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COPENHAGUE, 5 (S,E.) As ultimas informações proce�
dentes de Bornholrn anunciam hoje crescentes indicios de que os

Cr$ 60,oó
•

russos não planejam deixar aquela ilha em proximo futuro. A-
semestred Or9 35 00 \ •

1

avulso Cr$ 0;60 crescenta-se que recentemente varias n avios revararn abastecirnen-

� g' tos para Bornholm, enquanto que os antigos navios pontões trou-

OXal"�uto da� �s�i!i"�ç:6�s do Vale do U�::d�i xeram canhões auri-aereos, que foram distribuídos por varios

acampamentos russos. POi. outro lado, nos ultimas meses, consí-

à�UM!L�A� �:r.ta-feirll�8�arçil i!;'t!�,:....!!!c Achilias 91l1sini Direl;or Hespousavel .ll.uú XXII. N. 120 deravel numero de esposas de soldados russos chegaram á ilha.
------, O comandante russo tambern requisitou novas casas em Roenne,

"Sevéra parcimonia nos gas- Posse do MfnislroJoão. ;��\�; ��;��dar novos conting73ntes de tropás que deverão che-

tos por parte dos Ministérios" IIllJe�l: I::!lr�:::elbo O Clero U81�amlo
Ri lUla li I d II,!' d RIO.7 (8. E.) - O Ministro leomiSifà5}f.Il�� �f'} �� Sll�m�Í'iC�peUe O sr� IwdnUhrO �ila fíaZe�hdl João Alberto .tomou posse do ilílU ' �!d� !l'l!�� !a�iI l.i1lwJi�iU [ii

'RIO, 7 (S E)-Cedo houve u,ma reur,lião, ministerial ,no P,a- cargo de Presidente do

conse-l ROll,f'A' :-� E') f; s" ' I 1'· C, tituinte
1
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acio uuana ara para tratar de assuntos importantissirnos. Ate ',h? e .mrgraçao, par� o qua ',;'
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agora nãose teve conhecimento dos casos abordados.
.

fOI n,on�eado pelo Pre�ldente da It(.tl:a�a, dep e Jo.ngo d��ate apl?VUU POI
. gla�àe

Quando da primeira reunião do Ministério, convocada pelo I República, A posse fOI dada pe- i maiorta a ela ueula numero G(j do projeto de lei eleito
Presidente Dutra, o Ministro da Fazenda, Sr. Gastão Vidigal fêz 10 �r. Carlos Luz, Ministro da ral, a qual proíbe que o clero se imiscua na politica,
longa :xposição sobre a situaçã� economiCo-financeÍra do País. ,JustIça. especialmente por meio de propaganda nos sermões,
Neste l.ülpo�ta!1t: documento o, tItular, ,daqUela. ,,'pa�t?- aconsell,la, I,A'. I ".,

'

',.. E,mbol',a os direitist,as, anoiassem o direito. da Igrejasever� pat'CImon:a nos gastos por parte d�s Ministérios; redução: ' rans erencll� 'I �

-ti .. '. . - 1· ." "d.: at '( 1 Iimi d ,b�
ao rmmmo possível das verbas extraordinarías e secretas; de I " ,

tilO �e paI lClp<ll "na pol itica
,

"D I) (Ol:l imites e sua e.
compra de material que possa ser, adiada; suspensão de todo pro-] da sede da OI,l�11 fera de ação , 08 esquerdistas declararam que a parti-
jét� de construçã� deisédes para Depart�mentos do G(.,ve�no e I ,;IU; cipação 1. a politica pela Igreja perturbou a Italia in-
muitas outras medidas de carater economico e de emergencta. O I ' 'II" I'" tensamente durante muitos séculos.
Sy,.Gastão V}�igal cientificou ainda aos seus colegas de. Minis.! paranOva lIrque A clausula a provada diz textualmente: "Serão im-
tério o propósito em que se encontra ,o Governo de evitar no-:

LONDRES' (S E) t '

" . - d 3 6 ' 1
vas emissões dentro dó possível, a-fim-de que o custo de vida _

,7 . .

- Apun- pos as per:_as ue pnsa.o e m�:,{'s a ao.os. e as mu .-
não se eleve mais, A referida exposição. que ocupa seis folhas cl�-se q:ue a ONU deverafer tas varrarao de 3,000 a 20,000 Iiras aos Ministros l:e11.
de papel datilografado dos dois lados e que trata tambem do ,tbrandsferdlda, I;;ara N�va Yd.orl.... a giosos que, por meio de di,,8cut'sos em locais púhlicoa
Pro r m f

'.,

G tã Vidí l t --1 t
ar, o e três naVIOS, las 10 '.

d
' l i

. .

dg a a manceiro que o sr. as ao lIga pre enu,e execu ar,
d

,. A,' ou COIDlClOS e carater re_fÍYlOSOS ou por melO e pro-
á Írente do MillI·�t

'
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,. bl· d

20 e 30 e março proxImo. te

I
b

.

t d·,
>:l e _o a ....zen a, evera ser pu [ca a por eg-

o fim do mês de março. a ONU messas Oll ameaças espirituaÍi-:l tentem induzir ou obngar
es lalil· deverá estar estabelecida em as pessoas a votar Em certos calididatos a abster-se de

sua sede de Nova York, onde votar '

Cootra a condenação do ex- ���i�i�na�á :!� �� p�i��l�:��� � F
...

I
III

, ". em Greenwich nos EE. UU. I,a " rança, o racismo OI
Bispo de' Danlzig ,," cIliIAc��la I�ra d� Iai

lU
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d ' PARIS, 7 (S.E.) - o Comite Constitucional, que está em�

CIDADE DO VATICANO - A rádio transmitiu o protes- r çao os ImpOSdlS penhado na tarefa de elaborar a Constituição para a Quarta Re-
to do "Osservatore Romano" contra a condenação a oito anos j nos fE UU publica, adotou um dispositivo praticamente sem precedentes. tor-

de. prisão pronunciada pelo Tril:mnal Polonês contra ,Monsenhor I .' II II nando toda e qualquer propaganda pró-discriminação racial ou

K,a,rI M,a,ria Splett, ex,-Bispo de Dautzig, acusada de cOlaboração,' WashlDgton, 1 (SE) - coisa que o valho uma infração constitucional. Este dispositivo.
com o inimigo. Revelou·;;e oíicialmente que. que faz parte do projeto a ser preposto á Assembleia Constituin-

_Assevera o, "�sservatore" que_esse prelado não a�xiIiou as I' O governo arrrecadou em te, foI inserido depois do artigo que diz: "Ninguem será colocado
autol'ldades germamcas de ocupaçao mas ao contrano, sofreu 11:145, a maior quantidade em posição de inferioridade economica, social ou politica contra

vexames e doenças em consequencia de auxilio dado' aos polo- d
.' ') ria á sua dignidade ou que permita a sua exploração por mo

neses, A seguir, frisa que o Papa declarou todos os excessos do e Impostos que em q�a... tivos de sexo, idade, CÔl', nacionalidade. religião, opiniões ou ori
totalitarismo inclusive a expulsão de pessoas de seus, lares. quer outro ano anterIOr. gens étnicas. A este artigo foi acrescentada a emenda. determi-

Convem lembrar que Monsenhor Splett foi condenado na O total de Impostos arre- nando punião para os que tentarem estabelecer tais diferenças
semana passada pelo Tribunal Especial de Dantziog tendo sido cadados no ano passado entre individuos ou grupos.
acus3.do de ter, proibido que o clero pregas?8 ou administrasse foi de 43.3õ3.000 090 de do-
sacramen.t?s mesmo em caso de, morte, em lmgua polonesa, de 1· ..,.' t .

1 O'00 000ter permItIdo que poloneses e alemães fossem enterrados separa- a.r��, IS O e .' a

damente no cemiterio de Dantzing, A rádio polonesa acentua maIS que em 1944,
que, o prelado proibiu ,terminantemente que os sermões fossem
pregados em Iingua polonesa. ','

.-q--�-..-:lI-$_q;_-_ii;_"" O' .r-.......,_�-j!-�-.---II..,....'f-.

"Aft�,RWiill"" ..tO;I' absolutamente inofensivo para
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. pele Eficiente proteção contra
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Forlificaol-se
ilha de

li v�r!!.ula e a lf.laEda·'
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u crime li ii li'íl.!ciio
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InURciado Oficialmen
til a renuncia do Im
baixador anuís
MADRID, 7 (S,E,) - O ga

binete espanhol anunciou a

renuncia de Eduardo Aunós do

cargo de embaixador do Brasil
e a nomeação de José Rojas y
Moreno. atualmente enviado es

panhol na Turquia.

Reestruturação dos quadros do fun
cionalismo federal

RIO, 7 (S.E.) - o Presidente da República apro
vou parecer do D.A.S.P. favorável á revisão das rees

truturações do funcionalismo federal

E' o caso que até agora, afora uma ou outra
reférência isolada e logo perdida, a Câmara Legisla
tiva Federal que se tem preocupado com quase tudo
o que vai por ai, e todos os dias derrama lágrimas
sentidas de saudades pelos seus mortos ilustres, ainda
não teve tempo dé inspirar uma unica medida, uma
só providência. de caráter econômico-financeiro ao

Govêrno.

" Ninguém ignora que a G amara está preocupada
com os altos problemas constituintes, e que mal lhe
chega' tempo "para a politica'que·enche os corredores
do Palácio Tiradentes de sussurros e cochichos, Todo
o mundo, sabe que os representantes do povo não

podem legIslar neste momento. espécie de compasso
de (�spera de um, .regime para outro.

, I
Mas isto não quer dizer que seu silêncio ou a I

unos a U e
O assunto é delicado. Delic;ado porque encerra () sua indiferença diante do quadro dramático da eco

azedume de um queixa que ninguém ainda quis re· nomia brasileira possam ser €ompreendidos pelo povo,
velar. pata não ferir suscetibilidades ou apontar com ou mesmo pelos que, como eu. sempre descrente da
o dedo esticado no ar nomes próprios ilustres. sinceridade dos politicas, nem sempre põem etn du

vida o patriotismo de alguns e a coragem cívica
de outros.

Que é que se está passando?
Uma nação entra na posse de s� mesma Depois

de uma luta heróica contra a ditadura, afinal o povo
consegue realizar eleições livres. vencidas pela má.

guina trabalhista adrede preparada. Leva-se ao Catete
um Presidente ligitimo, e ao Parlamento um punhado
de Deputados. O povo vibra de entusiasmo. Todo o

mundo respira. com maiôres esperanças de uma nova

era. dirigida por outra meota1idade,
Neste mesmo instante o Pais tomba na fase

crucial da crise economica. Tudo vem abaixo. aos

pedaços. A estrutura inteira cede ao peso de ,mil e

uma loucuras cometidas durante quinze anos d� ar�

bitrio e inépcia. A Nação entra em estado permanen
te de crise com filas, com racionamento, com preços-

e ao a asse
[Escreve Olimpio Guilherme)

I DI

teto, greves, dissidbs trabalhistas. inflação, especula
ções de tàda a sorte, crises que culminam com a crise
tremenda de caráter e de valores civicos.

E não se diz uma palavra no ;Parlamento. A

politica domina todos os espíritos apaixona ttldas as

correntes, emudece os mais e�oquentes oradores [que
podedam de sua tribuna, nova em folha. hum dos
intervalos de suas sessões, congregar seus pares e

unir, todos os partidos para que o Governo tomasse

uma atitude qualqüel." diante de tamanhos descalabros.
Dir-se-ia que nós nos habituamos ao "fato con

sumado" e não sentimos mais nenhuma necessidade.

e muito o dever, de quaisquer reações, sempre tão

incomodas e complicadas, em face da vida nacional.
Tudo isto é-profundamente melancólico, sobre

tudo, porque decepciona é vai retirando do espirita
popular este resquicío de contiança que ás vezes

ela ainda consegue revelar para afirmar, com certa

convicção, que confia em nossos homens porque sabe

que eles não trairão jamais seus ideais cívicos!

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



que foi vivamente acolhido por seus cüli?!J8s, e con

siderado o mais valioso para auxiliar do clinico. 110

tratamento da Siíilis e suas marnfestacões: tVÍolestias
da pele. abcesos, chagas, darthro s, eczemas, escro

fulas, fócos de supuração, inguas. enfermidades do
I)n-.:'��':-��.::€'t:"+-��••�.-Gl, Consultas: das 10 ás 12 e eBs 14 ás 17 horas. figadoS' estômago, _rins e jnft:�tli�O. ,_

� � Atendeexctu
. . . eu uso impõe-se: e acr ce tomar, pois nao
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; t... Demachant� da Recebedoria do Distrito F9doral (M. da Fazenda) __� ------�.----,,-.- �
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Escrilorio:· TRAVBSl1 no, ouvmmr N' 21 - lo andaI' • II I O f§
!l.�' Expedirõe8 "" D(�H9P�ch(",)/l!

Ir..
"'" ;op; Encarrega-se com Eficiencia e Rapidez de : .

T

��I' �. TItulas declaratoríoa - Naturalisaçães - Retifieação da A""entes d@!;i §�te5 � ..

!1 ',", Impostos - Registro de Comercio - Patentes - Defesa lD

;. . � de Autos. - Certidão de Renda - Serviços em todos os

!e.!, � Ministerios - Registro de Diplomaa - Proenratorios -

IIDRASIILM "R" ..�U?:� ;�tll'yfF'n
� � Serviços na Policia - Permanencia de Estrangeiros - Be- U I MUi U' llili>t'll,I1\ .... cf

r....a COMPANHIA nTTERNA c..:: ' gístnos de firmas comerciais e industriais no D.C.I. -' Ra-
� '. m'

•
;"v. , gístro Civil- Retificações de nome e filiação -

1 I"��. CIONAL n.E CAPT- ; Certidões para embarque. (:OI�1Jl!i V��::�lIregu ares entre tajat - Santos

I�. TALIZAÇÁO ê Ri��tfm:�t�r��d��i�i!s�OS;�i��Sf��e�Ja:'
I

U ....9 ...._..,�<Qi1l 36 - mn��. 1'����!1'. uG��E�@H
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� 18 ------11 1,,1 íTAJAI' - Rua Pedre Ferrein\ fioe. g8f7�: .... moruzaçao
.. ei Dr. Â. SAN.TAELLA

�. No sorteio, realizado em �
; 28 de . fevereiro de 1946 li
�. foram. sorteadas. as se- 1ól
., guíntes combinações: ;
� �
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!,·.�,.RDB RHT!'·'li�------�------I-----�-��?-�s-_--1':" .:: O seu RADIO está falhando? fabrica de -'ii. i�miJâ",�"..'

� Os portadores de titu- �. Leve..o Imediatamente na oficina Blumenau Lm\Íia.

��':,"f:';��ri����;m!;ts 'I! RADIO· 8LO ! Tintas e Vernizes .. ��te=ial iJl;�f�

I� �e er o reem o se garan- • fi será Planlamento atandido Pinturas em �er�\�

� ���h�� séde da Com·
e l:qUiParnento moder.no de

a.ua. p.r.em.
são, técnico I Tintas em bisnagas para ��..... rtjst71;' ,

� . � formado e dtplomado em St'Jo Paulo I 'BluMf!naU .. �ta. (�t�f�i<].� �
� Agentes geraes: � Alanrlleda RioSi"ooco, 10, llil-_.---------�-���= _w - =��-�

� �

$ Sociedade Comercial $ .-!t-,.'""":$\�...- __,..____a__.,,-. Olr.--""--�-:-!ft-.-*--.,�...-. o

�-�-�_;-�'Ii-.-..-?fi-�
�.��.. \ó}l<';"{;i"><�'�-�-,,"-,�;·�,<��-'%'i

1 Livonius Ltda. � LaboratorlodeAnall
� Blumenau f
� Não esqueçam.o pa� �
� gamento das mensalida. �
;., 'des! Em caso. de inter. i+.
�. rupção, rehabilitelll im-.:
:: >I?édiatamente . ?B .

seus ��
: tltulos, E' suffwlente pa· ,�
·�,.ga.l'UMA MENSALIDADE,.�
! para revigorar o mesmo:·
:.:, e evltar>u perda do di.:: reito sobre o sorteio e ..
. . ".

,'.

.

....
., salvar as SUd.S econo- O'
..

.
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' .'
�mlas. �
m,��:I.<f:"I!D'B[g�����

; iee ;g-�D'&2itWltíiQiM4��

Dili' C A �� [f:, � �
II • � �Wíi �c1 tJ't\ �

ESPECIAllf;Ji'!ft'(,
TRATAMENTO E OPERAQOES DAS DOENÇAS Og SENHORAS
MolesUfts das meninas e mceas. DistuiI"bfgs na idade c,oj!k;:" Per-

,

!rompas. tumílres, anandíce, hflrnias. ete.
Diatermocoagulacão - !JmlilS C ...rfi'J!l.

OLINICá EM GERAl'.
Coração. pnlmiies. rins, BP, digS'1í'Jl!i.
farJces - Ulceras - Doenças TroilÍ1:::t"s.

CONS.I r.rav. q .de Fevereiro N•.3 (em.
Írenie do !3ljl�1 ua.orlaJ .1"RESID.: Rua Sãs Paulo. 3D - Fone: 1226. - E! L U r�l B N f11 U

f � �� � ;1 EmmB�mE�Ba��ey�1F��&b�����-··��

Rua 15 de Novemb. 588 ... Fone, 1201 ... Blumenau
E L L I N G E R & . C I AI

EXAmES:

I Precisa-se· 1Cin
�---.--........--'-.-....C'-;- SABADO A'S 8 1 15
de bons mecameas e �o,rnel� John Garfield-Maureen O'Hera=-Patrícíe Mortison-
r�s. Paga-sebem. Jih.Orma- ..

Martha O'Dnseotl em
çoes com o. sr.. Hans. W.

B'
'.

d T
· - "

Fehrle,na.:.úficina.·. anexa fi "O ...
: e

... ·IJO a raiçaoFabrica d.e:gelo. Blumenau.
(Imp. até 14 anos)

I I
Tres Iind8.s mulheres disputavam seus beijos e um

Vende..se
.

homem exigia a sua vida ... Com uma ele passou uma noí-
, te de aventures .•. Com a outra ele passou uma noite. de
-'-"-...;....---------- perlgos ... com a terceira ele passou uma noite de terror! ...
Vende-se casa de matertal, Uma grande aventura de Brno!' e perigo!

com 28 morgos de terras, Acomp, Compl. Nac.-Fox Jornal e um short colorido
frente de 103 rsetros, contou- Platéa 3,00-112 e mil. :d,oo-Balcao 2,00-112 e mil. 1.50
dolP morgas de mata-virgem. �""'�--�-�.......�!lI-���j o �.....�-�-�_��_�-�_-._.
Informações neste Iornalcem
o Dr. Achílles Balstnt..

usch

Vende-se casa de madeira.
em' ótimas condições (8 mts.
x 9), com terreno de. 45 me

tros de frente por 40 de fun·
do: Informa ções neste Jornal
com o dr. AchiUes Balslní.

ti'} E NOÇIVO AOS ANIMAIS oOlvfESTICOS

Vende-se uma casa situada
á rua Amazouas+Farmacia Leal

Bvl

Vende�Be por motivo de
doença um negocio

de secos e molhados, bem
arreguezado. Tratar nesta

redação. 3vl
Dr. Egon A. Krueger

- Medico Oculista -

(Ex-assistente do Instituto Penido Burnier) de
Campinas

Consultório: RUa Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Muriei)
- - 10 andar - _

i ··foi � Da» e no ISlã
WNQ'D

�"ll!s· deve falta
PARANACURITVBA

mulemado pela Faculdade Nacional 'da Medicine da
Diliversidade do BrasiL

Médico por eoneurao do Serviço Nacional ds Doenças Mentaie
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrioo .do Ri�

de Janeiro, Ex·médico assistente do Sanstôrio lUa de
J aneiro da Capital Federal.

'

CLUllCA MÉDICA - .HS'PBCIALISTA EM nOENCAS NERVOSAS.
CONSOl.TÓBU} : 8 U A P I:l L t P ii S C 8 M , B T

:Edificio Amelia Neto;
Das 15 ás 18 horas

PLORIAMOPOLIS

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICaS
ExaUTAM os SEGUINTES

Não
Desde longas êras a Sifilis vem espalhando a

dor e a luto entre a humanidade, porem, ti sábia
Natureza deu a certos vegetais propriedades depu
rativas valisiosas que muito tem servido ao homem
imprevidente.

O notve l especialista inglês, Dr. Fred W. Re
mano, estudando as plántas medicinais apresentou á
classe médica o Depurativo Tonico ..

�'
'T"

URINA (completo e. parcial com dosagem)---11'EZES (Amebas, vumes, sangue ocuHo-ES
CARRO (pesquiza de bacilo ôo Koch)-SECRE.ÇAO (pesqui-za de dfplococos, etc., espermato
zDides}-'-SANGUE {Sorodiag11Ostico d� Lues {Rea?ao de Kline', - pesquiza de Hematozoario ,it--<);·-!$=i>"'-··� 'S$."-.'il-<fI�'�-�
(ri:mlaria). Contagem de globuloso tempo de coagubQâo e de sangria. dosagem da Hemoglobina,
glico f, acido urico, reação de Vidal (TEo).-UQUOR (Exame citobacterioscopico, reação de I j\ rrancar e destruir grawKahn, etc.)-l\1UCO NASAL (pesquiza do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone-l ,d

<

é contribuir para o
ma paIida)-SU.cc.0 G.ASTR.IC.O. (e.x.ame. c.om.pleto.•

dosagem da. ac.
idez sangue oculto. etc.) ) dva

til .' .

d
L

�

I'
.

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIE.NTES GRATUITAMENTE esaparecunellto a m!:l._arla

Instalação moderna: estufa, auto::lave. colorimetros, etc. . em Blumenau.

.' l'fledicar;ão auxilia::
no i1'a(ameri1o da

gífilis"

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



Entre os dez (10) abaixo relacionados, que' lhe será
enviado, gratuitamente. desde que V. S. tome ou reforme a
sua assinatura de O JORNAL, por um aDO, DO pariado com.
preendido de ·1' de novembro a 3! de dezembro de 1945. A
remessa de Uno será feita 30 (trinta) dias apôs. a entrada
do respecttvo pedido,O JORNAL, o Ilder dOE «Diarios As
anelados», apresenta diariamente além de completo serviço
telegrafico do Brasil. e do exterior, seções especiais sobre
varios assuntos e artigos assinados por colaboradores' na
clonais e estrangeiros untversalmente conhecidos,

O JORNAL, o mututíno certocs mais lido no Brasil NA"O EXiGE PURGANTE,NfM DiETAAnalise, confronte e passará a ser um assínante satisfeito �a ,",�", •.,,>.v�
do O JORNAL Faça o seu pedido, hoje mesmo, 80 nosso ..

�agente local ou diretamente á Gerencía do O JORNAL �

IAv. Venezuela, 43-4' andar. Rio de Janeiro O F por melo
de

• eh. e.que..• vs.. le. P.ostl;!l ou.:'. reg. i.stl'lid.O .0.OID. valor. deClaradO. '

.. ,. f"·
·

S LOs Livros São OsSeguintes:'
. figo, e anorInuasao=Ouenun seunotae; O Grande Ditador - fi; G

Welle; Â Estrada de Chiang�John 8, Flurst,' Silencio
.

em ftflS '��'a'ntll'nI'lS' a f'lnl f'luAr.'�'l:n.a..g.�..•
�
.. �;�.�.a.d.:olr;erw.i.c�le.,;g.. g.�l.P.�n.o.�. f�.�J.s.m.o��e6.-;.�ie.ezn.·.. M��.l�.�:

1111

...•'.3 li. I.
li .'

fi. 'Imentos-«Varias Autores; Negros da Amerioa= ãeâ Ottley- ��".:.;.:;e:;.:;C!:r:o;.::;
Trio,--Dorothey Baker; O Grande Pecado',--Florence Ber- �'''__'''' '':

��r:. �Jl;��iS:��;�'�n� OfTá�;i�aRadjo. f;�'p:;'�::���;:�iâii�1.�T.:i·��---"�TIt-'€"""'--:io"-"'_'�·_"'''''�-.'''''íf'-:''-�� ·'Gall.i" .1.' Sf.OClí n.errni�nen.f� Ie de: I'.
.

i4.0'....

pedidOS.' d.. e Bicicletas Suá" w.

I .aI. ess para Senhoras e Hd- Espealallzada em concertos Madeiras de construção em ge· :'"
mens, Entrega dentro ses- dtl Maquinas de escrever, IÍ)!. ral, Forros, Soalhos, Molduras Msenta dias, RADIOS e

t iAparelhos elétricos: e c. "Velas para automoveis e Camihões

I ��.�._I�."_d,_77�_:A,._,.,BI2m:n�u !.'
.

'f"",J;?
r
�Otl"<.,.., IIQ'7. �€ffth'ampioD" ",-.� _,..: y � � � v ..-

� �li�"j. u� ilUU
�

toda. a. medida em estoquo ., SI1hut e e-t.tuG; !_�..�.�:!!.��!.;,,�=!,���_:
�..D=:!g.•o��'.::t�:_;:':��....J Maltema Comercio In�ustria S. A

Caminhões de 1/2 até !O toneladas,
CAMINHONETES

. AUTOMOVEIS
Veja que luxo., e depois veja o preÇo do DE SOTO "Dl

dlomatJ'.-Agenle exclusivo
RICARDO DEEKE

Provlsoriemente-sa rua Brusque atn+Blumenau-ox. pôstal 119
.-.-"-"-!t!-"-.•ll!S�--"-_. o ;;';-�""";��-�--'.-�-.--l!!-;+

�
.. '.\..•

"

-�.?�

"
ra la flores! "

leghorn Branca da mais alta postura
Ovos para incubação

Frangos. de 1 a 4 mêses
Reprodutores rle 4 mêses

Oferecem as seguintes. garantias e vantagens: São
fHhos de galos importados do Americano "Hanson", com
pedlgré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do aviaria,
Oscar Pahl Rua Amazonas defronte 80 32 RC.

Blumenau-Santa Catarina.
�·�Jl-��-.�-M-�-If-"�.·O.'llI�J·����...",��

r-,....".._._��........,._�_
...............········ ...,....,...............,..,..

�·
...

· ..

c.�.��
..

·"d�
.•.. ··.·1.·...

·

�;�·l�
..

···R·���·;k ttd�:···11
1 Do ·!TlltOrl��ICI$ de Jantar IIn Moveis Estofados �l
r Serviço bem <perfeito e bem acabado ·l
� .... Grandee$��1IIié de Tapeies .�
�==:c!::=!!��:_!�=�

Oncina RADIO" fUNlf
"'fende todos 0& aervfços de i

Radiol! receptores \

SefvlCOI 8Mlll108 sGaral1Ué!ol

TBLBFONB 1395
Bn. 'I de Setemhro. 13

[o mELHOR DOS mELHORE S
FPq;mm:p L"::,Otf.Si .. ·.:.C� 1ft **!@"i'diite;OUJM Q6<; COt.oT-.O!(lUIÇ:lt:s orOU!H'QA OO··IABOC<lI,TOOIODOi"..-_----- .tJ_�<Õ1é.ço.c.t=-�� P�cO!,!�O..l""'''0Ii.�'''''_

'i

(.....:€-�i!IIIII�._�-lil����-.

Sempre foi e .continúa a ser

Sociedade Benificiad.ora de
�fadeira§ Ltda.

Telefone 1248 - Rua 7 fie Setembbre

fornecedores de l\lladeirás em Geral

,. forro Paulista, Encantoneíras de QUalquer Espede,

i I.
Alinhamento, etc. ';)lCl

IESUflaialidade: Soalhe �l(lfca Strobel
•

� ...... . �"'f"-FHP HR* IfWO!!t·-. q L2l!Ii!

"-.-.�-,9-jt-.",-�--g.--&-SiJ X <)-,_ .....-,§--1lIl'->ilI!'-A-�.{i'.-�

Casa das Modas BluIDenau Ltda,. I
Ultimas Novidades - Vestidos, BluS3S,

Pijamas, Combtnaçêss, etc

I
5ão Paulo

DISTRIBUIDORA PARA

T.
aDO O BRASIL DOS AFAMA.

DOS PRODUTOS CONCENIRADOS VEGETAL
uROSiCLER" DE FABRICAÇAO DA ClA. PROGRESSO

NAcrbNAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS»

R CONCENTRADO_VEGETAL a:E_l o S I C L E Ra Ó base de
TOMATE - SALSAO • ESPINAFRE.

O Misturas parasopa:3 "ROSICIER" ó: base deAVEIA-LF.NTILHJJ
ERVILHA-soja-FEIJÃO BRANCO e FEIJãO MULATINHO.

S KETCHUP "RO�ICLER" em dois typos: PIC}\.NTE E DOCE.

.• Extraio de malta "MALTEMA PURO"

C EXTRATO DE MALTE 5MALTEMA" cem espinafre 8 tomate

L FARINHA DE TRIGO MALiADO aMALTEMA-

E VIC "MALTEMAa.

R DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA:
CAS-BLUMENAU -IBIR.�MA- RIO DO SUL '-GAsPAR
ITAJflI TIJUCA8 _. Snr. WALTER W. BERNER . TELE·
FONE 1-193 - BLUMENAU - EST, SANTA CAT-ARINA.

._._._._.._._�..,.-.-._. o3'-...- ......�.-.-.-.-.._ ..

Aparelhos de Radio
da R C A Vitor

de todos os tipos e tarnanhoj, na

Casa do Americano S. A.
Mercado de Automóvel.

Rua 15 O' 487

fofo AffiAOOR (G ..Schnlz)
Recomenda-se pejo
Esmerado Serviço

Roa i5 de Novembro, 596

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



Loção ..
Prado

ed�a!!.�di�a Menor I Suspensas as aUvidsca

WETZEL ellcoDlr�·se a ,end� nas des de léldls os léro-
..-��:tó-_-:e:_".......__ji__II-.:§ o !."r!!,a.�!:!!_��:�s.§._. clubes do Pais

lIufomevel Cluhe de RIO, 7 (8. E.) o Ministro
Instalaeies

8lumen�ul! I Armando 'I'rompowski
. a?a-

Brligos Elétricos uu ba de tomar uma providên-

P b I Inslaladora de Do Automevel C. de B!u. eia de largo alcance, rela-

U • ... icacão IIl.eD�U recebemos (1 seguiu t.ivamente '-aos aero-clubes
• Blumenau te Circular:

d D' d t
.

d..... Foné: 1477 I De ordem do sr. Presiden- o .L 318, e ermman io a
Por intermédio deste anuncio faço público, que, todas as .&1

te do Automov'?l Clube de paralieação temporária das
vendas de terrenos etc. da Comércio e Indústria Campo Paul. •

realisadas depois de r: de Maio de 1945. com excepção á trans- �_..It-!+...�-.....-\. ........-. Blumenau, tenho a subida suas atividades, até que se

ferencia feita ao Snr, Lothar Pau], são sem efeito, pois ás mes- honr� de levar ao vosso c_o� apurem as causas dos COllG

mas foram efetuadas por pessoas que não tem o direito para E O IT A L nhecímento, .que em sessa.o tínuos acidentes que vêm
tais transferencías.

. de Assembléta . Geral raalí-
".

� 'lt' .

.

t :J'
O

.

di d
.

di
.. .,

IesJ Faco saber uue pretendem zada em 19 de Feveretro de oco.rr enuo u,. Hr:a:ne� e. a
s preju ica os queiram mgir-se a ague es lllcompetentes.... ...

t d � 1
RICHARD PAUL casar-se: Nelson da Costa 1946 foi eleita a nova.Dil'e-I eX1S e uma sm l(:a,�cIa a ier-

ií--ítil+&'iIlc-';"'li'-�''''''':';'_Vlire:��d�
x

�-Y"'_"I·-'-�·d·
...

W_11lJ :.� ���t��tu�al ,%�n�:tadSoac3�lebR� �o:��n�:ed�e�e:�BI g�r��an�: I �el�on��if�a. gfviPlretor de

110 .. O erclo. O '. a e • o . 8131 de Janeiro, nascido aos 3 de. o período social d� 6 de ou- O propósito visado pelo
fevereiro de 1918, militar, do-Jtubro de ,1946 á I�ual data

tit '11- 1 Pt. 'o deComunicamos á nossa distinta freguesia que, por sua livre miciliado e residente nesta clda-: de 1947 tícando assim cons- 1 �t ar ua _a� a e
,

-

e expontanea vontade, deixaram de ser nossos. vendedores-co- de, f. de José da Costa. Santos .títuída: evitar a repetição de' ratos
bradares na zona do Vale do Itajaí, os srs, José Gall e José Gall

e ds D. Ernestina da Silva Presidente- Rodolfo Krae- prejudiciais á próprra avia
Jor .. Todos os pedidos devem ser dóra em diante encaminhados Santos. Ela, natural deste Esta- mer; Vi.ce-President� - J.üã9 ação esportiva e de turis-
diretamente á nossa firma. d 'd Ç) J h A P d 1St O Ado!

Itajaí, I';: de Fevereiro. de 19..
46

o, naso. a aos . de un o de . ra I;
.

ecre arr -

� ...

mo pelá que 59 impõe exa-
v 1920, comerciaria, solteira, do- to Woerner; 2' SecretariO -...

'

h
.

- d itPela Usina de Açucar Adelaide S. A. miciliada e residente nesta cída- Felix Schwartz; r: Tesourei- 1,0 CaD ecimeuto a 81 ua-

MARCOS KONDER ... ' .....Diretor-Gerente de, filha de Eugen Sachtlebe e ro-Fridolino Schwarz; 2' Te- ção dos aeroclubes, elo seu

·[+-�""""''_·.-ítI-�-�-ãIi-''o.-:�--•.-+-'';:�'_�-::�--'''-:'' de D. Alma Sachtleben- soureiro-João Ferreira; Bi ... material e elo preparo do

EDITAL Faço saber que pretendem Aprese'ntar!Ull 05 dOcumente.! bttotecarlo -: Victor Geífert; pessoal que neles serve,

casar-se: Guilherme Germano e�oido pele artigo 180 do ao.. Conselho Fiscal - Osvaldo buscando-se assim um meio
Faço sabeI''''que pretendem f

.

d T L'l digo civil sob n. 1, 2 e 4 Schae.ter, Artur Mantau.e d dii -'
.

. n d str .

cas;r-se: Acioifo M�X
L

Hne-
OUo Knoch e fie a rapp. 1.'J e.

Si alguem tiver cenhecin),e.:te de GentIl Machado. Orador Oh-I
e unmun 0"'. tesas leSA e

sehl e Ohríate. Haertel. Ele,
natural do Paraná, nascido aos

existir algtl1n impedunte legal, clal; Dr. !trãJ Rebelo.
. . poupar.o �atenai .de.V?o.30 de dezembro de 1917, tin-

acuse o nara os fins. de dwi». Aproveíto fi oportunídade I Ao ríualizar a sindicân-
natura! deste Estado, nascido tureiro, solteiro, domiciliado e Y-.

t
a08 30 de maio de 1908, co- residente em Testo Central, des- E, para constas e chegar ao 00 para. epresen ar a V,. s. 081 cia :JUe terá amplitude na-

merciano. solrelro, domlcí- te Distrito, filho de Paulo Ro- n,heciI.Q.ento de todos, .lavre o p:o�estos de. alta _estima e! cion�l, o Diretor da Aelo·
Hado e residente nesta cida- b F I' K h d D M presente para. ser afixado .o.rn.. dlstmta conslderaçao do A

u-I· , L' � ,'""j0 °1 . " "a' a.)erto e IX noc e e • a·
gar do costume e publioaOO pe.. tomovel Clube de Blumenau. na.u�ICCo vIVI el1\.l�.de, filho de Rodolfo Hoeschl ria Mina Knoch. Ela, natural
la :......p� ..a. A4olfo Woernel'- l' Secrt.(l\hlllstro um l'elatono, com

e de D. Elsa HoeschI. Ela, deste Estado. nascida aOs tO � H......,
•

·C· -

natural deste Estado, nascÍp de fevereiro de 1930, domestica, Blumenau, 1 Março de 1946 .-"-:.-•.-"-l!í>-�-�-.".-(9 I as seguintes .espeClllCaç?_es:'
da aúB 16· de outubro de solteira, domioiliada e residente V� Bra.ga Anunciem Nesta Folha I número de tIpoS de aVlOes

1922. domestica, solteIra, do- em Testo Central deste Distri- Oflcii!!il do RegIstro Civil. dlo-!I1;-���.�-'lt\=@i�.'lll I em serviço, por aeroclnbe,

:�C��i:,d�il:ar::id!�::urn��� �� �1.h�gir-h��1�:tTra���PP el
- Edii:"l Dr Affonso 8a1SII. n. �l !:. ��!ad_; q(:�.:���iQ.l:�iâ:B;m���l:.�:ertel e dtl D. LHly Haertel. A· .

t .......
.

I I.l�presen aram 011 u41ctUlIent6i; ex • • &; tença) éh8pen�aaa ao ma-
Apre�e!lmr� O\'l à�entos 6xl- exigido. pel>9 �Q 180 .dIiJ. 00. FiIlç. .�1l.qml pretender.g ctt..

pi!I® ru'Í:lgo 180 do' €o,.j digo cil'il sob n. 1, 2,3 e 4. saro se: Dommgos Boosenhor Clinica Especializ�da de terial aéreo; inrormaç(';8s
igo CivH. sob n' 1,2, e 4. Si Si alga.em ti� mnhedm'el1to. de e Maria Andrade. Ele, natural

C
• relativas a sobressalentes,

alguem tiW1i oonk:edln»ntJIII de �xfuUJl ,ai� fulpedmwrotl&. legal, deste Estado, nascido .aos 11 rumças a inst�'utr)r8!'1 qualidade de
exi§�;: aigrull twp:�im:entQ1 legal, acus:e 'O para (iiS. &3 da dlreltQ. d� maio de.1.9.21. operari�. sol· Doencas da Péle - Malaria inS�l'u�ã�� ��'au' de treina-
acuse @ �rt{ mi nnll de rlfreftG. El para: oollsmr. e ch.'egan ao CG.. teiro, domicIliado e residente

.

Cursos e�pecia1i.zados d: Medi-,' ill.ento' d�s .Diktos, pe.ssoalE, para constall e chegar ao

C{.l<.1 nhecim.ento d'i'i Wdoc:, lavro, Q em Fortaleza, deste Distrito, ema Infantil e ahmentaçao das
de n. nl'l-o��"'() cO-ldic"íe8nhecim>:.'loto de tüdos lavro o)3red p.reserite pllt'Q ser afixad®!nrQ .,0. filho de J�cob BODsenhor e de criancinhas. _ Medico-Chefe das! , .

ja :h. \,:L"',.
1.

l"�l:§lente para �ell afixado no JogaI! ga:r. dI!) oosmme '" pit�bHcadQ peal
D. Angelina Bonsenhor. Ela, seções de Higiene Infantil e Co- teclJlcas Ci08 campDs lltl.t-

de cost�u;g,e e publ1cad<J p.ela im.. la jrnfl�.t.
-

. natural deste �stado, �a.scida zinha Dietética do Centro de zadoê,
pre:m�a. Blumenau 13 Fevereirodet94õ 'lOS 9 de fevereIro de 19 ...6. do- Saude. - Estagio de 2 anos no O relatório deve encenar
B1um�nau ô Março de Hl46

'

VjctOl1:fjO�
. Braga me�tica. solteira. domiciliada e serviço de Péle e Sífilis da San- conclusões positivas, queVi.ctoriUG gr� OftclaJ do Registro Civil resIdente em fortaleza, deste ta Casa de Misericordia do Rio

Oficiai do Re�:;tr@ G�vD. l
.

DibtrHo, filha de Francisco An· Janeiro. _ Especializado emMa- permitam ao �hni:stl'o haf·
nesta eidade, filha de Ricardo drade e de D. Luisa Machado laria pelo Departamento Nac,o- xar providencias. A medida
Maes e de D. Phelomena Maes. Andrade. nal de Saude Publica. - Ex- que forem sendo feitafl F8

Apresenta:raro os documentos ApresentalaIU O' d'O"C1IIl1entl!ll Chefe, durante 2 anos, do Servi- sindicancias DOS aeroclubsti,
erlg1do pelo artigo 180 da ao. exigido pelo artigo 180 do Co' ço de Malaria dj9 Blumenau. D à At d' ·"1 b 1 2 4 d' ·"1 b 2 3 poderá o iretor a ero·

Faço saber que pre endem Igo CIVI so n. • , e ' 19O ClVl 80 no. 1. • e 4.
casar-se: Manoel Rozendo e Si alguem tfven oo'nh�ntG. d� 6� a:lpem tlvell conhechuento ii. Modernissimo aparelho de Luz náutica Civil solicitar ao

Izama Maria l\!Iaes. Ele, nafural exiSttD algtInJ �pedhneúto iegals erlstin alg1iIQ fmpe"dIDnto lelal, mIra Violeta Minjstro. o reinicio ::1as ati�
deste Estada, nascido aos 9 de acuse o para os fins doe direito. i'tCUltl o par. OI flol da ldireitfl. vidades dos que forem J'ul-

19 1<1' ta h u Dá consultas, todos os diassetembro de 22, torneiro, soI- 9 pâl'a oons 11 e c egal'l ao. 00. Ci. p.ar.: ce:nstall • che.«<n ao C»o gados em condíçõ9s de hm.
teiro, domiciliado e residente I nhectm.ento d� t�do.s, lavro o coDà:ecImento de tedos. lavre _ no Edificio Peite'l' (em frente
nésfa cidade, filbo de Pedro presente pa:ra ser: afixado no. lo.. prasente para Mil afhadQ :ao 1. ao Hotel Vitoria), das 10,30 cionar.

Rozendo e de D. Custodia Fer- gan dI!) costume e p.ublicadO. p;e.. ilill 'do OIst� • llubUmdl 1\-- ás12 e das 14,30 ás 17 horas, As Zonas AérEas já 1'€1-

nandes Rozendo. Ela, natural la' imprm:sâ. la Imp.rell... ceberam instrucões para.
deste Estado. nascida aos 1. Blumenau, 1 Março de 1946 Blumenau, 7 março de 1946 Fone'." '.433 (Consultório) colabon:r no qu� fôr pl'ecí-
Janeiro de 1922, domestica, sol-

.

i lVictG.rfn. Brag.. :VUotinilJ. BMp ".

li
I I d

te ira, domiciliada e residente midal (10 !l{eg!strG C(v:U. Dfldal no Reifama CIvil. I , 1.101 (Residencia) (:�f:o
bom resu tac o

.

a ta.,

'<!i-�--�-�-�-��$>"��__".1j�1i! o �����_.$=a...,�--,"_.-t;', o �-�-"-.-�-íi:-:'�-.-. .�.1i."'8'..D'" ....§:.�y.�'iI'.� .1);�1ll'<S�1�: o !i<��"�.:J;: >�,;�;n.�:�f�\i',:{l>��·�-���<fi� (:�

I PPOCiO C0i>UinilaO R li(
+ para a Praça e o armazem. Illdíspensavel Duma. apresentação e .=11...,.M

conhecimento profundo do ramo, sendo muito preferível que tenha

T:.
t.l'abalblHió como vendedor no varejo. Deve estar quite com o 1 (Perturbações menstruais, 6stermds.de, f,!t.era,çc"ôg ge·

.

serviço militar. ,.. xuais, incômodus de. adolf'-cência e dg ida�h3 erHic39

T Rodolpbo Kander t I Alameda mo B::;;:�:c�es :l:::::'E:�'
� � �
:t>...._:;t;...._1j!-:1t\-�-�,_��õ,i---�-�O .$�!fi�fii-m.......��<f!-.�...*.o .-..�!f.-1[-§.-�-�--§-!5 �jífil��f'"o1õ�.lf4t>§:<fi..�<#���.

Inetituto Médico Dr. CARVALllIO
>J

'--:-:-_'JI

- Diagnósticos ctin:cos -

Metabolismo basal - EIe�rocal"diogrlfr�a - Laboffi·
tório de Análises (8�mgne- fézes-lH.'hm, etc.)

Clínica especializ�d!i de Sefíhora§

�iij.·*'_ê&&&Ai' R_i. j ii i� & MA4

o sabão

"VIRGE]}l E SPEC I ,ÂLIDAD FJ��
elA. WETlf:L INDUSTRIAL JOINVILLf (MaH�a RegÍJtrad�i

não deve faltar em .C3sa alguma

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


