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1 Depois de receber o cargo de Presidente da República, o ge"
I neral Eurico Gaspar Dutra pronunciou a seguinte oração:

"Senhor ministro José Linhares:
Eleito e proclamado Presidente da Republica para o periodo

que hoje Se. inicia, é com verdadeira emoção cívica que recebo
das mãos de vossa excelência o alto cargo que vem exercendo
desde 29 de outubro ultimo. E' mister assinalar que a Nação assis-

I tiu, durante. esse lapso
..

de tempo, ao esforço do governo por bem
conduzi-la com os seus anseios e necessidades.

,

.

.

I. Embora. justamente tocado no mais profundo dos meus senti-
mil"';" ��.?I"U"(I I

mentos ele cidadão pela alta honra que me conferiu o Povo Bra-
.." Q�'" "" iUl

'1 • ,

·d 1·" 1 .c:' •

boa I
anual ()".'

sueiro através a granúe maicna .- e seus surramos, rece o a in-
". u. A.·$ .IW.O.) I· . .

'd
- , .">

." p"t:emest.l'",J ar"} fJú '00 vestidura Set11 vai aues, que nunca tive no serviço ua atna, an-

avnteo Gr� 0:30!i! tes com a plena conciêucia das graves responsabilidades que a

,-,=��=�J escolha impõe, ao meu patriotismo e com o sincero desejo de
dlQ!� �6�1l�ei�@�:s �e'lI YtU@l� do 6tiI�d@� concorrer para a paz da família brasileira, para a melhoria das

'" *_a ...... �=-=-=--� . ;<.---===��. condicões de vida de todos os meus concidadãos e o' crescente

SLU�Ri�ÜÜf=:--S;badú 9 de Fevei'siro �(j lSii'S� i:!r. ficl1�iRi:ls Sals]'iliDir,)torHespoui3livGl � X1.n.�l. Hi2,prestí�'io do nosso pais no concuto das Naçees civilizadas.
-- --=.�=��.�- ! Imensamente agradecido ás forças politicas e populares que

i iii! I.'.. �nst PD i..
�� refhy�=: contribuíram para a vitória da minha candidatura e convicto. de!�.'. ir -41' � !!!Im;

..

'

. �F:
t.l,

Ai' ;}.:I! ..
§;.;!!l :!fil; sua indippensave� sol,idaried,�de e apoio para

_

a grandiosa tarefa,
�tE.! ��.� rIas 1l1� lBiti:tií�ileo. nli.'�f i que a. todos nos Incumbe desempenhar. nao aspiro a ser, no

� _ fia0 e e-l S 'P'U��t?r \ exercercio de meu mandato, senão o presidente de todos os bra-

ft I.\fe.. .� e A� "�Irr � �� rat I/f!!l
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lO ��.�::! sileiros em, t!1�O quanto se refira .ao int.eresse nacional, ao d�feri-
I.� -.'

.

dl� I�h�� � t;.a.;.··�.-.i������ RI.0. '_.0...•.. (�:E.). p

.:

elo cL;�llmento .d,;; Jus:1ça, ao. tratamoDt? 1.mpa1"Clal de :neus compatriotas
�.. ". �'5l. II �.51lW

.

�':'" �iUU da Naçao foi ap�ovada!; r-e,:J. pelo reconhecimento de seus direitos e garantlas.
r:rIAM1, 8 (SE)-Por Harold W, Ward �.I\ federaç&.ü h;��? nUffi:rondOI�l do ..?O�:elll�!' .

Estou certo de que. os nov?s legi�l.adores �onstituintes. sai-
AmerI�ana dos Traba.lhadores apelou para o Departame?-

Nacional do 1: e::,o_�� ..elativa
:� d�s� como eu, de urnas watu.cavel� pela Iísura e h�erdade d?s co

to de Estado, _no sentido de reconhecer o governo republt- í ?�t�rga,. de auto�.lza<!O p:ra ao

i micios de 2 de dezembro, sabemo corresponder as necessidades

c�no espanhol
_

no 1:)xil�o. O Co?selho Executivo da P. A. T., �n<>t:laçao �e r;fmanas,,,,, de �;� I coletivas, el�.bo.rando um Estatuto fundamental, em que se asse

divulgou uma deelaração, unantmemente aprovada em 1'eU_I-ro1-:o �10 Estado de Sao _Pau.o, gUí..em os oireuos da pessoa humana e se estabeleçam as regras
urso, atíemando que o recouheçtmento do "governo exilado e, Distrito .

Federal ou. adJacel:- i indispensaveis á paz social e ás prementes exigências de nosso

espanbol "f{}rtaleceria grandetzente a r,v(;IuÇãO trtuntal dli eras, ,em vlrtud,e de cOl1cOrrencl,a 1 poder econômico, que deve ser fortalecido, para que não se agra

democrac�8 na �Bpa�h!i", O Co:o�elh(} alegou que o gover I pllbhc.� ,�u:. fO\ �berta . em seis I vem as condições de.existência de todos nós, sobretudo. das elas
no rep,U�!ICanO Já !Ol reconhem?o pelo, M'8Xico� Guaterna-

de�leLe.1_b�o,_ummo, .
ses trabalharas! 9-u� clamam n�o apenas pelo reconh:cuuento. le

Ia, Bolívia, Panamá e OUU'OB psrses Iatíne-amerícauos, Ex-
a apU:aÇéiO das

. proProstas I gal de suas reivindicações, senao tambem pela elevaçao do Olvel

pl'eBS� a declaração e� apreçD: ,"Pal'tieu!armente ..tBlldo-�e apre:e.n�a9as. res:l:�� que wra,n� I d� vi,da. em que se 811Con.tram" No plano da recuperaçã.o ecol1omi
em VISta os Iamentavew aconteCH118ntos XH� ArgenW.lH. cUJo cIas�Jf�c._dO os �ebu,nte co_�cur I Cil, aeve merecer Eroem�nenCla o amparo as forças produtoras,
governo fiscalizado está perBegulbdo as l'Mças cio ara baHw, rer�te? I, o lugar �m chave -1 pela certeza de que !.'ó por meio de criação de riqueza chegare
do liberalismo e da democracI8, é vital. para. 08 EstfldOl><

ArrstIdes de Almelda� e o�tros} I �nos á estabilidade social, com a melhoria do padrão de vida co-

Unidos, estimul.ar esta Cl'Hlcent.e sülidarÍedade entre os
Alberto Soare� de

11 Sampa1\. e i mum.
.

.

elementos dBIDocraticog üa Amoi'ica LiiHna e fi l'evivente
Drault Hernam deF·�'ielo e ..,'_1.1- i Preocupado em co::resDonder á expectativa dos meus com

democracia espanholn:'. v�: .

2. � lugar - �dgard l.'\.ap. i

p:ltriotas, comprometo-me "a manter, em tudo quanto de mim
Gabagha.

. _, l depender, o sistema. democrático, que resultar da deliberação da
. -

b 1,,,,,,· 1. Assembléia. Nacional, som o menor cerceamento das liberdadesw@ I'U' � 00 ••,.. ,

�. K N O 11 r i publicas insepará;;eis de um regime de opinião. Afirmo o propó�
nãO deve falta!' ! sito de !"8ccbGl:' com simpatia as sugestões que venham de quaI�

. ._________ .' i que:: setor, dccidído a concorrer para uma obra de es�reita e pro�
i veitosa cooperação entre o povo e o governo, num clima de 0(

I dem moral e material. indispensavel ao trabaiho fecundo.

I Proclamo o empenho em que estou de contar com a cola-
, ! baraçãG C0l115tn.lt;va de nossas elites culturais, que tanto podem

fi /)' U ó!\"

Q.... I ! fdZ<ó)l" na ori�ntal;;lo de nosso tra�):tlhos, e do esforço pelo progres-
� �·.��r�m�� Ir'�� ��,l.. _�. �.J m�..�.6jl! �."., !::oo e aperfeIçoamento da educaç;"o naciOnaL
'aE lil"lJl\,�t..Jií�"' ... !'ol illlil-l\al!'D "..,.11i ",�iim�

I
! Tendo desde a adolescencia consagrado minha modesta

:.-** í existencia �o� á�duos dev:res militares, em c�jo, espírito de abne-
_,

.

E5tando de passagem por esta cidndo \) DlE'etor II gação e dU.'iClplma se aprlmora o culto da Patna, espe�o conc?r�
O famoso piloto inglês Gim da Fatal de São Pi�ulo, Snr, Moaeyr Oosliüg ASfiUmpçãG i rer para o en�""ral1decimento das classes armadas, sobre cUJos

MOfl'ison está em vesperes afim de providenciar a nomeação de disirib,iido.l.'+J;3 I iomb-ro repousa � segurança Interna e externa do Brasil.
de realizar um dos seus Ú:W: comerciais, para ü lançamento no ploximo rnez tI,. I . Nada tenho a inovar nas grandes linhas de nossa política
is importante voos conduziu- "Salg-ama in-natura" e Jogo epos, Sóda Caustica, Cloro ! internacional, que se tem afirmado numa perfeita continuidade
do "um prostOr" B,té I) Brasil Hidrogenio e Acido Ohnid!co, cUIDl1nicames quo o I histórica.ooasião de sua chegada ao referiria Sr. tem, grande ir.üeressI::l em üntra.. em I Ministro referendário da declaração de guerra aos países do
Rio de janeIro, () avião aerá contAto com os Srs', acionistõs pal'H prestar lhes eixo, que ensanguentaram o mundo movidos por um espírito
entregue a um comprador todos os e8cla.t'ec�mentos qll13 deaeji:i.rem sobre 8 Li- criminoso de agressão e de conquista, prosseguirá o meu gove�-
sui-americano, maçã!) atue.l da Campanhia. na. mais estreita. cooperação e solidariedade com as Naçõ"s Um-

l' ! ***
Na imiHlBi3lblHdade de vié1ita-los p!jla premencia das, sobretudo com os E;,tados Unidos e as Republicas destoe

Declarou ce::ta vez o em-
de tempo e devido 80 elevado numero, cO.!1viJ.3.-üs a Eem;sfério, sem perder de vista que os nossos esforços e sacr:"

baixadof inHanÍco aos Esta- um?, VIsita ao. Hotel Elae onde se acha hO!!lpedBde, o ficios, pela vitória comum, devem assegurar ao Brasil uma, pasl-
dos UnIdOs que o consumo que será mohvo de grande prazer. Permanecerá neB- ,çãodigna do respeito e recoohi!:nento de nossos, pobres, �hados,
de "!"ouges" de labios naOrã� ta cidade até o dia 10 do oorrente. : Pode o Povo Brasileiro confliu' em meus leaIS proposltos de

Bretanha aumentou, durante: n Im;Jpetor João Pereira Bueno, que aoompBlib.!l.
;

proporciona;:, nas próxima eleições estaduais, o máximo de garan-

ti guerra, fá!o esse que pode \ o rereridQ Diretor . .está habilitado a [H'oci;1dEll' a fríica I tias para um livre pronunciamento de todos os cidadãos e de

causar admiração fi muita) das c�m.tehu� pruvisol'i88 intagralisadaB pelos cermicliQ todos os partidos. .

gente. E' que o "rouge" até dus defiuWvo5 de ações, para o que está a iHspü' Esta é apenas uma .\1ingela mensagem de reconheCImento

então, somente usado para sição dQlSl S?s. AclonisW.f} das 14 as i7 horas !lO Ho'te1 aos meus com-patriotas, pela honra que me conferiram, escolhen-

embeleS31' os lablos- Fellini, Elite até {} dia 10 ao corrente. do�me para dirigi;:- os seus destinas 110S anos dificeis que nos es-

nos, roi considerado CD�o· (I! peram e que reclamam de'governantes e governados uma alta

melhor metodo para m:Hcar
._--.

I
soma de sacrificios e renuncias, a fin: de vencermos �s dificulda·

f
.

d • •
. l1;,'lI 11 ...

<

d
- lO des que nos defrontam, agravadas amda pelas cond1ções de um

os corpos. erl os !lUralhe a g� ����S· iI!1l'!!;�... � C.·�".. I..·."��"·�f",·.,.p,a;-/ 6.·_..,1'J!i.�";••�.'
..
",.,,, .�.' perlodo de .reconst.n�c.ão universal.

. . __guerra a .namreza e o l!Jcal � �r�\:l.ªd:!'a iff:: g:?;j "'[�� l'\i �l��
_
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',. E5�.Zl,' li, Soldé'..do, snbmCl,o,a.o Poder como Simples cl.da,dao. espero de,desses ferimentos; � � .
-

......... w'>AF. 'j' &:-����;!U:;:- �o � tB�me ���!f�'�i\1��ht&Uf�t��iDeusasfo:çasllecessanasparafazerl1mgovarno,cl\'ll,hone�to u�ll
.....'t""r ���WbD� �\\!j � IliII1W ��3 tq�91j� �\'âíi;,,�lwjj�� 1 ao meu pal.S um governo que possa c�rrespo�der a� eXl�e�_c1as de !ao

Escreve o "News Chofoni- t t .. t d plll ao naClO

clt," flU&:l" em um sgradavel ffi�lt1lI.· 1I'f.·.1i'I��,ft.. 'f'n�'a I gr�ve COO]Ul1ra, a CUco sempre aos lmpera_tvOS a. ° '1

.-'f 11t� Y II l:i iiG' !ldJJ ! mil.
e �amoso local ás margens

I· ('n 1 ,
. S ..

Li' � 1\ O .

-

.

,
.

.... . I., Com �st.es sentin;en�os é que, recebo o gcverno d� Repu-
do Tamisa, rap8zes e ronçue -,-,_(l16S,8 ( • .1'..1.) J:'_ amara, dos Comuns aplo'ibllca, sr. mlnIstro Tose LlOhares, d13posto, como acentuel, a tra-

de �oda8 as pa�tes da Grã
1 vou uma leí autorizando

.

9, tl'a.nsfereneía da indústria I balhar na obn de
-

continuinadô que venha fortalecer a grandeza
Bretanha eSLamo, dentro BI!l1 do carV�10 na Inglaterra para a propriedade do O'over-' do país,correspondendo ás aspirações reais da comunhãobrasileira".
breve, aprandendo, sob a

dl-I' .,A.. d 1!'1r f"" . d· d .' ,1 """ I .

rSr>ão
..
de... ie"l'l.:cos a desOon-

no.
.

ec,,,.ao uI to.ma
..

a apOIEI de quatlO _lOras del'.�;.â. �..."pl.: .. -.'..•...
-

....
"'.' .... � ... 1'1-.''''.. f.....y U • UI, '"

ct- b t
..

$C 1·· � I �l\� QliJ:.yl]!,"Hi�f,'�rn�'>\ í"l ..,�';\I��t�a� t�i InPllHlPvolVer? físico em exerdcioB e a�es, por vezes aca�oraa:Js. I!� ���1:'1� ��M�� i.IiHrn� jj�HÍl.!1i�n 'UI I ""'UI
iIII

recreativos. -�--" �_.__;. I .. .' �'. � UaSSOs metaifl não fel'fugÍ!w80S I
·

G
'

1 ..

1
. I perafii1 �i1 ln

�:gh�rd�d:u:;�il�a p�[�.J::: J1880Ulação .Omer�la 8 IndustrIal da I Moscou, 8 (8. E.) - o presidium do �upremo �os
tanh.fi, no traIlsourso da se- ! Soviets aprovou a incorporaç�o da Ucrama. Carpatlca
gunda conflagráção mundial, [..;;.�.�.:·.11l1.. 'ftm�ana.fi �/ITE lá União Sovietica. Esta região, tambem conhecida por
toram atualmente um das &:' u�1 u ;.. ....

. IRutenia,. foi 6ntregl.19 a Russia pela Tchecoslovaquia,
prinCipaiS indusirias do Rei- i 9.

•

Unido. .�.
,_. .

. ..
.

.

- Ino ano passado tendo sido agora dividida em Iv regIões.
.

***. .......' cOMi�c��rl�a�DGS��{I�� �EO�LdUO�JENd;�UASSOCI1.\ÇAqiSegundo O de��-l'eto, ao Ucracia Carpatica passa a_fazer
.

. .........' '.

L
.

- .. ,para a reu). d n II' R' 1" S'
" 1 LTcramaA arte de. arar o B'Olo com nião que se realizará ás 9 horas da manhã do dia9 da corren' � parte a _J.0pU_�._��� ,-:_o��.c:���a,�l_etl_��_.�_t1 __ __:_ __ ·�� _: . __

parelh.aB

d._.. :e cava.lOS_.•..co.II.. si.. !- ·l te.. ,.·
.. e.m.,

o salã.o da 80
.. Cied.àde D.

·

ram. a. fie.
o MUSica.l C.ados Gome.s. I

-

absoh1tamente inofensivo para
tue. uma í:!as tradiçoes .bn- Tratando· se de assunto de grande interesse para a classe,! fi t

- t
tsmc8S, uao obstante a (}res. pede-se o comparecíri'H:nto de iodos os' associados. i pele E lciente pro eçao COD ra

cente �eeaniZ.Hç.)iO agrüm16I' Blmn.e!1au� 6 de fevereiro de 1946 I PICADAS DE MOSQUITOS e

dos ultImos anos. Dommgos Borba, Secretario � úutroB insetoi!.

alicias eStl
Tão gl"�nd� é a procura í

de b.iCi?letas !'I.HHiUfa!U�.�Bd'.Hn Ida Orã-Bí'.etanlHl. EOi.']retul�.tO I .

DO que diz rrSyf:H9 Eif!3 �Je_ra I

ca.dOs 9EtfE.ngeU08; qU.l. lê). (:.md:1l·decorrerão alguns anos antHs
de ser atingido ü ponto de'
af.l tur�\;áo.

_.
,

.

.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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coAofe;::f���:oo c;::�:im!���: C IlrCO' '1 f' Hft �n·";.tl i&�: [i'D�I;'� IIO ...•�Í1f
zer em convidar os seus. presa.

'.

.

� . � � � I � 'I 'l .

dos sacios. para o Baile Social a .

. �Ü � \Ü m G �i" " .'

realizar-se 110 proximo dia 9 de
fevereiro, no Salão João Pes- E I' "" '

: O melhor filme biografico 'teiío atéhoiel O melhor traba- ���a��uggen). com inicio ás 20 speranc O eStrear neslll'l
lho artístico até hoje apresentado! A pelicula que é um hino Para a reserva de mesas, os ta C'idade ti: � ode louvor aos cientistas de todo o mundot interessados deverão procurar o

'

,_
� ulil t

. .'. Acamp. Compl. Nacional e Jornal americano Snr, Max Zimmermanu, Negocio. A EPíatéa 3,oo-n2 e mil. Z,Do-Balcão 2,oo�112 emir. 1,50 A DIRETORIA qucrõem Q
.

stréiu
�Omingo á noite: Platéa num_er_a_da_.·Cr. $ 4,00 (á venda) 4i��"""""'!l-\!I-.•_�"-'-�� Chic"Chic C �ma Cennumhh�

Domingo ás.2 horas PreciSd;1ljse Se rà a r'vn a d o n' o I u d r'I' rReprlse de Precisa-se de uma cabelereira ., a I & '" .' ,

.

5a
NAVIO NEGREIRO que tenha bastante pratica em de C08+

.

m'
, A I

.

dNo Prog)';. Inicio da Super Sede: penteados e manicure. Informa, LU e a k 8.. 111 e . 8...
.

VIGILANTES, DI LEI ções no Salão Emílio 'Wagner, BarãO alo R..

'

I" o ran coenfrente á Casa Hoepcke, 3V3 •

Compl, Nacional 1; ,-a-:�<t'-�-III:-!4l€"""'-�--�
Plaléa 3,oo-H2 e mil. liDo-Balcão 2,00-112 e mil. 1,00

A P
�"",�_,��-;�_�=>",_�_,_!,!>x",���õ·-...;,j!rif,,#-�-�-�ji-Í'1l"""�-'.<,}

�-�-�':-�......,.�-Si:�""""'�-:� o �--!1l.-'-�-l!I-<iõ-.-'.t-iji-� raI'a f if' .dG

1albaria Blu enal S18. Avissmos aos n:'sos ell-
.. ". Bail�:ilíll!r�·lr@ '1}-

Issembléia geral ordinária
'

entes e amigos que transte- A diretoria do F. 0, Bom Retiro, tem o grato prazer de
','

Os acionistas da sociedade anonima ":Yalharia mu- rimos nosso. escritório para I convidar seus associados e exmas famílias para assistirem o

menau SIA.", são convidados para comparecem á assem- a Ru.a São Paul�, �3 on�e gi3ndioso BAILE INAUGURAL que fará realizar ás 20 horas

bléla gera! ordínárte a realizar-se no dia T de março de contínuamos ao íntelro dís- I do proximo sabado, 9 do corrente, no Pavilhão Bom Retiro.

1946 ás 16 horas, no escritório da sociedadet atím de deli- por de suas prezadas ordens. Convites especiais podem ser obtidos com o SI. Carlos
berarem sôbre a seguinte ordem do dia: . Blumenau, 1 de fevereiro Germer. na Liga Blumenauense de Desportos.
l.} ..-'- Apreesatação, discussão e aprovação do balanço �e� de 1946_;_�ocledade de Re-

.' .

;:t���a e:p!�e��;edZ:��:1�e��ol��5�a�O relatório df(di-I ���e;�'�����rOL: LTS:' r"E�x''p·�O·'r:i�t·a�d·�o:':-ri:O�Di�ri,;;;;�mr�A®�;2.)

.-.
E

...
J

..

Ie

..

itç
..

ão

.....d.�. c.o.nse.lho .......
fl

..!'C8d} •..
ID1ge,J?lhrÜB .e..

f

...Bu.voa e. 5U41
aura os

".
-. on�V3 o

I
1 ru uu �i,J!'�H".31id.€.�) 'âJl� fi, I

p eD es pata o exerlJIClO e :tÔ. . . _ > '. .. . • ?fIll

3.) - Assuntos diversos de íntererêsse social. �""'_.�-�-�-�,-.--""�-. Stock permfii1jOen.t1e êe: �NOTA: - Acham-se á disposição dos senhores aclonísta (JS

I I
- �'1l

dO.eu.m.60t.08. exigf dos

..
pelo

.. decfeto�le.
i

. n.,
2.627 de 26 de Procura-se Madeiras de construção em ge- I

setembro de 1940, artigo 99. ! Irai Forros �n��ftn;?"\\"" WV�nldur"!ó'" if,J
.

Blumsnau, 29 de janeiro de 1946. • � , Vi.:'I, -y�j V�1 lJW'h.,d . Q� í�
.'

Erich Steínbaeh - presidente em exerclcío
.

I
etc. �

..".'Ralph Gross - diretor-ger.ente Procura-se 1 a 2 garçons ' �
Felíx Steínhach - direto!' técnico. 3v3 perfeitos D,O serviço para; Telefone 1337 �fj,:...,.. ..

.

.
."

.'
. Hotel e Bar. a li ii. _ C �JI Gl 1i1!i flt'" ti '" '" ª "

"l'--��-�""'?j-�m-�:ii;-4 x�-���-\ti-�-�-�r""'�-'(Io HOTEL BOA VISTA D ih JJD IM! & li'lit w � .. ��írrliH.\ll ���!J.�if'\!i�a

auxiliar de eserl- ��Al�f![�,.;f�:J!i<Hí®O�,"'�";�il;lMc;;;;;;��?li',§:J>"\";i,l;;";,;,Jl;i;'.(�;:?i"��\if:'i
..�. t?rio. com c�nhe-ll Preclsa-seCImentos gerars de li

;escrita e. correspondencla. E' neeessarío ter bõa letra. Apresen-
:

.

ter-se na CASA 43� Rua 15 de Novembro. 533 .
�-""""'-_......-�.......�-�

. ,··r·,

SABADO Al'S 8 I «5
-E

Domingo Ai'S 4.30 e 8,JS As:
Greer GárS007WaHer Pidgeon, 00 .filme do seculo>

nRECISAM�SE de meninos
r. inteligentes para entre

ga deste jornal li, domicilio

0precisam.se de
. fíeos. Otimo

bons gra
ordenado.

Enxaquecas
Flatulericias

Palpita_ções
Dyspepsia

'Tonteiras :'
.,\:I. v • .li. ....... _ a� .,_J

�VUb bahro
li'if.hg!?stôe!l·
·P�sâdelo;
J._.inguz suja .

-----! J�'
Precisa-se de bons meninos

trabalhar nesta folha

NQ ljal! e ne lai
, KiNOíll

'nb (levei faltil

fofo flmADOR (GQScho!z)
Recomenda"se pei o
Esmerado Serviço

A sfills ataca todo o

organismo

<1:<;1;,';' cü�,;:)", �. Zr.:n�l%li��J
�ali"{�;';�2,

. ��,:�.!.M;r�s:, e �f_.2f,;�•. :;:{';j� pQr(;lá3. €�
S:9���\ti fbfi�a:-� íji.2_b.s·�!.k:ct�:�3

-

t�:t�

t{J;r�f.l -_':�:��L:�ío fi� fi6éÜQ, 1/lclttt19� Gli..

t:!2r;ífcnzrttÜ$�. �e�st;na:t !lO.! � {�O!i�t etc .. ,

�:�;à '6iç:ão,.: ptCl'it::l�.: e ef!eú·� :l5� �?...sus d�

���t���;';"0<�' ". i;d�'6tJ! p�,,����:���lh�::�r;�;;n�
't.�_.�.\�.\�. J - ;-'-:="-"1 :-(.:'<�n-n>�ili'l ?A.,..�-:.\',:tla conl,pc-1d'" ·:'"\,��J!')s

f/ \��J i�i��ei1�l��::;�'�-�� llr:::;�i;d� "'p�ia

o Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago, os Pulmões, e a

Pele Produz lJôres nos OS80S,
Reumati.smo, Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemia. e Abor
ta0. Consulte o médico e tome
o p opu 1.11 r depurativo

EI i X ir 914
inofensivo ao organismo li..
gradaval como um licôr. Apl0
vado como auxiliar no tra-
tamento da Sifilis e Reuma
maüsmo d'1 mesma origem,
pelu D. N. S. P., sob o nr.26,
de 1916.

h

CAfr

Escola Especianlifida ��®� CW�lf�$�®�d�§iChll
Matriculas abertaa-CUBSOS: Oiwwiu em um a:.o

(psra maiores de 17 anos). Qu.lmie�l pnLt. industrial
, (a profissão de futuro), Desenho mecn::';lcH, Eletricida
de, Matematic8, Taquigrafia, Carne.rclal, UDguas ele.

Ensino eficiente. Prospecíü8 graUs: Dr.
.

J Clt,·
mente ferraz-Caixa, 3908 - R. Fiorencio de Abreu,

24l-TeL 3-7093 -- S. PáULO.
'

'_-�-��-�",=":t.......��.'t.,,,..� X :�����-!J1��·_�_·í!f-���"",!F�-·�

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

DOiMINGO, sensacicnal.peleja entre, :Afotlso Pena, de .Jolnvlle e.'
"

,

Gtém'io 'Esportivo Olímpico, naAlameda Rio Branco.
'. �-�--'-:l___'��«��"xx .�_;_:+:�:+"i;;â���.,.-�-�-�-�. �"-'� .:-Il";""'l�.-§-.'-..._�.._�_..;,,;:;:•.-,*_�-._'�,-. xX ...-!t�..-§-,�-�-.-"",_.-.

Maltema C�merc.iu: Jndusfria S. Ar&;�-';;=R;;k-=iM�1
'.

.

S a o .'p a· u 1: o.
. '. t: . :>

DIST
..

R

..
IBUIDORA

.. P.A.R..A ·,. T.ODD; 0., •.BR.·ASIL DO.S.AF.AM.A.- f� 90 mttorlcs �lDOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL f: S 'I d
.

J t
. h

I'IEROS;CLER. lI�D.·.

.E

..

,

FA

..

·

B

.

.R.,IGA.ÇÃO..DA crx. PROGRESSO �: a.
as . e an ar :1.

NACIONAL «llIDUSTRiIA BRASILEIRADE; Moveis Estofados ;1
,BE:�IDAS E 'CONEXOSl>

'.. Ir
.

Serviço. bem perfeito e bem acabado Êl
R CONCENTRADO:..VEGETAL. "R o S I C L E R'" á base de: .

.

.

. '. :'
.

TOMAiE ",SALSAO <ESPINAFRE.
.

f Gr{l�de estoque de Tapeies
- �l

O Misiurl'lspotCIBópar(-"IlOSICLER" á base deAVEIA·LENTILHA f' Rua Dl Amadeu Lus ti IEaVu.HA·soia� PEITA0 BRANCO e FEIJãO MULAtINHO.
. .L �.: � , � ��L:.::.::.:}S· KETCHUP ";ROSICLERR em dois typos: PICANTE E DOCE.

.

� -........... �-..........'---� ._ d'.;:

:����������:":C�r"'.,._.� �b����.

Hão Descuide
U-ma -Tosse' ou
Um Resfriado
� ....r_ldr;à:.... 'lU pt!ellt
EIS 'Perlp • u6d& II a 'Yida. eome
......._._ IOimli>l"" t&o<o ou ·r••-

Wa<lc" Eaw .....t.... """bora J.l9recB�
_ hapul.n1>Gill!,. 4"v..... _ trlÍtlldOli
_ t� II .auid",d2·para -lJ.UIO nlie

,... lIfICrni"_ i. ."IU";"!! • @l1S8f

�oi".. ahoU�IllOID. Tlda» as alo
�çIlcd' 40 ",ppar<lll". .",pirataria,
_. :simpl_ ".ll>l)4Ii broncbits 011

eW'rladn; preci_ aa IIlll remett.
:.pldo " eIfic.... O Xamps SUo Joã ..

��:::..,::

Ia... caber.'
asradsvel,

.paR .. '.' .

1I>"�0lJ. ,...u.oo .. ete«mSllOilo •

Xaro'pe ..

.s-;

São João
till. Alv!m & freUal ,_ Qo Paulo

tc.tl,l �6

I .'
Extrat!) de malta ,DM1S�LTEMA Pt1RC·

C EXTRATO,DE MALTE "MALTEMA" com êspinaúe a tomate
Dr. Egon AI- Krueger

-..... Medico Oculista -

(Ex:..assiatente do Instituto Penido> SUl'nier) de
- Campinas -

-. Consultorlo. Bua Candido LOpes. 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- - 10 andar - -

.. L FARINHA DE TRIGO MALtADO_"MALTEMA"

E VIC "MAL'l'EMA".

R DISTRIBUIDOR AU'l'ORISADO PAR1-\ AS SEGUINTES· PRA
CAS - BLUMENAU - IBlRAMA - RIO DO SUL - GASPAR -

. ITAJAI .." T!IUCAS. - Sur. WALTER W. BERNER - TE tE- Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas. . "'
__ '''', .' -''"'EaII.""._ _._""'__ ...,,_....:._.,_.FONE US3 - BLUMENAU ;_ EST. SANTA CATARINA. ... "'.,._.,.,. .... ... ,.. ""

,w.u........ ,.... ltlilllliiil\lli_iIl.1E.iii&=.I'IEU\1I1l!1$11!M1!1Il9_1i!IlII1I11_'.PIiIl·I\I'lIIIi!iliIBU
Atende exclusivamente dentro da especialidade I: �

No ban e DO lal'l I:;
.... _.r..�.�

ti _................................ • � :"�..
, ,.\-.fI."e'�....... : ;.' 'i: N O'D

.

: .; 1 .1� ���� � �_.�.,..._��� -, l.

.

• J 1 -, �\ __ ._.�

Aparelhos ,de Radio .:-l€_,�;;e;;t��:€_,�""-�--�--·�7:. x�••� .. IIb�>�_ .-f&X�_�"-�-�:�����-�da RCA Vítor
de todos os IIpos e tamanhos 08 •.

COGa de> Amell"icano S. A.
Meroado de Autom�Ó*ei#l

,�_!U;';":":___ ..... ,..,_I

CURITVBA· PARANA

i$

'-,.. �.
···.ot �

.- .- _.

too
, J;

. .; .. �,

Vla�
Dr. Max Tavares' d'AmaraJ-

- e'___;.

Dr. Julio H. Zadrozn:y

.AQVOGADOS
comunicam aos seus presados clientes "e amigos quo

transferiram .seu escritório para o prédio da'
Matúa Catarinense de Seguros Gerais
à Rua Bom ltetiro, 2 -'-: l' andar

Caminhões de 1/2 até 10 toneladas,
.

. CAMINHONETES
AUTOMOVEI3

. V-eja que lu 8.:0 ..• e depois veja o preço do DE SOTO "Diu
dlúxnüt".-Agente exclusivo
RICARDO DEE:KE

Provlscrlarnenta=á rua Brusque sIn-Slumenau-cx. põstal 119
,

':;_)1l-�_.j€-�-lE�-���-Ji Ó ........�.;,..;,;��.....�-�-:<ti-.-�•.

- Espia, rapaz! Estamos salvos I E 'se não • mirasem,
eslou vendo naquela praia algum.as pequenas •.•

NA cabine de um clipper, no vagão
dormitório ou no beliche de um transa-

. tlântico, há sempre lugar para o novo

e aperfeiçoado aparelho Gillette Tech.
Nunca o esqueça. Complete com êle o

equipamento de petrechos necessários à
sua higiene pessoal Assim, terá sempre
ao seu alcance, longe do lar, o privi
légio d� barbear-se sem se expor ao

risco de infecções. Lembre-se: onde
quer que o senhor esteja, sempre encon

trará as insuperáveis lâminas Gillette

Azul, legítimas, para confôrto e prote
ção do seu rosto. São duráveis, absolu-

.
tamente assépticas e de uso universal.

'1' "

,I .ri i : Fio
Lenhorn Branca da mais aliaI, postura.

'Ovos para incubação' ,

Frangos de 1 a. 4'mêses
Reprodutores de 4 mêses

Oferecem ;,ls seguintes. garantiase v8IltBgeDs: São'
filhos de galos importados do Americano �'Hllnson", com

imdigré paterno de mais de 300 ovos
.

Proprietário 'do aviado.
OEmar> Pahl Rua Amazonas defronte 80 32 H.C.

.

Blumenau-Santa Catárina.

- Eu nõo disse? E wo do outro mundo, meu coro I
Que belo idéia· tivemos, Iroundo nossa Gillotte'

BARBEUNO
SUGERE.

S:ociedade ··Uenificiadora. de
Madeiras Lida.

Telefone 1.248 - Rua 1 ,de' Setembbro

fornecedores de Màdei:ras em Geral
forro P�UJHSta, En�antoneiras de QUalquer I,1specie,

AUnhaulento, etc. �la GARANTIA POSITIVA; Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não fitar sa·
tisfeito, devolva as oito CI' 5cró reembolsado. .-'"

Gill:ette• _. "". -"f'_ _ '_
, •

Anunciei" neste Diario Caixa Postal 1797 :.......; Rio de 'aneIro

(3-150
.. ,;_. _._ - �-

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



. (de Moliére)
Grande criação comica de

PROCOPIO
3 Atos de irres.istiveI éomicl,la.
de. Rica montagem - Luxuoso

guarda-roupa.
c *,*��

"

AMANHÃ ás 20,30 HORAS
Em.recita extraoi"dinaria, PRO�
COPIO Jeyará. ii cena a

. engra

çadissima ,comedia: «0 INGRIVEL DR. BONET».
Uma peca escrita especialmente para Procopio

de Nobl'ega;

'Coo q.·u.encia.·.·s. de uma bomba I I
.

S C I b
.

1"
• Está de volte da vla-'.

Londres,'janeiro, (B.N.. ) e e rou-se um serylço re .1�POSO N .

em Dsptford•.n... os arredores
..d.e .Lol1d.r€js e

-. rn. memoria das .vitrmas I
gemo Csusnltas diarias

1 1 Iidad das 10 ás 12 e das 3 ás
de uma bomba foguete ':V-'2". que caiu naque a oca! aue em

j"d d 61 t r' d � 4 1111.;2.,
..._ 25 d

..

e novembro e 1944 causan ti \
. mar os, e renn o .2.u5������������.....���������������-�-� p d t ii QUt:H'f!l Ielza a tarde

.�

81
pessoas, daaquais 123 grav;mente.· arece t= SI °Lesde

o

maIOr!, não haverá consulta,'

, I II�:a:� ;���B;:.ili�� 80 bomba, não 'o em

.

O" res como
,

Preciso. ,. mo ça ou mo ço

C· Idod.e. S'.O···C"·IA·L" 108m fler�iço ue eserítonc,

U
.

II
. .'

lúom orstrca.

.

. S Aniversarias Emilio Pederneiras, filho do 26��fí;I'illaçu<?g Rua S. Paulo

, . '. . Soro Dr»Ó, Humberto Paranhos 3 V 1

I I
.
Festeja hOJe, sua �ata natali- Pederneiras e Dna ..Sara Kluppel

'a e"r"r
ela o sr. FranClsco V'a.sconcelos Pederneiras

",-�c�-,�--'1Zh ';;;--\$'=�:",>c,�,il'íf<-='I(I

S b
'

h
. Procura-se um rapaz de

..
'. '.

."
O nn o.

. A Cerimónia religiosa teve ,;-
�..

l
......rr ...

� '; _:: "I ..:'"
�

'd' t·".
- Transcorre hoje a data na- 1 C�� d 1 M t Iit

i o fi fi ail._,S Utj no .... COI!.· U 8,'
.

d T talícía da Senhora Santana. Ta- ugar nha �

"Lde ra 'le_ rapo
I ana

_ filDdctl de 13ombc,m,
Washington) 8 (8. E) .� O presír ente' ruman as 10 oras a man E;" � Bus São Paulo 26,

ped_iu ao Congre8s� àpr�vação para o eLuprestimo de varas·Aniversaria.se hoje o jo-
Ao J�vem par, enviamos nos- i .

3 V I

3.700.000.000 de dólares a Inglaterra. Numa mens�gem vem Xavier. Picolli, filho do Sr.
sos efusIvos parabens, � i:$-':W-W'··��1ffi-�-·-�-�-c{l'!:��;=-'""

dirigida ao Senado 8, à Camaca, ,d�clarou ..

o p'reside�. Ricardo Picolli. 1 Achou-se ur..'1 roda de um

te:
..

'IA Inglaterra pre.CLEja deste crédito. Ele vaI. perml- Enlace. Circo Irmãos Queiro;os I C�mi:nhão. Mm !NeU Inlorma-

1 d b teci t d I J.' l' • çaQ. fú,bnei! de Bombons,
tãr-Ihe comnrar do mun o a as ecimen os e generos PORTUGAL PEDERNEIRAS Por mOdVO ue força maior, I' Rl'fl "::":0 Paulo 9<':

.( _... I • i. ...l� l..)1..1. V. ...\t.l ,=\,JIl

alimentícios e matérias primas que são essenctats aVIo. Realizou-se no dia 7. na Ca- O grande e afamado Circo 3 v 1.

da e ao trabalho do povo brítanico, Ao mesmo tempo, i p!tal Paranaen�e. o fe!íz censor- Irmãos Queirolcs lião ee-
�
:f;-�"iNi","�,m;",-a,."'0-.-H--,W,,.;'<'

conservaremos aberto o mercado para os excessos norte-I ClO da Sen�orlta ,Mana Verena treíará hoje e sim, prova" Vende-se ou troca-se um

, ." dinarí te
- t d I Portugal. dileta filha da Exma

velrnente �amanhã com um Caminhonete contra um CB.�
amel'�canos ..que, '.

OI. tnarramen � 8�O e,xpora os. pafa i Senhora Gisela Stock Portugal, _- mínhão Comercial para tra-
o Remo .Unido. Estes

.

são os objetivos lmpo�tantes ao
I com o nosso prezado amigo estrondoso progE'ama. tar na Fi: bríen de Bombom

cré�ito". Adiantou . THI.��m que� o emprestimo resul-
�� ... g. lU Rua São Paulo 26.

taría �uma expau�ão da .�roduçao, .do"emprego e daI Diretores e Empregados da
elevaçao dos padroes de vlua. em palte ,

r 'b· d
'.

G 't' ii A lf d···H· J t�l
. H

'

.• f'ff;"'l •

LOS. CO. ES'
-- a fIca H aI as lU re o Brlng ii hHe I EDa �At

I Fa no .,�ber que pretendem
tem o doloroso dever de comunlcsr o falecimento de seu I 'r�: t' '=I t' l'

.

Lp�
•

. '.

I b d
' ! casar-se: nt UI." J: ro scner e au-

pnrnoroso co� OTador e

a.mlgo; Sdr. S I lIa Strutz. Ele natural deste Es-
IJdlUbdlU ose OS an OS, tado. nétscido aos 2.8 de dezem-

tão _prerimturam,ente desaparecida de seu conv�vio, La!1lfilfailclo I �ro ?: .

1922, lav)?!do�, solt��r�,
o triste aconteCimento, apresentam aos progemtores e Irmãos do dOilllClhado e reslúence em V ê,-

pranteado falecido seus mais sinceros e sentidos peZ:1mes. ha, deste Disti"ito, filho legitimo
Blumenau, 29 de Janeiro de 1946 de Guilherme Frotsc hel" Junior

�� e de sua mulher Ida Frotschcr,

---A--"-g-'-r-a--d-'-e-'-.-c-;-m----n-to I ���� ��!Ural/��e d�:�����o m��
• I, 19!9,domestica,solteira, domid

Adolfo A. H. B ..."nkuhn e filhos, comuníc'im aos -"us I ciliada e residente em Ve1ha.

parentes e pessoas de suas relações, o

'

f�!ecimellt�'"de deste Distrito, filha de Maria

sua esposa
dos Santos.

.

fidtal�l"dft de Berta' D'/3UtlguLn l.!I!&t� S��,�jI!1i1ll!,r �}:!I,?se!ltara� .!im da{;l,i1�el1ti�i;'j
onu ii \j tillllft Hill!! lUlU � ttfª ..�nliR\I I eXIg'H!f, trela lU'np;o 180 c,o Co.

agradecem 3 todos os que enviaram suas expressões de peza- digo civil flúlJ nÓ, 1. 2, e 4.
mes. bem como corOas e flores. SÊ ai;:riJell)iÂ th"el! txmhecml.�iÃto í�@

. Agradec.em tambem ao muilo di�no Pastor desta �om?ni- ôd<iHÕ �li�:rllA] �mIi+eâi?"�c(:lto 1'C§ilã.!,
dada evangehca pelas palavras proferidas em casa. na Igreja e flC'@íJ0 � parg (IS finií\ d<3 Idireit{,1,
110 cemiterío. A todos, mais uma vez os nossos agradecimentos. 0]iji, p_all'l\ O'<1inetar el f;hegai" aI) cr;:"

Blumenau 2vl ífi.1i!Jf1echrlt-'vto de t®d'íl,íi!. lavl;� ®!
--------------------------------------,

rl:'�gent0 p!!ri1 ll�i� &fixaéi:o n:o 1�·
);!tl" da Ck1íst��S1' e �iàbU€}Sl.diZi tl!3.o
lEI impc.:;ni.'i!1l.
Bhlmellfiu, 7 fevereiro de 1946

.;fJk.•...
'

'.'
'j

..............�:
i·:\

")�,,
-

L

. 3 v 1

TEIIRO C
oje ás 20,50 Horás

PI1IICOPI0 fERREIRI
- e -

sellS cOluediantes
aoresenta em 3a' Récita de as

sinaturà a grande peça do Tea
tro Classico francez:

Medico á Pôrça

II

clme tAgrad
Viuva Ema Radtke e famiHa participam a todas pes-

soas o falecimento de sua. filha ELISA RADTKE OIRAR- V�t{}dl1'!)i B�a!t!!l
DI, outrossim, agradecem a todos que enviaram fO!logmmas, G:l:ldnl d(� Iie�sti\'ill C�dI. ,

por Ml110el cartõe�, flores e acompanharam o doloroso transe.
Ao mesmo tempo convidam os parentes e conhecidos pa

ra assistirem a missa, a realizar-se dia 11 do oorrf.! li te. ás 7 ho-
ras, na Igreja Matriz; Blumeo8u. 5-2--945 2vl I
III

. Faço sabm� que pretendem ca�

ROlo'Jloa'PI"a Catar1nSDsil SI! �����q�:��ei��h�t��:le�lee l!i��
li JI. U.

'.

li ral deste Estado, r;ascido aos 30

(Esta peça alcançou mais de 200 representações consecutivas no
. A V I S O i de julho de 19°8, comerciaria,

Rio e São Paulo).'
.

.' I solteiro, domiciliado e residente
, .3 Ato!; formida\l'eis de Dartés e Damél--Mais uma . nota� Acham·se á disposição dos senhores acionistas. 113 séde I nesta cidade. filho de Joã9 CriQ

ve( criação de PROCOP!O. ..
social desta sociedade. á rua lõ de Novembro n· 473, ne5ta cio sostOlllO Pacheco e de d. Clara

**'*' ;, j dade. os documentos a que se refere .0 art· 99, do decreto lei Maria Pach8Co. Ela, natutil 1 des·

Terça,,:feira, em 5a" récUa de assinatura,. a obra prima de 2.627, de 26 de setembro de 1940. te Estado, nascida. aos 12 j 11 nho
'.'

'. Joracy Camargo: MARIA CACHUCHA.
. Blumenau, 5 de fevereÍIo de 1946 de 1q12, professora, solteira, do�

--_.,--'-----' -�.- Heorique Rischbiefer- Direlor' presidente
I micilfada (residente! nést�. cidade,

�-��-"�-�--'i�·_�-o--� o���-,�!ir..A'1ii-�_:"'�-��.'tl--t\ Franz Gestwicki-Diretor-Iécnico filha de Carlos Techentin e do

T T D. Helena, Steffens.

!if··..�··
.••.�Hcg Pl)pul��,v��:J���J!i ',=.:j;'. .Pelo p�������i!"!���! o�rs�!�!�!�cíonislas ps·1 s��:g?"T,;��,en!r .r�ra comparecerem á assembléia geral ordinária, a reaHzar se no If.gl d�a 12 de março p. futuro� ás nove horas. em sua séde social.. 1

d�
-, Del)OBito.l1. disptH1!ção .� �}jG ], á rua 15 de Novembro n' 473, nesta cidade, para deliberarem I �lncdiIDent"' legu!.
@ Deposito PnjJl.uar {) V/0 �f, sobre a seguinte ordem do dia: I E:�i'kS8 Q f;�ra OI! finiil de 'dIreito.
l Clgt§. c� f,i'V�i:;(! �é �g G!�� 4' O�? • l)-LeHura. exame, discussão e aprovação do Balanço GE� I B,. f)�ti constar. e chegEw fi(: ced

, Idem ld;;;!..T". gr.. �i;: 5 l,g g',g 'A.' ral, cpnfa d�� L�cros e Perdas, relatorio da Diretoria e oarecer do 'l:lilGClllJ'�oN:! dê todos; lavl"o o }Jl'e.d

i !liam [""pro 1"0 ri:; a \l DI' ,I, Conselho FI�cal, '.,
lJ!Z'<lt0 �:lh:a �c?1'J efh:ado !1{i !ogalJ

� r/Ctt, p",�zo t?1;; r.>0�.ê�:ff ! 'IW} 0,°
..�i.. 2)-Elelção do C�mse'ho flsc�1 e seus suplentes; d� oost�llJ.'� G p�blkadú pela h:!;í:e,

� ..., ro1��'''''
._

f�a"" �.'l la>'
. <; ní� �d, 3}-Assuntos dBe1 mteresse socla;. . I'

ol'en1Js. i

T �__u;.. �� ...... "'ü. .' li.! \,I,V �.. .

umenau, 5 de �everelro de \9'*6. íHumem.m 7 fevereio de 1945
�

.
.. �.....

.

'.

.

.'
'..

'. ". .'.
� '1 Henrique Rischbieter-Diretor-presidente 3v._I' V:iciorirKl

�i.''''�'�''''���-�P1�-�����o§.-�""",.....:ti-�-$lf'''''� � Franz Geshvicki-Ditl2tor-técnico ,Dfidaí tlü C�v�I. 1

..;.._ ;

)K*�*.
,_<.

.",

Segunda·feira! 4a' Récifa de assinatura com a grande peça
do Teatro Argentino:

.

.

Serão Homens Amanhã

Exijam o sabão

ESPEJCIÁI�I
elA. WfTZft INDUSTRIAL ,OINVILLf

pois conserva B· desinfaba a sua roupa

Andreza Campos da Luz
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