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Adhemar Ue Barros Tenta Uma RB�proximaçãO �OID O
.

G
:RIQ, 4 tUP) . ESTÁ .

.---

C.À.lJ'S.AN.D.·..O .RE.B.OLI.ç.
0

.:

'NOS POR INTERMEDIO DO DE-I TIGIO D.E SÃO PA.lJLO, COM I' C.ARTA,
lo SR, ':.. ADHEMAR I TERMINAR COM O MAL EN- DENCIA DA REPUBLICA E

M,E;IP$ ,P,OLITICOS A �,OTI- PUTADO BIAS FORTES, DO 10 INTUITO. DE PROMOVER DE BAR*OS ..DAVA TODAS
I
TENDIDO ENTRE SÁO SUA VONTADE DE REATAR

eIA)):E QUE o SR. ADHE� P _ S - D . DE MINAS" UMA! UM ENTENDIMENTO . EN�
I
AS EXPL�CAÇÕES AO GAL. PAULO E SEU GOVERNO. MELHORES RELAÇõES COM

M.l\.R'l)E·BARROS ENVIOUjCARTA OFERECENDO AO\TRE OS GOVERNOS ESTA�IDUTRA, SOLICITANDO UMIAFIRMAVA A.INDA NÃO O GOVERNO FEDERAL. o

AO PRESIDENTE DUTRA, CHEFE DA NAÇ�O oPREs-1DUAL E FEDERAL. NESSA ENTEND�M�NTO PARA SER CANDIDATO Á PRESI. PRESIDENTE DUTRA R��
.... .

,
,: j'� Ó",

"

."

"..
. .' . ...1 .: .... '::' '.'

,

.

.

�ü�"""'�""""""'J.7'J"'�..r..rJ'"J'"J'"..r""'..I.?J:r.r.r...cr.reeeeeeeeeeee.............r.&r..r..r.Q""""_""..r.r/��..r.r.Ar..r..o-.r........r..r...c:r.r......:r..Q""...rJV'..r..qo......��J"'..r..rJ'"..r..r..r..&r...r"..r..r.r..r.r..r..r.........r.Q: �..rJ!r�
.. :r."..,...r..,c:f"'..co-..;:o;r.......r..o-.r.r.r_....r...c:r'.r.r..r..........O"'..cr..rJ"..I"'..rJ'".r.r..r�...Q"'/eee.,.GQ-.......J"eeeeeee,.,.�

. ".
'. . .

.

..' . . . . . .

•

.

.

!.
. -

•

A

ovsrno Fenaral

II II

Ef;e'geram a maioria do� governadores é representantes no'Congresso e Senado-Paiavras de Trumen-Repercussêc em Moscou
'. .' :. '.' .,

.

.'

'

-. . .'. '! I·' ;::. •

. : Washinghm, 4 (UP) ___::. O mocí-âtica, Falando, em segui-', uQU8i'O que todos me, auxili-, MOSC01jJ. 4;- (UP) Os nos despachos fornecidos pe-J MOSCOUg 4 (UP) - Os mar conhecímento .das noticias

Partido; Demo�rata" assumlU da, para milhà,res de pessoas
I
em mi tremende :

tarefa' de, Jornais ru*os� 'publicam o re-; las agencias noticiosas €11-[ cidadãos j-ussos tiveram que sobre a eleição de Truman,

!soHdam.erite:o contJ'ole do pafs, que 'o saudaram á saída do! manutenção da paz e do bem sulcado do ipleito presideneinl trungeiras, porém não fa-zem .ler na ultima pagina do "Prav- Esties dois órgãos soviéÜçôíI
coma: eleição deseu candída, bemquete, Truman disse: -[ estar do mundo. J nos .Estadof U�lidos, basead� I quaisquer comentários. I da" e do "Tzvsfia" para to - ! não fizeram emn.;>nt;';.';ü;:: 80 q

to .de trintaY dos quarenta . e
-----.----

---- bre- as breves notícias

oito governadores de estado e O'RGAO DOS D1JA'RIÕS-ASSOCIADÕS
a respeita da suvpreendente

com. a ,maioria e� ambaã a� i
f,

I
vitória de Truman,

éaúi� do Congresso. Os post9.1I I
ALBANY, 4 (UP) - O

tiíiiiiiide gov�ri1ador estavam di$-' governador Thomas Dewey
tribtiidQ� igualmeut�: 24 por ,) voltou li noite pae-a esta capí-
24:' A eleição dos governado': tal, (if�jn de dedicar novamen-

I
te SUa atenção aos negocios
e] taduais. Dewey anunciou

que pretende ficar alguns di"
as em Albany, resolvendo as

suntos a.�_razados, antes de
Gerente: JU'ij,ANDIR FERREIRA NETTO Redator Secretário: MAURíeIO XAV�ER , seguir para sua fazenda, onde
NUMERO, 133 Blumenau, Sexta-Feira,5 de Novembro de 1948. ANO' V I pretende .repousar, A tarefaJ

.verno nos es'tados seguintes,'
----�- -�

de Dewey tornou-se mais difi-
até' e#tão com governadores K .'

f
. .

b'I
cil pelas vitorias dos democra-

.:::i��t;�;ino��leW;:�ia::;.n. orne·. o .•·p·.·.r.···o ... , e
..
'.· m.a

..

· num.ero urn!�::;;;:!:d:��:·:::�yeOr�:·Massa'chq,ssets, Michigan, Mort
.' j embora os republicanos con-

�a�:t:r';��i:i�: :::�i�er:� O delegado índi3i.lo.Pa'ntit . 'Nêbru procura def\viar
.

a �tençao I sérvem ai�da a maioria.
.

__

os deI�l'C)Crata'ssua posição" e-J. _
..

�
-

.... da. Na�o.-.: es. V.ol.da.s d.,os assUD,'tos e'qt'opeus. ';:'lIIll11l1l11l11ll1lllllllllllllllmmmm':
l�geI1(:lo' seus p.roprios candi� _

3' .

I § Te�a' �m estomago forte §
datÓs/Somenté no estado de PARIS,4 (UP) -' Vishins- PARIS,4 (UP) _ Em "lon- o impasse na questão atomicú. terras na lndia e outras re.. rnrssao Geral das Nações U-I ª usando BITER AGUIA §
Utá fpi :Cl'lle (,.8, r,�'publicJlnos' ky, da URSS atacou o piano I gá declaração na Assembléia I I

g iões, onde os povos despe-r- nid�s resolveu hoje fixar a

I a
pur�. .

..

�.

co��ê�UJr.áni arrancar .a '.' tu;q ?cidental, .,ropondo, ao .mes- Qas Nações Unida,s, Vishinski I PAit1S A XUfalc_'-. O pr:- laÍri par� ·.a conciencia dOIS I dcrta- de 8 de' dezembro, como -QI1llml.,IIlIIIHh;,.III1I1H1l11ll1l11l11l1ir

::;:i��ta O ca>g� &iii;;W (:: :':::;;0.P::��O ��::;��: ;::::;:r;�! !�:�::<n�:t: !�=��7::':�!::el�:ai:;'t!t ::1t:�t�n;=.;;'-::k:\e:: �.s::hl��. e�:���e';;:mi:� II "Jemp;."al em Araxá
da· �nergla:-. a.�om. lca" dIzendo: i leste e o

oe.,ste sob:e o

contro-.l
para, as 'eleiçõ'es . .das Nações no�·neg�cios.mund�ai� e ama,. f são.também resolveu que) com

i A�AXÁ" 4 (Merid.) _
INDENPENDENCE - Mis- -';- A matorla que se encon�, le da energIa atomlca. O deI.e- Unidas no 'sentido de que to- nha sera mUlto maIS Importan-j o fim de serem acelerados os

I
Esta CIdade foi atingida por

souri. 4 (UP) - O p.t:'esiden- tra aqui na ONU é minoria no: gado sovieti�o qualificou de I mass�m umas' úfe�ias" nas te do que hoj-e: H trabalhos, as varias comissões, forte ventania, O vento f.ez
te Harry Trumaon, falando na Tnundo, 'enquanto que a mino� i "circulo vicioso de contradi- discussões

.

dos problemas e sub-comissões 'poderão levar I ruir o hangar do Aéro Clube
noite passada db.rante um ban- 'da aqui é maioria nó mundo",' c:;ões" a atittide de Truman,

j
politicos- e trata-ssem dos PARIS. 4 (UP) - A Co- a. efeito reuniões noturnas. (CONCLUÉ NA 5.11 PA'G_)

quete oferecido por amigos e Vishinski explicou que os po-;ein relação a e5.!',-: assunto, E prob1e�as da fome, "O mun-.
--

admiradóres, nesta cidád,i!,de- vos, em toda a pa�rt�, estão
i
ridicula:rizou ó plano das po-

I
do é um poucO' maior do que

I

N t"
•

R m'
•

d' .

s D P'cIar�u }lU
..
e

.

"tudo faria parai
I
anciosos pelo "ontróle atomi-! ten�!às sO'�:e. consultas com a; � E�ropa" - declarou ele. I O I C IasesU· I a . o a I S

seguir a rIsca a plataforma de ..
,
co. I UnIao Sovzetzca, para romper i EXIstem vastas estensões de

.

.-------- ----.....----..... ......_�__

-.

Navio avariado ... Regressaram ao Rio Juarez Tavora e

una ��;��l����:�������s��g;ô�e��:" �!;:���;����,:�?:��.�E�;C�!�:
.'. dagua e �vanas n� maqUí � l'lil Jua.re:;; favoray sub-Chefe o �L Adroaldo Mesql.uta- C01\1

rumos prodigiOSlslnas, o�bal"�o.sueco �IELSAU. l.do Est�do Ma-iol" do �x�rdt�.lta> titular da Pasta da .Just:d
; ;1:'. • i O naViO Vlil!aVa rumo (i Bue- i que ah fora com autorizaçao ça. Seu ,der.embarque fOl mUl�

no (J'locol'rer de .:ua, vlagtêm Q'U6 nos Aires com. 12 tripÍant.es e superior. lo concoi'dclo, demonstrando
.
o sr. Getulio Vargas quer fa.!S4 passageiros, em sua, maio�' RIO. 4 (Merld.) �.. _. Proce - o Mi�istro satisfação pelos
zer do sena.dor DO;rneles can-' ria refugiado8 de varia!; na- dente c',,! Porto Alegre, onde r festejos religiosos em seu Es�
dklato ao governo do Estado. I cionalidades. fora assistir a cerimonia do ! tado.

I ��::::::::=:::::::::::'é�:::::;::::::;:::;;.� =-,1 RIO, 4 (Medã.) � Encon-

Il� P�S>�ITICA NACION,,ª!�_};:�:E�:;'���::'e:;���!:�
RIO, 4 (M) -- Falando ii

I
pmsidencia do executivo por PSD, onde receberá hcme.nn

reportagem, () (kputado Atali· entender que à direção do par- : gens do seu Ip!rtido, por inter-'
oa Nogueira declarou que não

I
tido deve f::,tar na�4 mãos, dos médio do CG'1Lelho. Naciomtl.

I hit crise no PSD pauUsta .. O sr. residentes Clm São Paulo. Segunda-feira visitará o PSD,

l J. C_ Macedo Soares deixou a RIO,4 <M) - Segundo se in-. secção carioca, Tratam-se de

forma, o motivo da cont'erel1-! visitas de retribuição ás home-

..·A.. '5· ··e.'.0 I'S'
'. A"s::'"�"i'!1I'1,.1).1. _. ' D. .E·_·. eia realizada entre o sr. Ono-Inagens que o Partido lhe pres-

� li .'Ia rio Monteiro e Noveli Junior tou, por ocasião de sua nomep'
.,._

.. ..

titl
. . W 'it

�

j d' 'T'
. foi' (} caso da Se�retaria do Tl�- ção .

...omo se IUS ... ca aliv or a·
:
e··· .. rUDlan balho de São Paulo. Ao que se .----.�---

co::����:gn'a�i��:� � �:iRe' ·lnV·lndl·CaçO
....

es ·Trabal�h·lstas·tóri� de Truman, em. boa pa:r--l
.

O �overno �e S�o �aulo, fi re�-,
te, a grande prosperIdade que SERÃO PROMOVIDAS PELA .JUVENTUDE OPERA'RIA peIto da Ílscal,zaçao das Iel;,

• RI?: 4 (M�rid.) - � fu�-
. t b l'lli·t . . a 'l ClonarIO publIco Ary GOlS Stl-

'.
gozam os Estados UnIdos, no CATO' LICA

.

ra a s_ as, . c� o que. que a
•.

:
I GENERAL JUAREZ TAVORA

.'. .1 O
'. .

d
. Secretana ficaria ptahcamen·· va queIxou-se ao procurador

I.n:lOIIl!�nto atua, numero e RIO, 4 (Merid.) - Reuni- movimenti> de ação católica
c

. f
_

. ". ! geral do Distrito Federal po.r mas toneladas de carga, como

.p'essoas empregadas e que ga� dos. n-e5ta Capital. seisc�ntos para a 1!:6n.'r_q.·uista da. Juv.entu- Le sem uncao .

h d
.

, >. ter si,do espancado por inves-' fann a.' e trIgo, tratores, a-

n··ha·.;ri bons salários, atingiu o de' legados da J'u'ventude Ope- de oper"a�'�'l'" pa ·l·greJ·� RIO, 4 (M) - ° sr Honol'lo.
.

.

. .
.

'h -1 J •

• a' ra a ....
•

. .

!
tiP.'ador.es da PolICIa, tendo o cessorIOS para onx us; g. .:; a'ael-

record de sessenta e um
.

mi- rária Catolicao, vindos dos es- Reinvind'icilirão melhores sa _ Monteiro, Ministro do Traba- .,
.....

d r. ,
.

.

.

procurador pedido informa _ ras, maquznas e escrever, 1-

lhões.. ao mesmo ,tem.pp· e'n tados" delib�aram (CO';:CLUE NA s.a PA'G.) lho, vis.itará amanhã a sede do
çôes a. respeito ao Chefe de notipos e medicamentos, além

'. 'que os lavradores estão usu ,.. I d

. �::::,as;:�r;::�:� ::� lates Desq,pareoidos . ! �:'::_"""�"";="""'7."".".��"::::::'.:.�::�."."."��",,.,,,
cura de gemeras alimenticios. . ..

.

.

t'-' !los P R O D U' TOSDiante disso, o eleitora.dh; te� EmO'e.nbadcs em sua procura. diverstjl avoe5.. .

.

"

;
,

�:r:e:�!o::;a�::e�;;::::, tãoR�::�r:�i��ri::ês�a::: ,;::t;.�: �-;=i;:.�::::�:':,c.�:.:d�71��;�;' e,; II �: . O� �C
E
ILA:00': E· sl!i

.. "'0,. .... I dO' Caban<Ta Iate Clube,· qu� I ao mai-s
...•'.talJ�,ar. AVloes d;:\ procura dos barco". 11... "",.".,'•. '.0..... '.0•..•.0.0.:._'0""'.".";..".010'"_0.0""."•.:.,.'"".,�_.._ .•"").,;.o.,,.".L<.n.-".�n.".o.a.�o�;..���

.

.... ,
':). , . � ,,,.n�p;e,O�'")Ih,....�.::;eb.,,.O.O.or.>�O.O.Of-otItJ.:ace-l:ôIIo.a.O*O.OIJO.Q.lJeQ.O.c.�O.CJeo.OtIU ....lKltIlQ.oal.l v•

. , __ ...... _-.1_.

mocrat�s conquistaram o go..

rI

re!i. signific� muito para quul
quer parfido, do ponto de vis
ta 'nacirinaI". pois grande par
'te do p6dêrio de cada um vem

desses postos cha�es. Os de..

.f

--�-_--

o .SJ.
.rearticulQção . 'poderáqueremista tomar

RIO, 4 (MERID.) - Em da Cunha teve em miru c�ler
reuniãO 'do Diretório Nacional

.

tal" os espiritos p'ira a cam�

da VDN, o sr. Flores da Cu� panha que se prepa;ra, a qual
nha exposicionou sobre a rear�

ticubção do queremiamo nf(
Rió qrande do Sul, estado que

ha ppuco visitou. O �r�. Flore�

- AINDA A RENUNCIA DJ SR ..I. C. MACEDO SOARE� - CONFERENCIA DO SR.
-- NOVELI JUNIOR--

pode tomai' rumos prodigiosos
OaTa o destino da- RepubJic.a.
l\diantou que conseguiu sabei" •

......_----

MONUMENTO VIOLADO

. NEVRALGICAS
e

REUMÁTICAS

.

PARNAIBA, 4 (Merid')-lElénl,intos des co n he, ci ·dos:

Jiolaram o monumento.. da I
'. Praça da G.raça. retirando I
moedas antigas e importantes
o:locumentos sobr.e a ·vida· de i
Parnaiba. A Policia abrIu in"l.quérito .

•

LUXAÇÕES
TORCICOLO
CON-TUS'ÓES'

diz, o Ministerio d() Trabalho

vai depunciar o convenio ('.om I AGREDIDO POR INVESTI

GADORES

·GiELOL
Bálsamo análgési
tI? estimulante da

. J;irc:uIClção local;

"

CEBEU A CARTA SEM NE

NHUM COMENTÁRIO, EN..

TREGANDO-A ApóS AO SR.
J. C. MACEDO SOARES,
PARA CONHECIMENTO DO

P.S.D.· ;J.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



a's atribuições:
DECLÀRA:

Ado. 10. - A Arr-ecadação
'A ;s�\l)el�-fluid:ez, uilll estado em que a matería ;se coloca do Impostei Pre,dia'l prevista

Dr."" Oscar Rubens, Krueger
além do éstado .líquído e gazoso, :ifoi agora" conseguida, de para � o mês de Outuhro fica

acórdo com experiencias te-tas no Instituto de '1 ecnojog.a W-:, transferida até o dia 15 de No-

RAIOS X
-- --

Massachusetts. O primeiro elemento "super-fluido"; apresen-
tado É' o gás helio, cuja temperatura 'foi lPVU(!á a �7b ;';I'aus

Doenças de-Senhoras -' 0- abaixo de zero Fahre1ihe.t. A esta tempcratm:a"que;está.pro-·
.. peração e Partos xíma a Zero a.bsoluto, o gás helio toma a forma de um liquidá

.

Consultório' ti residencla e semelhantc« agua mas· não se ;::ulidi)'lca, come 0 ·gel.�). Este J

Rua Bom R.-etiro,- 21' - Fone quarto .estado da nnateria, ou-corno geralmente diz, �'sper-flui-
_ 125 _' dez'.' ..0 professor Laszlo 'I'ísza, físico hung.uo, quê ·,:.rabalha

(em frente 80 Hospital Ca- I
no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dasvreve o ,_:;:tt,p_

'1' S b \ nho comportamento do helio naquela temperatura. Por exem-
to lCO anta Iaa él) .

plo : conduz luais calor do que qualquer" outra substuncia co-

lir{'cic1;" Dlh::'lH rle estar a uma temperatura proxirna do zero

absoluto, nâo :'t:lrigera as substancías em seu contado.

Urna dieta pobre em vitamina B -- .�r>ra'iTIent�' obtida na

.. .

' munteura (la gl ãos íntegrn.s, pode causar fF-;i urnios mpnh,tis .-

!l."....._w�-::::--..;....�..__: �--=----.� .<� de act'rdll U'!Y! um bem documentado estudo réito c-i�o Hospital
'} I' .c ""'. r I t

.. !Il 1
�tate e Flgin,. Illinois. As anomalias mcnze 1<. comeearn ·u ,; .a

h n I O rmaço 8'S u
.

e I S I recer de n a netra le�t� e insidios?-. Os estud.):.;,fe:tos· a �esp{'ifo
fi I' t. '.' I' mogtl'arn que (j dcchl.11O mental começa, a ?.pcll"f'Cer d-epoJ.s de 18
...U.IlIlIllIl.UIH FARMA'CÍAS DE' PCAN'rÂO'; }1I11IlJllIIlIlIlllll meses de ('()]1õl1lUl dl('�a pobre -em COTIll1kzo B. Os ['l·ntomas

De 4-10 a 11)-10.48 ;...... FARi"IACIA GUIMARÃES rlesapari:If;'l'a em data ;ncerta.

De 11-10 a 17-10.48 FARMACIA CATARINENSE
De l/UII [j :.!t-lll�'4g FARMÀCIA ELUNGER
De :.!;)-1ü fi 31-HJ-48 FARMACIA (;LO'RlA
De UI a 2-11.48 ...•........ MIAFARvIA
De 3-11 a 7-11-48 FARMACIA GUIMARAES
De 8-11 a 14-11-48 - FARl\1ACIA CATAHlNENSE
Dia 15.11-Ü ."......... FARlIACL\ ELUN(iER
De 16-1.1 a 21-11-4&' j-.'AHl\IACIA {iLO'RIA
;De :!2-11 a 2G-1LHi' •....... ,... SUAFAR\IA
De 2ti-li a 28-11-48' FARlVIACIA (�eIMARAES
DI' '29-11 a !,).12-48 FAR.\IA{]A CATARlNE:\SE
De li-I:!' [j 8-12-48 FARMACIA f.LLINGER
De 9-12 [j 12-12048 h\H:\IAClA (iLU'HIA
De 1�1-12 a 19-12-48 SUl\FAR1fA
De· 2U.12 a 25-12-48 ........•... FARMA<':lA' GUIMAR:J..ES
Dia 26-12-48............ t'AH?lfAI.JA CATARf.N"ENSE
De 27-12-48 a 1- l-·Hl ,.. FARMACIA ELLIN[iER
Dia 2- 1-4\1 ........•... FAR'VIACIA liLO'RIA
De 3- 1 a 0- 1.·19 SUAFAR�IA
DE 7- 1 ii 9- 1-49 :L." ••• FAHMACIA timMARÂ ES
De 10- � a 1{j- l-,H) FARl\L\CIA CATAHlNENSE
De 17- 1 a 2:1- 1.48 ""'.' , FARMACL\ ELUNGER.
DE 24- 1 a :-l0- 1-,�� ....•<,..... FAHlVIACIA Gl.O'R!A

��

SEGUNDA PA'GlNA

,'�'A' �Jdç.aou .

s. ,A. I,IA NACAO"
Diretor- .: .:� ; , r.. .

ADELINO CUNHA
Rednção e Administração:

..

c "Ofiêínas
Rua São; Paulo' nc, 2"69

\,.. 'I'elefone: 1092'

EXPEDIENTE '",' ,.

. Assinaturas:,.. '

.

Annal .... '. , ., Cr$' 90�OO
Semestre ., ,... Cr$ 50;00
'I'rimestre " ... Cr$ 30,bO
N°. Avulso �:,. Cr$; 0,50

R�pres,entantes:"
.

No Rio ServÍcos' de Irn
prensa .Ltc1a. "-�- Praçà Ge
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Em São Paulo: Serviços de
Imprensa Ltda. - Rua 7'
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. DR..
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,

Residencia e. esairório
Iwà. Brusque s. n,:

BLU�'LENAU

ANUNCIAI
\

NESTA lrOLHA

IMPOSTUS A PAGAR:
Indnstrias e Profissões - 20. Semestre. Prefeitura Municipal
,A l'AHTIR DE 10. DE OUTUBRO COM ::!Q';;, DE MULTA

OUTUBRO
Impo'sto Predial Urbano - Prefeitura Municipal -

N O V E .M B R O:
Entrega ,de Rela{�fcs de Empregados Menores - (T(Tmino do

llr:n:n :11-12-48) - 20. Posto de Fisc. da 1{ja. l)pl. Reg. do Minist. rlo
Trahalho em Rlllmcl!311 ..

VOLLRATH & STUEBER

, ENCARREGAM-SE. DE,;' ,

ESCRITAS AVULSAS
REGISTRO DE fiRMAS

CAGÁNIZAÇÕES DE SOC� ANÔNIMAS
.. REG. DE MARCAS E PATENTES

E SERViÇOS CORRELATOS

e· RUA 15 DE NOVEMBRO No. 1371,

.� ': CAiXA POSTAL. 259 - FONE, 137B

BLUMENAU

���"""��-"'_""""'��""""'�""'�"""'_""-"''''''''''''''f;t�,��,,�,,���\1Ió!'>.'\"-'" • '
.. "'........ "'" .

,. .
.

i F ó to "",,8 a u m':g a r t e n )
. ,'" . ,t Especialista em Ampliações. de Fotos Velhos 1

f ..... Fotografias ":":Revelações :- Filmes - Maquinas.!

: Rua<t� df? \NO��mbro� .425
�: Blumen��

. i
��--������-------..
I m·ODnS

'�- -_-

"BUA'SPARI"
PREÇO� ESPECIAIS

DURANTB 30 DIAS
A TITULO DE

PROPAGANDA
--- *" -

Niio perca esta grande
OPORTUNIDADE

F'aça hoje mna 1Jisita
SEM COMPROMISSO :í
Rua 15 de Novembro, 38H

Fundo8 do Edifício CAPl?AL

: ,.

--

HÉMORROIDAS
Varizês (veIas !,rulatad-as) e 'ulceras :das 'pernas,

;;, sua: CU'ta sem o'p�ração e sem dôr

., �'Dr•. 'A� ,Tabordar
' .. ME'DICO, - ESPECIALISTA

Doenç�� ano-retais (fistu las·- fissura� - relites pra
ridos .+ queda. ·çlo

.
reto, etc.) Doenças do estqma

go (gastrite - disp�psia ulcera do 'estômago e duo

deno). tINTESTINOS (c olites crônicas ulcero!:'a -

_- prisão," de : yentt'e - aníebiana, etc.)
Coraç?o .� p;u.l�õ,�s -'.-.' l'ius -- fiEJado - bexiga
obesidade, - .ém.àgre,cinl ento -' malária - opila
<;:ão (mal ,da t�a):"etisi pela - eczema - gonor-

---'�··,'��fÍ·.�;·> .stfi ]18 -- etc,
Clínica Médica de Senho rasl Homens e Crianças
Diatermia - Oznot�rmia Electro-coagulação

;'á;LUMENÀU. Itoupa·.-a Sêca
: 1 l jj Mf lO _----..-_�

,

F

de Blumenau, usando das

atribu�ções que lhe confe

re'o art", 74, item', III, da
Lei .Estadual nr". 22, de
t'4 de Novembro d,e

1947,', capib�l d� Dlnamarea,_ CUj� . P:fr- '

.

• pulação e de .1.1.0.0.000 existem
'

DECRETA:
�

_
'.'

.,

-. : .

, . ruas tão estreitas no centro' da
-.

Arto. 1°. - Fica transferida cidade que os serviços de ·�r.an.q-

da dotação 3
..301.4,. -.' Do!s r porte u�b.anos �'stão, a�ly;�n;-.

DECRETO' NRo. 13 .' orofessores A(huntos. padeão t tando dificuldades pratIcamen- .

O Prefeito Municipa] de l). para fi dotação 3.30.1.- te ineansaveís. As autoridaaes�
Blum.ena,u, u�ando das a- Diretor do Grupo Escobar- rnuntcípa's €:3t'J,Ó,' as.3iÍn,: .:pro�
tr-ihuiçôes que lhe conf'3- _Machado de AssisH, paf.l,rão. jetando

.

construir t�m gistetna
re o urto. 74, item IlI,..da L;, a importancia de d�is mil.' ferroviário anbterrnnéo baseía
I...ei Estadual nr'", 22, >de e quinh�ntos cl'uzei�os (Cr$. do no modelo deLondres. Uma
14 de No�embro de 1947'12.500.0(}).

.

.

'.

.
" .... ..

DECRETA . :. Arto. 2°. - Fica ,transferi- nários dAs Ferrov:aH.Dinatnal'-

Arto• 1 Íl. _ Fica' transferida j:rI", da daatção,' 3.30. 3--:-Gr?- quesas :que 'perteucén' ao' Esta

da dotação O.70A-Quatro .
:f:ificação a prof��liso.r�s que r�- do; virá' a Umdres, Milm de' 'és

Auxiliares d.e· Estatiséa, F,a' -l,gem curso� desdobrados•. p�:.: tu�ar O sist�mà !en�{}viár.io:lon
d;rão K, pa,Ya a dotação ... ,

1'a a dotaçao 3.30. 2-Vencl- drmo em t'odos s.eus . detalhes,
�

C·
� �w�...:::::::=....�

'�--:-H"�I 0.70. l-Contador, padrão,X,1 rn€ntos, dé professores de e!'l- incltisive os met6dos para: dinli

li' IN' tE·' B--' U 'S"; C::, a Ílnportancia de um mil cl:u: I colas isola?as•.a impo�tancia. nuição' de ruidos, 'Portas auto�

zciros (Cr$. 1.000,00); p:ll'a de dezesr''=15 mll cruzeiros. ; .• 1l'áticas, venda' d€ 'pasMgélL!;; pé--

I _

'. ,.
. ,�.l, a dotação O. 70 .2-Quarcla- (Cr$. 16.000,00). . lós n;étódos mais efleie:hteg� -cltc•.

, --O''''l
•

. -. _'-

l' d
-

S
. t" ArtO, 3°. - Este Decreto

'V O C E, i' :10BERT lVIONTGOMERY, misteriosamente em: Il�ros, pa ra� ,a �mpor an- �ntrarií. em vi�or na. data de �
..,,,.�.A N, TI N C, :I E\. I'

"A DAMA NO LAI.II)"' .

.

.

cu:.. ' de um mIl cruzeIros (Cr$_ . a: .

com Auel! t';. Tottcr _ Iloyd Nolan !. Lrla Lee::13.
.

! 1.000jOO) e para a dotação: �.
stra puhlicação. revogadas as. NÊ S TE DI 4R 1 O.

VOCê e .!{()kr� .Montgomery penetral'ÜI) em todo I) graneie mis- ,0.70. 5 ..-Ahn-cxarife, padrão • ne.",

• , •

•

,
'

•

.'.

•

t�'ri{l que. 1:'7'\ 01 veT;1"A dama no lag:o.". .. EJ'ó'! \evar�.:" socos .. " C
i K, a importane.ia, de

.

dois mil ·��v·ci.·····���:��d···t.:�·����������!������s·����-,f.����i��i!����"g�.·����i1��!�I��.!�\'oce ta"oIJé'1l1 .--.
JjJ e,le �allhul'á bej'.los .tl: Auure.,.? '1 otter.... e I e q-u-:nl-entr-s. c�"zel'��'" (C':Ci!'. .' . �

\'f'C-C �t;P:I::ntl .. Como! Só mc"mo voc�' vent!0 I} ftlm lJodel';j sa- 2 50� 0'0)
v

'<>"
."'''' �,'"

c

•••::;,;�.;,: .1 a .

.'

.

·0.··...

"

·,C,"...·1·,,8,..'.'.,." '".'
-. ..... ,�

�,rri (_; jlJwe na tcenlCa nova e Ttvoluc!,Ifla'.·:;1!
. ,. . .. "

c

\ 'I (' 1 N' 1 SI': t r Jorfi"1 Art°. 2°, - Fica transferi�
J co 'p. _Jamp. 1 aCiona - .ur .. e 'OX.

'

d !� ,,' '. .: :....,
.

,':':
\0--

Platéa 4,00 e �,OO - Balcão :3,;_;O l' 2.0'J da da dotação 8.0�.3-Cin- t�----,-.-.----�----�_.,,�ti���.���·
.

co 'F iscais Auxiliar.�s, padrão ,.��.� ..�.�.���.���

R. para a dotação 8.00.4'-

I Unis Fiscais Distritais,. pa -

d.rão L" a importancia de dois
mil ,e quinhentos. cruzeiros. : .

(Cr$, 2. 500,00)�
Arto. 3°. - Fica tra'lÍsferi

da da dotação 8.01 .3-·-Aprb
vação de plantas e as.sistencia
técnica, para a dotação ",' ....

8.01 .2_.eDsenhista,. rêfer.'�n-

.
da XVlI; a' Ímportancia de

Poula� mulheres viveram e amaram assim... Pouco� filmes um mil duzentos e cinquenta
contam uma historia tão- curiosa e tão diferente como "A Sen- cruze'iros (Cr$. i.250,00).
tença"! A historia dramatica de um amor alucinante t Empol-
tIA b t d C t

A.rto. 4�:_ - Este I;)ecreto
gan e.. rre a a 01'... omoven e... .

':..
,

Acomp, Compl. Nacional - Sh0rt e Warner Jornal." entrará em vigor na da_.�a de

Platéa' 4,00 e 3,00 _- Balcão 3,00 e 2,00
A' NOITE. Platéa NumelZada Cr$ 5,00 .

. '>-J1';

AGUARDEM: - DILLINGER e AZAS DO BRASIL.
"!

�.��;�����;�����;!;!;���,����;�;��������������,�;����2�.������;�:���;;� 1;�����;�;�;���.;�����������i·�·"'�
� �
� �

�� .H O" s p' e· d e-s'·e n ta �;
I � �
� �

�I .H' OT· E· L i�
�

�

fi �
= •
� �

i W· O·· RG E··8' i:
� �
� �

d �

�§ RUA S.ÃO fiAULO, 278/80 �.

� �
:� Itoupav(( Secca _ Blumenau �i
d �
� �

� �
:�

.

Cozinha de primeira. o,rdem· tt
d . . �
i� lIigie�e .

Absoluta �!
.� �!. "'"(., T

• ,

,;� Preços' Módicos ��
Clo o sr. Curt r1(;'3an�', resi,le!l-

:t � ��. te em Tim�J')
�

r.

�! Atende-se a Qunlq:uer hora �: Ap.res�ntamos�lhe nossos CUlh
� 4 .

'

ORDEM DO DIA �� PROPRIETA'RIO: Hermann Menke �� l1l'lmento':i. ,

��: = �:�����ã(?a (��v��t����!��r��iais.
-: �L��'i.:;�����'���'.�'�'i!����i�.:i'���i�2����••�'�i.��:'!.���j;��'i!������.!�����!'i!�!�'��!�!����'i�������i

I _

. I

1.1P4iIii8k
1"'"Y �,�."""""", """,,,,,,,,,,�,,,-,,"'_"',.,r..,.,.., .....,.. .......... ,.---_........... ........� fi
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�

S
::;:: t Quem 'ill:têi-e�s'a�;:'se para os Estados de Bahia. •=

,

'.

-

't&/:' AJagôas e Sergtpc, pode dü�igir.se a firma FRANCISCO

.,"�

Ulta N Bd d
:::::;: , DE ARAU'JO GO'ES BITTENCOURT. ,

� Imas ·.OVI ',a es = Edificio de Wilgberger _;_ Sala 101 - 10. Andar

:::
.

_ " ' C�lÍxa Postal 876.. gncL Te!. "Biten" t
- EM S E D A. S ESTAMPADAS, ESCOLHIDAS= fi '

SALVADon - BAHIA
, t

NAS MELHORES FA'BRICAS DE SÃO PAULO,- ,
ACABA DE EXPOR A == " --..-,.. -------,_:,,-------

.........:_-....;.. ,

�CASA WILLV SIEVE.RT =

I�""-v..��
....

�� : . '$
FINAS SEDAS NATURAI� EM MÓVÉRNí'SSI-

-

"U'u9rdenle "'O' O'
--

'H I" g<-' E' -� fi" i
MOS DESENHOS E côRES. = II U L II j'EM PARTE UM CORTE DE CADA PADRÃO.. ., ," _ ','

'

-- PREÇOS SEM CONCORRÉNClA. '�- =
.

VEJAM AS EXPOSIÇOES NA N.OVA VITRINA a 'preferida pelos ãmadores de�UI:ri::tbôa é pnril bebida: A
.
nossa "AGUARDENTE. DONABELA" é produzida por

..1m processso de fermentação todo especial c cientifIco e por
uma destilacã-o esmerada e criteriosa: Desta forma eonse

gUiri.-ios um� �guardente LIVRE DE :'FOXY" e de, aIcoóis
maus, prejudiciais á saude. A agu.ardcnte "DONABELA"

é, pois, de um sabor suave, nh() iirjtance e igual ás verda
deiras cachaças velhas tão à.f<!.rnadas·e muito seme1han1er>
aos bons CONHAQUES francezes.

c

DISTILARIA "SOLAR" � H. GEORGI & ClA.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fi

-

=

ALCANÇADO O QUARTO

vembro do cor-r.errte ano.

disposições em contrário.

Prefeitura Municipa-l de

131umenau� em 3,de Novembro
d,� 1948.

Frederico G. Buseh Jnr.

Pr-ef'eito Municipal.

, V!T ).c!\UNA "B" E DISTURBlOS '!;I6�TP, IS

DOMINGO ás 2 HORAS '--;"�l,
'JOHNNY lVIAC BROWN, O "co'w, boy" elegante, N'um

movimentado "far-\vest-·
"CHAMA DO OES'rE" , ,

Empolgante e, arrebatadoras. aventuras 1 Torcidas! SenRu-

çõ('s! Acomp. Cílmpl. Nacional - Sl10rt e a continuação
ela Serie

.

"O MORCEGO"
Plr.tén 4,00 e 2,00 c-' Balcão 2.00 e 1,50 .

'.

DOMINGO AS 4.30 e 8,15
j),NN SHERIl)AN mais linda do qu;. lllmcn,

"A S E N T E N ç A"
(Nora Prentiss},

em

--- ----.------�.._--,---,

Raizes alpinas compôem
o famoso estomacal BIT
TER AGUIA.

Empt'el3 Ltm 1 f:1 M.orefrá
LINHA DE ONIBUS Diária á PRAIA DE CAMBO

RIú. :.:_ Partida elo BLA_BLU, �g:êncja·em' Blumenau ás
7 horas da manhã e volta da PRAIA ás 12 horas (meio
dia).

Aos Domingos e Ferbdos da PRAIA as partiaas se

rão de tarde.
Cr$. :30,00 IDA E VOLTA - Tel�fone ,Nro. 1266

Industria e Comercio de Calçados
e Artefatos de Couro
Berabardt Irmãos "s. Â.

Ll. . CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLE'IA GERAL ...

EXTRAORDINA'RIA

Pelo presente aviso ficám conViocados o� s.enhores acio
nistas a c-omparecerem á assembléia geral extraordinária, a

realizar-se no dia 1 G de noV'embro p. vindouro, às 15 horas,
no escritório desta sociedade anônilJla, em Blumenati, Estado

de Santa Catarina, para deN)Jerarem sobre ,u s.eguinte

. NA MESMA CASA:

CA.lVIlSAS TRlCOLlNE; LISOS E L1STRADOS
-

CAMISAS TRICOLINE, lisos. e listrAdos 3;, 29,50 ==
SEDAS ESTAMPADAS DESDE' 14,50 ;_:_: ALGO
DÃO A 36750 e 39,50 a· PEÇA COM 10 METROS.

-

CASIMIRAS DESDE 98,00 O .CORTE. =
o maior

F. G. Busch Jnr.

Prefeito Municipal.
Df:CRETO . NRo. 14

Ô Pr.�feito

VERSOS CE'LEEREJS
.

. .'

As VelhdS Arvo�éi3
Olha estas velh.as árvores. mais, he1a�.
Do que as .árvores moças, mais ,amig.?;)
T�llÜO mais belas quanto mai;, antig}is
Vencedoras da idade e rias proccla.�

I

O homem, a fera e o inséto à sombl'a delas
Vivem livreS de .fome e de fàdigas i
E em r>eús galhos abrigatrn-se as cánti.g·as
E a alegria das aves tag2.relas ...

Não choremos, jamais a moc.idade!,
Envelheçamos rindo, enveih€,�amos ,

Como as arvores fortes, envelhecem

No. g-lcria da 2.legria oe da bondadé;
Ag-azalhando os pássaros nos ramos, c

ll.CtlldQ HHilhra. e consolo aos' que pad(l�cm

Ga.-feira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Linhos, Casimiras e, Tropicais •

-' 'nacionais e estrangeiros �:

I� Rua 15 de Novetnbro nO. 442 _-- 10. Andar �
. : ��

;� , Caixa Postal 407 �;
�: ' -.-,', ]3 L UM E .N AU --"_, ' ��
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RIO/28 (Meridional) _'_ A; ctrte na Camara uma lei de im-ltnelhor lQ.d;;gação em torno I
prensa; e alguns el,ementos,

do 29 de �utubro estaria em que sempre .marrifesfnr-ern tão

saber' se o X=;egime que estrutu- especial repudio ao Estado

�-amqs tem sido digno 'do feito Noyo, apresentaram sug.estõe.s
que se comemora; em. saber tão drásticas á liberdade de a

se as ,�ir�çõ�s"pa-rtidal:"ias têm j pinião, que nem o Estado No
sabido consofidar- o qu,e O 29' vo as apr�vou em teoria. É
tornou possiveI;, em descobrir' necessário admitir que o Can
se temos ou não sido ind'ignos &,r,�sso globalmente não foi in
do 29; ,se efetivamente esta- teiramente digno do 29. AItro
mos preparados' para recebe- vou, por exernp lo o hanimen

lo; enfi�7 se o estamos de fa- to dos representantes comu

to honrando" através de fatos rristas; não lutou contra o fe
e feitos, ,e nilo apenas por in- chainento do s-au partido; A

term�d�o de propaganda per- dotou uma atitude passiva e

auuaiva, Pa.rec,e que o saldo não pouco encorajante. O Cong.res�
é a �os"o, favor. so refletiu sem' duvida- a op i-

Com efeito? as, comernor-c- nião dos partidos que o com-

- põem. O, f�acasso' pa�tidárioçoes: ao 29 têm sido' difíceis,
porque não :�,.'possivd afastar revalorização do r.egime,
d<l!s mesmas, um tão sensivel tem assumido algumas vezes,

indicio de transitoriedade. O I proporções alarmantes. E a

processo elo. 29 de outuhr� r pergunta.: poderiam os pa.rti

confinuq, mas tropeçando a-
dos (portanto o. Congnesso )

qui e a,li, incompre,endido tan-
ter feito mais? Não podiam
pelos menos, ter feito muito

cionaI. temos burlado muitas f tanto procura resguarda-r-se p,residencial. através de, eléi

vez-es o que está adotado nas! que, talvez com sur-preso, ve:-l ções tão Iimpas e tão dis:Qutà:"
leis; 'continuamos obacurn- já repentina'mente que está to-

I'
das qúanto as passadas. O 2�

mente parcialistas, e, o que éJ talmente fora das fronteiras é uma data eminentemente

mais grave, conf ian.do no poli- dernocraticas. Não comemorar. politica e deve, por isso, �
cialismo. A truculencia, por e- o 29 sena uma, ,estupidez. É politicamente comemorada. f.
xernp lo, não desapcn-eoeu, nem mesmo necessario caracterizar o que <!e fato está ocorrendo;
causa especie: ainda agora, o o seu aspecto de transitorÍeda- a ponto ,de servir como um di

sr'. Joel Silveira foi estu,pida- de na evolução democraitca; v isor , pa:ra pronunciaméntot
I '

mente vitima' dela. O policia- ll.eria mesmo indispensavel que pessoais ou grupais. O primei-
li�mo politico é a sombra na-, os responsaveis confessassem í beneficio do regime, será ob

tural do corpo d,e Uma demo-! as deficiencias de hoje, pro- 1."0 resultado p;ratico do 29, em
cracia militarista coITIo a nos- metendo saná-Ias mais adicm- beneficio .do regime s�rá obw

sa. Ou seja, de urn reg�me que I te. S.aná-Ias, por exernp lo, �a ,tido nas eleiçõ,es presidenciais

{ tem medo de correr rISCOS e prOXlma etapa da sucessao de 1951.
'

�IDos quatre cantos
do mundo

(Especial pará os _Diarios As soC:iados)

sorte que as fronteiras entre

I
monstra, por si mesmo; por

o estadonovismo, e o anti-�sta- qu�.§, tão. urg.entemen�� neces

donovismo, na sua .expressão. serro revlgora:t' o esp.n-rto do

racional, são hoje tão tenues I �9, �través de sua expressã�
e tão pertuhadora-s. pratIca. Temos .falhado p r-ec i-

Este simples espetaculo de-
I
sarrrerrte

"Ecos da coroação da, Rainha
Juliana da Hol�n"a

hr-itrmieo no-

r-------------------1

I Dr · Telmo Duarte Pereir. I
t / MEDICO •
• Ex-interno da Clinícn Infantil do Hospital Servidores do

", Estado do Rio de .lanerrn

t DOENÇAS DE CRIANÇAS 't
t Consulta»: fi ás 12 11" - 2 ás 6 hs

tConsultórío: Travessa 4 ele Fevereiro q

t Residencia : Rua Piauí - 23 Fone: 1197

]t Atende chamados -

}----------_ ........_---�--
tas vezes e outras tantas mu

tilado conscientemente. t ob- mais. Ressurgiram viciados
" I I . . -

hvia tlue um regime d,emocrati-I
pe o pzopr-io regIme que a-

co nii,o vive de propa'ganda, viom destí"uido: sem fIltração
não existe pela persunção, não

e sem.prática demoerutiea,
, , "

O regml':� de excécão durara.
�e !."e!>taura at ravês de recuosj m-��to d-' ,

d
• _

" .i : '.' ".
u. e VICIara CrUal!!,' e

eXlãt�e na- prabca -,� e 1sto be� SERVtÇ�ISÊ�FISCALIZÃ-:explu;a poxque a democracia
çÃO DE ARMAS E MU-

i; lima expe�i.enciil! per-manen- NIÇOES'té. Toda exp,eriencia corÍ-e ris-
2a. REGIÃO

cOs e um re'gÍme ,democrat:ico
dewpar.2ce '. des,d� 'que teme

Cúrye-los. Qra, o post-29 tem se

caracterizado pelo hO.ITor
risco democralico; esse horror

obriga ét'OS ,�xces.ços do regi
m,;3; em beri�fi'cio das chama-

REPRESALIA BRITANICA

EM BERLIM EXECU

çÃO DE UM LIDER CO

MUNISTA NA INDONJ;�
SIA - O VALOR ESTRA

TE'GICO DA ESPANHA

CONSTRUÇÃO DE

GRANJAS NA HOLANDA

BERLiM, -1 (UP) - O
'[Reconheçam que sou um

homem inteligente"

E O I TA L

PARIS, � outubro - Aí pelo ano dei}\l38, um telegra�
ma anuncruvu que Paul Reynaud, então ministro das Fínan
ças, r.re io, hnvíu, declarodo que o prob'ema politico da Eu
l'upa, UI .undo da suj.e rj.up utaçuo ctu ,\.!Plllt\llliU, poderia 'Ler r.e

,)iZPl', os inglétl"s que as au-
c:IJÍ\"do \:(J(l1 os vas:tos tt:rr,torios bl'aSl�ell'{í3 ainda desabitados.

,

.
.lllLerpl'doll-se a jJalavl'a do Lan:o,:;'l estadista Iraneesforidades :.'oviétic:ts impu:,:<:,-:! -

1,"
. I {" lllaneira IJOllt:O lisongdl'a I�ara a Sú'u€rania do Brasil. Che:'

wun restrições á distribuição
I gou :<l' nw:,nlU a cl:zel' que Reynalld pl'et[Olldl;:l recolüni,za,r o nos;..... .

orle jo.'tnais ocidentais em sua, f(J pLS.

im'm:ds impresso» na zona so,

v;(;' ica d;" cidade não poderão

Pelo ,presente edital, intimo
a todos os Snrs. possuidores d<l

registros de armas' �e fôgo em zona, que tm-naram pratica-

atrazó, a virem revalidar seus

registras, soo pena, de multa e

:: "I

l� o . c(jmeço desta semana fui ViéliL'i -lo, em stla capa dimente nu'a a circulação dosPP'
"

'raça alais BOUl'b(m, 5, para uma entrevistá. NuÚiralmente
(l p'lme1lo assunto a tratar foi aquele eC1Ui"OCO.

"

lJúul Scynaud disse-me quE: Jl:\ ou \"1'.1 falar' lÚ[lnero8Sc�
BATAYIA,4 (úP) - A \czes dO,caEo_ ';,�,

agencia noticios..a ANTARA
" 1\ Ul1C2, passou pela minha cabet��� dizer que se poderi�,

• •
I privar (I Brasil dos seus direitos soberano,:,: sobre' territQriQa

anuncIOU que o Y·'i!terano .h�e� I qH:� Ibe pertencem hã quatrocento anos. Con('edam-úie que eá
comunista indonesia AhmmI seja um homem bastante inteligente, :rara não preçor' i3eme�:

lh,mtc 'Lolice ,. _

..
-

. ;�

"ne..:n!os.'

das medidas de segurança do apreensão de suas . respectivas
regime. A nossa aluaI demo- armas, de acôrdo com o Decre
cracia �stá ava'nçando sobre to nO 1, de 18 ,de jan�lro de
algumaS suspeitas muletas de 1948.

s;'egurança; ,existe,' e,nt;re tan- 2a Região de Arma!5 e Muni
tos elemento,s que se pocIa- ções, em Blumfmau, 22 de ou

mam intrinsÍcamente' demo- tubro de 1948.

crata·s, um evidente r·eceió .da
liberdade. Ainda agora se dis-

Amaro da Silva Pacheco
Fiscal Regional.

sempre aprendendo

....�\-

Desde o ABC' você está

Hoje não se tem muitl) tempo para

manusear livros, devorar bibliotécas.
Mas, para a leitura diária de um bom
jornal, há sempre um tempinho. Tome
uma assinatura do "Diàrlo de S. Paulo"
e encontrará permanentemente em sua.s

páginas um mundo de conhecimentos
. úteis e de jnfol'mações oportunas •

Procure ainda hoje o agente do

"Diário de S. Paulo" nesta cidade.

mento dos empre·ga·dos e ou

trUs <;onside.rações. Sabe-s"1
que. a Comissão está estudan�

curando solucionar a questão •

afim c!'� que o aumento plei- I
teada seja' o rniriimo passiveI.l

. CR� 180,00 ANUAL :mr
ASSINATURAS NA ADlVIINISTRAÇÃO DESTE

JORNAL OU COM. O AGENTE SR. ANTONIQ MARLO$ í

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i1250milhõesdel rnp
.

CUl'i050S dados .;J p,,�po,s.'to 40 ". aniversario da mais'util invenção, de ·Tbo.PJilS 84180B
e ieneia que sujeitou ar ,rudes, para' que as Iamp adas pud.es�; t;io ligados os· nomes' de Co-,.·;,�i.

. I,"
'."." ,

pro��s .

a ten.acidad� de seu sem, ,func�onar expostas ao J olidge e Langsmuír, dois gran.--
espn-rto In�euhvo, Edison cori., tempo, fez-se usa da porcela-. des sábios da General Eletr:ic;

s:,eguiu �onta� um pedaço de lIa como parte isolante da ba-I, A industria de 'lllm'pa�a� "

tmha carbonize.da; num glo- se, abandonando-se o gesso. i p
ropa.gotr-s.e' :ra.pidamente ,pe�

bo todo de vidro. Feito O vá- No a�o s,=guinte,.. trocava--se a i l� �undo 'i':1teiro. Centen��" 'J� "'

euo no globo durante um cer- porcelana pelo vidr-o, Qucrnto] fabncas foram �onfadá$, . (1-' .

to espaço' de tempo, o fr-ag.. ao filamento, sabe-se que o

.'

tingindo produções
mento de linha foi aquecido carvão ficou sendo a ult'

'. .'
'

.

,
,una rrrmerrte fantàsticas, E, pãra

pela pa,ssagem da cor-r-errte e- palavra. Experimentou-se o .de I
ii

. 1 b
,'_ •

1
.

I
.

'C I se ar zrm exemp o, a·sta."ih-··

PESQUISAS 'VEM SENDO EFETUADAS EíYl NOVA YORK
etmca. m�dlata.mente, os

ga-1ciH.vão
metalizado" produzid�1 zer-se que a unica exi�tente

zes absorv idos entraram a se nos laboratorios da G·enera] : A
. � S II '

. ',,; ,

,_

• '. .' . .
,','. na merIca ao U

"
ocaltzaila

NOVA YOE,K, (Frank Rasky, da APLAj _:_ O leite mais evaporar da Iinh«, contmuan-. Eletns em Schenectady, nos 1 "

'.

"

caro do �mupdo -r-r- ,c,mrt,a J._U, UOO ��l�res o litro �
está sendo

I
do, assim, durante oito horas.j Estados Unidos, Ti�ha o for- � em Maria. da Graça, ' .subur�,i(ji\:

. um dos rnerior-es. bernfe itor-es engurratado atualment€ numa "Ierteria de ratos" sluadu no Lbo, Ediso.n selou a' Imnpadàçpas-Lmato de um g'ramp d ;L 'Idesta cap ita.l, a FabrIca M�z:..'

d f t' d I d '1
.

d ".1 di C·
. -

1 U'
.

I 1
I

o e ca-na "
'

da civilização, com a prodigio- e, que o a as ou aque as co- anuur O Co -e.g1o :e J.VJ.C ICOS € .irurgrocs (a niversrc ur € de scmdo-s-e este fato me 01" T 1
\
I E 1901 ' I _] _. I da, da Gen.eral Eletric, já p'ro-

. _

Edi 1 "I bi L' 1" drnarí I
m a" e 'o. m ,essa ampau.a

I
'

sa sorna dos inventos que nos
g rta.çôes, rson vo tou a de- ""u um la, .c.ti'\;a eíteria extraor maria faz parte (e um progra- 21di"

,- ,

'

"duziu nada 'm o de 250'
.

legou. .

I
dicar-se com maior ,entusiasmo ma de {P€squisas para descobrir. a causa do canccr do seio, que

em . e Outubro de 1879, A, Gem" tinha- o mesmo fila- _'
.

en s ml�.

arlice U'1I1{l em, caos 25 mulheres: O leite provem do'sr;, 000' ra- lampada queimo-u durante 45 mento, mas de uma volta só'11oe,s
de .lampadas em 27 .anos

.

.,.,inda á sua sensaciona.I inven- -

'" ,...
V 'U d

T d I d d
_u., 1)1 eLO,,; e t)ranros da leiteria, São necessarios seis meses pua horas consecutivas e foi paten- V.eio, depois, a lampada de

. e funCIonamento.E o- mOl$ eu·,

en o a cança o gran es ção. Tendo notado nas expe-
d

"

d
.

1'a produzIr. apenas um htro de leite de rrito. teada em 27 de Janeiro
'

d.� "TantaloH• inventa.da na Eu- noso é que ]'ustámente na

progressos no OIDInlO a te- riencias anteriores que ,uma

'

1 'f'
.

t d "t
I

AntoIl �amuel, tecnic.o-chefe, que pesqúisa ó cancer há 1880.
- '09:.l!i!;i ropa por Von Bolton, que não ta em, que se comemora mOa''1·#"

egra· la," lnven an o o au o� va"a fina de carvão dar-Ihe-l'a: kUO

'"

atO " "d I" " I". .

U
-

,;;; nebll.e.l",- VJ.,,'La.OllbnnllU eaOllClulP YI�ügl?LJ..J"'LJ..Jõ Novos e importantes melho- satisfez, Fi�almente,,' em •..
um aniversario da lámpada in..-

miCO , o up ex , o qua- a r.eSlstencla desejada para a ,)'1 anos, so con.�{'gUt ordenhar o rato apenas uma veh durante
.

� I H Ed'
,

ramentos fora·m introduzidós 19,09 foi inventa,do -o- fr'lamen- cande
-

t
-

.

F L. •

itrup ex ,etc, 'ISDn passo'jl' íncandescencia com muito me.. sua gravidez, E em cadu ordenha obtem apenas Ulll clntimetro
' scen e" e que, a., aurlCa.

a ded'
"

.'
. j

,

.

. cubico. O

. daí po.r diante naqu,elá pro- to detugstenio, usado até ho� Ma·zda atinge aquel,;,; fa\··-u-lo�o.

,
•. " lc.a.r-s.e quase\ q,ue U;nl-- nos despesa. e maior pr_oba};Ji.

.. o �'"

,

't
-

I
O l'!'tos vivem ém .l'uulas de oito pol€i,.ada.;; lHllll ar condi- digiosa invençãq. Em 19,n�,"je, a cujo aperf.eiço'amento es- produrão..

men e aqm o que serla a· sua lidad<; de suportar o vácuo·'
""

.

'"

, I c:onado, ::;emelhantes ti estantes de livtot';. Cinco assistentes

maiol" obra: a l�mpada, incan- que ele tinha obtido, Edison "
.

1 t
'.

I
.

I
lhe;:; cKio vitaminas l'tgu [].rmen e c COllS€l'Wtm 1'.lI:lS .lUU a:s lma-

qesçente. Fara fsso, eh' e:xa- carbonizou um fragmento d.e LlU:1ÜÜS com .aparas d€ madeira esterilizada,

riü":se etn .'estuuo� flltigante�, �in.ha de,eostu_ra, ag:itando-a Uma atnHisfera ensolacfida é fornecida por l:Impatlas

E como �xemplo d�ssa perh- num cadmho hermetIcamente "hleig" que brdha-m 12 S{)l'a� por elia. Um macho é destinado a

dnas íe:me�ls,' (A princikJio tentou adota r-se (; sistema de um

[(hH:.1tO para cada femeu, porem nã:) dpu l'B6U lta c! o . Parece que,

iíO mundo elos ratos, o eterno triallglllu pl'Ol"II cl(ilUl UIll melhor

ajustamento ,mental,)

QUAlt'l'A .PAGINA A

IdosnoBr-o
";.

- .' :;,?-
-'

'., -.,. "__:,.,;�' :..�?�

'Particulermente grata pera nada, podemos citar as expe-
. fechádo' -e aquecido sob tem- linha d_é�aparecesse, deixando

a humanidade é a efemeride riencia'3 que realizou -em mal's' I d" I f I' A f·penacuea e eva 11. $SO ez com umccmente o ca,rvão. o im

que hoje se comernor-a. Há pre de seis mil variedades' -de pr�- que to_do o material vola.til .da de um exaustivo jogo d.� pa�

cisamente 69 anos que Thomas dutos fibrosos para encontr-ar

Alva Edison conseguiu a.éen-' um filamento melhor que ee

der a pr'imeire lamp.ada in- Il'<daptasse á lampada por ele

cándescenté, d�ndo, assim. r.' sonhada.
nicío de Uma ll'tan·eira'. pratica 1 Isto, contudo,' não foi n'ada
á verdadeira era da eletreci-

I
diante dos estudos que empre-

,

dade.
. ! end.::!u para descobrir uma' ba-

I.
.

Não foi uma ta�ef<!- fac i! a. tena de acumula·dores que

execqtadp per aquele a-ntigo e I fosse satisfatoria, quando rea,

humilde vendedor . de jornais Iizcu, então, cerca de cíncoen

que :pqsteripmente se tornou
ta- mil exp.eriencias.
Refeito de uma enfermidn-

Leite para
a cercura ca

I�f�'�'�'�ç'õ��"""ê�'�'�'��'i'�i�"""�"':'I"�'d'�����i';';;-·�
�llllfllllfl!III!III!111111[111111IiliIJIIIIIIIIIIIllllllilllllllllllllll!IIIII�I:IIIIIIIII,I,!!111lilllíillllllllllilíllfllllllllliilltilllllí

Surgem, frequentemente, ná ll1Ieno inegá.vel, e, se não fôr gio nosso

.

'I
.

. . - I, 'd d d ções d·e posso hemisferio� ço-
imp.rensa brasI eIra oplnlOesJ, o·eh o, amea·ça. OI." filesmO e

'

!
t t l't'

.

I· mó, por exemplo, a BoIivia,l' ,O
estudos e comenta'rios sobre a nosso s a US po 1 ICO, SOCla e _

economico_ O encarecimento Chile, o Mexico, em que, esse

curva ininterrupta!fl.':m�e as

do custo de subsistencia não

·cenciona.-l do custo de vi.tI.à em

nOSliO país. Trat�-se de feno- consti.tui, no entanto, apa.ná-

e Restaurante

ENFERMIDADE T
.J.j�ístério Guerra

31� B. C. A leiteria foi inaugurada há doi::; anr'i, sob o })drocinin
do Sel'vil.;o clt Saude Publica, O seu '1b.::>1;vo ill1eial em isniar

o Vtj'L1"; que, segunóo se acrEdita, tranSl�1,t(� () cancer do :,eiu

.la l'ata·?n;�e ú::; sua..; crias. Este objetivo fui alcançado em

.lbdl do CG1Tt;nte ano, Os cientistas (_)stfl.O ag,)t'a pl'o'�i.Il·alldo pp

l·,fi\·rs e�:;e virus. Querem pt'ovas lilrtJ::: po�'iti i'a:,: de q lle o vi-

rus no h:Ac dtl rata C:1ll.-\tl. o cancer do ::;eio,

I:i\oh�r do leite da rata o Vil'L1S c111 CUUt:I'l' do �:ei() �, um

pl'oce.·�so cjelicado, Os 5,000 ratos estão divididos em d()id ;!;ru

pa::>. No prinleil'o se encontram os ratí)$ brallro3, que invaria

velmente tem O cancer do seio. No ouh'0 esLw os ratos pre

tos, LIC yirtqalmeI1te nunca têm o cnncel' do seio.

Quando uma rata engravida, é '3eparnda de sua cria du

'_l'ünte 24 horas e ordenhada com uma bomba ,e:l!Jeci aI. São

In-eeessarios �O mintuos para ordenhar cada UIll dos 12 Beios da

rata,
'

.

O leite é então tratado para separar a proteína do· sô� I
1'0, Depois, o sôro é 'oatido a altü .vel.oei.da.de num ultracentri-

ftlg'n, para separar o vinIS, O virls � eUÜii}Ínjetndo nas crjài;
{�(J::; ratos líVl'C3 de canccY' (los seios !;Ot Ul'.litn:3 'bei',:,eÕt:s,

Se muitos' d!3sses ratos apareCt"H'l11 com o cm{cer nos

prlJximos 18 :meses, a ciencia terú uma pro\·a. lle lllJe o vil'u�

cáusa, de fato, o cancel' do seio,

.

,
Apl'Ovi;,;i.onadol:

__
--------'- _ _f.:r� ....""'i�r��' :;li

ALlVIOXARIFADO
EDITAL :JE CONCOHH.ENCIA � AVISO

De' ordem do senhor '1'en, CeI. Comandante de.ste nata-o,

IhfLo, chamo a atenção dos senhorES interc3sudo�) para o �DI
TAL DE CONCORl:tENCIA ADMINISTRATIVA que esta a

fixado neste Quartel e na Prefeitura lVlunici}ntl desta .;idade,

p�rà. o, fornecilll,ento, durante -o próximo ano de 1949, dos arti-

g'Ü'S constantes dO;3 GrUl}03:, '

IG-07- lVlatérla prIma, produtos manufaturados e Remi ma-

,nufaturados para oficina de seleiro corr€ciro;

IG-ll- Maténa prima, pr.Qdutos manufaturados e semi m1j.

nllfatllrados para oficina de carpintaria ;

lG-13- lYlaténa prima, produtos manufaturados e semi ma

nufaturados para oficina de sapateiro;
IG-] �J- Instrumentos musicais e marCiaiS, ace3:�Or:iOS, etc,

ILr-ZIJ- 'Al'tig'os cte ,�xpl'dient€, l'�critól'io, dt.::senho, etc.
lC_;-::!l Livros de dCl"lLOl'Iü � 'Im·,Jl'c-\sos;

. lG-:H- lVIate.l'ial ele limpesa e conservação
}(_�_::p_ Peças para viaturas automóveis, sobressalentes, a-

cessórios, etc.
. -10}\

oi.itros artigos de uso corrente não especificado:,; nos Gru-

pos acim.-i e ç:OÍ1stántc::; elo EDITAL afixado nas repartições já

Cit:ldtlS.
Ó t)raso �ar(J inscrição doi' concon'cntes e entradas das pro-

T!o:..;tas sel'ú a pnI'tir da presente data até 15 do corrente.

A<ubcrtura das mesmas, pela COMl�SÃO DE CON:COR

RENCTA iúá feita im[lreterivcJmente as 14 horas do dia 20

d� cOl:i'ente mês, devendo estar 'presente todos os licitantes ou

se fazerelll rC!H'CSCnar por pessoa devidamente credenciada.

'. QlI�li:-;qucr outro;:; escla·recimentos sel'i'\o nront[lmente f'lr- \
ne'cidos aos interessados dirétamente no ALMOXARIFADO des-

. I .

ta UNIDADE, todos os dias utcis da;; 8 as 12 € das 14 as 17 I
�m�

,

Quartel em Blumenau, 1,0 ele Novembro de 1948 ...........--;-.

LUCIO RICARDO VERANE, 1.0 Ten.
1. Ex, Almoxarife,

Bar------------�--�--------------�--

C�averna A li-Babá
lUi:FEICôES AVULSAS

CHURRASCOS ]JL4.RIAMENl'E

Imli.alaHo nos baixo:,; do EDIFICIO DA, FABRICA

GAITAS em ItoUpa\T[l �êca

IIIGIENE .t1BSOLiJTA

PREÇOS NíO'DICOS
PURAl\1E.NTEAMBIENTE F·\J\HUAlt

'."�����;,�;����,!������;,!;��r,�!�����,��!;�����;!��.�� .��:t��.����������� ..����� !.,.���,��(,�.;�:".;.��",.�.:"����.�� {

Radio-Serviçu sãé JUão111
(

r

PIN,TOR
NA CIDADE OU INTERIOR

da

Comlmnhia Qnimica
RllODIA BRASILEIRA

Rua 15 di' Nov, lBGO - Cx, Postal 420 .,..- BLUNIENAU

PRODUTOS VETERINARlOS E PAnA A LAVOfTllA

d ....

l-{ecessitas faser pintu ra em sua casa ou estabde-

RAUL MULLER cimesto, procure JOSÉ KELNER, que __

ateml-erá seu pe-

'Cvl�SERrO�, MONfA �E�S E VENDA.;., DE dido aqui na cidade ou no interior, ao preço modico e ,

RADJOS E AMPLlFICADO�ES serv;';o garantido. ENDEREÇO:
- ,JOSE' KELNER,

i�LUGA-SE AMPLIFICA DORES PARA F f.STAS E

BAILES _ Rlla 15 de Nov.• 991 _ lo� Ànd"l!." , I Bairro·da VELHA - Blumenau, ponto final d� onibus.
-

,
. II f

,,0.1""I.'''! 1.n ......"'n'I'"I•. l ..n•. ,.,.,.1 !.,.,.I'.(1.f).".,
• ....,."".rf,.r).í,.!'.(�.".· .,.{le' .•r.. ).'l.'·.�.n_.n..-:-'.' , ...........,.CJ.n.'l".,.,".".".,....... f r.....aea_..--9K.... •

. rr- ---biiU!!lIifJlJ-

, .;.,_,•.
_ j��" >. J. _.�,.. ,_:t J. :.!",� ••:,.:.. :,.,.�v. _. J.'_'. ,'.:':1:;.::.' ., �•.). ;.� •• ' .�.l•• ' ,. ltl • '. I •.• ,'" ',.�.: ri

duas nações asiaticas e em ��
ma europeia - a China, a In
do-China .:õ' a Bulg�tria. Ba·seá

Irio-nos para a divulgacão des-
t

-
�

sas estatísticas,em trabalho re

cente do Depa,rta·mento luter-.___
;�a�i(Híal do TrabalhÔ. Admitin -,;;
do-se o anO de 1937 corno imo-

,"o,

bas.e, o custo de vida na Bul

garia ascendc:u desta forma·:

19�8, 103; 1939; 106; 1940

118; 1941, 143; 1942, 1�9;
1943, 240; 1944, 359� 1945j
340; 1946; 607; 359; t194S;

DE

j#d! fi·

,e realizou' desta manei��!
1938, 114; 1939, 120;
140; 1941, 161; 1942,
1944; 279; 1'945; 465; 1946,
1.825; 1947 ( dezeJ:lbro) . _ .•

3_264.

a,tingiu· a alturas
"

Ínconcebi.

veis, na histol'ia dessa nação
do Pacifico, (em Chunkirig):

1938, 115; 1939, 189; ·1�40;·
542; 1941, 1.814; 1942.4.078,
1843, 11.339; 1944, 38.. 554;
J945, 141.821; 1946,255.041;
194'7,1.565.385; 1948 (abril),
12,816.000_', . I

No tocante n China, "excu- 'I
sez du peu., ..

"
• " ,

!,
'

Trata-se analisando-se, p,-er.

,functo.ria.mente' efuborn, tl'ê3

paises supra indicados, de ver

dadeir� 'marcha pai-a o, abiB�
mo�

.

A enfermidade

Mi6lstério· da Guerr�

-.
'

.

Agro-Pecuária

VACINAS contra: Aborto infccioso das ,Egua:,; Bouba

Aviária - Brucello'Se Bovina _j Cal'búneuJ[J 1.Iel11<1-

tico ,- CUl'búnculo Sintomúticl) � Cólera Aviária

_ Cristal Violeta RHODIA - Curso Brnnen

Curso Negro - 'CYl1omOSe dos. Cães (Staupe)
Diarreia dos Bezct'l'oS _. EspiroqL�('to!'e A viÚI'la

-- Febre.Afto�a . _ Gal'l'otilho Eq,uhw. - Pltsle!l

l'CllO�IC8 Boviiw c Aviúria - Plll'lltlno Enterite cIp,.;

Beze.1TCls - Pneurno 1J;nterite do;;

IJCitõe:1
- 1'0-

lÜlrtrite do::; Potros - lt:üvú ·Bovinll e p:ll':l o;;

CflCS - Yal;r('n E 10/1 etc, ·;;te,
- . I "

contra: lVIOl'dÚlns da� CnJn�:ls -- bJ'nflmoC\� "ifH

Cfles (�taupe) --- Gnrrntillw EC[uinb - Peste SI_li

na (I-Iogh Colem) - Pm'umo En�eríte dos Lei

tões - Pneumn ·Entel'ite cios Bezàrr);-l T6tawl

etc. etc,
'

\"
, i

ESPECIALIDADES: Estreptomicina _- Vetícilf(na (Penicilin[L
Veterinária) - Sulfalinnmidas -,·i Vitaminas -

Omnadína ve�, - TOIlOfosfan Ve�. - Aricyl -

Lcntin H mais. poderoso Especx[lt�O par:l qiWltll.t1r forma dr: t..:úlic.J!'Í_I-

Pare5;I' do P.'\l1 50. Timp:tnitis. Ohstip�H!:W. ,Rt..tell(:tt) ,ta l'riti:l de. -

Niio é tOÚêO. não "tac:!. o ('ura�'lo '._- Kóro�":"_ Viglleirina
contra as \'{'rrugas do (;�<l" -- Gluconato \ do Caleio -

VlÕrmifugas _ ...)!eo Canfora composto ---,- Ol�w de Cas;;ão .. Preparado contra o G(Íg'() Aviúria ,�- Específico c(l11tra ,:1

Piroplasmosc (H�I"'Jr,lohinllria'- 1Iluthar1101l <lrr R,n"q,l" --:
0Iu'1;11I''''' ,:.>r IluII.ld ,_ Especifico contra, a Eiüerepatite do�{ P.el'Ús 'l1"\'()S -

EspeeificQ contra a Ma�nite Bovina - ESl1ccipCO contra :l HdcncflO da Placenta - ESPBCifico contra () Febre Vitela

(Tetano pios p!lrt,,) _ Especifieo para provoca r () c,Ío ,_ ESJlcci fí co p:lI:a a Melhora dos Rcpr·üdu'Loees. ,-
<I "",,,,,,n,"i,,, - Cal'i'll

paticida RHODIATOX _ Inseticida RHODIATOX' ,-_ Cl'C'n lin�t Pcar,,;;ol1 _ Iknzocl't'o] - Arvocol " ""11.,,,' lul:1 l·�O F""í\""üi"

- Antiraticidn ANTUSIL - etc. etc.

INSTRUMENTOS VE'f-ERINAIUOS: Seripg-ufl - -:\:r.ulh;t� Eistouris - Piw;as ..,- Sónda:s - i_::eSOl,ll'as � 'fl'ocatercs

_ Thcrmómetros - Renetml -- EryulSCl1lacl{jr<.'.� - nllrdizz.�tS Ita1iapas - .Argolas 11al"il 'fom:'os
-- Al1urdhos

pari\ marcar Gado - Aneis para F1rntos - Fuci nlmclorei-\ lJara PDre(}:� - Chumbe::l'dores l'J:ll'íl Porcas -

FCll'migas etc. etc, \'
'

�

EXAMTNAÇõES .sobre a BruCBllose (.4 borro II (lf'C'iOiW ) e:.L Tubel'culo:-,.c Bovina, Ele. ELe. ,;i-

7.;;';,:.2',\ E n. I N A R f A 8 G R A TUI T A M E N T E

_�'--'.�!!!!!!!!������!I!!������..�..�.�_I!I ._ilIi_---
'

...1IliIIiI1I!iII dIa' J .iili_'LS:m::lI!!8� .'•.�

31- B. l:.
SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA - AVISO

DE ORDEM DO SR. TEN, CEL, COMANDANTE DO DA

TALHAO CHAMO A ATENõAO DOS SENHORES INTERES

SADOS PAl-l.A () EDFl'AL QUE �E ACHA AFiXADO NE�T1':

QUARTEL E NA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A '

CUNCORRENCIA ADMINISTRATIVA PARA FORNECI

lVIENTO DUH.ANTE O PRf'JXIlVIO ANO DE 1949, DOS SI<J-

GUINT'ES GRUPOS DE ARTIGOS: .

GRUPO IG-22- GENEROS, DOCES TI! CONSERVAS A·

..LIlVIENTICIAS
eutupo IG-2iJ- CARNES (CARNE VERDE)
G-HUPO IG-24- PÃO DE TRIGO (ou apenas a c.onlCCçttO)
GRUPO lG-26- PESCADO NACIONAL

GRUPO IG- 27- FRUTAS, VE,RDURAS E TEMPEROS

GRUPO IG�28- FORRAGENS (cana forragenm; etc)
CHUPO IG-:n- MATERIAL DE LllVIPESA

I(}:-34- COMBUSTIVEIS (Lenha en{ toras)
A CA.HNE VERDE E PÃO SERÃO FORNECIDOS, PELUS

VENCEDO_ftES DA CONCORRENCIA, DIÁRIAlVIENTE, ME

DIA!-fTE PEDIDO POR ESCUITO FEITO COM A NECESSA
RIA A,NTECEDENCIA POR" ESTA ÚNIDADE; POR CaNa

TA no ESTABEL.ECIMENTO DE SUBSISTENCIA DA RE-

illÃQ;
,

OS DEMAIS ARTIGOS. IGUALMENTE MED1ANTE PE
D1DOS POR ESCRI'rO QUE SERAO FEITOS Á :tVIEDIDA

DAS NECESSIDADES,
.

Os SENHORES INTERESSADOS ENCONTRARAO NES

TE QUARTEL, NO SERVIÇO DE. APROVISIONAlVJEN:TO,
O ED�TAL NA íNTEGRA PODENDO AINDA ESTE SER

VICO FOR.NECER QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE
LHE: FOREM SOLICITADOS, NOS DIAS UTEIS DAS 8 as

J2 E DAS 14 as 17 horas,

O PRASO PARA INSCRJÇ.�O ENCERRAR-SE-A NO DIA

15 do CORRENTE.
AS.,PROPOSTAS SERÃO ABERTAS PELA COMISSÃO

DE CONCORRENCIA IMPRETERIVELMENTr� AS 14 HO

RAS DO DIA15, DEVENDO ESTAR PRESENTE� TODOS OS

SENHORES LCITANTES OU SE FAZER REPRESENTAR

POR PESSOA DEVIDAMENTE CREDENCIADA.

Qual'tcl 110 GARCIA,. 1 (I. de NOVEMBRO de 1!H8.

LUCIO RICARDO VERANE, 1.0 Ten.

SôROS

l!aIIRHOD IAQtn;rrtlltl·iil11ic,a.!iiHPl1ti;jJi1_?I
C�l.\W.\\1Ii \ QHI\UC-\ fW0DL\' BíU\SILElR_,t
,.,I,Lt'.HI'IJ.-\.\kill'-' ",�-çtHHUUkIÜ "nua liulfWII.\Il'Hd 11'") ""-I1,tct C"H4PI)�tdll32"i.�.\UP�tJL(1

nia cronica.
I

I CONSUMO ''M'lJN_?IAL
.

.

ALGODAO

o Intei:'nal:ional
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Sexta-fetra, 5

queITI ' nã.o
.

a prêço'� 'de

E X R O S I ç Ã O"
"-'RUA 15 DE NOVEMBRO, ,1464 -;. BUMEN�U

SANTA cATARINA

Doênças Ano _

CONSPLTAS': rlas 8 ás 12 horas _- HOSPlTA L S·"C Lt:f-::\S
FOJ'.:ES: 4G96 Mi07.

Das 14 ás 18 hs.: Ay . .João Pessôa, '10. 2°. nnd. - Fmi': H)X�l
-r--r-r-r-: ...,....�--

'RESIDtNCIA: TIlia Buenos A ires, 20ií - FOXE: !i11
,�- Gl.UUX.,J:>BA- �"::-:�: PARANA' ,

.

'telDPoral ean Araxá �tc'l..edF·.o.�
:JfúJW'l,}4 f"'M- :Jndl.ubu.M

/",
II,

,')Il0i07M�'
,

,

�,� j� f'J'I4� \.

PE�AS t,I', SlOC'"

(CONCLU8AO DA r.a PA'G) vaI foi um dos. mai� fort.�s

local. destruindo enmpletamen que já atingiu esta cidade.
,

te dois aviões e parcia.lmente Ri I NV I N D I C A ç õ E S
.um t-arce iro, A estação da

I (CONCLTJSÁO DA La PA'G)

Panair ficou destelhada. Va� Iários, reforma da legislação
rias casas foram destr-uídas e sindical, maiQr, rigor .na 'fis�a

de�ubados p�s�es e árvores.

llização das leis
-

tr:aba�hista5.N'ao houve vif imas ; sendo .os hem como morahzaçao dos

I pi:'ejnho� vultosos, O venda • sindicatos de trabalho.

É fa�i1 ,fa.�er 'hôa diges..
"

tão, quando !U� usa o Bit,.
ter Aguia puro.

.'. _. J
.

..
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I

'MANT�M UM GRANDE SORTIMENTO DE SEDA S,
CAMISAS,' CHAPEOS, CAPA 5,

Sortimento Compléto dos Artigos
da Fábri"ca Rena:ux SIA.

---'

'�icJàd,�� deverâ receber hoje o

j>êdido for�al de renuncia co-

l�,ivii" de Meu gabinete. O Mi4

: .,.

Fu,riosa na proylncla
avan'Qo
de

. ,Suyen � lteD�uDcia: .� ,do'

O' E:5 TOS U' S P E .. I 'i-o
Tentou -suicidar-se um dos empregados na asa do sr. Vírgilio de
Melo franco - .. E n c o n t rad a nova bala .. ou local da t r a O é d i a

Viagens'

Blumenau ·

., RIO, 4 (Merid.) - O co_ i Virgilio de M,elo Franco. de- dirigiu-se para a ca·sa

peiro Antonio Ferreiea Assis tido pela policia para aver"'- �ua'Maria Angelica, no
Filho, empregado da família I guações; sendo solto 'onte�

�----�IDIA'RIO

MATUTINO_

A�A!!, li
-A.
\iJ preço do

,..,

pno
OS' PADEIROS NÃO QUEREM SE SUGEITAR Á
,;..

.

TABBELA

Gra.ndé· numero de' pes _
.

sêas se curaram do esto

mago, usando Biter Aguia

- A Co' - Que os padeiros fizeram veIa

,miSsão Cerrtra] de Preços de; das ameaças á Comissão' e a

�v�rá baixar estes dias nova firmat1lm que não cumpririam.
ta.bela para o pão. Informa-se a. nova tab-elo,

A moda está pegondo'
:Jle.talque, talDbelD, na
mica de & o ln Jesus

form.um : que, possivelmente, o

Chile r�corih,ecerá o novo go
verno db ,Perú, que subiu' ao

poder e� �irtude da revolu -

ção vitoriosa na' semana' pas:'
sachl1. E�se reconhecimento es

í

El\1 LIlVI0USINES

/ . Aqu�c�dores de Agua

·"CIJ.LJLIJS···.-4'" Blétrl�O·S.

".' Domicilio á

Parte 6 horas.

iI:lLUMENAU
Rua, 15 déNov. 366

. fONE: 1455
Rua 15 de Nov. 622

FONE: 634

em eonexãe
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