
cÍlaHcias de Çurlllba informam que a UUI iá ven
cel], 3S

.

elelçOes eOI 23 mUDiciplos do Paraná, in-
clusive IS ,. mais Impor.tantes do Estado. ,venceu a

t);' União ,:�em,ocratica Nacio.oal em Iraucária, Bocaiuva
r

df.l 'Sul" ;Callbará, Ca,stro, Cerro IlU'; . Coreeno Pro ..

..

DIAR'O r\ATUTINQ 1-[-'--._�-----_.----..........,Avirrude e Q.
'm marc a c o n s t i t u c i o na

..

(
lealda;de se flletiram Achllles BalsloJsi o crime ,e a traição I

sd.o premiados l

DN
I

copio, foz do IgU3SSÚ, Imbituva, Jaearê:dnllo, Jaluâ.
Fiai'",

..
Lap3;J MaleJ, P�llta Grossa, QuaUguá, Rebll'

ças, RIo Negro, Siqueira tampos, São José das PI
nbais, Sãs Matheus do Sul, Tomazina e Wenceslau
Dtaz.

Não são OI!'m dois, nem quatro; são muito mais 6. cida
dãos que se mostram alarmados som a infelicidade ainda aO."ce.
sultados conquista�s em muitos �ugares pela votação popülar,

.

Chamaram·flo;s mesmo ;speclal atenção para o que ie veri-
ficou com a votação dos eleitores de Guarany, Linha Te]egríl.nc!a.
etc .• em Massarandubl - localidades criminosamente ao desam
paro d os poderes administrativos; explorados de modo incrível
em sua produção agricola j isohdos inteiramente dOIil mercadQ,i
consumidores. - uma situação, enfim, que não p,ermitic:iíl ,um uni
co voto conciente a favor do FSD, partido a quem cabe ii reli-
ponsabilidade total do abandon s que sofrem. �

.

,

Pois bem. A urna eleitoral que recolheu OI votoi deite,
eleito,res, que prati�aram verdadeira proeza pau chegarem até
ela esta urna continha apenas 8 vetos contra o-PSD! Ante eatt:
resultava, que se poderá fazer para satiafªzer tal eleitofa�õ?

Deixamos esta resposta para 08 nOSBO# prezado, iêitores'
enquanto reproduzimos suaestões doa meamoa'd�adão. qu. lã
estiveram.

Uns acham que a eleitorado delsl% natureza deveria aer
cassado o direito do voto, visto que nem o sofrim'.mto comum
o maior estimulante das reações humanal - deu.lhee a concíen•

eis .[]e�e! saria para votar, repr,esf:'ntando, assim; contrlbulção des
trutiva no elevado esforço social de praticar a 'democracia. li não
faltou, tambem, quem lembrasse a possibilidade dos mesmoa elei
tores tere'!' votado acertadamente pelo inverso," isso ,é, julglindo
que deveriam acusar secretamente o nome dos -

responasv-e1e pe-
tos males •. ,

,

.
.. �as. de. fato é alarmante o que, aconteceu. com ta! l'e4w.

rano �le.ltora1. de uma população assistida pelas.: luz� ispirituai,
da religião. Amanhã, quando o. sr. Bu�c� fôr visita-la e " preten
der para ela qualquer assistencra administrativa, .i'econstruindo
suas estradas dando-lhes escolas, será o caso ru. UDN combatet
a todo transe essas medidas. sob pena de perder ali toda vota
ção no futuro pleito gel al da Republíca.

. .

Si �sta cOl!clusãa .não estiver certa - é, horrível que
seja invertida assim a lei de Deus que manda fazer 'o bem ao

proxin:o �
então certa estará aquela auge$.tão .qu,e reaolveu pela

IflCODC!enCla do voto dado �m. 23 de.' novembro, a consequente
necessidade de cassar um direlto S'::ICI.O! 1 que. só pode cabe!" a hc
rr ens que sabem querer o bem da coletividade!

ARAUTO> DAS ASPIRAÇÕES .0,;0 VALE DO tTAJAi

Us C O m un i st a s reunem· armas
Furtado n· 9, contendo trechos
do manifesto do senador Luis
Carlos Prestes concitando o povo
a lutar contra a cassação dos
mandatos:

SãO Panlo.{AN) - Informá
se que a pcli-iia paulista apurou
que varias. parlamentares comu

nistas estão se preparando para
deixar o país, no caso de cassa

ção
.

Qo's mandatos, temendo uma
.

aç�r:;:la_::t;��d::���
.

lado que O café exdeldo do plano H
..

d
'.-

a: Delegacia de Ordem Social Marshall otlCli e (o�sPltaçao na

recebera denuncias tle que os Argentina
comunistas estariam arrnazenan- \Vasbi'1Qton - O secretario
do' armas e munições para reais

. da AgrIcultura, sr. Andersen, Buenos Aires - O jornal �La
tir no caso de uma ação policial comentando. o plano norte-ame- Epocas denunciplI: JL existencia
contia, êles

.

ricano de compras no estrangei- de um movimento subterra neo

ró, por ocasião do inicio das organizado pelos comunistas 50-

semeaduras para o estimulo da cialistas e radicais contra ore·

produção dos artigos necessa- gíme vigente na Argentin2!.
rios .á restauração da. Europa, Após afirmar que as greves ten

disseque ocafé brasileiro nele não dem a se generalizar no pais em

.. BU{lDOS Aires - Esta capl

e!!tá.
in

..dU.i.dO, 4.. p.or.que
o café

Dãoj ccn.sequ.
encia do referido movi

t'll' recebeu as cinzas aos figura entre us produtos que menta, o jornal adverte o povo

paia 'do 'libertador San Mar· necessitamos para abastecer os contra a ação d05 inimigos do

tio, ·tl'l\zidas da ESpfHlhli_ pl310 'Outros paí.,e�..
.

atual regime.
cru.:i�dôr "ArgenUotl" 1!:tlEl88

relíquias foram

depOSitadas""'r b80 ludo· da
. sepultura do ge� ..,.... '1,''- I�· O'.' e . annerst Bau Martin, no Intartor.

da Ct\ledral.

R(lma - VenÉ'za foi a ri

d A t
., A propcsito das eleições rea-

dada italiana que recebeu
.

'.'
.

a
.

rg'en' 111 a
Ijzada� 00 Estado de Minas Ge

neste verão o lliaior oumer\

.

.'.
.'

.

. .' ....•..
.

rais, o dtputado José Monteiro
. ti" turistas estrangeiros .. Se ..

"

. .... ..' .

.'
• •

.• • de Castro. sub·spcretario da Co-

gundo etltatistlc6s' publicadas missão Executiva Nadonal da

44413 visHu6m aquela Clda-

B.I
U.D,N., fez a nossa reportagem

:� ��()!r!�[StfIDCh���e ��.��� .p.ar ()' r aS I po���a e�:i;;!sui:!es�i:�l:r���::�
E'im sl"g.undo lugar. ram dentro de ;Jm admiravel

clima de paz e segurança, O go-

LondreR - Uma Ud'ma dE' RIO S d oU' foi .á AJ':Ypotlnll, conforme foi vemo esteve ausente do pleito
.

.

- !'gun o nelAS l!J,
no sentido de que'não m(!bil'zoutecnicOs da

'.
Escola Imperial recebidás pelo gabinete do noUc!Hdo, em l bedfeocla .6

de Navpgação Aerea de'�h!l- vfce.presh1f.>Dte da Comissão determlnaçõl�8 diretas do pre-
a. sua força ou a sua influencia

wbu·ry•..e.8tu.da. rá .certa.s ..

!llU- r' • I d I) .e! t d R publica em favor de qualquer dos parti-\.-en,ra e � fIÇOS, prosse· 81 en e li e .

dos' Não tenho duvida em "fir
dI.HIÇ!1.K mlstelÍoSíl6' (lcorrid '<8 guem, em Buenos AIres, 08

Da declinação da bU8801a dli� eDteIidlmentos entreo coronel ma� que.a U.D�. serà o partido
ralife 08 V008 reaIiZ'1!10B . pe- Mario Qomes e 88 8utorida- m"JontarlO em, M!l13.s, e. pelo qu�

109 8VtÕ�S milHares e CiviS des argentiofls visando a re-' A oposícâo faz novas acu .. I penso. gâ.nhara a !r�f�ltura.. e n

nas rOtâtl do" Imperio Brila- meSSfl ae grandes- -quantIda. _' cerca .�e 12� mU_IclplO�.. _ntre-

n!é(k des de trigo dequel� pais saçoes a Pemo os quais mEultos dos ,LaIS BlmPbor.
para o

.

Brasil Amanhã, o
tantes .do sta�o. c�mo ar a·

'T(iql\l'o - O primeiro ml- corooel Mario Gomes deverá Buenos Aires - O <i:Clube dos cena. Uberlandla. Ouro Preto.

ni�ll"o,japoDe8. deelafou UH avistar·se com o sr. M. Mt. 53», organização polit:ca oposi- Catagu�zes etc Isto vem provar

Dieta, Jl(}H tlnba quaisquer moda, que é quem pratica- clonista, que ainda recentemente qu: a Isen�ão do .g.ovaroo em

Informações sobre .a exiscen· m:ehCe ftséaliz8j � m nome do não obteve permissão das auto- f�t:e do pleito propiCIOU opo:tu
ela, nó pais, de um governo go;,,<>rno argentino, a questão ridades para levar a efeito um mdade pa�� que as v�rdadelras
BeCre�()".

. .

(lo trigo. De acordo Cl!IP 8S comido em sua sé 'e, esteve reu- forças politicas �e .

MlOas, que
,

" mesmas JnfotffillçÔilS, essa nido tendo 05 seus oradores estão em sua maiOria com a U

CQperihague - AoConte, {fJ1�são se está .revestlndo de acus"do o governo de estar: eH. D.N., (..cupassem o �eu lugar e

reneia Mundial da Crt::z Ver- exilo, já. tendo" sido I:1SSf-gu- minand<;> as liberdades dvis, Os revelaasem a sua pllJmça).
'

mellúi l'ealizar·se.á em Esto- rtido tI env.fo de 100 mil tu- orad ...res foram os mesmos pro-

colmo,' eu{ �go8to de 1948 aeladas de trigo. g-ramados para a reunião, que
conforme foi resolvido ,na (}i vice-presidente da C;.c.P, não se realizou por haver a po

reunião ,de hoJa <(los
.

chefeE! !rata ainda da importBQão de licia impedido a entrada no edi�

da Cruz Vermelh,fl qa Dina- DHnha a fim de reS6tver R ficio em que funçiona a entidade,
marca, SueolJi �j�(})'Jleg6, .. crise do proàu,o no Rio e alegando as suas condit;ÕêS sani·

em S. Piml0,· ConstEi que a -tlirias, A noite, eles leram 05

zeda � A Atà.b11l SalldH'; .b�on8 argentina terta ta,mbem discursps que d�veriam ter pro·

reconheceu djctaIJll�nte> a >i vaotalem de ser mais ba- nunciado na referida ocasião. O

. Iodon.eSla como Estado inde rata do que a nach)Qal�. e��lieQador Alfredo Palaciol$; li�

fende�le � muçulaulQ,€l", :," . .0 coronel' MulQ ..• ,9omea
..

der I�,ctalililta

Exercendo forte eontrôle as

I.!uto�rdades apreenderam um mi
lhão e quinhentos mil boletins
numa tipografia à rua Conselheiro

a

PeJo MilOdo

Detroit (UliJis) - O cano
hecido COmp(8'tor brasUei"
ro Camargo Guaroiert re ..

�ebeu o segundo premio de
0;000 dotares, no concuraa
I-linfonico para o HSlllisferio
Ocidental �'1ienry H. Rei.
úbold". O primeiro pnunto
no valor de 25:000 dolare8

, I

do concurso em qU6at31o,
foi concedido a Ler(JY Ro
btrtscll, da Uni rer8idade
de Brighan,. em Drovo,
Estado de Utah, a o tercei.
ro li Albert Sandeay, de
Lo� Angeles,
Mais d6·· quatrocentos

musicos de d6Z�B�eif:i pai
':iOS do c€misferiO. concor-
reram ao conCUrso idoidt.
"ado por Reichold, presiden
te da Oequestra SiDfonioa
,la Detroit, durante" â,
guerra; e dedicado "à ami.
"l\da e" compreeúSIQ entra
1)3 :povos das ,troo ame..

rica:�:'
Er:t1'6 r,s.,.' eompoiJ.itores

qua 'reÇ3olJ:�rim . menções
hoorosás está' JoIo d� Sou-
za Lina, tarobem de', SaQ .. ,Il'§l�ttuJo,

'

" t
. ...,'.< i( �<�..,. t ,f:iwt

. i'
�

...

��\. ".;��_�,;;'�;.r:

Um Brasileiro no (OI1(Ur.'
$0 Sinfonlco para

as Amell,as

As elei(ões em Minas
.

em cuja resideocia teve lugar II

encontro. declarou que (:0 obje·
tivo desta organização é defen
der a Con3tit"i<ão de 185\ e

combaterá sem E'xceç:;;'o t''ld08,OS
que a violarem. Na�a nos deteráll
nesse deqideta,tum ª<:ent;)Qu
Q orador

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ol1JO"'UE J\NALISJ:S � I �..
'

.• '. r r� EFl & elA I1 c�;:;�::�;�;��::i"';��5��
�-

�F�n�. 1201 Siume��u' ,

.hX�l\lH�S DE PIiINA: .;iÍl1r"�", ,l\éJe:l1cnr ri atl,uminn) ,1(\ g,,,JimellLo, <\dülitat!vi) cÓmploto c()!ll.dü�'lg(<l1) §
Iorr-t.os, lu <atn"" l,dtlú ,ul"lro, UT"a pt,.:" EXAMES DE FEZES: eomplotú, pesquiz». .rl<l amebas,

n"gebtli<l''çlo' enriC1Uf)cíwe,nic) t]i;;P5tiio: carne, "pgetais; pCf.'qlliz:ls do Pl1:i\': SllDg-rW oculto eír:· .',
EXA l\tE.,

: ",' .

,'UE: M.I,\,LAR IA-,-,�I"'sqniz:l do Ilmnatoz(';l:!'lo d." Laverurr, tormns agudas,. " crú!],.,
can, L'l\ ES:'r�i'!'ilis':!'" �i' cie Ka lrn, Kl in«, l\leir,c",:ü ore, 'TIFO: reaçi!o' de Vida!. l)')Emge!1l Dt.: g liCI'.SP, "ciclo

lll'j<'.JJ. hf'llli.dol,.in,a. COnt.I>!5fl1.'Ú"'di'.. gJohulOiJ vpnllel1ltJS" br,;(I)CnH. Formula' Leu("Jcit[1l'ía, Hcmogramu
fi", SllillJJg. '1'''."

po dto ;'!o,;��nl"çw, "lid ""ng1'>:;. Curvu gilCGrni(�l. EXAl'\lE DE SECREÇÃO: Ptsqui7.1l de ger)l}el1� l.Gp""

"9pcl1n.a'l;oi:�i4e:s. etc;, ti"icJ'lOmOnflB vn:ginais,'etc. EXAME .DE ESCARRO: Pesq n iza de bJ,;',i!t, de R ..e!,.�'
7.;;'mot!g{n;���l\l'1,pnnUn1�eOC{)B,BtC. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame CHOhitCI
.el'iOBCbpiCd.'l'\JàÇfiO de Kahn, Paudy, Nonne Appel'L, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquize tle b::Wl' �
108 aleoól f)'il:e,ít1(1 fpsislentes .(IIan8l'u) etc, EXAME DE SUCO GASTRICO:. Exame completo, dos·.gell'

I. a. c.i.'1." .....I.�.,tlC(),
addt7- liv.n', �\ cómbínada em IlCI- PCB'} o!zas, de .sang'U': OCUito,. piocn.os, hemác,.ea6, .,

EX ,A �;l E
DE ULCEl�A: VltJllU1Crq;cop:a emcampo CSCln'O: pesqurza de espll'ocheias 'I'reponema PalIda. (sifihs).
O Lat,vrdt-oj 'in Sr t, {i/ U �;Uf o. j (;'l (J ii, f.f'l cunu» li de quolqucr {}errnen e auto naei"

j\ p'dir' o dos srs, Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio
trornecemos taminas e recioientes _[JnJ tuiamente

po.IS�

r 1

....
,

,

SE.JA qual fôr o sistema de arquiva
.._ roemo necessário em seu escritório,
Icmbre-se de que existe· um arquivo
Fiel para suprir eficientemente essa

necessidade. Modelos para todos os for,

matos de pastas ou tie...tJas. As gavetas i"::
":1'

correm livremente. mesmo quando Jn... �
teiramente lotadas. Como guardas efi- lIJ'
cientes c disciplinados, O� arquivos ·Fiel �
zelarão pela boa ordem doa documen

tos e papeis do seu escritorío,

DISTRIBU�DORES

para os Estados do Pa aná e Santa Catarina
r

Prosdocimo & Cia

o últimos modelos eu: con- .'� n[nm!.1t.fl.t". (�� incompar�ve.I qua
untos avulsos, bem como .l:\ü VU � 'Vój lidade ! (Conjuntes

completos desde Cr$ 45°,00)

: ....

VENDE�SE.
S!;hBrpp1n.gs, T01"l1os,. Fraza

deiras. A' IJr�ç(Js. fIe, ocasião.
Informacões com

Màql1ÜlilS �\umenanenses
Rua 7de.SeteIllbro sin'·
Blumenau ,'.;

,r:.r!';)m'�"i. ph1f;:;'�I5'" <.<Th?rens», de fino. acabamento e superior
Ltda. �Il � n� u;U�li:�) qualidade, desde Cr$ �75,oo.

o maior sortimento na praça I

Âcordeons «Straêlella», «Sett'rnio Soprani» e

de S '.té 120 baixes.
eTodeschini»,

�
VFNDJfSE 'd,las m/'1Ui1laC �

de sapat"íro' mar.:., :-',:1'0."(, Ome !li
, braço.'esquerdo, (, G r.a br;,.çu es

querdo .. .Tratar na S:lr,at;,ri:; Sie,
verto ,Ul RuaJl�lG;F�:'.50;1, tn;rruhr !,

V:1 Vejba�.,::.c .._._,.,_,,_._.-__
.

_."_. __.'_ .

Ir a I e n a a S a pr ....ços r e o' u � '1 Ll o o

---�----�.__ .- , --,--

'" <., "'-

compl",to l'l'hquín:wio para Mf!r
cenar;a e fabricaç o de poctas
e Janelas. :"

Inf)l.'m3ções_ ,c<::.m o :sr' Jühn.
telefonê 1341 (lu Gear,), telefo-

Enfermeiras e serventes Hospital
lhvendo ser �mH[gnr:1do, em pl'intipío de 1945

Bm Curitiba, o Hospit:-d �àO Lucas precisa para com

p1t:itar ° seu copo de auxllIaros. clt' duas. enferuwiraH
('om prática de !'ler vÍyos cirúrgicos e sels mO(lf\S para
i'!ü[ventüs, püdendo tnorar no Hospita', As iDtéres;;mda�
(!everão pl"{\('urar, p:wa melhores inforlllRçõas, o dr,
Rer.ato Ci'tllll\ra, em Blumena:l, ou, o Hospital São
Lucas, sito :i Aveoida João Gualberto j �,36 em

Claritiba.
J

ue 1335.

_�__ '_�_.�'''"''""''''''''''''''''___-:''.''''''__''-:r-'''''''_''''''''''''''

TERRENO - vende-se um.

plaino' com' duas frentes Cflm

area de 4!O7 m,2, ou tamlx"m
em lotes�;:;;é�uado no inicio da
rua João pe�sQ<1.

.

'

Info·nnaçPes:c,om. Sr. G"b,iel

PlomploIl3,; ,"Ru'a: J5 de Nevem
bro. doo H1umeriau. -.-'--�;-;'''-_''-""",,�=,

I Exportadora de adsirasI
..Stock permanente
/i;Madeiras �e construção, em gerai,
;�,Qrros, Soalhos. Molduras, etc.
'. '.

.

'.. ,T�leione 1337 "

I,j�LitJ ' fv1 E NAU � Santa Gatarjna
\

ir. ..... f· .;::z ....,

.. _.,

Foto p,un AO·n� (n, � t ·11\l! � __ 'II \ '."H �, G 1 f) ,.,_ 1

Compele:nciô lPron§§iOff,;�d

RmJ 15 de Novembro, 59b

�

'Iln U=--=�l
I

��-�""'''''�:-''-�'''.�,�.......==-o...-==--....:s:.�

Dr. Affonso Halsini
Medico Especiaiistb. em
doenças de Crianças

e da Péh:

Resiàencia

Rua Paraíba No 8
Telefone (28B

Dr. Arão RebeUo
�dv��ado
f;3se> I 'I 10

àlan1et}a aio :.5 "lOCO

-�.-"���-�
. ,

Dr
eUOícu 'geral. Esp('!cl8.l!stt�

e,UI mOies1ÍBs :18 J:.argama
!ll:lri".. fuviótis e olÍlo6,

';Cl\stiiías: W � , flS. ê 15· i'1 bs.
i3LUMBNAU . HUA l'iAl1l, 2

DR. ACHlllE:i BAlSiHI
ADVOGADO

Rua Paran 3hl\.-Tei.t436
BLUMf:NAU

Or .. Paulo
M€·dbo jHJS1:3tenle do

HOSPl'T',;'L Sà.NfA IZABEL
CBnica Medica e das crenD'

ças, pnrf.os e operaçõeB -
Racho(Hagnos!icwo

-0- BLUl\\EN:'iU -0-

Df. RENATO CÂMARA
ESPECIA,LISTA em Doença
de Senhoras f! Operações,

CLINICA E�'Í GERAL

(Variz('s � Ondas curiati)
Fone, 122.6 • 1433

0IJer<"çoes nos fiüspitais
BLUMENAU

III; .

ADVOGADO:
Dr � Ayres Gonçalves
Rua IS Le Novembro, 415'

.J.. andal."-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -I
----!IIi

Ilíi

1111--.

12' 'rabellião N08REGA�difh:i� (.�a P��fe;tura,

Escnctlll:a"", contractos, ...rocu.

raçÕ01!, Protéstos de let ...as

Ç.;OIl!lPfQ e 'Il';;;.�da&:e, \m.m.ov
. d.i�QIÚi§Ii1iQBf!e dvlQttE'��

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



S .. A.
� mais impnrtanta Companhia de Gapitalizagão da AmarICa do Sul
Combinações sOl'teadas.� %9 Novembro 1947
No sorteio. d.. e' am.0.li.izaçêto rea. lizado....

d

..

ia �9 d.e ,1\1.,0.vilnill�"� de 1941.

jforam cracrtizudcs as segnmtes ccmbínceões!

TXH - ]TQ - &iTS - .SNN - YPY - S�p _ :Todos as purtadores dQS m�fos em VIgor. 8ort6i1l1os com estas cO�lblniiçoes,
podarão receber imatiiala.men�e o capital gi.'II"a�tído il q�e têm dire!to

Séde SI)!:ial:lUO DF. JA:rn:mO-Escr. d� S. Calad...a: B. Felipe Scbmuit. 17, PIl)l'1lmOpnUs
inspetores e Mlilntes em IOiÍo o Brasil

_---�.......".,..,---IA l/Casa' Radio Pilot e Movelaru
______�.__IiIaI'I;t_�,.. 1 repreí'euiante exclusivo de importantes ftlbrlc'l. de, M:Jveis"

de S!'.UlR ClItarinB. e Piit8U tem para8. p 'OlJl� entrega.

Müveis e.lIl Geral
Conjuntos El!tütadoB
Moveis de, vJme e curdel
Movéis de ferro
Camas pat6ntes! Colchões

l\Lch\fiB.B para. la.var e t(it(H�r roupa - tipo popular sem

m(Jlol' .• Carrinhos para. CreanQü· Tapele.a - COllg !leum
Pli8sadeiras

Visitem � sem ccmpromisso· 8 exposição do d��rnsortido €stcQue' a rua 15 de Nov. N. 1226 Execma-s8 pe 08
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Resideco 31, Foua. 13'75

OI1de concerta o seu
RADiO?�?

Naturalmente sõ na oficina

fUNKE
Bem instalada com instru

meatos de medicãe
moderntssimos.

Rua 1 de setembro n: 13

Verdadeira sensa�iiP,

o MODÊ10 f

ICTOR
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Í!lirtCla.·11 válvuf"
JtéA\\' SI iallol..,!lQIi_

�]; li A VEMO'" Me) ' ..

! IlEVEHDiD�R 1lCA: vItro·.

�;Di8tribujdoreR DO Vale de
,

Itnj 'li
(asa do Americano SIÂ

Mercado de automoveig
John L frE!shel, Fundador

'Rua 15 de ,Nov:.>rnbro N'
tlL'UMENAU

Nossa·' devisa. é servir!

GtIX�O fUDSOre
.

Se.rviçod�primf:lirb
ordem

RUll MaraLhão
N' 27

Sottedade Beneficiadora de
adeiras L1C:-às

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
Forro Paulista, Encantoneírae de Qualquer Espécie

I Alinhamento, etc, etc.

I Esnecialidade: Soalho Marca Strob

A 'Empreza' Auto Vi'ação
• S'. A Av.aa ao pUblico em geral que estsbe-
nnense ·1 .. Ieceú uma llnha de ornbus entre Blurue
nau e Rio do Sul, trofegtlnijo diariamente. a partir, destfl
Ista entre as referidas cidades. ,Melhores lnterme ções nos

pscrítorioB da Empreza em Blumsn8u. 8. rua 15 de Nove!ll
bro N. 552e na Agencia em Rto do Sul, á rua 15 ae No
vembro N. 13.

. . ,..... An
.

B1umenau, 20 de Novembro ue 19<t{

Catha"

mr

SantosEncadernação
Serviços de enciudenacóes iUU geral:

Aceita encomendas de livros para qualquer fms.
Genesio dos Santos

Encadernador
Executa �'e pncadernações em eo�ro

•.
de livros' alhll'tls

Litografia, potdas, �a.fte\raS de.
Travc3sa 4 ne FevereIro - Blumenau

,u;�"��"�...n.'.....7�'�..a.BB����.ww; ..,

para

para Seohores e Senboras

(ImpOl'tação direta)

FIO Dornning _. Timbó

V e n (1 e- s e

Motocicleta de 8 1/2 ""fi.
Para duas pes ..oa�, em ótímo Batado
tratar cem F. V. Knoblaucht á rUIi São Pauto, 85,

Prefiram a fSi"wDa t'aOfl,Ca'd
pelo .,.multo mlHVILLE

Indústria e Comercio Companhia
Paul em Liquidação

Nti qU6Hdflde de L'ql.ljd�ín e às 'ndú.,trla e CemérctoCompsnhta Paul em L'qu[,jfjção, sedladl1 Desta cidade de BiuflHHWU. fi Rua Sãn fiH�lll. S/N, e de hcor�1() cum ;) que roireSO,vl,jo em asse lib�ela gt'fHI extnH>!·,j!oarta dos sctoms[A8 dpslas com "..I111hL'1, I etlil:t::[t.1H li IS qustr« í,n tll!ls 010 mes,clt} !lg.J8lo úumo, pel"s nóve (9J hor>i)l. façn 8'ib,lf fi todosquanros o pí'e8eni�l edital virem ou di'lf> noticia lil/erem queàs (UI hnras d.) 1119 oHu \81 110 files de Dc>z!'mnrü du anoem curso, l'eeeh'iHel proposta para li cumpra d�,s SPgUill '�Iibens, os qnnls, ellJ vtrruue da IiquidHÇã'l (h Cílmpllohla.sefaO vendidos a qu=m p810s mesmos oferecer, eogloi:Hida ousf'parRdamente, U Ilh'iblJf preç':
l·.)-Urn terreno sito nestu culade de Blurnenall. fbzendo

frente 8 Rua SáfJ Paulo. fel) lo li dir8Ba fi Rua B,ja e
U esquema a Rua Arce, e Ilmltanríc-se BOR fundos com
terras dM pruprletfarle da Companhia Brasileira de Fu
mo em Fn!I!H e dicas de Kleine. c'mfllrme trsucrl
çao o. 5.431, fplta li fls. 282 fio Livro 3 - I no eorape-lente cartorío dp�tn Comarca. O referidll terreno tem
urna are a de 5657 m82 (etncu mu seiscento" e ctnqusn.ta e Bete rnstrns qiHr1radot:'l), dus quais l847.sa ms2"
(um mil (,i'ocentos e que -anta e sete virgull1 llhent& e
Ires metros quadrudos) t;stãocoDstruídos com fH.l1i!80ulnl"'R
edifl.cios: fi) um'! casa dI' dois e CIlHloB paVl�entos.aeatlnada parte a estabelecimento comercial e parte8 moranía, b) uma C!HHl de moradia com dois pnvnnentos; c) um armazem de dois e meio povimeototí; <1) umarmazern com um pavimento e melo: �} cinco srma
zens ueum pavtmeuro: IJ uma garsge. Todas as Cons
truções referidas i-õn de alvenaria. Ha stnda no terre
no supra-mencionado um armazem de màdeira, de umuníco pavimento.

�'.) -O lote de ferras n, 1 n um) da linha Rlbeírãe Gustavod atrito de :Y1aasl'la!"snduba, conten-to fi area de 2ÔO,QUe)ms2. (duzentos e cinquenta mil metros quadradas] re
gtstrsuo sob D. 5434, a üs. 282 do Livro n, 3· I no comnetente clilftorio.

3'.-0 lote de terras designado sr.h n. 12 (doz«), da linh'lRio de Trás Oisirit) de PtiUSO R!3d'J!ldo, MUllicf'Pin deRio (jn Sul, c'llltf'nda 8 área de duzentos e Du\'-en.ta e
um mil {2�ll. Ool metnlt'l qUflr1rados; maia 08- lüte{i' de
terras dsi[;lHd'IA sob U',S dezen.}ve, vinle. vlÍ1t� a· um
e vinte e fres, A (19.20, 21 e 23) A da tiniu Rio' Pa
leta, cnntf'o11J r�'6pªCiivamente IiS áreas de d,uzenílus e
trinta ti freis mH dtlz\3otos fl eloquentfr ,233 250)m'6trvs
qlIrldrados; duz�nto8 e oitentd e cinco mU oHuceut\PB e
cinquenta (285850) metros qlJ.!drado8; duzentos é" cia-
qUBntli e tr�s md, setecentos fi cÍuquenta(25!l7'>O) IDedt_,s qua1fiHlos e CB:1tn e cinq:lôutu e ChlCI) mlFd.uzeo.
tos e ci'tq!1ent3 (lõs 2,')0) metros qUIlt1rlid�s; millJ a á
rea tle tarr'i8 t1�",jg tvh <sob lolu F. c nu um mito'lolreztmlüs sessent.'i mil seteccHlt'lR e íHVdJtll (1.46JI79ü)metros quadrados, situ'id" nos [u dos dOi Hllh·, aIO! Pô'letn, onnfruntando ao N IrIa, CJill terras 1113, OlO Helf;
86 Sul com ,dUrAR da O IUieb Reif; 80 L"sfe, com� os
lotf'S 0'.8 2g.3G,32 tl 4<! dg ltoha Rio P;lfeta e ao O'i:Hi&e,com t�rras devolutas, 'ffi()veis e:;!te8 re'gistrildh!t'snb r)".
1.10�3. 8.S fls. 130 dfl Livro 3 no C'ir:6'io de Registro d�Imóveis de Rio do Sul.

4',..,...Utn6 CIlSél aSf!óOrllda, cuDstrulda de alvewniR, sUo no MU$
nic!pin de Cre8ciurnd, nucleo BerciHo Luz, Ru: Juão
Lmetta. entre terras da rgreja ClltoHca e ditas de João

, U\)mlog,}s Sün in, registra 1a as fls. 881/', e 8»do Livro3 - C agob n 2.632, 00 conpetp-nte cart, rio em tJru8san
g!l .. aos iI de Fevereiro de Hrl4 e 'JS Ui; 186'81>87 do mas
illp livro sob o. 3321 30B 2) de. N,jv�mbfti ded935.

.As propostas deverã. , ser dirig,j tllS em en:pelope fechado para o snguiole eud03reço: PROPQ�TA,.Liquidfin.te da Iodu"tria e Comercio Compan!Iía Ptiul. CaixaPo-stal 11 Ttmbó e serão ab9rtll. no supra r'c6ferldo dia
8 fio mes d13 Dezembro !iS 11 h'1ras nu sél]e sOI':ai.s�ndo o resulttldo ali concurrê leia dllt�Q 8 conhecer nod;a imedillto.
Maiores escllll"ecim entos poderão €.e1' o,bl1dos pai\)telefone D. 1.022 d�&ta cida(ie, ou !la mhihâ resideuctt

em Timbó a RUa Nereu Raml1s, telefone n, 6.•
.BlumerH\U,em 15 de OUtUbro d� 1947

RiChaf'd Psttl .Jupil\l

11

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



s ter

Receberá o Brasil grande
partida, de trigo americano

·a s O ll na ra ii

Pelo Mundo

,

Rio (AN) - o Conselho aldíerta da prlmeíra: Os tra
Nacional do Petrüleo contra- balhoa eustarão dois mnhões
tou a (WDstruçtio'de uma re- de nclares e BBfarilo h:,rmlua·
fínarta.de pet�pleo Da Bahia dos em ano e meto, q uando
que terà eapaéidadê pará fi. refinaria começará fL tun-
400 mi! lltroB diarioH de com clonar. Ambas as fIrmas to.

bü8�!vel. p material e equipes rsm representadas 1W8' COD

serão lúrnecidoB pela firma tratos por Benet ArchambuU,
norte�Bmericana M. W. Ke l- Robert Cormewlly e cel,
log,.ÚoIIÍpany e s construção Heitor Pedroso e o Conselho
tlc8:fêi,a cargo de Keltcg Pan- Nacional de Pretrnleu pelo
Am'el'icana Corporetion, sub- general Carlos Barreto.

Santiago - O governo vai
. estabelecer aerviços de ambu-

.
\Va«ihington (Usís) -- O Bra-l lancias sereas no Chile;

811, qne reCe?êra. 20.000 tonel�. Nova York - Em H 46, o
das de cereaI�. dos Estados UI11-1 publico norte-americano

.

consu
dos, neste :nez e.ncolltra-se. en rniu cerca de 3 bilhões de litros
tre �s. destmata;IOS da� maiores de gelados. Essa industriá exi
expo:tações norte-americana de Riu a aplicação de mais de um

ceresrs, de dezembro.
..

. bilhão de dolares em' instala-
O· Departamento da II gncul ções,

tura.iao tornar publicas as quo. O sorvete de creme de bau
tas da exportação para Dezern- nilha parece ser o mais popularbro, salientou Que o total de

nos E. U. A. O chocolate ocu..

87· \,000 toneladas d.esticadas a
p.1 o segundo iUg<if e terceiro

exportação representa um au-
as trutas.

mente de aproximadamente 10

por cento sobre as quotas ãe
Novembro.

.

Berlim - O· privilegio da
natureza em dar cor ás arvores

e as madeiras já não existe. Nas
florestas de Spessart. na zona

norte-a rnericana de ocupação,
esta-se et S cando ri novo proce·'
asa que consiste em injetar. cer
tas drcgas coloridas nas fibras
da sarvores em processo de
crescimento. Os re I ultados obti
dos são até agora excelentes,
tendo-s€' conseguido madeiras das
mais variadas tonalidades,

'

'RACOS .'
ANIIAICOS

TOMEM

llil rrrls8ta�1
flSILVElRA1f
-

. GVi� rf.i!;I"

, �.

l\lI LHOES
OE PESSOAS·TÊM USADO COM
BOM ftESUL"íADO O POPULAR

��. OEPURATIVO

914
A SJFllIS ATACA TODO O ORGANISMO
O 'Ficado, o Baço. I) Coração. 4)

Eétomago. os .PulmõtlG. li P"le
Produz Dores nG. O$m;O'S. Rtuma.
1thuno. COluslrm. QUetSliI cio Caba
lo; Anemia li Abot�

� Consulte o médico

e·(c"". o popular depurativo

ELI,XIR 914
Inofensivo ao organismo. Ag1a�a.
VIiII com" um lle6r. Aprovado co

n-IO auxillar nb tratamento da SI,
Fh.IS e REUMATISMO da rnes

ffilll;t<Ofigom. pelo O. N S. P.

PROTEJA O VALOR DO SEU FORD�t\
�Irazendo-o, periodicamente à nossa oficina!
'Jr ",0 seu Ford representa um

.:patrimônio que merece osmelho·
.

ires cuidados na sua cop,servação.
�E nós o conhecemos melhor do

tue ninguém. Temos a prática,
',s'experiência e o equipamento

e que êle necessita.

Traga-nos o seu carro· ou ca

�inhão Ford para uma mspeção
;,periódica. Aqui, êle se sentirá

�m casa".•• e o senhor também.

ispomos de mecânicos Ford es·

pecializados, usamos peças Ford
legítimas, adotamos métodos
àprovados pela Ford e utilizamos

ferramentàsespeciais para Ford.
Para melhor' rendimento e maior
duração, traga-nos o seu Ford

para urna inspeção periódica.·

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS fORO;
ÀS 2t,30 HORAS

i; As 3.as FEIRAS: Rãdio l'fauional, em
ondas longas (SaO kcs) e ondas curtas
(30.86 m • 11.7%0 kcs).

Às 4.as FEIRASl.Rádio Tupi, em on

das longas (1.040kcs).e Rádio Difusora
S. paulo, em ondas longas (960 !tes)
e cúrtas (49.22m • 6,095 kcs e 25;50m .

• 11.765 kcs).

..

CONHECEMOS MELHOR O SEU fO_RD I

.... j-":;
RevendedoréS f'lêS!tt' cidade J

. )
'(asa do Ameru;ano S.A.: : <":�;� �,

}:":.&(,.!;"(',,
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Distribuidi}re€l o Vnle do ltehí'

;(Jasa do Americano
Mercado, de Automoveis

JO}lf.{L= Freshel ..

- Fundador
Rua 15. de Noven'lhrb N. 487

.... BLUNIENAU
Nossa

.

divisa
..

é servir 1 i,

PARA fERiDÃy�
E c Z E M IA, S. I I�
INfLAMAÇÕES, 1'....COCEiRAS,'

�.

f R I E I R A. � I I�
ESPINH::���

Calendario Economico do Vale do .Itajai
Sôb a epígrafe acima, o Snr! ainda, désta parte, relações e

Augusto Waldrigues, està or- ce daetros dl8crlmined!iilltHlte
gan.zando, e lançará, dentro em de caria urna das COmUllBS,
breve. mais uma irnportantissi- d/IS seguintes s tlvtdades: in.
ma publicação, visando a difu- uústrtu, comércio, ngrlcultu
São do rico e opulento vale do tP., protissões. etc', o que a

lt.ijal. 1111'06 uma obra sumamente
A óbra em aprêço, consoante I' raenmendável e úm 80S ho

a que n JS disse o Snr. Augus- meus de negôcio em geral;
to \Valdrigues. seu ilustre fuu- 48. Parle; '1'taz informações
dador e dlretor-propr ietario, e, de relevtl1a ímpor taucta, eu
em fare da prova que pelo ::-es- tre 88 quais podemos desta-
mo nos foi apresentada, e divj- I cal": lf>glslaçãl> tnbutàrte:
dido em quatro partes, encerran épocas de
do vasta e numerosa matéria que pagamentos de impostos e

conterá mais de 400 ráginas, taxas; tabela prior; tabela doa
devendo ser imprensa em ótima divisores nxos dos juros; ta
encadernação e em pape! de bela dos juros compostos; da-
primeira qualidade. dos uumérícos dos muntclpíos, .

Ualenâário
.

Econômico do

I
-to, etc. .

Vale do llajaí é um repositó- Dlsae-ncs O fundador da
rio amplo, completo, exato e »otavel publicação, que fi

atuallz do dos seguintes aSSUl1 primeira edlç tc, a ser lança
tos, de interesse geral; _g'eografia. da brevemente, seré de 5 a

história, comércio, indústria, a- 10.000 exenvptares, número
gl icultura, profissões, turismos. esse, que, em I!lce dtt sua
.nformações em geral, legislação, ímportancta e uunuade.aíada
economia etc. etc. OI S parece pequeno. �
Estamos certos e pudemos Congl'atulanào-nos· com os

atirrnar, com sast.fação. que a n0t3Sü8 C< legas pela valiosa

t
sua publicação virá de preench- e pe t r íottca ínleíatiya, re co-

I,
er uma grande lac.ina, em mate meO(!íúIloB ao erím er cin e á

.

rias déssa natureza, maximé eu· tnclústriil.' não Só de B!unH�
tre 0:)8. onde a inex.;stêoch ce aau, como de iodas as corou
obras de consulta e de publica aSB do vule dü 11tljhÍ � '�e h:;
"ações désse gmero é completa, 0:1'1) e Estado "de Sanla Cf!ta

t.:ls, em f!íUleS6, a cnmpo dr:a, bem como aOt!! lnteres
slçll.) do gigantesco IrtiOi:!.lb". Rad&s e estudÍusos d" nossa
la. PiJf:e: Galendário gertll .'cnOOffilB, fi (bra, li qUf.

para o aoo de 1948: 2-1. Pane: priocipiümente, fi iDrcHtiva�é
InformaçõeR e D!1Úl'8 guals !:lO espírito diolimicH b inc8.n,
Estado de SUnitl Caturluu çavei do Soro Aug.uSiQ "Val
com a 8preSf'oDtllç'ões de .8S· 'riguP�J será iançt.da. á pu·
suowi!! re&Qmido8, porém. COID- hUcldade, dentro ela puuco
ple'.os. exatus e oportunos so· tempo.

.

bre () nus"o Est"d(,; 311. Par·
te: docurnentaçãt! cOf(!gr·áftcéI
inlqrmaUvtl e ";e�criiiva, 8

ruais t X ,ta e Cfmpleta pOSElI
vd de cada um dos munlcí
pios do graí.de e rico valI
do Ükji,1 esteio basilar di.

! economia Cb.br.lleuse. COQstt'!..
--_._-.....""-

I_) e r d e li U5 S e.
Nas ruas de BIUl:lenau ou no tt3jetc daqui para Itoupava

uma Clp'ot:l de f(>da de autornove\ Buick pede-se entregar ne�ta

edação ou remeter para M3ssaranduba para HáCO Ltda:

A "(asa; Radio Pilot e Movelar"
a mais antiga casa especialista de radias no Estado,

- com oficina propria -

oferece-lhes a mais ampla garantia de um serviço competente.

RADIOS, de todos ti-pos e p.wa todas as correntes,
RADIO· ELETROLAS, simples e automaticas

marca "PILO f", o ?adrão de excelencia,
REFRIGERADORES, BALCõES FRIGORIFICOS,

GELADEIRAS para Açougue e todos os fins cor:lerci?es:
SOH,VETEIP.i\.S, de todos os tamanlus. COMPRE.SSORES

para gdadeira.
'

Radins e Refri�erad!'res - GARAGTlç\ I ano

AdaptaÇão a voltagem oscilantes
..

Dianamos. Motor-Dlnamos a gasolim. e a vento,

Fick Ups, Alto Falantes. Valvulas e todos 'artigos' congeneres
CHUVEIROS Eleiricos cREh - Garantidos por lO anos. ,'-:"_�

Asisteocia técnica em todos os problc;nas do ramo

Venha me consultar, á: RUA. 15 de NOVEMBRO N. !226
ALFREDO GOSS\VEILER

Facilita-se o pagamento . Támbem vende-se a prestação

PROCURA-SE revendedores e agentes compoetelltes em

,�umalil zonal.

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


