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FIS.I Beira 'Ih •.
· m o os

eis ;9órno:;_� definido o .esquema da União Democratlca Nacional· Integra deste .documentc
naneetra e snclal, até que I cola. �') enlpenho de resol
possam ser atendidos os pla- ver. preferenetalmente, o pro
a08 deünítívos da organíz 1- blema do ebssteotmento, de

ção nsctonst. visando os se- xandc-ue psra 18&0 ,envidar
guíntes objetivos: '0108 os estercos fi fim de
I, emsolídar o regime e tornar mais atraentes e com

Slper lelç 'iat a SU!l praucs: pensadoras as COD dícões 10
a) pejo estrito cumprimento smbíente rural; Repatriação. de brasileIros

da Conetilulçãll como criteri!l ll) pua. dotar as zonas mats
rundsmentat de toda attvída pruduttvas de meios de trans-
de publica; porte udsquedes, que ateu
b) pejo acatamento aos po- dam de n aneíra mais pronta

deres conatltutdos federd; e e conorntca ao eseuamento
estaduaís e muntelp als, con- .íes safras e, com prioridade.
clilundo-se o prtncipto dll 8U- 108 generos de primeira ne

torldade e da conseouento cesFHundp;
responsabilidade Iunotonal p) para, mediante essas

com o exeretclo dos direitos provtrtencras e todas as ou

e liberdades essegurndos em iras que f .rem julgadas ne

lei' c ;ss8ril18, ree llz ar uma vlgo- O bl d d'c) pela defesa e f')rlalecl rosa politica de redução do pro ema o tsem..

mento das lnsíltulçõ ee centre austn da vide;
to1a ação ou res çao qu IH, cumprir o quanto antes,
possa ameaça-los ou atlugl- pela leglelação eomplemen
toe; tar ou ordínarln, os preceí-
n promover a elabr ração tos COD�tl(UcioDa.is d 'j ?rdem

e execução Imediata de um -eononnca e sor íal destluados
plano ecouomtco e ftnauceíro. 1 elevar: o nível da vida dr)
ssumtndo igualmente o com- nomem brgsítetro;
promísso de zslar pelo f qut- 8) pela -eonceseao do bem
llbrlo orçamenbrl�; estar, come: �asa, alimenta-
.....

o) para mtenslflear a pro- �!lt1! veF�llllrl'�,. educaçãc e
, ,

iiuçlto, principalmente .a 8g�i- :8S18 tencla medíca; ...
.

pe��iS�}� c'lmbate ao

paU-1
O s�litre do Chile '

. c) peI� npHcação. efeU\"E! . 'Rio .(CBl � Q diretos: eh.'

·E·.

"

U 'r' O·"
' ....p...... 0..... da J�,gis!açã;) tra�!ü�lst8.. bar· Rt'nd�8 Ad�a��i���' diridiu tele.'.

. ,Don zando oe' mteresses do '. . •
.. A\f' 3- A

lI'óbalh1 com os do trabtllha- gr�ma.clrc�lar as c· ap e�all:u.o
lhador paIS, autorlzando-.as a· pe.!'�'tlrefeito ,os mesmos reduziriam
p

.

. o df'se'"1baraço, ltvre de dltel�Oai
apenas SU:lS .preten1:das com·

f .�r8., que posQllm tOl'nnr-6� e dem3is taxas. dO' salitre do
pras de produtos industri:lllza- ;; e:l�a'i as florIDas e pron· Chile com aplicaçio, indu.rtrial
dOE, sem renunciar a qualquer ?eU�laS propOB.fas. sug�re a

mediante termo de t'eaponsabiH
aquisição de gene.ros. alimenti· Unia!) Dt'IDosratIca N ,;cloDal; d d

. .

f· 'der L-n tio P". 'l'} Q,Je p"., d
a ec eco:n Ia U'd, i

..

'"

cios e de combustíveis, mais vi- �.
,. B, J.l orms o um

gamento de direitos e ta.xas lH
tais pata seus povos. Divulga·se �onBelho COID_PQsto de u� vidas, casO o Protvcolo Adicloi
ainda que o governo dos Esta- rl'p!'es�otan[e ur� cadal parU- nal do Tratado de Comercia.
dos Uni 08 j� negocia um aCOf-

do coligada, c,-,� o [.m de
Navegação assinado-entre Q.Bra,&

do bilateral com a França para ff'guL r as rele çoes entre. es� Ei! e o Chile em 4 de julho' ulti:
o fornecinentb dos auxilios ur·

SEiS entidade.s, �endo em vIsta
mo não logre' ntiflcação no

gentes aprov�dos pelo CongressG. uãQ f:ó a .�l::v A�ão dos pro· Congresso. Nesse tetJilQ deverá
cessos POllflcos, mas lambem f' '" ,....."';"'.'.1"..0 do"

'f' '" d I it 'lcar lxpressa .. J:",,'V"_§1.yl1 ..

!l paCl IcaÇa;U �s esp r s ns
importadores de' computar no

* R.io: .

.;..... O sr. �anjet de Caro Q.ua.51·., 10·.d..a.· .C,'Wl1·d'.a···de desl'r I!I ,'" d a'
U,lHí:l e nos �stado81 medI-

preço da venda dess" salitre a
-

.

v:a1h.o,':.' a.o que se. dIvulga. re.co.· II II finte dO respeito dos mesmos
importancia cvrre.spondente áque-

.

Q parti os entre sI. de modo a I d"t ..�x '" de "'c,..,,;.domendcu ao Io!tituto de 'lLm- .•...

I'
.

()
.

di -" I es Irei os e .... a.. .. ""

_

ca A ....ricola. onde atualmet:.te ft.e as' a·gua.s prop; r,Clonar co� ço � s mjl 8
com a declaração;:<Aexpressa pela

�'..
!!> I' propIClas

..

s e!lCiencia da
«C h;' Vendu Salitre Iodo

� trabalha um tecnico estrangeiro
. . . . . hçãi,:artmlDultfatlva. Esse Con- ?mpan adI .

b'
em pani!imlC;ã.O, o estudo

,dai'"
S. Paulo (CB)' Notlclas

pro-ros generos ahmenClClOS, send9 sdbQ no de,empeni'!o de suá. Cblle'l', confirll!a o I;le a ?m;u
mistura ,ije leite em pó na farl- cedentes do munici�io de Re- impossivel enviar mantímentos

mi.""tio, terá em. COlHa a alta xad� desse

.

pa.ll! amIgO,.
cu·cun.�

oha de trigo, para n;elhorar!1 dençã0 d.zem que e desespera- para Redenção, 9ue fie:). situada tlut lridade que cabe. na po
tancla que, as. Alfand:gll3t de:�

qua-lidade do pão. �era aprovel- d?ra '! situação do mesmo; em no vale 80 Paralba. titica do pt,!. 80 ch_efe de- yem �preclar pelos meiO!; e�.u_
tada ii sobra do leite deso ...tado v1rtude dos tremendos tempora-

I E."Et8do
de 8C'Jruo

cóm.8
tra. �ndU81ve o exam

..

e da. ei3�lt� ,.0.das, fi>bricaa de manteiga. is que assola,m a região. A ci- dI ã
'

à i lti _
Importadores n� ocas�ão a arx.$

dade esta sem transportes e sem O d' b E t CI�1 o e f('g.me pras. en do termo. obrigando o roo L�•

. m�io8 de-. comunicações, suee-' ga O IS II nos s a· 2}' Q' t·� 'e mento de direitos caso tenh1tt1
_.. .

. .

d U Bd'
. le, enqu10 O Dai) L0r i' utados na referida

I·RSicr.n·'..

·

.• ·,·I,:.2·..'.,S,·.. ,'.d.··.a ordem. do dendo-se' ôs désabamentes, em. os RI os ..

org'it.lz�c1O o Conselho N>ici'l-
s aOd comp

.... �. '.' '.
. qmmto a população foge para Gal de Economia, de que tra- vm a,

..Cruzeiro .��,rSul as localidade p!oximas... Teme- Rio (C.B.) _ E ,teve no gIJ- ta. o 8rt. 20Õ dA CoostHulQfin ........ ...............--....z s...__

.
- se que a fome venh. a atingin blnete dI} ministro da Agri. Fedei 81. sej '1 crhda um a co-

pa..-is (CaJ;:4o' sr. Castelo o Municipio, onde ja escasseiam cultur:! O diretor da Produ- mlssãu para, Eob a sup�rvi8fio Il�mas
-

â republica de, fI'!
, Branci:>,�::\élaflt,) :etn0abt&.dor do çllo AnJnl61, sr. Romulo J � Ido preSidente da Republica,
BraàiFjUnto ao g(;)ver�o ftaoc�s • viano, que scab'l de regres- elacnf&f ou cuordenar os pIa· Domingos.

devér'á fazer entreg.i ao sr, Bt- ESCRITORIO DE sar da .Conferencla de O'ldo nos administrativos evenlU '-lis
• dault:e outra8" .. �·p-e�sonalidadl:"s

.

.

.

Zebu. realizada DOS EstaduS e estabelecer 81MB priorida-
fl;"ailoo.as'dasiosfg.lli;as da Or- Á'OVOCACIA UnirJo8,tendo prestado B.O fl?-s. Essa Cf.InissElo se com

deill·::Nación�l•. tlõ..Cruzeiro do DR. n. Dantel de Carvalho infn- porá de np'Nien'snles dos

Sul, �'que ,: foram receLtementé MAX TAVARES D'AMARAL mações sobre o ce-rbme' e 8 Mislsterlos dtt Fazenda, Agri·
cóncediqa,�:welo f5overno bra· DR, AR1HOR BALSINI viagem que reiiliz'Ju 6travé� cultura.. Viação, Tn�b'llh, to'

aileii"ô','
,

-de varIos E�t8do8 norle<:'ame- EduC1Ção e Saude, e de Um
Edificio MútUa CatariJlense dcanos, onde (lbservou que fepreBen!ante ue cada pa�ti-
S4lAS· IS 14 e IS . andar"" o gado zebu, . pela sua

ruIS., d? coIlglido,. c(,m 8 Ilssisteo-

Oswal4cr Aranba, candi· FONE 1150 -1975 UCldade e pala aumento de Clt1 de .semcos EspeolalJza-
.

H' b I peso obtidu .1108 cruzamen�os, dOEI para o estudo de cud"
datô Itr Premio o .

e HORAJUO - 9ás 12 iíSás ii Viii tendo a melhor aceita- problemd;
.

.

da Paz BLUMENAU. Sta. Catarina ção.
.

3) Que, para o bc,m aDC.'1.·

• A�::tl;-d� lcicJ:I��d\an,�g: I Qésejamos a
..
tC)do_� '"�s I-S-e

...

fV

....

J-ÇO-.'-d-e-'·-R-a·d
..

-j-o
....

P-a
....

tr

....

u

...

Jh-.a
......

,

•

�:rfi(�iii���1:,r�d���:I�;�
�Jip6Jj) a tdllas tlS,lpstlJuições ....

. .

'di +i�' .I,." t
.'

1":> F
., üm f'ad'l casa di) CongreSSi

éultU·lals brtisUelr!Uf no : �en7
..

' ·anmosl.9·.sOo�·· u$�m-.···-<."cf":IJtI.%.�.,n.".'" .•Ae.•.. sneo·.·· .;:-..io. - _alando a reportagem
N ilciüDal uma cí:mls&ãu 'corn,

..ndo ';;ije.lndlcar O Ennhalx�� .. ... o chefe de Policia, general Li·
t\osta düs lideres doa pBrUdof

:��d?JtÍl:tg� B�!:lih:1)' c:�: I Novo'
.

�;oc��R�d����ar�r��hiQeetit;::i �;!jf���iiz:rã��r&b�ibo�o�:�
�;,llllo,'J��hÀt � ..pªz ae,·J�ª.�.' •.•_•••M.......�.·e:r., ªtivida4e; em Janeiro,

�.f!.�=:.,�t�::!!ÓI�!I;:r�: ���\:n�t U��.Jo�:"ln':;::i��:'
atguus dados qile.�,eBclarecem AnsHzem DO os DOSSOS Ielto
o sentído do esquema que a tes' O título acima é 8 detí
UDN apré:8sntâu 80 governo ':lIção que lhe deu o sr. Prade
do sr, General Dutra DO sen- Ketly, lIder da UD� Da Oa
tldo de: �é coordena)" o!:>jetl� mara Federal:
vsmeate a politica nacional

.

«Consíderantlo que es erl
em bases construtivas. Alguns S€8 que ainda estão atllglndo
dd!Oem o passo udeníste co- o Brasil só poderão ser en
mo camt>álfi'ébo. Não faltam, tremadas por Um grande es

enfim, opiniões 8S qJ.als dia forço comum; e considerando
paratudas com reter encía a 88 respureabtlidadea dosp-ir
este dôcume-lw que é consl tidos nessa tarefa de salva
derado 'da maior reíevanela ção publica, propô e-se fi U
neeíonat.. D N. a cooperar ci.m os de-
IIojf(éontqdo, podemos dar mais parttdos demueratloos E"

,,:80 conhecimento publico o com o' governo da Unlã) para
�,intelro teor do documento solução dessas crises de or

.

que fof redigido pelo Presl. dem politica. economíca, fI-

juntas psra o 'estuso das men
sagens preeldenclats e

.'.

dos
projetos aprs!H:lntàdoB em azo

euçao deste compromisso».

Rio, (CB) - O chefe do go�
vemo encaminhou ao Ministério
da Fazenda, para opinar, a ex

posição de motlvoa 'do Ministério
das Relações Exteriores Redimia
a abertura de credito para. re

patriação de brasileiros que: I�
-ncontram na Alemanha,

prego'

��----�--���-�--------------�----------------

Dr. Al!biUa. Ba!!1nfDiretor RseponaBvel

B�if�ENAU Quarta'feira 31 clt. Dezembro de 19U - Ano XXIV -- Nr. 18

Rio, - O presidente da Re
publica assinou decreto atríbuín
.io ao Departamento NrAcional
do Trabalho e ás Delegada$ Re�
glonais, o exame e a Goluçào do
problema do desempreg» no �í6!
e dando outras providenclas,

,

a
�'§

Wa�hjagton (eB) - «ÔaRso invernos» - taifoi a áfirmaçã.)
tadóaJJnidolJ já (repõem �a, So° f�ta pelo sub pecretario de Es

ma de 1.')0 milhões de dolitte's: ta'do; em exercido, sr, Robert
para .

dar' inicio :ii. exesuçiio do Lovett, Nessas condições -acres.
decretõ lei que abr'u :ii. França, centCtll - os tr�. paise� já' po,
Italia e Auatrià o credito '. de dem, faz r nos Estados Unidos

522 milhões; de dotares para aquisições dos prOdl1.tofl de que
ate.odet os socorrc.s urg'!ntes, de tem urgenda. A proposito, um

iriformante autorizado> disse que
a 'reJu!,'ão doa primitivos credi·

.

h tos não a!etuá as neceslidadeG
Leite �m pó com faflo a alim.mtares dos tres paises. Com

de trigo

Rio (CB) - o sr. Taul 1?�t.
namJee u��usou·1!ie a fazer quaiS
quer cOlr.l'ntario8 �. imprensa.
a cerca das declar�ções do cha,Q"
celer vcnezueian)� at. Carlos
Morales segundo aa qual. C)

governo' bras�ieiro .

te�ia forn5�
cido armas a Republica de S.
I)omingos. (N� ter.llo nad" a,
lizl�r . e nenhuma; der.:l11raçla �

ftzer sobre a transaçi1? entre.OI
[OVemos brasileiro e domiclcàno$
- disse :iimp'l�'lmét;l.te () :,t.nUlifl
tm das Rela..;:õee Rxteriorei.
Adm,te·se, entret mto, n��I[\a().

:)áfati, qu� o sr Raut.,.feruaoa
l�lr forneça uma. . not.l.�i�:npt_en
I ..bre o assunto.' d�ileodeh 1 ..
ta tepercus�i.º, que a en.r�vi,t'

,

10 ln', Morale� venbtt. a f�i!�. " , ., ,. ",

,'. ,,' I· '
.. ; ,.'·t

'�' !I,� " ....� ,'1,

"
,;; ��'V� I :��4;.;W�P'... _

.... :

"" ..
-- : �.-'

.
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Andreza Campos da Luz
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" o, "Iuh N1UEc� Amerfca convlda Gil US. (3 ctos e ex

J!lsa. familíns partl)::t'li'llí 1 e à realizar-se Há noite rie São
Silvestre 31 311< cnl'J'Bete.,

Me!l8g< com ,0 zelador á Cr$ 30,00.
,

A Dlre o 111.

Mfl & Q;�;;=M # ;ti? 'psn t e

, r:: ,E,ibricá de Tintas
B�um$:;r:Gu Lsda ..

T€�ta$ e �l',li'����9�,. Mattriái p$r�
pj§et��',as� -em :Geral

em bisnagag""para artista
BLCMEr';AU c__ S1./I.; CATARINA

fUfaiale
Ca:géInira�, Iínhóa tropiccda naclonols e GS trangeiros

Rua 15 de Nove-mbro N. 442 L' Andar
'BLUMENAU

-

-0- Sta, Catarina

� .': .

vendas s varejo, oferece' (IS seguintes artigos
de sua Iabrtceção:

'. -"- .

Toalhas de ROSTO e BA NHO, �
PANoS D1D COPB.,

,

ftt3i}1I!ê�dôs d� Mesa em metro e guarnições;
, fil�iliJã6� €flVfn'sMs
f!rim� lçorih�ildas! Tapares e T�mlO,
fal�mlas' para l(ll!UÕOS, ele.

"

�

'., '1' T,al�;'. d: .rt��,;. SEM, GO,
MA e

,CORE,
S

F"I"RMES, ;,
�"®t;Hef��t1fê"5&'ã�fYjt@iii���

I!II

SUl sas
.

.

.. :

Pii.i'ii,: ,3e"JlIij';'S e S'-"1il' tas

(L;ípJJ.'t:'Ç'U lii.h!r)

EXDortadora da Madeiras õ. A.
. lI.:"

,

. ".; :Sfock perDlôneníe,. de:
.Madeiras de construção em geral,.

'Forros, Soalhos. fu'c:iduras; etc.
T�lefone 1337

·l :� L U r�. EN' A U tD Santa Catarina
'.'
..:-!

",-��IDlllE��:'.;,D'E

Valvulas - Peças - e Aces
so 'íos, Pick ups Toca Di;::- '

,

cos Automáticos ou

simples

.-

s..

',�
'i

, ingredi:mfes
lGíf'o quimicamente pUi'ôJS

�il COIIIFlOSiçãa da tilltaSIaip!
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extra

ordinária, seca ràpidamente e não deixa
o mais leve sedimento. SKRIP resiste à

acção do tempo e da água. Acondí
cionamento especial, em cuba-tinteiro
- criação patenteada da SHEAFFER
- que permite o uso da tinta até o fim.R;:'� ,'c�:e ta··te-s p_"t:C·tls'U0S

.

paTa. o Br!lsi':

.� r..c:iI �ral! II rlill 'l'l',i111hl .. { ... ��jq..H.IJl � .,.,.a�.. vi4�
F.I!al d : PUl't-o' Alegre e

Fosto de- Cnn erros

Rua c'os AI1rl1'L!d 'fi, 69�
POi L:. Alegre A jóia que escreve.------------

1\;1 � fI H,' ��)ES!t.:!. R 1L...1' �

flE Pf.::SSOAS TÊ� US�[}O COM
BUM aESUlnum o POPUL.AR.

CE��ijRA1WO
Pre dia Alice Hering

Almoço - Pratos sortidos
Bebidas nacionais e estrangeiras
Maxirno asseio - prout.dão
Proprietário Eugenio Jehn o Fi�l'M:!Q. o {laca. o Coração, (I

fia�t)ma6o. os Í":almões, a Pele
PrQc!e.;<õ OOfflS OOs OIU'01;, Rsuma.
�tsmo. C"aru�lr&. (hled� do Caba
Jo Aí<fiH'i'lI," '0 Abor�

C91'1Su�te Q ti\;Ii(tIC�
o tGm" o iHI P II ,'ar cf SI) U ra t i 'lo

Verdadeira sensasiP
o MOD!LO t

-RCA�VIC10R
Q-3&

ELIXIR 914
fi'l{.,�e"si",o ElO Ofgllí�í!UiiO. AgraCia.
1101 eeme om licôr. Aprovado co

mo �u!(i!iar no �ratamcnfO da Si I ,
Fh-iS e REUMAnSMO da �es.
ma origem. palo D. N. S. P.

UM RI!CEPTOR ULTRA-MODERNO f

funDeio Busnardo
Bar IJeiãQ - Blumuum
DEfronte o monumento de ,\,

tor Konder. 10m alrr» ÇÓi
pratos sorti 'os e churrasco.
Bebidas nacionais e estran

?'.
Onda. 101194. e

'

•lIIt"'.; 11 'Ici'vulCIIC
RCÀ • 2 allo'....cmed.

,'1) A. VENDA NO
IIIVENDE.oOR atA 'lICTO.

. geiras.
Distribuidores no de V",!

<!> !tuja! �-�miiII V=iee_iIl__?Iil&_�

(as_a do Americ.ano 5jA �
Mercado de automovels

I �John L. Freshel, Fundador �
Rua 15 de Novembro N' 4Sl.

BLUMENAU
NÇ)ssêI devísa

Serviço deprimeire
ordem

Rua MaraLhã,Q
N· 27

.'\ ti'ab .oõm

3l. lubów

I Consumidor
Exija Manteiea fHlGOR
Exista Qualida,de que fôr
Mas não é fHIGÔH

Edital
Faço sate -

que preterndem ca

'ar-se Leopoldo Resnier e :nth
ria da Siiv.1. Ele, natural deste
Estado. nascido a.os 30 de abril
te 1921 pedreiro, solteiro; domi
c Iiarto e II! sídente nesta cidade,
f lho "-e V. nceslau Respier e de
d, Vitoria Resnier. Ela, natural
deste Estado, naacida. aos 30 de
março de 1930, domestica. sol
teira. dornicrtiada e residente nes
ta cidade, filha de Francisco Rai
rr.undo da Silva e d. Maria de
Souza.

R.presentaram os documento �

i!xigídos pelo artigo 180 do Co
digo Civil; sob ns. 1, 2, 3 e: 4.
exigidos pelo artigo 180, do Co
Si a!guem" tiver conhecimento de
existir algum impedímento legal..
acuse-o para os fins de direito.
E, para constar e dmgar ao co..

presente para ser .aüxado no lu�
gar do costume e publicado pe..
Ia imprensa.
Blurnedau, 23 de 12 de 1947

Roberto Baier
Oficial do Registro Oivll

""_

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



�,
..�.

AmADOR (G.Scholzl
Compelencla Profissional

Roa 15 de. Novembro, 59b-

!

-------"------

• i:tl� -". -M

Ruo 15 de::. Nove Tlb. 588
ELLII\iGER & elA:
.. Fone. 1201 Biumenau

hXAMES DE URINA: s m \1eE. (nsaucar e album ina) de E"ilimento. 4<wlitati\'o completo com dO!!agoro
Iore toe, fosfato". acido nrico, u :réa etc.) EXArv,ES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, fla�1ade
'>vos de vermos (Ml�todl}s de em-içuec tmento) digestão: <;arne, vegétais; pesqu iane de puz, sangue oculto etc.
EXAME DE SANGUE: l\,'AL-\RIA-:':>P"B'iu1za de fjmnatozoado de Laveran, turmas agudas 6 croni.

cas, I.UES (sifilial: rc�ção de [{"lul, li ine, Mpinerke etc. TIfO: l'eniilo de Vida). Do""gl'm De: glic0ll8, acido u
<ln, hemoglohina. Contagem. dp,gll,hu 03 v�nnelhos {I bruu_cos, .Forn.ujn .LeUt;Jcit.aria, Hplnogrmun de Shiling. '1'8
po d", eoaguls,..·í10 tl ue sangria, CUl'VIl.( hc mICU. EXAME DE�SE(REÇAO: Pesquisa de germens (Gon«
�.!l'mato?A)id(JfJ. etc., trichomonaa v2.ginuia, etc. EXAME .n,:.E�:C.\RRO: Pesquiza de ba!'ilo de Koéli
outros germens, pneumococos ate.. EXAvIE DO LIQUI

- . E13RO:-ESPINHAL: Exame citopac
.;.,!::ioscopico, reação de Kabn, Pandy, Nr nne Appoh, etc. E ;"p0 MUCO NASAL: pesquiea de baci)los alcool e acido rf'flletellteE [Hnnsen] etc, HXAME D.. 0,. GASTRICO: Examo completo, dos'igem'acido latico, acidez livre c co:::nl:iuada em HCI-Pesquizaa (lá EmlJgu�' ocu it o, T,jüeitns, hemáceas. EXAMEOE ULCERA_: Ultaamícrcseop.n em C/1ml'0 eseuroj pesquiza de espiroehetas 'l'l'epOllema Palidu (sifihs).
o Luburuturio $f acha 'iT/tioird(l 1 Prt t c u r (Y//UH/ de quaiquer {;f'rmen e auto vaei»

Apedido nos srs. Médicos fazemos colhera, de mattlíal á. domicilio
Fornecemos Laminas e rccinientes !]T'O tuiamente

o 012, tmelO é a alma do neçocio
VENDE-SR. I VEI":DE-8E

Um auiornovcl Ford 85 H2 Um relogio de parede com as

tipo 37 - conversivo! para 4, batidas duplas.
pesaoas Preço de ocastão. § . Preço 2 5 io cruzeiros, Infor
Informações Alfaiatarío pau-'mação. na lxua São Paulo t ntr-

Ijsta. � 10 e t 2,
-----.......---------. � €lze Oabler

_____l��� �_=-=__��__

�B_�._.�p-�-�----�-- ----�__--------------------------

__•.
-

)j;; "FIi1f,?'Plft1 'o '{relEr SiOl,!"id'��J"?&\�

I···· Encadernação Santos I
Serv�ços de encardéaaeões EH" geral· I

.'
Aceita encomendas, de livros para q�",lquer fíns. .

I
Genesio dos Santos

I
motocicleta Triumph

Encadernador. I, . », Zündrapp,
Executa-se encadernações em couro, de livros' alhuns para [ » • DKV\T

fatografia, poe tias, carteiras _
ICtC. 2 e I ping=rdas calibre J 5

Travessa 4 de Fevereiro - I"Wcmenau . Tratar na oficina de Guilher

�����������������������j�4�_�'iI�.��,�§' me Bracke
: ------ ----

.

Rua ·B.:>lll Retiro.

IJbdicad r

Ih; '

.

Dr Med� ti Pape'. ADVOGADO:
CUnlcl.l gei'ih. hspech:dista

.

Dr. Ayfes Gonçalves
em molestlas da garganta Rua 15 c..e Novembro, 415
OtlriL, (;uvídos e olhos. .1' aodar�8ala I

.

COBBllllalf� lO� 'L na. e 15.·1'1 fil1. (A itos d'A CAPlTAL)
IiI&!liL{)MENAU • (tUA PiAlli, Z m!l__...--�------ d6

Dr .. - Affonso Balsin]
Medico EspedaJish, em
doenças-de Crianças

e da Péle
ConsuH9rjo - TraVC81lS 4

de fevereiro Edil. Pviter

Dr. Aogalo De Caetano
Médico'

I

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 aI! Il ;30
e das 14 as lT

Rui IS de ri�y{'rnbroiin
ao Hotel Elite

/

1..
'llc

Telefone provlsorio
Resídeocia

Ruft Paraíba No 8
. Telí'foüe· ; 2H8

�.,-�---�----
Dr. Arã()RebeUo

·.dVOS:;iuto
Esc'! 111(1

ALameL�a Ri:, Ü. t\Dc.a
;<;t:"c'

.'c,.
UR. : ACHlll[S BAlSIHI

,ADVOGADO

�u�rParan 31-A-Tetl436
_. RLUMENf\,U

Dr. Paulo Mayerle
Medi�o assistente do

BOS�T�LR�NrAIZABEL
Cllntea Medica e Ô(.lS Crf'SD

ças, partos e operações �

Radíodíagnosttoon
'-o - BLUJ\\EN,'\U -0-

VENDE-SE

7 P S
7 ps
3 P S

VENDE-SE por preço medi
co um motor a oleo crú, quasi
l1'.'UO, de 12 até 14 P3,
Mais informaçães na oficina

Hoepcke, com o sr, Walter

�ggan.
VENDEtSE

Por causa de mudança varies
moveis .avulsoa, no fim dd Rua
Bom Retiro .

ao lado da escola
Pedro II.

VENDE-SE um carro 29.
Tra tal' na oficina Internacio

nal com o sr, Germano Froes
cklin

Vende·se,
Um motor de parede eletrico

marca SIEMENS para cirurgiões
tlentistas.
Tratar a Rua <5 de Nove'Tl,

bro, 1392 com o Si'. 1': ümn.el

l�EKDEU-SE urna motor de
rnütor-dcleta "Frinph" e um

encerado no trajeto de 81ume·
nau e Indaial, Pede-se a quem
acha entrega n l rua Bom R.e
tiro, oficina Guilherme Hracke.

QUARTO lVl�BILADO
Procurado por pessoas de ida.

ds, que a maior parte está au

sente.

Of=rtas sob A.C.\V. njredação

VEKDE-SE gcr motivo de

ur

JI

Resistentes 'e de fino�bG.
menta '" Modelos pOlG to.
dos os tamanhos de palitas.
e flchas 'I Gavetas que cor
rem suavemente ao leve to.

que das m6Q5 e Os catqvl
VOII fiel servem b!Jll'l tadG

-

tJmCl existência. •

Dr·. Alfredo Ifõss
tnedico

da Hospital Sta, Izabel
Opelfaçã-es
Clai.tl!CA GERAL

(ompró automovel
Prefiro Coupé Ford (lU

Chevrole.t alé o ano 40, pt>
gaodo até 30 mil cruzeiros,
lHf Cf,minbone!e até 20 mi!
crozplros.
AcyllO . Acc/lcio Perelrii

Pires,

mueança,
I jogq de vime_i4 pe 18 Cc,$

600.00('; :2 estantes para flores
Cr'$ 100,00; 1. Filtro para élgua
{SeDem} com files 1, Cr,:1!i 220.00
I mltla tipo coluna (nova) Cr $>
3°0,00; I mes Cr $ 120,00.
Informações Rua São Pado

entre 2 e 12.

i'AIlRICAMOSa

-�CONJUNTOS ",,"a ES<:RiT�i

COFRES & I'M,SAS" FICHARias'
En'ANfS. BALCÕES DlV15ÓIIIO�

MÓVEIS DE AÇO.
fHH, S� A..

.

Ruo Marla Marc.oHnc,,_848
�"ne 9�554'4 - 9-5545 - Sllc ,�
�

Dlstribaidores pua ,'}s

Esta.)vs do Paraná e

Sar.'." Catarina

Sociedade Beo{:liciadora de
�adeiras Lte:��

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores· de friadeiras em Geral
.

Fo1"l'O P01l1i8t a ,1En,cf1jJ.t�ne.H'4,1 de Qualquer :Es.pede·
Ali;�ham entoo, etc. etc,

.tsDeciaiidade: SOjlh� l�arca Strub

Dr RENATO (ÂMARA
ESPECIALISTA em Doença
de Senhoras � Oper.ações,

CLINICA EM GERAL

(Varizes • Ondas curtas)
fone, 1226 • 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

2' 'i'ave1liGo NOBREGA
EdUldo da Prefeitura

Eecnntural!<. contractos "'roeu
rações. pt'oteato8 de let�aa

C.)mpiO ii \16odode hnmovtt
.

.

rlteor-fb'8998e 4vldcrSo(

Gaspar
VENDE-SE

uma maq';lt1a de costura «SIN
G8R�, uma ticicleta NSU é
um Bandoneon. � Ver: e tratar
ní' Bar A:i. Babá, rua São Pau
lo (, 297,

VENDg-SE
um pr�dio de mat'.!l"ial, nnv()

pata negocio, na cidada de No
va Trento, situado Da rua prin
cipal. Informações ne:.ta redação
com a ge encia,

VE�DE-SE
10 I-lÇÕPS du Jnd. Oafe S.A

na impúrtancía do C�$ 5.0tH:
C8Ih�.
inform'ições IHH(1l Rel!lici\o,

VENDE-SE

Ações ordin il':as nominativas
da: Forcaluz.
Info�(mçôes com HenriquE'

G1evsmubl. Tf'lefaf1e If>45-
Beco Alamé1a RiQ Bianco Btn
Blnmenau

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



pre-fa'bricadas para

��g:���:l���ttª���}r;��� '''101,111
��Ji�1��ii��l

do.

on4�t��rode Es· IMII [III
porem a companhia csntínua fa.
MIcál1do, baseada nos. acordos

.

fi egUlido 08 quais o, dois 'palaes

e· coseis

Farinha (NORDESTE'
(de Trigo)

Garantimos a superlor
do Produto ..

�

qualidade

·usch
Dil 1· IS 14 hor�s ..

C, Aul)l'�ey SmIth - Ltonet.Atwll! e ·EdgAr Barríes nomis-·
teríoso polfcUd

"Segredo ..

da S(otland yard'·
Um dQs mais empctgantes e arrebatadorea filmes género.
Aeomp. Cempl; Naeíonel - sbort e Paremount Jornal.
Platea- 4.00 1�OO - SUlCa0 3,00 e 2.00

Dia 1. as 16,30 e 20;15
Olorla'W&rren :. K5Y FraDols -. Wa:Iter Buston com Mlne-
vitch é sua orquestra de gaita de boca em

.

.

...
�

J'Sempre em· meu . cora(ão'"
o iDétb-n1' fUme IQmaattco musfêld que ja to't produzido pe
la 'Cis. N. 1 Warner ..;

. ..

-

I0. ti.. 'l.m.·.e. denclo9o....
q
....
U

..
6 provocai�.�ta8·m.als profundas emo-.�õél'<O retorno !1O'IUme que bateu todos 08 reoordes· da

treqll�8c{a - "Sempre em meu cOlaçâo" 8 reprls6 que
Blumeoalt a;gua"-dava.. com ansiedade
A6omp. COnlpt Nacional ahort americano
Platéa 4,00 e 3,00 - Batl:li.o 300 e a.Oo
A noU&Piatéa nliInsrsda Cr 5,00

Dia 3 $abado ás 8,15 - Domingo ás z horas

:t Robêl'l DODal • Phyll1s Morcls e Valeria Hobson em

"TA R JU"
Alta espionagem e seduçltD da'âventur8 e 08 arrepios do
perigo condázldo-nos 6S mats �89n�acionalB emoções Um
,fHmt't1IDltes, d1stributdo pela Metro; .

AO_; Compl. Na6toDal Fox J()"r.�fà short ameMcb.fto
"

Domingo. mam o inIcio ""da f?er1e
""emonios· . em. lati'''

Platéa 4,00 e 3,60 -- Balcão 3,00 e 2,00
00..0•.Piatéa p. menores 2.00 .

..
, Ola 4 Düming() ás 4,30 e 8,15

Alod��htIheDdlar18 BeUy HaUqD .

Ü'gâlA\lIe .-Gaivota Negra .. Al'taro de Cordava
Um (t()�':&IJ!i.9s oca Bom Paetor Barty

. Fj�zgerald com Cha
.rlea',Rug�li\�'Alb�rt Dekkar L{iZ. M<=-xeUOB

.

Maurioa RoeM
num esp$t8culo dá alegria contagiante e JJ'omanC8 ater-
Jl�e6d!).t·

.

"',�hi$pa de f080"
'. .

..... . ..

Em lenlcQJor
.D.talloilc8 FeHicatt8 féml:nI�8 Louca e.. verUgtnosa caval�
gada de prazer, tlUm}()rteUnh� de musica!. drama roman-
136 e belez�;. .' .: ... .::
A vIda tumultuosa. 81egr� e e'fu{\C10Dlui,te de Uma loura
,lno�ndI8rla que sabia obter o (J,��,.,daseJ'lva e quais Ó
.impossível ..

C', ..•...
-

't: ,Apomp. Compl.•. NaclúDfl.l . Metro. }'q,toal' 'e sbrt am.erlca-no
Plat'éa 4.00 e 3,00 - aa19a.� 3.00 ,e .2,00
A �y\te·· fJa1�a. �",;n�rada Cr$ 5100

o Brosíl
_.�--- ........

COURA elS�JI.

QUEDA nos n

BiiOS f llUflUS

4HCCOES DO
<

Acham-se retidos na reparti
ção dos Correios e Telegrafes.
telegramas para as seguintes
pessoas;

Rio.
..... ministro da Fa- Telegramas retidos

zenda c icou ao seu colega
da Vlaçãc ue ali recursos do
Tesouro 'Nacional parmitem a

Consulado do Brasil em abertura do
.

credito especial de

Z"rlq··it4.·
Cr. 42500.000',úo para atender

II \i� ás deepesas com aquisição de Armando Fonseca, Apsa, Alei-
Berna. - O Conselho Fede- trühóa e respectivos acessorlos

yo Duran, Armando Silva, An-
ra! recebeu comunicação de que para os trecbos ferrovia rios a tonio José Monte ro, Augusto Lond�es - A Líbia dev.t
o çonsulado do Brasil em Zuri cargo do Departamento Nado- K o I C b V-

ser considerada parte do contí-
s -

I d'
.

d
'.

E d
. .... oester, uuec er, a o ítor nente negro Os habitantes des-

q�le L01 e 7\1'a � a categoria e nàl de
.

stradaa de Ferro em Benettl, Cabo Aziz Naasur, Di
•

.•
cocsulado ger�!. O eonsul Ra�l construção, 00 norte, centro e retor Grupo Escolar Luiz Del-

te pais como os (,'lo Egito, da

,B:opp, ��nheCldo poet� e escrI; sul do paIS, be!D com!, de Cr. fino, Dertruiles Costa, Elvín
tOf, c-on�!rma QO ex.p:dlente ate 2.008.800,00 destma?o. a Estrada Borba e Oa., Energina. Esker,
q-li' o.QOfll!ul geral seja nomeado, de Ferro Teresa Cristina, Intero, Italo, Inez Mafezoni, Luiz

Naineke, Manotl Ferretto, Me
deiros Costa, Oswaldo Fischer
Orlando Ferreira Melo, Rita
Costa, Sergio Barreto, Sargento
Hildebrando Ribas de Andrade
e Walter Knapp.

Dr. BalsiniArthur

Vende-se
uma limousine marca «CRIES

LER, tipo 1939. em ótimo es

tado. Preço Cr$ 15.000,00, Ver
e tratar na Oficina \l('IEDER
KEHR, rua S. Paulo. Fone 1272

Casa de moradia
Procuro-se uma para pe

quena f<.lmUla, de preterencía
com jardim e perto da cidade .

Tratsr com Frederico Vet
terle (L(ljs- de Calçados)

Bolos õiiI

maIs crescidos

Clnn
. -+
Zll1ell!IY

B%s
. .;,. mai;; macios

Bolos �

�, '!l0tsl%s

rtilContra a p
da li ia

Edital

A Rádio Cultura de Blume
nau, P.R.C.4 a maior emissora
barriga verde. leva ao seu re�

ceptor todos os sábados ás 20
hores, o prourarna «R A D I O
B .AI L E". Urn programa de
muita musica, muito ritmo ti

multa alegria.

Tunizia, da Argelia e do Marro
cos pertencem á comunidade
árabe" declarou durante uma

entrevista concedida à imprensa
o Mahâi Benuna, delegado do
partido Nacionalista Marroquino
na qualidade de representant •
do movimento de independem:
cia da Líbia. . ..

O M"hdi Benuna aerésceetóà: .

A partilha da Libia é uma coisa
.minente e a Grã-Cretanha é a

principal reaponsavel em virtude
de ser eh quem ocupa o pais.

O líder nacionalista marro-

quino afirmou, atem disso, que
o governo trances está inclinado
a respeito da Líbia, a epoiar â.
cese italiana, com a condição de
�uard::tr os territórios do Fezã,
na Africa Ocidental, No entan-·

to. afirmou o Mahdi
.

Benuna
l Tripolitanis, a Cirell'llCa e o

Fezã const'tuem três partes do
uma unidade eccnomlca,

Faço saber que pretendem
casar S6 Dorv.al Oliveira e

Iracema JuIia Pereira. Ele,
natural deste Estado, . nnscíd«
aos 1 de setembro de 1929
operaria, solteiro. domtc'Ilauo
e lt:!sidente Desta cidade, Wh·
de ManDe} de Oüvelru e de
d, Maria Negrado. Ela, natu
ral deste Estado, nescldo aos

21 de julbo de .932, domes
tios, solteira, domíeillade e

residente nesta cidade, Wbft
'ie -Iosé Nicolau Pereira e de
II Elvira Pereira.

lipresentaram os documentos
exigid0'3 pelo artigo 180 do Co-

digo Civil, sob ns, I, 2, 3 e 4.
Sj alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
E. para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu
gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blumenau,23 de 12 de 1947

IUencãl.SeRlulres
"

Daosarão.s ! ! I

Vítorinc Braga
Oficial do Registro Civil

C 11serlos e radio

Radio Pilot e Movelar"

Rel e j o e r l a ( a t ii r I n e n $ e S.AIi

Rcp! esenta.ntes dos Radios SIMENS

, 'Mri ri' #a·Piad! te

IAa mais antiga casa especialista de radios no Estado.
- com ofici�a propria -

"(asa

oferece-lhes a mais ampla gara.ntia de um serviço competente.
RADIOS, de todos tipos e p.U'::l todas as correllt�a.
RADIO - ELETROLAS, simples e automaticas

marca ':PILOT", o !?adrão de exeelencia,
REFRIGERADORES. BALCõES FRIGORIFICOS

GELADEIRAS para Açougue e todos os fins cOMerci:te5,
,SORVETEIRAS. de todos os tamanhos. COMPRESSORES

para geladeira.
Radias e Refrigeradrres • GARAGTIA. J �no

:' Adaptação a voltagem os:.:liantea

Dianamos, Motor-Dinamos a gasolina e a vepto,
.

Fick Ups, Alto Falantes, Valvulas e todos artigos congenel"es

ICHUVEIROS Eleiricos cREh - Garantidos por 10 anO!ll.
•

AslsterJcia técnica em todos os problemas do ramo

.

Venha me consultar, á: RUA IS de NOVEMBRO N. 12.26 •
' .

ALFREDO GOSSWEILER

IFacilita-se o pagamento. - Támberu veode-se li prestação .. !PROCURA-SE revendedores e agentes compoetentes em .'

gumas zonas.

I.:.. t 1i ;iC§iikME"t'M§ E; '#4MM*'if ZL r STTLI9M

CRULEIRu i-'refiram a f'analla
pelo IIID1NHO JOIHilLLf

Quem perdeu
foi J�11trf'gue nesta red<lção no dia 24 uma cat'teir� COÍlten�

do doeu eutos pertencentes ao sr, João Ba�IJlta Lopes de A,lliff;l,l.
Apes!o mque a perdeu po�e procura ..la. l.le�ta credilçft.9.

.

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


