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"eidade de

.

lumenau" ouve em ligeira entrevista
_. a abátizada do Governad r do unicipio
No lusco-fosco de' fim .de 'ano, cinçj) pergunias e ·cinco respostas

a palavra
--

-� Pois bem se é assim, estoU[ sim o trafego, �nter o bom il1� do�� ,s6m piedade, à primeira I
ao par de ter sal.dado t�dos Doutor, permita.'um; maí8

'pronto em atender-os pois minha tercambío comercíal entre a co- gr�nâe chuvarada. 08 seus compromrssos ate o uma pergunta, não queremoi
missão. é atender esse bomre ope- Ionia e a. cidade, em prõl 'da: -:

.
li preciso ter sempre em ultimo centavo em 1942, molesta-lo por mail tempo

rosa povo de minha terra. crescente prosperidade e desen- I mente que só a cidade de poude ainda. passar para o Como se tem condnzídc o

� O que desejam saber'? voívímento recíprocos, Blunienau tem 65 kilometros exercício de 1943 entraute, governo e o povo de Bíume-

Dr. Préfeíto, pode Vsa; Excia', As obras de reconstrucão 'de de l'UM, enquanto no munlcí- com um saldo real disponível nau, em ll1ce do estado da

nos dizer como decorreu o ano pontes, boeíros, canaes, e;tradas pi9 !()do temos 950 kilome- de mais de Cr $ 180.000,60. guerra que o Brasil enf!'ellta?

administrativo de 1942 para os etc., desfruídos pelos cafastrofir; tros:-(le estradas de rodagem I Formid�vei, Dr. • poderá O povo de Blumenau, eon

interesses munícipaes blumenau- cos temporaes do príncipío do. a..Cliidar.
� • '. .'

Vaa, ExCl8. dar-nos em tra- acto doa seus deveres de bra-

enses? ano lindo constituíram um es-'. Nao posso terminar as CUltas. ços gerais, quais as perspee- slltdade, únísones com o seu

+-: '.:-"'" Pois não meus amigos: ' ..
'

.

.

.' ton�idel'ações em. torno desta per Uvas admíuístratívas para o Governo, tem se conduzido

� O ano administrativo de 1942,
forço notavel dígno de ser assi- gtihtà sem falar na grande obra ano de I�}43? - O governo dom brio e patriotismo em

.
nalado.>:

.

_ lde :iane'arriento, feita na cidade estadual dotará Blumenau, todos os SIilUQ ramos de ati-
correu. para os interesses muni- !"J6 per�metl'O urbano a P�e·1 eni1i942 finda. Refiro-rue ao com- neste ano que ia inicia, com V'idal!es Irmanados num 86
éipaes blumenaueüses acima de te!t'llra nao f10UPOU enCOIDlOS

i l:)(�t1}.;a malária, na qual a Prefei- novo; melhoramentos e coas- pensamento e acção:
toda a expectativa. A receita ge.. afim. de, sempre dentro do i t�ra):reve a honra de contribuir, truções ? A VITORIA DO BRASIL.
ral, orçada em .. �

..

� . , possível•.embelezar ,cada vez .'

'a modéstamente. A Gloria As perspectivas administra. Achamos que já havíemos
Cr, $ 1.59ô,675,00 foi ultrapassa- mais a CIdade, contlnuando o 'd" b ta' II be 1 t d ' Uvas para 1!"43 são positiva- cubado multo temso "O nos

da' de Cr, Si 186.256,20, tendo. calçamento a psraIelipipedos .'
e

.' ..•. ,

a ia .�a e con, o o os
te. u

P.
Baeta cí

f

'['.1. t . t'!" j;"V'"

t.
<li.

atingido a soma aprecíavel de. das ruas" centraes (em 1942 s�t.ef' ao. am�go de �lUm€naU" meu u fi SplClOS8S. as a CI- 50 t us re pa neto a es una-

.' .

31
.'

foram
..

,colocados 2,319 m 2); 0; ��nen:c Coron�l O]:i�ao.r:. R?�a tar que o Governo municipal do Prefeito Municipal, Levaa-
Cr. $ 1.782�'9 ,20.

retifICando ruas (no 'que se Nepommeno da Silva, dígníssjmo espera inaugurar o serviço tamo-nos para ir, embors
-:- Ex;celente, Dr.. - e; quais os

,

taca I _ d
'

1 .comandante do nosso 320 B. C., de A.bast€:eimento de Agua tivessemos vontade dà pales-
aconteCImentos maIS notavelS aue (las aea a 80 uçao e uma ve· .'

' '.' ".
b

. - - a i n d fi no primeiro so- trar com tã.o ilustro pessoll
assinalárani. â a'dministração n;u'" há 8Bpiração administrativa q�:. SD�I c ?o:lseguli' n�o. so a

mestre, bem C0111.0 iniciar a mais algumas horas.
nícioal durante o ano que se' blume,nauense: A eliminação Vinda �Ie medlcos especmhsados construção da um digno bos-l Mat, estavamos satisfeitos,
finda? '.

..' da. conhecida curva lVIanteu. d� CapItal da Republica, para cliL! pital de caridgde, alem de já nos era possivel informar

_. Indubitavelniente o acon�
fel na Rua São Paulo); atar� l�irem técnicamente a campaJ-' t1'6S pt'edíos 6scolare� novos ao povo de Blumenau, �lg()

. gando outras e ainda abrin- .\1J}a, bem como obter do povo ern' de alvenarl'", e co"'tl'nuar o que o l'ntera""'''''rá' bastaot"'.
technenío. mais: no.tavel que assi" d ( 1

.

'1
.

f-
. ' .... u """'.....

.

.

O novas ruas por �xemp o gera os melOS l:mncelfOS ne-'
ca.I"amento da ru'" S:;;o Pauto. D·"Jsnedimo.norõ> ..O'r ..d ... oL.....

nalou a administração nmrücipal b' d V'i N )
. .....

d 'i'
Y '" u. 1 '" !i:' � ""6 u '" '<>'u

.

f no an'IO e 1 a 1 ova; m· cessanos para con uZl.;a, e, no'; O GovernA Es*.ado"'l J'6 l'nl'cl� do a go..nt.t·ler:ra Ae sua. g.",o.t..diu'ante o ant) que findo:u, é:' t·.4 t:o: d
".

.

f' d'
v u... U lU'Á •• '" ...

. cen lvanuo 6 0011B ruça.o
.

e ,que·· 01 IgnamentB secundada' ou, á rua 1I-11'oa'" Geraes o a'snção e oom um eo"dJ' <>}
tonstiluido pelas ol:lras de Servi:-:- .

.
.

"1' A
-Clt'" Q • ... ...

..

muros e llaBS�w.s por. parte ·

•.l�I3.,Ef ssociaçao omeecÍal
.. , d.e constluf>ão do magestoso e. aperto de mão. animas praG

Ço. de AbasteciÍllento deAgua da d t pI a do BI Q
...

ddàdej proximas a seiem con;::,
OS propf18. aU(j8; �m. I r '. ���enau, _

ue esta mentOl'Iil, diUcio destinado ao C€Jntlõ I zenteiros com os olhOS fitos
.

duidas. Até 31 de Dezembro um.
a rede de lluminaçao pub!Oa Gr�ada nau esmoreça no' cor�1 de Saudo, e segundo nos com.· no futuro de .B1umenaú. de

.
. . . ,. e a J;'?tl;,Q,;rle esg?tos; reforma- ,r.e��. ,são os llQSSOS mais arden:·{ ,t�, irá lijiciar ainda este ano Santa Catarina, $ 110 nossl!')

ximó' pássado foram àispendidos do O Jilrdl� publ�co etc ..• etc... tes �-?tos.
.

fi' conStrúção'�do novo' e mo. amadO' BrasU.
i. tores...

. .'. ..•. .
110 mesmo Cr, $ 2.885.631,40. A apar da_lnt.eI'mmavel, cons· MUltO: be� J?r. Pre�eito; po- delar Grupo Escolar. Pêdro €)o.••••+•••••••:�••:.-+..++e

•. -. Meus anligos, 6 moment:o ao lado desta obra monumental tanla e tao mgrata con�6rva derA Vsa Exmtl. nos mformar Segundo, á Alame!laRio Bran· F d....

é de ação e não. de, palavras. . urbana, pi'o.curDU o governiJ mu ... das ruas de malDr mOVlmen·. se for�m observados saldos co. Tão notarias empreendi- armacia e plantãO
Muito bemDr. -acontece pórem nicipal dentro de suas possibili.l to que absorvem grandesl nas . �1'\1�rBSag arrecadações mentos creio, não neeessitaG Estará d'El pla;ntão do:minge,fã

que os municipes • que tão acei· dades economico financeiras,con" verbas, sem que aparecam os

,.
mUD1Clpau:J ? rem de mais comental'ios na- Farmacia (GLORIA)

.

{
tadalllente gnvernaes, estão. an" servar, �rinc�palmente, a� estraJ trabalhos, tão al'duos. �$ v�. O f:\]8,:ec�tivo munici�sl tem ra s compreensão do seu �a· Em casos 'de lurgel1ci;a a fal�.
ciosos pOi' uma palavT� sua.

'.

das domtenor, e, garantindo as�zeg e Irequantemente dJstrm- 8. satIsfaçao de ammCltlr que lor e alcance. macia atenderá d qualquer;hora•

. $•••
�
••+_••+,.':t.:+*.�•••��@x. 0.:+:•••••.••••� ,.: '0Xe _•••••+ + Glx@.·•••'+.+••'��-.+iO>.·��.:••0 x0+.: _.:.-.+••·.+-.•••·.·.0.x® �.�••:••.•:+�.+�.�••�•••e

. !oma posse hOJHa nova DIretorIa da Cruz Vormolha1oo necessario
. auxilio. de Guerra o�ç,�:t��!�o!��!�!,P;!�

"lIIL .'. .

.

,

.
.

. .
! uenho1'! eu nunca Illventel ar .. I o teu aUXilIo eu vencer o seO'un� foi orca{!a em Cl'. $ 2.070.500 00.

ro .Tte .. CeI. 'Oscar' Rosa Nepomuceno da Silva eleito I' m:
de guerrear ou sacrifical' nin-l do �igante,.e então o ter�irQ � de' Caçad�r em Cr, . 2 :,;,'

P "d' t'
"

... 'd'
.' I..J '. ."'. O Af R

.

·b· P'
.

"d' '.
gu�m, ou ele .derramar o sangue que o forncndo pelos deuses pa� � 570.000,00; a de U::ussanga e�

resl en e e nOl).fa e.o f. ' 0050 a e resl ente de meu pl'OXll1l0. Vias se apárc'" gãos, pelos bezerros de oum e Cr.;f;i 226.000,00; a de S'. Joaquim

.. .•..
.

,�'..
.

,'parir O bienio 1943 - 1945. .

.'.

.

.., cer ogig:.an�e que t:m: :õeis d�dos pelos idolatras sangu:_,arios da em Cr. :$ 226.000,00; a 'de Port�
'",

.

.... "

.

.

.' .

em cada mao e GUla. lança e to- guerra, descer dos montes para. I União. em Cr. $ 400.000,00; a dI.}

: Córqas solenidades de .esmo, turma saiu, ha pouco, diploma'da, I Da. Sarit'a; Pederneiras; Pres�den. mo um C_Ylindro de tear, ensina· me esmagar, Ó Deus dos exerci- Nova Trento em Cr. $ 92.000,OÍ);
deverá tomai' posse ho1e, ás 20 a de insta;lação. de ótima séde; te, Dr. Afol1S11I Rabe; 10 Vice�Pre� m€ �stuC1as para guerrear; e E€ ios, fornece-me armas que o meu a de Tijuc'as en� Cl', . _ >\ •

hDras� rio Teatro Carl'Üs G{)m��, alem de mulliplos auxilios aos sidente; Dr. Moacyr Azambuia; I dep.o�s ,de abatet' em: defesa dQ arsenal és Tu! $ 198.000,00;
'.

a nova diretoria da Crúz Ver-l' necessitados e estabelecier exem� 20 Viá�PrBsidente, Da. Léa Gros- e�pll'lto, creado, aquelfl; montia1 0••• :«...:....��••+.:"'_.�.:+:·O_..® 0.+_••+.+�+•••:••.:••••••0'

mellla, bem como o Con�elho Di:� phil' serviço de correspondencial senbachér; Secretario Geral, Dt. nl1a d� Ulateria animada,. desceI)
retor que desempenbai"ão seus Pl1tre os paizes litirrantes L' N"··· S·t

..

···t 1 ·D··· da cohn,a o segu,lldo gohas qll� O Of ....,
_ ...'

v

-, _

•

;').' UlS avarro O z; u. . uetora 'em seis o do 'I ,.

ma�datos ate lo ele Ja.nBlro de Justa, pOl.S, a dupla .homena..; I SecretarIa, Srta. Inês Veitra; 10' .' .'
C �a� s. e um pa_�q

194:). gent que hOJe se prestara ao Tte. i TezourBiro. Sr Bruno' ""Hilde-
de altura: e cUJa lança pesa selS� I

T
. .' .

a .• -

C' 1 O'
.

" R
.

N 'd '.1 .'..' .' .�. centos slclos de ferro,' e de"';
ermma· aSSIm su .. geStélO, a . :. . .,�a[ asa epomuceno ai, brand; 2a Tezoureua, Srta. Ma.' '. n' _ ••

""
.

Primeira direto.'riá .. que. narteolU SIlva, maugurando-se Ó retrata I 'a L' B I
. .'

C Ih' D·.
afiar o� meu:,; IguaiS no espmto: I..' ,.'

!
n Ulza a SIm, onse o. 1-. d t t

"

d' n·

os destinos da filantrq'pica ins�' do presidente que ora vê exthl"
,.,

"

_.

. ,_�ra� e quaren a ta::; e �ual'en ..

l.ituiçã.O nos pasEos iniclats de S.l�a guir�sé {). seu mandato e ,elegen�
reto!'. DL Oscar LeIt�.p,Dr. Pau- ta np�tes;para uma luta smgular,

e:dstei1cia em nosso' meio. e; des... do-ó presidente de honra: da Fi.. I 10 Carval�o. S�. Jo�o.. Nobrega, se.rel for!e se m� <leres uma pelt

tarte, passru'á fi f;residenda ao íial Ire Blumenau. ; D,r. �t1t�fllo AvIla. FIlho, Dr. Jo- <lIa e m,ao cer:telra, para que a�

novO presidente eleito;Dr. Afon-' Como colaboradores diretos d� se Rll:relIo. de Carvalho, Gap�t" cair da.tarde eu entregL"e ás aves:

'so Rahe, a Tte. Cel. Osiar Rosa presidente dos IJrimordios da' tãO. Ernalli M(}r-eira Castro� Dr. du ceuÇ e aos animaes' da terra

Nepomuceno da SÜva:
.

. ?l'UZ ,":crn:.elha �1l1 nossa cidade'l Paulo Maycfle,. '(te .. Tim:ó:€� � cabe� <r.u� al!leaço:� teus fi:",

Figura exeinplái' de dinamis;'; e de JustIÇa: resE1j1tar os nomes Braz l\1:ül"elra. Dr. Afonso Balsll1l, I
f, lhos, meus U1l1aOS, E, se com:

;i�;mo e empree'ndimentá,: 'O ilustre de AfÓt;s.o RaDe, O�I:OSO Prefie�� I
Sr_ .\valt�l' Strauss, Sra.,. Dr. Os'" �.+++�._• .-.i>.�.:.H·..++�+·4>.:'

�ilita.r,. na eta,pa.l!ii(hiLdaCr��z to MUDI.Clpa!, D. Santa pedern'Ct.J1
valdo Spmduía, Sr� Capitã'Ü'Eu� '; II ... � - �

Vermelna, so1{te com galhardIa, l'as," LUIZ Navanco Stotz, Bruno rico. Campos, Sra. Celso Libera...., .' O Jl! O e s ;+
venCer a todas as dHlculdades e' Hildebr�nd, alem; dos ahalisados

. t?, Sra. Nestor Heusi, Srta. Lo:.. ;. 1"" O o' r n T n Q.;'
elevar bem a1to o nome da fi· f�cultallvOS de Blumenau

.

que I n Hoess, Sra. Osvaldo Moel�: fl.to ".' Lt Di{Z. lU' .o::J":
liaI.

. . .'.'.'
nao regatearam esforços pai'a o'j !llann, Sra. Maria da Gl'ória Ma.. ... II

..

ft� �_ ,.. �

Inkiatido as ati'liidad,es da més sucesso. da filial. .•
'

. .

\' .

.

. '. : UXo e �1$dn�aO ::
ma, ·en! PO'·l·CO·. t.ompo.. pondl' o'.. E' a :·C'.om'!·nt·e a

.' ·d·· t
. I tos, Sra, AlZira Leal, Sra. Mal'u� ..

.
.

;.,;
-, ,'- " � .,,,,...�" nova' Ire

onai!. G ,- S .' S D
. . + T

. ..

a1ivo presideiite enunierar entrie qu,e tOlnará posse hoje:
. arçao.

. �n\os e ra" �. Aqm-.. raudeScheeffer ;+.
.

d
.." .

. .

P' 1
.

t· d h T
les BalswI. "

. ...,. .•.
os gran es ser,viços preEtados á. reSlC en e' � ama te.' 1 '. .' .' .'

..

. , ..

;)1 Filial; 'os de instituição do curso, CeI. Oscar Rosa Nepom�ceno dei!' .

A' diretoria que.'deixa seu man- :: Rua 4 de FeVereIro !Ir, 9::
de Samaritanas, cuja primeira Silva; Vice-Presidente de Honra, �ato: e a lque

_ �ssume, agOl'a, os :: B L U.m E H A U �
ffii'»���m�Bjffi�xBffi'ffiffia3��EBfBS3EB� . [teS1!neS·. da F�IIal; o� no�s?s.?a· . :" _

.:
..

m CLINICA, lI<1EC IR!" E CIAURGICA I ���;::�;���i�:t:o�o:�; I i..n;=::�::.:'�=::'� i
.... � .. 'DR. RENATO, CAMARA � _ i!iIIR1S

. , ". Docente !ívr� da F�c. Medi'cina do Par�,nâ
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... �'I,:,;nÓENçAS' D� SENHORilS�PARTOS ft VIAS:· URIN4R1AS
..

" '.' , . Ondas curtas .

.'.

.

I·� 5�krI;;�ttoriO; R. !5A"T��;�i;i8êcl:::B��..i· ao m/:.I\�. Rêsidenc> ia ., Rua: Amadsu. � L�z. 22 .7 ?:O�E 1226 &3

; :"/':: ,. >!', #: PABTfft DE 15 PR��NÊ�;{t domxc�llo.,
_ I

·m����S%�mB3&S����:Emma
,." -;>",'.:";-;-." '.

...
Fim de ano, inicio de um

novo.:Que nós trar,ú éste ana dê

surprezas? Nin.guem (). sabe. Nos
sa folha �porém, tem um compro-,
misso para carrr os seus leitores i
é, trazel-os Sempre ao par de tu
do que os possa ínteréssar.

.

Passamos pelo megestoso pre
dío da- Prefeitura MunicipaL o,
sacrosanto pavílhão de nossa,
Pátria hasteado dando' a

.

enten
der ao transeunte, que n'aquela'
casa se ttabalha e se está com: iQ
pensamento voltado para a grau
deza da Patria;:: .

Que surpreza maior pó-der'icit
mos dar aos 110S8<)S leitores se�

não a de entrevistar: o Goven
nadar 'da cidade já; qu� sua pe�
culíar modestía não permite bla-

ar aos quatro ventos o pro�!
tP' trabaHw de sua admiravel

gestão'?
,.

Getulio V�lrgas a.

Presidentegradece ao

franklin Roosevelt
Agradecendo tão expr·essivB; I a:rmadas e ao povo dos EstadoS:

mensagem, o presidente Getulio Unidos, tão admiravelmente te'"

Vargas endereçmi ao presidente. presentados pelos seu. gl'l'\nd,�
Roosevelt o seguinte telegra�. chefe e preEidente, l',enova,ndo e�
ma: ',.,

n1€Sn10. temp·o a segurança da;,
«(Presidente Franklin D. Rcose- nossa colaboração' decidida eJ.1:l\

velt - The :\Vhite House -- Was.. tudo. quanto diga respeito ao prDs

!língton D. C. - Apresento a v. seguimento. do esforço bélico dos.
exa. e ao Congresw dos Estados paises aliados até a vÍ�ória final;
Unidos da America do Norte os que devel'á restabeleo.e;: no mUll"

meus dnceros agradecimentos pc do o respeito pelos princi'pios 'i:l�
la expressiva: mensagem. de Na� Liberdade'e Justiça, e elirrrinal' a;
tal, dirigida em nome da 'sua no� opressão e o terror que Os l'lOSt':O;�
ore nação as forças armadas e inimigos pretenderam erigir em
ao. povo do Brasil.. ! norma da conviv€ncia int�rna-\
Fiz transmitir pelos ri1eios ade� I danaI.. .

.

'.: '. '.
, ;: ; í

quados os VI' tos de felicidado Pessoalmente, desejo a v. exa.�
que apresent0u aos nossos

Ofi"ll
na aurora do Ano Novo, todo d.

dais e soldados e suas familias� mütü; .que m.erece, pela: súa ex-{
e tenho (l honra de 'di�er:ll:e, em tL'ao�dLl1ár:á visão de estadj5t�
nome de todos os braslleuos, qUej e gUla do seu grande pO'\'o. : i
os retribuimos as gloriosas forças,; , (a) Getulio Vargas>:_: ,

'

�

·DR. AFFONSO BALSINI
CUnico Médica de ClI"iia;'iÇ;QS

Doenças dQ Pêle

C@n$iu,dtas:; Rua 4: de Fev3reiro m. 1 T�lt\iione 10139 .

.._> .
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" 'A cutís feminina élrnuíto sen j.
vel ao calor e· por isso convem

que as leioras aprendam apre
S2Ivá-Ia dos inc011v�nient<:;s (:0

ções. Há maltas mulheres que, I
As L�itoras que tecm hábLo .de calor mui.o forte, pois a adstrín

entretanto, nã? consideram o :;'05 aoücar qualquer tipo ele lonÍfO i.:m1e secará ainda nraís a pe;e
.0 realmente limpo sem o empre- no rosto e-um adstrtnzents nara que o sol já ressecou bastante.
(10 de azua e sabão, Nos dias 'de .

"",
r

�alor tal método deve ser evita- fechar os poros, devem rest"inf�ir O que devem razer, todas as

pois de teram limpado o rosto, é

despejar agua fria em uma peque
na vasilha até fi metade e, com

as palmas das mãos abertas, le
"ar com força a agua ao Tosto,

do, principalmente no caso de ps�
ao levantar, e a noite, «e e em segnida secar com uma

le muito delicada, Um tom pro-.
íoalha muito 111a 'ia.

_�''''7='.-'''''',;w:�����'_ O 1 b anteríormento, deve harrno.iizar
cesso pára dar a sensação de ab- ."'. '"..""".,Ú!i!16ll.v.""">-";\;';;:::"","""i?""'�_��lli<ll��',,",,�"'�il��,m�,,�;'ít-;,cr;l'&'f -mnquü age .. tum em consü- - - , , . -

soluta limpeza, consiste em aph-' � G. ""S;� � ��Q A�,,� iue um problema para as cutís a cor da base e aos pós no '0111

..

t I.. t 'í'b'''''''�.�·'M�.:erG{��1;�·Q_e '" � 5\;{��f}&l<!ill1 ;;�;�"" d d
da cutís. Finalmente, para não

car prímerramen e, sonre o IOS O, """""� .. _,." li._" elicadas. O mais acerta' f) é °

1 ll <> Iozo ti
.

'...

1 1 ' dar a aparen-ta de excessívamen-
11m creme (e rmpeza: I e ira- CO�l �]l!'P�'ff'�§ão e E"aírt�dlUz I uso (huno (e uma case protetora

ia com uma toalhinha especial �i>= !iL a ,'-,'v:'' , , "'p.!i. 'l.Jl _,-

! :�'ontIí.l O sol e o vento. Sobre a
te maquíllada, deve evitar a pin-

�� depois passar um algodãD em-

C.A.SA DO, AMlI=q�I�4,rdO �/'A j nase coloque-se o «rouge» que, fura dos olhos, usando S0J112nte

bebido numa loção refrescante, k"'ll ._�-u"" ... � d'\V - I nesse caso, deve ser em pasta. um pouco de vaselina nas pesta-

que torna a pele completamente. Mef(��@ tl1.le �Uíf��tí�@V��$
Em seguida aplique-se um pó de nas para dar-lhes brilho, reser:s--'

Para a limpeza do rosro é aron limpa, tirando os ultimo!'; vesti- l.oa qualidade. O «maquillage» vando para a noite os cosméti;Ç�;�
selhavel o lISO de cremes ou lO-� tio:; de gordura, .

·,i!llW,,;;;."Bí:>ti.m;'.
'.

ajuda enormemente a pro.eger a coso
. ,;

�+••4>��+•• 'II-+•••••"••+�0 �tf,._'�'f-���!;'1>�,.�4$·$.<$>�·.�.++.(!�X e+(f+�"�.<}�'i'�.·<F+�{'<V�-$i.0){0�·1P<)9'H ..�·<lt>.�4J>4l>4++�q')�+®x 0.,*,+��+••"'.�.+,+++••+�+ex 0+i-�"'.+••+•••<t++.+.++.e

���"i'���WR@'�íf<�tEliIa�!1I

Regis,fro Civil
Habilitações para Casamentos
Edital'

.

Edital
Faço saber que pretendem ca- Faço saber que pretendem ca-

sar-se: João Brockweld e Benta
sar se: . [ulio Cypriano e Ema

Nicolau. Ele, naíura! deste Esta- MoreI. Ele. natural deste Estado,
do, nascido aos 21 de Outubro nascido aos 27 de Julho de 19 i 5.
de 1917, operário, solteiro, do' rnarcíneiro, solteiro, .domiciliado
miclliado e residente em Velha, e residente em Rio do Sul, filho

d;ste Distrit�, fil�o legitimo de legitimo de Manoel Cypriano e

���ndro P!dtO BlOckweI� e de de' sua Mulher Margarida Cy
s ...a m�l!ld' Anna Brochwel�. priano, Ela, natural deste Esta
Ela, na'rral qeste:Estado, nasCI- do, i1ascida aoS 12 de Setembro
d.a �l(?S _2 d� .MalO de }��O. do- de H120, domestica, solteira, do
m��hca, soj,elra, domi�ll!ada. e miciliada e residente em Testo
re.1Ide�.ie e� y�lha, des,e Dls·! Salto. deste Distrito, filha legiti
t�l:?'J IlIha I;-glhma. de

. Altn;d_o I ma de Oito Moreli e de sua

N1co.,au e ae sua mulher Llbull mulher Ouilhermin:l MoreI!.
. Man,a do Amaral. Apresentaram' OS' documentas exr-

.

,.;\��esentaram ,
�s documentos Ig:idm: pelo artig� 180" do tpdi�o !

e·1.lgwos peJo aIÍlgo 180 do Go- C:'1 b . 1 2 4. S' �l-I. _4' ,C: 'I '. . 1 <) . 4
,VI so n s, ,e ' I a

ulgO IV. soo 0 li. ,
.... , e t'

,.

t 1
.

•

ISi' 1
'

m t' h" t d guem Iyer conneClmen o ue €ns-
a g-ue • lver con enffi'8ll o e, '1'

€;dstir' algum il1lpedimento legal, �r algum lmpe(t�e�to_.l��a.l, acu- I

acusa O n"I'a os!!' d 'd"<
::;e O para os fInS de clueIto. E, I,'" 1)« üns e 11'€1-0.

EJ para·,constar e chegar este aO. para. c�nstar e chegar este ao co-

. çauhecimento de todos, lavro '0
nheClmento de to�?S, lavro o pre� I

presB.'lte 'para ser.afixádo 110 10- sente para ser atI::�ado no lo�ar!
gar·'do clistume e publicado pe- do custume e pubhcado pela,I'?1".
la. imprel1sa.

'
.

prensa. �

B.!umel1ail� 28 de dezembro �'�l42 Blumenau 28 de dezembro de 1942

.' VitoÍiíno Brag�
.

j. VictorinD Braga _

Ofidal dó Re'glstro Civil" Oficial do Registro Cid!.
.

Enxaqueca� 1

Flatulendas
'"

Palpitações
Dyspepsia

,t,";:· Gazes - Azia
. t�'�-�{�{it, " � -

· Dôres de (cabeça - Peso no estomago c muitas
·

'.
: {.;, ':';.�,:: ".\ outras .ma nifestacôes as '

'.
'.

:p··I�··ID�I�!:S': d,B j�� f�li�lfljl.'d �i.l� .�
·

. .� ��) . J1Jf1"� ;t;�!i<i�� ��, ti' n �� a'i:l!>�\ �'
.: ,_ .� g,,�,,!!'} -', �1...� tt,,;.,'

"

� f..:l!-'o: ';j!!:' �.r:; ,,;:L-J. �u �) ;,.,j! '1

'4 •. -c�tr� :t�:ã.o dl::SCt2.:f\Gb:-€ o -ES=rO!t1AÚC, F_lq!"�DO E �r�TESTU�OS eHrnina::n �
.

• ns C3.hS.":l.BJ_ :sv�l.!�m. ';\p8('oh.Hl!:rriCl�tef" a priG3.o de vc.n':.;�. p;':·'0orc!;.)nar71� dc:::-d.e l.\�'
� ''0 �ti'lneç:tJ, .�m .. e��'t;-..r 'g'c1-a.1 e ":'.:tz�m -G-e�;.l�l)2.rec�;: as e:::nfe.rrI1Jd3.rJez. ,J.t} 1I.!J

:
. �'

. E�TO}��\:GO" FtÍ�A.Dp 6 lNTEST1J";{JS r'

Empresa
(§\ÍH::iedade lU10nillna)

Sorjeio de DebenJures

Garcia

Vh!!tI3 Iewar aI) cmlil.e1:imenio !l!JS srs, DeheThturis�as o re,�uHa.dG do
primeh'o gllr�!llo reaEi2<ifl". senda fiua iiS dsbentures sorteadas e ahaixo

. mam-;i!m,atitiI3. deverão sai>" Giilreseníi'luas em nesse escritórii; de130il. do di�
31 da csrrents. em dii!i�te Pai'a c devido i'fJSí.Hite:

'/, 11, 12. 29. 3q, S1. 6�. 69. 14, S4. 90, 94. Ul1, Hil, 112, lf:.!!. 135;

139•. 167. 20t" 22{!, 2�2, 253. 251!. 255. 270, 282. 285, 289, 290. 328, 33S.

341. 356. �9'� • .lH1B, !t14. �29. li3S. ll50, �51, 4aS. �g5. �98: 510, 514, 522,

528, 534. 5�!}�::s.n, 513. 5ilO, 60�. 616, 621. 653. 675, an. 696. 69S, 701.

713, 720. í25. �gth 732. li'33. '742, na. �99. '193. 817, 823. B33. 855, 678.

894,898. 333. g.3I� 94.3. !lH. 952. 969, 9B�, 993, 939. 1017. 1029. 1032, 1O�6 •

·1062, Hi34. 11181 .. �OS6. 1090. lOSS, llO.!!. 1108, 1119, 1139. 1142. 1148,

1154. U55; H6�. 1194. 1204. 120B, 1209. 1222. u�qa. 1253, 1261, 1264.

12r2. 1275. 1278, 1289, 1293� 1303. uno. 1321, lS�O. 1345, 1351. 1311.

1371, 13�15. 140.1. a.o5, 1415, Hf16, I{!22, lJ!�2. 1M3, 1449, H50, 1461.

14'75, aso. 1431. 1490, 1531, 15[15. 1549. 1550. 155B, 1568, 1511. 1576•

1518. �583, 1608...161)1, !IMO, 16�5. 1669. 1617. 1686. 1690. 1695, ·169�.

l'iDS. nos, H'á�.;tn21 1153. 1767, IU3. lii6. 1181. 1793, 1795. 1797.

Hm9� 1815, 1819� iB24. 1325. 1821; lS3L 1837, 1838, 1840, 1846. 1854.
I-BS3't'1800�-,i�,"'13S'1s 1:8G2. 1921, 1924, '1925. U929, 1935. 1912, 1995.

JÚ'R��;�ütrílsim avi:mmos [!ue (IS juros do ·cr.mPlln N.6 (ii se vencer

em 3t�12-li2} !HHierFlo ser procurados ..o Baneo Industriá e ComÍircio de
Santa Ce��rmil ou no nosso escritório.

Blumanau. 22 de Dezembro de 1942.

E�1PR�SA INDUSTRIAL GARCm

fi

Patrimonial Ltda:' Rua Felipe da Oliveira 21

A mais perfeita. organização de sorteios e colonização

'r. andar - Fone 2-7047

Para evitar' infecçõesf use Gi!lette!

Barbeai�se com navalhas que servem a todo mundo €o uma
imprudência imperdoável, pelo risco de perigosas infecções da
pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também

atingido, para passar depois ao uso de Gillette - o método hi�

giênico por excelênçia para o barbear diário. Com Gillette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe.
rigo de infecções. Não he.site! Adquira ainda hoje o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette 9:::·::;:E!Et:Em:z:rzZ:2'1Z::�mITech e passe a usá-lo com as le- li

gitimas lâminas GilletteAzul, as
únicas rigorosamenteassépticas.

cu'Is dos raios solares,
A mulher elegante, naturalmen

te, não adota um «maquíllage»
exagerado no verão" especial-
mente durante o di"l; porísso, pa- 0;""
Ta a aplicação elo (IU�' indicamos

.'

·1 A!iviada
_

em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita _

Mendato - começa II circular no san"Utl
alíviando 08 acosso" e os ataques da 8smà
ou bronquite. Em panca tempo é possível
dormir bem, respirando Jivre e Fncilmellte.
Manduco alivia-o. mesmo que o mal geja
antigo. porque díssolve e remo..·" o mueus

que onstrúe as Yias respiratorias, minando
a �ua. energia, 8.il'uinandQ sua saúde, fa...

zpudo·o senti r"se prematuramente n,tho.
.Menclqco tem. tido tanto êxito que se ofe,
rece com a garantia de dtlf' ao paciente
�e5piração livre e .facíl rapidamente e com,

pleto áJi\"io do sofrimento da asma em pou.
cos dias, Peça Mendacc), hoje Illesmo. em
qualquer farm:icia, A nossa .gar�nlia é li
;ua maior protef,'ão. .�'.

f
'D.B
e l!Hl ,d;� .R. ft Aca.ba com

Jt'$� .&\� """�V a ..s"'

.... i: '.. l'}
,

e+�••
,

.....+.+.,+++.....+.r
� Mar·�ineiros �
.. ..

� Necessitamos para o:.
: mes de Janáro p. v, B:
:: oficiais de 7haJ'cineiro. :
:: 1 mestre para a nossa:
:. secção de rno.1)cís de d-::
: me. Paga-se bom o'rde- : .

.. d ..
:.! na o. ..
�

'

..

': Fabrica de M.6veis ImblHit:
� :+.
• Rio dO.Sul •.

e @ ).
0·+ ..-e-·+.+++H:.• +:+.....�.0

P�rp!..l�n::t cniC!'"!11Í·'='n'!f:Q t1TIe p6�m
e:� �"-,:ó.. -I a saur:,? � :� ".i-l>1. r':"'�me_

�='!m 'lJUr !:!..rY.>!l s;-r.:,?!-t.=3 t&�5P.- (ra re��

!ri'1:}O. EE:tco:< HH··!-;:;r;. em.h<l,:n p:u'('ça.m

�i'1':! i��'::::l'r ?",'l!l::j;�. f!p'\'e-m f.let ir.:rtadcs
;'",_ .....� :0:1..:, n ('>.);i.iafjn !::'Ii:"� que nã-:l

�e ��,er;r"em d� !!Ifin�j! a a c.(llue:�r

�'r1;.r:' ub(JZ"!."!':�,:r!ile:!t ·'5. rQd� as p.i

fer:efl8.-1:1.' do supure!ho r€�:;irato:;-:'o,
l!!.::3 f:im:r.i�:t g.ripr.:e. hro!l�h:i!'e ou

(f'�:riat1f). p!'"e�i?am dt' um !'€t:n�.d.:o

r::.rido e Pf"!c.�::. O Xf!.1:'!Ipe São .IDà3

é fi �!'.dicHd�-:. ps ...a €:r,.i.q;

cm:':·E:. E' 1'm r�r.:'!.er!i'J

�lJ �?t}-:o: �rrr,�d,'�:ei, ;'\P.ra
:rr<G(.'·',�. ·,:I�lhDfl. �N!?f)::t.0;;!5.

I
!
I
I
r
I

I
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de c- $ 492 487 879;00,

Jno
par 1

Inferior ao Ano passado -- Forte Supressão de Despesas
t.€ orçamento, ° elo exercido de I uma despesa para 194H inferior

'1'
Na

receit.a, apesar dO. declínio e diversas outras, inclusive ren- rio, porque se constitue apenas
'1943 apresenta um aumento de, em Cr, $ 68.584.:123,00, ou seja. do imposto de importação, de da extraordinaria, prevista sem' da prevísâo de rendas nonnats e

despesa de Cr. "s 244.08G.aS5;OO 11,94 ao, total dos créditos orça-j Cr. �,� 1.017.035,00, que era a pre- qualquer excesso de o.Imismo', permanentes e da :fixação diedes�
e

-

uma receita majoreda em Cr. I mentaríos que obtiveram em.1 visão relativ a a 1942, para Cr. mas unicamente a base de esri- pesas relativas a satisfação de

)l\:. 3881917 .000,00. Pode-se afir-11942. -

$ ô58.HO,OO, que é a de 1943, ma.ívas calculadas merlíante alEi-I encargos e ao custeio de servi-
mar que o aumento da despesa I O critério adotado pelo gover- há a salientar a recuperação des- Iise fria e segura dos ta.os, jus- ços também normais e pertenceu
em 1943, sobr21942, é da erderm] no federal na elàboração do or- sa perda, que se espera obter com tíüca a osperauça de que a rieceF[ tes a União Federal, '

4.,86.°,",,\
e

...
o da re�:�U� de S,StV'�.l çamento vindo�ro visou !_>rinci .... o

.r ·.crescil1:elito {!o impo�to de ren- I[ ta geral da União para 1943 ve-l�����y.:;.���O reforço .d�s _d?ra,:;:o�� concern- I paln:e�te co_ncene� aos orguos da �:a previsto para 194.3 em Crr r n�a a �pres�n!ar r�zoavel asc�n� }: Casa Photo A ader]d_as nos IV.[.. inisterios mii�;ates (011.' adrnUll,S:!'fjÇiKJ
tOGOS os �'êcursos r. '.�.' 1..L�O.OOO,oo,. enc.!uanto que a sao, N�o_ fO.l Incluída na receitaI i� i.

� ma :1
siste em promover o ajustamen- I necessanos ao seu perfeito fUJ1J I prev isao para 1942 era de a previsao de recursos prove-, : .

_ ,ij
ta .dos quadros e efe.ivos as ILÍonamen�o. Suprimiram-se as I Cr. $ 686.400,00. O aumento da nientes de obrigações de guerra» t� Ivrachl?aS, fotografias E\
syas proporções de temj.os .de despe��s superfluas, mas foram: 3.1'recallaç&;:)

do imposto Úê

COil-r
e por este motivo nã� s,e inclui; f: e serviços para ama- �1

paz, quer quanto' ao eqmpamel!-l concedidas reCUl'20S para que as SlHl10, GO 1l11pOSlO de selos, tias rarn na despesa os creouos para h dores B

t.o material, quer quanto a .lota� I a.�i\'idade.s administrativas

n. i':O.
fêndas patrimoniais, industrir.ís

I
o flnanciamento das operaçãzs g

G. seHoLZ g
cão de pessoal administrativo. e sofram a menor Interrupção. Pa- militares. F =1
�_o .�recncldmento �e cI.aros elas ra se chegar a ':'S8;, aUs[.Iicí:�so I O orçamento geral da Republi- f; R 15 d li b 'h96 �l�llel! as. I?e8p�s:as cecorrentes da resultado, a Comtssão de Orça- cu, para o exercício de 194;), (oal (: na e llovam ro Ú :l
preparaçao nllllta.

r

par.a a

gu.
ena mente, presirlída pelo clr. Luiz, um «deficit» inferior em 22(�'o 8.0 �: Blumenau �!nao se acham previstas, no or- Simões Lopes manteve, durante de 1942, é 'um orçamento ordiná- h � c:. :

çamento para 1'943. Os Ministé- todo o processo de elaboraçi.\a. I ���.".":!�'�:., .,' ,,�,�

rios e orgi.:os civis apresentam: orçamentária, 0 mais estreit,o;
contacto com as repartIções do

- ......-f!"""-----......-- governo, por intermédio de seus
Av·e;Jida �io Br��- li. I[IIHf1 representantes autoÍ'izados, que, �� Roupas feitas. como de creo.nçcrs de I a 15 anos BLUSAS

, co.' !!G. 2 _le.ntr,e�-;�:.- .! . PHubs e,m perfdta colaboração, d iscu.. -�."""",:�"""""",-=.,,,:,� I � TIPO AviADOR de um ano para dmcr, cinias lluHens e ré-

ef-'3túU8Ch e () \..,,)!.. I

I �lram, em todas as minucias, os hLCATRAO NORUEGA. I � forma�o�e� e faze�nos pl�gse. . .

relO). I tAL CAS -.�, d"" 1 11 ' , - COil'l!ra - ii �1 T

.. adO:; os urhgon BOO fabl'lcados exdUSlvam9nte em
"' : plOglama" � .raoa ]'Ú e o CUSlO »

• \[ T II

ii
obcina pl'opna.

, A tr3!af eom [I
.

dos sen'iços, afim de serem con... E: S. Pf.L...O�O

I i" ATELIi'E:� PAtU..U;VlA

'I � LU���f
'

I' llEGULAl!I'ZA1iI os lJItliStI. i ignados os creditas a sua. {'xe� Prega0 i?$T nBEt��IR�44 ��, Rua IS de Novembro 710 - defronte da Gusa Husadei
,

_e i ! HO$ SEIt TOIlTI1'U.-LOIf.: 'ucão
'

'.
.

r n 1\.1' �a,._!:L'" l.l I �
,

�0 •••••••••••••••••••••�X�;;�•••�•••••••••�.�.M�®••••••���•••:••��.�.���.�.�.�.���

H@$�iitlJ';1II Hli3monila· IrFAsRiê�
Hií;UnOA�'Ii!I SI!>. J2:'l!'dnn 1 I Espech:d.mente mOYG.!is

� \ � de�XD
Ham::mi� Sta. Gat�i.'illi!.C!ima.1 t1afe!tlls C.lJiMl'fi�Hl'S a tidq:l.!iridu3,

fiUI!9np,. am.!ii6,!".,te c[�h;:w e caniar-! "'''l:'",3t<''Í'' j...",�.;i ..... ,*,. fll r•

.

tave!. Cosi.rlha d!éiétâcil. E�fermi'i-I �J�;.';,l.���;:.����.�:!w��. ""'':'.' !.Iha �.�� a d
.

At At·: .

iilinn' G5PecliiUzilfa Cta::.:!!'e· dr.. l�X!l ·ll.�I>.fl &l>"" t,,..S;:U��iGA;"YL: cna��as e ,:" S éhas e v IS I a, eSc ri O.riOS,-

.

� • <' _" "'. .' , �" "<11 !.Yi'Lt'�..", IH l:1'1t'P I': II .'

IH." 2[;�;; teli'ce�ra Cías'%s. 1.��l.lrl)10g�a.; ti ALl:;",!,'d �..ú ...",U1o. n,-

I�HAUIS X: Exames CQE!iPiett!Stl�riPARf:LIL1U}O PAiUH.H.lAHmEIUN- �. co.DaS e cosinhas
. qlliÜqt,&f. técllica :rrWlÉerna: brou-li TERVl1NCÃO DE IU.11 CUmR!jÍA. ii
cGl1raf!?lS. vianigra1iiiJ;, u.tero.·sa�- TraíàWSi.'to ma irm;mtencia nm:; �;�..;.•., r:r�í1l�O SÇirt!'m�nfn am- T�rél, t.:a� a p!:iSS�dQI·r.!l{\pingog,rafias, etc••• etc...

.

éa3CS imHcados. /� 'I.iI i:mUo U §mhU IJ uiJlJ Du ii ü ulilJ ao
FISiOTEHâPÍli.: il1mnlls carbo -II ",. '- ..t « . oll!'" , i�: ..

.

' fHiZGZiíE,�6t!k:a.meníiiS!l�,iaVagei'iS \.i!\'1ie uI) ,jf,lO"iT!l;O ug "si':nua:. . �.� tl"f.f.S� de i\t,fi.o"iiIlO.'í!S· Ro·�snl�rk Lida.SUb-a,qUIDS. .fiüra trafameai.h}
�a ti-

'I
Di"" Cig;��il" A"J'1I!l.@ ii: 'VtJ:.'l U - Ií tu w '%,.. i '" VCj iH! U.

'se edasl!olite
.

ç."., Di!�m, ":Hll::H�. _ R'��.� Dr. Arn.a�,c;u ria. Lu'�. 11)i!e, rnih'lic'í1, :a. Chsfe da :iel'li'içs Cilnil!fi: ' 1 LHu • >v iLI! 6K; .;J! , I!.& - U � Ui .... E...
T

II

. ����:���r;!:f.tl!�-;!is.;.;!lassae�;ns, f{;-I' Df."'.. , AFtU11" Pe�eh"a , (,' : fl.la�'_""""""lJS,i&liii---""""'''''''''-I._.,"..,.,*",�...".I"I ..... "I.......,.;...
MJ::LHORAL E MELHORI'.·EXPEDIMENTE-Ot """'�...._---�""

EiIDosr.oPIAS: cisti1i)c{l�ias, peri
I

de;,OUvei2"'a. '- i\

tonens�oP�i!s. Pleut;scGPías. , LaboratQrií) !!li AnalIses:. urina,
CiRURGIA ESPEt.I1U,lZ,í\IlJl.: cr- i�Z6S. SUfI9'Ull. Va{:b'lils autóirenas.

rur�ia da Tuberculose: JacobaeuB. DiillY11Cmico }lfe{!IlCfl da gra.videz.
TOl.'acoplastias, eic. {§3Jli

doen.
les des-'

FaZ!;lm-SiI:. 9f:1Unes ralI.UiBUêlÜosltil CliWSS são isolados}; ort!l:�n\�ia: i,]0!OS Srg� ClinlCos.

����.
---

��'�=""':'�:':::-'-.=:.:..-:.�:.:� II
6azogênio �gf E T 111" '":1Liceneiado pe�a Comissão NacÍllnal dI) Gazoo�n!1J

Ád��-se sem.!u·s em stÓCH no.
.

!
� (li s fi o dl e Se!!" y i ç o .uF E R T AU IBreitlIopf Irmãos

IBLUM�NAU
í

, 'Deficit"
. Iiío, - Pelo decreio�L;i na.

..

L .' � 120, de 19 de.. ncve;11bro de
.. 1942, o presidente da Republica

aprovou o orçamento geral da
Uriião para o exercicío Iíriancer
ro dê 1943. A despesa está ii .arla
em 5 l'i!iõ'�1;, 210 milhões, .. 1'00
mil e 869 crnzeíros � a receita
estímada em 4 biliões, 7i'7 mi{
Ihões, (l73 mil cruzeiros. Há, i:or-.
tanto, um «deíícít» de previsê o

.de Cr. ;) 492.48T.;87fl,OO que é
�m2nor em Cr. ;� 14-L833.OJ 5,00,
·..JIIif\io que o previsto no orçamento

to de 1942, Comparado com e5"

S3fViços de primeira
ordem'

.

�.',_,

Condições dB VBntla B Pagamentos Pavoravais I
1'rat�.,se �@m @ �gei'&ie:

'

REPRESENTACÓES WILLE
.:.

�'. .'

B l U }\ri E N A. U '

.

��r��;�:::�:;=�:;�':�_;;;;;:=_;:;:;;;;��-''''�fIl�;''''=--::-'H)'''�''''�-=-=-

tr.

!
• ,

continua a.ser

uro .. Sel11 istura

fe do Gov

I
-'..

Tintas e vernizes -. Maferiaes
.

para ,. pinturas em geraJ

LTi���st�
PORTES

.. 4

DR. LICIO
J\l1édico

DOENÇAS NERVOSAS .�. MENTAES
CLlmei\. MJ!DICA:

..

Co�açãof Estdmago e Pulmões
CONSULTAS: 10 as 12

.

- 3 ás 7

t#1 conSUitOrío. e ReSÜI.enCia:
-

Edifid.O.
Go;rcia-Ealas fi e 12

I'"
'Rua 15 de Novembro, 139�_.� ao lado do

Hotel Crtlzeno
� :t

.

wuccwi:s=::i3'i§!Z t
.

k;:aw:.::fi'iki®Id1Wfi:m;;;;oSif4iÉBk.l

o mai$ modemo óe;Ylrat!vo do 5dogue.

t c<:;nsiderado od�, n·;"didne como m��
, dicamento' illrxiiiar n�: trdtê.!mento d�
2iifilis e SUtlS maniFe;;,acõ,,:s tals como do�
n:1l de cabeç:<l, rheU;11,�ti$mar ferid.ss etc. ;

ti..���",'��;�:":"'''6�'�'�1\:�mm�§
A venda. na fa1':',nr-ulcÍa ORION

E' indicarIa nos CMOS de :f:raqumlll,
palidez, magreza e fastio, porqu.e em·.

sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de. EódíO, Lidtina.. G11-
cerofosfatos, pepSina, noz de cola, etc.,
de açê,o pnmtll .. e eücsz nos casos de
fraqueza e neUrantellio,s. Vanadiol ó

"I indicado p'Ü'll homens, mulheres, erhm
ça!-�t sendo Sl�:;. fÔrn.1ula ennhecida· pelos

"

grandes r_r:65Fcos e €stá licenclól.do pEla
w Saltde Pu r'.'lca,

,"';:'-'::

2 .. r .. 41

o Orçamento
43

geral

A V I S o
MiNISTERIO DO TRABALHO, INDUS-

TRIA E COMERCIO

Ilnstituto de Aposentadoria e Pensões
I dos Comerciários
f

J A Agencia Local do Instituto de .L" )Qsentadoria e Pan-
t 8i1es dos Comerciários, situada na rua 15 de Novembro n.

1983, avisl:l aos senhores comerciantes e. demais eeguradOi:
! do Instituto desta praça, que a partir de 2 de Janeiro da
'19B, as contribuições devidas ao r A P C deverão ser r@.,

eoihidas diretamente na séde da AgencÍfl de Blumemm.
Outrossim. comunica que a padir da mencionada da

ta a Agencia manterá o expediente para recebimentos, dia
dam61l1te das 13 ás 16 horas, com excessão das sabadoB.
cujo harario será das 9,30 as 11 horas.

Blumenau, 29 de Dezembro de 1943

Ass. José Soares Lopes
Gerente

'f'\"qv. 4 de Pev. '1 -� Tel. 109$

RfSIDfNC!A
Rua Herm,Hel'ing Soro 63· Tel. 1101

x:;::,;

...., at.iJiM�NAU -

1-
_."....

i '-'=t'Farmacia de [han ãO
Estará de plaBtão domingo, �ã 1

Farmacia (GLORIA) �;
Em: caSOS de urg�oocia 'a far...

macia atenderá a qualqwar J\Q;ra.

iii=;�ESl II ffi iii1i
A:::;IA - MÁ DIGESTÃO·
OISP EPSi A-· U lCEflAS

P�lliis

lIZ'�Ill\�vr��bMiitl\t � �

i

1
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ZASU JllTTS e SLtM SUMM:ERVILl.E nq estupenda COlllfJdia

DE OURO o ln trometído
�."'. . Mas' só uma vez ele foi smcero 9' apQhc6np:do 1

Um 9fuEo de c;rrt�t� fai:no!!�s vivendo. um ar�umento c,o�no' nunca Q Cinem.a apresentou 1

Entradás: Cr $ 2,50 - Balcão Cr $1,50 -
A' N�flr!íE�'itJl�NAS

A lua da mél de �asu e Slim nas catar<=rlas de Niaqal'a foi da �arg:ar !
E mais a: ConJinuqção da Serie:

A 9 e n t e S e v r e , a X-fi
9" ê 10' êpisodio.

,

Entradas: Cr $ 2,00 -. Balcão Cr $1,00

Sub-Comissão .lIe Tabelamento C r o n i ca
do Municipio ,de Blumenau Fazem -a1l08 no ,dia 4. .

to.
,

. .' i ,- .A sra. d. EU,qema iJflgUelIi) - A' srta. 11{.rdilile Veiga.
Li$fa .de Preços tios Geotlros de Primeira'Necess,i- dig1:fl esposa do Sn1' Delfina Mi-

dade aEnlrar em Vigor �m 1.". de Janeiro de 1943. ,quets.
Dia 5

Nascimentos
_ - o Snr; Horacio Cunha, flm-, Deste hoje enetmira-se en� fes-

PRECO eionario da E. F. S.

1
tos o lar do 811:1', Ada[bert Sedla •

� O Sn». Gel. Ma1'Co.'1 Konder, eek e sua esposa â, Yanda Sed-

ASSUOAR.
----- do alto comercio de. ltajah!! lacek, com o nascimento de urna

,.,
- refinado kílo Cr $ 2,20 - O ?Im'. Edmundo da Luz Pin 1,oousl.a menina.
- moido

,. 2,00 0 ....+•••••••••�•••••••0x e••.••••••••••-

•••••.•_
....$

• cristal " 1,80 F E ., T' I: C O ,!.r
Em reunião realizada dia 30. b) .:_ vender ou oferecer á ven- ;.} - mascavo 1 30 - ...

, H, '

.,.

quarta feíra ultima, na Prefeínira da mercadorias tabeladas de ca- ARROZ - agulha " 1,90
Municipat após varies estudos tegoría, infedqr como sendo de:» _ amarelão Blumenau, 3 horas da tarde, um assombro.

preliminares foi eleborado ofí- melhor qualidade;
, ,,2,00 calõr sufocante, entramos para Dia 16 de Janeiro do ano de

dalmente o tabelamento dos pre- c} -- recusar-se, sob qualquer
)

I
- japonsz " 1�80 um: pequeno descanso na ,pepu"tar graça de 1943 haverá Feitiço NO

'çtls'dos géneros de primeira ue- pretexto, a vender 'artigos do seu
FAR NHA DEMANDIOGA" 0,70 Confeitaria Polar. A mesa ao la- palco do Theatro Carlos Gomes

,ucssidade. ) I \ comercio habitual, constantes da FAIUNHA DE TRIGO
., 1,70 do, um grupo de pessoas de am- em Blumenau .

.

'
Esta primeira rabeía de preços

tabela oficial de preços, organí- FEIJAo " 0190 vos os sexos' discutem acalora- O grupo levanta-se para sahír,

elaborada pela coniissão servirá zarla pela Comissão de Tabela.. SAL - grosso ., 080 'j
damente sobre assuntos nunca -' Com. licença, Plles, Pardon,

de bases {lara novas modíflca-
menta ou. pelas su:)�com�s�Õ€s.1 » - moído " L,00 ouv-idos em Blumenau: =r: Ves- Mon-Dieu-

ções.' que serão feitas oportuna- O
. p�bhoo devera auxiliar a » _ refinado

"

tuaríos, cenarios, gambiarras e Esperem um pouco, Iaçanr-me
_

'I
Comissão de Tabelamento a e ,,2,00 p'alce. o Iavor como é o Feltíçó ?

merit,e, sempre que assim for jul- .'

� a ':..',. " n P',.r TOUCINHO
LL _

gado neoessarío para uma melhor f�l:a execuçao dos preços of�� BANHA
,,5 ..50 O repórter atento não poude Que história é essa?

.

defesa dos interesses populares, J. o.als. 'Poda ves que 1� for exr- " 5, GO vencer a sua curiosidade. ache- Não é nada � simplesmente 6 ';
. ry

safvaguardando por outro lado; gído um' preç� supenor ao m�-
MANTEIGA· de la.

" 11,00 ga-se mais ao grupo, intervem, Felríço dia 15 de Janeiro. ,�
o justo e' honesto lucro do co- x!mn estabelecido da tabela oíí- » - de 2a.

l: 7,50 péde um cigarro um fosforo; em Sim.' tel"€1110S Feitiço em Blu- "

lueh::iarite l í i cíal, deverá comunicar o íato BATATA INGLlIlZA 050 seguida é convidado a fazer par- menau.

:.. '.' ,', ' imediatamente. a um dos sesuín- MILHO'
" , te no grupo. Acede com satisfa- Volta o repórter para a reda-

.: :�dos.os esta�ele[imento:atR� tes telefones. 116.3 ou 1099.'" PICADO
" 0,50 ção, pois lindos rostos femíni-: ção. Meu Deus que confusão, dia:

CÇldIstas e retalhlstas deverão ter é.'.............. '

®
)} ,,0,60 nos fazem parte do «bloco), 16 de Janeiro teremos Feitiço em;

en;, lugarbem: visível quadro..
'.

+...... FARINHA DE MILHO ., 0,70 Perguntam-lhe logo a queima Blumenau,

al?ropriado onde serão exibidas ,�,.6.' ca
-

t "1 � VINAGRE @arrafá. 1,0'0 roupa - �O Sr. não é d'.aqui é? Cruz! Credo! Canhoto! Figa;
aopu,blico as tabelas oficiais, sob � PI. ....

. II I a .: ALCOOL 3,00
(3 reporter (phoca) meio atra- para que te quero? ,

pel�a .
de m,u.{ta, de 100 a 1000 : . -

. iii.: QUEJJO . comum l�,'l"lo palhado com tantas gentilezas e •••••*'+·••••@'*.... fF,,·....+••·�
..

.l' S,OO t
- 6"' ..

E
•

� A eaS.i 1I.'I.l,e, l,e.• , t�d.o.s os.; ,LINGUIÇA 5,30
a e?çoes respon�a, - «não meus "ronu::a . SpOr.lVa·

..,. "2, • "amIgos sou de fora,) -

.,
•

:; artlgos do matS BaIXO ';+. SALCHICHA " 5,50 o agradavel grupo se anima Abatido o scratch 10-

:: pl'eÇS as mais ,dto ; OVOS duzia i�OO - Vamos lhe contar, um segredo. Cal por 7 x 2 .-

; tlRAND� S9RTIMEliTtl PARA �,:,..
'

'xAAZERIQTUEEDOCE - naeíonal lata 9,50 O reporter avido de segredos eS41 O m.agno cotejo efectuado on"
'

" �

�
""

.

ki10 5,60 picha os ouvidos - Pois não se- f�:m á. tarde. no campo da Ala- zà
: A L. F A I A TRS; CARNE VERDE _

nhorita sou todo ouvidos e me�a Rio .Branco, entre o homo-

..
.. ,,4,50 t d d·'

- d; '. gel\lO conjunto do Canto do Rio.

! Rua 15. de Novemhro 505:: ») ,
}} 3,40

prome o es e]a a nao lzer na- da c=apitql da Republica 9 o se�

..... ", da a ninguem. I lecionado da Liga Blumenauen-

.. - fone 1107 - ,+ .)) n 3,00 P,ois fiqu!= sabendo que vam:os se _?s pe�po:i:tes. terminou c_?m a

o
_ , . . _ ,0 CARNE DE PORCO 4 40 ter Feitiço em Blumehaú facil VltcrlC1 do quadro fhmunen-

" ..' .

$' <i::.,.,.�;;;-::':;.::=0 PÃO DE r_rRIGO :: 1:80 O reporteI' assustado, benze-te 7eie�r�� :!2.vada confqgem de

H", '. IS'
, . I}) » - um'á 50 grms. 010 3 vezes. Cmz! Credo! Canhoto! Na proxima edição dGtl'emos

"', 0.,,. ,splta anta Cat'a'rlon''a CA»FE' li ',rOI�O
- umca 100 grms. 0:20 Feitiço ... ! !.}. 'd' ínstentivamen �a����n:��hes sobre o referi�

Jll 1) k"l
te segura a lIga :pend.?�ada na lauro MQII.sr X A" .','"

BI
'

�l O 5,50 corrente do reloglO. FeItlço .•• t ' ,�"' ma- ::/·V
umenau ,Bhtmenau. 30 de Dezembro tIe 1942. E já meio emfeitiçado pergun� zonas sera o jogo de ,;' "'\.

--------

1\ COMlSSÃU "

ta: .- mas de que g�ito?.. ama nhã
"

. aparelhado, d�spondo de aparta- DR. AFONSO BABE _ Presidente Sun. - respond:�l v pesE�as a No gramado do Garcia. raolt�

mantos confortaveis e de ótimos quart.os ele TENENTE 'l'HI�fOTEO,SllAZ MOREIRA _ Membro
um so tempo FeItiço e VaI ser :en·se amanhã, uma intere;;san1e

1 ') 3 1 DR. AFONSO BIlITSIIlI'.I',':_ M"'m'"r"
. ��.���::-..' • .;�»�.� pugna.intermu�k:ipql. entre !!s

a., ...a. e a. c aSí:le Ala '. ,. ""

�: :�
aquemdC!s !3quzpes do Lauro Mü1-

ANTONIO CANDIDO FlGUElREDO - Membra : Patrocínio Olivei'i'a : ler de !taJal. e o Amazonas local.

Aparelho de Raios X Diatermia
. BRUNO HILDEBllAND _;_, Membro : : ®+ G,l

Ondas Curtas fi
e �l Casa para Alugar·

� Anita Zimnw1'1nann �J Aluga-se uma casa pa·

Médico . Dirstor: Dr. Arnlsndo Odebrecht t::, :,"1 ra moradia c'om duas sa�i Apresentam-se c3
O p'

".
. Alem dos radios Genel'aI Eletric �ceitam6.s toda �:p �!.'.� las, escritorio, cosinha, ba·,

S .. aClentes .

tem o Direito de Escolher para e qn�dqner oútra marca p:ua COBCel'to í noivos >
seu Tratãmento o Médico de sua Confiançe:, G I

�:! t.::,:�� nheiro e tres quartos. AQ

Interno ou Externo. ARANTtMOS O SERViÇO ti BlumenuJi 1í�; .ianeiro �i g�a encanada. I�forma"

i!&iiJiiliS_1
EWAL.DO li .. MUE.LLER ! ' - -. çoes nesta redaçao.�����........,_��

�:.:.,+:n.... .,•.,••:€.u.nElX0.""..."..'.,.n.c,,,•.,........ <9 l\«a 15 ds NÜV1lmlrm lRUi BLUlElUll �ta G!'l'A��J
"""""""''' "",","A�A_"""

€)

,

,
'

-
� -. - "OOtl..x"Qw��ooffiri5ffixE��

; Exportadora. do· ,Madeiras S. A. 1 _.
.

Tele�. 2� '.. IITAJA�;�OS:1 ;.�l;��.id: 1.,....,

! Stock permanen'íf; d'e: i Pom'a·.d:.·.a ,,·.ODIN" m � i '

;.o;
•. ffi Rua Pedro ferreira 68/72. ·m':,�'

� Madeiras de construção em geral" i m DeSDa�hos para �odos os.portos �
.' ..s.,�' Forro,5, Soalhos, Molduras

..
,. etc. ',:, cura qualquer ferida. � naCionaiS e, extrangelí'OS m

,... ��pregll,d8 em ma15 de 10000 00 m

.): Telefone 1337 �, casos, nUnca falhou. Já curou ,Trapiches e Armazens PropriOs tE
..

� . , .. feridas éU\:1iuDS de tO anos e mais.
. � Agente do navio-motor "'B.randino" m

. �.'. .

B L U M E NAU .. Santa Catarina
.'

. ,: I !m Diréto para o Rio de Janeiro
.. �.

·e��-.:.:.:.�.:....�.�.:..�+:+�+'.+0xG.-�•••.•• :••••:;u���+��+++�.. ��mmm��x6mmffi�33m�m�m '�f

Social

TABELAMENTO
DE PRIMEIRA

. DOS GENEROS
NECESSIDADE

»
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