
não são slli" ienlesg
(Do DisCUi'SD do Pr: sident.e

'rRUMAN)

concordou em nao "fazer pressão se a Russia
.. . ... . retirar suas tropas até seis de maio�-
�.::.::..::.:u..�:;:"_J:;��:;:;..:;.:6:;�:.:A������":�����:;:--:.·":.·"u'.:�Gt;§������·�:;:,:,:,:,,:::.::::...:;,::�v�_;..;�:�;..:;��

..

a ONU

unto
RIO, 16 (c. B,) -Em reunião países ou se estendam a terríto- �

da Comissão de Constituição, o rios estrangeiros.
..

presidente pós em discussão o 2' - As ilhas fluviais e la.

numero V do art. 14 do capitulo eustres em zona das fronteiras
da "Organização Federal", ela- com outros países,
borado pela primeira subcomis- Os srs, Mag<.lhães Barata e

são. Foi discutido o substitutivo Silvestre Perícles apresentaram
apresentado pelo sr, Silvestre emendas de redação a esses in-

..

� Pericles, tendo falado os srs, Be- císívos,
dito Valadares Argemiro Fi- Paragrafo uníco - Continua
iredo, Prado Kelíy e Artur a caber á União, nas terras de- A vIrtude 8 D lealda
nardes, volutas, a porção indispensavel de se retiram I;lmmdll

.. II crime 6 ii traiçãoO artigo e o inciso V estão para a defesa das fronteiras, for- são ol'{lmJados,
assim redigidos; tificações, construções militares

__

"Art. q - E' vedado á União e estradas de ferro federais, O ��ii:'li�to d(l:';!S �$\pir"�çaêii$ �� 'V��"m
aos Estados, ao Distrito Federal "Art, 19 - incluem-se entre
e ao s Muuicinios: os bens do domínio estadual: iUMBWÁU ':O;�--::Mra-17 tia .ibril"ã;i9ií6 :rir. ll..chlii;-i,�D-;�::;;;=��� : A!il�� XIDS . N. 14:l

.

V - Impedir au embaraçai' l' - As terras devolutas si- �-<. >._.._= --"=-=.���==-�,==-.���-��� ---�

em tempo de paz, o livre transito tuadas em seus respectivos ter- I i!ll
de pessoas ou mercadorias em ritorios; t-' 1 '

�i��iI�:�l��n;�r�ot���i�:i�a:;� do�' lag;S :�a::;;;ei�o�:�;;�ae r�-. e:�'
.

n I r.t, r�"ar 11 fln � � m,rf.�,��í � r3,publica, das a uso publico. se por algum I III '� ,� ";'I l\íi � f2! í:\i � ,� � 'C� f" �>;l�' '1 ," ,�1 �, ffi � �1 ,

Depois do debate foi resolvi. titulo não forem do domiuio fe- <' . 'II � �j ��� & ii: �§;!� íl1� � Wii� '�i � �
do deixar o assunto para ser deral, particular ou municipal; � .

considerado quando se discutir 3' - As ilhas situadas nos l! . Hemisfer!o Ocídeutnl, íuetu-. meato de übrignções coniun-
li discriminação de rendas". rios que banhem mais de um fYJ!JI.! síve O povo norte-amerlcano.] tas. Ef'h é a rocha €m que
Foram aprovados em segu-ida Estado, com a restrição ccnstau- I

no'" a o
desejam tal acont('c!rrH�D(O,1 fi proposto tratado ele defesa

os seguintes textos do projeto: te da alínea anterior" •

II �. I Do ponto de vista pratico, o! elo Hemtsíerío tem batido. E'
VI --: Tributarem rendas e O sr, Alíomar Baleeiro apre-

,-

� I
_ � I

importante é que !:l questão I ü, Qescoufhnça !ISS intenções
serviços uns dos outros' sentou uma emenda aditiva cuja �� � t\ seja sclueíonuds o mais �l'e. 'I u�. Percu que tem. causado o

Paragrafo unico - Os servi. discussão ficou adiada e que é

1 mi . ve possível e que o Lr"mdo! oJi1úmento da projetada con-

çosp_ublíco3cor:?edido.snãogozam redigida nos se.gniotes, termos: NOVA YORK, 16- (C B)-lde ch;fesa do H�mlg�,.dú Oe:-l.h�r'::l'lcia da Rie'. onde deverá
de izenção tributaria, salyo a "art, -, A 1e1 pod:r� est�be-, Um edH!.rial do .Tim@s»), in-l denta) Sr-jii conoruído c: mí,! 8C�1' inscrito o tnstrumento de
que lhe'! foroutorga:Ia, nO,mte-i Iecer servidões admllllstrativaslmulado «li. oportunidade da se previu no Alo de Chapul-\delfsa. Eis porque os Esta-
resse comum. por lei especial da' no interesse da coletividade," Argentina ..

, diz o seguinte: tepe c. 'I'ambem será necessa I dos Unidos, por Interrnedlc
.

entidade tributante,

p
o-, «O Empossamento de Pe ron, rio que não hü-ja republlca j do _Departamento de ,Estado.

I Art. �I5' '- Nenhuma autorí-] enecilna em como presidente constltucto americana slgoma {;pn.rtfHls I !.I1Rle�_�m, e� não aS81OUl' um

f
. dade federal, estadual ou muni-

" ..

d nalmente eleito da Argentina, da cotauui.rade, ceso sur]. a i t�a_tH.110 ao detess de que par-
cipal, recusará fé aos docnmen- comprUJU o

manupolíse as atençnes do !neC€8f.üctsde de dpfes�; de I ':C!pe un;: govern.o da A�gello
tos emanados de qualquer delas". A' venda na mundo. como o principal pro' I Hemtsterto Ocid8n.td. f\!Ü!S I' I �Hla CDm tende!!??8B �aélC\�;tB.;,O sr. Mílton Campos propôs el_ FARMACIA ELUNGER blema de pOSt-gU6rI'9, Das! repllblica 8ulameric;:H!'1 terá i A melho� m�meB'a de elIllii"

foi aprovado que esse texto Rua 15 de Novembro, 588 relações politicas il]ter�ame- de ser um parceiro h�g!, cru I fi'H a dzflculdade é aPGn�J.s
passasse a s?r num paragrafo do F O N E - 1901 ricauas-de Curoo a Argentl- semelhante eventufllida{h�. i IHl1!1 � espera-se que. Pe!!'L'll
art. anterior.

.

.. li .. D,a vai recoDq�!istar a sue. po-l �iDguern poderá estar trlln-I�: m,:�s a. sua maWfla c�:n.O artigo 16' que proibe aos M�f!tlda a IÍlnU.JnunallQ S. lCão,na famílIa [das naçõe,s I qUlI,o com, a sua S�g.UNliJ<;l.'l, I �r.:í'lu,lf_ltB. t�,ma �81 m8�!d.�Estados e Munícipio$ contrairem IUI!
amerlCfJnaS, E' desuecessarw tenoo ao lado um vlsmho do ds:,lm flue .:.f:1BUm,!' a aullil

: emprestimos externo, sem auto- P�ft Iif'lf>gU!ln,B'!d� D�mft- dizer que to 108 os povos do qual depence para cumpli- flL..1tnção.
.

rização do Senado Federal, teve Van, . L!lJ�U�1I iillIU 'li Y ! O p�\VO da A!'gentma se

a discussão adiada.
If'lr�.;IfI''''' CRUZF I R'Q P f' ['''f;n�<? :nOf:tra cr;Dfi�_nte Pill ser! ru-

Art, 17' - Aprovado Bem de- ti.? Mi�b�
__

' re Iram 8 i tli H.�W UfO. AcredgamO� iamh:ffi
bate. é o·seguinte: f

1.. I ",
..

Ih iOi.W O pOYO argenímú qümra
E f' E d d R' 16 (CB) Em r ..."",.".,. w a, ! l.... ...�- "U'1§w<:!!í!i P"'"

·
";' dê eso aos sta os ene- 10, .

- • eu- . � H\;"UI!&; Jtin'

J'
�11;rt� \llxtra5 COigg§ V\z e

garem a estradição de crimiuo- nião do plflnarío realizada, M O i N H O JO I r� V n L L E B.�êL.:Y,lImnçél junto dos bens v_i-
sos. solicitada de acordo com as a Esquerda Democl'atica, _. � , ..,�"_.,.,,_,__,_�-. ,�_�_���_ zilíhos. Peron tpIll ape,nas ne

leis da U.Tnião pelas J'üstiças 10- i'-'ffi. L'P, "'TI
..

" dpcjgi'lo }'Rpidadevido á l'esistencia enCOD- ., L:U '-"

cais", narH tornar feBtidude HS obri-
Prosseguindo 05 trabalhos, fo- trada para que f-asse adota �:H;;ÕPS que foram aBsílmi(.hu�

ram aprovados os textos: da a denominação de Par iI} gov(,rno do F3!.'l'el, :ua ci.
"Art. 18 - Incluem-se entre tido Socialista,

-

deliberou J;,,{'; dn Mex\tn - übrígn-
osbens do domínio da Ullão: manter o nome de HEsquer çõ 8 que C(}jJsti'ucm o preça

�.i' I" -: Os lagos e rios em ter- da Democratiea", com o p�rt� que a Al'gf_,ntiOl1. 8e-j�
�T l€nOS de seu domínio ou que 0\ :"nHidfi no seio das Nações

banhem mais de um Estado, e lema de "Socia.lismo e Li- !_hUnr., Nã'� pI'8ciS8ill,)g es-

servem de limites com outros berdade", I f"b:?lecer anui Quuis 8Pjilm
i eSUtS olJrigtilç5es. Siio assunto

I ih; docum-en(a. Se () �;overno
Id9 Bneuo3 AlrAS prOCe1Gf
i ��{'!!ü�st�:!. e justt:{ille�Jtt�," nãiJ
h 1 motivn� p�H·l'). sC> ti�m€'l' da
!F,üffiàe do Hemi81',:>ri�j e tie

qU") () pHdo de de�0fla não

I� ��;e@8a S6r assín·ado. Entre-

8DÍO, 11,:; fH"D'ilIJl;; da que n

':r:;verno tem bDUfil int<>DçÕf\E1
deverão ser- ebd8.F.l por eie

'li' ·lf--;;_mr;;=.u;;[!�1anua! Cr$ 60,00
ge!neEitrsl Cri) B5�oo

I c," (>
iI.'VU.IlO rs v,,;o I�

d �� nt1"-'.ij��

abotage .' no Japão .

D8Uifica.dO I) eqUiPal.�e.lI.to de emergênCia!
.. de 5.. flrça lérea· Dmericana . )

TOgUIO, 16 (C.R) - Todo o pessoal da Quinü Força
Aérea. dos Estados Unidas, no a6rodromo de Chofu, a quinze
milhas a oéste de Tóquio esteve vinte, e quatro horas em estado �: • t. m -

mSE���r;(J@sde alerta armado, em con�quênda de à]go que �e acredita ser ..

o primeiro caso organizado de sabota.gem japonesa contra as � firU��§ E!étricos
forças de ocupação aliadas.

. I �, IUI!$bgl(fHI�u'� di}
Agindo sob a proteção da. escundã.o e evitando cuid ...do-

"lIsameate serem japoueses causaram destruições que importaram E!lfer'meirBs Civis da Reservas na. Ingiaterra, \� �n�mUHUm
Iem prejúizos de milhares de dolares, sofridos nas comunicações Uma sala do Hospital de LeBtherheu(l um3.

.. enr�i'n;�i.l'a �L,!�=�':;.�2..-.-=-==_.", ..._�

e no equipámento àa aviação. pertencentes á Quinta Fprça Aé- auxIHar apHca aíadm'a no ombro de um pacH.�Jh>. (,B�S) )rea: Os sabotadores cortaram os fios elétricos e telefonicos, des. Batavía, 15 O. B. - A
truiramo eCluipamento c1e�emetgência da aviação e avariaram o ........_ .._�'_�_<ti"""._6>_�_�o�·_�-�'�'�-,.---<.9 -,,,, .. _,,,,-��-� HgeDcia. Am�ta informa que
sistema de �eletjpo quasIlireparavi'llmente.. .. . . lu{ 'lIfI

Q> � I absoluta.mbnte tD\/t';:nf.'lvo rmr�! ll!sjor ga,1. Ní8hida, €x·cbe·
• Syspelta�5e que OS� <tUto:resdo at�ntado .sepm, antJgo� �ol� ['t'llOSqUIm.O pele IUiciente prot(�Çnü c(_\'ntrr. I 1'e clo SBr:viço Secreto do

dOGOsp.ponese
..

s, uma vez

q.ue,.o. ..mater.l.a! �,llS dalllf!earJ� indIcai etze) PIC,áDA8 DE MOS()UTfUS f'\Exél'rito ,Jatr)or.eiJ" em Java,
a acão de pessoas com couhe':lmeuto. -.tecmco do eqUlpamento Ielétrico gue- é muito complicado,. '.Iutro� in8Bto5. foi pt'e50,

'''.\
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âi��!:�>:�;��;ííJ����j'r;';
,

da ,Ilumanaul . r� l flore I" e ana a
.:

ta· 1 "
O"Artiuto dasii\:S\llraeõi}SdoVille ,I leghufn BraDe; IDa' 'mais aUa Pr;stura D���

.. '.:� "11do ItiJjilf.··.
"

Ovos para incubação r fJ \'A;� �g � o
- FUNDADO l:M'1924'- .' Frangos de I a 4 mêses gUATA.FEIRA � A's A's 19 horas Via Sacra. e sermãif'

R d· t � ii 'A

�I horas santa missa.Dh'etor.Responsavel:,,i "epro u ores ue <;< meses

Dr AchiUeis BnIs!n! � Oferecem as seguintes garantias e vantagens: São. A's 18045 Oficio das Trevas, Via Sacra e sermão:

.
.' "'. .' .'.

' f Illhos de, galos importados do Americano "Haason", com Das 15 horas em diante haverá ocasião para os fieis se
Dll"BtOl'�PrQpnettmo: .

.

.• 1 pedígré paterno de mais de 300 ovos ) confessarem. º.U1NTA-FEIRA SANTA - A's 5.,30 santa missa
D)."; Affonso Baleinl .' Proprietário do aviar-lo.

.

na capela do Convento com comunhão,
ReÇ!açãoe Administração Oscar Pahl Rua Amazonas defronte 80 32 [l.c. B A's S horas missa solene, na matriz, com comunhão geral

RUA; 4 DE FEVEREIRO, i Blumenau-Senta Ca�arina. �. dos fieis e exposição do Santíssimo. A Adoração obedecerá a se-
'...

•.
'.. '. I ri guinte ordem:.

E X P EO I E N T E 'f.... W ..·'H ...··' ........,_,._- í g-10 gs fi�,is, da paro�uia
Direcaoj-"'r�1.14.36. 10,!}9;....;... GSl'enc,.ia. � Dr.. Ã,. § J..\ N T A E L L A j'

10-1 I S reugrosos do vouvento
10.99. - Assinaturas,10.99 M 1I-I2 O !Coleg'lo Santo Antonio

.

'.' .. Public.idade. 10.99 I'� {llplill1lildo nela faculdade r�i:mh'lDa! ile Mo�idna da

1,1 12- I 3 O Colegio S. Família
"' Univ9rsidm,R!1 iiI! Brasil." ,\

.

dVelnla a�uisa -Dias uteís, Or. $ O,iO I �." 13' 14 ,nS crianças as escolas
AtrazlI.doB, ar. $ 0,50, Edição Espor-I �l Médlco por concurso do Serviço Nacional je Doenças Mentais, L-J.. 15 Os marianos e moços
tiva, 01'. $ 0,50, Atrasada, Or. $ 1,nOia Ex·interno da Santa Casu e do Hospital Peiqulátrioo do RiG II IS 16 à Ordem Terceira

Ássi.naturas:. Ano, C1'.;. $ nO,OO serneS'j':i
de Janeiro, Bx-rnédíco asniaten te do Sanatório Rio de � i 16�I7 As filhas de Maria

t1'6; o-s 30,00,
.

\1
eMHlCA Mf1mcA :an:�;E�;A�;:�t�l :;d���NCAS NESVOSAS, 11:,:. 1187-.1I89 O apostolado da Oração

Atenção: - A direção não se r8s,:�' Os homens e os moradores da Rua Minas Gerais
eonsaailiaa por opiniões emitidas em i G -Cij�SULTamO • R U A P H L I fi R S C a M I D " 20-21 Oficio das Trevas e Lava-pésprtigos assinados. mesmo que Bf\ja! 'i .Edificio ámelia Neto! 21-22 O Operariado do Garciadom iniciais. Á verte, tambem,. que; ;1 Das 15 ás 18 ÍlOFl!S i! !

�

ri in
'

ebid n-o e'ti, � 22- 2 � O Professorado da Cidade c'G gl ars rec 1 os e
.

a aprov 1 .a, I 'i P li O E I A r� Ó P D 1. I fi ii I'
v

�aos não serão devolvidos. Outrosim- i '.� � 23-2-+ Bancarios e Funcíonarios Sf�
o serviço t.legrafico nada tem a ha"I' :;;.... "" '!li .. ijH*IiM!M=�""';'cú""W...w«��.N'iliiW;�: I 0- Militares do 32 B. C. e Força Pcl: '"f,
"'.'BI" CO�

a orie.nt.a�ão do i?rnal ,e so- .tA O K� � "_ All#"t� ..

f ih d ?

I"!
1- 2 Funcionarias da E. F. S. C., :;;/:

men.tee reproduzido a: tItulo mfor'lil seu ����.!li#�,��lf:i esta a an o. 'i '

matlVo para nossos leItores. 11 I ''''""f,I" n r. (to
' 2- 3 Os moradores da Rua 15 de Novembro e visinhança

VE�DE�SE um caniço .ame-llj Le\1�"�rl������(\@l��.��L��;�A(h$���;a , .1 3- -f �P::::i��O do Bom Retiro
rleano. Informações I':� KPAV�� se Ri UiJuvjI' • ',' 4- .') Os Drs. Médicos e Advogados

nesta redação, .' !�. 9 seri prOi;A:ili��n!e !!aandiuo ,5- ó Os moradores da Rua Amazonas e Av, Rio Branco

! � Eq'uipainento moderno de alta. precisão, técnü::\':, ; ! 6- 7 Os moradares dos Bairros Itoupava e Velha
1 \1 f'. d tr 1 i rr- P 1

I 7- S Todos os fieis da paróquia

I � .
. �;:l�:�;,Z:;;::'��:�:�e:: 1:U'0 ,.,1 �:: � 5h�::sm��: �:c���ssantificados com adoração da Cruz

l\1',.s:mAl'w zu.m& b\I*""""" .. ,,"�,._=""�,•...,=,,��. , As' 11),110 Oficio das Trevas e Procissão de N S. lHORTO
! g����dh\B���$i!'5��;��""�'f,,:;&â\ i pelas segllintes Ruas: '5 de Novembro, Rua Brusq�e, Rua 7 de

! 1{J d�._ .... "�"''''''"f'''', .AL �., ,�!ll �l i Setembro, Rua Golas, Rua 15 de Novembro,
l��i &l�p�reIUlililil...:,.� �J�� @""'�a�ttO II. Para a Procissão d� ,N. S :Morto :15 fieis queiram trazer

I �i da R (lJ;. Vitor �.� velas que podem s.er adquiridas na Portaria do Convento.
.

ltll [� SABADO DE ALELUIA - A'56'30 Benção do Fogo, do
�1 de iodos os !lpo5 e tamanho; fia li Círio Pasc;:d, TExultet, Profe�si.?s é Missa,
� C�ruia do Amt',j ..iic�nc S. A. I, DOlhINGO DA RESSUREIÇAO DO SENHOR _. A's

I r� Mercado de Automôvele 1311 5 horas Procissil0 do Santi5símo.
�� D t r! 0'1 ;- A's 7. 8, 9 e I G horas, santas mis�as.
r-il rt,lUl ti) o' 40. ':, h ('
�;!i iã A's 19 oras BençãO do '::::>imtIssimo.
;'���m't':r��ih'!m2:.�ª��

�l
�)

�,....�
&NAO exiGe PORGANTE.NfM OIÉTA
lo

_. __ �.arr �!....� ��o.oU*· lilEZiZ

C20n
O!

- Meoico
A. Krue,der

, b
Oculista -

CURlTYBA PARANA

(Ex�as§istentc do Inst�tuto Penido Surnie:r) de
C�H�pin2§

Consulíorio: Rua Cândido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Mudei)
- - 10 andar

..........'�FFmm••�Bm_@
.

.

SlrJiços de primeira
odem,

Cllosultas: df:S W ás \ 2 e das 14 ás 17 horas,

A�ende exclusiv(!mente dentro' da especialidade

Rua Maranhão
N' 27

A tratar com

A., Lubow

.,
,
,
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r I
Por 413 foi derrotado � bi"c3nipeâo da LBO·

Reíntctando o Iutercamnío esportivo entre Bll1menáu
e Rio do 'Sul, p!'Elsclnciamos domingo ultimo no esradlo do
Conoordla a. tão esperada W1rtitla cOlre o campeão daque
la cidade e o P limeiras, bt-campeão da L.B. D.,

O prello que muito agraacu pelo eutusí asmo com que
foi disputado cl pela di"'cipi!rF: reinante. deixou muito a

desejar na parte técnica. Contudo satisfez plenameute ao

publico presente, pois, notou-58 e aplaudiu-se as magnifi
cas uetezss de ambos os orqueíros, bem como os tutmtnan
tes pelotaços de Hermínio e !iH espetaculares jogadas de
Bmíuo, seguidas pela Imeugeucla de Jair que sem duvida,
foi o que mais produziu 110 ataque patmeíreuse. 'I'elxelri
uha, o principal etrarívo da P21":'jH, embora muito esforçado
pouco ponde produzir, pots, d-vído a marcação severa que
lhe Ilz'eram e a pouca !HmeJ.sãn do campo, não teve nem

oportualdade para ao meuos desfechar um de seus íncrí
veis petardos.

A vitoria do Ccncordla roi produto de maior "chance'
nas oportunidades surgidas, enquanto que o Palmeiras
atuava com relativa Iarta de sorti', como por exemplo nada
menos do sei E pelotaços foram at.ugír as traves. Os noven
ta minutos, pode-se dizer, foram b estante equilibrados. O
que mais contetbuíu par/i a vitoria dos rtosulenses foi,
sem duvida, o entusiasmo com que disputaram todo o

prelto, não esmorecendo um só instante, nem mesmo

quando o pla cu rd, pnr (iu'ls vr z.es, lhes era adverso.
F. Domning. ca,ix.1 postal, 10 Timbó II:,·!; .:.

O Palmeiras roi infeliz nos arrematea e não contou
. com a produção normal de sua zag '. onde tanto Juce

corno Schrarnm fiilharam lamentavelmente em diversas

·-T·�R�A··T·A·.M�EN·*''I·'O·�Er��p-E·'RA-�Ç···ocjlE·slnC'�A'�·D·AO�E�·�·�Ç:A""siO&"8EN·Hq&jiO·R...lIA�H�·"··:I··:' loca8':�S�COROIA: A�'�ir2;��9�?f e Pacheco; Trapei, Lam-
..., .... ... • - ... banca e :ibrioheir,,; Osni, O'l!egll, Mupel.I, Franclnha e

He rmino.
Mo�estiils das meninas e meses. DisturhiD8 da idade critica. Pliir·

""nIlQU"'.OBRONnUITE5 t::M TODOS os .PALM�mAS: Oscar,' Juca e Schvarnm: Doquioha (Adalolurtlítcães n9nfo-gjandldü.res. OPERAÇÕES do utern, ovarlos f .nn e, 1 LI'

trompas. fnmlirês, II.pandice, hernias. ate. i � SEUS GRAUS ESUASMIIIlIFESTAçãE5 bertu), Emílio e Cave lcantt, Rene, (Nlcaeto), 'I'e lxe ír ínha

materlfijgr!Jla;��G��lart1ia. I \(;�'1?o����goi�i9Z�lt���' .1 (Laztuho), Ntcacto (T'eíxetrmhe}; Jalr e Menezes.

Coração. ilwmõall, rins. fiJ. digestivo. I ",-�"""",_.�...r . .=. d:l�, ,,/ Os GOI�iHh)re§
\rarlces • Ulceras ,;. Doencas 'l'roplcaos.

.

. Do Conon rdla: - Hermlnío (2), Osní � Galego (penalti).
CON5.1 Trav. Ij de Fevereiro N. a [em frente do Hotel Vaoria} II 0:t_..._•.•_.it......_._•..t_•••_._

•••_•• t!

I Do Palmeiras' - Re:lé, Telxetrluha [penalti) e Me-
RESm.: Rua São Panlo. SO • Fone: 1226. - B L U M B NAU nezes.

'"!iMMipM4iiFjj ri ' .wmsa .... .........
.

i ...

vende-se uma bicicUda I .

O J��i�

·Malfeiiiâ-F�méréiô- fndôstriâ-·8:1, :':::e�:I::l�::�!�:r:� I �o.� E�:�,"�:��J:r����e�:���:' �e:r��I, �1���

OfiCina RADIO fUNIl I faBlU�:ru;;:;;- Ud:�a§ IA.temie 10€105 os serviços de f I "tas e Vernizes - Maftet·ia! para
Radioe receptores Phl�Ur�S em Geral I!1arvlcol Bil!.l1dos II Garaulhill3l
TBL.HFONB 1395 Tintas em bisnaoas para artistas

SU8 1 da Sstsmbfll. Ia Bhufli�Uia�J c. �?�a. (�l'i ,.,f fi i)

E CHOMALT MALTEMA:-põde ser usado como sobremesa
no preparo de doces e sorvetes, dissolvido no leite quente
frio ou gelado.

R F'OSFO MALTEMA:--Esla farinha é um alimento Perleito e

completo para lactentes, bêbês, crianças. pessoas dêbeís e

<;onvole,cs.ntes, R.iCO'. �m fosfato � �ais de cclcíc, esta farinha
.

.. I.. . d SOA Ifill "'. �.'.. .

'"

ft. Prado do Rio Ld Menor
e um poderoso auxl1Hl!.' da nutuçao.

.

: Dllli1a �,il:� �.,,"�l�O��.tt, '
.

DISTRIBEiDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA. {o �ElHo�••�.�.:A:nElHOR..i.i
.

�'!.ll
..

� v:��llfh,� � �apsodla ..

CAS � Bt,ºMENAU -.
IBIRAMA - RIO DO SUL -:- GASPAR -, : .�o�""'.t!�f.;;�';"::."u·.�'QW;�_'i.Oi"J I r: T l � ; enCmdMR;s;� ii v�mda nas

}�J�I lV�i�3ci!��p;:t�ls3f:_�§��A'«' !!EfJi.�Rsl��}i I ��.._.

. ..
..

-".' � ... .

I Lo I L Ia.. fara�ac�filS e nre�ai'ias.

CATARINA.. .. I ",-it!-.-"-.-�-.-�-<S-. o .-.-fê�.-.-:(t-.lt;c.,.'i)--*-'iI> o �"-.-"'�-.• ·-"'-"'Io'I1llI!l.-a--:flI

If_'-.�-�":"""'-�---��� .��-."""�-.-�-._...-�-. L or t 10 e n
P

lis
r��x����:c���;�.!.!!���� Rua 15 de Novemb .. 588 Fone. 1201 Blumenau

R.· Gasa. de Moveis Hossmark LW � E L L I N G E R & C I A.
A PEDIDO DOS SNRS. MEDICaS EVQmE5(:.: Do mitorios :1 ExaUTAM os SEGUINTES .fH H :

i: Salas de Jantar !i URINA (comple'to e parcial com dosagem)-fEZES (Ameb;ls, Vérmes, .sangue oculto-ES.
t� Mov:::: s Estofados J CARRO (pesqu;za de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos. e!e., Er.permafú-
f:

.. ....• . ..
;,

.

.

.

�i wides)-SANGUE (Sorodiagnostico d� Lues (Rea:;ão de Klíne), - pesquiza de Hematozoario

f�. SerVlçO....
be

..
m.,

..per.felto e bem acabado .�� I (l1"!aJaria). çontag.em de g�obulos .. tempo. de coagulsção e de sang:�a, dosa!?em �a Hemog!obina,
fi

.

Grô'ode esto.q·u·.····e· ·d<· T'Ape4e� :; ghco e, aCIdo m.�co. reaçao de VIda! (TI�O)_-UQUOR (Exame r-HobacterIOScOpICO, rcaçao de

í:
t; .. .II.o i;;:J

:i I Kahn, etc.)-IvIUGO NASAL (oesqu!za do Bácilo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de Trepone-

;,. Rua Dr. A..• ·.·..ma
..

deu lus, t1
..

�'i II' ma palida)-SUCCO G,ASTRICO {eX3me completo. dosafl:em da acidez sanguE oculto. etc.}
FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GtiATUITAMENTE

··��·�;;,;,;,;:z�{;;�;';'�.�';;':;����t.�f I Instalação moderna: estufa, auto::lave colorimetros, etc.

·t+-Ápii�!!�!d�::���f���·
__�-H

Liquida.ção 'da
com 20 % de Ahatimento em todos os

Artigos em tecidos e Roupas Feitas.
BLUMEN!,>-U-RUA 15 DE NOVEMBRO �340.

I/IIIJII

Iça0
foto AffiAlJOR (G.Scholz)

Competen.cia Profissional

Rua t5 de Novembro, 596
..

Medicação auxiliar
no tratamento tia

sífili.<t"
®�••��J_���.��.�J••e

.
. .

�""""_•.-�-,,,,-�..-IIk-§;-:-.""". o .-.-.__".-.--'-�-�-<i:'-�-�

I Vitrolas suissas, ac�:::en:A:�\::�

Anunciem nesta folDa

Aparelhos de Radio �1iill!'1i!Od't..n�
.....,U \IL'" "U� de 5 e 6 válvulas

São, Paulo
DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA

DOS PRODUTOS CONCENTRADOS VEGET·AL

I&'ROS�CLER!ls..
DE FABRI.CAÇÃO. DA.. crx. PR.OGRESSO I- NACIONAL «ThTDUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDAS· E CONEXOS", S. PAULO
I

R

O
S

I

C
L

CONCENTRADO_VEGETAi. aR O S I C L E R- á basa
TOMATE· SALSAO • ESPINAFRE.

Misturas para sopes_"ROSICLER" á base de AVEIA-LENTILHA
EHVILHA·soja·Fi.IjAO BRANCO e PEna0 MULAtINHO.

KETCHUP "ROSICLER" em dois typos: PICANTE E DOCE.

Extrato de Malta "MALTEMA PURC" e Exlrrato de
"MALTEMA" com Espmafre e Tomate.

fARINH,!\ DE TRIGO MAL'tADO uMALl't:MA· I
;\
.'.
p

VIC "MALTEMA-: -Nutriiivo�e delicioso - com leite quente l �:�
ou gelado.

�
,

..
f'fi?
la

17-4�,g4e

(Por A. M. Bertoli)"",."..----

Expr
do

SI

SSIV
C

vlt ria
c

etc.
Telefone 1337

e l U M e � {l;, u " §;&�ta (atarlna

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



Quas
projetu da lei Elejtoral

;�1l�
9lTedeltoJ
Bolos

mais crescidos
_'o.

Boías
m_qi$ macios

gtme,�
�

8s eleições suplemen
tares no Ceará
Fortaleza, 1. G (üB)-Rei

na grande expectativa nos

círculos políticos deste Es
tado em torno das eleições
suplementares, que serão
realizadas nos muruorpios
.de Viçosa, Caníndé, Baíté,
Ipú, Ipuéras, Uburetama,
Aearaú, Aracoiaba, Itapi
poca e Tiauguá.

O pleito poderá alterar
as bancadas da UDN e do
PSD e está movimentando
08 procer es de amh'J€! os

partidos numa ativa eam

panha eleitoral.
Sobre a manutenção da

ordem o interventor Pedro
Firmeza, tomou todas as

providencias junto àa auto
ridades daqueles municípios,
recomendando-lhes absoluta

"'�

imparcialidade.

,)e'
l-- ,

NãO deva faltsr em casa alguma
\.�i.�..f-:f

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


