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nacionalistas em �ucbow · Jpêlo para a cessa�ao do fo�o �ondi�ões illl�ostas pelos cDmunistas

..�

..des professore:
.lHO, 11- (lVIei�id:) - Con -1tarido com a presença de �'e

presentantes de djve'rsos. sin- I
dícatos, no Mílgislêrio do pa
is fbl instalada ôntem a se-

'1lí; gunda Cónvençãt; Nacional
dos Profeseoreso-A. sessão i-I
naugural discorreu sobre as

normas'gerais 'a serem obed e-
tidas pe�.a converiçãó.
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'(VERMífUGO DE" X/\VIER)
Licor de Cacau é o verrnífugo m�is ,usado
.am todo o Brasil, hó mais de 'meio
século. Atua brandqmenta, sem .i;ritar·
os intestinos. N,ãb ex!ga dieta

,

nQm. p,urgdntes,

.Um 'produt," da"
,

UIIORATÓRJO LICOR DE CACAU
XAVIER S. A.
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DOENÇAS DO CORAÇÃO
(Electrocardiografia )_

Trâtamento .. d� Neurose•
..

(".icot.erapia)

AI.0 RIO n:tANCo, 3� so

�rado

; CO�1 rtESCONTOS (nalS Delegacias do Tesouro Nacional}:
Rs lU$(}()(j

.

- estampa 16a.

Rs 5tJ$UOO ;_ estampa 15a, e 168,,0 (inicio do desconto em 1-8-48) (B,B')
Rs 500$000 -- estampa loa, e 12á•

.

TODA A EMISI\liO DO BANCO DO 8RASIL SEM DESCOl'l"Ttz Al�'
31 DE MAIO DE :1.949

Rs 10$000 - estampa 14a,
Rs 1$006 - estampa ga, - 10a, -_ 'ÜR, - l::!a, - 13a.
Hs

.

2$000 - estampa 11a, - 12a, - 1::1". - 14a. - 158..
Rs

• ;:;$000 - estampa Na. '

Hs �O$OO{) - estampa' 13a• - 14&,
Hs 50$000 - estampa 13a, - 14a..
Rs 10i}$OOO - estampa 14a,

'

� 200${)OO..,..... estampa 13a, lola.
Rs 500$000 -"estampá 14a.

Rs 1.0'OU$OOQ - estampa IS: ,1!"'"'- . ' .. "f'
Inicio do recolhimento com descon-» em junho de 19,19: ..:.. pri

meiros 3 meses - 5%; dois seguintes:'lU%: mais dois: 15"1,; -- outros

dois: 2{)%; - quatro, meses seguidos. mais 5Jo ao UlCZ; - a 5c('uir mais
10% �o mel: �Ü a Be[da Jotal ulI i-especiivo valor:

...

.: CE'DULAS lt'O'Rj. DE (;útCULA('L\O ISE.M. VALPRJ :

�'
ltl'
'Rs
Rs
}"8
Rs
Rs �

Rs

.

5$000 - estampa - 15a. - lua, �. ilp.
iO$!tÍ}o � estãnipa - lia. - l�:t. __ pu.
20$000 - estampa - 12�, - 1fia•
':50�OO � estÍlmpa - 1:ia, ,>-'-; 12a,

mO$OOO - estampa � 11a. � 12a, - 1;��. - 15!!.,

200$000 - estampa j-> 123, - 15a.

500$000 - estampa i..:.... 9&. - 1111., -_ na,

e:

URobe a Paniers"�.". �

1777

PreC'IamOI . co,." ')tôa�; pt'.tfca� para

�olo(':asl.:, I�e''''a - ae.te.
HJ fi r ii a I.

Tratar' coto o' sr; ]urandir
�"��v..,,,,";,,�,,�",,,,",,,,,,,,,,,��",,,�,",,","';t�

i

o exaget� e a extravagância constituirarn as notas

predominantes da moda nos fins do século dezoito.
O modêlo "Robe a Paniers" surgido em oit777,
foi o que melhor representou aquele gosto. Neíe

.

a "saia baIão", os grandes decotes e a "cintura de
vespa'> atingiram os limites máximos. A complexa
armaçâo de junco e bar-batanas que mantinha
dezenas de metros de tecidos e rendas não pesava
poucos quilos, e o corpete de tal forma cornpri-

'

mia o busto e dificultava a respiração que A

mulher só por vaidade o suportava,
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.....-:�:_=:... um�: d�� �"��d��: 1� NO�nhro•. , : 1t�-A-RT-E"-F.·..-A�T-O-S-....,.D-E_,.:·C·-I._.M··-E'-.NT.-:... , ....0-1,..Aluga-se também apartamentos ou quartos em separado. .

,
Tratar com B. WILLECKE na Casa-Hoyal S. A. -
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i I Tubos' de Cimento I! Puu/ler &, Cia. •

't, CAIXA POSTAL. 48 - !l'ONE 1081 1
RU ..:--DUQUE DE CAXIAS,8 i

,_ -c-��==:::!:��_� �t

Nem só das modas incomodas libertou-se �

mulher de hoje, mas também de certos males
agora perfeitamente evitáveis .graças ao uso diário
do GysofaJ que, pelo seu grande poder antisséptico,
assegura perfeita higiene: íntima da mulher,

um proc4to do
.. Laboratório Licor de CacauXavier S.Á

..
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paralização no Riotransportes
de dectsio

rande do Sul
pelo inl'térlo da a r In h aadotadaUdla

ESTHANGELHAS, CQ;\10 ATE' A- TO DO ALAR.\1E CORRENTE SOIPnENSA VE:.\f COl\IE�TANDO A

jPAHA
A (;!HYIDADE '1):\ �lTL\' ��-��-�-�

GOHA 'VJ�HA ACO:S:TECENDO, lUO GRANDE DO SUL. A IM- ATENÇÃO DO PODER PL;BLICO çÃO CHlAD.\,

D}<:NTH� �� .1ã Dl.�S D. ':·H.-\l�EGO I __
o

---- -._-,-
__ •
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DI,. A\I01�S, O:-':llRS,

i�AMI-1APT'
.

1'\HõES, os SEH.\'l'ÇOS DE �AVE-

""U t a o t olí t a r· 1- aP,4:ÇAO, -CSINAS E FABRICAS,
. U.

'.

.

DA :\I.-\I-H:-.:tU.. ��rAR:�O PA�A_LI�ADOS, CAS(�! I' para que') caudilho do Esta, te-nela de um regime, que tan-NAO SUA RL\OGADA. A OR I' Assi� CHATEAUBRIAND 1 d N ti tti.DEM. O SR. \VALTER .I0B!]\' EN,
O OV? a Ire ao� v.en os ão

[' t�
enaltece a n?�s� cultura c�·

TENI)EC-SE CO:Vi O PHESIDE:\'TE J . temerarià conclusão? Na 01'- vica como a dignidade do C'I

'DUTRA, DANDO

CONHEcnlEN-'I"
S. PAULO _ 1 de Janeiro,

dem interna: nunca tivemos dadão brasileiro, Identificado
.

. Na' mensagem que mandou governante que' agisse com a i sempre com forças de cpres-
ar-s seus cprrelig:'Oll!;\,l.'Íos tota- toleran,cia € a brandura deI são politica, eC?�10mica e so- t

�--'----'---'"'----- . , <'lue da prova .O
. atual chef-€ cia l, a origfna lidade do sr .

...---- ..----------..,.;.:.;:-....;:-�--4 :lotanos U,tl :t::artido Tralntlhi"- cio executivo federal. Terrr-po- Cetu lio Vargas é a mesma dos
- "

l
ta, por motivo do .3>10 novo, .

1'\ T I D Perei t 1 I is o carater de uma verdadei- chucros caudilhos do contí-
"r II e mo uarte ereira � :: '�'��� ',' �\l�. �:::,��,:::: ;:\�::�;;: ra e impudente irnper+inen e ia nente', Ele só sabe goverrrar

t dít d 'f' fora dos níveis da liberdade.,

1V1 E D I C O n.ornenu: (l(' prov l;'� I. Vive., um ex- 1 a 01', que a irrnou
i d 'f" t quase sempre o primado da E' um impecavel eSCl'àvisadur

.da Scrvídores do' o paci rcarnen e, como 118.- � u

• cã gid
.

títui
-

d força material sobre as for. de povos e consciencias, Aqui
.: o reg? a por InS I uiçoes e. u

mocratícas, com um exeiuti- ças esp irituais, aparecer, co- reeditou paginas de ohscuran-

t vo pautando os 'seus atos em mo o demagogo incorrlgevt!l tismr, politico, desconhecidas
b d t- b

.

h' N
- rios anais da vida repuhlica-

C ltó T 4 d F '_ 9 t o e iencia á Constituição que ao ém con ece a açao,onsu orro: ravessa e evereiro'-, na deste' país. Sua ObSeSE.3.0
R id

.

R
-

P-' 2° F 1197 •
as leis que dela emanam - para negar uma das mais be- II

.

eSI encia: AUta ide.c! . dÚ
une:

, que é o qUe proporciona na las evidencias do Brasil con.
constante era imitar, sem e,

en e cnarna os íI
/ atualidade brasileira ensejo fusão de sangue, o n acionalis- -

, " 'temporaneo, ou seja li exis- l d d lV'I: I.____________________ _

mo Vl1 gar e orn anoei

T
,.._----�---

- Rosas. Criou esse tipo de Es-
---.

I iecelagem K h · h SAcado .desconhecido dos brasí-
- -Ii - . ue nrlc _ .

· teiros : absorvente, onimodo,

e
-
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ASSEi\IB�E'IA GERAL UHDL',A'HIA 2 para o qual era inocuo in'
n e 91 i Pela p'l'esente s110 convidados os senhores acionistas desta socie- vocar os direitos trudicionais

CIRURGIÃO-DENTISTA
f

daúe. para ii assembléia genil ordinúria a realizar-se 110 diú 1411C te. Je uma sociedade que só ex-. i
ver-err-o do corrente no, as nove (9) horas, no salão da Socieda,' l':;c_ .epcion aImente conhecera a 1\Com éonsultório mo-der-na mente instalado á -

Icreativa e Esportiva "Ipiranga" em Itoupava Seca, nesta cidade de supressão deles. 1
"'fravessa 4 de Fevereiro n' 9 Hlurueuuu, fim de deliberarem sobre o seguinte: Com que autoridade insiste

ORDEM DO DIA. :':111 fu iar aus brasileiros o ho-
I - Aprol'uçiio do balanço e contas do exercf,o.io de 1!H8. mern que destruiu as institui-
2 r Eleição du conselho fiscal. -\ões li d·e.", que organizaram
:� - Assuntos de interesse sociul. c-te pais (' 'deram impulso ao

����""",",",","�,"'I-""""","_��"'",,",,,�
Blumenau, 10 de janeiro de 1!J4!1, svu progresso ,� H sua cultu-!

�

8
'" F. KCEHNRlCH - Diretor {lerente I'a: I

IJHCfi Pupular e '"ricota �o fale �o ltaiaH f Ad iam-", d�PO:j:,:u::: �:::L:::�::::;::,. na' 'M, social, os
;e,Oal�:�;�,L',;��,:��';los"��,�!�

I

...
9 � � ,., .Ieiros do tipo do ex-ditador.]� - X.\ SUA NOYA FASE, UFEHECE SELoS SER\'lC;OS . __ � ','

documentos a que se refere o artigo 99, do decrelo_1ei 2.627 de ;!(j de
f"��....����,",""""�""",,,•••:-; �elemhro de 1940, IUe !-'e lll'eparam afim de par- i

�4:\ --.-.-.-,-----,-----.--- o -- .. ._. �..:_.. _�on. ,_ licipar dá }lJ'óximn luta da!O· ··I,cor-d.,O..

'

I' na-A, e.s·t-á s,e' n�d,'o' . cu'mprl"d'o ,�1�(:�����1:1t;����;;��:�������: n������::��� I
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dD' preços, o dirigismo e�,tatall
D.smllntl�da a vftrsa�o �nu;6J..:O·51 �o c'3flO do� prl·�I·I�
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os d
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ti '., �urhi ueu li. '--� � .) un�fr e guerra queesperam repa namento :hês expri,mc_ a �ineel'idade de

'\VashmgtoD 11 (1,5151 Cl- de Estado desautOrIzoU a I�le j}l'lsiondrus de guerra all'múes, juÍam repalrlaú.üs nus ]Jl'OxÍ!Il!'c,. 'lma C()JlVJCç�W nu O ar,dor de
tando um aeôrdo do dn Agpnl'Ía TASS. o!'· elll 3j dl' dezembru de HH8, aÜllc� meses, e o numero dos quc fa.Jece- um progr8m�� leH�lmente tra:

g:ill ufidal de llolicias da' Lni,io, foi gn!'anlido. !'auÍ durante a permullclicill naljUC- j'lHln,.Os:'. hetu 110 Vargae; e

ScívÍ!;tiea .. de que o repatriallwnlo ,'llJ'stOl'l';] ::e :.aIs, propndal'l:) de duas fazendas,
Cl contada pela t'

, c\ atê hoje não se lembrou de

1�""""��""","'��"�""",\-"_'��"'l;"""-\"'1-"�'l>""�<;'''''''\'''''''''''\-'''�'''''''''�''''''''''\i�
:wguiu-se ú ação do,,; EstaJos Eni. a nura llorte'amerkun;J qUl' eU!!;l

• UIll d01j Quatl'o Grandes Il:tl.a!il
��')c.ializar nenhuma, Homem

AT"lr""IIiNCA"'-O I
. � dos, Jla segunda_feira, petlinJ�) lItíc . "destituido de en·:crgia criado-II - - ,""'�. .' iJ lJniiio SoviHil�a reveJassl' Ú. mI' l:oncurllado com o completu repa

--.,.§ � ""
-- ..

- . ru," -EB'n1- imaginação, o caudi-. - .c,�� - -- - ... � 111"1'0 (Ie J 1'1'SI'011,,'1 .1, . tl'lamen-to, até 31_ de deZCllJbi'!I. dI'

I
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r:: j> -

c J c�l'OS uc !,uel'l'a a- lho meridional deste que foiFAZ ....R ONDULAÇÃO �

II
- .

1
. WI8, e que us Estados ünido,>, .. .

? TEME O· CALOR. ? E N T A O -: emlH'S rc.palrlados nos li tInWS 10 !:rança t' a Inglaterra tinham (,;1'1]'
governo, W)r([lU� p e' n s a v n :

.

Pl.:'I-OCU·,RE
.

O
'

:,� !l.leses, o nUlllero dos que permane" Dele p-erpet.uar·se,. c1clibo3l'OU)' ""111/':'.\\:'"c�. ", prÍll0 o ajustado, "

.1"1
{'Ialll na HUSSI3 num d c�llveredar rlf:'a::> teoria:.; comu-

8 Salão Esmer ada f �·.,c.c.c.c.c.o.,.,�,':o:c:.o.cn':�.�OLWc(�:;.c:�I,� Ulil�a-oAgs�no,�jl,ae'tl.'���\Sasl'rl'�ad:Lldite_ilultJult�l'l� ni:-;tas e a filosofia elastica do

tiSl e experimente "PBrmaneilÍc a·Frio" ou "Quimia" e w· f:

�':"'··O,,,,,u.,,,,,o,u.--"�'''''O'Ú�''''iU.O'Q",'�O'O'''.D''''�:..
. ,

' .....,. u eu.
-

,ocialismo de Esbtio. Combi
O

'I
· o$10ne1l'Os d� guerra, mas afinllll'! nada a l'l'1i'eão confrn o esfor-rá as mais belas permanen :es, confecCÍollndas sém u- "f..�' -

. ��
{lll!!.·1 "esmaga,tora I .' ,'" '".,'

,

• , r.'i

moo o Bm oco
��.

'1 \' 'I ' "

u lIa�Olla IH I\.S
ço livre {� n. iniciativa priva-

S queclmento. � t� . �� Ja _u làl am � suas patnas. da (lUe fizeram, diga-se
.

de

l.l�N
NÃO SE ES·QUEÇ:A.: � ;'��"�")'�"'!o,""" ......0••..••••. ���•••: M'cl 1 iVl D tl

.

o. SALÃO ESMEaALDA .� ;;;;".0•••".:01 oio.�õ".�•. ,i 1.' laC • ae
.

ermo ,sC'(Te1<11'1<I rassagelTI, O progrcs.:;o do
.... ,-_- ..

. de Imprensa do D.epart.amen'f) de l'.�rasil, e, E'obr�tudo, o de São
o � OlJATno VEZES ;' VELOCIDADE E t d d'· I
o. Rua Floriano Peixoto m,0,,1 -- Fundos do Hotel Central ;..

� '1 S a o, lsse aos Joma Istas qu(' () Paulo e Rio Grande, o candi-

88 ESPECIALIZADA EM PE?MANENTES: a eletricida- �. DO SO.:vI - Foi construido nos Es- acordo do Conselho de Ministros 1 dat:J desde IS30 a ditador,re-O
. , , tados Unidos Lllll tunel com vento do Exterior dos Quatro Gr'lll!le' 1 I d f

.

t
'

8 de, a óleo, a \'apor, frias, e qmnl1cas,. ::
' I, ",.�. veu aLac!J.l' e L:'!l1 'e prm-

r".�,",�� '\',o�"�""V."",",,","'.�"�"'���'. -.-_�! que permite experimentar ..elud- de,1947, estabelecen que o� prisiO-/ cipios, garantias e direitos
dades que supcl'alll quatro \'ezes a nelros de guerra em terrltOl'lil 'Y fundamentais do cidadãv. ins-

�__�� �---..���_�_-----:__��
\'clucidade do som. Este e o priiuel' liados fossem devolvidos á, Alema' ..:utos iá na carta de 91:'" � 1'U tunel que produz um' vento nha, ati; 31 de' dezembro de HH8,. Normas basicas da VIda ins'

'�,� contínuo f.:um a \'elocidade úe ,... de acordo com um plano a sei' tra'
\
titucional brasileira, especi-

\ /.
4,800 quilomt.'ll'us por hura. Cin.�o çado ,p:lo Cu?selhu .

de Cf)ntl"Jl�, J ficando ciirt��os ,jl1alie�avei,s

I
pooerosos _Plolores, com a ror�'a I nu IlJaXlltlo ate 1 de Julho de l!I·./, do, homem, Vlrarr. ·se subverb-
global de l:�. mil HP, adul1:..m 0:-; das por uma legislação arbi-

BONS NEGO' CIOS' CONSULTANDO ; enormes ycntiladol'es. Fraque::;as enz Geral traria,. ,cujo escopo ,3rt; vez de

) , • ., �el' o Il1crem·ento da rIqueza e ---�

COBAIAS HL';\L\1\.-\S -. De acordo vINHO CREOSO- O bem estar do trabalhador, dorias em quantidade neces-
I
da democl'<lcia, vimos, a 11

( OS NOSSOS ANUNCIOS com noticias da Inglaterra, U SI'. TADÚ" f'e resumia na deificação do s�ria ás exigencías
__

da põpuia-: íle Junho d,� 1940, o ditador
) l .?lllln�\\·� �onseglli� de�,cobriJ: ° \'Í- ditador. A popularidade do çao. Barateou a Oltadura o tornaI' a na]avra e hinotecnr o

� -��._.._, -�,
,

t us da 1IIluenza. Este 'JI]\,esllgador (Silveira) ..:hefe da nacão era o que bU3- r" iYlheiro e Hlcareceu a produ- I \-Qto do Brasil aos paíse'i3 tota-

l foi olJrigauo para continuar SlWc
-- --- - - ------ ------- - . cava E:I;:,,€ c�rpo de "senatm: ção. !.l,il.ario:,;. Sozir.l.h? entre �O mi-

l ex'períeneias a faz.er um apelo â.s �·�a. (;OlJlSultis" que reduziu .0 Bra'l �Ias quem fez o dinheiro �',,('.c:: cIp bl'Q:';lleu'os, ele lIlvec-

I peswa�, pois, COIU exeeçuo do chi' ��"""'/�"""'''''''�'''''''....o''' ,.r� sil (10 que ele é hoje: uma das 11 mais facil das mercadorias tlvava a Fran�a, apunh?-la�a
J pamú, a in1'luenZll não é [rulls.ui. § < 8 naçÕ'3S onde menos se traba- J del1�.l (I ,.1pstas f"mltpirfl" ."'enão I pelas co:-,.ta3 h!e,nas do tasclS-

I ssivel aus unil!wb. Tais apelos, ft'j- S ��up��: �)UI�e:e��':�J��;��e;;��.ta. 8 lh8 no mundo, Üpel'Oll-�(, o o �roprio, sr" �etul!1) �arg�s" l�'{)' 11:10 "P:?'�11lt!1:�O q�: ��=
I los jJor '.' .,. .

'I S§ pu 8 ,1 e"el'to 11 o>: campos em vlrtu-I emIssor fr.en ebeo d" (lDZ(J1tIJ!
1,}1U 111 dldl lO d: ,,,sa te, I '1. Cf

melO ue raulO e Jot'naIS. }{ "
. , .'. II ',' U ,. , ._ '" •

_ � ,

'til't'I""ll tlll] su('e"�O '. S
e,oree �Wb rmall�'t'S wlh.l·'-- l' de de uma le}rislacão que f"i hiliõpq de cruze,iros dilapida' mentasse a abommaç.ao do setl

� �� lIJeslJeradu. A· 4..lv Ido' '-ú' I HOTF' C,,' ('I •

""
�' .

'
.

.

Id"
'" IJ ' t -1<> ·,t,I pl'esenlal'tllu-se numerosus ,oluta- 8, e� a:,L, �:�, .

, -�:. � . ,':' s [�e Ul1;H 1 eglslaçao que fo� p�- dor da econol):ia dos InstJtu. ,:�(',�� :--�. '. �;-; p.)]1 o [
'. -;'IS �I . .

I 8S1,'.O .\f.L\ ....,.IC... 1 ,� ..
'

lO,I..
S

... 81 ri'! .mu·uO'em. I,Jara o operal'lO tus l}ara-estatals, -8 g'overnan-
'

",.1 ....", (ll,dé<>,(�." ,do dIta.dOI
I·
nos. eS;JeCla mente estudantes, (jUO O d t'\"" 1 ' -1O t.lU.l u_. p.a.,pr,u:l de ... 1111])0. lU, 8 urbano. Inslstmdo-.sE' em tra ' tcmeJlt.e fI.berranl de tod,.)s os bl.a.1'i.l,.elll.) UIUl\.« la,., €.111 .!g.�lO_-pessoas '.i':' furam inoculadas l)ul'a O "l C t

4..l
•

. .. \j.
I servir de estudo. tl'" a, a allna, . 81 balhar menOi:\, mt:llto m,?llOS,e paradlgnlHs da legalJdacl.e li:, '. ,i< gL""'� c' . 01· I

§ Socios l'ullda<Ío!'ps tf'l':u'ào lo § r havendo por isto mesmo m,�- no governo d":,,te 110\'O? lm1 a�acalldo � F rança, qU311-

§ desconto d,� 2i.V'Ó n,)" ,lt:sIH'-;:,t'j § 1 nor oferta de beüs á procunl, Com o E:,taélo Nov') a na- �ln l·l�tler haVia con.sul1;ado a

§ intel'l�as.. , " ,§ � inf�ação tomou conta do l_l:�- ção C011� eeeU d U1'9 nte oito a _ lll��lS�l:J (:� �"(,11 :en:l,to 1'1o: ,_fi l�e�a 1llfOl'il1.'�·;t.l !t,.H' m:"llIP II §. IS. Nao se h:abalhand,o, vel'lÍl- nOS continuo;; H, am nr'l'ura da A te mL�n, O c1 (' pOl" do" E"

§Cmxa Posi.�l, 1 li:' I f;\,JAí § en-se que nao havera m?l'c".- p�l'dH dI' sua llbel:dade ele �-I tndos Umdns h�vert'�:n :,ntra

§ � '-1' 111�11lJ', Em matena. dos dl- r)(l IHl ,l!l1<:!lT'I, ;> ehc! (' dI) �.�-
.':V"/'.."....//,.r/..r�.......,..oo"�/Ê/...r,.r.r.....�'" �-:::."....""'---.::::.:: �.� _ ,1 eltoe; do homem. nenhum po- tudo No\"() faZia ()st�nta,ç.aQ

- � -

·DR.-
�

?' \70 l"ul-anwricano. a .não ser j nn .�lla solidnl'iedade nos l�s-

�r. Oscar Rúbeos Kru�g�r AYRES GONCALVES I
o venezuelano sob GOll1e:..�()� tadcs q�.:e gU.l'l',rea\'�lD: as n:l�'- ,

� �.
.

-'.

I "hf'�e\l tlll1tos anos' () ngot mas' prmlOnlHJlS da ldeolngw,
RAIOS X

. Advog"l.flo ,dns res�riç�õe-" fi que o caudi-: .:!r'-'(l"ratieu. .

11{.,Hiclflfwia.
':' f'�<r;16rio

111
th:l "lIi€it�l1 n na('ão bl:��silP:- r A inconte�t.n\'eJ autoridade

I Iha BI'U:::ql:O s, n. : fa. No melO de uma hOllenda 111'.)ral elo lJn�slc:.:mtp Dutra de ..

J. BLU�/'i.ENAU I f'onfl,:U:-2'ação, que apaixonava, 1
���-;:---::::' � npullao unIversal peja CaUf\3

Clínica! Diurna e Noturna

Com
luz· elétrica
ou com lampeio!

A 1m; fil'me de tuna. lâmp;u:1a na§ !3!-

nades, ou luz tUl'va de um lam)JEfü!
.

ASSINATURAS NA . ADl\HNISTRAÇÃO DESTE

JORNAL OU COM O AGENTE SR. ANTONIO MARLOS
CR$ 18Ô,OO ANUAL

.

. \.

h�"""".R......�",.//..,.....r/"r..r..rJ"/.r4zy".,........r/J'"./'''''-..r/''..rJ.r",..r..r/..r..........r.."r..r/..r...r....-//..r...r/...rJ.;l��Q''''��..r.;Ç'!."c--ç.'\7:'..r�r-..r�J"'if��â'!."il
IEXPRESSO SUL�AME'R!CANOI� _. SERVIÇO RA'PIDO SEGURANÇA. ABSOLUTA �§ FAÇAM SEUS TRANSPORTES DE CARGAS ENTH.E ruo - S. PAULO � CUR.ITI� ·§S,§ ,TJ.A - P(lNl'A GROSSA - JOJNVTL1� ._- FLORIA NOTOU:-', -:: 1'011.'1'1) ALEGRE '

H e B L ti JV(l�; N ). 7 í II Viagens Diretas Entre Blumenau 'E Rio E V�ce�Versa §
.

R 'Matriz; Filial: §I Rua Francisco Borgel!i, 120. Rua 15 de Novembro, 1.410 I
Is

Telef. 4-8029
.

T�Ief. 1 1 2 3 a5, F A U L o B L U M E NAU �
����������������������������� . ����������������������d§�����

Dl ,IO\'EM JiE\'üLCClUNA A :L
EHOXAl''rICA . Stanley Hillel'
.11'., um rapaz de HI lmos, deixou
"boquÍab('rtos" os peritos de lH'ia-
��:io com a invenção de um novo

Ilipo de heli���pleru ,dUfadQ. qe ab-
o �f)luJ[I (·staDllIdaúe. Sabe'Sl' qlit� os

lJelÍ<'opleros rCllUerCtlJ alenta e

continua ]Jilotagem; o tipo HilleI'
pude se,' JlwIlourado fadllUente de-

Doenças .de· Scnhora� - O·
puis 'le um qual·to de 1Iul'a de ins-

I tl'llção. A estal)ilidad{� deste apa- pe.ração e Parto.&

! nlllo. que pode 1rau.sjJol·lal' '11'.:" COHHdtório e residencial
I T"�SS(la�, l) dada por ullI'novo sisle- Rua Bom Retiro, 2t . Fonell
Il1H inventado por Hi1ler. O rotor

!
- 125 _

pl'ílleipal, por exemplu, é I'ontm- {em frente ao. Hospit!.�! C�
bu" por um roio!' Inenor colocado II \ t«m(!'l Sanb babél)
sob as pás do primeirQ, _ .:::::>id

'«A NAÇÃO»
ComunH:amos aos 110SS0S prezados leitores e assinantes e ao pú

ílJIJco em geral de<lRIO DO SUL que o sr. AUNQ KUEZSCHl\lAH
está auforizado POI' esta Empreza a angariaI' anuncios e 3.f:'ualu-

elA. REAL HOlANDEZA . OE AVIACAO
. ._

A Mois AntiÇJQ Do; Mundo
__----.m�� ----.---.

DONAflVOS P ,A R A

01
DE DE--' S·'�ONTO.-.v .
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Para Pacotes Desde 2 Quilos

BLUMENAU � HIUI Nov.

. __ .' __ �J

(CONCLUE !", uvr. 1':1.'(1)

-- ,_ .. �.;



. Iiam Knox, presidente da I mo da eletricidade, montan- ves magnetícas,
.

chaves blin- J dadas, interruptores automa- I ticos e reatores pari'! luz fluo-
Westíng'house Internacional do, inicialmente, uma grande ._" s 1'€s(:(;'!ltes.
Co, Segundo esse acordo.gran fabrica da lampadas, cuja

I d' I· J l-I G' S/A
---- --,--._.__:---�

d�s fa�iIidade�' serão cc:nc:� - produção .será das ma�s vultc:- R US fl:H·· ex, a�par Auscnde ouase.dlda!'t a empresa brasileira, sas, Dentro em breve, a em- � v, r\..çv, t'i U ,
-

que, desse modo, ampliará presa brasileir-a estará- produ- I. .' ASSEl\fBLE-IA GERAL OHD1rJA'RIA r (Conclu::1� da :'.". P2:;i_na)todos os seus nesrocios no r'a- zíndo ainda em massa cha- , " j pequenas C7:'.Úlc!CS e aldeias e os« "', ' , Pelo presente ficam convirlados os senhores acionistas desta IiO- ..

I .
.,-

"

.,' . seus diretores, ;;erente:> e trabalha-cíedade, para eompareccrem a assembléia geral or-dinár-ia, a ; ealizar- ,

.

,
.

. .'
- dores se Con1IP"€111 neé'soalmente.,'.

, se nu dia g (oito)' de fevereiro proxímo .víndouro as 9 (no\'c) horas,
-' --, .

-

P·
.

f'" M
.

'

· '.

1 d B1
.

plH'!eneem aos ,llU'·,:'nos oluhesvão ás',

'-.
,
·

t
.

.

,

. :
na 15(de social, com a seguinte ardem do dia:

........e· ,·e! u·r.a· _

"

,U·_·,.-nlClp.Q '. -e ..
,

·um·. ,e'..nau 1.0) - Exame, discussão, e deliberação sobre o relatório tia. gam nos tne sruos "1«l'.TI:", -.;50 t\s
.li

.... .

. . .' mesmas escolas e geralmente Sf'r-Diretoria, balanço, couta de lucros c perdas e parcccr do con-
res" •derul, estadual ou ·IDu.nicJpal ou J tes dêste municlpio que a Cârua- a) a emitir e rubricar com o 5el110 fiscal, referente ao exercício de lHHl.

fornecendo fiador idôneo ou ilpÓ- ra Municipal decreta e eu saneio-I Diretor da Fazell(l�, as apólices a 2.0) - Eleição' do conselho fiscal.
Iiee de seguro' de 'flilehdadc run- 110 a seguinte lei: ,que se refere o artigo 2.0; ·3.o} - Assuntos de interesse social.
-cional, emitida: por compannia ... ,k- Art. 10. - Fica o Executivo ,Mu: D) a ef'euar ali operações de ·GASPAR, 2 de Janeiro de HH9.
galmente autorizadas.

'

nicjpa� autor!zado a <:ontrair �m � c�'údito e �e�pend�r as. iIIll?Ortan- �.\:chru_u-se, a disposição dos senhores acionistas, os documentos
Art. 40. - Não poderá' ser au- empr-esttmo ate a quantia de Cr� .. (nas necessarias

.

a efetivação do' que se ·;refe! e O; artigo n.o 99, do decreto lei n.o 2627, de 20 de selem
Bú:;·.:h tortzado o levantamento da fian;;a 3.000,000,00, (três l1Im:��s de crnz:i,- I emprés:i�lJo, .tals como impressão Lro de 1940.

de Blu- antes de tomadas as contas ú!J juu- rosr, aos .juros . maximos de, St;;c- das lIpollces, e outras despesas.
(oito por cento) ao ano, pagaveis I Paragráf'o Unico - As apólices
anualmente, no 1)razo de lI) anos,

I
emitidas serão registradas em, li

resgatável ao par, por melo de 50r- \TO próprio, no qual serão tarn

íelos.
.

hem averbadas as' mnurtlzações e

Art. 20. - 'Para li r-eal.zuçào do J pagamentos de juros,
empréstimo serão emitidas apúli-' Art. . H,o Os sorteios de amor

ces ao portador nos valores no ; tizuçâo serão realizados publica
mlnaís de Cr$ 200,00, 500,00 e,.W I mente, nu segunda quinzena de ca�
1.000,00 (duzentos, quinhentos e da mês de Abril, sendo anunciadas

ao;:; um mil cruzeiros) cada uma, pu- por edi tais publicados na primei
delldo a emissão ser feita em Ullla ra quinzena do referi-:lo mês,
unica ou mais series, a critério do Parágrafo 1.0 � Antes do 501'

Executivo Municipal, como fôr mc-I,teio, rar-se-á a verificação dos nu

lhor indicado pelo desen\'olvimen- mel:os encerrados na urna, apr-e
dus serviçus publicas,. nos quais te- sentando o Diretor da Fazenda Mu

rá aplicação oe produtu do emprés- nicipal ti rdação das apólices já
timo. sOl'teadas.

Ari. 30, - Cada emissão corres- Parágl'afo 2.0 - YedficwJas

ponderá p, uma designada alfabc- então a exatidãu das a)Jólj�es sor-

halJilan- ticamente. teadas, serão elas nonuuenle en-

ArL .10. - Os_juros e a� apolj- i ccrr�das . n� .

urna, dan.do-se eJ[('

ces sorteadas .sel�au .pagas ].Iupror- SCi?:uuja IJlICiO ao sorteIU. :t _.---"�--��_ .....
_

... ",,

rogáH'1 e anualinnete, Ilas datâs Par:ígrafo 3.0 - () nsullado 'Elemeelltos do chamado ".?:\l'rci- S I ):ti U Si 1 T E
indicadas nas Leis Oraçluelltárias, do' sorleio será aJl1lJIamente publi- to-fantasIlIa" cunUnuaJlI agindo (1 Yita;isao:,r ElétriCO \\'OJlI'S, re"'!lIi·.nuu a e!:<,&,� "1;'lr,o., ·}1"'''''"a. p�e t0,h,s ns

sendo _que a amortização das apó- eado na imprensa local e no edi- COIll' êxito. na retnguarlh dil� for- orgãos em perfe.to rltnc"",amento, - Encont. no R"" -- I �.s T [ T L: T O ii I T ,\ L l-
I .

d Z .•\ D O R W)O R :Ir.; - D. Re'" Ale,n,!" G"dl.dhal! - s�:;: �"�,II'ces só será iniciada 3 Oreis) anus ficío d'l Prdeitura l\1ullicilJal

\
�'as avança as russas na Elll"0lJa '_ _

_
_ ,.& Á •

• Em �.J_OP�IUJU Demnn::-tr.. '; .. rs a d'..ilU1l.".IIl.

após a emissão das respectivas sé- Art. lU,o - As apólices SOl'tea- Onen taJ. Os russ[y, até :.Ig01';1 J)W
'

ries. .das deixaeiio de Yenter juros a rli,n, ab.s�i:·eram-sc ,

de [la� qmtl-, :l7'..o"'�..r........r........r.r..r...r/J�.:f''''''''''d''''��''.b��������4'61::'4Y'''J,&��;,;;�"r&1
ArL 5,0 - O m'oúlll0 JiqUiqO! pal'til'

do alIO do sorteio. "quer
1l0LIclll a re�peltu. mUJto elll- ) I

do em];réstilllo serú destinado ao A!�. 11.0 - EneeITaúo o exerd- hora, "Se\'el'aS medi.das tenham si- $ Câmara MunlPc"lpal de BllJm�n "ll �
finall�eame�to. (r�S segu�n�es �is- I

ciu f1àa�eeiro, as apólk:s sor�ea-I ddsstomad��o.cPC�O. aGl�::. {,�lll'IIl,t!,[� i' � v -- ... �- _t:t, gpêndlOs;- lI'quH,laçao da dl\'IÚa llu-
J
das e nao .resgatadas serao debJta- ru o ,�la J CoWú <l1lJlo1_,,,, p' lu, l $

. 8
t(Janle do exercicio de 1947, que t's- 1 das em - Divida Passiva Consolid.:r heldes. i C O' N V I T E �teja devidamente a,lJroyada; me-I da : e seu vU,lor depositado {'pi es·

i ��,

'1 J
-

b Foi ofíciahnenle ,uwl1,_:iada li,'!\) «caiüzação, dos serVJços municipaiS j ta JI:' eCllllento ancário local, ell!
. . . A Cumissão Executiva provisúri<í, eoorrJe!!'J'l.·p d,='� lrab,,- t�.

I' I -'1
.

I d I
L t b t't tI .\ gO\'erI1O de !-3wlapest o 11l!t:iI. �Ie ,

. ..'. �11m: uSlve alllp açao � os velCu os e 'l'01l a curren e, so o 1 U li � ,'>.
-

.;. ,.
• ,

.. lhos pl't'I)al'atJ "os para os festejOs du lo. Lep lt'll�tr;p d" bl'.!llH'l12lU' {�A d' -

t 'I' '-' d llIu \'aShSSllllO expurgo, que atlllgJ- �. ,_ �. 't�,transportes; Ol)raS e panmen a- po lces "ortea as .!t pagar. .' .,.,

r p'
.

I t t'I (') � COH \'Ida aus I'ldadaos hlulllenaul'nsl'�; q:Je I.1UCiJ am ellT,rl'_lJ.!' ,! (�
d d "u:> t

.

P f' l'" P I
- a rrnCIjJa :neu e os l'a 0 ":OS lI-'"

. -

.". �,,�ção . as ruas a Cl aue, ret'ons I'u- aragl'a u 'mcu - e o nau
t .0"S)'

, . . '.1 I $ sua cula!)Onl"ilO I'Jara os referidos íral!allws, p;na. '.lfi''l -12U!1lJ.!) '1 iii1 '" lll, Ja anunClam-,e nrallui!S >. - O'

ção das estradas dos distritos, ca- eUlll.pr!Jllento do disposto neste ar-
jJrÍsõe s L'" I 1 . , realizar-se no <.lia 11 do e"rreull' mes. ú;; :lU hor;b, no f!oUlltf! '1.1'1 �nalízação 'd'áuua e jnstalw�ão de tigo, res!Jondem lntliviuual e so

s em ma 'sa e u J'('!> a )ed�'-'I- , " ' . ...
"

, .' •. (;�
liidrômetros.·

�. ..

lidariamente, () Prefeito Municipa� mento dos famosDs "tribunal, do $ CaIl�f�r: :\lunwlpa� d�
.. J:It�ll1ellau, .ajJIT� ú�. f.Ol'!:!��I, '�� ,l���{C:�::;��'�l�:' �l

povo", CU)'a arte principal é c'')Iigir � 1.0lIllSSoes e .�uh-{ UlIJI'SOeS, llt'1ll '- UnJO jJ,l] a . c, :."lIl,.!! cdl (:ldL��, SArt.. 6,0 - A Prefeitura Muni- e o Diretor da Fazenda.. '

1 1- j"_ 'd" -I' U
l)rovas ealuniosas para desl)ei�l-iils :; rece Jer suges vcs l'. J'�.('_ar I eJa 80 )l'e o aS5tlH,(_l. ��cipal garantirá o empréstimo com Art, 12.0 - Os juros auferidos A .,. B'I [ .... J'T. "'\l' I u1e 1�11l'Il<U' d" j'.li:',l. l�sovre os ,i,�ados pelo eX}JUl',!,W. Tul '1 .. '" r.", ," ". _�_. ,_.

��as rendas pruvenien,tes dos -lIl11)OS- pelo depósito de que trata o ar- . �

�'.método, .segundo se anuncia ofi- $ f)TT(J I-l.E.:'>iY;1J<b-:; �tos úe Industrias e PrQfissões e ligo aiIterior, ,serãu clllrcgücs ás
.

I' .. '" !'l'p-idQnt" .'".

CHI mente esta sendo 6upervlslO- � _,- c'

i'Prediái Urbano, devendo as Leis instituições ue Assistência Social,'" '.inados por peritos russo�. �
, ,��Orçamentárias consignar :dotações mantidas pela Prefeitura. �J"///J/RL...r......,r..r"""J"_"'�iff�';;§'�d"g�-gro6-@@2'�.;.�'SG%f��&'@'.:o:',:

nuidades de amortização e juros do Arl, la.o - Esta lei entrará em
O' PI'-

:��;;!:!�Il��l;eI�a::::n��rad:: d:'� ';!�':�a��o��::a �: d��;�O:���!�caç!;� I diSP�S��::ül�:r C:l:uo�a�,!1��I��la� ,"Qrml!l!!ll!!lI!!I!E_!í':;�5!l!1!!!!'!!!g!Ji!l!!!!!§1-r"iii�-'Ilt9�'.d_o,W.,!ii!t<!i!!A!i!@�d�o'
,'"<' .... -

'-f''aA�-'I';;11Uu','

do' t d -conlrário,
'

governo alI oe le para a C'O!l1p di' a 'fi a
.

r� i
":

mal", cncargos cc rren es o mcS-
sO\Tlelização da Rolonia. T'ill fIIAi-

...
'lIti .

". ... ""mo. F, G. Bu:;eh .Jnr. "" M """"eia, trazida .por um refugi"dn po-Art. 7.0 - A Prefeltuí'a Muni- Prefeito Municipal. A' (. LlEM PODEMOS CO�Fl.AH O CON S,ERTO ?
presente leI' aoS

1011ês, foi l_losterlorm.ente cOllfir- "'i.

cipal reeeberá em· caução e depó- •
PulJlicada a -. NATURALMENTE SO' A' uFiCINA "RADIO FUNK.E".

A mada aLraves de medIdas reOI'l'en- �

sitos, as apólice's emitidas e bcrll dezoito dias do mes de dezemhro ,

-

'I'
SIvas que os russos Ord·ellueam au

assim aceitará em pagamento as do ano de mil novecentos e qua- d " "
,

governo c "arsona' to:mu', l:,tJ
. apólices sD1'teadas e eoupons de nnta e oito.

vista da "alarmante falta de hôa
J'uros vencidos Annr):narie Teehenlin

to
'

vontade dos campnnêses, em ,cola'
Art. a,o - O Executivo Munici- Seel'etário.

vorar com as autoridades".
,paI fica autorizado: ti'

. <CONTINUA)

1 - 1949

:e's
do sr.

I.

I
U os

s
. -

Bernarâe� Filho nos
dava ai realização. de varios
nbt;oCios particulares. Desta
cava-Se entre estes, o acorrio
que vem de ser fírrriãdo entre
ele, representando: a 'Indus
trta Elétrica El'l;.�·õmãi.\ ;do
Rio de Janeiro, \-Vil-

tes c:xalores.

A: DIRETOHi A

ror detrás.da
.

cortina de aço
NOTICIARIO FORNECIDO P ELA AGENCIA S. 1. P.

As doençae são mais nu

merosas no ambi,ente cm
que predomina (1 analfabe
tismo. f:sf.c é o maior mal:

Observadores ocidentais, opinam I
dar uma aparêneia de que não ill

que, muito embora não se possa terferem nos negados da P·'!'mi,:J.
esperar pronta solução para vários loque porénr, (� contradltório. le-

pro��e��la.s q�e; eIl���I�tar� a.s. d,�- Yalldo-�e em (:onsi�(:raç'�o .d r.«,

lmoer�eJas, ,:S 1 elações .' ussos-ou-I fatos Iigados il politica interna e

dcnl:lJs, mUIto mclhorarao. exteJ'lla rIa Polünia. '. ajude a extingui-Io, coopc
n!!!do na Ca�J1p ..�nha de E·
duca,;ão de Adultos.

� -_._-
..._--.�----'-_._._-----�

Informa-se oficialmente que sa· Estão cada vez mais fensas as rc-
Loladores pnlonêses estão em ple- lat�ões russos-filandezas. A 1(; (l
na atividade em todo o território Imomenfo, tem fal}latlo tod\l�, (.,
úa Polonia "- 'juta ,,,e"!'e\'" UI'l .., . _.':� '- , gol}]!'s col'r1l1Jlls!as t' rUSSL'S J)élraeOrreSIJundente t'stT'lll"t'lrll aS"IJ·1

_ _ .' '" , .. ,

se apollel'nrem da pequena lllas va-
me proj)orçoes tau gIgantescas, (:0-
mu u qúe caracterizou operiodo de lor05a nação; U111ea que até agOI'.l,

ocupaç;�io russo- alelllã dep0Íi de asser.li'ada pelos Yermclho�, J!:i:J i

U3i1. cedeu uma polegada siqU'�!.. I

G.n!-nde lHU1:�erO 'de pes_
6tH"" M! (ôurarllm do csto

mago, UlJq,:mdo Biter Aguia
puro.

Guilhel'Ine Busch

l\lunici.pal· de Blu-tr�ta'o artigo anterior

prestad'as por cau\:ão
títi.llos da dh'ida

, SuaSaúllePagaraBem'CArã',
Se a -Mã Função· Dos,Rins não

.

for Combatida! •

Fatura,

Ua,,: pois, as Ftlu!a. Urst • cÓin.;
prove também -'- como milhate.·
de .pessoas já O fizeram _. oI',

extraordiniÍ.rios e benéfico.. ' efeitos
dêsse excelente remédio fabricado
pelo Laborat6rio Licor de' Cacau
Xavier, Na composição das··Pi·
hilas Uni, entram·.s seguinte.
pJantas: Uva, Uni, Abacateiro,
QueJj"nf-:Pedra, Cipó Cabeludo,
Càbelo de Mi1110 • Cil&•...

'

parti (l.j rins
---==-----���----�,

. ,', Iblr

:A :administ:ração desta' feIna

aflB Ee�s leitores ê ao Publioo ,�m

de comunicar

.

'que' foi mmu;adi:i l1us'1!l agente naquela 'Iotalidade" o i:3!1!'.
Marthl,Sclnúoelz, que' está auLuriz..ado para angal'iar attullcÍoS

DE FISCAUZAÇÃO DE AHMAS E :\1UN1ÇõES.

280• Região de armas c Munições

D I T L

ESPECIALISTA EM CONCERTU�� DE APAHELHOS
EUROPEUS E .AMERlCANOS. 1

Estabelecidos desde

Rua 7 de Setembro, 11<1. 1:�, B L II 1\1 .E NAU
i j� @$ 4�@ ,"i

Obsen'adores politieos tomam 1.:0:
mo "péssimo sinal", o fato de (I

i govei'no eUlÍl�lIista de Varsóvia lIÜO

,querer até agora romper relaç6e5
I caIU o Marechal Tito. Segundo (;'s-
1
ses observadoreg, os russos esp�ram

I�R������������'�'�'��'-�:��������?&4�5�%
,.

��-� E R O S O L, a últl.I!�a pah,r,! 1W (rat.alllE-!.'tc� rhs BRON

QUITES, TEA��UElTES, CO;-]f;L?fiJES PUL�
1\10NARES, BRONQUITES ASl\!A'TKA E· E':-WI:.JEJ.\lATOSA.

_ :NAS rCma De'!! operação). DI<;"_
l'El'SIAS, (OLITE�';, PHlfiAO DE YE:'\lTRE, ;\l'.-!EfiL\NA, FISSU

R.t\S� COCEIRA:�� r�O _A'NIJ�St �·rc ..

CORAÇ'AO, Pl-'Lr'lôE:;;. RI"�S BEX[GA, ETC,
Clínica Gel"aI de H tH!!€H.s., n!ulhe-re� � (.�ri�n(;!�s�

ITOUPAVA SECA: fl às 11 e 1;' às.H haras. - BLlll\U<::'L\lT

�=

D;:=G;i;h�rit
.

HrGrr��1
Avisa que se acha em f erias até o dia 4-2-49.

Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de .1aneiro)
CIRURGIA, OPERAÇÃQ DO BACIA, ESTOMAGO,
VIAS BILIARES, UTERC! ETC. - Neurodrurgia,

Moléstias de senholras alta Cirurgia �-'- '

Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e das 15 ás 17 horas
Blumelfau: Hospital SANTA CATARINA -

BINU;!TE:3, ETC ...

TabordaO progreso de um país
está na razão direta da
-cultura de seu povo! C().,o
Operee para a grandeza
de no�sa Pátria ajudando
a Campanha de Educação
de adultos e Adolescentes

Fá.brica de Ma'quinas e j=-��:'� ,-=',

����,��� �d, ��!,:�j��:Dn E.� Hoffmann Ilii Francisco Treska
Junior

Emprela Lim� fi! MorEira
LINHA DE ONIBTJS Lilári� á PRAIA DE CAMBOw

�RIÚ. - Partida do BLA_BLU. ".géncia ('It) Blumenau á,g
'7 horas da mau hã e volta da PRAIA ái1 12 horu's (meio
dia) ..

Aos D�:nllingos {; Ferbdo3 d .... PRAIA a�, partiaas se':
l'ão de tai'de.
Cr$. 30,00 IDA E VOLTA � TeJefone Nro. 1266

·�"""-"'�"""'''''''l!..'lt'""'"'..:���A<-;-,r:�'''Çí�.@;.�'<'�':'$;,*,': ;;;;# I.......

MMic!) Especialisl.a
H E Del O fi H O' I D A 5, YARlZE5.E CLCERAS

.
pl'cserHe editlll, con "ido a Lodos os Sn1's, possuidures de por

de Armas 'de
. Caça ou Desporto, a tomparecerem nesta '2"', Região

de' A.ririas.'� Munições, afim' de revalidarem Os seus rcspectiyos Portes,
:ficando' suie;itos ás penaJidades. pre'\'istas pelo pegulmnento �pro\'a
do .pelo Decl'élo 110� 1, de.18 de janeiro de 1 !la!J, os que assim não t.:un;-

P;\CHECO

Haja!, Sta. -CaLarina
IExecução de q'nul(lUer seniço do ramo na hem apurclhalJa vfi-

Icina mectlnÍca, FrezaJ: engrenagens etc. COIII fl'ezaclora "Lllivel'sal",

Soldagens eklrka garantiDa,
Funde-sé qualqueI' peça de ferro ou lllelaI cm olinw ll;:�ljdade. i."). Preços JI1odicl's. . l- �=:;:::::;::::::::=;::::z::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::S::::::::;:::;===::::::::::::�

I� - .�

,

1
}�

Engenheiro - 'Arqu'itéto
Rua PiaUÍ, S/N°.

j

------.----------�-�--�----------_c EDITA.L

'UM r-!!.o tJu'fo tlo.

lABORATÓRIO liCOR OE CA�AU XA\f!&!l s,A:'

De orúem do &1'. Prefeito torno

Pllbllco, que 110 mês de janeiro se

arrecada nas tesourarias da séde c

intendências distritais 'o iiuposro de
licença sobre automo:veis e cami -

nhões, referente ao ano de 1949,
Os contribuintes, que não satis

fizerem seus pagamentos dentro do
prazo acima, poderão ainda fazê
los nos meses de fevereiro e março,
acrescidos da multa de mora de 20

l)orcento. Terminados os prazos aci
ma citados serão extraidüs cerlj· "

I dões para 'a devida cobranca exeéu-

lfu�
,

.

' i

Diretoria da Fazenda :Municipal
de Blumenau, em 3 de Janeh-ü de

1949� !Q;...;•.isL.�
(Alfredo KaeSLner)

..

Diretor.

r-----�----_·- --"--'·���4
IFõto Baumgarterl I
" ll:�peciaU§ta em Ampliações de F�t�s Verh«Mi l
,� Fotografias .... Revelações : .. Filme$; '" Maquhtas1:l %.

Rua 15 de Novembro, .425 _. Biumenau I)
"

�-�--�---""''-;.�-�-���������-i.



RIO, 4 (Meridional> --- Que rnis- em tempos que longe' vãó, em 1640"
terío êncerra esse rei dos rios, ú o [esuita Cristobal d� .Acuna, "es

cuja aproximação os mais voraze-s crlvão' da' armada do, navegador
peixes e até" jacm-é fogem espa- Pedro: Teixeira, o descreveu no ca

vorrdos j I pitulo XXVII da sua "Relação" 50-

Assim óomo a luz do vagalume bre "o novo .descobrimento do Rio
é uma incognUa muito. ar)' sabor' das Arnazorias". '

,

dos; pesquizadores, "poraquê" - 0J' Escreveu o paure: _

6� peixe elétrico - l' um Ienorueno - "Com ser estes peixes" corno

lf'0,"'CO atê�l:e �nO�d:'dO.
Jájã dl,,', O, ,"o

o"",",qU,=,
;Laboratório deAnálisesClínicas I

"MEDEIROS"

Farrn, dr. Carl os H. Medeiros

(Farmá�ia Central -'-, Blumenau)

EXAMES DE SANGUE

Pesquíza de hematozoârios (Malária) com j?róva micro-

fotográfica nítida.
.

Soro-reações de Bordet'":Wassermann
-

(Sífilis)
Soro-reacões de Kahn-KUne (Sífilis)
Soro-reação de Moena Gomez (Sífilis)
Soro-reação de Widal (Tifo)
Dosagens - Sedimentação - Cálculos diversos

E X A M.E S D E E S C A R R O

Pesquiza de bàcilos addo-alcool-resistente3' (Ko.:h) e

classificpção de germens diversos, com ,prova microfo

tl!gráfica �

E X A M E S DE U R I N A

CarateriS8cão do sedimento com ptova microfotográfica
(pús, sangue, €tc.) Pesquiza e dosagem de elementO!3
anormais, (assucar-albumina, etC',)' Exames simples
ou completos.

E X A 'M E S D E F E Z E S

Pesquiza e caniterização dos óvos de Vermes Intcsti-
'nais, com prova micrf)fotográfica �

.

Pesquiza da Améba histolítica,. (disenteria, amebiana)
.

co� prova. microfotogtáfica.
'

Classificação de protozoá
rios diversos, gérmens, etc,
Pcsquiza de elementos anormais, (Pús - sangue - etc. )
C�mtrol,e da função gastro-intestinaL

EXAMES DE SECREÇõES
Pesquiza e ca'raterizaçã.o de germens em secreções de
qualquer natureza, COlll próva microfotográfica. D;fe�
renciação de canáos.,

' '

I
L

��������������������I

Filizola I.I
:

Jl

I
- !

E S

Prosdoclmo 5.:' A..
JOINVILLE

RUA SÃO PAULQ\ 278/bD

,
�

.

- -.

. Cosinlía .<le .primeira ordem

Higiene - Absoluta
t
�
/c�
.�

Atende-�e a Qualquer hora �
I�

.

PROPRIETA�RIO: Hermann Menke :i�� :,_." �
i� Ol!'l�'" Jo,,"c_A6.o!l:,o"ü.lj..c�o.O.Q-.cIl�O.�O.o,,!04O'foá.(._"f.MC.CI.O!l1080.D.t'l.�o���i�i���i��\�������8i.

'

�.O�fK)6U.�06('t.JIIO.O.O*D.;:,.o.�O.O.D.O.q-.u_��o.o.�.G.ür-,.a.o.c..�.<::

Preços Módico.

B an C·O, Gnmercio
'__:'B L lJ1\-l B N A Uí"-

Pedimos �o;; i!HI§§Q§ �liente3' � favor ue; Rp!"ellelltarem a este

Banco as suas cadernetas de con.tas cllrre,nte& devedoras, l'redm;as e

de Depósitos Populares, para, t'lerem lançados' Os juros do, st'mei'tre

findo, na" forma de costume. i>._._,� ...._;.c.f:;, ...;�,..._.L_·:___.;..._.. l' ;._;....��

..

.
,

o·.Pe
através

•

..

i

xe etr
do estranho habitante. das aguas do Amazonas

Fundição Sapé S. A.
RETA DOS BARREIROS

-
�

-

�,

-
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guaraní

AÉREOS

\,

A PIONEIRA NO BRASIL

ID 11II111II11111lI1I IIIIJ 111111111111111 IHIInllllllflUlIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIHlIIIlIIIIIIIIIIIIIUlIIIIH 111111111 j 1111111111 II II� III! 1111111 illllllllllll II 11111111111111111111111111)111111111111111111111"'':

:: Banco Indústria e Comércio de Sanla Catarina S� aB�
'I ','I • C 0)"" =

!l1=:������������������
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L,
-

são muito bons de gosto," e l?Uitos I parar um, éanhão, tocar qualquer i tesca :mCUrI}U, lIS jacaré" e todo para a sua alimentação ... Pode pas- tClegrúfil'a pelus sinais de ::\lorse!
deles de particularissimas proprie- musica e transmitír mensagens pe- e qualquer peixe, A onça que dis, sar no entretanto, até 15 dias sem Esse peixe maravilhoso, existe
dades, comoê a de um p�i:;.e, que lo codigo :Uorse peloO-toqUe co:u íraidaurente Ior beber agua em a- comer. apenas nas águas da bacia do A-
os indíosíchamam de Poraqug, que que esse peixe fenomenal} guas tunas não escapa. Quando Outl'as peeulariedaues Interes- muzonus l' em nenhuma outra re
é, a modo de uma enorme enguia, Vimos tudo isso, de.scJnfiando dos não mor-re, dá voltas urrando de- santes sôbre esóe ,peixe: emita ehu- gião do mundo. Foi ulJjeto d.� es

ou por mél'hor dizei, COlllO um pe- nossos proprios olhos'. : .Quando u sespcraríamente, I ques por qualquer parte do corpu; ,ludo dos grandes naturalistas Li
queno congro, o qual tem a p1"O- 1 sr-, Ricardo Maiman, idiolotfco hrn- Nenhum outro ser vivo, vive mais funciona corno uma pilha, tendo o; neu e Humbodt, tendo e .te lhe da
.priedade que, enquanto estiver vi- : sileiró que há 18 anos' c.$t�a a despr-eocupado, Com seus choques.' palo positivo na cabeça e a nega-I do u batismo clcn t.irh-o de "Aj";n
\'0, quando lhe Locam tremem do I fauna dos r-ios. amazonícos, entrou que atingem até a potencia

.

de , . Uva na cuuda. O seu corpo ê uma notu., electrus ". :\ão há duvida de
corpo inteiro enquanto dura o con- e mnossa redação COJll� uma varie- 1)00 volts, é nnum, aos ataque e ca- massa preta, de forma cilíndrica, que a eletricidade que produz é de
lado, como se tivessem um calafrio idade de Instrumentos,. duas caixas ça facilmente. Não é, porém, um tendo do v-entre, que ocupa apenas origem química, produzida pelo per
de quartans, cessando tudo. no

inS-!"
grandes de zinco e um canhão em peixe voraz. Vive nu ôco dos tron- uns 15 .cms. de sua extensão, á feito. contróle que ele tem do seu

tanto em que .dele �e, apartam", miniatura na _..'I1Jã,o pertsavamos <Iu,e cos caídos nos rios, nus alugadiços cauda uma membr-ana giratória, - metabolismo. Pouco mais se sabe.
Opadre Cnstobal e claro, em ., I se tratava de mais um desses magr- e pantanos, o macho sempre acom- que funciona Para os dois lados, I ---

1640, não poderín atinar com o que: cos que; à cata depulilícídade, vão panhado da femea � dos filhotes, que lhe dá o movimento (os outros Uma a veE ida'seus o�h,os ViaI�l, por�ue eH: 1�4!), I divertir os I'edatore,� dos j�l'nai ..s, que nadam formando alas ao redor peixes se movimentam com nada-
a eletricidade ainda nau havia SIdo Enganamo-nos porem,' e ficamos de suas cabeças: déírasr. Eis um mistério que intrí., Da t�ol:esta
descoberta ... Hoje, porém, por mais I

conhecendo as peculiaridades do Como a água ô o ultimo condu- ,ga a Ciência.
espantoso que pareç�. pode acen,

..

poraqu....·. tal' de eletr-icidade, a]Jroveilando-1 O sr, Maiman ainda nos disse LONDRES, 11 m.N.S'> __ Uma
der-se 'unia Iampada, incendiar a Ele mata com o SlCU choque o ho- se do dom que a natureza lhe deu, que, conforme observações que fez. das mais convicentes imagens do
pólvora, queimar um cigarro, dis- rnern, o cavalo, a terr-ível e gigan- transmite choques á distancia I

em águas turvas do rio, Tapajós, o I arvoredo conSe,'gUidas .para compor'.-'--'--'---'---'---------------------- '_ quando se sente em perigo, e se li "poraquâ" muda de côr' com o �e- cenas;f.e filmes foi a recente ohti
vitima não morre eletrocutada pe- xo oposto: virgem {: preto-aeízen- lia da Fllmagem de "Eurek.i Sto
la sU,a descarga, morre, afogada. ,E',' tado, ÇOlll 0, Ye�tre vermelho

cs-, ckade', realizada na Au_str:dia,
por ISSO que o, tropeiros e senn- carlate; depOIS fIca to']o preto,

, quando uma avenida de 300 metros
gueiros amazonicos quando vão a- Se a descriçãu era irítere'san1e, de áryores foi armada num dia e
travessar um rio ou igarapü de a- mais <linda fDi () momento em q;:e meio. As árvores foram colocádaiS
guas lodosas ou o remanso de U:J:O aquele ktiúlo:..(o, paI: meio de fio=->

em Unha, e�ll ambos ladus {le uma
lagoa formada pelo.s rios lHll('lll a posto em contàelo ('om dois pullJ'i estrada pela qual o Governador
agua emll varas compridas mdo do "!)ol'aquê" tocou, 1'01' meio fIe <I I I '1' (�lI

la IJ I 1'1I111all) e sua CSplJSÚ ;,' li·
dieaz de aCuguellla-los. li rnaparelho .h· sua, iu\'enção, tôo ry \Vard) viajayam num "]allliuu"
O "pora{]uê" tem apenas Ilois da a"alsa de "Os patinadores". ,',. aberto, Nenhuma ayenlda arboriza

.
Hmigos, dois peixes que ueSfl'llta::ll I \Yaldt('ufd. e 11ma área de"O da havia na localidade para a r,'.
de sua companhia: o "gipú" e o I Guarani", de üu'los Gomes. E, por ferida cena, e assim as án'ores,

I :'t�lllo:t,á"" .��,i�, cal'cu�os, di��!n�,: I' meio. de,
um ;,o,ne l,ig�.do a,

duis fi.o,S IlJastante deSCllYO,hidas, for�m rc'
tos. F�XP!H'<I, se, o pOJaque, 5'. pU�Clll�S, 011\11 .tambem, com pCI-jmo\'idas de ullla mata proxima e
sen'l' dus fl]hu[es desses allHgus fella lutldez, Ioda Ullla mensagem' alinhadas ao longo da eslrada.
-_ --- -�._--,_. -- I '

Veículos oritâmicos �ara o Brasil iÕr�R.J:-Sch�hí
LO.i\'DRES, 11 1B . .i\',S,> -- o Dra- culo está sei1do bustante ex)orta- t ,Advogado iI

sil ell�lIl�le�ldoll �uu. (,aITO� "Land �O'. o ,qUto ate�la a acentllaua l:l'l'- t Inventários -. Co_branças

I re�'e:'s_ ulllJlw lllollelo de �:eJl:ulo !erell:Ia do� :uercatlos estnlllgell'OS t -. Naturahzaçoes ,

6
I Lnta111CO para todos Os \lllS. O pur es,;e tipO de l:arro. que foi OrO'anlzacão e transfor� ,
I Presidenle do COI1' elho U(', Adtlll-I projetado

tendo elll vista f'xistên- t·ma�ão de sociedades co t
nistra\:à() da Rover COlllpan\ d�- {'ias especiais d:lS regiões J.gt'Íl'lJ- t merciais ,darou hú pouco, ([ue ii DO'IO \·t'I- la.;,

t t�__�_............ Escr,: Rua 15 de Nov. 505

• Res.: Rua Flor. Peixo�'),43 f
t Caixa postal t'

177
, ' End. telegráfico: "Lisal'b" t
t BLUMENAU,.
._.�.._...........�---�............

�-_......_--------------_.(
1 .

"

.

,

�uDonabela'
- a ag�ardente fi�issima. fabricad.a por t

t processo modelar e moderno, suàve e não irritante, dev.2 ser t
1 preferida por gente de gosto fino, pois, é livre de "foxj'''. t, DISTILARI,A "8 O L A R"" ,

1 t H. G E O R G I & C I A . t';�«I!A ...._�.................................�..-.. ...................... ._. ...............�� ...

II SERVIÇOS
V A R I G

PassoÇ)eiros e Cargas
PARA

NORTE E SUL

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO
"

'EST. RIO GRANDE DO SUL - MONTEVIDEU

1
t
1

Redespachos Para:
Belo Horizonte
Uberaba
Araguarí
AnápoIis
Ilhéus

Aracajú
Recife
Fortaleza
São Luiz

Poços de Calda,.
Uberlandia
Goiania
Vit6ria
Salvador
Maceió
Natal
Parnaíba
Belem

-[91-
Encomendas para

Donativos Vja K.
Europa
L. M.

FILIAL EM BLUMENAU:

RUA 15 DE NOVEM BRO, 142 - TEL. 1025

FLORIANO'POLIS-ESTREITO,(

li
r

Caixa Postal no. 33, -: ellder. telegr.: "SAPESA"

fnn�i�ãO em �eral �e ferro e melai,
I'

mediante ;IUodêlos ou desenhos, em bruto Ou acabade.

Fabrl�ação eDl série
DE BOMBAS, MANCAIS, CHAPAS PARA FOGõES, CAIJDEI

RÚES, MA'QUINAS DE COHTAR FOH1-l!A'liEl\l, BUZINAS PA
RA CAHHOS ETC.

ENTREGAS RA'PIDAS - PREÇOS CONVENIENTES � ORÇA
MENTOS 'A DISPOSIÇÃO DOS SNRS. INTERESSADOS.

1
1
�-

1 !
! I o "BITTER

\
r

finas es- r
tomacais é um verdadeiro ELIX.IR de VIDA. Experimentem. e )não mais deixarão faltar na sua mesa.

s U P R E �l O'" a!stitaúo de hervas

.,

DISTILARIA "S .o L A R"

H. G ,E Ú R. G I & C I A, .

-

==
Capital e Reservai em 30111 141 IS Cr. $ 3Se5filei6',20

Filial: B L U M E NAU --

Aviso aos

A'partlr de 1-- o�� ..Dtiro de 1'49 YIgerat'ã1» ál .eguloteti fax)., de_Jqro' para

Contas a prazo:�ontas�e movimento:
A' disposição
Limitada

Particular

Limitada especial

2% a . .a.

3% a., a.

4% a. a.

5% a- a.

Depositantes
-

depôlitol

Com avi:so de 66 dias

Com aviso de 90 dias

Com, aviso de 120 dias
Prazo fixo 6 mêses
I'r'lZO fixo 1 al'"

5':;() ·a· a.

51;í�;; a .. a.

6'?;' a. a,

6% a. a:
6�';"c a. a ..

DEPO'SITOS POPULARES 5% a. a.
-

D.l'.il'O dITOS ESPECIAIS A PRAZO, FIXO CiAVISO, SAL DO AUN1MI) ,1):'';
Cr$ 50,,000,00 7<!c a. a .

F.. Ei..:eVAÇAO D.AS TAXAS DE JURo'S PARA DEPO'SITOS P@PULARES E CONTAS A .t'RaZO FIXO i\.TIND.li; ,�U10MATJ
CAMENTE OS REPECTIVOS D EPO'SITOS JÁ EXISTENTES.

......
-
-

e com

Senhor
Cheque
descansa

·conta no .1 N C O pagueAbra uma

==
--

o depósito bancário trabalha �nquanto o

DAR PREFERENCIA AO "'! NCO" PARA o DEPO,'SITO DE SU AS ECONOJ\UAS E mSPONIBILI DADES SIGNIFICA CONTRI
,

BUlR PARA o, PROGRESSO E FOb1ENT O DA ECONOMlA CATARINEN SE.

•

co

.;_-----_._--_..-� --,--_-

1.. que o hino nacional da Repu'
blica do Haití tem a )IlCSma

música' da ".:\larselhesa", sendo

aiJenas a sua letra dÍlerenie,

2,. que, �egu!1l.!o (} último boletim

do Jardim Zoologh:o de Nova

YOl'k, existem a.i)enas !luzentos

e dezoito l'ino::erontes !Jrancos

,no muudo, estando assim a es

'pécie prestes a se extinguir.

3 .. que HaWaii, a formosa ilha dos

Mares do Sul, é (} !ugé do

em epocasmundo que, nor-

mais, possue o maior numero

de aulol11oveis em relação 1.10

total de sua população, pois
conta com um carro par!. ,-ada
cinco habITantes.

que a l:niyersklaue de Oklaho·

ma, lIOS Estados Unidos, pro
lIloveu recentemen te WIl origi
nalíssimo COllcurso para saLer

qual o pior 1i\TO do muudo,
podenúo somente COllcort'Cl'

autores famosos; e que o juri
se decidiu pela "Divina CCj;ne
dia", de Dante. "classi ficando ",
ainda. li \'1'1)$ de Ci'.:ero, .1IliltJIl
e Goethe,

"l[ue um .pcsl·udur italiano, ue
Palermo, recolheu há pouco
l'1O .sua rêde ullla tal'tarugu.
llldl'inha <lue linha gravada sô
VI'!' o casco a seguinte inscri

f;ãu, rin russo: "Pus em liber
dade u minha tartaruga Tolo .

al.u de maio de 1922, Pesa 52

quilos, tem 9U centimetros de
largura e COlHe de preferên
cia sardinhas, MÚXllnl> qorki.
Capri."

,6,. que um cidadão' l1orte_a�uericà
no que tinha um medo ,terrh'el
de ser enterrado \'i\'o pediu
antes de ialecer que, até pas-

�ados três meses da data � liua

morte, fosse instalado em seu

alaude UIP microfone ligado
a um alto falunle montadq na

easa óo administrador cio cerni
téI'io e que êsse pedido, jJO!'
exc(:ntrico que pareça, fo� fiel"
mente executado pelos parentes
do morto.



Irnportação de 'farinha de h:igo.
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nacional I·ntegra do

C e D fr i I u g a s
Conjugadas com motor mõnofâeico

estrangeiro de 1/4 PS - 1450 RPM

Altura de sucção de até 7 métros _,

Volume, d'agua por hora; 1000 Iitros
Canos a usar: 3/4 de pol ega.daa

Max Konradt

rinheirais em

F r a'o ç, a
gripe - -espaflhola)·�

VIAGENS ,DIARIAS EM LJMOUSINES ENTRE

'Blumenau ,.. florianó'p()il�
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Blumenaur parte' 6
.
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FlórÍarUlpolis � PM'ie 16 Ha

Pr�ço Cr.. $ 100.00
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FtORIANO::aOLIS: '

"A{'"enda 'Gloria'"

PJ:"aça 15 de Nov. nO�
Fone: 1431
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(l BLUMENA: G E N erA 5;
CURITiBA

iI Rua 15 de Nov. 366 Rua IS de NbV. 622

I
\\ FONE: 1455 FONE: '634

�
Vendas de pasSidgens: em conexão

"

com a "RtAL" em Curitiba
; RESERVE SUA PASSAGEM COM AN'.TECEDENCIA
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....;...: Cheg� .19,30 horas _.
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P A R A F E R I DA 5,
ECZEMAS,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEiRAS,
ESPIt\IHAS, ETC.
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