
.,.
...

.

..
.

.

G'
. . , , paz duradoura. sta1Ía declarou ainda não '-.,... Em�c��édidaá Imprehsa.Staliu decla- No··va·

.

Ilerra
para uma.

EdU Id I,rou. que o mundo D.ão está em..
·

P.. '.�l"lgo f.ea.1 de u
...

ma·· ,
..
,.. acreditar qne a Inglaterra 1:1 "ta. �s 01 OS possam

.

I
.

... ... ... I criar um cer.co capitalistico á RiIS3!a. emesrno que .ono
.. ·.va, guerra e acrescentou

..
que a «posse monopo-

I
h t: ri do ru ede. a

... .

... .... ... ,., d ,.,. -. ·d' J. ., queirams.ProsseguinIo.o c eLeu.o, gover 0.,,550 r=
I

. l,stlca» da bomba atômica não poderá continuar por "'··m'pnrlan �S ec araçoGs fi ftStll -

d Al hí tempo. Insiste em que os Estados Unidos aban-"
• v·

S·I�till.n, a um" ,I.or·nlíj�II•.5'·t:
li b

p«�;=n:���.= :e ������at;�����l e adura�:'��. ���nem a China á SU<j. sorte, corno medidá necessária u "!I II ...
__

�

�.

Dl�rloA vh-Inrts B n laaidiJ
lie se reíirifrn I?tli1u�dll
II crIme a a tndctll'l

fôf.:ll I1ramlad03. u anual Cr$ 60,I}u
Ori S5.00
CiO (14(1

flerntl8tfaJ
avulso

'

li M E II I C I N O S3 D.
de Automoveiis

lalua 1. freshel .... Fundador t

BlUMENAU
I

End. Telg. PRESHEL
Telefone, 1078 -

Oficina Mecanicá Ocasião
Cêuro Usado.

Chenolel de luxo 1941

Pintura dois Tons

f@slo de la,ag�nft e

lubriUcaeão

HadiÇ) e faroes Neblina

Pneus em ótimo estado
pintura' e Estofamento com faixa branca

I
Remicação de Míl@ores c��;

is
éisão

.

Maior Recondicionado

I Peç;f}!i Gei!UUlaS Estofamento com Capas

��,I�_.......,E"""""_S_�......

R
.....V_IR ..,;;;

.�
,

Verdalleira ,calamidade púlllica
Os gafanhotos continuam i�;p:memente sua obra de

aeuraçao

_.

legre p
Ihor!

Isnlalacões
I.rUgns Elétricos

Instaladora de
Bhmuenau
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e

I
Serviço Economico Rapido e Perfeito

R S'.... F'·
. ". ...

39' l'ji'!l:!1i"R""ua. ao '.' .r., a. ACIS.co n"
.

-._.�.��'�''--�._-� ��m'ill!a'-' .

"" liÍ"".iiai:';!!.j

ftgentes ôas roplôos escunas motores TRIU f1fO e OIrO que 'fazem

J
�

anerroali '�f:>"� �

as linhas

ltajai Rio de

F·A�AM .0.'. embarque
de ,suas cargas.

vindas
. do [tio, pelos céleres navios motores

'.

\.
. Triunfo e Oj�o

e as carg,vindas de S. Paulo e San tos pelos
, navios motores

PiralioiDga� Côpicbaba é Goiano

Rgenles em Sanlos:
. Japme Pires

Praça da Relhlblica N'10

Caso quizerern aí itregar suas cargas
em Blumeuau ptl!rat serem transpor ....

tadas pelas lanchas da rirrcla

Bgeoles' no Rio d. Janeiro:
Navegação Rodolfo de Souza Ltda.

Rua Mayrínk. Veiga N. �8 - �'. andar

»

remetam as rnesmas ao nosso agen
te naquela cidade Sr. Curt Gerrner

IIgentes em Uajaí
Fabrica de TeCidos Carlos Renaux 81A

Rua S. Francisco N, 39 � Caixa Pustal, 8 f\l OVerTI b ro

" **-.«

Vende se um caminhão mar-

. ca Cnevrolet, modelo 1940
em ótimo estado de conserva

ção. Maquina recentemente re"
tmeada. Pneus bons e socorre).

Tratar nesta redação com
.

�L
XavIer.'

.

3v3

Gratifica-se
"Mediwcâo G'Uxilía'1
no tratamento da

com Cr-' $ 500,00 a . quem in- úifUií>"

dicar boa casa para alugar. NI�o iii'd

•...
e

....
v

...

e... s.:.·.r d.,Is....
t

....
ante do cen. IrC': .n.� Il

11 f Ittíorrnações no Hotel 'Boa VIsta, t,�.i�··�. unt1.nf�
quarto'o' 23, 2v2 I =��::�

,

,..
.

''''��Ill Serviço deprimelra i I
.

•. Precisa-= -- I Hl1.or�::nLão iiI"P>'
.

R E C IS.A: �S.E. de um

'1
N' 27

I..... Empregado pará
. Agencia de Seguros .1>, trat,.. eLal

m�çfj�ae�O�o�to8r�nW�ú��t&. �. l�.d)()�

Oi8. a rua 4 de Feveréiro n' ----,-.-�·_,�_�._L

5 "':;1' andar.
.

;
, �. ,
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'. ". ".:.' l?·j············
u(idade der Rlu��alj�'

•.•��OR-�T6'� D;·a-i�H�AL1SES
---;;;;;;;;�����1F�.i5iBi

Ruo 15 cip Nc.\r�-nb. 588
& elA.

... Fone. 19'11 ..

EXAMES DE URINA: SiDlp�t>f {assúear e albumina) ele LediID!mto, qualitatlvo completo COm dosagem,
chlO�'etos, iOEfato", acido Uí·jcf\ nréa "te.', EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas; flageladoR

.:
.' DVO� �e ver�os (�e�odos de enriquecimento) digestão: carne, vegetais; pe�'luizas de puz, �angue oculto etc,

.

l. '. EXAME DE SANGUE: MAL.t\.RIA- Pesquiza de Hematozoarlo ele Laveran, formas agudas a croni
.

...,ccas. LU ES (�;ifilis\E rC2çãe de Ka}w, KJiIle, llfeillecJre etc. TIFO: reação de Vid,al. posagem De: glicose, ,a�Íllo urí-
'.. . (o, hsrnoglobinn, ContagJ3mde globulos vermelhos <> brancos; Formula Leuco_?ltarlB, Hemograma de Shlling, 'I'sm

do de.coagulat:.ão e do sungria,Curvaghcewiea, EXAME DESECREÇAO: Pesquisa de gel'mens (Gano.)
esp�rmatll!Zoides. etc" hiebomOl.1H8. vajrinaia, etc. EXAME .. DE ESCARRO: Pesquisa Lie bacilo de Koch e

outros gennens, pneumococos stc, EXA:ME DOLIQUIDO CEREBRO:--ESPINHAL: Exame citohac

terioscüpicú, nmçiío de Kahn, Paudy. NOllJJe Appelt, eLe.'" EXA�'ilEDO MUCO NASAL: pesquiza de bacio
los álcool e acido resÍ6.têlltes [Harisan] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de acÍ(;O Iatíco, acidez livra e combinarlu uni HCI-Pesquizas de sangue oculto, pioci tos, hemáceas, EXAME
DE ULCERA: -Ultrllmícroscopia. em (·.;impu CBCHr(J! pesquisa de eapiroehetas 'I'reponema Pálida (sifihs]..

. O Loboratorio se ocha instalado para fazer cultura de qualquer flermen e auto vacinas

A' pedido nos srs. Médicos fâzemos colheta, de materiai á domicilio
Eorneeemos laminas e recipientes grutuitamente

it>·-"-,,,e;a"-4>---�-.-"-$"'_•.X ...._.��,_'>-"". "" ...e, - x ..- •.....,_.-.-.-._.- ..--"

Tecelagem Kuehnrieb SIA Cidade �e Blumenau
ASSeJiabh�ia geral extraordinarla

E�.mal d� C08v{icação
Pelo presente ficam' convidados os seuhores Acionistas desta

.

Sociedade para a assembléia geral extraordinaria, a realizar se no

�ll dia 7 de outubro próximo vindourb, ás 11) horas no escritório desta
...,... t;.Sociedade, afi,n de deliberarem sobre a seguinte:

: 1.. ORDEM DO DIA'

-":"lfi I' Efetivação do aumento do capital social
",.,

t Discussão e aprovação .do laudo pericial
3' Reforma dos estatutos sociaes em seu capitulo III
4' Assuntos de interesse social.

.

,

Blunienau, 23 de Setembro de 1946
Arthur Haertel Diretor Gerente

..

o Aráulo das éspiracões do Vale
do Uaja'

- fUNDADO J;;M 1921 -

Dlretor-Propeietario:
Dr. Affonso Balsini

----_..=.

Redação e Admínistraçl10
RUA 4 DE FEVEREIRO, ? ,

3X3
'i!I'.:-1!t,-���---1!!i.\ ��l!&--I:!i () i!'-Ili!i�' .. � ._........_: ...._ .•

Direceo, Tel. 14.36, 10,99 - Gerencia
.

10.99, - Asaiuaturas, 10,99
Pllblieidade. 10,\)9

Pilho ecas
Venda avulsa. -Dias uteiB, 01'. $ 0,10
Atrazados, 01', $ 0,50. Edi<;�lO Espor.
tiva, 01'. $ 0,50, At.I'az!l..la, 017, $ 1,00
Assinaturas: Ano, Or, $ 60,00 Semes
tre: 01'$ 30,00, &v2

•. 45 ;��X - MI,NER "l

f· fmpregado com reo1 suttésso nas

tiRA.O.UEOBRON�UITE5 EM TOD05j)S
SEUS GRAUS E.SUAS MANlfESTAÇOES
.' COMO SEJAM:TOSSES,eATARROS,

�'\; ef!OUgUIT.ES]�Q9UELUCHE. /w... -.... _ , .....'�-�� �ê;J..-:•• '-.,,_" -",,... "

fJHKf l
.�_._._._._..,.....-'-._._. .._._.�.__ ..._.__ .""",ê_··._� X

I Elportadora da Madeiras S. l.
Sfock permanente de:

Madeiras de construção em ge
ral, Forros, Soalhos. Molduras

etc.

�;,.1.3!�<:fu !li Â provi!!' �'&

!}Oíi!� 'iS de \l::!'gal�ad�
�6!I;H.Hh:n >:ll �(iiieti�l
� grQ�de Tô!:s�s;tllllC:ÜI;l
b!,�elo,,� �:taih�$e�.

U�r.de lodoa 06 Iduviço& dlO

R�diO!l receptores
\I!JIfvlcuf. 84J1fp.!ls " 6auDU!tlllJ

l'gLRFOlUl 1395

!tiM '1 d;l Setembro, U
, .

h,7 vi1���rmações mais detelhadas
.

poderão ser obtidas na Secre

� taria deste Aéro Clube e com o

;; Instrutor-
j; Blumenau, 23 de setembro
� de 1946.
f, VICT()R l-tER1NG ;

� I Presidente 15v4
{i
;" .,,_,�_é.__ ,*,_�_.�_4"�41i'_!It.�.�

Telefone 1337 � Faça seu anuncio
Si L U M i ti ii. U· Saftt� (atarina §

""-.�!IilI .• ._.,_...-. x,.--.-..-.---".-+-.--·+-+-"

• ....-:�-...-��-. .-+ •.- ...-.-..-.-...--tô' .....�_.!li,-.• xx ��""",-�,-�, ...- . .,jijis;� .._�

neste Jornal

,,'1'
'_':.- li.;
"

\1

NJi l'jall '111 nll I!I!
KNO�

!'""Iii
.

deVI} f.aJOO
,
; ..

S .. A.

A mais importante Companhia da Gapitalizaçãü da AmerlGa do Sul
Combinações s(u'iead�§ em 30 - 9 � 11946
No sorteio de amortizaçao realizado dia aO da �etembro de 1946.

foram' CllUortiza:daS as segnintes
.

combinações:
ZVP- KfA - ZfN - SXQ - NKi - MDR

Todos os. portadores dos titulos em vigor, sorteados com esfas cambinüçâes;
poderão receber imediatamente Q capital !Hlti'mtido il }me têm diraiio

Séde Sucial: RIO DE JANEUW - Escritárln dn Pafi1ná: fiUA BABA0 DOmo tmÁ�.:{co. 39
Inspetores e' Agentes em tudo o BrilsH EDW1N KELLER Ag,mte Blumemll!
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, ..

Dia
Com grande numero de componentes da. classe, realizou-sei

--

----.----�·--·----::-:---.;;;;:;,.�,,;;,;-""'·=;;;:;::;;;..::;;::·.;:.,:"'·:;;;;,;;;;-"-r.l 1�".d"'J'1. iem a noite do dia I' de Outubro, no salão do Clube Nautíco1,
'ól

� � :ái; ,{:,h
� .. t

.

,�,,��!e.g�
America o jantar de. c.

.ontr.pternisação dos Representantes e Via- ��, � I � ii /}iÍ,: I Ei��'J�'ií�;E., 3 d® I Fay:l saber que pretendem ca-
ja?tes Comerciais, o quejá. vem. �elldo fei�o em Blumenau ha I

� :I'l. w"'�'" ... �_

sar.�e: p[iU�O. GO� Sautcs
q

e
SeIS anos e em toda a América latina 11a muitos an�s: .

. ! .�"'.ii � la l'l't!l "'''1'f'. iP' .� �':, ,� I OUnUnUJ ee �9�G I Mana G!Hm. m�, DUtUl.1\
.

.

Os lugares de; honra na me�a. couberam -aos viajantes mars

I
� li.... L� � � !.gf:. ''''<' Lil.-,," "Jt t..M i del::;t'3.Estado, nasoldo .�OS,?velhos e aos convidados que Vieram honrar a classe com sua .

----..---�--.-----... --.--------,----. dr; I1H1Tní) de IQ27, Iavt adur .

.

-

I
.

1WO"tetICt401m,Ii$���'!""'�.4."1a:.�����.:mm_�F�__;.=�!r"� '-' _ y...
,.agradável presença.. soltei.rü, dem1;:iH!llÍo .� re sr-

Precisamente ás 20 horas em ponto abriu as cornemoracões
*
*
* Dizem que nUTJa democracia SO:.! eu quem mau- \ de[lt� em GarcIa. ÍllDo tle

o Snr. Antonio Candido de fjgueiiédo; delegado da "Arcesp" d:,; que minha vantado é cniporenrc, que o DUtI'3, o N€rih I Luiz; Santos e u.e D. Hul..!a
nesta cidade.

e até o Beduschi não. passam de humildes se VIdores meus, i S'j.':JLs, Eis, natural deste t.�b-Dentro do maior espirita de camaradagem e animação. elevados às posições que OCUp.Hll afim de z;,1�H';�;rl por meus I lado, t:;f:'lcida aDG t) ,ds J�;_

reinaqd.O.· grande alegria entre

..

0

..

5 presentes, ale�ria. grandemen- interesses, I 'H.�il'.Ú
d", 1.9�!.'. dcmeSliCl; .•,.80!te aumentada quando o Snr, Costa Moura, o mais popular e es- Sendo assim, -"mand,l quem pode c obedece quem teu'a. dolmeldada fi resusen-

tímado inspetor dos famosos é apreciados produtos da ANTAR· precisa" __ "ordeno" a esses ilustres ac'uiiriistradorcs provi- to em Gaspar, Xilua de ,A iiTIC.t\,ceso:veu brin�ar os. presentes com, uma caixa da� �ab�-I denciarern sem demora os m cios essenciais ao meu conforto
!

lL? G()�ri e de D. Arw!!:FLt
roeas cervejas. Tal violencía do cdega emita Moura, fOI recebi-

e bem Estar, que a seguir passo a relai.:ÍcH1iu·; NlColeb.da com uma prolongadissima salva de palmas e';. protestos dos
a} trigo (puro, bem entendido) a f'l""Ç;) acessível, pois Apresentaram Q;!, dí)(;mn�t't.(ll'1,

que, seguindo prescrições medicas, não podiam saborear, tão pre- que sem pão não ha quem ature �'O;\;3. vida. Por falar <::!11 eJ..i.;;ldo pelo artigo 180 de cs:
cioso Iiquido, Em face porem. das inumeras simpatias de que se

trigo, permitam-me abrir um parêntesi. é !;r:H\ esclarecer digo civil sub u. t , 2, :3 e 4
tornou merecedor Costa Moura, resolveu-semandaras prescrições logo esta historia de "cambio uegro" de que os jornais .an- Si ;il);;'1J::m �vei' l)üu\;.;;:·:Jrn*,1!!'1I1 d�às favas, e o entpsiasOWJ continuou a crescer; darn cheios . ' • ; �Eh:tjI Lt1:.r-afl1 �npedhmmt6 í�ga!,Fez uso da palavra o arcespíano F. C. Allende. que saudou b) baixa 00 preço dos gelleros de 1;:>. necessida-ie e :'CMe o para es fie,:» d-e direIto.
os

..
CÓl.egas presentes .�os

.

convidados que c

..
omparecerarn para demais utilidades, afim de que eu pOSSJ. viver dt';(·ttltt'llH'utr·; L, par.'! (.{)U8Ú"O e cb,�g-,;.I' ,'lo(!. (;O';", Imaior realce dessa com oração. Relembrou o orador a figura c) instrução e livros :}aratos para que todas as criauças r_;\�r.�ch.u�(Jt'3 d�' terlcs, lavro tl;: ..•inesquecível do colega " 'Ferreira de Azambuja, que se foi de hoje, sem distinção. ricas ou pobres, . p03SéUTl ilustrar-se pr\�3e'll'" para ser .. fixado ne h:,,>Apara <;I mundo do alêm depois de longos anos de lutas nesta convenientemente, que- no meu tem pu, salvo raras exceções, g-at d", costume .1 �Uhll.(:"'Hi-a Df;",terra cheias de desilusões e desenganos: Pediu o orador um mi- escolas e livros eram luxos de rico; la l�p.r\:'!nsa.nuto de silêncio em homenagem ao arcespiano Azambuja, sócio- d) parques e outras distraçõ:-s púGliC'ls, df': c'ara.tt>r B:umerwu, 30 - g-l 946fq.ndador dá Arcesp, .

. I . instrutivo, afim de que eu pos�a recupcrar·nw tl-'.5 llGr�ts clt; Vlcwrin41l Brag&Com sua voz um tanto embal."gada pela comoção, pois o ex- folga, do traba.11J.o de cada di,l, Ofld.r.i de> Rq�1stri!t Clvll�itlto' foi quem o levara para' o seio da "Arcesp", o orador pas Por enquanto é só, Revogo toei;!!' ;>.s dispos;i;u'::; e .----

sou a palavra para Alfredo Campos, tambem velho associado da desculpas apresentadas eü.1 contrário. Assinado .,"A.rcesp'".
.

. O Povo!De posse da palavra, Alfredo Campos com sua peculiar
I

_. ...,� . _facilidade eID falar, fez uma. brilhante saudação aos herois anô-

I
� ti

d'"uimos aos qnaeso Brasil muito deve como desbnvadores que �ào,
Si

.

f . � fi;� Jpalmilhando todo nosso imenso territorio levando a todos os re-

·r.I·' . a'.. n�'<'
.

L'�'h
�

wn'" i"'.� l ;r�H1\l "Ifs, � {n1 �
'. � li

'

iii !ii �� , . 11 11,l ...
' ';' � ,. "" :1 � �" ,'> �

:;!;l
_.cantes. da Patria, o progresso e o desenvolvimeuto, Suas ultimas �;;._� !�

. if;,;� nf" �';� �{� r1 Jlcl f.� (i:Jl'J �,i � .

,;;

r·alavras .coram a'baS'adas por 11m"". pr'olonga'ela' "'al"a de palmas. ff!il �. �;..l � íi'l ,�� � l"'.,. '.".. f'. i� ,Hil t" i.iI.'. '\'1 121 r;, dj :.
. Fal�� ainda oliSnr. Dr� Arn:ldo Xavieí', c;uvidado de hoo- ��, .• ,," �, �� �&, f;l�j � �� �i;i �f

ra, que agradecendo ao convite,. saudou a dasse uas pessôas dos �
presentes e disse .seotir-se muito a vontade nesse ambiente de .� l'§ � '. � B" I!gfrancaOC:�:��dd:loe�;pecial, Sur Henrique Steffen, deleitou os ruel111na Ua�(ii í�a. presentes com sua maravilhosa vóz. cantando varias peçasde. s,seu, vasto repertorio. sendo que palmas não lhe foram regateadas. I" n d II

�

�� d &.!fA Ir;;" �1 �Finalizando, ·falou o Sor. Candido de Figueiredo que em .". lf" ;!� r:r;�i ,�� ��,:[J5 �.. ífJf�b .

� � �� �� �� � ��B1:1. stanciosa peça.oratoria, enumerou os v�ajantes q�e tombaram, " :- i) r '" "" '"�� ,�
. _. . ,vltlrna� no, ctlmpnr:n�nto do d,ever e fez bela �Y?oslçãO campa" BUENOS AIRES, 2 {e B) _ tura de BUf.lW� Aires e ?O In�-l � ';1 O �J !�o �'J2(!�.�:1 b:�aSll�lr�ra.ndo a VIda do VIajante hodIerno com a do VIaJante dos tempos F . cas ve-p� l) n05"'0 sete de t:tuto Arl'6 t no-�;;:,as:J�lfo ce 1"01 cancad,1, .; IH ]::'Ur,uguLs, pel(,,,d d b' d d ou '-_co -. �..o

- �

I r, '1 ' .
os carros. e 01 e

_

as Illul,:s e tropas.,. setembro foi I:nais tl�3tejado ll'i Cultura, coi!" '""ndo flores m;tu-I abl1lJS '�2. l:!..SCO.<l lJ.!�asl r�,. l1 U.iil>"��
. �nfehzrnentet uao nos fOl da�o �OOS€gUlr o dJscurs? do Soro Arf"Tentina. Os atos ccmemerati- rais ali (l �ener"ll Sasa l\Iol;n<l,' esqu3.r1rllhas de aVlO��9 :'Jlh;:ues ,FIgueiredo, que çom p:azer publIcanamos dado os ens,wamentos vos5 da maioridade poEtica do o alm:rallte Lm'enzo Arnadí.;!1, o I "ubrc'"oaran; o m:mu_Uienw. Com.que. encerram e a felICidade com que se houve concr�tlzando em Brasil alcançaram aqui um reJe- \ comodoro Cesar OUl."ga, o pre- pareceram a reei:! çao na �mrapl�as palav1 as vastos problemas que atualmente atmgem a hu-,

vo excepcional e!le desenvolve- feito Demilio Siai e o ciro :Lidio bél:X:tda figuras representatl.vasmaOldade.
. . ....

. Iram dunmte toda uma

sem'!oa'l Pavia,
ultimo dos qUdÜ; discur- da saciedade e governo locals e

, Itentilmente conVIdada, «CIdade dfl B�u�lenau» ,�e, fez Tre�re� Desde seguada-feira tiveram.ini- 'as prime'ras paginas dos pri�ci-selltar, achando-s� rambem presentes os dse.ores dt> «A Naçao» cio as comemorações, que CO�- �, !Ql 'l'! c, _ "\�
I
paí� jornais (�e Buenos Am,:se

. "'?: Vale do It�]�l»,.
.' _, ,.,. ._ .'" 4 ... __ ._
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