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,Empr stimovítal p
�. Wallbington, 19 (OS),. Após conferen
�Peiar com o presidente Tfumau na Casa Brán.,

.

cal P embaixador dos EE. DU. no Río de

.Íaneiro, sr, William PRwr�y, declarou que
li Banco de' Exp·o.rtaçã'I e Importação está

.• examinando a conceasão dum crédito de cin
quelHa. milhões de dolarea ao Brasil para a

•••• ;,_Ó,

r iI
e desorgansado. Há muita produção no in

terror. mas a falta, de transporte i In pede a.

aua distribuição nas z o na s de COUSlllll'). Potx-

80 que ') ernprestuuo a ter dado ar) Brasil

irá resolver necessida.Ies vitais o fornecer a

esse pai'! matcriais 'l\1e ele precisa com ur

gencia» ,

compra de material para a renovação e am

pl�ação dos transportes desse país sul-arnert

cano. Disse o sr. Pawley Q110 «o omprestí
mo em referencia é vital para 08 interesses

brasileiros hoje. O sistema de tiausportes dó

Brasil acha-ee completamente congestionado

Proibida a eX;JOrtaçã6 �Ie 10@OOO
caixas de baij�1a (Bafa ii Elutador
Ria, 19 (CB) - A0 .-!ire!!.}'·

da Cnrlelra de EX(:VH'tiiÇ10 f' Q�atf9 bamb�lS eXII!O-
Tmp<.Ilaçãfl do !jAneo do Rr;,- �;ll''''N1'I'ê I!UW.� !i!!l:.l1JIl,;.<;ri!

���,,_=_, 'lil. o 61', Üscar Santa Mad!l, ®tI� a�b ,,"�Illf r\i�;;.IHll� liiJ

ehple do w,bineie do mrme- Madrtd, 19 ((1 B) - QlIatríl

iro dn Fazenda, dirigiu, o pe queuas b')mbas exulodteatn

seguinte otlci«: á uotte em, diver s s Iugares,

"De ordem tio sr. ministr·1 nenéi ü' pIL;,!, CHUS WÚO du

coofirrnq fi ordem verbal des- IF'S pequenos em .alguue ar-

S· t
' A E � .-I ruazr-us. Ao qnB se salba, 13&O

ru ,ecre a·fla ae sdluO, no

sentido de não gel' concedi. saiu uenautn« IJCSGOH Iertdu.

da licença para a exporta- i�S fontes bem intormHda"l

ção das 10.000 ce ixas d= bao• deC�Hrlim que 11 poltcti já

011'1 de noteo, nJWi totilI de! havIB pr 6r1dld.n, IHJtet<l das ex-

6()ü.OOO QUilll8. Aoiidt:H!Of'; pela pl()fÕe�. três J'JV2U:: numa eu

embaixada do Eqnnrlor aSSUD- sa de um [f'iJ.1Hlde t' que

P . .alegre; 19·_··
.:

-.. O� jornais destacam como «Um telegramó. inédito nos fa to de quo trua o oTieio n: eucoutrara t28 pê�qljt'il:'iS b,HU-

tos políticos do rue Grande do Sul», o despacho em íado pelo profexsór Decio Mar- 83;18-257, de 11 .flo uutunro b ss.
.,-----�----

tios COI,ta, candidato da GDN ao governo constitucional do Estado, ao sr. AI-!
rllldo �egs!l Curteíra. Ondas gIgantescas!

h�r�o Paequa1in.Í. candidato do PTB às mesmas funções, EQse telegrama está re- Anunciem neste Dld.Hl�} For{alez'1,19 (eH) -- Cerc e

digído DOS aeguíutes termos: «Corno leal competidor, no próximo
. pleito. ao Gc- de :\00 Iflm'liíls pG�l'es ficil-

v�rno da noss� t.erra, agr.a.deço a hó.rrosa saudação que. escutei no seu lapidar C .8"3 i'!A'" rsrn ,iesnhdgildas àevidfl á

d I t f Ih Oiinh8 �{h�Ucg na "Iorte fP§1:\,iCU. [la PraÍlt for-

-Ó.,1S.CP..Xro.p.J a a
.. orm.a e

.... r.. DfoSO assegurar-
.

e que ingressei na Iut-i animado pelos mes-
' !IS

! d ·It<.lii:l"'.ll IDosa, vagas cciloSS!lié ínve-

lDoa e e ava 08 seruimentos de cordialidade e dê compreensão deinocratjca. ihllO ulrsm as C:;J�f}�, del'fUbacdn
Atenciosas saudações». Roma. (C B) - DeElp[iehns algumus e alagando outras.

T::-,,"�_"'_�..--__c.-,.,--,----,--:----::--�--,--�----,----�--
��= - -=-=�� .j a im p r€ n:<ifl i n rnr !IH! fi q ti e

•.•. t".,\ lerr e rgÕCB
e :.:!::eiros. I rr��,��'�"�:;:7;: 1!�:;���1t,�� Apó, t��l!n��!lide t<at••

I entre mOilarqnisla�1 e e:39u"3r- n:EDtO liO Hospital Santa. Cat�;.

C'O' «D,. A K OJit distas. que ocorreu em Mar· uua, onde se submeteu a deIt-

.• .... . rI iJ'hnUa
di Savs.io, ItaHa n:e'1 cada operação. acha-se comple-

.
.. . .... _ DistrlbuidúreA: �idiolla!. A ;util Ú,ve ird(�i" tanlf";t.-: restabekcido

o sr. Pau-

, .'. ·.Récl.fê.':-19 ((::'B)
..

� ConUnú'i treJllenl"lo a ter"a em AJa- d' 11 I or1J C'nernso gerente da
. .•

L Pl'osdoc:imo &; �Cia, Ltda, qUBIl 1) um grupo (lé mOiJar- o. ""."'�"
-

-

,

..

InltáS, pe.·.rnsmb ..U. co.' Num período de 9.horas. registaram- qulf't!Hl. ustentl!(jlj H. bandeti'H Llv.ar:a· .tJlumcrDuellse S. A"

15 abalos c!smlCOB, ' C ri S
.. d -t rrar-

O
.

I
Rua i5 de Novembro. 687

I
da asa ue av r-'i li, pa.q�.1] e� i ,3. <'"

,s quadros dançam naa paredes � os objetos pulam B L U 1\,1 E NAU I
tia f'éle do p,utid,) esquer-

..

r'\rre��!1tamo-lhe noss�s con-

dasmesas;' diSlft. t:ratula,;'oes por esse motiVO,

Cêrc8 de 6000 mora,d01'8S de Ala!4oinnas. aterrorisados, ==-=-:-:_=-=--=::::====���:::_==.:__._-_:__
já evacuaram a cídadt--. diri�lnd(J-8e pH8 Pesqueira.

Af'
I

BO'MBAS H1P'RAULIC-AS-· .Ir anão estar
(I. M) E ...

»)

�
�--------�----�

-t .. ,

o GII"Ooto das ItiJsplraç6ês do Vale do 9tajai
y'._;.,,;..... :e. ......,..;n...... -"''''�.��

"0

'_'

'., :
-

.,�

BI.UNBlf.l\f) -GuatlbJaira 21) tis. Novembrll do 1946 • Dr. AehWes BaJalnl Diretor R<'flllonBll.vel • .Anil XXIJi· fi 4z

i
s �.il g � iP.ft ;� ft ftr� ar �.

hUI�nbU
açougueiro GernJano eise organiza unIa

lista entre seus Iregilezes· contesta&ldo
acusações contra seu esl1�beleci ellt,

o caso do 'açougue do bairro Osnldo \Veis!', o qual n.Jt:-. es-! a ,:-speito dos aS3untos que

da Velha, denunciado pelu con-I tô,ndo ao par do assc:ntn. recu- m,�IS lhe IIltcressam

l!tumidor A. M. B. por estar bur-I sou-se a prestar quaIsquer de- i P')ftanto, fomos uo:amente
lando os preços em vigor, eoü claraçães Estranhamo ... esta �.t:- an açoug'le 60 sr. b-ermano

tinna ainda em,fóco; li' que b tude depcis do convite recebldo! \Vei"e e d'�3t3 \'C'lelemesmo nos

verdadeiro proprietarió do açou- e fizemos urna 1J3rr�ti\Ta a res-; a1eDG6U pFil dizer que as de

güe é O sr, Germano \Veise e .d'o 10g'" no, dk segui.,U'. i cL!raçües ql:e pretenai� faz�r
. acusaç�o foi. feita contr� O,sval- E�Itrea�entes, o sr, Gf>nnJ!:o I nã(: lh� intere.-3S"3.vam maUl, Ad:-
do, W€lsse, Irmão dopnmel!:o e vVf.';lse,. tao logo soube _dói !II:--,' <lntou-no,:;,

cnl!tudn. que orga.,nl
que apenas se' encarrega de lenteo'Jido de .seu lrma')._ vem zara uma ltsta declarando V"Doer

servir o haIc:lo, até o jornal esclarecer o btn e I (ame r)".:1,) preço legal e que

Quando publicamos a denun- pedir-nos para que vdt�ssf'nJ"s i cerr;a ele i)o ,ftegue!.�s ,seus
do sr. A. l\L B. o sr. Germano a(' seu estabelecimcntc: atl'l! de; a5sio«ram essa hsta sohdaflzan

\Veise :DOS pediu para publici'T ouvi-l() pe5soaIrnerte. I se con:,ig-'J .. t>� lista em aprêço

declarações suas rebatendo a Fomos ôntem até la Ninu-uem 1 f"i em seguida entregue ao

denuncia. Atendendo-o, fomes deve e.,tralJlnr a pací!:'m�'{a e I Pnôsidente,Ú ComÍ:lsão de Preços

ate.' s:u estabe.ledmen�o, sendo bô3. vontade.- demrmstradas
..
v isto I' par:t n� de vidos fi.ns.recebidos por seI} Irmão. sr, que nossa missão é esta !1wsma, Continu'i,nos a\�u'H'd3.ndo �s

a U·
a'

-,
.

t
' r

.er to:lo f) I·O-"!',"l·.y'r� :r��111t;''-k>'> rio caSe) ern qlH�stao
. 1Ifio • IS'O e, Iaz \ L . 1'"_-", �·3 .., t: �-- ._,- 'n.

I
_"_
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'.
-

_

•

• II re..18.,.1 .. 00·.··· O Clube filatélico .. ttazer o ��::"�::Tl"��:,���),[rl,�,I.U .��é;:__�,.__ ��:.�:�rn.��,,��ss:�J.3le_!tor:�.
.
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I
Á Realizou·se na' noite de se· ....

- - ��lil' ,;,t:'d><;gt; lbt:oas�"'''! C:ontratos.

.

I '. ·es·.'. gunda-felra, no Clube Nl1utico Questõ.€s C(�c,.!T1:rClals, �l. tU imH U�h· �üh
'. Cobranças.

Crvels, :.rllllln:us e .

America li reunHlo prelimi- Trabalhistz,'.L _ A_rh>ofJiI!Jo _-- Inventários_

,i , .".' •......•....•. Dar para tratar da fuodhÇào l1orállC': S,30�! 103"; q.30-17.30
LONPRE$,19(CtB.l..-:-UiQa fonte governamental au� de um Clube FilllteHco . que Essritório: l\nex.o a esta redação. FOfl('s: !099--�

torizaqii, (,Je.ularfl quo.8. RussIái numa nova oQta rf:'jeItnu o vel:lha a reunir to.dOB os 11111- .��,=��-==-=-��.=�w�=.���.=�.- _.

ponto',de:'yísúi brU411IC_r1 de fil1l3�dl8cUBsões bilaterais e di- t9HslB8. de BIumenlHJ. para P d
- rZ "'1> r o c.o ra' !J.�a· O'

retas. C9tt! �'Turgúla; sobre () .futUfG ':106 Dardaoelos, «pão que unidus pOSSIlID deBeovul-
'.

O e rao pa ra d a I y
teriam néllhum objeUv-o pratico.»,. ReceutementH, 8 Gra-Bi8- ver cada vez mais esla ias- J
tanha noHficou àRussia ..que () primeiro caso· para fI.. fi?· trutlva quão Ínteressante mO-I para opera ... ,o
visão da:'Ç:�nve.liçãoQe Montreaçx que governa os Dluda- dalidade de se passar o temo, Ci

. o.;: Eeck o

neIo9 8�l'Ia convocar uma conferencia internacional' dos P;:> BgrRdavelmente.
. Chwt'land, Ohiú 19 (CU) - O ôc. dUO!; "'.

-
.

�llautl'ióS nilo inimigos. r€ceiaD.dó que fiS «discussões» S, n:o como é granLiil o prlmeiri) !Jt!UH�m li f<'[t izar Ct;[íl êxH�1 uma n

,
('pel'aca:) .

dt-

o .f!.ils�:HlVQ�B pude8seIti se tra!lsfp'r)Ilar ,em «negoCiações» llÚffitJ!'O de 11ficionados em reta no eor'uçH.o IJ ra !:i Ih!ÍH r 8 ; ;,;ngl:!t\:'> pect,)rH�..:> predisse
--

'. .'.
_"-. . .. '..

.

.......•........ . Blumenau é de S8 ptever um que Oi) Cirurgiôes: lterl1t't' de pouco tempo, es�arao cap:ci-
L CRUZEIRU Prefiram ét FarinllaFabricád'a;' futuro promissor pata estB tadus a para,lízar o CÜl"tlÇi'i,i e (ip8l'a�lo. mantendo,. D8t'iSe·

:,.)
.... .... '..

.

pelo ,,,,OIHRO JOIHYILLf novo Ciube. interim, a vld'i Ui) Côrebro pDr" mel, de sangue oXlgenadu

. _--'

A qJ�lud8.(I ti iel.ild6�
de JI9 reUrám quamf.o
o

.

crime e I traict\o
fio' uremlados. LU�ED

Um

pa.ra Indúfiltria - Lavoura Residencias

.. '. .'

.

COi1uircin e, Indústria

Germano Siein
FUi»l -"- Blumeusu

de Novembro, 41 - Caixa Postal. 165
--�-�-�--

.'

U
lJI�rlll

aoual
'

fil:lJIIOl'ltnoJ
avulso

01" 60,0'
Cr$ Bá.oo
Cr$ 04{1

MatnUuu

t

o
as
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Vende-se 8 ótimos lotes de
terra de diversos tsmenhos,
livre de enchente na rua

Matq Grosso.
. Intormaçõea

pelo telefone 1360 fi U tratar
com .Alfredo lHetzch na. mes
ma rua, 3vl

......_-

Vende-se

Cão POliciai
bem am�strado. Por motivo ele mudança a LIVRARIA S. PAULO (Filiall com Matriz

Emil Blum, DomesUc!Jttor. em São Paulo cerrará suas portas em 31-12-"lG, razão porque V('IH moveu-

Iblrama _ Ble Casa Frilz do intensa campanha de 111' grande liquidação após 5 anos de vigência com t
descontos eBl)e�iais de !O, 20 e 3!;l Oro durante 30 dias,

'

.
ISchmldt, 3VI Ontroasim, chama a atenção dos llltercssudos para a compra não "O

II . E'3"""'__!' do, referido �Btabelecimento. como de uma casa de moradia tl" tijcloa à Rlia
'_-_.

Um arma zem de secos e me- Minas

Gera.1s.,
125, bem como d.e um grande terreno para arroz em Ilhota ;:�':.i';;�� ;��.:-;;-;';

D'.'� � fA ii r� '1j�� ��l :'í.;. � f.,".,; iL "�;-;;·::::-·:-;;-;;;:::-:;·;;-;-::.iIhados, armarinhos etc. síto á outro lado do Rio. _' l(�: 'U� ���';'.' � E.MH.· ffi\&'H��\i� ;)
Tratar com Alfonso.. Rua 1<:' de Novembro. 875--BLUlUEN.UT ;.�:� 'il�' �u�W � ib t1,Jh�!?\i\lf,L .:.:.:.:,:;,::. ...)Rua São Paulo 35, 80 lado da •. �� o_"����",,,,�, �=_==, _i

OficIna Meeanica Guertner. (: ;<
.--.-jf-.....�-Ii*-.ift;-�_.rte-�<t' x�--�-�--.-�-··.....ílf-·íI-(t�� >; M [_;; D � C © -

''!onde 08 interessados pode-

I �.: Ex Pediatra-- K{-Clínico e Ex-Assistente de CirnrgioJ do 1\
rão obter melhores Intcrma- S. t )! Hospital Santa Terezinha, de Erechim (Rio Grande do Sul) a

cões �.
- :,.1y •

'"'.,.� r: .' , t� Doei'ê'ti';11� a� (i5'ié1l���a$ ,{
-_

t: C L I :N J C A G E R A L C I R U 1<_ G I A :1
Vende-se mp. Bandoneon

HortaUças e flores .. Grãgs para passaros �: C 't n [3 ás I? "
:)

em perfeito estado, por mo, �: nnsul 'as .léU,

Da;' i4 kg i 7 ho.;:gf:l ;�tívo de viagem-preço uuíco Rua 15 de Novembro, 1326

I
?: CONSULTORIO:-Tr-'lVPBtu 4 dE! Fnverdif'o :�

er. $ 168(1,00. Informações na (,
"

d S di: (Ao ludo das otrolnas dil Aujo Viação Cati\rifH�m;() L\
�:�� i!� �iaá�' N���t� l���a- Esperan O ementes a Dinamarca «t�;1�;::;iH2'�@ lt'H;�\ÍiI1?1a;'�·��1il?ii>1iç"l!l}t�' "Çi��<i}';;'i;h1N,;'0ir"t?�,1<i3j:t-�)�<li:\ttJ�fi.

t--tli---�-ji�""'" -�-��_,� o��--':�""';+'--I!I-'.�-tf-·.Vende..se: 1 motor «Deutz» a

gasolina, 2.5-3 cavalos, com po
lia e volante, com dinamo aco

plado de I.5 KW, 900 R P M .•

preço: cr, $ 5.000,00,
I 'Tacho de cobre-56 KO, ct

142 cm. de diametro e 75-80
cm.' de profundidade, preço cr,

$ 25°0,00.
Ver e tratar com Frederico Jeu
sen-c-Itoupava ou com Henri

que .jenaen. 3V2

fi. I t· chegaram os Radios Suecos de 5

loa meo e e 6 válvulas e Bicicletas Suecas

VENDE-SE· uma Caminhone
te Oakland, em ótimo estado
de funcionamento. Informações
com. o proprietarlo=-Ulrích Mül

ler--Ituporanga. 3V2

, .

·1 �;

f
Vende 'se um boi manso, UÜ

VO. trabalha em carro. Informa

ções com Francisco Passold Fi
delis. 3V2
�"",,,,,�"'W��1'tf.�:�,.il}'" 'j,�"'�<:> ...e

E', uec6ssario·· ter bõa cali

grafia e facilidade para ta
zer troco e calcules:

�-'lIt-.........�....)i-�:""."-y-�-,,,
anunciem nesre OIIRIO

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



p iniciando suas

Coloca-se ao alcance da bolsa popular, oferecendo aos melhores preços
� �

{ Artigos para: Homens! Senh:ras! Crianças I

(Sidas linbos C:dçUios! Can�!;�as ��;!f;=m�sr s � G$2H]?��]a�m$
CH�PEU� ����nz��r.� J:Je�sa te C>ury

!fmS:�_�COiUil$!liZS!!Um!Ji!lbmrm&W.J'?��":-ro-v....�"·_. :_-_ ._. _ _:_--'-:r�":,�,,,:::�,,:_ -m_��:_�-::����

DE ANALISfS····ELLINGER & CLl\.
.

Nc.v<Z::··'ob .. 588 Fone. 190i{';é' Biurrienou
EXAMES DE· URINA: simpw� (assucar e albumina). de cedímerrto, .qunlitatlvo completo com dosagem,

chlorétos; fosfato", acitlo urÍl\o. Uréa etc.) EXAMES DE FEZES; oomnleto,» pesquiza de amebas.. flageladQaj
ovos d.� Vermos (:\-!otú.]cm ,1<; <:uriqueGimel1tn) digest.jto: carne, v.'gétais; pesquizua-de puz, sangue oculto et(!.
EXAME DE SANGUE: MALARIA- Posquiza de Hernútozoarlo de Laveran, formas agudas e eroni

(la:,!, L:p-ES (:;ílílif!.)z rct!ç'.1io de Kuhn, Kline, l\1"illocke I;tc.. TIFO: l'N"ião de VidaL DOt'agem De: gltcose, acido uri
CO; h�p:j:(IgloblUit. COlítagem' de i'lr:>b'nlos; vm:ll1êlhfJ�··,,1)í1\llCOS. Formula Leueocítavia, H6I�wgrama de Shi ling. 'I'eru

" :,po dé'CoÍl;;u]a\'51J e de st'ngria. Glu".iú··glIc!llTiica.· EXA!vIE DE SECREÇAo: Pésquiz« de germens d.";'{,no.)
�spermat(lzoi(If'f.l, 'etc., triclro.uouus vag111u1s; l'tc; EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

.

'l&�.ros germeus, pneumococos stc, EXAME DO 1.IOUIDO CEREBRO:�ESPINHAr.: Exame CitOhHC'
�OBCOpj�O. reação 'J� Kahn; Pau dy, Nonne Ar'pelt. etc:'w EXAME DO MuCO NASAL: pesquiza dfl haci
1�)8 alcool e acido resiíStanhos (Ihusen) etc., . EXAl\lE DE SUCO GASTRICO: Exame completo, c]osiigern
de aciàq latlço, acide4T1Vl'a'e combinnda em nCI-Pesquizas 'de 81lJ�gue oculto, piocitos, hemáceaa, EXAME
DE ,ULQER,,_I\;: Ulrí.qniCr.�,sc9Pü. cm CiW11'0 escuro: PtlS'luíza de esp.irochQtalÍ 'I'repnnerna Palidn (sifil:s),
O Laborotorio se acha .instula do pura fazer· cultura de quaquer germen e auto vacinas

A' pedido dos srs, Médicos fazemos colheta, de maWial á domicilio
rornecemos laminas e recipientes çrútuiamente

fj--��7l1f.���"--.--�--:�-"':--4 o <J>.,-·:,��-",.-·â-·��$._,�"� o .-.-.-4'-.-.\fi._�.-.�--�.....<;t

1lD'I�IRE HOJE
....
...�..

de1946!

moQ.l:'lmpf', que, incorporáiH!Ü os últimos

pr�gresso� da eletrônicg, ofercceÍll:llie
.melhor: sonoridRàe, D1IlÍOl'. alcance,·

exemplo. o ID':::nI{:Iü (!10 ..: Fil�e:ui 5 v/�i

vulas, 2 fllixaB de or�drJ, t1Ho-L�h�nt,3

de alta senslbi];(\aflp, apn;;�en!aDdl) 1!111.

lnüve_l de ri:\T'�:t eleg[inei�. B�,u 1�2v(":1-

dpdoi' liCA Vk'o:' torá prazst em Ia.

zer-lhe uma, d,'m(;rl"tmç1io !

Todo Vale do ItajaÍ

E III C a lOS. D.
B.lumenau

I �- �f!l ,-.-t!1. -�!!? p.� � .;r.""''\_ f:1t��

�{ ;.5�� �.� L�� f�� ;;��:;� ��-��

IVerhlê-se urna chác:u'a CC'Ul caO::j, d,_' U�i[iü';"iai e COUI t,y!os
pertences - anturaíe, ele,
Um» C3�a srbrurlo sltuarta ns Roa MHLO (Los u.

Um.'.! casa na Rua Amp'zn!l B.

Uma casa na ru:� r,ão P';';'�Ô�.

lum
lote Urbahr." c,.:m �.:8 S,.gUi.e!('s lHmüuEõ.ú: i3 lJH:t!"OB .Ie

frentE' {� CHn H3 metros de; I(Índ�;;J,
Urna euf''l 08 HUi> IS d�? Novernbr D.

..Umn C;t8a (iH nladEirfi, com l.'2iJO.[)OD ;Ii�, �;·-·ndü LODO m2
fl.ln;ld mato - prq:(J Cr$ 75.000,i,Q, S::U·l\d:) ne;,;[.; llLWíc!pl,"
f('ua Bcm Redro: Divorsns klf:'§, llt.1:l prox.imid:;Je� Ú� i 1t'
Ij'llbri-:;a d,> 'I'ecldos H\"rIf!g.

Rua Paraybs: um Iote urbaa», com 13 mts. de Irt>rlle
por 40 de fundos.

Um lerre::w. com mts, (h, fp"�üe p 400 d\-J f!l'.doi'l,
oum 3 casas srruado na [UH FLrii,[JO Pelxut» (ELm RfJti
"O), Preço. Cf . .\li 130.000,DO.
Umu C80íi com ,i lotes U,blH10t';, situado ns v.la Vitur l('HFltH'

Informações COm o Sr. H91�lItt limuma!Ul9 f1orretof
legalizidu, Rua 15 de t�ov(mbn; 760 fijn� 1461

RLUMEi'L\U

de

Forro Pauítsta, Er�ç"'.ntnr;(+'a3 di' Q(faJQtH:�r E§pede,

D
AUrtharm;nio, etc. etc,

I B::;puria!idade: Soalho fvlMca Siwbd I,,-----�--._----------- _- �----

;;a;ar-�����Ji���7����"'�·1'f.������"v.xmW:kWP1�1

� � I � - .

�Vi I ,1, O e s

A sf l l i s ata ca tod o (l

organismo
() Fig�-!!1nt (I Bar;�t, {} Cüraç�o.
o Fstürnnl;ü .. u� Puirni:'IB�. e fi

l">le f'rodu'Io ilÚi ''s· Df'S OSH08,
n"H11I�f.iSlJlÜ, Cq;lIdrn. QlH��
d;l do CIlD,'ln Anemia, e Ahür·
t�·H) •. ()on�Hlf�� t) roédieo e tome
o I' (> IJ u I a f (iqHlnttivo

in;;f01ll'ívo nn ürgànir-lUO A�
e,fi}(jv vel COUHI HH1 !it:ôr. A pro
�;;;�i(, ennH) rn�xHillr no tra-
iüllH:nti) tltl sume e ReunUl�
rnotignlO d!j alesma origem,
1'4)1<, U. N. S. P .• saÍ! ti [li" 26.

�� lQ!J�� � nlf'�

���{lt",d� '" A �'@Y5 00

���g. "" <l'Íe IIYrnêd�tle.
��""""H-i"'ll .. J!;II,ttllf;;!ri-:>:!
"'''''' g�l!U�'" nat�J:<1l:-a><;�>
�....;et1!1i'.� 1i)I;;;.n��

rn(i1''lft:.n�;t�!i?i1'Illln:�. IMt� I ��I� ..:lt�;:JlIIE.�e
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I ':Este
allEOA 1H1::! CA

BELOS f DEMAIS é

Canéla em cascas e moida
Pimenta em grão e moida
Conservas. Vinhüs nacionais

Armarinhos. Perfumarias
Canos galvanisados a 3J4"

S M En L TD A ..

BlumlU8U. 20 de

NOVEMBRO de 1946 AniversuíI"ios
Fazem. anos hoje:

A sra. Vera Koebel, e.spo
as do sr; Adolfo Guilherme
KoebeL
- O sr. Henrique Vieira

Pamploua, resldente em Oas
par.
-O ar. Guido Miranda, do

alto comerete da vistnhe ct
dade de ltajfli.

- a S!'. Bernardino Maia,
da sociedade HajaieIlse.
- O sr. Alberto Soares, a

bastado comeretante estabe

l!.cido nesta prsÇ!a.

Sociedade Dramático- uslcal
"Ca rios Gomes"ti D

de II I U ln e iJ& U

.��X -;._..,�,,"'!.'"':�;-;r;;;;;...o;:;-:,-:,.:-t>"'.:;;;r�.

t� CIDIIDE Social �{
��� �..;.:.:..:;��

Fone: 1477

Convida os seus sócios para o
.

CONCE TO
Aos Filatelistas de Blumenau ..

,CONVITE .

1São convidados todos os filatelistas de Blumenau,
para comparecerem â reunião que se realizará em 8

Inotte de 26 de Novembro com inicio és 8 horas na

·.11
SMe do Clube NaltUco América a-Ilm-de tratar da

IIfundação de um Clube filatélico.
A Comíssão:�W. Bernerdt-F. Freítag

L F. rÍl::';�!� - O Costa -

II

[SposiÇão �e Orqui�eas

a realizar-se no sábado, dia 2,3 de Novembro, ás .20,30 horas.
� 05 sócios poderão convidar amigos. podendo conseguir os

respectivos convites dos membros da orquestra e da
DIRETORIA, 3V2

1,151 às pessôls proprietárias de bens na
fraltça

B Embaixada da França c·oIHuulca:
Iutorma-se à'l peSSOBS flsicas ou morais, com reslden

ela no Brasil, e que possulum bens localizados na França,
que são obrigadas a fazer uma declaração para o imposto
Francês de Suttdartedade NflCioll1l. de acordo cio decreto de
15 de agosto de 1945 (Jornal Ollcíal da Republlea France
sa tie 17 de agcsto de 1945).

Esta deelaraçãe se aplica 11 todos os bens radica.dos
(moveis ou ímovetsl ou com existência [urtdíca na França
(valores mobíltàrlcs Franceses, créditos sôbre devedor
domiciliado em França) e deverá ser entregue, em virtude
de novo prazo concedido. até I' de [auelro de 1947,improt
rcgavelmente, ao Cunsulado de franca proxmío à resldeunía
do declarante.

Em todos os consulados de ffBllÇ'i no Bfa�H serão
íoruecídas aos interessados !iS Iórmulas de deolaração que
deverão ser preenchidas em duas vias.

As pessôss obrigadas à decls eação acima e que even

tualmente não díspuzerern de elementos necessartos é f':l
eultado nomear seus msndatãrtos na Françe, com poderes
para preencher, em seu IUgRf, as Iormaltdades necessá.rias·

No caso em apreço, o ortgtust da procuração devida
mente Iegaltzade deverá aoompahar a declaracão.

,

Rio de Janeiro, 4 de Novembro de 1946
�§I!-§� ....-'1 x f;- .-.-........ -!I!-§i-._;.......�

.Maís uma explendida vitória cbteve o Circulo de Orquidófílos
de Blum�tlau na sua quarta exposição de orquídeas, uo vasto�---

salão do Clube Náutico América, que foi todo ornamentado com Il V I S Osébes de carvalho e folhas de palmeiras. Muito gosto e capricho
.

d Os infra-assinados, velhos ti-
teve a comissão organizadora com a montagem e artisticos

.
. radores de arêia, licenciados namostruários, não poupando esforços ou dinheiso para que a. apre-

sentação fosse ii melhor possível, apesar de ser apenas para três Capitania dos Portos de .Itajaí,
di�s. avisam seus freguêses e público

,

A inauguração teve tugar às 16 horas do dia ç.pelo Exmo. em geral que resolveram baixar

Snr; Prefeito Municipal, que teceu aos orquidófílos o mais franco de Cr.� ) 2,00 para Cr, $8,00 a

'1'
.

h carrada de arêia posta no caes,elogio, sendo nessa ocasião servido um ca Ice de VIU o aos pre- desde que lhes seja permitidosentes. . .

d feridForam expostas 309 plantas por 15 expositores, das mais continuar nran o o re eri o ma-

raras, belas e valiosas, ficando. ainda centenas de plantas nos ri- terial na praia de Ponta-Aguda:
.. . Alexandre de Souza e Silva,pados particulares por falta de lugar. Este ano foram apresenta-

. Vitorio Alcantara, José Alcan-das, mais e melhores plantas do que nas exposições anteriores.
B tara, Antonio Tobias•.GentilSão aproxidamente quarenta os orquicultores em lumenau,

Pereira, Liodolfo .Laus, Antonio
a.maioria, entretanto prefere guardar avaramente suas plantas, AI t:i<g.-.o saber que pretendem ca-

d f Morena da Silva, Leopoldo - � y

para gozar egoisticamente da n.agestosa beleza
.

as lares.
ves e Luís Felicio da Silva. sar-se Aquilino José Leite e

O julgamento foi feito pelos Snrs, VV; Hoffmann, H. Baurn- Etelvina Corrêa Ele, naturalBlumenau, I 9 de novembro
garten, .Nicácio Scheeffer e Othelo E. Lorgus, que se desincum- deste Estado, nascido 80S I'
biram .do difícil encargo, COUI habilidade e justiça tendo conferi- de 1946.

de abril de 1920, opera-rio,
do prêmio em medalhas de prata aos expositores Paulo de Tarso

ACUMULADORES
soltelro, dornícltlade e rest-

Ramos e senhora (3); Afonso. Farinhas (4-). Ralf Gross (2), Os- dente aésta cidade, filho de
waldo QUe (2), Felix Steínbach (2), Alfredo Kaestner (2), Hen- : para motocicletas, José Julião Leite e de D. Rn-
nique Schrnith (1), Oswaldo Mantau (1) e Paulo Grossenbacher e autotnevels e Ilu- aallna Ferra.ri Leite. Ela, na-
senhora (1), num total de 17 prêmios, salientancio-se que entre mlnnção. tural deste Estado, nascida
os prêmios havia uma taça pelo melhor conjunto, a qual. coube "IUId ASBESTOS" 608 7 de setembro de 192!,
ao finr. Alfredo Kaestner. domestíca, solteira, domrcí-

A exposição foi visitada pur mais de mil e quinhentas pes- Dlstrlbutdores- Iíada e residente nésta ctds-
soas, que bem demonstra o delicado espirita da nossa gente, que Prostiocimo &; Cia. Lldtl: de, filha de José Corrêa e de
sabe apreciar o que é belo e bom. Além dos visitantes locais,

i_
Rua 15 de Novembro. ó87 D. Maria Corrêa. Londres, 19 (CB) -Um por-

compareceram muitos do Paraná, R. G. do Sul e S. Paulo, que B L U M E NAU Aprellêl:ítl.fram OI <Iurnmll!lOtOIl ta- voz do «Foreillgn Omee:t
adquiriram dos expositores algumas raridades, dificílimas de con� e:rlg1-do plE!IQ artigo 180 do of declarou que Uma delegação
seguir noutras partes do país. Os visitantes alienigenas deixaram

Gent",1 ,ollfl� digo civil sob n. I, 2, :' e

41
di nsmarquesa chegará a esta.

aqui alguns milhares de cruzeiros, levando alguns especimens .. flj 5",
.

Si I'lII"TlreJIl tive! oenheo1mronta ctt capital para eniabolar con-

que vão honrar lá fóra o nome da orquicultura de Blumenau. E Estamos infonnados que fOI t -existbl 1fIgw:n Imp�dimentlOl i�galJ versações concernentes ti
se .os expositores estivessem interessadols nos negócios propostos submetido a meliudrosa inter- l\C1lm o para �Il fins de direito. participação d,t Dinamarca
po!' visitantes, bem poucas rlautas voltariam

.

aos orquidiários ·venção cirúrgica num dos hos- E. psa COrultal1 e chegar ati co.. na ocupação da Alemanha.
nossos. pi�ais da Capital Federal o jo- tlROOm.:entl9 de l$doll!, lavro_

Um dos acontecimento::l notáveis desta exposição foi o voto vem estudante Gentil Teles, filho p:"f:ere:.I1t� para S!I!r afixado nQ lo.
pormiar. pelo qual foi con.sultada a preferência de setecentas e do sr. Procópio Teles, ncs�o gar do f"fi)st� ti ?uhlIead� P&
trinta e uma l_.nssoas, que assim se pronunciaram: prezado colaborador. la Imprerum..

planta n. 13. de Paulo de Tarao Ramos 141 votos Desejamos pronto restabeleci- ---------------------

,. »258. de Ralf Gross 135» mento ao enfermo. •
» »253. de Felix Steinbach 59 l> ...... I·» :> 206, de Alfredo Kaestner 3'.'>})

P S h II» ,,160, de Afonso Farinhas 36» ao � e 'er
e diversas outras plaotas com menor número de votos. Foi "

uma experiência interessante, que nos permitiu aquilatar da PItUOft-DECORIDR-
possibilidade de confiar no bom gosto do públko para futuros DESEIHISm
julgamentos.

Foi encerrada a exposição no dia I I, as 22 horas, quando
começou a debanda geral, deixando no ambiente apenas o per
fume, para lembrar o

.

encantamento d�ssa orgia de cores e be

leza, que reuni.u como num sonho bom o que ha de mais dis
tint-o e eleganti:· da sociedade de Blumenau.

Iso'alaCies
Irtigos Elétricos

Instaladora de
OIumen8u

.Edital �--------------------�
--ADVOGADO:
Dr .. A.yres Gonçalves
Rua 15 de Novembro, 415

2' andar-Sala I

- (Altos d'A CAPlTAL) -

iii iii

Participação da Dina-

...�

marca na ocupação
da ,nemanha

Blumenau, 15 - J 1--1945
Vlctllidnii Br. I �

Ofid.ll! l!'D R�tril CMl. \:

===

HOJE às 8,15 horas
Chester Morria - Lylln Merrick em

Suspeita Injusta
Um phHeial ultra movimentarlo, repleto de suspense e

mlsterios! - Arrepios! Acuo! Mlsterios!
A pelicula que é um desafIO á SUoi persplcHcia!
ACOIDp. CODlpl. Nacional - shurt e UnIversal Jornal.

I Precos d(} cc-siume
4:1

Pintura geral de r68iden
cias-Té!t:w-Placaa - Pro
pagandas. Preços Sem

ConcUrteneia

Lavando-se com o sabtio

"VIRO EM

CI A, WfTlft INJ1USTRIAl iOINVILLf. {Man}3 HAt;!btladl!.;

poupa-se tampo a aborrecimento

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




