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I campallha politica para ares
tauraç!!9 "d� Trono Espanhol
,LONDHn:8, iU (t'. E.) - o Príncipe Dom João

p:,rtm desta Capital, com destino a Lisboa, onde trata-
• .... *�_,

ra :)8 planos para uma possível restauração da Monar-
mario Matutino qura na Espanha. Soube-se que Dom João realizou duas

anual (ire üo,OO
ou três conferencias estritamente secretas, Não se babe,

R8:ltlst!'aJ �1'9. S5,?ú I porem, com q.uem 8e avistou o pretendente espanhol.1;Iv,llso Lril 0,30 D J ' ('. ' .

.. _. ._

,
, ?� oão cOlllerenmél1'8, em Portugal, com per-

soualidadas espanholas, entre as quais 88 menciona o
Sr. José Maria Gil Robles, lidei' católíco atualmente no

eX_ilio. O Príncipe tenciona obter o concurso do Sr.
GIl. Robles .na direção da campanha politica dos menor-
quistas, cUjas diretrizes J'á foram delineadas.

RI D
,

um João recusa-se a receber o poder das mãos
do General Franco. Entende que a, Monarquia na Es

pan�a deve ser coust.itucicnal e restaurada pela livre
illtlDIfestação do povo, através de um plesbicito. Afir-

ll�am c�r�ulos autorizados que Dom .r. ão deseja reinar
distanciado de qualquer influencia falangista.

O concurso do Sr. Gil Robles é reputado como

de grande importância. Além de ser uma personalida
de de real influencia na Espanha e orador de grandes
recursos, foi Ministro da Guerra nos primeiros�temp08
do Governo republicano e reorganizou o Partido Cató

l�co. Sua influencia diminuiu quando o governo de coa ..

lizão perdeu as eleições. Se Dom .Jcão obtiver o seu

concurso, terá pai e auxiliares para os postoacbaves;
Olivam no setor polit.ieo, e Gil Robles no estratégico.

O resultado da viagem do Príncipe a Portugal de
pender á completamente das discussões que ali realiza
rem. Soube-se que antes de partir para Lisboa, Dom
.Ioão declarou: "A futura campanha- provavelmente S6

decidirá em Portugal." (a) Franck Breese.
.

li! llil.'luda o ii lealda
da se retiram I!!!iU.ltIn
o cri.ma à i! traição

sãu IlI'i3miad!l8. '

Ir�ía-Sedalgre·iEI ições ... ada eul
Ja ortodoxa .

, I
Afim de evitar quaisquer du- r s ' a···

.

ClleCO-
vidas e malentendidos repetimos
hoje um telegrama originaríos de � lO" �IIIIIMoscou mas transmi�ido �essa �� II .. ,

'.

.

VêS por outra agencia radio te- V

legrafíca, a Assooied Press. I Praga. -Os partidos politicas tchecoslovacos co n-

MoS.CaU (A P) _ NT"
.

_

cordaram e1.11 marear para i6 de maio próximo as e lei-
• I I ,. L 11(0

çõ
•

S e-, I .'

t
"

lai Kolehistky, chefe adrnininis "Ü· !:-,�r,alDl\n ares, :lue serão as primeiras desde a

trativo do Patriarcado de Mos- Iiber tação. Es::;a. data ainda depende da aprovação for-
cou declarou que a igreja or-! mal pela Assembléia Provisozia,

4

todoxa vai comparecer ás elei- ***

;ões �e lO, do corrente mês. NOVO 'GOVERNO
Kolchitsk e o Deão da Catedral
de Bogoyavlensky. O clero rus- Fr,;ga, - O Ministério das informações comunica
so não tinha outrora direito de que � conferencia dos partidos políticos pronunciou-se
voto, mais' Stalin restabeleceu pela formação dum novo governo, a 801'. Gonst'itUldo
este direito, 1 'd I

.,

I (ep018
.

as e eições, FÚJOU t.ambem decidido que a nova
j As�embléia Nacional, a elegerse provavelmente em

I Dr H Pape Ih:al.(�." .. ela?o.
rará uma

-. n.o. v.,.a c.on8tí�llÍ�ãO
e alem disso

.1 .

Está 'de ;(JHa da via- :i runcionara como Parlamento legIslatIvo normal
gem. Cnnsuttas diarlas . -

.

O
IY

d Im lIiI
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�8�JQ á. 12 e "as 3 ás lí'I-�§«4.-.u.··.·.�i.�.O.1 ��r.:'lUk�k.f:�� �:���'::VQCO���;'I nUil1er'Obli'! eL:aal��SmIJl'jc-C..a��sa as

nâ�u::��r!€�:n:ul;��rde 1 etzel PICADAS DE MOSQUl'l'OS. pela 'li Do!u em
_� ---,---ti nl�_�Oê. Hiroshií1l3
R C

<4 - �. II. fun�pa êUiieaça.. 1.. \ h;Sfalacõ�s rrOQUIO, 11 (8. Ei - A "bomba atornica', lança-
M " uml.'ssao Ue I' da pela lome '

I
da sobre Hiroshima causou trezentos e seis mil qui-

'fi li d Iriigos Elétricos nhentas e quarenta e cinco baixas, inclusive 78.150
. COíl'fOle U«t A escassez de trigO, h1S(�!ador.a. de', I

mortos - segundorevela agora um comunicado oficial do

E
'"

iii
.. aliada a cutras couse- � Bllmunuul Supremo Gomando Aliado nesta Capital. O comunica ..

neruua li 001IC;1' qnenctas Iuevitaveis da � Fone: 14-77.
.

I do acrescenta que 139.983 peE80as ainda estão desapa-
guerra, que ainda per- -,_

,

1será C1U1S.,U"uida só de I duram, ccnstitu! para a

�=. '�"""""'"....--"'==... recidas, 9498 seriamente feridas e outras 'J7.9�1·1 sofre.
_ Europa libertada e par- I) Brasil foi o segundl raro ferimentos leves. Além disso, 176.907 pessoas que
CiVIS,

I
ucutarmcnte nara fi Ale- \ paiS exporlad®r de ea- sobl'e,\'ive�·am._á i1Jais, extraord,i,tlária e ,�errível explosão\VASHINGTON; Ia {S.E.} - manha, uma grave amse- II f�...aara n.@. ""le.!Hl,.t>J;." 11Ii!1t� ("'_ia�h,'lBtonc1, fia0, c�,n_Hldel'adas ·doentes.

O presidente Truman declarou Ç�l de que. pnpulações !; ijfljl! U� i;. U,g� Ii&U;'-'
__ _" _

que a Comissão de ContrOle dai inteiras vBúuam a B€f :i i
Energia Atomica "deverá: ser I l1Hngidus pHIl:! Jome. O U!ímOS d;eS 1111!SeS

,
A

integrada inteirarüente por civis" I Sub-secretariO ..•.��,. Esta., RIO 10 (5. K) - Telegrama '. �
e tambem que o "governo deve I tio nOl'te-smerJcano, Sr. de vVashington revela q1.le o

. m �
ser o produtor exdusl'VO." ·d·os.'. Dcon G 1\ "1-., e's' "Bureau" Inter-americano d.o I

_ J .... L·. X. n.Cut'SfHJ., .",
materiais empregados na produ" chü'eC'2u que os Estadus, ,café

anunciou que os

EstadoS!fção de bombas atomicas, Tru-I UDidOB',11 Australía e a' Uniàos importaram 5·0S7·52Isa-! ,nr·a,man tornou conhecida sua atitu- f Argentíl1[l. ZlD.O poderãO' Icas.le café. entre primeiro de I ' U '.li! fi
de numa carta ao presidente do I envial', � Eurcpa mais de outubro de 1945 e IZ dI:!

janei-t"Comité de Enervia Atorrüca do} I 12 mUhões de toneladas
'

1'0 deste ano. O Brasil esteve no

CO'Senado, o democ':-ata Me Ivh50�J" de trlg'o, ao passo que,:,' segundo lugar, exportando para '.�
.

de Conl1eticut. Este, em entrevié! até l- de julho vindou- os Esta.dos Unidos 315.106 f:a-

ta á imprensa,. declarou qu� es-j ro, serão necessarios l�.' c.as, enquan�o. 9ue 4 Colombia I RIO, li (S. E) - Todos 08 Deputados e Senado
tava muito satisteito com a de-/ Interrogado é,obre fi pos-

fIcou em_ primeiro lugar com a

Ires que participaram da reunião receberam na conta-
da,ração do presidente, porque I

gibilidade real de vil' a ·llexpo�taçao de 1.27459.
.J. sacas., hT:1 d n' t1' ",(l'" ' d' I .., � d d

ela constitue um endosso "á lei E1Fopa a. soü'er O be- segumdo-se os demaiS palses pro_III, a e:._. o.pas eu '�ba� seus, lp oma6, a. sua aJu � e

apresentada para o contro1e in. 1 fi I ,t' fdutores da. América. I custo. Gada contnbumte fOl contemplado, de acordo
terno da el1ergia atomica", Teu- �����de�g6 o S�� .l�r::;:� � I com o Rrgil::lento, com a importância de três mil cru-
man sUgeriu que a Comissão SGn: !, .'

!!!?li1A r i zeiro
seja composta de trê.'s funCion.a-l "Gomo as' coiBlis se" ({:<'11!f& ,� � Oil parlamcP.tar0E1, como se sabe, perceberão por
rios do governo, enquanto à lei ,apresentam neste mo· 'itJ!!j� .<'\RA! ! mês, 4 mil crl1ZeirOR e terão, pOl" ses,são a que compa-
de autoria de Mae Mason ore�

.

mentü, Só um mibgre R� i\ tiv· I
00

'

:u ,��_� ju:.ta:e :���::�:�m!�o:'l�!:d!�� ír;pe�i-;S.:��,,..,.,+ i'lll� t receram,::I crUZeIros.

Li ar
..

Ferro
.

IHirohUo acusado por
Marca registada I guerra

,
"

.. ��m de aC[l�y�I;r in�eresBes. dee}aramos. que TOQUIO I I (S. E.) - O imperador Hirohito aparece hoje
'LH"':uFt DE FI.!:Rh.O, e marca re!71stada sob fi' como o principal acusado de crimes de guerra no Japão nas lis-

34,891, servindo de Dome a Uffih ee8p�eifllidade tas que foram apresentadas pela Australia e NO'lra Zelandia á,

farmac,euUca. licenciaja sob U' 931, de 1935, pelo promotoria aliada. A inclusão do 110me de Hírohito nessas listas
D. N; S. '

causou enorme sensação, entre o pessoal que prepara os proces-
Qualquer similar que se apresente sob 8 cIeai- SOS informando-se que as autoridades norte-americanas se mostra-

gna�ãD de U��R DE FERRO, sujeita-se aapl'8M vam contrarias a que se acusasse o imperador.
el'.lI�ao, destrmçao, perdas, danos e lucros ces" I'santas, JomElj-�OR D05 mELHOPE!S nRECISAi"ll-SE de-

me:lÍ!losl·-·-!i-ijl-"'-:-,·_:·_�-IJ-faCuritiba: janeiro 24 de 1946 :�""""""",.d"':"1fM ! r inttligentes para entre- pr�?isam,se. de bons gra-
Labora(orios Reunidos Parana' Ltta. 3v3 ·.f:,'!.9�!"';.'··���';:;���':;.'!'L�'/�"��.��;;'o::�:�o,,' 'ga. deste jumal a dQmic\l\o tlC08. Otnno ordenado.

ruzeiros já
pag s a a
re

crime de

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



ASSEMBLE'JA GERAL ORDINARIA
.

.Prinreira' Convocação . '.' ..
'

SãO ennvidados' os associados' desta Socie'daQe a se reuni-

I
. PiJ·.amas, Combinações, etc.'

.

é'
.' Especlallzada em concertos

Te.m.' .. e.fi 3',ssem
·

·b
..

I

..•.
ra

..
geral 0. rd,inariat. n.·

a .S
..
éd

.. e.· socia..·.),
á rua Bom

Retiro rr 2, 1 andar, nesta cidade, no dia 15.de março do cor- Roupas pora crianças em geral
tI'::) Maquinas de escrever,

rente ano, ãs'tó noras, afim de 'deliberarem sobre os seguintes APa:;f��O�lé�ricos:
assuntos:', .'

.

.

l·"_discussão. e aprovação do relatorio da. díretorla, balan-
..-.!l,.....:f!-:?t.-1I�I-:. ��_..�"]C �.,.-":.-:-�-��-�-:i\-!t>.-�-:..."""'... �'la_.15_= 77� -::- �.Ium�nau

ço geral e parecer do Conselho Fiscali' 'referentes ao

I.
ANUNCIEM NESTB DIARIO

2; e�fJ��� d��a��e�br�se e�����s e suplenh:s do Ccnse- Procura-se I E-is'�iJF.O·s@I:-E·:.P
..

�ft:i�al;-�·a·�:x::: P::;::��::�.���:�::·lho Fiscal, para o exercido' de 1946; ,'.
!iii !UI,,iJ li-.; 1& Ulll �Vi:t """II � 1U���"'nlíll.i!ilO�Il ...nll

3'�assuntos diversos de interesse social;
..

,---...._------,.__....--; MatrJculas abertas-CURSOS: Ginuslo em um ano

N_OTA:-:Enconlram-se âdisposição dos senhores associados, na Preclsa-se de um auxílíar (para maiores de 17 anos). Química prato industrial
sede da sccíedade, á rua Bom Retíro u: 2, 1'" anãar, os doeu, de. Balcão - trat�r com, a (a profissão de futuro), Desenho mecunlca.: Eletrícída-
mentes a que se refere '!} artigo 99, do decreto-lei n, 2.627, de Cooperativa da CH!. Heríng. de, Matematlca, Taquigrafia, Comercial. Línguas etc.

26 de setembro de 1940,
.

·

.

'.'

.

i .

3Vl Ensino eficiente. Prospectos gratis: Dr. J. Cle-

Blu.menau, ó.de·fev.ereiro de
... 19.4.6 i procU.fa.se 1 a 2 garçon.s

mente Ferraz-Caixa, 3908 - R. Florencio de Abreu,
Os Diretores

. !perfeitos no serviço para 24!-Tef. 3-7093 __:_ S. PAULO.
.

.

Adolfo Schrnalz - Adolfo WüHsfein 2v2 Hotel e. Bar,
.

"_'�""'iI':""'�-�""':�-:"-"-!l-� v "'-9.-�-�""',:'.,.-:-.-.-"-fiê-'" . HOTEL BOA VISTA.

Empresa Industrial Garcia S.I" t5P�of�r:��: dl�mbo��goa:dU�: ���!��{L'!��'Ii!�I�N,�JIíg�M,��O���;tit,l;�Q:�f€i!�<2J1t;ifr��W4i'������

1..'0, ao ct;Qbeci"1l'�O Xs ise�or� aeionistasda Ernpre- f·��:·S:: �:::tgo2�: t Exportadora da MadB�.ra.8 g, A. ':1sa Indu.-str.ia.l O.areiaS. A.,. qúe. se acham á.'. sua. disp.osição no.
3 v 3 , 5:1o.cll,. nerreeneate d,a" r

escrltório .sito áRua ,1\.mazonas s/n', os documentos exigidos

II�-"""'-"""'�---"""---""
I n ltL�,.,li !i.W5�'Hlav�ll(C. '<t!1v.. ,

no art. 99. do'decret(d�i n: 2627. de26c-9___;cf940, letras A, B I 10
. Madeiras de c.onstrução em ge- I�.�··e c , .' referentes ao hahm.ço g.eral da referid.a sÓcieda.dt!. aNonima,1

'

recisa-se ral, Forros, C!Oa1ll0So f\!'Iold:uras
'

..

encerrado-a 31 de dezernbro..'. .... .' ;;;;; - 8 ... -,
",� ir.ii.i:l'

.

.
' •..Blumenau, 9 de, Fevereiro de 1946 .

I'
,'.

Tel:efeot}ic1i'e ia3i �'.il.:,'.

..... 7' ,Empre.;sa Industrial ,Garcia S:.k PreCi8!l�.se moça ou .moço
.

.

ED\VIN AUOUS10 HAUER-Olreior-Presldente 3v2 para servrco . de escrttorto,

1��M-.·'-4-F�N°�D··_"�"'7..!;;,<Q>I·,2C6Ü'9!�.fo�:�;g�s
Rua S.'

psavU!0<:l
I 8 L UM E fi ta u .. §êu'mt� (��S!rliJ!i� �

'1...:1.. : "

1I'I_....__,,_......... II:')t ••,,""·._,..,.-�·"'-"......91

��;-e-"'-a.1J-i-r�õ�-�-._·"'-···._�-e-s-n-acho.. C.A...����:ec�:: ;��:i:f�r;;::' M i I h õ e s
,- iaiJ!�

'ii'"
...

r ção. Fabrica de Bombons. ..,

ft 1ii,',dI
.

.a Rua São Paulo 26 De pessoas têm usado com ..�wpúln #.-t}'ll.&'·
liQgeifhet; 'lo&lOfii ·�lIía!�es:· .; 3_V31

bom' resultado o popular J;ç6ki ,,di:u,'m.:'
,

_

depurativo c:r-

'BRJiSBtl\\JlR"i "SUf1lARf'�: I Vende ..se II I:IJl!!Jx;r 914
DMElHORVERMíF!lGo'�'

com'.'ii'jageü� regufares entre Itajaí - Santos I
L II

.1t�1�� .p@:i��d 36 -- E�d. Telégr. HGuldou I Ca"r:i����::t�t�o!���8h: ��I
mínhão Comercial para tra
tar Da Fabrica de Bombom

§Ii#flW_m. Rua São Paulo 26.
. I,_�������.m'�_����=-Bm�Da�__�mb 3 V 3,

I
Vende-se uma casa sito a \

. ClIvhlwalio pafB F�culdada Nm::lolJsl de Medicina da Alameda Rio Branco. Um ter- i

UniversirJadâ. �o �rilSil. reno, Rua Paraiba. Um sitio no
I

M-éJ�üo IH:lf concurso do Serviço Nacional je Doenças Ment.llie··· municipio de Cambmiú. Um I

Ex'interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Ri;'" terreno cem serraria em Luiz
. de Jàl18iro, .Ex-médico uBsÍstent<l do Sanatório Rio de Alves. 8,2 ínoIGDSivo ao organismo A-

.

Janeiro da Capite:l PedoraL.
.

_--"---..,-'
gradavel comoum lkôr. Ap:o

.

<1.'
. ...•... .' vado como auxiliar no tra--

GLUm:A. I\-16a�G1\ �. ESpaCIALISTA EM JJOBliCáS tmuílOSAS Vende�se 2 vacas e urna ara tamento da Sifills e Reuma- f\ Hancar O destruir gra ..

CONSULrO.IUO. ui) A fi B L Ir ii li C f.i M r D T nha com pneus. Tralar Rua Mi� matismo d'i mesma flri!:em.
I 'latá8 é contribuir ·para o

�Edifí(Jio Amelia Neto) n
..

as Gera.is, 5,1.·.. 8v21
pelo D. N. S. P., sob o nr.2ll, de " t 1 I"

.

.

.

de 1IH6. !. Í'W palbclllwn J) na 11ta ana
lJilS 15 as 18 hora-s �_.�----f%<_"'�_!!F.-$-.�_. I vlehl BlllmOi1�\lL

�:T,a----·ri;��.J_�:l·-.:v�;:�o�s--·:u:m;r·�k·····"·L�t··d"'a�"t"�:.�.i.,.l.·�1!!'��t�do
':-�-.-.�."A-'.-.�_;,��.-r-�-!�hR-�-�Wê��:��:---

,,,,,u..tl iA.... t U_Ú ...ii:Ji.'- . -'. ile lod05 os !ipos t !'H1l;lIlho�. n�

.�:
O

d 'ROplD d'Omente C�Ol11:a dÓ AIl'.�(r!Wh:�o:..�rr'll;t� t�. ��.

H o H1itorjQ�CJ!(JS d. '�Ja'. I"".tor' .

�l '

.'
..... '.' �\enJ2do d::: A!.ltmnó"el�

II �
.

'MO\t�is Estofados � 5:�!�iã;:;�i!if---.i�:�-, ....,J
",t>�,�-:>f'- h .. Ii!:' n'" I\:,,;fr'; (;1& t.,. b' d"· :1 nova rórmula' médica, eomeça a circular

f.i ,;} ..;_", �Íí�1JJ ui:ulk Ij�.ntHO .... uefll aca a O :, no sangJ,lB, dominando rapidamente os ata,
�. , ... .. '

.

.'
. :, ques. Desde o primeiro dia COIDllça ades!!,

}: GrcUl.a.�e e§lcrt{m�rro de '1fanêle§ :, pUl'ecer a dificuldade. em respirar e 'volta
': '"

.

..' .. "

.

.

'. '11" "".
• i:'" . : o sono reparl.ldor. Tudo o qUCl se faz ne·

(� . llll�,,,,�.:::t\ fi..
'

.• il\,. .

"'«1 'l
".

t� :{ cessario· é tomar 2 pastilhas de Mandato
'}: ![\{;.'Iü:!.U U!', amil eu US .

li : ás refeieôes e ficará completamente Hvre

}:
.. .. '.' ... ' . '.

.' .

.

.
,

':1'
da .1I5mB. ou bronquite. A ação ê' muita

.' . . . .
. .

. .

.... ..: raplda mesmo que se trate de IlRSOS rebel-
�����'::;":;".�:*•• :;_���:�����".!.!;_""'!'�.!!.:':������;":::'.���..:'�:���:..��. ile� e. antigos. Mendaco tem. tido tanto·

1_�:,!,):�'X�';'�"''''Wlrn.,!E'''''''''''''.M'P
�_.. .êXitO. que se olert'ce ."Olll a garantia. ue

.

O
.

�. ." �if"''''' ,,,",,,. !:1i'"",.. "" ;$""� ...
'

t·.... f' Ih"

I
d!!l' ao paciente rospiraçiio livre e faei! ra·

..
'

.' '.

�i.e.�u ,�,.,.".,,,,,,",:.p��..
i

..

*

.. '.JY..
�"

..

1!f� iaS a a . andO? Pd

.•.
�d.a:rit.n!e

e� cg�!c.i�s.to di��;�'i�e��· M.O.fr.e::n.d���
I

I iL�\fe.io i!!1'1lediatamefll�e na _&:íi ...i_� .. hoje Il}esmo. em qu�[quer far}llácia.. A iEOS6a

P.
..' '.

.
. '7' .' _lh'làllIl1ii1lli!O garantia é a S1.!11 maIOr proteçao. �'"

J .... RADIO ... SLOHM' .' MendaeoA:G::'::�

I"
.'

" .6 será llrnl!!tmmmte titendhlll
. ..

J1gora lambem ai &r,$ 10,00

'.'
f!JQUiPtl1

.. !l.Mi.
tto

'.rno.•.,d.l>.8.1....'.n..

? de alt.a pre�iSàO,.....
técntüo

.

. forma4o.· e d�pUJrnado em Sao Paulo
pi".t�!i��!:?!!::.!!i!_���?��,!!?,

Mutua·
.

GatarrnQUSB
..

ue &egnr:o&
.II!I

D!!

Ultimas Novidades-Vestidos, Blusas,

1 i·_

A sfilis ataca todo' o
. .organlsmc

O Fígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. OS' Pulmões, e a

Pele Produz Dõres nos OSEOS,
Reumatismo. Cegueira, QUê�
da do Cabelo Anemia, e A boro
tso.: Consulte o médico e tome
o p o P IJ. I a r depurativo

E I i X i r 914

....•...................•,
�..

....
)

8.\,,,
Nl'�-O EXiGE PURGANTê.rJeM Dd:·rtJ.i.
m'1Z:Ej}IX;.��"1:� ,,�.�''-r....��::l<'ci��1'E���·

2 \Ari_'

i&221Si2iW&"""�",,,mti\.�"�1Dr.. C A �\!i 11 li A
.

ESPECHAiLI5'1i"A
THATAM �NTO E OPERAÇOES DAS DOEN,ÇA� DF. SENHORAS
r.foles�tas das meninas ti motas. .m�tl!rhi�s da il1ü!!e trmc�. rru"
lurbacoflll neuro·glandulares. OPERAÇO ES <lo ulai·a. ;)varios,

'rompias. iumures. ar;slltHce, hemiaS. ele
OiatermOCOãQuiacão - Ondas Cilr!i:ls .

CLINICA EM GERAL
Ceração. pulmões, rins, iUl. �1(1est�'Jo,
Varices - Úlceras • !J03li!;ilS r,:-(j;;icCies,

CONS.l Trav, l.! de Fevereiro N.3 (em Irente rlo Hl'iÍf}! \l'itl.1ridl
RESID.: . HUi! São Paulo, ao - POiRe: 122.6. - S . K, U M 3 [� A II

rica . de' Tinjas
810menau t��da.

e \l1l�rilizes '.. Maieria!
..... P�n��iras �m. Geral
tintêls em bisnagas 'para artÍst?iS

.

Blum.el?i8U ... Sia.. Catarina

"Jiedicação (J uxUiar
no tratamento da

silW:;"

N� bar 1!1 Ditl: l�_l.l

_.
" KNOl1 r�

.

':aãa deve fa}t<ul

.:
..•:.':'....�

..

'i�
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"CIDADE ESPOnTrVA"
está á. venda na

ENGRAXATARIA
BANCA DE JORNAIS

e'REVISTAS
.

. Rua 15 de Nov. 519 .

Maltema Comercio In�ustri8 S. A
.

. São Paulo .

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA;;' .,'

DOS
.
PRODUTOS CON"CENTRADOS VEGET.AL

.

.
------;..-.......--- uROSU'::LERu DE FABRICAÇÃO DA elA, PROGRESSO

atidoa RADIO JUNKf NACIONA�E�li��S'�R��:::3�:EIRA DE

CONCENTRADO_VEGETAL "R O S I C L E R" á base de
TOMATE. SALSAO " ESPINAFRE.

Misturas.para sopas_"ROSICtER" á basedeAVEtA.L�NTILHn
EHVJLHA· soja·FElfAO BRANCO EI FEIJãO MULATINHO.

.

KETCHUP "ROSICLER- em dóis typos: PICANTE E DOCE.

Atende todos. 011 serviço, de
Radioi!l receptores

Servh:o& �ilJlliilolt II GatenU(íll1J
THLEFONIl 1395

RtIiJFenp�d.e.onveira 21-... S.'Paulo
A Mais :Perfeita Orgttnizaç8:o de Sorteio e éol�nizaçã.o

Sodeios mensais·.,-'-' Bóp.ilicaçãlJ. 1. Construções 1 Re.eulbolso
(Autorizada e Fiscalizadá: pelo Governo Federal)

Carla Patente N. 151 �,Decreto N, lZ,�75de 23 de maio' 1911.

Resultado do Sorteio Realizado em 25 de Janeiro de 194.6.

PRIMEiRO PREMiO: 5997�
'Titulos conter.oplallos uo"Plono JUNIOR"

l' . Premio S9.97lf. "- no valor Cr $ 50.000,00
2'« 69.974 -

. .'.

� Cr $ 6;000,00
3' u .79.974 - « crs '5.000,00
4' "

.

89;914 .''';'::' " Cr $ 4.000,00
5"' "« 99.914 "- .« . Cr $ 3,ooo�oo

'

..Milbar>59.9'14. -c Cenfena 914 -

.. Dezena 7ft •
Todos os titulos que contiverem a milhar 9.914 terão

,ci um premi,:,) no- vezI!?r de Cf $ 1.000,00

Todos os títulos que crintiverem a centena 974 terão direito ct um

...
'

..
'

premio no valai!' de Cr, $ 200.00

direito'·-
.

� .._: .
.

Consumidor
ExUa Manteiga fHIGOR
Exista QuaJi�ade . 'que fôr
Mas não é fRJGÔB .

.'.

Todcns os titulce que contíveremo final 7lf., terão direito a isenção
,,'

.

de duas mensalidades.
,

.
..

Adquiram 'sem perca dê tempo, uma apolice da
.

,
.,A Patrimonial Lida".

Agente'em Biumenau - G. LEDRA

._;;;_:,.'

L-

. .

Peça FLIT- c certlftqlJe-se de qfIC;CI;C-'
pe

.

FtIT.
.

'1(ecuse sHcedaneos. Lembre.:.se:

TERMINADA a sua luta contra as doenças,
.

rias regiões da Europa, infestadas de môscas
e outros insetos, e nas selvas do Pacífico-Sul, asso-

Iadas'peIo� mosquitos, o-soldado Flit é aclamado
defensor da saúde dos combatentes das Nações
Unidas,

'
.

.' .

'. Alegrêrno-nos com a vCllta do soldado Flit, pois
a campanha incessante em que se empen�ou
contra as môscas, mosquitos' e outros insetos

nocivos - prosseguirá, para defesa da saúde do lar.

Isso �ignifica que' Flit � com. a famosa figura
do. soldadinho

.

estampada ria lata amarela com

fai:xá preta __, pode ser agora encontrado, onde
e quando V. quiser.

IR
O

Extrato de malta "MAl.TEMA PURO·

EXTRATO DF. MALTE uMALTEMA" cem espinafre e toma.t.

E

R DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CAS- BLUMENAU -lBIRAMA - R10 DO SUL.- GASPAR--,
IrAIiU

.

TIJUCAS -. Snr, VlALTER W. BERNER TELE"-
FONE U93 - BLUMENAU - EST. SANTA CATARINA.

·�''i;rânji·Flõresià"-*
leghar" Branca da mais alta postorà

Ovos para. incubação
. ,

Frangos de I a 4 mêses
.

Repr(ldutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias e vantagens: São

filhos de galos importadas do Americano "Ht.Hlson", com

perírgré paterno de mais de 300 ovos
.

Proprietário do avlarlo.
Oscar FBhJ RUI� Amazonas defronte ao 32 B.C.

Blumenau-Santa Catarina.

Sociedade Benificiadora de
Madeil'ils Lida.

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembbro

Fornecedores de Madeiras em Geral

forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Espécie,
Alinhamento, etc. '3la

1
__�_E�SP�JeG�ia_1id_ad�e_:��o_al_ho__M=ar_caDS_tr_ob_el �11!r;1ri;,w"fi'lkiib = lll'irG"'�l 5'!'!I1;t "M'" ry�

Dr .. Max.Tavares d'Amaral
- e-

Dr. Julio H. Zadrozny

A.DVOGADOS
comunicam aos seus prezados clientes e amigos que

.

transferiram seu escritório para o predío da
Mafua Catarinense de Seguros Gerais
á Rua Bom ltctíro, 2 - t: andar

������� ���������- --.---�

lOTO I
� A& -

Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

AUTOMOVEIS
Vej!l que lu xo.. e depois veja o preço do DE SOTO HDl·'

dfomat",-:Agente exclusivo
RICARDO DEEK.E

Provísortamente=ãrua Brusquesjn=Blumenau-cx. pôstal 119
+-:-!&.--�-.""''f>-,.-.-�-e_op O .,_..-.__..._�........-. ..

f
� .._-�..���-�=._�

, ······i5"i;-:····Ego·n··
..

A:··
..

·K;u·e·ge·;·······
-' Medico Oculista -

(E:l.<-assistentc do Instituto Penido Surnier) de
Campinas

Consultorlo: Rua Candido LOpes.,50 (esq, Rua Dr. Murici)
.

-
- la andar - -

CURITVBA PARANA

Consultas: das 10 ás 12 9 das 14 ás 17 horas.
A tende exclusivamente dentro da especialidade

foto Am.RnOR (G.Schorz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro. 5-96
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EditaI

8�!5 Hs
Ana Savsge no
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s

Hoje

seus COBi�ei,ij�lJ��I�S
na grande peça de Ioracy

Camarga :

�

arE

ach c
'li
lIJ n·� Hs 3 A tos íormldaveis. Mais uma

notava! criação de Prucopío.
;:çt*-�15 de Novernb,

·E L L
9 Fone, i 201 Blumencu

& ct»,
A PEDlDO DOS SNRS. MEDICOS EVAmE-G:ExaUTAM os SEGU!NTES tv ,,_..

E R. Amanhã: Despedida de Pro
copio com a obra prima de

Joraey Camargo

8US I"URINI\ (completo e pardal com dosagem)--f.EZES (Amebas, vermes, sangue oculto+Eê
CARRO (pesquisa -de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos, etc., esperrnato
zJides)-SANGUE (Sorodiagnostíco de Lues (Reação de Kline], - pesquiza de Hematozoario
(malarfa). Contagem de globulos, tempo de coagulacão e de sangria •. dosagem da Hemoglobina,
glico e, acido urico, reação. de' Vidal (Tí!o).-UQUO R (Exame· citobacteriosccpico, reação de
Kahn, etc.)...,-MUCO NASAL {pesquiza do. Bacilo de H::!nsen)-ULCERA (pesquiza de Trepnne
ma palida)-SUCCO G.L\STRICO (exame completo. dosagem da acidez. sangue oculto. etc.)

-

, FORNECElVl0S LAMINAS E RECIpIENTES GRATUITAMENTE
Instalação moderna: estufa, autoclave, colorimetros, etc.

�!';!m,�\��l!l'.;",;;:r->i&itil�fiR1il_.bi4'i§iliii!i!ií\íW\I@'«�iF�,ím� IlI..L
CÔ

..�q1
Ir'"

�.
I
ii
i1i
"'-1

��.
i

.

�
� .

.
. .

.....
.

torna a ro�pa branqnissima
����lE:;iiítti*m$qlj'mBi'ml!II'I!lfI'íM.lil"í!!MS&&�_.... MlI Nii

-com fi interpretação de sau er''}[HíüI'-
(Quem não viu -Deus lhe PSQ'n8� wn' Proeopio não viu 1.\

maior peça do-'TetdÊ" BrasileirD)

elA . WETZEL INDUSTRHU: JOINVILLf

H l1rT I· ·R·G· �[p 1\ i�'\1
. 1 .: JL� 1,1
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