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C irculos brasileiros bem informados de-,N'
,

.-'

clararam flUO I:) secretario de Esbldo norte- ao
americano, sr. _James F. Byrnes, comunicá
ra ao ministro de Relac ões Exteriores do
Braail, sr.' .João X. da Fontoure, em uma

� palestra com o chanceler brasileiro, que não
• i

�. i���ad�c�:i::il[;e::�e: ;:e�t�4;. conferencia doi

1, A proposíto, O delegado brasileiro" Car-

a los Cirilo Jl' declarou: «Uma conferencia tão
importante quanto a do Rio de .Ianeiro não

CO'nlereo'c·la do R,.·o antes poderia ser preparada quando o mundo di ..
" plomatico está profundamente ocupado com

d 1 9 4 7 a Of nterencia de Part-i e com a Reunião da

e
"

I Assembléia Géra} ds Or'ganlz.ação Mundial
das Nações Unidas

; :�-,
,
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sera possível

C,RUZE I RO Prefiram a farinha
fabricais pero

MOINHO JOINVILLE

gedor - Nuvens compactas de gafanbotos flage
lam a zona oeste dó Santa Catarina -

Dados fornecidos por uma testemunha. do fato

Conforme foi noticiado pelos voadores se sucediam em nu-

[orriais, verdadeira praga de vens compactas, escurecendo o
.

.

�"- '..--=-m. gafanhotos assola a região oes- Sol. O movimento que fa-
BLUMBNAU - TerçA-feira 24 de Setembro-- d8�í9lj6- :-'Or. Ãê-hii!as BalBlDI Dil'Btor RBsponsavel,. AD" XXIII N. 2

te do estado, desde a sema-. ziarn, ao pousar no sólo, enquan-
na transata, ! to outros passavam por cima,
O sr. João Brasil, viajante I assistido C8! long-e. fornecia a,

comercial, que se achava em
I

impressão de imenso rolo em

joaçaba teve oportunidade I C( ntinua atividade. No solo o�
de observar o fenóme- gafanhotos devoravam toda a

no, verc'adeiramente irrpressio- i espécie de folhas verdes. Irnagi
nantte. Segundo nos informou,' ne-se por áí os enr rmes estra

bilhões e bilhões dêssas

insét021 go� causados à lavoura daquela
prospera zona.

Sensacionais experiencias serão realizadas �'Revista E so' l?isse nos. o informante que

b b I t
r

ta,.
. . I rnurtos agncultores, ao verem

com 'om as- oguetes e me euros ar I IClalS Temos sôbre nossa mesa as seáras destruídas chegaram a

• O homem vai tentar comunicar ..se com da trabalho a "Revista Esso".; derramar lágrimas. As locomo-

, gentil (Jferta, da Standard Oll . tivas dos trens que trafegam .na
OS planetas mais próximos I Co.

OI Braetl. Trata-se de linha Porto União-Marceltno
.

.
urna publicação de contecção I Ramos, patinavam n03 corpos

Em novembro próximo, sô- SOD� que diritná. 88 €xpp!l- esmeradtJ, contendo ínteres- 'I esmagados dos gafanhotos pau
�['e o campo de exper íeuclas eucias, os mete os serao

I sante marértal de leitura llus- dos sôbre os trilhos.
de Withe Sands serão lança- compostos de dois pequenos trado por magnificas clichês. Os gafanhotos, "Schizocerca
dos meteoros artificiais de

corpos sólidos contendo cer- Oontesssmo nOB gratos pela Paranensis", habitam de prefe-
uma altura de 120 qullorue, tas substauc ías químicas. E' remessa. reneiaoChacoBoliviano.E'daí que
tros, como parte doeestudos possível que alguns desen : geralmente eles vêm, passando.
sobre 8 possibilidade de uma volvolvam uma velocidade I antes, pela Argentina, �lgumaslíuha ii érea íuter-planetárle Instalaeões

I vezes chegam a ati,nglr os es-

Os referidos meteoros irão de 11 quílometros por segun Irtigos Elétricos tados de São Paulo e Minas,
no nariz de bombas-rogue- do e assim consigam fugir á Instaladora de Irumo q-ie, aliás, tomaram as
tes alemãs, que serão dispa- gravitação terrestre. e I nuvens que flagelaram agora
radas para um ponto além da As experlenclas serão re- Blumenau I a zor,a oeste 'do Estado, em sua
zona de gravitação terrestre. gistadal3 e filmadas por apa- Fone: 1477

I
nefasta perfgrinação.De acordo com o dr., John- relhos espccíats,

II A virtude 8 II lealda·

...
de S8 rettram IIOiltll?O,; o crime e ii tralçlic

• .ão premiados. DE BLU�ENAU anual
ssmestra.l
avulso

Cr' 60,00
Ore 8ó,oo
Cr. O.4(

Um espettltido rari) e co.nstran .. ·

DiBrio Mülutlno

o araOlo das aspiraç6es do VtUe do Ilajal

+q;s��:��:�!�i���:�m O �i��eiro fals�!
'\ ��et;:ir:n1a !U;:f�;r:m�Pg��:��� Para o iníiníto desconhecidc
,�: que, dada a sua irnportancia

reproduzimos na integra:
'

«Levo ao seu conhecimento
'que tem aparecido nesta capital
-cedulas de mil cruzeiros vg fal
sas cuja perfeição confunde os
mais avisados pt Seus caracte
rísticos são os seguíutes: Dife
rença de tres milimítros para
mais no comprimento na Estam
pilha vg ligeira descolorização
geral quasi imperceptível, papel
diferente examinação ao micros
copia pt Cor mais clara dos GU-

'meros e palavras serie em ver
melho pt
Estamos procedendo rigorosas

investigações sentido descobrir
falsarios vg entretanto tfada in

. dica que tais notas sejam falsi
ficadas em São Paulo pt Soli-

'." 'cito fineza informar-me com ur

�:gencia si tambem tem apareci-
" .do nesta Capital cedulas identi-
.

cas pt Insisto informar que tra

b,:lho falsificação é quasi per
feito vg sendo difícil reconheci
mento pressumindo-se " grande
derrame. Atenciosas saudações
-Eduardo Tavares Carmo-De
legado de Falsificações.

�
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LADRILHOS
e Materiaia de CC[istruçãú
Wer nei� Garn�

RuaPiaui, U. ti 15 -Fone, 1123
BLUMENAU

Faça seu anuncio
neste ::.ornai

Wilson da Freitas Milllro
Afim de concluir seus es

tudos, sr-guíu ha dias de avião

para a Capital. Feder�l o

nosso j .vem amigo, Wilson
de Freitas Melro, estudante
de direito.
Ao futuro bacharel, que é

pessoa muito' relacionada 6

benquista nêste meio, nossos
votos de ótima e proveitosa
estadia no Rlo�

I Descober��
Uruguai

um contrabando do
Brasil,

Na costa do rio Cednltatl,
no Uruguai, 89 autortdades
desdobriram um contrabando
valioso que procedia do Bra
sil. ForNm (tetidos Df) sez:;uin
'es iudividuos: Hplio COnJa
lez, ul'uguoio. :..;., ui R!)(jha <:�

Dario Salado, brasiTelros.

Terras no Norte .

do Paraná

no

V �
uma área de terras em mata-

eo 8-Se virgem de 1.500 alqueires em
.

lotes a escolher: facilita-se o,

pagamento. (Terras adquiridas da Cia. de Ter�
ras Norte do Paraná). Tratar dirétamente com

o proprietaf'Ío no Hotel �Iite quarto n' 19 ou
nel:!ta l'edação.

os crimes

Eo.CLilttrli-St-": _L�;,;L�,�, ., i-.

onde fixará x·e"iJiii;;,', c ; c::;

tre médico dr. faUí�to Bn\i<:iL

contra a ft"Od"r�tl"� AgrudecelJl1v-Ihe sgentileza
ti" ln" ..�I o da visita ft-ita a esta redacllo,

economia popular, acha-se as. reiteramos nessas bô':l.s vln-

sim redigido: das. com votos de fetl:t. per-
-"As infrações contra a eco- manenci.l nesta praça,

nomia popular, sua guarda e seu

O R
•

Jemprego serão' inafiançaveis e el orge quer
não suscetíveis de suspensão de coalizão
execução da pena e de livra- .

menta condicior.al, salvo quando 1 At:mas, 23 {C B) 1
CIrculos

° infrator for e'llpregado do es- I ?em mforma?os reve am q�e a

tabelecímento comercial ou in- mclusão. de lideres dos partidos
dustrial e não ocupe cargo ou I d� opOSição no. g-oyerno ôm

pôsto de direção dcs negócios, I pl1a�o e forta.lecldo e um dos

Parágrafo único _ Em tais desejOS do rei J�rge I!. e pare

casos serão aplicaveis os princi- ce certo que sera reahzado.

pios de direito comum que re-

MONTEGOMERYgem os institutos da f:ança, da

!suspenção da execução da pena
e de livramento condicional e

! reduzidas as penas de metade."
As infíações p:evistas no no

vo decreto-lei serão punidas com

detenção de 1 a 6 mêses e mul
ta de Cr$ 1.000,00 a 50.000,00

Inafiançaveis
popular I o art. 3' da nova lei que re

gulamenta os crimes contra a

c
Autos

Comerciaes

Caminhões

Onibus

casa DO

D •

IOnarlOS

Peças

Acessarias

Serviço Autorizado
faz declarações sobre a
bomba ahmica na guerras

hturas
OTTAVA, 23 (Q B) - o

marechal sir Bernard Montgo
mery declarou que "tenho
muita duvida de que 8 bom
ba atômica eliminará 8S bfl
talhas terrestres futuras'"
Acrescentou que "ainda é
muito cedo para se determi
nar o efeito da bomba atô
mica s' bre 8S guerras futu
ras, porem o certo é que.
até agofit, nao S9 comprOVOll
que os bombardeios btomi
cos a.cabarão com 88 guer
rBb",

O marechal Monfgomer
te s.\\za. uma vi8gem p elo C
nadá·

..

Posto

IIMERlcaNO s� II.
. faleceu a genilora do

GAL. EISENHOVfR
Tf'legram8s de Wl1Hhivgton

infornJam ter f,.lecldo ero

Abíleoe, no Arkansas, com a

idade de 84 anos, fi sra. Ei

senhower, mãe do Otd Dwigt
Eisenbower. ex-comanda ott:
supremo sliado na Irer;te
ocidental e atualmente chefe
do Estado Mliior norte-ame
ricano.

Mercado

John 1. freshel •• fundador t
Rua 15 N' 487

,. BLUMENAU'
- End� Telg. FRBSHEL

- Telefone, 1078 -

NOSSA DIVISA EJ

de Automoveis

SERVJR

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



"Cidade de IIIUmeI'UlU"

Clube

2 � ..

I Cidade de BlumenauNáutico América
Eleição de. Diretoria

Segunda Ooncocação
Não ter do havído numero legal em 8 primeira reu

nião, silo convíuados todos os SenhOfet:3 assocíados para fi

segunda convocação a realizar-se em o dia 27 de Setem
bro, ás 20 horas nê séde social, para eleição da nova Di
retorla deste Clube.

.

ADIRETORIA
,. • iIII'

..
.--__ ... .• .-" o 'O--:i!i...........i!Ii--IIl-.-�...... �

Predscrn-sé Urgente
Da.uma moça para balcão, dt'is oficiais sepaterros e

um aptendíz para oficina. Os candídatos poderão apresen
- tar-se na Casa Vetterle, á Rua 15 de Novembro.
- .>:1 II .-._.-.__- -111 X��-'ii_1i!�....'�..�

CAfr co
•

Sempre foi e continua a ser

O ·MelhorI
-----------------------�----

Srs. Comerciantes
Constituem ãspectos deprimentes e até mesmo prejudiciais

ao bom andamento dos negocias, as visitas de mendigos e do'
. entes aos estabelecimentos comerciais, principalmente nas horas
de maiorátívidad e, �'justo, pois, contribuir para a Sociedade
Beneficente e Hospitalar de BJumenau, cuja finalidade é prestar
assístencíe soCiel. aos necessitados; .amparando os doentes que
realmente necessitam de auxilio moral e material. Inscreva-se co
mo sacio �fetjvo d� Sociedade Beneficente e Hospitalar de Blu
menau, aíírn de evltar a presença de doentes e mendigos pelas
ruas da .cldade. contribuindo, desta maneira para o desenvolvi
mento de Blumenau,
.iWQZ3n&L�!lHY>1lI��Ifn.atl{· x li:�;�ti�T.�."S1V,p�-.T�-'€II

'.Iii "'. ;'

.� .-'��·=-<.9,,���
�.. ..".":,

�-.-._�-�-�-..�-:t:-- ..

I
I
I Serviçodaprimeira

[
·ordem

Rua Maranhã,o
N' 27

&8IX:0 fUnBDre
---------.-------

,A. trath. corn

A. luboVJ

Oficina RADIO fJNKf
!teode todos OI! íierviçol de

Radio!l receptores
larvlço:a Sllpldos 8 (jarlllJfi� O�

fBUPONB 1395
80ft· '1 da Setembro. I a

24-9--1946

foto AmAOOR (G.Scholz)
Competencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 596

Edifal

Blumenau CURITIBA Joinvile Apresentatam 0$ de'CirnlentSi
FHial Matriz Filial. exigido pelo fil'tig;!.) 180 do 008 Dá consultas, todos os dias

r, digo Civif, sob n: 1, 2, e 4. no Edificio Peiter (em fr/3nle
'i'-ij>--__.-1\'- ê-"_� -��4 SI alguero tlv'er oorlhechn'2!lto d"

ao Hotel Vito'rifl), das 10,30
ubtlt algwu hupedtmeuto lesaI,

E d fi t a I riC9.lE) o para O� fins de �direit. ás 12 e das 14,30 áll 17 hot'Gs,

Fllço suber que pretendem e� pr.rll ooDstn:r 15 chegar AO 00< fones: 1.433 (Consultório)
casar-se: Manoel de Almeida oonhecbnentü de todo., lavro o

Oamara e Tecla Zwicker. Ele, presente para s.r M1x!,,�o no ht- 1.101 (ReBidencia
natural de Pernampuco, nascido ia:. do c&!tlS� i lluoJcade &te·

*-il-Ifl!!l'il.-�-III-*"""_.-.
ac.s 13 de setembro de 1897, la ;mpre�sa.

I
�-j>--:f(.....t2-�-*_*-�-�-� mUitar aposentado, viuva, domi. B.umenau, 19-9-46 Edital

ciiiado e residente nésta Cidade, .

Vtto.rlillO Brap FIi ço SB ber que pretendem
filho de Maooel de Almeida Oflclal do RellÍl!tre esvft.

casar se Odilon Castro e Nina
Camara e de D. Emilia Camara.

.�

Clements. Ele, natural deste Es·

Ela, natural deste Estado, nas- C!_J...I/y o. , .. J.
11,

tado, nascido aos 12 df.l J.ulhoc;;1U/�:ItV' e lAJe-e..v{J"'?if'I.1cida aos <I- de setembro de 190 I, � de 1915, co_nerciGlrio, solteiro,
domestica, solteira, domiciliada domiciliado e residente- nésta
e residsnte uesta cidade, filha de cidade, filho de Euclides de Cas:. ,

Max Zwieker e de Paulina Zwi- L {} 011;1710 f'{J"··lJr"'o _ tro e de D. IlIfancia Barbosa�
cker. �--

-... v
-

de Castro. Ela, natural deste ir-
Ap:rea.e:!lta:rliru � �ntil)lI Estado, nascida em Iode abril

.

e.ngido pelo artigo 180 do ao.. ..-�-�-..-�-���-...-�-.. de 1924, domestica, solteira,
digo CiVil, sob os. 1, 2, ,e 4, presente para ser afixado no Jú«

I
domiciliada e residente nésta

Si algnem tiver oonhéCin!eIlto de gar do costume e publicado pe. . cidade, filha de Alexandre Cle- .:-

exrefu algnm impedimento legal, la imprensa. ments e de D, Betty Cements.

"Medicação auxiliar acuge o para os �tns de direito. Blumenau,19-9-1946 Aprezentaramoll d!IJcrunente. ex�'
no tratamento da El, jJara oon5ta'r e chegar ao co Vk;torl'DG Braga; gidos pelo artigo 180 do Co-

III !!li • ._. .---iJ sifiliô" x oIieJ1:mento de �odos, lavro o Ofíclílfl do Registro Civil. digo Ci vil, Sú b DR. !, 2, e 4.

� .-Jf___"""""_�-.-li X ���-�.:-I!I-:'-�....."-ill-.� �-•.-.""'.-.-.-'-.-)i-.-.
X
to-· "--6J-&li-.-_�-,§_ Iool.-"�� Si ôlgnoem tlveil oonheo1m;entlQ dei

I·n·····d·l·c·a·d· r· 'Pro·fl$SSIO I existir algum hnped1meote.legal,

fi aCWI>e o para as fins dô dtrdto.

E, para 'OOnata� e ch1ega" l'1Q COa

nhoecLneoto de ttidQ!!, lavro 4)

prescn1. para seI) aflxad'G :na lo..

gar do oost1llJll6 o publicada pe.
la i1plprensa.

Blumenau, 13-9-1946
VIct'lJr1:no Brag<lj

Otldal do Re�t1'lQ Civil.

..... ,

.RG rla:. e ®I la ,: _ I
.

I: N a fIi ._; i�,
iib \1.len falto

r

I t_;:+'-.+'-���-.E>:+-",�,,-_.
r�-

.
. .

II \ I

w roces O� 'flFOS

�vjC1lóYe,h .. À pn:r.tO da

Ingo � de ���dado
C&!1f;()(hu e MQteri�f
4;fj G!fQncl'<!l rellhtQtDci=
2--"c�I6Uti!' «:a�

Distribuidores:
Prosdocimo & eia. lida

0.ausas cly1ll' eo.me.l'CiR.ls,Criminais Dr. Alfredo Iloss\ Dr UL:lod U n�p�e trabalhIsta. -Cobranças e contra· . .• lTI'<I • .lUt. ft"'u 'V

tos. - Oon:,-Utu 'p.ão de Sociedades lned ico CI'
.

I E
.. ,.

Anônin;. '19etc.· Im ea gera. ' speCl8. !sta

O·r fRANCIS·CO r.�TTARDl do Hospital Sta. (zabel
em �olestia� da garganta

•. .

. u� .

narIZ, OUVIdos e olhos.
liPVOGADO O..,ell"açõ�s

Escritório; Praça Nerêu Ramo",8}'
Tel. 21 • Resid. Hotel PONTO OlHe CLINICA GERAL

. ..

RIO DO SUL
.•_._. __�

Dr. Affonso 8alshni Z' (labeIlião NOBREGA Dr. Arão RebeIJo
Medico Especialista �m !dific:io da Prefeitura
d d C·

. Advogado
oenças . e. nanças Escnpturas. contractos- proeu-

e �a Péle
.

rações, protestos de Jet�as Escríptorio Rua Paraná, 31-A-Tel. 1436

I
CODsult9rJO ,-. Travessa 4 Compra e venda da f.mmoveis, I BLUMJ;'NAU
de Fevereiro Edlt. Peitar .

--confissões de divida, etc. Alameda Rio Br-'illCU s..
���

- .1II·_.��l!l--t!t--'-.'--:..�:-:�:-_-, X �-=-:iI!�__1!-i!t-it.--:-��.-.t. x �.:--•.::-:•.-��=�=!f=!!=�=-+..,...(I x t;.-!!.<-�-�--�- �r-�IC':!�---�-- �
�. ....,

Consultas: 10 - lZ bs. e 15 -17 bs.

BLUMENAU . RUA PIAUí, 2

o Aráuto das áSllirações do Vale
do Itiljill

- f'UNDADO EM 19�4 -

Díretor-Respcneavel:
Dr. Achilles Bal®lnl

Dlretor.Propríetarío:
Dr. Affonso Salslnl

Redação e Adminístraç.ãO
RUA 4 DE FEVEREIRO, 7

Faço saber que perante o Sr.
Ofieial do Registro Civil da

Séde da Comarca de Jaraguá do

Sul, habilitam se para casar:

Bertoldo Grahl e Elsa Bchling.
Ele, natural deste Estado, nas

cido aos 7 de outubro de 1921,

mecanico, solteiro, dornicilído e

residente nésta cidade, filho de

Alfredo Grahl e de D. Emma

Siebert Grahl, Ela, natural des

te Estado, nascida aos 16 de

novembro de ! 922, domestica,
solteira, domiciliada e residente
em jaraguá do Sul, filha de

Julius Behling e de D. Ana

Greuel Behling .

A.presentaram 09 (tOOUtlllentos .xl
g1do, pi010 trtig-n 180 do Co-'

digo Civil, sob n: 1, 2, e 4. SI
algnem Uv-ell wnhe�nta d�
exislic algum Impedimente legal.

I acuse o para: o. fins de dlrelto
B, para constes e. chegar ao co

nhectm'&oto de todos lavro o j>re.
S!e;ute para Stll �f1xad{) 00· legar
do 09at1UU1O t publicado p.�la im·
p_�t:lI!(.

Blumenau, 17-9-1946
Vicfor1oo Braam

01icllll do l{e�btrl Civil.
'

.

EXPEDIENTE
Díreceo, 1'e1. 14.36, 10,99 - Gerencia,

10.99. - Assinaturas, 10.99
Publjcidade, 1O.!J9

Venda avulsa -Dias uteis, c-, $ 0,10
Atrazados, Cr. $ 0,50. EdiçãO Espor
tiva, Cr. $ 0,50. ALrazada, Cr. $ 1,00
Assinaturas: Ano, c-, $ 60,00 Semes
tre: o-s 30,00,

----

Atencão: - A direção não se res

ponsabiliza por opiniões emitidas em

artigos aesíuedos. mesmo que sf'ja
com iniciais, Adverte. tambem, 9116 .�.'�•..originais recebidos e não aproveita- ",.
dos não serão devolvidos. Outrosim-
o serviço telegnlfico nada tem a

'��...ver com. a oriellta?ão -io i?l"llal .e .�?;,
mente e reproduzido a titulo mlf·;
matlvo para n08808 leitores.

+-+-i\.i-�-.-.-�__-II-.

Dr. Affonso 8alsini
Clillica Especializada de

Crianças
Doenças- da P{lle - Malaria

Cursos especializados da Medi
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Sande. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sifilis da Sa 1-

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro, - Especializado em Ma

laria pelo Departamento Nac.o
nal de�Saude Publica. - Ex

Chefe, durante 2 anos, do Servi-,

ço de Malaria de Blumenau.

EDITAL
Faço saber que preten-íem

casar-se; Edmundo Sasse e Al
run Kath, Ele, natural deste

Estado, nascido aos 17 de de

zembro de 1916,operar:o, natu
ral deste Estado, nascido aos 17
de desembro de 19 I 6, operaríc,
solteiro, domiciliado e residente
em Fortaleza, filho de Otto Sas
se e de Otília Sasse, Ela, natu

ral deste Estado, nascida aos 25
de outubro de 19:24, domestica,
solteira, domiciliada e residente
em Fortaleza, filha legitima de

Augusto Kath e de D. Cecilia
Kath.

Modcrnissimo aparelho de Luz ,\.
Ultra Violeta '�

Vacinação preventiva das cri.

ancas contra a Coqueluche (qual.
quer idade) e Difteria (a partir
de 10 mêses) sem reação alguma

Dr. Paulo Mayerle
Medj�o sEislstente do

HOS�TALRANrAIZABEL

hioor á Sabur

Das Manteigas a Fina ffôr

ClinlCa Medica e das Cfl"an

ças, jlRrtos e üpei'uções -

Radiodiagnosticos
-0- BLUMENAU -0-

ORo ACHILLES BALSIHI
ADVOGADO

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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U(idade de Blumenau"
__________________________________________________�__............... ,",." A�""··',.

Vende-se uma casa de ma-
deira sita a rua João Pessoa. ii!- ;QiiiIijliiííiiiiiiiiõiiiiiõiiiiiiBii!!õiiiiiiiiI__iiiliiiiiiiiiiiliiiiiiii_Informa çElo- Vulcanização
Max Preisig, Bv5 .-------

fabrica d"e Tinjas
Rlumeuau lJda.

Tintas e Vernizes • Material para
Pintur�s em �eral

fintas em b-snaoas para artistas
Blum�nau • lia. CaL,H· B

"--'-------

Vende-se uma Limousine
<Opel Kepltans 4 portas, de f:�"�:".:'""rn'':- " :;.:��"ó7::".�:-;o::-; ��< y.::.::;��

uso J}llrUcular, em ótimo es t= •

���o$d4e5.gg����v��:o·e t�8at!� �: Gasa do MOV8IS R08sma.�k Ltôa. '!:l.á rua 15 de Nov. n: 10 em i; )
LAJES.

-,

3v I

f::.= Do 'mltorh,s ':.:�Ven íe-se uma casa com f Solos deJantar;

li"toda instalação Hanitaria, sita F M ove is Estofados �::;J{ I
na rua São Paulo. Tratar na f� I

(II d' PI) Df

mesma rua n' 218.- 4vl

f: Serviço bem perfeito e bem acabado fi os li &1 lU - mumenau
• • Endei"eço telegrafico - INTER

I I
i Grande estoque dr Tapetes l iiiii!õõii__iiiiiiiiii;����;:;;;;;;����;;;;;;;;;;;a;;;,;;;�;;;;;;;;;�;;;;;u;�

=---_c_ompra-se L.= ..��.<��:.��.�,.,��:"=�.:JH i-I�pu.�r't�a'-d+o"r+a-"d:B· xM··'aj o·lsra"s· "-8-·,'r-�-!lJl',�Grupos estofados moderno, I L Uu li
estado novo.

Stock permenente de: IMadeiras de construção em ge-
,,�..,ral, Forros, Soalhos, Molduras �

etc. I

I
IForro Paulista, Encantonefras de. QUalquer Espécie,

Alinhamento, etc. etc.

I lf!p8Gialidade: Soalho Marca S!robel I r�:::·""·R-;i�"'''B�";;;;··
..

·,,,,,�ml
.

,.

. '

" .. f: " Estabelecido com Vidraçaria e Muldurações �1.-+-�"-�-"-.•""""'�-f'x.-.-..-.-.-.-.__......,..-. H Espelhos e Artigos para Presente. Rua 15724 B
ti-+-�-IIl__ • II • --& o.�-a-........ a II� �� Marcenaria Rua João Pessôa s/n. �J

I I
b Aceita qualquer serviço de colocação de vidros de :�

Precisa-se Pimenta preta em Grão g qUalqu.er espessura. !J
f: -BL{,JMENAU-" =l

------------..:; Nozes Moscada ����:;.:;.'�'�����:':':��::.i:;
.

d OI" O seu RADIO está falhando?

IAzeite e iva, Jegitimo Leve.o Imediatamente na oficina

Maquinas para picar carne RADIO · BLOHN
F. Domníng, caixa postal, 10 TímLó e sera pronlamente 1I1endldo

II
Equipamento moderno de alta precisao, técnícD

1i�..A!IIlI1! o••Y•••]f1ll1ltIa1Uf'f-k·�li& formado e diplomado em São Paulo

Toda Segunda-feira =====._A�I_a_m_e_d_a__R�I�O_B_r_a_n_c_o_,_1_0 _

"Edição Esportiva" �\ ':'�!:'
�-'�-'�-�-.-�-.-�-.-.. x ....- --- ... -. _ III lIIi � r X .-���-.-.-.-.-.-1I-)I

LABORATORIO DE ANALIS� ELLINGER & elA.
Rua 15 d� Nc..veTlb. 588 - Fone. 19'11 ... Biumenau

,RACOS •

.�tM(CO'Sl

,rOI--\f'..4
""'�! jl'1f'�l! ["rllll�-t�"1lP�;s;::[ J Iku ,�ti f';u

I Iljt.. ,

I : "S.l.l.:�\,'J_��:).,A.':, I..:f':::-.:f",!y ..

G ..,nd" • c�co j
EXAMES DE 1!R�A: si�pll''' (assuear e albumina) de f.:l"dimento, qualttatívo completo com dosagem, •.-+----+-'il-..--'lf.....4I--It-JI(Chloretos, fosfato.. , acido urtco, urca etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquisa de amebas, flagelados

ovos de vermos (MetodoB de enriquecimento) digestão: carne vegétais; }Jesquizas de puz, sangue oculto etc.
EXAME DE SANGUE: MALARIA� Pesquiza la Hematdzoario de Laverun, formas agudas:; e crc'lli-

câs. LUES (?Uilis): reação de Kabp, Kline, 1I'leinecke. etc. TIFO; reação de Vidal. Do�agem De: glicose, acido uri- Inunciem ne31e DlIRIO
co, hemüglobma. Contagem de globulo8 vermelhos e branc08. FOI'mula Leucocitaria. Hemograma de Shilíng. Tem-
po de coagulação e de sangria, Curva gbcemica. EXAME DE SECREÇÃO: Pesquiza de germens (Gano.). :-- -:

es.·.pe"r.,m.
atozoides. eta., trichomon. as va.g.inais:

etc.

EX.A,.
ME DE ESCAR.RO: Pesq.1'lÍza de bacilo de Koch e

II C
' ':

outros germens, pneumococos stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame 'citobae- ' onsnmldor '

terioscopico, reação de KabD. Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de bacio "

li •

.

los al��ol e �cido �e8í8t�nteB (Han�eD) etc. EXAME. DE SUCO GASTR�C?: Exame cC'mpleto, dosagem [x1)8 Manterua fRIGORla aCIClO latu:o. aCIdez lIvre e combmada em HCI- Pesqmzlls de sangue oculto, plOcltos, hemáceas. EXAME. .

•

DE ULCERA: UltramicroSc�pia em campo escuro: pesquiza de espil'ochetas Treponema Palida (sifilts). Exista Quahda�B que fôro LaboraloTw se acha 'lnstalado para fuzer cultura de qualquer germen e aula vacinas
. O

"

.A.' pedido dos srs. Médicos f.lzemos. colheta, de material á domicilio Mas não é JRfG B
Fornecemos' laminas e recipientes grutuitamente

I Vende-se I
�--------���-----

Vende-se a Unha de onibus
da Itoupava Seca - Blumenau.
Informações com o senhor Oito
-Jens Jensen. Tambem· casa
-com garegem 3v3
�. i \,

; ! P! i I

Uma Camlnhoneta marca
Küenv e lle 6 cilindros carro
ceria nova, melhor informa
ção no 32. B. c." com o Te
nente Ca bral.

i-!vende-se um terreno o:�
uma casa rde madeira COI:1
área de 51.500 melros qua
drados, sita a rua Juão Pes-
8g8. Inlormações "com. o sr.

Max Zirnmermann. Bvl

3vl

Perdeu-se uma. carteira
preta, de senhoru, 'Com duas
cartetras de identidade e

algumas totograttae. Pede-se
8 quem achou, o favor de
entregar n esta redação que
será gratificado.

--;

Perdeu-se uma carteira de
motorlsts e UlR óculos ao a

travessar Blumenau - Itaj .í
quem achou. favo!' entregar
uesta redação, que será gra
tificado. 3vl

, 'OPERIRIOS Precisa-
mos de 3, de maior idade.
Os interessados queiram
dirigir-se a fabrica de Cho
eolata Saturno. Rua Paulo
Zlmmermeuu, rr 6

BLUMENAU 3vl

Desapareceu
Desapareceu segunda-Ieirá ul

tima uma bicicleta com chapa n

417, quadro n: 1.106.191, marca
NSU de cor preta. Quem sou

ber o paradeiro. favor informar
nesta Redação ou no E:,crito
rio de Representações Síodieck.

-

3v3

PRECIBA-SE alugar um qcta;
to para casal, no perímetro Ui'�
bano. Tratar n/jornaL ... ,

,,�••�*,.+.�•••�••"".".•'G.
I I • ' fila" fJ.!11 'e .ti- 1" . I..,

�.;.J ri( l[ '. r K: l'ilO rI! I 1 i L;)

-"t ! fi ;-,... deve falto i í i

Leia com atenção os

�>
'"

nossos Annnclas

l
(

24-9-1946

5.000 enxadas pede-se oferta ur

gente de 2,5 e 3 li.

II
I

bras para esta Redação.

Pilhas Secas
para RADIOS

REMESSA NOVA A' OR. $ 300,00
-NA-

Casa do AtnerlCllno S. A. I i

V er �ado de A utomõveb
................

Sociedade Bcnfíiciadorb de
Madeiras L.da.

Telefone 1248 - r.ua 7 de Setemnnro

fornecedores de Madeiras em Geral

Para um grande mal ,um grande rernediol
o valor de um preparado se mede pelo que ha

de cientifico em sua composição. IA formula de "0ALENOOAL", aprovada pelo
Departarneuto de Saúde, é um cmjunto de preciosos
sais quimicamente puros, aliados á extratos de plan
tas medicinais de cornpravada eficacia e absoluta
mente isenta de álcool. Apresente a formula "OA
LENOGAL" a seu médico o ouça sua opinião sobre
os esplendidus resultados a esperar do

poderoso auxiliar no tratamento da Siíilis e de to
das molesfias causadas peja impureza do sangue. Um
bom remédio de resultados rápidos. certes e dura
douros, nunca e caro quando é bom. Usai-o "em

perda de tempo e colhereis seus b neíi-os elíeitos.
,

•
N· 61-EC

,

E!I!I!.f8sa !nterme�iária de M. L. Araujo
(Ma�riz em Florianópolis)

Títulos Dêclaratorlcs - Naturalizações
Encarregasse ds quaisquer assuntos junto ás repar

tições públicas de Blumenau, Florianópolis, Rio de

Janeiro, Sã,p Paulo e Porto Alegre.
Assistencia técnica de conhecidos ad"og�aos
luta segurança e rapidez. UR<;Pgl11'G j, '.

de fuucioDttlneu to.

Abso-

Preços mõrnc 8,-CVUHlfL, ,

'l::scritório para O VALE DO l1'U .s t:
L Rua 15 de Novembro n: 415 - 2� andar sala 1

Telefone 1337
fi L U M IS N iii U .. Santa CalinlDa

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�.�::: .

Rua 15 de N:;,:mo't_rrEr�R�Er,�C3,E&2,Ci: Fone 1030 :.:::;! O vice presidente lerêo Ramos �
� _

.,

'

� o matutino «Diretrlzese publicou na sua edição de 13 do

� � corrente, J seguinte artigo do jornalista e escritor Gondin da

f: A t· tese umavari d
:{ Fonseca. transcrito pela "A Gazeta" de Fpolis.

i,. r 1gos Para prcseo es e uma varia f a 11 Melo 'i::�a�C�!���;;'�i�:�'��:"Oo��lli!;::' ;:':::.�:"����tu�e��
t= roleç'o-es de baOl

....

4aS Dov.""'dades :, de vento; falando grosso, com um papo de perú debaixo do queixo,

f:.=:' '" u lu.
"

e
-

_ =.::'1 e certo de que uma das suas muitiplas profissões era essa: a de
�

,

,

" . � vice-presidente da Republica,
����������� -Se eu não l�r -óleito pelo Congresso, -perguntava êle há
� ..����»;lnJ�«�.��.� poucos dias ao Agamernoon Magalhães, que escutavasorrindo,-

•• • • .• quem poderà ser? �inguem 1
li Delegac�a Regional de POIICII conunuca que se aclsam Afinal, teve de engulir uma derrota. fragorosa (pior que as

paralizados na �nspelorio de Veículos em florif:nOIBOlis Ido Vasco) e á úitirna hora recebeu do Benedito Valadares ins

POf laUa de documfJn!os os processos para carteiras de
.

truções claras e terminantes para entrar na faixa, deixar de bo-

motoll·slas das paSSft'!iOS !lbfi)·xo· bagens e votar no Nereu Ramos.
U ... '\IIU Q ,! •

Conheço há muitos anos o Nereu e já conhecia Seu pai, ho-
Faço saber que perante o Sr. Etel Schmidt Zimmerrnaun, falta cart. de' indentidade, Erich mem notável, radicado em Lajes, - zona de Santa Catarina,

Oficial do Registro '::ivil da CI- Piotrowinski, falta atestado de produta. Herbert Schuz, falta onde alemão I ã) pia e integralista toma no crânio. Apesar de
vil de Curitiba; Estado do Para- atestado de conduta. Wilhelm Hofrnann, falta atestado de ante- tôda a sua. cultura e da sua formação liberal (ou talvez por causa iii

ná, habilitam-se para casar: Cid cedentes politicos, Vitor Reincke, falta carteira de identidade, disso) Nereu amargou anos de ostracismo antes de 1930. Quando,
Jobim Vieira Ferraz e �ilzamira René Deeke, falta atestada de conduta. Richard Rossabach, falta '1 epois da revolução, assumiu o governo do Estado, revelou-se
Guimarães Christóvam. Ele, na- atestado de antecedentes politicas. Laulíno dos Santos falta foto- notável admlnlstr'ador, digno das tradições paternas- - prob�
tural deste Estado, nascido aos grafia. Paulo Kowatsh, falta atestado de antecedentes policícos equánlne, inteligente. Jà por essa época se espalhara o nazismo
23 de dezembro de 1915. ban- OUo Kinen, falta atestado de conduta. Leopoldo Dias Batista, no interior catarinense. Principiou a alastrar-se em 1928 no atual
cario, solteiro, domiciliado e re- falta carteira. de identidade; Lorenzer, falta atestado de ontece- município de RIo do Súl (antigo distrito de Bela Aliança). Con
sidente nésta cidade, filho de dentes políticos, Ingo Frederico Artur Gerrner, falta carteira de tava com trinta e sete adeptos ern janeiro do ano seguinte.
Dr. Rodolfo Alberto Vieira identidade. Henrích ::\IIartius, falta atestàdo de antecedentes po- Veio depois o Integralismo Nereu Ramos estava atento. SaM
Ferraz e de D. Marieta Jobim Iitícos: Hugo W. Socher, falta atestado de antecedentes poli ices, bia perfeitamente que fascismo' nazismo, integralismo, salazarismo
Ferraz. Ela, natural do Estado Heins Emil Eíedermanu, falta atestado de antecedentes políticos' ou franquismo eram ramos da mesma organização internacional,
do Paraná, nascida aos 10 de Oenrique Holzfnger, falta atestado de antecedentes pcliticos. o Fascintorn, �e estava disposto a lutar. Tendo Hans Benning
abril de I919. domestica, 501- Horst Wolherr, falta carteísa de identidade. Herbert Willy Mit- com Cossel srganízado, com Pliníus Tômbola von Urubú, o

teirá, domiciliada e residente em tag, fa·lJ:a atestado de conduta. Guilherme Max Rabitz, falta [o· putsch de 11 de maio de 38, Nereu caiu em cima do nazi in�egra
Curitiba, filha de João Christo- tografia. Herbert Willy Míttag, falta atestado de conduta. Gui lismo catarinense e lignidou-o. Até hoje, o melhor livro que exís
vam Sobrinho e de D., Aurora Iherrne Max Rabitz, faltá fotografia. Franz Artur Ricard Schafer, te sobre a infiltração do hitleriarno em nessa terra foi o que ele
Guimarães Christova:n.. falta atestado de antecedente politicas. Fritz Eduard Wohlgernuth, mandou publicar em Florianópolis. "OPunhal Nazista no Coração
, 'Aptese!t1táram OI dOClUD,;eoto! I fa!ta ate�tado. de antecedentes politicas. Emílio Pauloni, falta car- do Bra�il". escrito pelo capitão Antonio de Lara Ribas.

exig1do pelo artigo 180 de of [teira de identidade, Eduard Walter, falta atestado de antecedeu- Nereu Ramos tem crédito para o cargo de Vice-Presidente
digo civil sob·. n. "1, 2, e 41 tes .l?oliticos.. E�nst Rolf schnlz, falta atestado de antecedentes da República. Otima escolha. Von Urubú está de pesames. Eu,
sr algWem tfve:t OCfnhec1mell� d* 'pohtlllOS. Cnstlano Paulo de Campos Bergo, falta atestado de de parabéns."
e-x1sti;r algum 'upMhn.entlif iegAl1 conduta. Curt Lingner, falta carteira de identidade; Lristiano ---------------

IlCUJ� O parA •• filas d� direito..Theiss, falta carteira de identidade. Carl Kaltmaier, fala fotogra. .---o-@ 11l>-.-,. .�'II'--i\t""",--"-<ll O .,_..._._.-.-lif-...... ,._.
'E. palra co:n.tal! e chêiar 111(1 oo� Bruno Lasse. falta atestado de conduta. Al1dréas Karl Friedrick
Inhedmento d. todo., Lavro. Sõder, falta carteira de identidade e atestado de conduta. Alvin

p1'eseDt. pa:ra ser Afixado ,no lo. Volz. falta carteira de :dentieade. Affonso Pabst, 'falta 'carteira

� rlO' oo'stume e [,mb!k.ad« pes antiga e atestado de conduta, Xalter Bruuner, falta atestado
la i:mpreusll.. de antecedentes politicos.

Blumenau, 17-9--1946 •

�I
.

I VILiorln. Bra�
I .Ondal de Retdstr. Civll •
.._...-_.-.-.-� ., .........- •. o�_:�-§.-.--i!--IIIi,.,...,!"!It-l? o I!»._*,"-�,"�'__ç...�;,,,,, "_'.J!!>1 ' .-4'li

lIIIiII MlI

ADVOGADO:
=:

Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 de Novembro, 415

2' andar-Sala I

- (Altos d'A CAPITAL) -

IIIIIIII l&1li

jP �., li. b\ltl • na 1. r��
r� '�"_'_L I ( _mail

.

\ :;
'" r.' "'IDO d�n blta'

. 5,
r;

Editai

Aflunciem neste Diár ia

Cin u eh

�� tln , fi III!
i: flHl1l

HOJE às 8,15 horas
Bud Abbott e LDU Costellú:-Os IDuiorais do riso em

, Perdidos Num Rarem Fagem para 9 nor
deste os comunistas
PEIF"ING, 23 (CB) - As tro�

pas nacionistas, depoís de 10

dias de avanços ininterruptos,
I apesar da enérgica oposição do
, exército COltlm1Í3ta chines. ocu

param Chengteh, capital da pro�
vincia de Tehol - segundo des

pachos recebidos aqui, porem
ainda. não oficialmente confir
mados.

A pa1icl1Jo exageradamente engraçada... Riquissimamente Aviso aos EmprelillpompOSA.. perdidamente �edutor/;!! Rir a mais nUo pOder!
Acc,mp. CompI. Ntlcional e 8 continuação da Serie

.

gadores
). D de J'oba o COIDundante do 32. C. B.

.J-'" ,'eusa·, de Caçadores avIsa que, de

_

..Platéa 3,00 e 2,oo-Balcão 2,1)0 e 1)50 acordo com o DecretG-Lei
9.500 de 257·1946 e aviso no.

·__'Ou--Ib---u··-S�-:e-f Xe·s.·.•pil-.-ecIãI· ii:!..�:�:�:1�;:::�TI:.'�: r�;:
tlr do 25-7-1946, do pagamcn

Para o sensacional nreHo catarinenses x to dos 50010 dos �aI8rit.)s que
."" vinha seu do reito fiOS

-

H'tiS

paranaénses empregados para ô serviço
Atendêndo a' imensos pedidos, a direção de «Cidade Espor. Militar.

__

tiva», cor,seguiu fretar u.m co.nfartavel onibqs p3. Empreza Berti}
.:-..--+='t'

& Curbani afim de fazer uma viagem especial á Florianopo1is,
para que ds torcedores de Blumenau possam aseistir o desenro
lar do sensacioual encontro entre .catarinenses e paranaenses,no
dia. 13 pmximo.

Esse onibus sairá de Blumenau ás 13 horas do día 12 e re

gressará ás: 2 I hora!:! do dia 13'
-Como são inumeras ás pessoas que querem fazer parte

desta caravanae para que ninguem se sinta melindrado, resolve
mos numerar as passagens as qnais serão forriecidas. obedecendo
a ordem do pedidos.

Os Iugeres podem ser desde já adquiridos cqm o sr. A.
M, Bertoti (Teléco).

Paulo Scllefler
PINT�R - DECORDDR-

DfSUHISlD
Pintura geral de ff:siden
cias-Télas- Placas - Pro
pagandas. Preços Sem

ConcurrencÍB

A bôa ínf01'- .�
mação faz a
boa opinião:
A boa infor
mação é dada

pela

"CIDIIDE DE
8lUMENIIU"

II P A R A F E R I D A SI
'ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,

t1...
-

) C O C E I R A S I I�'�I F R I E I R /\ 5: I�
L��U).!l;!.!j,� S!. SI��JJ�

Cl11. WETlfl INDUSTRIAL JOINVILlf (Marnl' Regilltrada)

não deve faltar em oasa alguma

o Sablio

ESP }4�CI A 1;1 D J.\ D EH"VIR(} EM
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