
�;. Si de fato o sentido das palavras ainda não -âofeeu adulte-
ração. teremos que cs;!ncluir que. tanto os fatores m.9rais que ré
f orçaram a ação dos exercitas aliados até a vitoria; como él8 cre
den ciais com que rs iminentes brasileiros Major.brigadeiro Edu
arde Gomes e Gal. Eurico Gaspar Dutra se apresentaram na me
moravel dugna eleitoral de 2 de Dezembro de 1645, que' elegeu
este ultimo á suprema representação de todos oi bras\1e;iro!l, ti
veram uma finalidade un ica e .índísfarçavel - a implantação de
finitiva no pais do regime DEMOCRATICO. � r-este

'.' regime
(u nuca é demais saber) toda autoridade emana do povo. todo
cidadão (\ue exerce [unçÕes publicas não é sicão-huwilde"{l!ervidorhonrado pela confiança dest e mesmo povo, lujjito á prestação
pública da conta de 3f'US atos da critica de quálqner um, como
uma consequen. ia natural da função que lhe .foí outorga"la e.
que, por ÍS30 rnes.no, n I» lhe dá direitos contra a c()lethidade,
mas, af;eoas, obriga'�ões de bem servi-la,

.

.

Na democr icia, pois. o povo, na sua invíolavel .'5 b ·rania,
arroga-se a si, e tão somente a ai, o direito de tomar satrsfações

� !�:�:�a:?�:ni�;�:��O:�:: �." 1������. j":!:di'�ib��� :��; O embaixador esladuniden�.e R ,Ilrgentina acha
••...
lição ��:adO.a��.I:� ��r�i:d:ni���S

..

�r�����r:��i%e;;�
..

t�e:t: v:��� inevilavel uma 'Ierceira#�uuerra o1undial
ras com que o grande Churchíl encerrou a maior campanha. A agencia tloviétíc':l. «1\..ss: mente a necessidade de uma Acrescenta L) diario ver-

. eitoraI que a Inglaterra, já deu exemplo ao mundo. Ao ser distribuiu um editorial ao gue-rra contra a União So- me lho que "Meesersmitb������i ;�:�� s!r��a�: c:l�s: d:ses������s, o :ód�;:;el p����:� órgão do Partido C om unis- viétfca. Ele [alou sobre is aEsinn.ku no seu discurso,
para agradecer a confiança com que até .eutão lhe honrara o ta, o «Pravda).) de Moscou, .3l1, sobre a aorubr a d e uma q·.ts elo expressava o pon
povo inglê5': = em que este acusa o em- tErcjHl'<l, guerra mundial da to de v reta do Uepartame...tNós, no Brasil, tambem temos figuras de democratas que baixador norte-americano qua] O mundo deverá ser. to de f<:stado. Deve ser de ..sabem enfrentar a hora presente com admíraveís iíções de com em Buenos Aires, sr, Gror- 8�lvo pelos Estados U!)j� tacado 1 ue o Departamen-preensã o e patric tsmo, .

o. lIK' '

d
'

Para tão somente citar dois ilustres militares, eis O Exmo. ge .nessersmIlh de haver dos, quo possuem a bomba to de Yi'1ta o ate agora, não
Ministro da,. Guerra, Gal. Góis Monteiro, debatendo diariamente pronunciado um discurso atômica. Ele falou sobre a confirmou nem desmiutíu
e pela imprensa os acontecimento publicos da maior ou menor DO qual afirmou q1lê a expansão da União Soviétí- a decl a ração de MesseramireLevancia, em continuo «bombardeio, das responsabilidades (los guerra entre- a União PG- çã,e da "ameaça" do co- th, q'_w é digna de um
n?ss?s ho�ens publicos] e conheciniento delas' pela opinião viétíea e os fEstados uni- munísmo DO mundo". gangstc!' politico"pública nacional. .

.

- d é
-

:
�

I
: .

'. -------�-Mas, enfim, o Gal. Escarcela Portela, Presidente tia Comis- os inevltage .
.

�cU" d t d Isão de Abastecimento, dispondo-se até a abandonar o serviço O «Pravda», a certa al- ... m epu a
.

o e''1' r!lativ:o do

�xercito,.
S

..

i fi.tCar. apurada a

•.

lgt),ma cul

..

pa de sua

partel
tura, afirma:' «A

qu.o
estão

.

,.

ii queno lDq��C1to que ele mesm.o sugeriu af�m de apurar. se sua res- que se levanta, agora,' con- ;;;ponsabilidada co� �efe�encla a d�nuncla que lhe �ez em ..carta síste em se saber se .o De- quer 19.·I€1rabertas � sra. MImI Miranda, presidente da Associa ção das Do-.
partamento do �stad'b em' _

U··
_nas de Casas.

.

.

. ......• -. RIO, 14 (CB) - 03 matuti-] f�ssor g1.UCh0 p�ra nao maltra-Saibamos, .por isso, enfrentar a hora atual brasileira n') WashIDgtonr assume.' a res- .nos ocupam-se do íncidenteoc 'r_I ta-lo, ouviu-se a vez do p(esi.e?gaj�mento democratico que o Brasil reclam'a sem dis�ioção de ponsabilidáde dos ataque�. r'ido na constituinte. Quando &;- dente Me'o Ilianao
seus fllllq_�� . _

-

h.08tí�_ �ce
...

-'. M....
e

..
�

.. s.e.. r.s..

�

....
' it.h. a..·.·.lcu:,�1Va o

S.f.. 1\.1. a.rio: rY.1a:a. gão M'ls '1_ ex tem que sair por
RUBsnr>-' e aduzi ,-«-mm, nos..; 'pu, lU·se uma voz gritar. Senho- bem ou nor fi"l! Houve u:n mo-

..

_

...
_."....,.c.....•;... Des"meo.ll-d·a' s· a.s 0'0'1·,·cl-as que. SR opinião eílS3 responsa bl-�� res con.stituintes, eu q�ero falar J m�nto (te hi raridade enquanto

_ .� '. .

.

.
'.. . A O preSIdente Melo VIana, pen- o consbt::int ,'xtra era condu--... ..

c,·re.alam 0'0 c·xler.·or
hdade lhe .cabe», �.Refen,Il:-;tSando tratat"-se de algum depu- zi io PU,t uma s3.h do palado

. de-se ao dIscurso que Mes-_: tado que oretenlesse mterrom- Tiradentes muito nervcs? sendo
Do C sersmith teria pro.nun-ciadli per o or:tdcr, declaro'u V. ex ali visit ldo p"'r membros daIZ O general aorobel't Pereira da Gosta que o go· .",-

/. h perante a Legião :Ameriea:; n�o pede falar, �, eS,se tempo banca1a gausha e posto em re�verno esta apareI· ado p:ua manter 00 ordem sem lançar
na �ID Buenos A irelil (, dIVersas pessofso Ja es.avam. se- p:>uso.mão de violencias.. .

f' �. '�.. gurando o ,hom�m que pedIU aO general Cllnrobert Pereira dI! Costa. ministro Inte- «t:ravda». 8 Irma., «0 em- palJvra sem ser deputa"!!) e�quer�no da Guerra,. falando 80S jornalistas sobre. 6S notlel,8S balxadDr encareceu aberta- ainda atirou para o .recinto .um. Encon'o-se nesta cidade o sr.VIndas �o exterior, e segundo 8S quais teria sido decreta- calhamaço de papti". O sr. Souza CeI. Sãdy Falker, d·;) Estadoda fi leI marcial e que o fxacilo f;stavH empreg6n�a via- Cal. Cordeiro de F,arJas Costa ergueu-se e reconhecendo Maior d; 51. Região Militar,leocia para l'E'primir 08 ocontecimentos, disse que nun�11 Acaba de ser-designado para o visitante pediu que o tr.ltas�e11 que aq!l; veiu presidir o inquepassou pelo governo a ideia de lançar mão da vlol6ncia o Comando da 5a. Região Mili- bem. Era o professor gaucho rito io�huracio em torno do in
pnra gartlntir tl ordem, pois. que se enlJontra perfeitamente ta", com séde em Ouritiba, o João Szinhot, que tem (, com- c;d}lüe havido entre <) sr. Tte.tlpBrt:Jh ,do para isso.

.

.

ilustre militar Gal, Cordeiro' de plexo de f.llar qt a'1do se encor.. CeI. Irapt:am X'.lv'er Leal. Cmte.

CRUZl�TRO-Prefiram a f'arinha !::!:s'd� s;�a�ar::v�:ntr�Óin�� �r:nt��ã��u;�ig::�t�iI�da d�;���i� ��e�:, �:r�o;_�es:�n7:ne��o ��:
breve dias. l Souza Costa diri�;a apelos ás presa Industrial Garcia.. fabrica�a palo Auguramos lhe_; felicidades no pessoas que seguravam o pro- Dcsej ,'no:,-lhe bÔi estada ncs·

J O. I N V I L L I::' desempenho de suas importan· ta praç3. e felkídades no de�
... tes funções, .;-:-------"--------.....,

sempech) de sua missão.InstalaGõés
ArUgos Elétricos

Instaladora de
6lumenau

--'.'.......".-
......

,

� ..

I
A vlrhlda a. a lealda-

DE R'"t'U (1 I
[Ji;orio Matutino

IlIe 18 retiram (u104o
.

'.
'

, � ti!1u�1 C ..l 60,00II' crime 8 • Iraleio .

..'

1 ,�emestrllol Ol'!!. :15.00 •&lo lIreml.do&, .'. '
.

.

... ." o<vuIso CrI 0.411
_. -------...:

O araúto da. aspirtiç6es �o V tUa do Hoj�i ç/"'
.

� � _=_� �oRLUMBRAO • Don:.Jngt: 15 �8 Setezqbro' de n��6 -'Dr. AchUl88 Billsinl Dlt,,\.\)r .�\IY;�;'frrlJf;v ,1 - AIJ:J XXII N 2� __ o

«engajamento)) democralieo

que o Brasil reclama

.i

o.m r i o.s ,p ro g nós t i c os'

___' .:z"?"��

Fone: \477

RAOIOS 1946' Tragédia
I. em Roma
Malou a faca 5 membros

da lamília
De regresso a Roma, um pri

Sioneiro de guerra it:diano, de
Dome AscoE Pisceno, matou suo
cessivamente com uma faca seu

irmão, seu pai de f,z élnos de
idade, doos sobrinhos e uma

cunhada, após uma discussão que
cantivera com os mesmos. °
criminoso tentou suicidar-se em

seguida.

RCA \t1C:TORda

Possantes - Lindos - Modernos
Pl'im,elra Bemessa de Após Guerra T -;;....., ..

casa DO AMERICANO
Mercado de Automovels

.

John L. Freshel - Fundador t
N' 487 BLUMENAU En�t 'Telg. FRESHEL oRua -15

LADRILHOS
e M'iteriuÍ:'J de CO[!tJ(ruçilu
Wer ner Gnr ni

RuaPiaul, i1 a 15 ·Pone,1123
BLUMENAU

NOSSA
- :DIVISA E" SERVIR

CeI. SadY falcker

Ileutsche b'uecher
reçmn caldlagús.

Livl'al'in V A L iH E N

Petl'opoli:s ex. Postal, 91
.-tIl--e -9-�"�"":::'.-"-.-�

o nnsso déBitO Gum ,.2 fR
glalena

O embaixador do Brasil, sr.
João Neves' da Fontoura, que
deverá l hegJr hoje em Londres.
tratar á I aq'lela capital a mam'ir:t
de liquidar uS saldos brasileiros
caleuJa,jos t:in 50 milhões de
libras esterlinas.

Vai impetrar 1I1f!
recurso

.

RIO, 14 (CB) - Um matutino
desta c3pital anuncia que o sr.
Mozart Lago, representante do
'\?;:;D junto ao Superior Tribunal
EI'Oitcral vai im pctrar um r e

curso contra o deliberação d'l
Constituinte que reduziu par.-\.
cinco anos o mandato d') Gene
ral Dutra. Na Slla (pinião, a lei
eleitoral vigente na época do

pleito determinava o pt;fiçdo J,�9
seis ànos,

o

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



6rganízaçãO Brando
'�'Absolutafuente�� Uníca'

Em Todo o Brasil

n' "

"ulllCa

Devidamente registrada 80b no. 548 em ') �18

Para õ estudo hcil
da .contabill{!;adé;poi

.' ·.·_·,·c;';-·:· . ""':',�. , ..
,

corre-sppn'Q en c 1"8;
_

com '4' livros' qúe,
ensinam como si eu
estivesse ao lado
do aluno. Ficará
�bbilHBdo �m: E�cdrur8çlio mercanül, Ct:dculGs, Por
t�gefj, l?lrelt.o Cf1mercial,' Correspondéncle, DntUogl'a:
fia,. Cal;fJf!1ha .e Pfaticfl de Eserltorio, hflje tão neces
sa�la. Não duvide, é SfU porvir. Moços, meças apro
veitem esta unlca npõrtun.oade. Peçam prospetos para
este pequeno curso que J�tão ,em 4 ou 6 mezes Re ce
berãu um cúrlificado de esoé·CHillsta em contabtltdade,
isto é consideeado ncs Bonérls;,êomercio e tndustr!n.

.

Escreva hoje ao Pnf. Brando - Caixa Postúl
1376 - S Pl:luh: o mais conhecido que ensina bem
desde 1910: habilitou geraçõ es de alunas: 8('TtaVl'jes,
operar+os aos milhares! C,1m instrução rudimentar.

O curso sem
.,
livros laceis e ao atcance de todos

nada vale ... e si não são da mate ria não adianta..

Junte envelope selado e diga onde teu Isto.I
tI

rotaiivas

·!Jt!'õ'ÍTldas· d®
i'�damentos

'5KF� ...

':fri:", , ... +, > '; c' :;� "

lAsseguram" I/fffã. ôíusfâgem firme J,�f)ças e, p��ta�t;:' um t�rneãmé�t�":mais
lperfeito e isento' de vibrações: Não s4
gastam e dispe�sa-;;' .Iubrifjcação, Duj
;'rabi/idade pratic(J����te' ilimitada:(

Agentes Autorizados
Com. e Ind. WaJttr Schmidt S I A

BLUMENAU
Caixa postai, 53-End. te l, «COMET"4,, �

'.';';"'�-::"-�-�'-,,=,,�,,--<j.- '" X )-t> -. _-.-,,-�-)lj,�,.-�..... 'tI-

� 01 U(o's·� da 'Asffiã f'
-

Dlssólvido�Râpidámenfe
Dêsdo a descoberta da nova fórmula vigor do corpo e estimula. " renovaçãochamada MendacoJ não há mais ne- do sangus

cessidade de 80frer de ataques de aSUla A
�.

_

4
ou bronquite. Tudo' o que V. tem a

. nos sem Ataques de Asma
fazer é tomar 2 pastilhas ás refeições Mendttco não traz sómente result.adas
e logo ap6s Menda.co começo(\. fi, circular itnedíatoR, facilidade em respirar, Bono
no sangue. _Em mUlto pouco tempo V. tl'unquilo c comodidade, mas tambémsente _que _,0 mucus _que � sufocava <:0- prepara o organismo para resistir aos ata
meça a dis�olver.se .. Em .consequêncla, I

ques que possam apresenta!'"se no fut'uV. começara a reapJrar hvre e como- To, Muitas peaSÔlls que passaram aa noi.
darueztte, seus n�rvos desean!;arão, seus tes�em dormir e que se sentiam sufocadas
puI�oe8 recebel'�o ar fresco e paro e I com o� succl:isivos at.aques de asma ou
? vlgor retornara. .. brOUQUlte, des.cobriram que Menda�o
'·Durma Como uma CiÍonça act;bava C0!il os.acessos dêsde a primeira

" .,;_l\1i,l.�':.r�s ,-9-0 pacientes qbe sortiam de ����::5�f��!d'eJ!SI��.anosl não voltaram

",')I:�pna';"l>U ';tij"0nquite, em muitos países S· f AI" f d' t '::;'."do mundo,acllarl'm que a primeira dose I.n � IVIO. me Ia o IM'
,
de Mendaco llies trouxe descanso e A prlmmra dose de Mendaco começa

��tranquilidade: �
_ que _puderam dormir a �rabalhar 110 sa�gue e ajuda n. natureza

b��m. dêsde
..

a primeira noite. E -pur isso -o. hvrar-�e dos cfmto� da asma e bronquite.
-l't���per.arBJf:l_-_aeu. vigor":e çpmecaram _a �m mUlto pouco tempo _faz com que 8�
Bcntlr:-se anos'_'m:a_ia fortes' e de 5' __ -a_lü sinta. anos mais forte e nlais jovem.
anoa'lil-àls jbvens;:A' ra�ão é--<lv�M�P.ld.ac-o AdqUIraMendalito-, hoje mesmo, -etJl qual
_atú�.4_eJo

..

rm� i.ntei�ani.e,n�e �füur.al.i. .1.arâ-J.quer_ farnUíciai. experiQlsutc-o c- Ytja
dirnÍtíui:r os efeitos da:Rruna. -1) DiBsolve -c:�rn� ..

dormid, bem esta noite e ConIO se

.0
..•.

'C

..
e

.• ,-I!-l._?_l.�e.:1)..
m

..

u

.•

CU

.•

f;I�-

..:2). P.5.
e

..

o

em.
'.

'

•.d�2.C". '.iS.Oj.".'ÜUt.ll'..

a

.. m.
elh

.. o.!' ..
un

.. l."t.l.l.l.. '.'..•.....
NOása

garnn.
ti(\,

IDllliares de músculos dinih'lutofi d(j:1; tu- -é a sua maior protccão.
·

.•.
boa. brollq,�iai.i de modo, que: g. nr pode mA'a li';r. ..t!!@PIoP.:lAcab!!""1I1

" �ntrllr e Jl�lr do� �,uJmi:ieé. ;l) Í'r""l<"'íl Q. .lWA ."" ilij��.� V q �umQ:
, _. -_, • � -i" � I

:l;. .' '.'

Cornbat e i' tosse, 'a brt.n-

quite e os resfr iados O S' ,.' f -

.

f·'
Xa 1'(1 pe São João é e fiei! z \ em.p rd o J e c o n dnua a se;'
no tratamento das efeçõ :s .

.

gripais e, das :vias_; .re8Pira�"·1 '.

O FvlJe1l1o.r!�í:;·� �al::::Pee l�;oe;;:� ..._��; _
torar fac�lm'ente,

I

.. , ._-,-�-----

A "J M- ,VO • as , • Filha
TODAS DEVEM USAli

Flllxo�S8datina
(OU REGULADOR VIEIRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Célícas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para combater �8 ii regula",
rídades das Iun; ões nerlôdl-

cas das senhoras .

E' Calmante e regulador
desscts funções

'FLUXO SEDAT1N.t\.
pela sua comprovada eíícáeta
é muito receltada, '[)eve ser

usada com cõnílaça
fLUXO SEDATINA

Encontra'S6 am toda parte
Lie.D.N.=J

i
\.
�'. EX- MINE

(tf.:i';T:';:��5�:
I SEUS GRJlUS E SUAS MAHIFESTAÇOE5

COMO SEJAM: TOSSES,CATARROS.
'" BRONQUITES E COPUEI..UCHE.

--. '.:

M'i ., h Q e s
De pesBoaa·lêm usado com
bom resullado o populcr

depurativo ."

Elixir ;914
A sfi! is ataca tod o o

organismo

O t'fg,ado, o Baço, o Cnru çãn,
o hstomago, os PUimües, e II
Pele Prol luz I !õr es nos OSS09
Reumatismo, C€gudr'l', QllP�
da do Cabelo Anemia, e Ab(Jr.
lso. Conslllle I) médico e (('In!;
o P o P II I II r Q'f'pU,flltiVi)

E I i X i r 9114
Inof6nsivo 110 organil'mo A�

�rudt;Vel t;omo 1l.11� Ii,ôr. APio
vano como IlI/xlllH.l' /lO {ta·.
lamento da Sililis e Reuma.
matismo d'l mesma orí"'CIll
peie. D. N. S. r., sob () u'l:. 2H' .

de lfIH.i.
'

��.��,---�-=------
:�:t""'"_'_-.?"","�__ ..

'IOda' Sêgunda:flêirâ '"

"EdiçãQ Esportiyª�J

111*$ ·"iE M§* MI

CAfr �o tTA

�ti!!1"!* �ldt'i"". =- � ;;"li!UIMGA&V iU!!J.���

E!!Ijl_í8b8 Interrnedialia de L M. Araujo
(MatrilI em FlorianôpoUs)

Titules Dêclarato: los � Naturalizações
Encarrega-se de quaisquer l1SSUl1t.os :jun�o ás �'epar

tições públicas de BIUluenau, Florlallopohs, RIO de

Ja!1eira, São Paulo e Porto Alegre.
Assis tencia técnica de conhecidos advogados - Abso

luta segurança e rapidez, asseguradas por nes anos

de fUllcionamen to.

Preços módicos-Consultas sem eomprcmtsso.

Escritório para o VALE DO l1'AJAr:
Rua lu de Novembro n: 415 - 2° andar sala 1

Ultos d'l1 cu'nau Blumeuau
Enrl;el'f?ço telegrafico - INTER

........

Borries
lndustrias

Carlos Von
.

Maquinas para
Av Higl?oÓpolis. 71 I-Tel: 5-2689

SÃO PAULO
Tt1Tl, disponivel:

B} L· o C o M o V E I S r!p

IS. 24, 30, 36, 40. 72, S:5, gO, \70, 235 H P E.

b) CONJUNTOS r\ VAPOf� dA

40 70, 100, 140, 150,210,250,000,350, 40n, e 450
- HPE

DieselMotores

Grupos Díese!
EletrÍcos'

EDITAL

32. Balalhã(i de Caçadores
VlNDI DE DNIMI'S EM HaSTA PÚBU�a
Pelo presente e ditul hç;J público para o connectmento

dos interessados que, nos têrmos do RO.C,P. e de ordem

do Snr. Ten, Cê! iRAPUAN ELVSEU X_AVIER LEAL, Ccmar

dante e Agêote Dirrtcr do 32. 8utíJlbao de C�çadore8. 8
.,.'

r
á 'ealizadn Deste Ouar tét. �s .9.00 horas do dia 2� do co",,*,
r e nte 1:1 \,('D da em hB8ta Ilubhca. li e um (1) �b V aro e ! (>

m rn�o.res, j :lgr..dos impr\::8lUvels pura o EfIYIÇ0. do Ex

cito.
_ Qu. Iquer Hclfireein:p�to � r e sp r i

...

to podel;b, Sér'pres-�
tado, di81i2menlt;, GilS 14.(1(' a� lI.' o .h(!.as 8, acs Stibttüos

I
das 10,co às 121ro heft,F, nü A.lm<

x':oI,rado dest.a UiJllllHle.
MOACm COnnEA

'.

2' Tnl' 1 Ex. A\m\ Xerife
! *_ ... __._ ..._._.•_*_�_:�-fX .. <;r "'='�--<li..... -

... -*_"'8:-1Il

I Escola ES[lecializada
por Corre�pol1dencia

Matriculas abertas-Cursol: Gi�osio ero ?m_ano {para mQiores de
17 -ano.). Qúimica prato indus!nc! (a Pl'ofi'!sao .de futuro). Desenho

I m"ccllico, Eletricidade. M:::ten atlca, aqulgr\lfia, Comercial Liu.
gU03 etc. Ensino é!iciente, �rosp, ctos grei s: Dr. J, Clemente' Fer.
roz Cub:cr, SHell-H, Florenclo de li brsu, 2Iji-Tel. 7093 -�ão Paulo
ê'$��M_,,» ...-�-�:4:;_a;. .... ���.� ��'1:io ,.tdio.� '::'�_!L X Ü>-;- V")Cl ":fi' � <6 � i;i'�1:f.:,� ...."" .r.-- ..... -#;� ...'4' ........

!' ela cem ate$!cão os
L nessas 2tIUHleias!

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



'\Cidade de Blurnénau"'�---------------------------------

P-Oferta lU Procura -.,
t;!tL· -;; ::mclo é a alma do negOCio· ....d

I
--------------------�

*"'''''''''i>r ......lIiII:Ik...iiliI!!III5l...........�._. u .... .,.••••••••••_��!!;

t Expurtadora de Madairas S. !.
I S'oel, permanente de:
i Madeiras de construção em ge
! r al, Forros, Soalhos, Mofduras

Distribuidores' J - etc.
Prosdochno & eia .. lIda � Telefo n e 1537.._
Blurnenau CURITWA Joinvile.'l 8 L U H E NAU· Santa (atarlna
Filial Matriz Filial �$"'ií9•••"'•• i>*""""_""'�II!IU �. ::I.._"'._......JIIHIf_SW1F1I!1I•-II��" -.-IIJ--&--if---17.-+ �- ,.__."""'..._....--. " • e·. xx ..-__.-._._.•- ................- ..

I;
Vende-se uma casa de DH.-1

detra sita a i ua J, ão Pessoa.
Intcrme ção-> VUIC8lJiz'lÇào

Max Preisig. 8v2

Vende-se

'.

MEfiirn(l]o o ux.tia)
no trotamento ti«

�ifi.rh"
�-'�--�-�--.-.-.-... - ..-.-"

-��j�J
�-

:tiM TODOS O) n=os

�i-Gl�"'''''1$ !j Â prov::! da

logo e de .MldDd�
C�ãQdo$ • ,Mo�eg-j'»l
É<i!I groAde re$!st�r.dG
Ibu:.e!<3>nta �.c'!�Y.<1t..!;f�<\;

.�-

.

--�
.

-

i 5.�_;. 9�194 6

F. Domu ing. caí}; \ posta l,

Pneus e Camar as de Ar

para Motocicletas e 8lciclt;Jas

Correntes par a 8fcictetas
_ "Dlamond"5.000 enxadas pede se oferta ur·

gente de 2,5 e 3 li-

10 TimLóbTGS para esta Redação.
.

.. -IIJ ......... -. llt- ..•.. - ....-1t--<I o 'l>-<I'-.,jI>-� --<0>-*' §f--if__•.-.

Fato AmADOR (G.Scholz)
Cornpetenela Profissi(}nal

Rua 15 de Novembrq. )96 I_--

Telefone 1248 - (�ua 7 de Serernenro

fornecedores de Madeiras em Geral
Forro Paulista, Encantonel-as de QualQuer Especte,

Alinhamento. etc. ele.

flua ção e A.,lmín:straç.ã I

RlJ.\. 1 DE Fl·�\'i�!U�[jW, 7

2XPEDIENTE
Dirvcao, rj'.,l. 1 !.:�fi, IO/l!) - Gerencia.,

!i).!):J. - Assiualuras, 10.99
P'lblkid:ule, 1H,\IJ

.

para &gora lambem a Cf. S m,o�
i!1"" oQ'" ..,..&� .. 'II''4'''''i'ii:<J' .... iit...st

Venda ".vll',;a = Dina atei", Gr.;$ O,W
.Uraza l.s. Cr. $ n,50. E,[iç:lo E�pOl"
ti vn, Dr. S 0,5°. A \."1Iz".la, c-. s I,IJ()
Assi nrd., r,;,: Ano, Cr. $ 6U,OO ::)d1Il6S
tl''': o.s B ;,(jn.

----

f!ntas e Vernizes .,

P�ntur3S em

Iiutas em bsuacas
Blumenau - $la.

par a ar nst ss
(ai ��. fi

Serviço de pr! rrrcira
ordem

.

Rua Maranhão
N' 27

" tr st . com

Q.

ELLINGER
Fone. 1? '11

IFA-SE alugar um quar
casal, no 'perimet:o ur ..

Tratar n/jorrial.
,�.T.$�.+���.+•• 6®
N'J ti!!!! � tl\:; í�i .

ltNOT
-'Fll�:fi t� ..v. f.ait.!tll
." .;·<1;.-lI 9 •• "..®,

Consumidor ftiB'J .

, lu .........

[Xija Manteiga fHIGOR [PRECExista ijualioaoe que ffir
to para
bano.

• g.�.*

Mas
.. I

fO[GO�oao e II. II
,

�.<$ .. -tl<
..

- .-.

Oficina RAmO f'tpr" I" l-
ui !h

I

hino.. teode tndoll 0" fiervlCH� ri" I.

lciem aesta mllRHJ
t �••.;.9,4>" io" ...... � .. '! IStABORATORIO DE ANALISES & elA.

Ruo 15 cI� N c. v e -n b. 588
EXAMES DE URINA: slmpr.r (asaucar e albumínn] de redímento, qualitativo completo com d0511gEm,(chloretos, fosfato", acido mico, u réu etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelados

ovos de vermos [Metodos de cmíquac-imentr-] d igeatão; carne, vegétaia; "esquiza8 de puz, sangue oculto etc.
.EXAJ\iIE p�, SAN_GUE:_ MALt�RIA--:- Pesquíza de Hema�zoal.'io .de Laveran, form�sa�uda8 � cron.:·!ras. LUES (slIllls: reaçao de Kahn, Klwe. l\IeInecke etc. TIFO: reaçao de VIda!. _Do�agem De. glicoee, .a.cldo

UII',co, hemoglohina, Contagelll. de globulos vermelhos e brancos. f'L.'rD:Ula Leucocitaria, He�.ograma., de Shümg, Tem
po de cúagula\'ão c de sangria. Curva ghcemica. EXAM fi: DE SECREÇAO: PesqUlza de germens (Gano.)
esperlllatozoides, etG., trichclllonus vaginais, etc. EXA�l E DF. ESCAR RO: Pesquiza de bacilo de Koch

e.\outros germens, pneurnococc·s stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citob31l.
teríoscopicú. reaçáo de RuIm, Pandy, 1'\'ollne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de baci.·
los alcooI e acido r€8i�t211t(S (Hunsen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cempleto, dosagem,'.Is aó<;o lati!;o, acid.ez livra e combinuda em HCI Pesquizas da sangua oculto, piOCitOB, hemáceas. EXAl\1E
DE ULCERA: Ultrulllicroscopia em campo eEeurO: pes'luiza de espirochetas Treponema Palida (sifilts).
O Labúralorio !;e acha ÍTudo[ado para fazer cultura de qualqut>r gerrnen e aulo vacinas

A' pedido nos srs. Médicos fazemos calheta, de material á domicilio
l!'ornecemos laminas e recipientes flro tuitamente

Biumenau

• ' •• r .. � .... "...... ... �". � ..... "
..__..--- ..��......,.,...�

l<ad1o.8 f�reotHre8

�6rv!çOi HilPldO! 8 Gõrd!lt.dvi!
TELtFONB 1195

nOtl 1 da SaIlHu.hr;}. U .......... " .. � ?
.

._�.--- �.�-�

.•� ...

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



Eleição de Diretoria
d e li I II n� e .� ,fi II .' ..

São con�idadbs todos os Senhores Associados do Clube
, .... Náutico Arnerica para tomarem parte nas eleições dê diretoria,

....... --'.- '.,. l que se realizarão em o dia 20 de Setembro, ás 20 l�oras na sé.le

��ç;";���_c;:",,ç.,.,����Ç>.>P»�.A>.A>�"'0�ç::,.;.ç::,.;.��' social do Clube,

I! C II R L O S !rU G U SI O S C H M I O I d Blumenau, 3 deASg����O�I�46
� "��." f I L A T E L ( S T A � <Ii-.-�--<J--!ii---,•._ .• - �-'&--4 X ,-···",.c.·�-4'-.-'!t-.,.,-tt-"-.

�. Especialista em selos do Brasil: Irnper io- � P··flnme'�s·�s de IliIHr;;,� �li�tur'o mfl!;l�or Sinal de velhice
K,' t;. Uilitl VI n �í!CiiI �ili �11!l1(.J I' A Loção Brilhante faz voltar
1? R<õ[ublica-Aéreos-Condoi-Zeppdin- � �1 ponte rodo ferfovhhia (liue se C811stroe 11 C'Jr t'a�u.ra! primitiva (castanha,
'i? Varig-Variedades-Raridades. 'p b'

.

e

!f.
ii

• loura, doirada ou negra) em

� Selos «Classe» e «Kabinell» � .

so re 6) rIo n�s�a. �Idade "

pouco temp<:. Nã� é tintura, Não

& H BA
• ,a I VImos, u.n dia destes, numa' sao rua.s baratos e as r ondições 1 mancha e n3.O SUja. O seu uso

r .' ..' otel li oa Vlst�» das 12- 15 horas ou I v�tr�na da c�1s.a «1:\ Capital» I uma de vi.Ia 1'",ec,em. melhores: é limpo, _facil.e agrada�el.ii. hora combinada, para poucos dias. t> (copn em miníatcra da ponte ro- Arabar se-a, SI Deus quizer ,
o A Loçao Brilhante extingue-as

M p.;>�_ç:::,.,ç:,.,ç::,.;.�ç.,.,������������ç",���[ do-ferroviária que s.e acha em apcr to clauxdo que vivemos aquí caspas, o prurido, a se�orr?éa e

eqnstrução nesta cí íade, sôbre atualmente, todas as afecções parasitarias do
o rio Itajaí-Acú, . Entrevimos, ainda, os trens cabelo, assim como combate a

Na miniatt r.i em aprêçc, tive- rodando s ôbre a ponte, rumo ao calvicie, revitalizando as raizes
mos uma visão da maguiflca ohra portJ(jdtij,íi"Tondeseesroarão" capilares. Foi apr?vada pelo De

que se constroe. No centro da com relativa facilidade, toda a 1 parlamento NaClOO3.1 de Saude

p.oote passa a

..estra.da
de f<.erro. e! produ,;ãO. (L,sta r:qUiSSl,·.ma zona:

I Publica.
em ambos os lados, passam es- Sim sculiorl CUlfl quantas cou- _

t_ra.das d.e rodagem, ,Um verda- �as boas e p;-u:!�etedora� .u.o; ar..-:/ "'� /}f/ __�
cieiro gIgante de CImento arma-I fez sonh r uma. simples rmrna- ��Tdm"";i'aq6t(do estendido sôbre as .águas tura de LDlote ex »osta numa vi-

=- �""""",","=".)

marulhentas do Itajaí. trine ! º�le força
L

extraordinar ia
Nossa visão foi mais lcnge, ternsôbre I1'JSSJ '·�/d,oa simples ;}-·�·-l1.1,""'�-�if"'1f-- .-�-'+._�

Vim,os uma nova cidade

surg.
in-

promessa,
de U!1U c'. USd. que se

Ido á margem esquerda do rio. deseja com ardor! in� HIl � I lrii1 5 criSim, porqu<:l tão IogoJraja aces- E quanta vant;!,,�':n e pro-!U�ii u lu..... U-
so facf para Ponta Aguda, 113- gresso traz para. a Vi;'1 de um

verá rnu ta gente que constru;ràlplvouma simtl-s pu.to esten-I �i?I,p�SIIlsuas casas alí, onde os terrenos] dida sôbre um rio! ilH1í yU
il'- ..- l;Il!--B--C.!i!l-ft"""+-,��." X � .. _��""". -"'-�- Ij'." {J;>" i»_.-<!>

Oficina i�'1ecanic(1
João

"Cimpraram. gato por lebre!"
Publicamos em

,

!lOSso edição' origem , �. .

de ôntem uma noticia referente da adulteraç�o. afim ?e que os

a um caso grave de adulteração culpados sejam pun.d is como

de trigo descoberto. em nossa
merecem,

Cidade. Segundo a mesma noti
cia, a gerencia da Fabrica .Tex
til Blumenau Ltda, adquirira
alguns sacos de trigo ao preço
de Cr$ 200,00 cada para distri
buir' aos seus operarias. Ao se

rem abertos, os 'sacos, consta-

tou-se que os mesmos continham
Mme. tlena foi re"uisilíld3apenas uma diminuta porcenta- ..

gem de trigo sendo que o res- pela Policia de Uajai sob
tante não passava de puro fubá suspeita de furfos
o trigo em apreço foi adquirido Ha dias que se encontrava

pc r intermédio da Comissão Mu- nesta cidade, hosnedada no Ho
-nícipal de Abastecimeno, noAr- tel Brasil, atendendo numerosa
mázem do sr, Carlos Kofke e clientela, a cartomante- grafóloga
não de Alberto Kofke, como Mme. Elena, perita em cicncias
nos foi informado ôntern por ocultas, cartomancia e, ao que
cperaríos da referida Fábrica, parece, 'em cleptomania, pois foi R. Bom Ritiro, SUl
o caso em apreço reveste-se requisitada pela polícia de Ita. .Especialiaado em

de suma..., gravidade El está a jaí sob suspeita de furtos. ..

exigir a a'bertuta de um inqué.! Mme. Elena acha-se recolhida Ret.afi"Caça-O de Yirabrenlun:; ! L:��.·"··�'_-�-�--�-:·--·-��-''''·rito, no seutido de se apurar a à. cadeia daquela vizinha cidade, � (up �! d d Oi
fSnll-ss·.I-mos 'linrrn,n.os para residencias parti- ��-:ii'_""_"\Ii-- .�_._'�""'"� -i?r .. " X do- , •... _ .... __ "',_""._ ... _._ ..._�6\!; j biu3ue e u umenau

(:. �... culareH enfrentando to- R!l.ta �� A visa·nos nossos leitores que,�fNnNOI�M IlRSTB DTk.HlÜ
-ADVOGADO:

-

-!s<;]vo acontecia·entosde grande

D 1
.

d d I importando, que requeiram pu-

B81umaU1 a 8. Dr. Ayres Gonçalves I blicação imediataJ «Cidade de

Rua 15 de Novembro, 415 BlulTI€oaú») não circular à por

95 qo (hs cíiatiores de 2' andar-Sala I
três dias da serrana

entrant�Blume DLiU eSlãn Ir:nisgredin- _ (Altos d'A CAPITAL) -=-
afim de. q_ue poss�mos confe:.:it�f'c .

do O rJecl'eft-lti Nr;},

1935,\= !mil n.ara ed,lçao especI�I.comelTIor -'-.3Vl
que pri íb8 li V€IHia tie bezer- - tlva do 2,)' [nIversarlO da 5\.a

f'!--1l!l""'...

a;.
.. ··fJI. _•.___".•• X

"_"·u.sCh.•.
'

�;?U���:,"'i;:;�·�i2;: t.;>rn.,�' IASpsctos da cidade 1 f:�;��:�!E_�_���_._�'§-�
DlflCU um (�08 mllIOres dN·

� f! 1fN,
faiquf'tl !l,' EU'viço Agre-Pecu- � �1 � C D .fl1\ te e te
ario do Dilui!. Uma das distrações favoritas =

•

�
Aindi, (i'Z;Jiil por I Í que da petizada local e, por que não k a s a f

os 8Diímds Dil,) le:n UrstiD(J! dizer, de muita gente grande, é
E' muitü cürnum H\ vel' nos o tanque existente r,� pracinha
ffia}oun!s e t çouguo lropi:has, frontfira ao Clube N. Améríca.
desses ri,Ln tl twimuíôwhcs P0r diversas vezes tinhamos
que lá CEi dO (OfP' rando li visto grupo de garotos absorto
hora (\c). !3(�r(,ln libllíidor. Dr,e na contemplação de édgo sob
IHIS pruíll;H.I' �fi,S <�o ctln,çào suas agu�s sem que cOl.:;:egu;s./hurnanu VtI e",tes pd:.>{es semos atmar com a fazao de
animaisinho9, já a seis dias ta[]to interesse.
sem :omet' e nem beber, a I ,Ontem á tarde, quando bu:-Iespe' a da mort\), cavamos nos lados do porto alI-
São transportados em vfÍ vio para a canicula que já se

culos de tração �ão logo nSB- faz sentir por aqui, tivemos opor
cem e muHl.ls vezes nao têm tllnídade de trayar cor,hecimen
ao menos a ventur.a de pro- to com o motivo do Enlevo dá
var (l leite mate�nc,! ,petizada-um cardume de pEi- +_.... --�-�-�-...-+--.-!tf�

Walmol' Pel'ell'a de Castra' xíl1hos muiticores, que nadavam modo de vida. dos despreocr·
�;,-.-.-*-....,..�tt O .•--.-ilf-1f-."'._-..-:*.......-!lI-. DjlS águas límpidas do tanque. pados habitantes das águas.

. Uns, de um vermelho aceu- Ao nos congratular com o ide-
A bôa tnfor- tlJ.1do. outros CÔI.' dE leite com a!izador do aquario, pela feliz

.

. mação faz a manchas encarnadas e, ainda, iniciati':a, lamentamos tão só�
boa opiniü()/ I outro!:', rubros com list,:s pretas, niente que hoje em dia nioguem
A boa in(or. I todos �adavam plaCl<laoente, mais se lembre de criar distra-

..
-

é d d Iara summdo-se nas tocas de pe- ções, <,1'mdb:mtfs para deleite
rnaçao a a dras existentes no fundo do do rúblico,

pela aquario, ora beliscando a raiz Foi pena que alguem nos ar-

"CiS1DnE. nl: d�s _plantas aguaticas que ali' Canc:,sse das meditações eha-
� ...."!J lho

I VlceJam,
mando·nús á �'ealidade desta

BUJMEP!!lU" O €spetil.culo é absor;eúte e tris� e yida, para transmitir mais

,
lnstrutivC', pois nos mt5tra o qUti)lG de «cambio negro» .. ,

ID DE Bmmeolu. 15 de

SETEMBRO de 1946

Sorti8ta� . de pouca
Sorte

dos com a rua e o rio Itbjaí.
frente dos terrenos de 35, 30 e 20 metros.
Fundos dos mesmos, compreende-se da rua até o rio

mais ou menos 200 metros.
tem ainda alguns para vender.

Aug. Th. J. Fry, Rua c\l)re, cunt. (antigo oampo ia

aviaçã'J!.
lTOUPAVA SECA

Domingo ás 2

Louco por
Horas

Saias"
Acompanha: Compl. Nacional e Fox Jornat

,

Um desenho, short e

A ConHnuacão da Serie:

Deusa de Joba
Enlradas do coslume

Oomingo A'S 4,30 e a's 8,15 Hs:

Assim é a Gloria
(Em Tecnicolor)

Acamp.: - Compl. Nacional e Noticias do Dia

Preços do costume
fi- .....�:t,.-j! .,,� -�-� ��'i!-.� o�-,,_.-"3�_

I Cabelos Brancos ?<�Clube Náutico An1érica

Em Audrychow, na Polonia.
uma senhora, padeira de profis
são, deu á luz 5 gêmeos, sendo

quatro meninas e um menino.
O parto se realizou em bôas

condições sendo que tanto a

mãe como os fllhos estão pas
sando bem.

Fehrle

O�a::;a Ó G :zi:l!11Udo Í!'n111mento H.)l'mOllO Víta"
1:1ÜU1, jmp!\!'t!1i�U u'retamente de Lündi·e�. Sua t:;_IIr
l�:t("Ía cHalé amen!e comproyudtl no mu�]do ill

t8!l'O é :.;urantiJa pelos reputados Labol'Ht{Jr�Og
HUfIiEJ-Plw I'HlR, Laml!'es. - Ok�H':�l, só em em

h:llugem origüwl nas- duns iurnlulns, drágeas
"prata" rWfU hDmem e IIGuro" para mulher, é
uma medica!;üo..de proferpneía m["dical, freq_üt�n·
t[>!lleEh� imitW:..kl) mas nilü i!!:l:ar�!.J·1J combatendo
Y!Vtjl"!J5"�EnGnte: Ue-bilidadc E1.�XuuJ, Il"uque.za mas

clIEuil, lh:>unl .. k�!iHJ perda de memól'·u e ellel�"

gh�, d('"3-;l'ÜnO, v-t�,� :no hrmem: - Fl'igidt!z .. il're
glllari:1t1�es O"_':!l"!<!J!�t:·> id!lde cI'ilif'B. ola,:sidurle ou

!li;:_�1;E�-:-z.a eX13":"Sf:..ll.;:U\ iiUedi.! ou r�Ha àe turgên
cía dos ���hJ:"!, erlJ u.':::nnc!lto cta c(tUr:, etc., na

tnl!::1'2;\ lÚlbs essa�' Ü:..'nclGl�Li:IS (:e orIgem p;lun
d=-�!:!i' e ';H.:i)!"!}n�!j. bnto nu id�t\IC U\'8.uç:;dtl COll�O

\!i�},:��::íf���I?����ff;;{;�J'�:�:é:�g���:;:,����
S.l!úde. V!gof: "ALr":H:.["1O c Juve:iluu0 a :J.m�cs os

cexos.

rip A R A F E R " DA5:l1t E C Z E MAS r I�I n·JFLAMAÇÕESr riICOCEIRA5/k�
ir: R I E I R A S,W
L�2..p I r.iH f\ S I ETC;.t
��..__...."�-=-=-�

"VIIlG E IVl

Cilt \YETlf:l INDUSTRIAL IOiN\{ILlf

não deve fdtar em casa alguma
"

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


