
Washington 14,
".

(S�t) .-' Em eu-! tádo de fstadoi Sr. James. ByrRes, dos nos próximos dezoito meses IS
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.. ., ',' "

..
�
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'

declarou.. que 4&010 ,é, inleif�lJnenle. .
'.' .

.

\ ;; I,reyu�ta que concedeu ��9je 305 re- desfU�fiida de fundamente a espe- tratados
de paz com a Ilem�nba e

11 presentant�s 'da Imprensa, o Secre,;. ra�ça de que possam ser elabora- o Japão_:'_· �

Metralhadoras' 'e granad<;is contra os judeus ..... Ataque ao Quartel Ge-
.

I d P I"
-. d . 'S ".' f' .

J P f· 't'" JERUSALEM, 14 S. E. - Depois de uma breve
nera a <.o leIa e

..
a ao, na a es ,na escaramuça comJôgo de metralhadoras e granadas de

,.;.;....�-�-'-"-_:_.----- mão, a policia de Safad rechaçou um ataque ao seu

quartel g'fmera1, na Palestina do' porte.
A policia informou que os ataoantes €Iram terroris

tas judeus.
Aprox!maram-se pelos flancos do quartel policial

e feriram uma- sentinela árabe.
Todas as estradas que conduziam ao local do ata

que que tinham sido minadas previamenté, para impe-

I Di"'rSA "' nUIl

�

I

di!' a chegada de reforços.
A virtude e ii lOft'lda� '� 'ii' ... w u. u

de se retiram quando' 1,1il,. I anual Cr$ 60,00 II D.' H Pape
"ANUNCIEM

..

NESTE OlARIa
o crime e ii traição �.,!. ,'$ ., s(;mes.traI., 01'$ 85,00 I , •

.

sâa premiados. .WJ" avulso Cr$ 0,:30 Está de volta da via- II d
.

II III com',M' .
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di'
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_....,.,,_ ii gem. Consultas díartas ,na a ver er oe .•
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o t'lil"aMt� das f:isph'>tiç5é.s do "l1le o. tOIQ
.:' das 10 ás 12 e (las 3 ás

I

p,ar acima das
,
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não haverá consulta. PARIS 14 (S.E.) - Nada ven-

O Presidente Rallei.., da . Uluão o,ietica e 5 CO II.IIIS óilBS der nem comprar acima das. ta-

S·
.

,'.' t If:' belas" - tal foi o comprormsso
OS . DeU! ISdlS rranceses e ai revogação da, pOlI!: assumido pelos produtores e ne-

Os socialistas franceses toram violentamente atacados num t
.., lO - .d 41ft37'ü1rco gociantes a grosso e a retalho de

artigo de autoria. do Si. MikhailKalínín Presidente da Rússia caos hUBçao ue Iii i �
..... frutas, legumes e cereais. no de-

quejis acusa de pretenderem "restaurar .« imperialismo francês" RIO, 14 (S. E,) � Vários cons-I mllll§t1iD�ftS D.nliairft.lo correr de importante reunião
e de não nutrirem pela democracia uma verdadeira devoção.. Na tituintes já se manifestaram con- �� &1�tinU qUVdBfl U realizada em Lião, sob a presí
opinião de Kaliuin, não passam eles de "socialistas reacionários tráríos á Carta de 37., cuja revo- Depois de sua grandiosa es- dencia do nrefeito Edouard Her

que fazem todo o possível para criar obstaculos á
.

crescente in- gação, não' resta duvida, será trela, assinalada por uma verda- riot - anuncia ° jornal "Li

fluência do Partido Comunista frances e á consolidação da classe pedida .
por algumas bancadas deira enchente humana, firmou- beratlcn".

trabalhadora francesa. sobre ás novas bases da democracia." A U,D.N. tem o trabalho cujas se o conceito do Circo Irmãos Os delegados das organizações
. .....

. .

linhas gerais já. foram publicadas Oueirolo em nossa cidade e ficou
que se fíz-ram representar al-

Gil 21 ... lI!i pela imprensa. Um deputado garantida a sua temporada de vitraram a ideia de constítuíçao
. rove neral e 10113 ·a .lilrOVIDCI8 comunista interrogado sobre-a um mês em Blumenau: de uma comissão central para

:ii P assunto, declarou a um vesper- Este não é um circo 'comum, . fiscalização dessa norma.
.

d� Dil!�t;eft� ft;.as' tino:... embora algumas representações
U� UU'tij�IIH.h'i.J Hl3ID 5 II. Aindà não conhecemos o texto já sejam conhecidas de todos os

B A···· r.1 (8 E)' I 'i>
.

da resolução da U. D. N. Sólque frequentaram este genero
.

u.enos.
.

Ires, 1. r, . .
� .u.orma-se que come- " .···d _. -

'.1.
r-Ó. de espetáculo Possue ° circo

• ,. . .
. '. .... . uepois e examina- a e aue
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.çar.a•.
, á .rneia

....r: {�e .h.')Je. m.,na.. gl'e.ve. g..

eral
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de 24 h?- derem.os t: se .d.. arem o�. a ela um Dtim.o rt: de acrobat�s ;;:1;:;'� �...;;-ç..-;;:: ;.-......:.... �..;:-,;.��.o;;;-:'�
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6 E.U
..
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s I com
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0. apoio o

n.o.580.. a.POlO,".. .'

que reah.zam U1:Im.e:o.s. ,:,erdad_el� h:CIIIIDE Soc·lal ilde drversosSmdlCatos da capital.
.'. . . , I CO?10 se "s�be. os comuOlsta.s I ramente sens,:c!Ol1als, ,Seus caes .li; u;f

�. !,,;;.
. Essa; greve' e de pl·(Jt.é8to 'üôutta a l'ocentê (Iecla-! qr:0:_em·;a .. aplleaçãe

.. ·da ·;e.pli1S�" 2.mc.s�rad('� .'. S-:.l.A, ...(ll.1tr� gran.l,e.:��:':::�'.pu,'" �::��1 ,
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.

.
..

. l.·d·· . 'd' .' ItUlçao de 34 com algumas modl- atraçao. Seus palhaços sabem I A·"··.·····
I'

.

.
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�; ..... ração �é.la peja .�lte .. �upe.r.ma 0.0 SSUIJI o .. e

..ql.lO a.s fícaçàes.·. .' re.alment� despertar o �iso com, nlVerSarlaS
," su.hse.Qoe.s do. 8.ec.lstallaa.o .. do T

.. r.al..�.a_l.ho.emtodas.as
.

IS

.'11 '"I
Selas bru�.c.a..delras e pIad.as._A

-lo t "lIIS li') mi
- I

- Aniversariam-se hoje:
prOVUlClflEl argeD�mas são meous ltucIOD.ÜS. irÚ'!5 fi! acomoda�ao e o mate�l� sao

A Sra. d. Eclite Pazes.
---�--_,__-�__�� =<""",,-���>•.�_.._ ...

'

..

'

. .•. bons, demonstrando pEfklta or-

, . .

.

. '. qUI!ometr�s por hora ga.?!Zaçà�. �
..

- O sr. Henrique Passos, re·

(. pft�s-!ldft ft nSMA'O .Cantad!!lr. Novo recorde de veloci- ..:"ossa lmpre!,sao fOl.m'.llto boa sidente em Brusque.
Vw n U U IIiU 1t' lU . UII rtI n'··. em todas as veSeS que alr fomos

IN·
.

t
. .'. I/T .... tJad..� t?l esta�elecldo _�� e por isso não fazemos prop�. a�clmen OS

_

r!!1 da Rant\l�Llmc� Califurnla. _Um . Lockbee� ganda acon�elhlr, aos nassos.!e�- E�tao em festas os segumtes
U

.

5G�UU ..
Ii âr!i1 de propulsa0 a lacto oobnu tores que nao deIxem de aSSIsti!." ares,

No gabinete do ministro da Fazenda, Sr. Gas�ão Vidigal, ° percurso de �OO quilo- a estas sessões interessantes e - D? sr. Geraldo. e de s?a
f.oi. empossa.do. no cargo d

..

e Contador G.e.r.aI da .

Republica .0 Sr t . t �
.

D' t' s exma. esposa d. Mar1a Brandm.
.
,.

.

'.

.

,. me 1'08 eu 1'e t-.:Jan leD'o e
recrea Iva . .

Ovidio Paulo de .Menezes Gil, antigo chlõfe do gabinete do mi-· '" ..' I? - Do sr. Hans e de sua .dlg-
nlstro Sousa Costa. Los Angelosl em 10 llillln· na consorte Wanda Schrelber.

tOti e 17 860'undos, e corres- "CIDADE ESPORTIVA" - Do sr. Vitor e de sua sra.

ponde a �ai8 de mil qui- está á venda na Matilde Sneders.
.

11 pft.·�,· i';�,� C.� ftr";�1 dOS E' U II lometro por hor.:t.
.

ENGRAXATARIA - Do �r, João Castelalffi e de

II ulmlrn;i1o U «ii Qellll Ou •. 1:.. .Ua BANCA DE JORNAIS d. MargarIda.
.

_.

.'

I e REVISTAS -Do sr. Conrado Weatphal e

Insialacoes
. . � Rua 15 de Nov. 519 de sua exma. esposa.

Drriga.
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ElétriCOS

I.
84 Dl absolutamente inofensivo para

blsfaladoll'é1 de
I osqulJO.i pele Eficiente proteção contra

Blume�um
I e eJ PICADAS DE MOSQUITOS e

.
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uãliJ deve fltlia
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Washington 14 (S.E.) - "PoJitica de porta aberta, com

comercio igual para todos os paises ê, a pOSIção que os Estados
Unidos manterão" - declarou hoje o Secrt'!tário de Estado. Sr.
James Byroes, aos Jornalistas, ao esclarecer que nenhuma Ínfor-

......
macão oficial fora recebida da China sobre a noticia de que a

'll,Russia estari� procurando obter concessões economicas especiais
. , na MandchurJa. .'

'. I

me um observador--

DlplomaUco)

�.
�;,

A tátiéa russa, na diplomacia e nas cOi!-' . maior Ínoçenóia possivel.
ferencias '. internacion!lis, apesar dos recuos Reclamava, agora, na ONU. o sr. Bevin
for.-;ados a que obriga, com Jrequencia, os contra a agressiva presença de tropa9 sovié

delegados soviéticos, produz resultados melho- ticas.no I:ã, considerando a ameaçadora pa
res �ü .que em geral 8e ímagina.

.

,ra a paz mluldial, quando o 81'. Andrei Vis-
No fundo, ela é bem simples, quase pri•.

·

hinsky, sOITü:ido,' talvez, lançou-lhe á face, em
mada: consiste em umr as mesma aJrmas dos' pleno debate, a réplica irônica: lambem ha

adversarias,
.

retribuindo-lhes os golpes em
..
via tr'Jpas inglesas aquarteladas na Grecja,

idêntico estilo; até produzir uma .Grise, que a representar igualmente ameaça à paz e á

acába em .reoonciliação geral, e, por v�zeB, .... segurança do mundo.
testiva, seb que sealterem as causas do con· ." Apoplêtico, recebendo o agravo, o minis-

ílito.. .'
.

..... .

. .

tro imperial de Sua Maje�tade bl"itânica €r-

'.
Quando a Gl'ã Bretanha, amparada pe- gueu·se, patetico, para o revide: os dois ca

los Estados Unidos,' g:ller cortar á RussÍa sos eram diferentes, e, se a presença d9 tro
certos acessos ao Meditenaneo, ou. H contra- pas da Grã' Bretanha no solo sagrado da
riam nos :Balcans e na' .p'oIonia, o Kremlim

. Grecia. fosse' considerada perigosa. para a paz
sopra aosS�us crepreBen��ntes quais 08 pontos univel'saJ, o seu país se retirada da ONU.
de interesse vital dos d9is paises que devem

.

Eta ar. crise. Houve enorme alarme, os

Ber visado}'! em : cheio: nos debates, com a pacificadores; precipitaram-S8, pressurososl na'
i:' -,

-.

_

ansia . de evitar tamanho desastre. Espíritos
pessimistas já anteviam ° irreparavel e me·

di.tavam na ironia de.. conduzirem, acaso, á

guerra} esforços abnegados de uma assem

bléia pacifista. Mas, não. Tudo acabaria bem.
Xem as ttopas ruasas estão plantadas no

!rã. para guardar os caminhos estratégicos do

Oriente Medio, nem as de Sua Majestade
Brítanica guardando 08 mármores partidos
da Acrópole. afim de vigiar a. passagem vi
tal dos Dardanelos. Tl:atava·se, apenas, na

velha Pel'sía e na antiga Gracia, de por or

dem, estabelecer a disciplina, dar juizo aos

descendentes de Xerxes e de Alcebíades, para,
por último; restituir-lhes a plena posse das
terras patrias. ,

. Bevin e Vishinsky declararam-se sath;·
feitos e felizes, os. soldados russos permane·
cem no' ";Irã; os 'iDgleses, na (Xreeia,

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



I'

rica de
a Ião li

Labaratoriode
, Iina··lS

bá
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E L L'·· N G E R & C I AI
EXAmE5:

URINA (completo e parcial com dosagem)-FEZES (Amebas, vermes, sangue oculto-ES
CARRO (pesquisa de bacilo do Koch)-SECREÇAD (pesquiza de diploco.cos. etc., esperrnato
z,Jides)-"-SANGUE (Sorcdlagnostico d� Lues (Reação de Kline). --:- pesqurza d� Hematozo�fJO
(malaria). Contagem de globulos. tempo de coagulação e de sangria, dosagem oa Hemoglobina,
glico e, acido mico, reação de Vidal (Ti!o).-UQUOR (Exame cítobaderioscopico. reação de

Kahn, etc)-MUCO NASAL (pesquíza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepnne
ma palida)-SUCC0 GASrRICO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. etc.l

.

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE
Instalação moderna: estufa, autoclave, colorimelros, etc.

t-���·;"'_�-�-if-�-"-!t....§ o .-.-�-it.-�-�-�IX<l.-�-� ���''''''i'li-""$}-,ln��·:ri<,,·Jg.�,,�1.·-"2��-1IlI
.

.

��",·t:_,.���.�.�=�..�+�.�..��'�"'GI

a·uu.a· de Colonl·a Prado do Rio} I:a 'Menor I � !
e Rapsodia � '.J� �

VI E TZ E L encontra-se ii ve�da mas :' :;

Em primero IUg�:rma:as ::::3:3S. II �
� �

Quando a saúde periga, devemos lançar mão � a
48 96' 20 do que há de melhor para salvá-Ia. � �

. 0, .. �
'44 8') 4� Na formula do eminente cientista ingles, Dr. Fred. +. ';:,
�4717�:Og �i�����d!o�a:�, ��i��cf��t:raÕ cC���ai:e�io��f1iiSsai� '1

�
COllnpHIIJI I{ ",JTED�H �

1.130.297,00 .

(.:. �.'.J
' 1Y." iH�.ll ii 111 I1l11fi· �,.".jB ás enfermidades oriundas de um sangue reurnatis- '..... CJ�f,'

li

L n" C � PI
v

1��.�\�,�g mo, feridas, moléstias da pele tumores musculares e

I
� !lh�4H7.lçi � Ó1

-

i
34.528,90 ósseos, supuração dos ouvidos, etc.) I :, L m.J i d\ �
51).127,00 A classe médica de todo pais aconselha o , � '<tfÍ

11.665,50 � Amortização de �
45950,70 !. �.' JANEiRO ,.!t,18.557,80 I ,,:!,� �
84.252,70 �

, , � r:J
40.202,00 � No sorteio ,realizado em l!l
985 5 2 O 3

� � 31 de Janeiro de 1946·'31. ..... O . 3062. ,70
-

v: JIJ'

I
'''; foram sorteadas as se- �valioso auxiliar no tratamento do sengue, por se � guintes combinações: ;il

t 22.36610 traia r de um remédio de toda confiança, unico de- � �
682.612,20 804.978,30 purativo quecobteve � classificação privilegiada de � II!' U D M l�� �a �"Preparado ientiêico '. :ii

� RI U � 11' ii
í$l

I
Ccrnece hoje mesmo um tratamento com este �

. P L G �
'"

preparado cujo custo corresponde a seu justo58a�C � O P L li ti ti �
""ª"'iWA li W- iA ...."MM � 1 Y i .�__
"-"�e�:n.:ra�7d:-;o�;;;:-·Ll;;�;:-;��:,·-H IW I i. !J V Y�}

em 3 t de dezembro de 1945 ;.j Os portadores de titu- �
D e' b .- .t' a : los em VIgor contempla. $,

U : dos são convidados a re- :
728.705,95 � ceber (I reembolso garan- :

:' tido, na sede da Com- �l09.G65,OO '"
P {VII 'i o �

324.473,80 ::
L", .,1,,-<. :

16.77670 • \ � :16740'80 'fi> .tlgen\.es geraes: �
6:559:30: "":

3,671,00 � Sociedade Comercial::
32.591,70 (J,

l'
. I td

�

31.249.00 .i wonms lU' a. �
180.309,10 � �h.RmeJlMH� !�18.385,80., :;:g'J 43" 30 � N':;'� n�a"ncam' 'o ,.,.) ,

.... .:1, .. ,� ...I ,�'':> � Ih' >,' . ..,,,- �

128.475,90 : gamento das mensalÚh-t.::
19.205,50 ,. des! Em caso de inter ..

65.101,80 : rup(.�ão, rehabilitem ün-:
153.790.80 : mediatamente os seus �
147·920,00 � titulos. E' suHiciente pa- .,
3181:4,65 : gal' UMA ,MENSALIDADE il171.089,10 : para, reVigorar o me6illO •.
10.138,40 � e evitar a nerda do di. �

95.330,00 :: reito sobre
�

o sorteio e :'
t8o.ooo,o_0��__ 1 i sa.lvar as BUâS econo.�.

2 554427.60 �
mIas. �}

m��o/i�<§����:",:�������·e<&ft$.folL?:t'$F��!i��

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS
EXaUrAM os SEGUINTES

Aelelopio da Diretoria
Senhores Acíónístas:

Cumprindo dispositivos h�gais e estatutarlos, apresento,
, para o devido exame e deliberação. o balanço geral, conta de

. lucros e perdas, e documentos referentes ao exercicío de 1945,
encerrado em 31 de .dezembro, bem como o parecer do conse-
lho fiscal.

.

.....
.

-.

-.

.. '.

O balanço não deixa duvidas sobre a situação desta sacie-
dada! dispensando comentarios.

Para exame de. informações mais detalhadas aeharn- se a

disposição dos srs. acionistas todos os documentos e livros, no
escntorío a rua Marechal Floriano Peixoto, el«, nesta cidade.

Timbó, 18 de janeiro de 1946
Walter Mueller, diretor-gerente

Balanço' Geral
encerrado em 31 de dezernbro de 1945

A t j V O
Imobilizado

Terrenos
Edlficios
Casas de moradia
Maquinismo .

Canalização de agua e vapor
Instalação. eletrfca

.
Transmissões

,

Represa
Instalação hidráulica �;

Moveis e utensílios
.

Ferramentas
Veiculas
Casas operarias+-em construção
Ediflcios=-ern construção

Dleponiiel
Caixa -

.' ..... Contas Correntes-e-Bancos

...... Bealizaxeí. a Curto. e Longo prazo
· Materiais auxiliares

.'

...i·:'-Mate.ria·,plima .,."."

...
'

Mâteria secundaria
.: Lenha
'. Acondicionamento

· Diversos materiais
Papelão em estoque
Titulas a receber
Tltulos ccmprados=-

ã

quotas da Mutua
. Oatarinense de Seguros-r-Blumenau

'. .Bonus de gue:ra
.

Deposites de garantia
Contas Oorrentes-> Devedores

Contas de Üompensação
Ações Em Caução

.TOTAL

P·assivo

40.263,70
247.890,00
132.234,50

544,00
9638,70
33.347,80 ..

143.850,00
555.366,00

·2.000,00
115.959,OO
67.359,20
65,837,101.414,290,00

Despesas de fabricação
Ordenados e hcnorarios
Mão de' obra
Contribuição ao I.A.P.l., L B.A. e SENA!
Despesas gerais
Despesas do escritorio
Viagem: e propaganda
força e Luz elétrica
Seguro clfogo e acidentes
Impostos
Consertos
Frete e seguro
Comissõts
Juros e desclJntos
Despésas dos caminhões
Dep'echcõi':!s
BOflifica��ões e gratificações

I fundo de reserva legal
Fundo de reserva especial

1 ftmdo para. d-evedores duvidosos
! Fundo para novas instalações

I
Dividendo

I

25.000,00
4.274 892,05

N(lo Exigível _

(}apital por ações 1.500.000,DO
· Seguro de transporte PfQprid 6.272,80

.

Fundo dt' restlva legal 188.335,00
Fundo de referva especial 355;150.70
Fundo para devedores duvidosos· 30.000,00
Fundo para construção de casas operadas 100.000,00
Fundo para novas instalações

.

400.000,00
LUCiOS suspensos 90.000,00
fundo de depreciação conta edificios 120840,75
ldemc:.-Casa de moradia 20.923,00
Idem�Maquinismo 671.575,40
Idem-'-Canal.ização de agua e vapor 47.656,40
Idem-Instalação efetricél 80.0 l2,40
Idem -Transmissões 18 884,-50
ldem-r-Represa .... ..•. 25.62-7,00
Idem-Instalação hidrauUca 3.1365.50
ldem""""Moveis é utensilios 35.67ó,90
Idem--'-Ferramenfas ] 2.844,10
Idem-Veiculas 54.852,703.762.217,15

Exigivel
.

a U'-"'rto e Longo
Prazo

Contas Correntes - Credores

�ó�}X
Paraoor do Cansalha PiscaI

Crê dif o
Produtos
A!ugueres

2553:427,60
1.000,00

2.554.427,60

Amoldo

Timbó, 31 de Dezembro de 1946
OUo Henniogs, direlor-presideuie

Walter Mueller, diretor-gerente
MueIler, guarda-livros, dip!. rEg. na DEC

sob or. 36.059Titulos apagar
Dividendo

...
'

.' Bonificação a pagar
" Gratificações a pagar

Gontas de Compensação
Caução da diretoria

156.789;80
2.965jl0

180.000,00
76.355,00
71.565,00 487,674,90

TOTAL

o Conselho Fiscal da S. Ao Fabrica de Papelão Timbó.
desimcumbindo-se de sua missão, prescrita no artigo 127, I, II

25.•000,00 e III do decreta-lei Nr. 2627, de 26- 9- t940, e tendo examí·

'4274.89.2.05
nado todos os documentos em questão, recomendam á Assem

;;;;;;;;;;;_��� bléia Geral Drdinar;a a aprovação do inventario, balanço e con-

tas dá DiretorhJ' em virtude de terem encontrado tudo na mais
, .' perfeita' ordem,T�mbô; 31 de Dezembro de 1945

.

DUo Henníngs, drretor-presidente
: '.. .'

Walter MueUer, diretor-gerente
Arnoldo MuelIer, guarda-Iívros� dipl. reg. na DEC

sob or' 36.059

Timbô, 22 de janeiro de
A. Schmalz

Richard Paul Junior
Gustavo' l\filchert

1946

-...•............
'

'·:-:�!,-'-r

No bar e DO tau
KN01)

nã") delIs faltêl!

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Dr .. Ego nA,. Krueger
"

- Medico Oculista _',

flc;in.a RadioTBcnlca
Iii "(Ex-a§jsiflitentc do Instituto. Penido. f.:%urnier) de

Campinas

Consultorio: Rua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
1° andar -

CURITYBA PARANA

.-.'-�--�!i-*�---.-- .-4-�-·� X ;:'t-�-�4!õ--� .. , \t-.�_* .. �.i1

k,Casa das Modas Blumenau Ltà8,

Consultas: d8S m ás 12 e das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

oa .. 11 10 "' to........ .. li & .. "' " ,.. ••� 1> " , � .. 11 ..
����� �w·�"""""'_"'___"_'_��

�-1i-"-<>-.-:.-�-"-",,,,,,<D o i!it......<$I-.-*......-.-'*'--•..;.�.

." i *A .ruM; 'a; _ m:Elil· MZ"'IW

Eepe ataltzada em concertos
d,' Maquinas de escrever,

RADIaS e

Aparelhos elétricos.
Rua 15 - 710 - Blumenau
'-AlNUNCiEM--NESTf� DlARIO-

Recomenda-se pejo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembrot 596

Ultimas Novidadea-eVestidos, Blusas,

"

Pijamas, Combinações, ele

Roupas para �rian(!a8 em geral

o

"

Procura-se

.

III
"

_.

ri'
-

Prectsa- se de um auxtííar Inn&li'Ide Balcão - tratar com, a Caminhões de 1/2 atê 10 toneladas,
Cooperativa da Cia. 3�...

;rmg. CAMINHONETES

t
AUTOMOVElS

---

V4'.Jja que lu so ... e depois veja o preço do OE SOTO "Dl-
Perdeu-se uma parte de àlomat".-Agente exclusivo

!",breque de uma carroça entra RICARDO DEEKERua Paraná e morros dos
IPadre�, entregai', Rua Pa- Prnvisnrlamcnte=-á rua Brusque sIn-Blumenau-cx. póstal 119

raná, N. 71

Dl

r DI
lenhor" Branca da mais alta pastura

Ovos para incubação
Frangos de I a 4 mêses

Reprodutores de 4 mêses
Oferecem as seguintes garantias' e vantsgens:

filhos de galos importados do Americano "Hanson",
pedígré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do avtarto.
Oscar Pahl Rua Amazonas 'defronte ao 32 S.e,

13lumenRu-Santa Catarina.

........

I
A AA4A '!Ih

G. MI A

di Sedas, Linhos, Casemlras, �
fi ,RiSCt:'dOS, �.rins, Sapatos, I11 Camisas, Pijamas, Capas,
II Meias, etc.
R Chapéos Ra·menzonir Gury 8 NaIsa ,� .�-.-----�", -----.

BluMEtum _, R(§3 t5 de �6'rlnnbro, 505 fone: UiJ1

_._'--,---'----��-- --�--._.,..;....,.---,-� ...,.-�'.._---

"BRASI LMA R"

&W

OJiAt'4P#AEri fi * A"

- e-

• � "" ,'0- _-'_.

i1��';-�§�1f!�á���..�,_�

Dr. Julio ii .. Zadrozny
ADVOGADOS

com viagens regulares entre Irajaí -- Santos

que

'...

fil lea' de tas par'�a�1Bhlmenau Ltda.
Tintas e 'Vernizes .. Material

________.�p_,,_in_t_u_t_�_s__e_rn__G_e_,r_a_I �I·Tintas .em bí$nagas para artistas
Blumenau .. Sla.. (atarlna

'.

.,,,.. +N& &Li !::ma

Dr.. SANTAElLA
mnlnooiuJa tlela Piicrildade Nac!llnal, de Meâicloil de

finive.sillaQa do Brasil.

MédICO por concurso do Serviço Nacional .íe D')t;nçaB trlentul�.
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiq u iátr ico do Rio

da Janeiro, Ex-médico assistente .do Sanatório Rio de
.

Janeiro' da Capital Federal.
eLiNICA MtmmA - HSPECJAL1S'fA EMUOENCAS NERVOSAS

CONSULTÓaIO. R O A ,p B [li fi 8 s G B foi , D .,
�Edifio(lio A.melia Netoi

Das 15 às 18 horas

1_== �_&-=�=_�F_,_L_O__9={__����� ó�P__O_L__.I_S=,�=,�� •

NA'o E NOÇWO AOS ANIMAIS 001 EST1COS
�{����Z����-:':.1'::';;:2�

--

"Medicação auxiliar
no tratamento da

,ifilisl'

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



faço saber que pretendem
casar-se: João Maria de Oli·
veíra e Tecla Eger. Ela, na' $o-. �",4-.,�-t;ol--""�.tl'li�,,-,�-,.,., ."C o e'·-'<:>�--iI1.- :� -���.�J:t",J';)J--l1t--�

tural deste Esrado, nascido
aos 30 de maio de 1908. bo
Iietro, snlteíro, domiciliado e

residente nesta cidade. Iílho
de Manoel Palhsno de Olivei
ra e de D. Perpetua Anna
de Jesus, El�J natural deste Bssembléia Gerill Ordl"ar��
Estada, nasetda aos 24 de Sã ld

.

h," • ," l· o'r. �
•

ed d
maio de 1917 dome ti s r- o convi Baús os sen .l�res uC.Ohl§í�� (,e��<s socie 11 e

feira domiciÜ da �e��d °tA! a comparecerem a Aasembléla Geral Onmw:_w, 8 raalízar

nest� cidade �ilbae d
1 �n ·í I se no dia 14 de março do co.rren,te ano,. ás ,(la) horas, na

Eger e de O: Tecla E!er. nu J séde sootat; a rua Marechal Flortano Peixoto, sem num�ro,
. ... -.' . t::>. I com a seguíute, .

Ji,\l)�6t."'IJtal.'�� dOOEtle�to5 exi· ORDEM DO DIA

!f;:in�� s��? 118� d� 4�� , . .1) Leitu�l'!. e�6me, discussão e deHbei'�ção_

sobre o re-

fi

'L
".

. .". '.
1

i lato riO da DlretC'fla; balanço geral e demos�I'açao da conta

..���m tiveil oonhe�.lnkl, a, Lucros e Perdas, Parecer do Conselho figcal e documentos
.

1. Mf;lcanico e 1 Serraibeiro, ,competentes,
� .5",1: algum b�l,p.e,d®.en� leg.ml. referentes 60 balanço encerrado em 31 de dezembro de

...•. )A.presentar'se a Staede!e" & Cia. --. Blumenau· Rua
acuse Q p.ra! OI fmll de dfrelto. 1945. ,

Itoüpáva Norte @In,'
,

'. El. p�a oons�'Il e chegall 'a<: 00-.. 2} Eleição do novo Conselho FísctlJ.

::.',: .'
.

$ v 1 1l11Ii!l�f.mtq det0'f:x'tl �av.oo°l;pre.. 3) Outros assuntos de interesse social.

clicô'�ifmjüi�õeIrõiõ �����:.:: ._H_._B_._�::�::���:c�:�e::��:��::�!�t�,�
D.'·�...•···r·.'.r·i.•� O r�"'AlI"t id,"'ib' I"';'''_-·-�-· Edital de protesto
I.I.� .i.<CD � �111"ú-j� IC e soa I

NIIf Dan'lê j[lO Jill:1l Olto Abry, 1. TabeHão da Comarca de Bhll1H3D[W, Es-

A' h""
�

..� deve fa[ta» tado de Santa Catarina, da IOi'ma ria ]ej, etc ..

. .

�""omnan Ia I, IÍI>- "�...�-.. ,.,-"...
>1)

..

!�
.. '.a.�1i :""-'-.l_.. "".-'-...._.'" t t

Faz sll�e!t qude S8 Beha :m geu Dcgrll?riOt' pp.l'l! sel·r prd'n-r' , --"..--.-", "" ,..r-.........�.. '" ... es ada por lai a e pBgamen�ü, um .up lCEUl no vr;.!}l!" .13

HOJe mlHS um grandioso espetacul0 Harris e Chie-Chic!
..'

Um mil e cem CruzBíl'OS (Cr.$' 1 100,00), emitida por ErvÍl10
Apl'esentão todos oS Dias novas atracões fillaHsando o es- M ,. I' h 0- A S

Lemke, desta praça, contra Cerlos Germel'.
petacu!o. ...... E COrRO o devedor reside rora fia f.éde, pelo pre.sente

..... ,
.•.. Uma comedia de Chie-Chie e sua tl'oupe de come- o intimo, para, dentro do praso lBgl-ll, png'H" 11 impor-tl1TIcía

du:mtes. , . De pessoas têm usado com acima relerida, ou dar as razões pürque D'io I} ffjZ.
Todos ao Circo Irmãos Queiroló '. bom resultado o popular Blumenau, 13 de Fevereiro de 1946

. .A Belheterla acho.-se ab8rta das lo horas em diante depurativo C Tabeliã(l: OTTO AFiRY
Ii�:w.::"�-�,-(P-",,,-.;;:,-:'t.-_.;;l>-:�· x· '0-�".-�,'-'$o'_.'--.:a;o;.-'.-iii-.•

·

Ia"
"

I., �p.'.i�
..

Prado
.. d.o Rio, La Menor '�·I·leXI·r· '.

9'1 4. L�yfl�W! G5
e Rapsodia L

·

'. .1:TI I.: I .

enconfir,N,,8 ai venda eas
.

....
� ..
";;;' §1 .. ��,,� fariuacias e Drogarias.

�.��·iíl�,�$.l'"-r�,� <�"}'�1i:;lic;,ai���,*"íil "'i;1S''''H�: (} ![iJj "'{Pl�,q.'""$'>i\$:,<ii'._�"f#.•Jíi\.�•.:it•.1O;�í
ijil "

�'. .' � o ��ígado, o Baço, o Goração,

; w=w.�f!���t.!:!,�.�'W��RVAt;H2_1 �e�:tir::j�í üõr;:���eô�s�:'
.', ..

�
. '.

'

. .' .' �-
. >':, I Reumatismo, Cegueira, Que.

�' .. '��. Oiagmlstkos ,Clinicos· - � dado Cabelo Anemia. e Abor·

�
.. _

...
.

� tso. Consulte o médico e tome
\4, 0ik.,tl:<büHsmn. Da!imJ -- Eletr'ocardSogl'afÜl Llluom. I o P opu I B r depurativo
I� tório dEl

..
An

....;;.:H.s.�ei;l !san!iu.e..;._IIt5rrnr.>< _nr·I�.".>., ",>,,) i<i;

i ...
" Obdca especi�liz:da d��;;:bO:��"

.,�"

II ..

' t: I i X i r 914
I. {Pertur.bações meustruais, estel"iUdade aHer-2"'ões se· I inoiensivo ao ol'gap.�smo .���
� .. "'ll"".ü �r f'.t'TI"'d ' .'.41 . ".;)/ 'l '"

� •. ,'., • v, .� gradave! como u.n� licor. ApLO
� ...... ...,!.�, cL Gd� lL

..

<)6 uâ D.�O.lit' "ellpl� e {la lGe.ae cnHC8. � vado como a?�har no tra·.
;,i mflamaQ�E:'S gemt�hsf etc.} .... tamento da Siiilis e Heuma·
!i!!i ...

.�
. .... .... :i! .matismo d'l mesma origem, .

pRECISAM-SE de meninos

\.
�-�';_!t3-@-{i-''''''-.é'""",'''--�-Q

; álªmelllt Sto ,Branco. 3
�
_. mumenan. - falelotll). !20.2 �.� �:1�9f6. N. S. p" sob o nr.26" int-e�ige!1tes .para e.nt.,re- �re?isam.se, de bons gra.

!'J!l:11:';:!lL-w.!1:(��""'o��'f;J{�.��1tiwi>1IIl'��f.�{>��!"�� .._.,..",. , ga deste Jornal a dOilllClUO I� fico>}, OtlUlO ordenado.

ESI�ECI. A I,lID'AI)F��J

Faço saber que pretendem
casar-se: SiegTrid Hass e

Hedwlg HoUrnann. Ele, natu
ral deste Estade, nascido aos

"_ 22 de outubro de 1924. alfaia-
.

presaGrals ..••.â:'Calarinoose S�lIm l�si����:::l:di�!i�·a:�;��
-. "

..

'

.Ó:
.... ...

assembléia·. Geral Ordinaria Hass.: Ela, natural deste Es
. De. contotmtüatte com as dísposíções legais e esta tu- tado, nascida aos 31 de ouru-

tã-íae, dou sctencta aos tuteressadce de que' se acham à bro de 1927, domestica, sol ..

di$posição (los snrs. acionistas, na sede social, os seguín- telro, domiciliada. e residente

tes.:documêntos:
. nesta cidade; filha de Carlos

AJ O retatorío da díretoría sobre a. marcha dos Hottmann e de Maria' Hon·
'

..• negocíos sociais e prtneípaís Iãtos administra tivos do niann.

exeroteto de 1945.
�.

Apr.eSJe'Iítá:ram 'os documentos
.B) Cópias doBalsuço e da Conta de Luros é Perdas. e.xigido .p;elo artlgo 180 da Co..

. . C) Parecer do Conselho fiscal..
. ,digo CIVIl sob n. I, 2, 3 e 4.

·

'.

Outroatm, convoco os snrs, acionistas pará fi Assem. r Si algnem tÍvell oonhec1m-en!« de

blefa
..
Geral Ordinária, que. se realisllrá. ás 13 horas .do dia

v existi:!: algwn m.t'PIO?!mento Iegal,
30 oe Março de 1946, na séde social. com a seguinte aC1Ul� o para os fins de díreíto,

.... ..

'

.

'.

.

ORDEM DO DIA: .

.

El para constas e chegar aO' 00.
....

'1. Leitura, díscussão e votação do relatorío da Di- nhecímente de todo�1 lavro �

retorta, do Balanço Geral da conta LUcros e presente para ser afixado. no lo.
Perdas e Parecer do Conselho Físcal. gro: do costnme e pubueade p,e..

2. Eleição dos membros efetivos e suplentes do la: imprensa.
.

'

Conselho. Fiscal para o exerelclo de 1946, I Blumenau, 12 fevereiro de 1946
3, Outros assuntos de interesse da sociedade. .

Vtcte:rlne Br.
Blumenau, 11 de Fevereiro de 1946

.

Oilda] dO Reaf!itnlf CMl.
Francisco Hoette .......-��"""'*-'-'í-.-....4i-.
Diretor Comercial

"-1f""���-�';""I!��---§?-.-. X \l--�"""':f!.-.-��W;-�'lf-:4-'�-�

Comércio a Indústria Companhia. Paul,
em liquidação

'.
RESGATE, DE DEBENTURES

.... Leva-se ao conhecimento dos srs. debenturistas
.. que esta

Companhia está procedendo ao resgate integral das debsutures
emitidas em virtude d.e autorização d3S assembleias aerais ex
traordínarías, reáiizadas .a 3 de fevereiro e 4 de rriary(� de 1932.

A �jmpor�ancia dos ritutos que deixar de ser recebida, será
deposhada de acordo com a lei.

'
..

'

.

. . .

Blumenau, 12 de fevereiro de 19'16
."

'.,

.

.

."ug. To. J. fye. Artur Fouquet+Liquidantes
.

3vl
.-....�-,�:--:�_�-,;,;._••_.�-�-,. X ,..-�--•."....li.õa.,-...- ...-4j--.��

EorTAL

ocura os

A sfilis ataca todo o

organismo

·'....$iI

Teatro Carlos Co es
.

'

..

-

Sexta feh'!, dia 15, ã� 2f.!l,3D .

UNLCO ESPECULO DA CONSAGRADA SOPRANO LIGElRO
umco. ELZE EKKE com um programa rigo:rosa;nente
escolhido para a culta plates blumenauense:
I PARTE: -, Chopin- "TrlsteB�e etel'neHs" - T. Moutinho

"As pombas' - T. Mj;:;Gone "Improviso" -

Alberto CO@iH "Canto da Su.ud:�de" Puceluí
"Valsa da Musetta - C. Gomes "Biihl.da de
.10 Guarani".

II PARTfí� ,,50]013 de Plano:
III PARTE: RUSSA

Rachmanifi(Jff "O nhíva" - �Ie;Y"í.'·Iielmund "SÓ penso
em ti" - Sokolow "0 tempo muda" - BillukireH Mãe
Volga" - M. Gorki "Stenka Rasina'' - Tsehaikoweky
"No riacho"

. Um espetáculo de arte e bom gosto, que reunirá no

Carlos Gomes, a mais fina flor da sociedade blumenauense:
Ao piano: li consagrada pianista. IRMA EICK

Entradas á venda no Cine Busco das 9 ás 11.00 e das
14 ás 17,00 horas .

t:- ,-.-.-""-lIi.-�-�--$i-'� X�-�-'I5-,,_.�--,«>'-.-:4i---.�4'

FO

'

..'"I

Vende um em otímo estado, acolchcumente de como,
Pneus novos de fi Ionás, bateria Fo;:\�. diEGOS de enrisg',::m
e 88 fitas dos freios novos. Motor de otrma compressão,
moias .reforçadaa e pintura em bom estado,

.

Dirigir se ao teeníco do Curtume Brue:que!l9€i S.A.
Brusque.

Preço Cf.$ 25.000,00
3 v 1

S/A fabrica de Papelão Tírnbõ
TIM O'

/biWf vW.; 4if!k4Wiê�&,�.i@-k$1l;-;;�,c:��,;,;*��.t���@.:.g,1t®�;.jijijj$f;;J

I��,..�
�a elA. WErZEl INDUSTRIAL JOINVILLf (MarC8 RegIatrad�!l

torna a' roupa brang.uissima
i�.•.•.·..·.'..-�

....� ...

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


