fj�vQAlGI AS 'EI 1
DOIH.S eMGERM •

.'

sp_j.IJ.�!\ �

�'�i:�l

EXPEDIENTE
f�t 1099 • e, P@.Hilal 57

[Ir. ãchUles Balsin!
Diretor-Responsaval
OI'. AlfoMO Ba!sini
Díretor-Proprfetarie

Ofi(:.:hi� Proprna
Rua 4 de fevereiro. 7

.�.

Assh1aiuras
Anual 01'$ ()OjíJÜ
Semestrul Cr$ 35,00
Colonial Cr$ 20,00

r�umeros
Avulso Cr$
Atrazarlo '01'$

Q,mELHO::::' DOS mELHORES
.�&7Z�·,;·,"·:,;",·��·��

...
�f.S!Y-��� l;�� �'-�'"t'i;�q�:'.'t_",�\:��(!)���T�;��;�� C\)I,," .:�

·.i-

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



Vende-se uma carroça de
um cavalo, completa e uma
aranha completa. Tratar no

i5 .............-;g;-.--�->.-'-iI--.� o.-�-::�-�ea!!�-�-�"""'''-''''''''. Garcia na Rua da Gloría 810,
com o negociante Willy Oes-

�-.-.-.-..-.-.-.-.-. x�-.-�-.-"-"IiB3.-.-�-. Maltem� ComerCia0 In�ustrl·a S A� SV21i Çin· "'-"A-I
a

São P ii u � o

•

'I Precisa-se
I Gil M I K DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS

AFAIVíA-,
.

__-,-- -=--==-_:::-_-�-=:::::.:::_-_-_--- DOS PRODUTOS CO!oJCENTRADOS VEGETAL prSBIsa-se de um empre-
. ""'... .. d-

-

D lL
•

"ROSmCLER!IIS DE FABRICAÇÃO DA ClA. PROGRESSO .
gano, na Lavandería

c.,.Jrpe rç oes ... . especo o e NACIONAL «INDUSTRIA BRAS.ILEIRA DE I
Balana.

Agevdes dos lá!es:.. BEBIDAS E CONEXOS» Rua Bcm-Retiro n: 3� x 3

R CONCENTRADOAVEGETAL "R O S I C L E RA á base de ---

TOMATE -SALS O· ESPINAFRE. Precisa-se um ou dois re-

O· Misturas para sOPO:8A"ROSICLEW á baBe deAVEIA·LENTILHI! lojnelros com boa pratica no

ERVILHA·soja·FEI] O BRANCO e FEIJãO MULATINHO. ramo.

I'
� KETCHUP "ROSrCLERD em dois typos: PICANTE E DOCE. Paga-se bom erdenado.
� Relojoaria Schoenfelder

I Extrato de malte qMALTEMA PURe" Rua 15 de Novembro, 1112
.-�-.�.-.-�-..-���-.

__________l!il$i!!1!!W_l!:!!·!!!i:l·_1IliIS<dZll__!lZO,.,.."."'!1O!i'WiIIll n......_Il!E....1lIIIIIiIi1l!là1i' C EXTRATo.DE MALTE �MALTEMA" com espinafre e tomate Colonos

Aparelhos de Radio
1

·Oficina RADIO fURME
da R C A Vitor

I ltende fedo!
.

os serviço! de
de todos os fipOs e tamanhos !lI .

Casa d'o Americano S. A. I. Radios rece�tores
Mercado de Autom6vel. I 'enleeI Hapldos 8 Garai IIIIIGí

R.ua 15 D' 487 I! TBLEFONE 1395

_BI!!ftIIII!!! ilIIIIiIID !li'lilllIIIIIIIIIlIllllllll 1IIIIIIiI1Il 1_ Bnll 'lde Setembro. 13

.�..

..

J'<.,...•L;',.

... -r .

d Sedas, Linhos, Casemiras, ·ltJ
I R.iSC�dOS; ....·.8... ri". s.• ' ..5.. apatos, ..1'Camisas, PIJa.mas, Capas,
II M.eias, etc.

.

II

'4 Chapéus Ramallzoni, Gnry B Nels3__;.,
BlUMENIIU - Rua 15 de Novembro, 505 .. Fone: 1101

Vende-se excelentes lotes
para lavoura.

15 klms. distantes da sede
do dístrítn de TAlO', 3 klms,
duma Iecularía em construção.

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA- Iníórmações e preço: E.x�
CAS - BLUMENAU .- lBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR - portadora de Madeiras VALE
rrAJ�I TIIUCAS -

...
Snr. WALTER W. BERNER . TELE· lTAJAI' LTDA.FON.c !,l!�-.:::_!�i'.1E:'1AU - EST. SANTA CATABINA.

Caixa Postal6 - Rio do Sul.
� a �-. a-� _ .-.

VIC �MALTEMA/;.

FARINHi\ DE TRIGO MAL1'ADO "MALTEMA"L

E

R

A tratar com

:lo lubow

w

.

PRECISA'M-SE de meninos
inteligentes para entre

ga deste jornal fi domicilio
«-�-.•""'.-�-.--'--�.-.

'BRASllMAR"

com viagens regulares entre haja! _. Santos

tabut postai 36 - End. Tel�gr. ·'Gu!d@"

fTAJAl'

'r nãO deve faltan

•-.-3i:�.,,-�-ífj-���-!l o �-�""""_lf--�.....�.....íf__3FJ-....... lJ .-'-.-.--•...,-.-.;-�-.•_.-:.._� o íti-4f-1--.-.-:';-.-"'-�-.
. .

"Gf Ija flore t "

,'>
�

foto AmADOR (G;Soholz)
Recomenda-se pel
Esmerado erviçoS

Sempre fOI e

I
Ib

contin ú a a se,.

rlho:

TOSSE. • ,

BRONQUITE
ECOQUHUCHE

rOME :?_EMPRE

'.

o mELHOR DOS mF-lHOQÉS
&4

. oi ,mll.lt.çt:�: ..;i�tl1��

No lia!! e no IlU!
KNOli

:0_ deve faltaI

I

Lenboro Branca da mais alta Plstura
Ovos para incubação

Frangos de 1 a 4 mêses
, Reprodutores de 4 mêses

Oferecem as segutntes garantlas . e vantagens: Silo
filhos de galos importados do Amer ícano "Hanson", com

pentgré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do avia rio.
Oscar Pahl Rua Amazonas defronte ao '32 s.c,

Blumenfiu�Santa Catarina.

Anunciem neste Diario

Vende-se I
--

Vende-se um negocio de
fazendas na boa Pra

ça e com boa freguesia.
Tratar com a redação des

te Jornal.
3 X 3

"Medioação auxiliar
no tratamento da

s.ifilis··

OfiC:in.a Radio.
Tecnlca

.,Galli"
Espeaializuda em concertos
de Maquinas de escrever,

RADIQS e

Aparelhos elétricos.
Rua 15 - 770 - Blumenau
.-.�-"-...-�--.-.",",.'-.-.

Dt:�§"'PIB'!
,k.-ckil 4fj!lll:"

. ;.!
o MUHOR v��MiFUGtt·

NA-O EXIGE PURGANTE,NEM OIÉTA;!
�_lJ'��lU:��'lvqf. __ .,,_ .. �

_ ......
· •• :.O:'-'<-'�lr-·

Andreza Campos da Luz
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De ordem do sr. dr. Delega- FlIlço saber que pretendem ea,

do Regional de Policia, levo ao sar-se: Erice Schaefer e Cecilia
!

.

h' t d
. Raulino. Ele. natural deste Es-

I.
con eermen 'O os. srs. ínteres-
sados. que em cumprimento ao tado, nascido aos 21 de ages

��:=:�� ==�����������������","","��""�;,,,�,:,:,,,,�... que dispõe o art. 16' do re- to de 192t, operário, solteiro,

dft ··Di.�@IA d� Ponl�rll\� dtm· tlp_Ulbtijt;1ento oger1al do Transito �1?dmadiC2Jiafdl'loh"0 �egrl·�I·smi�endtee Ande•sl·:3
U�.# t:nl �Ji��� I>�(f:l Ü liiP .'·Ib� "Ú U ICO. a e egacia Regional '-I -' I" , ,,-

iniciará o emplacamento de no Schaeíer e de sua mulher

'Dll'ie.���Ili� ��'.§adlD 'd'e" veículos nos seguintes prazos: Maria Magdalena Schaefer. Ela,
UliiH�í'ilíhwÊ3�i<'Aij�il lL�1 ié!111i1J .

.

Vtículos a Motor:- de ;,)5 de natural deste Estado. nascida

S 1:& fI''' '" Janeiro a 2 de fever'elro. aos 5 de maio de 1924, domes-
.

aDia "alarlua Biclcletast--rle 3 de fevereiro tica, solteira, domiciliada e re- sidente nesta cidade, filha legi-

Edital dacttação á ré 'l\1ARI FABENI PANOCH, com a 15 do mesmo mês. .-�--§-!I\-1i!I--�-."""___ <it
tima de Sebastião Raulino e de

nrazo de 15 dias. Findos estes prazos, os in sua mulher Antcnia Francisca
-

O Doutor Osem.' Leitão, Juiz de Direito da ..
' Comarca íratores pagarão a multa regu Dr. Affons.o B�I�I'nll

Raulino.

de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma da lamentar.
li ;'!

Apresentaram os ch'.lQlm\'!nt�1!

lei,etc...· !S,1Blumenau, 24 de Janeiro de exigídc pelo artigo 180 do Co.

FAZ. sabre' á ré MarLFübeni Panoeh, ou â quem in. 194é. Abilio de Oliveira. dígo civil sob no. L 2. ti 4.

teressar possa, que, pelo presente, está sendo Citada a Escrivão· Clinica EspeCializada �e SI alglilcm tívee cenhecímento di'

co.mpareCBr na gala das audíencias deste juizo... · no edificío Cril!}nças �:dsHr alg'ID11 impedimento lella!,
"I>_(l._•._.;;;<;i1._:'�._.."",.""",� n Z! de

' r i
do tôro, no dia 1 i de Pevereíro proxímo vindouro, pelas 10

aenee o para os uns e erre te.

horas, alím de ser qualificada e· interrogada na forma da Edital de Pr,otesto
Doencas da Péle - Ma!aria 8, para censtae e chegall ao 00--

lei e se ver processar. até julgamento final, pelo crime pl'ec- ,'�
Cursos especializados da Medi- couheclmento de tedtls., lavro a

visto no art. 229, do Código Penal. sob pena de revelia' ,; OUo Abry, 1 Tabelião da cina Infantil e alimentação dasl presente para MH &fb::a@ no l�·

E, pura que chEgue ao seu conhecimento, mandou o MM. Comarca de Blu,meuau, Estado criancinhas. _ Medico-Chefe das
1

gar, ao oostume: 11 IlllbUlJad.; ne-

Juiz de Dírelto da COI.ll!H'Ca, passar o presente, que será de S�nta Catarina, na forma seções de Higiene Infantil e Co- la unprenss,
') .

PU
.. biicad.o..... u

....

m

... Pf.!..
la. impre.Dsa I03al e outro.s.erá ..

afixa.do [da
lei. etc..

.' I
zinha Dietética. do Centro de BlumemJ.U; 2;.) Janelf(� de l!}Jó

no local do costume, na forma da lei. Dado e passado faz. sabe!, que existe em seu Saúde. - EstagIO de 2 anos no
.

Vttoríno Hra{ffl1
� .

nesta cidade de BluIDE nau, aos vinte e tres dias do mês de cartono, afim de ser protestada serviço de Péle e Sífilis da San- Oiw:ial do Reglstril CiviL

Janeiro do ano de mil novenceutoa e quarenta e seis. Eu I por �aHa de pagament�1 uma ta Casa de Míserícordía do Rio

Ass.) LUiZ. Sf.\hl'B.mm, escrivão o escrevi. ASB.)· Oscar Leitão r : dupl'cata no !alor de se.lscentcs Janeiro. - Especializado em Ma-I
,*,��_.!ll"'-�-'l)'--'ili"')-. �if-�

Juiz de DIreito.
"

e 0110 cr UZElfOS e cinccenta laria pelo Departamento Nac.o-

CeftH!co estar conforme o original que foi afixa- centa.vos (.Cr. $ 6oS.50), emiti- nal de Saude Publica. - Ex-! Elf.&;ft�H �® lU�

do n\)local do costume, tIo que dou fé. �a pelo Engenho Rau. Ltda., Chefe, durante 2 anos, do SerVi-] l\lji!\peu II� "'li"

Bln.me.nau, 23. de Jane.il'O d.e 19.46 Jaraguá da

..

SUI
•. con.tra Arthur ço de Malária de Blumenau. 13 I. �. \11. .�,.. 'o

"

O Bscrlvãu» � LUIZ SOHRAMM Sehroeder e a ordem do Ban- . . '�e revcre�r··�
I .

.

CD do Brasil, S. A. �., como o ModermSSlmo ilparelho de Luz li Iii '" �J

j;�-��4'-�'-�-"�-"���_;_'.!J. o�-�·__�-.-if:-��,'-c;·_-�: devedor reside fóra da séde, Ultra Violeta Dr. Juiz Eleitoral Blumenan

� "" pelo presente o intimo do reg- D' lt t d . di
S. C. 1.796 Tribunal sessão on-

1 .....8.. '.' n .• ". e'.. I t·. testo
a consu· as, o os os - tas 1"m decid;u .F·andar ·"!lovar

� �ni�fl 11-"0 f"
'� • � U I d Ii-"";

Dec 1'10 pro . Ed 'fi
.

P' (
� . ,.".. ...

i �mh..u
.

� �plHar e
-

Agr!Cma 00 '1/ fi e . e 'talai i'
.

Blumenuu, 23 de Janeiro de no z elO, el�er em f1'ente elei�ão para deput�dos qllaiha�
" _.

.

' .. "''''''''''''''''" ."",,,,,,,,", _
<!ii

11946..
ao Hotel Vztona), das 10,30 gesuna sexta seqan dessa Zoo

i .�. O Tabelião-Oito Abty ás 12 e das 14,30 ás 17 horas, z�, qll� ({ii an:!Jad3. Na reno�a.-
I g:��::u� �(;����giQíiü � g�g � ,'�-�:.i+d·I�t

�-

••
-.

Fones:' .433 (Consultório) i��ess�;eO�l�j�; v����dOoS nael�::
I C/Ct3. cmT! de:. 30 fHgl} 4 UJü � .....

a ta secçao a dOIS de Dezembro.

T ,I " ",., 60 ;) 0/0 .�' I Fa� saber que pretendem ca. 1101 (Reside Desif?:uei dia 3 .de _ fevere!1'O
� [deiIJ '�'B� (S q�� % <t' . sar·se· Gustavo Hensche! ce Ir- a ncia) proxlmo para reallzaçao refenda

I hlem ;i'lJit'l e O/fi i ma Klug. Ele. natural deste Es- 4'-.�-�-If.-��-�--�-� Eleição. Oportunamente ::;eguirá

I ;�:/C�3. Prn:'!Hi i 5i2 O/O '? tado, nascido áos 2 de maio de material. Peço dar publicidade.

;.@, Vlerr� til l' � O/O � 1��6, mecan�co, soIteiro, do.mi- Swdações COTdi�is - Medeiros

i :i
I
cIliado e resld.ro.te nesta clda- r Filho - Presidente Tribunal Re�

�d n •.. dAl'H f
�_§.,,���� <l>-�'$!! 'iiõ _

.•� o � _.-tli;}-,--'i'i _ �"'''''(<$'-�-��W'''''�-�
e, 1110 egllulJo e wm. ens gional.

• .

.

.

. . ...... .. ... ehel E de sua mulher Ema Hens
chel. Ela, natural deste Estado,

S- �
�

nascida aos 6 de novembro de
_ II _ ! 926. domestica. solfeira. domi

ciliada e residente nesta Cidade,
Lllla legitima de Alberto Klug
e de sua mulher Alwine Klug, ';:-

Aflresenta:ram os de.cIDl.1entol exl- u

exigido ptêlo E'<i11g'O 100 d9 Co.
digo civil sob H. 1, 2,3 e 4.

Si alguem jf<.,l'elJ �:mhedment<O de
existir algmn t-nped1.mBnti!) leg�!, (\iH +*l1'i.+ii!�io)�.�*.��.�4(�I«fi"�
acuse o para a fins dv dfire1to.

B, para constai:' 13· cl1-e�a'l.l ao. co.

EDITAL Ed Ita I

nhectmento dl!l t@rl:{jZ, lavro 'O

presente para smr at1%.sdiil no lo.
gar do oostmnne e pUblki4do pe.
la: imprensa
Blumenau, 23 Janeiro de 1946

Victorhl{) Braga
Oficial do Registro Civil.

Graslde
ordinaria

Oà�acionishjs da sociedade anonima "Industria!!J Salto
Gl'a!:H�e S.A., são cOl1vidaüos para comparecerem á Assem
bleia ger!::..!. ordimu:ia a reaHSIiI'-S8 no dia 4' de Março de

194?J.na. sMe social t>m Húupor1'wga. M:ullicipio de Bum
Remo, as 10 homs, com 8. seguinte o.rdf.om do dia:

1) Apl'eSeiltaçãü. dlsC1l8Eã.o e aprovação do balanço
fechado em 3 I d� Dezf:lmbl."o de 1945, do rel!!torio da dire
toria e parecer do conselhn fiscal.

2) Eleição do cOilselho !iscaI, membro efetivos e su-
-t'-��·'i-!�"?$.'--""••��-�%\l • ......:Iil

plantes, pm:a o exerc!cio de 1946. Precisam-'se de rapazes de
,3) Assunto diversos de ill�er(:>sse social. 14-!6sanos. Paga-se bem.
Nota: Acham-se á r1:l"rwsição dos senhores acionistas Malharia Blumenanense S. A.

os díH.lumentos; exigidns P!::;!u\ decrete-lei N' 2.627 de 26 de Rua .Pandiá GaJogeras.
Sett'ffibrn ! 940. H i ;j�n º!l ..\i[u[:' f'!j;',yn, 18 dA ,1HflP!rn !h 1946.

..

II> .Loçíiolr�C�() [-1E({!��G - Di!"et,)r-Pr€8idE�n_te " U 1111
3 x 2 EIZEl

_-' Oing"ós!Iws CUllicos -

._ Eh,lwúBx-dlog.rati8 Labora<
[f'.íir,q.us-Mzes-urina, eh... )

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encoGlra·se a venda nas'
Fal'macias e Drogarias.

+.,-�.��- ........�-:..-�-:€.._.!(.....� o�""'''-.�-.-.-''''''.-.__''_''

Clube Naulico Imérica
CONVITE

De order:J. do Senhor Presidente, são convidados todos
os .ffjpladores do Clube Naul1co America para tomarem

parte no desfile esportivu com o qual' a LB.D. homenagea
rá o Exmo. Sm. Dr. Luiz OaHotti, vice-presidente da C.S.D,
e atual interventor do Estado.

Todos os remadores deverão estar na séde do Clube
Nautico Arnerica ás 9 horas do dia 21 para de lá se inear
porare:n ao desfile.

...

2:'..terHidade. l.üteraçÕ8fj 3€1-

cêllcia e da idrrd·Eí critic8.
g�3nitaia!! etõ-�)

Exijam o sabão

GE

tia c�tJt WfTZfL INDUSTfUAL. jOINVILLf (Marcai R{1g!�hada:

n ideal para Dilsinh9, lavanderia B e lavadeira

Is

Duas importnn!i3s emprêSi!8
norte-amerlcaa!is - "Toe
Sun OH Cümp�Dy" e "The
Oudry Procesí5 Corp" - fize
ram progredir cO!Jsiàeravül
mente 08 métodos do "Cfll'Q
bono 13", gr"çBs ao� eSIorçes
de numerosos cientistas que
trabalharam nas pesqulsas
relativi.l.s a. energias atom!ca.
Trata se d\-) um corpo s�me

'hante ao C8:rbO[l!} comum,
ao qual se atl'ibuem virtudes
realmente maravilhosa. Um
comun�cado conjunto daque
las comoanhias revela () 88,

guinte:
�

"As p08sibilidá.5es de pes-
. C b ,'1.,

I

qUisas com o
.,
;ar ono ii)'

estão quase fora do alcance
da imaginação. E' um novo e

poderoso instrumento deslÍfHi
do a àar impulso revolucjo
nários aos Estudos dos pro
cessos fundamc<f.líais que 'ocor
rem em todos 03 seres vives
e Das dncnC8B meíabólices,
tais como o cancer, o ditlbe
te, 8 artéd.fl· esclerose, ;--':'8

chamadas doenças do coração
e outras.

...,..

..�
:J;,._

"f

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


