
·Ate' quando serão tolerados a�usos �ess8 ordem?
Blumenau é i.ma cidade bastante esquecida, num certo sen

tido. Só e lembrada-e de que mode-quando se trata de medir

.'.."�� o índice pa triótico do seu povo. no sentido de diminui-lo e és-
. pezinha-lo rudemente.

No entanto, os blumenauenses trabalham e produzem de
modo admiravel, contribuindo com civismo e devotamento para
a grandeza e enriquecimento do só'o pátvio,

E qual a paga que recebe. em troca do seu amor ao tra
balho e à Patria que estremece e ajuda a progredir?

Vejamos, Enquanto lemos nos jornais de fóra o esforço das �. �__

autoridades ,no sentido de dar combate ao «cambio negro» e pro: I
mover a baixa no preço dos gerieros de consumo forçado, aqui
a população está entregue à sua própria sorte.

� Não temos tabela que controle a orgia dos preços e si exis
te ignoramos este fato.

A Comissão de Preços. nomeada lu tanto tempo, brilha pe-
la auzencía de medidas repressivas ao comércio negaI. _.

Desde sua. nomeação não deu mais o ar da graça. Caiu ?wMmiiii - Uuint�,f�ir� 12 .j& Setem;;t��í9�6 . Oro AchiUea�ir�tor rr'3Spousavel - Ano XXII'N. 2�2"
num silencio cruél einexplicavel, sem que ninguen1 consiga eu-

��' "-=
"

tender a razão desse silencio, Enquanto nos outros muuicipios do InCO ftd Ir
i!II ..

Estado as Comissões de Preços já estudaram o assunto e orga- . r or� II
.

�o p.!li 'fIPiO·"10 na-��z:r;e�o t�b�::'n:�)O:,��;.POdemo,S lamentar que ainda não se

t�-I
'

'-II 'iS II . �I � ii�Ira
'.i' Das duas, uma: ou a Comíssão de Preços local, numa ati-] IlIIonal OS b· ftmls d:'e ale a4llJre·sl- turie impatriótica e francamente desleal para corri a população!"

.

� .

. .. .,.

�lda cidade, desinteressou Se do prOb!p..�ma, de'x.andO
de cumprir

'" �. m..�' 1-· . .... ,
�cüm suas obrigações, ou então, seja-nos lícito po-isar, na falta de

iIiIt I
i!Q

.

ID

outro argumento, teriam sido tomadas medidas especiais 'em re- I a I�n lis· e I� Rn liS'e�
lação ao nosso rnunicipio, negando-lhe o direito de proteção con-

.

ri iI II·
.

II II t;... 'iJ
.tra as manobras altíst. s, enquanto no resto do País vai acêsa a

campanha contra os exploradqres do povo. ruo, 11 - Incorporando pedal de Defe-a li':conomica jL,tho de llJ45j III - Re.

Isto, a não ser que se queira optar por um terceiro ponto bens ao patrhuonio nacir .. do B::lDCO do Brasil proc;8'
I coih ir, corno renda extraor

de vista: talvez a Comissão local esteja dando uma interpretação nal, O presidente da Repu- dcrá à avaliação dos bens! diuaria, eh União, o valor
diferente ao decreto que regula suas atribuições. Qt�ern sabe se blica assinou o sr guiute inccrporados parfl_ os efeitos: dos bens que pelos estatu ..

não descobriu rele algum disp!Jsitito que dá à Comissão apenas decreto ..1E'l':.. seg_.. l.lÍntes: I _ Comput:H' o!1 tos não Iorern destinado
caráter informativo? .

Mas, mesmo nêst e caso ha o que C:iscutir, Se a Comissão ,Art. 1. - FIcam dísscl- p�at!o de indenízacõ�s pre-I �08 sócios �enciollados no

local, na rpótese aventada, estiver com a razão, então quem Vidas as sociedades civis, visto pelo decreto lei 4,166' ítens antorrores.

erra sã� centen�s .

de outras
:

Comissõe,s e3palhada.s, pelo Brasil, cujos bens tenham-sido ocu- de 1 L de março de ,9:B e I Art. 4. - Este decreto
que est�o �rgamzlndo tabel �I .

quando i-to não esta àe�ltr..? das nados ou utilizados com o valor dos bens per teucen-] lei entrurà en vigor na da-
suas atribuições. Quem estará Iav rando em erro? A Comissão 10-1

t

t
.

ã d -·d I
colou suas congêneres existentes no resto do País? nU orrznç: o .

os. orguos o tes às pessoas jur id icas de t ta (te sua publica?ão, re-

,

FeIa forçado número p�eferimos acreditar ser a p:im�ira, Igoverno. ,federal, eatadua l direito publico, de alemães I vogadas as disposições em

muito embora tenhamos em boa conta a cultura, capacidade e ou DJL1111C: pai r-os anos de e japoneses, bem como de I
CaD trarto.

inteligencia dos membros do orgão local.
. rompimento das relações ítalíanos resídcnies fora do

.

De qualq;?er modo, não temo,s aqui �abelas q,ue :ont!,olet;t díplou.a ticas e até a cessa- país; II - Indenizar os 80M
o preço dos géneros de 1.2'.> .necessidade e lasse. d�I:xa inteira 11-

ro d st 1 d
.

l'
'

d .' _ 'r_
berdade de ação aos exploradores, que procuram tirar o melhor vão O e, a. o e guer d

I CIO� e (>utl.as nac.�na_l
proveito da situação. entre o BrasIl e a Alema-

I
dacles 011 ItalIanos reslden-

E o peol' é que �la tolerancia com o "mercado �.egro" p�r nha, !talia e Japã.o. I t�s DO pais pela furma pre-
pê'rte de quem competIa d.,r·lhe combate. Um comer\,;lante quel- Art. 2' - Os b9U9 das; Vista nos estatut'18 das 80-

e xou s,e que adqu�ri,·a trigo ao "c�mbio l1E'g,ro" em preseri9a, da sceiedades aSHim �lomo das Ii ciedades dissolvidas e no

J,.. autondade, que nao deu a meoor nnportancla ao fato, grvlsslmo I . .

'd' d d' 't d' tI' 77�h d O.:J
�. aliás. '".

-

p.8ssúas JUI'l lqas e IreI o dcre o 61 _D e 1 lte Nn interior de Goiás um
.._ .. <

Estatá certo isso? Até qu:mdo ser�o tolerados abusos dessa publico, referidos no artigo g'Himpeiro ,oh u um d amllD-

ordem?· .. anterior, consideram�Ee in- _ • 4 te do tam.aoho de. uma. �I)ra-
Tudo acontece justamente agora, l1esta emergeucia real- corporados ao pat.rimonio SeriaO elluuos OS ler .. ',çãlJ da b)f, Assim. o feliZ6r-

mente du��.' em que as autoridades deveriam. formar ao lado dO! nacional. . ritns;ins �o Inlll'lçú í& do dl> pubre que era, tornou-

povo sacrJIlcado, procurando melhorar sua sorte.
t 3 A A 'E

I UIIH.8 u� ::Iuo u � se' um dos hOffi8ilcl mais ri-
. Ar. .

- gencla' s- a o p
-

.

>

á elo

CRU' .ZF I R·. O· Prefiram a farinha I
.00ha ora ��Sg�����1�' J�l�mp��i�,

•

-- I Telegramas do Rio· i!!for-

fabricaua nelo Jornalista Batisla PC-I m m que a Comissão CODSti-
P re-Ira I tucioulil resol \Teu suptim!r 08

J O I N 'ii I L L E I territorios de fguaçú e Ponta
Comemf)fOU a 3 do fluente Porã,

PrPI'to de g
Faça seu a.nuncio

a passagem do seu natalício Recorda B�, ti. propó3ito, �a
\... ra - neste Jornal

o jornalista João Batista P€- fxposlÇão de md vos felta

feira, DiretQf tia Imprensa no CO!igresso pelo Deputado

tIf.,d.a-·ol
�, Inslalat;óes OI!ojaI do Est'ido e Presiàen-

'l
JI-"fax Tavares do Amaral, que

�

t::1é6
• te da Asaociaçêo de Imprense. entre Ollt_!'BS ,

(lousas sll�eriuilrU[ios L! �flCOS CongratHlandc-nos com li h conVrm8nCl!l dd f'xtlDção
hlstahl�3ra de dJsliuto oolega pel, grato 1 dos referidos !errH!Jtios, fra-

I Btumenau motivo, apresentamos-Ibeefu-Ita-s(>, sem dUVld�I, üe e'Kpres- L drilhosACüba de ser do.do o n,"me i I
sivos votos de contínuas fe-I sivn friUD�{) lia ilustre àf'.12.U- . a II

.

ít, do Desembargador Pedro Si! •
__�..:::�e�.�!.__��._

licidader. I tado udemstH pur esta reg ao
I
,.' -t Cou"'tru"rc ...

va à uma AVADidB de Florlu- �;;;;���1����••������9������+�*ª�����'�����.�����•.������.�.�M
e �j.er1813 ue � y�V

IlópoIls. Presta, sS:iim, o 00-

j!J(D'��'jJª,,!!Wj',jJ?%\I'!i::;gg
*!:tW,", F

G
Wer ner Garni

vemo, Justa e merecida ho

�-
I

menagem fi um dos mds lí- Li _??
J

l RuaPiaui, ti tl. 15 -fooe,lt23
dim{1õ representantes dn ma- \) ,'hé2i?h / B L U M E NAU
gistrsdura cBtarinensc .

Oumo representante da Jus
tiça;' o Desewbarg .dor Pedro
Silva .. desfrutava de todo o

restieito.dos seus coestadufl
nns, que lhe admiravam, ain
da, o oaraler bondoso e afa
vd � sua extrema dedic. çãü
ao limar do pIÓX\UlG.
Em nossa Comarca. onde

serviu .c{.·mo Juiz de Di; eitó,
G hOme[lBgeadq desfrutava
de grande estima e: upreç",
razão pela guai, assim o ai)re�
ditamos, a noticia do nreHo
que lhe roi dedicado provo
cará grande eontenÍ!imedo
neste meio.
Desla comurcu, o culto fia

gi8trado foi IHfil o Triblln�l}
de Apelação do Edtll_h}, onde
prebtou assii:Ja!!\âoc1 serviços \
à nubre caUSa da Justiça e
tio Direito,
Dus mUi I justas, pL.j�, é a �§f'i!f��Jl!f1i!IIm;g��eg ti '$MfMl!?l�·Me$§�@:�;)

ho!.uen8gem que agora vem I Rua 15 da Novemb.·o (Edíficio da �1úiua) I'de lhe ser 'pfí..slada. �:::m;::qern ��
,

�TLiX] ------m�

HOiNHO

��...
'
..

�

------------,--.---_._-----_._�- - ------------

o anual
!!81118stral
avnleo

Orl 60,00
Or' 8ó,oo
Crt 0,40

A vlrtmla 9 a leaMn
da 86 retiram 1l11C!nrt{]
1) crime II a traiçfio

do aramíadus.

Dlerla Matutino

---",.,.._----__,;;

�Ôg�7?ec��-------�------
Enx9vai� para todos caprichosB

!lrUgos de apreseniação para DilI doce !ar.

(segUia de tnna vez na COSI OUdfli �a de tudo!

1413 ba'a t ntI 18 �l J �
�:::l. � 1:'&011 [J T�';
k.. nP d�ft f3.1tal g lv..,;,

Que felizardo!

Deficit élstrnnomico .

Dados Iorne.cldo8 pelo M)·
nistro da Fazenda, acusam

até 6gofll um deficit no orça
mento da República de, , ,.

I 53l 820.000 000,00, todo co

berto cam adiantamentos do

Bauco do Bra8iL

: Enl projeto u::�iaá
I 'ua dentro de 18 mêses
( NOV .:\HORQNE,(CB) - Oes�

I c.dtor
Edward Pludray lem-

brou e'm artigo pllfll fi revis'
.

ta «Gú III L'rp que graudes
qU<illtldades de uranio poda.

,

1 ü:m ser obtidos:se o homem
.

1 grasse atingir fi Lua e re8�

zaf súndsgens em seu sub

solo. Edward Pendr8y pre

disse que as IF9rças Aére8�
tenciona lançar um foguete a

Lu;}, dontro de 18 mêses, ti

prevIu o disparo �d fogudes
conDuzindO seres hum,anos,
que evo:ntualment8 se )flst.a

lariBm no sAtélite da terrD.

Que possivelmente se torna

ria uma t'ste.ção de fog�etep,
na rJta pnra Marte e \i enus-

i ela com ateução os
•

� nossos BRODelOS

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Tratado de comercio ;....
•

enlreafrançaeo Itlnl : VISO a
PARIS-(SFI) __ Anunciá-se. -

.

.

nos.me.ios
.. iran.·íanQ... �,a. prgxim.a. ··em·.prega...d.�.·resabertura de negoclações para a

..

. . U
conclusão fIe um !�àtado de CO�

...

O Comandante do 32' B. C.
inercio entre a França e o Iran, avtss. aos empregadores, que,
O Dr. Sadjadíj..Diretor da Diví- conforme comuuícação recs
são de Comercio. Exterior do btda do estabete ctmento de
Irao, devtrá.chegar em breve fundos da 5a: Região Militar,
a Paris para dirigir as negocia- -CnriHba-o assunto relatí
ções por-parte de seu país. Os vo ao pagamento de 50 Ola
termos desse tratado serão pro- de. ordenado ou salarío aos
vavelmerire identicos ao do a. empregados convocados pa
cordofranco-grego, recentemen- ra o serviço militar, foi 81.;':>
te assinado; QIrab fornecerá á metido á decisão da ínstan
França cereais, especialmente ela superior, não tendo, por
trigo, frutas secas, tapetes, etc. I tanto, cessado, 8 obligatorle·
I?e seu lado, a.. França exporta- dado do reterído pagamento,
ra para o Iran produtos manu- mesmo em face do art. 147
faturados e de luxo e, eventu- do decreto-lei n' 9,500, de
alrnente, maquinas,

.

• 25-Vn�46.
1IIc �"'" .... ;' II l!I�iI!'_. Tao logo seja recebida

,
-

.

qualquer outra comunicação
a respeito, será dada a co

nhecimento público,
Quartel em Blumenau- Sta

fg31g.:.'ina-em 29 de agosto de

I
f:-:-�-':f��-.1i'-1JI!��-"''''''5!:-� I

I �

I

12 ..9-1946

,Comércio e hJdúslria CtUIBlunalaia Pald� em 1
-

� • s

nl!uid�çã9 �C�SUm!aar
ftss�mMêi� Gerai Exija Manteiga fRIGOR

São convidados os senhores acir.nisias para una assee

II i\\.' '1;0 tlu ,";J d f
A

,

bléia geral, a real sar-s e na se da da sociedade ii rua Sã'J Pau'
I
tfJSti! �Ua iu3 e q.U8 or

lo n: 300, desta cidade de Blumenau, ás ['hiVe (0) heras do dia 'li -

"'. cnl�fi)j23 de Setembro do r orrente <:110, brim de deliberarem sobre a I �fWS nan e í U (HH!
seguinte ordem do dia: L,.,,,,..,,,==m.o�-===,�=_� _

l')-Apre�entação e aprovação do relatório do SE'�!111dú
balanço de liquidação, do parecer do conselho fisca', e presta- Anunciom neste DtARln
ção de conta!'; =.=,��-,.,..._ --

2')-Assuntos. gerais do iuter, 5S!: dd sociedade. ln <, "[í'

H I
I J

Outrosim. ficam os senhores acio nis tu s avisados de que, �- ... t!r'lf�Si!'ilfhO � Il'II&'itno local acima re!er:do, encontram-se ii disposição drs mt',_I�J;,. g��hln?: �aIS'!dd
mos os documentos R que se relere o artigu !l9, do decreto-lei • a '"' -. 'o �!I�'

n- 2627, de 26 de Setembro de í�HO. Cíh�ica Es�eeianzad�
e

Blumenau, 26 de agosto de 19-16 !si!

O liquidante: Ar!ur Fouquet 3vl Ci'hmC íllS
'. .

da Psi!} - Mülarla

�AMW4;�Y��E�t,:�1if:;;r;t'(6;W.B"��;'g;�m� .

Cursos e7pecia!i�ados da !\offJ?i.
.

.. ....

I'
ema Infantil e alimentação cas

Antes prevenIr que remediar ! �Icriancinhas. -- Medico-Chefe das
0' seções de Hiróene Infantil e Co-

a ilustre professor Milian, afirma: ar:' neces- ,J; Linha Dietéttca do Centro de
sario que o medico

.1:'.
steia á espreita d:, SiU;:; em �.:."�.;.'. Sande. -

Es.tagio de :2 auos no

todas as ckcunstancbs da vida patolcgica dos �eU5 � I serviço de Pél'; e Sífilis da San-
clientes. e. em particular, no momento da::; f�esíações. l;l ta Caz a de Miserícordia do Rio
afim de, assegurar �.�,s. casais uma prole sadia, e dia t:( I J3[:"·'O. - Especializado em Ma-

ccntaminada peI
r
;� �!I!!IS»)·c' _ til Lnu pcl;, Departan�ento NaL..:o-Por ISSO I" rncipie h. je mesmo a tomar H:, i nal de S:lude Publica, - Ex

pj I Chefe, durante 2 anos, do Servi
��! ço de Malaria de Blurnenau.
fil j

f
. ,

S L Lti I ri!orliémissimo iliJilfSHw de Luz

UgOf .8 auor f� I 011,'(1 Violeíti

�q 1 Vacínação preventiva das cri-

I Das Manteígas 8 Finaftõr '"-. ��. ��;:siJ���)a � c;tl��:li�(�: ����i;
"Medicaçt'1o auxiliar ?J de 10 mêses) sem .reação algt;ma
no f.rata ....·!B"'to dn v:1iioso auxiliar" lia iudamento da SiHlis (porque Iv Ici ---

... . � ",. '"

I
m............... ........,._....,

sifiUs" di) �,iWítico eslá moraimente prdbhb de Cil'Jar) e �rl Dd C01/..mlltas, todos 08 dias,
�.-.-�-""'gt-� xJ:..,.,.._Ji-�-�_.......

§-�-:t!-A)i..
dep0Ís podeJá cumprir o n1r.is sagrado dos deve'c::; �;! no Edi{icio Peite)' (tc:11l fr,-;nte

M It C d S
sociais, o c::Isalllenlo .'

17 )a ema omércio In itstria " E em VtZ de filhos raquilicos. dlsformts, C[lfl til I ao uotel VitO'1'ia, das 1O,3U

I
dl'dato, s ao hO�_l);,tal '" ',lU f..·.il' fi", 12 e das 14,30 ás 17 hO't'Qi1,

S
-

P I �. " maniccmio, terá criar;ç:;s .
u

a {) a U o
forles, sãs e robustas. �.;.'l.', El'lnÉlq' i 43� (COnsultóf. io)Distribuidora para túdo ° Brasil dos afamados Produtos Concentrltdo8 Ve· (N 50-EC) \"l, 8 tll!YIf, "

i \iii .

getal �osicle.. :ijel��rà�Il��bt:aBc:.C����::s�. ���1��3-1 .lndustria Bra· ��hltEi};1d"�2�fá"-"S�&i?�"'tc���,";ii;1ª*:ii.'14�[�i'�� I' 1.101 (Re:'lidoll e1 H)
R Concentrado Vegetal "Rosicler" á base de Tomate-Salaão-Espinafre.. '

O Misturas para sopas "NosicIer" á base de Aveia.Lentilha-Ervilha so.]u
FeijãoEral1co 8 FeijãO Mulatinho.

Ketchup "Rosicler" ein dois typos: Picante é 1)oce,
S Extratode l\Ialte "Malteilla" puro e Extrato de Malte "Malt6ma" com

I Espinãi're e T.oinate.
C Fa:riilhá de Trigo }faltado "�\1:aU€ma". :,
L Vic "Mnltema":-Nutritivo e delicioso con1'leite quente ou geh.do.
E Ghomult Maltema:-póde ser usado como sobremesa -llO preparo de do·

,
ces e .sorvetes, dissolvido no ,leite quente frio ou gelado. : IR Fosfo l\ialtema: . Esta'farinha é um alimento Perfeito e completo para

laetent.es. babi!.S, crianças.,.. pess..
oas débies.e convalecentes,. Rica. €.

m

f.'os·l'fato e sa.,is, caleio, esta fariuha é um poderoso auxiliar da nutrição.
F· G. BUSCH JNR, Alameda Rio Bronc0 1 - Endereço Telegrof,co
BUS C H '-' Telefone - 1388 - Caixa postal 33 •

..c: BLUMENAU
.

..' EST. SANTA CATABINA.
.

DISTRIBUIDOR- AUTOBISADO PARA TODO VALE DO
!TAlAI E ZONA DE LAJES

CIDADE ESPORTIVII, En-
contra-se á lenda na En.
graxalarla MIRO
Jt�.J.:+:.�a:...::.:f:'�"§.9.-Ue.

Anunciem neste DlIRIO

:t) I)
Empregado core real stlccesso nas
TRAQUEOBROtWUlTE5 El"1 TODOS _0S
SEUS GRAUS E SUAS M!\ll!fESTAÇOE5
C0l40 SEJAM: TOSSES,CATARROS,

. B�OI'iOUITES E COQUELUCHE.
.

� ','
., � _- p._",_.4 �,.,� ..... ��-.� '4 "'

;./

. ';1

\.

..�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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V'2oJt'; se um terre.io. 12 x
nu 12 x 81, com cas», ..... '

'flst}lida de :TIIH!"irp., sita
��J'iM!Mlit��.mm-Illl!mEiIi�!§1i\!!l'l!!l'l$illllml,iII'M!I!_!liiJl;alll'lliim,m��

i �ço TijuCBS (Ve'hr:). ln.1
rínlt'çõcs r om ,I. Olín(f, r,'
Dili" Hio B 11f1('O, 25, "'Bvl!

'_ I
-�-�ii -!4!--'I>- '"",,�--if-. i '

::tECI'bA-SE alllgar um q'Jar-'
:

para casal. no perímetro ur

no. Tratar n/jorna1.
�'H+,.���:1ff".:ÍÍ'i}�vJtH'it tUf

'�"""-"r'íi<",,,,".i§'�fj;�1!it;W�;o;."'�i!lIO�".�81�_.\iI1���

1 Expurtadora- de Madairas S. Â.
I Stock permanente de:
, Madeiras de construção em ge-

'" i I F C:!� M Id I Venda avulsa -Dias uteís, Cr. $ 0,10
tA

....
O·'VfJ5 D.�

A(;L)

.. \ �"'..
rar, -orros, ...JiOa OOS, ,O ur as i Alraz,dos, Cr. $ 0,50. Ediç:l0 Espor,

.i....' ..D. istribuidores- _,�.�
..

' ·etc. ,ti,a, Cr. s (l,GO. At razn-Ia, Ur, $ l,IJO

__,.-.....!
_

�
, Assinnturas: Ano, o-, s (j1),OO Sarnes

• * ra" lt.J IS tl'P: Cr$ 3D.UO.
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Madeiras Lfda.
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fornecedores de Madeiras em Geral
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Rua 15 ê,Q Neve: nb .. 588
EXAMES DE URINA: simpl. f (assucal' e albumina) de cedimcllto, qunlitati,o completo com dOSllgGI11,

3hloretos, iosfato,�. acido uricc', uréa etc._) EXA ivlES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flnge1ados

IVOR de vermos (M

..
et.O

.. d.O.B ('.I.e elll.ifJ. ueC.iU.'JeU.k) digeEt.ãO: car.llp, .v.,.,gétaiS; �,csq.uizas .d.e .PUZ'
sangue

.ocu
..

lto

ct.e.
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Dria C A M A R A
EXi\ME DE SANGUE: MALARIA- P<,sJujza de flümatozoal'io de Lllvel'l!l], formas agudas e croui·, E S P E C I A li S TA

as. L1J ES (sirilis)? re:o>ção de Kahn, Ãline, l\Ieinecke etc. TIFO: reação de Vid:"L _Dosagem De: glicose, .l1:cido uri-: rK.� TAM I�NTO E Ol'E BAÇU ES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

o hemuglobina. Contagem de globu1oB vermelhos e brancos, Formula LeUco_!'ltana, Hemograma de Shllmg. Tem-I MolBslias das meninas' e moças. Dislnrbil1s da ldada crlt\clI. p&r ..

; de coagula\'âo e de sungria. Cnn'u ghcemica. EXAME DE SECREÇAO: Pesfluiza de germcns \Gono,) lurlmcôss tlf''arD-gliinllulilres, OPE RAÇOES do ulorl1. Ilvllrloa.

spél'matozoides, etc., tridlononas vnginais. etc. EXAME DE ESCARRO: PeEquiza de bacilo de Koch e trompas. tumOres. dPflndice. hernias. ale.

11tl'OS gennens, pneumococos Gtc. EXAME DO LIOUIDO. CEREBRO:--ESPINHAL: Exame eitobae· OIa!armocoagulação • Ondas Cilrlas.
_ CLINlCA KM GERAL

erioGcopico, reação de lialm, l'anrly, Nonne Aprr�Jt, etc. EXAME DO :MUCO NASAL: pesquiza de bacio Coração. pulmõos. rms. ap. diilBsUva.
09 Ideo01 e acido reei"t;:l1tcB (IIanseD) ele. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cC'mpleto, doslJgem Varices • Ulceras - Doencas TrOilicaes.

e 8G.ii� latko, addez livra e combinada elI) UeI PesIJ.uiZHS de sangue oculto, piúcitosJ hemãeeas. EXAME (;UNS.: Triiv. lJ de Fevereiro H.3 (am frente do Holel Vlturlal

)�!fC.ERA: U.ltralul.'Cl'.Os..

',�JP
..
í!L �ln

...
campo.c6curo: l'eSí1Ui.za

de espirochetus Treponema p.aUda (sifiha).
.

fiESllJ.: Hua São Paulô.30 • Fona: 1226. - B LU Mil NAU
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A' pedido 005 srs. Médicos fazemos colheta, de material á domicilio A f1 une iem neste D! á t i o
'. Pornecemos laminas e recipientes grutuitamente

.. Fone, 1? '-)1 Blumenau•

12-9-1946

EDITAL

32... Batalhão de Caçadores
VENDA Df IUUMI'S EM HBSTA PÚBUCA
Pelo presente edital Lp público para o conhecimento

dos interessados que, nos têrrnus do RG.C.P. e de ordem
do S1r, Tea, Cél IHAPUAN ELVSEU XA VIER LEAL. Comau
<isole e Ag

ê

o te Diretor do 32. Batalhão de Caçadores, 8E'�

rá realízada neste Quartél, às 9.un horas- do dia 20 do cor
rente. a venda em h asta pública. de um {I) cavalo � sete
(7) muares, julgados tmpreetavets para o serviço. do Exér
cito.

-. Ou- Iquer esclare cimento 8 respeito poderá. ser pres
lado, dls rtarna n te, das 14.00 às t7 ,00 horas e aos Sabados
das lü.uo às 12,00 horas. no Altnoxerlts do désta Unidade.

MOACIR CORREA
2' Ten, 1. Ex. Almoxarlle

e=-B-·�--..m.�-"""ai-""'�......� o�-I!�g; .. -®e.. .. ..... lIt II II'

Pneus e Camaras de Ar
para Motocicletas e Bicicletas

•

Correntes para Bicicletas

"Diamond' IF. Domning. caixa postal, 10 TimL6
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II
Redução e Admirrísrração

RUA oi DE FEVER[�mO. 7

A trat . com

A. lubo.

EXPEDIENTE
Direcao, Tal. 14.30. tO,U!) - Gerencia,

1O.!J9. - Assinaturas, 1 IJ.99
Publicidade, IO.D!}

,RACOS. ",.

ANiMICOS'
TOMEM

Ufft�D freosola(1
·'SILVEIRA"

J ------ �
Graltd. T6nleo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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HOJE às 8,15 horas
Robert Taylor-Norma Sheerer=George Sauder'S
McHugh na hilariante e lnclvldavel cemedía

Idilio a Muque
Um empolgante filme, dedicado nos que gostam de se di

vertir... admirando um belo romance!
Aeomp. Comp, Nae. e Parsmount Jornal, alem de UICa mi
niatura da Metro «Manchas que se desmanhsm».

"� �...

Entradas do costume
�.!-$-:"..� I",<".'i _�� -.

Aguardem::" Louco por Sai!lJS:im é a Gloria

o fucerr mento
fluencia de outras forças cuja ostensiva manifestação
seria de todo descabida pelo menos no momento.

A hipótese deve ser, porém, repelida, por ser

incompreensível que numa hora de compreensão, en

tendimentos e boa vontade, tenhamos de defrontar
processos escusos de ação pclitica e metodos provo
cativos contra os qua.s correu o g"ueroso sangue dos
soldados aliados dura nto cinco anos de cruel bata
lha. O mais provável é que a Iugoslavia se tenha
molestado sem maiores motives, e a prova disso é
que o proprio Tito se dispõe a retificar sua atitude

primitiva, depois dos primeiros iustantes de reflexão.
E seria rearmante deploravel qu= em plena Confe
rencia da Paz, o Conselho de ::),.,g-uraIl<;a da ONU ti
vesse de reunir-se ás pressas, e ternporaneamente
ccnvocada, para discutir o incidente, AgoI'a já se pó
de prever o eucerramento do assunto s e rn rna icrcs

complicações, e sómeute isso constitui um motivo de
otimismo para quantos vem acompanhando de perto

A bõa infor
'Inação faz a

boa opinião:
A boa infor
mação é dada

pela
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a marcha do mundo para a normalidade e a paz.
Está clero que a Iugoslavia, melhor dito. o go�

verno da Iugoslavia julgou de melhor alvitre atender
aquilo que a boa ética estava a recomendar. De I:.fs�
to, sua soberania não fôra síquer arranhada com"7!!".
presença do aparelho abat:r10 sol.ra o SI'U territórlo,

E é bem possível qli2 o ru, tral'varnento tenha
ocorr ido em cousequenci.. do exCESSO de zelo por
parte daqueles a quem cuu.r.ri« exercer a vigilanc.:i�aérea. Naturalmente, o que fzeram haverá de ter de.
corr ido de ordens recebidas, mas, muitas vezes, en

tre o que se acha irnplicito nurna ordem e a sua exe

c��ão de mat:cira ,céga e rl('sc(;nsidera�J vai um

a orsmo, Ora, ISSO c () que �'arece acontecido, E, cou
sumado o fato, o primeiro implllsJ dos dirigentes iu
gos}avo3 terá sido o de c 0·0 ''''lpJ.l' todas as respon
sabilidades, 113.fL: querendo ceder ;1S. injunçõ ea inter
nacionais e o juizo desa] ;'�'íl'a.do dos que se dispu
serem a apreciar o caso �t.).__;_.i 1::.0:Jç21-1.

MAJOR W. S. \VEBB
. Londres (B.N.S.) - Ao que tudo indica, desa

;nuviou·se o ambiente internacional com o desfecho

que vai tendo o caso da Iugoslavia, no incidente pro
vocado pela queda. de um avião norte-americano na

queIepaís. Oí.marechal Tito fez promessas formais

que se espera sejam confirmadas e devidamente re

tlfícadas;' no -sent!do de que o fato não teria repeti
ção,. enqtj:aQfo' libertou os tripulantes sobreviventes,
que se .achavam detidos. tudo numa resposta ainda

queinditeta a energica nota
.

do Departamento d.e
. Estado. <ianque s , Ao mesmo tempo, o to:n das pn
meíras...declarações atribuídas a Tito cede lugar a

uma dialética mais branda, levando isso a crer que
o' bom senso volta a presidir aos gestos e iniciativas
do dirigente iugoslavo. No fundo, já se ve que tudo

não foi alem de uma mornentanea, ainda que impru
dente, exacerbação. Muitos observadores, no entanto,
desejam l�entificar em mourís gestos e iniciativas a in-
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