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Telegrama< do snr. Irineu Bornhausen ao diretório local
Fpbli,s' :

2 A apuração está terminada .. faltando nova- Elltamos lançando manifesto definindo nossa. posição,
com R nossa palavra de fé paI ttdaria-

Agraflecemos aos valiosos companheiros de-se município
o esforço dispend do na ultima etapa da recoriatltueionatíeeçao.
E aqui ficamos devidamente aparelhados para atender qual
quer solicitação de ínteres se desse Diretórto , ar.dgo8 e corre

hg+onarios, (a.) Iríneu Bornhausen, Prestdente, Bayer J:iilbo,
PéiU'O Fontes, Secrt.tarios,

Trento á, Porto Be'o. Vencémos Araranguá, B Im Retiro, Ca

çador, Joinvilf', Camboriú e Blume-iau.

Renovamos nossas congratulações pela vitosíu deese mu

-nit;ípio.r'p?dindo trensmitlr noseas f8licitações ao vereador os elei
tos. Comissão ExecutIva estará presente dia P( �1ti.

,<:1
,:rÊ. BLUM
ARAUTO tOAS ASPIRACÕE:S

..

Avit"tude a Q
lealda.de S� retiram
si o cr-ime e a traiçã.o I
são premiad.os.l .

ITAJAiDO VALE DO

��. ILUMiNAU D01HN.GO. i Dezembro 19ft? Dr. Aebm9B Ba\hdul O'retor 11ilsponsBvel - A�o XXIV Nl'.

Em estudo a amplia
ção 90abonofamiliar
Rio. (CE) :- O Ministro do federal estadual ou municipal pregado G) do serveü tuario que

Trabalho està examinando a pos- ,efe'ivo ou não ou em disponi- receba CiJSt3� e emol!tmelltos.

sibilidade de ampliar o abono bilidade: C) do militar da ativa sondo do tributo tudo aquele
faroilia delttinado aos cheias de u da r'eser'1íà remunerada, in- que receber proventos de apo

família numerosa, Pelo decreto .lusive de rnilicias estaduias ou) sentadoria, auxilio, reforma de

lei o' 32nb de 19 de ub.ril de nunicipais, mas exclusivamente pensão ou montepio.
19 ..P 05 trabalhadores, .cuja pro s praças de pré; Dl do servi
le se constitua de oito filhos, kr. de autarquia. fundaç o ou

tem direito um _
abono rnens-I sociedade de economia mista);

de cem cruzeiros, e 'maia vinte E) do trahalh )[101' a serviço de

cruzeiro por excedente. -rnpresa industr ial da Uniao Es-

Segundo;, os estud_os ,.a�ora tado ou Município, F) da em

realizados pelo Mmisterro do

Trabalho. este beneficio devera

ser concedido a partir do quar
to filho de. forma mais eficiente

�; e com �ro .' s6ntido a:;;siatendal
mais proveitoso. . ..

Para isso� havera uma insti

tUIçãO
.

de ec::onc:mia aut�onOl1'.é
_ com vida financeIra proprta. O;
• recuraso::; seriam recolhidos pele

Banco do Brasil e fi(�arão soh li

administração do ser" ço de

EstatístIca e.· p,réideuda do Tra·

balho Ín:lêpendeutemente do

orça�ento . gera�
.

da
.
Republica

Criai'.se-ão comIssões de ..
&bl)l)(

familiar no Oistrito Federálnm
Territorios e nps Estados, Ii cuj{
ciiterio e coropet€ncía se. con·

dicionara li concessão do bene-

fiCio. . ....

Tais co6issões sech'tl cCus"

tituida de um preaidente t> qua
tro a dez vogaisbrasil eirolS. d..

recGnbecida· cilpaci -'ade e notoria

idon-eidade moral, �e18ados em

auuntaa. de. prevideoc.ia e asais-
-'< l:eà..cia ,.ôcial(.cujos aeviços se

ri�m gr'dtuitoa roas considera

do.·.· ·leleV'�p:t�.
_

Seriã.o
.

recursos finànceiros

para o ab9p:0: .'

l' _.;.t\. iXPRortanc;ià d� ,dota�
ção qu�.�t�los de�_ .i!.!2uxUio".
obrigatQfl��qte a l�r de. �e5pe.
sa geral d'VJ;lepubhça lhe destl·

naria, como concur�o do gover-

......•. no federal:; ....c. . ..•....
��! '.2' .."".. ço�tri�ulção:.meDs,al p�r:' Rio _ Soméntê" -"epo's de

'.-

manente e �P:Pg(1tot:la.,Da base al1laúhã o corónel M1.rio G'úneu
de 0,2.5'1.. eyeIltualrn�Qte eleva- dt< Silva comunicará 'á impreosa
vet até o Q:opro ,tsobre, 0_ ... t{jt:ll, o .resultado das oQgm i ções u�

percebido,'��,?S�''1i�[)t�, ��!> for realizou na Argentina ': l."espei
ma de ,aubsldloL,,_yepcgnento, ,to da ft!mes::a .de tngo eda

'aoldo, aalariç on rérnllIleralião. banhapa�tl o ,1'3raS11, Segundoee
,A) do excedente �e ,m�Ddato afrma, dts-:u,t]_�:se. em. Buenos

"'li.

,l�tivó, B) do ��f.'Vld9ri .public0A:rf:sa ypo2s1blhdade de troçar

2) c(1ntribuição do ernprega

dor; em import3n�ia igual, ao

total dos descontos m-nsalmente
efetuadcs na folln de p3game.u
to de seus empregados.

.. �\

Exposição de 1

inquedo ·1
.

t

Bonedls, Trens EletriCos1 Autos, Caminhões, �
Jogos l.71fantis, Espingardas de ar comprimicfo,
Bolas de Bqrracha, Aviões, Cavalinhos e ums

infinidade da b r i n que d () s de procedenda
nadonal e: estrangeira

:p:ua (rianças de todas as idades

Artigos para 'Pfên!nte,�:· livraria e- Papelaria

CASA 43 � W- Siewert
I ,�.:,::o I.db d. Ca,a,Pe;

...)

O troca· de Iri II o argentino por
ferro';bras.ileíro

trigo argentino p0T f"rro b-:Jsi·

lc'ro; que o governo daq�ela
d'lís des�jwa pagar ao preço dr'

mf'tal norte americano. Por O'!,

tro lado, sabe-se que a fi rp:;n.
tina aCOlent:irá o preçl1 do tll�
de 62 pàra 8-1- P;SOS; sob a al�.
gJção de que .esta vendendo ml

lQ_o 1101:1 El;itado� 13nidos por me

titucionadt Em marc�a c o n s
IchiUes Balsloi

As eleições passaran e o momento é de reajustamento pa-
cifico do:sesp 103 d estroça.Ios com a campanha eleitora!.· Nada im
pede, r ctretanto, uma continuidade ln observação e n a vigilancia
Aos acontecimentos que podem ter r elação com o pleito que pu
sou. E' agors, que os sulcos das desilusões são mais profundas e

Ilj as lições recebidas são sabidas interas e de côr • ,C:td... cumpri-
mento ou cada olhar tem sentidos festivos, ou de reuuncias. ou
de desespero ..

,
.

Mais se observa, entretanto. é que o governo estadual que
poderia ter ficado alheio ao ph iro municipal. cerro exernplefi
cou o governo udenista de Minas Gerais, desviou-se profunda
mene da bôa pratica dernocratica. O ar. Aderbal Ramos da Silva
não tem absolutamente éstas credenciais,

Si aqui, sua intervenção, conforme
. registramos no devido

tempo, s�mt'í,.te dever�a r:�letjr sobre O� homens simples e iuge
nuos do interior colonial, p. em outras partes do· Estado, dá-se
«onta de uma intervenção mais ostensiva. Esperemos contudo a

, t ,

mare desses aconrec'mentos llJ Assembláa Estadual Por enquanto
podemos preocupar-nos com a suspensão íntempesfv , de todos
os serviços rodoviarios, reluzindo ·05 a simples e deficiente con ,

serva normal. A estrada Timbó-Rio do Testo, em reeonsrrucão
roi abandonada á primeira chuva. Itajal-Blumenau, idem' Brlulque'
idem. E'stas aqui por perto. E as verbas que se não apli<;aram:
que destino tomarão? Os deputados udenistas na. Assembléa que
se mexa-n porque é bastante suspeta ést . despedida em massa
:;6 trab rlh dores logo apóz ás eleições e antes do termino do
é'xercicio administrativo estadual!

Ha uma multi-ião de 0l) r rrios na rua, sem trabalho e sem
Natal! E ha uma extensa relação de s r içoa que um critério
impedia pxraliear. Ha, enfim, U'U ponto ben mais amargo do
que muitos poderiam desejar e que poderia servir preventivamente.
corno vacina, plfa os que lhe sentiram o amargor, e, como adver
tenda para os que ainda repelem a nossa sinceridade Não vamos
be n no Estadc. não senhor e i! Ha qualquer Cousa errada ni�o
tudo e que é preciso descobrir!

32.0 Batalhão de Caçadores

Edital 't

o Sr. Capitão Chl'r.., da Repartiç' o Allsfadora an1xa
ao 32.0 B C. ttvls l 8 quem Interessar possa, que, DO cJ'r
,eute ano nil,l �erl'1.o realizp.d s aa sobnidades comemOfaU
V/H, <lo Dia do Res('fvists, rifando. em consequencia, os r�
servlstat; dIspensados das respectivas apresentações,

HilfOldo Martios Meiral'es.
Cap. Cbffe da R. A. anéxa ao 32 o B. C.

Felicitações da bancada udenista
da as�embléa Estadual

,

Do sr J"ão José de S;iU7_1 Ca- c,-l1grJtulou·�e C0m O altiVi) e

l?:al, ilustre lid"r udenista nal brioso povu de Blumemu pela
.t\�s"'mblé.l L. gisbtiv:.l Estadual, manifest lção v;toríosa de suas
Ij Diretoria ela UON local rece urnas Saud3ções (a) Joãp José
beu O 5€'guinte teledraiha. de SOtiZ! Cabral.

Fpolis., 4 - A BanC:H1a Ude·
nÍ'ita da A ssembté3. L<gishtiv:. e? m

ESCRITORIO DE
ADVOCACIA

DR.
MAX TAVARES D'AMARAL
clt ARruaR BALSIN!

Edificio Mútua Catarinense
SALAs - JS, 14 e IS . cmdar

FONE· 1150 - 1975

HORARIO.; 9á:l!2�1l5áa l't
f:H_UME�AU Sta. CatadLa

r ca.1 2 3. 1I1i!

t ,de d<:,ssa qllaQtia, e q'e o tri
go sempre cust JU preci.san:e'1te
<]. _dobro do preço daqt:ele cere.J
Pre..,entemeute enr.c·neram-se n3

� apital argentil11 16 mis!;(Jes eco
norr,icas interessanas na compra
de tr'go, Todavia, ad;,mta SE:', O

gen�rol Peron teria oe-:!dido an
ie \. de estabelecer qualquer ue

gociaçõ�3. aguar·dar a conclusãu
d )6 enten iimentrlS com o gOl1er
no ' bratJÍleirQ,

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



eh
Domingo és 2 h'.ras
A v h G f ri 11..1'

J.JILUd Ol�ige
eOtDf:Hiâ<

.

blum"n \U,!n�e!
5 om ,n\ uu f�s!Uj)"nda e d- licks8

corridas
lkHd., !J" (l r!'ti'\!p". fl'l+ t nf' !. vi-uturus, ;j-í'iH Ilif l:l.rir. no

gr;;uii(' p.",f. til' [\rIDUL-\ni'H !
.tÜlm'iGCi'. i moi' t' "v�nIUfü& G m m u.ts cc medla e corrLlIié!

de ei;vs!n
Ac-rnrr CtmpL;"í d::nl.'; "q:;erh'i Ct!loidn e fi cuntluua-

ção da '�;EHIE

Pla'é. 3(0 t' 200 Unlefi'.1 2,00 (> 1.50

Domingo as - 4,30, e B horas
(,Lrk (hbl�' e Lf'nH 'I'urns r -rn

t inda seres minha
De Ilnk.so e prrfdto Wm de HVí"nlUTilFl, Tom :fiC,

e ercHlllt, me ruo. () fí;mc que diRp"nRH Ci>lI1('nt,Hi IS

Acomp. C!:mpL Nací 'fHlI i\·Vlr[! [o: na! l' ti dt'Sehhu
dn 'Qnpr-idl\ ��ui�"íI.

Phl'é1 <100 P 3,00 - B:i!efio 3,00 e 2.00
A' lloi:t;: I'lu é � numeruda Cr. 5,00

cf,medir

de

fornecedores de A\adeh as em Geral
Foh'ó pr.1l1ú;ta, EncautmldrG.8 de Qualquer' 1(··l,i:.'d�

Aliulunneiito, e!r., "te.

J ESDeclmi Jade:' So Ih: MJfCd sn b
--'_...:-----� ._._� .. ----o----.:.....,.;..._-----"-'----'--'---

.---- ---� _._. - .. -.---- ---____.

lf�·�:i'r��",�;qz.;Ii.}���J;.�r&��W:i
.

·Encadernação S· ntos i�. Ser,lçBS iI� uu:�rdenaçfi!!s em geral �
Aceíb t'l1comendaa co Fvros para q�"lqner fin ...

Genesio dos Santos

. :Puh�e�izºdo rios pr::&d-.3:;� t�t.Qi; '-'efC�: clci'xo
�.'!�Jl:; .�.amcdc-- m_�r-i;féro,_-_P'f'�.-._OS ir-..s!:i�1)s.

Pulvriri?{iík::· �H';: 'cünbter,fO"
Ma�<I i..,ó:m?JI'I!3crnente.

para

se H ES F

Icolort-

f ,

I
I
•

II Sim, os fatos provam e os motoristas

comprovam que os caminhões Ford duram

mais. E, agora, os caminhões Ford apresen
tam 32 aperfeiçoamentos técnicos e novos

característicos, para ainda maior durabili

dade, resistência e economia,

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD,
ÀS 21,30 HORAS

Às 3as. FEIRAS: Rádio Nacional, em ondas longas
(980 kcs) e curta, (30.86m - �.720 kcs],
ÀS 4a5. FEIRAS: Rádio TUpi, em ondas longas
(1.040 kcs) e Rádio Difusora S. Paulo, em ondas

Iongas (960 kcs) e curtas (49.22m - 6.095 kcs

e 25.50 m _ 11.7B5 kcs),

CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD I

..

Revendedores nesta cidade:

Casa do Americano S. Ae

Mercado de Aut(;ILoveis

JOhl"h I .. F·lt'esheD ",. Fundador
Rua 15 de Novemhro N. 487

BLUlVIEN ,\ ry

t�ossa divisa é selvir I

�---�-�-�----�-.�-.-:'�����&B=�=��'��------------------------------------------------�

1 r� 'Y"(l f;ln�mfc i.: I "'etalurll.ica Ti boenso Lida.
1 !���:;;,:_: i I Comr�,.dca �§ .�E'l1S tlD.ig<\8 e fr�güeee� que por QO

l i I ti�o 1.�, r,':fll'\J;: co e�i\'HS Fj.;' r uas fl:brieaB fl FH'ri'!oflO f ea-
2 ..... \içudepritlie\!'h -1., �a>l P'df.j!z·,d(,� �t.' 20 de eh zl:rub;o de 1947 u'é 12 tI�

utlleH:;

!:.�IJ·l1ClfO
de 1940 lr cl.

'

� A DIRETORI \ ._.:.i

Hll''I. r..JaraLLão � .

.

N 27 di ".
.'

f� K�-:<���.1i"%���""""'���

F � A LOJA da Tecelagem União I..tda.1
)

�� � �����im�l�:��i2!,_�
��-:;�*",,*§&<M

Irfi Rua nrnazonaS', GilRG!�. S9 - Biume nu

'� p .t: veu.las u V"" j... • k eco '" "g ui .1,.. arlig ,

iP,J d e FU i L.. br.ceçâo :

�
Í';�
�
�

. ��liif_",_;$· �
u � �i).� <\'rfl''''!?'>;''� ,1""1 nc "'.f•.J'. e: <7' \ I

....H"""'"'...\..,;ii.:Miltl�, v�tl� gl': [ft���1�\�:'§ j I."
k�.��{�;, §1

---�Ii T/do-,. de arug: SEM GO.\H e CORES FIRMES

Radio Funil e �I�"_�""�-�.'�-��.,,�.���

Oficina para r" n erros em

radios AMERICAt\OS e

EUROPEUS - Modifica
ção p"ra v alvulas rna is mo

rier naa - Nrc nsforruação
para ondas curtas etc.

1'o,dha"l db EO-;TO O 8A N no.
P .-'NuS iYR COP�_
Ui}�li1tHjes de .fd�sa em metro e guart.içõ es,

fti�{I�ãªy dhu.HS®S
Brim, �C6rUHados, 'hpel®s e TrUho,
fale�HL s pata lU sUlhu·. ele

Vaivulas - Peças - e Aces
sorios. Pir k ups Toca DL

cos Automaticos ou

simples

Rua 7 de Setemcro, 13
Blunenau

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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fA:��:�;:�d���L��t � ����1�O�R :iumenau· 1·
kXAME9.nÊ'ÚRINA: SimpJlF:(n,SnClil' e idl'tnninu}. cle Lí',liuwnto. 4uHlit,eti"O .c(ln�pieto com do�"gHn. [.

-----.......�_.......-

, lcrete 8, l(l"fRtéb r
, ll.�icto Ul:lt-o; nJ'p':!l. et!:,', .. EXA�IES DE FEZES: COll1plHn,. l'esquizí\

.

,16 amebas, fbgeh\.lp ÊOV'08 da y��,nioe (Metados de enriquecimento] dige:-tiío: �,lrlJn, wfetais; I e�tJui7.!u; ue I'uz, sangue oculto etc-
.

.
�

JiXi\ i\:l�; DR $.-'\NGUE: MALARIA-�I ea.J.uJ�jt de Hl'l\latozoa1'lO de Laveran, tOl'IDUS agudas e cron1'! _

Caso LUES'( sUilis\: r('l'çãe de K"iln, Kliup. }'l('il !;lck& [l1�. '1'1j 1): ffl:;I\;ÜO d .. Vida!. UOUlgf'll1 De: I! licuse , acido ur i-
�(}' h.e ru.b.·.g.·.I. (!;Ql.·na..•. Cont.. fJ.g�nl.;.rl

e

g.l.'''.bl.tl.Ci! . \'�r.n .('lho.s.;' bri�
..
l�.'(:"..•.

,: "I:n:1,jH.. L.(�l;l<:,.'.'üÍtíl1 ia. 1.i€:uogl'aI.lla tI" SiJihug. ·1' ;po dr, �.Qagula<;ão "'.Dó silngrJa,Curvagl1(!(lrolCtl. EXAME'. DE SECH. .h{"AO: Pesquiza-de ganllOU!' IGon(J�.
�:,�mB,t.OZiÜde6 •.'.

etc., t
.. l'i�h(Ín.lo... n.. aa va�.��:Úb •..

ste.

..R.",'..X
..

A�.j.í.. {·' Lili �_SC�)
..
{RO:. �.'�Sqni:a d.e b!t�'.ilo dt' �.·(!eh À

outros gern ens, pIj.eumOCO�O!l ste, EXAME LU LIQUIDO C.t!.REliRO:-RSPINHAL; Exame cltobaíll
.ericeccplco, reação de Kabn, Pundy, Nonue API'Ht, l'Iç. EXA!.1E DO MUCO NASA L: r",;qniza de baci;�
108 aieocl ti acido �eSitllentee [Hansen] ('tr..

.
fiXA,'ME DE SUCO (;ASTRKO: EX'Ul!(! Cellll'!etn, dOH'igenl ;

aoído Iat.ico, lddez liVl'e ti combínadu em noí .Peaq UiZHS de Slll!p�e OCUilO\ .

piocitos, homácens. EX ,A )jf_
DE ULCER.A: ..

' JJhlamicrosçop:a rn
...
crunpo 'escuro: pesfjuizadrespiroehe\:lf': 'I'reponema Pa lida \�ifjli>i).

O Labt:7t.lf.J1Ó ta ct l.t: 1r.'/frUir FPf' {( rn (VhJ7fi C{ (jV(;lç.UfT çetmen e auto uaci
ApFí!i.:o d,-,s srs. )vJt2oicos fazen.os colheia, de mattlial á domicilio

.. . .

Fornecemos {j;miJl{},� e rrctpientes qrutuiamente

t Oi
e

C!;l'( c '.;!::r'? r r n r srr - 'Tt!fl:Ç30 d·!(�a.d[J Si iç» e. P'
tau .0, a p r e

ç
o e S. e rn c o n c o r r e n c i s

rr

HEMOQROIDftSl
EVARIZES I

��.�í'MiliiiliilEii!iilliiSiili!J
"

nemo�Virfus

'l'oca-Dlscos e Victro I a s

"Thorens i$

ar.ib. de. tec(h'r a

-=
.. � ,�

'7 - 12 - 9�7

f'rdiram a F'tntllla rd�n�..d
pelo f.t6lRHq. �81IYILlE

'

"'�
::.. '

.. ne.

,

iciclelas· setssas
.. �

- ':;p!HB Se nh r. s e Siwholas

(Impo 'taçãJ direta)

F. Domning - Timbó

'1 fl rq;'1 � 'if

!r.ilqO'··l1.,.� li t�i I i.U�. tl�.\i.1ft,'
.'

\tandem'.:1 Dui.i' me�n�
U 1 � 1 1 ti � L, 1 '.' ,! . :;.oe d o f J=iS' ale.... il- .

mães marca' A1CG. de io' aui-

VE!\IDE·SE � um 1&\)10rÔNICO 00 CÉREBRO mar e e PoÜ.lO Azul Alemãq
TÔN ICO nos MUSCULOS tgtüm«. .....

.

:,.;
-

-"0'

",\ ., <
' I�!f.,rm�jçâ.o com HO!OL

OS Pálidos. Depauparados. EsCOo i
EhL.

,

tados, AnêmIcos. l'w1ãe� Que criam ---��"""""'---.;_-

Magros, Crianças eaquítíeas fe·l
cebarae a tonificação geral do

CONTttM

OITO CLEME�nOS tÓNICOS:

�RS;ZNIATO IfANAOATO,
r05t='OI"lO, cALeJO, crc.

organismo com o .��

Casa
o ultirl"(ls modelos em eon- A n�' t}--n �ti\�. ?e inc()mç:a�:j\·e.l '1">

VEKDE-SE per moti';o dE' ·vl�ntcs avulsC'&, bem ramo j.\�tUil�� vW') l,ilhde! (CoI:] ;llt,
mueaoç,,;' '.' completos tlLsde lJ$ 4'>°,(0)

1 jogo de vime 4 peças Cr.a.I"..' h "'"
. c<Tlnrens,>, ile fino acab�n:eíto e super:, 1

600,000; .2 estautea pa.ra flure,. Uramop OiJeS qualidacle, desfie Cr$ 875,00.Cr'$ 100,00;: [ Filtco para ::.gU3
,. ,..,' . . � .

tSf;nemJ�om .

mes'. Cr.$ 220,01 '-1.(0' f'.de:l'\ns «'�tf3�e�1;ô�,.«S�.�t:r:n�n S"pranl» e �Todes,:h:n!;)
1 ml1ia upa colt.na (twva) CI � A U de 8 � te 12') lhlXl S.

3no,oo; I mes Cr $ 12'),00.

, '8 I
.

�n;�!o�m:�õ2�� RU��ãO ���,l� ..' .' .' ..• � .•..
,vENLlE-SE ..

J, ções ordinlr:as nominativaf.
da FOfcaluz.

.

F
'y

Inform�çOe5 cum Henr:q!le a li e n á a S a preços r e li U z·i \1 D s,
G.evemucJlÍ. Telefen3 1<'45

.

-

Beco Alâê'l1eia Rio BLnco sil1 (" h.' '(1. n fi p e: O maior depnslto e

Blnmenau
.

t$ \:., ..� :J. preços ln a i s b:\ r a t. (I s m.

�".,.�

.0., .

o maior 'sortirr:ento m praça I

VAREjO E AT :,CADO.

Tinias
Bluli1fnoU LAda ..

nnta� e Vfrnizes' - fqat· r�al par..i
'.. '" VENDE-sli--'

.

pjnturas efn Gera�
Uma motocicleta. Zt;eh'rpI Tintas enl bis. n.,L'.,üt.as P

..

ara aI'Usts7 112 ItP, em Fedei.:') e.t d '-'

de cooservação: .

BL! MEr,,'\u - SlA. CATARINA
Informóçõt"s com o sr. \V ...It r

::"':'�Iaa��__VlT'"
Passuld, ,em TEi>to Regi·.:oU
C,:}!1J 6 for: Proc:ipio 1'·}e.3, eu'

BI�meH.lll·
D.qnd) ReI' :n;'U2,lH'Hrh.i, em piin ip1� do i!14B

'':111 Cur;t b 1, n [{!\"ptal Silo Lucas pn'c;sa para ('(.11:.

t>lebr (I tiHl eqJ J de l:luxillaff.ls. ,41' du t-:l enknnrira"
"om'l;rátiea de i'erviço:'! Cii úrgico's' e S(\IS llJPçaH parI'
"'f�J\"eátefl, p;:delldÔ morar ri!) Ti'Jcpiud. A8 iDkrt.�8.'iàtlat
deY61 ão pl'l" lll'iH. rara 'meilwn's infi)l'llHç'Ões, o di
Reüat() CâILl;-.ra, em BluiÚ{'HU:.l, cu o Bo�pHal S1cI'
LlF3t;, i'1t(j á. Aveúlu", J Dão Gua!betto ht36. Üll' ..

Ctlritiba,

>_.". .p
. "

- .'''';' -' '._
-

_

..

AVUl MAE! fU..HA!
\:

. .'
.

�: TQIlAS D�·VfM U SAf:

rtUXO�SEnAIINA
�r UlU REGULA.DOR . VIEHiA)

� A
..�wtnfR EV1JARA .•. ODRES

ir AUViA AS CÓÜCASUiHHNâS
Bi\1i.lrSg��2e 1;:ÔI'r! V:lfltàgam pafa
é·umba·úu Ii$lrtagularldadas dá"

;�r1QQ��.:FeTh�ilr�ai>· aa;i'$6nho,:.iS
é c",lmkntâ '{l' r&&Uladc? dadas
".

.'
.

ft1n9õ;:1}
,

�T ,t· flU:X.JFStDÂTINJ\
p�la 's d:�;� êU[riprevaó oficãtiia é
rrq.lito récaí?3d�. Deva l.I.tJr usada,

. ..•.•... • .•.
' ��lC{lnfi�rr�a>.. ".

'

. r·,;FLUXO�SEtl�t.ttlA·
.

' .- ,'.--_ ..

ÊWCONTJiÃ,.S'E .E.M TAD4, PA:R'iJ�

Exportadnra de
Stock perIBal"{�il'e de;
Madeiras de con�trução ern g�,ral,
Forros, Soalhos, lV�olduras, etca'

T�l�for�;e 1331
'

9 LU M E NAU;; .. Santa .Catarina I .

gdD1r'aDli Ui Ú

peres,

Informações
13° r,

com o
.

Lei1>fone

,_
.

foto

Competencla Profissional

flua 15 de Novembro, 19b

-,._-�-�->�����-'-�- ih;
Dr ��00 �jã ii"ape ADVOGADO:

Dr. Ayres O(}l,ç'alve!>
i{ua 15 t.,e N<JvéruPto, 4J�'

.1' l!ouar--S..la \1

!IJIT(Alt.,.
d'A CAPiTAL) -

------"""':"'··!'2 lfabaHiao NOBREGA
OH. ACHttlES' IAl&INf.: .1dif"h1'da Phifettur.

ADVOGADO' J ��C!i���� ÇOB

..
·trtIe'o

.•..
"'rQCIl"

raçl>61S. . proteatQIf d. � let\'CIS'
'{na Paran 31-A-Tei. í436::'

.
. :�� '�'.' .' '. .:;j

.

� A.V
·G qlpla e ••tI�48 .tllU:il'JT8LUMf.v·!�

.
.

c.Ul!ç.it��.; 4r�4q(",.�

f�ftfcac!OT
Dr. Affonso Baisini Or�'Paulo .M!,yerleMedico especialista em Medt�o';nBBlshiote édo
doenças de Crianças HOSPlT ..;C8.ANrA lZABEL

e da Pé!e CHnlca Medica B dits: crellO,
cas, 'p'l1rlv8 �' opel'liçó0a -

Radloitillgnosthloa
-0- lU..UMfN�U -0-

CilnSU)['Jr!o - TraveRsa. 4

I';' de fevereiro EflU. Pdh�r

� �_ �

d�.
�.-=.__

,

í Df. �iug�l� E?e Caetano
,,'

I MedICO
DAlI d' "'11··.

- r .. ·· re o. o·••

'I lJoenças c:e Sed10l�as -- Cirurgia lIl�dico"
i

Partos
: Con�mlt:ls das S ali ll.30 de HO!o1pital Stii. l2:"hel

J,.'
I

Rua I: d�]: l�;(a;ç�ibfO juto �r.:�:��;t
'_',�(l Hotel Elite

=---�=�.--------------
�<=�, Teiefom' ITLlvisorio 1Of.3

Enfermeir.as. e 'se.. rve.ntes para Hos�)itHI Re�'L�ei1r.ia
j Rua Paraíb:t. �o S

TelefiJ1le l288

Dr < Arão Rebeilo

.. CLn CIl gera.•. EspecIH!istt'
'."tI illÚ'l�..,:ia8 ,.ai !. argantli
fi"t'L (U"Ítl'))" e olbns.

;Imtú!ta,; • ,). " nE. li 15· J 7 nR,
:LUMgt'L�U . hUA PIAiít.2

Di RENATO (.iMARA
RSPECL\.USTA :ei11 D"euç-:l
de Senhoras e Ol)er.açõ�ii.

CUNICA EM GIHlAL
(Va!'Íle5 - Ondas curtaaJ

rone, 1226 • 1433
.

... "

ürev-açô(;'s no$ Hospitais
BLUMKNAU

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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v
,N'9i?�t1Íto de melhor escl;or�'

cer .b1fn('��.ó�f.leit9rel3 iJ)lcà.pio iI
.:Edital baixa.do pe-Jo diretor; da
CaiX'3 de

.. Amortizaçãc e que
diz respeito ao recolhimento de

papel IlJge}la do extinto padrão
Mil ReisJ paSSi"mos a transcrc
ver abaixo e lna integra e refe
rido Edital';,. > .

. •.•.•.•.......
.o .pif��br y4ª; Cai�a. .4e A;'

mortízaçã"
.

fa'·z :publico que a

Janta. Administ1"ativa, em .sessão
do dia 14 de outubro do corren

te ano, resolveu, nos termos do
Decreto n. 13.°59. de 30 de ju-
lho .de 1943 marcar Ó prazo de
f 6) seis meses, a partir de I de
novembro rie 1947 para o reco

lhimento, sern desconto, das no

tas 'dá.· emissão do San co do
Brasil. 'de todos' os valores, em

circulação.�,
.

A partir de t de maio de 1948
iniciar-se-á a pratica d<JS descon
tos determinados no art. 2 do
citado decreto, a saber :

Dentro dos primeiros tres me

ses, 5 por cento - Nos dois me

ses seguintes, 10 por cento -

NuS,' (I,ois. outros meses, �_ I 5 por
cento -_ Nos dois meses ime
diatos, 20 por cento - Durante
q�atr'o 'meses' ap0l>, mais cinco

JQr cento ao rnes -�
.

A seguir,
nais 10 por cento ao rnes,.' até
('perda total do valor.

Oabeles Branco

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz.voltar

a
..

cor natural primitiva (castanha)
loura; doirada ou negra) em

pOl::.CO tempo, Não é tinturraNão
mancha e não su]a. O seu uso

é 'limpo, facil, e agradavel.
A Loção Brrlhaute exingue as

caspas, o putrido, a seborrhéa e
todas as afecções paraaitarios do

câbelo, assim camo combate a

calvice revitalizando as raizes

capiter�s, Foi aprovaria pelo !)e

partarnento Nacional de Saúde

Pública,

·Baile de formatura dos Contado-
randos de 1941 I

Os Contadorandoade 1947 tem a subida honra de, por esse

meio c-qflvidar os' ;Sra. Socios e Exrnas Familias da Sociedade
Dral;atibo Musical' Ca[1f\5 I-:omes para. assistirem o tradicional
Baile de F?J:rnatura a reàlizar-se dia 13 de Dezembro, com inicio
às 21 h()rãs, nos emplos salões do Teatro.

éNbtà: Traje de Passeio.
.,

Mesas á venda com o zelador do Teatro.

ReJo; oer i a te t e r l n e n s e S.A.
dos Radies Sr;YIEKS

de :ps el moeda

Atentão Senhores
Daosarinos ! ! ! 'I ConsumidorA Rádio Cultura. de B�ume- EXI':� UOn.tP'I!· n!} tr'�lllnn Inau, P.R.C.4 a maior

emlssorsl
j&l mUi! - ijJl Ü Üufl

barriga verde, leva ao seu re- r I' 6 n I'd d f'
U6U�a\fa Seca

ceptor todos os sábados ás 20 I [xISta 'lua I a e que Di I' Predio Aliei" Heringhoras, o proarama «R A D {O
M

.., fRIGOA n Almoço - Pratos sortidos,
B AI L E». U.n programa de as nao e ii j Bebid3.s nacionais. e estrangei.rasmuita musica, muito ritmo e

�__,. �_. Maximo asseio - prout.dão
muita alegria. Proprietarío Eug-enio Jakis- .

Combato a tosse, a bron
quite e os resfriados . O
Xarope São João é eficaz
no tratamento das »feções
gripais e das vias' respira
corias. O Xarope São .Joã.o
"oIta o catarro e faz expee
torar facilmente.

.•(;J
...... (91/Z J'''«4uez, xJa:tiJiélÔ'

��" -

.. ----,; '.
"

- . �;

��" :��.�:� ,'_ ..

/.��ine detidamente uma caneta ou lapiseira "Triumph"
•
/...

'

....

mEL DELUXE da SHEAFFER. Veja a sua perfeição;
�ãde jóia finamente trabalhada; o seu equilíbrio peHeito.

l1'a�a"él'?l:l1�a�ações. Escreva também com outras canetas e fatal
mente comp.rará uma SHEAFFER ... sentindo satisfação, em

.. tódlllr as oct1slaes, pelo trabalho que ela realiza.

.sHE:AFFlllll- escreve rápida, suave e silenciosamente. A lapi
seira ''Ftneline'', de ponta de manga que reduz as quebras das

.J}:afites, é.verididá tàtí:lbélll . tsoladamente.

tu _ A"F"Ç-F.:!'.) t; �.;; n;:.r�-!1tl

SE?\.T�N�l.. DEL:�X1::

C.!1:"ew: .• . CL�' 4]i},t:O

LtIp-(� c,i,"IJ: .. c-:'S !jO,J J

Jog:J: .....• C1.:': IL'iJ,:lO

A p�71(! SIlEAFFER. .

CiHndiicn, corn ponta
de irldio e p'atirta na

ran11-u:rG. Tem maior

qualidade de OUTO de

14 k. que qualquer OU
.

tra pena. SHEAFFER
.

é. a melhor caneta que
(I seu dinheiro PQde
l!�tMI',

R.eprêSêfHal1tét êXdU$ivó* .tbl �râ$n: M. A�OSTiNI & tiA. LtDA;

i�r:!�at .q���otto Àl�gre e ·Posto 4e f!WlSa1oS: RUlI. dos.AndraâaSj 8901. - POlW· A!egcliI

PARA FERIDAS,

IECZEM�Sf
IINFLAMAÇOES,COCEIRAS,
FRIEIRASt

Bar Rest�urante
Ili .. BIlOA

Vale do Itaiaido
Prosseguem com ri mo e intensidade as manobras ml

Iltares do Vale do lIaj'í A tropa atacnnte (zuis) marc$a
com detsão ná') sendo menor o entustesmo dos aeteutoree
(vermelhos). Contado, dado ti Iórte pressão nos azuis, que
vem empregando ArtilhfHill,'ICuvalttrfa e Avls ção. tiveram
(JS vermelhos que sb.rudonar sua primeira linba de detesa,
recuando e1!llrBlégicamenle .pa+a fi ff'gião do Rio do Teste:
onde no momento 88 desenvolvem os exerctclos.

A tropa de engenhll:ia:vai atuar no Rio do Salto cuja
ponte foi «íestrutda» Iorç ando osstm B tropa 8. passar o
rlo com reus próprios recursos e c m auxllío dB engenha
ria que cunstruí, â uma ponte espectar, E.S!<8 transp síção
reveste-se de g raude ímportaunia pare os exercrctos.

Blumenau sera brunbardeada pela aviação
Podemos informar quejen're 09 dias 7 e 9 do c' rrente'

um e- quadrão de bomIJludeiil,(j dos t<zuis (IlIirnfg, s) vai
atacar Rturnenau o am tires reais, procuraudo atingir algu
mas fábricas e cbjetivcs qonalderados de ímp-rtaucta
mtlltar:

Pique, porem, a população tranquila, p-Is 8S bombas
da 6villÇl]O sã» de ddtos reuuzld ... s � cão (1ifng rão I! c 118
habltados,

Outras n?las
Não obstante fi longs j -rna la ne a'gum as Unidades do

Par nã, marchuuoo CHi',i (h· 300 qutlomeu os, o estodo as
ultar!o das mesmas é i zc elente. dernonstr-an d» fHlSiru a re
slstencitl de llVEiS a svlt.laúos.

*** r'
".�

Ct'gít8 se na Mg \uizaçálJ de urna ChUfi'flSCada que
será (Jf:-recída 80S Exmns, Generais Comr'iüd,mte e SUb·Co
nHlildaote. respeclÍVlHuente da 5a RM. e 5e. D; 1., 3eus
Estados M,dores e (;fjnl;:_iida��,_q�e to�'lm parte naa ma-
!j(1 br8@. ;'3�W���17�� -;Za

Vultarornos 8 inf.,rmnf sobre o 10e il e dJ.h 08. pome
!lãgflm acima. que partirá hn.8 Il u10ridlldes locais.

AVlStlm'ls de!'.de já 8 populaçã} blumemauellse que (>

15rnnde de�We militar de lodâB ?IS Uoíd,ide'J em_:ex5wicio
,10 V I1Je do Itaj 'li, comi) sej ,m, trupas de Infantaria. Arti
lharIa, Cavalaria, EdgenblHiél, Transmissõ'js. Intendeocla,
Jerviço df3 S'md�, eh', "lerá de grande tmpoll8nc!a La (nu
munbá d') dia [l do CurreD�e.

.

Eapera-se qua a ASl5vchCào Com�rcltll de Blumanau
intsflua paro que o comercio MHre fluas j:nrras durante n.

parada militar uflm de hcili lar li preseonç-i de toda fi po
pul!:lção ao raro aC'}Olêc:maotopara a vidu. de Blvmens.u.

A "(asa Radio Pilot e Movelar"
a mais antiga casa esp:!ci::tlista de radias no. Estado,

- com cfieina prcpria -

oferece-lhes a maisampla garantia de um serviço competente.
RADIOS, d� tnr'!:;s tipos e p,lri todas as correotes.
RADIO - ELETROLAS, simoles e autoITlaticas

marca "PILO I". o ':Jadrão· de exceleocia
� .

REFRIGERADQRE';. BALCõES FRIGORIFIC03
GELA:DEIHAS p;,rd Aç'JUgue e todos os fins cOMerci'tes,
SOH.VETEIH l\.S. de todos os tamanll'Js. COj.1PRESSORES

para gdadeira.
Rarlins e Refrig-eradrres - GARAGTIA I mio

AdaptaçãO a voltag;;:m os':dan tes

Diaoamos, Motor·D:nlmos a gasolim. e a vento,

Fkk Upa. Alto Falant 'S, VJlvulas e todos art;g')scongeneres
CHUVEIROS Eleirícos cREh - G.Hantidos por 10 anos.

Asiste'leia técn;ca em todos os prob'e11as do ramo
Venha me�conl!ultar, á: RUA IS de NOVEMBRO N. 1226

ALFREDO GOSSWEILER
Facilita-se o pagunento. - Tã'nbem vende-se a prestação

I
PROCURA·SE revendedores e agentes corupoetentes em

f
gumas zcn H!.

��·.íi��.�.!lq!íiaYIil;_�I!,iiíl'I!Hiliillill!ãl�il__';I'
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