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Ii'ReuniudG em firou de si'o que de mnais ImoDesto e representativo pos
sae o i10SSD municipio, Fri]dericD .GuUhel1nle Dusell Ir.. dá uma demon.straçãe

. cabal de sua çapacidade politica e proposilos administrativos." (D�e����c::çaõ��I!Oj����&tto

Conspl ração contra a América
Fala sobre os a ( o n t e ( i m e n tos o embaixador do (h i I eseu p a i sem

.

RiQ� IS (AN} - O embaixador a serviço de interesses estranhos chileno:" a atitude do presidente centra aqueles que punham em

do Chile, sr. Edward Hel!o, em

laó
continente, ameaçando a pro- do Chile, 51"••Gonçdles Vídela, perigo a prcpeia vida do pais,

entrevista· çoletiva à imprensa. pria vida do Chile, Depois de mais uma vez pôz em evidencia Comprovo com especial satisfá
falando sobre os recentes acon- fazer um relato dos acontecirnen- a sinceridade de sua fé nos ide-

teciine�tos de seu país, disse que tOl'. inclusive a saida de dois re- ais democraticos 'As�irn é que as cãe que o espirito democrático
se trata;' de uma conspiração con- \ presentantes da Ioguslnvia du medidas adotadas pejo governo do povo brasileiro, cujo apoio
tra a América. Adiantou que (1S I Chile e a agravação sofrida pelo não foram dirigirias contra deter I moral tanta irnporrancia tem no

agitadores internacionais agiam pais andino, disse o embaixador mll1aàos R"rt:pos ídeológi::os mas Chile e iOlDrell!;(1 deste grande

·R.io. - Quando tanta gente pelo sr. Tristão di) Cunha de

ataca e eoucena o Pe rlameu- víam
.
ser amplamente dííun

to, alegando ti sua pouca pro- dídas para escarruer to e ver

dutlvith:idCl, e, ás vezes, f1 sua gnnb a dos detratores 118 de

Inutlituade, as palavras pro. m oerac!a. A �unçíi{; primor
fe,.idBS :18 Camera Ffllh'i'lil dial do Parlamento é fi!'cali-

. zar' o Exe cutlvo - dlsse o

Imp·ressiommte . addenteirep.ublica.no mil1.ei�o - nao é

.

. .'

.'
. .. .'

.

. .!legISlar +ndlscrrmínadetueute.
. Lajes tCB) -:- D�a 14 de se- votando leis que não podem
tembró, na.resldeo?la do sr, Os- ser cumpr+des ou que nlh..

va!d? Mitll!S, guelrno�.se um� corr-espondam . ás necessída
ll1E!l1111a de 9 anos de Idade, fl-

ciPS do palz.
lha do sr. Dinarte Borges e de

d. Ivencia GcnçallJl:s da Rosa' )FfiZ,-'f leis ás toneladas»

A infeliz menina queria f..zer nãu é proprio de uma Cama·

fogo aproveit'.lnd0.se de álcool, lU onde os representantl"s 'do
o qU!l1 ,salpicou-Ibe as vestes povo se reuoem para estudar

que 'se'incendiaram, Em canse- e debater 8,�SllutOB de rple

quencia das queima:Juras r�?e- vente iotert'S8e p�ra li Na-

"bidas a desdItosa :.:nança fOl ln. Çiifl. I.""o é admisSIvel num Porto At€'gre (AN) - Em.

t.eio.ada no hospital 0.
ode faleceu·1 rt'glme dittlíOf.iRI, quando. (:I circular que deverá Bef lida

·dia ZI d� setembro, vuatade de um ht1fil_o;ID é Im em tod&s flR miss<l.S de dll-

�.� •. i!I..��""'-- X ..� ,._""_�",,._... , mingo, o kceblspiJ Dom VI-
.

.. cente SCht\fCr recomendou

� aos fieis qUfl excluíssem aas

I
.

5U "s cogitações os {Hndiàa
.. tos as pwx!m "a plflições pe
I los T anidlJ!! que fózem fi cor-

.,. dos cOm os luimigoB da Re!i· R' O H. M.

"
. 10 - sr. omero es-

.. glaO, acrescentando que a" .

tIl dI L· E··I· I C t 1· I
qUIta, re')resen ante eRa a

19-'\ E:ltofa 8 ú lCa Te·' C" f d
-_.

d T b Ih d• ,

. ún e eraçao os ra a a ores

I pr.esentl1tlUo () peDSlw.J!�nllJ d B·'I - b· .
.•

t dd·1 i· ã
. . -

. o
.. faSI, • ece eu a VJSI a (l

*

.. \
li. gre.Jt:l, n l) ia. ffi. predlleçoes .....

fi.' 1 d

.....f. J.'
A '1I BtUS ille'ibrú� voturão nl)B�o l'�la

.

e. JUs Iça· ;\lme
.

VI ez

� candidato d 1 �que lhe fez presente a lIltlma

f 8_ e qua quer psr-
t ção elo Juiz de direito da Ja:

.4
tido que nal) patut:> com

os,'V
.

d F·. d P bl't comunistlts.
. ara a azen a

.

u .Ica �ar.a
• . Ciue dela tomasse ClenCla, mtl-

l j '.
.

. � �ação essa
.

que �e�ermin: a

li- O ont b d d ,dlssoluÇãO da refenda Comede- Começou a camp3nba de'
I . C ra ao o e �rmas �raç?o.

.

v··· d
. (t li. rest

..
ri(ão de alimentos.

Fara ... erea ores:

,t descoberto em Livramento't IA ddissol!!yãO eJslá tb.ldseadCa na

Wa8híngton-lniclou-sEH�qul
Dr, Gerbard C. F Xeufert � Engon. QUíLiíco

.

�/:.a e Tegls�ro ega a on·
uma cdmplUlha de restrição

Heitor F
..

enaz . Banciuio RIO (CB) - O g�ner3.l Nes-'
e .. eração, e e acordo com. o Vüluntarla de aUmento BtlW

t F'
.

J P d d'
decreto 23·°47 de 7 de maIO de

Slegfried h081t.g�bau!Il .. comercialio .. ar 19u�lrelo ega.o, Iret?T 1947 que determi:::a a sua anu- prf'Clddentes em prol de touxi·

J :1·1···· O·
.. , f do matenal betico, lOte:-rog·\dO I ;r O

110 contra a f,Jme que amg,=,:Of)é ,lY ontz. '-
" pararia .

hoje pelos jnrnaJi�tds acredit.,dos
aça.

tt turOPli Ocidental. A arruo-
� Max Jacobse:u., � 'l!'armaeeutico .

... no Mmisterio da Guerra sobre a� 'lílffi!lIii!1iiI!!l:iiij cllda inaugural cu.ube tiO pre�
.(0

.,

Waldamar Selkê � Gon.erciario !O apreensão de um contrabmdo 1Jl #

•

shH::nte Trumllo, que, atl'8VeZ
..... I EmiUQ .J urk - .l!'lÍocionario Pub:íco I de armas efetuado pela policia � E S C R i T O R 10 O E 10 radio, fi-

..

,1*1 Canüeliodo Bogo :..Lavrarlor I
de Livramento nesse Estado e ADVOCACIA' pelQu 8 todos os cld&dl1os do

•..•.,.. ....
..

" ·'·0 d·d··d ·F··
..

de. a.
prísão

dO. c.ontr.il ..
b'Wdista,

MaIl.-
pais que se prIvassem de

.õ.nt,.mo aó r o .B 19umre 0- omerciante (;e� Timoteo Damaceno, que na . Dq. CHn, as tert';8s feiras, ovosas
r· Quo lienr,ülgs • Iúdu.'.trhl ocasião enverg"va uniforme dá.

MA.X TAVARES D'AtvIARAL quintas e ecoDOlDlza8B�m ca-

ÍI Dr. Affonso Babmi • Médico guarda civil de ;:; Paulo, decla- DR. ARTHUR BALSINI da dl!'i um pouco de pão.
i· Hercílio Deeke . Banqueiro

'

!:Ou não ter recebido até agora EdiFicio Mútua Catarine'nse Trumao pediu as bolsas de
r· Dr. Herbert Georg _ :Advogado qualquer comunicaç..o oficial a cereaiS que, elev6ssem a mar.

�
respeito, Entretanto, como o fa- SALAS· 13, 14 e 15 - I. anllar

I
gem de t.'xlgeocias nas Com-

to ocorreu há dias, é

POSSivell
F O N E S - 1150 - 1375 pras de ce�e81B .

para 33 e�'s urnas, c:dadã·081 'para a Vitória de .Blumenau! I'que orelatorio sobre c caso feio IUmARiO. 9 ás 12 _ 15 ás 11 1/3'/. para lmp�dH'.(} quecba.

lto
pelo comandante da 3a Re-

BLUMENAU _ Sta. Catarina
mau <1e (lper�çOe81nf/aclo[lhí_

• .
_

• gião Militars já esteja em cami- tas dOi! que J')g�m passe prQ-
...._!l-......w���"�:tr .�-�·���-,ft-��._.'*.....I oho. tlIIIiílIa_U i. t .. d.Y.tQ. ,.,r .

�� .."W<'

.�"

;iJ .��.

_.

..,....==zs .,""" - . ..". .. w." "q

Avirrud� � a
fe a.lda.d{l; S� rªe tiram
si o cr-ime e a i'r'aição I

são pr-emicd.oa Z
•__��-a � =-__� �__=- =- -==- =-�=-�-=-=�

'ARAUTO ;·DAS ASPU:;?ACÕES DO VALE DO iTt'-\)Ai
�,","-"",,'" -�-��-------����--._.:..�--

t: B�uiRHAiQUiut;�feira16 _ de O�ili;h;�1 . Or. Achlü!iil Balaio} Dirator �ilB.,on8avel - A!lil X1WiNr. 13
'73T?W':tt ". -.--x

D lu n e ii o pri ordial d O Parla
mento é liscaUsar 8 Executivo

posta á totalidade da popula
çãn sob a torma de decretos
u u meras portarias. E multas
vezes esses decretes são feio
tOB, como no Estado N 1VO,
em obedieuota a simples «pal
pnes» murmurados e o ouvrd«
do ditRdor pelos seus «palpi
tetrcs> I}fiei:ds. Se os maldi
zentes do Parlamento espr-ru
vam ver o Congresso bgiodu
dessa manerre, entãn nada
mais sã') do que seuucetsras
da ditadura,

I igreja não tem
partido

1
.. '.ij.,1,\,"

�

, IIUnião DemocráticaNacional
f

...

Indica. ao alti�o e v,aloroso _elüitora?o_ blume-

i
nauenS8 seus candIdatos a", prOXHnas elelçoes mu

... Ilícipais. de 23 de Novembro, cerla de que" maí3

urna: vez' n08�os eleitores afirmar�o, DaR 11ro �fl, lSeUB
t anc:elOs por um Blumonau democratlCo, uno (.) forte

r-Para Prefoilo MUhicipal:
·itl.··· ....

Frellerico Guilherme Busch Jar.

país, :-ôllifestaram patente soli
dariedade para 'com a atitude do
meu govemo, inlicando que o

Brasil está sempre é serviço dos
altos ideais panarnericanoa que de
forma tãc concreta foram reafir
mados .a c�nfereoci de .Petro
polis."

Pe I a v i t õ r i a �e 81 u m eD au! I
Icllmes Balslni

P ara que amanhã. quando se puzer na berlinda.
() carater de.mocra tieo deste ou daquele partido, não ven

ba ninguem a legar a. auzencía aqu: de qualquer regia
tro a respe.to, desejamos destinar alguns comerstarios
ao procedimento que desenvolvem os partidos - o Par
tido de Hepreeentação Popula-', . inieialmente - rrent.o a

oampanh a municipal, a ruais profunde, delas DO sentido>
deruocratico da jornada que reiniciámos com o Briga
dt>ito Eduardo Gomes para a implantação da Demoera
eia no Brasil, isso é, governo do PO\ 0, pelo povo. pa
ra () povo!

Quando do estabelecimento das novas normas elei
torais, pelas quais teria de reger-se o direito de repre
sentação politrea no governo nacional. surgiu a absolu
ta neces -rdade da

.. creação da par tidôa nacionais, com

personalidade [uridica sujeita ao estatutos regtstradoa
com tais e tais condições. Mas, estas condições de vi·
da partidar ia teriam de ser cumpridas sinceras e fiel
mente so-b pena de caasação da referida existencia jurí
dica, o que aconteceu. aliaz, com o Partido Comunís
ta do Bl asil!

Dai, a questão que surge, agora entre nós· si com
o procedimento que teve em sua convenção munieipal
e vem tendo em sua at ividade partidaría, O P. R. P.,
cumpre as normas estatutárias que lhe dão credenciais
de represenrsçao politrco-pat.ridaría? ,

,
A notiCia que demos aqui da ConvAnção Muoici.

pa J; rflaltzada no; ;'l'ea.tco Carlns Comes" fOI bastantE:
explesiva naS "entrelinhas" que deixamos ao sabor in
teligente dos lWSSOS leitores. Porem, sucederam e es·

tão �ucedendo cousas de cârater lI!uito mais g.rave que
jlH.tiflcam pleno conhecimento "publico! l

Dissolução da (onfedera- A Descarga de importa ..

cão dos Trabalhadores cão destinada ti·
,

do Brasil
. ·

Alemanha
Bruxel!ls-Anuncia-ee q�e 08

govprn.08 IlOfle-aIDerlcüüo e

britanico rejE!itarBm as pro
posta da Bélgicl e da H'Jlan
da para que 08 portos de Ao
tUi:�rpill !:l de RoHerdam St'j'1ID
usados para a descarga. de
importações destinadas á A
lemanha.

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



ALUGA-SF.
, VENDE-�"

,. Do:s QU_A,!(TOS rn(!bilia�n,s: Vt'rlde-se uma. cs sa, ver
. para ('a�al. HHt;':V<lÇi'\CS na

O!IC1-1 .... . S r � ,(na Radio Blobui, ,e tI a tat com o [. Lr1H1J

Alameda Rio Ufane., Budaek na rua Jararaca.

Telefone 1248 _" Hua 7 de Setembro

Forueceiíores de fi\addras em Geral,

Forro .PÓuJi8ta, ]iJnrrmtonáf'a.'j de Qualquer ES]Jecie,

. Alinhamento, etc. ele.

EsnecíaUJaÔe.' - Soalho �larca Strob

A,iTlf1[)OR ·(G.Scholz}

:._i-.

DlS�TRlBUiDO,�ES ,

para os Estados 40 Paraná e" Santa Catarina

';;ProsdÕcJm.õ & Cia� Ltda
c

Curitiba ..... Hlumlo '9

PON'TIAC 41
SEDAN 4 PORTAS

VENDO por preço Razoavet
Pintura ori!�'i::d. NUllca teve ga
zogenio, E"wLmentu ele Courc

Pueus t, C"muras novas

Quinta - feir<l .5s ti horas
Ak tu T.lmirl,ft - eL"l)',; (;,""r�'" - Wilia n Hcniy em

"Seu Uni(o Pecado"
I') snnor rlram:l de um homem ho nesto, ql,e P3'1l0U

.

caro por um

pequeno pecado
,\. n',-,tor;a pllgecí:e que :1HitZ t I) coração, 13. r e.maneacendc por
muito ter.ipo
A.i':Clr .p, C'ltnpl. N rcion al: sob: e shtr t e Pararnount Jornal
�J�ató'� 3.nn e '1 �on - F-t:)lcão 2 UO f' "( sn
Teat(� Cados Gamzs - Dia 20 á, 8{30 hs. E"treia de

M!!5Q;dth�ha e soa (ompilnhia
Oti:71{) companhia de cf\m<"r\ias! H laricrbde e bom gosto. aliada
ii arte, luxo e perfeicão: Assinaturas á venda no Ciue Busch até
C:;;.lharlo ars meio dia.
EntL!cbs ;.-, VU\2;'S, a p:lrtir <de salnr10 ao meio dia,

FREDERICO FRIOLUND
Corturne Hrusquense

Brusque,

ALUGASE QUARTO
QIl:\rtC' sicua do' na ponta Agu

<
da em casa de familia,
Informaçães com o sr. Udc

no Banco Inco.

At ;;r� p",l � ;â-" 'B d .2::Jl.,' ,:.'0,"':"'. R. l!1lffi,-S'r�� .,._"ji�,.� '(l_��J Ul'; - � �� V

BIPORTA:-;:n1; CO;vIPA ?\HIA DE SEGUROL. operando
n:.'9 rarnos ri", DTCE:\DIU, TRi\ NSPORTE, E .\CIDENTE�;-'
l)ES'<:)A lS. ti 2:4<>í -l. n _"fie;,.. para s.eus ;;gt nres, firma «()rtiercj" 1
dcn ea

, na ca pir » l e nas pr-ncip.s is cidades do Estado. ne Santil.
:, tar.n 1. p:::>' l r n ln (;fen�ce, :;Jem (bs comis:,_õe3 usus ia, urna ajúda

",(� custo m en s« l »u propnrci"1111 ao volume de Ih gGcJCoS,
l=art.;;:; P ,ra:- M SILVA Caixa pf)st�\ 2 853,

RIO DE TANElf�()

VEHUi·SE
Um Caminhão Girrolt. GigilD

te tipo I !H6, em perfeito estado
Preço Cr$ 35 000.(10 .

Informações "Ol!) o Sr. FW'll
do 8rückeimer o oficina O:LÍmes
Rua joão Pessoa, n. 16,},

. FRACOS til

Atdh\\.ICOS
TOMEM

VlnIIl CIessutltt
!'SILVEIRA"
-

Granel. rIAI.:.

'r����- Balsini I

B3Gritó��D;��,fiC���� Ca!a i_I"nesse. Sala 15 - ! cne. 150
ResidencilJ.: Alameda·Rio Er.iD- I

CJ. 31 - Fóue. ! 315 I

1337

Santa Catarina

26 DE OUTUBRO, E1\\ RIO DO TESTO (PONtERODE)
fIfi BENEfiCIO D \ (Q·MUtfIDADE EV��HG'�l�(i;t
m��_�·��W�&'�1il.�",;':f.:!�����

'L O C A L: PATIO DO SALÃO ATIHADOFiES

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



LABORATORIO DE. ANALISES
�����--�������

.

Rua 15 c4.:\ Novemb .. 588
ELLIJ\jGER
.. Fone. 1201

Novena em louvor de Nossa Senho
ra das Gracas

. .

hXAMES DE URINA: simpxes, iRSBucar e a!bumiUll) de sediinento. Qualitativo completo com dosagen-
;i.,' e Ioretoa. tosfatoe , acido u rjco, uréa etc.! EXAMES DE FEZES: complnro.. pesquiza de ameba", flagdal!c

9VOS de vermos (Matados de enriqueçimentn] digestão: cume, vegetais; pesquizas iltl puz, sangue oculto etc-
.

.

.EXAl\IIE DE SANGUE: l\rIALARIA-ilPtlsquiza.{ie Bmnawzoario de Lnveran, íormas agudas H e"UIl�
eaa. LUES (sifilish )-e.. ção de Kahn, KJine, lVIein,,<:ke etc, TIFO:. n".,ão de Vid�!. posagem Dl': glieo8e.• _a('ido,.,m]
"fi hemoº"lohina. CO!lL�igem d-e globulOtl veullelhoB H branc os. Forn.ula Leuç,')Charla, Hemograma de SIIlIJIlg, 1 em

po' d" �ofgulação "ati sangria. Ourva gheemicll. EXAME DE SECREÇAO: Pesq_uu;:a de gel'IllHl'" tUuIlo.)

espsrmatoaoides, etc., trichomona.e vlli;inais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesqu iza de bft-!'ilo de Koch

Jutri;; germens, pneumococos. ate. EXAME DO LTQUIDO CEREJ3RO:-ESPINHAL: Exame citobllc·
", -eríoseopico, reação de Kahn; Pandy. Nonue Appelr, etc.. EXAME DO MUCO NASAL: pl:'squiza tis haci

los. alcuol e acido resistcnttle (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, t]OEVigi"!l:
de acio" Iasieo, acidez livre e co:nJ;iuada eru HCI-Pesquizl\s de sangue oculto, píocitos, hem{tceas. EX;!. �1 E.

r; DE ULCERA: Utn amícroscop.a em campo escuro: pesquixa de espil'Gchetas 'l'reponem� Palida (t>ifiil8).
.

i'!I O Laboratorio se adia instalado para (i, Zi!T cultura de qualquer çermen e auto uacin».

Apedido dos srs.
.

Médicos fazernos colheta, dei mattlial á domicilio
rornecemos laminas e recipientes nTatuiamente

�---_ --- ,---__,.� -----�--�-----�

Grande Remarcação

Biumenou

2, Dia - Lágrimas de Maria.

o Padre Antonio Pinto. interpelado sobre como deveriam
precedor os fiais que não podiam ir a Urucania, disse: Em jejum
lendo noveva e rezando tres A v e Maria,;; it1!erc�lada5 com jacu'
latarias e um ou dois goles d � ar�ua b:!ílt �, rnolnundo nessa ti

imagem de N ssa Senhora das Graç 1S, a qu ti d ve ser trazida
sempre ao pescoço.

Novena em honra da Virgem Imacula.Ia da medalha mil .gcsa

Sinal da cruz , .. Ato de c ln!riçã) . , . Tres vezes: b Ma
ria concebida sem pc rd J. rug ai p Ir nó, que I ec ir. ernos a Vtpl.

1. Dia - Primei-a Apu içã i

Contemplemos a virgem Imaculada em SUl primeira apar-l
ção a Santa Cata'inél de La uboré. ii piedosa noviça, guia-da eor

seu Anjo d,! Cuarda, e apresentada á Imaculada Senhora. Con
sideremos SUl inefável "r ·gda. S .. rem .1S tarnb em fe lizes cem o

Santa Catarina, se tfGibllh:mn I� com ard 'r IH nOSSl 8antific4ç,.1)
Gozaremos a d�ljciJ� dJ Paraiz» se nos privarmos nos gozos
terrenos.

5 AVe ;\<\ irias, acrevcentando cads vez: 6 Maria. concebida
sem pecado, rogli por nó s que recorremos a voz.

em Toda's
I

mercadorias na I
CAsA WILLY SIEVERTj

Tecidos em genl; casern'rae; sêdas; cortinados; c=rrjuhcs 'para'
crianças; louças e alnrniníca, a preços baratí�simos!

liqUidação de. um grande lo�e de sêdas, ri�c�dos, camisas
_ •._._ ..

'

_c e outaas mercadorias, a preços abaixo do custo
. .

.** I
: '1ttf*HM:;wf1"Yi"�mrm

Contemplemos nossa irnacuíada Má::!. diundo em sua li Da'
riçãa á Santa Gararina: "Eu m+sma estarei convoscc; não voz

perc ) de vista e voz c )ncederei abun jantes graças." Sede para
mim, virgem imacul "da. o es 'ud} e a d::fesa em todas as .'. ne

cessidades.
5 Ave M'arias. etc

Mi:hues de' bonecas - Bolas de bor
racha � Edeites para árvore de Natal

- A ME.LHOR FONTE PARA REVENDEDORES

***

ICORDfONS IIaUOHOS - "Stradella", ··Sd. Soprani"
bem c·omo "Tpeschini", de

8 a 120 b::iixos.

TOCA�' DISCOS li VITROLAS SUIÇAS,.

EMPREGADAS PARA sAo PAUL0

Procura-se d!laS fl)('ças. de orlgi-'ill alflliã, que queir�m
trabalbir t'Ul SâO·PcHllH. l:on 1\ Cupelrll I:tnumtl.i�irtt e pagem
ou COZ!uhflr .... m eas.1\ 'íe pi'Q�e[la fü'lliHI:l. Et;crever ilJuíClifl
no Idade, prl>t.PI' ções, e eJldbt't fi) para ti re8pl.�8rU.

R, BELINKY. CttiHi Postul 1011. _ S(tIl Pdluo.
Ir.fürm 11 ção IH�l4tli red" ção

\

r.

Medi.co Especialistia em

doenças de Crianças
e da Péle

CO!lSUllOrio _;_. Travessa <1

de Fevereiro EI1U. p ...Her

Or .. Paulo Nlayerle
M€d120 RE<Blstente do

HOSPIT.4.L HAN rA IZABEL

C!i1.1Íêa Medica e dl:ts cre!:lu·

çliS, ptlrtós e Optli"nções -

lilidl uuiago.osticuB
.:...co- BLUMENAU -0-

Dr. "ngaJo De Caetano· --_-----_.._--_

.

��édj(o
.

..:....;.._........_,,--�._-..,;.,
.. -"--_.......-:, 'S1I;· .

'

�ape .ADVOGADO:
..

O". Ayres Gonçalves
Rua [5 ce Novembro, 415

l' aurlat-Sala 1

(Altos d'A CAPITAL)

Doença.s de, Ser:horas -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as I 1,3°
� das 14 as. 17

Rua iS' de núvémbro juta
'. ao Hotel Elite

--(1:'
f

Telefoóe p ovisorio 1063
Resitlencia

Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

o-r. Arão Rebello
.Advogado
Esc' I '110

Alameda Rio [),(1.Ot,o

CUniCfi geral. i:'�Bpecltt11sta
em malesthilj ali

.

g&rgnnUí
fltlti�. (�uvidos e 9nHI�.

CODsultu: iU -
.

� ns. fi fs. 11 B$.
BLVMENaU . hUA PIAlJt. 2

� ....

:'tj DR. ACBllLES BALSIHI
1 .' ADVOGADO •

Rua Para0 :H-A-Tetlil16
BLUMI!NAV

",cmAor 0E·e -OlUMf)JAUH I 7é)'
Dia da Novena e 10. do Triduo

HJ [li Uilnau I Virgpm Mílagroc;a. Rainha excelsa. !maculada .senhora_
,ede a minha a1vugada, minha protetora ..meu'refugh e'iisilo,nes

O Arauto das ilspiri1«::õíis do Vale til !eml. milllH fortaleza e defesa na vida e na morte, m;u, con-
.

da Itajili solo e minha gloria no céu,
Dr RENATO (ÂMARA - FUNDADO EN!. 192'i -

, l··1 "f D iJire;.or-l:te:lvllfl":lvl"l:ESPEC i\.L � A em nenças· [li,... AenlU,,*$ Si!:i!lsinl

de Senhoras e Operaçõês,.. . I' Diret, r'P"'lproetaóu:Dt". Afoll1ls0 B.2ilôõiol

CLINICA EM GER '\_ Rerla('ã) e Adlllistm�á,).'

lW.l,{. Db: FBV1�11.8Ul O 17
.

(Varices • Ondas curtas)
Fone .. 1226 • 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

� ....&fredo 11ô§i§

..._ edico
'li.. "1. sr. 'ai Sita 'zabel

·

.. \(...�r açõ"a's
CL1NICA GERAl

------�- _,.__-_. -

·--1111

\'" 2- Ctabellino NOBREGA
. e(Jifltio da Prefeitura

EScrl,mu<os: contractos ��ocu
raçõ�l!.. protestos de let\'08

Com.J;l�a e'
.

vendoda (mtnoveUJ.
....

;;:� �Õf;l� de cU�d.a. "tI;,

Contemplemos Marí:J. chorando sobre. as c.aL.mi1ades que
viriam ao ITIJod", p -u-an 10 qu e o coração de seu HH)'). a Cf,UZ

escarnecida e seus hlh is prediletos ner segui tos \:onfiamos :na

Vil'grm comp issivs. e tambem p i-tícipar emos da fruto de suas

lagrimat!l.

5 Ave Marias. etc.

3. Dia - Proteçã 1 de MdIia

�'-. viço deprimeire
OI dem

Ru� Marat.Lão
N' 27'I

5 Dia - As mão:;; de Maria

.ii!. tri'lh. C,jUl

A. lub«:,,,'�
4. Oia - S:gunda Apa içã)

E�t:mdo S'll1ta Catarina Em Qfôçã'1. � 27 de nr.vemb.co ce
1830 aparect:u-Ihe a Virgem M{ria. f,};mTSissimi. esnHgando a

cilbeçl da s�rpente infernai. :'>Je;;sl apifiçã I se vê seu 4'de.sejQ
irne-flso d:! n �s D-oteg�r Sell[)f!'e )�tra o irtimi�,> da nossa 581-
viJção, Invoq" m]5 a illl3Cuhdt m..!e cOm c ínfia lça·e amor!

5 Ave-:\arias, ele.

Crl�t pi mlS, h j., ,l.Aari-"l desp·eendE:od.) de suas mãGlS'
!>. puhJjcl Jao"! e a ,lima (1 'aios Jumin JS()'. I�!'l!es raios. disse ela, são a figura das g'aç'ls

negócio e li!> de env'llvirn,'nt, que dcrram l sl;b'e tl)�OS aqueles que m'as peq:::m e ao s que
de tudo. Oivulgtlt'm. pub!iq'lem (fllZt,m c"m fé minh'l medalha.

.

e anunciem n', rt'vista "r;xpan- NJ) desperdicemo, tflnt�s !:!"'ICl" P ..'çilm l'i com fervor hu-
�ão Econom'e \" cujn redaror; mildZ' e pers:vt'f!;nça. e Mana ImJ.culada no-las Alcançará
O'ganisado(, ProL .l. na·; (l, (l. Dia - Terceira Aparição
o\rauj:.:, A:breu, se acha nésla .

.:idlde. I C0nlemPI.ern "'S. M. Hi,}, apnre,,:,sndo a Sanb. Ca-tar. in.a,· r. ad. ;a.Qfede luz, ch' ia dI" b'lnnade. rodeada de e3trelas. e mandan:io )cun
I har UITI1 m:!r:lallH p-om=tend I a todôs que a Irouxere.m ,(.,om de'

�õii.':_';"�!ilIIIIli!_m_ildlíliB!!il���!"'i VOÇj,1 e arn If, mui�as graç.s - Ou lrdemos ferv.)wsamellte a Sarlta
Medalha e, c:!m J um escud I, ela nos protegerá nos, perig:)s .

5 Ave-Mdria. etc.

!t'�._. .'_.

3 Ave-Ma ÍJ, elc.

3 Av="M iria, etc.

8 Dia da Nownrl e 20, do TIiduo

Ó Vírg,om Im 'cul ida da Medalha Milagrosll, fazei que as·

S"<; r<lj, IS luminosos. q !Ie irradiam de. Vossas' mãos .....irginais Hu
m n 'm mió:ha 'intelig",ncia para melhor cnnhúer o bem, e. abu;i
z· m meu cor êçã I C!lm vivos sentimer.tos de fé, esp:afançl e Cti

ridJde.

EXPEDIENTE
Dire';ão TuI H.H), w!n - <Jereuci'
.' .

iUBB ASlilillaturas, lUl:):-l
l'ublicidatlfl, 1U::Jll.

.

i Alle·Ma, etc.
III! Vend:; avulsa - Di:ls u!E'is, Cr$

..;;50 . Atraz.;jdNi, Cr$ ,1,00
Assinaturas; - An • Cf, $ 60,00

SerntSI! e: - C. t ::u.OO

9 Dia da NCVPil3 e 3d. do Triduo'

Ô \1ãe Imaculada, filzei que a CrUZ. de . .vcS.s>I'Medalba brio
lhe s�mpre diante de meus olhos, SllaVÍse as pehas,� da vida pre:-
sente e me condul� à vida etel na.'

...

Atenção: -. A direçãCl._não s.e
responsabiliza por opmloe5 eml

lidas em arlrgdS ass1pados, mt's

mo qUe st"jam com jnj.ci�is.. Ad,
�·crte. tambem, que ongmuls �e·

bidos e não aproveitaoos não

serão devolvidos. Ou.ro5im (J

serviço ttlegrafi.co ua_da tem. a

havt-f com a OI tenlEçao do Jor

nal e SOflV:ute é reprodLlzido a

titulo informativo para 0,05S05

�itor�íí

o R A ç Ã Q-
Santíssima Virgem. eu crero e confess� Vossa S'Iot8 Jmacu-

13da .Con 'eiç?io• pura e sem mancha,· O porissima VIrgem
Maria. por Vm sa Concrição Im�;cu'lade e gloriosa perrogstív,; qe
Mãe de D.:,us. alcanç dome de V.·so ama<fo filho a humildade. a
'e ridade, a obdiencia a casli:lade, a santa PU(fÚl do coração. e

cõrpo e es[.í· ii'), a p�iStverança na prática do bem lU1Hi bÔ3 vi
da e una sa t· morte Am".m·
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BLUMENIUENSE! Votar em Frederico C. Buscb ler, e demais candidatos da UON ao
luluru governo municipal, é implantar o til ade ordem e paz, eu! quetôdos P0558'viver e prosp�rar digna ente, trabalhando para maior grandesa deste rincão

18 -

�------------

I

Sob o titulo acima o jor
nal "A Manhã", do Rio, nar
ra pavoroso desastre, em

que um e utomovel ficflre
reduzido. apenas fi um mon
tão de fprro8 retorcidos ao
ser apanhado por ume loco'
motl va numa passegem de
l!i ve I. O extraordtnarto é
que do montão de ferragens
foi retlrad» tncõturr � o mo
torlsta Pa seoal Peregrmo:
seu uníco ocupante. Ao re
cobrar 08 seutfuos, o chofer
felizardo declarou que volts
rs 1111 poucos dias de Uruce
Dia, onde recebera fi benção
do Padre Antonio. Pcuco IlO- �Motevidéo - CIH'gM8m 11 res do desnstre havta se seresta Capitbi os chefes dli vida de água benta e trarevclução Paraguaia. cel. zta no peíto, presa por umAlfredo Gs leano e major Ce- cordão, uma medalha di:'sar <\guirrB. Falando ao dla- Nossa Senhora dEls OraçJ.s,

.

tio "EJ País", esses militares -

revelaram o Itrme pcoposlto
li,:, povo paraguaío de COD

unuar "lutsndu com tl mesma
rens eldade até conquístar
suas liberdades e o respeito
de seu prestigLJ tntemacío- rancores
nal, tão -Serill!1HHlte ccmpro-] Nova Delhi - Amargurado
metido peja diLtldura". com as lutas sangrentas em

seu pais, Ghandi declarou, ao

completar 79 a nos de idade.
que não sente desejo de connti
nuar vivendo. Rejeitou as feli
cÍtações ep.viadas pelos amigos
e disse que seria melhor receber
pêsan:es, pois <':não desejo viver
num mundo de rancores e ma·

I

'EMPOLGANTE CERTAME DE FÉ reIAlcanç�. êx:to sem precedentes em Blumenau as Santas Missões

vas ove lhas para o rebanho
de Cristo, têm sido oíímumeu
te bem sucedidos nessa pie
!}óP/i tarefa.
Ante ôurem à noite, reali

zou-se fi p:,ocissão das Santas
Missões, para senhoras, li qual
contou com cerca de 3.500
partlclpantes, o que bem de
m-nstra o grande interesf'le,
que está despertsnd« este:em
potgante certame de fé,

As: Santas Misfões, tão. ao
elosamente esperadas pela po

- pulacão eatôltca IDCliI, estão,
agor8, despertando {I máximo
interesse, aleançando exltos
'aem' 'precedentes as solenld«
das re6lizadas tanto Da sêde
como no interior do munící
pio. Os mísslonarlos, . Frei
feUclo Van8�onceloB. frei ss
-Iesío Brtnckmann, e frei Jnjio
Bosco. que percorrem os su
búrbioli de Bíumenau cnnver-
tendo e arregimentando no-
� ". .

.

:'

A situacão' dó lo; de
.�

da Costeira
e

Finne proposito de
tínuer a luta

(00-

Rio -,-,-. o chefe do- governo
a.sínou decreto designàndo uma

eomíssão composta dos srs. Pe
dca-Brando, presidente;Rui Cal'
neiro e comandante Augusto do
Amaral.Peixoto,· para. estudar
'2. situaçã.9 do Loide Brasileiro
e da Cia -. Nacioual de Navega
ção Costeira, bem como das les
pectivas oficinas. a fim de que
se. delibere sobre o melhor modo

xf�, de resolve-Ia.
"T-� .:

�\
..

r���

I
CONVIT-E

A Diretoria do G. K OUMPICO. terr; a súbirla honra de
onvidar seus associados e Exmas familias bem corno os BOCIOS

I)a S
..
D M. Carlos"Gomes par." o "BAILE DE

_
:�LEIÇÃO DA

,AINHA DE 1948 ,
a Se realisar no próximo (lia 18 nos salões

:0 Teatro Carles 'Gomes.
Avisa outrosim a Diretoria, que os votos ja à venda, tendosegunda apuração realisada nos Estúdios da P.R.C. - 4, o

lia 12, apresentado o seguinte resultado:
i) - lr is Colin ücj.o votos
2') - Renate Bounernasou 500 votos
3) - Beate Hass 140 votos
-}") - Carla Rieschbieler 20 votos
5') - Isolde Kielwagern 'í 'votos

A apuração final dar-se-á
-

no decotl'�r do baile. podendo osnte-ressadoa depositarem seus vetos na urna que já se encontra
-rn p odor do zeladõr do teatro.

As mesas estão á 'venda a partir do dia 13. podendo ser
«iquiridas com o Zelador do Teatro. &1

Já se acha à. sua disposição a OFICINA WIEDER-�
i
f KEHR para prestar-lhe os melhores serviços em motores,
t radiadores, latarias etc. - bem como soldagens de qualquer
� espécie.

� Serviços prestados por Técnicos
RUA SÃO PAULO - TELEFONE, 12í2

CRULEIRu Prefiram a t'anttl'ia l"'aorR!:ada
pelo �DnUiD JalNVUlf

Gandhi não deseja vi· Importa(ão de banha dos
ver Dom mundo de ). .'

Estados Unidos

Rio - De acoído com o uI.
timo balancete org',11ízado pela
Ccnta:1oria Geral da Republica,
a receita da União elevou-se. no
periodo de janeiro a agosto do
corrente ano, a 7.484-299-00
cruzeiros. tendo a despeaa, em

igual periodo, atingido a iinpor
tanciade 7 982.547.(;0 cruzeiro:,
O •

,deficit" já ve�ificado ele
va-se, portanto, a 400.250,00
cruzeiro5', no período acima re

ferido.

Balancete
despesa

da receita
da· União

l1inisterio da Fazenda
.

do Pratrimonio da União'. Servico
>

Delegacia em Santa Catarina

E Dl TAL n' 26

De ordem do Senhor Chefe tros :le frente, tendo. ns se

do.S,êl'_V}ÇO do Patrtmon�o da. gulntes c:JlJfrO�H!çÕe� : frente
. ÜriUlo '.' deste estado, e d� para o RIO It3) il-Açu, fundos
confo:micade com o § unicO com terras alodíais do re

-

'dO artigo 104
-

do De.creto-lel querente, exrremaodo p�lo.

'. »,,9.760,' de 5-.9-:--46, fa.ço pu- lado direIto co::.!) RÃ. MOlD
blÍco: pará conhecimento dOs 1108 lUogru[l(i�nges e pe�()
confinantea e de quero se lado esquerdo com DéCIO
possa interessar pelo (erre no Miragaia FiDlirdi, Aqueles
fi#;) madnna, situado li rua 15 que se julgarem· prejudica
de Novembro n. 1.393, <11:1 C!- dos cüm (} aforamentJ pre
dade; de Blumenau, neste EB�! t�odido, po,ierâo dirigir Sllil�

iado; que. o'terreno de .que l'eclEiml1CÕeS ao Senhor Chde
.

trata 'o pr�8ante edltf1Lfoi l'e- dOBla Delegacia, dfl!H�O dlJ

queridO em aforamento pelo prflzo de qUinze {t5, d1aEl, 8

�f. Georg Greuel; conforme contar da data _da publicação
procebSO protoco:ado nesta ao presente edItal. - DOZ0-
DelegacIa 80b n. 63.(j�47. Ore· lina Rizzierit escrituraria cl

''''Ierido terreno mede 13,00 me- «E».

tanças»_

. Minister.io da Fazenda
.

. Serviço d,o patrimonio da Uilião
.
Delegacia em .Santa Catarín.i

.

E DI T A L n' 25

De �rdem: ao Senhor -Chefe 1 tendo as seguintes cor:fronta.
õo Serviço do Patrimônio

.'

dai �(�es: - frente para o RlO Ita
UniãQ•. deste· Elitado, ede Coo- (JaI-Açu, fundos com teíras alo

formidade cdi!} () § úniço do ár- di"is do requerente, extremando

tigo l04�· dO' D.�çre�?7Iei n' 760. de um lado c�m �errl1s ocupa
-lie ��9-46, faça PÚ9.�co. para co- dõls pelo Serv1ço d Ag_?a e pelo
neéimento dos confmantes e de outro com terras da Estrada de

quem �f.\posaa interessar pelo Ferro "Sant� Catarj��". _Aquê
terreno. de marinh�., situado no les que se

.

Julgarem" preJudlc�
lugar ·'Morrb.,da Farroupilha", dos com :? af?�ar;nento preteod�
município de Blumenau. neete do. poderao dmglr suall recla

Eírtado, que o terre.0o de .

que maçõe:s ao Sr. Chefe desta De
trat�, o rreseote edjtàl.foi re- le�acia. den�rl) do prazo de

queri(jo em aforamf;'oto pelo Sr. qlllnze (15) ?!as_: a contar da da

.Roberto Baiflr, conforme proce�- ta _da .. pubh?açao ..do, present.e
. ;so protocol.ado ne8t� .pelegacla �dlta�. DOZ��ll;� Rlzzrere, escn�

,oi:> P' 63M7. Q refermo terreno �ul'átla clt E,
mede 19'2,UO metrOIJ de freotel

}>��, �

... '.�.�"'<-.'>::.\\::,:_,;:"'� -,

Diplomahs suspeitos
.

I
_ Sa.::tiago. 1:0 Chile - Anm�::JiIcreu-se oflr-ialrnenre a expulsão

Rio (CB)-::- Foi nortoiado que de Andrei Cuoja, encarregado
a Carteira de mportação e dos negócios da Iugoslavia, sem
Exporte ção do B!:lDCO do Bra- grau -fiplornatico, e Dalibor Jf
sI! e li C"milH li, Ceu tr-al de kasa, secretario da Legação
Preços havtarn recnnslrterudo desse mesmo pais em Buencs
O ato pelo qu»t permltlram Aires e que se. encontrava no

a import!:lçã'J ba oh!! dos Es- Chile. Um comunicado oficial re
te.(ios Unidos. A propósito OU- velou que Cunja e Jakassa fJ
wido O ceI. Mario Gomes pre- cam enviados de autolT.ove1 pai"a
ald�'nte da CCP, dt'cltu'oU o Mendoz]." Muito embora tpnham
seguinte: eles sido acusados de' tornar
-De {a.to, 6 Carteira de Im" parte na greve dàs minas do

e por!sção e Exportação do carvã-J. como represt"ntantes (1e,
Banco do BtlHl11 solicitou a pm país satelite da Rm13;a, 0:10\;1
CCP informar 8(' havia. algum indicad? pel? _l1onié. ambos não
inconveniente na importação I foram Identificados como repre
pfllo Brasil de Ban.ha dOS) sentantes na primeira

_

notil ia.
8stados UGldos. A ComiSfllo sobre a deportação.
I espondeu que não, ill[O é.

.

que o produto poderia ser ii-

GQlürido fúf'11 do país H'ID O topete dos vermelhos ....nenhum prE'juiz l. Não é porem
verdade 4ut' a CC t' tenhri re
considerau li fl quel» pro posta
e tanto i"lto é cer to que (l

BaDco do BraRi; já esta l!bi:'
i'8ndo cHmbi/ils pura ii DeCtS
soria itJIportl:ção.

Moscou - A "Gazeta Li
ler�ril:'" desta' capHa!, �m
artigü asginado por L: Sia\lti,
8t6 Co U o prtlBid ente t)rasilei
fO EUfie<1 Gasplir Dutra. qUtlliticando-o de faSCista e· di
tador •
O artigo em questão fui

c'omo qUe uma respllsta. á
11, reg,!, do P.resi(hnte Dutrll,.
recentemente felta pe.lo em�'
baixador ilurte-ameriCl'llH)';
Betiel Smith. que ap!'-3lSeolofl
;, chefe tIo g ,veroo brasilei
I'u com. "um verd�àelrl)'�i,fd Il.ruig,/'.

-

Mo 1 r
DE ALf'REO OOSSWEJ LER

OFERECE:

CAMAS PATENTES - COLCHõES
CAMAS PARA CRIA.NÇAS

CARRINHOS PARA CRIANÇAS
(os novos modêlos da. afamada marca "ARMA" LO'ldreR - Os chancele.

. N b .. 6
. ,jt1:I:i .quatro gl'an(Jes p'ltenêfRrua 15 de ovem ro, 122 .

mlClurão i!8Mta eapi:al �.2ó(ao lado da CASA RADiO PllOT) ;je no�embro. prqximO 8 {on-
.

I' .ler.
eOm8

p�ra. elb.bOrac
.. a.�
o dotf'tltado dtl pl:Z com a Ale-�_firl·li'. 1..'.11_.""--- _qJ.lwba., '

iratado de paz com

Alemanha
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