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NOVA. IORQUE, 19 (8, E.) - Urna
proposta detalhada pa}:a transformar a Orga
nização das Nações Unidaa em um governo
internacional, com amplas faculdades para
prevenir as guerras, se:i"á apresentada á As�
sembléía Geral da ONU. A petição serà leva-

da a Londres pelo ex·sargeI).to do exercito
norte-americano Alan Cranston, autor de

"The Killíng of the peace" e presidente de
um dos Comités da Conferencia celebrada
em outubro ultimo em Dublin,

De acordo com uma aeríe de emendas
propostas, a Cacta das Nações Unidas passa
ria à "Assembléia a, autoridade fundamental
que agora reaíde no Conselho de Seguran(;a".
Apropria Aaeembléla eonverterse-ía em or

ganismo parlamenta r, no qual as nações

membros estariam representadas sob a base
de "púpulução. recursos naturais e industri
ais, produção e capacidade de contrlbuieão
para a ordem e o progresso mundiais.'

Entra os 58 sígnatarios da petição figu
ram Albert Einstein, Joseph Rush, Eugene
P. Wíglleri fisicos do atemo, scnadorea Elbert
B, Thomas e G1'8n8h Taylor e o deputado
JE'rl'y Voorhis,

'I Irgenlil13 eeatesta uOIa nola
...

uruguaIa
BUENOS AIRES, 19 (S. E.) - O embaixador argentino

no Uruguai entregou ao embaixador daquela nação na Argentina
o memorandurn no qual o Ministério das Relações Exteriores da
Argentina contesta, em nome do Poder Executivo, a nota que a

mario Miiiii�irm i, chancelaria l!r?,guai� entr,:gou .na s.
emana _passada, sobre as a�ivi-

anual Cr$ 60,ou .1 dades subv�rSlvas. ctenun�ladas por um Jornal de l?uenos. AIres.
8{llllcstral Cr$ l35,00 !' i Pouco depOiS, de naver sido entregue a nota da ch�ncelarla ror�
avulso CrS 0,90 � 1 tenha, esta divulgou o texto deste documento, que e o seguinte:
_�......__��===.o "O governo argentino agradece vivamente as manifestações

O \tu"Clluio das as�Srt!ções de V\file do U{!,h:d formuladas pela Chancelaria do Uruguai. em nome do seu gover�
--� �__'M�_� �. . .

.

.•_� no, que o sr. embaixador. dr. Eugenio Martinez Thedy, fizera
. ItU..m.l�BHAa a®rfa-felra 20 lia Fevereiro !'Ie 19�6 � Dr. Aeàílles Salíillli. Dil'BtOí' HGspousll.vel - Ana XXII-N. W3! chegar ao ministro das Relações Exteriores e Culto, dr. Juan L.

--

'l Cooke,
concretizada nos seguintes termos:

f!lt

I
' imI

.

� "Tendo conhecimento de que um jornal vinculado ao gover�

ex'I e'Dela ��� no arsrentino vem denunciando a preparação de movimentos revo-
.. , li ....'..., I � llucionários ou de atentados pessoais nos países vizinhos. esta

I, chancelaria deseja expressar qu"! o governo uruguaio não teve

nem terá a menor intervenção direta ou indireta em atos

j dessa natureza, que não tem conhecimento algum sobre a verda-

I de de tais preparativos; que tomou medidas para impe Ií-Ia, caso
I seja tentada". .

I Considera o governo argentino que as manifestações prece
! dentes condizem com a tradicional atitude determinada. pelos vin-
1 culos que unem ambos os países e que exigem de parte dos

! r seas governantes, o abacdouo de qualquer questão de política in-

�_!!!!'\"""""''''''''''!?''_ terna que possa dividir. em cada um desses países, os seus cidadãos.
Creio portuno, todavia, por a salvo que nenhum orgão da

imprensa argentina está vinculado ao governo, já que este nexo

somente se estabelece com real evidencia quando existe a pro·

! priedadc do mesmo por, parte do .g?verno C:U de algu_::s dos seus

I integrantes. Dessa maneira, a� oprmões de Imprensa sao o refexo
do pensamento dos seus editores ou redatores e, portanto, não

tcomprometem
:0 juizo nem a responsabilidade dos que exercem

as funções de governo".
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. li virtude 9 a lealda·
do S3 reliram liUimdo
o crime e 8 Ifilic§1)
são Dfewados.

I
!fi

Inv
ra

r sil
da Guerra

RIO, (.8 E.)-O General Góis Monteiro, procurado
em sua resídencia e interrogado pelo reportar de um
vespertino sobre a veracidade da noticia de que o Es
tado Maior do Exército possuiria nos seus. arquivos do
cumentos de um plano argentino de invasão �·(lo-"Bt;a.
silo desmentiu categoricamente essa invenção, taxan
do-a de «fantasia novelesca», acrescentando:

- «Tudo o que dizem é pura' obra de imaginação,
E' uma coisa tão absurda, tão ridícula, que não deve
merecer a miníma atenção de brasileiroa e argentinos,
Repito, é para fantasia e mà fantasia".

I
I

I
O Diretor do Observatório da Universidade de Chi..

cago, Prof. Oliver Lee, declarou não haver dúvida
quanto á possibilidade de projéteis-foguete serem envia
dos á Lua dentro de cinco ou dez anos. "Já ternos _
esclareceu - o combuatível para isso, a energia ato
mica, e temos também uma bússola, o radar."

. Acrescentou o Prof. Lee que a primeira viagem,
com aviões-foguete Bem piloto, terá caráter mais eEpe·
tacular, "mas, quando o homem puder desembarcar na
Lua e construir. um Observatório, toremos uma com

preensão e uma visão mais clara do Universo."
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RiO, t9 (8. E.) Chegou a esta Capital, procedente
dos E.E.D.U. a equipe de técnicos dà"Ropel's Co. Ltda.",
fie Pítsburgf naquele Pais, que vem dar início aos tra
balhos de asaentam@uto da coqueri� de Volta Redonda,

A operação da coqueria de Volta Redonda dá prá
ticameute inicio á fase industrial da grande usina si.
derurgica.

A transformação em coque metalúrgico, pela dis
tilação do . carvão,

.

nas cinquenta e cinco batetíal:l da
coqueria; dá marg�rr{á prodnção em larga escala dos
diferentes. subprodutos destinados ás indústrias subsi
diárias, tais

. como:. alcatrão, benzol puro, xilo, nafíta
solvente, sulfato de amoníaco, etc.

r

Foi cancelada a demonstração secreta que, no fim
desta semana, deveria realizar se em Londres com o

automóvel movido a energia atomíca, o qual, segundo
afirma o Inventor, Sr. John Wilson, pode cobrir a dís
tancia de 1.600 quilometros cora a despesa aproxim3:-

II da de ."!Í: CI uzeiros, Já se realizaram experiências dec�.
aivas na fàbr iea do 81', W. D. Ksndall, Deputado bri
tanico, que ontem forneceu essa notíoícia & Câmara
dos Comuns.

Funciona o automovel atómico com urânico 235,
I cuja unidade deve ser mantida no motor em combina.
i cão com 30 gramas de água pesada. Fixados com ou

tros elementos, os gases que S8 desprendem da água
produzem hidrogênio puro, auxiliando a gerar a torça
que impulsiona os pistões.

Informou ainda o Sr. Kendall que se verificaram
sabotagens nos dias marcados para as expariênciaa ano

teriormente anunciadas. Qnanto ao atual cancelamento,
deve-se ao fato de só ter o Sr. Wilson conseguido obter
uranio �38, sendo impossível encontra-se o �3t� na In

glaterra.

Concerto .no I1íIiCar!os
Gomes"
Acreditados artistas interna

cionais, o sr. Andrés Dalmau

t!�l����! eJ,�fe��!t�r)i.�:rl:a� II elaboração do pr Relo de re-
(org-anista e' pianista, professora m

t
'" jdo' New York College of Music) gimen O Ila,erRO

prometem conceder-nos hoje às
RTO 9 (8 E \ O· •. d

. � d 1
?., 1 r' uma primorosa noi- - , I • .' ".-. s memoras a comlssao e par a�en-_o'dO 10 as,

CIG .

I tares que estuda o regirneuto a ser votar.o pela atual Constitu
te, e �te IJO «

har �s o�es� "
inte Srs, Nereu Ramos, líder da maioria, Prado KelIy, sublider

como. esempen'o e u�. e
da U. D. N, e Osvaldo Lima voltou a reunir se. A sessão foi a

ebsl�oldhldo progratma, Q1ue lsadl put- tarde, no gabinete do Sr. Nereu Ramos e prolongou-se até de-
lca o em ou ro oca es a .• 1 S b f' d

'. , .

ii 11 pOlS aas 19 .10ras. ou e-se que um ponto leou etmlt!Vamente
o O·1a. D 1 d N· assentado: a composição da comissão que estudará a Constituiçãosr.. a mau, e quem o «1 'C,V ,
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-

Yr 1- H � ld d" t t 1· '" ;. , sera por parti o e nao por anca as como antIgamente.or'� e.a » IZ ex ua n1�n.e,
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E um geuto üssom ou-nos:
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� Dl' ta l) e I pe o lstnto re eral ate 1930.. om a lnstltmçao a
aClOa com sua arLe, a mau e

f" 1 -

d
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1 t " t'l representação pro lssmna_ e a concessao e representaçao ao er-
a art Ista comp e o e sua gen 1 ."
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. ntono o cre, a comlssao constltuclOna e .1932 se compun a
compan eIra nao menos Le leI- ,.

E fi·
,

d 1 '-t' d' 1 .

de zb membros; 2 I dos stad05; um do Acre; 4 pro lSSlOmus,ta a pe a_ Cf) lca ._mudll Ia. bespe. sendo I pelos empregadores, I pelos empregados, I das profissõesramos terao ocaSIaO e Con ecer..
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leI eleltoral baseada nos partIdos, agora õI relerl a COilllssao cons�
slCa, aze� da um t)UtS o ri U o

.titucional se formará com· representantes das agremiações.aos aprecia os ar IS as que nos .,.-_.-'.-__-'-- _

visitam.
absolutamente inofensivo par«
pele Eficiente proteção contra
PICADAS DE MOSQUITOS ij
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Ultimas Novidades-Vestidos, Blusas,

ven'de�seenumdaeQcSas� Sito' !II Pijamas, Combinações, ate
'i

_

a..

Roupas pan71 ertençes elnfi geral

Alameda Rio Branco. Um ter" �-�""":.€-�-��"..�-.ti-::�-:,:-,� x i)"'-:�-:�:---'::1'��--'�""""Ji-�-�.,."..,�

I reno, Rua Paraíba. Um sitio no '

I municiplo de Camboríú, Um �:=����"_�.i�_'����������

I �[�:�� co,: _

serraria

�:�:� \L8�� I D
,

.

CURITYBA PARANA! Vende-se 2 vacas e uma ara- di! mGi!M

I, ,. Ilha com pneus. Tratar Rua Mi-
I Consultas: das 10 á,s' 12 a da.s"14 ás 17 horas, I nas Gerais. M 8v5
I . Atende exclusivamente dentro da especialidade I ande-se -� J',rte'r�eno:�.������� ������I
"'" "'" "" �' »: '�. � �_'� �.... "'.

..'. em Itoupava, com 16
""-""-,,,,,-:- ,-"",-, �' _- ,-, -'...... 'V §.-�_'�-!!f-:?I-�-�-�-i!l--:<t< morgons, casa e plsn-

taeões diversas.

Inf�rm8ções com JAIRO ProvisoriamentlOl-á rua Brusque 8{U-13lumenau"cx. póstal 119
nas oficinas desta folha.

Of��;i�aRadio.
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11-��ROG'iV[ss�ôI- DeSPilchailta,da Receba!!ori� do Di�lrito Fednrül CM.lia Fazenda}
� Escritoria: - 'l'B1HH.iSP.. no GUVmGB N- 21 - io andar � fi I O

I' Encarrega-se. com EficlQoci<:t e llapidez da:
'

. ,. Titulos d�élatatoriolS � Naturalisaçães - Retificação de
Impostos,'_' Begistro de Comercio - Patentes �,Defesa

I I
.

de Àlltos __ Certidão ele Renda -'--". Serviços em todos 09

i.j "

Procura-seMinísteríos - Registro de Diplomas - Procurato:ioios.� g
Servi�os na Policia -- ;Permanencia de

.
Estrangeiros ",_C, Re-

gistros de firmas eomereíaís e industriais no D.C.1., -'- ll.a·

ig�stro Civil - Retificações de nome e fiJiação, - ,: 'i
_._ .

Certidões para embarque. ., .'. ,

. Perdeu-se uma parte de
Hegistro de Criadores - Serviços no DI P. II breque de' uma carroça entra

,.���z_e....�d_.a_.�_
...

_.........__• ���r:&ar::t�eg�r, mor��� to:
rané, N. 71

Especializada em concertos
de Maquinas. de ,escrever,

RADIOS e .

Aparelhos elétricos:
Rua 15 .-710 - Blumenau

.•";;<1 "1",;;., _

.

�.._..€••_�,;m!fi��':""'�-�'-'�""":iE�':(i o�-:�-�-:+:-:,(f;"';"�-':'��....,.:':��
� .. , '," i",

t�����!'!���-:-:·�C",.{j".���::O"!:���

I Dr. Egon A Krueg'er
I

- Medico OCUlista -.;..."
.

{Ex"assistanto .do Institu.to Peniido Burniel!'J de
Campinas -

'

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

.

.....;. � 10 andar _' _

'fofo AmAD,'OR ,(G�SGhO'l)
Recomenda-se pelo.
Esmerado Serviço

Roa 15' de N,ovembm;'596

com, viagens regulares entre Itajaí - Santos

(áIK�; PO$!t3!� 3i � !E,�dd _f�'�S!".. uGuldoll ,.1"ITAJAI' ......
,.' .afta Pedro Ferreira ,nOS. 6817}1

A tratar com

A. Lubo�

!l��"���==='�""'''''l .

� C,asa.· .... [n, MOVBIS R08Smark Ltda.11
:' Do ;m ttortos . ' ; :J

II
v.,

Scilcs d������I'EstofadOs �·I t
.' H Servi'co bem perfeito e bem acabado ��!

,

/ n
�

6rilJl�é,�§t�que de l'apeJes }!
'_ ti Rua Dr. Am�deu Lus, 11 �;\: ', " :l

>l���".!!�-!!�������!�:!�-!:������!���;)
.• Íi&_&!mifi;�;�""1íôtf'f�4w:��m����Iiiei B��.

:'. ",', 1-'

A.�'\'Gl����h,cs de' R'ardia
da R CA. Vitor

�f! todos ps Hpps, e t!lGlt!ohúS Dili
.

Cf25a do Ame.�ic�m1o S� A.
,

Me.iha,d.o de Automóveis
Rua Ufo' 481

,

lI---iJI""""»-lti-':Il......!i-��

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau.

7

'Sociedade Benificiadora de
Madeiras IJtda;.

Telefone 1248' ,- Rua 7 de Seternbbrc

fornecedores de r�\adeirg]§ em Geral

...

forro Paulista, Eneantonelras de Qüa!quer Especte,
Alinhamento, etc. ';)1<1

ESpBCialid.aua:
.

Soaiho Marca Strobel
.

' .1;&:qiZtLZSJLuc: �"3S'",.lt}ffl""4i.M!·���Jm3;'!f
•

Casa das Modas BluDlBnau LtOiL
WiW Mie

I
Camínn ões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

AUTOMOVEIS
Veja que lu ,[0". e depois veja o preço do

àlomat".-Agente excluslvo

RICARDO DEEKE

DE SOTO "Di�

!li ti &SiWAQt!fk!iilJli& Mi+#M@rí"*"",,*#?,í)®wz:gWih. 44 -jWt:��IT;E���::�

O;;�RÁDi'o,,_;;.,tá""1;;rh;�d���f-l� .

Leve-o. imedãatQlm. €:yro.�e �a (1j����f'iji)
§

n � nJ� .. �I âf�J>��11 H
�}Jj,_V.!ii;,U !w��UJ;;ilJf.i.i. ri. �1

9 será I>fOl:.ltiummls a�gndi�!l �
Equipamento moderno de

".
lia

..

pre

..
cisão, técnico

I'.'formado e diptomado em São Paulo' j
s ...g...!!.�meda_!!!:�,.::�!:!.;:���;_!!"=�-,,,«

Dr.. A:=-S;;;i"1i;: ti�l4 lA�1'

.
.

mplOWf!lio aeía PilCl.drl,íUi9 Na;:itm5!.da FI1ili.ilcb:u.l d� .'
Méd1co por .coneuro:�:�:'l�:��)� l��Ci�:���!I�e, D.�?n��w'!. !l!entni,�, '1'Ex-interno dilo Santa Casa e ao, Hospit«l P,U'lUlatnco do RIo

de Janeiro, Ex-medico assistente tio Sanatório Rio.le
Janeiro <ia Capital Federal. 8

. CLINiCã MÉDiCA - ESPEClALiS'TA Etl1 DlJ3NC:!1S NEflVOS,l\S, g

i
�am.D.__�__�A��'m.h_m'_�mM�--=_����_Q·H�u *�_

CONSULTO_RU)· R fi A r- ti L I P n $ G 11 ti! I I) T
iEdificlo Ameha Neto) .

fias 15 �s la noras
P!.OBIAf�ÓPOL15 l�

.. ),-

Andreza Campos da Luz
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Entre os dez (lO) abaixo relacíonauoa, que lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme fi S ft O P 8 U I O •.-;.�.�"" ,. {-:..�it
sua assínatura de O JORNAL, por um ano, no período com- DISTRIBUIDORA PÁRA T.ODO O BRASIL DOS 6\F.&MA-,preendído de I' danovembro 11 31 dedezembro de 1945. A

, DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL =---------........--:-:.

remessa de livro será feita 30 (trinta) dias. apõs .

a entrada u.ROS�CLERnDE FABRICAÇÃO DA CIA. PROGRESSO
do respectivo pedido. O JORNAL, o Iíder dos «Díarfos As- .

!: NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
sócíados>, apresénta diariamente além dE! completo serviço BEBIDAS E CONEXOS»

�.i1..'
·

.......•
'. telegrattco do Brasil. e do <ex�erÍor,· seções especiais sobre

JN varjos assuntos e artlgos asaínados por colaboradores na- Rclenals e estrangeiros universalmente conhecidos.
O JORNAl.], o mututíno carioca mais lido no Brasil '0'

.

Analise,
.

confronte e passará a ser um assinante satisfeito
do O JORNAL. Faça o seu pedido; hoje mesmo, ao nOESO �'
agente local ou diretam§lota á Gerencta do O JORNAL � �
A. v. Venezuela 43-'-:4' anelar, Rio de Janeiro D F por meio
de cheque, vale postal' ou registrado com valor declarado,

Os Livros São Os Seguintes:
Inuasão�Quent.in R.eyn.old.e; O' Grand (J' D.itaâor � .H. G � EXTRATO DE MALTE "MALTEI'4A" com espinafre e tomate

,� *-ít:-��-�.........�_'_j1-!I
wau, A Estrada de Ohiang-=JohnB. Hurst: süencio em

Singapura-Jorge Welle; Serpente Indomauel=Tien ·chün"j.L FA,RINHA. DE mIGO MAL'tADO DMALTEMA"
Traidores da America=soh» Roy Oarlson; Os Dez Manda�
mentos-:- Varias Autores; Nêgros .da

.

America-sSeâ Ottley;lE, VIC "MALTEMA'\
Trio-Darothey Baker; O Grande Pecaae=Ftorence Ber- .

narâ. O JORNAL Assinatura: Or, $/ 90,00. R

sional'
,._, .. I.�:�.:.lit�.;f�i.O.::d.!}.:.���"J.�

D�rc ,A.·:.!:i.·•••..
·

··.tC.O.o.1i.õs"l �.�J:uC.�:.�;I ..�;PO
..

��!.��' Dr.�..e��!U�!i�.t.'.M.e..

n

.. �.e.Y:.:I.eO . .

."

.

em molestías da garganta HOSPIrAL SA.NrA IZABEL
r. .FRANCISCO GOTTARDI .

do (:Iospital Sta. [zabe] nariz, ouvidos e olhos. Olinlca Medica e das crean-
A D V O G A D O Oper�ÇÕ1US ConsuIlas: 10. 12 h' IS -17 bs ças, pl1.rt_os ,e opei'�ções -

�scritório: Praça Nerêu Ramos, BtJ .
. S. 6.

....
•

RadwdwgnoatlCos
Tel,21 _

Res��O l-hoóe�:LONTOCRIC CImICA GERAL BLUMENAU . ThUA PIAUí, 2 . �o- BLU1'U�NAU '-0-
_

......"7��---

Dr. Affonso Balsln!:' Z· Tabellião NOBREGA Dr. Arão RebeUo
Medico Especialista er» Edificio da Prefeitura

. doenças de Crianças Escríptnrca••contrcctoa. procu-
e da' Péle reeões, protestos de let�as

Comprcie venda da -ímm.Qveis,
ccnílssões de divida, etc.

DR. ACHlllES BAlSINI
ADVOGADO'

Advogado
Escriptorio

Alameda Rio BrJi.uco

Rua Paraná, JS-A-Tel. 1436

I .

BLU1\ifNAU'
__________wm�.� �__�� .m

L iode n' lisest
Ruo 15 de Novernb. 588 ... Fone; 1201 ,. Blumenau

.E ,L L I N G E R & C I A.'
EXAmES: .

E COQUElUCHE,.
"

.

,".

,_! '.IPR� J
}�?�

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS
EXCUTAM OS SE,GUINTES

URINA (completo e pardal COIV dosagEm)-'f.EZES (Amebas, vermes, sangue oculto+-Eâ
CARRO (pesquiza de. bacilo do Kúch)-SECRf.ÇAO (pesquiza de diplococos•. etc., espermato
zuides)�SANGUE (Sorodlágnostlco da Lues (Reação de Kline), - pesquiza de Hematozoario l

.

(malaría), Contagem de globulos, tempo de. 'coagulaeão e de sangria, dosagem da Hemoglobina,
glk<? e, acido urico, reação de Vida! (Tifo):-UQUOR (Exame citobacterfoscopico, reação de

. Kahn, etc)_:_MUCQ NASA,L (pesquiza do Bácilo de Hansenf+ULCERA (pesquiza de Trepone
ma palida)--SUCCO GASTRICO (exame completo. dosagem da acidez. sangue .oculto. etc.)

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

•-,_,�:--�-��---�,,;_�-�ft=.i� o'�-�-�-.ti-�-fi:';"'��-�:f o !P.-�:_I1II-�-<ji.....�ít)lllll?l· -:. o mELHOR 00:-; ri"lElHORES·

��;�I_r;_t:���':Hlf.�

ura

ESCOlha o Livro de sua Preferência Maltema tomercio In�ustria S. A

CONCENTRADO�VEGETAL dR o S I C L E R" á basa de
TOMATE -SALSAO • ESPIN ..:tiFM:.

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CAS -'- B1l!MENAU - IBIRAMA _:_ lHO DO SUL - GASPAR
ITAII\I . TIJUCAS' -, Sur. WAI.TER W. BERNER TE LE
FONE 1·193 - BLUMENAU - EIST. S_lS..NTA CATARINA.

..t.•..•...............('"
<:-4J;'"

�···----fabrica de Tinjas IBlumenâu Lida.
e 'Vernizes - Material para
Pinturas em Geral ITintas em bisllilHas para. artistss,

BlumenStl. .. lia.. Catarina
.'i! �.__

S.efnprelof;�<conti·núa aser
•

__ . ," c

CIDADE
DE BLUMENAU

iEXPEDIENTE
I fel. 10>99 .. (a pOllal 51

Dr. Achlfles Balsinl
Díretor..Besponaavel
Dr. AUnnsc Balsml
Oiretor-Propl'ietarllJ

Oficina Propria
Rua ti de Fevereire, 7

<
.

Assinaturas
Anual Cr$ 60,00
Smllestral Cr$ 35,00
Ooloníal 'Cr$ 20/)0

Numeras
Avulso o-s 0,30
Atrazado Cr$ 0,50
- Colaborações recebidas não

serão devolvidas e fica sua DU'

bllcação a criíerló da direção'
- "Cidade de Blumenau" Dão

$C responsabiliza por conceitos
=nitídos em artigos assinados.
����.�.�.-�._�-w,-"-,,

.'Medicação auxUú':::
no tratamento da

sífilis"

Instalações
ArUgos 'Elétricos

Instaladora de
81umenau

.p!l{Y.im § -'I.lW"
;{váv.f Ai/:Jfm ,!l'i

NAO nc'16E PURGANTE.N1OM OlfTA.:
���\�.Q.��,�t�c,,��.

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



----I��.�__-.-�-tE'-"=�-.• o�..............�-�-!t-!II'��!I-� Mudança deIlumInai" 20 de '

s=
para Bicicl�tas n

I = '.

D��I�;t�! Pneus e Camôras "PI�UU !li � ��lti!íJ U .;r� I ti. G'! e �, li ti fevereiro da iS46 fixos para serras clI'c.dares
I De acordo com o convite que :'�

... Serras Circulares Suecos. incerimos dias atraz, realizou-se "

_"""""""�"""""""",:",�",'���"���_:!;"'�".�·"",,�"'==,,m�'�����,"",�I'��
..

�'�:�.... f Domninn - pI J.'imb6 Ilontem ás lolloras da manhã �

PIill, flí!�g�itíli����� d,a, Coirdenatlão sobre 3Q0151-1 «I ::11" r\passe do Sr. tlerm,ano Beduschí,

�",.;",',..,'",.•'

�fili:..!l&llli!hil\;fW�1;j , y, ".. __ CAIXA POSTAL, 10 -_ B no cargo de Prdmto,de Blume�
qção dll Chassis para caminhões

.. e� oOlbusl ��-��li-.-�-�__'_'_§O .-�-!l-��-�-_��*-i\II���� ���aInt�1"����o�O&d�OE::l�
RIO 19 (S.E.) - o Coordenador da. l\ILobllJzaçao Econo-j Ao aro compareceram todos

mica, sabed(:r,., de queag�n!es ;nenos escrupulo�os,.. p,:evalecendo� 1 .," ri o �S,;a, as autoridades locais, e repre-
se da neces:;ll;1ade.e boa-!e de mte�essadas. na AqUlSIÇ,:O de chas

. .

li " I sentantes das classes produtoras.sis para caminhões e ouibus, estariam aC�ltando. mediante rece- I encerrando-se com um "coak.
bimento de deposito em dinheiro, como.sinal de preç;0, encornen- C tft do I tail", oferecido aos presentes.das para tais veiculas, de�de que não vIgore n.o regIm� �e ra- olcer U Sobre esta investidur� e seus
cionamento, julgá .oonveniete esclarecer o seguinte no intuito fie

Snr. Anârês S. uaimaú 'I reflexos em nosso meio, espera.prevenir abusos e explorações.
'. _ I -li

.

t 't e mos formular brevemente os
"I� - Nos termos da Portaria n. 438 de 31 de dezembro V O nlS a e COmpOslOr

nossos comentarias..

fi d Snra, Genoveva D'Arteaça Dalmaúultimo, publicada no "Diário Oficial" de 3 de janeiro ,In O. o
-

h 'hõ organista e pianistas
.

e •••00.. �m;7.-;; �""'���;;;;:';;;';�-;;;�;;;';:-,;"dJ

��f::' �:t:��i�ci�:e;!� �0���í�a�.d;3�. a;:lS I�ardecj���iroes .d: (Professora do New York College roi: M!HH�� W r���,�. ��\�i�i a
1945, continua em pleno vigor e só cessará quando a CarteIr.a Quarta.. 'eira "'" 20 de fevereiro as 20,@\W Ils., 1 !1:;�;����:M.1;i�., �;)�:�de Exportado e Importação do Banc� ao BrasIl üPINIAo DE CRITICaS:

. .,. .

5rA considerar oportumo revogar ess� ultima Porta�la. _ Sur: Dalmau - Paris: "Admirawo·nos pela sua precí- í .f�nrVerSanQS
,
2' - Em consequencía, as aut�mdades a�uanelras nao I?o- são, génio e sentido Interpeelatívo" (Le figal'o).

. II' _ Transcorre hoje a data na-dem proceder á despacho de chassis pro\�ement,es do �xtenor, Madrid: "Nosso grande Sarasate- não morreu, �uvrmo- ta natalícia do sr. Rení Garcia.
sem que os'

c.onhec�mentos de. �rar;SP,orte
sejam .vlsa�os pela Car-

I no ontem á noite encarnado no 'arco de Dalma?' (A.B.�.) I'
_ Dcflue a data natalícia dateira nem as repartições mumcipais os dev_em licenciar ser:t ,,!uel New York: UE' um genío. Assombrou-nos: Iaeína C0m snrta. Adelgunde, filha do sr.

00 proprietários apresentem as segundas vias das "autorizações
i' SU& arte. Dalmou é o arttata comp!eto" (New York Harald). Geraldo J cblu. ';.••.•.ti

"

de venda emitidas por esse orgão.
h

I Buenos Aires: "Dotem realizou-se o concedo do V!O�
I _ Decorre hoje, a data nata- �";3' - Até a, pre.sente ?at�, p.or .�otivos vários �penas :. eOIUnista argentino Andréa Daímau qu� conÍirID?U o renome llicia da sra, Giesehle Wahle, ..

gou

a. po.r,.t.. os. 0.
acronais e

fOl. ' dI8tnbUl�a, p�la, refenda <?arLIra,I que tem, alcançado fora de sua pàma, espe ctalmente em I digna e.'SPQs:J.
do sr, Siegfriedparte da cota de exportação de chaSSIS atn�ulda ao Brasil para Paris" (La Nacion). Wahle.

o ano de 1945 pelas autoridades norte- amencan?s. . Sara. D'ARTEAGA - "Técnica perteita, pulsação v fi-
_ Na mesma data, decorre o

4' --'- Assim sendo é absolutamente impos�lve1 fíxar ainda

Ironil e grande temperamento artístlco demonstrou, em seu aniversario da exma. sra. Cla-
que aproximadamente, a ep�ca em que começarao, a entrar chas- concerto de ontem, Genoveva D'Arteaga' (The Wortd) tílde B. Faraco, digna esposasis livremente em nosso Pa:s. mesmo porque" ate o momento "De todos os autores que interpretou, destacou-se 110 sr. Pubaltain.não foi. estimada pelas autOrIdades porte-amencanas nova cota de maravilhosamente em Bach e demonstrou ser uma grande I _ Aniversaria-se hoje a sra.caminhões para o. Bréisil." .. • pianista e musica de prOfundos conhecimento:(The New IIO'nez esposa do sr. ,ValterEsta providencia é tomada de ac�rdo com o dlspostos. no York Times). I flardt.

-

paragrafo.!' do artigo 4' do decreto-lel n. 8.4°0, de 1J' publica, "Qeuovava D'Artesga, interpretando Bach, revelou-a e �

n ' ., . .if., ,'C'>do no "Diário Oficial" de 28, tudo de dezembro de 194D• uma grande mestra mas, em Chopin, deu expansão 8. seu 1 �asclmen \l.O�
temperamento romântico de mulher, dando grande relevo I Encontra-se em festas os se�

á emotiva musica do sublima polones" (Diario de Ia Ma- guintes lares:
fina Hllbana.J Do sr. Alvim Henning e de

,

PROGRAMA dna. Cilly Henning COU1 o nas�
•

la. PARTE cimento de um menino, no dia 17.
(Solos de Violino) - Do casal Vavià Vai lati,

Corelli.Leonard com o nasci;nento de uma meQ

Sarasate nina, ocorrido á I,',
Schubert-WiiheJmy

BBzzini _=m=-='==='-=

do ft1.ulericano
Mercado de Àutomovéís

SIÂ

1; - La Folia
2' - Habauera
3' - Ave Maria
4' - Ronde des Lutina

28. PARTE
(Piano Solo)

Blumenau

. Levamos ao conhecimento dos senhores Acionistas
desta Sociedade, que se acham á sua dis1?osição, na séde
social de Blumenau á rua 15 de Novemhro n' 487. os do
cumentos de que tl'�ta o artigo n' 99, do decreto-lei n' 2627'1
de 26 de setemb:ro de 1940, 8 saber: .'

, 'l)-Relatorio da Diretoria referente ao exercicio lin
do em 31 de dezembro de 1945;

2),,-Copia do balanço e copia da conta «Lucros e

Perdas,'
3)...,.Parec�!' do Conselho Fiscal.

Blumeuau, i5 de fevereiro de 1946
John L, Freshel-Diretor Presidente

l' - BerC611se
2' - Estudio "Los Tambores"
3' - Uu Suspiro

Chopin
Chopin
Lit:zt,

Leonard!
Dalmau

Beethoven 'Auei'
Sarasate-DBhnau

3vl

Ja. PAUTE
(Solos de Violino)

1. - Souvenir de Haydn
2' -- Cantos de América
3' - Coro dos DerWishes
4' - Canto do Rouxinól

presaGralicaCalàrinense S.IID
Assembiéia Geral Ordinaria

De conl'ormidade com as disposições legais e estatu·
fAtias dou scisncia aos interessados de que se acham à
d!spo�Ú;ãO dos am's. acionistas, na sede social, os seguin-
tes documentos: '

A), O I'elatúrio da diretoria ' sobre 6 marcha dos
ne_gocios sDcíais e principais fátos administrativos do

-

exercício de 1945.
.

. Um assassinato misterioso! Tão misterioso que até (; \. Jg � 0
,,,,r J" .OE) CÓpi3S do, Balanço e da .Conta de Luros e Ferdas. cada.ver desapareceu. Ul:ll� ,estranha lua deImel nas mon- V m l.,ê �a�lleC) Parecer ao Conselho f!�Cfl!. tanhas, entrecortada de IdlllOS com l!IDa velha louca. - d';

,

.

Outrosim, �onv.oco os snrs.a.CioDlS!I:HI ;>para a Asse�-I No Programa: - Com�l. Nac. Umversal Jornal e o sho!! Procura-se Viajante para
bleia Geral Ol'Umál'18, que se reahsará.as i iJ horas do dia "No Reina dos Trotadores. ! Secos e Mollladns Ferragens
30 de ��1arço de 1946, na. séde social, com a seguinte Platéa 2.50 - 1[2 a mil. 1,50 - Balcão 150 e 1,00 I e Armarinhos, que trabalha,.> .

ORDE1\fnO DIA: Ium' conta pl'oprü.l. PBgando-�;:(1. Leitura, discussão e votafilão do relatorio da Di- A ra imeni"" I se boa cümiGi'JB.o. - Carias á
retaria, do Balanço Geral da conta Lucros e I "" i'''AUTO'' á Eli3tll redação.
Perdas e Parecer do Conselho 'Fiscal.

I'b r r I t d .

.

Vende-se uma nov.'l e boa2, Eleição dos mem ros e e lVOS. e dSUP egfiSes o
Jo�o de Britt? e filhos agradecem seus pa!en�e_�', I

vaca de leHe.-H,uâ S. Paulo, ..�Conselho Fiscal para o exercLCio e 1 4. •

e amIgos, que ajudaram e acompanharam sua '-5-ll'� '7 4vI3� Outras assuntos de interesse da sociedade.
posa e Mãe, Inez. de Britto, � sua uH!ma mora.�a�e:

'lo •

Blumenau, H de Fevereiro de 1946 convida pau a .mlssa �e.T dia a.reallzar-se dIa ':'ll}.=====D;:====r..;:::1:;:'::=:;P;========IFrancisco Hoette
deste no Aliar Môr da Ign;J3 MatriZ as 7 horas. . r. .1.1. - ape IDiretor Comercial 3v3

U"<!iIr"�o�-e-�A:l-t'�e�_-N""'e�go�Oc;-o�-D" t"r:-e,f(#.t:O+:""'·p'�:��o',"'mU��j-ag:_�. III,'
Está de volta da via" �

���-�-W-'�--�-�-�'=�-�. x�lli-�-,:;ji-�-íi-�=-iI,.....�-.
� ,. , ! I! ,:,"''' 1;-":' -,� 'I a��\ofJ��5�t�8 da�i�ri:� I• e �l)jí.!l;'m ar

Prado do Rio, La Menor 0.1· nos bairros Bom Retiro ou red0:11eza ll� 4 112.
A • •

�LU���,JU e Rapsodia Chacara Vitor Konder, uma boi:! CASA DE MORADIA, ou,�· Qunna IeE'8 a tarae �it 'Il��I e�conlr�"$e a vend� nas TERRENO, situada bem alto e sec<" com ca. 20 metros de 19 não haverá consulta, i
la I,·� [,L farmaclas e Drogarias. frente pOi" 40 metros de fundo. 1 B J

�����������������!BE�����������������em"�i����**,**,������'M�§@���.,�.��"�-��.�.�j�&���������������

,.v�;a;�o ESPECIÁLIDADE�'

....

I
i�F�elA. wntEL INDUSTRIAL ,OINVILLE (Mare> Regl.t..<t.; fJ

nãn dava faltar Illl! casa alguma I (�
&ílmg_�!!.m��_�__� ��W jiii••"'üdl! * j M@· _� '''I fi. t!iih*&&&&&&&%&\}..1$�.k�,,'t\$';iiOO�.412'l'.I!N@,*li!íP5Mm�;:,••

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


