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Não' faz muito temfio. afirma-, centes, conforme sugestão feita.

mós. em
.

município comentario.] Sobre a vultosa importancia que
que a Legião Brasileira de 'As- d. Darcy Vargas teria envia

sierencia, depois de restringir do para o Hospital Municipal,
pouco a pouco a natureza de da qual publicamos um lembre
seus benefícios decidira suspen- te. foi feito o mais ço-roíeto si
de-los' completamente de modo lendo, Onde teria ido parar es

intenpescivo e francamente estra- se dinheiro?
nhavel, sem dar satisfação do que E o pior, conforme rlvernos

iría'Jaier com o dinheiro que oportunidade de frlzar, é que tão
continuava arreeadando Nào ha- estranhas óeorréncias sempre se

veria'mais .auxillo de especie alo v.rificam durante r-ampanbas elei
guma e estava acabado, Mesmo torais. Entretanto, apenas aguar
depois do cornentario quetecemoa damos nova excursão do sr, Il
Dão

.

forám publicados os balan- mar Correia, ou "quem suas ve-

.... ,.:;�i:.::'\
a I a n :ij\:::,";o 5,

:,.' '�� .....
:

oi,

zes fizer", pelo h\ú:iior, com as

costumeiras distribuições, para
voltarmos a abordar o assunto,
pondo á mostra a calva de mui
ta gente, se preciso for.
Entrementes, seria interessante

saber o que acontece com a Ler
gião em outras partes. Em Fto
rianopolis, informa um jornal, na
L. B. A .. 'que funciona nos al
tos do Albergue Notnr n o, estão

encostados, para efeito de rece

ber ern vencimentos, varirrs joga
dores de futebol, dois' capangas
vindos do oeste catarineuse e

umas senhoras. ,. E5óe3 fa voo i tecionisrno estrábico e deshuma
recidos nenhum serviço prestam (no, levam 11 melhor das vidas
áquela instituição, são, apenas. I com os fundos destiuados :l ate

comedo.res d_o!l dí;n�eir� destina-I nuar a �iser!a da c?!etívidade,dos a fms tão crisraos . HoconCDUO vmvas, ortãos e pes ..

Esta é a dura reall Jade, En- SOClS sem recursos.

quanto os mentores da L. R.!l. Não conhecemos pior destino
evitam a todo o -tr.inse publica- que este dado ao dinheiro do
c ão de balancetes ou exames da po voo

excrita de suas admin'atrações;
enquanto 08 beneficios da L.B.t\.

��4><�"=",�=�o:>=�.n=

são cortados sem uma razão jus
t I e plansivel; enquanto sorna

vultosa, destinada a uma obra
de caridade, como o caso do

Hospital Municipal, até agora por
ser concluído, toma rumo ígno- Llma > Mtlhares de peseoss
rado, desaparecendo' encuanto tu- deram as boas vindes aó na

do acontece, o pov�, desiludido, dador peruano Daniel Carpto,
t.oma conhecimento de qne joga-I pl'ômii:led,o· dessa ícrma s.ua
dores de futebol, capangas e ";:.)e-I f, çanha ue atr lV8€iSiU', 11& días
nhor, s", distinguidas por um pro- o canal da Mancha.
--------,---------------,----�--------�---------------
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Of�.áe calor que se registou -Bom Retiro, Alameda Duque
3a; feira piognostícav:. temporal. de Caxias e Praça fronteíriça
li este se abateu na madruga- a Prefeitura Municipal.
da de ôntem �obr:e a cidade, Até o In'omento em que rcdi
com 'ru'tla invulga.r, arràncandc giamos esta nota, pão havia
arvores destelhando casas, .der. notícia de v.tirnas do .ernporal.'
ruban46

..

postes e ocasiónando
'i'(luIDerós Outros prejuizos, Da
rou cerca de uma hora a tor ,

menta. Nesse' interírn, todavia,
tnitlxe a população em sobres:
salto, em consequeúcia do pe
Zadq aguaceiros com precipita
çã;O de grallizos, das fortissi
m.as rajadas de vento e do es

traleiar sinistro das faiscas ele-· O general Gois. Monteiro 1 torla nos uItimog 25 iH10S, do';
ítiças. A queda de arvores r.o� folouVido por um vesperti- pro�pssüs de decompos;çãc
bte os. fios condutores de ele- no que pediu a 8. exs. eBala- nacional e de muita cni!>8
tricidade deixou a cidade ás es" recesse apartes que dera no msis sobre os oossr,s nOllit'o"
curils,

.

contribuindo pará maior Senado. quando falava um e as caracteristícas q:Js lH'f'

Bustó de inúmeras Íamilias· que dos senadores I'ão famiJiaret<. enfio::. «o co-
.

tiúhâ.m :ascasas invadidas pelos Perguntado sobre o que ra�ão tem razões que a fll
. ag\laceiró. em consequencia de quIsera dizer 80 rsferir-se ao zão desconhe ce li O certo é
deste14alilen!:os ou de janelas �coro dEul rataz8D8f1lo, respon- que eftá se forrnan:io um cU-
deixád��'l a,bertas. .. _'. deu O general Oois Monl-airo: m.a. l'eélcionario e anti-demc-

.'. OEl· da,n�:1S ócasionacos .pelo «E' uma imagem poetica. Usei- cratico.l> -I
��__�� �_�__���_��=����=.-::.-;.:S

_.,

ternp6ía' se fizeram sentir,' es
.
li porque me lembrei do coro Foi em seguida indagado;

Pecialmente, no bairro do Gar- dos peregrinos da opera«Tann- «0 reCAlque de que fala v � uenas notas do exterior
éia; zona residencid dos opera- haeuser»), de Wagner, do ras- 8l a. cou!r� 1.6 L r (�{:s arma

rlps. Pela Ill,mbã, P.ID. diversos lro de Macbeth, 80 ouvIr o das, que sigu:tc ,çãe tem n HAVAi-lA. - Numerosos es'

P9ntos •• iioceriÚoda cidade,u,:")" ruido dos ratos quando pratl- vicfa pol!tieel o I'Hicirii on paiz? pecialisllls em cancero procedente
tavâm·se arvores

.'

arrancadas.e qou os seus crimf:>s politicos,. ReépoLde II o g,.;ner!lo! GoiL' de países lafino ameíicanos, dos
tombadas 1:.0 leito das ruas, pehi l\'mbrando-me tambE:m derÍlUi Monteiro: ti F\! (h rá ter muito ·E,U.A, e provavelmente da Eu
for�a:,dó vento,indusive na Rua tas passagens da nossa his- grande. Grande e Imprevist, rapa, assi�tilão ao terceiro con-

: ,/- vai. Níngu 'ID ignora, desde H grasso de ccmcer. que se reali-
...................•..... '. ". '.' .

008sa iudependenciJ. até �: zará nesta capital entre:l3 e

Noo hoUVe reg.res .. ��;I��ai:;Ç�8P:f��fj;:.0 J�r:: 28 de fevereiro do proximo ano.

sas c nquistfis demoeriiticas MONTEGO (Jamaica} - A INNSBRUCK Dois mi!

na'r'a os e
têm. t-ido lentas, ÍnciJerentes. Conferencia das Jndias Odiden- setecentas e cinllUEnta casos de

.� ..

'

..••....•.. '. ..... .

.

. P 5., incompletas, e ã,é ml,,-,rno des- lai'> Brit:micas para uma união paralisia infantil. dos quais i5l
feHa5. O que 8E: pretende,. a- mais estreifa �.n*re o Reino Uni- tatais foram .egistrados na Aus-

e···nd····o· s·
í"oru é uma especie de res· do e os três milhões de habi- Iri3, desde 22 de junho passado,.

'.'-'. .. re '. fal;r�cão do PHg,s/Hlo. Na apa- lantes de todas as raças da rea I A màioria dos doentes foi com-
renei!!. tinham;,!;; á vistu. ap.:- gião das Caraibas· aceitou por \ pletamente curada e poucos ii�

Itajdi a�l ........ S�xta-feiâdálquanto_ outros voltavam, a em- nas o perigo bolchEwistil, que unanimidade, o principio dai caram com seus m�mbros de"
sé�an� pa5�ada, con:o de CO!!;t�- !barcaçao c�m�andada pelo. sr, ê mais de natureza Interna- União Federativa, sob a

bandei-I' feituosos.m�. Saltam.para a luta cotldl-rJoào Zacana era considerada cional; IDRg DR 'IB�dhdade, ra britanica.

àllª� os pescadores JoãoZ�cari·air(1.e$aparecidà, éxistr-m ou rOR perig '8 inter- TOQUIO - A industria ja-
Liridplfo Gazalliga, M()l:I:dr P�ra ..

'

Deante de um fato já C(Jusu nos, de tendencias Hbertici- MENDOZA. - Foi compro� ponesa de exportnçã!J está tro-
e\,EQl'Úmato Couto, todo�; re�i� mado, providencias, entretanto (Continua na 4a. pagina) vada a exbtencia de mania no peçando com' grande dificulda..
d�#t�s no arrabalde de Nave� começaram a ser tomàdas _pelo� pet"oleo exhaido das jazidas des. devidas' em sua maior par�

ga�:t�s,. . '. .'.
.•. : parentes �. amigol$.das vitimas. de Tupunga!o. te, â falta de eqUipamento il1�

Os· irifelizes hbmena do ,'mal: tos surgidos de que os maruJ'os Acrescentaase quo essa
.

dr s�
. .', .

.

.... .', . ..
, .

b d dustrial e de mafedas nrimas.
não podiam imagmar.' que .. Pi r� 'l'udo porem, faTa inutil •. e a estariam numa ilha. coberta fOI. feita tam em Ufan� ..

gresso �os seus lares séria-"�es. 1i�ra qud escreve'mos est=. nota A dolOlOsil'sima ocorrenda te as invesHgacões sobre t ranio Nas fiações de seda, o eltuipa4
ta, vez �lUhargado pelo destlpo: return<i_va á sua base um aVJao consternou a todos que cela ti- em' "asfaIlUas", sendo a pri 1 éispCldvd semente ar
E','aue,iuma forte v::ntaoia� a" '.que sobrevoou todo o nosso li- verafi conhecimento, pois, que meira vez que se e:1�ontra uía�. mw.<o

coi:npi�liadade chuvas
•. torre!!;, i('lral em bus�a. de.q�alque[' ves- os desaparecidos pertencem ál!liU

em "asfaHitas'-, sendo a' ClIO(' a 80 T do uislente �ntí';�
ciiais �lc�nçaram os

.. malagrodps tigio e trazia tl 9 ti c. i â Cles- familias tradiciol1dia I;!ID Nave·
...pr. im�."üa '!.e2

..... qu.e. .

.•

56 encontra:
..

"

rem;adb��� em alto mal' e 'i!Q-
. favorav�h contr�iz.�Q;qo Q� boa- ª�n,�ç�! ..... 'ursnlQ em pelfoleg, ! dª �uerr(,l,

li Nestes dias, conversamos com um cidadão blume

íi I1RUenSe, destes que tem dupla responsabilidade de pro';
� ceder SOCIalmente em nosso meio, porque alem dos

cotnproruissos morais, comuns a todos, possuem, ainda,

F·
.....
"" -'b'

.

d' .'

b b' BI I o nome a zelar, aureolado. por inestimaveís serviços
.ort,sslma ". orrasca·.· esa OU SO· re umenau, anancanao ar .. de seus ancestrais á cama blumenauense, destes com os

. .

v.ores,' destelhando casas e causando prejuízos ,quais até bem pouco DOS acor.selhavamos, pois que as

nossas gerações ainda não atraveseavam um século .

. varios notadamente no interior do munidpio Pois bem. Hav iamos ouvido referencias a uma

possível adesão dele ás hostes de ocupação política,
Sabe-se, não

.. 0Dstante·.dque cuja sorte vai ser rifada nas proxímas ereicões munici,."este causou pr€:JülZ,}S conSl era-
. .' . .

dveis no interior do município IPa1S
de novembro. De fato não nos uaviam engana o,

notadamente á lavoura, atingida algo existia. Si ainda não era adesão, em falta de co ..

pela sajra�ada de granjzc� e ragem para er.lrentar 1� luta nas alturas em que as;
pela velOCIdade do vento. ! sumira o bastão de comando da família. Ouvimoi'l, tam

bem, qualquer referoncia a um movimento desenv 01·
"ido pelo clube da Alameda, que nos deixou alertas 8,

afinal, como nada havia de definitivo, despedimo-nos
com a lembrança destas palavras:

- Bem, (.;velho», achamos ':Jue voce andará erra;'

do. Tão arrado que si seu p'li �-stive8se vivo, estaria

conosco, lutando por Bbmenau. Não se el"queça dis�o,
jl1 qne não enxerga," que dà apena� o braço a um ad.

versaria que mal tem .alento depois de tantas deITO
tas SJ[ticlas. Largue ao menos a mão si não pode'
-fazer cóusa meH:.or!

Pesteriormente a esta conversa o quando jfi ti·
nhamos escrito estas linhas, fomos melhor informadQs
dos «interesses) que defende o tal cidadão deste co'

mentario. Mas, isto virá ao '-'seu tempo!

rug d Ito

tum.. o general Gois onteil�o
esclarece apat1le� que deu

-

Df) Senado

OSLO � Os esla!is1icos do goo
vemo ammcia:-n qúe Noruega
tem, atualmente o maior nUme

rO de pes"oaa empregadas de
de sua historia. Dizem. que reS

tam. vagas 18.900' posições,
14,000 para homens e 4·900
para mulheres.;"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faço saber que pretendem I, 1 i�i��@;,:tv..:��s !

casar-e.e; Alfred Gustav I-blz-' i ,

TeME \-i 1
warth e Isa Wachh-Iz. Ele, na- I U!Rll� Cmüs�tnj!� �
tural deste Esado, nascido aos . � t� "BH...'!tEIRA" �.
27 de outubro de 1919, comer- f· I', _. I

ciario, Si lteirc, dorniliado e resi- I t�;;. GHmi:Í'i. T�r;!�!l f
dente nésta ciídade, filho de A- ���-=,=""",,�,;;::,J

dolfo HolzVJa'Jth e de D, Else ,

�� = ��=.�=�

Holzwarth. Ela, natural deste I
.

�stado. n;:"sc!da aOt�tO 3 de
. J��ho Illm�aro as �íl ã e s

de 1928, domei>! ir.a, soneira;
do:niciliada e residente nesta cí- "I:i fi' .� r'� � 5'1

Onde concerta o seu dade, frlha de Augusto Wachholz S O 11. .. e m _
li! <»

Faço saberque pretende-u ca-
.

R Ao D 101!? e de D. J\oIarta vV3chholz, I. r***
sar-se; José André Severino, e Naturalmente �Ó na oficina l\.presentaram os documentos] RIO - Á vereadora Sa?
Izaura Cesaria Nunes. Ele, natu I f IJ N !{ E exigidos pelo artiqo 180 do co- p.;ramor Seu rern 8cab� de

ral -déste Estado, nascido aos 25' digo Cívíí, sob ns. 1, 2, 3 e 4'1 l<f;rpsen_ta.r á mesa ctn
. La�ll-

I Bem instalada com ínslru- ! h�· I • dt o

àe setembro de 1923,marcineiro, Si alquem tiver conhecimento de,rt'.'V!umclpiü uma 011 CI1ÇU�t
m� 1�OS de medícãc 1 I I c d � ía � 1'''1''' tsolteiro, domiciliado e residente I - existir algum impedimento ega, UJ'� fi 1t'811 J. 1'11. o '" men i-

na cidade de Itajai, filho de Vi. f!!!EHiernissimos. acuse-o para os fins de direito. da!1e do D. federal constma-

dente André Severino e de . D, Rua 'ii �c setembro n' 13 E, para constar e chegar 30 co- te
.. propondo que: a muulcí-

Adelica José Severino. Ela, nhecímcnto de todoe lavro o pats, uma 011 mers casas para
natural deste Estado, nascida presente para ser afixado no lu- H(». "mães �oltej.r�" e que se

lOS 7 de outubro de 1930, do- Edilal gm do costume e publicado pc- cn e no., �l(� n.�lcialme�te, es-

ne�tica. so�teira,. ?omiciliada e Faço saber que pretendem la imprensa.
_

�

�.8. !�8�]Il!lÇ�0 q,ue _tena. por
-esidente nesta cidade

filha. dei A 1 Cd.
Blumenau 30 dP. O de H)41 finalidade dar

»tmiMI€.
mera e

'. _

' aasar-se: nse mo or ::!fO e
_

,
_

� - '" '. ,·1 ." "'. n "I .'. .

[oaquirn Pedro Nunes e de D N ld � h El ai Vitorino Braga reeuucacau m. ra as moças
.

.

e a oc wantz. L!. e. natur J
Of 1 dR' C"1 pf bres lançadas na der.:O'rB�a:esaria da Oliveira Nunes, deste Estado nascido aos 4 de ICl2. o eglstro IVl. \ "O': "'d' .ct"' A "b'r1 .:.

1947 Apresentaram os documentos t b d
I

drei I
PfH�S rutau ti es \.Ia VIUQ

. . .
se em rc e 1925. pe. relro, 80 -

•

2xlgldos pelo artIgo 180 do Co� teiro domiciliado e residente em

�go Civil, �ob ns. 1, ,2. 3 e 4. Itou�ave Norte, fIIbo de José
SI aIguem tlver conhecImento de Cordeiro e de D. Marta Cordei-
existir algum impedimento legal, 1'0 Ela natural deste Estado

Faç.o !'laber que QJ'etendem acJise�o para os fins de direito. na'acida' aos 17 de setembro d�
casar-se: Gustavo Hasse e Maria E, p!ira constar e rh�ar ao co�

1924. domestica, soiteira, domi

KIstnei. Elê; natural desta Es- nheomento de tod�s, lavro o ciliada e residente em Itoupova
tads, nascid.::. aos 19 de maio de presente para ser aflXa�O! no iu� Norte, f!lha de Emilio Schwau-

.1 9 í 4, I11o'torista, solteiro. domici- gar do costume e publIcado pe� tz

liado e tesidente nêstai cidade, Ia imprensa.
. . 'Apresentaram os docúmcl1tos

filho legltImo de Cristiano Hasse Blumenau! 2� de setembro de 947 exigidos pelo artigo 180 do Co�
"

.e·de D. Maria Hasse. Ela, natu- ..

Vltonnc .Braga. . digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.

ral .deste; Estado, nasc1da aos 26 OflClal do Regrstro CIVIl Si aIguem tiver conhecimento de

de dezEliUlpró de 1920, domestica,
f existir algum impedimento legal

S'olteir.l, ..qomiciliadá e 'residel1te acuse�o para os fins de direito. acusCro para os fins de direito

nésfa cidade, filha legitima •..le Ê, para constar e chegar ao co� E, para constar e chegar ao co�

Max Kistmir e de D, Anna rnhecimento de todos, lavro o nhecimento de todos, lavro o
..• KJstn-eÍ,;' .....

'

,

'.' I,presente para ser afixa�o no iu� present·e para ser afixado no fll�

· ApreseiJ.tar�rll. os d{Jcumentos 'gar do costume e publlcado pe� gar do costume e publicado pc�

,exigidos' pelo artigo 180 do Co..; �â imprensa.
.

Ia imprensa.
tligo Ov'iÍ, so. o m 1, 2 e 4.: Blumenau, 29 de 9 :Ie 1947. Blumenau. 30 de setembro de 47

Si algÚ� üver conheCimento de,
.'

VitDrino Braga Vitorino Braga
.existir algum impadimento legal" Oficial do Registro Civil OficIaI do Registro Civil.

- •• Façõ 'saber que perante o H. Consumidor
Ofichd do .Registro Civil dol

···['XI·J'.3 M!)o,to,'na
....

fRIO'DRDistrito de Benedito Novo, Co- Q I,j li
marca de Indaial, habilitam-se.

n
· para se' casar: João José Boni- Exista ,ualidado ,qu fôr

.

fado Grosch e Emma Schwarz, "

. Ele, natural deste Estado,· nasci. Ma não.é FRISOR
da aos 4 de abril de '1926; co'

mercíario, solteiro, . domiciliado e

residente nésta cidade. filho de

João Paulo Grooch e de D. A
manda Groch Ela. natural des
te Estado, nascida aos 16 ie JUN
ho de 1926, domestica, solteira,
domiciliada e residente em Bene
dito Novo, filha de

.

Karl Sch
warz e de d. Crescencia Schwarz
i Apresentaram ,

..üs documentos

l:-x1gidos pelo artíqo 180' do Co

illgo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.
!Si alguem' tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-c .

para os Ins' de direito.

lE, para constar e dreqar ao CO�'
.

nhromento' de todos; lavro o

presente para ser afixado no íu

gar do eostume e publicadu pe
la imprensa.
Blumenau, 29 de sete-nbro

.

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil

Edital
Anunciem nesta fOlna
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��,t: 8e�mbro da 1947 .' f QU�.�TO . . . . . 03003 '::1
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Ór .. Paulo Mayerle

(I Arauto das a.spirações do Vale
do Hajaf

- FUNDADO EM 192� -

Di reioor-Resppnsavpl:
Dr. AehiUes BalsBni

Diretor,Proprietari0:
Dr. Àfonso Balsini

Reclaçtio e Admistração
RU..14 DE FEVEREIRO 17

� JigG!:cÍa para os Estados do Paraná e Santa Catarina

a Rua 15 de Nov,mbro n, 622 - CURInGA fl"1
�\� Cornspondentes em

..
, BIumen;iiU . :>1

I� '.
,'. Cia�' Có:ne�-da) Láczynsld ,tida .. ,';.�.�n� �;�1

�����]i���!i���ii�J::li�"CIDADE DE BLUMEHAU"

.��-
-

t;tf,,�;)t' �" ��!Y.tt1��1p
�a!H�!� ���:���� e L��1r�� ."k�ri'irt;;.�?_ �

. ff'"�b !��1':�1;�liwe &:)tr� ��}�;�"'�1!:�.1f;;�� �lm
_"

'��}�TIn V9l�{tut·g ti� sc6rua, ií:�tt;iti�", Gli�
��'1."olCGf&t.\)�� pettatna; !'lO.? i1.,� 'u�l;:;� !.tttc .. �

{;.� , �<.::ãc. prr�lÚ?t Si elicag ��� ���t.1$ d.e
tnqu�fà. t2: n.r::t�r��.�;.�r�.t?g.. �lÕ"'�;.d.\cd �
itü.ii'Cado p!ID�:� h�Ji?!El:.s: :"f;·lllhS��t_ �1g\n....

�, ftmldQ cu>:; fó'rrí.Hl.1s I!onhectdn pelos
.

gr?nd.�s mtkií� @ estil, Ui.:o:mct..r\o p::la
.'

Sal.l® �1lb�.,.,:-_'
.

. ;"" '-.'-:.', - .. : .. }!,.�.,�.':'O-<

·

J)oenças de Senhoras � Cirufgià
Partos

COnsultas das 8 as [l.30
..... 4i!. das 14 as 17

·J5' de 'novembrQ 'juta
ao Hotel Elite.

. /� �

Teie(one proviso�io é':!pú3
'.

Residtmcia
.'

R'ua Paraibá ,No 8 .'

·Telefóne. )ià,.S.

f.� ... .:�i.fredo Ifõss

:._, edico
. d", �(S7l tal Sta. lzabel

"'"wil),lFeraçõ1!s
C1.1NICA GERJU

EXPEDIENTE
Direção, TeJ. 14M, 10H9 _ Gerencie

10gB - Assinaturas, 10ml
Publicidade, 1099.

Venda avulsa - Dias uteis, Cr$
0,50 - Atrazados, Cr$ ,1,00
Assinaturas; • Ao'l, Cr. $ 60,00

Semestre: - Cf$ :-�O,OO

.

Dr. ArãO Rêbello
·'�d�Og.dô

Dr. RENATO (ÂMARA Atenção: - A direçàõ não se

ESPECIALISTA em Doenças responsabiliza por opiniões emi
lidas em artigos assinados, mes'
mo que sejam com iniciais. Ad-
�erte. lambem, que originais re- "�&ili'�#2"",(� ... �m"cr;tl���fibidos e não aproveitaoos não Vh.. a'í;;i.I�"v ....� 'l;;; N.��t!�t,#""

(Varices - Ondas curtas) serão devolvidos. OU�fo!Sim o OFERECE SE emprego a rcrito�cüntador que tenha conhe�

Fone, 1226 � 1433 serviçó- telegrafico nada tem, a cimento do �ístcma Ru ut! Remigtnn Prete.€ncia c3.sado, Te.
haver com a".OIientação df'l jOl- rá casa de moradia, com luz cletnca. LOCAL distante 13 qui-Operações nos Hospitais I . 1

.

N Tj nal e �omente. e reproduzido a .2,,:etroz_ :1e RIO .DO SUL. Escrevc..', do p:-oprio punho a:

BLV,�E Au litulo mformatlvo para oossos

l1!..iVIPRE<JO.
- Caixa Fosta.l 20 - RIO DO SUL.

lli;---""----
. 10l eitor�s

"""'. o=m�''''''''''''""''' _, .....lJ

I
ADVOGADO: A publicidad'! e a arma do A D V O G A DOS:
Dr'� Ayres Goncalves negócio e d" de�envolvjmenlo Dr IVIax Tavares d'Amaral

'. R.�a IS ..e' Novembro., 415 de tudo: Divulgue'!!. pu.?liquem Dr. Àrthur Balsini
z' anuar-Sala I e anunCiem na revista Expan- Escritório: F,ua Bom Retiro '11", 1 .' d

"

.

T L'
. �

O E .". d t 1
- • an ar, Sala!.5.

. '- (Altos d!A CAPl A ) - sa conom;ca CUJO re a or e Fones: iI50-'375
'

!!!! 1111 orga,!isador, Prof. Jonas, de EDIFICIO MUTUA CATAiUNENSE
.

AraÚJo Abreu. se acha nesta _IIÍ ...... __....- ......_, '., ..........,.""""'�""""'".'_....
, cidade .

de Senhoras e Operações,
CLINICA EM GERA

,,' ... _."
... .. ,

....

'

DR. 'iACHllLES BIlSlHI'
ADVOGADO

.

Ru::l"I)aran 31:}\ó.lel.1436
. BLUMtN�V'

.

\. &' Tabelliãn NOBREGA". �difiCiO da Prefeib.ar�

'.

Clinicá geral. Especialista
em molestias da gargant5
nariz, ouvidos e olhos.

Conslritis � lU .12 118•. & 15·11 hs.·

13LUMENA� • RUA PIAUI. 2

Escnnturas•..contractoB· "roeu
tqCÕO&, prQteBlos de let>:aa

Compra e vendado t:auu��{s•
<;ç�õ� d� di'ilidó.. f:ltt,;� ,

'�BUICK SUPEfl 1939 - Vendp.,.z,;ü um em nJâcruífico r.,�! 1
.

T' ., e> "
eStauo (e COLlSf'!·vaç:ã.él. ,,_AmOfil!Jü, OLHiB porta8 com
radio e c'H pas, côr preta. rr eço Cr$ 35,000,00,

'

'.

'l'elefol1f.\, 1405.
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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LABOR�TORIO "DE ANALISES
..... .... ..... '

..
-

Rua 15 êç:;J. Novernb. 588
ELLINGER
• Fone. 1201 •

& elA.
Biumenau

1!.XAMES DE URINA. �"Pl_ fRssucar � albumina) ae sedimento, qualitativo completo com dosagell)

81o:ret?B, tosfatOl:>, acido urlco
•. :nréa etc.\ EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, t1ageladB

ovos de vermos (Matodos de enriquecimento) digestão: carne, vegetaíé; peeqnieaa de pus, sangue oculto etc·

.E2{.AME DE SANGUE: MALARIA-2Pesquiza de Hernatozoario de Laverun, formas agudae e croni

eaa,. LUES (sUilie'!; reação de Kahn, Klíne, Meinecke etc. TIFO: reação de Yidal, Dosagem De: glicose, aciSo uri
co, hemoglobina. Contagem de glohulos vermelhos e brancos. Formula Leuçpcitaria, Hemograma de Shiting. Tem
po de coagulação e.ue sangria. Ourvaglreemica, EXAME DE SECREÇAO: Fesquiza de germens iGono.)
esparmazozoídee, etc.,triehomOnae vagi_ais, etc. EXAME DE ESCARRO: resquiza de baailo de Koeh

.I!utros germens, puelimococos stc, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame eltobne
-erioseopieo, reação de Kahn, Pandy, Nonne Appelt. ate. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza da baci

los aleool e acido resistentes [Hansen} etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem
de $.�ÍI:lú Iàtico, acidez livre e combínada em HCI-PesqnizBs de sangue oculto, piocítos, hemáceae, EXAME
DE ULCERA:

.'

Ultramícroaeop;a em campo eseuror pesquiaa de espirochetas Treponema Pálida (tlifihs).
O La.lJoratorio .

se acha instalado -pcratoeer cultura de qualquer çermen e auto vacino
Apedido dos srs, Mé�os fazemos colhera, de mattli.al á domicilio

Porneoemes l__inas e reeiuientee aratuiamenie

TORRAoOR DE CAFÉ
Slsteura «Bola:&

Vende-se um. usado
Rl;la São Paulo; 196. Bíumenàú

VENDE-SE
um terreno com 1 16m de fren
te, 100 m dê fundos, com um

lado (16m e do outro com S6
m, com uma casa de material.
agua encimada e um óptimo
eancho,
Informações com Bernardino

Moset'. rua�.Desembarga.dor Pe-
dro Silva, 25-

.

Teatro Elite
Armado em

Itoup�rva>Sêca

HOJEe em·todas
as. noites, R I R

coro 8 íduc a i,�e

comedian

tes

"ENDE-SE�
a

1 Caminhão fi oleo crú, marca
"HENSCHEE"

Caminhão li gnzoltua, marca

-cr fEVROLEr"

Compauhle Fabrlea de. Pape}
ITAJAí

um fogão ereno.nico a carvão e

um aparelho para esquentar café,
Informações no Bar '6ruta do

Leão, Itonpava-Seca.

frigor é SabDr

Das Manteigas a Fina flôr

CEix:n funDura
S, .. viço de primeira

ordem

RUR MaraLLão
N' 27

Exportadora da adeiras S. A.
Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras; etc.

Telefone 1331

B L U M E NAU .. Santa OataJina

IROUIVOS FIEL ",

..

/' 501,OA OOS DA OIHji:M fi DA HéCíÊf"CIA

�Z::J ..'\ qlJ.:.ll Iôr o sisrema clt: arquiva
� rr.cnr.c necessár -;.0 em seu e-scritório,
lernbrese de que existe um arquive

Fie! pai a suprir eficientemente essa

necessidade. Modetos para todos 05 for-

DISTRIBUIDORES
para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocirno & Cia Ltda.
Joinviie - Cur.Uba - Blumenau

foto RffiA.QOR (G.SLholz)
Competenciô Proltsslonal

Rua 15 de' Novembro. j9fi

I Grande
iI!IIIIII_!lIiiiBil�mIIBI&iII__

SEU ..RAD.I0PAROU '1

A iMPORTADORA.MERCANT1L LIOA.,-comunica
aos seus nísttntos fregueses. que está pt3rfeitamente
ápi1r""l.boda para q:uaJqllel' oonce�to de RADIOS,
sob a direção de comp�tente técníco .vindo díreta
ménte do RIo de. janetro,

Sefvi<ô. Rapldo e de ·Absoluta Conlian�a
" '11;

-

... --_ - -_

__

Dirigir-se li n\H)ORTADORA MERCAI\TIL LTOA.
Rua J5 da Nnve'mbroe. 1464 - Fone, 1054 - Blumeuaú

»BERTOL.LI"
NOZES MOSCADA

. -.' -

f. OdMNiNG • limbO - Caixa postal, 10

bricii·.·.· ••.·de.,···.·.·.Tinlas
...... >.l\IUlDe!nilU tída..

.

Tlfttêls e Vernizes,. toiáterl.' para
.....•. , '<·Pilfluras··.em Geral.

Tin�as ...
elll bisnagas. para,artisía.s�

:.·'BLUMENAU .:.c... Sl�. CATARINA

li tr8tll� com

•. lubow

Da alta classe ($
MCD�1.0

RCA:VICTOR
� Q-34 � r

:

u. receptor de lIo14'<1f•
•,,,QClle,lsllaldl

Dada Ic1lSClI 40· curt..", II ytil'ltlllU iCA.

�
A Vl!NDA NO .' "'"

IM'tiJ;l,iDQR RCAJ'Ic,rOR

Distribuidores no Vale de
UBjtt1
Americano SIA.

Mercado de automoveis
John k. Freshel, hndador

aua li de Novt>mbro N' 487
BLUMENAU

emarcaçao em Todas
3S

mercadorias na

CAsA WILLY SIEVERT
• b

Tecidos em geral; caserniras; sêdas; cortinados; carrinhos para
crianças; louças e aln rninios, a preços baratíssimos!

liquidaçâo de um grande lote de sêdas, riseados, camisas
_. .'.

.

e outaas mercadcrias.:a preços abaixo do custo!

��t� �I :***,�

B R I NQ UEO. OS ..
Milhares de b?necas =, Bolas de bor-
racha - Enfeites para arvore d� Nata-

- A ME.LHOR FONTE PARA REVENDEDORES -

! I : !: *** ri,

ReORDEOaS IIaUDHOS - "Stradella", ,,'·Stt. S,oi?,�aBi".
_..,_.,_ ",......",._ >,;:;�., • .a, bem corno Todeschini", de

� a 120 baixos.

TOCA - D16COS E VITROLAS �UIÇAS

Socfedade Beneficiadora de
Madeiras Lt'�$

Telefone 1248- Rua 7 de Setembro
fornecedores de Madeiras em Geral

Forro Paulista, Encantoneiras de Qualque1' Especie
Alinhamento, ele. etc.

Especialidade.: - Soalho Marca Stfob
-

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ferida agremiação. rartidáúa.

ontre DÓS.
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o formoso mcaqutttnhn pa
rece li pnmeua vista um N ..

eh,') lu- cente, mBSmuitas pes
soas consorvem certamente a

reeoruacão ardente do eeu

eneuntru com esse insecto.
quenos ltnpéde de dorinir com
o seu zum bido inststen te.
Se bem que as metamorfo

ses doa mosquítos (ovo-Iavra
cneattde Insecto adultol sejam
bastante comrqlcadaa, realí-

J'
sam-se .toda.8 e.ias quando [U,Ui
W, ,,,tIl 10 dius: um mosqutto
pode já 80 cabo de fiO' dias
ser avo lBa.ooo neuuhos e

- "Acautelai.vos porém GGS béu a homens de projeção e in-I Nos tempos cruciantes rara. tstarauetos. Não deixemos
Lia. (CB)-N;iÍclfw dê Leu- falscs profetas, que veern pa- teg-rid".de moral. este povo trabalhador e bom, OlHlCB. um mosquíto toma'!' o

dres dizem que Dila rchll, em ra vós vestidos como ovelhas, São os lobos devoradores, u- quando mais se necessitou do a- sel) \'0\'0 quando lemos a poa-
discurso, 8 rir IDI ti que 38 mas interiormente SdO lobos sande de todas as artimanhas, de poio de homens desinteressados gibiiidBde de I} mautar.
conünusr o regime scetaltstà, devoradores". todos os processos, para conse. e com espirita de sacrifício, eles, Quando [,0 decorer de uma

dois terços da p PUhlC!:10 da (S. Mateus - 7-(5) guir seus intentos de cisão dos as ovelhas, nada fizeram para operação, S8 examina' um mos-

Grã-Bretanha terão que abac- blumenauenses conscios de sua desfazer intrigas torpes, denuu- quito. é se el'rigado apezar
dnnar ii Inglaterra, acresceu- Lendo uma das manchetes es· força e disposto ao combate de- cis s infundadas ou suspeitas vis de tudo 8. adrnírar o arsenal
tando: A Inglaterrn vive ago- tampadas neste jornal, há dias, mccrátíco, Agcra, convencidos de que que Ieva [la sua tromba. Lo-

r.
a em

... COllfhC. Õ.O.
S

p.lores Quejdeparamos.com
o veraículo acirna. E vem a pergunta: "Como co- seus dias estão contados, certos go que o mosquito se apegou ";

a. guerra e �,1 �} d�sastre. 08- Quantos a leram, passados os nhece-Ios, para nos acautelar?", de que com ele-ições livres e elei- 11 uma pessoa, procura com

CIOOS} iia vítorte trnbslhiste primeiros momentos de dúvida No próprio Evangelho colhemos torado consiente, Bíurneuau terá avidez um lugar apropriado
em 1945 que condu.ziu. o país e já no aconchego do lar junto a resposta confortadora: "Por o governo que aspira e mer�ce, para furar a péle. Da essa

fi esse estado, atíngta do
.

e aos entes queridos, fizeram um seus frutos 08 conhecereis.

por., procuram por todos os meios. pleada por meio de varres

pert��ando. toClys os serorea retrospecto dos últimos aconte- ventura colhem-se uvas dos es- convencer os leigos, de suas instrumento. fia em prhneíroj
da vrca. brttaníca. cimentos 'políticos desta Terra, pinheiros, ou figos dos abrolhos?". bôas intenções, de

'.

que sempre I ugar duas laminas pequenl-
e constataram a grande atuali- �ssim nós os conheceremos, trabalham pelo ?em desta Terra,

l[l!i.S
que corta uma. an.erturadade do conselho. pOIS as ovelhas de Blnrnenau, na- O povo, porem, cansado de na pele, 8 berturs que é de-

Decorridos quasi dois milenios da fizeram para esta Terra. mas f..romessas não cumpridas, sabe" pois alargada por IDeiO de

Industrialista e ladrão da vida do meigo Nazareno, ain- a si mesmos atribuem todos os rá dicerrrir e dirá como São Ma- duas Iamtnastnhas ainda mats

'. .

da é oportuno e necessário o a- melhoramentos, todas as inicia- teus: "Toda a árvore que não dá pequenas; para rematar, mais

Porto Alegre, (A;�.)-Na eí- viso: "Acautelai vos dos falsos tivas, todo o progresso do Mu- bom fruto, certa-se e lança se bem acondíclcnado que a 8."

dada de Novo Hamburgo- es- profetas". nicípio. ao fogo". gulha ultra moderna a mais

fava estsbelectdo cnmiJ-ábri-, Os falsos profetas de todas as
----------�- rjno, aparece o aglílhã'1 que

na de. ca_Iç.ado, o sr. Alvaro J. épocas, tarnbern em Blumenau, n C li e d ; I � q liDe n iFi! i Z � r I dá na péle, uma piCada pro-
da OhV6irB.

'.

.

• estão vestidos de ovelhas, mas II I\t U I iii II iii U li U llii r funda, BO passo que o 6@tLjO
Como uítímarneate, se V8-' lançando a discórdia partídaria, 'que encerra todas essas ter-

riUcassem muitos roubos nos a confusão do eleitorado, o Ia- rumentas vem dobrar-se de,

grandes estHhele-cimeotos lo- vegr.r por bs ívo tiu c abeç a
cais, um deles resolveu mau-

�--�-.._-��--� do animal. Ouaudo se Inchou

ter severa vigUancÍI:l á noite de sangue o que podemos \Te"·

-

n. {J.i�e, a.fim. ;de.. U.�SCi'brir \l la�. (orno O general Gols.,. I
rrücar de vrsu, foge em dtre-

rapto .ou raraprov; ção a outra vitima, 150 não

Eis que roi preço pelos

Vi"l
(Conclusão da )a, pauina)

- cOllssg11!mos mat& .. lo.

gHantea noturnD da casa, a- .

. ," Se o mosquito Dão fizesse

qUele
..
re�eridO

..

!
...

r..

AiV.
aI'O J

..
,

das e IlOti

d.emoccaliCBS. para
í·utra causa senão pioar e.:.,�

de Ollvêlrá, ;teudo o lil8smo a s8ií"r�lÇão ele apetites in' z'Jmbir, não; beveria Iliaso·

contesBJdo .que h� .. "mí1.I(�, d� confe8�)ljVt>is. E por isso sub. grande incoveníente. Sir Ro·,

u� aDO vJUha
.

'\ l",1t8.HUU. � :repticiamenle está senda crit1.
ndtio RH,S descobriU porem

rHnte co::n ebaves falsas, dt- do o cHmd' propicio utravés quo uma cerra eepecíe de

versas cusas CGmerClols para de hi.s!üi'ias romanceadas. au- �
mOfquHü o findeles, propaga

l�'C'Qr or'igl'o alo "eus i'c,tere.,S1j h tenl'vel d,)enç,l qU(� t<l
..m., o

'-' .. u. "" .. " u' ••- .

primiu;ío-Be inter.;cionalm�Dt3 _

Julga·se que os prejuízos a verdadeira historia dos ho.
nume de paiurHst'niJ, tr3il.8mi�

dos roubos venham fi mais do roem! e dos faiús,;?
tiwlO os I'E\spectivoB parasitas

Cr$ 100.000,000, Foi finalmente indagado:
i.iaB pessoas d.oêntes as pea
soas íiifHH&s.

<Poderia e�plicar. para 8 o·
.� No decorrer dos eécu:os<

plnHlo publica, a frase de v.

eX!a. I'dativ!:l. á traição' 80 O cliChê que ilustra esta Nada ganh' lI, pds "o PO\ o 1 f SS 's �[;cantad()l'e8 b �1Iinh{H�
Denutaao. Max TaV.àreS Brasil que teria v. eX8� evi· nota é da Rodovia Ituporan� de Iturofaoga votando no c�m�m'Cl:H'am .0_ P'I�lHllsrrw ti.

,.. tado durante a guerra ?» ga - Rio do Sul, em tin� !le gov,rno naB eleições de Jf\' �llhoe§ �,rnl�ü�r8 ue pessoas

Ret'Pondeu ° seliadvi' a18- 1945, AtuaJmentâ a estrada oeiro. ��!l�a bOl:-, eh!:!..; ano 11n;t gran�

goarlO : «Não foI só durante està pior. Que B lição traga proveito. r.H88IfGO ilUmet"O doias G con·

a gaea!!. FOi tambem antes

I�!!i_�_§ !Im1lm;�mi!.BlB���
tamintHl0 pelo3 8,[IoIeles, mau

AtendeliJo pedido der Sf>cr�d e depol .. , Mas o momento

.

��6, ���::o a��sso à��f2-�!ll�:ito�
-laria da UDN Iücal, encontra-se alndal n�o éd opnrtllDot para

.,§. 1· r I A Comis8ão de Paludismo da
em Blumenau, il1esde s1.'bado, o revI:: açoes essa na ureza. Soeiedade das Naçõas l'eco�

Razões de Estado e de pa-
sor; dr. Max Tavares d'Amaral, t:lotisIDo ma aconselnam re- DE ALF.R.ED OOSSWEi LER

menda que se torne a titulo
prev6nHvo uma dÓBe ditH"Ü�

!·l·u.Qt're. o'e'puto.aa·o feder<>.· I p",la. re- serva. As víboras adormeci- eh ',1 d
'

MO'HEIS d d 00 'I' ti'
.

"
<}."

das podem lançar novo «00
. egaram IJOVlua es 'em·" e: e 4 llil.lgramH8 8 qllmma

te») 1313 lbes pisarem outra VEZ
dur8�He hlào a 6Btacho <la., lJ

.IMBUIA - CANELA - OLEO - JACARANDA febras e, para o tratament.
:as cauda. A imagem da ser· da doença propriamente dirá"

Com unssás bl>a� vindas, aI- pente tem um gra.nde sigo!- .-:- VIME E CORDEL.
uma dóse de 1 gr. a 1 gr BO

II • e�ta'da !icadü na simbologia. Att> d.� Quinina nor dia d"l''' .·t'" '"
mejamos'Hle. ven.urosá., mesmo renresenta

•
fi mediei- MOVEiS AVULSO", _ Passadeiras de fibra" dJco

.. '

. i:' "" IH" '" �

t' ;:j B 7 diaS.
[[la ... »

_ TAPETE S _

.----

Pi1liíilU�.llil�[<;::;;Illl>�9,1 ��!i%l�t"'5tl Wl
! f:IoUgli��!>a1 ",1!y!P.i�.w lV�lta�lI.� Ifil �

PREÇOS MODICQS, � Tarubem vende·se a prestação, I E:d'!rcUIli �m�'& Cuba
I fiava !H} o chefe do.

J exército general Dam�l'a
anunc�oa ii. d88cober\8 de
urna conspiração pára atacar'
o exêrcHú. Numa granja p€1f�
tu de SaiHiügo de Las VieglH'J
foi ocupado um deposüo de
material bélico em qunoUda�
de para encher doze camin·
hões. Não foi dado o. nome

da gl'anjij, mas cOfisis tratarq
se da ·'.A�erica:' per€GllCe.ga
te 80 ffilmstro ,IS. iEdUCBÇi}.b'
e arrendada fi José Miª,ei
AlemEn, hürnem de conH��çt!.
do pre&Ítiente Oi'tm 5tHl T,lar"
Ho. Alemfill QHe l'3e encontro':;'
em MiamI. não. foi msncioll8·
du tl\lS comuoiCt\do6 (,tiQidft
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Saúde de Bhrmenau

VlS1TEM a exposição á

!'UfI 15 de NOVéll''Ibro, 1226

(ao lado da CASA RADIO PllOi)

II li I S O

Centro de

Departamento de �aúd€ Pública do Estado

Quinta Feita ás 8 horas

Victor Mature - Carole Landis e Lou Chaney Jr. em

Despertar Do Mundo
GrandiG�a

. produçllo historica. repleta de aventuras entre feras,
tI'um mUl1do selvagern e misterioso!
Monstros anti·diluvianos ! Homens da�,éf��" À� )pedr.�!
Um, filme 'lJ.:e empolga e émodor�p·t..
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mal e short amer,
Platea ,4,00 e 4.00 - 13alcao" fQO 3,00
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Blumem.u, I de outubro dt; 1947

Dr, AFONSO RASE .-. CMfe do J. p, Sanitário

De acordo com o decreta f..}dí.'J'al :\'3,938 e outros nele cita.

dos é expressamentE! proibida a venda de café com mist ... ra. Os

s'lrs. proprÍ<;tc rios de torrefaçOe3 e moagens estão Íntimados por

e5te avií!O a fornece� seus ptodntos'E;m estado de absoluta pureza.
. Este Centro de Sande far& aplit0nsões de amostras de café

vendido no comércio e as enviará ao Dep3rtamento de S;iude em

Floriauorioiís; afuTI de .:lerem ar.alizd.õas,
.. .,

.

Os contraventor€'s serão multados de aC0rdo com a lei (Cr$
2.000,00 - Cr$ 5 000,00) G sJJjeitos áo demais penalidades nelas

previstas.
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