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.le Importação, a (.11i�iii �OlJl�1 Se �i\1 avisa que contlcuuá rec.ib nd..J o" pedi-los para .;.;.1.

3 do mês ele dezembro; ::Taf;H suas consu ltas pelo fone. lOG 1, ou á rua, 1;) de Novembro, 401, escol hon da, sem
que desejar. Unidades com capacidade de J ia 2{j tono'adas. E, aproveito a t cdsifj_i" pediu,]') imediatamente o
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I Aplaudimos, recentemente. o
�:;;:�"'-'?';;Jl� sr, G'·rCl3.i10 Eeduscui, Prefeito
ti�"'Hllfi!� �,,;,t.'V
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T;j_) bôa nO\'a Cllmo era na-I r.valou Cr:f Il,'l"'; r ções prcclarnaram os seus mte- . :
I

,'- 't _;' mun d >,fi �. " .'
_ turai a,f'p-rou O�IO o�= "-��--- resses no Artico e no Antart.co.t

T 1'· "'.l'" lo e'�a]<;;�.�· orin cipalmente o Canadá, O 3S-
""t. �I!I;]. o�

L

la�_ �tao pa�san� ·da.suto deverá Si�r' resolvi-Io 1)":'10 as ü )rfa�l (e .a� <: �m!;nE'o am
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não oram rmciauas. "o quesiste r a c.:,r;tin·.'nt,!.
I ó í-'e-:,r, 11m: popular, destes que
! ;rG>�a'!J de verificar o emprego

I,iidf) p lo Governo ao dinheiro

I das oirerarlaçL'ws, veiu nos in
fGrm;,r que está se pedet'l lu

I a.preclé:,vd quantidade do asfal
I
to a�1q1Jjrirlo.
TiVEmos oportuoidade de ve

rificar IN LOCO ;;, exatidão da

i!1fo!'�l1açào. Com eff:ito, o pre
CiüS0 material está e.:capando da
um ou mais tambores e desli�
zando pelo declive que vai ter
ao .. Ribeirão Garcia.

.'

Ora, o asfalto custou, assim

I élCrf'oitamos, bom dinheiro e não

i se T- ude ftca.r indiferente ao seu

, de3perdk�o. principalmeute nUma.
1 épuca como a atnal, que é ne.

ces.sário a maüj absoluta
ecolJomia p"r parte da admi.
lli�trJ.çà,j pública. ...

,

Afir:a!, oa sfalto foi comprado
para i"cpar<.l' o triste estado das

I 110;;5:,9 ruas e não para ser

! ex.ibid'J !lO páteo da Prefeitura.

o caso do fúueionario d",
Estrada de Ferro S;;ni'2_
<=!ita!lna. que ·devé�i2i. :z�r

'l10StO !la rua da é!.n'if"1fgura,
�om mulhet·, e S fdll'l§ (u
ultípl;,). CfJm mf:'nGs de 30
dias de vida) S'.elll sm" p3kO
antes o que lbe e cIt'vicio
(17 mcús de abano fami
liar e o aumento de

'

VETI-

cimentos, desde quando foi
outorgado a todu:;; cs de
IlJElis colegas da estrada em

COllsi..'qucncia. da greve que
agitou a estrada). e, outros
tantos, como o açcessG que
cloÍnlna a Pr�f..eítU!\i; ,des-·
tacando p",ra' a: colonia

.

to- .

dó o dispüriivel para mi�
né)rar-l�e a fDJta de ateu-

ção até agora manife.5ta!h,
o último aumento proibi.
ti \lO nos impostos ii té L.GOL',T

C'h'
. �

'.
.

11""
.' ega. a

3.1 !{tlr1S
:

di.\s a rrt rs �da Cons
tituiçflP Fec1"r�li güe õpéna�
pcr�'�1;te t�llrnent(!s ;;tf 10 "I.,
a ;;tivi";ide pcd!t1cü parti
d31ia de. ftlncil.Hl':rios rnu-

nic;Pi.ds e e::t;.�ouais contra
riando a C?tern111À:J.çào ex.-

rlre�::,·�, c·(1�1t!da. no aVISO

;10 sr. l\li:j!ltm t:a Justiça
C')m reú::f{!Ucia ao prox.imo
pleitn, todos c!!tes casos são
�notí vos d(IS mais variados

pefi"!S d':jS eleh;ces
Foca]iz;'remus r;qui lodns

. eh::3 C{)�Tl·. ·<�·f�g·.:ir .. af!f"H ôe in;..
te:.rpret.;: r da ft"121hor fcri·ná
a. f;pinià.,) d01TI!ni111te. (�ü[n
e�t(!- objeti ·,lO ;;:"rJelarnos para
o auy.i!in pre'.��{1S0 dns nos·

Sn�erife�!�r do
rará

Elecbicos

L Freshel Fundador
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LADRILHOS-:�lt
e Mste:l'iata de Construção'
Werner Gornl

'.

Rus Plauto U a 15 -Pone,1123
BLUMENAU

.

•.(Sl I Tipógr;tlos ��e��;�
,

.' este Jornal.

...
, ...•

ditai

até dia fJ de Dezembro.
RICARDO DEEK5 orro WILLE
Conoéssíonarto VendedorVende-se uma

. Ms,quina de (it,....... ".'-3õl110..,1liI;.��IZ"'..iil!\'�1;;):" � X � lj,�lj.-4i'iI5�� ... 4'f ..."'40W.ç,""�"" .....��
escrevers.marca Remíngton, _

; *' 4i&liiIi&iifliijWl'!1!'NI!�I1UWWIiMAdS'
.

Intormações, Rua 1.5 de No- "
G

....

f
>t

vembro'� Agencia GoiumbÜi. '. raDJa
.

Iereste
��...,...:t"--,-;"--*--c-.y,. -+-.

..

. Ouarfo
.

'

Pessoa de responsabíllda
de, morando ha 3 anos em
Blumenau, deseja alugar um
quarto em casa de famili8,
no centro da cidade. puga
se bem. Informações para a
Caixa postal,' 173 ou pelo te
lefone 1445-'- Nêsta;

Combate a tosse, a bron

quite e 08 resfriados. O
Xarope São João é eficaz
no tratamento das efeções
gri pais e das vias respira
todas. O Xarope São João
solta. o catarro e faz expec
torar facilmente.
&-'.-ff-.-"-Ji--It· -�_:.--I;',

Pelo presente edital, ', convido'
a todos os possuidores de tegiso'
troa de Armas de Fôgo em·atrat
zo a virem revalidar seus. r.egis
tros, no prazo de 15 dias, a

contar da presente data, sob
pena de multa. e apreensão daiJ
respectivas armas, de acôrdo
com' o Regulamento aprovado
pelo Decreto n, J, de 18 de ja
neiro de J 939.

aa: Região de Armas e Mu

nições, em B\umenau, )! 2 de- .

Novembro de 1946. '

AMARO PACHECO
4V4 Fiscal Regional

L

Vende-se um Bufet para
sala de juntar por 500 cru
zerrõa+-Rua Paulo ZilIlmer·
mann, 5,

.' '.

2VI

Precisa-se

Iniciando sua temporada avícola de 1946, aceita enco
mendas para qualquee quantldade de marrecos da
raça PEKIN GIGANfE (tipo pato «Vice8.s», argentino) .

Ovos para incubação
Marrequlnhos de um dia. .'.

IMtUreCOB jovens e Reprodutores. '

Experimente criar marrecos, o melhor ramo de avi-

..

cultura: aves sadias, ízentas de .molestles,

dispensan-Ido toda e qualquer vacinação; alimentação Ia ell; alta
.

postura (180 ovos por ano).
.

Proprietario: OSCAR PAHL, Rua Amazonas--Blumenau
1 i$iiilíWiiWii#-���

Oportunidade Unica B Urgente
1

Aos sofredores
A Drs. L. GALIIARDO, ex

médica do Centro Espirita
Luz. Carldade e Amor, comu
nica a mudança do seu oon

snltorto para 8 rua do Sena
do, 317,2' andar Rio de Ja. .

. ne iro. CONSULTAS Cr$ 20,00
..-ãi :t.-III-·�· -.-Il-.-.

Paulo Schel:ler' ,:: .

PINTOR -DECORIDR-
DESEIHISTI

Pintura geral de reslden
cias-Té18s-Plac88 - Pro
pagandas. Preços Sem

Concurrencia

.
-'

.

.. Precisa-se de um oficial'· for�
melro para fundição de metal,
bronze e aluminlo. Tratar. com
Héino Marx -Itoupava Sêca -;'

Defrente ao Hotel Würges.

. , Por motivo de mudança a LIVRARIA S. PAULO (Eilial) com Matriz
em São Paulo cerrará suas portas em 31-12--46, razão porque vem moven
do intensa, campanha de la'· grande liquidação após 5 anos de vigencia, C<9m
descontos especiais de 10, 20 e 30 0IO durante 80 dias.
, Oytrossim; chama a atenção dos interessados para a' ·compra não só'
do_refendo �stal:ieleclmento, como. de uma casa de moradia de tijolos à Rua

I
Minas GeraIS, 125, bem como de um grande terreno para arroz em Ilhota
outro lado do Rio..

.

Tratar com Alfonso--P'la le de Novembro, &75--BLUMEN.3_U
����-.--.:-.-.-•..._.,___.� ·X·,...--I'!'r�-..... _""'_:�'-'$",,,":t!I-��,

.

Precis� ...se
PreCiSIHIl:.g'h rio Armazem

Bom Reti.l'o� na rua Floriano
peixotou' 94, de 2 fapBzes:
um para tazer pedidos, que
salba ler e escrever é' outro
pará entrege s, 6v5

Oficina RADIO. .JaMIE .;

CASA. IUlUIGER ltende todol o. .erYlto. d.

'Radio. rtce,torel
s.rvh:ol 8apblCIJ.'· 9l1rsulltu

TRUFORI 1195
8118 7 da. Sel8mbro. II

I. �ao FunRare
I
I

Serviço deprimeira
ordem

Rua Maranhão
N' 27

BlUMENAU
A trata. com

A. Lubow

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

,.

'

..1.···
Rua 15 de Novembro. 687
;� H L U M E NA U .

;�:,'"
- -, -

-

.

-Ó,

Rua 15 da Nov. 1070

r.·i)gões e. F
....

Og

..

a

..

retroa

r . Carvão

':,',;

'_ �istrlbuidores:· .

P.,·osdocimo & dia. Lida.

.'
,
s :

� ';�
",

Q,
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VENDE-SE
• Peçam calálagfJS. I Vendê-Se uma chác'mi com CaM! ue materla! e com todos

tivra1ia V.,A L,M.E Ar pertences - animais. ele. ..
.

Ptit1'opotis O»: Postal,91 ; Uma casá sr brado situada na Rua Mato Gros 'o.
--................;,�.,.;;.;.;;,;;,...;..;;;,;;;,;;.;�.::;,;;;-...,:.' Uma casa na Rua Amazin ,s.

Uma casa na rua J'láo PessÔ'1.. .

Um lofe Urbano. oum ns srgutntes dímeusõvs. 13 metros ãe

frente S C{'ID 33 metros JIJ fundos.
Uma C8S8 na kua 15 de Novembro.

UmA essa de ma d-tra. com 1.200.000 m2, sendo 1.000 ro2

sloja msto - preço Cr$ i5.000,on, 5;tuado oeste município.
Rua Bum R�.if(J: Vivers�'s lotes, nus proximidBdt�5 da I a'

l�gbrí'!a de Tecidos Hertng.
f· Rua Paraybu: um lote urbano, com 18 mts, de frente

.-._.-.- .i • " • Ô -+ I'
por 40 d� fundos. .

.

Um terreno. c m mts. di} frt>oip I'! 400 de tun dos,

Ca.b ·1· s B· ") Mm 3 c.a8E;H�. situado na �UB. Flori::!no Peixoto (B\.lll Ren··
. e o rancos f iro). Preçn. Cr. $ rsc.coe,co .

..•... IlJmà. essa com 4'IuteB U��lOOB, sl.uado us v.ls Vitor Konder

flSILVEIRAII
. .--� "}
Gron<l. Tôtlfco

-

Engenho de Serra
.

Locornovel LSDZ 20 PS, 1 eixo trsusm. õru 2 pnl., elxt

transrn. 4m 2 pol , di". mane aes, 1 serro oírcu'er mnntada .

1 serra etrcular avulsa nova. 1 ser ra li(> ma monto coru 3

j serras á 5,50m, largura 4 otms ii\tVil. 1 dinarno pequeno, 1

I instalação compl. de ser rurta, dív. polias, dlv. corr-etas

Sinal de velhice
I
ibalata), 1 bomba ds mão com CHf1ü8. I trflllçljdor, atavan

A Loção Brilhante faz voltar 0.8B, gfitf18 etc., 2 carrlnhns de mso, ;) serras de eugenhos
a cor natural primitiva (castanha, {quast novfls), l sargento e I .IYlIUit"l.8 2 ks.. \ rancho eS

loura, doirada ou negra) em trebar!a grande. lousa de tlJ"I,;8 etmeatada PI Ioc jmove�,
__ III· .. __ti.. ",. 'P�uco tempo. Não é tintura Não 1 rench<:. Pisei raria. com .fwalh� 24m com?. 1", curr" d�. bo',

mancha e não suja. O seu uso 1 earr-etão, 2 carroças, eixo 1 i)i� pd., I JnuL de b '1,
'"

l
.

é limpo, facil, e agradavel.
. t�rreno 70x90m, 1 casa de madetra 20x24m (18000 lelh'lfl)

- A Loção Brilhante extingue as CImentado, div. ferrtlment�t, (machados correntes etc). 2

caspas, o prurido, a seborrhéa e descascadores di:< ferro cem 28 canos C>J.dl1 um, n-gtstro

todas as afecções parasitarias do 40 meb. p mez.

cabelo. assim· como combate a Prt'ço: 170.000,00·
calvice, ... revitalizando as raizes Inf:h.·ml)ço"'e·s co·m O (ir Moirout l;m8rm�nn Portetor
capilares. Foi aprovada pejo De !J O • i) • u d: I �\i 1i11liHI, !# I

����a�nto Nacional de Sauje legalizado, Rua 15 de Novembro 760 Fone 1461
RLUMENAU

lIoUll31a Seca

Anunciem neste Jornal
.. a: '-.-�-..- ..-....._;...-.c o �""""'_._<$'.__._",...�·_S o ... <it_._.-.-.-�-'�-�

LABORATORIO DE ANALISES ELLI NGER & elA.
Biumenau

lJOn Buettner

.

Tomo meu banho e descsnço finalmente. Faço tudo para adormecer,
mas estou por demais exitado e não o consigo. Quasi não acredito, que ja
não estou rio quarto da nossa casa, dest l pequena cidade de interior là

do sul do imenso Brasil onde tanto sonhàra com i sto tudo, variando a

vida uniforme, substituindo os deveres e obr igações de carla dia. por fé
rias viajando pelo mundo. Atravez da gaze colocada na janei<.. contemplo
o mesmo ceu, parecendo-me menor. o número de estrelas. Vejo alguns
anuncies luminosos que acendem e apagam. Im2tgitlo o dia de amanhã,
mil pensamentos me veem à mente, conselhos, palavras, as ultimas im

pressões ...
.

Dia aeguitJte cela pelei telefone chamo o bell boy qlle leva as malas.

Vou à caixa e levo um susto ao pagar Ia dólares. Leio mais abaixo no

"check": Esperatncs que tenha gosra.ío, volte outra vez, nos será um pra-
.

zer servi-lo. Prometo á mim não voltar. achando que fui tapeado, Adian
te leio Caffee shop, e entro. Um ambiente de luxo, estof,J.mento de couro

verde por todos os lados, luz indireta, llúmin a a<!radavelmente o restauran

te, Vem a garçonete, no seu unitor rne branco, e sapato branco, penteado
elegante, tendo na mão o bloco e lap's e, com nm :.orriso, am'3.vel pergun
ta: May I help you? Ja todc '0 temf:.o estuc;ara o cardáp\o e pouco enten

dendo apenas peço café, Terminario c1eixo um ji:ne s·::>bre a mesa e vou

à caixa' com o t:i.lão dou um ddar e tive a !:'nrprCl;t de anenas receber

50 cents como troco.' Esta médi" me custou j 1 cruzeiros. N� information
desk que quasi todos os hoteis possuem, me explicam que devo to;nar ?
Express ·das S paré. \Vashington. Pago o boy que leva as malas ao taxI,

este me leva á estação. Não quero carregar sempre minllls malas e o

motorista me explica que as deixasse num canto qualqu�r. ninguem as

roubaria. No iuformation desk não entendem ,neu iligles e me mandam

para. o Traveler's Aid. Uma .mocínha me atendI'! em espanhol e explica
o horario dos trens para o oorte. Percebo que tenho' torIo o dia pela freo

te, compro a passagem. despacho as malas gratis até Boston. que s�o, mais
de. ires mií quilometros e vou ex.plora.r Miami. Q:lem tem boca vaI a Ro

ma, e tornando um dos white bus, atravesso p:rte de Miami e chego á

sua celebre beach. O traj,=to é lindo. D3p;,-,is de sair d) centr J, o b 1S al

menta p velocidade e corre ,p'Ji.' uma estrad.-l. Ia 1.3,d,) d� pl,lme Ca.i e ftor�$.
cContiqúa no prÓ1;imo domiugO}

>;: ",.
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das por senhoras ds Blumenau,
que, estão assirri contribuindo

.

sucesso da
'

festi-
Com -a

de

Ao.rr�ias para tra�lsmiss.:to,
� de lona e borracha

itE para fins industriais

Dístr ibuidores:
"

Pl'osdodmo &: Cia, LUa..

Rua (5 de' Novembro, óB7
B' L U r.I E N ,A U

r
I
,J

q:.�e s,� -sabe; Dão

pessoais nem ma-

"VIR
4�'V.

i�.· li

\
: ,.�.
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