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Em primeiro lugar. a�I"dem. pcu'que
na deS'ordérrt ncidá se cônstl"'Oi!

,
,

(iff;TU&.IO VARGAS

.,,'l

Ás portas de Catania
,

as forças aliadas
Zurich, 23 (A. N.) - A agen

_.'C:�� 'Olidal alemã DNB .admitiu
"te as tropas do Gal. Montgo
',J'

Quebrada a resistencia do Ei�Q ua Sieilin
Londres, 23 (A. N.) _.A radio «Eixo) deixou de existir. A par

de Argel notída que �odJa a re.ís- te ocidental da ilha encontra-se
tenda organizada por parte do toda em poder dos aliados. ;

Tomada a cidade de Palermo
Q. G. AI. N. da Afrioa, 23 (A; I Palermo foi tomada pelas tro

N.) - De acordo com o que se

I
pas aliadas .ás cinco horas. da

notir.la o.ícíalmente, a cidade de manhã de hoje. " :

Em seguida á rendição de Ena
,

Argel, Z3 (A; N.) - Sabe-se I veriílcouse 58 horas depois da
agora que fi 'queda de' Palermo. rendíção de Ena.

)Iareharn rapidamente as forças norte-americanns
. Ar�e� �? (A. N.) -: Nestesl��:! do para o oeste da ilh� com o li

t:mo::. '-' eras aumentOU de rapi to de defender Messina, prote
uez a marcha das forças america- .

nas na Siri.ta. A impressão é lendo por esta forma as tropas
r.ue os ej?,r:s�,as cstãl1 se reITra)1.lt que se. encontram na Calabria,

'I'ros quartas partes da Sioili« em poder dos aliados Rompida a linha alemã em Orei
tr-, Argel; 23 (L.<\', N.)

- Notlda-se I da Su íia se encontra em podei' S. Paulo, 22 (1\.. N.) - Iníor- ferrovia que por a�i passa se eu-

" ).:te tres 'quartas partes da ilhai dos aliados. "

ma-se Que nestas ultimas 24 110- contra em poder dos russos des
ras os russos conseguiram rom- de\Ulla dc-.tanrla de 24 quílomz-

Intensos combates ao 8111 de Catania per a linha alemã em Orel. A �ros da cidade.
,

Q. G. AI. ela Afrioa, 23 (A'. za íntmíga é das mais obtinadas,
'A es etacular ofensiva do MarechalN.) -.Ipforma-se que ao sul de P 1J

Cataniaos combates prosseguem
.mas as forças calJadenses conti�

Timochesnkocada vez mais intensos. A defe� nuam a avançar c'Üm; segurança.

Captm,'ado eUl Augusta 'um almirante italiano
Argel, (À. N.) --;- Acaba d� 'ser [Siciia o almirante L€o,nardi,

capturada; pelas tropas aliadas na Cmte. da base naval de Augusta.

60 a 10 mil prisioneiros na, SiciHa De Orei ao mar de Azov a ofensiva
LondreS:;5'2'3 (A. ·N.,). �'O ;nl.l� JmiL. Acrescenta�s.e a �sta infor-"

mero de,· sP'-l.idMQS ,.:-€:10 "
.. 'iEi::ro? I mação; que durante o avanço

�idonadús 'na Sicilia est,á au",· wbre PaI'ermo, a 2,6a, divisão ila
Wntando de hora -em tora; Acre- I liuna rendeu��e inconckionalmen {:o as ultimas to:Uas n�cebidas
dita-se que já se 'encontmm em I te. ..

. l

•

roder dos ·aHad-os �ntre' 60 a 70 _
.

i •

0•••••+ ,••+••••••0{ E.Hl Ca:-<tdtcrllil.
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·

I Argel, 22 (A. N.) � Os alr�é!os

rela nossa ln anma en�raram em Cast�ltermi a 30
. q1.H(ometros de Agngurlo. Médico Es-cicdista em Doen"'(tu. de CriançasDr. Afonso BaIsini ... ...- ....

Na-,o e'
.

OC,'U]·Hl.da. n.,a..n.Joca. .
" I

e da Péle
.

só cuiàan:cto da clian- Consultorio. Rua li de Fever�iro nr. ? (ao lado da

ca,. em' si que se pnÚica a PU'eJ i-, Q. c.. AI. na Slcllm, 22 (A. I
• redaçatl da "Cidade) S. Paulo, :!3 (A. N.) -

'Pcí.cll geHio só na capital, o que ore...

.. N )' Ac"b" d· ser "'-tIpa/da pc Puericultura - Reftimes alimenlarespara crianças de peito. - Avita-
...".,·,Hura... �,TOSSOS, cuidados dcn'm .

- _,(L 'e. -e . UL - ..

F"] 1 l'()Jl11'ssa-,') ·est'I,lil"l do GaLM"Q'?',',j·"', rece lima media. d{J '97{) V:eiClllos
'reUlont."'I' ,'a' "'IJ·,"c ..·a ria gravJ'd::>z,

las forças aliadas a cidade de mmoses - Sifilis infantil e do adulto. - Manchas e 81'1uilS em gerih. I
- - • li LO. "',,- U

f 'd'? '- v li - IIIIIl_.. i!1l!IlIi!lll!l_lIIilIIIfIIll!IlIlIl!IIlImGl(\!li!llllIlli!!lilll-a;a� I no ncriodo d;: J o.e hm'iro a 30 pm' nljó'S, ',?rarn c'Onstrlil Os em,

cercanQô, a mulher g'estant'e d'e Ramoca.
.

J
'

. _ . .
. ,S. Paulo ate .aqu�lll data 12.00'Q

1odos ô's;, cuidados que garantam En1 poder do 7. Exercito Com seis anos já é professora. dt' Junhu dest:� allO, fOJam VJS- gazogenios, mil dos qUg-es foram
<'ua sauJ.e e um parto em éon� Ouriosa e interessante es('ola existente mi. Baia toriadü3 5.840 ver..iculos ti gazo- enviados para' Outros Esta{kJst
;lições n�J:mais. Entra-se, aSd';l, cít!r���t:�!'i��O-"-;'O%�: '�"��: S. Paulo, 23 (A. N.)·- Telegra- A professorínha de Ilhéos foi ar- 0 ·.·�·····.· ..····�·•••0 0 "'•••+.<> $0·
w il11podaiite'campo ,da Pue,i- dude de Casteiteltra,no 'oe o seu ma procedente de Salvador in- guida por uma comissão de três Doado á F,AS um avião pelos \gina ..

�ultura pJ:e-nataI, a qual r:ou�� aérodromo.
.

forma que em Ilhéos, na Baia, professoras publicas, tendo r!:'s- sianos do Rio
.

lmportam l� da�se em nOSEHmêl'};
�." existe! uma escala particular, di- pontUdo ás perguntas que lhe

embora �alba-se OlP morr,e uma OC.lll'jn,{I?, Sel'l",(,("l'aco .. 'f'
_

�

"

� .... , .� ." .l.J(·
rigida por uma me1:ina de seis fOfam feitas sobre Geogra m,

mae em carla 14S partos e qU"'1 L I· � ').) fA N) O' d' '. .' '1 A' 1"
, O' d r' • •.•.

- om j e,::; "''" \. .
- ra 10 'anos de nome Almerl1lda. Ledo- Hlstoll:l do Brasl e 'ntme lca.

'f' "/0 'O coenoente d'e mortmata- l A-'tT"l' lo m
. ,.. l' '. . '.

I '1 '

1; ('
..

' �
,."

,

.

'I
Ce � i,=:>'" In r ou qu� os a m� na-se uh as

pnm.eWIS letras.. ce T.nlta�sB de um caso raro

te. pIe-l.dade cIlança:; que nascem 1l10!� dos oculmram Serradelfaco na .1" " '.

d .. 'd' '1 d
t,) ,,; d " 1 •

_ ..
'

.'. 'a ulsClplma e os maIS ng'i as. COSi{ a e. C"'111' o sr Getull'o \Jarga' 'U>la
.<lS._ Se]a €\,j( o a p,arlOs an()r� ::::'10 ia. e�_.••••••.•"'•.•� r..o �++•••++.+.+•••+••••0

v •. .::;, Vl

nm' I t
W 'Q comissão de estudantes -entrega- sado e qUê l"'�soh'l'!ram destinar,

T�'da g-estanta de\'€, antes do
e �++•.•.••_.�+,+.�.++..,.G) Coopere para a Vitoria do Brasil �'á ,fi. s. EXci:tt. a quantia f de para €i (on1pl'<l de um §p:arelhu

�:em�� d�����de;a��z'e�f��a�x� Notaval, emp�e6ndnnen.to adquirindo Bonus de Oúerra! ',;���:!:�:��f��!:::.!�:�-eê�:.:::::�•..........••ehipotese de sLilis maten:a. Dê\'� Aatrans�onTI1:!çáo pOl� que �el11, 0 €1 09+ �._...4.�.·.·••·•·••_+..e Combo�o Alemao atrr�cadopesar-se regularÍn!ente afim de (lassando a rua 4 de F'êv-ereiro, " .I '
... ... .. j, (.1

verificar o .aumento normal e 'Onde se ini(Íaram ,'ás 'Obras de cal
. Esta".slll"ôs p�r.::t. a VitorIa,

J!
' I " U U Zurich, 23 (A. N.) � Noticia Ia,dO' 'da lOEita da N01'u.e� em

lIatural (O seu peso. Precisa \ c- çamento, são de molde a qualifi- ,

,
, procedente de fonte alemã diz "';. O "'d

. '

..,
riHcôr periodicamente a sua pres- (armos a atual administração Concluída ú prim€ira. parte do os lJoderes pubtiros a toman:nl) I BÜen. s r-e ...erl es na"iOS ..a,'I'

, que val'ifJs lHl\ ios gennanicos fn-
.

. .'

sf:'O arterial e fazer exames de municÍlmI,· C01110 'uma das mais Je\antumento estatistl,'CO da pw- iUE'didas necessárias ao ]'ilpi(l(� d
'

Zl·anl,. l,mrtü de um.· eombm-o ",'�t'J�,rum aniíicados Quando a1aca'� • u

llJi!1a
. para. pesquisa de albun;i dinamicas do Vale do Itajai- dução industrial, apressam�se os eii{ oumento da produç�o, proble- dos por unidades blitanicas 'JO. mão.

<:! r
.�,ghcose e exame do seCimdl� As.ú. ,

' servir;os municipais de 'estatísti- ma que só pode ser resolYido.:
00 +.1$ e••,••••.• +_

·

...
10 urinarí'O� uma v.ês 'p.or me::> De ha muito que �ssa 'Obra era ca, sob a orientação técnica dO' com {} conhecimento antecipadü, E t' d bOI"até o 5° mes, de; 15 én 15 reclamada, dado o estado lama� Departamento Estadual (!e Esta- das colheitas.

. X Into O setor de preços a mo I I·
dias até o 7° m'es e semanalll1'en- cento, sujo, onde 'á póeira e ôs tistica e com a colaboração dos Espera-se, assim, que todos' zação economica

.te dai em deante. de.tritos, S3 fundia,m, !ás TIldrg'en" resp'ectl'\''OS p"'efol'tos il1Ulll',ipa's a!juelcs chamados ii l)restareml
Necessita ainda controlar o das calçadas, n03 dias chuvoso;' a coletan;l11 ;;ad�s � inf{)n��ç5�� suu colaboração a esse empl'eel1-'

S. Paulo, 22 (A. N.) - InIOJ'� I nu\l impltrüm,ie :p:o�·'lt>ri.a .

e:>drnJ·
funcionamento l10rmal d'Oey iní-és- apresentando aos forasteiros UlrJ necess'ários para fixar, numerica- climento, o façam de modo eH- mações [H'oced�l1!.es do mo d�-lg���f1do_ o se:Dr tll"

..
p:f'�ÇOS da ll'lQi.f

tiliOS, para que .tê-nha ,-cvacuacCes aspecto deso1ad91', anti-higíeni- incnte, o montante das safras ciente. pois de seus depoimentos zem que o sr: Joan Alberto assl-1 blllzaçao econnffiK:i!,
..

fliaIias. A prisií,-o de ventre 'au- co ' agricolas em' curso: muito, depende o exíto do inqué- o ®••••:+•••• .,. E)e•••.'4It••lI\••;i:•••• ., .
� a íntoxicaoãó. A atitude do digno e op�row Trata-se de uma inv.esticração rilO, IVon Rommel partiu para a ·Greci-a

Dural1tc a g',". :t'a.('.i""(Je.e ·u'.o a"",o'l'.- c'd'l blum au'"
.

d' ":b
0"'-

·

• r.:< F t· S' L
- .)) {A \' '9 moI h p'

, 1'1 '.1
,,"U _� -v '-' I.· eu

, �l1s�"e .as que; de elevado alcance ,praticoj-'pois Q", ,-..:•• � .""-v..- "'.,. . ,..,_ \:J
, 1011 elr<.L tllSSO a ema,.:"::' .' '.011 n!Q. ç. par�di ,ala a u't.ee�l.:i[

(!o com noções recerítes, são o:m- jamais devemos esquecer, poL,; os seus resultados püss'nJí!ita�ãQ' O n,OSSO "placard." .

.

em segu,ida a uma CQ�mf-el1e:Vi
siderados sinais de alarme in- si não rôra, a alta yis&_o e escla� 0+ 0

N,) .� Adianta-",-e nOs drculüs
Que rcve ClI)>>l {) Chanooler Hitrer

dicundo a necessidade de 'uma recida inteligencia do dr. Afon- "O gravató: abriga entre aS::lU- Com ü intuito de melhor oJien- bem informados que o Marechal na ultima' �gundá':'féira. .

consulta medica, as seguintes, w Rabe, continuaria como até as folhas m.osquifos trqnsm{lJ3o- tm antecipadamente aos nossos 0•••••••••••••••••••••00C�H· +••�••••••0
pert11l'b�ções:

'

então, esquecida, abandonada, Ires da malaria.Destrui-los éobri- inumero& leitores, sobré a ma� C) espírito ,patriotico do povo de IIlume-
. """,C'Orfimentos vaginais pürulen- embora sendo como o e, um dos gação de todos os· qUe se preo- teriil contida nas edições,. as

nau.. mais uma vez s. evidenciará na,.V�.'3, uq.:'....U.id.. '.O.s.·
ou ,.o:anguineos; l-lri�

I princ.iPais lougrad.ourospublitoSí I cup6:m
com a, SU(.I .suude e com quartas e liabados de ,Cidade de /I'

SilO de ventre; dor de cabeça;: au� de Blumemm. .. a de seus vizinhos", Blumenâuí instalamos nas ime- aquisição dos Bon&,ls deGuerrs!
mentQ urus'eo de peso; inchaçãea

.

, .. diações da Fannada Catàrinen� EH+:+:••••�+.++••••••••,.0 ca+ � _
+••••0

das mão'i; �(ls\.pés e do rost'o Dr .. Rubens Wallbach se, um grande placard. Como até O rendimento de suas aves, tml ovos e gordura•

.

(aneis jUS!(js, SEt,paios apertados, . .
M E !lI C O

N

. aqui, a afluendaaquele loca, tem depeu<le da alimentação que lhas fôr pf.,nnrcionada.4&lhos empapuç'<l'doS); perturba- ESP8Cl,!ilmta emmolesttas do Coraçatl e vasop. sido enorme, o que nos.anillh'l, e, r-

'''lões da vista; (lorm!3f1cias; Ui ina ELETRO m\1f�fÃ'; '3le�WA�ODY�BNA - o faremos ,- ;melhoral·Q a tme� Prefira, fortanto, f' a r e I i n h o e T r i g u i Ib o
diminuida ou uTinar,<constai1t-e� Doenças di) figado. rins. estomagn. intestinos. .

did

..
�. q�le nos eh.egue .áS mãO

..

�; l.ótimo5 produtos do M O I N. H O J O I N V I-l E
mente;, dpreS',}9Ulbare$ no GON.TS.ULTAS: .10,.as.111f:;d2,.a�il�"'h:l'r:!d·I\.. , B�Bl�.!!..��v•. 687. notlcmnn; telegra-r)1as de .UltlJ.•

t .?;:. l' t.
.

.. ,

t fi '" a. '"' ..... A- v.. "" " h..u.,..Q.,. nIa Hora, etc. ., ,'. ,: : .;" ". cUjas van agens 5>;;,0 U1C llru't!. �v�m�.\'eu te,
, < !!i8Ii8.!lmi!!l.iaiL!!1! S�!ll!!lifí I.. !!lua .I 7. , ,

! AQíql.Ji.1 ,1i�lil.,_ $111 t. ,.. . .

mery romperam as prindpacs li
nhas de defeza do (Eixo» na pla
nícíe de Catada.

0+.++""••"•••.•""••••••e'O ®••••••.•••••••••••••••90

Iniciado o ataque final contra Orei
s. Paulo, 23 (A. N.) - Adían ..

ta-se que as tropas sovieticas
já iniciaram o ataque final COIl�

tra Orei que está sendo sediada l'anl, >ultrapassadas.

Dr. Arminio Tavares
Assistente do Prof. David SanlSo:n

Especialista em doenças dos olhos, ouvid05, nad:t e g,a:rg,!Hlt.a.
Consultorio modernamente instalado em caracter p-el'màI1tlllt.e '

nesta cidade li
Rua 15 de Novembro. 1393 . 'defronte ao Hotel C,rUZéir,pl

OPeIOções nos Hospitaes

de. ,onter a eSI,e:acuJar ofensiva

tiraram estes dísrínios tecnícos
jardins e parques reE'id'�nc'i-:1is ..

que em certas espécies d·e bro-
O arrancamento sístemaüco des-:

meliaceas, dei.omínadas comu-

mente de grav atás, e que acumu

lam agua entre suas folhas, exis
tiam larvas de mosquitos aHnfl;�
lineos, do sub-genero Kerteszia,
que tambem transmili,l111 a ma

laria. Estes estudos, embora po
sídvos, 11tO foram concluilos I"or' que todos auxiliem ífst'il iuta, oot�

circunstancias esp�l íais, dei'2m;Q ruhando os. grav?:t@,S-.; exi$tente�
�erem repetidos oportucamente A exist.ent�s e� S�ll��l�I1i,�lS.� _tet�
em nossa cidade. O Serviço Na-l

rt!l10S, ot.strmuG.Oc OS ,ulloS ÕZl�'
c;ona1 de Malalia, porem, que ha-!os. f •

tem á sua frente neste Estad'O à Kos gravatás nãa- exist,.� �'
i�r:ur,a. (liI;anoica do ,ilustre m�la"'l I;� larvas de _m?stFtitos tllffns;;

r;o[oglsía Dr. ]I,fano Ferrelra. i mn,sores de malEila �las taIfjh'enl
Chefe da 5a. Circunscrição, rr;� I de mosquitos comuns, repr.es'eIF
wlveu il;Unr d'é'sde Ioga a der� tundo a destruíç-ão d�stes peque"
rubada dos gravatiás afilll-d� I r..os e num�wsusjssimos fôms,.

, '.
I

dcomoater lom maiOr SUC;,:SSG esta! uma r.'O:ítV'el obra ,e. $.aneam$ltQ
G.oença que d:õsóla iremendarnel1- i para a J?ossa cjdad",.

.

MA

As

1ft ío-

lnsustentavel a posição dos alemães
em o r.!il I

s. Paulo, 23 .(A� N.) .,...., Tendo sens:k, situadas a noroeste do
basttto germaníco, a situação.
dos:':teut;;s em Orel tornou-se in

suslentaveI.

Novo aspecto da luta contra a malaria
os russos capturado as cidades

chaves de Bolkhov e de M_1et�
Pai iniciado em nossa cidade o

de gravarás
Os alemães esforçam-se para manter
as linhas intermediarias em Bielgorado
s. Paulo, 2:3 (A. N.) - �otíd€lt"' oíensíva de verão. Adianta-se

se que do setor de Bíelgorado os
. que todos os esforços dos ale

alemães foram €spulsos das prl- mães estão sendo no sentido de
meiras posições de defeza que mánter as posições lntarmet. ia
haviam tomado durante a recente rias'.

neíro, \ leram JeVf;ar e pôr em

destaque uma nova modalidade
de luta contra a mataria. Veri-

te o nosso litoral � as cida:d{�g',
mais impDrfantes do t:-e�tro, e do "

norte de Sta. C�tlilriná.

Os estudes realizados entre
nós pelos Snrs. Dr, René Gnj
marães Rachou e Ivan Riccíard,
tecnicos entmologtcos da Secç[o
de Entmo.ogta do Serx iço Na
cional de Malar ia, do E13 de Ja-

Em Blumenas Q5· glavat6.S exis-:
tem em abundancia extraor{:il�a.«,
ria, 11[.0 só nas matas dos arre
cores cnmo também na parta
central, apresentando 8.3 em, qfW,
si todas as arvores msíores dos

tas bromelíaceas repr.�Eentâ. uUlji:
obra de vulto e d.é grande, lute'"
resse para a LoJ.eth 'i�da(;a, ... téqt1o'
sido este S!U\ iço lnic4ad-d' ê,onf
energia petu Pusto d� Mtillil"t11
loc.al. Entretanto., é ire nífsfer!

S. Paulo, 22 (A'. N,)..--< O: Bo
letim rmso. de hoje 'c:iz o seguin
te: ;,Os exercitas alemães na iRus
sia não estr:o mais em; condções

d!(!l Marechal Timochem:clJ na c:i-'

russa·

estendeu-se desde

ao Mar 'AzO\', formando mm\'

fr-ente de qR:l�i mil quilometras,
visando impec il� que (,) esta{j Q,
maior rtlemãi) emie r'efor<;os pa�
ra romper o. cerco de Orei.

S. Paulo, 22 '(A. N.) :_ Segun-

das frentes de bataUia a 'Ofensiva

DR. AFFONSO BALSINI
o® @® ,••••••••••••••

Construidos em seis meses '12.000
gazogenios en1 5 .. PaulQ

Rio. 2;j (A. N.) - l\.a prm.i
ma segunda ieira, durante [) c;bs
pacho do. Ministro da EducaçE.u

,recada!j:o das im-POl'tandlS (juS'
�bacharel<1l1d.os d� 11l1ruer<Js� gi�
nasios des-lif'..ados -para as frfitas
de formatura .no fim dD ai1'.() p,a8�

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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""",'7ru�!u�p:é!dO", co' Sweepsta,ke da Vitória
Habilitações parà'Casamentos ... �·\tat.�E!;I::t�;�lad:s!m��� O Maior Concurso do Rádio Brasileiro

.. E d i t ii.l, :.;� g��; l:gJ���a �U���.E�s�b�lli. ����ar�s s�lt�i'o�b;l�m�ilia1J��� ,::Um Premio Unico de 10.000 Cruzeit·os, para quem acertar o
. �

. Faço 'saber que pe,ra.ntce. O �r.: Noerenberg. e residente nésta_cidade, !ilho '. M'ês e o
!
triO do fim das Hostilidadesbfiéial do iR;egistro Civil do 1<1. Apresentaram os documentos exi- legitimo de Estevão joaquimda '. . A.u.., _ II 'O. d J

. TODAC':
1 Distrito do Mmcicipiri e Gomar:' gídos pelo artigo 180 do Codlgo Silva e de sua. mulher Flarínda

.: Sintonizem seus aparelhos para. a Radie NaCIOni!hl do J:>.l? .8 anen-o, �' <-

{la de Br:USCU1\3, b�pi.J�tE_lm�se pa- Civil sob n, j 2. '3> e 4. Si al� da Silva. Ela, natural deste

ES-1·
AS SEGUNDAS-FEIHAS às 19,10 horas em ponto e ouçam o ramoso Programa dos

Ta casar;�A:F'Í<'dN:Sô B.AL$INI.e guem tiver conhecimento de exls- f�do,.nascida 8<?S 26 de. sele.m· "T.rigêmeos Vocalistas", afim a� se habilitarem ao Prêmio único de 10.000

Ol'liz.eiros.,LAURA .MALUCHE:.:O primeiro' tír algum impedimento legal, aeu- d� ��14, domt�hca, solteira, ?o- '0 MAIOr pf:lEl\,rIO Arpi' HOJE DI8TRIBUIDO PELO R.A.DIO NO BRASIl;..

cem '30 anô:i(de' idiid-�, brasfleí- se o para os fins 'de-'direito. 'E. mlcilíada e residente nesta olda- .' .
L I..lU . _ j�

.

�
.

.' �+++.@re, solteiro, lI1édiOO,: doniícllia- para constar e chegar este ao co- de, filha de Ma'rganda da Silva
.

�+.+.+++"+•••••"••"•••0 0$ +••++ + +0 0®+!+++".+ • -Q>

.

. '

'ds e resrd(ente em Blumenau, fi- nheeímento de. todos, lavro o pre- �I?r.esentaram .05 documenlos L E I A
. A n r ii d e c 'I m e 11 t o111'O.>leginJiIi1:· de' Conrado Bahi, sente. para ser' afixado no Jogar exízídos pelo artíco 180 do Lo-

'1 d
'1

I IT M
",.

d' V �
. deci Dui. "' .. 'd.e "Fir'idaDe.g.·au, domíciltà- do ·c·O·stUID'.'" epublícadcpela ím- dl'oo'" OI'VI'! sob "n� 1 2 e 4

U

n ala mi nmmplO o a- Desejo expressar de publico o meu agra ecirnento ao r.
",. ,.. '" "'" ,. '., ."

.. .

. AR"'INIO TI\.V i\R""S t - ""1 minha mulher - com l!mados .e residientes em Blumenau é prensa. f � ',\� Si alzuem tiver conhecimento de '.' lB do Rio Ital'aí-Âaú" VI ." .

c. por e, cura o
_ < . "d'a se.!!luiÕa tom 21 anos de Idade; Blurnenaut, 21 de [ulho de 19'4�' ··'t·o. J ím díme ito I 1

. 1.
u ; única receita é de notar de uma afecção cromea. I1?S OUVI os que

�
... -

.... - � ex}:; li a gum 1 pe 1 1 ega , .

li h" doi
.

b d de outros especialistasbrasileira, solteira, domestica, dó-- Victoríne Braga acuse-o para fins de direito. E, Nas Livrarias vrn ra

D
a OISt ano"St zom a�I�auentemente a caoacid:;de profis-nticililuia e residente em Brus- Oficial do Registro Civil.

.

para constar e chegar este ao 0'•••++••••••••••• .,......0. em<:"s ra E:,.e. caso, ,,_ .' .

qúe,' f.il.ha .legIríma ••·de···Antonio *** I' t d .� dI' n síonal do Ilustre clIt1ICO.
• .con iecnnen o

'.

e .of'oSct' a\ro) o PKocunA-S� Ao Dr. Arminio. aS provas inequívocas da minha gratidão.Ma�uche e de Carolina Maluche, E d.·' I t ..... I presente para ser a rxa o no u K.l1J
.n C P PIRES

.
.

I....·
.

.,
-

Para comprar um
. xcv: [O AC<,JA iO • .domidJi}1dos e residentes gar de costume e publicado pela plano em . -

Gaspar, 20.1 1943.Brusque.
.'

faço saber que pretendem ca- imprensa. bom estado.
Apresentaram os documentos sar-se: Herrtaní Natalino Porto Blumenau, 15 de julho de 1943. Oferta com marca e pr.r;ço á

.... r _" ....."""''' 10, .....-

'exigidos pelo .artigo 180 do COi- e Edith WiIle. Ele natural deste Victorino Braga Ervin Procnnow.
digo CiVIl, �ob ino 1. 2' e .4:. 'Si Estado, nascido aos 25 de de' Oficial do Registro Civil. Trombudo CentralaIgliem tiver conhecimento'. d'e zêmbro de 1914, funcionario

e••••••••••
-

+0'existir algum impedime.n�lo I:!"!f.al, publico, solteiro, domiciliado é'0•••••++++...... .,.••••••e .....

acuse o para os fins de dir�·ito. residente l1ésta cidade. filho le-
.

COMPRA-S"E ,i.: Cr$ t.500,06E· . v".a.r' "c.,nns.·�r e chegar ",'O,;r.- gitimo de JU\7enal Fernando .

• ... v L<l u '-'v

1:1' d II F I' 'd '."Vende-se uma Mo!ocycletanheomento de todos, lavro o pre-
arfo e e sua mn ler e lei a-' Uma bicicleta para criança

s�ate para ser afixado no Jog-<h
de ferreira Porto. Ela naturar de 7 a 8 anos. que esteja em \Vánderer, (Motor Sachs) 2 1/4 RUA BAHU\. 64 CHoUPi:1'\Fil. S�Cii) _ TEl.EFONE, 1376

d.'€) costu·m'e ;;. '.P.l1bli··c·"'d·. 'O pa1a' l'm,- deste Estado, nascida .aos 2 de perfeito estado. fi.'� P. em perfeito estado de • °t I
'"

�

... "l .

d 1925 d t' I Of J JU_Ate.ml1dezua .q"""'LtmE]iaiquC........"."fh.O_::.,_,_�.=O... d_'.,iL=-a.=.",.=e,·.. a�a..•n=._ox_e."".prensa. .'
.' .

março e ,'i)meq lea, 50�· ertas para este ornai para conservação. Tratar 4iom Adayr
. Blumena'll, 20 de j'lliho 'de H)43. teira, domiciliada e residente Helio..

Silva em Indaial..

.,'
.

,'. V.ictori.tio'··Braga·
nésta cidade, .

filha legitima âe@••
·

•••••
·

••••••
·

•••
·

•••••

0\!ISAoUo WiIle e de sua mulher p' reco"Is'a''-se �'''••+:++•••+••••:..H;+·''·'''�I'' 1° 1; noAnra Prlhlf'�� �
.

Oficial do :Registro Civil. Wanda Wille . i\tiX H 1!d lU 'ti . ",>Uh Cá .

.

•

.

.•

E... d·\4c1-*.'.: A.• "1'
q Apresentaram;'o� documento:s en- Marcineiws. Serventes e Moças �fl.i,.ira fn�ahrn 9 D' ad ...J!I. lU P.idos pelo artigo 180 'do (Cod�mo· . par� pintura.

_
ÜiUi\UÜ UUUü ij 1 � IVi anuo

f,aço' s'abel' que perant'e,o sr. Civil sob nrs.1, 2, 3, e 4.,fabnca d� Bn�qued?os E. NEifr
São convid8.dü� os srs. acíoni6tB� a virem r('e�ber o

Oficial do, R,egistro Civil do 10 Si alguem tiver conhecimento de Rua Sao paul.o �. 286 f.
SJrviços de primeira dividendo relativo ao l' Semestre de 1943, que. sera pP,go

Distrito de C�nolnhas;. habÚk existir. algum impedimento legal, ..... It�upava Sec� ." ordem no escritorio desta Sociedade, á rua 15 de Novembro N' 714,
tam�s� para ·casar, BENJAMIN acuse o para os fins ele direito. 0···+.·+·· ...••••...··�·.*.e

do dia 21 do corrente em diante, a razão de Cr$ 30,00 por
GALLOTTI JfEHRlG e ROSA E. para constar e chegar este ao Avenida Hio Bnul'- ação,ABR�4.0 SEL�m, ele, brasilejro, conheciment'O de todos, lavro ()'

.

Á�1��oS -=

00, no. 2 (entre 1:(1- Blumenau. 20 de Julho de 1943
solteiro, funcionado publloo fe- oresente Pflra ser afixado no lo-

TOMli.t4 I. eckbusch e o Cor� Soe. Com. UvoDius Uda.•
deiah nascid,p ;ein Santo Amaro, gar do costtlll1e e publicado pe-

Vi r.
.

fi !'eio). Correspondentes.
deste Estado, n'O dia {) de marco

la irn!prensa� .
. . ��!..�!!.é.. If!ix A tl'Btür com

I ,H:.�::;.;�;-n
..

�:���;;::���:-�-:��:n
�

::..�de 1917, t,esldente e domkiaui- Blumenau, 20 de julho de 1943
. �1.n. • A. Lub@w ,� 111""'2 'iiWI 11_ III 'Wl' Y' � III IJ � � '41� !iH )â6;eru)3Iu�enàu, filho' IegHmo Victorino Braga Gr.ftde 'Tónko 1

'.

.

"

de José Cris.ostomo Kehríg. e de Oficial do Registro Civil. .

. ,0 ++ .t Ho e l; TRABALHOS U\ GRANITO", MARMORE E TERRAZZO - ARTE (:.' '. ***. . . _. '. , ..

t
_ . _ : l\WNUMENTAL PARA CEj�ITERIO E QUALQUER \ESllá"h'ia,lher Olind:ina Gallotti K,eh €I 0 G@

'.•...••� •.+ >t•••.•+••+.� (.",: ARTIGO DO RAMO. .�•••.):rig; elà; biasileira; sol"'ira. ,do: IE d:'i t a I � I.
.

='��! 2';"'::''::",Caa:°itJ� s:��o M:�eiued��teS::;::sca� ! V E N §D A S i .�����������1�1!
resiq,e'nte te domiciliadá em Câ� Sofia Shork. EJe natural deste .. Estação Agro�Pechá-ria "Rio Morto", In- ..

Coletoria Estadu.� ! d� DI'n'Oinhas; "filha: leo'itima: de Emi;.. Es+.ado, "'asel'do a'O's· 22 de j·UM. : ! Jl f.u.d � u iUUenaU'. 54 ..
".. <laia! tem ú venda. 'frango� e frangas da raça .....BailO Abrão Seleme e 'clJe sua Intt- lho de 1920, mecanico, s(IIteiro .. ..

E D I T A Llher Catadna Elias. domiciliado. e residenle nesta'+' Rhode Island, Márrecas de Pekim, fêmeas :
Api'esentaram os documentos cidade, filho legitimo de Oraci-:: puras e selecionadas, ao preço de Cr$ 25,00, por : Imposto de Tabacos e (iel'ÍyadOR e behid:ts

exigi�os pelo artigo 180 do Co- ano Bernardino dos Santos e: unidade. Ovos para incllhaç.ão das raças citadas : akoollc1:ls
digo Civil, sob nO 1. 2 e (.' tsi de sua mulher Maria d'Os Santos... ao preço de; 15 ÓVI)S por Cr$ 12,00 e c1uziapor: De ordem do Sr. Coletor Estadual, iaço publi(�o paraalgu.ein' tiver oonherim;ento

.

de Ela, natural deste Estado, nasci"" 01'$10,007' embalagem e fréte por conta do com- .. conhecimento dos interessados que durante (; correnteexistir ,a1gum'impe::Hmento .l'egal, da aos. 20 de �aió de. ��25, i prado!'. Compras pocletão ser feitas na, Estaeão :- !Ues �roce;d��se nes.ta. Coletoria �8tadual .8 cobran�ça dr)
aCUse o para .os fms de dIreito. domestIca, solteIra, domIcilIada •• T" . f" Bl .:

'1' .,. . 1>1'
' : ImpOSto aCUDa mencIOnado, relatIvo ao 2. semeSlre doE, p�ra constar � chegar dO co� e r��idei1te nésta .cidade, Wha! � ou na lpogla la umena"ten::;e, em J ümenau,

€) COfrente ano.. .
;- _,','nheqp.�en.to de toc::}S, lavro o pre-Ilegttlma de fran�,sco Schork e! €1 + +, +00 0 G I Os contrlbmutes que D<W &uhsf1ze:�m 0, pagHillento

se.nte para ser a:l:lxado '.'no logar de. su.a mulher Fnda Sch.9rk. _� ",
..

t.

.

"""".
.

I
de suas quotas no correute m,p�, pode.ao IHze.lo DO lhes

do costume e publicado pela im- Aprese.ntaram os d'Ocumelltos exI- .

de Agosto com fi multa de 200;0,prensl1:·.
.

... ojdos p�lo artw I80'do , Codfgp R t t E t d d S P I Findo esse prazo será iniciada!! cobrança �xecutiva.
Blunrenau, 15 de julh(1de H143. Civil, sob n.l, 2,,3 e 4. Si alguem apresou' an apara o S·8 o

..

B . au o Coletoria Estadual de Blumemm, em 1 de Julho de
. '.'

.

. ". Victorino Braga tiver conhecimento de existir al- 1943.
OfiFi�1 do R1:ghtro Civil. guru impedimento legal, aquse -o O EscriVão: SILVIO CHAVES CABRAL

li3!, �L·· '***. para os fins' de. direito. 'Ei, para Firma Comercial Brasileira, d.e S. Paul,), traba-
. .

E d"
..

h h
. Ihando em !"epresentações e cont� propria, bem reJa- ®

·

• ++ 9•••0 ()e••+••+��••+�++.�.·..·+••0.

. .

'.

'

.. i t a I
. constar e c egar ao c{)n eCill1ell-

clonada DO comerúio' 8 na industria df'ste Estado. de, 0 .��

.

b'
' to de todos, lavro ° 'pres€nt-e pa," seJ·a't.r -"f· 1'e1aço-es ·c·...m··fab"l· can�.tes d{3 produtos qui- .. G

" T' 1..1 J'

I •
>

FaçO; sa er.·.que 'pretendem ca- ra ser afixado no logar 'do cos-
u - !

.

v <

• OmBreIO flfAlllno nuUorrla �s!lr�s�: iOuilherme Loppnow
.

e tume e publicado pela imprensa. micos, 01e08 e 'Outros, de consumo nas iiH:lH!?tri�r; em :: u U •.1 *" i) {J
.

:<vera Jensênd:fe, natural deste Bhimenau, 17 de iulho. de. 1943, geral, para r"presenta·los neste Estado, a comissão ...
'P"'�R-�""- 'p '. �Estado; 'nàsCi{jo,aÓs 11 de abril Victorino B;aga .

ou conta propria.. t,·· ! '\VIIJI.JY .J.t�,-'li;,,:l:lJ.L'; - .l:'l1gr'llllcu'o ::��mlf;f:doC�":��:eti!'"..:!$��! Olicial do Reg"tro CMl.'
'

Escrever, !o,necendo. os deldhes "oces••do,. para: RUA DO CARMO. 5 - 4'. AND4R -- SALA 10 :n0'YJndaial, filho leg.itimo de Ed
': �*,,, *1 a. I JOAQUIM KROHN &CIA, • C. Postai,4244 • S. PAULO. : R I O DE J A N B I R O

�Oudi,ter.mB Loppnow e de sua ::.�mulher Frida Loppnow. Ela, ' Faço saber que pretendem ca- 0�U"'•••:+.'H�++_.�""......_.....eoe�H••+••"'.+++."'••"++.'"0''' Maquinas .Eletricas _ Materiai Elelrico em Geral _ :.natural'. deste Estado,· nasddá sar-se: Alwin Reiter e Angela 0' e :: !laos 12de dezembro de 1922 Hos'tert. Ele natural deste Esta· � ::: Bombas rotativas e céntrifugas, conjugadas a motor :;domisti�a/" sol1eu1'l; domiciliàd� do, riasddo aos 14 de maio de ...; P r' '0'
..

"... ·u r a .. s· e' ;. ..
monofasico ou trifasico _ Papel vegetal. +.e residente tio logar I!oupava '1919, lavràdor, solteiro, domici- ;...., :: @ ®CelJt.ral, deste Distrito. filha liado e; residente no lagar Ri- ;i .. 0'" +000 +++ +.+®�glhtl1� de. Nicolaus Jensen e beirão ·.Branc'O: deste Distrito, :: Um auxiliar para loja do t'H7,0ndas e ar- : ;_

..... '. ..

w ·bWLJXWI�mruaM�
·

""'_11"'
e sua lJIlJ1her Bena Jensen. filho \egítimo de Matias Jacobus -ti marinhos, com varejo e ataCOilctu. Pede-se apre-

.'1
A,presentaram as dOL'1lmentos exi· Reiter ''e, de sua mulher Catarina ! t

. : A V I�.'" §Cid I

I
..... sentar-se somen €i .quem possua ('om petsnclPug. ,?S pE)1{) artigo 180 ?O Codigo Reit�r. Ela, natural deste E?tado :: ::Cl'v:Il E'Gb 11.1,9._,,3.0.4 Slalrru"mfl' naSCIda aos 23 set?mbro de 1922�' neFJs.e l'amo, bem como diversos ,,,,.U(.);'! de pI·.atica. -...:

I
. . .... .li ••

.....
,., '- -

- '" l � ..,. Alem dos l'ndíos (,':'en��rnl i;')]�,h'lC <Jê('!huuos ."n ..Ve.f.': c�h�ento de existir :al- dO�lestiC:l, süIlelra, doll,iciliada e i : Paga.:se bom ordeuado e húa o-ratificacã6anu-: e 'lllalflIH'.r 4)ntr#! marca ,tara c:onc��!.to,�J:ll1pedun�ntoJegal, �acuse�ol reslden,te
no logar Pas'so Man'l '00: �. _. ..

� ']') p ..,.." .:: I<para:tm� de dtr�o .. E, pan:r dOll'S- SO, deste Distrito, filha de Berta; aI. � InJolmaçoes na rua 1" "'1,: -'!o:vembro, lo2b.
.! GARANTIMOS O SERViÇO�are �b�r este:a?fCIOnh�címt:nt�· Hos(e(t,

.'.

, ! ! '.. 01
. de �14{�, lavro o presen,te pará) Apresentar,a1l1 o,s uQcumentos �XI-

e
'.' .. ... ., .'. _" .' ..! EWALDO H. �-rlUE.LLER.

set:aJij:add no Iogar de.çosJ� gidcs pelO artig:o H�O.\do Coç1igo. @�<$".é- •."+.i(H+++·_·.".+S() G)."�.H<&·"·+·+" •••••+.+®l
Rua 15 de Novamb1'il, 13D7 BLUfdENAIT _'. �ta. GATARHUt)'U,bli9��.(),>pelaJmprensa; i "

'I Civil, soh n. 1, :!; 3 e4. Si�lguenll ,.';;;��"iC
.

Te li C,,)n .... 1.2&..'9Blu��.r:r�p� 2.1 dé ju!h6 de 1'943. ver co,!i:theCÍmentQ. de existir. aI, reI" '..l f' .

d �.
_ f' ôres no estomago'(,·'I'

'___

, 1", _

.' 2';/<;��W��crBrag�, 'j guru: impedlmento. l�gat ru:use-u :0 !Cas uO 19a o_� blJis
�_im. ._iiõ;_�_;s..."ii� .....;n...iiCiiii,tSi",ri._fiiõ.IiI.__i&...�=�_1Ofi�}::p.�'�?tto:Clvtl:"1 ..

' .... .para fins de direito; 'E,warai oonsM
.

• ."">lt} .' '1;; '-- r
.. " .... ".

*".;,a;.,... t h t""h' t· TonteIras: .. :. 'I;:":�'..
. :�. >;' . :'I':'�,:' ;'. .. ar e Ceg;ar.es .e a'O oon eClmen o ... ., f

E :\t'i\i,� lf·f,a· I de to�o's, làvro o pre�etite n1ar,i1
. Máo :�ah [O! ",

.

Faço sabér.": '\;' ' -:'
.

Sel':aflxado no lugar de costum�,e lndigesrô{'s J
�

. C '
:G1l;e :J{pilte,nqeru: ca: publicadQ pela: lnlprensa.

. !
•

sQr se. �r, .... see .001; Blumenau 15 de' 'ult-" de 1943 Pesadelos 0i��...�.;,lhermina.N'Jer� .

... ';Ele "fi"
'

..

'

•....• ti.... ..
••.. '''''''�.

turaI desteL:stado;. ... ti'aosl'" ..

' Vlto�no Braga:
I '.. Língua suja �"1;�,.

2« de fe'lerdro de 199$;;>técefãci ê
Offc�ldo Reg1lstIlO Civil

.

.

..

�, "', .; .x:�:�.
s.iro,· dOi;li,�!;H4do e:r��;Jdentê @"":+7f.�"":+-:�"'''.!iJ.'tlti...�+...S Dôres·. de éab,eça ......... Peso no estomago e. muitas

�si�1�;"ffih� jJj�'��1i;�lj���t��l�;t·, Ca�inbão' ,Chevfo1et Jp"":E,�f{�j1";I??'> outdras �aAnifbestiaçõe:;s "lP'

.. fo Sassê e c>,:. sua .mulher E·ínF' .... I 'U" !J .��.. fi····'� t]U fi lí'�l �� I.lia.. ·$lii,ss�.'· El:iif natural dêsté;.· ·'.Vende.;.se I fL� > Ui)
� �l'�'" "".•. ;.jll �il.�,.jI"�. ,�&..�"'.'li.>.·..• ��,ii\._��.B. ·1iR

..

'

'}::s.tàd.'o.•. :.rias,eUa. ' aos l'
. de S�::· .:.:Gom.·.·.·•.·.•.i ..·pO.Uc.o it. :'0, equipado . .. .' .' �

'.' �
<!o<m :ilc-cão dl'·t:-ÇHl.r-(.;bl·\� _0 C.�Tl)!d ...�GOj 1.( 1(:'....."'1)0 E. L'; ll.'_...._� LlJ ... U.� �n.n!t�dti., ��!���F,�()�ic�R�ek.�o������teS��· ���%J.��a.�o���a \�!f�J�:; :s���,':�.;.. "��;�I��i;���;:';:;;��:�I:]i�1iE��:·����;i:��i���::�F"��;���:'í�'�d(��":�� dlogàr<':YiautYb'í!· deste Distrito, Ortigatij (C'UtiHbí1l10S),

..
.

.. < :. .. ... '
.' .J•.....

�
..,..

VVilhelmine Oster

COA\ LONGA PRATICA NA ESCOLA DE ENfERft\AfiEM
OBSTETRICA DE SANTA CATARINA.

... "
t,

Enxaquecas .�.,.,

Flatulencias :

.:Palpitações ;�lc,
Dyspepsia ,.:,.

Gazes '�. Azia
-

-"",

/
I

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

de

,':':\.merica· X ' Blu'menilUellSe
o embata ·que '{Idos aSllera.m' .

Mais uma vez o .gramado elas' didos durante os noventa mínu-
Palmeiras será o local de ím- tos.

,
portante. e

.

s'ens:aci�nal p�leja,: Do outro, lado, porém, aparece
.'",,",�![ �ra:vada �ntre dois g.andes esqua o ,Amerlca. Esse,mesmo .Arríer ica

, �� dróes. E que, numa luta [qjue aue conta com a ,'garotada en�
, /t agradará em cheio, bater-se-ão diabrada», que empatou com o

os formídareís conjuntos do. Brasil, que derrotou o Amazonas

Americfi x Blumenauensa.
.

e que entrará 'em campo díspos-

D�do a .Impertànda da partida to'. a vingar o revés soírído

e o transcurso que dela se es�
frente ao Blumenauense, no tur-

'pera,' é pmvavel que enorme
no.

O America, o team 'do «sanguemassa: popular aflua ao local
da pugna," onde, temos certeza.' novo>, não poupará energias e

nêo se farta'rá de' aplaudir as jo"
nem medirá sacrííicíos, €,mpre

gadas magistrais dos elementos gando todos os' esforços. pDs'A
. síveis para quebrar a ínvencibidisputantes, Iídade do (;ponteiro\).·

Nesse gl'andieso .e espetacular Assim, deante da vontade e da
encontro teremos, de um lado, necessidade de vencer de ambos
harmonioso esquadrão do Bln- as, equipes, e, deante do poderio,
menauense, marchando na lide- e do otimo preparo das mesmas,
rança .da tabela com 4 pontes de tudo o que nos. resta, é afirmar
vantagem.. sem nenhum ponto que o prelio será dísputadíssimo
perdido, e que ta:tfà com que S'�

.

e, portanto, merecedor da atua
empregti'e a fundo .para . conÜ� ção de todos os esportistas que
nuar na, sua marcha de vitorias . gostam ele apreciar uma 'hõa par-
e com ela.o campeonato de 1943. tida.

-

Assim o Blumenaueense, otíma-
- '-'

�_
"

-

& mente. pnipatado, é um esqua- Preliminarmente teremos o, [o-
�••

'

drãe temido, mesmo porque os' gú dos segundos teams, rambem
seus mtegcantes pízam o gra- multo interessante.
mado ancíosos pela vitoria e só
se satisfazem quando Vêem o 'A arbitragem desse importante
maràdQr amplamente favoraveL encontro foi confiada aio sr. Ben-
prémii.ndo os esforços

.

díspen- J .jamhn Jorge. "

.

®..+··,··".··.·••·..+••�.0·0......+++••+-•••••�•••+® o

Sálqo 1iIiBrg""Blu!J!i .. O '-'"TAL" 1. ...
_®.i··.···••••

'

•••.•••++••ev 0+••••••••••••••••••••0
C�n�ursq: Esportivo '., "Cidade de Blumenau'

, Sob o>aIto p2t-rocínio.'da "CASA ATANASIO;'"
,

', ,,�,'9UAL o CLUJlE MAIS QIJERmO DA L. B. D. f"� ,

Esj'tniis�<l de feda a zona:' da enviados, a esta redacão sob o

� Lig4 PHumellauenrre de Despor- endereço- «CONCURSá ESPORO'
._.- t6S" envíe desde já os seUs yo� :TIVO CIDADE DBBLUMENAD»

�os!\\Nãê perca tempo! Coloque
.

Os votos que vierem po
" lmedl<l�amente na deanteíra �. mão própria deverão sér colo
seu eíube preíerído.

.

cadcs na uma que se encontre
AIÜl tias €()upons publicados na redação.

.

nesta pagina, poderá ser adquí- Os ooupéns não assinados não
rida qualquer quantidade, nestz serão aceitos.
r_eclaçãG ou,, gratuitamente, na As apurações deste concurso
Casa Atanasio, á Rua 15 de No- serão feitas todas as quartas-fel-

'..

vembro (em frente ao Hotel $. ras, ás 1'9 horas, nesta redação,
J .::: José).

.

.

': ficando convidado a assistir to-
"',

.
.

.

.do o publico interessado.
Tambem em Rio do Sul, os O ; resultado das apurações se-

coupons podem ser adquiridos rá publicado por esta folha e 'es,
MEl. gar e Restasranre Pérola. tará exposto nas vitrines da Ca,
...

. *** .' ,sa Atanasíe.
.

@g ctlupons deverãO' ser preen, 'Ao vencedor 'desse .certamem
ehídss et devidamente assínados, I caberá valioso premio; '.

Rf:)Sultado . <da Apuração
� •

.

...
J7..
.•
t ra.

. �puração deste concurso, realizada quarta
reira ultíma. soa a presença de varies esportistas ínteres-
sados,' 'acusou o. seguinte' resultado:

.

Ameríea F. C. 496
$. D; 'Bhunsnalulllse
Timboense :m. e.

459 votos
443 "

Âmazor.Ú:ts E: C. 284 n

Bl'�8il E; C. 226 "

Bt 0. Bandeirantes I

201 "

C: A. T�pí 129 "

E. C� 00ncdrdia 109 "

E. Ú. Indaial 21 "

-".. . ...., .'.*&BM-.,.,....-�fMRtjll\l!lNl'
. I. Concurso Esportivo "Cídada de BlumenBu"

Sob o alto patroch�io' da CASA ATANASIO
'.

c�Oúal O Clube ��is; que�jd9 da LB.D.?"

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Prefeitura Munlelpal .de Blumenau
, '. < '" •

BAL!iNCETE DA nBCEITA OR!l&'!NTARiA. 1l'!!RENTE }lO MES DH JUNHO DE 19{13.

Codig0. l- _ T I r.r U L OS.
Arrecadação

__I; Geral I -

.

Anterior I Do Mes
,

..........a

RECEI1'A O�DINARL\
.... ---

Cr, $ Cr. !li
,

TRIBUTARIA
',' ,a) Impostos _

-

_o.

O 11 1 .Imposto Territorial
r,

o

o 12 1 Imposto Predial '

O 17 3 lmpósto sobre Industrias e Pr(\fíSfÕCS
(l 18 3 Imposto de- Licenças ,

"

O 25 2 Imposto sebre Exploração àgrtcola e Indústx:iitlll
O 27 3 Imposto sobre .Jogos e Diversões

-

- ,h) 'I'axas "

1 21 <1 Taxas de-Expediente
1 22 -1 Taxas e custas Judiciárías e Emolumentos
1 28 4: Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos,
'12-) t Taxas <ta Limpeza Publica

, ,
.

PATHIMONIAL
'

_ Renda Iínobilíaria
ReIid,a de Capitais

, INnUSTRfAL •
"

,3 04}J Industrias Fabris e lI):anufttureiras
RECEITAS DIVERSAS

4 11 Q: Receita de ]'íerc/tdos, Feiras e Matadoaras
RECElTA·EXTRAORDINARIA

6 11 Q Alieneçãc de Bens Patrimoniais
6 12 O Cobrança. da Diyida Ativa
6 14 O Receita de Indenezàções e Restituições
6 16 O: Quotas de Fiscalizações Diversas
fi l!J f) .: Contribuições de Municlpios
6 20 Q 'Contribuições Diversas

.; f:�; g. :�;'U���ais

,-,

329.181.40
3li.5.659.50

612,00
5.660.00

1.31500
5,552.50
16.390.0U
14.140,00

2.016
2 02 .Q

500.00.
·4.3lf6,50

110.00

1.810.00

REC-EI'}'A EXTRAOUÇAMENTARIA
DEPÓSITOS Il'ecéimentos}

OPERAÇÕES DE CREDJTOS (recebimentos)
.

,
SALDOS DO EXERCIClO AN'fERIOH

DISPONIVEL: Cr. $
Na Tesouraria 27_316,h,
Em Bancos 150.793,80 178.10fJ,00

VINCULADO:
Na Tesouraria
Em banco "Inco"

o-s

25.413,50
14,516.10

9.500.00
2.750.00

30.00

531.70

5.000,00
2.000.110

3.513.80

61.110
1.680.3a

215 '10
1.579.10
35li.20

3.019,00
130.00

4.3i5.0Q
3.250.00
2.000.00
2.000.00

1.800.00

1.610,10

38.Go ..

4.250;00
2.'750,00
2.4co,00
2.i50,00

2.500.00
2.5no,oQ
212.50

�.661.90
3.366,31)

440.70
150.00

2 4
2 41
2 41 1
2. 4,t
2 41 .1
2: 8
2 8+.
2 84 1
2 81 2

3.75(1.00

145.50

4.800,00

3,890.00
3.922,50
800,00

1,304.20
2.85.30

108.312.00
700.90

1).511.50
159.833.00

1.3GO.OO

249.00
1.HlS,50
447.00
180,00

20.00

289.00

3-1,00

100,00

28,70
500,00

13,00

500,00
500,00

2,219,50

40,00

205,80

200,00

27,80
436,40

325,00

2.218,80
415,501121.80

325.00 25,00

1.500.00 1_2po,00
1,200.00 .600,00

25.503.80 9,825::00

22.930,20 7.453,70

�--�--���-=----------- �--����.--�--�-=��==-=-,�,--�=---------------

r�
,-

UIllCI cpolíee da "A Patrimonial Ltdc," e concorram aos gnrteios "

mensais com apenas 5$000 .1
. A_;::;g_e_n_te_e_m__B_I_u_rtl_enau: A. T�=��_ Rmazon�1

'rotai

c-: s

./:.-.
5:ooQC�oo
:J.OJ!lP;OO

Patrimonial Ltda," Rua Felipe de Oliveira 21
1', onda!' - Fone 2-7041

--'-'-,------,�-----�---------------

A mais perfeita organização de sorteios e colorilaaçãc SÃO PJ\ULO

Sorteios IDBnsais . Bonificavao! . Gonstrunão! � Reembolso I
, �

Adquiram

M I h õ e s
de 'Bhnnenau;:"

:0!1lm6I1RU, e_Dl,50 de, Junho de 1943, Visto
'

Visto:
BRUNO GERMER . Contador Dr. AFONSO RABE - Prefeito A. KAESTNER • Dil'. da r:",zenua

(SI••·�+.+.+••••++.++.+++eX@ ••+"•••+••••;.o.•••+++��@X;@•••+••••••'••••+.++�+'*-0
,

,BALANCETE DA DESPESA OR&AMENTARllt REFBRENTE AO MES DE JUNHO DE 1943. c;

Coilig0 'I
- ---

I 'D e 8 11 e s :\ I
"

Local ,,',
T I T U L O S ��-;'-'I-D�M;s- Tv!:!l

-

"

O ADMINISTRAÇÃO Gt RAL Cr :ii '

Cr s Cr $ -;

O Z' Governo
O ,20; Pessoal Fixo
O 20' 1 Subsídio do Prereíto
O 20 2 Representaçêo ao mesmo
O ,22 �1ateriaI permanente
O 22 1 Aquisição de veículos, moveis e utensíüos
O 23 Material de 'consumo
o 23 1 Custeio de veíeufõs, conservação de moveis e utensílios
o 24 Despesas diversas
O 24 1, Viagens administrativas
O 1, Administraçüo Superior
O 40 Pessoal fixo
O '40 1 Secretario
O '40 2 DactilograÍo
O 42 . :Material permanente
O ,12 1 Aquisição de lflOv!:1is €i utensílios
o 43 Material de consumo

'

O 43 ,1 Conservação de moveis e utensílios
O 43,,2' Impressos e material de expediente
O 44 Despesas diversas
O 4,1 ,1 Serviço postal
O

-

44 2 Serviço te!efonico
C 44 3 Servi.ço Telegrafíco ,

O 44 4 Publicação do expediente

'00 ,4,�., _l) Assinatura de jornais oficiais
I ,,' ,Serviços Tecnicos e Especializadf)s

O
.

70 Pessoal l'ixo
O ;',0 1 Contador
O ',70 2 Agente MuniCipal de Estat1stica
O ':'70 3 Almoxarife
O, 70 4 Agente Florestal
0-' 9' Serviços Diversos
O �90 Pessoal fixo
0:< 90 1 Continuo
{) 91 Pessoal variave!
O -91 1 Motorista ,

O 94 Despesas diversas
0',,-94 1 Serviço de limpeza da Prefeitura
o �;9,1, 2 Eardamento para o motorista
1 �:: '

Exação e Fiscalização Financeira

11'.'.",',01°0'
'

, Administração Superior
-

'Pessoal fixo -

1,: 00- _ r l'esoill'eiro
1 _ 00 2 PrimeirO Escriturario
1 :'00 3, Dois Segundos Escriturarias

i ,'",D01, ,

,4 Fiscal :!:.ançador .

,,'
,

Serviços de Arrecadação1 :- 10
"

Pessoal fixo
I' io 1 Intendente Exator de lIassaranduba
li 10 2 �n�en4ente r;xator de Rio do Testo
L lÜ-

,

:5; Quebras ao Tesoureiro
1 14 Despesas diversas ,',,'
1 14 1 l'ercentàg�m 'para cj}brám;a da Divida Ativa
1 1:1 "2" A-CiQiSjç.ão de, talq1iai�o���·�etc.1 3

,

,,' Serviços Diversos1 34 Despesas diversas:
,

'i:: '.
',1 34 1 Viagens,de, inta,resse dt(servíço1 84 ,2 Aqmsiçãa de estampilha;s, .

,,�, ,31 3 Quotado iançall1entci do jmposto sõbre Ind. e profissõei'
Segurança Publica e Assistencia Social

AssistBllcia Policial
Pessoal variavel

.

Guarda ,Municipa.l
Despesas diversas

t'al'damento para a Guarda Municipal
Subvenções, Contribuiç<5es é Auxílios

'Despesas diversas .

Contribuição ao asilo, "CoJonia Sb>., Tereza" (!;eprosario\
Contribuição á Sociedad'! de Assistencia aos; Làzlll'oS e

Combale a Lepra (Preventúrio) ,

.-

�'S;l 3 Idem aa Estado pal.'a manutenç.ão do destacamento Policial
,'; 2 8E1

'.1 AUJolilio á. C'lIXa de Esmolas aos indigentes de Blilmenau
, 2 ,,9,4, Assistencia Soclal

; ,;'/:;�' 1
. s�::fo�s��t?1:;;sas

Si,;>
2 Amparo á �laternidàde e â InI'!tllcia

",.3 ; ::,:()",. EducaçM Publica
3 ",02' ,

. Admmistração Superior
"Oi:! - /Matérial Permanente
3 0'3 Aquisição de ,Moveis e Uten8Hios
3 03 . i Ma,terial de consumo

'J\-fátl'l'ial -didatico em geral
llép,i�o de ,predíos eSCOlareS

_

1 D.eFP:eMS ,diversas
:;\:lu�çl�e< préd.ios e�cola.res _, .

. "., ',Eni=;1RO PrlmarlO, l:iecundaflO e Conplemen.tar
PessoaI f.x� " ,

,',
','

D!� ,�+rrr .1.0 Grupo, Escolllr 1\funil?iI?aI ":Macha�o de' Ass�s"
Dl ;',�h'l' da; ES«II� Agr-icola MUnICIpal "J 08e. F. ,da Sllva"
Ve!;cimento dé professores da" esc�las isoladas. sendo. os
"'1 jm!rdas" Gomplementari.atas a Cr$ 24.0;00

$(l .•1, .

Os ".NãO Titulados" a Cr$ 2Qo,00 , '

.

"('encirnento ao pl'6fe$�tiio?s qne regerem os CU1'SOS destlobrauoB,
Sl'nc1v: Comp1ementin:ii,;ias',a Cr$ n20,.oo
Os, '[Nr�o Titnlac1mi""iL>266.fjo

,

,,'
'

�COliCLUE NO PROXIMO,ijUMERO)

A V I S O

j De ordem do Soro Prefeito couvtde 08 contribulute s

abaixo relacionados a comparecerem na Tesouraria afim

J de saldarem seus déhítos sôhre o Imno sto de RElil0ÇXO
DE LIXO, até o dia .1! de Julho.

'I'erminado o prazo acima citado se rão extraldas ccr
tidões para a devida cobrança executiva,

Blumenau, em t: do JnHlO de lfLU.
HERCILIO \XlAGNER, - Tesoureiro Municipal

:;...,-......_""""' �__� I -

Alfredo Gosswetler, Aloysio Michels, Arão Rebelo) Dr.,
Associação Comercial, Club Náutico Amerlce, Edmundo

Ü k 'PI I Bramnski, Ewald Bernhard, Frnnciscu Nietsche, Georg OHl
'I/tu, 'Uü1 3 .�. I Dingler, Germano Franke, Gustavo Heníug, lhos Augshur-

I gero Hartwig Rischbieter, Henrique .Ja.ec,k!e, Kellrique Mio
chels, Herdeiros Liddi Barreto, Herdeiros Henrique Kroh-

1 berger, Jacob A. Schznitt, João Georg Buchner, João de

I Luna Freire, Dr. Das" João Paulo Grosch, José Paes d.��'Faria, José Marques Viera, Kuehuo Irmãos, Margarete'
Schra-ter Frank, l\Iargot Kander, Mariii Scheruikau, Max
Herlng • .Max Konradt, Moacir e Dorít Huher, Nletsche &:
Wil1ecke, Oscar Ruediger Eílho e Irmão, Paula Sohmidt,
Raul Deeke, Rodolfo Gerlach, Rodolfo Kanríer, Sociedade
Gínastica de Blumenau, Vva, Tereza Carvalho, Vva, Emma
Deeke, Vva. Dr. Amadeu Luz, \YJaldemar Spranger, Wily
�cbeeUer e Ewald Willerding.

:Eaeq_ue:rir..o..entos êLesps,chsdos
Mercedes Schaaider, licença para constfl�ir, delerido.

Fábrica de Gaitas AUredo Bering, idem, idem. _- FI'ieda
Deggau BaIsini, vistoria, deferido, - !,1ax Scbl'eiber, Ii

cenca para construir, deferido. Sociedade Geral de
!\ladeiras Ltda., licença para modificar um reclame, de.. '.

ferido, - AJex Grahl, licença para construir, deferido.-�
Henrique Sernm, licença para pintar um prédio, de�erído.
Oeracimo Zendro, licença para construir, deferido. - Asta
S3hwaderer, idem, idem. - AlIonso Reuter, idem, idem. -

Bernardo Saue!', cancelamento de imposto, def. - AlfOrJ.
80 Sauder, licença para construir. deI. - Firma Sandor
Irmãos, idem, idem. - H€lmuth Scnnaider, vistoria, deI. -

Elsa Luedere, Hcen(;a para construir, der. -- Alberto Brau·
schein, licença pura colocar rnc!ame, der. - Max Schrei
ber, vistoria, def. -- Oswaldo otte S. A" licença para com;·

tr.uir, der. - Rod�lfo ,Ku?der•. lic�nça para construir, dei",... I

Fuma Oswaldo Oite S. i\" vlstorHl, del'. - Raul Deeke,l'\l
lícenç3. para colecar reclame, def: - Rans Teonjes, visto-
ria, def. - Alfredo Meldola,. idem, idem. - Banco Sul do
Brasil, idem, idem. - HauI BatIsta Ta vares, idem, idem,
\Valter Deggau, licença para construir, def. - Fábrica de

Chapéos Nelaa S. A .. licença para abrir uma entrada, num
murQ, def. -, \Valter PuH, licença para ci)nsíruir, der.
Casa d.e Moveis Rossmark. licença púra construir, der. -
Bruno Budag, licença para construir, deI. - Maria SChffiidt,
idem, idem. - Alfonso Metz;uer, cancelamento de imposto,
def. - Felix Rachtleben, licença para construir, deL
Firma Oswaldú Qtte S. A, idem, idem.·- Alberto Bium,
licença para cumprir o exigido pelo D. S. P" deÍ. - Wal.
ter B;eitkopr, idem, idem. -

- Bmma Deeke, idem, idem. -

Erico Schiphorst, idem, idem. - VV3. Emma Deeke, idem.
idem. -- Pedro Francisco Gomes, idem, idem. - Rudolfo
ThomselJ, idem, idem. - Julieta C. Inerich, idem, idem. -
Walter Pu!'Y, idem, idem. - Oothlieb Bruuemann, idem,
idem. - Danield CeGsi, idem, idem. - Ewaldo Bernhardt
licençã paIa cumprir (I exigido pelo D. S P., def. - Em

presa Industria Garcia, licença. para construir' um muro,
der. - Udo Gebien, UC(�Qça para construir, d",J, - Bruno
Buhr, licença para construir, der. - Carlos Kracik, idem,
idem. - Victor Probst, cancelamento fie imposto, dei.
Frida Schrader, idem, idem. - l<�lliHia Zickuhr, idem, idem"
Leo Deschamps, licença para cumprir o exigido pelo P.E
S. P., der. -- Vva. Henrique H3rkenhoH, cancelamento de·
imposto, dd. - Aquilino Klock, licença paI�a fazer uma

modificação num prédio, def. -- Comarcio e Industria Wal�
ter Scbmidt S. A., cancelamento de imposto, deI. - José
Dic!<mann, licença para construir, def. - Oswaldo Jah.a, H

cença para construir urna cerca, deI. - Helmuth Melcher,
idem, idem, - CUl't JAfisen, cancelamento de impusto, der.
Alcides Garrozil licença para, eumpril' o exigido pelo D.
S. p" dei'. - Delerio Russi, vistoria, def. - Franci8�
H.odte, vistoria. der

De pessoas têm usado com
bom resultado o popular

depurativo

Elixir 914

Prefeitura J\tlunicipal
Fornecimento de agua ti

AVI50

A sífilis ataca todo o

organismo
O li'ígado, o Baço, o Coração,
o Estômago. os Pulmões, e a
Pele Produz Irôr es nos Ossos
Reumatismo, Cegueira, Que:
da do Cabelo Anemia. M}Or.
tos, e faz OR lndívlduos tdlo
tas, Consulte o médico e tome
o p o P 11 1 a r depurativo

Elixir 9t4

A Prefeitura já está em condições de POd21' roraecer
agua tratada á população desta cidade.

Para que possam reeebe-la, é necessãrío que (JS pro
príetártos a solicitem. por requerimento, ao prefeito. nbrl
gsndo-se, no mesmo, ao pagamento do numerário l'bSpBC-
nvo. �

.,

Maiores informações desejadas a respeito, serno dc"�
das na Diretoria da. Fazenda desta Prefeitura.

{

Chama-se especial atenção, á po�ulação, ser termí
nantemente proibido tocar nas ligações das ruas e nos

registros dos passeios, ficando os contraventores sugeítos
ás penalidades previstas, 81��;:n de lhe ser cortado o IOt'De�
cimento d'água

ül.oo
2.253,50 B�••••••••••i'•••••••••®

aiR lIe ESlfnUiGO?

_:_130,Ol)

ino��nsivo ao organismo A
gruuavst como Um licôr, Apro
vado como auxiliar 110 tra·
tamsnto da SHilis e Reuma
matismo da mesma origem,
pelo n. N. S, P, sob o nr.2G
de HllG,

'

4ZtA - MA O'.UTÃO
1)'$" "UÀ- Ul.CUA$

Papeis

BANKETS4.375,o" t
3:.250)00
2.000,,,0' 0••••••••++••••••

-

••+••0

:::::::::: I Hão De�(uide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
, !,61o;lo

2.75«\ II.}

I2�4oü:t'o
2.750,''')

I
3,o.'o",,_-,,-, IS,ooo,()Ü
21:!/'1)

G.8S1 . .Jo/13.361i,;j"
�

I

48'),7(, I15o,{)'"

I

I
3.75j,,(_·,(t i

1

Perigo.ao enfermidades quo pôem
em perigo li linúdo e a "'-ida; come ...

.

-çam por uma simples tósa8 ou reg ..

friauo. Estes mnl6!i embora pareçam
, gem �mportancia1 devem ser tratados
com todo o cuidado para q_ue Dão

18 nggrn vem de maneira a causar

sérios a.bnrfecin1Bntos. Todll.!ll lUJ af�

feecõciJ do 81}parelbo rca.piratnril),
uma 'llÍllll,I.. &rippo; bronchite O"

tesfdado. preciesm de um remediu

c3JJi;!o e effícaz.' O Xarope São João

ê o 'indícBd�) para estes

eom!.a E' um remedio
de snbor s.grurlu.veI. (JB.rll
.IiZlCÇ08, '\'elhos e. creanças.

35 L',;,) I
"'J - •

G>:. ••• �•••1>••�••�•• !O:•••0
1.80[,,')') I
G.8;lfl.(lIJ I
3,92:0',;1<1

1
..33:!�rl!)
'221,,"

Rapida ente
B23,(I�J �s· atuqu�s desesp.era({(H'€S e violelll0S da.

ar.ma e bronquite enve.llenmu o ürganismo,;
l1�j�ruu fi. eDl":tgju, !1rrujnu.�, H. l;!1úlle e de.. I2.g1g,Sü Lnhtam- o- CONH;��{j. E!ll a nunutus, Mend�co,

83'7)30 nol,'a. fÓ'rlliU]tt meflic�. come\'e_ :l circuhu' IDU sangue. dominando mpidmn�11l6 o, uta·
qUêS. I)estle o primeü'o dia. CllnH�\�.a :.t desa.. "3�)l)�o!) pareCel".: a t.lincuh.ladl."· em. respittu' e v!Jlta
" 50,no replml\lor. 'l'udo [) 'lue se faz Ilé

c"""lll'io é, Imoll!' 2 1111stilhus díl Mendl1co
ãs reiei ..�aes ('; \'iCllI'Ú eOffi[Jletamente livre S f

.

f
Q ,

2.700,00 <I" flSffi"- ou Ilronqllih'. A a""n é IImilo em p re o I e Cf"C"'� r.:. <��� n q � a �e r1 8 rnpldtt mesmo. qu� se trl'ih� de casu� relteI- __
- ...:;d" ii � �I l\,.).f � �

.' ü0,uü des e, Hlltigos, Mendaco tem tido jaato
üx.ito quo se ofE"re-ee com fl_ garantia de
dtl.i"" lU) paciente respiradiQ' liVTe e iU<'oi! l'a..

I C f P
f"'l

35 �')')S'R�-) J pfdamenie {� complf.'tu ttU"';lo do $fl:fl"imento P - �t... tl

t' .;_)�" ,',. '1 da asma, cru pouco" !Ih.;, Pe\'1l Mendttto, ';:0

, a c ..,_ ,ur'o, --, "<1>\' /?� 1..,(.:,' ura '''ll,,::J hoje meSlIlu, em qualquer fdt"luárli!. A 1105Sa

I�
..

- u i]:.I II .�

30,3S:1/IDl�'en'dia;;; ·"�:�:'l��:;'·, _Iaml, ,'1'1 .I��'f§:::;:;

Xarope
São João
Lab. AlVim & Freiias - ,São Paulo

o Mucus"da
Asmo' Dissôlvido

ACAfr

sd�
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jl DOMINGO - ás (1/2 e tás 81 IOINEk_"iiiai__;;;;ji�Biiiii iiii.iii �_.j..

.

; ;Z II L$;
. .

'··','.RONAr.D·REACANeOLYMPEBRADNA em' .• DOMINGO" .. á& 2:

Es,q.'t.....adrilha Internacional .

o v:q:��lgl� iôura
B o inlçio do iorxnid4Vel Ssri$ ,

.

Flash. Gordon, Conquis(.nda o Mundo
. Emoções sem conta! - A �'Mort(l.vel'm.elha".

audaciosos e endiab�o:li�� heroes das nuv�ns. ameacondo a Terra:! - Guer.ra interplaneta-
.,

Entradas· c-s '2 5'0 Balcão .c-s 1 5'"'0' r�!i��;ft:;'!:�:e�:::gl=�!fin��Jggf!I ,Entradas: c-s 2,50 Balcão Cr$ 1,50
, '.' '.. '. .' '.' .' .

.

. .'
'. . I. ,

.' .

ENTRADAS: Cr$ 2,00,'$ Cr$ 1.00 i A' NOITE POLTRONAS NUMERADAS·:e••-

·.�•••+.- +.éx e ·.:+••+·••••:.� + �••s:{ 0�+••�.-.,+••,••+._._ ,._t._t.G)X$.�·!'•••••••-.-+- ++••s X0H· @ X Gl•••••••.••••:+: .

WALTER PIDGEON e MAURBEN O'HORA 81»

Como era Verde o meu Vale

os! melhoreS, pelos preços menozés
.

-'." '. : .

CASA QQ-< AMERICANO S/A
Mercado de AUTOMOV'EiS

so:nho"··
..

····m' .--<
_"

.'

.. �. ,:.-

Sonhei Que' estávamos,.

1.88Q ...
em

I

Nesse entanto, um velho sahío,
armado de um pínce-nez archaí
co, percorre os-anuneíos tourísrí
cós que tapeiam as paredes da
cabine,
São reclames caraterlsücos dos

atrativos síderaes.
A' Ursa l1l�or com sua «méua

geríe» completa.. Mercmlo, com.
seus varíados e imensos marca
dos ínter-sideraes (cuidado com
os ladrões doe carteiras rechea-.
das l).
Ori-on, com suas caças abun-'

dantes. Venus co.m seus d:an-

'_'--

cíngs e, casinos.
,NeptunD, com seus luxuosos
esta&eIecim;entos de banho.
A" via Lactea, com seus afama�

dos queijos.
Satmno, com suas preciosas

Um. sopro de sentimento hUUlc:mO!
Consagrado o malhar film� dó ono I

,

Um filme que fala GlO COl'CH;:ê.ÍO da ltumo:bidtrd.. 1 t

Coletoria Federal. - Não ha ccnoas em Geral � 2" s,�tte;:
imposto � 'pagar neste mes. I:�àaial - I�lI). ,Predial é�ri;;;Coletoria Estadual - Imp. tonal·- 81:� mtelrê. ,"�

•

I
s/Tabaeo e seus derivados e Bc- Timbó - hn:p. TerrH@retl ---'--'.

I bldas - 2° semestre. j ano ínteíre ---:- 2° trimestre se-

I PREFEITURAS. bre Imp. ü,�� heença "Ga:18 Abà.;
, Blumenau - Nilo ha rmpasto tído».

I á pagar neste mes.
. Rodeio _ Imp, TerritêtÍai 243,

l. Gaspar - Imp. Prf!dmI - �mo .' "

I
.
...

. t:'!.",j"",
. .' ') 1.\ semestre - Mp. ..tc""nGli ""-Ih,,,,,
I inteiro - ",0 semestre sonre Au-

., t'd,i .

C,�""",· I
- 90 aüa 1 O.

! tomOV.eIS eb ""'GU!ll,lOesAl-t'd'" se-
Hamonia. _ Nãil ha imposlos á_

) mestre 80 re ano . 1a) Ü -

t.
'

-.:
-

120 semestre sobr� Taxa de Lim- pagar nes � mes.

@!'.,*"�•••ii+•••••••·+ .....€0 I peza Publica. Rio dQ Sul.� Irap. oe LiÇ-B��as
, "Arrancar e d.estruir gra-I Brusque - I_mpos�� sobre Li- (veiculQs 2° sem�stre).
vat� é concorrer para o

desaparecimento da ma

làr;,a em Blumenau".
,

0•••·.,···.··...•••++•••0

'NtSii ii'i i�iffffi

mudam ri,.:. trem'!
(Lembrei-me

' fia Estaçãe de
Subida.)
Uma meça Uraníane oferece

seu artigo, - locação de para
quedas: Cr. � 5,00 cada 'um.
A companhia reembolsa em ca

.80 de deíeítuoso funcíonamen
to . . .

Um garote c-om um enorme pia
cote embaixo do braço, grita,
correndo: olha (), Interplanetarío!
ultima edíção! .. '. Contra a "ar

bl'itagem ..

da Snc.iedade dos P1a
netas, a terra tlecIar·ou guerra a

Lua! •.. Marte mobllísa:.se!; ..
- 'Ohl qü'e?1. ..
Impres'sl'{mad�, procuro uns

nickeis po ,holso para coniprar I[J

jornal.
No. moviln:entG brU'sco 'para

procurar os 30 centavos ·tuna voz
melíflua sus'sürOU4ne' aO' ouv1-
do:

Radlos-:-;:';=�U;;cAtCo�panhia Textil Kargten .. Blumenanl
,.

V.aCTOR· ... �_VIS:§,O.'. . IAcham·se a disposição dos snES:� aCIOnistas desta socieda
de no escritorfc r- sito no lugar T::e,�to Salto, os documentos
exigiçios no art. 99 do decreto- N:�J 2627 e referentes ao ba
lanço, geral.encerrado a 30 de junhotleste ano.

.

Blumenau, 13 de Julho de 1943.
. JOÃO KARSTEN

Os passageíros para Marcurío,
Marte, Vénus, Júpiter, etc, ete.,
embarquem!
Tive apenas 'tempo de saltar

.

UD compartimento da la. Clas
se ; .. e jã com o vento das ires
poderosas hélices .do goliiath in
terplanetário, as «barbas de to
ne» 'do

.

aerodrómo se deitavam
· no chão, aterrorizadas.

: t, ..

- Gira. e ronca, não é? ';._ diz

\,' �it· vizinho alegre.' .'

·

O avião Já forre, meio. aereo
lleslizàndo .sQbre -o tap.ete v-er

deJante do. campo.
Por uma janela aberta; u,'1l_mo'

('o experimenta iill11 'ultimo. adeus
com o lenço. que o- velitojh� ar

ranca com ·0 c.h.apeo: ->«Ad'eus joias e an-eis.Terra! para br-?,,'e um t'elegrama A Lua, com seu 'deslumbrante.

por um aerQlitho! -;) halo..Uma pequ�na artancadá, {) go· Marte, com seu. brilbante e P'ª"liath decolou. Vô!a agora oom ve· derasO exercito.locidade estupenda, em linha re- Jupiter, com seu formidavcl
t�. \

para Ur�no primeira '�sta:.., parqüe d'e artilhar:ia.

1*C<10
•• "

Urano ...
DCUro identificar as regi5{;s! Vossos bilhetes! favor!...

'

\/essadas. Julgo, reconnece-p .'.' ,.

BJrunenau, Itajai, 'PIDrianopoJis, E�a o �lscal (lO trem .�ere?
etc., mas não confirmo.;,a velod- �maado com� um po::teuo Oê

dade é esp.antosá. Aliás, () go- c�·co, de cavahnho3, �helJ de be
liath sóbe ... sób'é sempre. nmb�lo8, o. velho gnta: Os pas�

. Um passage'iro consulta {} iH. sagelros para Urano.
';' prepa�

nomria das. estradas aereas. rem SU�S bagagens ... Dois mi·
D':�S-muno-a'n'd··o

.

dI' :"l,at h.
nuto5 S') de parada .. Pede-se di"-'-\JC ti., 4 ,e ov •.

- c e- r n--
•

fi.
.

gBremos a Urano as 2 hOfilS da 19�IICIa, no.. €sembarque.

'_�.Arugada. E'. d.ema.is! mais de
De �ato'l eis u.rano. Ao partir,

,�liJJfia hora para faZer e::sa mismü �parecla ao t?manbo. ,?a caby I"de meio mHhão de milhas,� e sai-
ça de um aIfU1�te. FOI -engr05-'·

'mos com 2 mümt-os de atrazo! �ando,: para �h�gar ao tamanh?
Não alcançaremos o goliath, que (,e, uma cousa. Ime�sa, tOíla an·

· VOI.t.a p:�m 'dei.ta.
r minha corres-l de�t.�d� ",co.mo a tena.,

I
· pOndellCla! '

aI a 8".

.. -. :Aond� .-viá-e.'
V.

S'.1 pergunto :'1-1 ..
Ul�l empregado verboso pr'e-

lhe um vlzmho.· vme.
- Vou para a -Lua ... quartei� cOs 'passageiros para o Sol es-

1'[0 d.a crescente, l1esponde {) ca- tação invernal -.os

paSS�g.2j-1.

valheuo com UIis ares. v-agos· d--e 'rDS 'para a Estrela Polar com
wn 'distraidu.

.

.

os seus esportes de inV1:!l:no: _'
\. ·'Ji....••••••1'......�....0 x@�.�.:.�.�....-.:.õf.+:.••)Ij••+@
� . --.---------lIIIIIiiil

; Exportadora ds Madeiras S. A. i
ê Stock permanente de: !
� .

� Madei.:ras de .... construç,ão em ,geral. �.� , "

� Forr.os,. So�lhos, Molduras, etc. ª
.. �.. Teléfone 1337 ii

...•� .

,�,,' � fi L li ME N "'li .. Santa Catarina !:0
. .... . .....

.

'.

G®·-.········....�_.•.•'Ji..�.+
..

@xe·�······�+ ..+••'+:t:�.l!.+.e

NUM' :ua",·&ii

x

SANGUINOl
OO:l.�téxn· .'

OITO ELtP4ENTaS TOmCOS:
AR�ENiAto" VANADATO.,
FÓSFORO. CALeJO ETC.

Tônino do" Gérel1io
'.

1firnGo 'dos liúsmilns
Os Páli4os, Depaupoicrdos.
E1JgOtad08, JhlêmicO� Mães
qu.e mam-. Mrigros� CÍ'ian-'
Cd" m®UicCUt. toeceberão"(i

tonf&car;ão ge:rcd dO.
.

org,aniBl'no com o· .

I
I
I

I

I
I

A p. E R I T I· V O

K'N Q·T
O·M·ELHOR

no' lar e no bar, n,ão deve faltar
.

J •......... FABRiCANTES:
Ind. Com. eS�guros KNOT S/A.

. Telegr.: KNOT�' �aixa 3\4- ITAJAÍ

•

1

RODOLPHO
RLUMfNAU

KANDER
.

CAIXA. POSTAL, 14
�-------------

UNICO DISTRiBUIDOR
Nomeado Dil"etamenté pela Fabrica do

CIMENTO VOTORAN
Tem Sempre Stock aoMenor Preço daP,ra.

Impostos a serem Pagos ,.

DO ês de Julho

DR .. LICIO . PORTES
Médico

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAES

CLINICA MÉDiCA: Cora�i'io, Estom:sgo e Pulmões'
CONSljLTliS: 10 ás 12 _ 3 ás 7

..

I Consllltorio e Regideocia: - Edãficio Go:tcic..Siltas• 5' � 12-

Rua 15 de Novembro, 1392 - ao lade U0

f-Sotel Cruzúro

Sonus de Guerra, e contri ....
para a Vitoria do Brasil!

s

PAULO BERING
Blumenau - 5'8. Catbarinc
Tintas e vernizes - Materiae:s

para pinturas em geral

I. Tintas em bisnagas para, !�S!_
nal
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Aproveite a Grande

101
(A C A P I T A L»)

Liquidação
da

· ;C·e..H.·�:·.'>i.·.,+>+.·.j),·+_·!0Ó
G>�••••

,u·D++++"·"···E·
..·e

PRRMENTO FLEISCHMANN D�l!!::; M�:'" !m.�.'!p!?:i€sn2.:;�
HEMORRÓIDAS, VARIZES (vilAS DILATADAS) fi ÚLCERAS DAS

1 tablétte, ..... , 3,0 centavos PBRNAS, SUA CURA SEM OPERAÇÃO E SEM DOR.

.. 'D· r.·..:B.....
"

I,. U· u. f'.. 'N" ,A',",U Ewaldo K- MueUer Tratamento espe����!�?,��::r�:�o��sP�:::r!��a;;s e e!icientes"pasL L r�".1 doenças de senhoras, <:rlan.;us_, coraçao, pulm,;,es, esto�nngQ, 1,1&;::'1-
�������������!':!'.!��������������IIB

RUA 15 - 1307 do rins, bexíaa, íntestínos (disenterías, amebíana, colitcs, lJ1'1:;;<10
:: AGENTr:�AUTORISADO de' ventre, eteJ, diabetes; obesidade, reumatismos, sífilis, malária,

A I
opííação (mal da terra), erisipela, eczema, etc,

R a '
. màlermia - ll�onntermia.Electr(l Coagulação

No céo da Igreja triumfant€ to- tEos é de' considerar a perfeíção (Js melhores alunosde nossas escolas lTOUPAVA�SÊCA -:- B L UM.s NAU
das as estrelas não tem o mssmo; corno uma C'OiFa extraordínarta. GINASIO SANTO ANTONIO ii' iii. ...., jff!fi!@i!tWHtU "in *' "'�T<@
briih:o:

.

Es"sê modernísmo na r iedade, Prosseguindo em nossa

enql\-e-,,(,.va.:
s realizadas 2lU junho, ext�r-

S
.

II �,:Em todas suas constelações ou no valor dado aos santos segua- te escolar, afim de conhecer LlS .namos a todos eles as nossas L:,- C r o n III c a c I rn

classes _
de Santos; ha estrelas do nossos gostos, nossas ví;Sf,: nomes dos melhores alunos de: _ Ue ltações e o nosso . Incentívo I m

·

mais luminosas; maís radiantes' tas, é "f) signal ela pouca com- cada classe, escolhemos para a para que procurem serupre e ca- Aniversarios - do Snr. W�lly Morser e de 0'.
que: outras. Até mesmo certos preensão da mediaçêo dos' san- cronica de r. oje 'o G ina; i:l San- da ves com mais lntenstdade, Emcard Morser com o nacimen-
astros sofrem oscilações e 'cclip-' tos,'Essá'medlação é lín-Itada e to Antonio. corresponder á confiança -e ao Dia 20 transcorreu mais UI/lO

to de uma menina, ocorrido nu
.' "

L- d' 1 '1 E t b I' t'
. "sr..... I•ÇO de 5"11"' paes t> '. (lata natalieia do snr. Urbano

ses ímpostãs pela Prcvídem la., SULOf maua ao grupo rec entor s a e ecnnen o ue ensino se- '" Lv "L, c, S u'::'�. nos seus • dia 20 do corrente;
1 "J

.

1"
.

dari
.,

t do "mestres Oecheler, re ..vidente em Belcnior. .

I D"Nos· .priméiros séculos da Igre- (e esus, mer ranerro necessai ro, cun ano que se unpoz em ou
,

" "
_ do Sn1', José Souza e (e <

"l'a, SGo>J,usé era menos venerado e de Maria, medíanelra secun- o rosso Estado pelo rigor da ins- la. SE'RlE: 10 Nelson Vír.ta Dia 21 Elísabeth Souza ;::om o naclmen-
d

.

t
- ..

t d' ;Pall1p!oI" 5° pOI to" ')0 Nilso Viu completar mais um ano de .
'

que S§'o João Balista; hoje seu aria. ruÇLO que rmrns ra, goza e am- '.' ,(L o 1 t-;;... ! n to de um menino, ocorrk'o no
I I· I

'.

E 1I'1a 'I' a 'o ;':'(3 • 3'o I' ecietencia o 8121'. Angelo Souea,Patrocinío é uníversalmente re- Ora, Jesus e 1 aría conservam pio e merecu o presngro. :'111" jV l.< u :J' rm1tOs;.. nneu � dia 20 do corrente.
B t

'.

�4 .f'ilho do SIl]'. Dominaos P. de'conheddu na sociedade chrlstan. no céu as qualidades que tive- seus bancos escolares assentam-
"

er 0l1Cll11 ;Y pontos. ;) Desde i] segunda-feira ultirna,
d d I

. Souza,Alzuns anos atraz a devoção no- ram na terra em relação com se Iversas centenas e a Ul�OS 2a. SE'RlE: lo Mari ..a Thereza que se encontra em festas o lar'
�, 1'·

'"' . Dia 22
pular se dírls ía com 'especial fer- os seus progenitoras. Mal ia nã-o provenientes das mais LL'Cl'entes' ·.',G. Costa

·

..!j'i{ 1")011"1"''-'" '�o Heínz do !El."S,) pnrticulur amigo snr.
" ," ,,,.

L ,,'" •
_ � " u - • ,. Passou maii III1W data gene, �

·,ór para; Santo Ant-onio de Pa- negará a Sa:nt' Ana seu titul{); l'Ocalidades de Santa Catminu, G�yer 61 çonto3; ;;0 G�ntil Tel- tliüca do 811i'. Rodo7Fo Serrad- \ViI:j lVl!l�syrsch e sua exma.,
'dua; ôntem�éra S.anta T�l\esinha! de mãe, nem J'esus 'n-egar.á como Seus mestres gozam de conceitel tes 58 I�ontos. /'

d SlUQ, d, lrmL,lllrd Mnssyrsch, con�.'.

d l' fichek, ha 1lIt1ito.�' anos con .utÚ}· '"

do Menino Jesus',--' bome'm, séu titulo de neto de elogiav,ei tornan o va lO�OS O�i I) adnmlo d\lIna robusta m:'lli-'
'.' Sant' Alla. c"nllecl'm<>.·llto" qlle. ·tor!c)s "II' 1"(,- Sa. SE'RIE, 10 Co Gefar prl- de malas jJostaes da E. F, S, C

I , ..

Seu .essas yariações muitas Vê- v � � - c< •

'(" ) A D I ('»lienl. tl'a/1Si'.O"·/'j'e.l( a '-lat{t "/1("..
na que na pia-ba1isll1a reC2c,cra

L' I b
. ter 7 J pontos;:"o ugusto ee q�, � , ,

· zies devidas 'á \'olutidad3 duma ong:e, rOis, (e S2r uma figUf{\ ce em.
.

1 F'
,

I 1:>8 t '.)0 C t iall'cl'a (lo 1"12"J'. He'/'b",/·.t LI/f)'»", o Eome de Judila.
,

1 d " .' I"
.

apagada, Sant' Ana e� tinI vuli,() E' seu dire'ór atual 1) Rnlmo. (Ie Igunrec o Ul ron os; ü UI' "', c. "_

plec a e super 1 Ia 'ou [-ouco i:S-
Hofmann 'fi!; [üntos. funcümado dá Empl'esa de Ter. Casamentos

clarecida, ao papel det:empenhil- de singular e imp'ortante relevo Frei Odod:o Durieux, esple,1dida
l'as .JeniJel1 S. A. em Salto Gmn" Na data de ] oJ'e t olltréem nnI)�·

do la teI'ra !}or 11'O�S"O" I'rnl�o' � ra l.listoria da Redempçfo, e festeJ'ada cultura (lu·e todos. 4a, SE"RlE: 1° Kurt Arn,o: r :,; .

:> (.:> Fazem mws HDje das, a Snrta, Iracema Tdxtira e·

alori'irarlos Si consultan:os as traôições Ein- já aprendelUos a admirar, im- Krause 77 pontos; �o Maria Clun- Dt> '_' •. � .

- A Sl1J'ct. • Aglles Rabe, es
I (I Snr. Osmundo Flores,

"

, Muitos de,{ot'os conhecem a vi- tigas, encontran:os docum:::ntos primiu ao ,emino na Ginasiq dia Garcia Co_,;ta fi) pontos; ;3Q
ZJosa do 8111'. Leopoldo Rabe,'da ce Í(:)S g,es�os do seu santo proe- numel'O�:OS que atestam o culto Sal1�o Anionio um Jitmo espel iaL Perc)' Straetz 76 pontos.
_ 11 .mm. D, Olilia Halsini, {'s

Viajantes
dileto e ignoram a e} i3tencia' de de veneração que mereeem os de acordo com as novas diretl L- A ordem ti e classií iCilC;Ü(I é a

posa do ,'ill'l'. Guilherme Bf17úni, C��E���t���L2S ����g;, a":OUtras figuras'móis salientes na paes de N''OSfil Sentora, zes oficiais, mais �t('is e 'e�i- atual, de junho, r,btida p�'la 50- l'€sidente em Tubariío.
V

.

t P
..,

.

d I serviço da casa que representalista' d
..
as 'nossas alodas.. oltemos, pois, ao euto de Clen es. ara reaaZPoiL' est<l ges- ma àS notas l e argui<;ào 111;'11-

_ A 8nl'tn. :f"ta. Fi'ClI1ke.�
-. �':I. nesta cidane, seguiu ontem oSa.n:t' Ana. é um desses astros justa veneração quc� merecem S. tao conta com otllnos c01abora-· sais de todas as dis! iplinas com;-

- O menino Adolai', filho do Si/r, sm. Federico Cm los AIIBnde�enc0bertos pelo hál'O co 'csque:-, Joaquinl e ;:'aní:i' Ana, belos ex'em cores, t 0111 bons aparelhos dm- tantes do pwgruma das respecti- Rudolfo !{ulllmamz,
cimento. pI'Os para as· famílias chlistaes. micos em todos os aStmnt\os a' vas séries. Ela indepencle, po�s, Dia 2{)

nosso CO!êg� d.e .re�aç�o,
Hoje, a propria devoção vUe' V'Okemos 1:0SS0S olhares, eos- s-erem lec;onados, com esplen." da vontade indi\idllül dos pro- A. sn'i'la. El'ika BmaN, ALCIDES BASTOS DE ARAU.m

até�exigir, en1 suas preferencias/ sas 1)reces fi esses diois grandes didas campos ele espnl'tc e com fessor'es. Tanto mais seguro é o -- ii sl1l'fa. Vem. Schmirlt, Esteve nesta cidade, tendo
yidas' e fatos se11'sadonazs, pro, Santos cujo poder no cé'O correg- instalações modernas e aÍ)j'opliar criterio adotado" porquanto, no _ O ,�ilr. Guido p, J(aesinm'., den. nos dado o prazer de uma vi
.éura gmn-des· emoções; santos cu- ponde a seus graml'es méritos e das para ii higiene e saude ('se0- cur�'O secundürio, não. há profes- tisla em nosw cidade. sita, o 501'. Alcides Bastos de
ia vidá €inociarite seda digná de a sua gloria de serem os avós do lar. fores de classes, mas somente - O Sii/'. AlFredo Farinhas, 1'€· Araujo, chefe do Serviço de
ser" fihnada;; nosso Redemptor. Transcrev,end'O a 's2guir, os 110- .de discipiinas, Depende do brio e ,�idente no Riâ de .Janeiro. fiscalisacã'O de Armas e Muni-
O grande erro de muitos Chlis� Frei Jolio. l mes {:os melhores alun.Qs do gi,. da aplicaçf.o dos alunos adma O .-:)11'. HelUilJue JUllg. ções em' nosso Eetado.

0+ 0 0." <:)0 nagio Sro. Antonio, clas,uicar'osj wn5en'ar, no próximo m0s, o lu- Dia :lU Ao distinto amigo, que goza

A r b··
'

d P d t Q'
I

! II"
conforme os resultados das plO� gar que ora ocupam.

• O menino Ilwnberto A.idon, de merecido prestigio na Capital,
· a 'rIca (] ro U os UIIDICOS UXIlares i e·•••• !••••••••••®®-c:* ++ +_ GO filho do sm'. Itumbei't� Sada.

.
apresen!amos os nos�os cOlde-U I n d a I a I ,., MlImclPlo do Vale do

,-
O S11'1' A111bal BenllZca j't.Sl· ais cumprimentos.

BRASITEX S A
" . , ,ltaiai-aç_u _., dente em· ·Rodeio."

,

E f"
.'

.'

'"
.

"

The'Obalco Costa Jamunct-fl, ofe- - Anotaçoes da cvoluçao polIa. O,. U· , St '(" Ir.1
n ermos

, '_ _
- .sm . SC(lI I 11 I • .'

re?t:u-me ,gentIlmente o t-el�� e�- m. -:- A!�.otaçües da -e\'o�uçao ad- Dia. :1 7 Acha-se !igellmllenie ent.=:rmo,

S... P I R lU 1 f.pIxado vQlum� de. 1 t a' a Anot e� d� guardando o� leito, ó Sr" Maum
'.' ao au o ua marcol1i n 24 .. 5? andar r�' Í1<'1'O r Incla:a'J

t; Aseu Ptfll1 tI" I11UllS ·l"f"a,n· A t
_

aço ·l;t
é

I
- A sra. D. Selma Duu;e, espo Mm,,!(lIMes, diredor-técl'Íco da A.

.
.

'.

. , •
.

, ." <1,)'. num e q.ue gyogra I e., .no açoes ,s� w� (} Isa do 8n)', Leopoldo Dlim', '"

com escritório em BLUMENAU á Rua l5 de Noveln- sou da boa e utll le!tum, a nOIte, "ale do Haja!. Essa de\ lsao lor-
_ A Sm'ta. llma. Brililco. A, T, B.

bro, 46-2, Caixa Postal, 146, Fone 1309, deseja E'ntrar o seu livro f?i ? es(oll"!(�o., n� a ,obra mais àgradavel.
.

Gos-
_ A Sra. D. Helena Ri{'scllhitel', Por c�se motivo foi ar:iddrr a

Desde as pnnYlnS pugI1as no t"'l 111c"'ramnnt'" de sua lmgua ) cncenar;20 da hilal iü!1te peça tea-em re�.ações eomerciais com todas as fabricas de pro- .' "':. (_ 1 ( •
- , �. c. c e ,.,

.. -

esposa do 8111'. Hem'iqUi< ]-.,iesl'hbiiel'.
tPl qu" Jamunda o f o et' I

- trai ,O Maluco Nro. 4',
dutos quimic,os do Estado, fabricaC'ão de produtos llla-:--

,___

..',
na : ez ,�m: gel1l c fI'. a e la.l'mollJosa. _- O 8111'. Er?l"illO Teickma-n77, es.

'( [Jno de ex-ebtlOnlsmo. Sua In- Outros que mms tarde apare- culto)' de renome não somente em
Ao di�lil1;U jonem, desejamosIÍu fatúr'ados. oleos, fornecedoref' de mate'r'l'a'" .l'í",rI"mas 1', tel (,'''O 11"'0' f' U b I

'

l' lI!11 ')]'f)'-lc) r,�"t'ltl'I"('l'Jl-'>llt(J_

,
," '" ,,", .' 1 t' (.. Oi aparecer. sai1� ccrem, para o ra { e InmOl' vu to, nosso Estado como tambi!nl em

. J " '-- < .. é.., :� , •

· min�#9S) seja ,como comprador, seja como ribpresentan- do de uma linguagem modesta ti:'rf.o em dndaial> documentaríô OUt1'08 do P.liz, Falecimentos
te oú., agente para os outros Estados. acessivel a todos, tornou agra- seguro e sincero. *** I Dia 18 du torrente' falcCl:'u com

dm'el o manuseio do lllodes'o J .', Indaiab é um livro que m2- N
.

e t . 5;} UIiOS de idade o Sn1'. R-oqu�
e a'O mesmo tempo valioso 11-' reC[�. ser lido jJOr todos aqueks

aClm n OS I C
,-

Encontram-se em festas os S2� I 0I1Cell,'1:0.
vro que, mais propriamente de- (,'lW S'C int�ressall1 peJo que é C'o' 3 aI"')" cIp 'cia'i� f"l" r L{)'uin"cs Jareis' ,

.,
fil ; (,... " ," l.e (l:! " .. C.3l

veria chamar-s_e ContribuiçE"Ü pa- nOSSO, to> l - (.e.,
'.

term feira a menina 1'�orl11a Haus
ra a Historia de Santa Catarina. Agradecendo a gentileza que ®"+.�••.":,,,."*-••,+.'••.•••�H:), mU;ll1, filha do Snr, Edmuncio
Mas .. ' quem conhece Jilmu"n' _ me foi conferida, ddxo aqui os o 0 fI "�

P d + aUSm".I111.
da, sabe de sua mOd'estia; dahi meus agradecimentos, C0111 lU1,\ .. eras .. Quarlü feita faleceu com 11

I taln.'z a razã,o do titulo. do li� cordinl abraço do amigo, : ! meses di' idade o menino Alfre�l
vro. F. C. A. .,: Preciosas : do \Veidg2nmldt, Hlho do Snr.1 Metódico como' ê o autor, di .. i__

III ..

; : I
Bernardo \Vé'idgel1i111dt.vidiu sua nbl'a em 5 partes: I �.. +. Compre sua propl'ia. ..

Anotações de historia e descrição � : , :: I 1 d P.. L � +. gemmn. na 1nüo no +1 ASSO fi O 8 (j r.a".Acumuland.o agua entre as I :. fOl'lleCt'ílor. ! I li ali Uu
suas folhas os gravatás (brome- :. : I'liaceas) tornam-se fócos de mos- : REPRESENTAÇÕES WILLE 't

I
Domingo a Noite"f'ste tambem se baba por uma quitos. Arranque-os sistematica- .. +

·:".co-.·I·h·e·r".·nha do PU'D'IM' MEDEIROS ,mente. auxiliando a campanha : Bua15 de Nov.. 352 (Ed.Socher) .. I D�r A"en;d�
.111. ----.•---1111

contra a maIaria em Blumenau".
«;! é Blumemm é I

Ou V liU�1ll.

I 1 �----------�--�I�------�IPARA'FÉR IDA 5711 D �·s p� �� /!TRA A � f-�TRATAMENTO E OPERAÇÚESDAS DOENÇAS DE SENHORAS

II
.

Mnlesfias das meninas e moças. msturnios da idaüe critica. Per-
.

turbações ncuro��Jlilmlulares. OPERAÇÕES tio m@ro, ovarios,
tl'ompas, tumõres, hernias. llpemUce. etc.

Diàt6rmncoagul�ção - Ondas Curtas. .

CLINICA EM GERAL

Coração. pulmões, rins, ap. Iii!l'es!hm.

IVarices - Ulceras - Doenças Tropicaes.
CONS.: Rua 15 de Novembro, Il!i6 (aa lado da Hoie! Elite)

RESU1: Rua Am.uleu Lnz. 23 - Fone: 122.6. -- B L U IV! E N 11. U
. G5í 1 &45Q*@·Mal·�fiI!ÇiIJf·Hi!íMWi;ó!"e 1P T fi� II'!"!

!II(

E C Z E M 1-\ S,
INFLAMAÇÕES/
C O C E I R A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

com o sabão

m pe
Clt WETlEllHOUSIRIAl JOINVIUE

d "

(Marca Registrada)

dinheiro e .'�.--'-'_
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