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o IODO NATURALo5tr�nSa

'fClrfflÍc'U'ó em ereereres vi"
��Of'OgillS. sem o eU.l!:l'dfio de

drogas!
Vlk_lpi (.Gü(QM..",do cI� mll!.e.rl!fills,
�;<<> em IODO NATURA!., nut .." as

gi.nuiulfis dabilitaàa� e, em um..

senlC!na, ...vigora o sangue, ('Ultl
menf" o pi!lSO 8. cril: CQrnes rijas.

A seteucía à�súobJ'iu que a. magreza, a
11eoHiriade, a pobreza de sangue e o

e:;gútamenro nervoso resultam da ínsul
Iiclencla do iodo Das glantíulas, Quando
estas, espeeíaíments a que controla o

1'1;;90, carecem de indo natural (não o

�(ldo obtido chlmlcamsnte e muitas -:.re_
,

:'::-:8 toxíco], riem' com os regtmeus ali
. i;J.cntsrss. t.iaís ricos é possível :)lJt�r

.

1:��;:I.·;'2;,:� de pesa. e J1W7.�� energias. É
jl'�': i .. ··_.) qt�� Vf:U10S tE.rl�I!S Pt'!';.�I)!1� enTI

fh�1: ;�Üt !úegT.'l'd! €�goü.iij'as e àbaíidas,
;': p,- ;_"_' i,:·' i/:;?i:_l1! p.,::",:c81k\Lit,� appetite,

mentes se transformem em carnes rijas.
restaurando as forças e energias. Pl'O
purctonendo um completo supprímento
dtarlo de ferro, cobre e phosphato de
calclo, bem como da mais importante
des vítamínas - a vitamina B - Víkelp
"cUmula. as gíandulas digestives pro-:
dueto-as do sueco' gi1·strlco Jndíspen
savol ii digestão d·e gordui."�s €: ftrz:liJnf,.
raetOl'ê5 do pese na lllirnel!tu���f)_
rrl'l:,s comprimrdos de Víkelp iJí..H:Ht:H!

mals ferro e cobre d{, que !. (2 kUn ctt?

��pinufre ou 3 '1/2 kiioE é� tomates jr�r:�
eos: riu.h: JOQO do quo ti29 kUL';': de ai

tuee ; mfii� caldo Ui\ que {) 01.·Úb.

(\:,}!H�í;e H tomar VH((-:!p nojo UleS1El'.r

1\ 16 0:1 11'ücos_ abatidus e magrcs dl_�

n:t:::C?l!l;lt ganham novas rDf,.';u; e ener

:�ilt�. -,_iltt:]p cuc;tü. IJGlJ�o f: :_!(:bt�-!'.�· .i
ye;:f;(J, uas tÚ}flfi yJHlrmw.üUs!� drogt"ll'i.'tf".

••• -1'1-= ! G't--:-.�t:l./:J[>-na. de YHeel1J Co!!O':Pu

�::7·�. ',.! .::_; :_;!::�, míneraés exíruhldos th.'
\1(:.,:, .,J;_.>!, g;f.�:-(:..::e co Gcet!r:tj P��eff�{30�
j·Z::!:.' �:�;ún: \1, �_ obter- ú f4uau:ldadt. �-h;
i!)�l'; !:: i �l!.�! U!!:3':2'�a;'':u á::_ suas b!a�:

. :;.!:,}:�. ; '-�_'fI vc '.1';:; UiE.':'r::= r:t'.!) f�iE i�I,�1)

��:.�:! :;;.:� ;);,:,;'. �:. �·i!,,_'.li2 f.l:� r··:_.m ·.-:n-:� '..1;" ü.;i�

·1.;_�·i;·ur:.\TGRlfj:"; A:-;iSO"_'.!ADOS [in l:�HAS�L .. LTHA.
1-tl?a Pau ti}!G F;.:"rt!(Ú���3J 4.�) _. �nj). de �}'f:neífO

lêt�Nl'J�tú1ll�i��J
.Iii'ê-.�:_·-::Z,,;.:..:;z;:.::c_f��.3:�{i�I';WJl.';:'-1?:��!..�����

IA fi:'!)

Cacadores
, .

.Requisitos QUe devem ser satisfeitos neles
. interessados'

32°' Batalhão de

Do ilIusire Ten, CeI. Cm!. do 32 B. c., recebemos a

communicação abaixo, refente 'ao voluntariado junto á referida
unidade nacional; para qual solicitamos a attenção dos interessa
dos.

{(Blumenau, - Sta. Catharina - Em Dezembro de 1940
.

Do Crnt. do 32' B. C. - Ao snr. Director da «Cidade de Blu
menau» _-'- Assumplo: Publicação (Solicita)

,

--I,- Solicito·vos seja publicado pOi esse jomal o aVI'

!olO á população de que o vohmtariado para o Batalhão está aber
to de -i. de Dezemcro corrente fi 15 de Janeiro p. futuro...

Os in�eressãdos deverão satisfazer os seguintes requisito s:

a) - Ser brasileiro nato;
b} Ter boa conduta, comprovada pelo atestado -da aUforida

de poiidaí;
Revelã� aptidão tisica para o Serviço MilHar,
de saude feita no 32 B. C;

Ter de 17 a 25 anos (Cer!idao de idade);
Ápreserüar, si tiver menos de 18 anos, conser;timt'nto
·I)ae DH do rerponsavei;

V � Nã.o ser reservista de la. ou 2a. Categoria:
g) -- Não estar chamado}l incorporação no EXf:rcitú

Marinha; .provar ter sido isento a incorporação,
da convocacão de sua classe;

Ser s.oIteIro óu viu.;o sem filhos.
-H- TOcli)s os documentos apresentados deverão tt;'r

as firmas reconhecidas e estão isentos de selos, emolumentos, etc.
fLORfANO DE LIMA ERAYNEI<

Ten, Ce!' CmL

c}

<ti_) -
e)

h)

'j'''_ mais imDortanté' Companhia de Capitalização
Amerira do SUl

Capital reaHz;:Hlo: 3.üOO:OOO$OOO
.

Amofti�a�6e5'd® N@v�mbfo de

CRil EXS JQJ QAO KNY
1940

PAZ

'.

Esta empresa dispõe de bOnfo'i'laveis au,tus·otnui
bus, e porle offereGer aos 8'1'S..pa8sageiTos pleno

conforto e segurança.

, --

CIDADE DE BI.Jl:KífENAU

I
I

ALIMENTOS I
I I

r I diferentes

1· REQUEREM
TEMPERATURAS

diferentes

Por isso, a G. E. oferete

4 ZONAS DE

REFRIGlERACiO

-------_.------_-_

Charutos 4�Suerdicktt
os ma-is conhecidos o ruais preteridos
H(diunde::i:�$

-

rh��·�nhc •
Nilppoe$� M�n(fi<ili�hn.
Indeos. e�c;i. FiÍ;'N;;iaS�
BrGsn. GesCll�·iios, etc�

Deposiiario C,ARLOS KO��'K�
nua l�) Novembro fdj

)SOBRESSALENTES DE BORRACHA E EBONITE,
rÔOA MÁQUINA E INSTALAÇÃO EXIGE!

A S/A l'í'!<..BRICAS "ORION", a maior organização
brasileira na idnústria da borracha, a mais completa
tecnicamente e pela variedade, tem a satisfação de
comunicar que tudo produz em borracha, ebonite e

orionite (massa plástica): BRUNIDORES FILA
MENTOS NEUTROS PARA CONSERVAS, PE
ÇAS DE MA.QUINARIO. DIAFRAGMAS, ETC.;
c tôda a multiplicidade de peças técnicas, quer sob
desenho ou amostra, serão executadas rigorosamente.
As dificuldades atuais de importação não perturba
rão suas instalações.
Recorra a "ORION", desde a simples junta a qual
quer mangueira ou a peça mais complicada.
Consulte a "ORION", em seu exclusivo interesse;

�.
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T�!gg.. !!!)IUO!'!" - Cndíg01l A. It C, &a. -
Mascule la. 8 Za, - IUlieirtl li Rnllnjf MGsse
CaIxa Postal nD. 2767 - [llia Joaquim r.arlllS. !I

SAO PAU LG

Santa Catharina x Paraná
o grande choque de amanhã, em Curityba

�!(;+�.+.4>••• 9-••• "1io$-+�+.+*:O :")�.� .. H'� .�-t"9�.-$+".�+•• ·�

I ADOPTADO OFFICIALMENTE
,. NO EXERCITO

I, com o seu uso, nota-se elU
I Banmereío X Caixa poucos dias:
'o ínteressante eneentre de hnja' 1. - o sangue limpo, de ím-

Os «fans» do sport bretão te- purezas e bem estar geral.
rão o ensejo de presenciar hoje .2. - Desappareciment� de E:
â tar·de, no estadio da Alameda pmhas, Eczemas, Erupçoes, Fu

Rio Branco, uma partida bastante runculos, Coceiras, Feridas bra

interessante e que vêm pondo a vas, Bôba, etc.

Cidade ('Bmpalvorosa;>. 3. -: De�apparecimento c?m�
E' que enfr2ntar·-�ão pela pri· pleto ue RflE_UIVIATISMO, dores

meira vez os funcionarios do DOR OSSOS e dores de .cabeça .

Banco Nacional e do Banco Agri· 4
..
- �esappare��n�ento das

cola,
.
prometendo-llos uma par-; mamfest�ç?es �y�l;llitlCaS r.e de

rda disputada palmo a palmo, i todos o:; mcon,mO(IOS de Aundo
I

• 1 'lTdebaixo da maior cordialida'éle Syp111 LIGO.
•

e disciplina. i .

.

5. - � �ppare!:o ga���om��s�A ,entrada será franca para se-I tmal P:ll€ltO, pm", o .ELIX.Rl

nhoras e cr-eanças, Sendo que os 9�4)} nao, at7c� o estomago e

cavalheiros deverão conlribuiri i na�, cont�m Ioaureto:
p

,

COIU ',a insignificante Quantia eh; II
.!:!; o �mcdo DeHP.ura��vo gUde Lrn-0··0' ,

.

attestaG.os os ospnaes, e es·
::> reIS.

I
•

l' t 'OI' da D s,d.
I peCIa IS as aos noS e y -

B
.

f .

d�! I pepsia Syphilitica.
QiaS qua raaas

I
VIDROS DUPLOS - Ja se en�

. contram á venda contendo o do-
O Brasií troux·e os l;l::�lhú- hro do liquido e custando me.

res jogadores dI) Estaco pa-! nos 2!)D/o que dois vidros peque
m �lumenau e ie� os melho.- I nos. .' : .

res ,ocos que se 'VlU por aqLU. I

Ag�r;' rOTem, ii1êXplicav.el- �--=��,==-_�w,=�=-_

mente, não joga, não trE'ÍiJia,
nada, .. Alguns dos seus io
�:Hi{)ores ficam pelos cafes, a

�spera de quem lhes dê a

'granulinu); para fazer um jo
guinho qualquer.

lUrebanhou muita gente.
Fez jOqOS oxtra:ordincrrios
r".fas ogoro: iem, sómente
Um· time de mercenarias •••

914

Mais uma vez catharit12n15��S e co não é téchnico de nada. Pôde
paranaenses preliarão amanhã, ser. Mas o facto é. que a seleção
êm Curityba, em disputa do cam- cont'erranea teve uma prepara
peonato brasHeiro de futebúl. ção cuidadosa, foram experimen-
A primitiva tubella da CBD tados bastantes elemen."..os e 01S

designava para adversarias nos- que dão l11-êSll1p no couro estão
sos os gaú·chos; e, para os nossos fazeado parte dela. Se até na

visinhos do nort,e, os paulistas. imprensa não houve COIDGl1ta
O Paraná, pOl'.ém, oomeç.ou a cho- rios desfa\-ora.\eis nem chorões
rar. Jlorque teria de fazer' o sel� ou despeitados apareceram.
primeil'O jogo fõra, e os seus· la* O goal estú confiado a Mamna,
mentos foram t.ão comoventes bom goleiro, ex.perimentado em

que conseguiram modificar a ü· p'elejas como a que vai disputar,
tuação. E assim, nús, que nunca Rubens e Ieii� nãG tem substitu'tos

em inspeção .

l' 1 •

r.ecIamamos, porque não adidnia já ha alguns tmnos. A lil.1a me-

mesmo, fomos indicados para dia está composta de mestresJ
do consolar 03 moços da «terra dos ha\"E�ndo, no 'entan,to, um reparo

piliheirais;. Estamos aqui para a fi1zer: Chocolate, P'l'ocopio e

isto, .. No dia do Juizo Final, Bech., lodos treis, são cent'2r

ou rw rahez, teremos um jogo ou

.,l.lI,110 'I
halis e nesta posição. Vêm.j,Ogand,::pois rcgata de campeonato brasÜ�lfl}, do i'll1 seus respectn!os cIubes.

em terrilOrio barriga-verde. . i Será que se adaptam, Chocolate
Mas a gente não fala por mal .. i c Beck, nas alas? Ha uma van

dade, não, pois somos amigos" tagem nisso: o revezamento do
velhos. A gente está só bríücan- pivot da selecção far-se-á sem des
do. Foi até melhor prá nós esta I \.'antagem, s! fõr necessario. A
confradansa, porque vamos pegar ! o�ensi\'a é p'�(leros�:.si��. Basta

t.tm fil.�sinhO mais tenro. 0. chur-I c�tz'er que, 11,uO e .r�l
..

lPmhO e�
rasco dOS gauchos tem mmto os- tao ao bao üe Fogumho e Sam.
30 B e bom lú pras pauiistas ou I O comando do ataque caberá a

cariocas, que já têm .os dente::;! Nnldo, poncu conhecido, mas df�
todos crescidos .. , 1 quem Se' diz grandes cousas.

O combinado catharinel1s-e, pc:,-' Confiámos em que os l1üSSOS

io g'eito, está definhiva1l1lel1:te es- I reprc;;;;:mnmtes farão bela d'.'�

calácIo, e,. Póde-se. dizer, sem re� II rnonslmção do nosso futebúI, co
da ceio de palpite errado, que é l1lU da ultima .. ez. Para isso,

bom. Está bem treinado, .di:.:·, \-,,!1l0S torcer por a4ui, perto de

posto, e foi organisado com cri- I qualquer geladeira,
terio, sem a antiga politicagem, 1 L. RE'is.
Existe quem diga que o tecQI1)-j

G
mn�

Sã
Na <Fàrl'oupilhax, _-. o bair I . '-.ll?�\O 1m mm

co !lran-fino de Blumenau -

I ;� H;l:;mEíiT��M .

�.

1,' """

formaram um time de fute-' ,"
• iii

1,61. Na extr2ia venceram o I 1·
..... ' �-

� . i i /� fi;
Victoria, da Velha... 1 ' 1:

j ����;L,·�·_" � ...
�

I Factos & Venenos. s • �:j���� �U;eW:::ti�t!�i� ! ':;�����;� <"".� �� '; la.,,,,,,l;,,,,

Todos os portadores dos títulos tlill
. vig�r. so.�teadús �om I / «Victótia da: Farroupilha» ! _�,�_���_cOIDuimlções, poderãu receDt>.� Tm�e�Hitam€lI:.te I

O R. Bréisii. quadro ma)''S 'Sym- ! nosSos dubs "é miar-se em c<:t-.i E, logo, contra: o Vict'Zlria ... i.� l g><l;'f1Uti..lO " qUH tem dp'ettu th' d 'd 1

I
t J 'Ofc.�t'" ., I. C n a'l+�" I "o Caph3.! .... - � "�!.I u. -

pa '�JCO (. li O' (]üe
.. par.ecc qu,� r:.;c,c· �'I '�L 1\ ,) li .'">. '. �., j t.r.:,.

!Pau�o Grasser quer iaZBr GOll1panl:lla ao T?-, que ;;:ela tarde .. ,

.

! Amanhã a nosso seJeCÍ'.mé!- I
.

- I l·ll·d' J ·d .). 1 I elo iDzarú contra D do f';;lr21- Imoyo, pms c:m.l é., s,a a (te o;;
I I;;to. Se' é flue eH;:;s Im:-tendem I

' '" .

I_.��

II nú. O �J:(l'._.J.o ser<i em Curi1.vb3, I,�������"'l"���-:,!::���-..--y�-,"",-l�- -. - "

j·.di=., seus elenlentu.-s pê_xa o se ec··l, urH lituÍo de carnpeâü ou UH11('I'O"aç1ü ,.n�'-al'i-l?n"·' o� !>."U" dI' ,

'J....�,.,......".,.,.,......,""""=.".,.a�-= -��� ��", ,·u(\1 vaUJ _.1.1 ..... "':LJ I� '_".-: =?- -J�
. .t�arraT lnalOfzllllÜ.... I .. .fi reei,:Of'eS não fazem mais jogos, r . x x x I '1OI:m�s v'!!-;: S� o;; nossa: .:;_e,?-vi.'IS iiI·� ii!�' ,..;. � ��.

SiA nfio C'll'ú·an-l l1F;I'� do seu res'Jnl'·. , ", . Voa fv.::Cl:i:' mesmo por <'llbq"�i� ,ftt\� �n""� i��O!!;(jHl� �;'��·.h-ô'i�I�UUi�!f!, I '"'d
'

'.
u �

.'" I A garotada (tO 20 team do fi. rFa:;;endou:magr�ndeenchente

,I�"i�i ,"�ufi K�[iB Uft�y�HJ &!i�.d�g�L�UHhi® I ta.o ('.onze';' e l:�m �_pp:r.ecen: nos I Brasil. anda se qúeixando de que De golos, sm CurHibcr •..
==�_.,-..................���-�",;,,-�-�=�- f tremos, que abas, Ja noo maIS Se

.

d' t
.

b' d Ih
'

" '. a sua uec ona rm ou- '2:, a

E_I i effectuam.,. \
tres mezes passados, com onzê Nas regatas do Amlél'ica,

fi.a.S�!).º,p:;r""Q e ncornmenuas, .... · I I1'" ""Di
o

- li - I!J'� i ::;�ra que o leam resurola-sa medalhas e até hoje ainda não r2alizadas domi:1go p. p., to-

Serviço d13ri J entre ; em 2 elementos ou está' d& fé ..

I appareceram e nem mais nisso das as

vt:.zes
que o Mareilio

f rias o resto do club?
, 'J se fala, Dias, de Itajahy, tomava par- I

taguna'" Tubarão florianopo- j x xx:. I h�, fechava a raia ...

li" It�i�t.,;11 B1u:fl1einal!\1 i�r!ll' iii GDO:lliAngo' passado�).°tga�'am no Coitados! ...
ri IS J'd I. �j,,,"llJ' - i UI U U

OI Ju ru arem mazonas x \i IC ona, mas, A' essa valorosa garotada de :Remadores e patrão

b
O '�pau CDmeu·)· e a partida não hoje, que serüo os Gcracks') de Deviam ter vindo de saia.

guá JoinviUe Curity a � terminou .. ,

'.

,'amanhã, só temos um conselho ���� ��� l:�hd:� ��l���' !
i Ainu<l bem qm� 8 nosso publico {! dar: é esperar, pois quem es-

.

MANO JANGO I'� já habituou-se a pagar para V:e1 pera sempre alcança e um dia,
meio-t'emj}o de jogo... talvez, a directoria do Brasil re- .).••••••••••�......�

......".:.. c

."4>�(<) IIX X X
. :-- SD]V{) a saldar sua div!da .. ,

.

Infelizm2!lte, a Li!za de Eute�1
.

N , , ,. �
.,

I
�

�orrtraobB8 ns LnaaüROból diC mume�au, ,continua ai.nd,17. Não a�md.itam�s nisso, ?�r.ém,
na. me��mu: nao liga m�m d.esh· !12mtos mIlagre" tem 5,' lIi"nhcado t>. w�nde 3!Bli!tl'! J?foe��$�iP.1J I

S t C . .A.h � �:" -a . ga, €, ;HF;;êC8-nos qim eHa vai::

lll,:�sses
ultln'.!o& t:-=mpos,.. i. '. . .' .��,' I

.

{ll;� � � � � li � f" ,? � f;�"'r '·1ic''_ .•� ll-·'e"n-,'�'·
..

,
" i ���.ê+';:<l;·��'Í,:}����.*f;�:��q'·;'-'���" "

"'" �U! .\PI, � .... '.'V" __E:.w.
li

�L'�_ _,' •• c, • = J.,..
.

> I"
.

! O :·�l)1efÍiQ qu� tem para ·.QS I
. i.r. c. 'r, i==-"=-?�"""",;=="��"''_':--"-;;-:-,,,,,����'Tex-����F'�� • •

Canlinhão ..C01�Teio
Massal'andnba
QUARTAS E SABBADOS

Sallida do Hotel Boa Vista
ãs 14 horas e de M:assarau

duba ás 6 horas.

Viagens especiaes para ca�

samentos. pic-nics, etc.

ARNOLDO NITZ

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



De todas as espectes. Somente artigos de ia. qualidade, =_�_..,;;;;.;;.,..,. , �,

adquiridos directamente das fontes as mais vantajosas, sendoassim p o r p r e ç o s s e ln c o n c u r r e n c i a
Sempre novidades. Em sêdas e caserníras bom sortimento. Omaior stok em t e r nos f e i tos. Calças feitas desde6$800. Chapéus das afamadas fabricas <Nelsa», <Crespi» e «Pra".das em novos modellos e cores. Camisas de seda e tricolína,gravatas. Bolsas, malas e armarinhos em geral por p r e ç o s:1.) a r a tis sim o s.

3) Victrolas:

1) Brinquedos:
Sem duvida o maior sortimento em novidades e a preçosos Jnais baratos!
Milhares de bonecas, desde 1$000. Bebés grandes COmolhos moveis e voz. Riquíssimo sortimento de brinquedos em

ceI1uloide, panno, madeira e folha.
� Para revendedoras pregos espsoiaes e vantajosos

2) Fazendas:

o maior stok das melhores marras, D i li C' os; omaior sortimento no Estado. Muitas novidades. Agulhas ecordas de todas as espécies.
4) Harrnonlcas:
�"l""oJl.���__�

De ti até 120 baixos. Preços antigos e baratos.
Tudo isso V. S. encontrará na

Casa Willy Sievert
Rua 15 de Novembro no. 15.:.!5

'ti"
As CREANÇAS QUEREM

J PRC7rECÇ ÃO .

Elias ';l1'6>-:dsam d�

'J
Kolynos. Limpa seus
dei!�/�B melhor e com

.

segurança e destrée
� os ger-mes que ata

I cam os dentes e cau
� sam a eãrie..

�
•

I.S{lI\RI50 com ;�Ol-YHOS •

�� ." í
�..'.�!Mr���-R��

I�I�I�·

Loja das Mobilias
Estão a exposição e venda, mobilias

de minha fabricação a'
:Rua 15 de Novembro 1226
no preâio novo do sr. Alfred Gossioeiler

(aLh'e Café Elite e Banco do 13:aall)

Àcceita-se pedidos de Mobilias
de toda categoria e a preços

multo razoaveís

Robe!"to Roeck
FABRICA DE MOVEIS

Anuncie nesta folha

para o

Amendoas, Nozes, Ave�
lans, Castanhas e Frn

etas-seccasl

frucías e mais frucías! 1.... H

-;açam desde'� su: :ncommen:::::) I

fructas para o N A T A L!
O «t\rmazem Suba" otíerecérã ao po
vo de Blumenau o' maior sortimento
de fructas para as proximas festas, as
sim como:

Maçã, Peras, Uvas, La
ranjas, Mangas, Cerejas

etc. etc....

Defenda. ao sua. saúde e a

de seus descendentes com o

famoso depurativo

Elixir de NOIDu�ira
...

�

00 Ph. eh. João da Silva Silveird

Empregado cem exíto nas:

feridas

Manchas
Ulceras

Dsrthros

Eczemas

Espinhas
Rheuma1ismo

Escropbules
syphiliticas

Aceita encomendas pará o
.

interior do
Municipio e Estado.
Vá hoje mesmo ao «Armazem Sube"
encomendando de tudo que precisar

NATAL!
.

ARMAZEM IíIl'iBUBE!I!J
(O Maior Emporío de Fructas da Cidade}

Rua 15 de Novembro n. 472 '- 'I'elephone 1270
- BLUMEMAU __;,

1\1\.0 se illurla :

ÉO EliXiR DE �IOGUEmt\ I
O seu Rer:1e:Ho ,

I
o gmndc depurativo di)

. eUDgue que llüS.:iGS !:t,-v'�:'o

I j:! Il.FàV:Jm.
�

:"_��_�,",�><E:V'''''�''':7I'T�ll;::::"

t�

Banco Sul
Brasil

Capital: 4.000:000$000
Séde: RIO DE JA!'ffiJRO

Suceursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5
PAGA JUROS. EM CONTA-CO.RRENTE.

...q_TE '] "I. �O ANNO

Caixão funebre
Serviços de primeira

ordem

Recebe em "Deposítos Populares' desde a

quantia de 2Q.$í}OO até 10.000$000 pa
gando juros de

6°1
o

CAPITALIZADOS' sm4ESTRALMENTE
Faz todas operações Bancarias

I
I

Todo nw:: cone]o ..:i� '!.·ori'tirl\ento
_
9.: h!$lnn�

"

r,unl mel uniço - l}"�r.:k....r;. no ApP'lrdhq
:;d�,:íi) 'rH;:sUn�:, des':::ij�nta- o dO(;a1�,.
Gi.o:mlenta·v nus tO}'3:' -rle ['rem ou 4urajt�

o somno, qiJ��ido_ oJtt>·�6J.e. fk.rm'r�

A ,.;c<;<ia. <ia"'� � ;,!r":<a: sobre o EstQlnago.
figudo � ktf��'Ü ."'..... exercem ª-:. 'J)llui<l!'#
4" AbbdlÍi! �, 'li> t,ôclm: no éi:�l'íIl!l'ecl..
__:___,. manto .j>!ss,;. rofirimPllto$._

cu,

CO�fPÃ»HIA INTERNA·
CIONAf1 DE CAPI-

.

TAL!ZAÇAO
Amortização de

Novembro
No sorteio realizado em

30 de Novembro de 1940�
foram sorteadas as se

guintes combtnaçõerc;

NJP fCI

RVL HVD

WEN RYP

VOS LUO
Os portadores de títu.

los em vigor contemp1íl
dos são convidados are
ceber o reembolso garan
tido, na sede da

.

Goni
panhía.

Agentes geraes:

LIVONIUS & CIA
Blumenau

Não esqueçam o pe
gamento das mensalíde
des! Em caso de íntei
rupção, rehabllttern in:
mediatamente ,os .

seli

títulos. E' sutíícíente pt
gar UMA MENSALIDAD
para revigorar c mesm
e' evttar a perda do. d
reíto sobre o sorteio
salvar as SUt'l.S eeOTII

mias.

MATADOURO LTD
A· OlA. MÁrpADOURO LTDA

-.çqg.:rciJ:ii?u/;blco e� geral e particularmente a 811a ff���2lÍê.ta partir .do. dia. dez do corrente, eLtl, �o,a?:s os 131

çougues situados a rua 15 de NoV'eIJ!ih#p·-_::Jl.12, 1'tlPaulo n. 13, Itoup�va�Secea, juutg.�o511oteL �ue na. rua da Madeira, venderá. c.a-rF8 fresca ae
abatido diariam_epte ao preço c1e.:�!2ÜO 'o kilo,dede segunda� e i1�OO a ele prilll��'ff" Atend€;.1'3 a

leílio ·pelos .telefones TIS. 1.127. :f_:1,24, 1.36:3 e 1.3·
"preVine que os compradores.ª�ca::ne de_verào e,
•. .os pesos da sua compra,:� de eVl�ar abusos q_ t•.•. sendo verificado úom1.lmerfte nesta cldnde.

Faz todos trabalhos queperten
cen a esta arte, como nivelar,
aplainar, encalaíetar, raspar, en

cerar, envernísar e olear soalhos
novos,

.

ve...lhOS..·e. estrag,ad'O.
s,

AC�.iceita limpeza geral de salas par-
ticulares e commerciaes, como

tambem. limpa, lustra e

enver.n.,isa .1'.moves.. .._'

V� P(1J'4. toda RfU'te dQ Estado.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



A fabrica
GGzG�ahio Perta Lida., Rio de janeiro

assignou contracto datado em 19 de agosto desse anuo com o sr.

OTTO lNILLE5 Blumenau
para seu representante dos

,9-az�&e:!!,i� �'FEI�TA:;'
no Estado de Santa. Catharina

-."

(jaz Generatores de combustível vegetal novos da fabrica, setão bambem installados
em motores usados. As montagens em carros de força, navegação, inatallações
fixas obedecem a direcção de um technico especializado.

consumo 13m trabalho com um Gerador de Gazogenío a lenha é o seguinte:
Para carro de força 2 kg. de lenha - para ínstallação de força � k�. de le�ha
- para installação eleetrica 1,300 kg lenha .. no lugar de um Iíbro de gazohna

Para mais informacõea com OTTO WILLE!j Blumenau -- CaiX8 postal 98.

I"
I o RadIO offidna.

4

Àgo'A.rremesso ou pttsSO do
viroda, Mer;_e;.r ebe,'..

�()5;ÇaO pr'ef.:crr;;lk...;� �i"7
�m::1 !i·!t:r;)�:.;:. ;.:::Jl� .cn: ',
O.Q'>::'·1''i�·3a , .. :;ot.:·J1-:: 60

brfu;o e tlil mikl.

Concerto de todas as marcas. Ser
vico rapldo

.

e garantido. Grande
estoque de peças e válvulas al-

Iemãs e americanas

Alíred Gossveiler
o ?O;� aqua_tic� ,�asceu �� tng!ater�a� ha dois ���:���: ,�:�:-:�.:'�'��JO",O monctono, completamente diverso do que __ '

-," __ .. � •• a e _ •. _

rncs. OS jogadol-es. montados numa pipa fluctuante, i.::lpdli;.;:":'"! t'1

no1:3. com remos. .. Incapaz de despertar enthusi.scmc, ecse é.:"'h-:·
não perdurou, evoluindo para o actual polo aquático. err. '��"2 ,\�:".,

equipes de sete nadadores disputam a partida, lançando �\ llG';,

C"OfJ_"t uma só mão. É uni jogo cheio de movimento c vibr:l:::Jc� .(,;:'1";
.<.lcanGou rápida popularidade pelo vivo ínteresse que d",�p�'í:a ,;e:;,;
SÓ rios jogadores como na assietencía.

A evolução, lei da vida, tudo transforma. Tá1 como accnt ."12,":':
com (1 pelo aquatíco primitivo, os antigos methodos de ba:h·,',.
morosos e enfadonhas, tambem evoluíram, cedendo legar ii GLic:: ;;oe,

-. 'Pratica. e simples r .G�lette alcançou rapída popularidade no n; ....1'(�C

inteiro, p2Ía completa satisfação que proporciona. Si V. B. r.::::::�3
s<! barbeie pelos antigos pro
cessoa, nãc... .rct9.��de 9 prazer
de experimentar a Gillette. Ha
estojos para. todos ·0:0 preços... .

UnÍCo distribuidor dos afamados
apparelhos «PONTO AZUL»

Rua 15 de Novembro, 1226
entre Café Elite e Banao �o Brasil

US1Da DA 25 AMHOS - o MElHUR E D MAIS 8ARATOI
.mar!! da aHutadas comprnam ft uu valar

i

.
.

.

��mmffimmffim��ffi�ffiffiffiffiffimffim�ffiffi�
�... .. .

mà DR� LICIO PORTES . m
B �édico §§� nOENçASNERVOSAS E MENTAES ffi
3 CLINiCA. MÉDiCA: Coração, Estomago e Pulmões ffi
3· CONSULTAS: 10 ás 12

.

3 ás 7 m
� Cous,u!t()rÍo e . RBsidencla: � Edmcio Gmcla • Salas :; e 12 m _I!I!I!I!I!!!IIll!l!!ill1l4!!llIl!!Jl!i!ilSill_wg!li5ll_..1Ri

� Rl1a 15de Novembro, 1392 - 'ao lado do m
3 . ... Hotel Cruzeiro' m
5mmffie3�m�ffi��X�Wm��mffi���81����� _a ,��

J

I
I

LEITOR AMRGO!

informa o teu Jorl'lal

�.+"••+••+.+••••+.+.+.�O•••••+••.•H;•••+.•••+.:++�

·r LAVA�SEI CONSERTA ..SE! tI
: PINTA�SE ! :
: moveis de vime :
� .
.. ..

� Rua S. Paulo, 119-Hugo Koch !
..

EHKh
�

: . ant. tiro . '. oe t
� .

•••++H•••••••••••4>.....x.:+.••+.+•••+•••••••••••�

GARANTIA DE
SUA PONTUALIDADE

lí':STEMUNHA DE
SUJ SOff� GOSTe

�� Ra�io funke
l�:���� I

.�� IConcertam-se Radios
.

!
'

I de qualquer marca
Rua 7 de Setembro IJ

P9'G"uto tl<a !'tl!i;;ORD WAl'CH CO.
Gem:!;tr", JS,,';;l:i)

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



.. !Discurso do. Presidente Getulio Var-l
G1gaS

perante. as Cla.sses conservado-]
I ras e trabalhadoras I
1 !

! (Continuação da primeira pagina) !
,� ]: ,

. �ste surt� �agnífico, qu.e_ jusL i rante cíncoenta ":lmos�..

e que n�s!
h.hca o optínasmo geral, nao se ichu�bavm:l a sItuaça� de paiz I
operou por certo expontaneamen.-I.

semí-cotoníal, votado fatalmenre ]
te, sem o apoio direto do poder a vender productos da terra e i

publico. Pelos institutos de crê- comprar manufacturas. Os espe-l'�jto faC!iitaram,�se. fu_nd,os l�ara a I ciosos argumentos, qu-e. alime.nta- .

Instalação e .amplíação de índus- vam o tema dos agrarístas síste- I
trias que interessavam 11 defesa maticos eram, em rasumo, assim I
nacional ou concorriam para as- concebidos: Não temos combustí-

I

segurar o equilíbrio da nossa ba- veis míneraes, -- carvão e petró
lança commerctal. A mobilização Ieo -- e, consequentemente, ape
de capítaes nacíonaes, o desen- sal' da abundancía de ferro, não '

volvímento dos b��cos. regiOlme�, podemos ser um paiz .industrial�-l
bem como o' auxílio direto a di- zado : resta-nos exportar 03 nu .. I

versas lavouras _. café, oacáu, neríos como matériit prima e com I
mate, arroz, açúcar - contribui- prar ati minuinas , o nosso par-]
rara para a estabilidade da nossa que fabril de\<c reduzir-sé' a

-

pe
economia. querias Indústrias de consumo,

"

Actualmente, é diretiva

assen.
�

concentr<.adas
nas zonas de D.iaíor• te, já traduzida em factos, esten- densidade demografíca, sob a I

I , � ,- d b
.

1�'
I

,

j der as repúblicas sul e centro- protecçao as . arteiras a rance- I
americanas a exportação de. ma- ganas.. .

. .'. .

' ,

111�facturas e adquirir matérias I ..

'

As pesqUls�� dos doís u!tnu,Os I I Ph
. � i 1. -

prímas que provenham de fonte.s I
annos destruíram, por completo, I arnlaC!a oe p.anlao

I
mais. distantes de abastecimeuío. essas idéias falsas. O petróleo, ',; • , d

1
" Amanhã, demíug«, estará . e

Devemos chamar a attenção dos que se proc amava inexistente em I I

\
índustríalístas para a necessida-! territorio nacional, jorrou nos po- I ! p antão a

.

: ded e cooperarem com ° governo
1 ços d'c Lobato e, graças a persís- I II

',

PHAH.MACIA GLORIA

·1 na abertura de novos mercados; tencía do Governo, dará, em bre-] sita á rua 15 de Novembro.

I' padronizando os seus productos ve, uma boa quota de consumo: I O plantão começa ás 8 horas e

e lançando marcas que satísfa- actual. Como as prospeções são' .

.

I
finda ás 21 horas.

1 çam os consumidores. Para con- recentes e não se ímprovísam as ! R1RA AlAITA Ol; ttE,vST/?l/.4ç.
f
servar esses mercados faz-se rnis ... Instalações dessa natureza, ata-l-' -�_.�-�--� Em casos de urgencía a phar-

.

í I macia attenderá a qualquer hora.
fé!' nersístencía e boa vontade, camos o problema por outro la- ,

!porq'uc cada dia mais se estreí- do, 1.ança�d? a estrada de fe.rro I -'-�'_.'".-.�."-�"__._"""_. ",,,,,,"_,.__<,,,,

tanr os laços de solidariedade �l'asLl-BohvIa, que nos _levara a I 1
! economíca ,e. politica das Ama't- Incrementar a producção, nesse I r

I paíz amigo, pelo acesso facil aos

I Novas Bases da Economia seus vastos e conhecidos lençois
.

N
. çde combustivel liquido.

! . acwmd Quando ao carvão viu-s2, em I' mtados ao Labor industrial, não

I . . .,
dez annos, decupiícada a pr-odu- falarnos apenas ao s::'u l'nciDci-

A attlndade deste decema, ,de� ção, como resultado das medidas I nio, mas tambem ao seu senti-

I p!eende-se ca.lramente dos alga- go\"ernamentaes, e inteiramen�z I'
men��) de brasileiros. Ferro e

nsmos et:uncmdos,. revela uni assegurado o fornecimento de co- carvão para produzir ;) aço das I
f�c.to d,e lmp?rtancla tr�ns�den·l coque metalurgico para a indus-,' nDssas maQ_uinas, lJ,etról-eo para',t.- o \ alor oa produc o nd Viagens espedaes para ca�

�: �a, li us- tria siderurgica. 1 mo\"imenta-Ias, são as aquisições samen'os 'ic-n1cs

tna� mo_strou��e supenOl ao d� I Com tais premissas não pode 1 funàamentaes desta fase da vida. I Germano LR"'in�e' , etc.

pro ucçao ag.llcol,,:. I.sto quer?l haver duvida sobre o exito das I nacional.

j
,1 � �

Z€r que o P�IZ attmglU �. sua lU- no::;sas industrias basicas, que I cas interestaduaes são maiores e
.....��,.. ��=, ..�--�-�"._-.�,�����,.�

I �e de Cre!C1lll'ento eqUlllbr�n��" permitirão ao paiz agrado, pre�! oferecem plena compensação ás '_�._'=_"""""'"''"''''''�-=---,"=.",<."",,��."� .,

I !'Orr�nd��se po.ueo.
a pouco ? (,�- I :·0 aos azares do mercado mun-: perdas (.

lo commerdo exterior. fi V í fi w:' (; � E f: S () T A DIil
pen e�1c�a DC011l0nnca, qUi' eca-I dial, bastar-se a si m2Sll1Q.· Isso! As illdustrias novas, al)wveitan I É �m po"'�e"'�'o ;"�",, ',"
ractenS!Ica dos productores ex- .., ',u _'"

. •
_ _ j n:'" •

"

• �
.

_

I
U .'-'� !'-""ilcan.e qUe

•
>' ,., '" " •.. ,

•

'"

j 4th:: dlzvr, nottÍn)o, t�l'1UOS. ca ido m::Len.3 puma mmeral sao se recommenaa a Iodos
clUSl\o� dt; r.nat''-llas� punas , .. I, pacidade Pá,'ra fabricar m3'1uinas I Llum,p,r""as e Cn"tI\<> ellas cumpre'
di"

... - vu, '-- - i)qu�!les que óir<lvessam um

gen'�ro� r,� a.lmenta�ao. . 'I' em geral, de modo qUe a própria I menci::>l1ar a da celulose que está I periodo de fraqueza
!
f�
.Ia �tIí1gm�o.�o grau ?e a�l��- .

agricultui'a, de extensiva lê r:)"N-; sendo amplíada para 'ficar 'em; orgânica:

II (;�l���:�;;;�:���Cçl�� ,;s pl��I�:fil�S I neira, possa passar ti intensiva; j condições ue produzir em quanti-
'

; =VH=",.�...r_!9.__.. C_.R.=,E=O...:..:,�.'=O.. I�-º
�' ,> \.:- '.".'

'"

,-

-

possibilidade de forjarmDs os ins· ! dad'ê e qualidade o qUe baste as e - ...._�, - ._�

i �adc, . tnlOS .0 nosso esforço cu- trumeiÜ{)S da nossa defesa,
..

mo..: I' nossas neoessidades, inclusive () I ",===,,,,,."'2""'_,,,,,,,,,,,��

1 oado de exlto� no prepa�_o., d�s �ores para �s aviões, navi�s p�ra papel de imprensa.
_

.

,

I �� tradicional e poue-
bases de .uma dapa SUperiOr üe a frota, t1"llhos, IQcol11.oT,.lVas e I' x X' x

,-

J
f J

d I to
- - �i:,j;í. roso tonÍco recons-

'Bsenvo Vlmen . automoveis para as nDssa-s es;' I N. R. - Continl1aremos em o
, �0:_.�:� p

O Estado Novo venceu os ar�

I'
tradas.

I
nosso proximo numero o palpi- r � k:c.�-:::1!1 tituinte.

raigad� pre��ceHos qu�. vigora-· Faalndo, ne�t-e mom2�to, aos tan_te discurso do Presidente Ge- 111T:FI� Não confundir ..•
ram, em matena econornmn, du� Ih)�'ens que nvem preCIsamente tuho Vargas. 'j � l1;'>'::' f,�

r
= - ._- -

'1 I:':��o c:;';;Os;�DO
Caixa Escol;ir $i'D, Pedro II".

I
I Dofh,Ch,JoÕoC.Silv.SilvcÍI.

\ U lJreparado que consegue manter se na mais ele 40 anos no conceito I Ccnh;:cicb " famoso hd 62 anno�;

HistiJrieo Receita Despflza· 111 dos Snrs, medicos e do povo corno um dos rnelhores reconstituintes, """""""'�""""-'_"=="""'_"'''"��''''''''''�

I deve ser bom de fato. Pois o famoso Haematogen Dr. Hom.md é _�" .. _ ..=�.�.•�_..=��=_�_�

432$000 í
. n�comeíidado por milhares de niédkos do mundo inteiro como um

.

1 Z8$600
J i/lllico altamente cientifieo. e, gosando ii sua fama durante este ,(Gmpo

492$000
.

::!, melhor prova de sua eficácia absoíuta HAE!\1AT06EN DR. BOft.�·
MEL o fortificante !l8,ra iodas 8S idade.s.

LI
BRINQUEDOS
ENFEITO

tall.eceu Albedo Pam-

pata PiNHEIROS
ARTIGOS para PRESEN'TES

t)lnrl':\, re;:;hl!?r�te nesta cidade, ha 30 annos,
t-·

..... ,�.

víuvu ha 4: mezes e "7 ,1iafJ da S11�, es})ofla Ro

sa Pfl.!J!plúlllj.. EUB CO'.U 88 Cl.t1110S complet<)n
do a 17 do corrente, ella falleceu C0m 84

annos. completado a, 1()

anuo, deixando 14; filhos,
netos.

rnst

51 netos e U: bis-

parentes,

Os filhos, IH�t..:.", €> bisnetos agradecem aos

que o acom-

panharam até a sua

rE' um lraco? Teme a Tuberculose?
Emmagree�nto. lo$s� secce,

iebre'. dõres no peito,· feifria.
dos (�quent� e mão estar, 540

symptomaS de fraqueza pulmona�J;
....... li porta aberla ti tl!bercul,*. f:. !

L Vir' N�' D�iO;L
�. '., � �

é eÃc:ellme para as pessoas aSSlto enfrd�ldas",' porque Í;: um

d· II,.po eroso toníco do putIf�o· fr�co. «1· .. , -: -: .�- ;�� ��.

I Qualquer pessoa pode tomer o VANADIOL Nra kdn.

�.'.'. • I
�

'l H'!cer·5C e engoràar. nc!!codo na ANE�',!!A - P.:,; LiL:i�«: -- �
� J:".aST"O' 'd 'd T:

!J,

� .. � � .. t - c e�n to os os· estaat:s � .-r.��.:_.'-�Zn. �
"':·�;:;����,.;::>.1"T��''''''��F���.� ..... t";1!'.e.:-�''�'�''t.�...,...,(,,;,,�:..��.. Ô'••• ,., •• ::r. ....".r�"'l;:·"e�.�""!���.·::.<r'.1':,�.,'t",·":· ��? ....-.?."J

EscolarGrupo

JO E'
.

"80 . lf. CIO"
Balanceie da
Mezes

Arrecadação dt3 mensalidades
finge> conforme doc. 1, 2, 3, 4 é 5
An'<xadaçãü de mensalidadoS
Pago confcnne doc. 6, 7, 8, 9.:10
e 11

.

..ft. Junho -- Sem movimento·
..,

Julho - Anec::!dacãO de metlsa!idaáes 15$000
Pago cmiforme does. 13, 14, 15, 16,

,

17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25,
2t;, 27, 28, 29, 30; 31 e 32
Renda da festa da inauguração
Grupo
Não Hwe movimento

Arrecadação de ménsalidades
PagO conforme doc. 33, 34 e 35

OuL - Pago< conforme doc. 36
Nov. - Renda dafesta ia de novenmbro 1:647$700

Pago conf.orme does. f37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44; 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53 e 51

Sáldo que paesa pc;ra 1941

Abril

. Maio

1\
! I
I I
i !
. I

\

69$200
motivos prinçipais para empre�;(l enorme qUê tem o Balsamo Santa
Helena, são os resultados surpreendentes alcançados cóm este remé
dio caseiro é o seu preço ao alcance de qualquer boisa. As f:íçõts
com Balsamo Sia. Helena nas· dores nas costas, lumbago, nevíalgias,
isquiat1ca, gripe, cólicas, defõlocamento das articulações, são altamente

. aliviadoras.
. .

Nos casos de reumatismo, seja qual for a origem da mokstia, oBa!·
samo Sta. Helena mmca ralha. Nas dores de ouvido é de deito sur�

preendente, as picadas de insetos trata·se com uma gota d0 Balsamo
Santa Aelena.
BALSAM.O SANTA HELENA é o remedio caseiro mai$ um.

I -'T-----�
...

•·
.....

��=�=�o·=U�q�[-la-t-r-o-vezes�PO;���::=;�:_�;;.::-o�p�,�: é:
'I .. res . melhor traiamento das tosses, bronquites, catarro, rouquidào, resfria-

do: XAROPE SANTO MflOrnO, o primaz de todos os xaropes. é

r uma feliz combinação medicamentosa para o tratam"nto das molestias

I das vias respiratorias do peito,
.

Dois
1:467$900

Ag.
Set,

do
1:247$300

11)$000
50$000
6$000

1:604$700.
517$60g

3:844$000
t'/Rio do Testo; 4 de Dezembro de 1940

(a) CELSO lULA - inspector
MAX JACO:SSEN ..._ tesoureiro
ALEIXO·DELAGIUSrlNA - secretario

3:844$000

Quatro'
são as propriedades pril1dpais do Elixir eupeptic'J \'{1estpl"lalen; ex
cita o ap�tiii!. facilita a digestão, é iax.•:.\ivo e composto unicam,:;nte
de vege�als largamente empregados na medicina, Na dispepsia, taHa

de apetite, flatuleucia, prisão d2 ventre, dores de estomago e intes-
tinos O ELIXIR WESTPHA.LEN atua prontamente. .Pala.vra S�grada

Uin Sacerdote"
.

Exmo. S.r.r. Dr. - Sinceramente convencido do qual1t.o
ser�j um á humanidade, escrevo-lhe e�tas linhas, �xpressão syn·
�hehca da admiração que me vae na ::uma. elogian.do sem ideas

� reservadas,b seu poderoso especifico denOminado "Cont'ratossf:."
.

\ yi em peRsoas de minhas relaçõts o surprehendente effeHo de
. . _

.

tão magnífico Oi epaiado,
._ Não vaeillo, em Tfcomendat o "Contratasse" como

especifico utiEEsimo, sempre que a!guGm se stntir com tosse

t�� qualquerHatureu e aHeC(iÕC8 de garganka. pu:s os rêsu!ta-
.•• .,

dos slio certos,
"

exceHenfi?,s e !�::mjendiclos,
, ,,�d,i'� 'ff�ft.€�$'t� C��me5� €. 'M" G•

. (.FIrma' rec.:onheeida)

de

C·lnCO
dias não são necessario a eliminação completa da sarna.

TeU resolve esfe problema dentro de hes dias.

ANTI-SARNA TELL é o ultimo reC!il'SO na cura da sarna.

conhecidos,
ult.ima morada.

Segundas e sextas

SahidD ào Hotel Boa Vista
ás 1'1 horas e de Massaran�

duba ás 6 horas.

t���
l

� fQ S
\o.

• � Cas.\i':!�5

,f1 ..J UelHtOl'àS í Villv�s

�� Capsulas SEVENKRAifr

�í ( I.piol . Sabina . Arruda)
�?: este.: medicamento é o

i:� ;nelhor (j,:e existe para'.

í'g Suspensão. Atfazo, Fa!:.
11,-. t • • h If",'li aS.e,c,re:;,;l e ecea\>!'I!"
�1Jj gras en� pú!!1i�S ho.ras.t:l
�:� ••

A.� CWSUlA'. SEVE;�!\RAUT
K:"'AV\!}iOi-Sabw<'l-Arna,1.G} tem {\ s.;u

�t� ��fanrje exito ass�g(tr'-ido pelo ;i�

��� ��(,r st:ientifico que preside al"\

$� ��lJ �[;!;�;�(�ob��n�r��)���:d��.�e��
i4:�1 StH �!}t�lpOSiÇGO l'Iutn.ll:-a.
í�� ScgUlndo os pr��e1tns da mo

i� dl:rna phannaropea. para a Gi;:!t.

�:�� njfiul�l.;ã{_l (las Cap:wia;s Seve'w.

r:;!� l:r;.H�i:. �ào os stí1S conlpOn�itl(!S
�',:i� d •.:;>II.lo�oS P9r uma das 11ial0f�s.

�:� laonç"s da Allema(lha •. e cnn·

k:.:c :::ultaudô 35 e�tlgenclas da phar-
� :1 Brasileira.
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'" ,�.< ",,:.',,-'Lt:, II ",UU", mero- rrmo. :cQuenl causa uma dor. no
oras conitas, Abelardo vem re-j amor, paga oomi a mesma dor>.

\':j;uçiom:md� os n�eios radíopho- I
Será verdade? t Eu ca, ponho as

mcos (! mmnC2;CS blumenauenses. mínhas duvidas, mas... Talvez
SUâS composícões, bem o'ighaes, seja um «sonho de amor) do
cheías de rithmn r� que sempre Abelardo.'.
f<�LTH de amo!'. estão .deixando
tn1:iiit:.s , '·:'.�ri11Ij1lEl;:i, CO}11 agua na:

boca e «hàtucadas LO coração» ...
Muitas «grbphas: e -. olhem:
lá - muitos marmanjos tam

be:l1: ' Istol:OJ:q;.;_:�, <1B
__Hli.i,si?ilS do I{(PIamsta ramoso" sao nnprc-]

prías para quem sofra dos co

tovelos , ., E como em Blumenau
à «dor de cotovelos" faz concur
rencía ao típho, os sambas do
Abelardo pegam corno epide
mia ...

.Aproxima-se a hora da anca

beber agua... O carnaval est.:i:
:ai" .. Por isso, o homem que

'H:'>,"'BU
o con�l.lr

..

so (!I: anuo pas�.' I'.saco, em Floríanopnris, S� prepa-
ra para a nova rodada. Amanhã,
elle dará o gil.to de carnaval na

,

PRG 4. Aguardemos, portanto,
as «suas» novidades carnavales-']

, cal> . " Ocy as cantará. E, musí- i
�a do Professor, �a boca do Oq', Ie sucesso garanhdo, Para exerrr
plo, ui estão os sambas "Sonho
de Amor" e éNâo, nunca mais .. ,,1

Vejam só qUê final tem este u\.,

Radlcfcnlcas

MANO JANGO, 'I
.�.�..............•...•

UM CAUCE POR DIA

DÁ SAUDE E ALEGRIA

c===.

I
!

!
I
1
!

Funccíouarío Bàncaríó? Offici&l de Phar-
macia? Radio-T'echníco? Costureira ou Mo/lista?
- Estude nas horas' vagas sem sahír de

.

casa: gastando limito pouco. Todas as informações
conrproinísso; serão dadas, nesta. localidade;
snr,

Frederico Rosewann

CARRO ESTAlPtI
Sé�éBEM tuEJf!/Fl
t;:4Pf1IJCtId;f!1/)Q $/o

!f!JZ .x.�I�IBIWAllII
íiJ,",#>/lj{Í!l>.A;;-.#!tfl' <1f"Jff:I,.t:"l!!!'iIttfj.;l1;::)P/IY�� ."«(i;_

�. GAWUNÂ ATLANnC,
ATLANTIC MOTOR Olt f

LUBRIFICAÇÃO TECHNICA

tiTtANTIC. ALÉM OE LHE CUS"
1f�R MENOS, o SEU CARRO
A!N D!l LHE PROPORCIONAR�
MAIOR K\tOMi;TRAGEM.

STA
a bebida gostosa
para o verão V.
adquirir na.

ONFEiTARIA TOENJES

é nutritiva
S. só pode

� �

! cff !
* 4>
.� ..
'1t Tendo deixado a Agenciada Cia. Italo-Brasiieira -t>

: <1: ?f1{llít'O!� rie:'aes, le�o ao eonhecimt::nto da i!1inha ::
': dlstincta freguezía e anllgos, que assnmt a Agencia Ge- :
;J- ral da OiG, {]nião de Sequro» Ma'i'dimo.s e Te1"i'es· .

: ires e de Acidente:, de Trabalho, Continuando a .:
.:; servir 'a- minha distincta clientella no rnesmo escriptório .:
0$ na RWl J5 de Novembro n. 975, - Telephone n. 1257'. ..
� .
� :Bhlm.ellCnl.; W -11 -1940. •
� 141berto Si:ein ...
• •
'# Agente Geral ..

� �
:�++,*�<t.'l>�"'_�H.�"""'$>i>�+�).),v"'.*.++���•• $-+,it-t�+ ..+ ..+)

Exijam o sabão

"Vir em
�

li " : i

I
'"

Hegisti'af.l? i
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