
antidadei
, ,

', ...

na
Cidade dpVat_ica.no 16 (8. R.) - O (,OS;' o Papa havia, proposto em 1940 um plano

sarvatora Romano- publicou uma nota do Su.' de paz favorável á Alemanha, a expenssas da
HlUl!'iüt Soviética,. Diz o jornal que estava au

mo Pontífrce, desmentindo as declâracões do
..".

.
....

. torizado por Pio XIi a dizer que «o Papa
general Tomás, feitas em �uremhergJ do que aceitou a propoeta de importantes circu.los mi-

.
.

---�----�-----------------------------------

C mando lilico
do ólar

Iltares alemãs, no sentido de transmitir uma

oferta de paz aos aliados. 'Mas, apesar das
gestões rea lisadas pala o exito dessa Incurn-

..

beneía, nenhum plano de paz lhe foi apre
sentado» ,

AV anual -
somestraí

a,'Ulso

el'$ 60,00
Ori 5ó,oi)
Crt 0,30'

Os círculos diplomáticos de Washington observam

I e comentam a eresaente influencia dos dólares norte

'americanos na solução dGS mais complexos problemas
internacionais. O,,; empréstimos externos

_
feitos pelos

Estados Unidos. Subordinam-se, agora, aos fatores po
liticos dominantes nos países credores. Exemplo carae

teristicos desse fato é a atitude do Governo norte-ame

ricano em relação aos pedidos de empréstimo que lhe

foram endereçados pelos paísea europeus enquadrados
na esfera da influencia da União .Soviética, Segundo o

correspondente especial da "Reuters" em Washington,
todos esses pedidos "foram postos no gelo, até que re

gistrem naqueles países modificações politicas internas

ao sabor dos desejos norte-amertcanoa".
----------------------

Dtario Matutino

Cambio Negro,.
Rio do Sul, Fevereiro 1946
O "Diário da Tarde' publicou

Em data de ôntern; .trancorreu o aniversario natalício do sr, na edição de 7 do corrente mês

dr-. Adolfo Konder, figura cuja Nr. 4063: Continua o Cambio
projeção no Vale do Itajaí é Negro da Gazolinal Aqui em

desnecessario
.
engrandecer. Foi, R. do Sul reina amesma anarquia. lq�yO Cm·tG• do no,sta DESIG1u,o.

é e continuará a ser o amigo Nas bombas o recionameuto ter- nu Iii Uu U5 nu !ii

com que os blurnenauenses po-
nau a entrar na praxe antiga ,- U

I a data da reunião da
derão contar em todas horas OS caminhões de carga receb�m camento PlhlCI3 f

A •

d P"
mais críticas. urna quota diaría de 2.0 litros, COO erenCI2 OS ai-

quando ha gazolína nas bombas. Do sr. Sargento Eugenio La-
zes Imer.·canosAss.im, ·.foi sua. passagem pelo Cid d b

.

f" d
Estado Novo quando seus con- ��asg:��l���ceni:e ��l�as,mup��� ��r�er tas�u����eo e��r��n��o d� WASHINGTON, 16 (S. E.) _
selhos e auxílios mitigaram, de ., Destacamento Policial local con- A Junta Diretora da União Pan

quanto no cambio negrohá tarn-
alg-um modo, as ·.Íoume.ras vio- Americana aprovou por una ;

� bares a vontade a Cr$ 850,00 e forme determinação do Exmo, ' ,
-

lencias p�rque passou nossa gen- ultimamente a Cr$ :900,00! Ou- Sr. Cmt. da Força Policial do midade, o mês de dezembro de

te; Acreditamos que aqui nín trosim, em 30 de Novembro do Estado, 194ó para realização da IX Con-

guem esqueça' esse período de
ano passado, toram despacbadas A d d t.I d ferencia dos Países Americanos,

intranquilidade que parecia não
.20 caixas de. gazolina .·a uma

.....gra ecen o a gen, eza a

que se reunirá em Bogotá.
.

f' l'� comunicação, desejamos expre-
ter mais rm e, tarnbam, aque e firma madeireira de Rio do Sul,'

'. A data, fixada pela Colombia,
.

f' li' al I d
ssar aqui os nossos mata smce-

fora comunicada oficialmente á

�.�t:�o o�aa�anpl��l v.Fe��.raal" eo" â�� gazoliona esta, adquirida á Stan- ros votos para que o sr. Sargen- U' P A
.

. . dard . il ai Brasil, e carrega-
nião an- mericana por seu

Adolfo Konder, .n.isso grande I
. r to Cidade tenha em nosso meio delegado especial, Embaixador

das em rajar na lancha com
e prestigioso amigo..Desse mo- destino á Estação da Estrada uma gestão bastante feliz, o que Antonio Brocha, que opinou pe-

do, estamos enviando ao ilustre aniversariante as nossas mais sin- de Ferro em Blumenau, A re-
sem duvida será de esperar, da- la designação de um comité es-

ceras felicitações, apoiando as outras tantas que lhe serão envia- ferida remessas dessas 20 caixa dos os dotes que sempre recon- pecial para estudar o regulamen-
das pela previlegeada data. até hoje, dia 13 de Fevereiro, hec_e_m_o�.:�_�.:..�._e_n_h_o_ri_a_.� t_o_e a

__a_g_e_n_d_a_d_a_C_o_n_f_er_e_n_c_ia.

"'SOU' Ia '

'p·.··.r S3 livre �e ·p'elo· �rcltn�!çÓ:;ãt: ��� dfra ri�d�
, resultaram. "Dizem" que as ;w

Rádio livre Ri disse o General �l�:ena�e;i�o d�st��l: 3:t�:

Gaspar Dulra �:b:!m qual Estação, nínguern

E
..

t
Tabelamento, Preços. Racio-

nreVES ti concelUda pelo Presidente da Re .. mentos etc, Etc,? Quem as cum-

Pi�blica ii um jorl�al d� Porlo V�lhf! pr�er�:�n!:z���y:���:: cons-
RIO, 16 (8. E.) - O Preaiderrta Eurico Dutra I tatou de há poucos dias 'lue,

'. �oncedeu .uma entre ..zista da maior importância a um! n'um armazém vendiam a duzia

Jornal. d,e Porto Velho, capital do Território de Guapo- de ovos a Cr$ 5.50, n'um .outro
ré. Iníciando suas declaracões disse Sua Excelenci .'

a Cr$ 7.00 e no terceiro a

,

. ,

.

.

'.
a, Cr$ 90nt Como se ve cada

HDaqui por dIante,
.

temos de arcar sob o pêso de qual ;g�de de acordo co� seu

um grande dever: o da cooperação nacional. Espero "bél prazer"!'
' .

ellc,ontrar .a mol-lilização volulltciria de nossas energias Parél; rnoralisar .es�as .an.arqui
ClVlcas a fuu ,de poder transformar nossa terra o mais as, se�l�, �ece��arlo lIlstttmf um:t

depressa pOBl::11Vel numa grande democracia civilizada pe?a a forc� e promover uma

C
.

d
.

d·
,c

.

.' . ,'.'
,

•

UOlca execuçao e todos esses
ons!. e�o a

.
emocr�cla 1.l1'C,om,r;atlveI. com a p�nul'la desrespeitos, contra as leis ins�

eL'onOilllCR e com a 19norancla. �ob a Imprensa bvre e tituidas. desapareceriam,
pelo rádio livre, Sou contra a imprensa como pl'oprie. li. Y.

dade dos governos:'.
Passando a falar sôbre as relações do Brasil com

América do Norte o chefe elo Govêrno aíirmou:

I·

"Nossa aliança com os Estados Unidos constituiu
a pedra angular da. politica externa brasileira. 1!lBtamos
constituindo um Govern() homogêneo, composto de ho·
I!lens capazes do executar as tal'efaa que os aguardam
e referentes aos. postos para os quais foram designados.
Sou flartidàrio de uro Poder Executivo á Bemelhànca
do existente nos F1stados Unidos. 'Deseio ver o Exército
cada vez mais aparelhado e altamen1-e motorizado".

·

Ooncluindo sua entrevista, .t) General Eurico Du
tra declarou:

.

"Meu GOVel'nb atacará vivamente os problemas da
maternidadf,l e da infanda. Estou pensando em trans

formar a Legião Brasileira de Assistencia num podero-
so órgão com essa finalidade".

.

.

Convite

Está de volta da via

gem, CoDsultas díarias
das 10 ás 12 e das 3 ás
4> 112.
Quarta f.eira a tarde

não haverá consulta.

tr...·-;.� �:"�.-;;;;; "'-";"��".';';;'�.;��J' Falecimento
f�;CIDADE SOCial �i Sr. �odolfo Rabe - Fale�eu
i�,,;,��::.:.; �:;.::.;.:.:.c na CaptLaI do Estado terça feira

• . p.p. ° sr. Rodolfo IRabe, repre�
Anrversanos tientaote comercial e que eta fil-

Festej-a hoje a sua data

nata-l
ho de Blumenau, ligado a em

lida, o sr. Artur Laux figura de portante e ilustre Familia Rabe

grande destaque nos Ilileios es- desta cidade Esta infausta noti

portivos. ',da causou em oosso meio, on-

".
- Nesta mesma data, aoiver- de o falecido gozava de um vas

saria-se o sr. Helio Lorgus des- to circulo de relações de ami�

tácaào comercial. zade, de um profundo pezar.
- Transcorre hoje a data na- Interpretando, assim, o sentimeo

talicia da senhora Catarina Ha- to geral de nossa população, de
dlich, esposa do Sr. Henrique sejamos expressar aqui as nos

Hadlich. sas sinceras condolencia. dirigi-

I-Aniversaria se hoje, a sra. das à Familia Rabe.
Ema Hadlich, residente nestá

! cidade. I
Anunciem Nesta Folha

!

ftíosquijol
etzel

Tendo o Sr. Frederico Guilherme Busch Ir. solicitado e obti
do sua exoneração do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau,
tem, ele, a honra de convidar ás autoridades militares, civis e

eclesiásticas, industriais, comerciantes e ao povo em gel.'ial, para

assistirem, na próxima terça-feira. dia 19 do corrente, as r o ho

ras, no Palaciõ da Prefeitura Municipal, a posse do seu sucessor,

Sr. Germano Beduschi.

Blumenau, 16 de Fevereiro de 1946,
---,-------------

Dr. H. Pape

absolutamente inofensivo pars

pele Eficiente proteção contra

PlCADAS DE MOSQUITOS fi

outros inseto&.

O sr_Ribeiro da Costa, ao

assumir o. cargo de ministro do

Supremo Tribunal Federal, de

clarou em discurso que, depois

n 'a'
.

t..··
.'

�'I '8 I
de 1930., o. Brasil viveu no re-

n .'
..
rge.0.10.3 ce lIa e ii

.
ussia. gime do caudilhismo, "embora

sob as aparencias da legalidade,
· Bli�nos Aires 'l6, (8, E.) -- Em d'ltH3urnentação hoje atras desta legalidade, derruin-

publicada, o coronel Juan .Domingo ..
' Paron descreveu do�a. anulando-a, estava uma fi

O mome.D'.l.o . ID.und.... ia.. 1. co.·IllO d.e e.m.e.. I
..

•

..g..

encia, com as na. gura majestatica que mandava
-

d' 'd'd' d··· 1
- umhomem só",

Qoes ..
IVl 1 as em Olll gl'upo:!!,eco DOOU... a Argentin.a no

d N
"Os quinze anos que atraves-

campo, as ações que (5soaliuharaID para combater a samos -'-o disse ainda- de ver-

influencia da Rnssia Soviéticâ. dadeira indignidade individual,

Só Por U Ca .tigo •••
de rebaixamento do niveI huma- jeito para ditador.

no; os quinze anos em que nós Só um poderá ter ainda essa

brasileiros. moços, nos sentíamos aspiração. E esse mesmo já co

como mortos; esses quinze anos nheceu que não é mais passiveI
- Deus os bendiga - servirão voltar a fazer o que já fez. O

de exemplo para a geração que povo brasileiro já conheceu, tam
aí está e para a geração q'.:W bem. os males que esse homem

virá a' fim àe que nem esta nem lhe causou. E nunca mais o ha

os previndouros, admitam jamais. verá de levar ao poder supremo
em nossa terra um ditador". da Republica. Só um castigo dos

Certas, sem duvidas, estas pa- céus. Mas, que torvo crime te

lavras. Parece, porém, não haver riamos cometido para merecer

hoje neste Brasil, tão digno de esse caatigo? pergunta finalmen.
melhor sorte quem se sinta com te, o �Diátio Ca�ioca».

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



Santa tatarina 17-2-1946

Consultoríc. Elia Oandidc LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
10 andar - Pijamas, Combinações, etc

Roupas para crianças em geralcuRiTYBA PARANA
Consultas: das 10 ás i 2 .� das 14 ás 17 horas.
Atende exclusivamente dentro da especialidade

o

Novembro� 596

E..xpediçõe$ ... DIE�§p�chogl
,

Agerlliel5 do, iátes: �

S�da�, Linho�, Case������
RISC�dos, �.nns) S"atos, 11
Camisas, PIjamas, ._apas, II

Meias, etc. 11
Ghapáos Ramallzoni, Cury e Nalsa ��-=���Y

com viagens regulares entre Itajaí .: Santos

(abu� p@stafi 36 - indo Telel!" "GuidoH

fTAJAI' - Rua> Pedro Ferreira 0°!!, 68172

- e-

Dr. Julio 11:. Zad�"'o:?&ny
ADT(tlOGAm:�€l\iS

ft'lêlhco por concurso do Serviço Nacional .:la Doenças MemB'J!,
Ex-interno da Santa Caea e do Hospital Psiquiátriev do Rio

de .laneiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Ja.neiro .da Capital Federal,

cLltntã MtmClt - ilSPECIALiS'fA EM DOB�CAS RllBVOSAS

C01iSU&TÓRiO. R U A. F B L I P li S t: H M I li l'
(Edifício Amalia Neto)
DilS 15 ás UI Íwril:3

FLORIANÓPOLIS

fa ·ca .dê Tintas
BlumeOilO

.

Ltda.
Thltas, e ·Verni�es .. M,aterial ·para

.

:';Pin!uras em Geral,
. Tintas �m� bÍsna§as para artist 3.S

Blumenau ." lIa. ,Calarlna :'1
,i,.--

ti iliedlcaçéio auxiliar
:'10 tratamento da

sífilis"

�-...

NA"O E NOCIVO AOS AtJlMAfS DOMES1'!c"(;;;
tc� fse*imf.1M.p, &"'II:iiso-�'"��m§ti_"iiM����.!"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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17.._2-1946

LaboratoriodeAnálises
Rua 15 de Novemb ..

'

588 ... Fone, 1201 .. Blumenau
E L L I N G E R & C I A.

EXAmES:
.

URINA (completo e parcia.l com dosa�em)-F.EZES {Ameb;s. VErmes, sangue oculto-ES-
C,?RRO {pesqmza de ba�ilo do }<ocp)-SECREÇAO (pesq�iza de diplococcs, etc., espcrrnato
z')ldes�-SANGUE (Sorcdlagnostlco ,d;:; Lues (Reação de Klíne), - pesquíza de Hematozoario
(n:a1al'ta). Oontagem de g}obuIos •. te�po. de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina.
gllco e. acido UIICO, reaçao� de VIda.' ;(Tl!'O).�UQUOR (Exame citobacteriosccpico, reação de
Kahn. e.te h-MUCO NASAL (oesquíza do Bãcilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepnne
ma paIlda)..,-SU!=-CO GASTRICO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. etc.)

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

"-.-.";"".-"-�-It.-.!G'.--4-.fo. o ......-�-·�-ii.-§!-�-�.....-�-. .-. .-jf....,-._lt_.-:it-.

·4···.· ..
··

·.'.•.:,.1"

5/A' fabrica oe l'apelôo flrnbõ
TIMBJO'

Assembléia Geral·:· ••Ordinaria
São convidados os senhores aelenístas desta Sociedade

'8 comparecerem ti Assembléia oer"lOrdiD8I'Ía; a realizar
se no dia 14 de março do corrente ano, ás (15) horas, na

séde sccial, a rua Marechal :Floriano Peixoto, Bem numero,
com a seguinte.

ORDEM DO DIA
l} Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o re

Iatorío da Dtretcría; balanç« geral e demostração dt} contá
Lucros 8 Perdas, Parecer do Con�elho fiscal e documentos
retereates ao balanço encerrado em 31 de dezembro de
1945. .

2) EleiçãO do novo. Oonsélho Ftscal,
3) Outros assuntos de interesse social.

TiIilQó. n de feverefro de 1946
OTTO HENN[�GS - Diretor-Presidente

3 v 2

�
�--�

i�--Õ-Rl)-ãl�-��·_·
Vende um .em otlmo estado, acolchoamente de couro,

Pneus novos de 6 lonas, bateria Ford. discos de enríagem
e as fitas dos freios novos. Motor de oríma compressão,
molas retorçadas e pintura em bom estado.

Dirlglrae ao tecnico do Cortume Brusquense:
Brusque, .

..

Preço Cr.$ 25;000;00

A PEDIDO. DOS SNRS. MEDICOS
EXCUTAM OS SEGUINTES

··COlicas do fígado' . _ç., Bilis�V�: D ôres DO estomagJ3
Tonteiras l' _- -..,.

Enxaquecas ..
Máo bahto Flarulencias

Indigestões Palpitações
Pesadelos . Dyspepsia
Língua suja Gazes - Azia

$�_.

Dôres de Cabeça ,-. Peso' flQ estomago e muitas
outras manifestaçôes as

Pilillas do I(Jõade
A SufoCI(io da smo,
BronquiteéT@sse Alivia
da e Poucos il1UtOS

3 v 2
......�-...-.-�..,..,��-..__.......- ·0 "';:".:.�-�_":"'��._�......:f:-:-� Jr-�__�

com M<li'.O directa s<>brc c 'ESTOMAGO. �'lO/<D0 E [NTESTINOS ellmlnao,

as eausas, ·e\·itlim.
... .e.beoluF-a.nlon!Q- B prS-qâ.o;Ce ventre. p roucrctnna rn. üeade

O com-eço • .b�m ..estar _g€r;11 � las:o.m dés,applUf:c,",r 2.� 4'!n':crrnldades dO'

e
.

ESTOi:\1AGO. FIGADO ., INTI':ST!N03 ,..

nio, preparando-o para rei'iÍlUr fi qual
quer. futuro ataque. Muitas pessôas que
haviam perdido peso; que passaram as

noites sem dormir. e que
- se sentiam

sufocadas com os sucessivos ataques
de asma ou bronquite. descobriram que
M"nda.o acabava com OS acessos des
de a primeira noite e muitos, já há anos,
não voltaram mais -

a sofrer de asma.

Sinta Alívio Imediato

EmpresaGraficaCalarinenseS.8.
Assembléia Geral Ordinaria

De eoníormídade eO!I1 as disposições legais e estatu
ta-Ias, dou sclencta aos Interessauos de que se acham à
disposição dos surs. acionistas, na sede social, os seguin
tes documentos:

A) O relatorto da diretoria sobre a marcha dos
negoclos sociais e principais Iátos administrativos do

exercicio de 1945.
B) Cópias do Balanço e da Conta de Lutos e Perdas.
C) Parecer do Conselho fiscal.

Outrosim, convoco os enrs. acionistas lJara 8 Asseru�
bleia Oeral Ordinária, que se reaUsará ás t 3 hOfas do dia
30 de �1arço de 1945, na séde social, com a seguinte

, ORDEM DO' DIA:
J. Leitura, discussão e vot8ção do l'el8túrio da Di

retoris, do Balanço Geral da conta LucrQs e

Perdas e Parecer do Conselho Fiscal.
2. Eleição dos membros efetivos e suplentes do

Conselho Fiscal para o exercício de 194.6.
3. Outros assuntos de interesse da. sociedade.

Blumenau. 11 de Fevereiro de 1946
Francisco Hoette
Diretor Comercial

Sofre V. de ataques de asma ou de'
bronquite tão violentos que" sulocaru,
fazem·no perder a respiração e 0, im
pedem de dormir? Tosse com tanta
Iôrea que se sente débil, íncapaa de.
;trabalhar? Tem que viver sob dieta e
enídar-se -exagerada.mente-?
Não importa. por quanto tempo já

tenha sofrido, deve sentir-se cbeto de
novas esperanças com. a . receita médí
ca cllamada Mandato. Tudo o que tem
a fazer é tomar 2 pastflhas ás refeições, A nrímelrn dose ue Me"d<lca coma

e seus ataques desaparecerãc como por ça â trabalhar no sangue e ajuda a

encanto. Em poucos. minutos M"ndctto natureza a livrar-sc dos etettos' da asma

comeca a
.

circular no sangue, ajudan- ou brouqulte, Em mui pouco tempo faz
do a promover uma respiração fácil c c0l!l qne

:

se . �intll. anos mais forte .e
livre. Bona reparador

:

e tranquilo. de mais lovem. Adquira "!lendaco,. hoje
modo que desde a primeira norte se mesmo, el!l sua farmácu�;. expernnen-
sentirá mais jovem e maís forte, .. te-o e vela como dormIra 110m' esta

A A· .. .
.J ... fo, noite e como ,le senti1ã melhor ama-

&10.$ se.
m

tei.qu.es._.U...
$ �

..

S

.. I.na I nh!!.. N.
'ossa g.uranb..

a e

a.511&
mãior pro

.•Menáaec não só traz alívio "imeàiato teçao�.
_, ,<

a? paciente " .. uma reEpiração mais �á- � 11m ��
. ...".� A e1!. Acaba ca.n

cll, mas tambem atúa sobre «l orgams·
. P'a �.�IIZ lUAU ll!r.o � G asma.

1!I>--llI!i>-*--i)!!<_· ...,,_·,'li',.. c'.,·_-,...,r._ .. ·
. O .-<Ii'�-'ilflo<..' '4!I-.-."",.'--illFi--:t

Santo AntonioColegl0
(sob inspeção federal permanente - decreto 2.626)

Cursos: de Admissão-ginasial-colegial-comercial.
Exames de. Admissão: 26, 27 e 28 de fevereiro. Reqcerí

mentos para esles exames até 24 de feveleíro. Documentos exi
gi·dos. certidão de idade, atestado de sanidade, atestado de va

cina recente.
Cúrso Havido de Preparação aos Exames de Admissão: 15

de fe�arej(().
Inscrições até 14 de fevereir0' .

.

Curso "Media (para quem já fez ó 4- aDo primaria): l' de
março. /

... '. .... . Inscrição até fim de fevereiro;
-

.

...., Cursos Oinasjal, Colegial e Cdmerdal�Inicia: 1.5 de março.
�equerimenfos de matrícula entre l' e 10 de março.

Observações: O Ourso Comercial (TécnIco de Contabilida
de); oficializado, é noturno. O requerimento de .matricula deve

-.vJr i-nstruido com certificado de aprovação em4a' série ginasial.
��ertifica dos de normalistas e semelhantes devem ser submeti
dos ao parecer da Divisão do Ensino Comercial do Minislerio
da Educaç�o. .

Os maiores de 18 anos devem apresentar, no a�o de ma

tricula em qualquer curso, o atestado de quitaçâo com o ser-

viço miliJar. .

Outras infürmações: na secretaria do Colegio. em dias úteis
das 8 ás 10 e das li5.30 ás 17 horas.

i\�t; ea�r�� �e ff��':l�Jll
pa!.ld...�< �!W.gl',f{.f,(i!; c f?2;;l,�, PIln:;,us tmI
�t.;a, g6�,,;l��1J- entranl ni.1'bs�d�s �� '"

{'amo. Van.at'4àto �,(/ sódio, ,t,icW.ua, Gli
cerofoBf!..!.tosJ pe13611J.<lt noz dd cola, etc., Y

ê.e ação prcnUi' e efj{!!l!! O!:Ô c!\sns ;:1S
fra.quez3 e -nf;lrr�Bt03w..2�. 'Vanadiol é
i!1dicnrlo parf'1. hotnens, f1"!wflércri, Cl"i�.11 ...

ça�_t.t, �endo sua fórrnula conhecid�� Delas
grz.ndes méâh::cz m e::d lil;;;;::::c[ado Dela
Sllude P'O::blica.

-

Os alunos que concluíram com aprovação. o Curso de Ins
trução Premílitar estão chall:ados a 3hsinar os certificados que
conseguiram em novembro. 3v3 $ ....§:*:>P']li.:�.if ..:iHjk4Ul�•.>!lI.$&I\t"� o �'fi''b�•••�.'li·(t�'Il'�1(>4<t.'Ujo.Jêit:,>
__:t>-*-"".-;l:-:+-O_>I:>-:+-V (I ...-í!!'--�-ít-�-..-§....,..-!Ot·-.. fi; �

Comércio e Indústria Companhia Paul, i Ir.etituto Médico Dr. CARVALHO �
" Dd

...

I
- Diagnósticos· Clinicos - ,�

em IqUI açao
.

Metabolismo basai - E!etrocardiografia Labo. ta· iRESGATE DE DEBENTURES tório de AuáHs€ls (s8ngue.,_tézes-urina, etc.) �
Leva se ao conhecimento dos Srs. debenturistas que esla CUnica especializada de Senhoras i�Companhia está proCedendo ao:xresgate integral das debentures

emitidas em virtt,lde de autotizaçãq di1s assembléias gerals ex- (perturbações menstrua�a, ssteriUdade, aUeTftçÔeS se·

traordinarias;> tcali�ndas a 3 de,tevereÍro. e 4 de marÇO de 1932. xuals. incômodus da adolpcência. e da hiade critic8. i
A imporlanda ,dos titulos que.deix3i de &er recebida, será .. inflamações genitais, etc.) :

.epositada de atardo. com a lei.
.

IJI
.

"

1"1 ... ,.. Blumenau, 12 de fevereiJ"O de 1946 "AlamBdA. 810 Branco, a - Uibenaf.!· - falelona, 120& 8

Aug. Th, J. fye. Arlur FouqllFt-Uquidarites 3v2 ��DBD:••·tt••_lo""DJjrIIIEJFlI'If""JPDd!!iIIlII.

3vs'

M I h õ e s
De pessoas têm usado com

bom resultado o popular
depurativo

Elixir 914
A sfilis ataca todo o

organismo
O Fígado. o Baço, o Coração.
o Estômago, os Pulmões. e a

Pele Prodll&..1Jôres nos OS808,
ReumatisnM; Cegueira, Que
da do Cabelo Anemia, e Aoor
tso, Oonsulte o médico e tome
o p o P li I a r depurativo

E I i X i r 914
•

inofensivo ao organismo A
grudavel como um.lícõr, Apto
vedo corno auxiliar no tra..
tsmento da Sifilis e Rewna
metíamo da mesma origem.
pelo D. N. S. P .• sob o nr.26,
de 1916.

lI!>-'-�--�"----

Arrancar e destruir gra.
vatáa é contribuir pará o

desaparecimento da malária
em Blumenau,
..-e-.IlllfM-'-'�-:-� �_'·

Hão Descuide
Uma Tosse ou
Um Resfriado
� -.tlllfllddacti!ll .... I'llel!2
_ X!tIti� lIt lIIliidl. " III vida .. CQm ....

�"" � .....'" .;.",1... tbJs,. 00 reg·

.....&0.. s.- ...al.... embon ....r�...

_ ....POnal>OÕ'" .te ......, ..... ttBtad�

$);•. � ... �d..m. pare ql).8 nli<t

iii! IICCTlI"- ol. .."neirf! II <:BU8Ilf

�R abo....,..;...""l".. 'r.da. ". ai-

bI� ..pv..roolb.. r.,.!nratoriB,
_II si pli!l' l;el]>(>oO, bro""hit" 0"

-rna&t., p.<"";_ d. 11m remedi..

l!@pJdo .. ef[i"" ... O Xs.x-oP<o Silo João

i c ú>dlcIII"", p�rl! ....

-1..

_... llt" .... YIUEl..d••

'" IUlhor açadnv.,i, p.....
..._.....u..a. ....N:lIlllM.

Xarope ;�

São João
\aib AMa> g F��llat - Silo Paulo

?t:• .t ... �

No bar e no lall
KNOl1

nnn dew faito

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



A' Comissão organisarlora do Baile dos Casados, tem o má
ximo prazer de convidar os Sócios do Clube �autico América,
bem como os da S·M. Cados Gomes e suas dignissimas Esposas,
para o Grande Baile hDOS CASADOS" a realizar-se na noite dE
23 do corrente.

As dança;; terão inicio as 2 I horas, com uma bem orienta
da Polonaise, sob a Chefia do nosso animado consócio Arthur
Ruedigei.

.

As 2.� horas haverá distribuição de confetis e urna bem
preparada "BO'WLE" ás Ex.mas Senhoras, oferecida pelas Indus
trias "ASTRA" Ltda.

As danças serão animad� por um conjunto de 2. Baudoní
us, 1 Violino, 2. Clarinetes, IBa!ixo e I Bateria.

As mesas poderão ser reservadas com o Zelador do Clube
desde já a razão de Cr$ +0,00 Cf 4 cadeiras.

NOTE BEM: Os Porteiros jamais permitirão o ingresso ao

Casal que não apresentar seu respetivo convite.
Fica inteiramente vedado a entrada:
L A' Cavalheiros sem Espôsa, ou vice.versa
2. Aos Solteiros ou Solteiras
3. A's Criancas.

TRAJE: CAVALHEIROS, DE PASSEIO,
sIgravata
SENHORAS: chita

I····escolha do Ministro
filadelfo Izevedo para
D

.
Tribunal de Haia

RIO, 16 (S.E.) - De acordo O Observoatório de Yerkss, nos Estados Tlnidos,com as ultimas comunicações b daca a e registrar a. Iuminosíuade resultante da deaiu-

Sus.leo.sa a obrinaloriedade do �:i�a�::á aOiO�!�u�ar�ibU:��n�� tegração atomíca de uma estrela há muitas centenas
l!l. .•. ... .

.

.:

.

:I . ..
. mente em pnncipios de abril de anos, tempo neceseàrto pant ql.1.e o estranho fulgm'

nrê
..

Ofl·de I��·u·. I. '-' de n·d;'u"� _

próximo
..
O
riM.ioistroFi�ad�lfo. A- chegasse até a Terra A explosão ocorrida foi milhões

IS· � .
. ti'v ln IU,",O zevedo, cujo nome fOI indicado de vezes mais poderosa do que a das bombas atomi-

nas fàbricas .�. de liação �:�� :s�og:pf��e���i����in:e� eas que destruíram as cidades japonesas de Hírochíma

RIO, 16 (S. E) _ A Comissão' Executiva dos Produtos da
Londres e em seguida Haia, �e-

e Nagasaki. O autor da descoberta é o Dr. Armin Deutcb,
M di b

. ... .

R· ·1
. - de da Corte na segunda qum- da Departamento de Astronomia. da Universidade di,

an lOca .aIXOU a segumte eso uçao:
. ,

Art. I. � De acordo com o artigo L do decreto-lei n. 8.0+5. ze� de ma�t· da elel _
Chicago que trabalha) agora, no Observatório de Yer-

de 6 de outubro de 1945. fica suspensa até ulteriordeliberação a F'lPdrolPfosldo Aa e

eldçao do.Sr. kes, em Wisconsin. Todos os observatórios do mundo
bri t

.

d d d
.

d f' 1· . id de i di
I a e ° e zeve O assina- b

.

t
-

'1· l' .

o rlga orre a e o emprego a ecu a ou amz o e man roca nos la s
.c' •• 1 'd rece E'l'a21 ms ruçoes para uh Izar seus te ..escopíos na

• ,
cr

.

d f'
.

b
.

·d· teci J
- e que a J.ase mICla o pro' � r

SerVIç.OS ue enoomagen:: e lOS�,e .aca amento e ecmos e nos
cesso da escolha é _ (pesquisa do renomeno qUE> é considerado de grandetrabalhos de estamparia das fábricas de fiação e nas tecelagens _

..
a apresenta�.. ..' .

existentes no País, estabelecida pelo decreto-lei n. 5.447. art, r.,
çao, p.or cada um do� I:aises. de l�portanCla para os estudos em torno d� energia at?"

de 30 de abril de 1943.
urna lista .de 9uatro Junsco�sul- mica. Segundo o Dr. Ottu Struve, Diretor daquele

Art. 2. - O úisposto 1'\0 artigo anterior não implica em �s: 2 n��lOnalS eC2 es�r,an�elfo.s. Observatório, a desintegração estrelar foi provocada
.isent;:ão da obrigatoriedade de registro na Comissão Executiva dos cloan sua trIsta, � ana a me udlu pela ação de ·gas.es inte;íor�s impelidos para o exterior
P d t d M dí d· 1· d· p. 1 tí de Acuí-]

ro es angerro o nome o
.

.

. -,

.r� u os e ao roca e a remessa mensa 0.:...>0 e im e nqm-. Ministro Filadelfo Az ved I _ com uma velocidade de i.BOO quilometrcs per sezundo.
siçao..e

.. c.onsumo dos produtos que venham a ser empregados nos
t

.. de'Je o. bS '"

�r:��lhâ: 2c�t��o�ai�a�e I�s4,e!,eitos do art. I. do decreto-lei n d� ���;r;�o�f:n�m;ass:do.O�U i�� I·---ulo·�m·
·

.......

oyifl!e-il-lil"""C�i� ,������-� ri;-'>-:::;��;�;;��iiliiIlI.•-.-�-.--ii-.::oj �-�)i-�-�-§--ji-.-r#--.-<} il�ação .c�l'ladense foi po�co de. .IiUI� (lHe oa��i�l�;�$[�Üo
.

. ...

pOlS apoiada pelo BraSIl, que

IliBe· dos. CO·sodos apresentou em sua list<i:nacional A V I S O
.

I
..

.. .. o nome do mesmo Jurista,

Em beneficio. do. prolongamento da séde do �-!Il-'_*�4-it"-� ""!t Issembléia Geral fxtra-9�'din�ria
I'âl!llDi: mUI.U'UtlO faUfRIfCR

E d i t a I Convidam-se todos os socios desta snciedade tornarem
!li UIi'" [i1S1 nu H�A l]li Faço saber que pretendem parte na Assembleia GerEi Extra ordlnarie, que reullzsr-

1'.. n.N V fi y.. E·... casar-se. Helmuth Rewer e se-á ·em t9 de fevereiro de 1.946, <is 20 horas XH séde sito
�Vil. ' Lína Dettmer. Ele, natural a Rua 15 de Novembro, :166, nesta cidade, afim de delíbe-

deste Estadc, nascido aos 22 rarem sebre 11 seguinte ordem de dia.
de 1921, lavrador, solteiro, 1. - Exame e aprovação do BlhmçJ Oar'l! de 1945.
domiciliado e residente em 2. - Eleição da nDVB. Diretoriu.
Estrada Oarolina, deste Ois- 3. -- Discussão e delibert!ção sobre o projeto àn CíHJ.S-

trito, filho de Rioardo ROWGf trução de um posio de g-ozolin3 para os asso-

e de D. Maria Rower. Ela, ciados deste Clube.
natural deste Estado, nasci- 4. - Aesuntos diversos de interesse soei::;!.
da aos 24 de maio de 1901, Blumenau, 15 de Feven'iro de i946
domestica, villva. domiciliada JOÃO A. PHADt - Presidente.
e 'e13idellte em Estrada Oaro- �-"-.-"-�-·6'-�-·lri-.�� o ,.... <). �'-'Rf ·'m--� ._"'� ',ii,:.��â.->;�-·�
Una, deste Distrito, filha de til
Luiz Rohweder e de D. Ida IRobweder,
t%.p,resentaram OI dflcament•• uI-

.

exigido pelQ .� 180 de Co.
digo civil sob n. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem t!VI8ll oo;nhec§;m,entlQ de
erlstb: algr!D! fmpedimenW teg�i
acuse o para aa flio:s da dtre1t<J.
EI para: CONtaI: e chegru: 00 00.

llhecimento 00 t�doS, lavro o

porem presetltlS pam m aflxaoo 00 h>. As mais sensacionais lut!1s do f!!r�west. iAç:"iü empol-
gar do rostruJle e p'ubUcado [}.'Ela gante! Olorificação do "rei dos cow-boy,,·' ... r!tl1'clhíng!

.

Ia :imI"tlenslt Acompanha: - Continuação do uHr,], movimelito seIlado

Blllmenau,14 Fevereirode194ôj "Vigilantes da ler9
Victmtno Brag� Completamente nacional e "Tía AHM1::', comEvUa em

Oficial do Registra Civil. duas partes
"--O-�.-�-O-��til�� Platéa 250 - 1{2 e mil. 1,50 - Baici"í.o 150 e ViO

E di t ai

SIUlleI3U. 17 eI�

fevereiro· dI! 1�46

Desintegração atomica de
uma estrela ..�

I

w-�-�-�_':�_·_�--�:�_"�-., o 1!!:-�-§.�6'-�-i\-i'---a--�="""Sl'

Circo Ir ãos �ueirolo
Barris e Cbie-Cbie e � sua

(�ompaDbia
Hoje mais um grandioso espetaculo Harris e Chie-Chie

Apresentão todos oS Dias novas atraeõss finalisando o· es-
petacu!o. j

Uma cllmedia de Chie-Chie e sua troupe d9 come-
m��

-

Todos 80 Circo Irmãos Queil'olo
A Belheteria achã.-se aberta das lo horas em diante

DOluingo ás 2 I��r�s
Hopalong Cussidy - CaUIornia e Jühuey no filme de

aventuras:

O Enganador t
.•..:··-:,-,)

l\-iII!-�""".(i-,;c.;�.�....,;,�--� ......�-_. o Gt�··""_.;;;--�--�·-!!l ""'.�-!I
� .

I .• ••. .

. i

, 8an�6 Popular e Agrícola -do Vale de Uajai T
T -- '"" ..

. ..

1.' "" ,,"'·"oe . == ,.

I Deposito à disp08!Ç1iü ;� 0/0 t
,.. Deposito Popular ;) O/O �

• C/ms. com aviso de 30 rlia� :4 0/0 •
� �/dem

tI

';õ: r;' � ��:: ó i l� g�g �
·.1 Idem [(km �8{l dias 6 0/0 4
� C/Cts. prazo Fi.:!.lO 6 mêS8í1 '512 O/O �
i Idem iaem 12 r. l} oJO '!.
.L ,
�""'��'__�m_'���""""""·� o �--�.....""=ji�Yl-2It-�_i'l- �

Faço saber que pretendem
casar-se: Amadeu Pereira
Malheiros e Waltraud Hei!!·
en. Ele, natural deste Esta
do, nascido 80S 14 de Outu
bro de 1924. comerciario, sol�
Leiro, domiciliado e residente
Dest� ci�ade ci�8de, filho. de No Cairo, com os seus desertos, SU&B pi!'cmid8s, seus mis�
Apolmano Perem� M!:II�elroS terios ... o romance mais amoroso nié huje feito, rendilhado
e de .D. Apolom8 Stlehler!com magnHicas canções, interpretada,] pela incomplJravel
MalheH'os. E�l:I. natural deste I Jea:lette!... Uma pelicula replet3 de afior! misterios! llimlica!
E�1t?do, nasmdtt 80S

I

13 lis I
e ... origin'llHdadé'!

8�l'l1 de 1�2?,. domeshca� 801-1 Acamp. Compl. Nacional _ Jornal americano e short.

�elra, dom�ClhaIl8; � re.Slde�- Platéa 3.00 - 112 e mil. 2,00 - Baiçao 2,00 - 112 1,50)
"13 �esta cld8t1e filha de )oao A' Noite Platéa numerada Cr,$ 400 á VEnda no Cíne Busch'�i�
Helden e de D. Ana Helden. ' .. .

Domingo ás��3Q) � I�1�
Jeanette Mae Donald ----, Robert Vouag - EtIlm" Waters

Hegtna!d Owen - Lionel Atwil ,.'ill

c I

Apres�Jltara.Il1 03 docmnentos

eJlllgldo pelo artigo 180 da 00.

digo civil sob n. 1, 2, 3 e 4.
Si algll'eIn tIve» oonh,.cime.u!G de.
eXlstb: algum fulp:ed!ment� iegalJ
acuse o para 'Os fins dl5 direito.
EM para ooDstall oe chegar. aI) 00.
nhecimento de· todos, lavro e

pre5Jf!'Q.te para ser afixado no. io..

gar do costume e publicadQ p.e..
la: imprensa.
Blumenau, 14 fevereiro de 1946

VictcrfnG Braga
OilclaJ da R'e.gbtNli Civil.

$.-:9!-�IItI(':-":-�-�-lI-, .....f!li�>O. x �.....�_-<;'=".4j�.�--:€�<l1i-�-:ilt-.•

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

'

encontil'�-$e a venda ml1S
famuâcDas e Drogarias.

Loção
WETZEL

.�-�"""'__':-�-,.�:4i'���� o �-�-��--'1<1l-f>-'I>"""�--t< ,41

Pr c

..

1 Meeanico e 1 Serrnlheil'o. competentes.
Apresentar'se a Staedele & aia. - BimnenfiU Rua

Itoupava Norte 8In.
5 v 2

o sabao

UVIRGEl\tl ESPECIÁLID1:\. DJt��
elA, WETZf:l INDUSTRIAL JOINVILLE (Marca Registradu;

nãn dave faltar em oasa alguma
E'?.""W

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


