
Blumenau rende as

Os funcionarias do Prefeitura Mu-X
nicipol 'de Blumenou vg associondo-lse ao jubilo que v ibro nos qucdren
tes do Estado de Santo Catarina vg

por meu intermedio tem a imensa
Vóssa Excelencia pela alto inves

satisfação e prazer cumprimentar
titdura q ue acabo assumi num piei
to democrotico n o qual a Brasil
por intermédio de seus represen
tantes fez justiça ao seu valor de
grande homem publico

Bru�o Hildebrand
Diretor do Expediente e.Pessoal

"'_;

Do r. Germ<lno Beduschi, (parti�

(CONCESSIONARIOS

suas

mo:�

Diretor: HONORATO TOMEUN - (Órgão dos Diários As�ociadosi

ANO IV - CAIXA POSTAL, 38 - Sabado.P) de S

STA. CATARINA - Blumenau, Numero 756

pres.idencia da
,

Catnara esrà sendo

disputada

A

o SR. SOUZA COSTA SERA'

k .1

o povo blumenaüense
e as suas autoridades locais

.
associaram ao intenso jubilo
com que toda a população
do Estado recebeu a noticia
da eleição do senador
Nereu Ramos á více-presi
dencia da República, dan 'io
a mais viva demonstração
do seu entusiasmo cívico
ante um aconteclm-nto de
'Significativa expressão poli
tica para Santa Catarina

Damos a seguir os te- ,.....COLETIVO:legramas enviados ao snr.

dr Nereu Ramos. deito Dr. Nereu Ramos
Vice Presidente da Republicavice-presidente da Republi- Rio de Janeiro

ca, pelas autoridades locais
_ I

o povo em geral : Os abaixo, assinados associam-se
.

r I ao jubilo dos catarinenses 00 verem

Do Sr. Prefeito MuniciPGI de 81u- seu grande filho elevado 00 alto. pos
menou

-

I tp de Vice Presidente da Republico'
Dr. Nereu Ramos Vice Presidente � vg numa demonstraçôo do justo
cla Republica

.

i valor que os representantes do povo
lia de Janeira l brasileiro reconheceram no pessoa de

t -Vóssa Excelencia pt rNão ·podia
.

Blumenau deixar d�
.

Segue-se centenas de assinaturas
''\Iibror de entusiasmo e alegria ao

,...
. I. Exrno ,

saber que o mais lidimo representan Segundo estamos informa-
te lo alma vg civismo;e cU.ltura .ee- dos: os snrs. diretores de lambem innumeros tele
tarinensefora eleito para o alto cor flr n i r ):\i�. e t riar i m gramas de congratulações.
go de Vice Presidente da Republi- X---------------------------
co pt Assim em nome do municipio,
que tenha 'II honra de governar e

I

Ono meu proprio vg apresent.o a VáS.-50 Excelencia os meus mais efu-
sivos cumprimentos e v6tos pÕra
que Vóssa xcelencia pcíssa fazer pelo
Brasil o que fez por Santa Cata
rina.

Germano Bedoschi
Prefeito Municipal

$or. Nereu Ramos
fa.lara" a-.0'sierna11·5'tasv zc Costa, (Lue será candidato mui

1 O SENADO REUNIR-SE-A' SEGUH DA FEIRA SOB A PRESIDENCIA
to seria, contan<\o com grandes pos

Do Diretoria Municipal dj) P. S. DO ILU5TRE CATARINEHSE j
sibilidades.

RIO, 20 (Meridional) - Infonno- Nereu Ramas procurado pela im-
I

D. de Blumenau
se que o Senado reunir-se-6 segun prensa, depois do sua eleição paraDr. Nereu Ramos da f eira sob a presidencia .do sr , a vice presidencia, nada quiz: d eela

�!ced Presid�nte do Repllblica I Nereu Ramos, para eleger os demais ror. Disse que falará aos jornalis
10 e Janeiro

,
membros dosuo direção. tas quanqo f ar investido napresi

O .Diretorio Municipal do Part;d� l
RIO. 20 (Meridional) .,.r.:� ! dencia do Senado.

Social Democratico de Blumenau re'
sr ,

j,.hilc,,"do-se co mmais ésta qronde
vitoria IaIconcoda para o Partido

pe� seu. Monde chefe vg por meu

intermédio cumprimento V6sso Ex
celencia "presentando v6tos saude
e feliddades na direçôo dos

desti-,}IOS nósso querido Brasil.
GerlMno 8eduschi

Presidente

Da rua das Palmeiras até rua

Paraíba .. . ... .' .... Cr$ 0,40
Ela rua das Palmeiras até Traves-

-XP I�·'" .",..[._.. ..---••

�I�
se Iguoçú , _ Cr$ 0,60

�====... Da rua das Palmeiras até Pontei

_.

final .., .. , .. , . .. Cr$ 0,80

RIO, 20 (Meridional) - Segundo
dívulac-se, embora o candidatura do

sr. Otavio Mangabeira á presiden
i da da Camara tenha sido recebida
.

s'b verdadeiro jubilo.� grande
corrente politico, vem sendo comba
tida por outra, havendo mesmo de"

Sr. Dr. Nereu Ramos.

tro do P'� S. D. u mmovimento
de resistencia com o desejo de "tor
pedeomento". O P. ·S. D.,

I
com a

separação e saida 405 senadores, se!,
te-se enfrajuecido e o presidendo
da Camara representa um posto po
litico da maior i m portancia, daí

alguns de seus elementos j6 estarem

articulando o n o me d o Sr. Sou

RIO, 20 {Meridional) - Diante
da passivei vitoria do sr. Otavio
Mangabeira na .presidencia da Ca
mora, que conta com o simpatia de
muitos elementos dentro do proprio
P. S . D" já está cogitanc\')-se do

BLUMENAU1

AUTOS -CAMINHõES - PEÇAS -'- SERViÇO AUTORISADO POSTO

CASA DO AMERICANO _. Mercado de Automoveiscular)
Dr. Nereu Ramos

Vice-Presidente da Republica
Rio d e Janeiro
Justiftl:a-se 'meu grande jubilo

felicitai-o pela investidura alto cargo
Vice Presidente da Republica qua
lidade I correliglonario inicibu vida
pofítica sob soo .chefía e orientação
ha -dezesseis anos sem jamais voei
Jár momentos criticas tivemos en

fre�lar prestigiando chefe esctQreei
do : acompanhando orgulhoso traje
tório Juminósa grande h;omein publi

�•
Co

;r::� ::�:;bi�ILDEBRAHD W
..·:'.,Dr, Nerell Ramos

Vice Presidente da Republica
Rio' de Janeiro

John L. Freshel - Fundador

Te!. 1078 End. Te!. FRESHEL

NOSSA DIVISA E' SERVIR
aM

AD VERSARIO AO
SI ÇÕES

!.IDER DAS OPO-

novo lider parlamentar e dos d.ais
�ice-!('deres da minoria -, Segundo
tudo indica, o sr , Prado Kelly que
vinho ocupando o posto de .v;�a
líder, asumirá a liderança, subindo
em seu lugar o sr , JuraCi Maga
Ihães. O sr , José AU9usto crnti
nunrá co moufra vice-lideronço.

Aviso
O SENHOR DoUTOR PAULA MAL

TA FERRAZ, Delegado Regional de.
Polícia dos munidpios de Blumenau
e Gaspar, com séde em Blumenau,
Estado de Santa Cótarina, na formo
do lei. etc ...

Faz publico que, de acordo com à
resolução da Coraissõo Estadual de.
Preços, o partir desta data, vigora
rão os seguintes preços de passo
gens nas linhas de onibus Blumenou-'
Itoupava-Seca:

- 'D A

VOLTA _

Do ponto final (ltoupGvo-Seca)
até Travessa Igua�ú ....

-

Cr$ 0,40
" 1# II ti Ir Ruo Paroíb'l
•• •• .•.•............ Cr$ OiS

.

" Ru das Polmeire«
. . . .. .. .. Cr$ 0,80

A infraqõo da presente ttlbel"
será punido com multo e mais comi

I nccões legais previstas no Códí".,
I Na�ional de - Transito e Leis regula
dores da espécie.
Blumenau, 17· de setembro de

1946.
PAULA MALTA FERRAZ

------------.----

Perdeu se

pasta c(lntendo diver�n<;
documentos do Cél rro e· ai
g-umas hlurRs referentes :\

madeir::ls, pertencentes á
Hans Knoppck.
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de comnrimento, com vagonete, trilhos e aparelho para desdobrar, tudo

de ferr;, acompanhado do seguinte:
1 cperelho para desdobrar, J maquina para amolar serres, 1 má

,",,,in,, para lam;nar serras, J aparelho para soldar serras, 2 aparelhos pa
rn alargar e igualar os dentes, 3 martelos para bater ClS serras, 3 re

guas, 1 chapa fundida, 1 bigorna 60 quilos, 1 guindaste moveI para êes
carga de tóras.

e-I torno Ilcminedeirc'l "KAPPEL" de 65 ctro largura para
laminas. de 15 diferentes espessuras, acompanhado do seguinte:

1 tanque de ferro 3 x 1 x 1, 1 serro circular, 1 prensa poro cha
pas pequenos, 8 prensas poro colar assentos de cadeiras, I maquina im
pressora com cliché, para as assentos de cadeiras, imitando palhinha, 1
estampa, poro assentos perfurados, 2 lixadeiras.

D - Máquinas diversas:
1 maquina para furer cabos de ferramentas
I máquina furadeira de corrente incl , 1 maq. para amarar cor-

rente .

máquina de .ferrQ e madeira para cantilar e macho/lemea.
máquina com esmeril para afundar serras

cepilhadeira 40 ctm c-intermediaria
cepilhodeiro 28 cfm c/intermediário
desempenadeira 20 ctm largura
torno meio autamatica com muitos modelos
torno manual
lixadeira de fita c/intermediaria
lixadeira com cilindro pequeno
ventilador (exhaustorl
roldana para 1000 kHos
roldana paro 3000 kilos
serra cireulcr
serro circular com 2 eixos para mudar
folha circular com dentes postiços 50 ctm.

2 prensas grandes para compensados sobre rodas de ferro
1 tornilho
2 rebolos

LAN· EMCS um olhar sõbre as .casas que
formam um taírro residencial, A impressão
é que a vida alí transcorre serena e sem

pr -ccupações do futuro. As crianças brincam
nos jardins, e, E03 domingos, é como si em cada
re sid ncia houvesse uma festa .familiar. Assim
é hoje. cem efei'o. E amanhã? Dentre tantas

criança felizes hoj >, todas terão a possibilida
de de uma educação adequada, que lhes ga
a ta um fu uro feliz? A resposta é aímples,
O seguro de vida é o guardião do lar, o sus

enLculo da coesão da família, Para a reali

zaçãc do seu seguro de vida escolha um 1 Com

panhia que lhe ofereça todas as garantias mo-
Rua 15 de Novembro, 1.340 rais e frnanceiras. Nês te caso está a "SÃO

Liquida á preços reduzidíssimos o seu estoque dil artefatos ele PAULO". uma Companhia genuinamente bra
couro .. Acaba de receber novo sortimento de relogios para senhoras e I s.Ie ra, fundada em 1920, eque protege, com

cavalheiros. Tem sempre neridcdes em objétos para presentes em ouro,

I-uas
apólices, milhares de famílias espalhadas

prata, etc ...

ALIANÇAS DE TODOS OS TIPOS Oficina prápria AIIP

"SAO PAULO"
UO�IPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA'·

Div. ferros para molduras, brocas, correios, lixo, aparelho paro
travar serras, canos de ferro e rcdicdores, trl'llsmissões, po
lias etc ...

.>

jJdJle:f�l�i����:'fl"'i"',:""'r";��:�1�1\!:::;�illiil:ltl:;:ttI:J:&r:�:i::··
Os interessados çueirom dirigir-se a:

GUILHERMEURBAN
Caixa p<!stal N°. 148 - JOINVILLE - se

OURIVISARIA
WILLERDltlG

C·OLUMBIA SÉDE

por todo o BrasilvReceba corri c rrdialidade 'um
.

Agente desta Companhia e consinta em t stud.r
com êle a realização do seu seguro ie v d·q,
certo de que temos a apólice que lhe cçnv:"�·.

DIRETORIA

Dr. José Maria Whitaker .

Dr. Erasmo .T'eixeíra de Assumpç:o
.

iiDr. José Carlos de Macedo soare�

RUA 1 5 D E N O V E M B R O M.o 3 3 O S Ã.O
cu. NACIONAL �J; SEGUROS DE VIDA E RAMOS ELEMENTARES

RiOSéde Social: Av. Almirante Barroso nro 81

Agente no Estado de Santa Catarina:

J O Ã O P O R T O

Rua 15 de Novembro, 1371

FOGO -- TRANSPORTES - ACIDENTE:;

Responscbilidcde Civil Omnibus

ITransuentes e Transportados) ,.
>llII.

---'---,--1
Colégio· Pcr-thenon !

OFICIALIZADO
RIiQ Comendador Araújo 176 - Fone 1192 - ellritiba IDIretor: - Dr. LUIZ ANIBAL CALDERARI

Internato - Semi-Externato e Externoro I
CURSOS - Primório, Pré-Ginasial - Ginasial Cientifico Exame de:

admissão em dezembro e fevereira
Aulas DIURNAS e NOTURNAS

Companhia- de .. SegurDs Gerais

Acidentei: Fogo-.: Tran.s�portes
Agentes Gerais: SCHWADERE� & CIA. LTDÃ.
Rua 15 de Novembro N° 679 ---'-'-- Caixa Postal, 79

Insp , gerar para 08 Estados do Paraná e Santa Catarina: PLINJO COUTO

Capital int .. real
Reservas: •• •.

Para ambos os sexos Pe�Qm prospectos

. . . . . . . . . . . . . • . •. . • .• 5.000.000,00
..•.......••.•..•. 30.000.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A N AÇ Ã O
____........... 0 _, .C .L -._c

E��ula Tecnica de Comercio
&emingloD do Paraná

(EX-FACULDADE: DE eOMÉRGIQ DO rARANÁl
FISCALIZADA PELO GOVERNO FED=RAL

Rua Comendador, Araújo no. 176 -- Fone 1192 -- Curitibc , ,

Diretor: Dr. L'UIZ ANIElAL CALDERAR,I
INTERNATO SEMI-EXTERNATO e INrfRNATO

CURSOS: Admissão -- Guordo-Livros -- Auxiliar de Adminlstrucõo
-- Datilografia e Estenoçrcfin

Aulas DIURNAS E NOTURNAS,PãfãOmoos os sexos
Aulas avulsas de Datilografia e Estenografia

Peçam prospectas

E. armann
. CIRURGIÃO-DENTISTA

Especi('lõ<lade em Radiografias dentárias para qualquer exame médico
Rua Brusque s/n ------ Telefone 1 2 O 3

Cotnercio de Da ...
·

e
Restaurante S. A.

(EM ORGANISAÇÃO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os srs, subscritores do capital dll "Comercio de IBor. eoRestaurante S. A." em organização, para comparecerem á assem

biela .geral dos subscritcres o se realisar em 26 de Setembro de 1946,
ás .16 h,s".á rua Bom Retiro. N, 4 (Edifício Mutua) nesta cidade de. Blu
minou, San'ta Catarina, afim' de deliberarem sobre a constituicão de
finitiva da sociedade 'anonima em. organisação, eleger o sua -primeira
Diretoria ,

..

e Conselho Fiscal e cara tratar de assuntos de interesse da
siJCiedade.

' . ',' '. ".'

Blumenau, 16 de Setembro de _1946.
FREDERICO .HENSCHKE Orgauisador

Drs,
NIOOLAff SEVERINO DE OLIVEIRA

e

ALTAMIRO S. DIAS
Advogados

Escritório: R. Trajano 14 - 2U andar
Resídencias: nua Alvaro Carvalho, 66 e 53

.FLQRIANO'P OLIS

.- ',"

Sábcdo, 21 de Setembro de 1946
""� ---"'-:"'-�'-�-

s
Dr. FAUSTO BRASIL

Dentro em bréve fixará residencio
em Blumenau o distinto faculta';

AINDA EM BENEFICIO DAS O•.O PALMEIRAS JOGARA' EM BRU5- vo Dr. Fausto Brasil, clinico e

BRAS DO HOSPITAL MUNI-. QUE -- FAVORlTO O CAR pediatra do Hospital $.;;nta Te,e:zi-
CIPAL - KANOER VS. BAN-· lOS RENAUX PARA UMA nha, de Erec!ime, Riu Grand", do
CARlOS EM "REVANCHE" DESTORRA Sol, devendo instalar nesta cidcde o

.
,

. : Quebrando a inatividade dos elo-
seu consultoria médico. O concei-

Podemos a�lantar aos cficicncdos bes locais, motivada pela convoco-
tuado e conhecido cientis+o ;)"1>·i

do esporte ReI, que, Konder e Ban- ,ç�o de jogadors para a sele ã:> Co c!o'. dadas o s uo habilid�de 1"0-
carias, não c on�:)rmados com o re tcrincu-.o, o Palmeiras •

_ c.
ç
excu. flsslon�1 ê 'l f�Q. rec?nhec!�a co-r

sultado de 2 o 2 registado nos 50 sionczu a cidcde
.,

h d B petencio, na clinico mfanl!l ce.ta
.

d'
L

_

vlzm a e rusquc,"minutos e logo, desafiaram-Si: pu iogonrlo olí, amistosamente c�nt-; mente terá a acolhida_que merece
ra uma segunda partiria "revcnch" .. o Carlos Rencux, E. C., cmcnhõ .

por parte da populccüo blumenuu
A data para esta "revanche" aio ense.Dndcs as circunstancias que nn�:l:do não foi marcada mas, estornos
tI. •

vem e�te intermunicipal, as proçnoscer os que e a suri,lreJl'dbrevemente ', _

tico'; sêo os mais otimislas quanto ao

Com, as mesma� ,"(1 Iodes, �o '.;rI sensaci.onafismo da disputo.meu., IC�o, .ou sela� em ben��lc".l da' O Carlos Renaux Que no T,,�ccnstrucêo do Hospircl MunlclOul es
"

.

[nici . - .

•
_. I • nelo OICIO e no prImeirO comprormstomos certos que O publico esportívo 'c f ti' -

d '

.

B·, r
.

. ;"0 ren e 000 vr-cumpeno a.... .

s'!mp:", SOICltO 0.5. causas ,qu� dizr.m j l1 .ern d·�"uto do Cnmflf.'Ono'"), foi
r.?spmt? ao nuxilio dos

_
insfiturçôes vevcido pelo seu aóvrsari,o de 0-d .. �m '�!l�e, Gom�dare;,era em

h "moêa manhã, jogando nos seus própriosao

oe;, da partfl a revanc e ,t"n dcn.inios, muito bem treinado em con

clhoncfI ° �sfsa .orma p,arad o ':ai- illr.tn, com cs seus iogoDores pr2iJQ'lo e sctís ataria resu ta o mame
.

_,., f'
.

át' d ....

I I d' cissrmos isrccmenfe, ter a orortu ,

Orla, a Inlcltlva
_

ouvave � t,idode de tiror uma desforra cm'duas representaçoes de classe; f' ra
Bancaria e comerciarios. I

�

O? olmeiros, jogandO, esta partida
Aguc,rdemos pois, o pronuntie1Retl sem o seu centro avante Teixeírinl,a

ro do ec.wo lf9'IliI'ÍI 'SlI. .

tudo fará para manter-se no corrente
I

orw .

Por tudo ° que se evidencio, ,o
que for 00 estadia do Carl,9s Re-

•

noux na tarde de amanhã será brin
dado r om uma pllrtida de golo en

tre �&tes de reais possi
biJidades.

ANIVERSARiaS

JOÃO MARIA ARAUJO

Transcorre na data de hoje o a

niversario natalício do estimado ci

,lndõo sr , João Maria Araujo, resi
dente n esta cidade .

ERICA KELLERMANN

I, efemeride de hoje assinale o

p1ssogem do aniversario natalício tio

c,en", sonhorito Erica Kellermann, re

!ilcicntc nesta cidade,

kEHINO NOBERTO

(" r I r �.ot,., hnil? mnis um nno de
sua icii� cxisrencic o garantE' me
- • �, ", filho ,b sr. A'Jgllsto
Moas "Sldcnlc em Rio do Sul
---- --------------

Dr. Avres G�"c:a"'e$

[ ADVOGADO

RUI! 15 de Novembro nO 415

20 andar - Sa'a 1

(Edifício "A Capital")
---------- -.--.----

VENDE-SE

Um terreno, com casa de madeí
ra, situado no Boina da Velho, á
rua João Pessoa,

Informações nes.tei <redação,
----------------_

VENDE-SE

Vende-se a linha de onibus com

dois onibus novos. aluga-sei tamber:!
a, casa de moradia com a respectiva
Goraje.
Ver 5! tratar com o Sr, OUo

Jensen.

Emprês�l"!�����!!!��I�_AraUjO 1"'iIÕ'iiiÕiliiíB
.........'��...

�"'"C·--�"�O- B "S-'-liSm-Ã� -i'TIT,ULOs DECLARATO'RIOs - NATURAI;IZAÇõES I
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1236 �'BLUMENAU ':.;Encarrega-se :1e quaisquel" assúntos j'unto ás re· ",

Endereço Teleg ráfico : "SATELlTE"partições públicas de Blumenau, Florianõpr,lis, Rio de
Jarteiro. São Paulo e Porto AJégre - Assistencia técnica

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI':
Rua 15 de Novembro nO 415 _ 20 andar - Sala 1
fAltos d'" A C apitaI·' ) -- B L U 1\1 E NAU

Dr. Gébhardt "rornada
(das Faculdades de Viena, Áustria e Rio de Janeiro)

Cirurgião-chefe do Hospi tal Santa Catarina
Alto cirurgia, operação do bacia, estomágo, vias biliares, uléro,

etc. ,- Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras. Cir-urgia-plastico-
cosmética.

Consultas. no Hospital: das 9 oS 11 e das 15 os 17 horas.
BLUMENAU: - "Hospital Santa Catarina"

,
: J

Marceneiros, Carpin
.

Pedreiros I
Paga-se bem. Ruo 15· de Novembro, 760 I

,

teiros,
Precisam-se.

Informacões na "CONCISA".
.

.

JUSTiÇA DO TRABALHO

Comarca de Blumenau
,

I

Faz todos as operações de descontos _:_ Empréstimos - Cambio

Custódia - Cobranças - Depósitos - Ordens de Pagamento

,Carteira de Crédito Agneala e Industrial - Carteira Financiamento.

Agências em todas as capitais de Estados e principais ,.raças do pois.
COI'res�ol'-dentes ':lo �xtErior.

[I
Ll
�l
! I
i'

EDITAL

Rua 15 de Noverr b,o, 136:1 JOÃO G J \,i E &. CU\. Fone 1488

-para corrente alternada e para acumulador

Discos - Eietrofás - Toca-Discos P. frigeí"adores l\'f1�ujr3� .ele

Codura - Maquinas de Escrever - Bicicletas n vas garantici<ls Cofres
Fc,gões - Ma eriJI para f3dio � [v1aterial elelrLo Em geral.

Vendas á \ ista e a longo prazo - V i s Lt e 111 a P A D I O � AR.

.

;
'UMA SERIA AMEACA PARA O

O. �outor Oscar Leitão, Juiz de FLAMENGO
�

Direito da Comarca de Blumenau,!
na fórma dií lei, etc.: ! O lider da 20. O' .•

"

C R FIFAZ saber que a este Juizó foi •.. '

,'Vb:lO,. a

t d I - mengo, inICIando o secundo furna doapresen a o uma rec amaçao por C
-

� ,
.

Franz Klemz contra ERICH LOTH.
omoeonoto da L. B� �., tera pe

E como n-
.

f
.

t d f
Ia sua frente amanha " t�·tle 1:0ao OI encon ra o o re e-

d .

rido reClamado, pelo presente fica campo a R�� Duque de Caxias o

P mesmo citado para comparecer à C,,, A. Op,;rarm. • .

,aLidiência da' julgamento da aludida! _sfa s.era ��a d�s 1l1�1� Importan

,reclamação, a realisar-se ,dia cator-
te; partidas )0. realr%adas pel�s ('on

ze ()4) de Outubro vindouro, às CQttcr:tes ao tItulo de I':ampeão da
catorze (14) horas, na sola 'própria

• L .e: O., de vez. q!J�
• Flomr·n'lr.

do edifício do Fôro local sob as I e5ta Isolado no pnm:!,o r,ost'l " o

penas da lei. Dado e pas�ado nés- ,n'al Ive discuiq'J dos' tub .. ·ne,:rc'õ

ta ddade de Blumenau, aos fi de I npste I w.promísso po-le"J :l·cdjfi
Setembro de 1946. Eu, Osvaído G. Cor visivelmente a colocacõo dos

Nóbrega, Escrivão' interino, o subs- ,clube.. Ambos' os tontllnénrcs de
crevi. (ass.): Oscar LeItão Jui% amanfl.ã stes em boa forma, podendo
de Direito. - "Cnnfere <:om n or;- \ corresrl'>nder a Xllectat;Y:l dos seus

.9inal afixado no lugar da costume. fa�� e amantes do futebol.
Dou fé,

I Queremos crer que " r.ampo do
O E.cr. Interino Palmeiras <erá neouen:> para contei'
Osvaldo G. Nóbrega. ,O� que a ele afluirá.

dasRadios
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AVISO'

municipais facilitam o
.

m e r c í. do
RIO 20 (Meridional) - Noticia melro necesessidade por preços S

U-I
pai, enquanto a 5 nua falta faz-se

I se qde os esforços desenvolvidos periares. á ta.bela. Adianta�se qll� sentir _

em vavrios. pontos da cidade,

I pelo Delegada de Economia �pu grande I ucntidcde de generos e.s�a sem
_

que �s a_u.tondades tomem qual
ler, no sentido de combater o mer apodrecendo no entreposto munict- quer prcvidencic ,

cada negro 'o comercio :carioca, I - -'-

_

_

_

_ ,

vcem sendo anulados pelas autor! IJW
dades municipais responsaveis pelo '?

�D':?:;iecírr,'er�to do po;:mtação. cres

cento-se que
_

as autoridades muni

cipais responsoveis pelo abastecimen
to da população. Acrescento -se que
as autoridades municipais estão per

�e��� mitindo a venda de generos de pri
'-

negro �

Cl:"i'i� e Pediatra do Hospital Sento Terczmha de Erechim, Rio

G,']:;;ce DO Sul, aviso cdistinto pepulcçüo bumencuense que brevemente

c�·'[à·ci r cu COfEi'•.dt{:rlo né�t'J cidade.'
CUN1CA GBAL DE CRIANÇAS E ADUL10S

Sábado, 21 de Setembro de 1946

V'Villy S i e vert

ri;�âi�ti -ê1i3���'
�

ijUWí! 003 CA·

BElOS E fiEMAIS

AFECÇOU DO

�i'eci$a-se de uma Datilografo-Correspondente.
('_:rrns do, proprjo purJ.::o_ pcro R. F. A i-�Qção

D M;�l�i!l�O��tn\�Ui it ll��{JJUJ
O mais F i NOS
U maior S O ii TIM E N T O
Os i'fCÇOS mais B A R A TOS
As mois lindas B O N E C A S

B::!iJ; de bcrrccho Gaitas de boca - enfeites de arvore de Natal
oferece á:

Rua 15 de Novembro :1526
A MELHOR FONTE PARA R E V EN D E D O R E S

Avi�o

'�R MANN

Pesa quasí 4quilos -
e não houve enmpllcaçãos!

{
1

o 'Comandante do 32. Batalhão de Caçadores avisa que, de 0-

ccrr'o cem o i:'ccrüo-LEi9. 5"CCú25-7� 1946 .e .cviso n. 1118 'publicado
11C' Diário Oficie!" de 4 da corrente, os empreguderes estão insentos, a

�Qrtir de 25-7-1946, do pagamento dos 50% dos sala rios que vinha sen

do feitcaos seus' empregados convocados poro' o serviço Militar.

A.vaso
E, ANDRIANI & CIA. LTDA., estabelecidos ó ruo Coronei Cu

nho n. 10, na cidade de Tijucos, neste Estado, fabricantes das afama
dos telhas francesas, marca "Aranha", comunicam aos seus amigos e

fregueses que, dado o aumento
_

e melhoramentos feitos em sua fóbricfl,
estarão em condições de atender - A PARTIR DO MES DE JANEIRO
DE 1947 - por preços relativamente baixos, quaisquer pedidos de te
lhas, telhões e tijolos de argila.

Aprove_itam ainda a oportunidade para avisar a todos o, con

sumidores dos seus produtos - com respeita 00 procedimento de certos

espaculadores - que sómente garantem a classificação dos seu; erti

goz, quando vendidos dirétamente pelos mesmos ou pelos seus repre
scntcntes autorisados.

AGORA que a Sra. espera o seu tão almejado filhinho,
prepare-se convenientemente para poder ouvir igual
afirmação. Faça, a exemplo de milhares de mães
felizes, um tratamento racional com Gravidina, para
evitar complicações e ter um bebê sadio e {arte.
Gravidina prepara o seu organismo para o grande
momento, fortalece-o e assegura um aleitamento
farto para proporcionar ao seu filhinho um

desenvolvimento normal. Recorra a Cravidina parit
ter; um parto feliz e consulte o seu medico com

regularidade.

.

j

CIRUr.GIÁO DENTI.STA
BLUMENAU RUA 15 de Nóv. 59:

Instalacão de Raio, X
-�

. -

Produto de leboratorio e cientiiicamente elsborado,
Greoidiu« é o remedio comprovado no preparo do
.rg.sIÍsmo e para assegurar saude e robustez ao seu

t$I.C_ule si e de seu hlbo - agora - comÇravidina.

GRAVIDINAPARA RAtl10GRAFIA DENTARIA S E DIAGNOSES A DISPO-
SiÇÃO DOS SNRS. ME'D1COS t DENTISTAS

OPERAÇõES - DOENÇAS DE SENHOl'íA!:

Dr. CAMARA
ESPECIALISTA

Clinico em geral - Tratamento pelas Ondas Ultra-Curtos
CONSULTóRIO: Trevéssc 4 de Fevereiro - Prédio Peitv

----OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS j
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