
era
.

efeito do após
;guertà;'? fst�ld�:sl:iHWM\�ré

na

,.'

r ,.

'., ,·p.ositivamente. a vida está mais amarga do que se SU�

põe! A época' dos raeíonamãntns foi em parte extinta, com
0. término do conflito mundíal, mas permanecem ainda 81-
'guns síntômas provocados pela guerra] como por exemplo,
11 falta de RQl1car.. "

.

_

DLUMmiAU • Qnarla-feira. S da Setembro da 19Ji5 � Dr. Achilllla Balsini Diretor Reaponaavel o Ano XXI- N. tl3
I , Todos estão'1embratlos dos dias de racionamento des
�Be produto, quando "mas" Intermtnavels se observavamna D

· III!. .tIfi/IfI

I'! ;quasi !otàHdade;daslocaUdades da federação. BIumenau rscr-rmrmecao . nlqua-• ,tambem sentiu imenso a talta de aÇucar, e o seu povo, -

. 51

lII�mprent3ivo dá, que chegára o mcmentoúe renúncia é es- ...,._--,-�--;..;..;...,-_""'�_.--- Com a devida venial reproduzimos aqui um artigo de
-Ó: :Iorço comum, partilhou da escassés sem proferir uma pa- De Gaulle Rubens do Amaral para a "Folha da Manhã" de São

.

.Iavre de deseententemenro, E' que sabia, que o açúcar esw•
'

Paulo :
ttava sendo desviado para {JS campos de luta, onde nossos, condecorado pIlo prasl.. o sr- Eduardo Gomes, em sua conferencla da Bahia, atua-
'írmãos d.efendiam fi dig?idade, da pátril;l e vingavam os dente rrumal lízeu os dados referentes ás arrecadações federais, estaduais e

:covarde�dorpedeams�t08 de nossos navros mercantes.
'Washington 25 B FI_; municipais, reportando-se a trabalho apresentado pela sr. M. A.

;
.

E duran!e o período de guerra suportou 8 falta. de tu- ....
.

1," •. , Teixeira de Freitas ao 9, Congresso Brasileiro de Educação,
;do: carne, leite, manteiga, aeucae eto., sem falar na reslg- O general De Gaul�� t01, Vejamos as cifras, em cruzeiros:
'nação com que enfrentou a alta de preços, forçada pelos condecorado pelo presiâensa

J Receita'. i �Receita.
jnesBI'up�losos "tub�rõas·',.. '.

" Truman com a Legião do tributaria total
I

E quando. surgra um gríto de proteste;> contra ,8 .falta Meríto de Primeira Classe. _. .. -

'de um, genero e o seu preço assás exorbttsnte e IOJustI- ,
'. Ó, ..'

liz U
.

I
643 200

ficavel, áparecla logo Um motivo: a guerra exige tals sa:
A eenmonui

..

rea t�otG-8e mão,.,. 5.319.500·000 O. .000

iCl'ificios'l
.... ..,'

.

.

na Oasa Branca, onde o Estados

2.323.60.0.0.
00 . 3.549.100.000

lt< .: pot�m, os, tempos mUdt,aramt istdo é, tl;l guerra .feliSíndeOn presidente bPreCuau ad GLonde- ��!v��ro�de�al . �JJ:��g:g8g 1.�g&g8g:ggg
i e psssou e os preços con, muam li. esansr os mmgua _� coração 80

..
a . ruz e ore

;venClmentos, l'81orça.do peta aUSeUCIEl dos generos de .pn na única insignia que tra-imetra necessidade. A.vida já estava amarga e com 8 falta d
- '.

"l te,
'

-

'ide açUCéll' torne-se ainda mais. Os negociantes que pagam
zc,'Zona men. e orna o pe: o

:ptr um sacO" desse produto 148iOo, somente para atender de De Gsnüte.
.

!s-qas freguezias pagariam mais, ainda mesmo que DO per' Na mesma oeasião o sr.
duravel (�cambio negro" .. � '.. . .: Bidault, ministro de Es-

. Porem não ha SOlUÇa0. Os preços sobem assustadora' t1'angei'ro8. foi igualmentennen!e e os. produtos desaparecem do metcado�, O "slogan" ...1�_ 1 d L iãique a guerra provocava' a. situação angostiosa em que vive c()n�o'1.a o com a eg� o

:0 brasileiro, já não serve mais.
.

.
..'

do Mer'lto.

�i.·.:� í ,.' A' justjficativa de. que as
.

usinas dependem da cota-de
---------�--

'� 'produção afim de evítar a queda nos mercadores compra' V·olla·ho·
.

a"O"'dores não se admite .tambem, isso porque ti determinação' ." le ar
i de cóta de produção deve obdecer um ertterto sensato.

P R C AI
!Restringlr a. produção quando ha excesso mas nunca quan a. iii. iii 6Jo.

\do 8S populações, reclamam asna, i'alta, Após um prclcnzado periodo
,1 A' 'Única cousa que põde justificar.8 ausencía de aeu- de 15 dias, motivadc pordesar
�iCal' na cidade, são os discutidos prcblemas deepõs-gnerra. ranjo nas instalações elétricas.

,

(A situação ainda é incerta, dirão, e custará fi voltar a nor- volta finalmente hoje ao ar a

tmaítuade. E DÓS diremos intimamente que. todos os países. Radio Clube de Blumenau, cujo
jque entraramno conflito cuidaram desde cedo desse pro' prefixo atende por P.R.C.4.

'

.blema, cujo. exemplo está nos Estados Unidos e na .Ingla- Esse fato enche de jobilo os

'terra. Mais um descuido do governo? Não! Mais uma de' !adios-ouvintes da cidade. que
monstração da ditadura a desafiar a miseria do povo que vão ter oportunidade de ouvir
;ha mais de 7 anos não sabe <o que stljam os sãoS princi' novamente os apreciados pro'
pios democl'aHcos que tão feHz fez os filbos do Brasil. gramas da simpatica emissora.

,qballii�'fr 'ilà�c·
.

ícãtá;lJraslleiro. existir>. seJllilllêllti dê liberdade ;81116r
jUStiC3, lerá o Brigadeiro Eduardo., GOlqes a certeza de seu no e sufragado

.(t,. '·,.--e· -'. '. ne IIlello de 2 de Dezembro .....",......,"--.��--"""""'_""""'_

��------�--------------�----�-----

ÀCUC
1

remos r

A 91rIml,· 8. a I.eilld.1-. DE U
Diaria Mailliíull

Ide se retiram fluando anual 01'8 Qo,QO
I) crima.8 a trateio semestral Cr$ 35,00
do· premiados. avulso Cr� 0,50

O Clt'aato das aspirGç6és do Vaie do Itaicd

Traduzamos as quantias em percentagens da
geral da União, dos Estados. dos Municípios, entre
tacando como acima o . Distrito federal:

I

arrecadação
estes des·

I 54 ojO
30 010
5 010
9 %'

Recéita
Tributar-ia

Receita
total

,

.'

BluillÊmau prestou, ontem. '

justa e significativa horoe
'nagem ao. ilustre, cOl-one!

:snva, Pàl'anhos" oferecendo
,lhe um banquete no. majesw
toso Teatro Cados Gomes,
�tBndo comparecid() figUras
;represel1tativ�iS do COlnércio
'e Industriá, altas all.to'rida..
des adminÍstrativas, jorna-
listas, o coronel Iral)Uan'
Leal, D. Comandante do
32' B. 'C, 'e o sr. Alfredo

. Campos, Pl'efeíto Municipal. '.

O ilustre·,. visitante, alvo
de apz;eyQ ')6. gratidãO do

povo bl:ume:nau�nse; foi sau
dado p�lo ar, Prefeito Mu- :

: nicipal,·.- tendo em seguida,
i agradeçldo com rápjdas Fa�
·lavras} )salientando a. satÜlw

ue presladaauma
ligura militar

Na receita tributaria incluem-se as impostos e taxas pro
priamente ditos. Na receita total, também a renda proporciona'
da pelos serviços industriais, que devem ser considerados a

parte. pela sua natureza diversa.
**-* í'

.. ,� "
- '

O intuito do candidato U. D; N., na apresentação. do
quadro, foi demonstrar que, enquanto os Estados gastam com

lo e.nsiOo p.rimarlo 15,39 0/.0 da sua

recei.ta trIbutar,ia.
e

os,. lV,�unicípios 12.78 ajo, a União não gasta mais de 0,27 010.
Realmente, é espantoso. Obejete se embora que o ensino

Iprimaria está a. cargo dos Estados e dos Municipiosj ii,', União
cabe sempre função supletiva. E, provado, provadissímo comO

I está, que a ação estadual e municipal é deficiente, faltando es

colas. para 70 0[0 dos brasUeirost seria imprescindivel que a

ação federal itItervisse decisivamente, chamando a si a soluÇão
do problema analfabetismo, ao menos nãs unidades mais po
brM ou mais incapazes.

Todavia. esse é apenas um aspecto da inrquiâade geral
do nosso sistema tributario, tia SUa discriminação de receitas.
Proceda-se a ,pesquizas em qualquer outrg setor da edueação.
nos graus secundarias, normais ou superiores, Na assistenoia

fação que sentia por· estar f!ledica e hospitalar, t;-a sa�de publica. Ou n� policia e na i.uso
novamente em con ivio com hsa. Ou no fomento a agncultera. Ou oa� vIas de cúmurp�a·

.

v
çao. Onde quer que desse fazer·se sentu' a ação da admlms-

os bons amlgos de

Blumewl
tração publica a serviço do bem coletivo. Por toda a parte a'

nau. den.·.tre 0.8 qu.'ais dest.aw 3itua<:�o. será a mes�la, f!uanto á propor.Qão dos gastos
•.

a que
�.

d'd
.

'a Untao se poupa, flcanoo a Sabre-carga para os Estados e
cava os que ver a mramel!l. .. 'Municipio ' ,

te trabalhavam para o pro-. ,O que se passa com o ensino não_ é mais do que um

gresso da região e do Brasil. mdwe do que se passa com ��*0 mais.

O digno milital'j que se

-

O quadro revela o desequilibrio que esfá desconjuntado o

,� , Brasil. Veja-se que, do total de 1.27í.ÓQO.OOO cruzeiros arreca
I,(i·zla acompanhar de ofici� dado5 pelos Municipios, cabem ao Distrito Federal 512.600.000.

Estado Maior, foi ou 4- 010. Dos 759.000,000 cru:w!rDs restantes, mais de metade
vivamente cumprimentado tocará a São Paulo, Bahia e Recife. O que sobra, e é uma in-

I significancia, é que se há de repartir pelas outras 17 Capitaispe as pessoas representati. brasileiras e por todos os outros Municipios do Pais!
vas das classes sociais desta E' cem essa ninharia que o milhar e meio de Municípios
cida.de, ás quais manifesta- há de atender aos seus serviços essenciais, que não se execu

tam ou, se executados. acarretam iasolvenéias irtemediaveis. E
ram o alto gráo de apreço por isso é que o BrasiÍ, com a sua Cidade Maravilhosa, com a

em que o tem, pelas suas sua Metrópole dos Arranha-Céus, com mais seis ou sete boas
.

l-d d d ., Capitais e com algumas dezenas de cidades em progresso. é na
qua 1 a es e CIVIsmo e

sua imensa hinierlandia uma imensa pobreza, que entristece e
acentuado amor á Patria. angustia,

'R' t b 'lh De cada 100 cruzeiros que o brasileirO vaga de' impostos,.

, epresen ou rI ante- 60 vão para a União. 26 pat'il Os Estados, 5,50 para o Distrito
mente nasignHicativa homew federal, pelo menos 4,50 para as outras ires grandes CapUa;s e

nagem a banda do 32' B. O. apenas 4 cruzeiros tocam. a iodos os demais Munieipios, de
luidos como homeopalia • . .

Pode isso continuar, se queremos que o Brasil continue?

Uüião I....

Estados . •

Distrito federal .'.
Municipios .'. , . I

60 Dio
26 ajo
5.50ío
8,5 ajo

�.•.

C ruze i ro I Prefiram a Farinha Fabricada
- pelo MOINHO JDIRVILLE

{ii: < i No bate nQ lan ' !
r li ! : KNO 1) !' " r-'
I t .;nãla deve' faltall

' i; j i

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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smeraldaI Perdeu-se
- I Faç�ab�. !u! p�e:den1 ca,

sar-se: [oaquim Pereira e Daura
; "'. '. Oarrozi. Ele, natural do Estado
Uma Ol:l.rtell'li de motortste, de Minas Gerais, nascido aos

contento documentos.
.

',' 23 de agosto de 19U, funelo-
.
Pede�se, entregar i!:0 moto- nario publico, solteiro, domi- De ordem do Sr, Presidente

rIsta da SQUZA. CRUZ.
. cjJiado ti residente nesta cidade Provisório, convido os 'Associá-

,'1"",.,*'., ';"".*.. ' ',t, ,..�)
1744-

..,.'.
3

'qfiJuÍl.:LOm. lep..�...írte1!l:nrao edede Msau"aO,.,.e.. ',.lm· u�hO.·ear- dos i'lja "Associação'Prcfis sional
.,. • � i dos Empregados no Comércio

I '·.·1. M.
a

.. r.
i

..a.'.da. coace. i.ÇãO. p.er.eir.a.. ,.' E!.la,
de Blumenau", a comparecerem

Precísa-se natura! deste Estado, nascida a Assembleia Geral, Que se

aos 27 de setembro de. 1921, realizará nos salões do "Clube
� �........�-,--.�---: domestica, solteira, dorníeiliada Nautíco America" no dia 6 do

De' 'MiJ/l'ci'ne'iro8 e residente nesta cidade, < filha mes de Setembro de 1945, ás
Rodolfo Buetgel' ...;... Velha legitima de Alcides Garroz.í e 20 heras, cuja Ordem do Dia

,

.

'1754--4 de sua mulher Muria Gomes será a seguinte:
P'" 'T�'( ;

_'-' • _, Garrozl, a)-Leitura dos Estatutos:
'. :Ce dois Rapazes pare. en- Apresentaram o. d6CIDllenm$ b)-Eleição da Diretoria, Con-
tregas no Armazem Bom Re- exigido pelo artigo 180 do Co. selho Fiscal e Suplentes.
tiro Rua Floriano Peixoto,94. digo civil sob no. 1.. 2, e 4. Blumsnau.S! de Agosto de 1945 Quem se interessar queira dirigir-se á esta redaeão ou á·

*** 51 algltem tivell oonne�lltí) tle Edmundo Taurino de Amorim redação de fiA Comarca" em Indaial, que receberá as

I I
erlsth! alglm fu:i1,'l�'di:mento lel}al, Secretário Provisórlo necessarlas informações.

Ve'nde" 'se' «cu!'.! o par,. 05 fins 'de !direH�. • !f � íE � � � ��
•- .' III

E, p.ara: �nstàll til chegaD' ao 00f
1 ._-_ - --

<�� �••e; .-'4' N., B. - estes objetos foram usados mais ou menos

___...,...,...,....._______ conhecimento de iodei, lavro. o I
seis meses. 1764-4

Uma Oasa de Madeira na presente peira cal! afixado \10 1.. .'-�'=""�-�-�""":.i!BiJ!--�-ilO",�����-),-�-�-�"'-iJ
Rua, João Pessoa, perto do g�.li. \:lo Cti�tuml1 1\ llubU6l\d!t p.�

.

lO

Negocio .de Atois' Zutter.
. .BI, IMPrenll�3··. t b . d

.

945
Padaria Confeltaraa - SorVelarl3

Informações com o proprle- '.

rumenau, se �m, ro l-' 1

tarío, AntonIo ,Kammer, Rua I , ..
,. .... .

.:VlCt$dn�. �raga
João Passos, Oficlai !'i� Reaf,stl1l Civil.

._=7 --
_ Edital-

Um Negoeio d� Secos e
'.'.' ,. . ....

"

Molhados, com Duma Fregue- ' ,,;a:� .b�j (.I'ltl pretendem r:a"

zta. - Informações do OUo s.3Ne. Martm Krueger e Alber
Wille NestaRedação fone 10991 tina Oechsler. Ele, natural des

•
. '1 750 � 1 te Estado, nascido no dia 14

�-iE�"__".f7-�-"-9:-:tl...,..".��.' de julho de 1922, solteiro, la"

Edlt.·Q'I
.

vrsdor, domiciliado e resjdente
.. ."

..
, em .Itopava Central, neste Dís-

'r Faljti saOOD qn'é pretendenI ca.. trito, filho legitimo de
.

Rudolfo
sar-se: Grivaldíno Pereira e Re- Krueger e sua. mulher. Emilia
nate Saehtleben: Ele, natural Krueger. Ela, natural deste Es
deste Estado, naseido aos 14 tado, nascida no dia 22 de a
de dezembro de 1919. comer- g()sto de 1922, solteira, de pro
cíarló, solteiro,

.

domiciliado e fissão domestica, domiciliada . e
residente nesta cidade, filho le- residente em. Estrada-Caralina,
gltírno de José Teixeira da Ro- neste Distrito, filha legitima de
sa e de sua l11ulher Ana Fer- Alberto Oechsler e de sua mu
nandes Teixeira,

" Ela, natural lher Balbina Oechsler.
deste Estado, nas:cida aos . 26 Ai),resentaram os dfiC'lll1�ent6s 6xi
de março de,' 1923, domestica, gidQ8 pelo. attlgo 180 'dI) ',(X�díd�
solteira, domiciliáda e residente Civil sob n. 1,2, e' 4. Si algu;m
nesta cid!içierfilhà legitima de tive)) oonhecimento de existir aI.
Marcus Sàc:htleben.!= de sua gum impedimento legal. acuse o
mulher Irma .Sal:htlpben.

.

.

�,1ra: ..
0111 fins dtl 'àfreltQ. 'EI. -para

Apres:entar:am os docum,entos constaD. e chega!! ,alS, .. conhech.ll�n.
e�d� pelo artigo 180 do' 00;.; to de todos, lavrtl 'O (presente 'pa:.. �-�-�Eil'!1'-:�--�--)\.;..;.�.......:+:-.

d,igo ClV11. S'Ob no. 1, lJ, 3 e 4).. ra ser afixada no I'Oa'all do
Si al�e� tiver oonheciIrlen_t.ode . costUll.!'e e publicado p,'cta im..

.existIr �l� ill1pe.diIrI.ento _Ie�al, prensa..·. .

.

j f'i'
acuse 'O para os fiins de dllreItOj. Blumenau,3 Setembro de 1945
Bt para oonstajn. e, chegar ao 00.

.,

.vH�dlll{)
. Brap

;$ooime,nto d� todps,. lavro
_

o Oflmal do l{egfsfrQ CIvil. :
presente para. seJ; a.fixado. no ro..

Edlt.�.1Igar do (l()S� e .pu.bli'Cad� pe.. (I ... 1&
la i'rllPtenSa�

.... .

l'
.' : , Faço saber que pll'et-enden ca.. '

B L U .M E NAU - Caixa Postal, ,93
B1llmenau, 3.�çfe.mbr� d:� ·194:5 saro se: Manoel. . Lisandro' Pereira "MedicaçãtJ auxiliar

sazz wss i!iI!IIA!i!IIIil!lIIII:ilI!!I:IiI!il!ll!lU!lll!I!lIIIIIIIl:I!I!i1II!IiIIIIII!! 1III!l!!!!!1I!!lII!B

i Ofícmr:'d0' 'Rr�;��n°c!,�i.ga. 'lêl�;a�����rd�sa:�aE�fad��iV�i�::"
no tr���m;::to da

• Sociedade Recreati,a e Esportiva "IPIRIN61""

E d I t a I cido aos 2.1 de se�embro de. �""';'l(-'-�S"I�-.-..;:..íi";';;'J:-)i''';'''-+''"",.
_

'.

.

'.
.'

.'. ': '.'
,1908, fundIdor, soUelfot domi- •.

" ..., "

,
.• -

Z E L il D O R,

'Faço �bell que p.ooteAdeI1l Clfo. ciliado e residente nesta ciela, I" � I...

f bsar"se:. Tjmot�eo Braz Moreir� de, Jilho leg�timo de Pedro Li-I b(4IX·aO un·e· rae Aldalr da Sllva� EleJ� natural .sandro Pereira e de sua mu�""U . (j
do Estado do Paraná, nascido 1ber Euzebia da SHva Pereira., �_' i!!!J

aos 24 de,
.. março .

de J9l�J Ela. natural deste Estado, nas· j Sl1rviç@s de primeiraadvogadol solteiro, domiciliado c;ida aOs 24 de fevereiro de

! !'irdem
e.' reSide.n.. te.. nes.ta

. '.idade. filho 1912, .domestica.' solteira, doml� ·1legitimo,de João Braz Moreira ciliada e resi1ente nest'1l' cida- Rua Maranhão
e de SUa mulher. Angelina Ar- de" filha, legitima de Antonio N' 27bigaus Moreirá. Ela. naiural

f
Silveira da Costa e de sua mu·

deste Estado, áascida aos' '13 Iher Maria Jose da Silveira. A tratar Mm
de fevereiro de 1914, domes ti- Ap're!enttlr� os do�entos $x1..,

ca,
.

soIteira. domiciliada e resi- gidos peiQ artigo 180 do Co ..i
dente nesta cidade,' filha legiti- digo Civil, sob n' 1, 2, e 4. Si
ma de .M:anoel.·Pereira·. da .Silva alguem tiV\'!1l Cfi'nhectm�nt. êl.�
e de.sua. ml!lber � Maria Alda existfz: algum Imp,edimentG. teg\\l.l,
Martms, da . Sdva. acuse fl p.8l'1't' o. fiol de 'direIto.

:ApreBielltaram 03 ÔOClUllentos Elí para oonstall e chegan a'O, Cf)"

exigroo p�10 altigo 180 dO' C'O.. nhecinlentQ d.e todos lavro o'!Pre
digo civ-il sob n.l, 2, e 4. sleiute para sel1 ·afixado !lO lng-il.l.\
Si algue;lJJ;tlvel! conhew:nltmtQ d� do OO$t� tl! publicado p.ela im.:
�xistill alg:u.m tm'pied.nto legal, pneuslt.

'

acuse Q pata OS fins de direito. BIum!3UaU,l Setembro de 1945
'E, pala ,constar, e cheg{l_ll ao: dO.. V,icforln� Brq�
(nheC'in:!ento de todos, lavro o Ofldal·do R:egistm ClvfI.

'

prese:tite p:êi:ra ser afixad'O'DQ J.o..

gar dQ co�tUme e publicadq.· p.e..
la: imJ?,rensa'.

'

Blumenaus·3 Setembro. de 1945 f"
'I

c .

S i.
,

L V:iictorlO'G. .Braga; ngm
..

e··'· 8001
i Oficial aQ· Reg1stro Civil.
F . ***)'"

Associação Profissional dos
Empregados no Comereio de

. Blumensu
E O I J 11

•••••••••• 0 ......

_,__.._,

a óleo, eletricidade
a vapor.

Penteados

d e-s een
Um motor eletrice de 2 1/2 PS. marca II.. E.C -

Uma bomba para agua marca Hall e Sete me·
Iros de cano para mesma.

Vende-ee uma, com boa Freguesla, na Séde de um dos
melhores MUllicipios do Vale Itajaí.

Informações com OTTO WILLE, Fone 1099, Caixa Pos
tal 98, ou na Redação deste Jornal.

AfONSO RASEDR.
Clillica Geral

·��-1t..._���§!!'S�- ...-lf-:<t

iS'

Tratamentos especializados das doenças do estomago,
fígado e íntestínos, som operação.

Laboratório anexo.

I
Consultas: Rua Brusque sln», das 3·6 hora,

menos aos sabadas: - Fone, 1319
4.M!@&S'PRRD a as ;

p_---'--_--�wLo d
•

ln

Cia. de Terras Norte do Paraná
A ltfaior Empresa Colonizadora da Amel�ica do Sul

De passagem nas zonas Blumenau e ,RIo do Sul,
o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, etetuou ven
das de Datas, ChaC8rliS e Lotes por mais ou menos

1 milhãO de cruzeiros, provando esta o valor das
terras da COMPANHIA por ele) representada.

Para obter informações mais detalhadas, dirigir. se, por
càrta ou pessoalmente ao sr. João Ferrari - GRANDE
HOTEL, em LONDRINAJ ou ao sr. OTTO WILLE,

Procura·se um Zeladar para a nossa nova séde.
Interessados devem entender·se com o Presidente Saro Eloy

de Oliveira até o dia 12 de Setembro proximo' 1755-1

j'�-II-__�-�-.-"'li-__;J-. o .-.-�-�-�-íOi"-:.IlII!II.l$i�:'-!4!

!Sociedade Recreativa e Es-
i portiva "IPIRANGA"

II! Assembléa Geral Extraordinaria
II!, São convidados com o praselite os nossos sodas para a

t.';>;'lfi,",�-�·-�·""t:f�"���''_'1l Assemblea Geral ExtraordinaTia, que terá !ugar no dia 17 de
Setembro de 1945, com iniciO ás 8 horas, na nov!?í séde, com a

seguinte ordem do dia:
1') - Modificação dos estatutos.

I .2')
- Esco. Iha do zelador da Sociedade.

.3') - Assuntos diversos,

\ NOTA IMPORTANTE: Não ha"t'endo numero legal,
realisar·sê·á a

_

2a. �ssemblea as 9 horas. qUe lesolt'erã com
.

qualquer numero· (:.
."._ :� A. DIRETORIA

de ·RadioAparelhos
da R Cl-\

DarMântQigas I fina flôr
i:ie todos os tiDos ;; lamzmho!j mi

Cosa do A�b1í�f'iicanc $. A.
MewadQ til: AUfomÓ't'eie

Rua 15 n' 487
�."".""" ••••"."-'I ... ,. ...o: •••
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��dàs,.·.·Linho�,.�Casemiras, �.
·.R... 1..S.. C.'.. �.dG"S,..B..Jl.nS.. ' .Sapat.o.S'ICamisas, PIJamas, Capas,

.

Meias, etc.
Chapéus Bamanzoni, Gury 8 Nelsa_'

BlUNElau ...... Rua 15 de Novembro, 505 • fone: 1181

Cadeia da Felicidade
A Felícídade depende de urna bôa disposição

de espirita.
A bõa. disposição' de espirita' depende .:de uma

perfeita saúde.
', A. perieit� sande depende

.

de �ma circulação
normal do sangue.

.

. .:

A circulação normal do sangue depende de
um 6timo depúrativo-toníeo.

'

.'

E o melhor depurathrO. tonico do sangue é o

�
:fr

"

valioso auxiliar no tratamento da sífilis, preparado
de realvalor e-reputação

.

cientifica justificada por
sua. formula perfeita, sob a base 'de Salsaparrilha,
Caroba, Sucupira e .Sassafraz, plantas de consagra
da 8çã0 dápuradadora. Usande-o gosareis saúde e

cOlnpletl:lrers vossa felicidade. iNo; 40 Em

Semprefoi e continúa aser

Melhor

SANTÁELLA
Dlltlomado" gela Faculdade Nacional' de. ,llJedictna da

Universidad& do··.Brasil.

Mé�ioo por eoncnrsc do�Se1;viço Nacio.I1;<l· la, Dbençà.s j\fentaí:!'
Ex·lrtte:rlio ila.>Santa OMa e do Hospital Psiquiátrico do Riô

de Janej):-o, Ex·m.êdieo assisténte .do Sanatório .Rio de
Janeiro da Oa]Jit!tl F:éd.el'al.

.

CLUUC4 ManIca -
.

ESPHClAt.!S'l'A. EN DOENCAS. NB9VOSA:t

cOBsunOlfiO . H U A P B IH fi 11 S C 8 M I D l
{Edifidji Amelia',N;,to)

" DaB 15. �,J,lB. b1H'8& '.'
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O seu RADIO, está falhando?
.

l.eve·ãADid:'8i�;tiCina. "��dm�g�':�J�'I e será pfOntamente atendido sifUis"

Equipamento moderno. de alta precisão,
.

téenie» Iformado B· dliplO'mado" em São Paulo .--tl-��-:�-!l-í'-_._ ..t:-jf

Alame"da Rio ....anco, 10 T Aos Senhores Proprie- T
1I-_II!lIII!ll!II!JIHIi_... -_--...----___ �'

..

taríos de RADIOS T.�. A instalaQão. de . uma,
fJ! ANTENA GALLI li
• representa as seguintes ,i

.

�. van tagens ,

I" f.aC.i.lid.�.��.��

..
, e.m.·.. ·'!.a.n.s�::.��a.O.�ça .:.Je melhor recepção. •IlIforml:�fíes com n 1r,·J_ fGamanl [Gj

BUB Sin Panlo, S rBlumUDllD �
.-.. .i!It---§� .

1iI-.

.fabrica de Timas" IBlumenau Lida.
TInias e Vernizes ". Material para

Pinturas em Geral IITintas �rn bisnagas para artistas
Blumenau .. 'SI... CatarinA 1------------..;.;.iDfiCillB BADIO fUNIE
Dr. Percy João de Borba IlMEDICO ESPECIALIS1'A '

leas - fraqueza sexual - Tratamento rápido e indolor '

.' CLINICA GERAL - OPERAÇÕES !
. CODSUItÓriO: Rua 15 de Novembro. 1186 filO lado do Hotel Elire) '--�--------

.

.

PORE. 1405
.

. GDuuUas� dás. 10.30 ás 12 e dás IS ás 18 boras

A Tosse e a Sufococio,,1 do-,
Asma ou Bronauite Aliviil�
das, .em Pou.,·ós juulas

fabrica de ladrilhos e Oliclna de Escultara

IrDl1 PueHer
B 1 U M, E II U

Rua Duque.de.Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone.J081 . Caixa Postal. 48
Eltpe:c:fill!-d;(� �. lmitaçaa . "-êl . EUClitfWlJ. tam p*t.. •. PJl:

GrBftl, E5CS:dada•• l?avlmMn�s. ieiça. a..luna, aI Cf�ntg �r..

..

.

.

. '.
'

.

"

. ml(dll, lBa'!alllt'rea. Caixal pta:ra
SiIlelral, Fldral P.li:1a ,t'fas. aaI. AgQ, ll'iIlIlque,s. Caplteh, :r.bol
CÕI! p� :l.rma*s•. Canttnei'. ·PI� &�tMlia 'BaJUflIS para iJar.

_ .; f.� l'1Jtm • RadW"- RIo. dW!1 iMeSlls. 'de OIintN. BOO:rel..
ti· . ....

I rDt ,VNG. Fllnilml8;oto. d. M:a ..

rÕêS. 0.111 di! ÜiasIO. e�o.
.

.

d,d II e Q. ih. I : e í c. .

Sociedade -Benificiadora de
Madeiras LIda.

Tetefone 1248 "�.. Rua 1 de Setembbro"
Fornecedores de Madeira,s em Geral

f"orroPaulista, Encantoneil'as' de QUalquer Espécie,
Alinhamento,' etc. etc.

EspBcialidade: Soalho Marca Strobel

I
1
j

CIDADE
DE BLUMENAU

EX·PE01EN·TE
rei .. 1099 • t.PO••157

Dr. i.r:hilles BaIllnl
Dir�tor-Responsav6J

. Dr. intUiSO BalIlu!
Direool'-Proprietarl.

Oficina' ProprÜl
Rua 4 de feverel.ro, 7

" Assinaturas
Anual -: Cr$ 60�OO
Semestral'o-s 35,00
Colonial o-s 20,00

Numeros
Avulso o-s 0,30
Atrazado Cr$ 0,50
- Colaborações recebidas nlo

serão devolvidas e fica· sua pu�
bliéação a erlterio da dirs(;ão.·
- "Cidade de Blurrtenau" filQ

se responsabiliza por concertos
ernlUdos' em artigos assinados.
"-�.'-�-...-�_;:..-�-.�'_.

._.-.

Atende todos oa lerviçoa de r

R.:adios receptores
Sarvlc:ol 811Pl1101 t Sai'uttdol

TELEFONB 1395
BUli 7 lIó Satemhrn. 13
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muba Atletico Ferroviario,· Campeão Paranasnsfl de 1944
>< "�:I

Ur.omio Esportivo OI·imp.ico

(1 de Sele br�)
Pragrama .

- ConvUe.

Esposa, Filho, Paes; Sogros, Irmãs e Cunhados

Herbert Schmidt

,
.

falecido dia:" 29 de Agosto .. com 26 anos de idade, ain
da sob o pe'so do profundo golpe recebida, vem por
este meio ex:pl'esí'lar seus srnceros agradecimentos
a todos que os confodsl'am no doloroso transe por
que pass"flL'{irn, apresentando: condOlen�jas, epvümdo
coroas e flores e ecompanhande o extinto ate a sua
derradeira morada, Agradecem lambem os snrs, W8,1.
bseh e CamBr� pelos cuidados prestados durante li

sua molestia..·
. .

.

A todos, pols. aqui ficam os nossos sinceros
agradecimentos.. . ...

.

.

Wera. nata Schmidt, esposa; Heitor, !ilho; Ger.
mano Schnlidt e Anna; nata Fledler; Leopoldo seh
midt e Alids, nata Ktuge; Anita. Schmidf, irmã; Nada
Schmidt; Adolfo WoUstein e Híldegard, Data Schmidti
Ewaldo WoUstein. Ursula, nata Schmídt, cunhados e
concunhados.;

.

avJe
A ' Uil Sl

,pP.i?ftCREM E

Tea�mlra�la Req�des CBuave Yale
Na Agencia Postal 'I'elegra- foi-nos entregue pelo sr,

! ific� de aínmeneu. SebaUão Cruz; uma chave U·
í Maria Rlskala rua 15 DOV. PÓ Yale, encontrada em nos

!l: 23 - Alvim·- Atonso Sehe- êa artería principal. O seu

bel - Imtex - Diretor Fa- dono póde procura Ia em

f! nríea Tecidos Renaux - i nossa redação, onde se en-

Edmundo Canina hotel ideall co!]�ra a sua disposição.
.
- Artur Rómulo Silva rua

Ii 15 Nov. 133 - Pedro Tdes r"1 U DAS
I da Souza - Ricardo Koehler Fruúi:fc!:'ãS i6 OnUrnlieilWS

I' pa Mariano - Hardt - Da i Peçam catalotlg'3 Uustrad'9
períal. para Dalsgaard - otio

I
fuEOPOLDO �ElIHm

! J - Schmídtet - Usina São ' �rlJ.aã
! Pedro - Aria! - Jacob Tl'e,

....:.....�.�, [íse.

1-.�-__-�-N-C-IE-·'M1-_-N�-r-E-S'T'-.l.E-D-J-Â-R-l-aHerbert Schmidí
Missa

Wera Sehmídt, filho e demais parentes, agradJ.k
cem a todos que, pessoalmente ou pôr meio ue tere:'
gramas e coroas, demeestraram sentimentos de pezar
pelo falecimento de ��u sempre. lembrado esposo e

e pai Herbert. scamíõt, e convidem a todos os pa
rentes e amigo� para assístírem o ato religioso, a
reallsar-se domingo dia 9 do corrente na igreja evan-

elA,
.

WfTZEL INDUSTRIAL jOINVHJ..E (Marc�;. Regifltrr.dH)

economiss·se:Jempo e dinheiro
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