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sobre as Exportaçõ s b�::o:�: :;:ço�ca::::�ee�r�
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ttnada à Ag.mUna, Estados Unidos e outros países '::m viro'
.

. .•
e>. •

'.:
'. ca ,,3 0;$ turle da prurbleã» dOi exportação, esses Veículos s?r8.n eví- «R Terceira Guerra se

denterneute, desviados para o teansporre de, gen e ros sli- i r� auit�'" '\) eu ianllma"RIO, 10 (CH) :'-'GQmo não pOderiEl deixllrde ser, teve mentlclos, " que virá contrtbutr <fxtraordioarial11ente para ] ü .. tu ..aihl U\ii l!HHIllS'IINS

ampla repercussão em todos os ct-oulos o recént�, d,enreto o
..
eecoaruento raptdo e facH da prcduçãc estadu 11. sohu;ões democraU :>

guvernementat prp!bidoa exportação de ge�eHIs hllrnen� . . ..

netos madeira .e couro' Em contl1to com eli.iJjt-nt'jl'l (llicJais H�, tambsm. 8 qms'ã!) do ptt-çu. Inibidos dj exportar, CD» dissa EvaU s y d n e s.
8." reportBge.m..

·

.. s'p... urou.:q:u.e fi retertoo
..

ato vi.sav'l,. ant.e.s.. .de... os madeireiro!'! ver se-tio na couüngencía dtf enirfgc!! 8f;U8 l' (C B) O.

estoques ao mer c-i do Interno, a preÇlI)s m aí.s reduzi 10. s, O
Austra ra, 10 .

-. ar.
mais nada, a me\·horÍtl dos transportes. e fi bnxa dos p).'eçQ.8 . Evatt, tatando á imprensa, dl'-
da madeim e rlJ couro•.parucularmente dos ca'ç�dm�;· mesmo acontece em relBç�o 8.U couro, que era eXpor�tldo clarou que uma terceira guel-

. No Río G. do fuI. rwr exemplo, nada menos de 3d!) caint- em grande escala, emquantó 0.8 ;'ConsUmldor�-.s beastleiros ta mundial só será evitada s-:

uhnnetes eraID empregados no transp'H'e de madéira df's� pagam pre ços Incrivelmente altos' por um r.ar de sapatos, ns probt- rnus da segunn I

guerra íorem resolvldcs COIll

justíça e em bases democn.
tícas. Explico1l, assim, o N

nresentante aústralíanu nH �

N;IÇÕ"S Unidas por que a

AUtitrúlLa tanto tem se batld •

RuaPiaúi, H fi i5 =1:{Hlf1, 1123 na ONU. em acaloradas d1.·
B LU M E N A lU

De�i'F
<-:'

�
�

, .

1:·1�'Z!r.!.:�.at:.I.�1.�'.· Df.. '

.'. ,.>8L(J�.E.·.N.A..
·. U I·..:-. :;r� Mi;.t.�::�I·i!iO premiados. .-

.Ó
,

. .

....•

••
••.•

•

". . •
-. .' .C.' , .' •. ,<l.vulso tir. U,4'

i
, " .

_.�-------=
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BLUi\tBtlAU �ºuarli'1�feirilJ 1118 SelembrD dI! 1946 • Dr. Acumes Balslnl Diretor ReepGusl1.vel .e Anil XXII N. 21!1 não duo ser negado á Organização �Umenhr e

cola das 'Nac®es Un�das 'i

Ladrilhos

CUS6ões.

�:.
".

e M'iteriaiJ de CCrie:ruçã;J
We(:r�ejG:.J: ni

Sirvà-nOB fi lf\li) para cnmpreendel' que o povo breai
aUeiro precÍsutralJalh.'l' e tnnulhar durauiente.

!,-o cotlt�ario d� que parece, nada é facil· neste pbis
e mUlto menos o culhvf} do cllmpo,

Aquilo de lançar 8 semente e aguardar que ela crp8-

ça e produza 'por simesma, sem neuhum esforço do ho'
mem é lenda do tempo cabralil1o, quando o escrivão da
frota, para agi'};,dar à el�rt'j. exaltúva. todo cheio de entu
siasmo a feracidade da terra.

foram prec'iso8. qU'ltie quinhentos unns para verml1S
que o cronisla já faluva comll jrrespcn8bbWdllde do re

porter de hhje�

terrivel ameaça da Io.ne qu ;

pesa 'sobre u mundo, 21 11' -

ções reuniram-se recent
fi -nte em \V dshi ngtou par'
discutir o . urgente problnrn·
da eacassez de alimentos. E;·
tautstas e ténieus dessas IJ:

çõ es estiveram Je acõrdo Si -

ore o fato jlgildos á sltuacã I

alimentar muudtst e lnstitu t
rum o Conselho Internactou..'
de EmeJgencia sobre Alime -

taçâo, Concordaram com m -

didaF', segundo as quais CHI; d

naçào deve eCOLomÍl'lar P"

fascista deixa li ltaUa relSulllldoõ das colheitas dt'l-

d·;t!'lo:r;!I'.p'ldn.!.o "".Ira.
te ano e tu'io fllzer pata w:;

laliuyQUu rh. ..,.,u 'I.i a8 sufras do aDO ;;iad('ll! ,)
ROMA, 10 fOi) - OjurnaJ 6ejam as rIlaiires dI} hist ..

«li MetSigerOl) dt:clarron qUê lia. ·S"licitarilill li Sir Jufl 1

Rdmr.ntlo ROlSsini, f; x membro Orr que e}" bar asse um pinl. '

do Orant1e CPDsê!ho Fascista, púl"a a administraçãO perm -

que estava; seoljo procurado nente da alimentação ma -

p.ela.s autorid.ad.es. it8lia n.a. SI di.al., a fim de apresenta-lo i'.

bá dois anns. delx_u ti lta�la. c.mierencia da OrgHoizar;f:;;
do aerq;lromo de Cl�mplllol Alimentar e Agricola das r\;i'
que .esta sob o Cl)ntrol� .des I ções UuidlHI 8 retlliz�r·se I lil

oorte americanos. R08S11ll te- setembro prcxímo em COI' .

ria vüJldo com (j·sftUces (ie nhJigue.
'

sacerdot"B outol!co. Sir Je,hn já elnborou fi,!!

plano. e este eslá SElndo fIg '-

I
III. .! ra examinado relos g'1biuel· :;

"115n �·O·S.I de todos os países. Home:l'
.

!I' II II'· Ide c,m;ta vI.são coosUerí!�l.-
ã!) VlSlOnarl0. m1iS os eslalJ .' -

·em.pre".a.d�"'ro
..

s tas. es
.. c;a.reCidos ve�ã.O q ..

� U \fi ele OODutue uma medIda p

O Comanúaufe do 32' B. C, tica
.. truçada pelas Naçf'

avisB aos empre�adoreE que, UVid!s.. Dêem-sp: cs poOP! ci

C�Hllo�m6 CÜfTIUllÍCilÇâo rec:,-!SOlimtad.os por SIr J.Ohill:.,,'blda (10 est:.. beI(;'clmt:nb de e li F. A, (), poders tOfl."
.:::-------.......-.............----.....---"""""'''''',........._...... ...w.......m ......................""""'_"""".............."".__:_

tundo� ,ria 5a' Região Mi1ita:.I&e a. primeira organlZ�jç ','
-Crmilba.-o assunto relatl-lfiundllil.cOlU C!lP-11fJd_t;de.!,_
vo ao pagAmento de' 50 010' ra. reallz'lf HIgu de p��u, ,

de ordenado ou 8alario Boa! pDderá trloz'�r esltlblhd:;· \

emprrgitlOS Cdfivocados ps-! pu�a a agricultura mu ro:i i ,

-a () servico :nilitar, Foi st;:, I eVltar a �lmeHça da tom' '

metido á dlCif'ão da insta0' i fornecer grlldativllmp,nfe ;'.-;

cia Buperior. uão teu.do, p�r-I ;1DVOS do �undo o 8li,mer 1 ,

I tanto, cessado. fi obllgatOrle' qu� necessIta_mo não s� P' , l

dade do referido PHgtimento'l a 'collservhçao da. vldd -

I
mesmo em face do IUt. 147 para a qual metade dá fi -

I do rlecretu-Iei D' 9.500. de pultlção dO glubo IDBl Pi,} .

25-VIl-46, . luter DO momento -, Cd:" I

Tlí.o log;j 6f j 1 recebiíla lambem para a monute!!' Cc !

qualquer outra comunicação de um aHo padrão rie s� Ú •

3 respeito, será dada a co- Se é utóptcO tentar eVll ' '.

nhecimento público. pelos meios ditados p'�i
Quartel em Blumenau- sta EeDSO comum, os horr)!·;

Cata!'iIla-em 29 de agosto de da fume e o perigo do ctt ;

1946. na indústria agricola rn: -

dial, e criar um org8bÍí:" , ,

construtivo no seio dilo j,

lrabalbar Duramente InstaJatõ�s; ,

jhUgns flétricos
InsXaladôra de

81umenauAs class.e s conservadores aprescD.!nram .planos .pnra
BUm�Qt8r 8 PNduç!ioagricola. Compra de lratofl38, serviços
tevDlcosde adubo. reforma BgrHria e .ourras sugestões
eproveHtlveÍ@, mas de efeitos remotos,

.

O de que se necessita coII1 urgeucla são medidas pra
ticas ehnedialH.6 que, no rnaís curt,/·· praz) posstvel, BCU
dam à sltuação de penudo Bill que se acha o Hrasll,

..

.

Estamu! morre{ldo á mil'gua de Judo qua;:llo é n,ces
SfifIO á exiatenela, ° qUd ha é carissim(l, quando lilêm
disso não é tBmbemfÜsHicado.·

,
.'

Londres. (D.NS) - Comen
tando a prcpusta de Sir Jl.hu
Boyd Orr para li cr ia çã. (Í(
Bureau l\IundiaLde Viveres,

.

escreve Ritche Coider n»
"

News Chronicle". "Sob ti

Bté a
no

água, no Rio, ii enlrOl1
"cambin "

negro .. ar ..
,

Tudos os brasHeJros eHão tomados de enorme decep-
ç!'tlJ, De subito, comocse lhes tivessem caido, flS escamas A falfa dliguâ, QUe' dura-
dus 01h08, eümecarbm fi enxúgar li tardade. .' . mente. dUBs horRs ebrig1JQ os

Levaram dize.nd -'lOS. desde o C8mil1h'i do" desc, hri- bombeiros 8 Vermanscer inq
mento. que este pnll'J era a Ci:lnaan modema. Apreodi 088 tIvOs espalhou, corno ,na ra

escolas que p.nuco faltava para cllir máná do céu, enquan tural, verdadéira pUDico ,entre
o leite. qUIln1jo meu s se esperassp, pOderia escorrer pelas os mOradores de B",mio.tl'cesso.
sargetfls. .' temerOsos de que Ô alDÍstru

Ernbalam(.-noa CDm esses sonhos, tIe que agora a na- se converte-se' em autenticli
çlio desperta com certo travo de IiDllifgura,.. cátsstrofe. cão obst�nte apar

le atingida achar·so isoldd!i
das dt mais casas do .""'quar-
teirão.

'

Os prejuizos tolals vão
além de um milhão de cru

zeiros.
Varür.S pessoas, inclusIve (l

vigia do estabelecimedto, fu
ram detidús para sindicanciuR,
sendo interditado olc.cal.
Como se vê do caso. a falta

dagua, novo flagelo do ca

rioca. provocou puju'z 8

maiores do que os que pode
rlnm ter ocorridc. Aliás a

RIO, 'O (CB} - N s fundus agua que aparece, para curou

da fabrica Cüntin�nia! SilUR- lo do asar passou fi ser nego
da á rua BIas fort!.8' ll' 36. ciadJ no cambio, negroL "

irro.mp_eu; um violento Jnc.en-
d�la. �

.
.

---.-_

tenção Viajantes!

lusfi'egesilo de Athayde

Aproveitem esta oportunidade:

LugaltBs disponiveis no avião Espscial da Panair �o
Bra-sil S. A. Sábado dia 14

Leia cem ate" ção os
nossos Ihmncios (Continua na ultima p ,

Seguin,to de Florianopolis para Cudtíba, 8ão
Paul .. , Belo Horizonte e MOLtes Claror3.

. fazem-se reservas por inten'ediq dos agenlQs dll Panair desta

cidade. CASA 00 AME� ICANO S/A �:l;��d�ve�: á Rua 15 .

n· 481

MOINHO

Prefiram a farinha
fabricada pelo

JOINVILLE

CRUZEIRO

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



Comércio iê'i' Indústria
. Compan�ia Paul,

Relatório do Liquidante
.

SeDh[IrN� A clonlstae:
Em cumprimento &0 que dispõe a lei da sociedades

anônimas, em snu artigo 140. lenho oprazer de apreseutar
vos o segundo balanço de li'luidaçIlO, encer rado ern 15
(1e sgôsto do corrente anore acompanhado da conta de
Iucros e perdas. e, bem asstm o pare cer do ccnselho riscai.

'

reiativ? ao período de 2ó de março a 15 de agôsto do ano
em curso.

'

O estuque de mercadorias foi totalmente liquldado.
Ouanto aos rmr.vels remanescentes; entre 08 quais o prín
c.pal em que se acha Io calísado o pr odío social, devo di
dizer que [ião roi poesstvel aínda efeluar-a venda dos mes

mos, contlnuunr'o a se manttestnr 08 i'Ippecilhc.s já apon
tados na assembléia geral dos flclonfstas realtsada em mar
çl! dpste ano, e orlundos da fi titude lesiva dum acionista
fH8sidente. Diante desse estada de coisas, peço à assem
b'éis. novas e dt'�Dltiva8 instruqões quanto ás providências
a serem tomadas na dtfez'l dos lutelêsses da sociedade.

Eatou ao vosso inteiro dispôr para quaísquer outros
esclarecimentos e Jnlormações que julgardes necessário.

Blumensu, 26 de agôato de 1946.
O Iíquluaute: Artur Fouquet...�

*** ,

Bllanço Ger.1I1
(2" balalJço de 'liquidação)

enrerrcõo ern IS de agosto de 1946
�, A T I V O
Irnove is
Caixa
Cantas Correntes Devedoras
Efeitos
Titulas a Receber
Lucros e Perd ..s

Bancosc/de Cobrança
Ações Caudonadas

PASSIVO
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo para prejuízos eventuais
Dividendos
Contas Correntes Credoras
Contas Correntes Credoras Especiais
Titulas em Cobrança
{. aução da Diretoria.

Del� oustração da conta Lucros

DEBITO
CõmiSSÕfS
Despesas Gerais
Fretes e Viagens
Selos
Impostos
Seguros
Ordenados

'j

CREDITO
Moveis & Utensilios
Mercadorias
Alugueis
Juros & Descoútos
Prejuízo verificado

\:" l-
..

�i
I 1_.,

.....*. I !
,- •

�
'1:'; '\"I ,i I I _i

em Jiquidação�

Parecer do Conselho fiscal
,0.Conselho Fiscal da Comércio e Indústria Companhia Paul.

em Iíquídacao, cumprindo ° que determina a lei e o artigo 23rios estatutos ,so�iais. vem apresentar o seu parecer sobre os atos
e cr ntas do hqUldante,. referentes ao periodo de 15 de março a
15 de agosto do corrente ano.

Tendo examína-,o a escrituração, documentos e valores a

que se [der.em o b.alanço e .:lnexos apresentados e encontrado,
tudo na rna is perfel�a or-de,n e exatidão, propõe que sejam apro
,,:ad?s pela assembleia geral dos acionistas os atos e contas do
llqUldante, relativos ao período acima mencionado.

Blurnenau, 26· de agost'J de 1946
Hermano John
Paulo Schindler (81105 d'JI cn PITIlL) - B(umenau

Fritz Lorens Endereço telegrafico _ INTER

(Reproduzido por ter saiâo com incorreções) .:_I��;::;;;;_i:iiiim=-;miiil:iii;;;m;;iiiiõõ5iãiiiiiiiii;;;;;;;;;;;iiii:iiii_=:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-�

332•22 1,00 i
125,80

34n·48S,IO I2.140.001 .m..�� BB EHmE .
!'�50 1,10 I
25826701
7.5°1,10

30•000,001
745800,80 !

368.250,00

I85,957.50
188.42340
52 440:00 :

660,20 i12.568,60
I7·50J,1O

3°·000,00 i

745.800,80'

e Perdas I
18.��!:�� I24•601694,3° iB am� I..Bm�..��i�m@�5� *Sg!
11,57°.50
1.319,10

15.000,00

5535,00
3828.40 I2.4°0,00

I3.338,00
32,5°4.10

I476°5.5°
BLum eO:J.U. 15 de agosto de 1946 __"D!mm_§!I!!!õlllEiI'GlIlRallllllllllllllG2ili\l!l11li11111l111i1111 !II!I!I3l1!i111li'l1!!11' iB+fi!1!!§Artur Fouquet-Liquidante
(Contador reg. SGb N·. 23007J

pl!'�'Viidas de
f;'@àammen�@s

',';. .,., '.d

Asseguram' uma aiusrogem firme das

peças e, portento, um tornecmenfo mais

perfeito e isento de vibrações. Não se

gostam e dispensam lubrificação. Du

rabilidade praticamente ilimitada.

Antes prevenir que remediar!
o ilustre professor Milían, afirma: cE> neces

sario que o medico esteja á espreita da Sífilis em

todas as círcunstanclas da vida patológica dos seus

clientes, e, em particular, no momento das gestações,
afim de assegurar aos casais uma prole sadia, e uão
contaminada pela Sifilis1>.

.

Por isso principie h je mesmo a tomar

valioso auxiliar no fratamento da Sífills (por que Iv
do siftlltico está moralmente prc ibid» de casar) e

de p (is porlerà cumprir o mais sagrado dos deveres
sociais, o casamento

E em vez de filhos raquilicos. dlsfornu s, C3n'

didatos ao hospital e ao manic,mi', terá crianças
fortes, sãs e robustas.

(N, 60-EC)

E

CAfr co
Sempre foi e continua a ser

O Melhor

Empres8 !�termediárfuller-M]raujo-
(Maf:riz em Florianópolis)

Titulos Decla=ato: los - Naturalizações
Ellcarn'g,,_sB de quaisquer assu n t oe junto ás repar

tições públicas de }31umenau, FlL,riallójJu!is. Rio de

Ja!leiro, São Paulo e Porto Alegre.
Assistencía técnica de conhecidos advugnLlus - Ahsu
luta segurança e rapidez, asspgurarlas por tr es aUOS

de Iuncionumento,

Preços médlons-e Consultas sem CI m ;;)fUmiSBO.
r;:;,�crilório para o VALE DO I1'AJAi':
L Rua 15 de Novembro n: 415� 2" andar sala 1

Consumidor
Exija Manteiga fRIGOR
Exista Qualidade que fó'
Mas não ê fRIGÔR
Anunciem neste DIA H TO

o r. Affonso 8alsini
Clínica EspeCializada de

Crianças
UaOnClt8 di! Pé!e - Malarla

Cursos especializados da ME::
cína Infantil e alimentação d
criancinhas. -- Medico-Chefe das
seções de Higiene Infantil" e Co
zinha Dietética do Centro de
Saude. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sifilis da San
ta Cas a de Misericordía do Rio
janero, - Especializado em Ma
Lria pelo Departamento Nac.r»
nal de Saude Publica. - Ex
Chefe, durante 2 anos. do Servi
ço de Malaria de Blumenau.

Modernissimo aparelho de Luz
Ultra Violeta

Vacinação preventiva das cri.
auças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
de 10 mêses) sem reação alguma
Dá consultas, todos 08 dias,
no Edificio Peiter (em (rlJnle
ao Hotel Vito'ria), das 10,3U
as 12 e das 14,30 ás 17 horas.

fones: 1.433 (Consultório)
...

1�:O':6:��
I

i::w ....._= &D_ .... .tWeA_= _

Oficina RADIO fJNKf

��� i :1 K&llll í� J [[1

L!l d. d�D faluo '7:i.l.J.4

.-"",,"_·""'-"'r-·,"'· '"!O,' ' ... '. '.,.- .. , ......... .., •••

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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DI COfRE DE AÇO DE

CONFIANÇA

.a .. TODOS cn TIPOS

tmol4vd • Â prove de

fooo • de .. idede

O_odol • Mote,;.,•
•• ONJltde reslst."ciG

bceIeAht eco"_"",

FA ��'CA U o ••

� .... ESaA�

4itGU1VOS.• 1II1luoõS. IIIIClÜIDOS

mAJaB. 1IA100s LU 1 I••

MÓVElS DI ACO

�...

Distribuidores'
Prosdocimo & Cia. lida
Blumenau
Filial
.----..

......�..

5.000 enxadas pede-se oferta ur

gente de 2,5 e 3 li-

LABORATORIO DE ANALISES ELL1 NGERiiiiiRõii"'iiIiiiiiiiiiij;iiIiiiiiiiiiij;� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�_
..

one 1? '11 -

�ua 15 c.'� NGv�·np. 588 F
I

.

.

....
. 0, pleto com dosagem ,

.. EXAMES DE URINA: simpl.·f (assuC'&r e albumina) de sedimell�
.

e
amebas, flageladuS

(chlorelo1!, 1osfato.. , acido urico, uréa etc.' EXAMES DE FEZES: completo, l'esqUlza d
ue oculto ctr-.

QVOEl de vermos (Metodoe de enriquecimento) digestão:. cllrne, Yf>getais; Jle�quizas d: I�UZ. f�l?riias agudas e croui-
.

EXAMEDE SANGUE: MALARIA- Peslluiza de HematozoarlO de La'\etan,
D' Hcose, acido mi

�a6. LUES (sífilis): reeção de .lC«hn,. KJine, Meinecke etc, TIFO: reaç'ão de Vid�l. _DoBlIgn�O't'a��! de Shiling. 'rem
co, hemoglobina. Contagem de glohulos vermelhos.1' brancos, Formula LeUCo�ltarJll, Hei? te>

de germens (Gono.)
po... de coagulat;.ão e de sangria. Curva ghcemica. EXAME DE SECREÇAO: Pt'8ql1�Za d L ., de Koch e

. .
. . ....

ESC RO Pesqulza e am.O
f.'�permatozOJdeB, etc., tnchomon3S vaglDaJS. etc. EXAME DE

.

�
.

AR :
'

• L' Exame citobac-

Out:-os ge.rmeuB, �neumococos stc. EXAME DO LlQUI I?O�CEREBRO:�ESPl�H� ;esquiza de bacio
t!lrlO!!CoplC(J� reaçao de Kabn, Pandy. Nonne Appelt, etc. FXA1VIE DO MUCO ON�SA� c�.mpleto, dosagem
lOs alcool e acido resiE,t-enhs (Hallee])) e\c, EXAME DE SUCO GASTRIC : xa

. EXAME
de aci{�o latlw, acidez livra e rombinadaem BCI PesquiZ!lB de sangUe oculto, piocitos, hemace.!ls. sifihs).
DE ULCERA: Ultramicroscopia eni campo escuro: pesl)_uiza de espirochet!ls 'l'reponema pahda (.

.

O Laboratorio �e acha imtaludo para f/jzer cultura t;le qualqur.JT {iermen e auto vacmas

A' pedido dos srs. Médicos fazemos calheta, de material á domicilio

ffornec.emqs laminas � recipientes gra tuftamente
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���o�.• fi�ert� (u·Procura -'1
a,ji'1.tncio é a alma do negocio �

.

Precisa-se .... 11
Precisa-se de um homem pa-I

bras para esta Redação.
Ta balcão de I estaurante e urna �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiii

moça para serviço de cosinha.
Tratar na Rua Mrnas Gl rals rr
102.

...

3v2
....,....-4-. -.-'-.- ;_..,.....-.

PRECISA -SE alugar um quar
.t�.. para casal, no perímetro ur-

tebàno, Tratar n/jornal.
--- ........-.-. ... .--.

Pilhas Scecas
poro RADIOS

REMESSA NOVA A' cu $ 300,00
""'-"NA

Casa do Americano S. A. I"'PT "�"',, fi,. A IIInmót> ..I.
-----�--_.
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Correntes para Bicicletas i
i'"Dlamo nd' i

I I
F. Domning, caixa postal, 10 TimLó IBspecialidade: Soalho Marca Strebel I ..-__.,_-e-1P-.--e-...........-., o .-.-......-.-Il-!lJ- o--.

�--�------------�--����I

1:lli;1�M;;�R;;k[M;1f� Do ·mltorJ..)s �l

I �j Solas de Jantar �l
I ti Mov is Estofados g

f,:.!:' Serviço bem perfeito e bem acabado ��======-----------......------- � Grande es'oque dt Tapetes 'i

t� Rua Dr. Amãd ;�u lus, tI ;�
�••��.�:�

..���;.,.:_ ���. �!-.!.:�
•••.....:.:..:�:4

fabrica de Tintas
Blumenau L'da.

Tintas e Vern.izes � Material para
Pinturas em Geral

Tintas em b((,jnagas para artísl:l5
Blumenau • $la. (aI r fi CompetenCia pjofissional

.................._ u _ ��

Exp.u.rtadofa da MadBira8 S. A. I.__._.__���::_:o�:::_����._._.._.��.

Sfock permanenfe de:
.

Madeiras. d.e cons.trução
em geR ,CI�ade re 81umunau i-�- .aa.-�-.-.-If--.--�

ral, Forros, Soalhos, Molduras - -

d I �t),.:.X�·.O f!.....tn�Dr�.

t
o ArAuto das áSPlracoes o Vale I li 0- • _ -" li

e C. do Itiljaí I
� Telefone 1337 � - FUNDADO EM 1921 - 1

• 8 l U M EN" U • Santa Calarlna • Dil'etol'·ReapoDsavel: ílCURITII3f\ Joinvile ...........---....0 n • -....,...&1'.
Dr. AchiUes BalslnJ IIMatriz'· Filial .-.-..-••••••-. X l _.__.-. II 0-. Dlretor-Proprietario:

.

. X
-.-.-•.....,.._.-. Dr. Affonso Balsinl

Radio Zenith
Vendo, estado de n uo 6 v. um possante alio falan-

adauuio paw rua.
.

Preço unieo Or: $ 3000,00
FAR<l1.AGIA STA. CRUZ-Gaspar

� - -

Sociedade B(;nf;iciadorb
Madeiras Ltda,

. Telefone 1248 - J.ua 7 de Seremnnrc

f'ornecedores de Madeiras em Geral

de

Forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Especle,
Alinhamento, etc. etc.

o

& elA.
Biumenau

AJesse e II Sufocação' da
Asma ou�Bronquite Alivia:
das. em Poucós inutes

�ofre V. de acessos de !lSIlHL ou brun- der-se contra os futuros ataques, POr'
curte tão fortes que perde a resplrnenu exemplo, muitas pessoas que haviam
por mornen toa e que não pode dormir? perdido pêan, Que passarurn as noites
Tem que tos-ir tanto que lhe parere sem dormir e une se sentiam sufocadas
abalar' ('9 ruúsculos do f'fltônl!l/J;o? S�'Il- CPJU os sucessivos ataques L1e asma ou
te-se débil, incapaz de t.rabalhur ? 'I'em LroH:iuit.e, descobrir-nu que MondGcQ
que evitar as correntes de ar e certos ucnbuva com os ucessos dêsde a pri ..
alfmentus ? Mesmo que (·::.;tej;:l sofrendo un-ira noite c muitos, já há auos, mio
por muito tempo eleve ter- conliança vulturum 11l�Ü!:i a sofrer de asma.

nesta .II(J"Ü receita médica chamada, ..

I I d·Menda.o. Tudo o que lClII li fazer é fi\ �Inta A ív.o me lato
tornar 2 pastilhas ;.1.:5 reí'eições e U� ata- :\ nnmeiru dose de Mendac:c começa ti
ques desaparecerão. Mendaco eoureçn a tra1J:ilhar atr-avés do sanguer ajudandn a

circular no sangue em pOl1C(J� minutos, nutureza a acnhnr com os efeitos da asma

ttj'1�:1-ndo u promover UlH!! re5pjru��:if) fúcil c bronquite. Em pouco tempo, Mendato
e livre, sono reparador e tr!lnqllilü, de f:uiÍ .corn que se sinta anos mais .iovem
maneira que dêsde a p rimr-i ra uoire e ruais forte. Adquira I\\end'ac:o, hoje
€c sentirá mais Jovem e mnis forte. i mesmo, em qualquer farmácia; expert-
1\ AI dA! mente-o e veja como dormirá bem esta
hnos sem aques e SlnCl noite e corno se seutirá melhor amanhã.
Nendoco não produz alJi"na;; ul í, iiI Nos-sa g:\raI1tia fi a sua maior proteção.

quasi imediato e rc?piraç'�,ll !h-ri:', runs �.If e �il .w � ft A AC::ib.:r com
uiuda também o orgnnismo a dcfcu- Q\�']i &&� .... V -

Q: asma.

Dr. CAt.J1ARA
ESPECIALISTA

rRATAM (':NTO E OPERAÇOES DAS DOENQA!:l ns :;ENHORAB
MolesUas das meninas e mocas. üísturblns da Idode critica. Par
lurbacõss o9:Jro-ldandlllares: OPERAçO 1':3 do uterc. ovarlol,

Irompas. tumõres. aaeadíce. hem iH ele.

lJialermOCOilQulllCão - Ondas Gdrta.s.
OLINJOA EM GERAL

Coração, pulmões. rins. ati. dl�8st!vo.
\forices • Ulceras • üoeuces 'frili!ic6es.

CORS.I Trav. If de Psvereíre H. 3 tem frente do HOlal Vitoria)
8HSm.: Rua São Paulo. 30

.

- Fone: 1226. - B L [J M Ii N A ti

Pneus e Camaras de Ar
para Motocicletas e Bicicletas

! -

fofo AmADOR (G.Scholz)

Serviço deprimeira
ordem II

I
Rua Maranhão

N' 27

Reda\'ão e AdllJin:slml;ii.o
RUA 1 DE FEVE.REIlW, 7

I, trat, com

A. lUbO.

EXPEDIENTE
Direçeo, Tel. 1..J.tlH, IO.H!l - Gerencia

•

lO.H9. - Assinaturas. 10.99
Publicidade, 10.\19

Venda avulsa - Dias uteis, 01'. $. O,1tJ
Alrazado8. Cr. $ 0,51.1. E.lição F.spor.
tiva, Cr. $ n,5(). Atraza,la. Cl', $ l,(I()
Assinaturas: Anu, Cr. $ 6il.00 Sem6S
tre: Cr$ 30.0U.

Atencão: - A di:·eçtlt; lião se l'eB

ponsllbíliza pOI' opiniões emitidas e!L
artigos assin",J·os, lllesmo que seja
com iniciais. Adverte, lambem, ql18
originais recebidos e. Dão al'rove!ta.
dos Dãó serão devoJvldos, Olltr'OSIIl1-
O servi\'o tell'lgratícu Dltda tem ii ha·
ver com a orientação ,lo jOl"n",l e so

mente ê reproJuzilo a titule i��ol;
ruaHvo para nOSSUli leit{)fet;,

Nu ball e .00 11.1 , Ui 'T\
I: NO'Il ;.J';;"iJ

;If It$vt �ltIJ _J � L..�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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9lléde,Jm;J.
Bolos

mais crescidos
-

Féhrtea ...

JOaO

de Sangue
ERECHlM, lO-Barbara cc

nu rje sangue teve lugar clia
() do corrente, p.Jas 19.30 hs,
nesta cidade. na vila manda"
(ia construir pe ls Legão B. F�!ando á Imprensa a ?ro'
tte Asststenc!a, e que se fP- gemro ra do !1SS8SS1GO disse

'vtsliu de círcunste nclss ím-: que possue atestado que cnlJ-
presaícnantes. Crrdilts no c,l provam que St U filho é um

Arruda, que se enccntra 80
demente, O pro oesso foi ao

fre ndo das !aculdllJes men- trague ao dr. Alce u Ramos

t_ií�. 8_8sassiI'ou, 8 p ed- a 188, juiz munlclpal, que providen�
Olldes Cabral, sem nenhum cíou desde lego, no seutldo
ruotívo Jusnücado. As auto- do criminoso ser enviado 80
i ídades pollclals precederam Manicomio -Iudlclarlo.

as necess I rias Indt.gaçõ e s,
prender d') imediatamente o

eríminoso.

EDITAL

32. Batalhão de Caçadores
VENDft DE ftNIMiUS EM HIISTa PÚBUCB
Pelu presente edital fuço público par i o eunhecímento

dos Interessados que, nos iêrrnos do R o.C P. e ue ordem
de Snr. Ten. Cêl IRAPUAN ELYSEU XA VIER LEAL, Cornan
danre e Agênte Diretor do 32. Batalhão de Caçanores, se

rá "ealizada neste Quartél, às 9.00 horas do dia 20 do cor

rente. a venda em hasta pública, de um (I) cavato e sele

(7) muares, julgados Impr e stavels para o servlço. do Exér-
í cito, .

, - Qualquer esclureclmcnto a respeito poderá ser pres-

I tado, diariamente, das 14,uo às 17,00 horas e 80S Sabados
das 10,00 às 12,00 horas. no Almnxrrlfado dós a Unidade.

,

MOACIR CORREA
2' Tan, I Ex. Almoxurllé

9llé(leizo;}
Bolos

moi;; macios
Blmlenal, 11 de

SETEMBRO de U146de
s- -/-

.eemauo-

9M-f!ef;,{tJ
demissão nrde� agredido ii fac,,;.,�

.. Quando precedia con�s
sidenle do Instituto do Açu- numa ce C t pe teveite á sra.

car e do llleool Ema Fey, residen e á rua Acre;
Recebendo o pedido de I f�i .agredido a faca P?r .u�, in

demissão do sr, Esplrldíão I dI' iduo de nome Schnnalder"

Lo ies de
'

Farias de a operaria Hermann Be�h, que
1, O � rgo recebe a profundos ferimentos

de presidente do Jnati tuto em uma das mãos.

fêUiiiiif�Soclail11 ;�Bfe ç��a�O�êr�o.A:�:J, � daD:jti:�e�,á :�;,e���i�:·t:
�� !:':!.'':,!�'''.'''''.'' iut- nção de ri c.isá-Io promo. Schimaider, p:dindo-lhe que nao

BODAS DE DIAMANTE _ veu um entendi e�t d estragasse mais a cerca per �os�
. _ ,.

nn o o

I
turnava passar, oonforne IOS-

Festeja suas bodas de Diamante, demiasionárío com o gene- trações que recebera da proprie-hoje, o feliz casal Emilio e 1"10- ral Scarcela Portela sõbre ' taria do terreno, S, hin a der não
rentina Mathes, residentes no I"
bairro da Vila Nova, as q uestões do abaatec-meU-I g,ostou

da reoomend!lçãa e agre-

Ao casal Mathes ue é Um to em relação às quais t 1131:1' diu da forma descrita 0. traba-

d
. ,

,q

I d'
.

O ' ' lhadDr. Isto se plSSOU ou. 3 do
os mais antIgos moradores do tvergrarn. esse enterca"I' t d Polici
referido bairro os nossos '

,

.

. ?orren e, seu o que � O,I?la
I ,para l ruento, a-seguraram-noe on-, mS,taurou o competente mquentoben� rt 't

'
"

em, reau: ana a conserva- a resperto.
Aniversarios I E

.

ídi L I----�--------Na data de hoi tIÇão do sr. sprai mão 0-
oJe ranscorreo·'.

I 10aniversario natalicio, da !Ira pes ele Fanas no seu posto Ihnmciem ne� e DlaR
Rosa Fis( her, digna esposa do
f.ir. Ewaido Fischer, atual tezou
reiro do C. O. Atletico.
A anivexsariante, nossos vo

toa ce felicidades'

ap in do Mundo III II III

_ . (Cond�são) 'llid�ôe
de um sonho é pre-

ç�es umdBP., eoiu() o mundo Iertvet a um persist-e pe
cao merece SeI' salvo. A rea- sadelo.

Bolos
'!!S!!.:?/0/0S

Verode-se
uma Limosine Ohevrolel Tiro 40 em ótimo estado de
vação.

conser-

TRATAR NESTA REDAÇÃO. 3vl
1II-iii__-:-.-·._'_._s-.-� x.. II, __*��-.-�__-�-.

Comércio e Indúsbia Companllia Paul, em
liquidação

'

Iss embléia Geral
São convidados os sennores acionistas para Uma assem

bléia geral, a roal.sar-se na S' de da sociedade á rua São Pau
lu n' 300, desta cidade de Blumenau, ás nove (9) horas do dia
23 de Setembro do corrente ano, afim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
1')-Apresentação e aprovação do relatario do sfgundo

balanço de Jiquidi çãoJ do parecer do conselho fiscal, e prEsta
ção de contas;

2')-'- Àssu.ntos gerai:; do interesse da sociedade.
Outrosim. ficam os senhores acionistas avisados de que,

no local acima re!erido, encontram-se á disposição dos mes
mos os documentos a que se refere o artigo 99, do decreto-lei
l)' 2627. de 26 de Setembro de 1940.

Blumenau, 26 de agosto de 1946
O Jiquid;mte: Artur Fouquet

C31�eiras e Maquinas a Vapo�
GERADORES

Malotes E!étricos
MalOTes a Oleo Grü

Aço para Todos ('5 Fíus - Ohllpas de Ferro -

A pn:ços modicas tenho spmpre a disposição

�.R'���lLfR IIA v, 7 de Setembro
.... aSMA e 4ci!\N & iii' �-_IIIII!

Clube Nautico América

Encalhou, I
no Cabo de Santa'

'0-

Maria, um grande car-
gueiro argentino
I tio Glande, (OH) - Nc.

tícias aqui recebidas infor
mam haver encalbad I nos

�rrecifes do Cabu de Santa
:Marta um navio cargueiro
argentino de 8.000 tonela·
das,
A seu burdo se ellccntra·

vam cinco pas�agejros.
Da capital de Santa Ca

tarina foram t'uvhldos 80'

corros para. o referido na·

3vl

Ci usch
Eleição de Diretoria

São convidados todos os Senhores Associados do Clube
Naut�co America para tomarem parte nas eleições dê diretoria,
que se realizarão em o dia �o de Setembro, ás 20 �oras na séle
social do Clube.

HOJE às 8,15 horas
Laraine Day-Barry Ntlson e Iúye Luke em

No CaminhO de Bllrma
Blumenau, 3 de Setembro de 1946

A DIRETORIA

._�. fJ---� o !)- 6-·__A-..__ __-II

Eram sem conta os perigJs, sem conta os momentos em que
a morte os e"preitava-rnas a· sim mesmo eles puderam apai
xonar-sd A Caravana das estrada!>! A caravana do rcmance! A

caravana da aventura!
Acomp. Comp. nacional e Universal Jornal.

Entradas do costume

•

t Banco P()pular e Agricola do

I
t
I
•

vio.

I %
I) '0/0
4 010
fi O/O

fi "2 0/0
r. C/o

'1!2 ll/O
fi %

Oe,P08ttO ii dlsposl ç110
Dt;> pOElíto Po p.ular
eJeta. curo aviso de 10 '1ltu

,- ,I "" 60 dIas
rdem Id ri 9" dias
idem I[lem lC:o ,I

'li!

CiCte. Prazo Fb () 6 II> .....I'f

Id(:;m tüem 12 •

o sabiio

"VIRO E�l

elA. WETZEt INDUSTRiAL f01NVILlE (Mnrca ReElfJüJR.<ia;

com erva o t"Gido da roupa p1rque hva facilmsntB 8 com rlpidoz

ta

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


