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VaSla CaDlpanha Contra·
Islabele.cimenlode'«zonas demõnstraUvas�) nas quais será corobalido omal-Trezentos milhões de enfermos

Malaria· N U:

. centou ----; foi debatido o gr1n'e llro-·.j gando-se a conclusão. de -que sua

I Informou-nos o ·pfüfessor Josué o mundo. anualmente, 3UO milhões I milhões são fa(ais. blema - prosseguiu - foi aprova
blema da malaria no mundo, éhe- causa prillfordial é a uesnutrição", de Castro que se registram em todo I de casos de malaria, dos quais 3 � -Para fazer face a esse pro- do pela conferencia um projeto Pi!�

ra estabelecimento, em todo o mun-
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do de "zonas demonstrativas" nas

quais Se procurará extirpai' o lJ3�
ludismo através do . aumento da

produção de generos alhuenticios
e da capacidade 4e resístencia or

ganira das populações.
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FREI CRISO.STO.MO \.. .1 p. E. QUI M. ' 7 (D. P.). - cional, Tcheng Rai Min, con- NANKIM, 7 (U?) - Os nistas sustentam violenta 0- centro da cidade. Nenhum 3- imensamente com essa dími-.... \ Segundo despachos da im-
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duzíndo cartas de Chiang- comunistas penetraram no f'ensiva, procedente do sudoes- vião. naciona1ist� sobrevoa �'i-I nuícão das safras. ,CONTINúA DESAPARECIDO. prensa, os defensores de 'I'íén- Ka-i-Shék, destinad(l.� aos co- quarteirão meridional de Ti- te, em direção ao centro da ci- antsín. A colónia estrangeira _
__.... * * ')< \
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tsín estão entrincheirados nos mandantes locais, O vice-Mi- entsin. Registraram-sé' com- dade, que está sendo castiga- não teria sofrido qualquer

I----A--·
-

..� -

-tRIO, 7 (lVteridional) - ib-I suburbíos que cercam 'a cida- nístro conferenciou demora- bates extremamente violentos I do por violentos incendios no prejuízo. Ainda func�on�rr: 031 'PlD·/lIOfi ·nes· aram �ncerradas.:aS.dnige:aciaislae, enquantoprosseguemvio- damen�e com o general FUliJm to�o dt� Universidade .delQuarteirão da U�iver�idad�. serviços de agua e. eH�trlclda-1 .LiU 1.1 Unas,matas d{l TIJuca" onde ,::;u:� lentos, os cor•.bat�s� Os d�f�n.. �so YI, coman:Iante, naclOna-1 �a�ksl. dent.ro .dos proprros I Entr�tanto,. a artIl,harJ.a co -, de no quarteirão das antigas
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Kenneth Royál, secretario da <,lu!1>..;;:ct,l' d'l .•�l·éj(j;d,i}él, l_'�,;li

�

1 Guerra, anunciou que espera- '�on1'J {. c;:.�nh)·::" ,'" l:l'odu-J .... •
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"In·te.rfe·'r· e:.'·· n··c··la ·d·.0·'·.·, sr·. p. - d � K; -,. . "" v/ASHINGTOK. 7 (UP)-- assistencia militar dos Esta -
mia de duzentos milhões de atingiria presentemente. se-
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. ra O· el y no (aSa· o sr: Ken�leth Royal afirmou d.os UniÇlos á .EUl'Opa OCide�l-l.
ciolares llas despesas de ocu-! gundO" 81.e: 76 p::;i' c€nto doJ '

aos JornalIstas que a luta na tal se fortalecera e que haVIa pação e abastecimento dos uivel de 1936. DeE'te modo ,askI0� 7 (Merid.) - Na n,oi,,! R,IO� 7 (Merid.) - Para _._-_" �._. feito as recol.,lellilaco-es QUi!, tel'l'iturios onde Se encuntram desÍ)€,':'u,':. com a ocu}Jução" e
t d
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t d I Grecia apr€.�enta grandes di-
t t'
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'1 �. .

t ,1 "1-,e. e· .011 em 'um grupo e JO"'· tratar dos acontecimentos 0- .

J·u1_ga1_'a _il_'_dl_·"H_.el_l_s.a, \'8.:_1 aos ;e1'-11 TODas 1101' €-amcncanas: 1-1" li 1as"eClll1en.o (l_a popu_açao.
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vil>l)s cOlllpetentes da arlmÍ
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_emaU_la, apao, ·orea, __ us- crI."! a,sma po· el'!am SGl' re

11m bund,,, em frente a ;:;ede da tlO�JaI dos Estudantes efntre a ," y tema de gu·érriiha:3 adotado .s
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t
- tria e TrieMe, despezas essas dnzidas de 550 a i)�'i' milhõesUnião Nacional dos gstudan- I'oÍieia e os estudantes esti- II

* * * pelos rebeldes, que atacam de llIS Taçao 1101' -:-amtn�al1a. que ::oe elevc1ram, em 1948, a de doIares ..tes· d d·o ns' a' 'd t· , 'R-;-' 7 ("Ir ·d) D 'urp.$esa e em setores l·nespe- O sr. Roya
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l na_o prec.olso.u, eu- J.. •. aTI", 1.18, eJoh· lnacl en _es v�ram na Che�atura de Poli- .LV, luer!. - evera � d
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,tretanto, em que conSIstIam es� i �__ ��
Çúm a .L. o lCla, c ama a para 'CIa, os srs. AfIlio Vivacqua e! partir ·em breve para Belem I a os.
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tiIlllanter a órdem. Fechanao a I Prado Kel1v este presidente I do Pará o si�nador Magalhães * * *.
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\ sas. rec?:�� atçoes, ten; �t a � t t R' : �"."
porta da séde, os estudantes, da U:ÓN.Av·�;, KeÍlj.r hayia so-: Barat�, .J, .,qual

deverá ,p��cor- w.ASHIN�TON, 7
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(UP) - ha��am_SI__0_.or eme��_l� u�1 'mpor aD e ·e u ·n I a·· . oconstru�ram barricadas em licitado' sua mterferenClll- no reI' o mteIlOr do Estado J3.. ,em O sr. Renn�th_Royal revelou I ESTE E' O .'iF.a JORNAL I
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seu interior, para enfrentar a sentido de apurar a situação: propagal1d� da· Sua candl�a-! que, emb?ra nao �band()n��,(. I"Policia. Verificou-se uma in -

dos estudantes detidos. Na tura, em vlrtude dos OpOSl -loS
quarteis ge�eraIs, os afIeI 1 '"
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r Copenhague, 7 (UPl _ "Os Es.tervenção éondIíatoria do Se-

Cli'.efatura .. ouvi.Ü _

o sr. Prado eionistas já te�ell1 apresenta- ai.\ norte-am�rl�anos . q;t�_ se I
•
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do tréinamento das t1"lpnS go- E ª I meiro l\1inístj.o Dina.marques emA POh�IU, apos �lgum esfor- tudos· aSSIm que prestassem hV1dadc. O senador paraense vernatnentais,
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= §l Karlstad, onde realizílu ôntem uma\.1, .abrIU a, porta �a u� N, E.) esêlard:imentos julgados ne- retrressou ha pouco tempo de " * "
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guerra na �uropa nao e lmI-, na ocasi.ão falar o sr. Plinio **."". . :rencla t�� la SI{ o tiL!

l.
• a pro-

.....����... que se norma lzasse a SI ua - maclli". nente" __:_ dIsse o sr. Kennethj S 1. d RIO, 7 (i\1endl.onal) _ O
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a g� o.

\ �r. Benedito Valadares e Ga- rão efetuada!; outras reuniões, .�Orn

I
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FOI conYoc�da para a

tPl't briel PassDs avionaram para a presença nos i"('Timenf:mle" dllS.�-
-_ -
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d· d eX·lto .I{lma.� terçu-feIt"a_ _lmPd�r �n e

B.elo Horizonte, onde estavam I Comissões de. AS;;llnt(J!� cxlrangci'

Novo jmpasse l!JlÇ!�"-ç�roa o.s
,

e �1��!nJl, '1�!�;:�i�L�i' :��cli���:�1.�s�os por seus
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O c�:�::aOa �::�:� O 3c\�f�'es��::.:�r�:jui -;;;,. �;�� \--1N-S-'-I-T'-U'-I-O·--R--O-E-N·-T·-G·-E�N'-.". RIO, 7 (Merid.) - Voltará, ., ';',* *
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I CamilJe Gutt. diretor geral do ximo dia 12, �m importante ! '.. -.

..
�

.' t.a reimir-se,no Ministério do
.

WASHINGTON, 7 (DP) --I Fundo Monetário Internado- mlseao politica, o senador ,
Trabalho os 'membros. da Co- Os,esforcos do governo brasil-I na!. ·Gutt visitou recenternen- Salgado Filho, que em segui':' t I N S T A. L A D O tmissão

.. Int.er-ministerial que Ieiro pa;a impedir. a ..
inflação Ii te os p.aiseslatina-am,ericanos, da seguirá para São Borja,a- t -- NO -.-'- tque está estudando o caso do "têm sido bem sucedidos", durante seis semanas, tendo fim de conferenciar com D

aumento d.e tar.ifas e salarÍ'os declarou aos jornalistas o sr, regressado a 26 de dezembro. sr. Getulio. Vargas. t.Hospl·ta 1 CruzeI·ro· tdos trabalhadores da Light. -

• 6O assunto continua num im-
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'd) - O sr. t' DIRIGIDO PELOS DRS. ARYINO GAERTNER E
'

:o�s::' ê��;�!���d�-:e�;:��:� ·e·.g11n· ai
.

ln, �erenc.Ia ����tJi :�b��:����11�e��� ;�: I CLOVIS VON HARTENTHAL
.. i.eanadense,· Uésejam os direl(;o- lIA

e.
�

t R a d i o t e r a p i a '
res da Ligth percentagem de .

.

'. .

. •qum{!Uto de tarifas maior que Int r Am'er'l:lc·ana ntl. II ent'o I Ü UNICO SERVI�fo��������t��PIA !O INTE- .,bi::�ê�1���, �e:-;��:i��i���;s. •.e III.
.

... .

.. ulUlO nlO luram I TRATAMENTO eficaz do CANCER i5enl como de ren- tpensa e marc.adá para outro ' .

* * * t inatismo cTônico, sinusite, doença de Basedow, angiha do 4dia,,·
.

.

CON.CLUIDOS 0.3 PONTOS DE .VISTA DO BRASIL 50- CURiTIBA', 7 (�erid.)· - t' peito, iPertllrbílçõ� da menopausa, tumores do ·iltero ..

'tRE VARIOS ASSUNTOS inflamações dos ovarias, eczema crônica. etc.
•

.. B· �__. Em c:o�tin�lação ao plano!, _

RIO 7 (Merid.) � Segun- balho quase concluido. Faltam de eletnfIeaçao no Estado se- i � Radio diagoos ti€:o I'

, E� me orgulho de ser soda
do ap'llrou a reportagem, a terminar duas ou três teses, rá in.augurado brevemente .0 i t R IOfdo "Aero-Clúbe de Bhimenau'? .

d 1 f I ,. X '

pórque. sei que. estou contri - Comissão designada pelo Ita).; éntre as quais a que se re1a- s�rv.;ço e �� .� "or��) �a,,�;� , t .l'5.
n . 'T'AT ,,� ,� �

maratí para estudar a segun- dona com. o problema do iia4e. de AD: (aL n,..
,

111 u rt· ,c I � ,/U�"� ,).T0·F:·, ;)
_

.'\_ j'_; )o_TO:--] �_,_ f -'. • ,_ '." ,1 J,.r:_ E \.hllindo para ... a. formação d.B -

• - d I t I sItuada no I' ANALISES cr �"'JT " fda Confer,encia ln.ter-Ame1rica- tran>::porte. Essa COIDlssao e- e zona agrlCo.a - - _·�h.', l�Jn -

._, )�'pilotos necessarios ao pro'-
na, a realizar-se em Buenos ,·€!'8 l'eU!!!r-se na_ pI'oxima ::'e-, nOl'!e do f�l'al1a. ,Apucarana II' '&'I i

..

t
". igresso e a segurança da mi- Aires e fbmr o ponto de vista ma.:::!, para contmuar os tra-I ter:; resolVIdo aS.Slm. por & � S I O e r ,3 p I �

;nha Pátria!.· do Bt'asil em relação a diver-' bulhos intérrompidos no pe - mUltos anos, esse· Importante , RrO DO SUL � SANTA CATARINA t
sos problemas, já tem seu tra.. tio::h de Natal e Ano B,?ill. I problema. . � > � "":""' .;..... '
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na Amazonia, outru na Baixada
Fluminense. Será desenvolvida u-
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'��:A��: �1��i�lga��nt!Dd���O��Aia��!cJa�:a� Mais de t6nOiDDO aparelhos de t e 18 v i são
Redaçao·e �Adminlstraçã( �

.' .
RIO, -- .t<'omoss�guramente mfor- denatoria para o Tribunal'de Jus- ESSA .. A PRODJIIÇÁO. NORTE.AMERICANA EM 1949, !m NAO FALTAREI\'[ LAMPADAS DE RAIOS CATO'DICOS ._'��

.

. Ó, Oficinas'
i ! rnados de que o JUÍz da 10.a vara tiça, por se tratar .de uma pena in�- NOVA YORK - .srn - A televi- I sensação de novidade quando a 1(' A televisão em cores. conforme colorida custariam tres, vezes ma-

'-ua. .São 'p:,tuio llC. ,.269 .]
Criminal, sr, Mata Machado, já �a- fiançaveL são surgiu para ocujjar uma posl- levisão é introduzida numa comu - declara o dr. Baeker ,

.

tem ainda! is do que Os de branco e preto.tor-

Telefóne: ,1092 vro� s�ntença, condenando o sr. ção dominante na industr-ia eletr-o- nídade, mas, em seguida, vem um .im longo caminho a trilhar. Os nando assim muito mais lento. o

v, '< "",'. ....
.

. Benjamim Vargas, no processo a'

D.escob. erte 'de . um
nica -;:;:- disse ° chefe de uma das período de raejustamento e a tele- aparelhos receptores de televisão: dese�volvirnento da tQl�visão.

'

ElfPEDIENTE -

que. este' responde naquele . Juizo, maiores f.anricas til' aparelhos ele-- visão encontra o seu lugar". - -�,-",�o_""�'o=a M'i���.O.o""c."'�'''''O�F"�O�C.C�f�,Anal\1�����:� :O�� E�;��:�:�:'��a�;,:;d�; nevo analgesico E��i;,::,;;;:'·�:S::���:��:1: I ���::;;:�: ;:E�::�:: ;:�: �:�-':'.'�::.i�.V=�-I;,·(j.a- ·8...
,.0

'-50-,-""ooc...c.-.I;a,.,·I""·-·c"
-

.' .lli�...•Seme�;trê; >. > ' Cr$"' õD,.rüO Um dos casinos que funcionava:r:Í em Rochestcr FalI. .

' 'da televisão, mas esta será sempre .�

.

T·l'ini��tr�; .�.� Or$ 30.00 nesta Capital. Segundo a mesma in- LONDRES, ___: Dois químicos do O Dr: W. R. G. Backer, vice-pre- .

condicionada ao falo de exigir do.

N".. ':A'vJilso � ..• Cr$ 0,50 formação, o irmão .do ex-ditador Iaboratai-ío de pesquisas de produ- sidente.da General ,;Eletric� en�ar�, espectadores completa aL·n�ão'·.· i�---------------�����

; ,lJ,epiesehtantes: teria sido condenado a quatro rne-' tos químicos e Iarrnaceuticos "Gl:1- regado do Parque Eletroníco da t::: = ::= :: = : o:;;;:::: = : = =:0 =: ,=:=

.. ,
.. . '. ses de detençãoç.cu 19.000 mil cru- xos" descobriram um novo analge companhia em 'S:vrac-qse, no Esta-

.

No ��O! S.efvi�os de .Im-'
zeiros de muffarNos corredores do síco seis vezes maj� efich'nte do do de Nova York, declarou que 'a- ·DR. CARVALHO

pre�.�a
'.Pida., - P�aça Ge": <,'orúm Criminal; entretanto, corria que a inorfina. I televisão, ;passada'� fase inlcial.es-

tulió:�o;Yargas ' .:_. Edificio: na tarde de hoje outra versão; 60-- O .novo pro�.uto, denominad? hep- tá entrando em altaesçala nos merJ:
.�' -. Odeon':S ·····802, .

\ mente quanto a pena, afirmando-se talgma, que ja se encontra a verr-: cados. Continuando, revelou que oS

' ..�' "v. .: __

•... ., Iue esta seria de 4 meses de re- da, é' indicado em vários casos, in- .engenheiros estão agora empen:Hl:�
Bm .SiíQ:;P,aulQ: Serviços de alusão. 'Nes�e caso. o sr. Benjamim clusive nos reumatismos, na sínusí- dos em realizar o tamanhn. rtas

Imprensá! �tda� ,- Rua 7, I Vargas teria que se recolhe; á.pri- te, na� ulceras, em, compliCações!. a�te�a,c,. de televisão. "Queremos,
, de Abril, 241 são, para recorrer da sentença con-

dentar-las e no cancer , coloca-las dentro dos aparelhos e-

�
==:p; 'f8'. .�==:: � ;; :. :" �, ...n xatamente como faz�mos cornus AI. RIO B:!ANCO, 3, so-

J I�fprm�arf'-o-e,s 1&, I,te',·,s Illi I.,de,,�d���relhos d_e' televisão - ao. h�::: lado do Cine Busch)
iN ri .V_. , .Ó y . u,.A." crescentou - estão sendo· agora!
�.mmtl.m�lmlf" . .'. .'

:>' •. _ "lII11I11I1IUmÚI: OS essmentes produzidos á razão de mais de 1!'::;::��::::::::;�::z�E�::::::=:��
.

:,' .
FARMACIAS ,DE I LANTs:iO I 80.000 por �ês. Mais de 1.600.000

,D�>: 3; 1 a' 6�·1.;49 :

'" , . , ..• , . . SUAFÀRMA I !de IIA Nação"·· aparelhos deverão ser vendidos em

. De 7- 1 a
.

9- 1-49 FARMACIA GUIMARAES ;! 1949, se nço houver limitação da

,.De",l0-1 ,a ,16- 1-49 , •..... FARMACIA CATARINENSE, Pedimos a •. f.ineza de co- produção de l'abmlas de raios ('a-

De 17. 1 a 23- 148 FAfu'\fACIA ELLINGER municar á administraçãoDEi'24:": 1- a 30- J-4:9
'

•••• - ,..... FARMACIA GLO'RIA .

:- '.' ".' IMPOSTuS' A PAGAR:.. deste jornal' qualquer ir-

Industrias.-e Profissões - 20. Semestre._ Prefeitura MuniCipal r.egularidade em SUa en-

,A PARTIR DE 10. DE OUTUBRO COM 20% DE MULTA trega, afim de que possa-. _,

'o 'u T U B R O
:. lmPQst{,J;Pl:edial 'Urbano - Prefeitura Municipal _ mos sà.ná�Ia com brevida�
.. 'N·O V:E 'ME R'O: de.

" Entregá de RelaÇões de Empregados M�no\es - (Término do

i'lrazo':'31-1248) ,� 20. Posto de Fisc. da 16a. Del. Reg. do Miníst. dn
'fral;Jalho 'em' BIú,menau..

-

Tratamento de' Neuroses

(Ps�co.eràpia)

T a I man.n
DOENÇAS DO CORAÇÃO
(Electrocardiografia)

Por decreto_ do dia 15 de dez:�- \bro p, passauo, fOI nomeado Co.r

tador da Prefeitura Municipal I)

talentosa jovem Heinz TallmamJ.

recem-formado pela Escola T<'!, nica

"

motivo, formu1amos .votos de .Ie-

'de Comercie Sto. Antonio. E' ,�!.e

o primeiro da turma de coutarl .. -

randos de 1948, li exercer su.i 1,0'

bre profissão.
Cllll1primentando-o pelo grato

lieidades no desempenho das

ções em que vem de ser investido.

"A invasão (la televisão na "i-

.

�...,../....:r/..,...".....,..///_"'.r.r�..r"""""""""J".r"""""""""""""""."...r..r."....rJ"'.r..r"""J"'..r.rJ"-<",J"J"..r.r..rJ'"��q-
, Negocio de ocasião . I

Um terreno Lu••• casa de moradia na Praia de Camboríti. § ,

:Terreno: - frente com 12 metros por �5 metros ·Je fundo; SI
Pr'édio; - frente Icom 7 metros com Il metros de fundo. Casa 110V:1 §

.

.

Estilo: - hungald�, . §
.

Alicérces; - Pedras de granito, §
construção: - Tijólos, coberta com telhas de barro tipo franeê';a R
Divisão·: - 3 dormitórios grandes, 1 varanda, 1 sala de Jantar, 1 ·�o- §

, zinha,' 1 ch�lVPiro, inrlusive instalação sanitaria ['om fossa O\IS {(i- §
po) 1 poço com água boa. §
,Situação: - á beira' tia praia, ao lado. da residem'ia do �r. Erieo §
Scbeefer. Bem no coração da praia. - T�dos os documentos legall- S
zados, i?clusive Marinha.

. .. §Preço: Cr$ 60.000,00 (sessenta nul eruzell'OS) a -'lsta. li
,Informações ,'0111 Ó GI'. Gustavo Borchardt �
�.#""""J:'F./f��..F.#"..F..F.AeF.....:YJ.,.§F..r�.Q"�,..F.J"�/.,.FJ"..e-_

da doméstica americana será c-onsl
.

deravel, mas o,povo não deixará de'

ouvir os seus radios e ler os seus

jornais" ..
"Verificamos que há uma grande

.

'COM DESCONTÓ'S' (RaIS Delegacias do. TeSouro NaefonaU:

fl.::j 10$Õp0�:'-: '�stampa 163.. �,
.

.Hs 5I}$OQO.� - estamna.158.. e 16". (inicio dÓ,desconto em 1-8-48) (B.BJ
Rs 500$000' _:_'. estampa 14)a. e 1.28..
TÔ:óÂ(A:É1fIS�j_O De) BANCO DO'BRASIL SEM ÜÉSCO�-rfi, ATE'

.

"

31 DE MAIO DE
-

:;:949

"RECOLHIMENTO DE: CEDULAS: N.egocio urgente
VENDE�SE

.

1 '�:-
:' .".

"

Hferrada

ANIVE.RSA'RIOS

JAIME DE OLI,VEJRA
* COELHO *

.,
I

FORD :nodcio :�rI, ,i i)Ol'Ias.
Completamente reformado. Ver e tralar: Hua E, je Novembro 1.360,

- BLUMENAU
, :10$000 - estampa 14a. ): [j<,,,

Rs
.

l$OOO:� es'fampa·,ga., - 10a. - it8.. ,-4211..'-,lSIt• l.

2$OOO<:c..: esfu:ri}p3:'1l'< - 12�; - 1;),\, ....:. 148. _ 151<.
"

-.'

hs
..

5$,000 � estaIDp�;H,a.;
lh . .. 20$000 __: estaJJÍpi( 13s• - 148..

: �(}$OOO � esÚunpâ·A3&.. � :1480• '

Hs . 10,0$000 � 'e�tam.pa'Ha. .

I:s
'. 200$000 � estamplj.,13a. - .14a •.

1-\5 500$000 � e>3tampa14s•
Rs LO,(j{}$OOO' ---estáinpa P..

:...=

'-"'��
_
·,"�"�t"��_��'i -:,��� "�:_':O-�'\"",�,,,����......"''i ", ,�..._ -:�'i."_'

V E N DE-SE' :
'

�I-:VENDE-SE Uma casa com terreno 17 li'.! X 7Q na R'-.': .João Pes-
. soa. , ,

.

A tratar com' Envaido Werener na Sapataria Alfo�.,1) ;;ievert
l!

;,Rua ';'oãi �es�oa
- "elha. j

",�"�,\",�����",��,\���,�"�",�

" Inkió do 'recolhimento com· descoIi�b em .Junho de 11H9: - pri
meiroS.' :} :meses':_ 5%; dois seguintes: 10%: mais do1s: 1[1"'0; - outros

dolíi:C20%;':__ qu�tro meses seguidos mais-5?q ao· mez; - a .. se!_fulr mais

10%�d Óiéz atê a perda total tID l'especth;ó \:alm,

Dr ii' 6ebhardt

Cümpletaj hü je. mais unr n�

no de vida nosso dedicado
funcionário, Sr.•Taime de 'Oli�
veira Coelho, velho e c')mpe�
t�nte gráúco. Desfrutando da.
estima e considerarão dos sc

ld chefes e cotega�' de servi <

ço, pela .sua bondnd'! e cama

j·udagem. o pl'flzâqo natalicj·
ante será alvo, ho,k,' de irie -

quívocas 'Provas de amizndc.e
Jprêço, que tr:H�llzirãl) a esti·
ma em qU€ é tido.
A ele, POÜ1, nO�SI)s' cumpri�

l1entos, eoro \'Ot:18 de perCllf'S
.
fêlicjdad�s,

.

_ i!..

11
1II Com bô!.r,!n,,�co!p",�am,!,n� ,m��arinhO' (,..

I misas, meias, rendas, etc,), ehapé tis, roupas, louças 'e brinquedos,
I bem como bôa coleção de tecidos de algodão e rayão.

.

InforInações: Rua QUINZE DE. NOVEMBRO, 1526 - BLUMENAU

"j".'.'

Cala atacadista nelta cidade:procura

'. ,
:
CE1>ULAS -FO'RJ. DE CIRCULAÇ.1.0 ISEM YAI.,(IRI:

.. itr
.

" ..
,'.

,

I,l� , 5$OOO';'::_ estampa - 158.. - 16". - Ul"'.

Rs , lÓ$QOO,"_ estam'Pa - lla• - 12"� -- 151>.
Rs .. 2()$OOO :::._ estampa - 128.. - 15'''.
:r�s '_: 50$000,'- estampã - 119', ;_ 12&., .

Rs ,.
" 'l{JÔ$OOQ ':':- esfÍnnpa - lia."_ 128.. _:_' l:\�. - j;íR• '

Rs
'

; 200$OOO'� estampa' - 129" :__ 151";

Rs � , 5Q(}$�o., - éSbrmp:a - 99.. _:_ 11". -- l;ja
••

Das' Factildades de Viena; Austria e Rin de .Janeiro)
CIRURGIA, OPERAÇÃO DO BAClA, ESTOMAGO,
VIAS BILIARES, UTERO ETC. -- Neurocirurgia,

Moléstias de senhoras alta Cirurgia
Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e das 15 á,,; 17 horás

Blumenau: Hospital SANTA CATARINA -

FAZEM ANOS HOjE

ASSEMBLEIA GERAL EXTHAOHDINAlUA.

-- O sr. Frederico Bruns,
pessoa bastante reladonadn
testa praça.
- O sr. George Schinidt.
- O jovem Homero 01ivei-

�a Neves.
.'

.

- O sr. Adolfo. Stotz, fun�
::.ionário da Casa Hoepcke.
- O· Jovem Hehnuth Bec�
kelbelr-g.

. (a�a _ Royal, S/A - Industria e Comercio
Pelo presente ficam convidados Os Senhores Acionistas a "om.

I
"par.ecerem.a "�ssembleia Geral Extraordinaria

..
a realizar-se na :",pde

SOCIal, no dIa la do corrente, jJela s 14 horas, afllll de deliberart'ffi �.,,-

bre a seguinte ordem do dia: .

10. - Modificação dos· estatutos sQciaÍs.
30. - AssUntos de interesse ;;oC'Ía!.

Blnmenau, 3 de janeiro de 194(1.

H. 'WILLECKE
Diretor Presidente.

ASTRAL DO, DIA··
POR HAGA'SWAMI"

Sábado, 8 de Jun. de 194,9.
A Lua favorece, pela mà ..

llhã, mercados, generos de pri
meira necessidade, coisas do�
mesticas. Urano está otirria'
merite situado o dia todo para
J.proveitamento maxiÍno d 'a s

orças naturais garantindb
:uras por ebtricidade, gran�
de,,' invenções e descobrinien�
;08, coisas originais, intuiçã-o
�readora com Iorcàs ocultas,
endo fins justos,' honestÓs e

ateis. Ha otimos elementos pa
roa humorismo e tudo o que re
presenta' joviá1idade sadia, ()_
cupaçõe.t; que oesenvolvam a

,aude moral e fisica.
.



-, SARADO, 8 - 1 - 1949

Polí
,

""'" .

nao cdndldaturas jDlpostas pelo Cacete

u

possibilidade' de ser nLÍngida es- plicou; "Não acredito na in1posi" gerais do paÍ; estão 'cxigíndt, d: 1 do meu Estado mi: impõe, Quanto
ta Iormula, a' competíção venha <l

I
(�ão de candidatos offciias. o mais

I
maneira af'litiva, En lr e lanl o, caso I ao gl)Ycrnadcll" Oswaldo Tr,gue:ro,

comprorneier a vrda rcpuhllcuna, i que .podcrú empreender o Catele seja precipitado, saberá a rDN o· I acredito que ern qualquer hijlôleoe,

poderia ter um. desfecho! será um trahatno de coordenaçào !
dentar-se uiém dDS SPllS (�!llpt'O- !manterá a ntüude indlcadu J)OI' seus

f '

d
.

id
'

t d' t'd'] 1
.

I'
como em 1937,. Não creio llorúm,l junto

os partrdos, rio m cresse a mISSaS par I anos pe o senso {t' e0I11prOlJ1lSS0S J1I'Li't" L'U1e; a sua

que Se reproduzam golpes dessa' escolha de um nome que atenda a escolha do homem l'epl'e,t'Il[;lti""! invesl iduru no L� ao]o l' jH!:tl SPU

• -,

1 tudas as Iendenr-ins, evitando-se, que deverá r-nf'eixar a '"1':1.\'1' n'S1)!)]!
"

I'natureza, nao su porque as c aSSfS
.

'

" . , ,_:-., I !,I'lE<l dp 1)Ul1I';II,e.-: d,' hurue.u VUD t-

armadas as unícas "a azes de des-: ussun, uma campanha que, [lhas. sahllidade da llu'e.;aD do JI:I1" j'lll I
,. I) ,. P ., ,

'. 'fl -j c . sabee
l. • { , � '\,.. pt:. _ >..

''''' •• ,_ •
" • ti

I'
II� qHt �l �,.;tlJj.l pt"Cl.hl- S ...

Iechá-los, êsião influenciadas por IJ�r mais �:ii:altar;:o que, re,velnsse.. ctrcunstancta., tão d,tlt't'IS ,

tle!:de Jogo (, q'::e n!il) lhe faltará

outra mentalidade, como porque; mIO chegar-ia a por em riSCO, como I - APOLITICA ESTADeAL-� I a minha assisteneia nes:e passo de-
.l" t'lê , di _,-. ,_

....

..

. I já acentueí, li permanencía do r",-
11 .•0 oi CGn l�.oes geraIS no mundO, --_." " Após rererlr-se �. -

""l' C'I'I' d 'l ..",.,
.. ,"

_ ...

, "
.. 'a "O"o�nrlda

f.lllne A UlJ,N consídera nrematuro
� III _I:' """ �e •. , ,11.1"5 1 .. ,1.11, �1 .. 1El fJlH. 1,'-1 .,rj _, ,U 1 •

q,le fa:voreç'lm essas .aventuras".

I'"
. J:�_ ,

r.
'. -, ... , �

.
- ,.'.' _. ..... '.. - ..,.' a , .,' tu

esse problema, porque a sua anti- em ueresa uos lU!cJ.eSses fJ,l Pili>I::u'
I
Pi" UHl lJud:1t:l!J J"l�.jll.do (k "r u-

I
Lembramos ao senador José A' cipaçiio abanlveria todo � cspíríto ha, Q, �cnadl)r foi abor-dado xohre

, d�"" l:h icas t' d�s t?Xi�':E.rdas de sua

O !l1.}rie? os boatos d� uma (�andida-l publico, en� prejuízo de uma ohra � ,�olltlca, �slad�lal, d.e:'.!:.,.ranJ",:; dl�I�,I�l��le ttll!.I�I�:�II·;II}j,\ �� l', du , s,eu
tuna Imposta pelo Catete, e ele re-l administrativa que as condições ES:t�u, nesta hor a, obsei vau I�J .1,. PI "nl."SSO IIl�,e� i.rl, 1 ::� ': esta tal e

polItIca do Estado, para poder .1.11-1 j a, nao me.lircí SHl'l'11t.'1IJS porque

gar as SUUIi perspectivas (' tuumr ] cnír« rodos os meus deveres {Ir pa

a posiçâo que o supremo inll:l'l'ssl·lll'Íol:l, St'l,;'i c'.', -: II , •.
:",,;.IJ

Casa de Madeira 6x9, mts.

integrando-os

30 para 50
Delegadosr.

ceneaves

Especial
gando um preço excessivo

em apêço.
baixa no preço d a farinha
de trigo n·ão tem seu rE:.lflexo

no centro
,
.... 4IIiIIf �..........................� ...... G"",��� ........�����."..,I

t Colaboração Inaispensavell
.AWI-� ............--_ _a.. � ...�r �:tto do púo, nem

Vendemos á "100 metros do Hosgiítal Sunta lzabel, lado

direito ua Rua Amazonas, isolado de dois lados, em terreno

de 20 x 37 metros, livre de enchentes, contendo: 1 sala grande,
'2 dOI'mitórios, cozinha, copa c varanda,

hmto com Hm

RANCHO DE MATEIUAL, tamanho fi x fI nw!r.os,
Oníblls Garcia na parla,

-,

() Aéro Clube til' BlulUenllU ('sl:1 dpsl'l1\'ol\'t'ndo inlensa "ampa-
nha DO sentido de aumelltal' seu lll:!I;C'l'O (i<' �l>eio�, aJim tI(· q.ue ;nCll10r

possa deStéHipellllar st,a palri"IJC,l Jlli"s::o: ,; .. 1' "�.lnII)S p,li'a LI Brasil.
Conta eOIll a t'olaLJ()ra�"i'l tl'an,t'a e dl'eÍllída ,hHIUell-" qUl' ,:mnpreea

demailllporlanl.iadl..ullIaes(.oladt.pillllag[·Jll:.!.dluJ.arla qUí.' posmi-
1110S, apontada como eXl'ulplal" I,da jJl'!'Íl"'<l tios :I1'ial!i>1'''" que ;em

bre\'etado l' constiluindo, assilll, lllais Ulll III1J!h'[J de Ilrglit.o a par ue

lantos outros que elc'\'lllll () IJOllll' ·.le Blnlllenau,

Diga-se, porém, c1[; passa��élJl, lIue lIS resullados lluspi"iosos ubti

dos até agora pe!o nosso Aéreo Uu te rbultaram mais da exe-:01endn.
do materinl humano qtil' !,OSSUlllioS do :IUt' '.1,' cJuaJ{jller mure. [atuI'.

Basta m('l1eiollal' (lUl' nelll S,q.Ut'I' t,tn Ilangar udequado pos .uü, ,le a-

lauehos mandaram re ..

�xcedeDte de 10 mil
subsídios

Apf'sar'ide tudo, nossa JlJot'idade, ,'t'.l0 pen<101' (' entusí:'lsmo ))ela '1-

dação raparel'en) lla;; IU!"IIl:1S d(' [Selll qUI' Jú formadas J'(" l:l!ua uma

escola di' pi[otagl'tll qUt' ('s!W11l[' I'p:tlll,ellft' a illlpOl'taucÍa d(' ._;lumena,�

mosse selor de' ali\'idadl's, .\ i'al!:, de a ... iiJes lllOt!"I'Il0S e cap:!. t'S ,_je jJro'
poreionar IJI;d,,1' \t'!�lII';llj,,;1. j';l(l al::I!'i>li, l'Olill! ll;!O a[,afal';'t II ansi'iü pe
la "ollqllisla Jo ('sP:I<:" ',Ile :1 dlllllilla, .:.InseIO qlle IdtJl'IIU dll[ 'n·"siiei
)'0 elllrl' ü� JlJ<! .(l!'l'S \ tl1111S da illJll::ltli,!,ltle: :'l:ll1t,,;; UUIlJlJul

do povo no RiQ Grande do Sul. :,s lIa ['[.11110 1111!a lll'I'(lt-S! illaç;\1) II "SSt' gnll1de i li I (,l'e ·se .Ja .illVt'ntnde
elltidades signatárias R)'Jro\'eil{')fi li brasil('il'a pelas li(ll's :i\'ialr',I'ias, <'Bd.ol·;! as (1l1li'uld:l.!(·S de toda a ,;or

ens'éjo para apresenlar li v, pxcia, te que se antepõem ao uprendizadu, supenld;ls, apenas, pela �ua ;,u

os protestos da alia considera�·ão. caeia, 1ôa vontade e desrJrel'ndilJlt'1l1", ,\ a\'Jr',�:'d ,Ji,!;t?nloJ\,<:-"", [urll:i-

( D' l' N' 'd
se !IOt1l'l'OSa. t'm tnd ' mundo t' 1!(lS dias quI' l'O)Tem, os fl:!í�es qi'to mê-

aa.) eclO 'erraz" ovaIS, preSl eu- , ,." ' .

d \. c'.' -

('
'

I I' s-
. dllios e r('speJtudo� ('m conrOl'l1lJdad.� ('oTn seu poknelul ae1'€0, tanto

te a, ssonaç':Jo �OInel'ela (e .. au . . , .

'J) 1 J
-

O)' P' 'd
.

nas atn.'ldades paclfleas como de �'.U(:1T'1.
. au o; .oao J.l leiro, Iu'eSl {'me" ..,

d F d
- d' C 'i -�" Cooperar, pms, ('DIll as escula" de í,llúta:�.eli1, e pj't)por .. l ..na1' "011'

a e eraçao o ,ome1'ClO t o biS' .' _ ." '.'
.
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d d S- P
- ,. • Ulçoes llldtspeusa\'els a· essa mo,'llh..-le L:llIl'I'O"a {jlle '11)'01.:\11':1 íOl-tUJe-

ta (I e ao anlo,
P"

,

b II IceI' a alrta' e Ira'u lar pe :t f.na grande];t e ',egunml,'u; é não j)êl'wi-
til' que fique �lum plano dê infei im'idade c'úlE;1l'angedürH. a ,erra <'In

q\lC nÍlscêll o l'wroE'.ll que iH\'eulú!l !; úil'Í��iu o pdlIlPU'íJ ll\'iào; ,\ i;m

�;um'a, ílever Ue c'ada 11m,

Daí i'ecomendarmos aOs ll"S.-;n� ll'llor.es e :lluigos não faltar com

seu u]1üio ao .. \.tl"PO Chtl;t�, ill$t�l�é\ eI!dt)�::-.t� culTlll $üciú dessa in·.ititui(;ão�
quando iJl'ü(,lll'ado� com ,'sse !ljdi\'lI,

sejam exp!"didftS as ncressá'

instruções ao Tesouro para
que, a partir do mes em curso,' e

por todo {) restante do periodo �()
\'ernamental não seja" paga S, Exa.

n títulos de subsÍfli(Js, quantia fiU

perior a lU mil cruzeiros, AIJl'mr.ei
to o ensej{), para reiterm'-nle lnetW

protestos. de elevado apreço e dis
'tinta eonsideração." Quanto aos dp'

As doença-s são mais nu

IDt"rosaJ! no ambi,ente em

que predomina o analfabe�
t ismo. tete é o maior mal:
ajude a extingui-lo, coope-

_ rando nU CampM1ha de E�

d,ucação de Adultos.

Treska
I Junior

]l1er mensameute ao Tesouro os re-l·teraçõcs na prpssão permite segu
feridos exceàentps para aplicação rança nas intervenções eírurgica�.
em finalidades previstas de interes- O cirurgião, seguindo as indicaçõe's

do pacienle, Jlod(�ndo
prever qualquer choque ou colaps,).

Desde o ABC você está

sempre aprendendo r�k-"frl�"·�(J"o'''�T'�õff�l.'.� ALL\N(.'/\S IIE FAIWrcAÇ..\.O PIWPHIA

§��
di! 1;} a 20 mil -cspecies de animais �� ()l't;ltlllrllIHH "t'1II ""HlIII'Oinislill

.

e passal'os; a coleção de plantas foi :i �:
fllí�m dP ii mil espeoimes, e3tns eOIl-;� n 11 p. 1 \' E S :\ li I_:\ .W I L L E n II I N ii H
i:;j':l:: ',;lU!.'\. seaP1ubJo oor, as-ru-el I íi§.��:é...�;'�!i: ';'3����!���.��_;�:���1������:;>�::;�;:;::::�s;:::;:;i�3���,c�����?Ê;�:"'��3e�j
�"'7"'J�J"�����f,.;§F'J.&iF�JJ�JJ""��27".?J'J2'a?$-,ª,Y'&',ª,Yf�8-��.;y�?.r����,� EXPRESSO S LJ l-AM E R1CAN'O

- SERVIÇO RA'PiDO §EGUR.ANÇA ABSOLUTA
.

FAÇAM SEUS TRANSPORTES DE CARG ...\;::; EN'TTtE r:.Iü - :1. P.'iULü - C'URTTI
��A -- PONTA GROSSA. � .10INVILE _.- FL0R1Ar·Ju·P,lU:3 - PCíET() AL�GRE

e B L tr M fi: NAU

Viagens Diretas Entre Blumenau E Rio
Ma t r i z :.

E V!Ce ..Versa
F i 1 i a 1:
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A

\'Galinhas, hibrida,s p··roduzem m,a.is.", o v o, s! LS'N'\,BO'A",b"10",o:#ICâCS',A81'L151'S'TER _ PEG'G"Execução de qualquer serviço do ramo na hem aparelhada ufi-
, .

_ " ;1. _' • I A1'\ ::'\llAllI,'L'.i't - ED1\H!ND GWEN da

cina mecaníca, Frezaf errgrenãgens etc, com fretadora o·l'nlversàJ". WASHINGTON, (USIS) - Depois I brídas alcançam a media anual de trator; â esquerda, um lote de ga- "LARES SE:\I MÃE"'

,�()ldagens elétrica garantida.' de numerosas experíencías realiza- 225 ovos, dizem os e!;p'ecialistas. linhas .híhnídas, ;pdssivelm:ente âli- Historia campreste de encanto e sentimento 1 Homanco enternecedor de-

Funde-se qualquer peça de ferro nu metal em ntinia qualiuade.
.

das durante 15 anos, os avicuI10-j A media da produção nacíonnl de mentadas com mííno hibrido. senrolado '(Cm belissimos cenários t Urna pelicula que se recomenda sem

Pr-eços modlcos. r-es norte-americanos .chegaram á 'I' ovos nos Estados Unido« é de 155 ------

reservas!
_..,_._,--.-;._"--'-��__c.-- ---'--_� � ";'--"_� �> conclusão de que as galinhas de li- unidade" paI' galinha. EDiTAL Acornp. Compl, INacional - Short e Fax Jornal

,�.- - \ ��-"_.;_�

pos híbridos nrodazem em mediaI'
,'. ' ,

10
�',' 'o processo seguido para se con- De, ordem, do' Br."Prefeito torno Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,ftO

d
por cento mais ovos do que as

I
seguir galinhas híbridas é o mes- publico, que no'mês de janeiro se DOMINGO ás 2 horas

e :'aças puras,"
'

d
'

d arr-ecada nas tesourarias da séde e Alem do ótimo filme "LARES SEM MÃE", em

Tratando desse assunto, os espe- nlo. cmp,reg,a o para a. pro u_ção d.o <

II I b d A I' intendências distritais o imposto de nuncio acima) Continuação da Sede
cialístas d'o Départamento de A- UH.10 11 l-I O. ""5 ga mnas sao pn-• 1" b t

., "OS TRES MOSQLJETElHOS"
grícultura declararam alem disso

meiro apuradas na raça e, dpois, icença.so re au ornoveis � cami -

, ,

cruzad
.

I
-

II nhões, referente ao ano de 1!M9, Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00
Pelo presente edital, convido a todos os Snrs, possuidores de por- que as aves hibridas. geralmeente re

auas , 1S o e, os me tores espe-,

sistern meU;or as doenças e são ca-
cimes são cruzados com os me lho- Os contribuintes, que não satís- DOMINGO ás 4,30 e 8 horas

r
"

d I N fizerem seus pagamentos dentro do RITA HAyWDRTH - GLENN FORD - (jEORliE I\1ACREADY - .JOSEPH
pazes de manter mais .facilmente o

es espécimes .

e ou rn, °
. prazo acima, poderão ainda fazê- CALIELf no míraculosc,

nível de postura em condiçôes des- c1iehe, á esquerda, parece uma la -

los nos meses de fevereiro e março, ,delicioso filme..
,

ravoraveís de ',·lima. vou rn de l;i1ho hibrido, durante a acrescidos da muna de mora de 20
Nos Estados Unidos, as .galínhas operação de capação dos pendões,

de raça pura produzem em media o que é f'eí to por rapazes, sentados
200 OV03 por ano, enquanto as hl- em banquetas transportada por um

i '

,

.

p�el��t��� :FracaSfOU a er(\adlcação
{:.da "febre aftosa" no

Mexic6

SERVIÇO 'DE FISCALIZAÇÃO DE ARMAS E }lllNl'ÇõES
'2a• Região de armas e Munições .$

tes de Armas de Caça oh Desporto, a comparecerem nesta !,la. Regiâo
de Armas e Munições, afim de revalidarem 0$ seus respectivos Portes,
ticando sujeitos ás pena1idad�s previstas pelo regulamento aprova
do pelo. Decreto no. 1, de 18 de janeiro de 1!1J!I, os que assim não ':UIT..-'

prirem.
Blumenau, ,i de Janeiro de H149.

AMARO DA SILVA PÀ(�HE'{�O

Fiscal Regional

o Vita1l5aoor Elétrico Worms, resrauranno a er.ergia elétrico, humana.
orpãcs em perfeito 'f'Uloionamento.' _'_' Encom. no Rio: -' c'I N S'l' I T ,U T O
Z AD O;R _ W)O R M-€'- 17. ,.Ru� Alcindo 6uanabara L � ',lioo,

Em, ..:ioPauJo:Demonstrações a dornicilii,

Preieiture Municipal
'de '8 J u cm. en a u

"EDITAL 'DE
.

CONCORRENCIA PUBLICA
PARA ° FORNECIMENTO DO :MATERIAL ESCOLAH PARA

.

ANO DE 1949.,

De ordem do Snr. Prefeito Múnicipal, taço dênte a quem inte

ressar possa, que se acha aberta, nestá Prefeitura, pelo prazó de. trin

ta (3m dias, contados desta data, eoncorr'ência publi�a para o forne

cimênto dó seguinte material escolar para o ano de 1949:

Papel almáço �-palltà' � 23 resmas

Lapis preto no. 2 :,_ 50 grosás'
.

Gbfua�arábica' - 40 litros, em vidros de litro e % lilro

Cartilha "Ler Brincando" 1 • UOO

Livro "Nosso Brasil .- 10. :mo ,_<- :!OO,'

Livro "Nosso Brasi],' - 20. ano - 2110.

Livro "Nosso Bra.sil" elo. ano - .100
Penas '

t

80 caixas c. grosa.
Borrachinhas
(i�z bránco

Reguas pequenas
l\1ilta-borrão

'

Cánetàs simples
Lap'is de ('Ôl' 'clt rlez.

50 caixas
2(10 'caixas
- ,1.000

,- 200' folhas {i5 x 50

5 grosas
eaixa,,: '

:ltt
.

-:;- :l,OOO
.::__ :umo
._ :-l.(){){l

'- 100
. Cadernos de cartografia
Cadernos de lihguagern 48 folhas
Cadernos' de arit:inêtica 12 folhas

Cadernos de caligrafia 12 folhas

Lapis bicolôr .' ,

25 duzi'as

Uvro :ltas 50 folhas
Livro atas 24 - fólhas

Poderão" tambem concorrer a êsie" fornecimento Firmas ou So

ciedades' estabeleCidas fóra' do 'muni-cipi'o, obE'decidos os requisitos ;,10 '

pl'esente Edital, porém,. em igualrlàfle de condições, teriío préft>reuda'
as fiinÚis estàhelecHla:� rio muniCípio.

O l'equeriméllto de' iriscriçao à concorrência publica dirigido ao

Sr, Prefeito Municipal, ,deverá ser. eu t'regue' fi Póitaria dpsta Preféitura

até o dia 19 de Janeiro.de 1949, às 17 horas, acompanhado, além da
Ipropo'Stá, ��v1aaméiit'é se1adà" e"assinada', dos docuinent�s abai�o d�('k

,

:rados:a; �erti�ão' Je qtle It:ie &i'ir- devedores ás Fazendas Feu��al,_Es- I
tadual� e 'Municipal;

.
.

r
b) que suas firmas -estão regularmente inscritas na Junta, Co-'
,merdal cómpetente, medjanle cert}uão extraída apó.� a publi
cação' (lêste

.

Edital;
c) Quitação R�colar;
<1) DedaraçãO' que o material a ,que Se rêfe're o p�esenté Edital

será fornecido no: prazo' de vinte (2m dias, contados dá,

data do pedido,
_

. _ ,
'

As proPosllis deverão c:onter os preços em a1gariS'J11os e �or ex'

tenso, de unidade de material a ,;f'r fornecido,e" TOTAL,sem emenda
ou rasura.

Os coneorrente<; de.Jerão envi'l r dois env61ucros;umc' confendn r.5

documentos adma eitadcls, outro com a,� propostas;lambos fechadoS., se
passivei lacrados, e rubricados.ira zendo externament� sim eonteu,io' .

e o nome do porponente, e 'que serão abertos� diante de 'lodos os ·�[m·

correntes presen.tes áo ato, no Gabint'te. do Sr. Pré_feito lVIlmici-pal, às

10 horas,: do .dia 20 de Janeiro de 1949'.
' ..

A Prefeitura reserva-se o direito da escolha, nas nropostas, do'

material qÍIe,mais 1h� cOll-vÍer pelo' preç,o ou quaHdade,
-

de ':iceitar

parte de' uma proposta e parte tie outra ou outras; ou� de não' ae!'t.lU
nenhuma delas ou ainda anular a concorrência, ('a�o assim convenhn'

aos seus interesses, sendo' tal anulação independente' ':de 'interpelação
judicial on' extra-judiCiá!. ..

Prefaltura':Munídpal «e Blumenau, em 21 de Dezêmbro de

A�n�marle Techentin, -'Secrétúrio o

,pa]avra no trat.amento das BRON

TRAQUEl'tES, CONGESTõES 'PUL

l\IONARES, BRONQUITÉS ASMA'TICA E ENFISEMATtlSA.
SINUSITES, ETC. , ,

'raborda
;.

A �MPRESA· AUTO :VIAÇÁO CATARINENSE 'S/A'
AVISA O PuBLICO EM GERAL QUE SE ACHA RESn
TÁBELECIDA�A SU1\; lLl'NHA",: DE"'ONIBUS E.1fTRE·
BLUMENÂ:f.tE FLOI'uANÓPOLIS, SENDO. O SERVIÇO'
FEITO.EM' MICRO-ONIBU '5, TRAFEGANDO TQDOS
OS orAS UTEIS; COM!" !

J'ARTIDAS'J)E JJUMENAU AS 6 MS. - DA MANHA
I,
�

, E DE:FLORiANOpoLís ' AS 14:30
'

,��-
I �,

'

;porcento. Terminados ps prazos aci
ma citados serão, extraídas certí •

dões para a devida cObranca execu

Uva.
Diretoria da Fazenda Municipal

de Blumenau, .em 3 de Janeiro de

1949. ;�.l
(Alfredo Kaestner)
Diretor.

S;"B,,:,.no, 8 - i - :Ui40

BU seMl11Z"�� ......_

ri prog�eso de um paí.
egtá na . razão ' :lil'eta· der
cultura de seu povo! Co..

operee par. a grandeza
de nossa Pátria. ajudando
a Campanh�, de Educaçio
de adulto. e Adolescente&
Analfa.�etos.

tecnicolor,
- (vide a-

I

,.,
.}

;1 ''jf� �t
:I_: '_'!i.' ''- r

estonteante, fenomenal" fulminante e ultra

"GILDA"
__._- ........

'

Segundo informa o "Boletim da
I
combate com quarentena rigorosa

União Pan-Amerlcana", foi suspen- na zona contaminada e vacinação.

soa, em novembro de 194i, a matan- cogitando Os Estados Unidos' de

ça do gado mexicano (IUe chegou a criar um centro rie pesquisas de f'e
ser de 28.000 bovinos e 30.000 de bre aftosa , onde possivelmente se

outras espectes semanalmente, Clw- rá desenvolvida a produção de va

gou-se á conclusão que a aftosa só dIlas. Os Estados Uni(ios colabo -

poderia ser eliminada por est'e lJ:t;o ram ativamente na erradíca(::in da
cesso procedendo-se á matança de 'moleslia, no Mexico, porquanto a

5 milhões de cabeças o que seria mesma c.onstiluirá permanente ame

impraticaveJ, tendo�se em, vista li aça para seus rebanhos, pois o

economia do paIs. Continuou-se o ,mal niio existe e mseu tprrilorio.

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

Gra-nde nUmerQ de pea_
aôas se curaram do eato

mago, usando 8rter Aguia
puro.

. (Impr. até 1,8 anos

DRAMATICO E APAIXONANTEl TEMPESTUOSO E 'SENSUAL! VIO

LENT OE EXCITANTE! GILDA!. .. NrNCA, NUNCA. NUNCA ... HOU

'SE UMA MULHER COMO G I L DA! A PELlCULA QUE VOCE AS-
SISTIRA' VARIAS VEZESf --- ---'-

Acampo' CompL Nacional - Short americano e Warner Jornal.
Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão' 3,I)U e 2,OIl - PJ. Numerada

_ Cr$ 5,GO
AGUARDEM: - "ROCAMBOLE'" e a sua companhia de misterios!

APESA RDE VELHO E �IALTRA PILHO

o prelo possuía um· harem
- VIVIA DE Fl'RTO S E ASSALTOS --

.TUI._.! DE FORA, 3 (:\:Ieridionall 'velho meliante mantinha no barra-
- A policia desta cidade acaba ,de cão eIn que morava, na varzea Car

apurar um fato singular em que ll- los Barhosa. no hairro de Mariano

parece eomo figura central um Proeopio, um '\'erdad('iro har,�m.

preto velho, maltrapilho de I)U a- Nada menos de 7 mulheres pretas,
nos, de n9me Manoel :\:Iaximiliano, morrnas e hrancas, de idades com

conhecido' pelo -vulgo de "Ylané prpendidas entre 14 e 23 anos vi

Tostão" ladrão de galinhas e autor \"iam ali em perfeita harmonia. Des-
de nume,rosos furtos que aqui agia r feito n harem pela lwisão de ":'\Ia

,desde 1933, tendo �ido objeto de cer- \ né Toslão e de suas 7 mulheres, oh..
ca de 20 processos-crime e de inu- í velho lnel'ianle em dec.lflrações rei_\!O
meras entradas na prisão locaL I tas na poJieia afil'mou 1er 32 filhos

Descobriu agOrtl a policia qne U I YÍ"os espalharlos por todo o Estado,

..

A, Natar·eza (telD.pre Em 'Ftstâl
Norte do Paraná

Ao percorrer o NGrte do Paraná, 8f:,ia 'por estradas de ferro 'lU de' rodagem, e.âlninhos ou yere_" .-"'....__ --._;<:._.,..--------....--------,
das, a genle sente_se embevecido por llulo que ,,1': cafezais a perderde vista, simétrieos e repletos de: A Administração desta fnIna 1(>,,1 () prazer de comunica.i' t
frutos; porríarú em flôr, vinhas Com as cepas verganuo ao pêso dos cachos de uvás; algodoais alve_

l, ,'t,
a';lS seus

lt'iltoreSbe�
ao

jI"lIhliC.O eal��.'''';1;
"

jantes denotando promissoras (�olhelta�; l'lll suma, se não é uma COisa é' oulra, em (]f-taI1hes 011 em ,

conjunto, dá gosto apreciar.
E' franqueza, sf:nte_se a Htr:lI;ãn pP10 campo, porqne, na realidade. 'I vida do campo é a uIlL

'.', 'I.
r a ,ca que apresénta fírme7a em tuclas HS suas l'1llI!iJ11à'> ntiviclarles: na lavOl1ra. nlÍ"peeuaria; n'a Uyi_ f,

i'uHura, e lodos os OllÚ'OS lrabalhos correlativos. ':i que foi nomeado nosso agente naquela !o'('alidade n SR1'. t
E !fue éHina saudá,'r] rio ::-':orl{:' d .. Paranú!... Que agua )Jura r. ,: Qne �petite /is refE'içops!. . . , Martii't Schmo�lz, que está autorizado para angariar anuncias jQue vontade de vivei'!. '. ,t· e assinaturac'l deste jornal.

.

,''''-
'fOl'ne_se um �orte paraTlIlense c,ntusbsta, arlquirincln sua gleba agricola, com facilidade ,

pagame"1to. ia ,l
; j ......._------------------ �

OlA, lJE T1l:!RRAS, "NOR,T� no PARANA"

a maior em-preza cdonizadora da Aml�rica dó Sul

QUE RESPONDERA; EM QuALQUER E'POOA PELA EVIC\}A,O
:para mais informações dirijam-se: '

,

, Agência Principal e Centro de AdmbtÍst.raçiio
LONDRiNA,'R, V. p" S.' C, � PA:RANA'

Ii..•.

ou Sédb. (

fílO PAULO; nUA S. BENTO. O;ti9 - tf" :A1iUkA

MA R 1: N G A'
OS intereSsHl1.os �m ('ompra .'de DATAS e CHACAR ,\S nf'SSa ck,ade, fundaria �o cOk'acão

da vasta área fie prnf'l",crlallp na Companhi-a entre sítios Í' fazendas em pleno Tlrog�éssÓ'. rlp_
,,:,uão eompart'cer na Serão !lI' V fndas ria r:(i�Pilnhja em MARINGK. '\TN1C(" LC�At 'DESSA.S
rRA�SÀçõES�"

-".' "o .'
.

'Titülos regislraí1n� iiOh OI, 12 na arôrdo tom n dper(tr' nr, :: I!-:H (\�·j5 fi!' lit'terfibrll
d.e 1938:

'NOTA: - Nt nbum agente dI" vpoáa está Iluinrisado a receher da

Companhia,

I'" .' 11111fHllJO DE fE�RO
)�\._. .

� MAS isso é agora. depois
que matou os vermes

do amarelão com as PílUlas_
Xavier! As Pílulas Xavier
são de efeito sua-ve, mas

seguro. Além disso',' não
exigem dieta nem purgan
te. E p0':lcos vidros gára:n
tem uma cura compJ�ti:l.
As Pílulas Xavier não tem
contra-indicação. .

J

PÍLULAS XAVIER
I UM i'liODIJTQ DO

"

,U;iQU.TÓiíO i.iÇOil Pi:. I:rf>,CJ',lJ )€.Wí� ,i. '"'

�--�--��----�----�----�--------�----�----------------

Eàlpre,a Llmil {!; Moreira
LINHA DE ONIBUS Diária á PRAIA DE CAMBO�

RIÚ. - Partida do BLA_BLU, agência em Blumenau ás
7. horas da .manhã e volta da PRAIA ás 12 horas (meio
dia).-

'

Aos Domingos e Feri3dos (li' PRAIA as paJ'tioas se-

rão de tarde.'
",'

' . , .

Cr$. 30,00 IDA E VOLTA - Telefone Nl'°.1266

TUSOS E DUTOS

0$ tubos e dutos Eternií têm duraçõo ilimitado, qUê!'
pára fins sanitárIOS, poro canalizoções d.e gás, OI'

condicionado e águo. Os tubos é dutos Etemit
gozam de preferência em grandes obras. nos

instalações de ar rtlfrigerada.
Ã Fábrica Eterfllt também produz chapas onduladQS
t\' lisas, 'calhas, caixas d'água e peças moldadas
poro todos os fins. Peça catálogos.

ETERNIT DO BRASil
�
CIMENTO AMIANTO. S,l

SÃO PAULO

DISTRlaU1DORES,

Cio.. Mercantil li< Victor Probst
BLUMENAU ... Rua f5 de Novembrot 519:

ESTADO DE SANTA CATARINA
.

. .-- -. ..
- .

.

r��-===�=-=-=-=�===�----;;;-:-�_'=t
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fantástico
florestas .

de

.
o PEIXE DO "DELIRIC:\I"

Se o South Kensington l\Iuseum
de Londres possui uma rica cole -

ç,ão de peixes originais, por ele

doad.a, o Museu de His!ol'ia :\alur:d
de :\o\'a "Y{)rk consena algumas
magnifj('as coleções dos seus des("

nIlos á mão coloridos, As mnis ];e
lns aves e borboletas do gloho ... ,.

I (hem mesmo as esplendidas do Pa- ,

na111á e _da IndiaJ podem suportai·
uma. comparação com eSSllS en�on

ta�oras criaturas marinhas.

500 metros. de profundidade
.. Jeias vivas no f·undo do mar

Sérios incidentes de fronteiras

das de suprimentos para Berlim, a
contecimento, visto a luz das inu
meras dificuldades com que se de
frontam os aliados, demonstra o es

forço i'e a eticiencia dos métodos

empregados, que fizeram ruir por
terra, os criminosos projetos l'lIS

SOS. Contudo, uma nota triste há de

.:. .

LA :TOLL.\. (Cali:o�n.ia, novéml:ro) cem outro, n�o�'iment(} alem rio rit- ,Taiti enqnn n lo observava sob um, Os I:,hor-a!ori�s oce:�n'ografi('os mental, I seguiu f?tografar oS,ocean?s a um,a mudas con.seg�iu, com novos pro'
�lS '. alguma�- V1SOCS dos, OÇ�l1u:;, l11o:da j]�tuaçau,� I �u.ar amarelo enxofre e o :�ro�la dos d?s. paJSCS eosle}.rns do Imenso �la- I AeO!llPnnhan?o � lJr.o�1'esso das, profundIdade de. mais de cmco qlll-l cesses, obter Iotograflas subma>

abísmós- oceamcos, que a ciencra 0- i E depois, florestas oe bronze es- Ibisco, em flqr as danças Indígenas I ClfICO fazem CUIdadosas pesquisas pesquisas, a. ciencin
ó

ticu. pr-estou tometros, Melhor ainda: o Labora- rínas coloridas, que nos trans >

ticautnal �)ode hoje oferecer ao 0-
'

cureeido, ele rumadas somhr-ias , •..om I pela surdida e harrnnní osa rtquera
'

experimentais, descobrindo curiosas. lodos os seus aux ilios a -tecnica Io- todo Zoologico marinho das Ber- portam para países de lenda,
Ihar "humano; miríades de peixes' gortlbS cachos de frulns cerosos.on- das presas mar-Inhas que os pesca- e desconhecldns anomalias. POI' c- \ togrnf'lcu, :cl'iundo maquinas de alu-

r d
'

d--
----.

d
rnínusculos que em i n ter'rn in avuia dc,de repenfe, o clnrão de um 10"- r.dQl'cs traziam ú praia nas redes, xemplo, o "Jnstitut o Australiano de minio munidas de bulbos especiais

or eIras a cortina
.

e 'açoy_ cardumes·- vermelhos, verdes, a- pedo eletr ico, em viagem nos cn�-I Eram montes vrvos de [oi as c de Pesquisas Cíentirícas industriais" I e haterias incandescentes, para

.
'

.

.... r rnarelos, azuis � seguem n cominio'pusculos d03 abismos, ar-enrlc a sua melais preclusos, onde 'o marfim e i aver-Iguon que a carne de cel'los pei
.

lUIl\:31'-S(' aos abismos ocean icos . .Iú '.
-

;fI das correntes, iluminam!" as t"<l�1 lanh.'rna llllninn�a, que ,ll'.nz
.

,'om')' a pra ta Yel�1.os palpitn vum a� Indo \ x�s, como- o "Chínuman", é veneno- i em !r140' se havia aingido de sefe- NOTICIARIO FORNECIDO P ELA AGENCIA S. L P.

0'1.�adas snhmàr-inas de au roras .ho- uma .estre la radiante SOIJl'C a ante- do rosa antigo e o ouro quemwdo,', sissima para certas pessoas, en
- centos a oitocentos metros de pro-I Segundo a imprensa londrina, lou que foram ranspor+ados, em.

reais' fileiras de se�es fantas.ficos nà da· c�beça; fifas fluo.nsecútes, e a mudreperoja , o -coral e a tarta- iquant?, l?a�a oulras,. é um alimento
,
rundídade, C?lll revelações de pa- fracassaram comp.etau.ente os es cerca de gAGO VÔO" 700,102 toncla-

em tunías purpurmas cravejadas 1 q_ LI,e deslizam velozes .e rmpa 'pa - ruga lança varn fulgores sob o cn -, apreciadíssimo Assim tamhem u -: norarnas de Ilo ra , e faunas e carac-
Iforços para a cone usão de u m

de pedrarias; que passam,. agitalr'.,' ve.is C011)O fan.!asmus. por entre mas- can_lo lunar. . I I.na especie. de peixe v,erm,.elho das :, te.r isficns geologicas dos fundos ma-l' tratado comercial entre a Grâ-Bre-
do molemente as suas brilhantes sa. s dagua pJmnhea e rochas negras: () Irlandes, perturbado pelo es- ilhas Huwai (o "gon!! fish 'J temmuu r inhos.

-,

I
.

- . tanha e a Uniâo Sovieuca. lie':orda-
Plumas e os seus suntuosos Ieques; I

.rOlAS Y[YAS petaculo que via pela primeira vez ': carne esquisita e deliciosa, mas ai I Hoje, a Sociedade OUca Ameri-
se que este tratado vem sendo fo

rosais de coral, nuvens de vapor a- 1 Foi, a principio, um ir]:mrles que, nu vida, foi tomado por tão pro - de quem lhe comer a caheçu, que, cana, ern colaboração com a Facul-
calizado aproximadamente ha dois

zulado como florescendo ..para !j- há mais de frinta anos, pensou em funda {'moção e adlT�iração, qq·e imc produz o "delirium" e a paraJizia elude de Geofísica da t.olumbia,con-
l anos,1em da natureza, entre os quais ha- visitar os estratos submarin.os. A - diatamente, sentiu drsperlar-Ihe no

bitam os peixes angelicos, goorne- bondonau.do a carreira medica, pas-- coração a paixão de recolher c es- .

cidoS de musselinas e de enfeites ,",ou a ilustrar li\,l'OS de viagens, () tudar aquela hrilhante e imensa fio ;
.florais; estranhas criatur�� na for- que lhe despertou o desejo de an- ra viva das florestas marinhas, \ Aranhama e na cor· acomodàdas na escas- dar pelo mundo. ema noite, entre A sua segunda etapa foram as I
Sa luz dos abismos, que não ('onlw- as lagul1ns l}'lIpicais das ilhas de Bermudas, parn uma ·caça ús lJall'i-

as hrancas. Por sugt'stiio de um a-

novo e

boreais

teem ocorrido nestes ulLmos ma",

entre patrulhas bulgaras e turcas.

Como resultado de lal tensão, o:;
Hcccm-eheglllL· ,!} AI('IlH.llha.

meios oficiais de Ancara !tgllardam
nfereee-se pari! 1-.110 dlJ:ll' 1"'1, ,·as:.!

explicllções de Sofia, a respeito di}
-Ie fallúl1'a ti!' ·)rp''t·,·('p;·in IIl:lc , . .l .,. 1 l· rapto de mllltares turcos, o,'orn .

possa upn'nc!('l' f' jl(Jr"�é(uê� LS-, dos por f)easião do !\'atal.
til hahilitada 1;t,·}I)" n, a tle'pllI-

revelar, no momento, o sacrifício
de tal empreendimento: cerca de
24 piloloS aliados lomhllram e111

seus postos de combate, cobrindo
dt, luto G. Grã-Bretanha, que per -

dell 7 \'aJorosos soldados, (' os Es

tados Unidos, que perdeu 17 hero'

Governflnta

is,
Técnicos alemães est.ão ultiman

-----------

� iriii'-ili·-iir����_.-'-'.!ri O a i o o fam aso

������������������=:?"_ \ violiuiltâ Georgel
; \ Boulaoger
I mo (Meridional) - Mais um llr

( tista de fama universal escolhe I)

Brasil para sua nova paI ria, Tra
ta-Se do famoso violinista e compo
sitor Georges BouJanger, que che

gou ao ruo sem publlcidade é· se

enc{)nlra no Copacabana Paleee I'NatUl'aJ da Rumania e contando a

tualmente 55 arios de idade, GC'o)'-

ges Boulanger tornou-e o interpre
tações gravadas ('TI] discos são mun

dialmente conhecidas, () famoso
violinista, que tem suas mãos no .�r

guro por nada menos de 4 milhões

de cruzeiros, disse que pretende
fixar-se no Brasil, de onde se nu

sentará apenas para as suns 10Ür.

nées.

FI
mi.go, constmiu uma .genia( Hrma -

1
dura de crisial e de ferro, uma es-

�D· E
�

rlf

A'
.

V·· I A· 'R-
pe.cie de eabint', que ]H'rmilia des-

1"1"1 . I cer sob li suprrficie d03 mares pa-
.

. .'

..
:•. ,'1.__.- '.', -.

.'

..
. I J'3 ohser�'al' e rJ{,s(,�lhar em folhas

1 dt' �ylomte, os hallllante!' d .... dl' -

. � _� \ '

.

I men to fluido,
• I

I Foi �SSilll que, em 1!J:JO, realizou

S· u a -R· e c e I� t a
I as .suas mais amplas observações

.

I enli'e os b:mcos eoraJifel'Os do Mal'
Vel;mdllO. A sr�guir, Iodos ôs mart'�

·no globo foram-se' tornando aos

poucos, a sua província. Mergulha
do nos ahismos: familirizou-se eom

�s florestas de sargaços, as selvns
de corais, as jazidas Pl'ceiosas de

, esponjas de ,fogo, de equinodermas,
de roliferos, de olotul'ios, de ane

monos; ioi l'ei e senhor dos jardins
Lizarros e lrndarios das plantas-a
nimais.

do ljoderosas invenções bélicas, in·

I � � ] I :Jtel'rompidas por o('asião do U'rmi' I : I , I .T�

no da guerra. Tnis invenções incu'
_ � ... � .... _ _ _ :!:_

em o aparfeiçoamenlo de aparelhm ! � Ipara submarinos, que anlt·s do co· � �'I, .) �;
·�'ilmHllmmlllmlillilílli;milllllllíllllímillll;ii.mmiiilmmllllllllilliilliiliiiiill': lapso da Alemanha chegou a seI'

.

'�' ,s.,:: .. AI'" "iIIJI't'i4lllli'!'".!JIIIIJII!I:. =- uma das derradeiras esneram_:as de ,.. CepyrlgIit.'=

.

L ti G A
�-,

S E � lfitler, o p."IIIBHIiIIIISS'_
i

_.
A .. -

. iii..... --

§ 1 O Cardeal :.Iindzzenty, consider�- 1" ,que o arquipélago das Filipinas,
= l'ma casa de três andares, situada a Hna 15 de Novembro. : do pelo govemo comunista de Bu- ho. Oceano Pacifico, se ,compõe

Aluga-se também apartamenttls ou quartos em separado, _ dapest "como o maior lmmlgo do de 7.D83 ilhas.

Tratar com fI. WILLECKE na Casa Hoyal S, A. regime", foi preso na qualidade de 12., .que a máxima americana "uma
.-

- "agente facista e chefe de uma 01'- figura equivale a dez mil pala -

g;mmliíl • lliiilliiHHlIIillIIllilllillílllllilllilliimlllllíllllíllllliijlliiiiiiHiiiiiiiih':; ganisação reaeionaria", Recorda-se nas", não é americana, como

que o chefe da Igreja Católica, des- geralmente se pensa, mas de ori-

de a "nacionalização" efetuada pe- gem chinesa.
lo go\,erno comunista nas escolas, 3,. ,que o inocnel é o metal pare-
"inlla combatendo 31ravés de todos cido com o ouro;; que algun,>
os meios possiveis tal nacionaliza- impostores tem-no vendido como

ção, considerada pelos círculos ca- tal; e que essa frauc1e só pode
tólicos., mundiais, como uma (]e-I

ser descoberta comparando-se ()

monstra<.:ão do alastramento pel'i- peso especifico de ambos os me-

I
goso do pagani.smo holcllf'vista, I 'LaiS.

,

", , .que no ano 640 antes de Crls
O marcehal Tito ve mde

renovar"
to um grego, '/ales de ALIcto, a-

súas acusnções contra o Cominforn, nundou que a Terra era uma es-
acentuando tnmbém, ter de cornha- fera e a dividiu em cino zonas de
te� s de comhatrr seus "inimigos" I, climas; e que; até hoJe, a ci('nda

) graluitos. mantem inalterada essa íli'dsào
Por outro lado, _o chefe ditatorin' milenária.

'.

�tlllllllllllllllllllllílllll1lllllllllfilllflllllllll111-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)11111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111J11111111111111I�
- Banco Industria e Comércio de Santa Catarina S. A�-

•
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\'E:'\DE-S� 2 l'IJr!lI,> {'cm 1 ;!('II, 1
eixo e dois ��nnbjl)s, jnl"!H"?i" ...

• u·

ma mola de iH;').

Tralar com 'J �l' LlIln'i ��eJnI

man, R. 1:' .lê ��o '(' l,�r,. \:r ;,1

DLL' '\l!::. ,1\ l}
�

penhar

da Yugoslavia apresentou o nove

orçamento da nação, acrescentand(
em cerca de 37 bilhões de dinara

("01 eomparnçã'o com o orçamente
de 1946, Tal aumento verificado

amparará principnlmellte 3S clas .

ses armadas ,:10 pafs,

5\V,que, segundo .a ultima eslatis-.
tica publicada pela Administra -

ção Sanitária Nacional, a China
possue a n'laior média de morta
lidade do fundo; e que, anual -

mente, parecem naquele país 1�)
milhões de pessoas, a maioria das
quais antes de completar os 15
anos de idade,

6, "que, em Noya York, existe uma

grande clírica oftalmológica pa
ra cachorros, onde os exames são
rigorosos e terminam quase sem

pre pela prrscrição do uso de ó
culos; e qur, pori�so, já é comum
-verem-se nos parque noyayorlií
nos inumeros eães de luxo oS1en
do sobre Os focinhos vistosos ó
culos com aros de Lartar.rga,

Os comuni:;tas �vfacedonios, e es"

j tigmatizando "a infame campanh!
'

laveda a caho por falsos comunis·

tas bulgaros", acentuaram velada .

mente, que já e-xiste na realidade.

uma demoeracià popular Macedo·

nia, Tal acontecimento, que porém
até esta daln. não tinha sido regis.
tado peja imprensa mundial, nem

mesmo pelos proprios yugoslnvios:
.

Ao Completar seis meses consecu

1 tivos da existencia da PONTE AE'

REA, interessllnte estaHstica reve-,

6" que os jovens preferem côres
berra.ntes, 'enquanto as pes'.;;oü;'

mais idosas preferem o cinza, o

marron e o preto; e que re

centes investigações norte-a
mericana� provaram que devi
do a esta verlktde, milhares de
'horn.el1iS usam gravatas yerme

lhas ou azuis para parece"l
mais mo�os.,

FAÇA SEU ANu.NOIO NÊSTE DIÁRIO

SllaSaúdePagaráBemCard',
Se a Má função Dos Rins não

For Combatida!
,;timine ,"s toxinas que envene-I pedindo assim. o acómulo de. '1U
li:sm seU organismo, Normalize bstâncias nOClVall no orgamsm::>

iUSS. funções renais com as Píluias I e•. consequente:nent.c. �$ males

Urai, para pôr seu organism,? a OrIundos ,dessa mt,:xlcaçao. Co�
laIvo das into:ricações pelo ACIdo serve, pOJa, sua saude. usando ••

Urico � pelrus OUlTas �ubstAt>cia: famosaa Pílul8$ Uni.

que, .con'mmente, Eis produzem, Nas Pílulas Uf51 _ OI prl"-Duando o funcionamento dos rins • - .

dó'i: deficiente, As Pílulas Ursi que "PIOS ativos e _. mara:vl�

são feitas com 6marav:ll1osasplan- \
Ihosos. plantas s;ao coni.r..

tas medicinais, constituem o mais vado!> integrolment.
poderoso desitlfd�nte, õ�urético e

Primeiramente consagrada" pelo
diss?l?"ente do ACIdo Unco•.Seus povo e depoio utilizada. pela
beneflcos efeItos se�azem oent".em Ciência, como medicamentos in

tod,:,s os male� dos rms ': d� beXIga, .ubstitúiveis no tratamento daJI
ParIsso a. PIlulas Urs, sao reco·

moléstia. dos rins e bexiga, iii!
m�ndada� para tôdas a� pessoas plantas que compõem .... Pílula.
que sofr�, dessas molés�,a&. Man- Ursi têm os �eu� princípioi ativoI
tenha, p.OIS, o bom func�o�ament? conservados intejl;ralmente, e:raçae
dI< "eul r'ns, usando as Pllu.as UUI,

à moderníssima técnica de fabri.

cação empregada, na qual a con·

centração é feita à bai·:•. tempe·
ratura,

Use, pois, as PlIulas: Unl c com.

Muitúi males, em .I:"ral, provêm prove também -, como mUharel

do mf,U funcionam<l!..lo do, fiES .. de pessoas já o fizeram - oa

Reumatismo, artritismo, do- I extraordinário. c befiéfico� efeitol

res d ... Caber;a, tonteira:!. do-I dêsse excelent_e.rem�dio fabricado

u,,, na .. cadeiras, desânJn10, pelo Laboratono LIcor de Cacau

juntas inchadas. insônias ner- Xavier. Na composição da� Pi·

vcsJsn10 estão nesse caso, Para lulas Uni. entl'am a� segumre.
livrar-se désses male!, use, por- plantas: Uva Ursi, Abacate;ro,
tento, as Píliüas Ursi, que r.or· Quebra. Pedra. Cipó Cabsludo,
mRlízam as funçõeli. dos rins. im- i Cabelo de Milho li CiloM.

= § .

OSCilf Rubens Kfuéllr

Não deixJt "eu organismo
sofrer as- consequências do

mau funcionamento dosRins

-

=-
Dr.

Pílulas U I

Capital e·Reservas em 30 I�114B .. Cr� $ 35..561 ..766,10
BLUMENAU=

=

A9Ipal'tlr de:!.. o '=j- .oeirD de 194' vigorarão SI! legulDte� ta��1 de jurol para

Contas a prazo:

• remédio soberano. para :os rlru
. .. _-_-- --�_____..........-_ .....

Filial:

Aviso Depositantesaos·

�ontas de movimento: "

-

depólitol:._

RAIOS X

Doenças .de Senhoras - OQ
peração e Pal"toll

Consultório e residencia.:
Rua Bom R.etiro, 21 . Foue

-' 125-

(em frente ao. Hospital C.
tótico Santa, Isabél)
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quosi dois milhões' de litros por dia o consumo dõgua em B lu ",ena�
Torneiras desarranjadas e desperdicio do 'precioso liquido '�Itari.a� alrava�do '3 .ituaç_o �,,:Re.lri§,. DQ fórQecjmeât(t�;

,

dura,'Dt'e ii Dojte .... Becomeadada a construção de' reservatórios "art'Jcul;-arel .,,"

, ,Tem se registado, �es�e �-e- ras, o consumo' passou

parai
to .que poderá inutiliza-Ias em' per o trabalho das bombas e- mitlndo um .apeto, poí; nosso co meio de evitar' o desperdi- rem suaves. Estranha; sobred;,

, í'ão�, um aumento, considerá- três e meio milhões de litros" pouco tempo, trazendo sérios Ievadoras durante a noite, intermédio, no sentido de que cio pelo uso abusivo da água tudo, o que dispondo de um

vel no consumo, d� água enca- obrigando as bombas elevado- embaraços á população. Estes Acrescentou que grands par- Rejam" evitados todos gastos encanada .ê a Instalação de Serviço de' ,.{gua caríssimo e

nada; De um milhão e setecen- ras do Serviço de Agua a um informes nos foram transmí- t d t d desnecessários afim de que o medidores 'automaticos nas. dos mais modernos, com, o
tos'm1"1 litros em cada 24' .ho t b Ih d ".

t tidí I di
.,

1
e uo aumen o no consumo e ,

l' ld
-

h Adernai
. >, , ".

,

'-' < • ra a o "pesa o e mm errup- bI IS pe I) e 11 murncrpa em, Ie
" ,

_ precioso rqui o nao ven a a casas. emais, o mumcrpio e nw,nimCial':t ·p'orta. seja abri- _

" " .

• tâ
,agua neve-se a gastos super "It' d t

.

d".
_

_

-

exerelclO. quer es a recomen- ,

,,_ ,ra ar em e ermma os pon- cíco. Seu povo é o que mais gado a sofrer restrições nesse"
,-

'

-DI rn-Ü--}\-fllTUTINO
-, ._ -

�II
dando aos partículares a cons- dn�g, ,a�.sHfl C01ndO a �ornedlras tos. paga impostos no Brasil. E setor.'

� l . �

trução de depõsitos para' 3.I,'- e. üepo,Si.tOS de esc:ug,as €8.. Conc.01�,damos. em, parte. '

,'_ ,_' _

, tem o direito de exigir me- E 1 "ú ',o
mazenar agua' em suas resi- saranj anos, e ao abusivo UEO com, a orientação seguida pel10 Ih

_

d h do
'

I spera-se, connn O. Ç.'.J '

_ I'·
01' ,ese,mpen o � ,ser,'VI

-

governo munícínal, encontrê
- 'del1cias, desde que, em breve, de mangueiras para molhar governo municipal no caso, úbl tI' l'

A(JAO
r F' r ços pu icos, para a mana eu*" meios de :contornar a dífícul-.'

"

" 'o,' '_' ,

,,'

ver-se-á forçado a ínterrom- ruas €j3.1'( lUS. ma lZOU trans" Todavía, achamos que o úní-
ção dos quais contribui _com I dade sem mais privaçõe.s pa-:

A' N' d I )
? taxas que estão longe de.. se- 1'3. o. POV?

seca no arte o uro.na l�ee��n��Cl��=e=e�eeeClee�..r�JJ"';:;:3'�4
\

����=de�194�8����Al'i�ro�Vt Perdida totalmente a safra de mUh., Câmara· Municipal de' Blumeneu • \,1
lo··C",'u'n-d' ,8'0 U'a Cupl-lal· F d' I

A falta de chuvas apresen'"I !a consequencías mais graves no Norte do Paraná, segundo
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Y

, e p.ra
I

.

.

, informações de pessoas resi - ,C O .... ,EI�------..._..---------=........ ,

'

,- ..,
"
'. , dEht:"3 naquela f-ertrl rej:n�o. 'f

'
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' t AgrIcultores ue LONDRINA í A Comissão Executiva provisória, coordenadora dos traba-

Deltruídas ai ofJcin3. da "Folha Carioca·" ; c, c; , apresentam Informações de

I'" lhos preparativos para os festejos do lo, (,enlenário de Blumenau,
,

, , ",,�, '- PD' 1
f�lla gravidade. No Norte do id id dã bI "el'''a n 't'"

. RIO.<l\IendlonaU - A Imprensa - ficou reduzido a um montão de E'M t,. convi a aos ci a aos umenauenses que, qu • m LCmprp_ ar, �

::
'

, • t '

' ! .... Paraná a safra de milho que '- 'b ih' ,�'- '

, earioea esta de luto com a déstruí- rumas, Tudo estava �gnrado na

t
.

_, -T'
•

� sua colaboração para os refendos tra a os, para lima .cUlllao a
,

.

v , depende €xclllSlvamente da �
1" dí 11 d t

_

,

'11) h as ,,' I "

ção, pór um incendio, da' oficin;l imporlanCla de fi milhõ<,s de cru-
j

,'n ",
" , _:> � rea lZaI-Se no Ia o corrE'n e fies, as � ar." no redil � :,a

. da "FoUla Carioca", senc!o 03 preo zeiros, Entretanto, o total-dos pre-
'I'

0,
t .'lIILla I:.e:t<l. estaçaOd d� chuvas,

I
Câmara Municipal tie Blumenau, afim de formar as npces;;arla�

, ' SEGREDO nao f;.,ta ameaça a de redu- ,-

b'
-

b ' I j" l' ,

jUlZ,?S quase lotais, De todo o jor- juizos acende a muito' mais, isto
./

" p'.' d J' f
' Lomlssoes e ,su .comlssoes, em como Ilar:l ::lss{'n ar ,}re rlzes"

nal somente Stê salvou uma part� porque, recentemente, a "Folha Ca- f DO EXI TO
'

,�l.�se. 101 al� a. a Ol p�r- , receber sugestões e tr-oêar idéia sôbre ô assunto,

dá, contaDilidade: rioca", havia adquirido máquinas ;. t' _-=--:_
em quasl cem por ��1 < 'BLU:\IENAF, 4 de Janeiro de 1!WI, ,_

"'"

'O 'mais -:ofiCinas completas, ar- ,novas das quais muitas foram ÍDllU- li t A TELEVISAO EM AtTTOMOVEIs\1
OTTO HEN,NL'lliS

.

quivos, redação, gerenria, direção guradas há dias. Presidente �.
__

f , NOVO YORK - O )Jrojéto de Ipi '; ,

.:
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umenau . -'. OnanOpDII� t , projeto, sa]jentou [} perigo pnra a VIAGENS DIÁRIAS ElVI LINIOUSINES
_ t t circulação que apresentaria tal e-

Domicili J
-

t � ,qu7pãíITl'1110. Até ngora a policia
-

& f
' niio tem nenhuma autoridade legal

BIumenau: parte 6 hora, -,
1
,para proibir os proprietaríos 'de

_ t l \ :lUtomoveis a acompanharem, di-

_ f t t rigindo automovel pelas rua,; mo-

_ !
vimentadas de Nova York, um

.- t t comhate de hox, ou um espetaculo _ Curitiba: Parte 13,30 hora.
-,

t t de opera peja !clevi,ão, O primei-
'Florianopolis: Parle 16 Ha

-

,I .
'. .

, .1 ro ,caso d�sse' genpro foi r'egístl"ldo
_-- �_- ,

�__,
rClcntenHlltc, '

� Chega 19.30 horas' -
-

-

. Preço .Cr� $100,00
-
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-

-

-
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"Ar-enda G1ória "

ª�' ,P.1"uçe, 15 de Nov. Di)· �4 .

Fone: 143i ::

COM ANTECEDENCIA -�

em

CílegR: 9,30 horas-

'AGENCIAS
FLORIANO!?OLIS!

VEJA
,.....

Sedas
Seáa eslamp�da '-TI' iindos :)adrões 15,50, :lletl'O
Sedinha Jisa .belas' ás' ("ôres 10,nO' melro

.

LinÍ10 seda preço iodo especíàl 111,3D
Fiü]e da melhor que há liS,DO ,

Seda natural esiampadas largo M) cm. m/,GO
Seda chantung iodas as eôrcs 32,00

515,[111

-_ � .;'

conRA elSr.,

QUEDA nos tA

Artigos de Algodão
Chi tas a começar de
\ odes cõres firmes

Opaút cs(all1p�da
IÍsa America Fahril

3,fJO
7,51) - 1l,!W -:- 9,RO ,- 12,:')0

j[l,50
l[l,jO
:A,'A)
19,1,0
21,00
1:i,';0
72,00
;lf),�JO
:.l2,tlO
7:1,',)0

, no,oo
23Ó,OÓ

CambnlÍa . " .. largura 101) ,'mo

Crepon liso

eSlumpado
Linhos ('slampudos
Lar,oe nos mais lindos desenhos

DJ"gandy Suisso 'larg_ Ui)
Pic(tib largura 1,-40 ('lU,

Col�has solteiro· 4!J,Ol) Hã,nO
casal 75,Il[l '-� 95,011 -

dc'spdn da ;'nais fina casal
InleU para pena 10,50' .- .12,!)U t! 16,50

S,50
:1,90

12,.'í0
(j,9n
9,50
26,00
15,50
13,50
J;,:IO

20d,nO

Colchõl:'� :l,:HI r 7,.sO {'

Ze)Jhil'Ps Ú come�ar de'
Tricolifj('S 'pura pijama
Xadrc'ses t'ôres firmes ,1;00 -:- -Cl,nO

Henaux preço de propaganda
Atonlbado RC'l1HlIX em, 29 padl'ües

simples' largura 1,40 mm.

m'im daro I,ara let"llcls, !l,:,fl - 10,80 e

.. {",("Ul'O J)3l'a .'a'lç!,l5 :í i'ome�'ar de

Tropical P&13 ternos em 8 lindas ("(ires c'Orle

--,'Chega 20 horas:-

Domicl�io á

. Blumenau:. Parte 6 hora••

-- Chega 12, 3í) hora-a -

.,

'·1 PrC;' Cr. $1S!1)E.N1f���"*
( � '" BLUMENAU

.. .... .

CURITIBA

.... fi !I·· RU;b��� �';$:6j; . ..' Ruat�:';.N6�
622 .•. '

;

-

�
'Vendas ale paS$\tlens ,em, c�nexao , ,

,

I com ai "REAL"-. em ' Curitiba' " ,

lo RESERVE SUA PASSAGEM COM ANTECEDENCI�.("
\# i�;::':,:

:: =:=::"t2. '--o .( .

COMO AINDA CORTINADOS· SOMBRINHAS ·CRETONES

BOLSAS, CAPAS, BLUSAS; MEIAS NYLON El\112 TIPOs DIFEREN
TES, CHAPE'US MOSQUITEIROS, liHEINALDAS, LINHOS. NACIO
NAIS E ESTRANGEIROS, CASEMIR.,\S DE TODAS AS MARCAS,
GUARDA CHUVAS, PANAMA' PAR:'- TERNOS, TUSSOR, ARTI�

GOS PARA ALFAIATES, -MACACõ,ES, liUAHJ)A 1'0';5, CASÁ

COS, TERNOS FEITOS, 'TAtFETA'S, UNTAS E SU,SPFNsomos
E MUITOS OUTROS ARTIGOS.

.

1

Mantem stock de todo. �rtiloS da ta."tcaslo RENAUX
t

. .
_, '.

_

.

'. .' -
.' ,


