
}IIi Revela-se qu.e a 'R'ussia propos que a

1'ê'pre8ent�çã() '. i�ternaçional na . Conferencia
da Paz fícas@�'limitadaa seis países: Eatados

,UidOS, Ing.!..�W�rra. RÚssia, "Ucraína, China e

França, A
.

Grã·Bretanha representaria todas
as nações do seu vasto ímpérío e os Estados
Unídos os países da América Latina. Pro ..

testaram contra a �ugestão os Sra, James

Byrnes, dos Est,ados Uniâos, e Ernest Bevín,
da Inglaterra, cujo pon to-de-vista, finalmente
vitorioso, foi pela representação dos domínios
brítanícos e dos Estados latino-americanos.
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gr e I
n D.II.lr� a'll nS.S.ftfl.\l·ap�ft Ditas;

talvez ,tenha de .s�r. abandonado, embora prossigam o;; preparati-
(ii 'iii €I II' U'b ",UWi UI ...... 1

vos há tempos Iniciados, Uma alta patente da Marlllha ianqnefi!

lem"'ra' de. I prensa
revelou 'lue vários técnicos receiam que a explosão submarina
provoque ressacas tão devastadora que os seus efeitos se façam

O sr. Anenías Oastelaln sentir a centenas de quilometras de distancia.
teve a gentileza de vir à RIO, 20, (S. E.) - O Presidente da República, p ud I' S Enossa redação para Informar- G 1 E' G D t

.

d f �fF�\,!Il�' ft n� 1ft .'
.

O rOeur""nos que deverá realizar-se
renera ;Ul'lCO aspar u U ra, aSSIm respon eu ao o 1- � � f§ B�" U liflj U fiiI !ii III Ij

hoje às 20 horas no Clube cio de saudação da A. B. L, no qual a "Casa dos
ft �� �' OPiO -ça-ft do sNautíco Ameríea uma reu- Jornalistas". ao felicitá-lo pela alta invesbídura, decla- S� bU ra" vl�l' u·

.

r iii

níao dos elementos que .orga- fOU que os jornalistas brasileíroa certamente estão dism f- IAli.·�••"Ift.· 11;;llerníaarsm nesta cidade uma postos a prestigiá-lo dentro de um clima de acabamento ti!i��i � Mil
cooperativa de credito po- á. livre manifestação do pensamento a de respeito à RIO 20 (S.E.) - O Tribunal Superior Eleitoral julgou ho-pular que tomou o nome de o

Cooperativa da Consumo BIll- Democracia, elementos que todos julgam essenciais á je o recurso n, 67, de Mat� ç;�osso e� que é. recorrente a U:D:N.
mensu Ltda, Informou-nos, ordem a prosperidade da Nação" Alegava esta entidade partidária que tinha SIdo vedado o direito
, ..l A' ,,'1rl tri

�
S D H b 't 1\,;(" D D P

. ao seu delegado á fiscalização do ato eleitoral embora lhe tives-
amna, O ar.

. n_amas, que e J. U8 rrssnno r. r. er
..

er .lY..I.oses� • . resr-
se sido permitida a parmanencia no recinto. O relator fez a lei-gerente da �oveI entidade, dente da A. B. l. - Acueando o recebímento de

vos'ira
de todo o processo, inclusive do parecer do Procurador Hane

qu.e
são

con::'lda�o. St' p.a.ra.,..
a

60 ofício. de 31 de janeiro último, quero, pela presente, mann Guimarães que concluiu pelo provimento do recurso. Fala�
mesma reumao m el'essaüosj •

t'
- " . ,-

B '1' .i1 I S J
- V'II B 1 UDN I de Araui 1

e o publico em geral, Tra,ta- expressar a pres rgrosa .nssoClaçao rasi eira �e m- ram� os rs, oao L as oas pe a ',' e vens e raujo pe o

se, como se pódeílvel', de uma prensa, de que sois operoso Presidente, os meus SInceros P. S. D.
� Com o resultado do julgamento. o candidato João Vilas

cooperativa criada Ióra das agradecimentos pela cooperação oferecida ao meu Go- Boas, que estava 26 votos abaixo do Sr. Felínto Müller, passouclasses em. 8entid� partíeu- vemo, que empenhará o melhor de seu esforço na exe- para a frente deste com 5 votos -. Será julgado pelo Tribunal um
181' e I!0r ISSO.. esta �ef:!per� cução do 'programa de açãoque se tracou no interêsso do outro recurso que, se fôr provido, dará ao Vilas Boas, mais 68
tanão Interesse sua ínstaía- I " '. . .]. .

ção. .

País
'. , Pa.l'<: tanto, e óbvio, espero P?,d�r. cont�r com a votos e se denegado. resultará na permanencía da diferença de 5.

-'. ....
.

.

_ ..

. contribuição
.

de sempre, leal a patriótica, da Imprensa
Feitas as modificações caberá ao Tribunal Superior cassar

.

!l!ln!!mlam"u�3J!iI1!l'!llft dn ra o diploma expedido ao Sr. Felinto Müller, concedendo outro ao

Vi.,� :":JiLií� liIlIi!ll�lllifiu\Uev 8ll!u Iii" brasileira, legiti�ameut.e representada por essa ontida- Sr. Vilas Boas.

�'glstro de lama de de e suas congéneres dos Estados., A uma � outr�s'l ,_
.

FI I!I II

engenheiro
..

mecânicoe (a)h��:�6g��s::r �L��a�,�evado apleço e consideração. Nao lia lualS ambiente para
RIO, 2�1��r!�i�'!ondo sôo

.
.

...•
.

.'

..' '.' IJancadaria na policia carioca
bre o registro de diploma, o Mantida a sentença contra o RIO 20 (S.E.) - A policia Em seguida, caso a palavra
Presidente da República assinou li especial acaba de anunciar no- não surta efeito. as mangueiras
o decreto-lei: agressor do Jornalista J E vos metoàos para empregar em entrarão em ação. Deste modo.
"Art; I. - O registro de di- i • li sua ação, $em violencias con- só ficará molhado quem entrar

ploma efetuado no Ministério da I denaveis. no barulho.
Educação e Saude nos termos Macedo Soares Adotará, assim a agua fria Quem não estiver brigando e

do decreto·lei n. 8.07 I, deIa' como uma de suas armas a for proventura atingido pelos
de outubro de 1945, confere ao

R'IO 2 (ri O J ',.' .' . 1 exemplo da policia norte.�me- jatos nada tambem sofrerá. e

respectivamente portador iguais. .'
O t:l. E.) - LUz.. da 2.a Vala Crimina ricana. terá apenas de mudar de rOUq

prerrogativas legais nos têrmos condenou,. como se sabe, Ernesto Feijó, agressor uo Para esse serviço. aquela cor- pa."
�

da legislação vigente ás confe- jornalista J. E. Macedo Soares, á pena de 7 mesesl ne. poracii.o já conta com um carro

ridas ao. portadvr �e diplon:a. de gal1do-lhe O direito ao "sursia" por entender de aeOl.'- pipa, com capacidade para dois

_ . engenhelro m�c(;l.UlCO �l�tnc!sta do coni a decisão do Tribunal de Apelação que o réu.
mil litros, dotado de mangueiras O sr III Nereu Rames e

ou de engenheIro eletrIcIsta ex- .', ...
..

'. '.
.

.

.

'
.

.

.

com uma polegadas e meio de
'L IL dpedido por Escola Oficial de eJa vadIO. �ãO se conformando com essa deCIsão, opa- diametro. A tripulação do carro OS faua IdJS ii

Engenharia da União e registra- trono do �eu .'lpelou da setença. é constituida. de quatro homens, Constituinte
·�1IIÍlp,no Minitério da Educação e O,Promotor Público, Celso de Barros Franco, ote: O novo comandatlte da policia

RIO 20 (S.E.) _ O Sr. Ne-
. �.aude. . ..

'

.

r.eee
..

t
..
l..• t.amb.em s.nas razões, dev-end.o ° recurso subir a especial, capitão Danilo Cunha

�" A t E t d ,_ l' Nunes, resolveu tambem retirar reu Ramos, lideI' da maioria na
,;f -;, 2. -. S e ecreLO' e1 eu- instância superior. O Representante do Ministério Pú- todas as armas dos carros de Camara, falando a um orgãotrara em VIgor na data de sua b"

".

.... 'd' "'"····d· 'd I
.

U

..

blicação f.l.'C.a.ndo .revogadas a.s I üc.o.. es.
tu

..
�u

....
etI

amen.
te o caso,

..

cone mndo que a sua corporação, bem como as vespertino sobre a colaboração
isposições em contrário". sentença fOI protelada de acordo com as provas dos bombas de gás la crimogenio dos constituintes na confecção

d d d ã S sub"tl'tul'das pela :7lan da nossa. Carta Magna, disse:.

.

. I autos,
.

eve.n. ° .s.. el'r po.rtanto, manti a. que sero.,. u_
•

I)
.

. .

d O"a "Temos que cong'regar todos

S lliiISSOS' 0r'0.11&1.. ��. guelras e a",u .
.

ii II' ii
. P ti I Justíficando as providencias, o �s ;s!orços para que uma Cons-

.. ' ... o�t.m'nitol absolutamente inofensivo para capitão Danilo Cunha fez, estas tltUlçao que represent� ? pen�

Pa.ram-se n.a.ra ".v�
.

....• pela Eficiente proteção contra declarações: "Já não ha mais �amento do povo
..
brasIleu·? se;P I PICADAS DE MOSQUITOS e ambiente para metodos de pan� ]a elabor�do e VaLada. E 1S.S0 so

de'ivar 0.. Ir� .'.
e. e.I.. ". .

'.
.

cada. Partindo do principio e será posslvel ob�r em ambIente
IA U I lU

outroi lnSetoB.
qu"" a vl'olencia <rera a violencia de confiança reclproca. E eru;a

��._.��� O �-�""'�.-«il-�"""!{�;'i!
o ;rocesso de

6

democratização o pensamento da maioria,"

ór;!E�,1o:�l(Sd.Ef�;;ã? I situaçãodos sutlllos do"eixo" ��J:.���.d���:\r��:"eçará o �

anuncia que as tropas 80- E a nossa intervenção será a

viéticas na cidade de Main. ;ntftl'in�dos nAS. 1:
..··5·..I.�dfts U·'�,"&.d"S mais criteriosa possivel ai:1m de

doab, 96 quilometres ao sul' �il� . �lllIlilU
'. .

I�U L ti U i.lUiliIIU que o justo não- venha a pagat

de Tabdz. na Pl'ovinGia de O Departamento de Estado norte.amel'lca120 infor- pelo pecador.
.

b' d' O' E d' Solicitada a nossa. inten.-ençãoAzer ai Jã! no. nor... te do mou que 5,3 O .súd.itos' do '

..

' ixo", procedentes e vá·
d d 1 partirá imediatamente para o 10-

Irã, estão van' eu o seus rio� países atino-americanos para serem internados nos cal do conflito ou tumulto um

materiaís die-"poniveis e.pre- EE. OU., já foram repatriados voluntliríamente. Apenas carro com altos falantes seguido
parandO-S9 .

para evacuar aguardem solução L200 caso�, pois o total de interna- do carro pipa. Faremos, assim,
a loca1ida�e.. . ..' Idos era inicialmente de 6.liOO. O Equador, S. Salvador apelo aos curiosos que habitual

E' essa á primeira iufor-l e. aBolivia pediram a devolução de todos os seus de- :e�:rt�e :1���r�r::ia �r�uev::
mação de que.os russos 8s-tportados, num total de 15@. Nessa ocasião, mais de afastem afim de trabalharmos
"J1o se p:_éparandopara deí-,lOO a.le.m.... ães, cOD&iderado� .Iivres de culpa, regressaram sem causar danos· ou abQrre�
ítal' o Ira, lá Amenca do Sul. cimentos.

_ J'!.&UNQIE9 mE5T:a DU..Hlíl'

Cr$ 6°100
Cr$ 35,00
Cr# 0,30

l! virlm!n e il lSiildEl.
da se retiram (lllam!o
o crime 0 i'1 iraição
gíl!! p.amia�Dr.. u anual

Semeatl'&1
avulso

Cfaf'ai\ta
.

das Gsp&raç6es do Vale do UemjaJi

BLUMBNAtJ Ouinta�151ril lIda Fevereiro da Ulfi6· Dr. Acuilles SaWm. Diretor RespouBIlVsl ·And XXII·N. II O !

<Coope
onsu
enao

toIlva de
o 81u
Lida.

Cientistas britanícos na pesqui
sa da bomba atómica. Professor
J. D. Cockroft da Universidade
de Cambridge Um dos cientistas
britanícos que trabalhou nas

pesquisas sobre a bombaatomica,
Ha trinta anos atrás o professor
Cock:roft. desintegrou o atamo,
pela primeira vez, por meio de
uma maquina ficando assim pro
vado que a energia atómica po�
de ser aproveitada industrial ..
mente.

BRITISHTNEWS SERVICE
t �--:i!.--'

I experiencia·
_,

naval
1:0111 a bomba alolnica
O plano norte-americano para

F' a destruição de navios japoneses
por meio da "bomba atómica"

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



Especializada em concertos
de Maqalaas de escrever,

RADIOS e

AP.arelhoB elétricos:

IIRua 15 - 770 - Blumenau

I
I Procura-se I' Ii�-Ji�.-.-.--��-�tr��"=-�---:!i X �i2==-�,,��e=,.,,�fij-,...�,�����:,

I
iii!

Ultimas Novidades-Vestidos, Blusas, íb'l

I Pijamas, Combinações, etc

.............•...;....l�.:.I Roupa§ para �ii'fiçdffi��€\ em @eE�€êB �

cf
..��."""��-�,_�-�_��--�-:( x �._��:�--�=�-�""'"'���.�!t',..,.,�

Vende-se uma casa sito a

Alameda Rio Branco. Um ter
Temos o prazer de convídar 08 prezados Sócios e rene, Roa Paraíba. Um sitio no

Exmas Famtlías para. os grandes bailes que este clube pro- rnunicipio de Camboriú. Um
, moverá. nos dias 2 e 5 de Março de 1946, agradecendo des- terreno com serraria em Luiz
de já à honra tis Vossa presença. Alves. 8v4

OJA 3 HAVERA' MA.TU�E' iNFANTIL. para os Filhos -=_..... ''':Pi b
dos Sócios. Vende-se 2 vacas e uma ara-

Tocará o Jazz-Band "GARCiA" com 10 figuras. nha com pneus. Tratar Rua Mi-
A DIRETORIA nas Gerais, 5'j, 8v5

.: N,B; As mesas poderão Bel' reservadas a razão de ---..",,- , J'..

Cr$ 40,00 para os dois hailes, a ,IHU'Ul' de 25 do corrente, onde-se um terreno
com o Zelador do Clube. em Itoupeva, com 16

f:' obrlgatcrlú a apresentação na Portaria.· do Clube, morgons, casa e plan-
do ultimo talão. tacões diversas.

Pedimos aos Snrs. Sócios, não se fazerem acompanhar Informações com JAIRO
· de PeSSOI.Hj estranhas 80 Clube. nas oficinas desta folha
·

. c;..o.�V.' !TE.S ESPECIAlS: Com o

Tesoureiro.
do Clube fi

,.. ,,_ _ • .',..de Cr$ �O,OO, . �-�-.�-!f2B�-�-�-�-�__J:
�-�,�-��-�-�_,�_,��o �"""IW�.......EiIl··-��jj;1��·�

-'

çortU!]1e Afol1soSandet@ S.A) �;;;;;;;;;;;;'
Gera� Ordinária

. HOJE l\'S 8,15 Hs
Mickey Rooney - Lewis Stone - Cecilia Parker � Fay
,deu - Ann Rutherford e a incendiaria Esther Williams,

Hol�
em

Dupla Vida De Andy Hardy
.No Progr: - Compl Nac � Paramount Jornal e "Ainda que
·

pareça .incrivel"
. Pl.'ltéa 2,50 - 1}2 e mil. 1,50 - Balcão. .150 e 1,00

AGUARDEM - "D'QAS VIDAS"... com Charles Boyer e

Irene Dune!
���?�-9��-��E-���-�O�����-�-�-���-�-�+

· "I II �� �I . I I

G J D 'IGdJDe ��8UdCO HmSnCa "Im f2ftuB u3h9S
Carnavalescos da VITORIA

Isseil��éia
Pelo presente Iicam convidados os Senhores Acíonís

tas desta socledade para comparecerem á Assembléia Oco
ral Ordinária, a realízar-se no dia 9 de março de 1946. ás

, : 15 horas Iltl·j;;éde soeíal, para deliberarem sobre a seguinte.
..

ORDEM DO DIA
1') - Aprovacão do Balanço e contas do exercicio

de 1945;
=n - E!eição do Ccnselho Flscal;
3') - Assuntos 'de interesse social.

BlumBllau, 14 de fevereiro de 1946
",'\FONSO SANDER - Dlretor-Presídente 3 x 1

-�'::'�����'--<lii'-'�-"!1i....�lfl'� o'�-"'-�-'"iII'�''''���<F-''--+-ey

I Em primara lugar a saude
Quando a saude periga, devemos lançar mão

do que há de melhor para salvá-la.
Na formula do eminente cientista inglês, Dr. Fred.
Wmiam Romano, se encontram cinco preciosos' sais
destinados a um único fim: O combate á Sifiiis e

ás enfermidades oriundas de um sangue (reumatis
mo, feridas, moléstias da pele tumores musculares e

ósseos, supuração dos ouvidos, elc.)
A classe médica dê todo pais aconselha o

valioso auxiliar na tratamento do sengue, por se

tratar de um remédio de toda confiança, unico de
purativo: que obteve a classificação privilegiada de
'Preparado Cientifico",

.Ct.mece hoje mesmo um tratamento com este
preparado cujo custá eorresponde a seu justo valor .

• 58 EC

I.1'e$pach.08
lét�s : ..

com viagens regulares
'��tia fllOitiji 16 EFild..

Prado do Rio} I...a Menor
.

e Rapsódia
.'

amcf.mlra ..se a venda nas
farmacias e Drog:uias.;

fic;in.G RadioTscnlca'
IIi "

Vende ..se

Suvlças de primeira
erdem

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A. LUDOW

.1 !i<�-.�ie-""�·=C_,�

Milhões
De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurativo

��I Elixir 914
li. sfllts ataca todo o

organlsrne
O' Fígado. o Baço, o Ooração.
o Estômago, os Pulmões. e a

Pele Produz Irôres nos Ossos,
Reumatismo. Cegueira. Que
da do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico e tome
o Il opu I 8. r depurativo

E I i X i r 914
inofensivo ao organismo A
gradavel como um Iícôr. Apro
vado como auxiliar no tra-
tamento da Sililis e Reuma
motismo da mesma origem.
pelo D. N. 8. P_I sob o nr,2ül
de 1!J1G.

�-���-�����.. .--

Arrancar e destruir gra ..

vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau,

m ; ma '2eIM? j --

Sociedade BenifittiôdtDHl"il
�1adeira§ Lída.

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembbre

fornecedores de F�ladeiras em Geral

Gasa das FHodas Bl1

-1.:':'"

�,

�
�·?'iM'Eg.:.�

Caminhões de 1/2 até 10 toneladas.
CAMINHONETES

AUTOMOVEIS
Veja que lu xo.. e depoís veja o preço do

dlornat", -Agente exclustvo

rUCADD·r� Dg::�··1'FKi �,.� U Jib,bt',,,=

P.rovisoriament�-á rua Brusque sIn-Bh!lliEWl1tH\'x, põstal 1 t 9

DE soro liDi"

iii
_ilJ�JG�����_fi��·f�y.JK���O G) ;f!;'�1���_�j;���'J�S;i�:��:�;�� ·:;���1f.�"fl;!�e:�f!,

Apa�enE.,os d�
da R rA VitorI

I
de Iodos os tlpos IE tl'rmmllOz na

Casa �@ ��m��Yi�i���@ �. �.
Mercado de Âutom(,hieio

a será prcntamsnHf [i.�ei1!Iido

Equipamento moderno de alta precisão, técnico

formado e âiplomado em Sõo Paulo

LP;

.

Dr. Á:SA'N'��iLi-A- --=1
Di!l!OIDildíl pa!a facnY��!�� fJiH;If;,n�í.da r�Gd�dlGf; !is •

UuiVf:irSHli"l� [li) lJr�i!ll.

Médlco For concurso do Serviço Nf.l!ionul de Doenças fdentaÍfl,
Ex-interno da Santa CaBa e do Hoq1Ítsl Psiqniá.tJ:ico do Ria

de Janeiro, Ex-médico asaiston te do Sanatório Rio d"
Janeiro da Capitel Federal.

CLlNICã t<iSmCA - E�PE0I1H.,E1H'â EM DiJEWCA5 �BR?USA8i

CON5ULTÓRIO • li n A f B �. i
.

F E � G a M � a 'f
;EJ.ificío L'd.llella Neto)
Uas 15 ás HJ hi3fillS f ..

f'tO.l:'UãNÓPOL,g

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



. Entre os dez (lO) abaixo relacionados, que lhe será
enviado! gratuitamente, des.de que V. S. tome ou r,eforme 1:1 .. S ii O Pau I o 4f-�.o-§ "€��-"':•. ' �J(......._�sua aS�lDarara de O JORNAL, por um �no, no período com-

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFA1VIA-preendído de, I' de noveI_Dbr.o a 3.1 de a�zemb!o de 1945. A DOS PRODUTOS CO�CENTRADOS VEGETAL I ,,__�--------�
remessa d� llvro .�erá f.eIta 3D (trm. tEl! .dlEIS apos ,8 ,entrada

..15�ROSICLERn DE FA.BRIC.,AÇÃO DA eIA. PROGRESgO' Instahu;õesdo ye.8.pec. tivo padie!.o, 9 .l,OR.NA.tLt 0. llde,r dOS. «�HUlO.
S [\8.

-

.

NACIONAL dNDUSTRIA BRASILEIRA DE 't 1II.'inOp I:Jt.til'i I!> lU!'§OCllldO�l>. apresent� àHlrISmen.e. além a_e C'omPle�o.serVlço, BEBIDAS E CONEXOS» IhhH ., L G u'"u�

telegraãco do Brasíl ', e do exteríor, seçoes especrats sebte l Insfahulora dev�rlO� assuntos e �rtIgos :'l8I.m18dos por colah?:radores -ne- \ � CONCENTRADO_VEGETAL "R o S I C L .E R� á base de ,i BI'tmett�1IClOnaIS e estrangetros ulllversalmente conheCidos. � TOMA·TE - SALSAO • ESPINAFRE. II! I;UIIi

'0 JORNAL, o mutuUno carioca ruais lido no Brasil O. Misturas para sopas "ROSICtERPábcrsedeAVEIA-LENTILHllI Foue: !477
Analise, confronte e passará a ser um �§8joântE.'! satisteítü EHVILHA,soja-F.i:::IrAo BRANCO e FEnãO l\-IULATlNHO. i -;.:.

.....

§.-_"""_""',�_.....�,
...

_

...

�-�....::.
.........

�-.�_.....--iti............,.;.;';do 0. JORNA.L, Fa,ça O seu pedido,llOj_e mesmo, 80 nosso _ KETCHUP "ROSICLEJr em dois iy�os: PICA.NTE E DOCE.
. _

agente local ou dmrtamente áGerenCl8 do O JORNAL - 5 �
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,E L L I N G E R & C I A.
EXAmES:A PEDiDO DOS SNRS. MEDICOS

EXCUTAM OS SEGUINTES
URINA {completo e pardal com dosagem)-fEZES (Amebas, vermes, sangue oculto-ES

CARRO (pesquisa de bacilo do Kúch}-SECREÇAO (pesquiza de diplococos, ele" espermato
zDides)-SANGUE (Sorodiagnostico daLues (Reação de Kline), """"" pesquiza de Hematozcario
(rnalaria). Contagem de globulos, tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
glico e, acido mico, reação de Vidal (TEo),-UQUOR (Exame cttobactarioscopico, reação de
Kahn, eic.}7J1.1UCO NASAL (pesquíza do Bãcilo de fhnsen)-ULCERA (pesquíza de Trepone
ma pa-Hda)_:_SUCCO GASTRICO. (exame. completo, dosagem da acidez sangue oculto. etc.)

FORNECEMOS LANUNAg E RECIPIENTES GRATUITAl.V1ENTE
Instalação moderna: esteta, autoclave, colorimetros, etc.

�-�-�·"';"��-����-ílt"""'� o �-��-�-�-tll-!t.-t'..-�-a-� o !tI..-�-!Ilt--Ri�!!i��-�:t.:-��:§
.d

o nlELHOR DOS fiit_LHORé:=:S

alia e Livrariau s
•

Blumenauense SIR
1 Mecaníco e I Serralheiro. competentes.
Apreseatar-se a Staedele

.

8: Ciso - Blumenau
Itoupava Norte BIll.
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ESCOlha o Livro de sua Preferência Maltema Comercio

DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA·
CAS - BLUMENAU - IBIRAMA - RIO DO SOL - GASPAR
ITAJ"H TIfUCAS _- Snr. WALTER W, BERNER TELE
FONE }.193 - BLUMENAU - EST. SANTA GATAIUNA.
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. SempreJoi e continúa a,.·ser
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Blul'il!enau .. Stac Catarina
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CID ADE
DE 8LU�jENAU

II E X P E D I E N T E

li filIo 1099 OI C"POitlJl 57
Dr. Ach[Ues DaIslnl
Dlrstor-Respousavel
Dr. M�llnS(l Balslnl
Diretor-Propríetaríe
Oficina Propr!a

Rua 4 de Fevereiro, 7

Assinaturas
Anual 01'$ 60,00
Semestral Cr$ 35,00
Colonial 01'$ 20,00

Numeras
.Avnlso o-s 0,30
Atrazado Cr$ 0,50
- Colaborações reeebldas não

serão devclvldas e fica sua pu
bllcação a criterio da direção.
- "Cidade de Blumenau" não

se responsabíHza por conceitos
"''11 iíidos em artifi!os assinados.
�-l«t--.-.-.-i1l-�-3t- ...-.

1t_'_"';'���

"Medicação auxiliar
no tratamento da

sifilis"

Oficina RADIO fURME
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k4fJ4iJ{.m:.
10 MElHUR VECMiFUGO'
C( [f[110 SfGmw

N!I.-O EXIGE PURGANTE,fiEM DIÉTA.
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



associação Beneficen�
te das

.

Senhoras de
fi!oSl�awa

Aceita-se UMA. PARTEIRA
com pratica comprovada, pa
ra a nossa Maternidade· em

Itoupava Central.
Tratar com urgencla com

fi Senhora Egli, _

Itoupava Central 3v2

DE
Blumena··u

81ulleOIUI. 21 de

fevéreire de 1346

t

Edital de CitaçãO de Herdeiro Ausente
O Oldadão Ricardo Buerger, Juiz de Paz da séde da

Comarca de Blumenau, no exercício do cargo de Juiz de
Direito da Comarca, na forma da lei.

Faz saber a quem o presente edital com o prazo
SENHORES ACIONISTAS: de trinta dias virem, ou dele noticia tiverem, que no ear-

Cumprindo com as prescrições legais e dos estatutos torto do I' Oíícíc de ortãos desta Comarca, se está pro-
sooiais. apresentamos á vossa spreeíeção, o relatório, be- cessando ao inventario dos bens deixados por taleclmen
-lanço e .. demais-documentos referentes ao exezcícío social to de LYDIA NEU. e tendo o inventariante Heínrtch Neu
de 1945.· .

. descrito entre os Herdeiros o de nome WILHELM HEIN.

A situaçãO da sociedade é sólida e
.

os resultados do RICH NEU, que se acha ausente em lugar incerto e não
exercícío sãosatisfatorioB, conforme é dado ver, pelos do- sabída, cita e chama-o, para no prazo de trinta dias, con
cumentos que a este acompanham. lados da primeira pUbUt.36ÇãO deste, dizer sobre as primei'

Já sé acha eonvooada a assembléia gera! ordinària ras declarações do inventariante e descrição de bens, fi
para o dia 9 de' março, do. corrente ano, ocasião em que cando desde logo citado para todos os demais termos e
tereis oportunidade. de melhor julgar os documentos que atos do inventario até final partilha e sentença, sob as
então submeteremos ti vossa aprovação. penas da lei. E, para que chegue ao seu conhecimento ou I======:=��BlUmeIH'lU, 20 de janeiro de 1946 de quem interessar possa, mandou passar o presente edi-II Cijri�t!ii�iíJ�fAfonso Sauder-Diretor'Presidente tal que será afixado no lugar do costume e outro de igual I "".�r.I"h,n ii1l '.

Roberto Kcttmann-efnreter-Gerente':
. tp���op�raa l�r��, Pf��lá��r�: [{�l���m.::����on� �::;:vr. pelo 1,1_ Exi j� r�a�t�iD�' fRiGOR'*-*-�

D··e·m....O..
nstr

..açào· do "At,·vo·· e Blumenau, elI! 18 de fevereiro d� .1946. (Assínado) -

[�;S{l>!l !l,\�!;tb�� �í�l?! fAr r,
I I

.

... ... R. i.cardo Bl!e:rger. JUIZ de Paz, no exerorcro do cargo de I [Oln· t�
.

\!;[lj�IlHH
... 5�.'í.

"", ".l.!i.. Míi 1.11
fi

P
. ".

.

3·1 d D
.. JUl:4 de Direito.

. M ;;. !\"[iili���lll
. asslvo· em .

e. ezemRqj Certifico que o presente editai estã conforme o orí- &�aas n�o e rgt���m
. glnal, que nesta data foi afixado no lagar do costume; do .

bro
..
�e 1945 que dou lê.

Bln�enau. �mE!�.t:ã�e;���e��tdB!L ,2Vl DL ffOnSD 8alsinit :Il V O �-,,""'___� O" " � � " " �, "." 'I 'oi. �••• ".'1, .. ,t !�

U N· o

D·' t Procura-se j C�n""",-"a �!i:I!liCI""��i.JilwtJ d.,.
135.517.30 rcente- egoclo Ire o comprar, II ... ��r��llliç&lS .f/.�'�m.239.099,80 O lA-

nos bairros Bom Retiro ou redondeza DiJe",çi'1.a Qf;! Pela r'l!!!S!uRa

i�.465,�0 Chácara VitOl' Konder, uma boa CA�A DE MORADIA, ou Cursos especializados da Medi4523688'20 433889 fi TERRENO, situado bem alto e seco, com ea, 20 metros de cina Infantil e alimentação das22. , O '. t O treme por 40· metros de fundo. ",�.' eh" d-----
oh 1 criancinhas. _ .LvleCilCO- , ele as

�-il""'"'l.i-li-!II-�-::.��-� O �-��-�--�-��-:t:-�-:-. seções de Higiene Infantil e COd
• zinha Dietética do Centro de

Laça"""o Prado do Rio, La Menor Saude, - Estagio de 2 anos no
..

e Rapeodia servíco de Péle e Sifilis da San-

IE,ZEl encontra-se a v�mda nas ta C�sa de Misericórdia do Rio

Janeiro, - Especializado em Ma-
farmacias e Drogarias. laria pelo Departamento NaCiO-

nal de Saade Publica. - Ex

Chefe, durante 2 anos, do Servi
ço de Malária de Blumenau,

r,llI}!fIli'n!siSimiJ ãPillrelblJ de tt.%�
UUjj'fi Villl!3t�

Procura-se Viajwote para
Secos e Molhados Eerragens
e Armarinhos, que. trabalha
por conta pzopna, Pnganrlo
se boa cemtaaao. - Cartas fi
"AUTO» á esta redecão.

Vende-se uma nova. e boa
vaca de leite-Rua B. Paulo.
I�, �2

imobilizado
Imoveís
Maquinas
Instalações
Moveis e Utensilioa
Construção

.

Dls]JO'lliveis
Caixa .

Bealisaoel
.

Mercadorias
Devedores em C/correntes

2.142,30

367.402,20
118.425,to 485.827,30

Contas de Compensação:
ÀçÕes em Caução 50.000,00

����-��§���B::�O�-���-���_�-�-�-�
971.859,20 Despesas Gerais

.

42.347,40
Impostos 10.219,80
Inst. Ap. e P. Ind. 1.569,50
Leg. Br. àss, 218,30
Juros e Deseontos.. 12.752,00
Fundo de reserva legal 3.500,00
Fundo de reserva especial 10.500,00
fundo de depreciação 7.455,10
Fundo de previsão 3.500,00
Gratificações a Diretoria 6.000,00

689.593,90 Dividendos aos acionistas 6 010 39.000,00

Passivo
Não Exigível

Capital
Fundo de Reserva legal
Fundo de Reserva especial
Fundo de Depreciação
Fundo de Previsão

Exigíve.l
Credores <em CICorrentes
Obrigações de Guerra
'I'ítulos Descontados
Gratificação
Dividendo

Conta de Compensação:
Caução da Diretoria

Dá consultas, todos os dias.
no Edificio Peite?' (em f1'ente
ao Hotel Vito'J'ia), das 10,30
ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

tones: 1.433 (Consultório)

tlO1 (Resídencía)

650:000,00
3.500,00
10.500,00
22.093,90
3500,00

186.280.00
1R'S�112.155,30

110,00
75.000,00
(i.ooo,oo
39.000,00

Crê dif o I
186.258,00 II22,OG

2"'J 265 3 Mercadorias
oz. ,O Veiculos e Pertences

Afonso

50.000,00

971.859,20

186280,00

Blumenes, 31 de Dezembro de 1945
.

.... Martinho Cda V-eiga-Contadol'
Afonso Sander ......Diretor-Presidente

Roberto Kottmann-Diretol'·Gerente
Os abaixo assinados, Membros do Conselho fiscal da I

sociedade anonima «Cortume Afonso Sauder SU\}), tendo I,examinado detidamente o Balanço, demonstração de Lu
cros e Perdas, relatorto da Diretoria, Inventaríos e contas 1
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de I
1945 denoís de constatarem a mais perfeita ordem e exa-,tidã� em tudo o que lhes foi dado examinar, são de pa-rece; que devam ser aprovados pela Assembléia Geral 01'-1
dlnaría, além dos documentos acima enumerados, todos 08

átos praticados pela Diretoria, referentes ao exercício de
! 1945.

3.488,30/144.796,60
433,00
500,00

Demcnstpácâo de "Lucros e..

...,

Perdas" referente ao exerci.
cio de 1945
ébi.to

Blumenau, 20 de janeiro de 1946
Egon Freítag

Gustavo Hacklander
Artur HaerteI

Seguros
Sala.rioe
Senaí

.

Imposto Sindicai

_���������������I.��Bm��"�Rm�����"�BmmB���������������..��··��j�����Q��F�{U�������

o sabão

"VIRGEM ESPECIÁLIDADE"
cn. Wt:TZfL INDUSTRIAL IOINVILLE (Marca Regli3trad�i

nãn deve faltar em oasa alguma
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


