
Di encia DO seio do
33 representantes pessedislas, abrangendo dez' Estados, pretendem reunir-se
"m novo partido polílico o aniv���::�oda sra,

-

MORÀDIAS _ CASASU fi telegrama do Rio 'para i pernambuco Ja �?IBunh;ara. o

o "Correio do Povo", da Porto
I
fato ao próprio rrpsiâ�nte Dutra.

Alegre, data ..io de I! do

cor-I'sua TPsposta {Di a seguinte:
rente, diz o s-guinte:

• �abe o general Dutra que li

I "Desde a sessão nr.turna de, dissidencia do PSD constitui. um
?ntem da Assembléia Constitu 1 bloco parlamentar superior a

• inte, que se murmurava a

diSSi-1
trinta representantes, todos eles

de_neia do PSD, abran gendo de.z devotados amigos do pr.esidenteEstados e que tencionava reunir-. e que só têm um ínteresse po-
� se num novo partido politco.j litico, prestigiar e fortalecer o

que inicialmente conta va entre chefe da Nação por cuja candi
deputados e senadores com 33

I
datura todos nós nos batemos

representantes,
.

f decisivamente e quando tiver-
I

O T ! '

d
.'

.
senador pernambucano No-! mos exarnma o o meio mats :

vais Filho, a p"tltado pelos boa- pratico de nossa ação para de-
'. tos, como o chefe de tais dissi- fendermos os interesses politicos
de�ci3". arguido pela reporta- dos nossos eorreligionarios. nada
g�m politica procurou a princi- faremos sem previa audiência do

".- ....

. pl.o m os trr r-se reservado, decla- pre.�idf>nte Dutra,"
I

'1'

I
m�rlo MatatIno

�tJdo, no entanto, que os mem-

I :9 V;!t�:t�r:� !���:� D·.E.·
.....
B.L.U'fJ.'"'.·_ r ..-"" I .!iUrw.! cre 60,00"'líros. dissidentes do PSD em

,.-'-� ..___,._-. .. --.--..
a crime e II traleio lV.l.L�,! esmesr;T

...
l Ore !15,oo

��.i!;:va�ni��de�o��e�:���as� ORQUIDEAS Procu-
cio pramladol, � �vulBO Cr� 0,40

afl-!11 ile encontrarem a melhor fil-se útertuB de plantas O araOlo das asplrdções do VtUe d� H�f
- forma de defender seus interes- lndlanes, Elegantes e

ses, em ft:.ce da legislação ele i- outeas qualidades. ;;�UMBNA(I • Domingo 29 da Setembro de 191t6 � Dr. Achlllus BIIIslol Dirl1tor Resp(Jn,avel - ADO x'xm- N_ 6

toraI em vigor. Acrescentou, de- Mel cada das Orquiâeas dpois, o seguinte: I'r,'1çfi da Sé, 375 Tragedl·a l·mpreS·�I·Onante As sentenças e
.

"Devo dizer que fícariamos SPI" Nurembergsatisfeitos se pudessemcs eucon- in _ao o
BELEM, 21 (CB) ...:_ ltspres-

Ihl
capital. atingindo ccnhe

.

trar eIemen

.. t.os. de congreg:iç.àC'.lj ",.-.�.-.-.-f)""". G slonaute tragédla ocorreu nes clda I.nníí!a paraense. Foi adiado o veredito contra
dentro do proprro partido Se>,

'. • O j'1vem Renut . Novais, di os chefes nazistas e suas orga-

porem., essahipote.se falhar. claro I Dia· dos Repre-·seetaate e VI3Iao-- rlglu-se a tarde, dA autornõ- nízaçoes p rra 3fl de setembro.
que não poderemos cruzar os I I veJ, vara � rest.têuc!a de sua Atr bve-se o, f.�to a certa div,e�-braços e entraremos na luta

I· C·'· noiva, Cehna Fonseca, Che-J gea<:Ía de opm'õ0s entre os J\l1-
eleitoral". O' jornalista quis. sa- es OmerClalS f

g ndo ali, encontrou em con- zer iuternrcionais sôbre a culpa
ber se era exato que o senador versa com a mesma, o cunha- dos seis grupos nazistas i nph-

Como já é de praxe, todos do da "Arcesp" em Blurnenau, do da meça Edgard Farf ae. cados em cr irnes contra a huma-
os anos tarnbern este &00 o dia diligenciou os preparativos para: Renflto, depois de l'geira nidade,
tio Represent;:tnte e Viajante o festejo e grande é o apoio discussão sacou de uma arma. -------------

Comercial será condignamente com que veem contando para o labBtendo Edgard e b-rleaudo S:II btu! 'e nlll lila ; i A I

comemorado. realce dessa íntima' festividade I gravemente a noiva, Em se- 'K 1!.l a rI! i .,,; f:-Tn
O jantar que.

se

f€'.
alizará

11.0 I de muita significação para 'a gulda, VI}ti'U W) automóvel, ",I'lít àeve falta. [f �

proximo dia r: de Outubro, 00 laboriosa clxsse. onde se suicidou. A tragedía
Clube Nautico América, reunirá "Cidade d� Blumenau"

. ag�a- tp;..ve grande rep�Icus8ã'). na .

UnERE' UMfta�grande classe que confrater- dece o convite que lhe fOI feito cidade, pois envolve fdIDlll's TRUMaM S b n
nizada festeja.rá o dia coosagr

..

a- para tornar parte no ílgape, .:._ conhPcidas,. .

.

I '. -." ul'�ndo aos q,ut: labutam nessegene- - Celinii FH)SeCa es'á em es- COHFfRENCl1 BTDwl UH
ro de atiVIdades. Faça seu alluncio tudo orav'" Não se Sh be O-

I -

.0 Sor, Ant?rlÍo. Candido de neste Jornal m1vel do v�rime, mas se diz LAKE SUO?ES.s; �� (C.

FigueIredo, mUIto digno del€'ga- que ultimatnentr, surgiram BJ - O preSIdente Tru-

-L-----.--�--B----b---- O Sr. Jura,cy desmente forte desentendimentos f'n,tre man pediu á Organização
,

.

oJa a •. ette RiO, �8 (CB) - Falando o crJminosil e Erfgard FarlllS. das !\r,ções UnidaF; em men-

a um reportar politico o co-
sagem, a coovocaçãIJ deum'a

ro'nel JUrACy Magalhães dbS- Deutsche �uecher couferencia para o exame

m'entiu o noticiario de um Peçam catálagos. da aplicaç.ã'1-pacHicação do.'3

vespertino dando a enteo- Livrm'ia V A L M E LV recursos atomicos para o

der o rompiment.o do. acor-, Petropolis Cx. Posta!.,91 bem-eE.tar da humanidade.
do politico com o sr, Man·

gab?i:a. Declar�u qu� as CRUZE I RO Prefiram a farinha
LotlC18S � ãn le Via oas e dcs- J Itituidas de 'lualq uer funua- Fabrica J3 pe o
menlo. M o I N H o J o I N V I L L E

RIO. 28 (CB) -'- Trans.·
correu a J 7 o aoiver-sario Inatalioio da senhora Car
mola Dutra, esposa do pl'e-,
BiJ�mte da republica.

Procura-se para a'ugar

Casa do Americaüo S. D.
-MERCADO DE AUTOMOVEIS-

Rua 15 de Nov- 487 - Tel_ 1078

iBLUMENAU

Dr.·· Bolhai 80mfim
. Esteve a passeio nesta cidade
o disi in ta eng enheíro e jnrna
lista patrício, dr. Aníbal Bom
fim. residente na Capital Ban
deirante,

-

Na visita que fez a redação
d-êste'joroaL o ilustre itinerante
disse arh:lr-se impressionando
cqm 'tudo o que lhe fo;, darlo

,.;._ �:j/,m Blumenau,admirando�Jhe,
.�etvdo, a pujança do nosso

comércio e industria,

,,: Babette Aogsburger & Cia.

ou-se
,-
Para a Rua 15 de Nov. 679

Em frente ao BANCO INCO

o O I M E R I C 8NOS. R.
,MERCADO DE AUTOMOVEIS

lohn L. freshel' fundador t
. Rua 15 N' 487 Tel. 1078 End. Telg. fRESHEl

Refrigeração
Domestica

Comercial

Industrial
Seção de Serviço

'CONCESSIONARIOS

I U 10. S

CaMINHÕES

PECJiS GEHU1HIlS

SERVICO IIUIORISIDO

'MM

Departamento
DE

Força 1\1otriz Industrial

Distribuição Direta

das Fabricas

SUPERIOR
E

STERLING

GRUPOS DIESEL

GRUPOS DIESEL ELETRICOS

1_-,--': _-----...,.__�----'-N O S S I_0_I'__I S_8_'___,.E'_S E R V�IR__�......----__.."
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r-Oferta ®..Procura-�
L.···.···. -..... . o· ·a:ncio é a alma do negocio

. .�
_

.

. .

-se. ma�

I·
«r

.. '.
.

-

'j Carteira perdida Gratifica -�e
.

Vende-se
.

Perdeu se uma carteira �om Com o. $ 500'00 a Vque -_.- documentos tendo 8 8!1SJfia- .

,. rn J�n
_

.'

.
. tura Walter Tenbner. Quem

dicar boa c?sa para alugar. R,o
Vende's� uma Caminhonete achou favor entregar nesta deve. s�r

_

distante do centro. In
PIY'l1o

... Ul.h' .para 5�O quilos de redação, que será. grauírca- formaçoe.8 no Hotel Boa vl�la'lcarga, e mais uma Vitrola "Bruns do
-

" 3 3 quarfo n 23 2vl
wick' com 14'discos. .��••••IR••+JIi".��� =��
Tratar 00 Hotel Boa Vista. .�__ ",_"_.__ ..

.
.

3v1 fli.l\ co� <'

[ClII ! l,.i>i\. ,l-�._. ,-'"
.•

f Âj·�t tA.�(.Ü)
Vende-se uma

.'

eamínhone- �<j� .. ',e.'.

:rn3:���aCe�oPc��i�I���u.6Mc�� �lR�D Ün;;J[·�:: :

Ihores informações no 32 B
C. com o Tte. Cabral. 3V2

)l{Q(

Vende se um caminhão mar
. na Cnevr olet, modelo 1940

em' ótimo estado de coAserva -

.

- ç.ã? Maquina recentemente re- De uma moça para balcão, dois otíoíaís sapatelros e
t,flOada. Pneus bons e

so�rro.Trat:lf nesta· redação CCITl .•
um sprendlz para oüctns. Os candidatos puderão s presen-

�fer. . ,

3 lar-se na
_

Casa yeUerJe•. á Rua 15 de Novembro.
.. �_. • -�-It-�_:_.

.-�-.-...._-�-,.-..-�..... o Qo-+-.--+-+-+-+_+-4P-.

r····�e;d;i;:�B;;;;;;=�==�
f; Estabelecido com Vidraçaria e Moldurações h Victor' Probst Bt Cia.f� Espelhos e ArtIgos para Presente. Rua 15-724 ;j

---:"---�-II-:.- ... '. t� Marcenaria Rua leão Pessôa s/n. ;.j Rua 15 l!e Novembro, 519 - Caixa Postal, 126
J

I Endereço Telegráfico: "PHOBST»
-------�_

..;:;...,. .; Aceita qualquer serviço de colocação de vidros de :i BLUJ'VlENAU Sta. Catarinaamta e &eeif� ? t� qualquer espessura... e ��: -BLUMENAU- :
---------

... • OI

��.......... ':-.· ..... �:.;..· ....··.:;�:.:.:.:,tz.·..·�...··...:;::.;..:.;.:.:.,:;..:;.:.��::..:.i�:.....:l.::...::; .�--.-....- :ft}-,.___.-.-4I'-" X .-•...-..!I- -.-•.-.-...�...-.-..

Frigor é Sabor
Das Manteigas a fina flôr

...........................4 •••
........,.._._. �-------

.-j'---.-iI'-:fõ�� ........-ti--<e '0 • .-.-;V!--.--.-<íS! ---0$1'._-�

Prerlsom-se Urgente

PREqso alugar um quar
to para casal, no perimetro ur

pano. Tratar D/jorDal.

foto AmADOR (G.Scholz)
Competencia Profissional

RDa 15 de Nwembro, 596

fá�rica �e Tecidos Carlos

DURÁVEIS o ESTÉTICAS ..

lEVES· I!IARATAS.
I50LANTI<S • PARA AG\!A

. QUENTE li FlUA. N�O
• ENFERRUJAM' HíGIEJ;�&CAS
·SACTERICIDASo/Ã
PROIIA IHi 8NSET05

Chapai onduladas para telbados e paredes.
Chapas lisas para fôrro§, paredes, etc.
TUDos • calhai - Tubos lianitórios,

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S. A •

SÃO PAutO

SEMENTES
Ortaliças e Flôres

Rua IS de Nov n 1326

�, .1
/

en·t�uxd '

Navegação e Despachos
Serviço Económico Rapido e Perfeito

Rua São Francisco rr 39. ---�--IInJBI'

Caso quizerern e itregar suas cargas
em Blumenau para serem transpor

tadas pelas lanchas da firma

Navegação Fluvial e

-«I »

remetam as mesmas ao nosso agen
te naquela cidade Sr. Cur t Germer

Eserítorto junt9 fi firma

FAçAM
o embarque de suas cargas vindas

.. do Hio, pelos céleres na:ios motores
.

.

. Trlunlo e Oito
e as cargas vindas de R. Paulo� e Santos pelos

navios motores

PiraJin�iDga, (;apichaba {�Goiano

agentes _

no Rio de Janeiro:
Navegação Rodolfo de Souza Ltda.

Rua Mayrínk Veiga N. 28 - �. andar

agentes··em Santos:
. '.' Jayme Pires

Praça da Republica N 10

aritima

seH E II.
Rua 15 de Novem bro

(JJ.E����I[J]]IIIG�;I]]�
.•••....:iJ,.:.\l!.•�.; )r.' .

�
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Especializada ,

-, pox Correspnndeúcla
Matr[<!ulas oherias-CurAor: Ginasi()c ettt 1lII1 ano (para maiores dê
L 7 anos). Quimica prato industrial Ctt'profissão de futuro), Desenho
mecemíeo, Eletricidade. M:::femafiCcr. "Iaquigrnfiu. Comercial, tin°
guus etc. Ensino éficienle; Prospectos qratis: Dr. J. Clémenti3 Fer
raz Caixa. 390B-I{. Florencio de Jibreu. 2�t-Tel· 7093 -fão Paulo

Oficina ·.f'/jec.anica Escola

João Fehrle.
R. Bom REtiro, 'SIR

. Especial isado em
'.

Retificação dOe Virabrequins
.

36vl3

•

Dr. C' A·M A. R'A
.; E S P E C -, A L I S Y A

R.!\_TAM ENTO E OPERAÇOES DAS DOENQAS OI<: a��HnRA8!lldilH!lB das menlnas ii moças. Disturblos da Idade cnuca. Per
lurbacii81 opuro-glandulares. OPERAÇÕES do arnre. ° 'iia rías,

. 'rompas. tumlires, IIpendfciJ. bamlas. ele
.

.

Dla!ermôcoftrrulacão - Oudis Cilrlaa.
OLlNICA ·EM GERAL

I
Coração. Iluimões. rins. ap. dliles.ttvll.
hrices o Ulceras • Doenças TrOillcaas_

CORS.I Trav. lt de Fevereiro N.3 (entJr.enta 40 HOle! ilHaria)
RESID.: Rua São Paulo, 3D . Fone: i226,' �', B L U M li N A o

1_ � � � Ba���m=���eMSSEm4B8i

Pí"llias Secas
poro �ADIOS

REMESSA NOVA A' OR. $ 300,00
_;'NA-,-

'.

CO.O"��"'!i:;;:;'::. s�.:.'" ,..._1

o
(Continuação das publicações tio
uiunero Especial - 21 9·1946)-

f:aratBr llsterminado pelos
Ãs.tros Por MUHI LlCHTNER

Escorpião
("fu J40110")

Relere-se às p essoaa naseldas entre 24 de outubro o
23 de Novembro: - As PPSBOl:lB nascidas BO N·

rteldo E,'quadc'r procurarão o seu caràter do signo
(!.Touro»:

Nosso

-�,

�,.-

'�-,"".',,'.,'.,.',·c-_' ··�i
'lI.-

fi i X i r· 914

FOrç!78 de caràter
E's paclente e (h'!R!WerBoti; IH'flE8S lentamente, mas B

executas com carinho. Tens cm.Ita n ça em li mesmo; ta ls
qualidades, não deix am de influir na lua lição e; afinal €:la8
te levarão IW sucesso. E' pêicifico e compla cente. sabes
conquistar ii confiança dos outros. E'B compassivo para com
í s Infortunados OU svír e d rns e fiei nas amtzadas. 'Tua vi
talidade é Inesgotáve! e muito forte fi sensualídadr ; mau
grado isso, se bes dcrnlnur-te. E/o:> firme e resoluto, possuindo
uma vontade L•r

í

e. Ages sem mesquínjiarlas, pruporolonan
do-te bastante I rrlzades '1\ 1;1' bODS nervos; és práti
co, luas (;Clii}BÇÕd� vlssm 1e preL:.rcl êuela as cnisaa ma
teriais. Não te derxo s desvlur de te li c bjetivo, mesmo eu
trentando gr.indes (jbj'ácu!us. E's C�J":Bel vãdor.

Fraquezas
E's cbstínado e de bumor vurlavrl. Te U pênsamento

é. às VêZ6S. um pouco lento. Couservas Í\ II ponto de vtsta Ipor úbstinllção, mesmo eun, tendo ruzãu l E',.; vluleuto e co
lérico e teu gênio brígueuro impede, ás vêz e s, um julg r
manto sereno. E's rltClCOr015D, não perdoando ncilrnenta
uma o!ensa. Tens inclinação DHn! dlsslmule r e pala enco
brir cO!@[IS de pOUCI} monta. E' v.'ll'(!nde que és vagaroso
no pagamento de tuas divid!s? E' verdade que és pregut
ço so e sensual? Deves ebstr r-te rtum s vidti demasiado lu.
xuriusa. Não ncgHgeocif's lua SaÚ Ie !

Adquires em t;biwdâ' cls ; é bÍniemáfic(': Ne cesitas de
co lh·ole.

M I h· õ e s
Da pessoas têm' usado com
bom resultado o popular.

depurullvo

Elixir 914
A sfills ataca, todo O

organismo
O flgado, o Baço, o Ooração.
o Estômago, OB Pulmões, e a

Pele Produz Lrôres nos Ossos•.
Reumatismo, Cegueira, Que
da do Cabelo Anemte;» Abor
tso, Consulte o médico e tome
o p o P LI I a r depurativo

(Conli'lúa no pi óximo domingo'

Inofensivo ao organismo A.
grudavel como um lícõr. Apro
vado como auxiliAr 110 tra-.
lanlf'Dlo da Sifills e Reuma
matiBmo d'l mesma origem,
pele. D. N. S. P., sob o nr_ 26,

I'
de 1915.

1---- ,------------
,
, .

larga"me,..
Deixa ..me grii�r!

Avó! Mãe! FHh&
TODAS DEVEM USAV

(aLI REGULADOR VIEIRA)
A. M.ulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uterinas

Fluxo-SBdatina

....

,�,

-

Cabelos Brancos 1·

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz voltar

a cor ratural primitiva (castanha,
'!OUf3. doirada ou negra) em

pouco tempo. Não é tintura Não
mancha e não suja O seu uso

é limpo, facil e agradavel.
A Loção Brilhante extingue as

caspas, o prurido, a seborrhéa e

todas as afecções paraaitar ias do
cabelo, assim' como combate a

calvicie, revitalizando as raizes
capilares Foi aprovada pelo De

partarnento Nacional de Sande
Publit a-

Srs.
-

.

_._._. __ ._+_+_._••--.--.--0-0-.-. .......

Comerciantes "

o �-

Constttuern áspectos deprimentes e até mesmo prejudiciais
ao bom andamento dos negocias, as visitas de mendigos e do'
entes aos estabelecimentos comerciais, principalmente nas horas
de major atividad . E' justo, pois, contribuir para

-

a Sociedade
Beneficente e Hospitalar de Blurnenau, (uh finalidade é pre sfar
assístencíe social aos necessira.íos, amparando os doentes que

I reatrne ne necessitam de �uxiljo, mora� e material. Il�SCi( va-se co

mo sacio efetivo da St ciedade Beneficente e Hospitalar de Blu
.·riiEmau, dfim de l virar a presença de doentes e mendigos pela.'i
r\úas da cidade, contribuindo, desta maneira para ti .deSellVOIV,I�menro de Blurnenau.

_ . . _ . .. ..., ....
•__ .,.__ .--.-"'_"'_<lô-""--" X ..--it>-.;§""",4>-"-"-4>-�- ... -

-O seu RADIO está falhando?

-ILeve-o imediatamente na oficina

I RADIO �., 8LOH�..f
'i II sará prontamente alendirlll

Ii I
gq"'p"

�:;}2:�:�;;%�:�;::9:'�,:!c' . M

c;.-.-Q--+-.-Ó-.-I}-+_·. tE d i t a I
1 n f' �

_

'I
F"ço 81.be� !lue pretfl!l�emI , llJiV O onfiDre casar-se: Arul1100 Trentlm e

I
l.HHJL, iJ Gisela A.uguste vVi11ters. Ele, na·

I ----""""" >=ao tural desfe Estado, nasÔdo aos

I Serviço de primeira I i � d� 1 919, alfa�atP. solt;iro, d��

I· d li
fil1c!11Úlo e ffSlcente nest,'l (1-ui eill
d"d�. filho de Luiz Trentil19 e de

f nu'\ Maranhão
. O. Anna Lenzí Trent:ni Ela, na-

',I
.N - 27

I
tur<:l da Alemal1ha.113Scid·t aos

19 de sttemb.a de I920. d,6mes-
A lraln ('{)m t.ica, solteira, domicil!á.da e resi

dente nésta cidade, fi ha de 0:1.0
A. lubow Adr,jf vVaIters e de D. Elisa�

�,,"'I
.

bete Gaertner \Valters.
Ap1't:lI<e'ntarmn � docmneow:II

�x!;;,rido pelo artigo 180 dO �OYJ
dq:{o CivIl, Hb !JS. I, 2.• e 4.
Si alguetn. tiver conhecimento d6
exiMir algum impetlhnento legal,
ncuse o para os fins de direito.
E, ,,ara con�iar e chegr r ao COi
nt.� .;!mf.ato de todO', lavro o

presente para ser fi.f1xf Jo QO 1:0,
gar do costume e puUfrndo peu
la' tmpreola.,

dllUJlll{ 2t -J -Dn
Vi(:;tor'ino Braga

Otida! Co Registro Civil.
�._� ...............� õb �-1i"

/yl
Em[lr"lga-"e ('orn vantagem

\
para combater tiS iI regula-

V�, i! fi.P."',i:, ri.ia.Jes da,> rum.oes neriódi-
I\HRU .. h .�as das senhoras

�' J fS ""' n E' CaL-uante e regulador
Ui. ,fJA� desgru; funções

I FLUXO SEDATINA
t.. t t 1)1'( n I pela sna eoruprovadcl efi.cácia

r
..CÓJYn 'la e a

-

osso, a
.

,i -,

""1,,,",'�i!imlrl.nt'
UI

é muilo receitada. Deve ser
v.l!�U Uuquite e os l.€&hia? us

..

O
I usada com cônfiaça

.' ,�X.MIHERV:Xarope São João e efWI-lZ fLUXO SfDATINA e�.'.. -:;' EXI·J· fl Uantlljn8 fRISOSno tratà01ento das efeçõ'·s Empregoí:!ocomrealsuÇtessonas, Q lU." ti
d·

. Enr.ontra-se Jm toda parte TRAQUEOBROrl9UITES EM TODOS,_@S r .

t n I' I J r·gri pais e ,as V1HR re8pu�a- Ue. D. N. S. P. fl' (;1 de 1915 SEUS GRAUS E SUASMAHIFESTAÇQJ;5 tXIS a !.lua !na�9 que t 01
!�i·�:8�. �at:;r�ol�e f:,:oe:::c� UIHNCIEM FilFliTB DUtRIO ������!9�����> I Mas não é rR!GÔ�
torar facjlmetite. !
..:_.-ljl-·.--•.- •• -."""'.-.:--*X'*-.-"_.---ê-._._._*_�X .......-iI]! ......-�:ti-�---� X .-.-_9-"- ..- .......-_.

-

·Indicador Profissional
Causas civis, comerciais,criminah Dr. Alfredo Ifôss\ Dr. M�d. H. Papee trabalhista. -Cobranças e contl·a·
(os- � COD:_dtll:�ão de Sociedades medico CHoics geral. EspecialistaAnõlJlhioi�S etc.

em molestias ds gargantaDr. fRANCISCO fi1\TTARDI do Hospital Sta. babel nariz, ouvidos e olhos.
h n v O d A D o

Oi.C)er açõ�s Consultas: 10. 12 bs. 8 15 -17 hs.Escritório: Praça Nerêu Rume". Bt
,',

,TeJ.21 . Resid. Hote! PONTO,CH:!f; C:LINICA GERAL BLUMEN�\U o RUA PIAUí, 2
.�

RIO DO SUL �

I Dr. Affonso Baisini Z· '!'abeIliao NOBREGA D A
-

R bellor. rao e
Medico Especial}süt em �difiCio da Prefeitura

Advogadodoenças de CrIanças Escriptura8, contractos. procu. -,---....

I e da Péle rações. protestos de leltas Escríptorio ,Rua
Parana, 31-A-Tel. 1436

CoosultlJri? -

� �rave8.�a 4 Compra e venda de hnmove18.,
R', D. > BLUMENAUde fevereIro' Edlf. pener conHssõ<u da di71d'l, ele. Alameda 10 oI-iDCU

..--rt---:lt.�'«-----II--.·�.·-' x�-*-.-Je.-.-.-__t-"-"'X t.-Jt-· ...�...- ...-ff-*-Jt-,.. --fi X 't.- ...._�-.<t--.<t- ê-.t.-.t.- _�__�

P I M I) ljWl!7Dr_ au o ayer e

I
� �

Medi�o 118sistente do
HOSPITALSANfAIZABEL
Glinica Medica e db8 Cre&ll

ças, linrtos e opelações -
Radiodiagnosticos

-0- BLUMENAU -0-

DR. ACHILLES BAlSIHI
ADVOGADO

e@�hece
kasa?

Ok1sa é_o nfar'hüdo-trafamento Horn:ono Vits
mi!l� • impt'rta,'o t1 feIamente de l.ondrc•. Sua eH
clt,:,itl.' CHlti umente compnwaàa no mundo in
teiro é garantida pClüS reputados Laboratôrio6
BOI mo·Pk:rum.. L{)!ld�·eM. - Okasn, sô em em·
!J�l:ti�em uri�in81 nilS duas fórmulas. drágeas
"p!'a!i:!" J)t:ra homem e Houro" ,para mulher, é
m:w, mCIHca;:-fH) dr pl'etereul"-ia medical, fr�qüen4
i{'!nt"n1e j�nit�d(l, mns ml0 igualada, comba.tendo
VI/Ol'osamede: Uel:ilidade sexual, fraqueza mas ..

c:rlin.u, neUl'a tenia, perda de Dle\l1:1ria e cuer ...

gb. des fililllO, etc., no hnmem:-- Frigidez, irre
�hlini'itinctf:S ovaridm'lS-, itinde critk.fJ,'obesidade ou

Il]u.:�rt;!z!l e-XC(,ESÍ"'2�, queda ou falta de- turgên ..
'

Ü!ü dos seit_'�, enrU�H.nlento dn cútis, etc .• na
m1l1ht�r, ;ô':�.� essas d.�j"jciêncíw) de origem gJan..
dulilr n \"ttantiuaI, tanta na idade BvançaLla como
no m,}· 00 _·l'\fif; lh,n.� l1rog. C I··arm�-lDrormac:,ões.9
lW;1:dO?1 no'· DistrUmfdort Produ los ATua, Ay� RiO
B.I.'lrn;-o. íir.J -ol,.in. Exrt�rim(-l:ntc p. cOllh�çn Ok_8SV(!=?�:ie hoje c '5D r,unvc:1cerá! ,01\.lt98.<.16 !\ova Vldn,
,Saúde, V'[ur, AlrUl;üo e JllYeIlWQ� 1< !UDb08 os
E,?XOl;;t

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

Comercie de Santa Catarina- SIA.
lto]ot .. Santa Catarina

SE' DE

Balanceie em: 31 de Agosto de 1946
(Compreendendo Matriz e flgências--�------�----------------------�------�------�,,_--����--��������������--------

IA T I V O

F - Não Exigivel
Capital
Aumento de capital

Fundo de reserva legai
Outras reservas

G. - ExigiveI
Depósi(os- á vista e a curto prazo:

de Poderes Públicos
de Autarquias
em elC Sem Limite
em CIC Limitadas
em CIC Populares
em CIC Sem -Iuros
em CIC lle Avís«

a, prazo:
de Poderes Públicos

de diversos:
a prazo fixo
de aviso previa

.A - DJsllonlvel
..

.

Oaixa
� moeda corrente
Em .deposítono Banco do Brasil:
Em deposito á ordem daSup, da Moeda e do Credito
B - neallzavel

18:619.3!'l2;70
15.418.811 ,60
6,192.188,20 40.230.422.50

Emprestimos em CICorrente
E�prestimos Ripotecarii"
Titulos .. Descontados
Agencias no Paia

correa.pondentes no Paiz

,Outros credites
Imoveis
P. deposí to no Banco do Brasil

... 4.polices e obrigações Federais
.

'Apoliccs Er.taduaÍa
Apolices Municipais
Ações e Debentures
Outros valores
C - ImobUlzado
Edificios de uso do Banco
Moveis e Utensilíoa

.

Mataria]! de E�pediente
.
Instalações
D - 8esuUadqJs Pendente$
Juros é descontos

_ Impostos, .

_ :Qespesas Gerais

E - Conlas de Compensação
Valores em garantia
Valores. em custódia
Títulos .� receber de CTAlheia

102,591.132.4.0
823.641,90

161.621.202,60
215.814.028,20
10.449.889;70
1.331 .800,00 402.634.694,80

9i3,797,70
2,105.121,60
137.0'18,00
183,53J,OO
79.000,00

315.719,30 2.820.452,90
�312.o07� 'llJô.UO.9[,2,40

• 8.429.2ô7,70
1.90-1.240,40
265.423,20

34,00

169.933.ôO
131.617,10

1.646.303,80 1.947.854,50

164,809,ooo.OOf<
174,726.905,20 .

251.096.471 ,60 5�,O.632.376,80
l:l40,15Q.571.50

Genésio M. Lins lTAJAI, 31 DE SETEMBRO DE 1946
Diretor Superintendente Bonifácio Schmitt

Dr. Rodolfo Renaux Bauer 0110 Renaux
Diretor Gerente Irineu Bornhausen

Dr .Marlo, !",iranda Uns ( Diretores Adjuntos Anlotlio Ramos
Hercilio Deeke ( 'DIRETORES

• ·_._.....-.-.-. -·.---4 X 1I-..__.-•.-It'-.�.,._a_._.-. X .-.-•..,.-.-<Il>-§-.. .:.....iiJ;-�.....� X "--I>-W-'

Ministério·" da
. Aérooautica·Dire
toria da Aéronau

fica Civil
Aéro Clube de

Blumenau
Edgt�1

Acha se aberta (I matricula
par a o curs» de Pilotagi m ae

rea, s.tb regime de subvenção,
devendo os jll\� ..essados pree n

cher os.
se g u intes n-qlliS. ires: Ia) ser brasileiro nato e do

sexo masculino:
b) ler idade compreendida

entre 17 e 30 anns, P,ll' oca-

sião da mi, tricula; .

c) possuir' itlsnífção eecun
daria. caberído a preferencja aLS

.�._. -.- -0 .. -- .. 0 � .-..� ..-._..-+-. que tenham o·.curso- secunda-
ria complEto;

.
,

'til.�.h:.�.-:��.nont7.'..
��ç•••••••-;-:��.��......

>,,:-:�: .....-',"� d) apresentar prova de quI.-
1 '. ". .

. =J fação com o serviço militar, de

ii.�··, G.as.a d8
...

Movsis ROSSID?:k: Lt�aG '!i} �f;��,O com à legislaçfio em

U _- .� Informaçõ�5 mais tlettlhadas
Do 'mltorLJs :1 poderao ser obl.idas na Secre-

f� Solas de Jantar tarja deste Aéru Clube e com o

t.:::,
i Instrutor.

Mov is Estofados

:11 B[umenau, 23 de selemblo

S
•.

b f
'.

b b d � de 1946.
li erv1ço em per eno e em aca a o: VICTOR HERING
�� , Gründe estoque de Ii'peles �I Presidente 15v3

[�.,��., , ���.u,�.�: �.�.�.�:.�·, ..��:: �.: , iJ
.

..._..___,�...,._.,_ ...... ����_,.._."..._._,����l

1> O. Mucus: do.,Asma <lo

.Dissolvidô· Rãpiaõii1eme
-.

_Dêsde a. d.eseOber.ta.
da

Dova.
fórmula

I vigor
do .corpo e estimula a renovação

chamada Mendaco, não bá mais ne- do sangue.
ee.sidade �e aofree de ataque. de asma Anos sem Ata.ques da Asmaeu bronquite. Tudo o que V. tem

"Ifazer ii' tomar' 2 pastilhas 6. refeições Mendaco não traz sômente re Itados
•

e 'logo ápÓ!! Méndaco começa a circular imediatos, facilidade em respira�"ono
no, eangue._ Em,muito-pouoo tempo V.,.tranquilo e comodidade, mas tambêm
1!ente: que' o- "mueua que o "sufocava co- \ prepara o organismo para. TcsiBtir 0.08 ata
'meÇa. a dissolver-se. Em eoneequêncie,

-

quea que possam apresentar-se no futu
V. 'comecará s. respirar livre e como- roo Muitas pesaôaa que passaram !lEI noi..
dsmenêe, .. seus nervos. descansarão, seus tee sem dormir e que se Eteotiam aufocadas
pulmões receberão ar Jresco e puro c com 09 sucessivos ataques de eema ou
o

.

vigor- retornarã. • bronquite, descobriram que Me�da�o
Durma Como uma Criança "o�bava co.m os.aceSSOB dêsd<:_ a pnmerra

noite e muitos, Já há anos. nao voltaram
Milhares.

.

de pacientes 'que sofriam de mais a. sofrer de asma.
uma ou bronquite, em muito•. pafses Sinta Alívio Imediato #iJdo mundo. aéharam que a prImeIrlL dose ..

•.

.'.'

de Mendaco ,lhes trouxe descanso c -A pnmerra dose de M�ndaco começa
-

tJ'anquilidàde' e que' puderam dormir B trabalhar no Ba�gue e ajuda. a. na.tut'�zo.
:hem.-. dêsde a. primeira' noite. E por isso. a livrar-se dos efeitos ria asma e bronquite.
recuperaram seu vigor" e começaram a I E?rp:. muito pouco tempo faz; cCom que se

!eD.tir:ee anos mais fortes 'e de 5 a 10 smta. anos mais fort� e maiS Jovem.
ano.! mais jovens. A razão êqueMendaco.! Adq1llra Mel1:�aco, hOJ? mE:smo, em qua!
atda' de' forma :inteiramente natural para. ! quer Iarm�cla; eXPEf1mel�te-o e veJa
diminuir ;08 efeito. da aGma. 1) Dissolve I com? dormirá bem e,t� nOIte e como ee

-.'�
?em.O

..

V.
e o mucus

..

;. 2.). "põe. em. d.escamm I
R�nt.\Tâ .mel�oJ,l. tl.man�a. Nossa gar.anl1amilhares: de músculos -diIílinutns doa tu- é no SUL.- lllalor proteçao. �

bo. bronq�ai., de- mo<!_o que o ar porle laR lOn ...'I!aAO
ACCl6a com

entrar e """ dos""pu!moes, 3) promove o· AT.II. '!jjj ..U... " asma.

Fabri�a de Tínlas
Blume'Uau LIda.

Aviso aos Empre...,
gadores

o COílll1odBDte do 32. B.
de Caçadores avisa que, de
acordo Cllffi o Decrete-Lei
9.500 de 257-19116 e aviso no.

1118 publiclido no DlarÍo Ofi
cial de 4 do corrente. {JS em

pregadores estão isentos, a

partIr de25-7-1946,do pagtimen
to dos 50 010 dos slilarios que
vinha sendo feito aos seus

empregadns para o serviço
MIlitar,

-

fintas e Vernizes· - Material para
Pintur.QS em �6ral

Tintas em f>fo;;nagàs para artist:is
BluMenau • Sta. (at_ra fi

Outras Responsabilidades
Oln-igações di versas
Agencias no Paiz

.

Correspondeu tes no Pa iz
Ordens de paganlCnto e outros creditos
Dividaudns .a pagar

H - ReSuÚados Pendentes
Contas de resultados
I - Contas de Compensaçüo
Deposits. de vals. em gar. e em custodia
Depositautes de t.itulos Bill cobrança;
do Paiz
do Exterior

"INCO"

PASSIVO

6.000.000.00
9.000.000,00 15.000.000,00

750.000,00
7.250.000,00 23.000.000,00

2.516.621.20
5.683.904,70
56.665.320,50
l.G74_tiOI ,�í)

34,488.9õ7,1O
S,U:!7.216.30
13.5818J2;'1O 153.538.493,10

2�L237,30

GO,7fl7.865,20
33.715.G45,60 H-!.?\34.748,10

248.273.241,50

86G.816,10
?-'8 904 ')21 50
�25>175:407:1O
7.08·1.258,10
WJ.U25.f:lO 272.590.756,70 520.864.000,20

5.654.191,50

3R9.585.905,20

251.025.623,40
70.848,2025\.096.471,605!10,632.376,80

•

1.140_J51J.5íl,50

Érico Scheeüer
Chefe da Coutabilíllada Geral
Dipl. Reg. na DEC ar. 22.638

Serafim F, Pereira
CONTADOR ";

-,.---qt;- 6-.--"'--<1 X .--.. -··iit.......-.-.-.-If--ti-"'" j'�,

�, " -. l'

".]
-.�

UM RADIO SENSACIONAL
DE ONDA CURTA, 1946

PHILCO TROPIC 806 Um admiravel
radio de mesa, todo emmaterialplástico,
selIl rival pelo preço. ]\_1aravilhosa
recéção em Onda Curta, de 13 a 100
metros e incomparavel recéção local. 5
Valvulas Philco dão execução de sete.

Alto-falante Elétro.dinâmico, AC-DC.
Luzidia caixa côc de castanha matizada.

,...

ENTREM-VENHAM VE-LO E OUVI-lO
REVENDEDORES

Impo'rtadora 1l:fe1'calltil Limitada

Blumenau - Rua 15 de N(,vembro, 1464

Caixa 171-End. 1'01. lmptH'ladora .

�óI!'ii"iIIf""_llf!!H:��"'fJ!'!liq�1fJ.lI>ôill!f\!>�� À �.....,.'" .....1$i_ .... """',_.Il:II<i' 9-1III ........ '&i.-"Cidade de BlumenauH O SEU JORNAL;....... 'L t ...........1IIIIIU'
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.,_�....:...*_�-�-;j..."...-.t!i-.-. ;:;. +_._c�---4.-€��--......,�-.-�
o Instrumentos de '@

!. Musica t
I EM GERAL E::,PECIALME�TE ;r Gaitas - Piantuias
t! de 24 a 120 beixos- Bandoneons

i - Pianos - Harmonias III

•1. Instrumentos para Bandas - or- I

" que stras e J/'�z-BandB, - Vi,lrolap, f
Plck-Ups, RadwlHs. EnflID, tu .,

t, do. que ror do ramo. I

T
....

I Peçam !'Tfçor.: P. demais If1�01'ma. Içocs ao Rf'P1 esenttuite:

odII
Paulo Kobs - ex. postal, 39 -SERRA ALTA -

L
o. S a. Ca te r lna o

.:-.-.-.-+.-1f .. _ •._.-.-. x ...-_...... -'<t'--tt--. .'-.'-.

Para o, estudo Leil
da contuhllidade por
corresnon d e D c i a,
com 4 livros que
ensinam corno si eu
estivesse ao lad,)
do aluno. Ficará
hablfitado fim: EécrilUrtlção.mercantil Calcul. 8 Por

t�ges. I?ir('i�o comercilil, CórrrspoDd�ncl8, Datiiogra-
fi!},. Cal!qoraT!8 ,e pratica de Escritorio, h(lj� tão neces
saria. Não duvide, é seu porvir. M' çns. moças apro

t .

veitem esta unlca opnrtunidaue. P"'çam prospetos para
,

�p�te pequeno CUrAI) que farão e m 4 ou 6 IDI:'Z91!1. Rece-
...
'hprãl) um c�rtificado de esopcinllstl;l em contanllldade,

1(
é cO[l8iderH�o nrs B"iICOS. comercio e. tndustrla.

.. Escreva hOJe RI) Prof. Brando - CaIxa Postal
,

6 _:_ R Ptlu)o: o mais conhecido que ensina bem
desde 1910: habulrou gern ções de alunas: sertanejos,
opersrlcs aos mlrbarr-s! c rn Instrução rudimentar.

O curso sem livros fBCPjS .e 80 alcance de todos
nada vale, " e si n ão são tia materta uão adianta .

.

Junte envet. pe selado e diga onde leu isto.

Porro Paulista, Encantonetras de Qualquer Espécie,

1�__�__G_8P_8c�.ia_I�_·�_I;�:_���_;:��=:�·_�_:_���_·S_tr_O_be�I�__�11
�nuncÍem neste DlARIO

OS-·-·pr'lsiôiiêirHiTe
guerra alemães

Pelo Majo!' .Austin J«hnson
LONDRES, - (B.N.S) - Nota-se, ulttmaruente. n a Im

prensa brlteutca, um grande interesse pelo prr.hlema dos

prisioneiros de guerra. Sobre essa c;}-;]trovertida questão,
o "HPTSl" de O'aFgow, escreve: o "futuro dos prioioneiros
de guerra alemaas, atualmente localizados na Grã-Bretanha.
que, 60 que se adianta. está sendo outdadnsamente C(/O
siderado pelo governo, tem sido, D08 últimos dtas objeto
de muitos discursos e de certas red!1çÕeS dos [ornaís.

De um modo geral, insta-se que a repatrf e cão desses
homens deve ser e eelerada e que deve ser elt::boracla um

programa d. Iinido de maneira que a08 proprfos prisionei
ros sej'l assrgurer-ada uma data definitiva por a O r egreasn
li seu país de o rtgnrn. Esóes apelos têm sido estrfbaüos não
em tuudameutos potítlcos mas em princípios éticos e os

que 08 formnlam alguem não somente que não há o díreíto
mora! de reter prtstuuelros de guerra e emprega los no

nahalho lndeflnldumente, como Bio.l-i; que a utlltzaçã o do
que pode ser considerado virtualmente trsba'bo escravo
é moralmente condena vel,

Não há dúvida que esses a rgurneutos são sinceros.

I Eotret nto é possível que &f'j'!m inspirados no sentido de des
conforto que o povc britantcl) - qUê, p'lr rl'1turez'l é nem

vingativo e nem opressor -- sente em s!:Iber que homens
iguais 8 si proprlos eslão trab llblllldo comp:JlwrÍllmen\e

D· t 'b ·�d e separados' de SeUS lares e de SUflS famílias, A vizlnhan.
IS fi. UJ ores' ç9. dos tiltmães fez cem qUtj sua sorte fosse logo compre-

Prosdocim'''' Cia. ltda endid8, sendo natural qu'j esses sõotimen1os renbam se
. manifestado t\ digno de louvur Que sf'jam expressados.Blumenau CURITIBA Joinvile Entretanto, ('sses semimpntos serihm reconhecidos como

El!iSIi[ l'"R"lI!!' RiU ar j,; Filial Matriz Filial t d f li
._.-:-._._.��_.,-• ....:..._ ... x" --c �_,.. -. _ . X ._. .....,..._�_._.__:.::_.

en O Un 8menlos mais profundos, tanto no campo ético

LABO·R ATO·R·10 O· E ANALIS· "S ELL N
,. como DO tprreno da lf1gic 1, se ná:) fosse dig�o de nota, ao

.

.. a
. .. . L .. ... I·· GER &' elA. !Desmo tempo, ulOá &p'ith, qUê cheg\ ql1llseá indiferença,

'" _ para com LS sufrÍmeCJLOs muitos maiores das vitimaa da
, Rua 15 C,Q N c.." t,>"n b. 588 .. Fone. 19 ')1 _ Bíumenau umblçao e da ('pressão alelDãe, na Europa. Cen\eD8s de

. mllbares de peSSOBS, vivem, n!ijl�, ,cnm muito menos con.EXAMES DE 1?RI�A: Si�PH'E' (assucar e albumina) de cedimento, qunlítativo completo com dosagem, forlo do que os .prisioneíros de guerra alemães, sou a(chlOl'etos.tosfatoo, aCIdo Ul'ICO, urea etc.) EXA�JES DE FEZES: aom13leto, pasquiza de amebas, flagelados Itlmentavel condlçãu de pEssoas deslocadas.
.

ovos de vermos (Metodos de enriquecimento) digestão: ca.rne, vegétais' pesquízas de puz, sangue oculto etc. N'EXAME DE SANGUE: MALARIA- Pesquiza de Heínáta'zoario de Laveran, formas agudas e croni.- _
IDguem deseja trtltHr os prisioneiro8 de guerra ger-

cas, LUES (�Hilis� reação de Kl1bn, Kljne, lI'Íejnacke atG. TIFO: reação de Vida1- Dosagem De: glicose, acido uri- maD�COS I'e m!loelra vingati va, Mas Cleve-se t.!eSl jar um

o, hemogloblO�. Contagem ,de globulos ve:r:melhos e brancos, Formula Leuco�itaria, Hemograma de Shíling. Tem- sentl<lo de proporção na consideraçãu deSSes Casos, recíI
dode coagulat;ao e de Bal1grl�, CurvaghCeIDlca. EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de

.
gerrnens (Gono.) nhe,�endo que seus 8pelos au sentimento de humanidade

esp!rmato zQides, etc.,tríchomonaB vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e dos brHsDicos de Vem ser c .'locutÍos lib :.lixo di)s ti pelos de
outros germens, pneumococos stc, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac- suas vitimas, quer nDt! centros da c(){}c�ntracão de pes
teri08copico, reação de KaIJD. Pandy, .Nollile Appelt, etc. EXAME DO M,UCO NASAL: peaquiza de bacio S08S deslt ctldas nll Alemlluh l, quar nos antigos ptlises OCtl

los IIJeoole acido resÍstantes (Ransen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO; Exame completo, dOBagem ,pad09, qu� ainda lutam para su i reconstrução. e para l)

ue aciüo latü;o, acidez livra e Ilombinada em ROI Pesquizas de sangue oculto, piocítos, hemáceaa. EXAME restabe1eclment.., de SUd.:'! c'.)illunictlções empobrec.ídas e

DE 'ULCERA: UItramicroscopia em campo escuro: pesquiza de espirochetas Treponema palida (Bifihs), profundamente feridos pelas h'Jrdas nliziatas. .

'_'rLaõoratorio se a.cha insta,lado, fa1'a fazer cultura de qualq�.ter, [}erm.e�. e aulo vacinas
., A' pedIdo nos srs. MedIcas f.lzemos calheta, de m atenal a donucIllO

Fornecemos laminas. e reoipientes gru tuitamente

U·
"

"

nIca
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OrganizaçãO Brando
"Absolutamente Única'

Em' Todo o Brasil
Devidamente i'cgi8trala sob no. 548 em PiS

Sociedade 8(;nf�iciadorb
Madei'rD§ LIda.

Telefone 1248 - I.u a 7 fie Seremnnrc
\
\

Fornecedores de A\adeiras em Geral

de

+--.-.-.�.-*-.-.-.-..- ......:.-.-.-.-.....-.-. x

II·.� E.··.IPúr. t.ad.o.r.a dB.' M.·adBiras S. A.·
• ':

. Sfock permanente de:
. Madeiras de construção em ge-

l',
ral, Forros, Soalhos, Molduras

etc.
Telefone 1337

tj B L-�. E N A 'U • Santa (alarlna·

Sempre foi e continúa a ser

O I\�clhor',

AçãO entre
•

amigos
Baseado pelas Centenas. d�

Loteria Federal do dia 21 de
corrente. foram contemplados
os seguintes numeras:

)'- premio S61
2'- " 122
3' - » 994
4'- » 694.
5'- " 127

e 638
os portad- res dos menclonados
numeros podem procurarem os

respectivos premios 3 rua Ama
zonas, 36 -das 17 ás 20 h r as

até O dia l' de outubro.
._ - - .-..-e-.-.

I

..

Medicaçao auxiliar
no tratamento da

«nu«

�.....,..._.-.-.�,,_•.......-�-I.

OI COfRE,OEAÇO DE

CONfiANÇA

_ TODOS OS TlPOS

Ilwiol�' • .&. pI'O\"CI •
�ooo ft d. ",,;aldl:Jda
(.6., e>dOl, • Mote,,!?t
._ llS'o"d� rc,'sti ..d.
bcel.... :-=�

K6vas··'DI ACO

Toda Segunda-feira

"Edição Esportiva"
Pimenta preta em Grão •

Nozes Moscada /
Azeite de Oliva. legitimo
Maquinas para picar carne IF. _DOIDning. caixa postal, 10 'I'imbó

��.Uit�IU!;.ll'df.�O ••.q.�!i!i�ofiill'l!��{t.�...
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Oficina RADiO FJHKi
lfenrlc .tndos 05 iit'fv!çm dr

Radio. receptores
_
Survlcol· 81lptllo11 e 6ilrl!!DlhtOJ

fHLJU'ONS 1395
8DII '1 !Ia So'omb·ro. '3
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Coxeou 4.973 �ms. para cumprirlSerViçO%o
Um.a , F'l''1nGÍsco de Assis Fé1'reiTa acredita ter sido sal-

promesssa. vo por uan milagre de N. S. da Penha Preclsase de �justadllres. TEirnciros, Serr�'heiros,
d Eãsteve. em viFsit.l. á, nosdsa Are- dum percurso de 4·993 kms.aff�m l�o�!.lcedeu

e que r eprt duzirnos na

I l\'ec��!c�s. de iHH!CBda, Mecâniccs eH" geral e .;.6aç o o Jovem ranC1SCO e
.

s-
.

e curnprrr uma promessa erta ln�egra: EletriCIStas. .

(sisFerreira, natural de São �orja, fJ.. milagrosa N. S da P:nha.. -"Não vou dizer que. a fé, Os can,l;d�üüs deverão í'le apresentar na AgencisR.. G
..
do Sul. que regressa a sua Indagamos de Francisco ';de-I· abala montanhas. Porque no '. ". t'. C

.

d S 1 Ltda nesf.a CI'. "

,,"
.

I de Serviços ;., ereo1'1 rUZ8IrO ou" d· -

te�ra natal a1?Ôs t er ido at� o talhe� sobre Seu interessante Ga-
.

s8ntido, contemplado, as monta- ...
'

'.;".'
\"

,I

'

....'
' ..•

:
C "")RIO de Janeiro á pé, cobrindo 50' E. IS as declarações que uoslnhas.EO se abalam co,? terre-j dude, a. I,ua.15l.e Noveo',b,?, �115,. (l!:dltlClO« apita!» ,

_'-- ---'-

.

__._ motos' Por outro lado e impos- i munidos de Carteira Profiaaional, bem Cüill0 de retra-
.'. ""

- . sivel pega-la. A força da fé é I
tos modelo 3x4, onde lhes serão fornecidos maiores

O E t.anta�. q�e' poàe realizar �uraE. detalhes. 3v<&
·Blumenaa. 29 de extraerdinarras COl.lO a mmha

""'"

(OEIEMBRO de 19,16 r!�:�:�a��o�;;�:s�;�íc�:lt�l� t'
ti

De Toda ParteB I um e íJ fi U � '!! nha .9)Gellça ,co�si�tia numa í?f1a- O leias ,;
" \..

____ rnaçao do pe direito, provo" ado j "''1f'9f� ���"W'9f"9f'"",.9t"9Fi "I.i""'lPr'lj"'-V-''lf'9r'9Jo''9P''lf''r9P''lf'
por um caco de. vidro, quando:.. �"

�����'����l
me en�ontrava entregue <1;;'8, Crun® e casug® 23 deram o "contra"

• Ill1e:1s afazeres na lavoura. AlO-I CI 'ri . : " j N 'c; Um tel--grama da Ag!.:'lJci aPaulo' Sc�efler I fe�çd�b era,. d� lt�l °dr�e,I?d' que °t� I m8Ili��IP :\; I '�;��� 1;'�U 'lcfp�i Na ctone l íntormil que OWiII I,ue l�osna;::>tw Iam U;l aqua.n O! de o r a du s er'J Minas Gerais, etelções para fi vtce-Prest-
PIHTOR-DECORDDR- a

.

minha morte e so po�el"lam \ iOd�llUI) l,'u,'ul{�nll) e brutal dem ia da R?pública, ficou
DrSE6IHISTEI evita la com a amputação do I

. 4' d I' d I 23"" n
b f tdR' procurou 11'1 dlaa fi rszen: e - prova o que pe ii menos

O O.c.L. é uma en�dadefun
. . �em ro a e � o, ,eGUSeI-ffie a

r o Ota c ilio Atve s Pc:t;8'1!'l V!:'- representa nles do P. S. D.dada no dia 7 de setembro pp, Ptntura geral de restden ISSO e�apegueFne a Nossa Se- li dí 'l f 't '" t h d
,.

T PI
� no car rs c I ", i a �Z ais v" aram OR c IJPU nu eanur-

composta de moços qu�amam
cias- élas- ae as - Pro- nhora da Penha formulando a

v ,.. '; b
-

d d
.

lt d t psgandas. Preços Sem promessã q"e aca'bo de cumprir, amel,çi!iS par« . n e r ti � oe;-- dero da U. D, N., sr. JOSé.a. ver a eira cu ura as
...
ras - ...

tura (e um'! c "O 1 cerro li Américo. A bane ade 'I'r aba-:
e que. tem por escopo fom tar Cun currennla desde que ficasse resrabelecído.. ,ui � ':p. ··ue "

A,l' 1 'I' C· íd f'
. ri? (e SU', IIlZ!!'j .11, q 1 o lhista é quem nsseguruu á

-o sxerdeio mais agradavel e um lÚm la s�p Ica L�)l OUVI a e lquel veiho Itlzendeir I leve uma vi;ór!u do sr. Ne'rêu Ramos.
I

manejo mais firme da arte lite- bom,. Fo� com Imenso p:azer que !:ifncnpe e fllorreu, Um Irági _�___�raria em nossa cidade. ��,::;�( . palmu_hel os :'!-,973 qUllometro� co aciden'e c"mplÓ"t"u a vi - Dur"""D1 maisEfetuada a ele'ção para os i!�::';-C'�-::I�D"';';"""'I":D:>::--:E�'l-,)o;S"'__��C··llI:a"·I·";:.·:{í' que.vao da mlllha terra U"Ital a!!00Cill de Cllirintb,p'Jis. quan�
t.

diVErsos cargos do Diretoria, na U í Caplhl Federal, m:�mo mau;:a:. J
do uma das suas sob Ínhfl& Sf'gundiJ o recen<:�eamE:ntesessão fundomental que se reali-

�""''l...,:,:�- �.!.!;:x:.::;.:! ?o. para atestar mmha .gratldc..o I penetrf:!va no currd da f',zen-l de t 940. fi p�pHlil ção do CP8-
zou na séde provisoria, uma das a.Salvadora. Ante: de de .xar esta! da 1::-u velar (I morto, r, i I rá. era d.e dOIE rnHhõ s e ce�sidas ds cEscola Tecnica de Co- Noivado: CIdade, rumo a Sa.o Bor}a. qllero atac'f:d& pí'r um t:JUro rt�le- mtl habltbo!ef.i. hnVE'D!jo rulllS
mercio», gentil nente cedida peló Com o jovem Jatair Reiro, fi- expressar :meu reconheCimento 1'::1 . ui�

1

I m,llh·;r6 � df) q uae ho-
seu eximio Diretor, Rvmo. Frei ihp do casal José Maria Beiro- às POp;llçõees d:> Ri� de Janeiro,l

cen O a St-'��_._ mens Não {b:�tHnte. as e�ta.
Odorico Dourieux,rassim se pro. Rhsa Beiro, residente ém Es- Parana, Santa Catanr.a e R. G·l

Q Is ,ísHcas provam que nlHlCt m
cessou: ·Presideute. João A. Me- treito. acaba de contrair núpcias do Sul, pela .. ajuda expontane21 uer uancar (I I mais nwnlo(,s do que meni-
deiros<;_ Vieira; Více-Presidente: a srta. Ena Campos !Ferreira, que me dispensaram, tornando! C�fe-a'§Ca nas. As mulher('!'l lêrn maior
Mauro Luiz Kreibick; Secretario: IiI:l;l"à do sr. Vileriano José possivel esta longa viagem, que

� ,�. :. .. qUDciente ue longl?vidade, ao
Irineu' Trierwailet; Sub�Secreta· LUl?:'e de sua espôsa Da.Josina era meu supremo desejo": .St'gnndo l1m� n:,gJl'u trai1;,;-

aue pnl'l'C0 .•..

Ot -pc. T
.

, '. rnlti(la pela Unllél: Pref.�,Ot;hr-l·
.

_
rIO: ornar Lau; esourelro; Campos Luiz, de São Juse.

Uot fl(1)o I(1ll.o1 gôíl�O llOfte lundrJcann Hlimm
R

-

tHeitor Mueller; Sub-Dito Artur Ao noivos. os cumprimentos 1...... O '" ",h... a E�kuch se üfereceu pura, eaçao COR ra a altaMueller, e Bibliotecario Arnaldo deste jornal, que se extendem ás Vende-.se um� DK V. 3 H

r"/limar
como enforcadc'f do

I dtà� l1"'eçnsMueller.
,... .

suas respectivas famílias. em perfeIto funclnnamenlo. qualquer dos vinte e um na- f1Iu,;jJ p� I!I

.-----.-.-::'7"'.�-:-fi .0 9-,f).-"'-..lf.-Jj-�_.-.-...-.. Preç, : Cr . .$ 3 �O?,OO .
zistas que venha fl !';e�' cnn. Noticias do Rio informamMaltema' ComercIO Industria S A Ver e tratar lia Oflelrl'i, Stel- denlldo à morte pelo.Tnbtm, 1

que tão logo entrou em vigor a
-

.

.

.'

."

.

•

-, n�df�
..

á

..

,

rua 15 d.e Novem.b. ro I dn NUl'emberg, I nov.a tab',\a de preços' nas pas.S a 0- P fi U I o 11 36b (fundos). 2vl
_ \ sarr 'ns verificaram-se aconteci-

DistribU.idora para.túdo o.f3.:a�i1
dos

�tamad.OS Produto� C�

once.U[rltd�S
ve" i)�" •••_".""'�."

..•••.•
",

•.
"

••.
e

I DGRID.fr.:�MftHO
l.
m:ntos de certa gl'�vi�ade �os \getal Rosiele .. �e �ahn&çao �a Ola. Pl'Ogresso NaClOlJ'll Industna TIra·,

,

O Profundamente sensibilizado; trens daquela fe.rov a, mI. hSlVe , .;,ltsllelra de BebIdas e Conexos S Paulo, LADR ILH S . I '(r
. _ �R Concentrado Vegetal"Rosicler" á base de T�mate.Salsão·EspinaÍl'e. '.., ,",

.

>
com as generosas provas dp,aml-I um mcen .10 numa compOSlçao.. .

.'

O Misturas para s0pas ··Rosic.ler" á base de Aveia.Lentilha-Er'vilha soja e M'iterlül3 ae LG!1fihfUÇi1u' zade manifestadas por ocasião i de passageiros, de grandes pro-
Feijão �ran,?o e."Feijiío �ulatinho.

.
.

' "",' .." da passagem de mais l:ffia data I porçi'ies, desconfiando '8: que te-
�etchup Ros.cler em dOIS typos: PIcante e ])oce. i Wer�t.er GOü ni t r;,'

-

d �,'_'nha s'do ateado proposItalmente:S Ext�ato. de Malte "Maltema" Puro e Extrato de Malte "Maltema" Com RuliPiaui .p, 11 x5 �F{}fie (123
na a Idade nao me �en � pO"'d·1 '1' ._I Espmafre e Tomate, -

.

' .:� "

� ., vel agra .ecer a caua um e
C �ari�ha de �,rigo l\Jfa.lt.ado ".\1al,te.ma". .

B L L M E NAU
per si. faço-o tpor rr.eio ctps.te, !Ui" mil rL VIC Maltema :-Nutl';tlVO e dehClOSo com leIte quente ou geh.do. ª,�$Ç�.�����*'t'4i�*�{»��Qf hypotecandu a minh�� I morrc'(�Olra lua mogno no IraraE Oh.omalt Malhema: :-po�e. ser usa.�CI como so�r.emesa no preparo de do., fdão a todos aqueles que l Foi descoberta ha pouco aces e sorvetes, dISSOLVIdo no leIte quente fl'lO ou gelado.

.

gra ,
.

.' .R Fos{o; Maltema: Esta farinha. e um alimento Perfeito e completo para I
.

.

_
me cumularam com tar,tas

ge'l-I
eXIstencla de florestas de mC'g-

lac:.antes•.bebês, cria.n. çus, pessoas débeis.e c.0JlValecentes. Rica em rOB' ISnfalat'�eS.
.

tilezas, fruto exclusivo da magna- no 1',0 vale do Tocantins, muitofato e saIS, calclO, esta fanuha e um poderoso auxiliar da nutrição. Artigos Elétricos nimidade de seus corações. próximo de Belém, no Pará As
F. G .

..,B.USC�
JNR. Alam�da R.iO.BrO�.C0 1. -.

Endereço Telegrafico

I t. .

d '.
A todos, o mi'U muíto abri-, amestras enviadas pr.ovam T?es-B U i.) C H Telefone 1388 COlXa postal 33. - BLUMENAU In�",hadora e gado. mo que se trata da preCIOsaliSTo SANTA CATABINA. !JiI 1 d S b I, S .• . 11.� '1'1" .J •

DISTRIB'J"1D.OR AUTOHISA.DO PARA TODO VA.tE D0..
l.l!IumsmUi B umenau, 29 e etem co

I' Wle. le�Ia lH;cr.Üp 11 a
.'
ma'lel-

IrArAl E ZONA DE LAJES � Fone: 1477 1946. ro de a,to valor mdustnal e COe
'",_:,;_. • •.•-*-* ·-ti O .-.-.-'*-'-*-!il-._� �

'"
-- F. C. ALLENDE mere·al.

usch

Aéreos Cruzeiro i:Jt..

Sul Ltda.

de

Centro de Cultura
Litefaria

Cine
Domingo A·S 4,30 e a's 8,15 Hs:

Margaret O'Brien «a nova nomaradinlu do BrasiL.,
Jose Iturbi «o maior pianista da atualidade...

Ji'l1my Durante «o gozado». June Allysoo, Hugh Her
bert, no filme com um milhão de ençantos:

Musica para mil�ões
Neste 'filme ouviremos:- «Concerto para pianos» de Grieg, «Sin
fonia do Novo Mundo� de Dvorak, o coro de Aleluia do «Mes'
sias»' de Handel, a «Marcha dos Brinquedos» de Victor Herhert
e o sempre popular «Clair de Lunel> de D':!bussy». Todas musi
cas de grande beleza, executadas pela grande orquestra de José
Itu�bi,

Ven A.· ""S'e\.�

Ve1t'..�de.. �� Um Turreno a Poucos Minu'os do ecn-
.... - .::J�"; Iro da Cidade, si!o á rua Paraib', com

duas frcntes, sendo lima de 18 metros e a outra de 40 metros,
c�quina. proprio para casa C:e morad ia- Pr! ltO de Ocasião. A�.· 1
tratar na rua 15 de N.ívemb'o, 1136, au pel,_) tel�kJl1e 1423. �

f '

Preços de costume

A bôa infO?'
mação faz a

boa opinião:
A boa info'l'
maçc10 é dada

• pela
•

I "CIOl! !Jf Df

,

alUMEtUlU"
•

1!!!fII IÍII__�_-_-_B!!! 11;l"E""':m!l i@Ii!�_+__f!l!'l!!i!:!lm�@l'\Ç!!iiml!i,el!!l!i!1%m_a!_�·l. I; !!!m!m!m""'M'fr�\\'''_,\'7''�ift�:!2';;g;�§#4'#
�:S�#t"���� f,i':"l «�_J,i.�

Exijam O 5abao

elA, WETZEl INDUSTRIAL JOINVIltE. (Mdf'��

o ideal para cosinha, lavardef'ia e lavadeira
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