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rianç s recebidas
elo a·

Cidade do Vaticano, 4, (8. E), - O . Papa conce-

I
niarIa r.!atuUuo l

deu hoje a maior audiencía publica de seu Pontificado,
�o ,:�t��t���.!l !�.���o- II 'f"E" "U,.l,' auual Cr$ 60,00 II

e urna das uiaioi es da Historia, da Igreja, recebendo
" ue ;c;l�õ ';."ã.i;ãi�.".�; .'

.

,

.'

,someBtro.l 01'$ S5,oo 35,000 crianças de Rowa. O Papa pronunciou
silo premiados.' �.". ..:J' ,; .

avulso Cr$ 0,80

I'
um discurso de 15 minutos do altar confessional. mas

e . .lb., """",,_��_.
as palavras não foram ouvidas porque o microfone e�-

O eti'tliJuto d>.re� �spil?aç�ê:s. do V,tUe do U:�,h:'d tava estragado.
99 Sua Santidade recebeu os funeionarioa da UNRRA que

acompanharam ás crianças e às' quais já estão ajudan
do com alimentação e roupas. O. Papa conversou rapi
damente com cada um desses funeionaríos.

Tiroteios
----------------------------------------�

em Buenos ilires
Rio 4, (8 ..E.) .-,- Em oficio, cuja entrega foi feita Londres,5 (S.E.) - Nove gru

por intermédio de ojiciaís de seu gabinete, o general pos politicos norte-americanos" .

Buenos Aires, 4,
.

(8. E) - Cinco pessoas fOl'�m
Màrcarenhas de Morais énvíou ao MW'3eu Nacional a enviaram um memorando ao Sr, rendas, uma das quals gravemente, durante um tíro

bandeira brasileira que .perteneeu ao Qua.rtel-General
Paul Henri Spaak, Presidente teio entre peroniatas e comunistas. O fato teve luzar
d.a Assembléia da O.N.l!.. solí- I na Praça do Congresso, no momento em que uma �o.do comando da Fqrça Expedicionaria Brasileira, duran- cltad? que se conceda

mdePen-rluna. de peronísta retornava da estação onde fora aote a Campanha da Italía e que esteve sempre sob a dencía a todos os DaVaS que .

, .'

t
•

guarda da companhia do Quartel General. No seu ofi- agora-não tem gover�o próprio. bota- fora do seu candidato presidencial, que partiu �uma
cio, o general Mascarenha de Morais diz ao diretor do A nota, que contem três petições campanha de propaganda para o oeste. Um caminhão

Museu Nacional: diferentes, foi en.viada primeira- comunista de propaganda, seguido dum' carro da poli-
e Ih I

mente ao Presidente Truman, Ci8, cruzou a rua á frente da coluna peronísta, momen-" onstítuíndo o gloriosc pavi ão nacional, que tendo sido apresentada agora á
ora é remetida a essa casa, UUHl das relíquias .historí- i Assembléia da O.N.U., precisa,

to em que se produziu o tíro teío. Houve ai quatro te ..

cas da síntese dos feitos b. ilhautes realizados no estran-Ímente quando vãoser conside- ridos. Os peronistas tentaram deter o caminhão, não

geíro pela Força Expedícíonaria Brasileira, melhor�radas no Conselho,d� Seguraoç,a conseguindo. A marcha da coluna continuou pela cí-
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. r as Questões da Grécia e Indoné- dado q'u'ando houve novo chocue do qual saiu t'ID

as.tIno não se 1 e poderia dar, que o ue sua entrega.. �A t '1' 'ta' em primei-
' � '3. I u ,�

d
'.' . - . 'J' l' id d'

sra, no a so lCI , • quin to ferido.
a guar a dessa instruição, confiada a eBC arem a ln�- ro lugar. a independeocia nacio- � _

ção de v. sxcia.' '. nal de todos os .territorios su

jeitos a mandato, bem como de
colouias, Em segundo fugar.

a I� a·n·
solicita facilidad�s para o desden.

,

.

volvimento económico para to os Em face da escasses de cou- por semana, sendo a metade
•

os povos e finalmente, pede um ros existente na Europa, escas- para a exportação.
LONDRES, janeiro, (H.N,S.) - Desvendam-se, afinal, os sistema equítativ� de emigração ses essa que, segundo tudo in *** � r;'i1-� �lfl,

mistérios que envolviam as principais figura do nazismo. Como é! par� todos os palses, o que, na dica, não poderá ser remediada Sua Magesfade o Rei VI da
sabido, a densa cortina de.mistério que pesava sobre o destino rea!tdad:; representa uma cens�- no momento, a industria brita- Inglaté.ra enviou, pela primeira
de Hitler e sua favortia, Eva Braun foi completamente levantada ra a .Grã-Bretanha, Estados Uni- nica de calçados está utilizando vez na historia. uma mensagem
com o descobrimento de importantes documentos. firmados pela dos. França e Holanda. materias plásticas para cornpen real ao Presidente do Brasil por

ª��i��{�t�},�������f!�#Slr'::::=�;�;r;;6� I�I�:!;!t1t�;;�;���i;���:d:1:;' ;Lr:��;i;���::�lr�fr�r:
-. Agora, noticias procedente de Frankfurt adiantam que Mar-li in I com aviões britanicos. inauguração

.

do gigant�sco e

tin Bormanu ex-lugar tenente de Hitler e substituto de Hess,] '..... ilJ!!nm�RaU
l *** modemíssime aeroporto de

que desde acaptura de Berlim vinha sendo procurado por mUha-!! .

Fone: 1477. .

_
Comunicados da capital ln- Hesth Row, nas proximidades

res membros dos serviçossecretos aliados, está também morto, Ofí-.
""""-��""--��,

glesa informam que' somente de Londres.'
dais do serviço s.ecreto

de contra esPiona.gembritanica revelam que I precisam. se de bons o.Ta-
uma firma inglesa está produ- I ***'

,--r'��j
o ministro do partido nazista dos últimos instantes da Alemanha, fie Oti: ordenado zlndo doze milhões de laminas .;:Os aliados estão instalados,
t

".

b dI' 1 -

d
. 1008. l�no . ..' E g' d I

.

eve a ca eça arranca a pe a exp 05ao e um tanque, que no _.
. na· uropa, em ran e esca a.

momento em que procurava fugir da Chancelaria do Reích.
.

. �Eseritorios de Bens Perdidos»

HitierOn�:lat�ltt�o����sded�;��:;:�' f�f�e�� t���o�l�Se�::�m�� ISoluei ado II Sistema de 'tramv/3Y' o:::�::a�ã�od�tl�o��!��:�d�:
nhas

q�e,.
sem se conheceren:. fIz.eram lden.tlC.� descnçao. dos seus!

C' n'lilA
.' p:� sublerraneo para São I Na.ções Unid8*s*.,.." .�. ' I,:, !'n,.Wi1*1'de.rradelros momentos de. �I?a e que se acuavam no reduto- de OlUi§i� u na �Iu" .,.,

.

HItler pouco antes do SUIC!dlO do "Fuerher" e sua esposa. Acres� ,L'., P�UJlft Numa fabrica de engenharia
centaram estas duas teetemunhas em seu depoimento, que as .

liFor.d' uu UI situada no norte da Inglaterra.
vinte ou trinta pessoas que permaneceram ao lado de Hitler, na NOVA IORQUE, 4 (5 E) - tecnicos. trabalhando em sigilo,
capital alemã, para enfrentar os tanques soviéticos que avançavam 'DETROIT,' 5 (S.E.) - A De acordo com o «Business construíram a primeira turbiaa
inexoravelmente, comprometeram-se. solenemente la'agir com des- Comuanhia "Ford" e o Sindicato \Veek:" é provavel que o novo expeJ imenfal a gaz, que pro'
assombro de virilidade afim de ociar umá história ética e glo- dos :Irabalhadores em Iudustri- Goyerno do Brasil adote medi- va'lefmente se de&tina a revolu
riosa em tomo de seus nomes. Entretanto, mal terminara a crc- as de Automóveis anunciaram das estabelecendo oovas restri- cÍOltar os futuros, �desenhos de

r'flação dos corpos de RitIe!." e de Eva Braun, os restantes, com conjuntamente.a solução das Ções sobre o capital e os no- navios, e transportes maritimos.
exceção de Goebels, esposa e filhos,. que tambem óptaram pelo divergências a respeito dos sala- mens de negocio norte-ameei -informa o zEvel1ing Standard»
suicídio, tentaram urna fuga covarde sob a proteção de uma for- rios, mediante o aumento de 18 cano. de Londres.
mação de tanques. Foi nesse momento que se deu a morte delceutavos por hora. Diz a revista aludida que sê
Bormann. E;,se fim

. �e um dos �xpoeute,� do nazísn;o, ao w,.do . A. oferta da Companhia "F?rd" espera, em consequencia da
dos outros ratos venflcados nos u!tunos mas do. naClOnal-soclau I de IS centavos por hora, e a eleição presidencial do General
lismo, mostr.a

bem ela

..

ro o c�rát.er baixo .da �a.,.st.,.a.. que i�feI;citOll.1
mais libêral de t?das as ofertas Eurico Dulra" o aumento das

a Alemanha, Arrogantes e !mpIedosos na vltona, CruelS contra apresentadas ate agora pelas tarifas, bem como ele'\1ados im

inimigos fracos desprevenidos, tornaram-se covardes e humildes I três grandes empresas automo- postos ao capital estrangeiro e,
na derrota. pocurando, paI todos os meios salvar as suas! bolisticas. A" proposta deverá ainda, uma intensificação do
vidas. E isso. pode s.er constatado .tanto.. no.

s atos daqueles que II ser... apro.vada pelo� siudi,cat�� nacionalismo em todos os se'

morreram, como nos dos que atualmente, estão sendo, julgados locals de 82 fabncas ":Bord', tores.
em Nuremberg, e que, certamente, não escaparão á justiça aliada, I situadas em diversas zonas dos No entanto,' o arligo publica-
----'---�---,-----------�-...;.. .

. . Estados Unidos. do pelo �Business Week» re-

O P
.

IIU O "r I'191 ,. O Sindicato, am vista da ofe;,-- conhece que se v-erificaram al-
. '. r.. .,,:' ta da Companhia "Ford", desÍs- guns acontectmentos favoraveis.

tiu oficialmente de sua petição A ssirn, a Rizo Fírst National

.m·a'oil·.e··5'la..._ee g&�n.t·il.·�
.. inicial qúe exigia um aumento Bank of Boston inaugurou su-

I -� ��ilJ � u I r
.. eglme de 3° por cento, e aceitou a cursais no Rio de Janeiro, San-

atual, que representa aproxima- tos e São Paulo, podendo-se

'd''e r:��n6iàft damente a metade da primeira. adianlar que engenheiros norfe-

.' r. Q!§��U Cêrca de 100,000 operários americancs trabalharão na cons-
, Londres, 4, '(8. E.) � O Comité. E:Kecut.ivo '.'

.
do. da C�mpanhia for�m be�eficia: iru?ão, e!TI São Paulo, do pri

p.al'tíd.o Traba14.i.st.a...a..p.·.I...·.O ..v.
ou

.

uma rel:loIu
..

çãó' no.'" sentido.
I d

..
os com'

0. au.m.
entoo

.

Nao tO! I melro
sIstema de ': Iramway»

de que a Inglaterrá. "proéure restaurar' na Eap'anha o flxa�� a data, em q�e: entrara su�terraneo. (metropolttano) que
,

.' '.'
' .,.

.

.
.

,,'" em vIgor o novo salar.o. tera o BraSil.
regIme democrallCo, �a;cnflCado pOi' Franco e declarou

que 0'. regime .

do ':eap.:dilho" constitue uma.· "ameaça �-��"'_..eJ-J\-���......j1-. o ���.-�t:'.��"""'�-iif-·�...........g;·-?j

á liberdade e a �az", 9 Oomité Executivo,,' presidido .... -.,. 'I absolutamente inofensivo' para
por ,Harold ·LaskI, expre,ssou a. esperança �e que a In- (81)11.1.101 pele' Eficiente proteç.ão contra

glatel'ra
.

coordene �ua,'1çfío e�:n. os dos alIados para.8o .e4T4l:t1 PICA�AS DE MOSQUrros e

Irestauração �o regul,1e uemocratlCo na Espanha, I�� outros lllsetoi,

A· Bandeira 'do
neral da

Q uarte1- Ge,. 'Independeoei; para IS
F�EB povos sem.. Go,verno

, praprlo .

Noticias Resumidas
orle d

o mELHOR DOS mELHORES!
rA44j UC.ft:.h-�I!

tm ª •

"CIDADE ESPORTIV.A!'
está á venda. na
ENGRAXATARIA

BANCA DE JORNAIS
e REVISTAS

Rqa 15 de Nov. 51�

-

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



Maltema Comercio In�ustria S. AIDr. Affonso 8alsini fA
São Pau I o CUn!ca E�l.n�eiaU:l(nia �e

DISTRIBUIDORA PARA TODO o BRASIL DOS AFA�fA-
....

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL C�ia�eas
&§ROSiCLER" DE FABRICAÇÃO DA elA. PROGRESSO DOIm,eas di! Féts - Malaria

.

NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE Cursos especializados da Medi.
BEBIDAS E CONEXOS� cina Infantil e alimentação das

� CONCENTRADO_VEGETAL aR O S I C L E Ir á base da
criancinhas. - Medico-Chefe das

� TOMA'fE _ SAI.�AO • ESPINAFRE seções de Higiene Infantil e Co-
� "'.

zinha Dietética do Centro de

O �is{uras par� eo�as,,"ROSICI.ERD ó: bgse �eAVEIA.L�NTILH.A Sande. - Estagio de 2 anos no
r.fiVILHA·Bo,a· F""IIA.O BRANCO e • EUaO MT.JI.ArMHO. .

d P '1
�

Sífil d S·serviço e e e e 1 HlS a an-

S . KETCiU]P <lROSICLER�

em dois typos: PIC_l\NTE E DOCE. ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro. - Especializado em Ma-

O Extrato de malta "MALTEb,1A PURO" laria pelo Departamento Nac.o-
í na! de Saude Publica. - Ex-

r EXTRATO DE M.l\LTE "MA1TEMA" com é5pinaíré SI lomaf9 I Chefe, durante z anos, do Serviu
'!,� ço de Malaria de Blumenau,

I Modarl11asimo aI1i!reU1D de Luz
í Ultra Violeta

� VIC "MAI.'l'EMA�. I� IDá consultas, todos os dias.

�;l EISTruBDIDOR AUTORlSADO PARA AS SEGUINTES pfL!\.I,'no Edi{icio Peiter (em {rente

Q ii l!;t" S/ts.,- BLUME!J�;g - IBIRAMf - RIO DO SUL -:- GASP1H� - ao Hotel Vitoria), das 10,30
.. � '_ � IIAHI TIJU......w,·_ Snr. VifALTER W. BERr'(ER TE ...E· , �,. d 1430' 17 hR.I "II FONE 1.193 - BLUMEl'\'IAU - ssr, SANTA Cr�TAaINA,

.

i as i z e .�as '.
�

as
,. �'ta8,

A ti C l';�l��:ifl����'El]��-D���j�*M"'� I fones: 1.433 (Çonaultório)

I ffi"p-Gf"elhos de Radio 110) (Residenoia)
J RrA \1"

aU
(la ..... _

v rtor
fI-!$.-·iJi.mI�·-I!-�-�-··""",�_-·"

Ruo D,. Murici)

!P.I\i�ANA.' ;
Consultas: dns.lO .ás .12 e das i 4 ás 17 horas. I

. Atende eXdllSí';f�mentf; dentro da esp��dalidade I
-

� ti_; ��-t>, i,_ ",�.,," <!lo •• '" � .. 11"' -fi lOl'I'" '1 11' "o Oi � ''11110- � "' •• .,. "OI .. ..,.,..: 7 'I � lO "' .. ..., •• 4odo.- c " .. <lo ."-" g1ll!"

����:�.��������:�":�:;�������::��::��;;;;;���
Mil ·u."" seu

.

e�"'*� 1:.",I'í''''.,....l7''\\.,.[..,) 'l�i''. ",.,. "'" .oI''''iI; �Q t ea .1 � �� � 'i.lu.' "".r'''''=�"::.���:c'..,·,'m�'l:T""';�'''-=��.o;g0·.:.é
l -.., oa ,..,... � e

-

�.. li�)'W�1l'i.-.-@ ��ij?l�."'.-'�'�.\.m..

�

...·".�fll'Mg�N.� .fi!f!l. �fitl:íjwn�

i _ ..,
. .,.. . _, . ," . ,. - . .. _. '. _. .

» lID� !:?, nmif:l\ �lr.fi
. v�,,�<=,;f."_·,�·�·�-�"_·J(�""""il!>--�-,�X ��,.....,�.-w-iti-��-�-�*'-?

i ' Í!l�"L;;�.;.1�t%�1}.W i5 Ü)��u! =.

S a U6i�<AJ!OCE r:wnnu::a Z! MM &aL;trm;!iiJlA

t� 9 S0F� pra'IT!!';�(!u!!; atSJ1l1l!1il fi . m
m .f1;t_m1.pf1:rnento rruJder.no de {I lia precisão, té,mtcc

II Sociedade Benificiadora de 111�I :�:l::::�:?����u�;:�::q:�: 1t;;U,lO - Madeiras LIda.

'1�:����11:
Telefone 1248 - Rua 7 de Seternbbrc t

, G
-

'f;':H",_��:.P(\ii" �i:,' w A.m· �;:/b.7I, ."� Fornecederes.: de Madeir�s em Geral
� ;-;:t'\! r;'\�t! ,;'ftrn��· .. !1!.r-t"'i � t.��,� �

... �. lf'i..4::-- .·iI1"·:r.�r-l:'L���.F�",",,,!�g� �4< .. l��..H.

� ,,,., "&'[P;,iii'�R��� "" !f'�l'.'.fiI�,'I'JI,l\·�Pi� íf,ôt,,,11: \'n I forro Pantísta, Encantonelras de Q·.... lquer Esnécié, ._, Cctsboracões recebidas não
� �� ..,. �""'?,:. ...l.t<..I�_,��'?�-;I ��1�.l;,�itt\i! .....��� iõ+ .. t-f�� 'NI.",:p�'1if� �

1-14 .foi

suão devolvidas e fíea sua pu"

hl�� . Ti:ntas etn bisnagas para artistas· ESDeoiaIidade' Soalho Marca Sírobel I - "Cidade �� Blumenau" não
• �l� QI..-,..r,;;04. ""'I;.t·_�!.'f,�

jf....'>.'1!�� �..,.\*:-4z.�.:t:oI!!. � "." "" r.5l f"'''POli''ab:!lza "'or cone'el'os
.

. �:.íii2s.."iô.!"iili';;!i'�I,,�j;& .. ��\��ft jC$e�ij,<",,!lliN>l.�ll
_�

"'" ... � "I<. u
.

t

�:�,.•,,,,,,������=--,����qQ'.��, ld ....._. eXl'M" 18 1 49:g il! lfÍ"'F F!, 's j;;�----:::; ,..:J';·ni!ídos em artigôs assinad(Js�

- e-

DTo julio 1I4 Zadrozny
ttf!fJ,Ci�JOGO!l�.C�OS

FABINH�, DE TRIGO I..llU:i'ADO "MALTEMA"

comunicam aos seus preza,dos clientes e amigos
trau1Sferit'am seu escritório para o predío da

.Malua CatarilwrtS€ de Seguros Gerais
a Rua Bom Ubtiro, 2 -1·- andar

quo

.
. .

No SOnl1llo da lWJ.orU.zcrção raóliza:do ria séde da Companhia com

a o:;:;sisrenclcl: do Fiscal Federai, nó presença de portadores , L
&e mules e do pub!ico. forcszn as ssguiniaa

"Cornbinoções Sorteadas:
D L A N O nAU

I( o e Aliv C L.i I(j
py·X O Dj y

(Ex-assisteate d>!J ln:<: ú:r.t:!t.o Peni"-'4G t;;;';tHi'niel') de
Cil!fGlj]llila3

. CUR!TYSA .

5-2-19.46

Consumidor 1
Exija Mantsioa fRIIDR
Extsta QuaHdBdH que fã;

í Mas nin é FOlGOR .

��.... :.:::ss:ou= .....e__�t'Jmiic:;z;;z;:�_ =X;:�

...:.t!'.•..

--

.�

.�
..

.�.EXPEDIEr�TE

Dra li.chille� E�lsIm
D1retor...Respossavel
Df� âJiil!j�fJ B�t�Ini
Diret.(\·r-Prcpriet�u"i0

OZic�;n� �,JI�ri;prl��
Rm� <I de f'evereho, 7

i�.. n Liaj � '"L... i�� {! í � t )fi

fk.;'H':<.tm.l (;��; :3�:;);;

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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foto, film, Af\[H.J,\ (f:! Q,-.iV'!7\h.. i� _',,,,,, u u�'.Jl}!!V��.j
Recomenda-se pejo
Esmerado Serviço I

._�

«ua 15 de Novemilro, 5�lr) I I

i\iti&f:M<it�'-._'''''}.:'��M''''&;·��=':::::�'''''�''''''''_'���1i Ifl"� llí" a - ,f�, !1;h� li (,\,., � II '

�... .. ViàJI ",-i-1lI' 1t;l1"iJf Jir'r,!\ 't.'� � !

. E$p.eCL!al.�$Ti� �
l'HATA.I>HJNTO E OPERAÇOES DAS DOERG,E: nf;� clSNiÚ.lRAS �
r�Oil!llUaS das menÍnns e mlil;ãS. Dh�ürtiQs \1� lliar5i,' crliicu. Per- �
Inrbacõi!!! lEel.mJ�!3lii:m!�i�TêS. OPkRAÇOES fi!) nhm1. ovarias, '�

trcrnlias, �<lmÍ,ji'ss! ill!161.1tUCe, fmrnh�. f.iíe:,
" �

l'natarrum::<iaiHlii!CMI • IJ;;,��s- (;irí·i3i;í.

iCLINICA Efrl GRBÁL

Co��ciiô. P!I!í::1ÕilS, rlgs. a�. !'U\'JosH�!).
'

i7ances - Uactl\'as • fir;PD.f;i11:l 'rfg�!caB5. .

'I'GUNS.1 Trav. !t de FeVlil:'siro tI. a (em trsate do HOiel VUiliia)
,

'

6SSiD,; Rua São P'ijulu,:30 • Fons: 122ft - B L ti M E N ii U
éSi&ab&UA #%§iI3Sil§5d't"iP!tsr á\��..Á'm5��,J_'�������

��m'!Ib,"; #'6WF • S*"m-t:»+!i&iJíií(.Y��Z01t •.�...!'�Q;:Q-.!!biS:lí!!�-

Dr_ Ã. SAN T .!\ E L L A
- -

i
OilllnwaOD peIil Faculdade Nacional da Mstl!r:!nõ !I� IUnÍvorshlai!s do i3rüsU.

�1é�lCO pUf 1l0u_eunw do -Serviço Nacional .íe Doeu','as r,iillll,I\it..
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Illll�' IS nau fevereiro de 1fJ'S

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de mil
novecentos' e quarenta-e: seis, reunidos, ás nove horas, em primei- Um Filme da Warner
ra convocação, na sede social, á rua São Paulo, N. 300, acionistas Acamp, Compl. Nac.-e O final da Super seríe:

O T d JC'. '"' Depois de uma permanencia,.que representavam mais de. dois terços do capital! como tudo se error OS LSpl0eS Ide,vario,s dias.ne.s,ta .c.idade. se-verifica de suas assinaturas a fls. 5 e ó do livro' de "Presença
dos Acionistas", com as declarações exigidas na Iel..fo! indicado PIatéa 3.ÜQ-1t2 e mil. 2,OO-Balcão 2,00-112 e mil, 1,50

.

gmu l�Je parar)omvllle, a snta.

para presidir, a assembléia o acionista Otto Henníngs. que, para �-.t'-!I)-.'-"-lf,-li"_"-.4!-. x ......+-..:-�-�-...,.,-;;;;�-..-;t-� Alba 1< on�es. l:lha do Desern-

�!��:��â� �����fa�� °a ��������aA�':rrate:�;��!di�ár��, /o�esi�:�!�
. , ",

E tal de
.

Prolesto barg��;�Ui�epn::;u�.�::�:s·o r�.einúme::olegaJ, orden�u, o. qu.e fiz, cam"o .s,ec,retári,o" a Ieitura do OUo Abry, I. Tabelião da Comarea de Blumenau Estado I EuzeOlo .Paulas, digno pre_elto '�ir
d - bl d D Of 1 d E t d

• I do Colegio Santo AntOnIO. "��anuucio . e con:'0c.�çaoJ p;t ica o no !ano. �cla. o s a o de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc... ;-Lr -

deSantaC�tanna nosdlas 17 •.18 e 21 de)�neu.·o corrente, n�: Faz saber, que acha-se em seu car�ório.para ser protestada :�r

meros. 3148; 3I49 e 3150, e, no Jor�allocal Cidade de Blumenau '1 por' falta de pagamento uma nota promrssoria no valor de um Nascimentos
n_o�dlas, t o, 13 :; IS .?O m�s�o mes, nu�eros 79. 82. e 83. a11un-1 mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), emitida por Erice V�igt a f�vor da
ClO que e deste teor: Comércio e Industriá Companhia Paul (Em Viuvá Ernesto Hertel E como o devedor reside fora da sede pe-

liquid�ção). :As�e
...

mbléía �eral extra�!dillária. Sã.o, ?onvidad�s os lo ;resent; o intimo do re�pectivo protesto.
'

senh?es aClO11l��as par� uma ��eumi::tO extraordma�la. a realísar-se Brusque, 4 de fevereiro de 19+6,
na sededa sociedade, a rua Sao Paulo, ·N. 3°0, CIdade de BIu· O Tabelião: Otto Abry
menau, ás nove (9) horas do dia 28 de janeiro do c or rute ano,
afim-de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: L) Redução
do numero de liquidantes; 2} Assuntos gerais do interesse da se

ciedade, Blumenau. 8 de janeire de 1946. Os liquidantes: Aug.
Th.j.Fey - Artur Fouquet, Os conselheiros fiscais: Fritz Lorenz,
Herrnann John. Paulo Schíndler." A seguir, o sr. presidente abor
dou o primeiro ponto da ordem do dia, oferecendo a palavra a

quem quízesse fazer uso dela. Levantou-se ° acionista sr, Dr.
João'Colin, explicando que; dado o estadoadiantado da liquidação
não havia ruais necessidade de manter tres liquidantes, razão por
que propunha' a supressão de um dos cargos atualmente existen
tes. A proposta. do sr, Dr. João Colin, depois de discutida, foi
submetida, foi. submetida a votação, verifícando-se que fará. apro- (per,turba.ções menst.rU8dlB, e�te�ilida�e, �dlt:!:QõeB se-

vada por maioria legal. Novamente com a' palavra, o sr. presi-] xnars, tncõmodos �a 6 olf'cen�u.� e na 1 ..0 criUC8,.
d

.
.

d'
.

. bI' T. d d' 1 � , I inUamações gemtms, ele.. ) iio
ente pe,lU. que a as�em ;ela" .e. a�or o com a :eso uçao ora ;i!

tomada, mdlcasse quaIS o� dOIS hqUldantes que deViam permane, I a!mmedl'! mo Brilnco. 3 - l!lumsllitu - Telefone, i 202 &
ceI' nos seus cargos, Posta em votação esta proposta do sr, �.

. � ""'....... �"'*��pn:si<iente, y�rifícou-se tet�m sido confirmados nos car&,os de li. ��em.ti.tIaí!l o !!li.. �.oH:l,

qUldant:s os 51'S. AUl?;:Th.J;Fey e Artu� F�uqllet� nomelados por TIPOGRRFO-' P·recls3mse. de Inu
resoluçao da assembleia geral 6x.traordmÇ!na reahsada em I. de H HI�I
outubro do ano proximO passado, ficando desonerado de suas

b
.

··t .

III.

I�unções da)iquidantei. a parti� rle hoje•. o sr. :ç.udwig. Klà�elage.. O· lIes e· Jorna a
isto pos,to, O)il_r'. preSIdente dIsse que fIcava a cousIderacao da

I '. _.r _ ..!�_�-. i[ i'Ií ... jj Q._�-,Il�..........1t-fla�sembl�ia 0, s'?gundo ponto da ordem do dia. Mas como ninguem �-1I--�<fi ..� � -" o ' .

�
.. pedisse a pi;l1avra., foi a sessão suspensa pelo tempo nece.ssario á ii

,
. I

lavra
..
tura

.. d.�sta.·.. at.a., e.re�berta a sessão, foi a ata ,li�a e aprovada k Banco Popular e: Aff.ricola do Vale de Itajai T-e vaI assm�da por aClOnlstas repr�sentan?o a malOna legal. (ass.) I .

& .

�'
: Otto H.enmngs. Ar.tu!:' Fouq?et: Joao CO}1IJ, R, P�ul J.r .. pp.. IlseI' J \�
Paul Nathan.R. Paul Jr., Vihlfrled Drawm, Aug. fh.J.Fey., Hans � 1'#

B1..9 IA;:""" iW!-,n.' II i'!!. � � JF.. �Schneider. -'-o Declaro que, revendo o livro de atas da Comercio I Deposito ê. disposição � 010 t
C""il s-...v !ri.!MI. iii 'i:i!' "zI'� li»

e Industria Companhia PauJ, nele encontrei, a fls. 19 e 20, a ata � Deposito Popular 5 O/O �''"''''''-'"'''''�"'miI�

reláti.'.va:. á assembléia ge.ral ext.raordiaaria, ,realisada a .28 de )auei- k C/�ts. C?,ID BV�,80 �.e �g ��:: � �lllg ,.�..... l"10 d.o.. corrent.e ano �e. I 94_6, que,' .bem e fielmente, para aqul tras- ,I
d A F . S i$J _ idem ldaru gll diss (1 112 O/O.a_ el. rtur ouque. -,. .

ecretano.
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bem Rua 15 ele Novemb .. 588 .. Fone, 1201 .. Blumenau'

E L L I N G E R '& C I A.
A PEDIDO DOS SNRS. MEDICaS EXAme5:! ExaUTAM os SEGUINTES .

�

; '1. URINA (completo e parcial com dosagem)-f.EZES (Amebas, ve.rmes, sangue oculto-ES-
CARRO (pesquiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos. ele., espel'mato-

. ziJides)-SANGUE (Sorodiagnostico 1.1:. Lues (Rea�âo de Klíne), - pesqulza de Hema!ozoario
(malaria), Contagem de globulos, tempo de coagulação e de sangria, dosagem da Hemoglobina,
glico e, acido udco, reação de Vidal (Ti!o).-LIQUOR (Exame citobacterioseopíco. reação de
Kalm, etc.)-l\1UCO NASAL {pesquiza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone
ma paHda).,--SUCC0 GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. ele.)

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAfviENTE
Instalação moderna: estufa, auto:lave. co!orimetros, etc.

HOjE A'S 8,15 Hs
O rOIDantico impetuoso: - Errol Flynn! A apaixonada

'

.... '.

....
.
'.

.... ... ....
.

.

_' destemida:-1ULlE BISHOP! no Wme de ação verttgtncsa
.

Ita da: asse_obRiDa Geral fxtraol'dinaria dos e ínlterrupta:
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da c.-ômérCi� e hulustria Corupa .. P·.. e".r e·· uidO.·niua Paul, Reahsada li 2ft de I
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Janeiro de 1946

a�...t-jJl�_.�·,,:4[_�I��( o •••.D..:.:fil4:€:.Si!T��.zG.B@1
,..

.
.' .

i IIí�tituto Médico Dr. CARVALDO_
I - Diagnósticos Ctinicos -

I Metabolismo basal - Eletl'ocardiografia - Labora-
í!l tório de Análises (sangue-ctéaes=urtne. ete.l
•

Clínica especià!izada de Senheras

'. finalmente, dia
gsstosa Estréia dssta

Organisada
'Cobertura de Lona Musica propria
'Espetaculos mesmo QUE

.

CHOVA

AgUardem programa de Estréia

Extraio
E,. EL

Prado do Río, La Menor
e Rapsodia

tlllconlra.;s(! a veniia nas
farfil3cias e Drogarias

ESPECIAJ_jIDADE'�
CIA. WETZEl"INDUSTRIAL ,OINVILLE (Marca 'Registrada)

pois consorva B desiiIfeta a sua roupa

Aniversaries
Transcorre hoje sua datá na

talícia a jovem Ilse Luchtern-

berg.
-Aniversaria-se hoje a anta.

Yneís Prim.

-Festeja hoje a .Eua data na

talicia ° sr, Mauro Vreihich,

Viajantes

Encontra-se em festas os se

guintes lares:
.

- Gustavo e Erna Vihss, com
o nascimento :de uma galante
menina, ocorrido no dia 31 de

Janeiro.
- Hans e Eva Bona com

nascimento de uma bonita
rota.

o

ga�

- Roland e Else Pluntz, com

o nascimento de uma robusta
menina.

No liam e no laíl
, KNOll

llãti deve falto i' \ i,1
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