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.o.. Supreç'rf1O Soviet plena'mente' assegu rado seu di reito pol itico
.

;, Moscou, 9 (S.E.) - Níkol;ú Kolchítsky lembrou, cm. en- Sovíetica e 55 em Moscou. Va� preço.. [tras!'em
a funcionar, nos domin

'olchitsky. chefe administrativo travista. que Q clero russo esta, rias
..

escolas eclesiastícas tem Kolchitsky' confirmou a noti- gos e nos demais feriados a

".'
Q' Patriarcado. de Moscou e 'ira privado de direitos politicas sido aberta em Leningrado e da anterior da Associated Press ig�eja. Em vista da escassez' de

!leão da Catedrali de Bogoya- pelasleísantigasmas a,nova Cons Moscou, para treinar novos ele- de que os sinos voltaram a to- sinos, terão de ser fundidos no-
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ou esses mentos para a igreja. O Patri� car a União Sovietíca. Salien- vos sinos.

russa votara nas próximas elei- direitos, Não há, entretanto, fun- arcacado russo tem á sua dis tando que os sinos estão em si- O deão de Bogoyaveri.sky acres

ções do dia 10:. danarias da. igreja escolhidos posição 89 mosteiros, na metade lendo há 15

.

anos, Kolchitsky

I
centou que a

ress.urrei"ãO
da

"Todo o clero, desde o Pa- como candidatos ao Supremo dos quais treinará monjes, igre- declarou que o governo dera igreja tem a inteira simpatia. e

tríarca até os diaconos, votará e Soviet.' jas e outros. edifícios estão sen- inteira perrni�são para que em- cooperação do governo.
exercerá os seus direítos' alei- O deão de Bogoyavlensky do construidos nas arcas rurais

torais de cidadãos nas pcsxlmae revelou que ha 22,000 igrejas eo governo está fornecendo
eleições". funcionando em toda a União material de construção a baixo OI'

d
ru
s?

Isto só acontece em Blumenau. terra da gente pacata e pa.
triota, gente que compreende a cooperação particular com os

poderes publicas. Se dissessem lá fóra que a rua Marechal Flo
riano Peixoto nossa bela rua residencial, e parte da rua Bom

Retiro são macadamizadas e conservadas pelos operarias de uma

companhia particular, a Cia. Textil Heríng, ninguem certamente

acreditaria. No minimo nos chamariam de "otarios" pois já paga�
mos em impostos os recursos financeiros para a conservação
dessas mesmas vias publicas.

Nós daqui, porem, acreditaremos tristemente nesta informa

ção, ainda mais que já é do domínio publico (Será exato?) que a

Cia. Wollfrarn, emprezar.a dos ónibus da Velha, conserva a rua.

João Pessôa para economizar as mólas e o material dos seus veí.

culos,
Como "mentira carioca" estas notas são realmente interes

santes. Mas como verdade nuas e cruas elas depõem acabrunha

dorarnente contra as administrações municipais deste Blumenau

rico e poderoso.
De tal modo as ruas se encontram esburacadas, com capim

e matagal marginal a prejudicar o transito dos pedestres, que
não ha cidadão que por elas transitando não faça, razoavelmente,
um mau juizo dos encarregados de sua conserva e Ilmpeza,

Será falta de material, de operarias, de dinheiro ou de ini

ciativa? Não importa muito a razão desse descalabro, pois as

difículaddes que têm ser vencidas rapidamente. Se a Prefeitura não

tem recursos normais porque não solicita medidas de emergencía
para solucionar a verdadeira calamidade publica?

eLU�iinMD • Domingo 10 dê Fevereiro da . Hi�S - Dr. �c!:lmes Balsini. Diretor ReBponsave] - Ano XXII· N. 103

Todos já nos habituamos a ouvir os belos programas irra
diados pela P. R. C. 4. prefixo da nossa estação radio-transmis
sora. Bem organizados, com Ma: direção t!,-cnica e artística, ela
constitue uma realização que muito orgulha o espírito de inicia-
tiva da nossa. gente; -.

Reina, no entanto, um certo mistério quanto' á situação le-
. gal da nossa transmissora. Primitivamente era uma sociedade parti
cular, constituída por acionistas locais. que contribuíram com re

cursos os financeiros necessários á instalação material da estação
sob a direção tecnica e abnegada deJoãoMedeiros Jr. Depois, no esta
do de guerra, quando tudo aqui ficou acanhado e caluniado, constou
que o governo do Estado, quando Nereu Ramos .era Interventor,
cedeu á P. R. C. 4 a quantia de 50 mil cruzeiros afim de refor
çar sua. intensldads-, mas exigindo em troca certos privilegias e

certos compromissos, Ultimamente f....leu-se que a doação não se

efetuara e que a P.R.C .4 desvencilhou-se sosinha de suas difi
culdades sem quebra moral ria sua situação e sem vender-se por
trinta dinheiros a uma politica manifestamente contraria a BIn
rnenau, como o provou a manifestação esmagadora do ultimo
pleito eleitoral.

Finalmente, em face dessa obscúridadé, pois nunca mais ou

viu-se falar em reuniões da sociedade, em prestação de contas,
em eleição da diretoria, etc. assiste com muita razão dos acionis� .

tas

pe.rguntarem se. ai�l�a, é
.. d.e.les o que na�ceu e. ,desenvol.v.e.uicom os seus recursos llllClalS ou se suá. sociedade já mudou de _�.,....__�

_

proprietaríos .

..

I. Cremos que já. chegou a hora, agora que no Brasil está
voltando. á normalidade, de um esclarecimento publico por parte

.

dos que estão dirigindo a P.R.C. 4. isto sem nenhum motivo de

queixa contra uma direção que todas reconhecem como- brilhante
e cheia de sacríficíos.

u I
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Cap. Euclide$ mie Castro
Faleceu na madrugada de ontem, no Hospital .Sta, Isabel,

o SI11'. Cap. Euclides de Castro.
.

.

A noticia do triste
..

desenlace repercutiu dolorosamente em

nossa cidade, principalmente na imprensa local, do qual o extincto

era. destacada figura.
.

A vida do Ca;p. Euclides de Castro constitue Uma verdadei

r� ep�péia. D�.sde ':' infancia.até a senilidade destacou-se pelo seu
f

.

. dmamlsm.o e

...pelo. f.lel .. c.. u.m.Prlmento...
de seus d

..
evare.

s
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C
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..

o oficial I'da Força Publica seu nome tornou-se benquisto e popular, che-

gando a ocupar cargos da maior relevancia. Apos sua reforma f

mere,cida., d

..

e�icou-se, a.o.•. jprna.lism.o, fazendo adm. irar.se pelo co-lnheclmento. pleno e lmedl!fto de todos os· fatos. Suas reportagens,
embora simples. despm:'tavárq. sempre interesse.

A morte, que já o ameaçara va.rias vêses, foi ontem iuexo
rave1. J:..evou para o

.

alem utÍl a:mígo nosso e da cidade.
.

Seu enterro realizon-se Olltem·· .áS 17 horas com grande
acompanhámemto, que. tradU2:iu o pezar !le todos os blumenanense.

A' sua Jamilia apresentamos nossas sentidas' condolencias
e os votos de r,tossó pro.fundo pezar.

alemães para os tra
balhos de reconstru..

çãQ na Ing�atefra
Londres, 9 (S.E.) O

..Daily Mail" informa que
o primeiro contingente dos
34 mil prisioneiros de guer
ra alemães, chegará á lu ..

glaterra no próximo mêz

procedente do
.

Canadá, pa
DU.RIO Ira auxiliar a reconstrução

Interventor
Udo Deecke
Repercutiu com satisfa

ção no seio da família blu
menauense a nomeação do

engenheiro Udo Deecke
para a Interventoría do

. nosso Estado. Muito co

nhecido em nossa região,
pelos. seus grande méritos
técnicos e pelos seus dotes.
morais e de espirita, o Dr.
Udo .Deecke encontrará no

Vale do Itajaí um ambi
ente de cooperação amiga
vel e pátriotíca para a so

lução dos grandes proble
mas que o Estado tem que
enfrentar nesse difícil pe
riodo de após guerra e de
redemocratízação,
Ao ilustre conterraneo,

no momento em que assu
me a direção do Estado,
queremos manifestar as

felicitações e os votos de
um' feliz e prospero go
vemo,

PRISIONEIROS
ínglê
pela

das cidades e vilas

sas bombardeadas
.•Luftwaffe".

O Ministério do 'I'raba
lho confirmou a noticia de

que os prisioneiros alemães

chegariam dentro em breve
mas nada informou sobre

espécie de trabalho em que
se ocuparão.

"��-:;w...9;�V�i_��·i�;�lf.':-_!;':"·C�.:�,: .. "

Primeiro aniversário
da tODlada da Mente

Castelo
Rio, 9 (S,E.) - Será COM

memorado condignamente
a 21 do corrente, com vá

rias solenidades, o primei.
1'0 aniversario da tomada

de Monte Castelo. Para is
BD vai ser constituída uma

comissão de oficias do Exer
cito, que será presidia pelo
Coronel Aguinaldo Caiado
de Caãtro. Comandante do

Regimento SampaIo. uni

dade que tomou parte ati
va na luta e a qual ficará
afei ta a organização das
do programa solenidades.

icas--
Ciae Salgema Sida Cáustica

e Indústrias Qui

Pape

Estando de passagem por esta cldade o Diretor
dá Filial de São Paulo, Snr. Moacyr Oosling Assumpção
atím de providenciar a nomeação de dístrlb.ndores

comerciais, para o lançamento no proximo mez do

''Salgema in-natura" e logo apos, Sófia Caustica, Cloro

Hldrogenío e Acido C!ol'idico, comunicamos que o

referido Sr. tem, grande Interesse em entrar em

contato com os Srs' acionistas para preslar·lhes
todos os esclarecimentos que desejarem sobre a !ii

mação atual da Campanhia.
.. Na impossibilidade de visita-los pela premencia

de tempo e devido ao elevado numero, convida-os 8.

ums visita ao Hotel Elite onde se a(}ha hospedade, o

qúe será motivo de grande prazer. Permanecerá nes

ta cidade até o dia 10 do corrente.
.

O Inspetor João Pereira Bueno, que acompanha
o referido Diretor. está habilitado li proceder a troca Está de volta da via-

das cautelas prüvisorii=l8 integralisadas pelos certUica- gemo Consultas diarias
dos deUnitivos de ações, para o que está a dispo- das 10 ás 12 e das 3 Ae

sjção dos Sra. Acionistas das 14 as 17 horas no Hotel' 4 lj2.
Elite até o di a 10 do corrente, ,1 :..__ Q_U_8_rt_íl_._f_e_ir_B._8__t8_f_d_8_1não haverá consulta.

"[ '.:mA""
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�--'----'- :lIemuneraçãl de e pregados· convocados para o serviço militar

Dr. H.

',o ",

. vocado, recebendo das Forças Armadas. apenas a

RIO, 9 ·(S.E,) Em despacho ,proferido na consul- etapa, Esse. parecer esclarece ainda que a legislação
ta feita pela Confederação .Naci6nal da Industria so� sohre o assunto, embora promulgada no período de

bre a remunerãção devida. 'pelos empregadores aos· guerra, não limitou, contudo. a sua vigenéia a essa

seus empregados convocaqqs ,pará: -prestação do servi- .

emergencia, vigorando, ao contrário, sem qualquer
ço militár. o Ministro. do Ti�balho aprovou parecer limitação � de tempo ou . circunstancia. Frisa. tambem,
do ConsultorJuridico esclarecendo. que, por determi.. . que ànteriormente a esse periodo jà havia o decreto

nação legal. d�ve todo cidadão brasileIro; . quando lei n. i.I 87 dispondo sobre o assunto.

convocado,· perceber 50].· do .'Ii"encimerito ordenado ConCluindo o seu. parecer, o Consultor Juridico
QU salário,.durante. o'. tempo .e,m que perm1nece'r con- acentua que iii reCU.5a da firma não encontra apoio e

em caso de persistir nessa atitude. caberá ao Coman
dante da unidade proceder na forma do pad.grafo I.

o do artigo 6, o da lei que assim determína em sua

redação dada pelo decreto"lei n. 5,612, de 24 de

Junho de 1943. acrescentando que não prevalece a.

sugestão da Confederação Nacional de Industria de

que a matéria deve ser detinitiv'amente regulada por
que a questão já se acha regulada de forma explicita
em texto de lei.

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



H O J E', se�s�(;;ional pelej�' ent�ê' AfoflSO Pena,
GJ'emio Esportivo Olimpico, na Alameda Rio
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Relnjoaria .

CatarinenS8 SI! IBaila
A v I S o I v. S que naturalmente é so-

I Acham-se á disposição dos senhores acionistas. na séde do do C. NAUTICO AMERI
r social desta sociedade, á rua 15- de Novembro n' 473, ne-ta ci- CA ou da S. M. CARLOS GO

I dade, os documentos a que se. refere o art. 99, do decreto lei MES deverá animar seus Arni-

12.6271 de 26 de setembro de 1940. • I gos, também sócios, para o

Blurnenau, 5 de íevereír o de 1946 I
BAILE a realiza-r-se na noite de

I Henrique Rischbieter-Diretor presidente 23 do corrente no Clube Nau-

I Franz Gestwicki .- Diretor-técnico I' tíco América.
V. S. não esqueceu ainda as

Issembléia Geral UrdilBária noites alegres que passamos nos'

Pelo .presente ficam c?pvocados ��,;�nhores acionistas pa·1 ulHmo:_ baile: de c:sa�os? Pot"
ra comparecerem a assembleia geral orcmana, a realizar se no í par a este estamos ed�lci;mG?
dla 12 dê março p. futuro; ás nove horas, em sua séde social, I lodo �sforço que nos � POS�!'
á rua 15 de Novembro n' 473, nesta cidade, para deliberarem 1 vel, afim .de am��do muito m�l�,
sobre a seguinte ordem do dia: Caso ainda nao tenha recent-

I 1)-- Leitura, exame. discussão e aprovação do Balanço Ge- do �on.:vite poderá, procurar ti

ral, conta de Lucros e Perdas, relatorlo da Diretoria e parecer do. conussao, que :�ta o maxuno

I Conselho Fiscal;
.

I pta.zer em aten(]e-I�.
2)-Eleição do C�mselho fiscal e. seus suplentes; I ,1-iS mesas !?�derao .ser �es�r-
3)-Assuntos de interesse social. v"d� �esde ja com �. cZe�.aaor

, Blumenau,.5 de fevereiro de 194õ. ldo Clube. A CO,v1bSAO
.

Henrique Rischbieter-e-Diretor-presidente I !lIo-.-,<Oi-�-;j}--0-<i}'_�.-.

�--:_ 8 • ./:!"z.�,,:t��_�!:!'!ot��ic�_,,3� '_procura-se I

Quando a 'saúde periga, devemo s lançar mão
do que há de melhor para salvá-la.
Na formula do eminente clentísta' inglês, Dr. Fred.

ASSEMBLE'IA OERAL ORDINARIA William Romano, se encontram cinco preciosos sais

Primeira Convocação destinados a um uníco fim: O combate á SUm5 e Achou-se um roda de Um

ás enfermidades. oriundas de um sangue (reurnatis- . Caminhão com pneu informa'
São convidados os associados desta Sociedade a se reuni- mo, feridas, moléstias da pele tumores musculares e

I�
I ção. f�brjca de Bombom�,

rem em assembléia geral ordinaria, na séde social, á rua Bom ósseos, supuração dos ouvidos, etc) l Rua São Paulo 26.
Retiro n' 21)' .andar,

.

nesta cidade, 110. dia.:iS. de março do cor- A classe médica de todo pais aconselha o I 3 v 2

����eOi�1��
c:

j.·•••::.t.I.:.:..ã.....:.....
o

... :.a.:p' ::vim.ac.::....
·

.. :.:. !i::.:.ra:.ro:.70 BdO.ab.r.edl'�e:or;ae,gbU.'ajn.Iaten.'� I � � lr�� '-1• fj,' liI. i Vendesse.ço geraLe parecer do Conselho Fiscal, referentes ao
. exercicio financeiro de 1945; \�=--.--

2'--eieição dos membros .eretívos e suplentes do Oonse- �, I Vende-se cu troca-se 11m

lho Fiscal, pata o exercício de 1946;

I
.

I Camíuhonete contra um os-
3'-assuntos díversos de interesse social. valioso auxiliar no tratamento do sengue, por se

!
mínhão

comerCia.'
1 para tra-

NP.TA.. :-Encontram-se.'
á disposição dO.S se

..n.h.ore.s a-sSOCiad.o.s,na .

tratar de um remédio de toda confiança, unico de-
.
tar na Fabrica de Bombom

sede da
.

sociedade, á rua Bom Retiro n' 2. I' andar, os doeu- purativo que obteve a Classificação privilegiada de

II; Rua São Paulo 26.
3 v 2mentes a que se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627, de "Preparado Cientifico", :26 de setembro de 1940. _

I
Comece hoje mesmo um tratamento. com este

. I -----

," -.
.

Blumen.·.au,.6d.efe.ve.reiro de 1945. '.

.

preparado cujo custo corresponde a seu Justo valor. .1: I Vmd.t-Se, uma casa sito a
Os Diretores . I 58 EC Alameda RIO Branco. Um ter-

Adolfo Bchmalz - Adolfo \VoIlstein 2vl

j'
�� Im eM A a 'liii!iiiiii@dij§i""il!!fwl!itii!íiif·reno.RuaParaíba.Umsitiono

1f-��-li!-�-�"'-.<ll!,,,,,,,·a-'��<!; v �'-j;).-,�jI).-�._+-.f,'A;-.&S" �-.Ç
1 (ii município de Carnboriú. Um

Empresa industrial Garcia S.. D� Colegln Santo Antonio ::[���.o com serraria em L�;f
A V I S O (sob inspeção federal permanente - decreto 2.62GJ I Vende-se 2 vaca;e uma ara,

Levo ao conhecimento dos senhores acionistas da Empre- Cursos: de Admissão-ginasíal-colegial-comercial.
.

IOha com pneus. Tratar Rua Mi-
53 Industrial Garcia S. A., que se acham á sua disposição no . 96 7 "d f O

.

5 I 1
�

• .e Ó» •

á R A. �, • , Exames de Admissão: ... ,2 e 2::; e evereiro. Requeri- nas er:us, .t 8v
es ...�to

..

rro sito

_.
u�

..

_

..�.,.t;n"".�?�;8 S/I1,. os documentos e�.xlg!dOS mento.s para estes exames até 24 de feve. eira. Documentos exi-j �;'';�'''''JÍl-j�,'=�l'-'''i!'·'-'["'.-'!l2--�\t�,,,.UI::;''-"-'P
no ,art. 99. do decre,o kl 11 20_7, de 26-:-9-19�(). letras �. B gidos, certidão de idade, atestado de sanidade, atestado de va-
e C, referentes 80 balanço geral da refenda SOCiedade anomma, dua recenle.

'�'c�-'

'-den�errado a 31 de d.ez.em... bro.. . ....... :.'. 1···.· .' Curc:o Rapido de Preparação aos Exames de Admissãçl: J51... U�U.C.'.'.. a
. Blumenau, 9 de feyereuo ge 1946 de fevereiro. _'

�h
l�, -, �, .

II.
EmpTesa IlldustnaJ. GarCIa S" A, Inscrições até 14 de fevereiro, '1 õ.., �\ � ,,;;v.,) � l1lJ

.

__.'
'

...... E�WI����OUS!O HAU�--:-D�_:fc:r.reSi�ente._ Bvl Curso Medio (para Quem já fez o 4' ano primaria): J' de ASma lJ'ISSOIVlu()lt � _� � �, �-",",,!M� � o $. .., ,'ft; � .§: !f."...� § .. 11 março� '. ,

r
.

cim nto
.

Cur�os Gin!�i�l,ri��e�ti;lf�c������r:leir��icio:15demarço'1' RODidomenfe'j·.·Ad]f A H R !. l f:lh
.'.

" Requenmentos de matrrcula enlre 1 ,e 10 de março, iJ
..
0..0 ." 1 • .uen Hll1l1 e

.

J os, comUnicam aos seus ·"Ob -" . O C C.
.

I (T'
,

d C b'J'd I :Js ataques desesperadores" violentos da

parentes e pessoas de suas relações o falecimento dei ' ,se:vaço�s: urso omercl� ecmco e ,onta I I a:
.. as?,,, e b!,(Hlljui�e enver.HJuum o ?rganiSll!",

.

....
,
.... de) ofiCializado, e noturno, O requerlmenfo de matrIcula deve I Il!J!lum fi energlU, Uffl!lllUm a mude e ue·

SUa esposa
, ê-__,"- '.. .. f .�.

-

- 4.......! blhturn ? eOl'açao .. �m ,'3, minutos, Menclaco,

'D·i·
...

,. "11"1 B" l�" p",," I i! f ··,·S· h' k
vIr mstru:oo com certldcado de aprovaçao em a serle gmaslal.! no-.-a fOl'mula mediCa, começa a circular

:'
_

� �Iã 0_ ,ft �it aia
- �� fmlll�Jln "� �.- ,:- � '11n a:

__

, O t'f'�, d d l'·t
.

Ih t d V
�

b _. t- i no sv..ngue! dominando rapidamente os ata....
ti' Gil � (j lj!.l.... "",ll!liI ljí�!Hil!!l 11111:11 li !III' 'H'!!lli 5.. er 1 h.:a OS e norma IS as e seme an es e em ser su me.1 . queS. Desde o primeiro <1;'1 começa 1, de,,,-

ag·.r.ade..

c
..
e.m

..

a todo.s os que env. iaram .suas expressões de pe.z.a- dos
..

ao parecer da Divisão do Ensino Oomercial do Ministerio I pu".ecel' a diliculdllú� em respil'flI' e "oH"
,

,

.

"

.

ti �uno re!.Jllri�dor. 1.'uclu o que se faz I1C-

mes.. hem como corOas e flores.
.

da Educação. .
I cessllrio, é tornaI' 2 pllBtilllUS de Mentimo

A.gra�ecem tambrc;m ao muilo digno Pastor desta comutli- Os maiores de 18 anos devem apresentar, no ato de ma-I �; ;�s!:::�õe;u eb;��':;u�te�°ll_lll��lJ'�enle ��i�
dadê ,evangeHca pelas palavrasproferidas em casa, na igreja e Ui.CUIa em. qUalqUer. curso, o at.estado de quitação com o ser-II d�.,�id� ';:�.ti��'s.qtM.e�d,;.�.·�!" t:!� °i�l'� r���"i�
no cemit.erio, A todos, mai� uma vez os nossos agradecimentos. viço mililar. .

êxito que se oferece COlll II gamntia !le

BlumellaU 2v2 Outras infmmações: na secretaria do Colegio. em dias úteis ii�rU!��llfua1!�en��,:;���{�a';�Vi�\'rJo eso}���eJ�i�
d·

.

8 � 10 d 13 30' 17 1..' .

. da asma ew ]lOUCOS !lias, Peça Mendo,,, •
......_;...";,,,_......_--.._....__--"_"*"...._................................... �___ .

as as e as I as uora!!. hoje !il<l811i!l. em qualquer farmácia, A,nossa

O
· · _' garantia ê a BUli. =iol' pl'Otl)ção, ,\�\�

n�as'.·.to. ...... I.�pn Os alunos que concluiram com aprovação o Curso de Ins· �tieliã IG! eo A�(J!:u�:'lff
� U [j U,, II trução Premilitar estão chamados a assinar os certificados que

conseguiram em novembro. 3v2 Igora lambem ai Cr.$ 18,00

'fDlltlCIRlOS :C
ás 20,30'
PIUJCOPlfl.·.fERREIRI···

- e -

seus comediantes

Em rêdta'exil:aordinaria. PRO
COPIO levará á cena a engra
çadissima' comedia: «O INCB.I·
VEL DI;V BONET».

Uma peca escrita especial
mente para Procepiô por

M':1I1oel de-Nótm�ga.

Segunda-feira;' 4a' RécUa
.

de
assinatur�"cQm

.

a gr.:li}de peça
do Teatro A.rgentinc:

Serão
Homens Amanhã

(Esta peça alcançou mais de.200 representações consecutivas no

Rio e São Paulo).
.

.

.

3 AtosIormidaveis. de Dartés e Damél--Mais uma nota
vel criação de PROCOPIO.

-**:* ,j

Terça-feira, em 5a' récita de assinatura, a obra prima de
joracy Camargo; MARIA OACHUCHA,

***
de Procópio com a maior peça de Io-

lhe Pagae (Quem não viu

por Procoplo não

4a' feira, Despedida
racy Oamargo: Deus
viu a maior peça do Teatro Brasileiro,

Mütua Gatarinonsa de 8sguros Gerais
Sa.nla Catarina

.-

de .Jolnvtle
Branco�

e

dos Gasados
.�:-',_',!.

) ...•.�
'

.

�,
.

I'

{"t

Procura-se 1 a 2 garçons
perfeitos [J o serviço para
Hotel e Bar.

HOTEL BOA VISTA

Procura-se um rs paz de
15 a 16 anOI1 de boa conduta.

I fabrica de Bombom.
Rua São Paulo 26,

•

NA-O E NOÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTICaS

.

orrmero a saude
Precisa-se moça ou moço

para serviço de escrito rio,

I
com pratica.
Intormações Rua S. Paulo

1269,

Em lugar

3 v 2
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(�m $�(8 qrjJHJilid�de c�mprovada em

á!t,thJ@� i)i!"�V�51 O� p�'\®'UJ� P6R.�!lU, filbricados no

voltam �o melr��do naéional
Irasl',

."
,.

É uma tarefa quase "sêbre-humana", para um pneu, suportar as dura:;

contingências dos serviços de guerra: veículos militares não rodam apenas

sébre estradas rmviinentadas, mas têm. geralmente, que as abrir em qual..

quer terreno. Íngremes declives, lama escorregadia, ou cascalho cortante.

a:" inclemências do tempo e 08 obstáculos de têda sorte - nada deve atrasar

ou deter os suprimentos de materiais ou a condução de tropas. Nesse tra-

balho épico e vital dos transpertes participaram também os pneus Pirelli.

',' ,

Cabos pUTa energia efétrkr.il

rir Pirelli, p!tTG a1J.tomiÍ!:el.,
ôniOtlS e caminllões do Brasi!!

E a tudo resistiu êsse pneu naeíoaal l Pcrisso, Pirelli S. Ao. que destinou

às Nações Unidas 70 % da sua produção. pode, agora, proclamar haver CO�

operado na vitória, e ver cabalmente comprovada a superior qualidade dos

pneus Pirem. Com a paz, os automobilistas do Brasil poderão beneficiar-

SQ das vantagens dessa qualidade, até hã pouco a serviço da causa aliada.

Assim, poderá V. S., novamente, calçar o seu carro com pneus e câmaras de ar

Pirem,que lhe garantirãomaior quilometragem, com mais eenfêrto e seguránça!

A marca PirelU é também traãicional em cabos
e fios para energia elétrica, fabricados no Brasil.
FireIli S. A. prestou nesse setor, durante a guer
ra, sua valiosa contribuição, incrementando a

produção dêsse material indispensãvel às
crescentes necessidades das companhias de ser
viços públicos e instalações elétricas em geral.

........

.�
.._� .

P.

COMPANHIA INDUSTRiAL BRASILEIRA SÃO PAULO

",'"
-c-:

i:

Andreza Campos da Luz
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A' �
. :no tratamento da

te m B' e Era ""

. ca aras fI!e 3r em apenas
.

sífilis" formidavel �slre�a �ii[�le
d ')!';:;. r,� eAs. 'es'

.

O!--���-:.o!-:;!'-4I\1_""�"""" p o� lUa a �",., ifi'�·"'.
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nunca, J��t�LoS, municipíos [não existe um �utomovel

I
Rllm grande ieatr� I 'llW:������Hm ��1���

da fron�.�i�t� ...
t

é este .olsequer' te�' .recebido n�sse! Oonté:t::rl.. Blumenau que estima e II' ����.w� � ��,,; �H�����)
t't I

.

1"
.... ..'

d' 1 I t d d 60 d admira a arte em suas di-
I U O ue Uma noticta

.

ivu -, cur o peno o e tas.t OITO ELEMEliT S T ferentes modalidades. está �M�§ �;�
srada nf}l_o "Diar io de NoU·j nada menos_ de 30 pneus.

[} ONICOS: �;J�w ���i�
� r:

. . � de parabéns com a tempo-
cía divulgada pelo "Diario l Varioa caminhões foram ARSENIATO, VANADATO, rada de Procópio Ferreira. i LONDRES. janeiro, (R.N.S.),
de Noticia" desta capital,! apreendidos pelas autorida- FÓSFORO. CAteto ETC. Nada mais dificil no inte- Um perú, que interessante per-

...... :,�;�i��l:�:�d�a �f���i��l�:� ;:::.: ���us q;:::o a c�:o:��ii�� Tônico do Cérebro I r���::.�p;��::����bO,�; I ;:���;:::.����;���:!E���f,;i;
U�:::j0t·t '.

nadas .cozn o contraban- mas numerosns outros con- Tônico dos Músculos mos agora no nosso ma- ,,ou desaparecesse misteriosarnen-
:.:,c,Cj. o de Plfü'll:B para a .Argen- seguiram burlar a vigilan- gestoso Carlos Gomes. Ite, o tenente amarrou-o ao seu

tina.
. ....•...... '. .

eía doãsco. �:g������A�ê=E:.rM�e:;

I
O edifício do teatro, coo- ! tanque - ao cano de um dos

A reportagem publicada ,. '. .' . •
'.

que criC!l?' MQgros, Criem- siderado pela sua magui- ! cantões,
.

I
.

I�
't b t n .. b

- I Veio um aviso de uue era

Pel� referí�?.•·'.J·o.·�.l1<,.I.··· revela '<,' �nll!-��i!�ólàiIiU!'
..
,' li ça:Stroa:n·'!'fi�clC!1.CçO:C!_9o· ;_'6Cs"';.ledroão a· uue como uma a erraçao I

.

.

,.,' ... ;__.
.

".
,

aU'-l';""'U'II'CI'vil!
.'

... '" 4'" em Blumenau", se cornple- i esnerado um contraataqne dos
amua que t)ao BOI]�-, Sa_?-

','
Irligo§ Elétricos �. �. orgarusmo com o I> ta com artistas magnos do I alemães e os tripulantes

-

do tan-

to ��gelo e Soledade e�"tao . ,'.
.

.'. I S A" t� G U E N
r ii

I
cenário nacioual.As sessões ! que receberam ordens de alçar

Ild'oa. Iiderança de co

..

ntraban-

".
IDstala

.•
drn8

de.DIIRmmllll!'lURi�.

j liJ...
!

...j'....
Lü l� por isso, deslumbraram fi. i os canhões e visar o objetivo.

'. UgUtillllliiiij!l'HIl �� liD \\\;a todos. I pouco .iepois travou-se o com"

E doi .Fcne 11-77
"

-

Incornsaravel na sua ar- I bale.iA uma CErta altura, o "chau-
.

'

m 01,8 _. mêó,e,S .ape,nas �- ..c�>='::"":"_" ',.'.
ri; Lic, D. N.S. P. N' 19�, de 1921 'f ., �

, .

-

--�-�." te, com uma equipe treina- i reur". ne tanque estava intriga-
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� ,
• " momentos de intensa satis- 1 ta, saltcu (1 tenente do t,ulque e

crua no valor de quase ,�.

- lU ! , fação que ficarão gravados : encontrou o perú vivo mi:s com-

- na vida artística da cidade. ! plet;J,,:,ellt0 depenado. E
..�xcn-

4:.000.000 de cruzeiros, com I -=ai iii �"""",,,",",' M ..,........, � Sé'. duu:' que 2qudes mdItares

destin-o ás cidades bl'2.silei- I Ultimas Novidades-Vestidos, B!L.�as, O Banco do BrasU i nào esperarãr_l1 1112:is tempo para

ras da fronteirf.l,� mas que

I
'

gllLi!U'IRIIII !I 30ill ���,_,,� !!p�a" ',1 comer
o

.per.lI.evidentemente foram cõn7 Píjamas. Combinações, etc ",,11\li9lnlí U tll18&J liP� ,8 i!I;:�!l!l
�,� .

trabandeados para a Ai'gén� Roupas para crianças em geral 18 apenas G mnhi�s! w \j o tiC!as
tina.

.

d fIl" R· �

o 81:!candalo chegou ao ..-�'-�-·4i·-lf-��-J5�,�--,,�-� � �-�o&--��_�_....�_�_�...,.� I e tl8ruzeeros i1eS Ui rn I aas
I DECLARAÇ()ES DO SR. I A indmiria inglesa de ali-

Sacerdotes Católicos PIRES DO RIO I
tümovd6 eslá ,sendo revolu ..

ao lado dos grevistas RIO (S,E) -_ A fim de pa. � �hOaD�iu(le ��1'fi��:an�v�'rr�nv��:
fie I R"

lestrar com os jornalista creden"l tema d9 transmí"são que ltm ..

iilOr e"HmerlC8nOS ciados no Ministerio da FaZenda! clona s!ml.llt"KH:'sm�:!He com

O RdP d J h
o Sr, Pires do Rio convocou·os a engrenagem de mudilDçlH�

I
evereú o a re o n para uma reunião na tarde de i em mercn"..

P. Monagham, na dupla ontem. Durante a palest::-a o

ti-I' , 1
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g!eJa e nn a 01' a Asso- as seguu pa. '. ! i3rl.>ta"'na iU'er",,,."Qflt"s eX08-
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- �

'd' d� li em Que 8E>1 chuvüs acusem a
,

t '1" nada representavam Jante .. o �. - ,

gl'SVIS as, pal'a lmpec Ir que . de movimento Chogou-! sua pPB!çaO ao serem reBe-
O 'Ih fi" b' f' 'i

'

b
. I O h

-

t 'f d
seu grau - .. -� j ,., f ' l 1I0or! "

me! OI" íme. logra ECO feIo ate .' Ole, mel ar traba- o mOVlmen o bf'Ja ura o. se eotão a este dilema: fechar "iuBE; hrs oncw.;-; (,0 ;(uulH' ,

lho arUsâícQ até hoje apresentado! A peficula que é um hino MuitOE ch;l'icos norte-ame- as portas do Banco ou autorizar no pela ultima das soluções,
. Ade IGUvCOr aos cNien!}stas de todo o rnu,ndü! fÍcanos ]a o compreende� novas emissões. Optou o Gover- pois, dado seu caráter transitorio

'.
.

'.
campo ompl .. ,acIOnai e Jonmr americano I' . , ' j'

, Platéa, 3;oo'-u2 emir. 2,oo-Bakão 2,oo-�li2 e mil. t,50 l'�m., Quanto li orgalllzação citou o Padre Monagham ��!-::Je��r:lil1�L��rntralja em con, lçôes

A'noi!e: Piatéa numerada Cr. $ 4,00 (á vend3,\ smdIcal dos trabalhadores, 1 �
-- ,. os problemas da

as seguintes pa avras ao deflação".
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Rua 15 de: Nove,mb .. 588 .,. Fone, 1201 ... Blumenau devem estar organizadas el �
.

E. ,:L·····.··�· i
. Nr r:! f: R· & C I A dirigidas de tal forma que I

. Il._ i � !k"" I I possam oferecer o melhor

A ,PEDiDO DOS SNRS. MEDiCaS EYcmE5
meio para alcançar seus

EXOUTAM OS SEGUINTES ,iHJ: objetivos,- isto é, aju.dar!
..

'

URINA (completo. e parda! com dosagem)-�EZES (Amebas, vtrmes, sangue oculto-ESQ caE!a me�bro a ill�lhora�' i
CARRO (pesguiza de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos. ele., espermato- suas condIções de VIda ate!
ZQid�s)-SANGUE {SoI'odiagtIOstico d:. Lues (Reagâo de Kline). - pesquiza de Hematozoario ao máxímo possive!." I �-'

(malaria). Contagem de globuloso tempo de coagulação e de sangria, dosagem da Hemoglobina, �-�-!C.--§!-:�.....;.:�._��ó:-��-�x "�'��;f;,"',,,:;;.�. Tc"';'. <';.,.�'$';C'0 _";�"""'�

glico e, acido mico, reação :de Vidal (Tifo).---UQUOR (Exame citobacterioscopico, reação de n�«Im�i-i��i abElülut2Ml1(�l"te iDOfür:õivu pan�
Kaun.etc.}-l\1UCO NASAL {pesquiza do Bãcilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone- U�'&jlu�fi!u� Dele lL:fieimiL:_; prote\�Jü ÜLmtra.
ma pa!ida)�SUC.CO GASTRICO (exame completo. dos3�em da acidez sangue oculto. etc.) L. '.

r; -F" ",�

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENl"ES GRATUITAMENTE e e! PJCs.DAS E �(iL(}t:h..�li i .d_};:j ['

Instalação moderna: estufa, auto:::lave, coiorímetros, ele.
,$ ,,: � ()ut!'üij iD,>,,�tc!:<

:

.., ..••......-�......•..........-:'_

':::

",_'
..�

.....•..

);
Doming_o ás.2 horas

Reprise de
NAViO NEGREIRO

No Progr;. Inicio da Super Sede:

VICI11IJES ·01 LEI
Compl. Nacional '. '.

Pla!éa 3,00-112 ii! mil. I,oo-Balcão 2,oo�112 e mil. 1,00

'.
. ...
Domingo A'S 4,30 e 8,15 Ms:

Gree. GarSDo""':'Wa'ller Pidgeon, ilo -mme do seculo:"
o

I

"

.'.1f

OE}]

ViETZt:L INDUSTRlliL IOINVILLf (Mare�

tUJ'lla a roupa branquissima
.",,':: ;IU
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