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ena . e sangue em arra . 0l'+-�+-----&_--'AS:��:�:'��;�e �l:'�:��e_ Ir.o.mudo.' "uiz matar o cU;ihado e acabou ���v c�:�h��," �al����çorarios asaistencia médica gratui- II
E

- servindo) no
ta, a cargo do Dr. Rubens Wal- ativo do xerclto e

bach, clínico de reconhecida ·�ce�rtan·do tiro na c·�beç� d� m�n1l igftce!l.tite GI3' R. \paSrea111ia�)dOe �:al������
competen6a profissional. Os re-

Q \!I II :[! n ..."" _ �m ...aI" U ..... II rossa. I. 1

médios são adquiridos na farmá- no l2' B C., desta cidaJe, vp.�
da d;t empresa pelo preço de

A vHa de Barra do Trorn- tinhj� em sua cusa uma j ,v ... m dia já p.lenCinlar!o, dirigiu-f.e de �ser licenciado por portaria
custo da fábrica. Assim é que

budo, ponto ferminaI d.i E. cunh'ldll, a quem tieVl.lttl VH pfi["i n casa do e.uuliad j e dis- do Exmo. Sr. Ministroda <!u:>r'-
,.

d
" F. S. C., fuÍ le'jt�o domingo gUlOde amizl:ide, detwj iva Cl,- par",! II lirWa. no t,·rrd. o, ra, apoz quatro aDes e meIO d,euma sene. e lnJeç?es, se ti:'es- último de IGmei.lti!vei cê iil"tJe Bel-Ia com um seu irmão, tlfim de atrHir-lhe li atel1çãp. intensa contribuição como ofI-

�emos que tomardfora, n� clda-
sangue, qUllnd'1 o ferrovíz.rio Eutl'étllnto um:oulro c'Iohl1d'·'. O jovem SLn ier, que se cial á referida classe militar, o

e, com o c�s�o "s �phcações, I Hercu!t.Hll} de Abreu guardt.- irmã1i: Ia jlwPill em aprêço, 8e fl eh L VI.}. na casa f' que Dncla D A t II lb.·�: �.:I._"_o_.:l�

�o�sulta-. med!ca,. vlugens de chlives, postrou cam' um liro opunha J.1 tal cusament} e tiUh!i a ver com li qupstã, �1r� rl;o dcisr:· ;o�a;ca. e filho

o?bus. h')ras. de ,�rabalh� per- de revó ver o joveo A. San-der, e aeabeu levando-a" para sua InfJllvenllluun.nh "'o.tu. BIé Bt na'\:
dldlS, nos sena por def!lills one- de 17 aOfJS de idade. casa. uma das janelar:.'-S

����� deo\liItre �dvogado. que dl'-

, 1..i.osa. No ambulatori() da Empre- As nuticias aqui chegadas Herculano de Abreu não St� Foi eOlJlru ele que Hercu- rante o periodo que vem de

� isL'J nos sai por um preç<J sôbre fi. larnentave1 ocorrê!}' conformou com a atitude tio I Ifiao dispart u sua arma a!in-I servir contraiu nupcias com J;.a
ridiculo, resumindo�se ao custo Sã.O b!:lstante COlliraàllórias., cunhado e teria prometido gindo-o �a rest!:!. COIT!. urnA I Exma. Sra. Reoate Mueller, .. I

do remédio. No ambulatório C'irecelldo, portanto, de con- de"forrar se. Para tanto, se- bala, nUlt;Ui5deuma ias Hstes lha dn sr \ValLer Mu�ller, _de
ex.lstem aparelhos de raios infra- firmação. N<1o ob::ltaute, tanto gunljo asrneSillBS Í1,formHOçÕtHl. StHitler foi trilnsp,.rtaJo em Iimbó ftxará residencla ne:ota

vermelhos. ultra-violetas etc. quanto' se Babe, o crime foi I tenttil.i.1 tomar um re\'ólvr em eÓltadó mflinJr()�o para (j cidad�: regreseando à sua banca

par.a os casos indicados, CUjlS úr,iginado 'puf questões de fa, I prestado de diversas peRsous hospital de Rio do SUl, oode, de 3.dvogado. .

aphcações são de graç'l. Temo;; illllla, [HIS Herculano, que Tão lego conseguiu um; DO felizllienle foi rÔ'3to fora de Esta. tolha. que tem tldo em

ainda gab:nete dentário comI períg i, Artur Bais:ni um amigo de to-

moderno apa.relhamento e

crech.e.j
""'9 ..... -.; Hercult! no de Ar reli, que é dos momentoS. augura-lhe, nes·

com berçario, onde é presta- MORADIAQ CASAS '; Cíi8:HjO e p08:me t:HvorSiJô fi ta nova fase de trabalho, votos
das assistência às mães e recem- .. . V -

lhOS, Jôi preso Ull flagre nte sinceros de, felicid"des e
_ pros-

nascidos por. profissionais corn� p I e Beba·se recolhido á cacêia 'l)er'ld�de funcionalrocura.l\@ pJra a ugar u

petentes. A's mães, tão logo da illeleUJIl cidade.

estejam enl condições de traba- Casa do americano S. D. -------N---lho, vão para o .:.erv:ço deixan-! --MERCADO DE AUTOMOVEIS-

Tp.rras no
.

O'rtt>do as crianças na crech"!, onne I
� � �

\"
são cuidadas e alimentadas cou I Rua 15 de Novo 487 - Tel. 1078

v�o'e:1temente. EnHm,. um �pr-I B L U M E NAU d P
,

VlÇO de Saud� que nada deIxa QiiiQ%BiM"_',,,._m=�&�;;;;..fi_"'ii&Hõiii.iiii!i�a;;;,_iiiiiiiiiiiiii_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;a;;;;Iiiõ5iiE__� O ' a rana

.. '•.. aS·S·'·5'··e··n··c·· ai'a Soei �I· n··a ·E··m·'pre-salDinheiro lalu em circulação1[11 . . .10
�

.

IJo�O o cuidado é IHHlCO ao se lidar com notas de

I·· d t··· I·· 'C·
.• I bit" V"I O '"

- 500 e t.ooo erezetres

11 IS ria .... areia - .

m II a o�rIO, I 3_ pe. a�la9 ca;: ����ã�, �ul���d�l��h ��b��= �d;��:. ���:;�\!�ia����r�����
.
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.
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ColtPt!ratv3, seguro de vula tulo «Cuidado com o ditlhdro colh'da em fonte digna de todo

, )�oletayo e Centro Recreativo, instituições que cercam o operaria- dores mereco.t, tarnbem, rele- �ã��ét!i;:bé;I�� c���I�se�l�l�cu��
�". do de todo o conforto e bem estar rencias elogi�)sas dos ncss-is

500 cruzeiros.
circunstantes. Informou um de- As cédulas falsas são copiadasDUratlte a esplendida festa a desejar e que é extensivo ás Irão cor.struidas ainda. São ha- 1e5: '- • Nada falta ali. desde os

por decalque das notas verda-
havida na Emprêsa I:1dustrial famílias dos operarias:' bita ções espançosas e conforta- generos de Ia. necessidade até de'ras n e iante um processoGarcia, dia 7 de Se-tembro f- A VILA. OPERA'RIA ves, alugadas aos operarias as peças necessárias para o ves- 'iuí':iico O verso e reverso da
vemos oportunidade de con vr r- pela quantia de Cr$ 45.00 men- tuária. As rnercadirias são ven- céd.r!a or io in al são copiados se-
sar com três velhos servidores Dirigimos apalcstra para as mo- sais. Trata-se de um plano g-ran- didas pelo preço de custo e para-Iarnente em duas folhas de
da firma em aprêço, sGbre o I radias q

..

u e a E.mprêsa está cons- dioso e ele eleva-la

benemerer'-r
em muitos casos inf,'riores a papel <'s?erial, que são coladae

admlraveI serviço de assistericia trui n o para os trabalhadores, I cia, q'le bem diz do interesse este; De-ste modo, não se n t imo s
a sf'guir urna na outra.

social que ela dispensa aos seus - "Mais de 100 já foram da firma em cercar seus servi- quasi os efeitos ca crise. Os Entretanto, nas cédulas ver-
numerosos operarias, Feitas e estão sendo usadas" dores de torlo o confor to " operarios recebem ainda n» fi ln d.d .. iras existem minúsculas rmr-

São eles os srs, jr.ão Oliveira
- disse um dos operarios, E A COOPERATIVA do an o, uma percent'gern �ôbe

cas circul ires, de côres varias,
Carpes, encaixatador, João Oleo- acrescentou: -

• Outras 400 se- A Cooperativa dos Trabalha- (Contínúa na -ía: pag,) facil:m:nte destacaveis e f.níssi-
ta Netto. encarregado do

de"ó-,
rnos f apos de linho que servem

sito de carretéis e Francisco .corno meio de identificação, Nas
Sales de 0!ivf'ira. contra-mestre. . .iotas falsas essas marcas são

geral da I a" turrna da Tecela-l pintados Contudo, á um leigo
gem, respectívame nte com 16, I

. tais cJrateristicos podem passar
,)2. e 33 anos de serviço na I Jesoercebido, principalmente Ie-

Empresa, cada um.

I I van'do-sp em conta a grandl' se-

--.i1{ Sendo nosso propósito redigir (c:;.ontinúl na 4a' pag]
�.

.

uma nota sobre um serviço de - ........_ ..__ .�..__ ..._� .l1l5I __........�

_,.Jt1f elevad� mérito, qual seja o, A vIrtude ti li lealda.

�prop JrClOoar aos trabalhado-] do se rstiram q�lI�<to
res assistencia social efetiva, li- () c�fm:l!l II trmç!H!
vrando-os das incerteza, do des- 111'10 premiados.

tino, que geralmente tanto

pn:O-1cupa a maioria dos mortais, na-
. .

O ur�'.u}to dias Qspir6ç()és do Vah� do n�li:J:a.
da maids justo. que procurassernos, J iiW"iMENAU-.Ouartil.-i�2s;-Setembr!) de 1946 . Or. J\cniiles E�l&inj DÜ'Btor HBlipufl9ltvHl - Aa'j XXIfI N. 3
antes e maiS nada, consultar a • ��...... • ��_�_�_

opinião dos operarios.únicas be
neficiados por tão genrroso pro
grama.

.

DE BLU� E U
mi!rlo MatuUno

l1D u u.1 Crt! Ho.ov
S';!lU__).6 trl!.� Or� Bf)�ou
6-':Ui80 o-s liA

o l{,6urOEAS Procu
ru-ae ní6rtas (h.' plantas
Iuntnnas, Eh'gM ntes e

r.u tras qus litíudes.

lI!iI

essl
III

105

Onibus Posto

V �. uma área de terras em mata-

en R .. se viraem d,) 1.600 alqueires em

nJ 'ot� a escolher; fn.Cllita·RA °

pagamento: (Terra!? adquiridaR (hl � n .1 .. T�"

raa Norte do Paíaná). Tratar dÚPl"'i_ I:,X ,><,

° proprietado no HI.lte! Kiite quar t;_j li lv Oi... il·\'llebta redação.
-------

Impressionante desastre de
c3aninl1ão!

Levúu três horn8 para morrer impreLlsada 8l,b o veículo,
DO fundo do P' ecip:cio

NotIcias procedentes de Serra te de Laj'?s, devido ao n�voeir�),
Alta, na Estrada de Lages, in- perdeu o rumo. tomba.ndo pela
formam ter ocorrido nas visi- escarpa da serrô, num precipício
nhanças da �ila um 1es'lstre de de cerca de 80 metrcs de pro

caminhão, que resultou na morte fUl1riidadf'.
de u�a .� eohora e ferimentos O C(ludutor do veículo sin;.s

graves em Sf'U espôso e num trado, que trazia consigo a es·

dos ftlhr:>s. pôsa e de·is filos menores. so-

O desa.stre ocorreu na manhã freu ferimentos :nais ou menoS

de quinta-feira ultima, dia 19. graves. Um do!! filhos, que pos

quando um caminh'io. proceden (Continua na 4a. pog.)

Autos Peças

Comerciaes Acessorios

Caminhões Serviço Autorizado

casa DO n M E R I C a NOS, D.
Mercado de Automoveis

MOINHO

Prefiram a farinha
Fabrica�a pelo

JOINVILLE

CRUZEIRO
NOSSA DIVISA E' SERVIR

�. Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Sempre foi e continua a ser
. "

I· O Melhor
............................ES�bg��AWEafa.mü

T�lefone 1337
B LU M E NAU· Santa Catarina
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- EX - MINERV.b'

.- e \;: �'
fmpregaáo- com rêQl successo nos
TRAQUEOBRONpUITES EM, TQDOS .95
SEUS GRAUS E SUAS MAHlfESTAÇOE5
OlMO SEJAM:TOSSES,CATARROS,
eROnpUITES;ECOPUELUCHE. .;

.�: ��$__�,,-V/'_..:. ?--,r�'
:.. ,rI'

Serviço deprimeira
ordem

Ru� Maranhito
N"27

� tr3t, coro

A. lubow

Oficina 8AOlO fJNKf
Aj�nrl:_",._tfl,d"'lf. _ a� c;.'-:''Ili''tllou' �w'

,

Rndl08 receptorea
Si3rvlçQS RiUl1doil 6 6afl!nli�na

fBL.fifQNB 1395
8nft 7 da Sstltm!Jro. 13

.�_._----------

me bal e 0111 llil
INOll

! � j

o Aráuto das ASPirdÇÕeS do VaIs
do Itaja!

- :fUND�DO EM 1924 -

Competencia Profissional

Rua iS de Diretor.Responsavel: .�
Dr. Aehilles Balsial

.

�

�_"'�.,...-"-�'_�:+':=-.-.-�-.x .-.��-.-...- ...-.-..-.-..-:t.

Expurtadora de MadBÍras g, A.
Stock permanente de:

Madeiras de construção em ge
ral, Forres, Soalhos, Molduras

etc.

Faço saber que PI rere.uden Ga4
sar se: Angelo de Souza e Oli.
via dos Santos
Ele.natural do Est. S.Pat:lo, nas

cido aos r a.le dezmbro de 1921,
marcineiro, solteiro, domicilido e

residente nésta cidade, filho de
Manoel Souza e de D. Maria
Martins. Ela, natural des
te Estado, nascida aos 9 de

julho de {9 27, domestica,
Ela, natural deste solteira, domiciliada e residente

Estado, nascida em 10 de janei nesta cidade, filha de Victor
-

ro de 1925, domestica, solteira. Alexandre dos Santos e de D.
domÍç-ilil1da' e residente. nésta Odocia dos Santos.
cidade, . filha de Adriano Scl a Apreilent1lr!ffiJ Uí3 nocamentos exl
efer e de D. Maria MadalelLl. ghl1Jl1l ptgla Sl'tigo 180 do Co�.

Distribuidores- Schaefer. digo Civil, sob U' l , 2. 3 e 4.�S.1. :

ÀiJreE'tntararu os d.oC1lI1lentuI ex!· 111guem tívee ronhedm.nte .�
Prosdochno & eia" lida gid(j8 pelo «rtígo 180 tio Co· existir algum tmpedtmeute legal.
Blumenau CURITIBA Joinvile digo Civil, IOl b DR. 1. 2, e 4

acaae o para o. firu de dlreíto«

Filial Matriz Filial SI aígnern th':e1! oollh�dmellto d� El. para constas e chegar ao co..
existir algiim lr..;lped!memo legal, uhechnento de todos lavro o �pre,;

9-'.--*'''+--11<--,,- ......-;Co-'ii acu�e o para. G:!l. i'i�l ?t)� dir€uo'l !lente para leI: dixado DO Ioga!!
E, !-Iara ronstar I(j Ghe�a .. a-o <-'Do. do oostlUllo e pllhl1cadQ p.ela im..

Edital' nh'xt:neoto dGl tOG031 lavro f} preulJa.

!
p.r:es:eot.t p�E'a �D afU:aoo na lQ. Blumenau, HJ . 9-1946

Faro saber que pretendem ca. gar do (;'OSt!ID1J:1; ,;! [n�bacadQ pe. Victor(oa Brli!J�sar-se-: Vitonano Candido da . _

E
ia nnp:r�;llm. Oficial do Re�,tr. ctvn. 1 J...JSilva e Mild.l Schwartz. le, Blum?nw. 19-9-1946,

natural do Estado de Goiaz, nas Vlctortno I1ragolJ
cido aos 23 de março de 1913, Ofk1al do Re�trn Civil.........-.-.•-c-.:-,...=.-.-.-. f

. .

1.1' lt' do F h t .JunClOllarlO püu leo, so uro, -

f:.....-.-�-�-•...,..-.-�-. 8Ç1) 8i' er que pre en.tem
míciliado e re.,sidente nesta. ci- ! casar-se: \Vigando Guilherme
Idade, filho de Ma�od . Cand�do r. \\\.-/"'.......,...,...·��'��r -; I\VilIy Volkfllann e Gisela Kuhl-
da Silva e de. 0_ Etelvma Lmo l1'ar,n. Ele, na tu r a 1 dei:te
de Olivt·ira. Ela, natural deste 5aJoi.a e�? I Estado, nascido aos 12 de a-

Estado nascida aos 8 de no- I gesto de 1924, lavrador, sol-
,.-+. +-+-_.•-+""".-+--+-. vembr� de 1918, dcmestica, so!- Iteiro. domiciliado e residente lJ[

teira, domiciliada e residente nl 'D:strito, filho de Erwio VoJk-
cidade, filha de Heinrich Seh- m3nn e de D. Emma YCJlkman.
wartz e de D. A;ma Schwartz. �.",-��;....."""�1M;:';'G......,"_'.,:ji Ela, natural deste Estado, .�.las.'-'Apresentaram os d{lcum�I]V)$ cida aos 5 de abril de I?_�

I
e:dgtdo pel·(l artigo 180 da o.f j>_ .. �-.-.f>-.• '-�-"--"--.'"'' domestica, solteira, domiciliaita
digo civil sob n. I, 2, e 4 plesent� para !!ler afixado DO lo. ,e resiàcnte ncs;a cidade, filha
Si éllg1l�m tIve! ronheçim�ut?!J de

gar do (,'Ostlun.o e �)llbl!cadoQ pe. 1 de I'I�nnann Kuhlmann e de
uist1x alg'J.lJl 1mp-ed1.ni;tUtO ieg.5.1i ia llllprell�li_. D. Encit Kuhlmann.

"M.edicação auxiliar tlCUãifl o para C!! fins de direIto. B!umenau, 19 -·9-.. 194{J Apre!entalam OI docmnellt••
flO t riJ.tamenfo da EJ para conlltM e chegar 8.{l co,; Vict'l1rIn.. Brttg;-E exigido pelo 1'I1't1..,m() tOO do Co.

sifili."j nhecll!!.'ellto d� todo!, lavro (I Ofldal do ReRfstre Civil. digo Civil, 5cb 11' 1, 2. 3 e 4,�............ ._.....,·\i�II..,..�.·-liII-.
'. , .. • to X �l! r ti ........ -t d't-""'_'-_·'--' 2'........-�..-!t X .§o--.-.-"�"-!l!i-·.-+"""1i>·-·�--ii x1\.-+-......4>-.-.-.-. ,-

-

. .__._,._.�._..�_ .. \"''''__ '.__.. \) .'I peru IVi:r 000. eC1.U,!en o e
.

' ,

I·nd· I-cad·i'-��r p.r'O·fissio'nal :��:!roa!�= :p�!��:t�i�:���:
.

!jI;;o� ..

'

.•. ... .. B, para oou!talJ " chegaI! ll!O 00<t

oonhtcimeilto de tedO-I. lavro @li
prell�nte para �.r AüxaGo no I.
!lar do c;!I!!tll.l1lo! • f.\ubllClldlJ p@r.
Ia iPlP roeUll-l..

Blumeoau, 19-9·46
Vftod1oo Bta. , "j

OIlda) do Regbtr. C2vll.· j

"dusas civis, cmnerciais,criminaís Dr. Alfredo liôss,' Dr. Med. li. Ptipe I

Dr. Paulo Mayerleetrahs.lhista. _Cobranças il contra'
d.tos. - Con�,iítU.'l'lão de SoCiedades me lCO Clinica uera!. Especialista MetIi�o 8&sistenle do

Ãnô:liim<lS etc.'
em mole�tia3 da garganta HOSPITAL SANrA lZABEL

Dr. fRANêISCO'G�TTARDI do Hospital Sta. fzabel nariz, ouvidos e olhos. Cliniea Medica e das crenn.
>-. 'p V O' G 'A' . D O· .

17 h ças, rlhi'tos e opei"ações -n.. .... ..
� . OrPef' gÇÕ�S Consultas: 10 - 12 hs. e 15 -

.
s. •

Escritório: Praça Nereu ·Ramo-., SI,
Í

RadiodiagoosUcos
." Te!. 21 . Resid. Hotel PONTO CHIe CLINICA GERAL BLUMEN.\U . nUA PIAU ,2 -0- BLUMENAU -0-

"I-or. A;;�:::uialsini 2· 'I'ah�lliao NOBREGA Dr�"Ãrão Rebelk: -UR. ACHlms BAlSINI i\·I'· frifiDt
�"'"""'=

M:edlcQ EspeCialista em l!idlficio da Prefeilura
Advogado

ADVOGADO � i· SBn61

·1 doençasde Crianças Escripturas. cODtraçtoB. procu- ." -

..
' .' ii n �r .; F' fi'................

e � �.a P.éle .

r

..
o.CÕ6S.'

protestos

..
de

l.eto:a8. ..

.'

tl_j

HcnPto.r1o.. IRua para.
na, 3i-A-Tel. 1436

II
u3S 1r180lB!uas a IRa dll

CODsultJ)rJo - . Travessa 4 Compras vendade !mmovelA,
. .,1. R' -- 1:3'. ,BLUMENAU

.

I de Fevereiro Edil. peiter contÍiiaõ�ll dn dilf1dl. ale. ._;��aIUec�: �u_ �..�.u�u._. ." _. I ���
.

...-.-2t.__........�..........,_..-!l!-. X t_--*--'.·-.e-'.-!l-Jt.,_�-..-.tx� * .t:�� � lIf !t. lt !t "x l.-.t!·-�.t-*- �-�-.t--1I'-'.t

W TOD6S O� mos

ímoldveis • À prow ÔfI

fogo e da �$;dgd.
C6irJ.1odos 1'0 l$\otelT'ial
'" grondra res!st:ândCl
fxce�-a «.a��.

Novembro, 596
---_--

Ed i t a I
Faço saber que pretendem

casar-se: Cecilio Reinertb e Rei
nalda Freyesleben Ele,
natural deste Estado. nascido
acs 21 de dezembro de 1923 "�X P E O I E' N T Ec=me r. rano, solteiro, domi E .

ciiiado e residente nésta cidade, Dlreoao, 'I'el, 14.36. 10,99 - Gerencia,
filho de Emma Reinert, 1O.9B. - Assinaturas, 10.99

Publicidade, 10.99
Ela, natural deste Estado, nas-

cida aos 9 de novembro de 1925 Venda avulsa -Dias utaís, Or, $ 0,10
Atrazados, 01'. $ 0,50. ·Edição Espordomestica, solteira, domiciliada
uiva, Cr, $ 0,50.. At.razada, 01'. � 1,00

e residsnte nesta cidade, filha de Assinaturas: Ano, Cr. $ 60,00 Semes
Oscar Freyesleben e de D. Olga tre: Cr$ 30,00,
Frryesleben.

I Atenção: --A-dl-'!'-�Ç-ii-O Dã? �e res-

Apresentarem QiS documentes ponsahilizu por opiniões amit.idae e�
exírrído pelo artigo 180 do ao. arbigoa assinados, mesmo que Sf>ja

digo CiVIl SiD os. t 2 3, e 4. c0pl inícíaia, A:àverte, �ambem, 9ue
, '. '. originais recebidos e Duo aprove:ta-.,SI alguem tiver conhecímemo de los não serão devolvidos. Outroslm-.�exístír algum impedimento legal, o servi\:o telegratico nad� tom a ha··"!r'

acuse o para 08 !ins de direito. ver com a orientaçãO <lo l?rllal .eso�
o. .

l mente é repro:iuziJ.o a titulo llfoi3l"r,·--v« ,.ara. consrar t! C. legar ao co
'.' nossos leítores ....

!{{'
..�.__ �.

• mai.; \'0 para c •• J7....
.

,

.nt�.iimeDto de �OdOI, lavro (l -

presente para ser aííxado no lo.
..._.+ ji.-.--...-� •

gar do costume e pnblícadn pe
la Unpren Ia.

Blumenau, 19- 9-1946
VictofÍno Bl·ag.a

Ofici!O do R�tro Cívíl,
..-.-.-.-.-.-�-.-.-.

Oiretor_Proprietarío:
Dr. Affonso SalsInl

Redação e Adininish'ação
RUA ,1 DE FEVEREIRO, 7

! Editai
Fi.ço saber que pretendem

casar se: Nelio da Silva Fonta
nela e Adelina Schaefer, Ele,
natural deste Estado, nascido
aos 19 de agosto de 1921, co-

merciario, solteiro,
domiciliado e residente nésta
cidade, filho de Teofilo Victorino
da Silva e de D. Dosoliua Fcn-
tanela,

EDITAL

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



;". "Cidade de.BlumeI'l8U'" 26-.:9-1946

.:
�-oI:rta (&l Procura _'1]

<,
t' ,e

.....•
L .

.
.

o ":Une;o é aalma do n'gocio ..d
,

(em orqanisaçâo)
l ' Aviso 80S subscr+tcr ee

São convidados OS8rs. subscrttorus de f'O'')!'R tiA sr.ef ad. dq 800
I níma e-ffi [tlflll'lÇào «COMPANHIA-H!I)�� ELETRICA A:0UAS
NEORAS� para li prttn- íra ilSsí."mbie1rl geral a re»IZ5ar-se

._.//í Vende-se uma Limousine Oli dia 3 de Outubro pelas dez (lO) hora, r.o salão Leoprl-
»�Opel K:lpitan) 4 pO!taB, do para RADIOS do Schmidt, na vtra de Imporanga, �nicipi.? Ij� �(Jm Rs-

liso particular, em otimo ('8 REMESSA NOVA A' CR. $ 300.00 tiro, deste Estado, afim de nom�llrt'fll [lA Ire:'! pt>rlÍ(IS que
t ado de conservação. Base _ N A - devMão 8Dflliear os b- na e dlre.tos com que ti ��mprêfHi

. Cf,·$ 45000.00. Ver e tratar CQSG .dO Am.,4!irlcan.0 ..

S. A.. I' dA Terras JOI.lsen S. !\,» Pl'eten.<i.e. rp�li!lljr o eapltal que
á rua 15 de Nov. U' 10 em VEr 'ado rir' A.ulnmó'Íll'l" .

I subscreveu na íurm çao da refenda so cteríurle.

LAJES, 3v2 'ttlt' ,_ 54W W4Y,"" II r 5Ht =. "" Z_ iI!5ii Jtuporanga, 23 de setembro do 1946.
. (.�""""""_","""""""''''''_'''''_'�..........,__.-v-... ........� .•••••••..,.._._.,� __

-

Ass. Cu t Klein

toXae�;:;:I�ç���8n��:�a,�i� tr···C···· ···········d····
...

�····M····
..

·····I:·····
..

··R··
.. · ..

····�k·······L···t··�
···:·

�::: ��lfeirV��:l��t;;er
na- rua São Paulo. Tratar DB r.;: asa e ove 8 0. 8Su��11

•. uH, ::.'� Ass, José Luiz Coltares
mesma rua O' 218.- 4\'2 )

� Inoorpor.adr r es
"

Vende-se Material para sa �� Do- mltorlos �. I --c-.=:
.

..,�.
,,-

.

.,.

�aJ��\�af��i��::» Uemj�g�i�: f� Salas d������rEstofados �t CompanhIa Hldro-EletrlGa Águas Negrasformas. Tral8f lllRed8cão. Bvl }; H. •

ão)
fi Serviço bem perfeito e bem acabado :1 (em orgamsaçao

1 c, I : G d t d" T �� 2' A viso aos subscritores
ompra..,se: ren e es oque "apeles :! São convidados os srs, subscritores de Bções da so-

fi Rua Dr. Amad eu Lus j� !l cip.::Jflde aninlm s em formação «COMPANHfA HIDRO-E��-
f f: J! � rRICA AGUAS NEGRAS» para 8 segunde assembleia

Grupos estofados moderno, �:;c .•���'.:.����:..::.:;��.���; Iger�J. a realiser-se no dia' 8 de Outubro pelas 10 horas no
estado novo.

salâo l.enpcldo Schmldt, na vila d» I uporanga, Mú .Ieípio de
3v2 130 m Refiro, neste Estado, !1fim de -xamíuer. discutir e

1- '-----""""""�I
Sociedade B(.nf�i{!iadorb de anruv ar o laudo de unallsação dos bens e dlreltos com

P
. . que U subs cr ítoru "Emp!eE'1l d� :reflus J'nscD S. A. pre-

�L_�_r_e_c_l_s_a_-se Madeiras Ltda, ��.���d�e���f;d�de�aDittl! que subscre veu, D/1 !orwl;ção da

-=,

Telefone '248 ......:.. f,ua 7 de Setemobro l!uporanga. PV} 23 de setembro de 1946 .

..---... _ .•-11-.-........-. Ass. Ct rt Klein

fornecedores de Madeiras em Geral Ass. Dr. Dival pvrto
AS9. WiJlter Schhtter
Ass. ,José LUiz Collares

IncorporalÍores 3VI

. t Ilspm:ialidada: Soalho Marca Strobel I hOtki��·r;/r;;��� i��'w
����l.

João Fehrle
R. Bom Retiro, sln
Especialisa'lO em

Retificação de Virabrequins
36vl2

r····"'R;;:;;;";;;;;;;='='"II
.��... Estabelecido com Vidraçalia e Moldurações 1:if Espelhos e Artigos para Pres'ênte, Rua 15·724 i

��:. Marcenaria Rua João Pessôa s/n. ;:.�Perdeu se uma carteira Cf'lli ;�{!i�'I'!5i�����tlJoE!H •• !II._••lIif!iJl!l!\!'!t.!IIIIIf�iIf�"- �
dncuolo.nlos ten'.do D 0<"1'0"'_ Aceita qualquer serviç'� de cokcaQãJ de vidros de
,. <7 " ur., Q

fi::, qualquer espessura. =:':1,tura Walter Tenbner. Qupm Toda Se!!unda�feira -BLUMENAU-acbou favor entregar nesta ._,.

redação, que será. gratiHca- "Ediça#Wo Esport·l·va'" ����:������.�'����;:.�:;:��;C��.-.---......�:l -�. t
lllh��?�lt&:1 ÃHtM�COl

AVISO aos Empre .....-..,-�-4Õ-.--+-.-.--,.- .. x .. --- - - .. .ot> c ,x ._"_$_. -'_.__"'_.-._._", rO/vlf.M
.

gadores .

LABORATORIO DE ANALIS[� ELLI NGER & elA. mn�9 cmnSnra�D
o COIDllíldante do 32. C.B."- "8!�_!L_�IRA'�,

de Caçadores avisa que, de' �ua 15 Ct=l Nc..ve-nb. 588 .. Fone. 19'" Biumenau vlend'l' Tônico
8cord.o com. o Decre,to-.Lei EXAMES DE ..URINA: Simpll'p (assucar e albumina) de cedimento, qUlllitati<"o completo com dosllO'em

'-- ._.....:...J

"00 d 257 '946 b , 1'''''-''-111--''·-.-.-._9-'.-.
g.� .

e .'
-

� e a V,JSO ue:. (ch101'e106, fosfato". acido urico, u1'éa etc.) EXAMES DE FEZES: CDillflleto, peéquiza de amebas, flageladoR
11

..

18

.p.
UhllC

.. ".·dO nODIaflO. 01.1-./
ovos

.. d.e..
vermos

(Me.
tOdOS

...

de

e.u.. 1'ique.cimentO) digest.ãO:
carne, vegetais; jJesquizll.s ds }luz. Bangue oculto ele.

ci8l de 4 do corrente, os em-· EXAME DE SANGUE: MALARIA- PeBquiza de Hematozoario de Laverau, formas agudas e crDni·

gadnres eSlão isentos, a pBr- caso LUES (sifilis): re�çã.o de Kahn, 'Kline. Meillecke etc. TIFO; reação de VidaI. Dosagem De: glicose, acido uri

tlr de 25-7-1946, do pagamen- , co, hemvglobin�. Contagem ,de globulos vel:melhos e brancos, Formula Leuco�itaria. Rel�lOgrama de Shiling. 'rpm
to do� 50010 dos salaftu8 que po de coagu1açao e ae B8ngna.Curvagheemlca. EXAME DE SECREÇAO: PtsqtlIza de gC'l'lllénS (Gano.)

vinhaS sendo feito aos seus eBp�rmatozoides, etc.• irichulllonas vaginais. etc. EXAM E DE .1�SC:'-RRO: Pe.�qHiza de bacilo de ,"I�och e I
empregados para o 'serviço ou.�ros ge.rmens, �l1eu.mococ.os

B�C

•..
EXAME DO LIQUII:?0 C!REBRO:�ESPINHAL: Ex�me CItOh!l�-1Militar. te1'lOscoplCú. 1'eaça.o de Kahn, Panày, NOllne Appelt, etc. EXAM� DO MUCO NASAL: pesqUlza de bacI.

10B alcool e acido resir,t<lntes (Hallseu) etc. EXAME DE SUCO GASTR rco; Exame cC'mpleto, dOBagem
.

i 1
. I 'I �L _--,* J 8]�.i�, ie aci':;o latü:o, acidez livre e combinada em ROI - PeSqUíZRS de sangue oculto, p iocitos, hsmáceus. EXAME

DE ULCERA: UltramicrOScopia em campo esemo: pes'luiza de espirochetas T l'epOnemR Palida (sifilu;).
O Laboratorio se acha instalado para fazer cultura de qualquer germen e aula vacinas

Vende-se

Vende-se uma C8FIl d e IDb.
detra sita a rua J(,ão Pessoa.
Informaçllo- Vo!canizaCã(.

Max Preisig. 8v6

Uma -Camlahouete marca
Küenv elle I) cilindros carro

ceria nova, melhor tutnrma
çao no 32. B. C cum o Te
uente Cabral.

3v3

Vende-se um terreno CoID
uma casa Pde madeira CuCJ
área de 5't500 melros qua.
drados, stta B na J. Ao Pes
sns. Intcrms eões com o sr.

Max Zimmermann.' 3v2

OPERBRIOS precis/l-
mos de 3. d€' maior idade.
Os intBresSlldos queiram
dirigir-se li fabrfcli ctt' Cho
p,olale Saturno. Rua Paulo
Zimmermanu. n' 6

BLUMEN,i,U 3v2

I Procura-se

PCf!Cll!'a-se um rapaz de 16
6 17 huns-Cia. ArtNI Grafi
oas Blumenaueose Ltda. Tra.�
vessa d l l� u a Ptifaib8. 3v í

;,» ,,*}).. -,

Je(Carteir a perdida

PRECISA-SE alugar um q'lar
to para casal, no perimet:o ur.,

bano, Tratar n/jornal.

"'«'lIüdim trmn==v=m ITR"

Orlerc ,,: � f�ôres

Ru'l J5 de Nov. 1326 4vl

5.000 +-,,_·.--"'_"-.-+·_-"-<J.-tI X ._._'__._�_._-&_':4 !III ....

[Itoupava-Seca nna Residancia
ve c d- -se por motivo de mudança Di! RUti B ti (cout•

da Rua São Paulo) ó ima cas s , em terreoo ae esquina de

2,000 m2 mais ou ru--nos. cm.ten du h·,jl. 2 EElI�s, ;; dormi
torit B. 2 terraços. custuha, t}'1Uh"lN) P quarto p. emp.ega
da. N"'goc!o de gra[Jd'� Opdriu!lÍ'li10r!

Tratar com o pr o eur dor nu Rute I Elite quar to n 19
ou nesta Redp.ção. 3'11
�_._._._._.__"'__"f!o'_"_" o !>-.o- .�<$---.-.-"-.-.-.-'"

enxa das· pede-se oferta W'

gente de 2,5 e 3 li-

bras para esta Redação.

Gumpanhia Hidro-ElBtriGn Aguas Negras

fabrica de Tunas
Blumeuõu LIda.

Maleria' para
:àeral
par fi srtist �g
(::Ia "t. a

Tlotas e Vernizes •

Pinturas em

Fintas em b'�naga�
Blumenau • Sta.

Pilha� Secas

F. DOffining, caixa' postal, 10 TirnLó

forro Paurlsta. Encantoneiras de Qtlalquer Espécie,
Alinhamento. etc. etc.

Pimenta preta em Grão
'Nozes Moscada

Azeite de Oliva. legitimo
Maquinas para picar carne

I1nunciem ne�le mARIO·

Consumidor
Exija Manteiga fRISDR
Exista �ualidad9 que fôr
Mas não é fRIGÔRA' pedido rlos sfs. Médicos fazemos colheta, de m ater ial á domiciliQ

J.i'ornecemos laminas e recipientes gratuita mente
.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Conclusão da Ia pag.)
o total das compras realizadas." cinema, teatro e toda a sorte

SEGURO COLETIVO de divertimentos. As valiosas
. .

instalações ali estavarn para
• Ale� dos .1nshtutos de Pre-! atestar isso, Um dos operarios

videucia, -Acidentes do Trsba- não se conteve e disse: - "Na
lho,. etc, os operarias da Empre- da nos falta aqui para sermos
sa, Independentemenm de qual- felizes. A Empresa é uma ver
»uer contribuição desfrutam de dadeira mãe para nós!"
Seguro de Vida, cujo valor .va- Também achamos. Tanto é
ria dá acôrdo com (1 categoria assim que cumprimentamos à
dos empregados, não sendo in; Diretoria da E. I. G. peios seus

feri�� à 'Cr$ 5·ooo,o�, Assim; as magníficos empreendimentos no
familías dos operarros acham- terreno da assístencia Social,
se ckvidarr:én1::L re;guardadas adiantando-se, cumo no caso em
contra .os imprevistos da sorte. apreço, ás proprias leis, pois an-

... E�ta wfurmação tarnLenl nos tes mesmo que os 'poderes púfOI prestada por um dos ope- blicos lembrassem de tornar
rarios.

. obrigatório os Centros Recrea-
O C R, B. E E. L G. tivos para os operarias, ela jáPc>r último palestral"f1Ds sobre estava cuiúando disso, como

o C'entro Recreativo e Bcnefi- demonstram os fatos.
ciente drs Empregados da Em-
prel.i Illriu�trial Garcia, a mais _'----------�
oI"eCE"!lte ipsrtuição da:.' Eroprêsa == :::=:
embenEfício éo seu operariado, ADVOGAQO:
cujo óa1ão de f('st�s se inilUgu- O· A 'G

.

I c
rava naquele dia com gra:nde (. 1<.yres onça v e;)
entusiasmo; Os operarios não I Rua 15 de Novembro, 4]5
esconderam seu contel:ilamento 2' audé,r-Sala I

por esta última realização. Iam!� (Altos d'A CAPITAL) -=-
.' ter lla ilt's. jogos desportivos, lIlI lI!IIIIiI
.......""ej,l>"'".!J�� '" íirdo�..., -'-<i!.l'9!i1!:1!!!I ü' <;l}CIt�t:lli.lIIl!Iia!.l!!'l'iJf,'''''''Ii!.�III'''lt.;f

Cin

'·D·.�O·Q.·····--����·�����URA5_4�;.46�_4.i.rE.E_._E
__

.�t_-t·ooo..·:�IDIU��...��Lq��/
UI� U ..,:;:,:.,. .....

D S!%��a�&�u4/d .c;:: C4/b/fl/ � ·Impressionante de.�
�. �a eLdee4/cw, a J'cCç@r,W8&Ha ak � sastr de ca h�hão
I.o� ..

' "CASA: PEITER" t'-'ii sue cerca de três anos de íidade, O lmpr���i�.����!.��S.lntr.ecau-. éf a{ t'///Z4.'

t7<.2a.1/C?t s,:::7'
. saiu igualmente ferido; o outro, sou geral consternação em s , erra

que ainda não completou um Alta onde as vitimas eram bas-
. ../ �r / ano conseguiu escapar ileso. tant� conhecidas e estimadas.

D P�··(;2.zru:nt:t.. :/7d&.•

__

�
Qua'nto a' sua espôs i esta teve

d'.

�I V

0°0'."
Outras informações rzern queo .

�---'-____ morte Iiorrivel, pois f?Í irnpreu- o funesto acidente se deu numaO

Eux.ova.,s p"'ra lo·dns·. capr·lchos. s�da no fUll�O ?O abismo pelo
curva bastante conhecida pelo.

� 1[1 -u RIXO do caminhao que lhe tom-
.

bára em cima. levando três ho-I perigo q�e oferece aos cond�to-

D IIrtigos de apresentação para um doce lar. ras para morrer, sem q'.lC se pu- res de�CUlda??�, scndo qne muitoso

",lesse pr estar-Ihe qualq ler so- mc tortstas ]<l. reclamaram das

. �; , ,�sc.:!!:!e U::' :�:��!.:� ::,E�;l':g��:::n::O�O'sú���e:;: i��{��atQeIn;��;i:ita�':�d}�
I· I culo,' diminuir os riscos que ali eXistem:Rua�5_ de Novembro (Edifi�o �a=���==,..J ..__ 9-tt-.-.- -.-._lI--�-� X _""*"........... -tJ--�-iII-.__!P�, '

I Dssislencia social huJ@ Sehelfer S!,�r�de S2S:ol!:\�.:
.

elides de Castro e da Exma,

na E··mp...;· Ind.. Gar'Cioa·' PUnOR-iJtCO����mIiSU Fizeram anos ontem

�r:s·tro�Và. luta neta D. de

- .. 'I O sr. Curt T,'f:ckp, restdeu-
A certmonrs nupcial teráPlntur a gerul de resluen te em Salto WeissbDch .

cias-Télas-Plucas - Pro- -A sra. Anila Buchel. lugar ás 17 horas ri? dIa meu

p3gand�e. Preços Sem -I:\. sra, Paula MllrHz Lei- Clonado, nO altar mor da Igre-
Cuu eurreneia te, resí de nte em Brusque. ja Htltri_Z_I_O_Cfi_I_____

- O sr. Erieo Pluetzeurei

O A fI DI'
·

���c�:8!Jente em Salto Weís r. R �onso Da SI"'
-Asrtu. Ruih Rossenback

-------------------

etumenau. 25 de'.
SETEMBRO de 1946

LADRILHOS
...,_--

e MateriiliJ tio C(:"�efruçãú

se

eliDiria Especializada de
Criaillcas

o H, Bruno RPoc.kdbl3rg fjae!lcüs dl! Pêlo - MalarÍlI

I pessoa muito relacionado em
Cursos especializados da Medi-------------

nGS�Jl) meio. I' t
- .1"

D- h" f I cina Infantil e a 1l11eU .açao uas

ln elro a 50 -o 81', J!lyme Duarte Silva
criancinhas. __ Medico-Chefe das

da Luz.' �pçõ!'s de Higiene Infantil e Co-

em. c;rP-I�I�ça-ti - o sr. Ivn Diegoli, resí-
zinha Dietética do Centro de

I 't.':ll'UIO dente em �r!18que. . SauiJe. _ Estagio de 2 anos no

(Conclusão) -. A sra. tzau' ti Barreiros, serviço de Péle e Sifilis da Sa t,rnelhança entre a nota boa e a espusa do s.r, Re ymundo l?ar-I ta Casa de Mísericordia do RiQ. \.
falsa. Só um confronto entre r�lr?f, fUil?lOfitlflO da AlIa0

[anero, --: Especializado emM�
ambas poderá mostrar pequena cs na B�hl8. . c, laria pelo" Departarr:ento Nac.o-
diferença, notadamente na cô ..

,

- A Br,(l. OnélIa ;:,8. gado,
I nal de Saude PublIca. - Ex-

que é mais apagada na nota
-----

l Chefe, durante 2 anos, do Servi-
falsa.

Vi5ita ço de Nhlaria de Blumenau.
Mf"diante um eyame mais cui-

EmNiltoo e Ndzún RUf'si Mudernissimo aparelbo de Luzdadoso, pode se, tambem, distia- vIsita á sua familiB, encon· DUra Violetaguisar a cédula bôa da falsificada
tr"l',l-'"'e nnst" Cl'dao'e os J',). . de'I I " " "u Vacinação preventiva as .rI-

pe a dCO a empregada, nesta, no
vens Bstuuantes Nilton e Nel-

anças contra li Coqueluche (qua�-ato e unir a!O' duas copias, en-
ZOD RU-l,"'I, fI' Ih'v'''' dn nO"RO D'f

.

( -rt'rtI' . -Q '" � "

quer idade) e J tena a p" ,

quao o CJue naquc a, ou seja nas
prezo,do amigo, sr. Delerin de 10 mêses) sem reação algumanotas verdadeiras as impressões RUtisi, comerciante nesta pra-foram feitas num papel apenas. Dá consttltas, lodu8 os dias

Não obstante, todo o cuid::tdo QU.
,

, '! : I
1'0 Edifício Peiter (em (r'3nteé pouco a) se lidar co:n notas

I
; I -_ ,

•

de 500 e 1.000 G"uzdros. prioci- E�LA.CE- No prüxímo rã- ao Hotel Vilori9.), das lO,3V
palmeute das óltimas pos- bIJ.lio, dia 28, rellliz Ir-se á (J d.i 1:J e das 14,30 ás 17 horas,
tas em !::irculação. enlbc ,Hllitrwloníni di: r,",'n f!l!i!l�'J 1.433 (Consultório)
1.::-----------_.........,. dadIJ. Bn�. Nilz.J, dild.l fiiua I,liIuu

,
do sr. UelEríu H ut>r-i, eCOl

(lI tJOl (ReHiden eia
jovem Anur dr> CUbb''', fiiho •

;p--."'--�.;- w·· _<;- 0,,_"2 ,;,p ·-fI o --,Io- - __ -- •. - -!ilf--.•

�
1 .

e i\OT icolJJ do Vale de ltajaÍ�b '1f""'
.."""""'"'�-""""""-"""'

.

t;J
t
�
i
Cl

Werner Gõrnv
RuaPiaui, na E5 -Pone, 1123

BLUM ENAU

Fazem anos .hojlJ:

HOJE às 8,15 horas
P6d�o Lopes Lagar-Zully Moreno-Suzeoa Dupr0 fm

"Apa lxonadamente"
Uma Butentica obra prima da cínenwtogl'lififl argentina!. .

Acomp. Comp. Nacional e Universal JUfilúl
Fone: 1477. Entradas do costume I

�_� ,__-.._

•-- ..-�-ê..;_4!i-'-..-._.-._. o ..--e-- ........"'.,.,.,.�-.-��o$-_. o t--!i:-+""".-+.-.':-+-",-_+_.
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