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ARAUTO ·DAS ASPIRACÕE:S DO VALE DO ITAIAi

Observamos ha pouco tempo' perigo' fosse aumentado pela tltuição declara que os que abu- blicidade, ao refletido exame dos
quando o ar. ministro da Justica campanha que o jornal comunis- sarem dela serão responsabill- assuntos submetidos á delibera
suspendeu, por '30 dias o jornal ta desenvolvesse, Mal não nos zados de acordo com a lei ordi ção das Camaras. A lei não de
comrinist(i: do �io. que a medida achamos nessa situação. Todas uaria, Mas uma coisa é punir os ve ser obra do caprihco e impropoderia 'ler legal mas DaO seria as vozes governamentais são responaaveia por abusos dessa visação, muito menos quando a
�onvenient�, Exarcebados' como unanimes em afirmar que tudo natureza e outra suspender as realidade social exige atordoante

" illdatll, OI animes d?8,�,,�munill" vai bem e que a administração atividades de uma empresa jor e dramática perspec-tiva. A quan
'. tJi8 em' con8eOllP.�!a. da;',p,oxi.na publica eatá aparelhada para en- ualiatiea, que é, no final das tos acompanham, com derrotis-
a!lrova�o d�pr�jeto, 1ij cessa frentar quaisquer ernergencias, _ contas, uma empresa comercial. mo, a atividade do Ccngresso,
OI mandato. ÔOll'i\eDJJ "e1f{m- Os fatol vieram demonstrar Processem os jornalistas culpa. urge convencer de que ucssos
tantes no Parlamento Nacional, que a razão eltava conosco. O, dos, mas deixem que as empre- erros encontram nGS expedieu

. nas Assembléias Eatadu.1ia e nas jornal comunista requereu ao sas funcionem. Somente dessa tes constitucionais o freio e a

Camaras Municipai., era natural Tribunal FedeeraI de Recursos; maneira se corrigirão os abusos correção. da Camara revisora,
que o jornal, que lhe. interpreta um mandado de segurança e o sem violar a proteção devida ao que reexarnina e emenda os pro
o pensamento. 86 desmaudasse relator do feito, despachado o direito de propriedade. [etos e deliberações da Carnara
.o. l!r.gu�gem. O governo devia pedido, resolveu, peeliminarmen- Vejamos se, doravante, haverá iniciadora.
tomar eru consideração esse fato te, revogar o ato do sr, minis- mais cuidado por parte do go- O Executivo dispõe do poder

.'. ,para .

não- exacerbar ainda mais tro da Justiça. Essa revogaç:'o vemo na. maneira de lidar com fortniuavel do veto contra as de
OI! animes COM medida. de ca persistirá até que o Tribunal a imprensa' Precisam as autori- cisões do Corgresso. O Judicia
tater irritante. Aos que vão pleno resolva o calo eatudaudo- dades convencer-ee de qne es- rio tem a ultima e soberana pa
perder �. cadeiral de represen- lhe o merito, Se o ato do minis tamos em regime constitucional lavra na declaração de inconsti
tação popular, conquistados em tro for mantido, a revogação fi- e de que, nessse regime, a li- tuciocalidade dos atos, 'Z"anten.
pleito. livre., devia .er reconhe- cará aem efeito; mas ae for re- berdade de imprensa tem que do a autoridade do codigo su
cido o direito de protestar com formado, a aU8pensão do jornal .ser assegurada, convenha ou premo contra o arbitrio dos par-.

vigor. Um pouco de cornplacen- será definitivamente anatada. não convenha ao governo. Se ·lamentares. E o povo dispõe do
cia para

.

com elea não ficaria Se houvesee um pouco mais ela embaraça a ação governa- voto para, ao fim de cada legismal ao governo e tf'ria a. virtude de prudencra, por parte do go- mental, que se promova, er.tão latura, substituir nas Camaras os
de a�almar a. agitações que es- verr.o, não lIe teria criado paca a emenda da Carta Constitucio representantes que não tenham
tão aendd promovida•• O ato do ele a deeagradavel aituação que nal, O preceito, que sujeita a correspondido á confiança do e-
ar. ministro da Justiça 8.0 se ex- é a de ve.c:modificado peros Tri· punição os abusos praticados leitorado, Tais limitações, pro- Boas festas e felI Anoplicaria se estíveasemoa em VeJI- bunais o ato que praticou eon- pela impreusa, não implica, de duto de um processo historico
peral de acontecímentos que tra a liberdade de imprensa. modo algum, a supressão dessa vitorioso nas velhas democra- Novo
pusessem em perigo a estabilí- E' exato Que essa liberdade liberdade; ainda que seja por cias, constituem outras tantas Registramoa abaixo votos dedade da. instituiçOes e que esse não é absoluta. Apropria cona- algumas horas. Este preceito garantias á liberdade dos eida- Bcas Festas e Feliz Ano Nove

tem de ser Interpretado é apli- dãos, tanto quanto as instituidas que nos foram endereçados porcada de forma tal que �S5a li no capítulo das declarações de diversa& fi"mas. Aproveitamo:l oberdade subsiste setl1pre. direito. Enquanto não nos ha- ensejo para agradecer aqui osE' um mal? E' um bem? bituarmoll a ver no Congresso 'i.:-otvS enviados .retribuindo-oa
Nada disso impolta,O que im- uma corpor2.ção politica, fiel ao com os nossos votos de maio!'
porta é o respeito àquilo que a genio da mção e dela recebem- prosperidades para todos no de.
Constituição determinou. do a rlireta influencia a que, correr do ano de [948•Falemos claro: a tecoic<t le par�ida de um 'poà�r, c_:Jjo forç� Ind. Gropp S.A. Rio do Sul,gislativa do Parlamento, sujeita esta ,na. obedlenc,lé!- rigorosa. a Prosdoci;no & Cia. Ltda., Banco
a uma serie de atos, atraves dos ConstitUição, estaremos longe de Ind. e Com. de Sta. Catarina
quais se exerce o inquerito e o situa-lo em s.eu verdadeiro papel.» S.A., Soe. Radio Clube de Blu
dabate das. duas Casas do Con-

.

Os 'par�jd08 de 'alto teor �oll-I menau, Casa do Americano S·A.,
gresso, abre ensejo a ampla pu- uco !!lgnJfl�am forças conSClen- ('asa Vt ílly S�evert, Laboraioriales da Naçao, m'l1"chando para e Farm !:Odul» SA Carloi!��������������0=_�"�������������������������� o�?ti!�cluo�de guv�no de·S�ro�.&A.fud. C��u�ba.

matorIa, sabe-ndo o que querem de Papelão Timbó Ind. Textil
e pugnaudo por camili�oa dife: Comp. Hering, Tec�'agem União
rentes. para o meJmo fim, c;ue é Ltda., Inda o: t\stra» Ltda. Em-p.a feallz�çã.o do bem comum. Po- Com. R.. Gross'!mbacher, Ar!iudodemos e delT�mos atingir a essa Soulinho & Cia. Ltdío., Ind. e
altura, do reglme, ?oudtl o qua· Com. Ame,. Gadnu & Cia. Ltdó\.;dro de nossas real:dades econo- Tipgf, e Livraria Blumenauense
micas oficiais e �ultu:ai5 terão) S.A., Empresa Ind. Garcia S.A.,a nossos olhos, uma Imagem de Medeiros & Cia. Ltda. Caixa.
conjuntos, sem a fragmentação Economica Federal, Nourival
deforma?ora com que está sen- Beirão Agt floshl Telegrafico,do consldfi'rado. Pes'l nos ams. Raul Casa MaLr - São Paulo
deputados ü. maiGr compromisso Romeu Pereira. Wéruer Gnui
que a essa instituição jamais foie Familia. e E, Teinmman:

atribuído em toda nossa existen
cia republicana. Trata-se de ir
adaptando a complexa realidade
brasileira a formulas que con
sultem as solicitações do nosso

prograaso material e de u_wa
formaç so espiritual. Iniciamos ps.
se trabalho sob o signo duma
perturbação universal aos valo
res, com reflexos dentro de 11014
sa pvtria. Nenhum pais civiliza•
do ficou imune aos efeitos do
conflito; e cabe, pois. aos ho
mens de governo, aos homens
de cultura. de pensamento e de
sção, uma tornada de consciea
cia, urna atitude espiritual em
oerencía com as ideias de nos

sa cultura. Colaborando com! o
Executivo em tudo :que se re ..

lacione com o progresso da. Na
ção, respeitando nos outroe po
deres a índependencia que com.

dignidade, reivindicamea para a

ação parlamentar, estaremos ler
vindo lealmente ao Brasll dlz o
«Estado de São Paulo»,

1

.�-.-

Dr. A!!IlIUea SilJínl f- letor Ra.ponsavel
ILtlMEHAÚ Terça·leira 30 de lle.Zf.mbh de 19U - ADo XXtV - Nr. n

Natal dos Pobres
p e lo Rota r y

MinistsrlO da Guerra.

o
,promovido
Segundo informamos com

an�,dicada
ás dasle. metlo,a lavare· valio8as dadivas possibilitaram

teceàencia - ao. nOlliOS leitores cidaa peJa sorte ecoriomica. :Ri. o 8atiafatorio término da inida�
realizott...e, dia .21, o Natal dos como 0;)8 é expreQa. esta inten- tiva Nilo devemos tambem o�vi
Fobres

. Pfomol/!do por ilu\treB �ão do Rotary na. f:ferida carta: dar o Teatro Carlos Gomes, ce-

dad'� dOI rotarlanOI de Blume- <tTemoa ai as dlstmta. damas dido generosamente para efeti
ll�U.· componentes da comiuão orga- \fação da festividade. A valiosa

_ Recebemo., agora, gentil car- rúadora e aa madrinhas doa �a- contribuição do 32.0 B. C. é ob

ta' de . agradecímeãto' da mesma lunoa da Eleola Agrícola, e lhe j"t'J de carta que hoje estamos

.ôcIedade. pela con" mod..ta seguem o comercio, a induatria endereçando ao seu dd. coman

(;:09peraçào á feliz iniciativa, com e o povo em geral. que com auaa dallte.)

_:xfee:���.��.ta:�::a.t�;�d��� 'fo·r.ça 88'[·
..

·88·· ,lO .m·lol a'VI'O-OS at'e' 1°4' 8'Dlent()a a todo. quanto colabóra.,. U ii
rjttl ciJ.n aquela festividade de-
.; .

,
.

Pretende!Peron dotar a Argentina de for-
mldavel frota comerCiai

1).8 Rlogião MUltar

32.0 Batalhão de Caçadores

c,

EStRIIORIO DE
�DVOCACIA BU9noB AIres, - Ao reoe- frota comercial que seja o Oe ordem do Rf. l\m.. Cd. IraJH11ln Elseu XíivlE:'r Leal

ber 08 cadeles de vlaçl10 que fator mais Importante desle Comandante df'sta tIohiade. íaço sl.:.ber. pejin presente ed1:
regres8aram da Espanha, 1>6- continente" Perou rec'Jrdc..u tal, que 68 f! COS liberta no qUlirlel do 32 ü B. C. a. concot
ron dIsse que IiO tomsr pe8� que quando tomou

_ pOSS8 11 reacla t\dminif.HrativR pura venda dos re"idUos do Rancho
86 do governo, havia prt'je- torça acrea somente Unhá Idurante o 8(10 de 1948.
lado uma {t'Eça aerea. \18 12 aviões que podiam ser.: EOcHntr[i�n-st'J {1 dispOSdçã'J rjnR.lotereasadoj. 00 Ser.
1.000 aviões para a ArgenU- utilizados. v.ça c1e Apro�Jl5toDBmtH:lto dN;�a Ualdade, di!1ri!1meote, dlllil
na. e que esperava ler CGm 800 â'l 11.00 hOfEiS. 2iS lDshuçoes e esclt>.recimeuto8 reg"-
pIeta el,s cUra no imo pro· A reforma baocillla ItldQféS del citada concorrencia. .

xlmo_
- As propvst88 serau 8ceHas alé áa 14,00 hOfas do dia

ProsseguindO, Pero-n disse: Rio, - No proximo dIa 26 30 deste mêS, quando serão abt'rtbs na pre8�nça dos. lnte�
QusJqner que Beja o, 8Blorç'o do corrsote li ComlssElo de I re.Bsados pfe�e!.l{es,
que lenhamos d*, taier e • o Industria e Comércio da Ca411 ..

Só sc; pvderão l�screver a�u�le8 qUQ saUslazerem pra
s6crlJicio A �. __ (levemos mau. dos Deputados dit.lCU-ll,mIO'lrmente fig Sf'g!�lnte8 cundlçoes;
BubmeteNlú8 l'femruJ l\.itlante, tirá o projeto de reforma

. b) - ser .re8er.\'1�t!l ;
pera 8àn�t6zer fi n088� .�p-l- bancaria, com b6Be� DOS eso I b) -}e: tdoneiljade m'Jrtlif, 8�estad(J_ pelti p ,Uela cIvil.
!'açao folot(lJ; t�r prriofO. t40- tndos Jevat!_0s 8 efeIto !leIas I Q.Jadel �m Blumônau - t'5tln{a CatttfliU, em 20 de
plonto quanto poutvel 1'000 !SUb-COmf8Boes designadas

pa-1
dl z\>wbrv de 1947.

AvIões em voo e aermus ra apreclaçao daquel&; mit- . Moacir Cor.res,
capazeB de coutar CQOl uwa léria,

.,.'
_

.
. 2.\) Teu�nte l. Ex. Almox•. e A.J_:u·QV,..,;:,

�. �

ServlQCl de AprovisknumentlJ
EDITAL

Concofrenoia Admlnifürütiva iJfli.'(l a Venda de Residuo
do Sei'V �o de A�rvV1Sion1!men�o

durl1ate o aDO de 1\)48

." .. ,'.C.·; DR.
MA.X TAVARES D'AMARAL
S J)1l. mJltm BALSINI
EdIFid�" Mútua·C.ta,ínense
S:.r.ls<·,{S 1,( 8' IS - cm.dar,- '.,- _., ..

fOliE uso - 1375

HO.R:iS#fM 9ós.12 -USálJ li
BLPMygNA1].Sta_Catarina

Andreza Campos da Luz
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, , VENDE-SE '1''.

10 'e çõas da Ind. Oste S.A; .

cia tmportaneta de Cr$ 5.(H)f

'I
.

Cf:Hi.�·,. , ! -��-:-'
, .

.... td�ürm�'ções nesta RêGHCão. - Edital
.

.

�',.,.�m�'�'':-. Faço saber que prete�dem c��. '·ii>'t:,.:_;:�.\;t sar-se José Leicht e Hilda MII-
� �1 bratz, Ele. natural deste Estado,
JJ q nascido aos 11 de março de 19i6

fundidor. solteiro, domiciliado e

residente nesta cidade, f.lho de
Fernando Leicht e de

.

d. Josefa
Leicht. Elá, natural' deste EstE
do, nascida aos 2 de sgosto de

. 1913� domestica, solteira. domi-
ciliada e residente nesta cidade, éaae!!1�ras. linhos tropical;; no.donail$ e estrangeiroS'filha de Gustavo Milbratz e de Rua !5 de 4'2d. Gienoveva Milbratz. BLUMENAU "T

Apr�eTItaram OS

dOCUlmmtOSj1
.

exigidos pelo artigo 180 do Co'� .

.

p;� [,
digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.

.

�liili��
Si alquern .tíver conhecimento de

.

existir' algum impedimento legal,.,. O ��b, �_;.�[�C?, J\m�r-ica.
acuse-o para os fins de direito. ��é'. �::[Dl"I:lB p." t. ,j b aI! e

E, para constar e' chegar ao co- Sllvestre, 31 f;,. CitnE�d0 .

nhecímento de: todos, lavro o rvlesas com o ze!ad�r ã Cr$ ,30�OO.
presente para ser afixado no. l!i�

.
-

. Pt . Díre rorts,'
gar do costume: e publicado pe
la imprensa.

Blumenat., 18 de 12'1947
Vitorino Braga

Oficialdo Registro Civil'

e comprará o melherl:

.fsta ê a marca que
.

' ;-(f'.. )dica a" mais áMa

",ualldade em P'

• VÃLVULA�
o

do Aanericano
Mercadode

. :Atitomoveis

Fre$b�m "" Fundador'"
487

. �;$1J1'�1" ·C·�gu���&l. Qts�dt:·tjt) Ca.ba;"
�G t1l ..!H'�il3 � Abr;;i'W!t

.

Ct;m�uif;� c mé.flet'ti
�tém� �'."QlPIl,j!b,;r r.!l�:'·HH:atl·HI '

(")14.v
-ü:

Ii;âi'snõil\ltl'ê�Mfta.(iiiG�O, !\erMei.

.

orno ..milHar no trlli�am'llfito ,ln S 1-

f=h..!1:i e r::;::UMATlfU:?;O Q.� mmi
. ma :tH·it;'!JI'n.

.... Herbert RoI:md SchHIld\vefn.;' vem E.Jffi seu Dóm:é, Õ(l
súa mãe elrmães, E'g'raG€'cBf ÚÜ-S SNls':viainhos e· 6 todos
que'H:l-�s (f·ezoam confur!onn dJá do f,lecimento de seu Pae,
e os acompnDhllfaID DÓ ato do SE'pUHSXht"uto do mesmo.

Agradgüem outrosim, fi todos que enviaH9ID flores e. trou·
xeram .przames, 6zpf>cialrr:€'IHq;, ,3ü HUBtre fitcultativó . Dr.
Rem,,'w Camara. pela dedicaçãt8 e.os serviços prestados.

.. '.:
.: �'.: '

, ;;:f!pnr1�. into;�.a?i1" po� nó.:;; 1 tiu, p;'lr�m, _os ladrõe�' poii�;o-osUO,hl�13 �J� 'l?�lt',g a �,a. ,,���.lOlbj'l �'l1J::g? �a� cheg3udn, aS�í:n a

!J�!la i
de :-?.!_r,g�aI. f>;b�,�_:er�, no

I :::V8� �.:. �fe'�() o seu, .projeto .

Y'le se rc·fere>a r.rocn "O,_'d! ! :-,,)t!b"mns, . ainda, que o sr. ca-
de r.ut r=, fm,!e l b-) do Destacarnei to pulicial .es

t:OlJs,�gtlimos. apur3T. d.. .is
. fato:, I' te,.'",. n» local examinando.-·a,.ocut'-qpe se

-,�·el�.,clcnanf-·a aSJt1Ii':JS;'1. �-(.]nc'a ."', '-R :
• _.\'��

f':rcprie_d,,!:,je:Í;'llF�a:.· I FURTO DE BT-i.:.:rCLÉTA
O

. . .:I T '1' I ", .

pn�ell:-? ;.\:·.e�, V2ntlCr;:-;;' rva mesma noite de. 26 do cor-
�a R:lqoa!�i,a j�;!;u:�;.et:r

�f!t;'l
�pn'te, f('i furt�da uina bicicleta

'�asa rem sido" ptc'Idl',:' pçlo� dI' sr. Antonio 'Alves..qu� se
ml;�rs dr) alheio ultimamente. achava e"taciooada frente' ao
A�s�m é que n:i. e,ite cip se xra- r:: .. ,fê "Har Ponto 'Chie».'. isso
f-ir i. dia .27. ?q';,·hl fr:;,a ft,

.

,:ontei e�J entre 9 e· i o horas
novamente 'vis:r;;da neles �v)r;;s da noite. Fa'mos Informa-
antes, os quais lie�ta' \ ez 1(1�'- �. ii�'-i.." cotem que

-

a 'Qici-
ram varios tu, ot; na r.c-rta do' 'heta f0r� �nêórr.traja 'em in'fios
fundos d�, loja. Um e;npre�adc ie lún l';ip�li:';.\\s(:órihecerido-se
.la firma que ai! rr:sirle presen- "<ó1ít'rij�- rVf;r'cno,es.

.

.,
"

('U[J\.jJIl- os H'S. s cios e ex
à rei.!!z'lr-se nu noite de Silo

sas
para S�tb'rij e Seobôr&s

.:

(fíl1pr;Z'h:çã) díreta)
.' '

...

.

-

"'FiSEf\llt>TO VANAOIlTO;
f'ós ....�O. CÁLCIO, t::TC.

..
_" - �

8ar R8st�urante
!

fi li.. B I I: ia:
.

Ihm�a,� Seca
Pn d o Alice Hering

Almcço -' Pràtos sortidos,
Bébldas nacionais e esttàngeiras
M<!ximo aSs?io - proutidl'o
Proprietario. EUg'�nio" Jahn.

I· a,lso ".
.... ,

Avisa-se �UQS, interessad?s,
que o bilhete D. 07�7. premIa

... do .com a Geladeiro exposta
. 'na 'CASA IUEA.L. sorteado
Jcom fi l..oteria federal do dia

po' ultimo, rói adquirido' pelo
isr. Al"gemiro Afonso PereIra,
residente em Orleãciil.

União

::'1.-0 viço d('� prüneir�
OI deliTÔ�HCO 00 é!�EEHW

rÕM.lCO DOS fliUSCülOS
;� . ".

-li:> .

O,.. Pálidos. Oepsuperaclôs. Eí!go.

f.aC::os. An&mícos, Mães qU3 cf�am
I\lagros, Crianças raquíUcas f()�_'
'·.cebe'ão a tonificação gera·l.cl(j·

�U3 ··l\1Rn:nJ.lão
"N' 27

�
.

,.

� -{.
'Q�t.:��.:':�==':-�I'!'r�.�organismo COtT'i '0 !l � ft,',<f; ot�.7 ;'��;;)!:i �tf.l il���:.";.'ia

llt;l!\ ,l� r�y� \3
t.

. .

� . . ) -. .

.. �TOtltdl ·GE'lj�J.� USAR' :�

li V1.H'f'jo, {lkrece os seguintes
de �ua iiJ.briceçã'J:

Oficina para i:oncertos em

radias AMERICANOS e

EUROPEUS - Modifica- '.

ção para \oalv.ulas n;ais mo·

dernas '-. NrsosfÇlrmação
para ondas' 'ct.frtàs etc.

Val�·l,llils :, 1?eças .- e Aces�
so·ios. Pick' qps Toca Dioi- -

Automaticos ou

siz.uples
.

A' tfiUUiFl E?íTARÂ ·OORES';'. :

.i�U'nA :;S C�Ut}j\S UTaUrlAS'< :. :

.

i

;;�I,::,��������: ��:�����:�j:�./j�:
J�nçces p9r;0,:;ijG�s l:las'1i��níiórâs
É C�hn2..n�3 � ,Gi�UjV1dor dessas

.... ',:
' ."._.', .' h.;��.ç�e:�.:� "<, ''_' '�.J. .;�;:.,)�.

a tosse, ft btfJfl
.'

·rr:r��)it��t!:��ATU.91.l& :�i
--

.

__ .t�' •. ' O'" '�'''''''&}''''4-' Yll,i"U��-U·U'l·,,�. u6 rel""ltt!.IOfl .
. .•.

Xarop..e: são João �. efir;}�2l 'pG!� Stl2 c:�m!!lralfnd� o�ieácjâ:�
. .

-' ", t .;" '- :i '. f' -�;� mUi�() .ec�mada. D,W6 <lar usada.no· \.'ra,atnent-o ( as a eço ... � '. ' '·c""" �Ql1l'an"'a .

·gtipàis'e.-das \'ia� respirá- : .g'r.'��' �"�,' �
"", ;:

tItias: O l�(irÓFé Sáo Joã.... ;flkliJ�O",�EDATJNA:,:5
,aIta 9,patarrb e faz expecOl

lI•••••••�••••Bi\�Orar._.f:cilmente.
. .'

''{ .....
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LABORAI,ORIO DE AN\LISE:S ELLI f\JGER & elA.

�'" "l�,.' .

SEJA qual ró
.

.' ,Q ..,��. de arquiva' -�\ mento . neCês5ânJ' em seu escritóll(),1
'., l. lembre-se de que existe: um arquivo

"

í Fiel para. suprir eficientemente essa .f;'
necesSldade, Modelos para tOO6s os for- ir., '

ExAMES DE: URINA: smpiss, (assuear e albumina) de ,,,,.Jimento, cttlnl!íath"o com ploto com dosagemIorsto a, tosf�to", acido urlco, uréa etc.' EXAMES DE FEZES: complexo, pesquisa de amebas; f!al":�lade<lVOS de '\ierm�lA (J\.1etódos de enrisuec mentol dif,!,,'tão: ClIf;JP,.vf"getais; P(:SQÜi7.à'; de puz .. sau gue oculto etr.,
..EXAME'DE SANGUE: l.V:AL\RIA-ílP ;; •.;uiza de UGll1l!tozOal'W l1e L"""mtn. tormas ugudas é crom

eas, LUES (sUBis): rCl!çfic de Irnln" K -ne, J\'Ieineüe etc, 'l'lfíl: rf\"çã(l de V'tlnJ, Dosag<'1ll De: 'glicose, acido u·(lf), heníúglobina.,;'t?Õiftkgell,l de glülndos vsrmalhos e brancos. 1 cn.:-uia Len�>eitaljll. lhwngl'lllna de Shiling. 'l'epo de. ;-.oagnlal.'rio',t:' u'��,snl(grin. CIÍlvi\.gbu mica; EXcAME DE �[J REÇAO: Pp8quiza de germelll' iGononspermatb!il-)idoEi;'-êtc.;,tric1}omonâs vaginais, etc EXAME DE Fc CARRO: Pesqniza 'ue ba!'ilo de Koch;;08 geriDcnl'!;'pneumOCG<!os etc. EXAME DO LIQUIDO CEKJ:!:l:H<.O:-:--EShNHAL: EXll.illB eltobao.eríoscoplco, rea<;Âo de Kabn,Pandy, Nrnne bpp ,It, etc,- EXAME DÓ MUCO'NASAL: pesqniza de baei)!� alcool e acidei rosísteuteé (Hansen] etc, KXAME DE SUCO GA:::iTRICO: Exame completo, dosngem
,

acido latieo, acidez liVHl e cb�!:in!lda em HCI-P'�"qoízab de sangril' ocu ito, riLdtOB. h,·rllIÍC<2!lS. liXA MEOE ULCERA: '(;lt�amicroEcop:a cri campo eseuroj pesquiz« de espirocLetlls Trcponema Parida (sífilis).() Lobcrctorio H' (;C/;O H/"tdU.lI' J {,'I' II ar IVÍ'1,'Jfi GP (j'llú/f;(.(f'1· [,'I.:f7nen e auto vacinApedido dos srs. Médicos fazemos colhera, de mattlia: a dcrnicitio
Fornecem os lamino S fi recinientes {/" o fuiemente

Quo 15 d� NOvemb. 588 rorie. 120i Biumenau

Um aui�;;��E-}�rd 85 Hf' I Um relo��Nd�E�:�de com asl :' � � E
.. ,N D E - S � '.

..
.. ..

I . bati ..:I l' _i çues orrnn r as nommanvastrpo 37 - converslVO para 4 1tl·,.as UDP'''S,
'1 F Ipes-oas Preço de ocasião. Fr-ço !IiI

25 HJ cruz-ires. Infol"' . a orca uz,
.Ioformações Atfai .. tarío Pau· mação na Ixua São Paulo t nte- �

G lnformah,�ões {�� H
eH.nque'Ista. ee 10 e [2 'n,;evemA� .

i
.

Re
e

{JBn� 1°45--
Elae Gabler ueco ame a !O rance sin'

Blnmenau

or

VENDE-SE

"DI'S·tRIBUfDORE� .

ara OS Estados do PaIaná. e. Santa Catarrna

PPro.sdocimo &' Cia Ltda.
']ôiniiie' Curitiba �

.. Blumeo3u

motocicleta Triumr,h
» Zündrapp
7> 'DKW

2 e rpingardaa calibre 15
Tratar na oficina de Guilher

me' Bracke
Rua Bom Retiro.

7 P S
7 PS
3 P S Branco

do HOElpital Sta. IzabeI
Ope"a�ã�s
CLJ.NICA GERAL '

Prefiro Coupé FMd ou
'Chevrolet H�é o aX:Q. 40, PR.

gàrH10 até. 30 mil' cr.uzeirDrii,
011 Caminhonete até 20' mil
cruz"lros .

Acylw Acc;l.cio
PIres;

Pereirtl

�
f

.�

'�1
motor-cicleta "Frinrh;�ot�r �% "\..;; /� �i?encerado no trajeto de Blume· -;r: '/cf I

fnau e Indaial. Pede-se a que:n '-J-....:: fí/í)/;Y {�,�.*,;;;Ch1 lóntrega na rua Bom R,e ..
" /

- I I
•

tiro, oficina Guilherme Bracke. t'i"". ,;.';'
:�fj�

� � Sinai de velhice
QUARTO M�BILADO I A Loção k'l"ilhante faz voltar

P.(.,r.urado por pessoas àe ida, a cor natural primitiva (castanha)clt', que ii �aior p:.rte está au

\lnura.
doirada ou negra) em

sente. pOl.�Co tempo. Não é tiutuuaNão
Of"rtas sob A.C.V/, nrredação Ulancha e não suja .. O seu uso

é liI'Jpo. fadi. e agradavel.

-I
....
A Loção Brilhante E'xingue as

{;pspas, o pUlrido, a seborrhéaeVEN'DE-SE per' ln ativo de todas as afecções parasitariosdomue:;nçc;: câbelo, assim camo cOmbate a
I jogo de vime 4- pe .,Js. Cr $ calvice, revitalizando as raiz.�s

�oo,ooc; 2 esta!l�t..es pa� fiMes I papiteres Foi af.�ovarta pelCl De ...

\_I"'$ 100,OC; ( Filtro para agU<l, Partamento NacIOnal de SaudeSenemJcom n,es\ Cr,$220 ..oolpública.. ,..jI m'-1Ia tipo cc-!una (nova) CI $ "'---.._
-

3°0,00; I mes CI" $ r 20,00 ..

Informações Rua São pado

;"'.

I

l

H mil' &R

.•,111"'É�e?,��1��g�2d?D?ções�:g�!�S

I
. Acejta�.encom( ndas de ltvroa para qualquer [lUS.

I
....• �Genesi() c:19S Santos '

Eocadernador
.•

.

Executa-se. encadernações e� coaro" de livros' alhuns. para
..••.... '

..

"
'.

.' fatografia, po� nas,. carteIras dC.

Travessa 4 fie Fevereiro - Hh!mf'n:w
t F + j' U"?q t. F E"

VENDE-SE por preço modi
co um motor a oleo crú. quasi
novo, de 12 até 14 P3.
Mais inforrnaçães na oficina

Hoepr ke, com o sr, . Walter
Oeggan.

,,4 •

. VENDEtSE'
Por causa' de mudança variOf;

moveis avt:.lsos, no fim dd I"'�uli
Bom Retiro ao lado �da escola
Peóro II.

,

"

Iltldic

...:
.. ipbeí:H;<il1.õ d� Senhoras -- Oirurgia

'.' '.:' ..•.
Partos

'êo�\!lultas das' 8 as 11.30
,

':f das 14 ,as 17

'Rua "15' ·,.de' novembro junto
. ; ao Hotel Elite

Te1(�forie. ptovisorio :[063
.
.'.- Resideuda "

"' .�

.,

,. Rua P��aíba No 8
...... Telefo.ne· i zEla

Or.. Paulo Mayerle
'. Medi;}o a&sÚ�Ú�nte do
H()SPl1';'LSA.N�A IZABEL
Ólínica Medica e dll8 creao-

çaS, pHrtos e operações -

Radlndiagnostico8 "

-0- BLUMEN:\U -0-

VENDE"SE um, ·Carro 29,
.

Tratar na oficina Internado
naI com o sr. Germano Froes
cklinI)r� "Af·fonsó 8alsini

'''7\!liEmtÓ' e'svpeciãllsfh "re:�
doen'çàs de 'Criançl1�

.

,'0 ,t da p�ie '..

c�nsüÜorio � TrllveB�a ':4
de feverell'Q . Ro!k ptHtet

Vende-se
Um motor de parede eietricc

marca SIEMENSpara cirurg!õe�nentistas,
.

Tratar, a Rua 15 de Novem
bro, 1392' com o sr. TdLnmel

'-=ntre 2 e 12,
- /

(Varizes � Ondas curta!'!)
Fone, 129.6 o 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

VENDE-SE
uma' maqUIna de' costura "SIN .

GER». uma tidcleta NSU e
um Bandoneon, .:.- Ver e tratar
np Bar A:i-Babá, rua São Pau
lo lÃ. 297.

So�fedade Be9€ficiadora' de
�Yía(Beiras L�'�e

Teie'fone 1248 - Rua lde Sete'mbro
fornecedores de Madei! as' em Geral'

Fano Poulist a,En.cantoneiras de Qualquer Espêcfe
Alinham entofJ, etc. etc .

So .l.lh:J Marca Strub

Dr,. Alfredo liõsti
. Compro automovei

medico'

&tI_F,,', . ," _
.' ._ .. ;.-

II
'

.. Dr,
.

RENÁTO . CÂMARA
ESPECIALISTA em Doença

Senh�ª� e Ope�ações,
f/F' .,

CLINICA EM GERAL.

.

, Oaspsr

g'.1anellno NC>BREt�A
EcUfic1,o'da Pr'l,itur«1.
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;,,:6; snr, Plinio Bar�8tQ aecidiu sequencia do afastamento (festa
suspender até o, p,l"OX,Üna .mez capital de numerosos represeu
de março aa reuniõé.. da Cernis
são dé Inquerito, sebre os Atai! tantes que integram esse orgão
Delituosos da [)ifadúra, que pre- '. ",-, ,.il�"_
síde úa.,CatnaraFéderal, em eon-, tecnico.

�.--����--------------�------�------

Representantes GKc:lusivos no Brasil: M. AGOSTtNI " CIA. LTDA:

Tillal de Porto Alegre Q�;�e. Con!lel'tos: Rua dOI Andradas, 8U � Porto .Aleara
----�----------�

,

','. '. ti' · "-

1ft �.'tUltqt45e- ,oca:JttlO, / .

-uJé=r= U�rta SHE.A F F E R

porque Shelfjffer eseti"�-,ga melhog-!

Examine detidamente uma caneta ou lapiseira "Triumph"
SENTINEL DELUXE da SHEA!FFER. Veja a sua perfeição;

. a beleza' de jóia finamente trabalhada; o seu equilíbrio perfeito.

Faça' comparações. Escreva tar.obéni com outras canetas e fatat-
'mente campeará urna SHEAFFER ... sentindo satisfação, em

todas as ocasiões, pelo tr-:balho que ela realiza.
.'

SHEAFFER -escreve rápida, suave e sílencíósamente, A lapí
sen-a "Fineline", de ponta' de manga que reduz as quebras das

jrkeites, é,vendida também isoladamente.

SHEAFfER:S

Relo) ea r l a C a t a r I n e n s e S.A.'

RepYQsentantes do� Radias SIMENS
----'--

Casa de moradia I
.Procurn-se uma para pe

qllena lllmHia de preíerencía
com jardim e perto da cidade.

Tratar com Fredertcc Vet

: tf;Jrl'e, �L(}j8 de, Calçados)
.

Dr. Arthur Balsinl
Advogado

Ausente até o dia 1

'··IWA��:R:di;:-;;:V�lar'l·: .' '. a W�i5 antiga casa espe�ialista d,� ra"dios n� Estado,
.

. '

-" com oficina propna -

,

oferece-Ihesamais ampla garantia deum serviço competente.

RADIOS, de todos ,tipos e pa.ra toda,s as correntes,
RADIO - EI:.ETROLAS, simules e autoroaticas

.

marca "PILOI", o padrão' de exceleocia,
.

..

' ,

REFRIGERADORES. BALCõES FRIGORIFIGOS'
G:�LADEIRAS para Açougue e todos os fins comerciaes,
SOl{VETEIRAS. de todos os tamanhos. COMPRESSORES
:,' ',:" .' .'.. para geladeira.
.':.:::.R;adioB e RefríjÕ!eradrres - GARAGTIA I ;)00

.i'\:ga,ptaçãó a voltagem oscWmtea
'::; .J:)ial1amOf!;� M:0tOI'_Dínamos a gasolina e a vento,··· .'

Piék'ups� :t\Ifo �alante5, Valvulas e todos artigos congeneres
. CJjPYEIR0t.) Eleiric!)s cREl:!- - GaI'antidos pOl" I O anos.

"�o Asisteocia têçnlcaem, todos os problemas do ramo

Vexràa ,me consUltar. á; Rl.]./\ IS de NOVEMBRO N. 1226

ALFREDO' GOSSWEILER
, Facilita-ie, O. pagam0nto; ;__ �Tâiribetu vende-se a prestação
.'S�ROCURA·SE r�vendedqrês e' agentes corupoetentes em

.

guma.:s,�O:tlal!l� ,

,.

Com a srta. Edaltraud Brück
heimer, fIlha do sr, Paul Brück
heimer. contratou casamento no

dia 25 do corrente o sr. Francis
co Pinheiro filho do ar. Dolen-

Itino
J. Pinhe�_

��-------------------------------------------------------------�......--�--�---

De uni. tempos para cá, os

deputados pessedistas, membros
da' referida Comissão, não têm
comparecido ás reuniões, razão
pela qual acham-se praticamente
paralisados os seus trabalhos.

i
i

�

I:HEAF�'ER'S "TRUmlI'H"

SENTINEL DE!.UXE:

Caneta: .. Cr$ 4S0.00

Lapiseira: Cr$ lM,O:J

Jogo: Cr$ 600,00

A pena SHEAFFER.

Cilíndrica, com ponta
de irídio e plat{1Ul na
ranhura. ,Tem maior

qualidade de ouro de

14 k. que qualquer Clt!':'
tra pena. SHEAFFER
é a mdhor caneta .(1'"
o leU ttiflJwiro pock
"dqui"'r,

.,..fl�::,. '1

AniversarloG

Festejou sua data natalicia
ontem o sr, Damostenea Fensl
nelli, industrial em ·TijuC6S.

Noivados
Heusi e e Schmiãt Cem .a

Exma, ,Srta. Maria da Gloria
Séârá Heusi, filha do distinto
casal Nestor Seára Heusí e d.
Zulmira Ramos Heusi, da so

ciedade local contratou casamen

to o sr, paulo Afonso Schmitt,
filho do casal Bonifacio SchmiLt
e d. Rosa Pereira Schmitt 'des
tacadas elementos da saciedade
de Itajsi .
Aos noivos e suas dígnissi

mas familías este diario apresen
ta as congratulações mais efu
sivas pele auspicioso aconteci
menio soda!.

o i I a d u r a�
- 1P !T��A�O� FPoA�O VJ�T�t��E

!
PltU LA S n o �,� ���,!�,e '�b��.� I

parelho digestivo, evucndo a prl-
.

�õo de: ventre, Proporcrencm bem

estcr geral, facilitam II digestõ<l

desconqesttcncrn o FIGADO. re

gularizam as tunccões dlgestlvCls,
e iczem descpporecer as enier.

rmdcdes do ESTOMAGO,

FlGADO e INTESTINOS.

t
Agradecimento e Missa
A Famílía da extinta, agradece de fundo d'a.ims, A tO:-'?1

dos que lhes souberam trazer o conforto e eartahes, f:' em�';'
eapectal o zeloso Dr. Paulo M�yerle, as incaD86veia !rmQs
de Oarldade do Hospital Sta. lZobel, o Bvmo, Frei RaRI
pelas palavras de consolo, asalm comos tado!$ qse envia
ram flores e 808 que acompanharam á sua ulUma Wo.rad8,
os restos mortais da sua pranteada esposa,mae, avo e 8ogra, -:_jj

Bene dila Eliuelke loglal
Aproveitam o ensejo e convidam os amfgos e pesSQl'Aili

de BUliS relações, paro 8 missa do l' ala que 'mandam re
ZBr na Igreja Matriz. ás 7,horas do dtB 29 do eorreme,

v DI
M AG ROS' E F R A CO S<O;

E' indí�do nos casos de' rraq�.a.: .

palidez, magreza e fBstto, porque em
sua fórmula entram subetãneías tais
como Vanadato de sódio, Lícítína, cm
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc .•
de ação pronta e eficn nos casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadíol ti
indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conheelda petas
grandes médicos e estâ licenciado pela
Saúde Publica.

Com a arta, Hedda Schmídt,
filha do sr, Eeopoldo Schmidt e

senhora ajustou nupcias no' dia

24 do corrente o sr, INicolau
Seultori da Silva.
Aos distintos noivos. e suas

exmas. famílias nossos cumpri
mentoa.

foi devorada p'elss cho.maa
na madrugada de ante'ôDtGm�
a resldenela do snr. D@car'
Paht, propríetarto da Olaoja
floresta.
Conforme 'nformações cO-cf

lhldas pcr nossa reportagem."
o fogo irrompeu entre âs S e

3 30 hOF8s da madrugada, Dum
quarto que continha uma eho
cadeíra etetrtea em fUDctODS·
meato, presumindo-se que se

ja um etreuíto ali 89 vermo
cando a C8U88 do Ineendtc.
fi. casa fQI completamente

destruida pelas chamas, e IllOU9

hemos, ainda; que 8 mesma
se achava segurada em 136
mil cruseíres.

Falecimentos

Ignacio Schlindwein - Com
a idade de 60 anos, faleceu dia
22 do correu te i em sua residen
da a Rua Amazonas o sr. Igna
cio Schlindwein, que deixa. viu
va e tres filhos solteiros maio
res, Seu sepultamento realizou
se no dia 23, is J 5 horas no

Cemiterio Evangelico. A' farni
lia enlutada os nessas sinceros

pesames..

- Pereceu afllgada. no dia
17 do corrente, onllodo, com

outros amigas. sê banhavll no
ribeIrãO Velha, 11 sr18. Elvirs

Slebarl, filha do sr. WiHy 51e·
bart, tendI) o enterro se res'

HZddo dQmingo com �gr8nde
acompanhamento. ��
A' famiUa enlutada apresen

tamos pezamas.

Leopüldo Schmidt e sua ..e.

nhora D. Alida te:rt· ,o pU:l:er dg

participar a V, S' e - Exma. fa
mília: o noivado 'de sua filha
fIeJda com .0 sor, Nicolau Seul
toci da Si!va.
Blumenau} 2 <1- de dezembro de

1947.

PA R A J E iH QA S,
E C Z "'É M '�A/"S

,
,- t

IN fLAMAÇE).ESi
C O é E I Q A Si
,il;IRAi,
ESPlt..HA"S ittt:;·

I
i'
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