
....... rasi. eriu á ru.pnsta .8 usar amonto
«Minguem póde ser contra. eS$3 proposta, que é llD1 d�s objetivos das Nações

Unidas�) _. disse o sr. Leão Veloso .
.�--�--�----------���----------��. --�-----------

Dr. Adolfo Konder

I Fábrica Nacional de moln.res iá- está 'abri···
cauda o D3VO . fuso que duplica a produção

de seus ·congêneres antig�s
-. Rio, (C.3.) - Um veop �tino divuiga detalhes

�.-
---���--

...
..

d
.

b de
'

f,rgÕe.8
e Fog.>l.rf.l,iros as:-ossclOnais

..

e um novo Invento. -.asileiro
. capaz e

revolucionar o nossa industria textil havendo um a u- i Carvão
nento de sua. capacidade de produção cru 90 110r cento.:' C·o··nlrib.... ·

..Ui.ç··.· ·a-· O··u·
-}

e.l·a·.._A descoberta
. surgiu de uma ideia singela, 'roma-se 1 «DA K O»

ti Inecessario substiturr os. 1U"08 em nossa maquinaria. E', Dtstr-buldorvs:
impossível importar essas .peça.3. Foi feito um apelo à

I

Prosdocimo & o« ua« ri do· ras
..

ii p. r U·,Fa.:brica Nacion�l de Moto,rea. Surgiu � ideia. de dupli- i _ I
:.....

I
.

.

car o f�sl> re.
latívam

...

ente a

sua. Pf?d!...l!;aO, .. (?r.lo.� se
. en-.'.l RUa. 15 deN,,�emb:ro. OSf II

.

.
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.

• . ... �.

' .. '
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tão o tipo que dava cerca de. mats de um quilometro']. H L U M ENA. U L takij 811CCe�J8, 10 (C h) As vinte n<l(�}jtl::;""'jãtlno-
de tecido fabricado no fu-o a tual. A pareceram dificul-i. .... I am�ricanas serão solicitadas a contr ibuireóm um total
dades para a inserção do novo fUSQ na maqu·inaria.: Pretendiàm maiS all- de o 14 por cen.o do orçameuto geral da lJN para 1947,
Mas foram vencidas e a Fabrtca �acíonal de Motores I

.

o que equivale a 1.900.00) dólares.
COIDE'ÇOU a produzir em h,rga escala o novo tuso de mentos O Brasil deverá pag Ir j ,20 por cento do total ge.

criação. da I.udu.strla Brasileira. A fabrica está. empeo: Ba c 1 11 e (A Il) M' d
ral, i-to .é, u -n pouco UW.f5 de 300,000 dólares em moa ..

h d
. . .

'I
"

d b'd
r e o a, (l " aIS e dr.,nnaua em eqUIpar a Indust+ia textI,Ja ren o rece 1 °1200 mulheres grevistas numal

a amerrea n a,
)' . . ,

numcr oaaa encomenda-. �OO mil fusos por ano serãoifá�rica de t�cidos e numa fá- Alem do Dra:HI, ,08 �emal8 países };,tti'lO-amerH'a

entregues devendo ser fàbricad? cerca de três milhões. f brica de m�las volta�am ao tra-, DOS l:epre�entado-;. n.1! Coml':lS�O do Orçurnento são a Ar.
Esse ovo de Co otnbo da Fabrica Nacional de Motores balho depois de 30 filas de gre-, g. n tí na, a Buli via, o Ch.le. a Colombie, C u-

.. . d··· 1
.

.

d bl
.

d
I ve para aumento de suas ra-. b t.! D

.

, . Hor J" 1Lf" N' Psera capaz e reso ver to os 08 pro emas esse setor i
õe li ,.;

A P l'
.

' a, 0.. 0l!}Wg08 on UI ae, mexico, 1 rcaragua, ara-
.

.' . ....
. ç es a ImenÍlclas. o ICla 'p' \f . 1 U·

.

econOlliWO havendo ao pcsslbllidade do BrasIl atender ameaçou tomar n::lta. de seus gual, uIU,. enezul:l a e ruguar.
foJgàdamente t0dos os. com pr0mi:3sos externos e ainda) nomes. ,.

.

r�r gnmda ofensiva� no� novos m..::_cad08. i BATERIAS
,Que,stõ.es CC,m:rc�ais. Dr· Art�u· r ··86Is··,.nll .. Contrates. I··ClvelS� CnmInaIS eU. • ·&11 ti

Trabalhistas, .� Advogado -

Horário: 8.30- Íl,30; 14.30 - I7,30
Escritório! A néXo a esta redação. Fones: 1099--'-1 lR

�-'--

I) armamento
4,

e
.

Abolição Da Guerra
o Comi.té c3.er'afaa Organi- Soviética para que a Assem

zaçãodas Nações Unidas aprOe .. bléla
.

Geral da re.ferida Orga�
·vou sem oposição a proposta .. nização tom�·· medidas ater ..

O" ::':

A vlrludu 8 ft I8õldll·

'D
.

da se. rotiram qlUm�fJ· ... .!) crIme D II traiçio
Ião premIadas. ..

BLU!+f[

Invento que revolu
a lndustria

.. "

.cronara

textil.

I 3.. I 5, 17. 2 I Placas
6 e I z .volts

Vaias e coronhadasl
de rev" Iver

.. ·Noticias de Recife·· infon:naram que o sr. Aga
Il1encn Magalhães foi a Hecife tendo ali recepção um

hntd fria ... Hecebeu vaias estrepitosas tendo seu

.correligionário, deputarlo Or;vahlú Lima, dado com a

coronha· do revólver na cabeça ..crê um estudante dei.
xando-o desaconIado. Pelo. gaito, está começando bem
a ca.mpanha eleitoral em Pernambuco . ..

..

Distripuidorea:
Comert:fó e Industria
Oermanú Stein S. A.
FILIAL BLUMENAU

Rua 15 de Nov, 4 r-ex postal.
>

165

Dia 11 ou 18 do

f!ueme'lBlumenau h'-lspedar.á o sr, dr.
Â(loHv Konder. Presídente da Um caso sem

precedentes
Com apenas i? meses de

ida.Ie, a criança tem todos

Ias' sintomas femininos de
maturida te

.

Estocolmo, 9 (CB) -Uma crian
ça de 19 mezes apenas de ida
de e já completamente mulher

I
fOI ?escobe__rta no Hospital 111-
Lntl1 de Gothe nburg, segundo
revelou o dr. Westnan, do Hos
pital Karolinan, de Estocolmo.
O dr. Westrnan afirma tratar-se
de um caso sem procedentes. A
anormalidade foi deacoberta
quando os pais da crlancinh l a

levaram ao hospital. pois a rnes-

U. D, N. catarluense, que, ma apresentava sintomas nos

aqui virá com o proposlto de
I
quais não se podia acreditar, A

vtsítar amigos e correllg+o. i menina tem todos os sintomas
nurios.. I caracteris .icoa da maturidade,
"Cíuade de Blurnenau" apre- inclusive menstruação e desen

senta lhe, desde já. SUi.O lô as vclvimeuto dos seios. Entretan
víndas. er-m vot.,s dG Ieltz to, ó estado de saude da garo-
esta día nesta praça. tinha. e perfeitamente normal,

-\_

Centro de Saúde de umenau
•

VISO
Chamamos li atençãi) d"s m:-Jr!ldores dl)a -prétlios sitos

ás ruas Paulo Zimermllno, Amii\1eu Luz, 15 de Novembro
e '1 de Setemb�o. ínc!u3tv�r ruüs lraru'ivers Is do c<�ntrD d"
cidade. bPID c-Imo Alõrneda Rio Branco e B'-'(!,J Marauhâo.
que' d,'otro de �10 dias. a c;)otar da publicação dês te AVlSO.
será fdto respeitaI' (} Art:go 178 do Regl1ll.Hnerno de Hig!e�
De em vigor e que diz:. - uE' obrig'1íÓríO h reIDoção de

I fixo em todas B8 casas de moradia, comerciais ou deposi.
tos. onde p'HJS3 o trtlllBportad:}f de ]Ix,,".

Avisa, outrosstn, que o vlLi bame dQ lixo deverá. con�
ter tampa removiveL

Aos Infratores do rererídv Art Berão ImpQ.stae as muI·
tljS, previstas no Regulamento 8m apreç'J,

Eucarreg'ldo_
d;) Se rviCJ.

SEBASTIAO BELI
Biumenau. II de N Jvembro de 1946

Prefiram a Farirtha F�bricáda
pelo fJHmUm Umrlfllf

•

I
a

ca da vital questão do desar....
mamento mundial, assinl co E o
a aboliçãer da guerra atômica"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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C 'tt P I T 1\ -_L ••
'

iniciando suas vendas de fim de Ano!
..

' .... .•.....
.

.

... ,
ti

Rua'" .... ,.°CO�:;:�:;$a� :;:;�:� '�:'Tbolsa popular" oferecendo aos melhores preços

I ( Artigos para: Homens! Senhoras! Crianças!

11..
'

seu variado sortimento

em.( Sidas, Unhais Calçados, Casemiras mIHcioôa"s e aSlrangeiras

, .�.�._......;a.;........ ...... .._'.;_,'..........-;.._C_H_·_A....P_'_E_U_S�Ram""""""e_n.."..,..;,z....�_!!""'".�"""'i_:2:.....e_l_s=�....,,_._e_�_"u_r"''''_6''''''''' �

p_Oferta' C&l Procura ...

L '

o a:nCIO é a alma lIo 'negOcia
...

--::-- '-:

I ',-V d terrenos ou chãos de casa,

Precisa-se enem-S8 otimamente situados no bairro
:

. do Garota. Para mais ínformaço es, procurar o Sr. Chísttane
ThelsB. ou pelo Telefone 1165. 3t2

Precisa-se um rapaz de 14- *-. "!f,
15 RDOS para entregas .'� VENDE SEJohn & Cta., Ltda., Rilll15 de ..

.

...

._
.

Novbro. 14�2 'I'eletone 1375. Vende-se Urna chácara com casa de materlale com lodos
pertences - animais, etc. .

1- I
Uma casa sobrado situada na Rua Maio, a 1'08 -o.

.

Procura-se . uma easa na Rua AmaZO_t1'�8.
.

.:

. Uma
-

casa na rua [oão PeS8ôQ,
:-.......__...... Um lote Drbáno, com as segutntes dimensões: 13 metros de íil>9m....._;t;;·__;;;,fii"""",,,,_�_'"""""_.:ÊÕ�;;;"""""""';_.;;:;:;;;;;;;;;;�iii=::;;;m;;;;;;"_;;;;;;;;;;;;;·;;;;;m;,_o;;;;;_;;_;;;;;;;;;;_�__.....

1 impressor para maquiná frente e com 83 metros de fundos.

VlaD6, Orná casa na Rua 15 de Novembro.
1 Impressor para maquina .. Uma casa de madeira. com 1.200·000 m2, sendo 1.000 m2

Of8et. sinJa mato - preço Cr$ 75.000,00, Situado neste muntelpto.
t Lltograto. �ua Bom Retiro: Diversos Ictes, Das proximidades da la'

Ofertas ,J� � Caixa Postal. 32 Fabri'!6 de Tecidos Beríng.
.

. .

Sta, Cruz do Sul"- Rio Gran- Rua Parayba: um lote urbano, com 18 mta dê frente

de do
_
Sul. 3v3 nor 40 de fundos.

<

lf' -I"""
�-

•

_ Um terreno, com mts. de frente e 400 de fundos,
Uma empregado, moça ou com 3 casas, situado na Rua Floriano Peixoto (Bum Refi

víuva para Silo Paulo, bom ro). Preço: Cr, $ 130:000,00. _

.

ordenado, .'. e viagem gratís. AÇOES
.Intcrmações Desta redação, 20 ações da Tecelagem Kuehnrich S. A.
ou em 'Rio do Testo curo 10 ações da Fãbrlca Cremar S, A.

.

IHenrlque Raríuenz. , 25 ações ds Indústria Reunidas JarBguá S. A. ,�,.:i"��ft:'�'iíiE,;m.'�&.ãl,;;s;"'·,..�:;,!,�,o �H1:H..,;"}�m<Ji\!'ilim:�t<�'ii�,o1�_�

. 120 ações do Curtume Sauder .5. A
!
ilIii1'Jihi"di#-1§íi!iiil!'ii%Bg"ffi\$�$i1$$l-�!:1I!i§!\#!I!jif1@!«iií� li' &WJ

,

"--,, ,pro,?�::"a-slempcrtánte t'irma InformaçiBs·. com D Sr.· Helmut limermann, COí r�,tor Dnies farde ii fi que nunca!
�g�e��l:r::�f��r���Z.B rf:�� legalizado, -Roa 15 de Novembro

..

.760 ,. foDe 1467
devem ter noções de conta- .

,

.

. RLUMENAU
.'

bllídade mercantn. .-.-,.-.--:--.-.-.�._.--IlI>-. o .-.-.-.-.�..-lf-..-.-.
Ofertas•. a proprio punho,

�6:'�����f��: jornal, ��� !::::-== DR." FAUSTO BRASil "w.,=::::�
PERDEU-SE uma Chapa.f�: .,_ M E D I c: o - .�."�. de automovel f Ex Pediatra-cEx-Clínico e Ex-Assistente de Cirurgia do 1

particular n: 3294. Quem achar P Hospital Santa Térezinha, de Erechim (Rio Grande do Sul) :i
ftivj)r entrega!' Da Delegaota h,: Doencas de Crian(ss

..

'.�� IRegional de Policia, que será
} C L I N I C A G E R A L � C 1 R U R G I A

1grstHiüado. . 3 v 2 t� C lt Das 8 ás 12 e � •.

I·
:. onsu as Das 14 ás 17 hOl'BS :

'1' h CONSULTORIO:--TraveBsa 4. de Fevereiro ii
Vende-se .' f.�... , (Ao �a

..

do dss ottctnas da Auto Viação Cl1tarln.BaBe). :ll
�-�-�-�-���-_���__

M�$��-t'2-0
....

1-üt-es_._,·-de-,-Je-.rr-'-a-s';"'s'-itu-a-d-o""'-no : Liquidação totaI "

Isdo do grupo Santos Ou-
.'

mont, Os lotes tem 15 de 40.000 Cruzeiros em Artefatos de Madelm serão

frente por 30 de fnndos na- didoB por preço de custo.
•

dE ym,Preço por lote 5.000,00 15-20-25- e 30 0/0 de abatlnlento
laf· rmllçõE1\s com Ao CHmaoo. BandeijaEI, caixas costureiras de Jacarandá e de 5 vis-

VENDE-SE uma casa de tas, porta-retratos, caixas oitavadilB e retangulares, QU'.diOB.

Amazonas. �'.
. .

I Fbbr. de Arte!alos de Madeiras e MoveÍs de Oscar L_:,-, !.l...,:�,_ i: I, ,,"__ fi fH.n D,',DffJ
.
Intormaçoes com o sr. AI-, Rolhs _ AI. Rio Branca. !J8. :;.� �,' . ij I\! i.. U

Vlm Kaester. óV6 iIl-�.-_._-.""-.-�_:_.-"-. x�--'''-�---�-.-�-'J_'''-......�
rOMEM

J �J'umnn rft���t1RC' !

Um armazem de secos e mo- �� A'· t
_.

f Ih
I'

"S-LVElRt\" fi 'I Serviço de primeira;

�:ad��o8��:I�iP:5�88�t����od: t.•·_(.��.$�- RUDelem nos a o a
. J ����L��!_�:'iCU li Ii

ordem

11OUciõ'Í Mecanica Gertner, e " 'Nli!iiiiQ'Mi!1M Ihn Maranhão

�;:�;t�r i!����iSe�do�urgi4::' LA�BôR.ATORioO�É4AN-ALiSisE·-'-"'L-'I3!i""'"'L-r--N'i!!t--;jpGO·�E.R"-'-�i--·rÍ-c{·-�
N' 27

'I'çoes. .' O( �_, -., � "trai-. com
�.

i
Veruie-se uma arslIlia l�ve Quo 15 cI� NCv�'Tlb .. 588 .. Fone, 1 ?Ol Biumenau �

�. liJbo'lit

em ,l?óas condições. Informa· EXAMES.DE URINA: Bimpt��f. (a�s:nca� e albuniina). de u�Jiment{>, qllalitatl\"o c0U11l1eto com dosagem, �=.._� , ..'-!:

ção Da Casa Comercial Ere· chlo�tos:toBfató". acido urIco, urêa etc.) ,.EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagebdos)

dericoJensen-Itoupav8. ',3 2 ovos. de·vermos(Metodos de ellriquelliinento) 'digestão: parn�, veget!tis; pesquizas dB pnz, sangue ocult-o ctn.
_

EXAME DE SANGUE: MALARIA-. Pes�uizlt de ilematozoario de La,ver"n, formas a;:;-nda" e- crO}ll-

Vende-se um Baudoneon C3J5. LUES (sífilis): re2ção de Kahn, Kline. Meinecke etc. 'l'fFO: reação de Vida], Dosagem De: glicose',acid0 lu'i

..... f f t d . ··p·r 'mo. eo, hemúglobina. Contagem de globulos vel:m�lhos e bnmcos. FurlUula Lonc(!_citaria, Hel,nogmDla de Sl1l1mg, Tem

�m P;,8t,€ lO, es li 0, ".
Ü
l' ", po de coagula.\·ãO e de sangria. Curvagllceunca. �:x.AMK Df SECREÇAO: PH(_[UIZÜ de geTllloDs \GO[w.) ,

"

tlvo de ylageID-pr�ço _UD CO
espmnatozoides, etc., trichornonas vaginais, etc, EXAME DE

_

ESCARRO: PeS(F':izade ba.cilo de I�och c, �.J/��e I

cr. J 16�u,oO. !l1lormaçoes.n� outros germens, pneumococos BtC. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;--ESPINHAL: Ex,�me CJtúJJa�- ,�_� , < '_ !/c/da.:J "í:JAJ?ATJ%!,
Casa 5ta. Manlil, p€stal��da te:riof)copico� reação de KablJ, Panày, Ronne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pC'sqU1za de bacI. I �i,_� .,�

.

de, á ru� 1& de Nov. I .

los alcool e acido resistilntes (Hausen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cCllll'lét-o, <losI,gem
de acir:io latÍco, acidez livra e comb�noda em HeI - Pesquizas de sangue oculto, p,ocitos, .hemáceas. EXAME!
DE ULCERA:·' Ull'amicros�opia em campo escuro: pesf]_uiza tle espirochetas. Trepollema Palilla (sjtlhs).

• f $-�, -'$'''''''- ii-"-(r�")-"-��'''''''' -.

'Jip'nura '$ precisá- O Laboratorio se acha
..... 1..nsta.ladO parar.,azer CUlt,ura de ª.'uaql�"T /lerm.e�t. e aula vacuws

I;""
= . ii �

-
..

.... I US .. ,. . �e para A' pedido dos srs. Médicos f.iZemos colheta, de mat t lal a dOrl1lClho ili1 fhé) CtHU ale "çao 0$

�8te jornal. F�rne()emos laminas e recipientes gra tuitamente
� nossos InnnchJs

\\

(M�t€'itr; em FlorianÓpolis)
Títulos Declarato: ias - Naturalizações

Encarregacse t!( .'laisquer assuntos junto as repar
tições públicas de ÜíUm'-'ll<lU, Florianópolis, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Assistllucia técnica de conhecidos advogados - Abso
luta segurança e rapidez, asseguradas por tre!'l anos
de funcionamou to.

.

r�eç(s mód;cos-Consul!ag fiem comprcmísso.
}Rscriiório para o VALE DO ITAJAJ':
L Rua 15 de Novembro n' 415 - 20 andar-sala 1

Endereço telegll"afieo _; INTER

fI I t chegaram os Radios Fuscos de 5

. Ina meo e é 6 valvulae e Bicicletas Suecas

Enfeites
Natal.

Arvore depata
lChristbaumschmilck1

F. Domníng, caixa postal, 10 TimLó

Se até agora não teve oportunidade de tratar
do sangue, faça-o enquan to é tempo, pois a SUBis
é uma doença perigosa c traiçoeira, Não deixe que
um reumatismo banal se lrausforme em dolorosas
deformações das Juntas e dos ossos, e que, peque
nas feridas. se degenerem em rebeldes moléstias da
pele ou em ulceras de caráter maligno, ,\t1uitas dores
de ( 'reca aparentemente sem importancia, são o pr e
nunc: ) dê d rrarne celebrai e paralisia, e, certas mo

lesti; nervosas, originam completa cegueira e loucura.
eh previdente, que o arrependimento é sem

pre t dia.
\,_Qmece aili:!-J h�;je ::I tomar

que é, na opíniã 1 da diEc!inta classe médica. um ex

s ... cclente especifico para o combate á Sifilis e repre
serita o tra!::! =ten!o feirai pa-a as pe�soas refractarias

illj': ções d(j!(Jr�sas,
N. 67 EC

I

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'€>.'. ·por Correspondencla
ltttilâs ôhel'tO's�d�rgOi: é4ina�lõ em um ano (Eara maiores.de
<iá).:Qulmica prato industd<"ll (o prolissã:odelulUlo),.Dosenho

á.lllCO, Eletl'lcido:de. M.::le.rroHco. ! aq!ligrniia, Comercial,
..

Lin-

etc. Ensiná énciente, Prosp sctca çrails: Dr. J. Clemente Fer
ái:/i:ér;3908 .,.:R..PIorendo da Abreu, 2�1-Tel .• 10ç3--Sao Paulo

Djr(·ç�o. Tal. l,j.3Ii, to,Of) _. Gereneia.
10.99. _. Aseinat.u ras, 1O�99
Pn!_Jlicida,le, 10.n9

V'elll{a a ...utaa -.iJlllB ttEcia, Dr; $> 0,10
ALTil.7,ndoB;. Cr. $ 0,50, Edl\'1I0 Eapor
tívn, o-. $ (\50; Atraznd», c-. $ l,f)()
Assinatur!ts: Ano, o-, S 6(),Oa Senies

"1'<': c-s 30,00,
--�-

Atenr,âo: - A direção não iíle ree

ponsabf liza pOl' opiniões ••mi tidas em

artil!os assi nadoa, l1li-smo que sf'ja
com iniciais. Adverte. tan.bem, que
originais recebidoe e não aproveita
los não serão devolvidos, OU-lr(j;;irn·.
.} serviço telegrafico natla tem a ha
ver CO!l1 li orieu tação ·10 jornal e 80'

mente é repro.iuzido a titulo iníor
mativo para llOSSOS leitores;
JiIIo........._-._i'-.--.- ...�"",.--.- ...

Faça seu anuncio
neste Jornal

�·,-o'!ioo;-+·4 -lá, \!-. -�. -a" .. ""

: ..... . , :

:.�•.����.�::���.���:':-:��";D",.....,o;;��::�-r.;-;-;-:::��;-:

ROS&ID��k Ltda. !ftlf ,..
lIDoveIS

,

Se rvIço bem
Gr�1í]de estoque {h tapéiê�

�Rujl Dr. AnAlild .:'U Lus •.. l�

ArE' co 81 ,Com DE AÇO DE,

lCONFIANCA

EZLEL

DE' ('rdem do Sr. Presld-nte e de acordo

com às dieposiçíS6S estatutárias, fica eeuvcouda

a convenção estadual extráo rdlnár le da U D. N.

"
para os dias 24 e 25 ·de· novembro p.úxlrno,

neste Capitel, afim de escolher 08 candidatos da

r secção ás eleíções P9f,1 Go vernadcr do E:-.ttào,

I
Congresso Naclunal (dols senadores. suplentes. e

um dcputad») e deputados á Assembléla Lvgts

Iatl va,

flürlarópolis,24 de Outubro de 1946:

emocrática
acionaI

Secção de Sla. Catarina

9

mão

roto AmADOR (G.Scho'z)

I
D

dho;

Competencia Profissional

. Rml 15 de Novembro, 596

Secas
po ro RADIOS

REMESSA NOVA A' cn. s 300,00
-NA-

.�.,_...
.

.

c.�llf:.�..
d'O .A

.. �.'.
�r

..i.Ç..�no S. A

� .

.

v.l"r�?rfn .rii' <,.,.!nmÔ-t>,.I", :

���1fW-�M*A<iM�AMiL�f!

.....�-�.:_.....,..:.:_��.__�-�-'l X .-.�.�....-.-.-.-,-.-:--• .-_+
..

�'. " .. ,... _ "-. �!i:!imLi!!!1lfl

- seil R,Q"O�O está, falhando?

IL,av"'�Ab��'�3t6à�f!<i!la ...
.. �:�=:UI:P.::... �;��'�;ti },

)'l,. ti ��!'A 1I'0DliHll!mli.l idSI.'HUdo I
'.

fl)qu,ipamento moderno de. oüa JI'f'�dt�ao, cécnicc .\Prosdoclmo & Chlr. lida
(or'rnado e diplomado em São PaulQ II'

. .

.........• �hlmeda �io Bt"CH'iCO§ 'tc) ....•. 'II Blu�,�nau CU�I�IBA J�.i�1Vile. �".. ". .

�- me i5'é,'ti'i"G ,*�=.,tf__
. i.:3:' ,,' _..; FUlal MatrIZ Fillal:ll:. �,,�__

...'-:��§:�III�-.-·..;,·�;;!ií---'-�:_1I!; '_,'i<...c:_O;t-""�._:';íi'L��"5 X �-._�-.--t.l- '1c-@.i-Si'-':fi-"íJx.•--.-._�·_·:{--.t--,..-- .•""...9,--ll15- ...

..

In 1 do
.

Drofission 1
Jaus3.S cIvis,

C!'llnerCiais,criminaiSIDr
Ali1"e

...
do .. lfo"S'tr>.1 O·r .. UL�d. u... nô.pe.e trabalhista. -Cobranças e contra·

• "" _ P'.ã"",U lU! r

tõa. - OOll'.iiú '<;ão de Sociedade� medi
A,!{.,:Ür.�'lS etc.

.

.. CO ClitliC8 geral. Especiallst.a

O fD 1H\1CIf"('1f't.
'"

n"'TARDI
eill Ini11est1as da garganta

r. ÂUÜIJ �t.O G�ll H.L 1 do Hospital Sta. Izabel nariz, ouvidos e olhos,

[!;!3C}.'jt6�Ó�.�a��e�ê� �mo�.s!cl '

O�er €:u:;õ1!=s Consultas: 10 - 12 hs. 8 15 -17 Ils.

r.e..•·.'l."•... ·Z.. 1 -. R.,.e.... s�{.l.. H... ot.eJ PC.NTO.. C...RIC." C.L.INICA GERAL Bl.U.MEN.-\U _ RUA PIAUí, 2
.•.... '.... 'RIO no S!H" ., fi '.
.'

••.•. ,... .. :-
... -'--7'� f·.--�_.

Dr. ,�ff�nso Bafs�ni f2' 't�bBlliãO NOB�EGA Dr. Arão RebeUo
Medico EspedaHst<t er�

l�difi(h'
dq Prefeihna ADVOGADO

�e.nças de Srianças Esc.�pturag. contrados- procu. AdV�ga�O I .�
._Jltf' " e. �a PCle�", ,racões, protesto8 de let�a:...

' Escnptono iRua Pan�na, 3i-A·Tet \436

C(ln�ult,}fl? - �!uHS.jii[l J Compras ''1'enclade hnmovel.a.
. BLUMENAU

de fevel'ell'O Edlf. Pelter i ccnfi.sf!õeu de dívida, elc. Alameda RIO Br-inco � :.:--:.:;.ç.:;.:.x:..:.;

����-'!íIf�.�íII"""'�-Ji � '»-,-IJ-!!--e--�-lt.-;(>.��:.:'� x �-.�-�-�-�--�-§.-!t.-�--. :x �-�-�-�--�- ,-- -'Ul!!>j!. -!f! - íI 1_._,�""'-� .......

.. TODO� ··os JlPaS
_�dvehel�.
$oge e �& �i4cdê
C6A1':odos � ��t\9.ri�J
é-li fr"cutde resktl:ack2
f.qe&� ��

etc.

T �1 e fone 13:3 7
B'1 Ll M 'I! � #l tá .. 5-anta (alarin3

..

J}eriicoçt1() aUXUlf�T

no trulomento da
sinU,,"

àlemk todo! II!! 'iHvíço$' 12,

Radioa fecelJtore�.
.

brvlcoii! Bi!1ilti!O:S li GIH 1I!J!l!!llt

rEL�f'O�B U�9�

Dr. Paulo Mayedc
Medbo 6�sigten!o do

HOSPITAL f"iâl'iTA iZAI3EL

Clinica Medic;t e dús Cr'E'80-

Çãs,' pnrÜ'-s e ope;uções -

Radiodiflgnüsticüs
_o....l BLUtViENAU -0-

DR. ACHllLES 8AlSnU

Dr. Affonso Baf,s;ni
CUnica t5p@ciaUzada lia

Cwiaflças
OaenCí!i! lliS Pé!!) - !!falaria

I .

Cursos e�pecial�zado� d� M€ldi·

ema Infantil e alimentação das
criancinhas. -- Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Saude - Estagio de 2 anos 00

serviço de Péle .e Sífilis da Sa l�

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro, - Especializado emMa-

Ilacia pelo Departamento Nac..o

nal de Saude Publica. - Ex
.

Chefe, durante 2 anos, do Servi-

ço de Malaria de Blumenau,

Moderníssimo aparelho de Luz
Ultra Violeta

Vacinação preventiva das cri

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
de [O mêses) sem reação alguma

i Dá conS1tUas, todos os dias

no EdífiClo Peitm' (em (r/3nte
ao Hotel Vitoria), das 10,30
eis 12 e das 14,30 ás 17 hm'as,

runes: 1.433 (Consultório)

1.101 (Residencia)

i lipógraios r;e��sa�
I competeote•. Paga-se bem.

1�
i

friODf é Sabor

Das Manteigas a' fina fiAr
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nova York (C B) -_ O "New York Times" d

eíou contradições entre Rtalin e Molotov. ., .'

O, jornal Ienbra a d -claração de Stalin de

a','
"

lo,,r'm"I-d' ,

,. I I�g'u.e'»
Russta não dispõe da bomba at- mica,

.

podio-

,,'
,

., ,

. II
confronto com a afirmação categoriea de Mok;lo

,
,

",

gundo a q ai, "se existem bombas de um lado,�

'T)' •
Declaracões 116 uma iornalh,ta polonesa -. O ju�o soviético ria haver do outro lado essas e outras al-mas",

namIe, 11 IOB) - Abordo do ,,' ,"
,,' Par ..), St 'i é d

DâVIo belga "e 'l t "L - C 't,
.Ó.

.,
;"', S'"

'.

t A'
,-

ara o )01 Da, enquanto a, o reserva c

_�àl", está vitjjf!n3g1�or:u ;�_ O eOIQ· ,an O " ntonro co��iliador e otimista. Molotov é agressivo e iI

, tl90 ao RIo. a harouez s Prlt- �'"
,

' Ã '. ..,. ',vel
.

tw�z OaUI'ODj píntora jOfna- " EX,
MES

DE,
ADMISS O a la série gtcaslaí=Díea 3, ,

Iísra e correspondente da re-
4 e 5 de q{'�embro, .,

Anunciem neste DIA RIO Pe rde s
vlsta belga. "Septembr" dr- IOscflçoes, até 30 de novembro.

. ..' -� ---=--.

.

"

'

" U ...

venuo fixar resldencía no i.
O,)CUMENTOS A APRESENTAR: certtdão a� jdaof-, no baile do Automovel

Brssll.
' 'prP':8udo ter o �enillO 11 anos completos, ou 8 completar �T·C'···I·D·-�·�':-;�"'--;."·f"-; ;�;;S���

..�'

'-_2"�"��"-'I' .:�' um rologio-p"tllseira, de

�Dtr passagem per esta ca- at� Junho. de 194;; a�estado Ide 8{HJ�ncl.a d� motéstlse i[jf�c· '�.
'" OCla.f com 4 fubífl,fabricBção

plL\ a baronesa Prtttwitz que
to contagtosas, pnuctpalmente da VIslB, atestado de vacina ��:;>..:.:;-.;;.� .

�::':'.",'� {\ pessoa que o enc

é de nacionalÍdade polonesa, recent�. .

_',

"

'

,_
. Anh/crsc.u-ios

queira entrega lo á R'

falou á repõrtagem dizendo ,Todos os assuntos refer€�(es 8 ill.scr!çOe� e matrf eu- ria Paulo Baier, qut

que eonstderava a ConIeren- IOasIPEodNsmI' sE�rdtrata3d�S Ana P17orh,afi6 do OolégiO. E X P E- Detlue hl'l3 li data na tal}- GRATIFICADA.

era da Pa� uma tcrmldave) ", .'
as 1 ,dO s. oras.

.

,CiB do sr. Germano l!eckel-

blague ..atirada á fuce do '

NOTA. OS mesmos �xame8 serão Ieltos, em segunda berg, pessu» muito benquista

mundo �pois de uma guerra
chamada, Da segu3da qUHlzeoa de fevereIro.' 3vl em Vdha, bairro desta cí

tremenda como e. que findou. O .1 d b f'" Wl
dada,

Rf'ferio€lo,.se á Polonía, falou : S.', um graDue eu el or!
--

demoradamente eotne a '';o-
'

Completa' h(,je mais um ano

mlnsção alemã que' reduziu Está ,se exUnguindii a põça da Travessa .f e extstencta o j:wem Cé'Ío

O povo á míserta e sobre ii MAr�u, R'!lm'RS' nut
__

-

I
- Silveira. NtI�cimento!S

domtnação russa que se se.
DfG �III iS 'fi

•• ti ras rec amaçoes � Adi Maria é o no

guia, quando já se. p�nsa.va
A "Iegoaslnfia' da 'rraves- I Mas não devemos desespe- Aniversaria-se neste data o íntereseanre garotính.

na libeuJane pela qual tanto sa Nerêu ReÜ10s -- e logo da UU. Talvez que São, Pedro sr, Francisco Bsron. dia 10 dn fluênte. v(

haviam lutado e 6ofrid(}; 'I'ravessa Neres» Banzas! está continue com StJ8S torneiras cher de téstas o ver

"A mulher pO]O!)6Sa já 80- secando. para satisfação da, techadas e. sendo, assim, ou Decorre hoje fi data nata- l.H do sr. Wa!demar

irell tanto na sua carne, na queles que residem pelas ad- melhor, se a estiagem se Ilcta� dt) srta. Olga Bernar- nhss e de sua espô

sua alma,
,
que só espera o [seeúclas e desgosto dos mos- prulongar, o Astro Rei terá das, estimade filha do casal Adel ín Fartuhas,

momento da SU� Ilbertação qultcs, estes eternos Inímt- tempo de ccnc'ulr Sua obra. Bernardino - M/lrgllrlda Ber- Cumprímeutand o o (

completa em face dos catí- gos dos homeus, que já con- de senenraento. secando quan- nardes, da sociedade local. par por este mofiv{). €

veiroB porque 'Vem .passando" tava� com mms um lugar de (os bUfllCos e valetas exis- A todos &0 8�iversa.riantes 8aGlOS votos de perel11

_ declarou 8. cerla altura.
'

pocf1açllo e desta vez no t6m em Btumen,BU.. .

'

nossos t:fUl.lhros ps!ben@, cidades á recem-nll"lcl

, Falando a respeito do, país' centtó da, c}dad,�" P r' e c '1- I{;! ft
de <?nde pr9cede, a BeIgica, A. la�Ot,smh'l. está sendv

" '" li'

disse que o mesmo já come� ext!DgUtda e q?�m nos p:es· ,

ça Il reetgu8r·se do cáos' Os ta e se b�nehclO é o Sol o I T IJ'
.

geueros d� primeira necesai .. grande amIgo e. prutetor da

d6de ainda são racionados humanidadt>. Pena - é, que eie
'

"

Inas espera�Be que ludo estej� não tenha ro�ças. guHci�nt€s

l'N"!
'

, .. ,

. �
.

normalizada dentro de poueo para �xtlngu,,: tambem. OU- .. ecessallO escrever bem a maquina e�ser bom calCll

tempo se não ocorrer outra troa fo�os de impurezas, pe- , RODOLPHO �-KANDER
guerra o que,' a ÍlásJ acha iDe- r�.nes fISCOS á s6vde �o pú-

'
.

__ik_·------

vitaveI.f
' thlCo, como li '-"alo eXIstente '('10

".

� �
-�---------

j:\J��ti�r;a��êeca'oul:: ��! L; ", D 81�@�na1&. 12 de ACUM,VLADORgS
'p": ",' \'S'

,

'11'·'· I""
" nos foi denunciado agora,

para mot�c��

,.3U �_'. ,.C'• "·e ' e''r nt;s mesmas condições, nli <lr>ll \mI ilii � NOVEMBRO de 1946 auto(1)ovels" e

"

UI R'u' 'M' O
.

b !:u1F.': U', uw e �ã u
. -

PIHIOR-:-cDECORlmR- do �oc�f6�d:��Silli��nin';� ..__Y_r_=_,mms_;;;;;';;;;m;;;;Rííãiiiiiiiíiii�.;;;;,�...__�iiiiimi_Miili'P'__-D*;;;mn__�"'""""�i "10ft) ffiisüisT'
IUSE'UlISla ÓOr8.S de- construção da DOú·

te J.'odó.oferrovlárla.
�

Estes valos coletam sguas
inserviveis de exgotos, que
alfllcnm estagnadas, v.podre
cendo; nUm desafio constante
á bôa vontf:!.da' dQ Governo.

:i..v.-::---e.----.u�fJj-_."", ....�-.�. �-� o t-...�-tJ-�-li-W .�.-!Í)!

ft �

t Banco Popular e Agricola. dll Vale de Imiai !,.'1 "

Deposito á d!sposlSl\o :I ale -

!', DenosJto Pop'11ar 5 Oro ;
• C;Ctrs;. Mm aviso de 30 dts,j 4 O{f' �

'i' "

".'

.{t.-l" 60 dHu 5 O/O I.
,

idNn IJ:' 9/1 ;:H�8 6 i 12 010 r
,ldtH!l If',-�m lSO di�i8 6 a/iJ J,

. CiLtS. Prf:t�!) Fbi I) 6 metõó',t; í 5(2 a/o 'I
Idem

'

toem 12 li' � O/O ,
, i

.

�
i

���.-"""'•.•éO'.��·-�lJJ_.Jdi�-��\lJ'·--'.

..�����--:t.-.��.-:-���,..-." X ,, ��,-...-�-ij:......f'»-j!,..-_e. x
...

lIj-·--,-.. -.---.-.---.•
--

..-.--..-_-�-.---.

'Contra�ições entre Stalin é MOlI

LADRILH(
e Materiais de CO.De
WeinerGarM

RuaPiaul, ii li 15 •

,
"OI:

B L 1) M fi: N'

Generais franceses visitarão o Brasil
Rio. 11 {Cm - Especialmente convidados pelo gover

vo brasUeíro, deverâu chegar &0 Rio de Jsneiro dia 17"
do corrente var.ios genen�is fraDceses c�lerifld{ls P6:1a ge
neral Alfonso PIerre JUnIor, chefe do Estado MaIor do ----------

Exercito francês, §'!-----�---

Baile do lulomovell ADVOGADO

CI b
' I Dr. J\.yres Oonç�

U e Rua 15 de Novembr4

I O baile do AutODJÓVf·1 C;u.
2' an�ar-Salá J

" be, realizado sábado em LíJl
(Altos dA CAPlT.

dos aristocráticos salões da !iiíilIJ--�-�---

S. D. M. Carlos Gomes, alcao- • f$al � 011 Ia

çou êxito dos ruais expressi- ,·,';t 'J: NO:r.

V?B, constituindo o licoute- i
,_,_.� de "18ft f.a1m

Cimento Boda! de matur rc- 1..,. _

;êvo da sem:lua que se nu-'

dO�sto é, purttlnto. que curo-
'. lsntaISl��:i�OS �W!II

primentemos o sr. Rodolfo Instaladora de
Kremel', presIdente daquela
simpática aociedad� peto au-

Blum
A bôa infm'- cesso alcançado.

Fone: J477 �

mação faz a III�m·�_;l!\í!__§Aii_AW_,i!!. wà·w�"�i,iOii:!ii4!ifi_,ãi_iii...�,,íii_iimu_1I
E C Z E MAS I

boa opin�ão:
,

I N c I A"�' A r 0- r- S "

A boa tnf01" Jr L 1'111, \�. t.
_

I I", mação é dada

j
C O ç E I R A � I, 'II pela,'

IF R I E , R AS, III� "CnUmE Df

l,§f �I�t'�;:�J<:::J�'<l! á
BLUMfraau"

�__=_!@-JJtili5iIiiiP$1Wi�*MW@_&�

.!IiI!I�_� 'e"'i!!!!IIi.flêilil�iilBIlIIi1i!'�.IIl��Zmà&.l!im,a_E'I!lt!!l!lili!l.!M!mDml®lIl!·!iirmh!llelP.tiim'tm-g=Ri!'!'J!EJ'-e""'!lili:..._!!Ii!i&ii;;u;;m�g!líiOR!m,m�'-_illDmll-_

'

'

.,� _

_

_ ,t_Gd:?� v iWhifiO.Sii�5TV���5WZL&U otmM"Jl!§fiItPi@4lfi44%.iMg;.$:e;li-§EJJtII@�AQ ê W

Pintura geral de residen
cIas-Télas-Placas - Pro"'
pagaudas. Preços S.em

Concurrencia

Distribuidore!l:
Prosdocimo & Cia. �

Rua 15 de Novembl'(
BLUMENA

Vende"se, porr-motivo extranho

negocio, OrICINÀ-MECANIC,
instalada com mOderno maquinario e

ponto central da cidade. Preco: er.250.001

A�mnciem neste DUUUO

Correias
para transmissão,

de lona e borracha
,

"

para fins industriais

"Dunlop"
Distribuidores:
Pl'osdocÍmo &: Cia, Ltda .

Rua 15 de Novembro. 687
BLUMENAU

In formar nom o diret,r deste diário

Lavandollllsecom o.sabão

�jª elA �NErltl iNOlJSIRLl\l JOINVn,tf iMa.rC8 Heg{!{!lr&.b;

poupa�se tempo e aborrecimento

'"
,', I

. ),
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