
n���p��U
Considerando qu.e foi revogado zação de permaneneia definitiva, quando se

ereto-lei n' 7675, de 2 t de maio tratar; a) de técnico que tenha contrato com

decretc-leí n: 3176, de 7 de abril de IH!!]: o Poder Publico; b) de teenico que tenha
céssados os motivos de ordem .ínternacional emprego permanente ou contrato de serviço,
q�le levaram, o governo a regularizar de ma-

. por mais de três anos. com estabelecimento
neira ptovisoria., a situação de certas' catego- industrial idóneo; c) de tecnico que se esta

ri.as de estrangeiros, que entraram no terríto..

I· _beleça com industria própria, inclusive explorio nacional em carater temporario, o minis-
tr� da justiça resolveu baixar instruções para ração agricola; d) de eetrangeíro que empre-

execução dos' artigos 2, e 3. do decreto-leí n, gar capital superior a Cr $200.000,00 nas

1632.
'

"
industrias a que se refere a letra anterior:

.

Aos estrangeiros que ingressaram no pais) e) de cientista ou artista ao serviço do Poder
ou vierem a ingressar, será concedida autori- Publico, ou de mérito comprovado.

II

II

,

BIS
sli

Os nacionais de países americanos, in
clusive canadenses e portugueses portadores
de visto temporario, que desejarem permane
cer no pais em caráter defintivo, deverão

apresentar vario« documentos, que se veem

específicados na. portaria, que é longa 9 deter
mina, ainda, que os estrangeiros cujos proces
sos de nermancncia estiverem em andamento
poderão' sair do pais sem prejuízo do seu

prosseguimento, bem como que, quer a auto

rização de permanencia, quer a prorrogação
do prazo, serão concedídas a titulo de graça
do poder publico.

se os Partidos·
o sr, G�!��U3 W�2��S ��s�mê]illl0 ao sr, Luiz Car�os Prestes

o S1', Luiz Vergf11';'!, secretario da Presiâenota da Re.

publica. endereçou �w 51'. LuJz cortes
.

Prestes o seguinte
. teleçrama :

.

_....._-----"""'. "Ac�&sando o recebimento do telegrama em que o Co ..

MaluUno , ..milé Nacional do Partido Comunista do Brasil reafirma
.

c "'. ". apoio e aplauso ás medidas de contendo democrático ado.
Jtw nO O{; <

--#.

01"$ 35'00 I tatias pelo Gove1'1Z0 Bt ao mesmo

tBI1.ipo,
reclama a retorma

Cri 0:30 I da Lei Oonstitucumal n. 9, para o fim de ser convocada a

c.,· . � Assembléia Constituinte, o S1'� Presidente autorisemo a

das aspirEiç6ês do VtUe de 5t*.."i.1jai esclarecer. lhe, em resposta, que aquela reforma eonstitu-
.-....._""""'_........."_..,.,;.,...,,,.--""""'"'--�.......= cional foi o primeiro _passo para a reestruturação polilica

do pais, SEguindo se o decreto de anistia e a lei eleitoral,
AS correntes de opiniaQ estão sendo organizadas em par
tidos nactonais, com ampla liberdade de imprensa e pro.

r'PQoand.a;. �a.béndo lhes, de (WC.. �m diante, or-ienta!, as SO�

tuções politicas. O processo eieüorol, desde o auetamento
t até á apuração, foi enireçue a juizes e tribunais escolhidos

-. U.'.E
..

1II'llIft ·PIII:."'S' '·1··�IRRII' ".(li.�F··DOn pela P1:oPd�ia lJUsyçt'1"l�raduzir,.,do °temPAenho tdt'O gOV8sTneeI RIuIUU � U II 'ftuleJ.'l li em prest ir e 'eicões ,1,V1'e3 e tones as. prove o o en lJ
para agradecer 'em nome do sr. Presidente, as congratula.

·0 sr 11U�1I�1..�·' Uantl!lnifi!!<!.l C·nftS,"dof'!ll. f;'r� da ftrud��põft� g ��!ii'la!h!�.!}liH!I!!f� ções q'!"8 .lhe e�V�(lU por "!.otivo da �e'rminaçã? da guerra
... Hlf.ulllUa Ru�tUI�!HIQ U!I ti U U u Ih� 1Miii'�düiyV�1I1I Q ÚQfi!l�ilülufJ.Uilld mundwl. Oordtais saudaçocs. a) LU·lZ Vergara.'.
dI sr .... Ge�uno Vargas:- O Partido co.DIURlsta �rasi�eiro nada r: r LI z·e � rc I· Pr�f;rarn a 'farinha Fahricadapode fazer POI� lhe faliam forças eltntlralS I � I :.:" u-.=n" �'��! .

I
S. Paulo, 8 (5. E.) - Pelo agrupam, respectivamente ii

I convoeação
da Assemblétn ��IO MOiNHO JOINVILlE

"Cruzeiro do Sul" regressou União Demoeratíca Nacional Oonstítuínte. Contínuando no
. ..

da captrat da H;publica ? e o Partido ?'_ Demucratlco. poder o sr, �;�uHo Vargas, �.� C���llJ:j\\;'jf;ó)��� ��� D.i� el� Pal,.-aprof; Josê de Atalllm N{lgU81' Nessas caudíções, o chefe da I ele terá pussíbllídade de. se �I� ���l\\����iiJk-º4��l{;'l�:\o ..� �jU . �!ílo. Uft
.

ra. catedrático de Teoria Oe- Nação, homemtoteltgense, não tazer representar no governo . . . • • ,

r8.1 do Estado, faculdade' de vai concorrer ás eleições pa: por meio de um ou mais mi, Blumenau v:veu ante ?lJ'j a:�nos ue vanos colegIo�
Direito, da Unlversldade de ra Q que nãO teria apoio de nístrcs. E se a Constituinte t�� horas de tnrcnso araor,' I;L'\..t:�lltrre!ll ,com garbo, �i
'sso Paulo. . nenhuma corrente pondera' for convocada, ínlluírã naela CIVlCO C?ID que fl�� comemo- nastíca fltmICa., No estadío

Entrevistado peJa· reporta- velo boração da nova lei funda'l rou O Ola da P�Ül�" de esporte do 32 B. C. na

gero da Meridional, dísses 'mental por Intermedío de seus, D.esde ,c�d� �'.' clnu.de. to· i3;�UiHl.a_part�\. do programa
"Não sou politico, nem per- Sem elementos o deputados. mou aspect.o li'S!'l:� �'" lmdo,

i �:hboraao fo� proporcin��8 8.

tenço a partidO nenhum. COD P l·d C·
•

I .. aparecendo ('fi Ih�aeh 1Hio e, Lr.de e��orhva ,com Jugos
tudo acredito que o sr. Ge- ar I o amUAIS a Essas _maDOO!aS entl'et�nt�, movjmen!lJ.do, I en.t!6 illlhtares. A D?He, .no
1ulio' Var as não se calldida� . tl '. I não darao resultados; PrIm�l' O desfile que ffiBfC:JU O! i'L'1l80 de conferenCIas de.:
tura, As f�rça6 politicas repre' . :?eclarou a s�gUlr.

.

"

' rOr _porque os COID.Ul.:lf.ltss !]ao inicio dos fes10jo,s ol'��mi:'jG- i Tea�rú Carlos. Gomes, f�l
sentativas "li se declararam

. �a me�IDa forma, o .Pat!1 terao 01:1 votos sufiCIentes pa- dos para eíme 6ia, rOl GIm I re:;lízada sucesso ti seSSaO

ps.lo b:rígàd�[ro. ÉdUal'c10 00'1
do Comumsfad? B.raSII. nao la

..
eleger numero

� gra!lde de, p!esmente §üliBrbtl, illffCl:Hldo 1 cívica, com 3 p8f.ticipaçãO de
! lOtem Iorca apreClBvel. e tanto p"'rl<>m""fl'81'6'" p. nen"II.1 por lnais Uffiea "',"'.m�>-!·,dl'c."nq" l·�P! (Í,P> alunos de mstltutos e

mes ou nelo gen era aspar· .'
;:.

'" a"". ,<>, '-' :-' pU�,
_

' ,. ".'C:. .,. _l',' >� ':tu",
• '-'!

• v

; .

Dutra· em torno de quem se 1 sabe, dISSO) que naO p:et&nd� que os dOIS candld�tos esta� amor patrio do po,:o {:lI'rte�l'o � (\deglOs.
. i •

,
.

i ('onc�rrer com os, do.S paft� de acordo quanto a neCeS"ll e laborioso d�eta mdsct0, I· -

.

oi , .. ir. .

dos �Itado8 á. eleIção pre�l' dade. da redemocratização Procedendo ü desWe dM! Não ha que negar, ,que o

Comde Democrallc� de�clal. por ISSO, o sr, LUIZ I por �eio de eleição pre.�i· colegios e da gé:](!pg� U'lidn .. ! eia. em q.ue oe braSn�lrOS se

d t'"h ii d·
Ca .. los P!estes se empenha, denmal e de uma AssembleIal de sediada DO lnmro (�8.ll"-1:,verenClam 3, patr16! que

a hd!fu3" da ma!lelr� que vemos, pela Ordinaria que 8e tornarà Garcja, houve fi solege ius, i 08 BIumemm não fugm as

Comunicam'Dos: "Em sua Constituinte. O candidato van talaçã-o da Arbr da Patri�,. suas tradições, colaborando
ultima reunião plenaria que linbas aéreas cedo!' será presUgiado pêlo 'ceremonia que teve a rn'e= i com patriotismo e .exponta:
uma concentração dos univer' vencido". senaa do muudo

.

flIlici.d de I neiJada.
eitlHios, promovida peja Ju' Rio, fi ($. E.) - Segundo as

Blui.nenau e POPUiíHf:'fl. 1,------------
venludeUniversitaria Católica ultimas, tres companhiaR Bé�

E
. .

f' h
' in " I

e pela AssociaçãO dos Pro' f:::gl1:::if:�:: pa��8�e�r;:� S·ofl.a em Tat.leh�� II inve�c���;l���l ��r.d.�S ;:.�.,j�� \ O
.

proximo comiclo da
fpe:J�:re� �a.o�l��f:Ín.·.l/:r.r.aea��: rica do Sul e principalmente t' h li ..... ., I de nos:1lt terra,:; pD.r;� �:�2�� I 11. D. N em Santos

Para o Brasil, que será o "V I C I"!
ter log"r a ce ..m,·l1.c}. a..,.,",�

I R' (S E) -� 0- b' �mar os principios sociais. � ta missa, , .

lO, �4' •

.

rlga
cristãos. Falaram varios ponto, de r�ferenCl.a para 08

..
. � Apoz o di:,Hle f) pD'VO en.r'

i c;i��.H'O ....,duardo . Gomes.. no

oradores para uma numerosa- demaIS. pEHses latmos-a;!lleri, .•.
_ I

reu prf'8su.rOGO p;:rn G ef.Ll:'.f I ü::;c�. 80 que fa:-á na CIdade

sssistência formada por upi" �an.o�' As t�es com�anhlaa.- Um tablete da um excelente dio do Olímpico onde os de Santos, no �la 15 do cor·

vel'sital'ios. e professores ti .Br!t�;s� E;atm Amef,lcan AI�- prato ou cnic8r3 de Caldo' rente, abordara o IH'o!)lema
pelas ala$ acsde-rnlc8S do P: Imes Alr �l'�n�e e a h� (Boui!1on, Consomé) � Modo E .

(z"
P. M � do cl:1ié. alem de outros

S. D, e da U. D. N. .

. n!I� sueca Slla. - 8 prin- de usar: Não cozinhar, apenas D Fa Ia D t:J.. . ..; � �a � � (=B i 3g,suntoB de interesse €cono-
.

.

..

I C. lPlO, operarãO sobre o Bra, desfazer e dissolver em agua �
..

' ....... _Ji M ." 11 v
; mico ..

No éan IS Dt1 l./ll: ' sil e a Argentina. e a seguir . bem quente. Wasb_ingt0iJ (SFI)·- O gene., ,I E'
. espera rIo o compareci.

FT!fr.r:r l r K N o T, '., Li .

_. Iestenderão aúas linhas até o ral De OiHJ.He B'1.Heutou ['.'.)8 I mento ao "meeting", dos
, .;; 'nãO'. deve faltar I Chile e demais paises.· C. ANTWEILER - Rua 7 Set., jOfmlHstas que riS jWFdtl.fE ffia-lmais e:ninentes proceres do

.•
...

100 . C. Postal, 56 tel'ÍaÍ§ sorrIdas nela Franca! F. R. e da U. D. N., notici-

Mos· J<Il>t·o··laosolutamente inofensivo par3 .P ,

.

.

. durante a gi.H.H rtl forüm dmtB:1 unnl]:·se mesmo, que a ele.

. pele. EfIciente:) .prot.eção contra B I
.

. J l' pu m e n a li

I
vezes mais eieVl.1dà8 qUf:l as

i
aSSIStirão os sra. U,IO res-

üt_i1tYe·.� P1CADAS DE MOSQUITOS fi
Safita Catarina _ Brasil jda �u.en� de i�i4- í8. ES8:f;'@'I-�eG•.

Valdemar �6rrelr8, Odi-
�=� I. iu:setos. pernas sao !H7,1ílaQag em 5. inn Braga, Castro Rabelo e

,.....,.�-,....;_�--,--.,--.�.__�--�.,------"-é....-�.�-�---

....- .......---- r ,�......

biliões de francos. ! José Amsrico.
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Tecelões 41 ãiiõ smerãídã ,
Precisa-se URGENTE de 4 - 6 bons ri praticos tecelões , �:.x.::;�···.··v·�,,·;; ��:x:..��_:;:.::;m:.:;:;c.11'

.: Mais)iois Rapazes n_ara Ser- para a fábrica de Cadarços em SERRA ALTA. (Ex.Sãq Bento)

t Parm t··
-

'I·
'

I t··· 'd d t. viçôS d� Eniregae- Paga-seBsm

ma.i.O_ t.eS ..de.18a.11.05,.
de pre

...f.f.r.enc.ia _SOltéiro.
is. D

...iT.ig.l.r:_s.?-...• á. C_3i.X3.. � srrnanen e a 0. ao., e e rlei a e e o
-

·

... IArma:z:�m BomRetiro
_

postal nD 1 em Serra Alta ou pessoalmente _ ao escntono,� Rua o
..

O

Rua. Floriano Peixoto. 94 JOão Pessoa, 7 SERRA ALTA, �tende-se t��b�� �os doml.ng()s. o a vaoor"
-

.

-o· ',-. - 11778=5 '�_'-�"_'-"-�---�-�-::t_IIIIIB...-�-:tO,€,_�-it..�-"-�-Jl�....,..��-. •
•

�1!n�F!'1�•..-,.r�-···'V d
-

M
- pe 'cad s

.

I �VéCíSa".s�;J Um !, !!CI de 21�s�ma� .a�G ;:0;: a I Ed:al
o

>'D�_' .Ma1YJÍIJúJiro8 Uma bomba para agua marca Hall e Sete me- .. 'Faç6 S!\b�1i qn� pretendem caa F'a:� saber. qUe pretendém ca;;l

RodciÍf.o a:U�rger - Velha Iros de. CaBO p'ara mesma. sar.se.Jalmo Hípolíto da Silva ser-se: Alfredo Braun e HU·
•.•• _

<.<
< <

• 1754-1 á
e Maria Garcia da Silva. Ele, degard Làtín; Ele,. natural

c" ". 'W"*"*
. Quem se interessar queira dirigir-se á esta redação ou natural deste Estado, nascido deste Estado. nascido aos

redação de liA .Comarca" em· Indaíal, que receberá as aos 3 de junho de 1917, co- 13 de outubro de 1921; lus
necessarlas informações. mereíarlo, solteiro. domíeílía- trador, solteiro domiciliado

B bó .,
. -

f-o rar 11 usados mais
-

ou -< menos do e residente nésta . cídade, e residente nesta cidade .. Iílho
N. . �.. estes o ie os a u....

1 ltí d J h
-

B
-

e
seis meses. 1764- ,1 filho legitimo de Manoel Hl- egt Imo e o ann . raun

-

polito da Silva e de sua mu- de sua mulher Hedwíg. Elal
Um Negooio d� Seqos e ���,=-�'--�-�-�....,.������o �""'�=�"""'�-�"":"�-�...�-�-:. lher Josefina Delfina da Silva. natural. deste Estado; nascido

Molhados, com.oume Fregue- . Ela, natural deste Estado, nas- aos 21 "de março de 19261
zta, -'Informações do OUo

1__-_ .-L.o·-n'. r-ína-.. --.·-_
·

__·. cída aos 18 de dezembro de domestíea, solteíre.ríomtcüía-
Wille. NestaRedaçãó, fone 1099

_ 1923, domestica, solteira. do- da e residente nesta cidade,
.' ,.' 1750 - 2 míctlíada e residente nésta, filha legitima de João . Latiu

Q��' ·."'x;;- �--- (cidade, filha legitima de Izal- e de sua mulher Maria Lattn,

·R'·· umJa saspa de Madeift80 udaO Cia. de Terras Norte do Paraná j' tino Garcl� da Silva � de sua Apresentaram .os ld8()OCIImd€ncfn�ua
.

OpO ... essoB; . per '. . mulher Romana Garcia. exigido pelo artlgo. o '0 ..

Ne1Wc,io de Alais Zutter.·
A Maior lãmnresa Colonizadora âa America do Sul

-

:Apl'les'e:nta:ram os documentos digo civil sob no, 1, g" 3 e4\. .

. � Informações com oproprie.:t.' exigido pelo artigo 180 do: Co. Si. alguém tiver conhecimento de

tario,
.

Antonio Kammert Rua De passagem nas zonas Blumenau e Rio do Sul, digo civil sob n. 1, 2, e 4. existir algum impedimento legal,
João Pessoa. o Agente autorizado, Snr. João Ferrari, efetuou ven- Si alguem tíves eonhedmento de acuse o para os fins de direitoi•

._'
...

c ..

i f7,
das de Datas, Ohacaraa e Lotes por mais ou. menos !existir algun:x hnpedi1;nenta legal;' E, para constan e chegar ao co.

Uma Padaria. Confeitaria. e 1 milhão de cruzeiros, provando esta o valor das acuse o para os fins de

diréito.1
nhecímento de todos, lavro. o

Sorveteria. - Informações com terras da COMPANHIA por ele, representada.: El pa.'ra' constar e .chega:c ao co, pres.ente para �er afi'Xa�o n.·o ro�

OTTO WILLE, Telefone J099, Para obter informações mais detalhadas, dirigir-se, por nhecímento de todos, lavro o gar do costume e publicado pe..

nesta Bedàção. 1775-'-4 carta ou pessoalmente ao sr. João fe·rrari � GRANDE pIiese'rlte paur ser afixado noQ lo.. la ímprensa.. :
.

. i
_ .

� ...... ! --. - '. HOTEL, em LONDRINA, ou ao sr; OTTO WILLE, I g:a:r d� costum-e e publícado pe. Blumenau, 8 setembro d.� 1940
Um Terreno com

.

Casa de I lá: i;nn�reusâ:. i I
. ..

.,

'

, yi�torino �:aga
Moradia e Fabrica; Ranchos 13 ,L UM E NAU _.. Caixa Postal; 98 ·25v22

1\ Blumenau,
6 se.temp!'? �e1

..

9:i5
.

OflCl�� .�� �eglstro_ Civll� ,-
_.
[

. etc., situado ·t'l0 Primeiro Trecho
_..-IIIIIiiIlI_..IIIIIIII_. �_II!iiIiIIIi!II!III.._...UI1II..._..

.

; VlCtonno. Braga .-.-�-.-�-.-.IiIEl...,...,'!'--.,

da Rua· João Pessoa. Otimo
I' OfiHáI {lo Registro Civil. �NCIE� NESTB DIAl{Ia

NegQCio.
.

-. .' .

lnfOlmaçõ�s,com OTTO WIL- Cur·5·0· GratuIto de Taqu·.gra'iaLE, Teiefone 1099, nesta Reda- .

.. I II
.

.
I

çãO; Caixa Postal, 98. 1776-4 (por correspondencia)
.:�-�.-:��......:-�...,.�-�-�""",. Para propagahC'a do único método

brasileiro, o autor ensioa gratuita
mente por correspondência, .

Cartas ao Dr. Leite Alves. - :CASA,
'BRANCA -'- Eat. de S. Paulo.

Aparelhos de Radio
iS-W-'jf-���-�-'ti......�-lô...,..� n�-'tl-��-�:_�--...-W-.'-íS

da RCA Vitor I O seu RADIO está falhando?
Leve·o imediatamente na oficinil

de todos os tipos e tamanhos nl) - .
. .

Casa do Americano S. A. RADIO .. BLOHM
Mercado de· AuiomÓfela

;. �..8R..R.uma..l.5.·.n...48.7 �gl

,Vende-soe I

.,

)�lEITE
•

MAHTEI(jA
Q,U E�IJ O�···-_____..

.
,-�-'.-..: -: -

'-_ -

.

o "Medicação auxiliar
no tratamento' da

.

sifilis,j

'I�tAfJo\
; �Vli.()�mltatg

. _: ItSlIJEIRAI(
:.<;?f.�d. fanico

j

< •• i!?
,.

.jgi�o- 'il.W tíuqS «li! rr.;HIU�.J'U.
'pali�,·��,� e W!tlo;. �'i}.e em
j sua fómi.WJll tõ!J.tl'am substhttit:ls te.ia

.,.,,' eoxrill. V!lIlà4ato do $.Ódio, Lüll�. Gli
'M

�'f.{i!oo:fafbs, pepsma, noz t1-s �1a, etc ••
I!,e lição : p:r,,_cntsl a �a'Z !!lOO Cah'tliS de

,linqusza e neurBSteruu. Yru>.adtol �
indicS!lO para homens, mullieres, Cl"i21l.
çaIl. S!i:t!l!io sua fórmula ,conhecicll! Oélos
grande&. méQiC-'JS @ �í:á lin2nctado· �ela
$_;:,U® Publica. .-

-

- - -

Dr. SANTAELLA
DiPlomado pela Faculdade Nacional de Medicina d3

Uliiversidads do Brasil.
.

.

Médico. por concurso -do Serviço Naci,!nal le. D�enç.as M.entll.i.s,
&x-ilit-erno da Santa .OaBa e do HOSpItal PSIqUIátrICO do RiO

de Janeiro, Ex:-médiéo assistente do Sanatório Rio de
..

Janeiro da. Capital Federal.

CLINICA MtDlCA - ESPECIALISTA EM DOENCAS NBBVOSAS.

CONSUI.TÓRIO • R U A '. F B L I P II S C li fi! f D l'
(Edificio Amelia Neto)

.

Das 15 ás 18 horas
fi L.O iu. A N Ó P O L ! S

��. A cédula é posta num envelope quando o

-r!Leleitor está encerrado numa cabine indevBs$
. esvaI. Ninguem está vendo o eleitor quando ele :te:
posita a sua cédula no envelope, que lhe é forneCIdo

antes, pelo presidente da mesa e consiste numa SO�

. b:ecarta igual· para todos.

Não haverá nenhum livro especial para cada
Partido, Será um livro tlÓ para. todos os eleitores.

N!nguem assina B cédula, O voto é secreto. Alistem
se onde quizerem. mas, de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nos nomes de sua pre�erencia.

Ninguem saberá e-m quem o eJeitor terá votado,
quando este sair da cabine e déposital.' . na urna o·

seu envelope fechado. As coações de agora desapao.
reoerão na hora de votar.

O voto é obrigatol'io!

. IJ será prontamente atendido

IEquipamento moderno de alta preoisão, técnico

fm'mado e diplomado. ern São Paulo
Alameda Rio Branco!) 10

I_���

Anunciem neste Diario

Sempre foi e conti'núa a ser

elhor

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



Imobilizado
Imovoís

EstafeI
Veteulos
Movais e Dtensíltos
Oficina
MaquinIsmo

Disponivel
Caixa

Reanza'll'�a..Ctnlo e
Lo"g. Prazo'"

.

Contas'Co.rrentes
Mercadorias

.

PaJlij:ipacões

531).492,00

�$'''''''''' .• ��1!oi1lll1dl8aM 4""" ilBem

_ P<Jti.p IIt �..ãã•.. a.iIi nlia; eoms
.• ,J!lta.,JW'i( ...,..lI lImrpl",. t6ssa ou res

, ,�!II� $11'_ ",u;}.......,Dor" parGç...�
'IPI'" b>�'kta""'l!I. ;/Ia"""" .."r tratadcs
�. �* ",. "'!lidado llUJo'l;\ll" nlia

" \<ll>;�.t'I#"�_,;t!l;,.�al:lÚr&,, tI>,U"aI

, ",C, i �O� ólhc;f.J'<l!l'i<D6tliOli> :r�dao .93 !Ir,

,
" ��... ,±t�.,. !ill>tl!l...lh.. IMI'iratorio.

"..... �m!Jl"" l,l1:ipr'�, btúnchlt6 C"

I _fr.:iot-a.... pi"".!.n-""'·�6 'llté . ecmed'e
v- � -,�i.rl;tJ:,llI_�ffi�a;t. O.5;.uc-�.sãQJoãe

t;" ;�Ioiimtf.o �'Z.t!i!1- ..;ete1t

�
-

ir �
__
}t.enls:U�

__ !. n.bo(,.\l..�ftd�nJlt paR
tJro�a!l: .. \<r;!h� 1R-(1tIlW»Çd;-�

,40'.862,40
;29Jl95j70
.

5.914,OQ
:1'0..579,30

33.011,70

I '.�
..

""; n., ••.�.ft
.:

'

..��... 6 f:t.},J.r��l'li:����

SioJeao
. ,!i1;� AJVllll)i;. f�eliil$ - 5.10 P�!l!O

.<'Q-t •. :<

1.1t8.833, 1 O
t .385.069,00

2\qtas� iJaMIltl.lB €�tadI.\ense 2.000,00

GOIDIÍI.IISaçÕeS
Ações 6utqaução 20.000,00

"-;' �_�� Wcacw

3.181.657.20
'. ' • iIõõõi!Wóõi

/'"

' ... :�;�;��;�' \ {1�j;�t ,.�:lt'r':t'1!Sfi
�

. ..

. [' t::fc ""r.t: ..&r�' .... '4"'/,1-1,ft.,.M iI!t
.

..

{:v�r�� {)
. $I<'S1\
:tla�t',l;J;aooi
K=l�;!dta�\,"a

'; _��y.;; !iU!Ht� t
,�w..��olt".f�
..

' �1Í��,�ÍJl- •

P·I S 'S 1 Y O
Reallzavel'3 curlo'e
longo' . prazo
Contas :Correntes
Dividendos
Fundo para auxíllo .soolal
Lucros sccíats

.

Não exigível
Capital

. Fundo de Reserva
fundo de Reserva legal
Fundo de deprecíação

Compensação
Caução da Diretoria

1,27'1.347,40
;', 7SiOOO�OO

': z.n8,oo
1.356.10

,,1.30.0 • .000,00 .'.

,. , 18p.OQOtOO .,
260.000,00'
:63.,77a,70

2ú.Qoo.OO
, Avól,·Mãe J".Jilha!·

tfODAS 'DEVEM USARIhImeJlslraçãl de\ LUfiros' e iP,fJrdas
,:: Debito

"'Despszas
�Jurl!lS i. e 'descontos
Salarios >e ,ol'denados
'<Selos vendas mer.cantis
.:,lmpostos
iCônüssões
;'Imposto, ,.de consumo
Lucros e pardas
Alugueis
'DivIdendos
l' Lucros Buspel1SoB

·"Credite
, Mercadorias

. i' �Pluxo�8edatina '

(OU 'REGULADOR VJElRA)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das fun� ões periódi.

eás das senhoras
E1 '. Calmçmt4:1 .'� regulador

." dessÇ'l:s. funções
FLUXO SEDATINA

, pela 811a comprovada eficáoia
-é. muito receitada. Deve ser

." . uSi'!,dfi c�:n� cQnfiaç8

, S5,g.o25,80
i '43;578,30
283.446,10
65A2.o,QO
:87.153,70
7.447,80

'32.ti75,oo
6.169)20

'1.18.0,00
78.000,00
1.356,10

, fLUXO SEDATlNA
,Encontra-se �m toda parte
Lle. D.,N. S. Pi n' r_;7 de 1915

Blumenau, 31 de maio de 1945
..

; LUÍse:' 8chmidt. Diretor Presidente
, HeillrÍch Webel, Guarda Livros *.....A�,.,.....�:-'-,.,-�-.,-�-.•-.

reg. no DEC s/n. 15.881

IQ··"Pare&er'�-do"·eol$elho Fiscal I' Caixão funeura
Nó�, infra asai.nados, membros ,do Conselho Fiscal da I I, :_3111& & ..._

OonH�rclO e. Indust�la WaUe,f .• SChl':lldt Socieàade Aoouyma, I ." -ri. d
.'

tendo exaooldo os Ilvros e ils •.cqntas;':eUcüntramos Qs:::neS- J ,)�ruços. e prfffuun

tIl.o..

s

....
e.m............•

p
..

e

..d.eita. 0. rd�. ID. ' e

.. x.Pl...eSS8.UdO.. O.l.n,.'9.'entario, baJ8

.• nço. r
. ardem

e, lUCTOS s, perdas, bem como o relatorio. da 'diretoria re..

ferente ao exex-cicio findo, a situação' rettt da. firm4. -pelo Rna Maranhão
q:ue somos de parecer que todos os atos sejam' aprovados N' 27
pela 888smbléa. ordinaria.

. .

Blllmenau, 11 d� agosto de 1945.
{,,Antonio J. Kucker
'{·E:rich Kuehne
L,}Pl{81.1�plck

Eslalisli.ca de
elau

Prefeitura r�unicipal de Blumenan
De ordom do sr. prefeito Mtmicipal"cQnvido os contribuin

tes Abaixo relacionados a cornperecerern na .Tesouraria, afim de
saldarem seus débitos sobre o imposto de, Exploraçãc Agrioo'
lIa e Industrial, até o dia 30 de setembro.

.

..

Terminado o prazo acima citado, serão extraídas certidões
para a devida cobrança executiva.

Blurnenau 1 de setembro .de 1945
HERCILlO WAGNER....,. Tesoureiro Municipal.

(Continuação do Numero Anterlor)
Francisco Volles, Frederico Seefeld, Fríeda Blunk, Germano Bu
bliíz; Germano Gutz, Germano Haíemann. . Germano, Rauten
berg. Germano Tim'TI, Guilherme e Rodolfo Frotscher, Guilher
me Sestrem e Ambrosio M. de Souza. Guilherme Staedele, Gus
tavo Steíten, Gustavo WeidIicn, Hans Doeríner e Leopoldo Imro,
Haroldo Milbratz, Harry Beck. Harry Eichsteadt, Harry Maul.
Hedwig Schneídr, Heinz Juergen Hering e Hans Germal]. Hem
rlng, Helga Beek, Helga Eischstaedt, Helrnunth Fenstel, l1en
rinque Eger, Henrique Gieland, Henrique Labes, Henrique e

Bernardo J. Reíter. Henrique de Santana, Hercilio Soares. Her
deiros de Ernesto Amorim (3), Herdeiros Henrique Arndt, Her

. deíros Julio Bauer, Herdeiros Luis Desehamps, Herdeiros Ger-
trudes Greuel (4) Humberto. Eichstaedt, Ida Relnhold, .Inacio
Miguel da Silva, Ioga Barth Abroscneidt, lrena Bichei, lsa Ienl
ohen, Isabela Said Mansdur joSé, Jaco Bornhoten, Jaco Maier,
João Cordeiro, João DIogo, João Dorow, João Dernetrio Heuer,
JOã0 Imianowskí, João Klaun, João Mandei Pereira, João Sal
gado Herd. João Felipe Schneider, João Schuster, João Eduardo
Seibt, João da Silva, Joana Oieland. José Batschauer 'Seníor,
jose Bauler, José Damaaío, José Felscki, José Kíenen, José
Matias Schneider, José Vicente, Juvenoia da Luz. Knaesel Ir
mãos (5), Leonardo Kemozemsky, Leopoldo Eíchstoedt.Leopol
po Fenstel, Leopoldo 'I'riebess, Linda e Alwin Dettmer, Lindol
to Haroito, Lore, Else e Marlene Germer, Lucia Beck, Luis
Scheurich, Manoe! Miranda, Margarida Ziele. Maria, Piohelli,

. Maria LaudeIina da, Silv3, Mario BicheIs,. ;>Mario- Herkenhoff.
Martin Karls, MarHI1, Arno e WaHrudes T6nn, Staedele, nMatUde
Blunk, Max Plato, Max Reif, Max Schdena e 8 Filhos Nicolau
Simon, Olga Eger. Olivia, Reinaldo e Daniel Schmidt, Oscar
Bugmann, 06car EV'Jald, Oscar WackemageI, ·OswaldG. Jahu.

(Continua no Proximo, numero)., ., ., '.

.,..".,�...",�.-.-�,.....�:--'ff,--4i�,=�.'-'.Q:,.�"!Í' (} �>.--'I!:--;ifl.Ei!i!�.-+-.•,-,iO!-�-,.-.

Prefeitura hlunicinai de Blumenau
,

"

-

'�-'
- .'< _", .._- ,�.

EDITAL
De ordem tlo sr. Prefeito, torno público. que no IDeS

de setembro se arrecada na tesDuraria da. séde' e:intenden
cias distritais o imposto de lndustrias e' profissÕes, refe
re.nte ao segm::do semestre do corrente ano.

Os contribuh;ttes, que não satisfizerem seus pagamen
tos dentro do pra.zo acim8, poderão aind.a fazeI.os nos me,
ses de outubro e novembro, acrescidos da ,multa de 20 %.

Terminados os prazf.;s aClma cHndos, serão, extraidfu�, cer-
tidões para fi dóvida C(,bnHlçEt executiva. .

Diretoria da F8zenda eh') Blumemm, l' de Setembro de 194'5
ALFREDO KAESTNER - Dir�tor

A tratar com

A.. LuboVl

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



Indicador rofission I
Dr .. Alfredo Ifõss Dr� Med. H. Pape

Uledico
.

Paulo Mayerle

Dr. Affonso Balsinl Z· Tabellifio NOBREGA Dr. Arão Rebello
.

.
. .' '" t ,Edilicio da PrefeituraMedico Especlads a em

Advogadodoenças de Crianças, Escrlptmas. contractos, procu-
e da Péle rações. protestos da let"as Escriptorio·

I
Rua Pa�.aná;31.AaTel. 1436.Compra:., venda de immovsis. ,

.

BLUMENAURua 4 de Feverelre N' 7 confissões de diVida, etc. Alameda Rio Branco
.��--------_.--------��----------�,------�--�--.�------�------�--.------------------�

CANA DE AÇUCAR-Intelüsifica'se o corte das canas, in'
clusive das variedades de ciclo vegetativo longo. As lavras para
as novas plantações já devem estar concluídas, restando apenas
o sulcamento, Estando o tempo favoravel, podese dar inicio· ás
novas plantações, Tratos culturais nas plantações de março-abril,

I
FUMO-Faz'se a semeadura nos canteiros devidamente pre.

parados, Pulveriza'se as mudas com calda bordalesa. Termina-se o

preparo do terreno para a plantação definitiva. ��-!l......�-�-�-:t:�---�-II
MANDIOCA---Havendo alguma chuva, inicia-se esta culttr

ra, empregando ramas grossas, escolhidas de plantas vigorosas,A
melhor rama para plantio é a proveniente de planta com um ou
dois anos, madura, ou seja quando ela estiver em período de re'

pouso (julho-agosto],
BATATINHA�E' um bom mês para esta cultura. Os tu'

bérculós devem ser de boa procedencía e mesmo assim é conve'

niente deslnfeté'los com Uspulum, Abavit etc. Convém escolher
boas variedades, resistentes -às molestias e bem aceitas pelo mer
cada.

MILHO-Dá'se inicio á plantação em terreno bem prepara-
1.... .l1li1------1------11 do, O uso de semeadeíras e carpideiras torna essa cultura mais

economíca e permite melhor aproveitamento dos braços dísponi'
veis. A semeadura em linha, distanciadas no máximo de 1,20 m.

e as plantas de palmo a palmo. garantem a obtenção de espigas
maiores e mais bem granadas, com rendimento sensivelmentemaior.
que as plantações em covas,

ADUBAÇÕES......;O emprego de fertilizantes químicos deve
ser feito mediante analise prévia da terra a ser cultivada+ e de
acordo com os conselhos do Instituto Agronômico. A remessa da
amostra de terra será acompanhada pelo questionaria fornecido �-�-�-�-�-,-��-�-!1J
pelo referido Instituto ou, pelos agronomos regionais,

COMBATE A SAUVA-Deve'se atacar, durante este mês,
intensamente, a saúva. pois no interior dos formigueiros estão se

preparando milhões de içâs, que vão sair com as primeiras chu
vas de setembro ou outubro, disseminando milhares de formiguei'
tos iniciais.

NO POMAR-Terminam'se a poda e tratamento de inverno.
Pulverizam-se as espécies cítrica contra fungos e

.

coccldeos logo
após a florada; substituem'se as arvores gravemente atacadas pé'
la gomose, tratando-se as demais, As videiras devem ser pulveri-
zadas e enxofradas, Empregodocomreo!=SSDIlO!

NA HORTA-Semeia'se no lugar definitivo: .aboboras em Wu�U:l�gMl�Jg�R���·
geral, aboborasinha, agrião, acelga, cebolinha, cenoura, nabo, er' ��:�u��[?i���WIt��!j,·.

if����d·······�M·
.....

M··�·:-:;�·R.,r:-·";'
..'· ....

···-;:-;;:-:--k
..··..

··L···�t:t:"d·�� ���:bo�sg��:;;:b�:���ci�. melão, rabanete, milho doce, pepino,
1I- '§_-�-;.�ç�-:�-�_,.�-f'

fi Cas·a ·B· ovaIS'· .. OS·8·m·ar a· �I . sem.eia's.,e... li,OS. vive.ir.OS.: ·.alface. ber.
íngela, pimentão, tomate, :fi.!, Aos Senhores

.. Propria- ,�I!f=
.

J : 1
couve-flor, brócoli, repolho e couves em geral.

: .. .

.

,: NO JARDIM--Ultimo mês para. as culturas de flores em

-,'
tarios de RADIOS ,! Dorrnltortcs

.' B ger�l. Fim da éP.oca de plantação de bulbos com exceção de Ca: A instalação de uma ltI1
fi Salas de Jantar :J na Indica ou B,iri. .: ANTENA GALLI ,H Moveis Estofàdos �1 NO AVIARIO-::- Ultimo mês indicado para a incubação, + representa as seguintes 1.I:.: :.' Maximo de postura. ,...

.

f· b b d vantagens .li: Serviço bem per eíto e em aca ã' o ;1 1I II1I

IIIII!!II_1
f faCilidad

..

e de

..instalai;.ão. .TIj Grande estoque de Tapetes �� Dr. C A !VI·A R A fi Economia Segurança :eJ
l· D A d L 41·� E S PI E C I A L 1ST A .I. e melhor recepção. �
E: Rua r. ma eu US, 11 : TRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENÇAS DE SENHORAS

1
Informilcões com o sr, JDsfl "

: : MolesUas das meninas e mneas. Disturbios da Idade critica, Per- Galliani 'tl·�.���··..��:.e;.:.:::.::·.·��·�'c:.��·x:.:v�v:� l!lrbdCíiliS Illluro-glandulilras. OPERAÇÕES do utero. ovarios, Bua São Paulo. 9 J
trompas. tumôres. apendice. bermas. etc, Bltlme:m.UJ �

DiatermOCOà9ulacio - Ondas Curtas. .-'Il"__'_'_fJ!-�_"�<Gi--1i-�OLINICA EM GERAI:.
Coração.. pulmões. rins. ii)). digestivo.
Vari!:es • Ulceras - Doenças Trepicaes.

CORS.I Trav. l! de Fevereiro N.3 (em frente dó Hotel Vílorial
HRSm.: Hna São Pautai'30 - Fone: 1226. - B L U IM li NAU

Causas civis.1 comerciais, erimínaís
e fL'abalhlBta,-Cobran�as.e contra
tos. -.Constituição de Soci,edades
..

.

.. Anônimas etc. .

Dr. FRANCISCO GOTTARDI
ADVOGADO

ESéritÓriO: Praça ·Ne:rêll Ramos, 8M
Tell31 � Resíd, HoteI- PONTO CHIC

•

lUO DO SUL

do HospJtal Sta, Izabel

Opel" açõ�5
CLINICA GERAL

·Crianç�s� que Choram muito

As crianças que choram muito sobretudo á noi
te nervosas. de sono inquieto, devem see levadas ao
m�dico porque estão doentes. Trata-se, muitas vezes,
de írrítaçãc cerebral, que revela Sífilis heredítaría.
Clinicas especialistas e experimentados, nestes casos,
costumam indicar corno seguro auxiliar no tratamento
da Sífilis

que devolverá o sono tranquilo ás crianças) comba
tendo o mal em sua verdadeira drigem.

(No, 41 EO)

I S.•.ociedade BenificiadOra.... de.

..
...

•..... Madeiras . Ltda ...

Telefone 1248 -. Rua 7 de Setembbro

fornecedores de Madeiras em Geral
Porro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espêcie,

.

Alinhamento, etc. etc.

Especialidade: Soalho. Marca Strobel

I

Dr..
Clínlea geral. Especialista
em molestías da garganta
nariz, ouvidos e olhos.

COPllultas: 10· �2 bs. B 15 -17 h�.

BLUMENAU - RUAPÍAUf�2

Medíao assistente do
HOSPITAL SANTA IZABEL
Clinica Medica e'dlfs cresn
ças, nartcs e operações -

Radícdíegnosttcos
-.-0- BLUMENAU -0-'-

DR. ACHILLES BALSINI
ADVOGADO

Secção Agrícola
Mês de Setembro

I

fabrica de Ladrilbos e Oficina de Escultura

Irnoldo Puelter
tl L U.I E ti fi U

Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)

Telefone,1081 - Caixa Postal, 48
&p,iIld,alida'dl§! Im ImHaçãtl . de EJJ:ecuU!am Oim p,�t�ZJi .. p.�

I':!ri:!lftl Es.....'dadaa PavlJ..".,-nÍQs f�iç� �lu!:ia.t di Cj�fínts Ar..
u �...... I �, ,.

•

mitL�1 &Q:lamtrell, Caixas piara
Slll�jrM, Plldra, p,aJla PIas, B'a;L. Agrut, Ta,UqufS,. Capiteis, ;J'lIbo�

cõ.S p,lrolli Àl'màZ�!lS3 Ca!;!t'lil!et. p.iir,; E5gf1tls. Ba!lIa!s p,al:lI. Jar",
.

. .

. .. ... ' .

. dl:!'U. Meslil.s .dlfi. �QtrÇf.. EIQrel..
r� PJ\I'éI. F.lltl'ililS

I R

... adlQ.l!iZ RIO.·.�I f4!1J V,,s'S', F�gf-m.�qtQ. dii Ml � "

tóes. &lliliS' aI 0.510', etc.. d e i j II e 1\ ii d 11 ai J � t c.

,

9 ...9 ..1945· �.�, '�.(:',�.'
,��1

iiMedicação auxiliar
..

no tratamento da
sífilis')

�-�-�-��.����-�

lidada!
I'ca!

V
"

I .<:,

Ó, i • ,i)
:.'

Com o trattml6nto pelo reputado pre
luto OKASA. - Á base de HormônIo•
[extratos glandulares] II Vitaminas sele
IIlonadas, OKASA li uma medicação
raoional o da alta ericac!a terapeutíca,
em todOR 08 eaaos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuae••

OKASA combate vlgoroaamente: fra
queza sexual .em todas as idade.. 80b a
fôrma da Insulíclênela glandular ou vim·
lllinal. senilidade precoce, fadiga 9 perda
.de memoria no homem; frigiàez e toda.
A8

.

perturbações de origem ovaríana,
Idade critica. obesidade e magreza. fla
cidez da pele e rugosidade da. eutís, Wl
mulher. OKASA (importado díretamente
de Londres) proporciona Juventude,
sauue, Forç;l e Vlgõr. Peça fórmula

.

"prata" para homens e fórmula. «ouro"
pua mulheres, em todas I!O boas Drogl1'
rlal e Farmaciaa. InformaçõeB , padidof
1.0 D!&tr. Produtos ARMA. - Av. mil
Br&l1Ce. 109 • Ri.,

Oficina RADIO fUHKE
Atende todo!! 09 serviços de

Radics receptore�
Servicos Bapidos a GiU"iUlflttol

TBLEFONB 1595
Rga 1 da Setembro. 13

frigor é Sabor

Das Manteigas a fina flôr

N� b.illl 6 Il(i lu I

!;:-f�,�J r KNQl1 : (3"-\ ,��j
.

t1 'nã,Qj d�v� falt&li Jl_�.j
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



'9-9-1945

muha ,!tletico 'Farroviarin,··· Campaão Paranaonsa de 1944
-

Gremio Esportivo Olimpico
,'�;_� .,.._�.;_�_����� •. (B-4-.!€-::€-�""'��� II II ���.......-"-YJo-�-*- �"""�.,,,..�-���..__��-�_�_��-�-�-"€-��_�_�� �_�

Cins, /Busch

.' 4;dqui'ra, "um Cofre

'Fel<E L
�

.

� -

-. .

.

e. durma socegadu
. Vendas em Prestações e a Long'O Prazo

Prosdecimo&Cia.Ltda,
t: R'ua 15 de Novembro, 681 � BlUMEHAU,

�SedasJ .Llnho�, Casemira,s,.�'
I ..

Ris.ca,'d0.S, B..T..ms, ...
sapa

..

rtos,
...."1Camisas, PIJamas, Capas,

Meias, etc. -

.�."" .

Chapáos Ramenzoni,
.

,Gury 'B .·Nalsa_',
IBLUMENIlU - Rua t5 de Novembro, 505 • ftloe:JtOl

I , D. R., A fi' O N S O RABE
Clinica. Geral

I

eo

. Os jovens precisam de orien

tação. e conselho. Transmita

lhes, como um patrimônio, os

beneãcioe de sua experiência,
incutindo-lhes o hábito salutar

de fazer a barba em. casa. Uma

GiUette é um presente que

causa orgulho a qualquer rapaz.
Além de constituir uma garan

tia contra as 'doenças da pele.
transmitidas pelo contágio de

navalhas que passam de rosto

em rosto. Gillette assegura

prazer, higiene e economia real.

_' Estás vendo come é fácllt Quando cresceres, _ Todos nós, alto" bom som, proclamamos, paro,
também saberás fazer a ba'rba em caso, não é? a barba, só Gi"etle I Gilletle fi nada mai�'

!

GARANTIA POSITIVA; Compre um pacote
d. dez lâminas e usa duas. Se não. ficar sa·
tiJf.ito, devolva lOS oHo e será· raembolsado.

',Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

\

lnter-Am.rlcana

Dr. Percy João de Borba
MBDICO ESPECIALISTA

HOJE �'Dbmingo/ Dia 9, ás 2 floras
Donald O' COnDor .�,' Peggy Byan e Suzana em

"I Vida Começa los Dezoito"
Uma oomedia maravilhosa, repleta de intrigas, amor ação
e. muita gargalhada!.. .

'

No Programa:
.

'-. Continuação da movimentada e interessan
te peUcula em sede:

,

. ,"AVENTURAS DE REX E RINTIN"
Platéa 2,00 '_ 1/2 e mil. 1,00 - Balção 1100

HOaE, .. Domingo, ás 4,30 e 8,15 hs,
Desuna Durbtn --- mais bela e interessante que nunca!

'Oene· KeHy -: Richar-d Whorf ..;_ Dean Harens e David,

Bru"ftiíiasU1ÔE"iiiiIL'.'
l·é; O m,me que nos apresentera uma nova Deana Durbín:
mais emotiva! mais humanal mats muluerl... Um drama.
sensectonaí-cujo argumento epaíxona., e cujlil representa
ção arrebata, .rendllhado por' canções. que jamais serão

. esquecidas....· ..

.

N.S.: As melhores musicas de Beethoven fazem o fundo
musical.,desta pelíeula tnaravílhosa! .'

No Programa: Co�pkNacjonal. e R.K.O. Jornal.
A noite: "Golcondes modemas" tapete magico eol.

Platé�K3,00 :-., 1/2 e mil 2.0P - Balção 2,00 e 1.50.
,

Ã:noite: 'T Píatéa .namerade Cr. $ 4,00;

C;;.153

......��II-íl-íl-�.-..�-��_..:t o 'J.-�-��--j)-�-'f��-.�.' o ,(��;'_rf.SE�-�-�..-...:.......;�-,,--�,

,OMÔCiiS!d'à: ,

almiO isSôlVido
RõW�'id�mêõte

fabrica de Tintas I''''! .";';;;;;d� .;"1""" ,;
Blomenau Ltdô. '.

'��:me !�.��;.�:.,e:!r=�ma.�!I,gJ����!bilitrun o coração, Em 3 minutos, Mendaco,
,

Tintas e Vemizes .. Material para :�V&sa�=�J:onif::�� r��%�e�te c��c�l:
P.•-n·tu'"ra''s'

.

em'. Ge·ral·, I,ques.
Desde o 'primeil'o dia começa a desa-

.

parecer & dificuldade em. respirar e volta
.

O sono
.. reparador. Tudo O que .se faz ne-

Tintas em
.. bisnagas para artistas :S��O.eiç�e;O�.arfi!J���et!:e���i��:.. (r. i da asma ou bronquite. A ação é muito

Blumenau • 5.a. a.ar Da , rapida mesmo que se trate de casos rener-
1...................... - · ----- des e antigos. M.andaco tem tido. tanto

êxito que se oferece. com a.garantia. de

I
dar ao paciente respiração livre e facU ra

pidamente e completo alívio do sofrimento
da asma. em puncos dias, Peça Mandato,
hoje mesmo, em qU!llquel' fa:t:!llácia..A aossa

garutia. é II. sua mlllor proteçêo. �

IM f! IItiac'o A�'::�7
Tratan;tentos especializados das doenças do estomago, Igora lambem a CrS 10.00.fígado e intestinos, sem operação,

\Laboratorio anexo. .. !:;��N��b;:��;·;:����Ca�{ultas: Ruq.'Brusque s/no, das :3 ·e/i01'as '�Ill i: lIiNll'll . i'

me'{!-os aos sabados: - Fone) 1319 \ ;"'1 r' nãtl 'deVlm f,tiltll
- I,

II. j a 2. .��i=�-.......�'-!-��-�-•..",.:t _1IiiIIIilIIi IIIIirIII__IIII!iIIÍIIIIIIIII!IIIIIIIIII!II_r 1IIIIIIII

Doenças de Senhoras - Sífilis e outras moíestías veue
reas - fraqueza. sexual - 'I'ratamenso rápido e indolor

CLINICA GERAL - OPERAÇÕES
Consullório: Rua 15 lie t{ovembro. 1186 (ao lado do Hotel elite)

FONE. 1405

IConsultas: dás 10.30 ás 12 e dás 15 ás 18 boras
Horário especial para tratamentos com PenicHi.i}�

11 1

G. ANDA
Expedições .. Despachos

Agentes dos lãtes: ..

I'BRASILi\\AR'i
com viagens regulares entre Haja! - Santos

Caixa pOliaS 36 - End. felegr .. UGuldo"

ITAJAI' - Rua Pedro Ferreira nOll, 68/72
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olho V'I C 11
Igualou melhor que o

similar extrangeiro

o lJ �J 1� 60 diüú
Ide!n . "Id-,.,�: Qf1

..
·ftf:�3

Idem i(km 1J.�íJ G_;fig
" ,C/Cts. Prazo Ftso 6 mêses

rdem toem 12 :\l

!'t 0/0
5 O/o
4 Oio
5 O/O

() If2 %
fi oio

! 512 O/O
6 'o/O

.

,'" Deposíto ii dlsposíção
., Deposito Popular
C/eta, com aviso de 3iJ i:Hit!i!

Prado do Rio, La Menor
é Rapsodía

em:e:mira-se a vanda lias
Farn�acias e Drogarias

reoomeDda�se para huspitais, oolegios, etn., pela sua qualid,ada desinfectante
........

: ".

..... ,

..
,
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