
;�, Par is, 28 (08)-... Cento e dóis Prefeitos
do Dopart3 'nen to de. Healt, do sul da Fran
ça, resolveram iniciar a greve. 110 dia 4 de
novembro, se o góverhú' não der S1!tiafaçãO
aos plantadores eh) vióhas sobro a pulitica

�----�a-�=-=-__.m__��� Dd �__� � ��i"= -=�M__���_wpMB��

greve a te o dia 1O de nevem bro, os et ei to
res de 102 municípios, não poderão votar'

pois us Prefeí« s não sómeate se recuaarão

a executar suas fUnçÔG8, COll.J'l tambem jru

pedirão as eleições.

Deveria lastrar-se!.
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c o
.::'.�.Firma Importante �iesta pru ça , prO(,f.i�.t�rlfelJt.p. \

�••':.
moço cum alguma prátll)f1 de €wr'i!ç') à •.� esc 1\01'10, ue

::.':�preferencia na escrtturação do llnharlo de contas
correntes.

,

>i'�. Interessudos quetr am diríglj"86 por carta de pro.,�::·.tprío .punho a "E. �1.'· aos eulduuc s desta redação.
..:

·E·,· ·1···. e'
.

m·, O a.U······me·o··10·'.' d·e 100 010 ��Zr;;;;�··�;=:��:;���:;:��=�:·�
pelo MOINHO i(m�vnu:

Do ImJo�lo d� consumo para os artigos de luxo E--·C-lip-'.s--e-.-tufaI
-

�---�o-I•. e Isençao para os de uso comum I I - u �
R,IO. 28 (CB) - - o deputado Aleomar Baleeiro é um

e a181 e 1 1�'um convencido de que sem aumento de impostos não será pôssí- "
.'

·

vel o estabelecimento do equilíbrio crçamentarío. Por. isso já ADVOGADO:
.

.

'$

. ar:'Tescntoll um projeto, majorando 01 imposto da rendad, ldi:lclusive Dr. Brlur Balsini Vem ne.�erua· ...10 no 8rasil iunil expediçãoo adicioria+, as taxas postais e te egTdficas e conce en o, por uu", v
· outro Iado, csrte s isenções rio imposto de consumo. Escritório an::�� :edação de cientistas Ilorte<'!!lamerica�u�sPé lo seu .projeto, no exercício de lÇi47. o imposto da renda

WB!Jhington. 2b te B) _ A
e quHsquer adicionais de pessoas Ii.sicas nas transações imobmê�

Soeiedac!e Nadomsl de Oco-
, rlaaeofrerão as seguintes majorações: I - Dez por cento quando

E d.
� grafi/,', ern concurso com H.a renda global da pessoa física não receber 60.000 cruzeiros

X p e
.

I ç o 8viaç% militai' dos EstndosII.� pe vinte.pürcento nos demais casos, aplicando-se, DO en-

.

'
.. '.

.

.
Unfdus reaUz'!rá ums expe-tauto.io item anterior' sobre ii parcela até (;s.ooo cruzeiros.

,

_ diçll0 ao interior do B !'9sil'

Eftipula,aiuda, o projeto que ficarão auj itos ao imposto
'no aun d.., 1 94i', a rim de ob�propordonal,.de um por cento; os rendimentos oriundos de qual- Inglo' Im'e',·I·cana ao ftm�lona� se r v n r um eejjp"e total do

qu.�r atividade rural. No tocante ás tarifas postais e teIegraftcas .•
.

.

II e· ." BoI prevista parti o dia 20 de

_�i�l.lmentos propostcs .sân
_

os seguintes; A} Taxa fixa para te- Em busca de tesouros e do explorador maio ..Jegrama urbano, um cruzeiro e 50 centavos; B) Taxa por pala- !nfurm<1I1 um membro dR
vra para telegrama procedente do mesmo Estado ou entre Dístrí- fawcetl SociedlH1e Nactunul de Geo-
to Federal '! Estado do Rio, 20 centavos; CJ Taxa por palavra Londres, 28 (OB) � Uma expedição anglo-emertcaua par- grafia que o melhor II/cal
para telegrama entre dois' ou mais Estados trinta centavos; D) tirá em busca de tezouros e do flxploradur Fllwc{'tt per- para observ aç ão do fcDôllleCartas por cada 20 gramas ou fração, cartões postais, corr�spoo- dldo nas florestas virgens do Amazooas. no ficl1 situado a cêrca dedencia social, amostras, etc., mais 50 por cento sobre a tarifa em Avalia-se que a expedlção custará entre 65 e 70 mil 600 qUilômetro 60 norte dovigor. Passando a tratar do imposto de consumo, o projeta man- libras esterlinas, e o capltão já possui os fundos neceseá- Rio de [ane ir o , perto da eida.da isentar. desse imposto os s!'guintes artigôs: calçàdo para adulto rios para O@ dois primeiros anos da sua expedlcrío. e PSp!'- de dtl BlIeniuvB. em Minasaté 100 cruzeiros; cafçado para criança até 30 cruzeiroe; tecidos ra que vendendo DO Brasil 08 atuns e lubsrões que pescar Oprals_de al�ôdão até 30 cruzeiro.!t o metro; roupas de algodão até durante li travessia, obter o complemento que permitirá fi Vinte cienlh;tRs pRrtjcipa�20 .cruzeiros; roupas prqllla� de lã até 400 cruzeiros; camisas oe expedição.manter-se ftoaoceiramente afé o fim. rão dtl eXiJediçfiq e arm 'Hãohomel1s,:até 80 cruzeiros; cuecas até 20 cruzeiros; leite condeu: O capitão Spriggs chefe dI! expedição conta 46 f!l1GS! em CltPlpO hbürtt) um obsersado. em pó; queijos de fabricação nadonal, açucar cristal, ou de Idade. Aos 13 fugiu da caRa paterna pa.ra se alis{ar eH. vafódô com Instrumentos te ..

ttmséavo, preparados farm1ceuticos, especific03 contra verminose. mo grumete. Mala ttude adquiriu o breve de piloto de avll1' vaous dos Estados UfJi�osEm compensação, o mesmo projeto manda elevar em cem çt10 e a carta de capllão de longo CllrSI)�
'. por vi!! fléreH. Pur OCB81ã,)

por cento ° 'ünposto de consumo que incide sobre 08 seguintes Serviu Da guerra 01vii espaoh 01a uo la do dos republl- I ih} edi p3e liviÕ::8 mil ittire,§}artigos: bara�hÓs" bebidas tilcoolicas dI;! mais de 15 graus, artigos c.a.Q.OEL f rwrte-a.!Ueriennus f<i:�a!iznrá).de peles para>,senhora.s de màis de dez mil cruzeiros, perfumes flimç:..,ç:::>.>�"""'�""'::1ç:."ç:.:t'oÓC"Ó,0Ç>.>r<:::1�Ç>.>."<::5&:::1p;,;.p,o(Ã>."'Ó-�f[YEl! vÔ:-).í� 'por tô:1a 8. área dG �o�de ,mais de ruitcruzeiros;' ártigos pirotecnicos em geral e fichas �
..

d' B' h t '" 'i) I Cl:liUVil. II fl!n Ge C1lJhAr ln-
e artigos de jogo.

.

V Correias e.. orrac iA.e. "

(hUl � IIormaçôf'g oe tffilperatura.
�--------� ..........__ .........._�

� Para Fins Industnals li. hUT?ld>lde e pressão atrnoBo .

'i." ����: DR. fAU3TO BBASll·········_····��:����T! C'D U N L O p" � � I f�nce. .�__�

��)F� -_', _m �--)l 'i? DistribuidoreR: Prosdocimo & eia. lida. r. !., Isn!aiatij®s:
. ,-; .

M E D� I e � -

.... � � Rua, 15 de Novemow, 687 - BLUMENAU �lll a�qhJa$ Elé�defJ.s; Ex.Pedlatra-Ex-Chmco e Ex-ASSistente de CirurgIa do: � "'Ó. ;J';"/� I �

i :"'PÜ'��:b���F�i�:�:�h:����r:d:d; :u� 11 D;iSÕtliiiies:'�diSiõsiÇIo� d;Sllr�I,�:a�:;:"�lumenau(� .

Consultas Das 14 á. 11 ho'.. 11 herdeiros. • • I !inulclem neste lIIaRIOt: . CON�ULTO!:U9:-Travesga 4 de Fevereiro d Faleceu fia tempos, nos Rs- fui possIveI ae 8utoridB.dclR IH
'.

(Ao ladh das oficinas da Auto VIação Cnttt1'1neIlse) :1 fados Unidos, Mr. Benahlmol, judlciaiiS estHbelec�'r qual- í
-- -_.__'

'.���if!Hlfflo�_ :t0���� -"'�� �$$$Io'"U�_��__ jornallsca de ft'Dome, l' que !.jueIQuf'r sinal dtlS herdeiros! 'Cidadania 3lnericana'E·�·
.

J!iam �i.l!'\!!!llgndo mO'e'
.

da' s· deixou uma fortuna ca)cultloa de tã;l vultosa fortuna, p!Jr \ .

"d t
..

'. ..i3.' i!! II IiI �n �Ul' 011
". .' '.. '. ..'

.

em cerca de dois milhõ9s de isso que 8quele jfl!'oalista não' aos OCluen êUS
cruzeiros. Unha pareHtes �Ii.

..f'�ls'as ·da· S' '0' cenlav'O'S'
.

e''m' N A f d N t ã CODstaoila, porém, que pe!!--
. M(llJt,P:,.V_Hl�O •. ,2,8 (C B) - O

U .'
.

.' .'
llP ..•. .... •

.

IS
'.

.

.

a mer ca o or t", n o
8088 da fnmilia d3 Mr. Bens- ]orH"l EI PIHS Cíomenta elo.
himd

.

residem no Bra�i!. �l giosameutt", a <��!c;ativl1 d:,Foram encaruihhadas a esta

I '8Iu'me','ao , vo sendo que na própria c8r a

atenção das 8ufol'idades nor, I sr. OllIlZ�)lí:'z v H.lellJ.,
.

presl-
.. redaçã.o duas

..
mo

...e.das.. de..... 50�en-... .

.

I.,. diferença é notav!:"l, parecen!lo Ic.americ8n8s voltou-se pfUli 0��t.e 1�INt{}ao Ch!le, li�! crhH'tavos da mesma cunhagem, isto que esta ultima teoba levado
O nosso pai!'!, em bus';(:\, dOr; I J1 clf1.'Jdania l:Iilll.:'rIC/HIll paraé. de

'.
;945. com a efíRie dOI uma d:ls moedas apresenta tra· baoho.

felizardos herdeiros desses ludos os h('U'ens ü8.sddoe 0(.
· ({Presilete Vargas», afHn

..
de I çmr de uma cunhagem perfeita, Os aspe2tos por nós {)b.erva�

dois mtlbões. I Hamisferiü .Oc.lden��1. DeSIB-
que as eX.'lmim.issemos;vÍsto aleom os dizeres e efígie faeil- dos são tãó flagnmtes que re-

eH que a Hlefa Ja fOla flX'

f1agra.nte. d.. itei:-.e.. m;a .. que....
'5e

1,10". r ní.e... nte. distlllgUiveis., na
.

outra solvemos ficar com as moedas O Consulado Americll 00 80
posta, ti á tem P(ltl, pelo ar.

tava denma para outra.
.

I este� ,carateristicClS se apresentam nesta redação, onde se eocon· licita a qualquer peSSO,'l Haya de Lá Torre. '.Com efeito 110 ex.d.rtt�< que1apagados, exigindo esforço pa- tra'm á disposição dos' interes- que p09�a pret'.tar informa- .....:... �

realizamos. nÇ\� mOedii,$�!!fapl"e. ra serem, percebidos. A efigi!;; sados e das autoridades a quem çõe8 8vbrf' o assUDtn, que Ah3gr<:>. '

.. '

'-8:9 observamos. g:a:H�e "dif.eren- �o '�Pre!iidente Vargas", Motad�- compete olhar por estas cousas, coro;Jareça á sua EéJe Do O je)rn8!fHta falecido desll
�í em seus prinCiplOS

; carate- r.nente, na moeda que. prezumI· !ifim de que formulem uma opi- etlifício Santa Helena" á ave- pgreceu em livlHlçrlda idada,
risticQS Assil'b é que epquanto tnos ser falsa, tem menor rele' nião mais autorizada a respeito. nida Otavio Rocha em Porto pois ntli.'lCerU em 185Q,

de racionamento. Numa rouníão, realizada em

Begíere, os Prefeitos pediram a deruissão do
Miníatro da A1imentaç.ão, Yues Farges,' e
decidiram proibir a .campanha eleitoral. em

seus dis.tritos. Se 08 Prefeitos e8tiverem em

Ma1u!mo-'1CrI 60.!J'J
Or' 85,00
Cd 0.40

�k������

Vende-se, por
motivo extranho ao

negocio, OFICINA-MEC.ÂNICA,
instalada· COiBI nHld�rii� I�HHi�ê:�Hnh.\I e eHI

ponla ctmlral da cidade. Preço: Cf. 250.000,00
In formar oorn D dii etrJr rh'ste diário

11 vklmle e a IOllldi'l
da �a retinu!l

.

qmmltu
IJ crime 6 .. li tralr,:iía

!!ião' vfemiiU!Ul'I. o �UMENAU
Dh�rto

anual
semestral
I1vo180
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_
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d'posta a. majoração do Imposto. da Renda
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iniéiahdo' suás vendas de Fim de Ano i
Rua :15. de. Nov�mb!l"o, 415 .... Ten.�fon�. 1107

.Ccloca-se ao alcance

seu variado sortimento em

da bolsa popular,'. oferecçndo, aos melhores preços

( 'Artigos' para: Hom?ns!' S'enhoras! Crianças!

(•......
Sidas, linhns9 Calçados. Casemiras !JHH;iona"s e ��im�yeir�s
CHAPEUS ,Ramenzoni, NeUsa e C"ll'il'Y

Oferta Juizo du\Dirsitn da Comarca às BluIDonau
o Doulor Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de

Blumenau, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei, etc ...
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele conhe

cimento tiveram que por parte PAULO WERNEH, alemão. ca
sado, índustriat, residente nesta cidade, foi dirigido a este Jairo
a oetição quo segue transcrita: - PEnçAo: -- "Exrno. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca de Blurnenau, Paulo Werner, a'e
mão, casado, industrial, residente nesta cidade, por seu procu
rador abaixo .assinado. brasileiro, com escritório à atarneea Rio
Branco n' 31, nesta cidade (doc. I), vem mui respeltosamente
requerera V. Excía., o seguinte: O Suplicante foi constiruido
prócurador da firma individual "E. Ne.íf, com séde uesta praça,
pela titular da referida fir"Ua D3. Elisabeth Neiff, com os pode
res cpUsrnn\t:s do instrumento junto (doe n: 2), lavradv em t1{,�
tas do. Tabelião João' Gomes da Nóbrega, desta cidade. em 4

'E X P E D.T E.'.N T E de junho do corrente ano, no livro 2L fls. 186. Acontece que
não mais edfIvindo ao Suplicante usar dos poderes que lhe ír.Direcno, Tui. 1,1;tlií. lO,!W - Gerencia
1',8. rn C

.. O.nfe.ridos no mesmo nrmda 11), quer agora torná lo sem1O.\l}}. =. Assinatlll'aS. W.OO' u

Puhlicidrule, 10.:!(J efeito para o que requer a V. Excia se digne mandar dotificur
. , "

a firma ,.1:':. Neiíí", na pessoa de SUa representante legal, bem.Vend« avulsa ·-Dias uteis, C�., sO,:w cerno seja dado ciência 3 terceiros dessa sua Intenção, dtvenduAtrll:J.ados,
.

Cr. $ 0,50. Edi�'!lo
.

Espore
tiva, C1'. $ U,GO. ALraz�L,ln. Ui', $ 1,00 para tal serem atidos edHí:'!is ii parla do Fõro e publicados pela
Assinaturas: Ano, c-, !ii 60.00 Semes imprensa pelo nraso que V. Excia deterrnidar, tudo dontorme o
tl'E': Cr$ 50/10. disposto no Código de Processo Civil e Comercial. Requer,
lHem;ão: - A di!:eÇlld não se ree- ainda, que processada a notifícacão sejam ('5 autos entrccue ao

ponsabí liza por {ljlÍn.iões mniihlas em requereute, Independente de tr aslado. Para os efeitos fisc7�is dá
artig(�s .1t�8.iuados, mesmo que tJ(.ja se á' presente o valor de C1 $ 20D 00· Nestes ter rnes. E'5pc! a

.

da-
com micnua, Adverte, lambem, que f

.

t BI'" 17; O i b d 1946 ( )' I '!"'b'originais recohidoa e não r. provei ta- erllTIel1 o... uln"natl, ... e tI,U ro
.

e . . as. ,jose ,I CIIO
dos não serão devolvidos. O�troSirn'lde Carvalho. (Sobre estsmpilha cs!adUfil no valor de Cr!!t 2,00 e
o serviço tell'grufico nada tom a lra- mais a taxa de Saúde}". - Elv1 VIRTUDE CO QUE faz expedir
vercom, a orÍl:nta�ãQ ']0 i?l'lltd . 'l.80- O presente edital com o prazo de Íl'inl1 (30) dias. pela qual dámente (J rcpro.Iuz.ido 'l Utulo intor • . .'

t d .�.. I
.

DADO c I:>' "mutívo para nossos leil)üre". ;' Cf�nCIa a rercel.ros; para, o os os eieHÜ� ('galH.. .

L Ú";,,'�'
________""."-"-'."-"_ _;__ Sr"DO nesta cidade .úe Btumenau, aos vm re e dois dias do me',

�i� ::;'.llr� !) a� :�li de Outuuro ele mil noveceníos e quarenta e s�is. EU, Oswaldo
"tL:tl j ,{ ii�Hl$ .>f0!: j ..

0, Nóbrega, EscrivB.o Interino dú Civil, o fi;:. datilografar e sub'-
_. ,,, �i�� t'1*v!1i' foilfâ" A�' trevo. BJumen8u, em 22 de Ol1tubro de 1946. (as·\: Oscar LeilllO,

_...,..,.... .•••••�.__ �__ .........,.., . ..,...._,...,.. ,,...,_ .4......._ ....,""� Juiz de Di,·eito. (Selado com uma estampilha estadual no valoX"

F··....
00••••••" ••, ' •• 0 •• , •••••••••••••• :;. dê' C·r$. 2.00 e mais a laxa de Saúd e). -. Confere com () origi'

f� Rudolfo Buerger �t nal afixado no íugar d�/�!��i�:� dglti::�odOU fé.

�� Estabelecido com Vidraçaria f: Moldürações �l (as ): Oswá!do G. Nóbregai

f! ESP����:n��;i�ORrt�j ���Sp���t�as/�� 72"1 it .

���'·i$,uu,a;Wí$e:'�;;'a.:�.��n�a�.·,·:-.E·t·��u;y,·�.g;:;.;e:a·.:iJ:.��q,.·.�,.)·.�y·;::1'.·'r�U:.�O;d;.. s�e;·.··:p:.�.··O'IdCp-e:-;..d·��.·�?;;.·';-.·�:;'�I..

.

t� Aceita qualquer serviço de colocação de vidros' d
..

e ,f� 1 ..

_,

. 'V �;um a.nrelldiz para Coure.Ha- �1 qualquer espessura.
, j�F h -BLUNi.ENAU-,· :� Iria ti uma mO'ça pe.tll··ball�ãoi , ·· .. ·1,

na Gon!,ijltaria Socher.
�,___,_�-......-----__,. -.._ -"-".."""�.....,",� ,._.

EnÍrelanfo quanta gente, acabrunhada pt:la dor e I.�_.=�
. Edital de P,ilDeira Praça �f��/o[rim�ntu. de�cH1bece a vCluadeira alegda de

I Preci"'a-se 1.:.°. D.outor Oscar teitão,
.. J.UiZ 'd� ,

Direito da ConÜ.lrc� I·, A Sífilis, l1111itas vtzes, otigina males torturantes
. ..)

l'dG BlumeDllu, Estado de Santa Catrma. na forma d.a lei,

'I..
'

',como: Reunwtbmo e illchações doluosas nas juu-
. etc. . . ta:;; foridas. Lhagas e ulcerações na buca,

'.
tlJ o"dz

Preçisa-se um r8paz de 14. FAZ saber' aos que o presente edHRI virem ou dêle QU em qualqut'í on�ão; dornwncias, pJ]pifaçôes, can-
iS. anos para entregas _

'notícia tiverem, que, tendo o executado HELLMO'P KOS8� Ceil as, zumbidos no::; ouvidos e outros sintoma:; de
John & ·Cia., Uda .. Rua 15 do MACK, na ação executiva fiscal que lhe mqV{J a prefeitura circlllarào ddcHl:o�a do sangue.
Novbr(!: 1422 Telefone 1575. Municipal de Blumensu, pago os Impostos rnuHü8 e custtlB,

I
. E:,c;lha, Iwjc m\.:SIliO, para defender sua 5'iw:e.

,_-/tj�.Sf.-._��'l'f>',....�.:(;��._ç por que €'stavasendo executuuv, foi julgaJo exHI.!ta a í.iÇ!liJ, .'... um rernedío de confiança eümu u

N ·�h pelo quo não realizará.6 pruçll dos l,jlIilS guc, h!1Viam 8i.-!0
. OVI. a, peohlldos. E, IHu.à que chegue aó cODoecrtilento de qu�m

,Pede-se 8 pessoa que tenha interessar possa, mandei pUiHsar este editul .que. !:terá pubH· ieneoulr.ado ou que sídba do cada n.a imprensa e aIixa(�o nolocB.1 do costume, [la Jonna ��paradi'iro ctt! uma novilhn, da leI. Dado e passado nesta cidude de l3lumenau, 80

Viu-I'de <,ôr preta e ornnee, que te e cinco do Outubro de 19'16. Eu, fr.ederico lWiHI1. efcrj� ,:
fugiu ha .cerca de"O dias vão ü subsclevi. BIumenau, (,'IU 25 do Outubro.de 1946.

CAtl-,
'. :villio50 especifico para o tra1amenio d;lS impl1n".z3sde. Uf'l, pHsto sito tiO bf1.1rro sinado) Oscar Leitão, .Juiz de Direito.

"

.' •
"

• do san��ue, que age como <!uihil'ililic'J, anh reUma-

d� Vel!H
...•
'

.•...... a."" i.sar. I\��S.,
ta

.. redtl.- .

Ce rtifíco que está .C(lnfOfD:l.13. o

.

o!'igtn a.l, qUi;) foi afiXL-I' tico e como {ooiCe, sendo pOltiwiU um medica!1Hm-
çao, que'flerá grutlÍlcada. I do uo logar do costume. ....., . < 1

"

to quc Vi\!e pm muitos.
. 3v3 BlulliN13U. <;m 2.5 de Ouiuho de 19·16., . HiJ" ..' .... .. '.

(N (}O EC)
-�--

;I�·..·.��.(Mat��� .e�l FSoria;il�p�i��� I i.. ,�:�adeJHr3§ lJdac
Titulos DécIaratorios _'_' N.atitraiizaçõoo mI; t? •

.Encarr(\ga.se deql.laiS'l.uer asslIntosjullto ás repar;"' . ,Telefone 1�48 -- r�ua. '( rie Se'$,ernotno
ti�·.iWA públicas" tIt'·hlulrll'naU, Florianóplili13, Hio. ,tIe
JU!leiro: São Paulo e Porto Al:>gnl.· i

'1

1

o anuncío é a alma do negocio
Procura-se

.

Curtidores Cidade de BluR1&naU
o Ari:Íutü das áspiraçôes do Vala

do ft3jai ...
- FUNDADO EM 19:H -

Diretor- Hesponsavel i
.

Dr. Aehilles ihlsinJ
Dirotor-Proprietario:

D ... Affonso Balsini
Redação e Adl1linistl'a�'i1o" é.

HQA '! DE FEVEREIRO, 7

com bom, ordenado e casa a dísposfçâo
Cortume Caviunense Ltda.

.

'CAVIUNA NORTE DO PARANA'
Infol'maoões com CarIos Pdea. Velha=Blumeuau

r)'.
.

1".. _�-:-:-- r.J·�l {f_ íi"T���,-

Veude-se um. $utoÍno'��i
Ford. fypo A -'- John & Çiu.,
Uda'l Hua 15 N ...vbro. 14.22
Telefone 1375.

'

2v2

4v3

-.�'-"- -!",_
.: por motivo de mudança; 3

.

va ...

·

nas, 4 novilhas, .
1 touro e 1

éguZo' di's :in(}s,�
Informações com Arno Zen

dron-rGároia r+ (proximidades'
da Farmacia Leal. $,,1

I Ptoc�l��N.. »e.?::t::;;c;:;A:��

BarbeIro com boa pratica.
A tratar' no salão Wagner
no: 1535 3V3 \

Procura· se

Assistellcia técnica de eOl1hecidos ullyogaJos - Ahso·
luta segurança e rapidez, <lsspgural.hl" por ire�. 'lHOS
de ftmcionamento.

:'",' .

..:'

;�

.c_
•

'.

...�

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



LABORATORIO DE. ANALISf� ·ELLI NGER
e8!ti'B$i!!!iD->

Ruo 15 c'� NGv�"TIb .. 588 .. Fone, 1901 Biumenau
EXAMES DE tJRINA: simpiee (assucar e albuuiiuu) da u di.llenlo, qU!llitath o completo cum {;OsagEm.

chlol'stoEl, tosfato... acido urlco, uréa et!'.) EXAMES DE FEZES: coiuj-leto, p,;s{luiza de amcbus, flageladosj
ovos ae vermos [Metodoe de enriquecimento) diger�tã(); enrw', vpgetais; pe.'''lui:ms de ruz, '�"llgue ocult.o "t,�.

.

EXAME DE SANGUE: MALARIA- f'esquiz;, de UClllªLUl.Oa r io 1.1(; Lavuran, formas agudas B crOD1-

eas. LUES � �iIíli8�: rel!ção de Kahn, Kline, l\Ieineeke etc. 'l'IFC� l'ell';RO de Vid.ilI. Do�ageJll De: gltco,:p, .acido, mi:
co

e .
hemoglobinu, Cnntagem de glohulos vermelhos e brsncos, Formula Leilcoettarl?, Hemograma de SlllllIlg: r",u

po de coagulação e de sangria. Curva ghcemica. EXAeME DE SECREÇAO: p,srlUlza de gei'IlH'Dô «(:tono.)

espermatozoides. etc., trichomonua vaginais, ele. EXAME DE ESCARRO: Pf'3_1uíza de bacilo de Ji."oeh e

outros germens; pneumococos ato, EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame nitobae

tel'ioscopico, reação. de Kahn, Pandy, Nonne Appelt, elc.� EXA�,lE DO MUCO NASAL: jlPI>'luiza de baci,
los alcool e acido resistentes (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagern
Ie acido latico, acidez Iivra e combinada em nCI.,,-opeaquizlls de sanguo oculto, piocit08, hemúceas. EXAJ\1E

OE ULCERA: Ulürnmicroscopta em campo escuro: pesquiz« de espírcchetas 'I'rr-poucmu Palida [sifih s].
.

O Laboratorio se acha instouuio para fazer cultura de f/.Hulquer çermen e auto vacinas
. A' pedido dos .srs, Médicos fazemos colheta, de material á domicilio

Fornecemos laminas e recipientes gruf,u(taJnente
.

�-'-·.-·�€-'-."-I-I__-.--' o :.fi!- $�-�....,""-.....-J> o ��$I'-,�-�....,.i'__�._�-_�-�r=jl1

OportunidadB UniGa n UrgenlB

l�::.pecia.liS�tdo HUi

trovBS DI ACD . -Retificação de WirallreqliinsDISTRIBUIDORES: .

36v I 9

Pro.sdocimo & eia. lida .......--filõI<�t!�m�"'�,-t�>�� .. _;;: fi �_.�•. - � ._.�,-,�.--iIf\-<'S-.�"'-�''''��

BJu�.enau CtiRI�IBA JC:i?vilel Anun' cien�l Nesta Fol'ha
FwalOi Matnz FIlIaI
._._�_._._......"_.'-_.""",. -_.t!-t!�iIl-,.�'��·'-·

Tipógrafos �:e;�;� , Dr. Affonso Ualsrni
e;3te diario,

'

.-. ..-e-.-�'_.�� �

'·lll.
M.4r

! ��._.-lI!- ·.,_��..........,"'s X �I!!...,.._ 9__". • " xx' .--.--.-.-+.--;!I!-.,. _'"

ic dor Profissional
t _
_.

.
.

I,. O:����an�.i:ti:: :c.·.�.. b.r.T�;I�:��r..• I:����.�� Dr. Alir.c. d.· <> Ilõss\. Df.. M.ed..
H. Pô.pC.'. Dr.. Paulo Mayerle

•... {os. � ,Cowit!$.;!t"�ão de Sociedades tnedico 1 t 1 E '1' ",.:t.edi,"""o 8"9,I·st.,.. 01."', ('!{'
, Anomm�s etc. '. '.'

.

.'.

.

.

C in eH gera. apeeIS 18ta m, 0_ � .., •

i ·Dr. >P··R.Ii. \'JC··.�.{'.ro· .. �·�·TT·.)\.RDI do Hospital Sta lzab t
em �olestia� da garganta HOSPITAL SANfA lZ\BEL Motlernisstmo a�mrEllh!l de Luz

! .

....
R.h h)\.. \k f1.' . .

' e
nBrlZ oUVIdos e olhos. Clínica Medica e dús erelin-

Ultra Vicletil

i li P V O G ADO' .' Vacinação preventiva das cri-

Ef3crHÔr1
..

o.: frllça,N.C.I.:êl.1 RH!11�:�.8):
OíPer açõ,gs Consultas: 10 -.12. tis. e 15·17 hs. ças, k:�ti��i:.r����:���es

-

anças contra a Coql.lehlChe (qual-
T 1 21 R d "J t I P()NTO C '-'(.

. r� '.lU.f'r l'Jade)l. e Difteria .(11 fl3.rtir
e; ,ea�I·O.liC.�e,..éÍ'.'·.I. .....

.' ti.�- CUID.GA GERAL BLU.M.EN.:\U . RUA PIAUí, 2 -.0- 8L(JMr.Nf�l) -('-.�
�

.. -

I .fi 1<'>2 '"''1.1'"
L \ - ,

.. ·je 10 mêses) sem reação alguma

I
�Or. AffunSõ--Salsilil 2' 1abelliao NOBREGA Dr. Mão�

-

DR. ,CUILLES BAtSiilll ';:,,<1 ;;�':ít���:�t;;,d'f!:nrO�r:n�:
Mdedico Esgecbal.isth eOl Edifido da Prefeitura

Advogado
ADVOGADO ao llo./.d VUorh), da�:,l'O,B(}

� oenças. e s,riança,s.. E"��"Ípturas. contractos- procu. .'. ."
_

ás 12 e_das 14;1JO as n'horas,
�

.. "'.' e.'
d

•....•.
a pcle

........•......•.......•.
; .. :'.: ,

ro

çoe.8.•..p.t.oteato8.,de lett'as ES�I1-ptOlio l�uaparana,31-A�rd.
1436 F '1"�11 (ÇollsultMiÓ)

.;.O(ldlI"_m� . ....".. �rav.essa, �ICompra e vendade hnmovela,
'.

. I nnus. ."hltl
_u feVf}l'ellO EdIl. Pf:li�er '. ccnÍisBÔag de diVida. etc. Alameda Rio Br-lnco' BLUMEl\AU

1111B\���·=-"�s.:X t.'-.......-e-I!-�--II-.. x f·"·-___....�Jl-�-.:-I!I-���-j! :x I!-:t..-..-�-,.�- !t,-�m.'�-' '!«_!I l t lU (Redencia)

epres.e.ntações ."."
Firtna idcnea, com ,::�S melbores reíerencias,
estabelecida em São, Paulo. com escritório e

depotHo, aceita à rqJreseutação de urodutos:
produzidos ou manutaturedos Em Santa Ca-.
tarina. Czrtas á. Aq�Qs'MClcantil Limitada. Gai�
xa postal. 3529 -'-:5. Psulo.

. ..

;;';;-_.JI!mi!��C-·-'--:;;"-- ';;"Oa;;-;;;;;;:-dII
�vl

r

..T·········A·····1[ ....
.

o �lelhor

1..... .í-.-+.�.-.-:..-. x .�.-.-.�.---�-.-.

i � •• lpU dora da Madairas 8. A. •

I ..• '. Sj.6ck permaaente de:
I Madeiras de construção em ge

I 'ral," F�rJOS, Soalhos, Molduras

i etc.

I .

Tel'efone 1337
�

.

� ';t, ti M §S. N iii' 'U - S4\1f§lta (atar.na.·
.-�"':";!5-��.'�--q�N;�:��, x •.- ..- •.,...,,..-..- ..........:-.-.-.

� .�"_ "mi' �-���_.ri== ,._,....��_.....__��__........_.� _

t-ülJrica de' Tinjas'
Bhune·'{un.� tida.

.

:a 'Vernizes iÓ Material, para
Piniuras e�n �erai

Tintas em bf�ÍiaRas para artist ss
B�{iJl�'1enau .. �ta. (�W:,1r. 6

�;.�.�\��;�-:;"}:c;_'i�tr:��::.r :.. :��-::b.-:c.�.;"....�.;:.;.:::x��••"!m::'.·:••-:,·�

�asai .

de Moveis' Rossma�k Lt�a.l
,�Do1mltori;;Js· .�,
fi Sales de Jantar I,H
!! Mov<, Is Estofados g

...... Sêrviço �fm jJcrfeHo e bem acabado !�
��. .

.

{iJ.iulde es�oque de I"pejes .. �.

H.
'

•• " Rua Dr'. Am�deu ,lus, .� . .i�
c:!i�-?���;:,:;�:.

....,::";:?!...,:.-:::..:��;:.::�.!'.!����-��.��.::..:::�

"

ecas
paro RADIOS

REMESSi\ NOVA A' eH.. $ 300,00
':"':NA-

. .c@§@ d!Q·Ameri<r.;�no S� A. I'. . .'. .... . ."
g..'i "'� 'lHfo rlfO A Ilfnm6"'él.

'.
.

.'

.

�������IDilJ&2&UmwuBMi� ..

-foto Afn f1DOR {GcScholl.}

WtiUE

DI COFRE .DE AÇO DE

CONFIANÇA

... TOÇiOS os 'I'l1"05

krrio�· •.A.pnimI.
fogo ., ti.· ...J4IIcu'.
Cb\Wlod�•• M.t.riot
� groitd. ,......t_
"&c:eIoaIe <fica' 9 1 ....

FRACOS ..
;..< ANt\AICOS

TOMEM
UIDha

.'
Cr@usotalo

.

�'SILVEIRAi'.
" __,_� li.!

==..!.llI Grande TônICo

& elA.
- :n

Por motivo de mudança a LIYHAHL\ 8. I'A1JLO {Filial! com Matriz

em Silo Paulo cerrar'" suas porras em 31_1:.'ô··.�i;, mz{i,.> pOl'fpW vem moveu

do intensa cumpauha de 1u· g'1":��de I.Íl.l1."!!':;:H;_üo ;qJ�Js [j aucs de vigeucia, ceru
descontos especiais de lO. :dO e oU (iIO dur.u.t. ,;i! dius , • _

.

Outrossim chama a atenção dus iuteressudos pun. a cumpru nuo BC)

rlo l'E'fel'ido pslal;eledmclllo, como de uma CaEm de moradiu de tijolos à Rua

Minas Gerais, 125, bem como de um grande' terren,) para ;!lTOZ ern Ilhot.a
outro Jado dI.' Riu.

'fraLal' com Alíeuso .. Rua ]�. dI.) No\'embn', t;i5··J}Lt1l\TEN.\.1.J

Enfeites pa t a Arvore de
Nata ! (CiHi�tb{tums,chmnck]

.11 Senas paFr.aDvrnEnnl.��.e..nho "Disston"
, "'2:. caixa postal,

í O TirnLó

Iit���'-i$l��'� O;f}.,; $�m'll,§rliii,<\\i�;"i\-,K@'li.t�Al\ll.,i6;;j;rlít;('�

li serâ llfOl"ltillllfmlG ll!e,;dil1p

gquilJamenlO rnodel'no dl� alta In'�·(:i."5(W, léentco

(ormado 6 diplomado em São Pau.lo

Al€l!medo Rio BW'ancC9� 10

Oficina Mecanica
João Fehrle

RII Bom RtiUro, 51ft

CUnica E§�u!ti(&nziRda �e
r.�hmtªS

Ol.lençãR dB P�je - MaI1lri3
_----

Cumos especializados da lVlf:dí�

cina Illfantil e alimentação das

. criancinhas. -- Medico-Chefe das

secõcS' de Higieoe Infantil e Co

Jin'hJ. Dietétic.a do Centro de

;-:'�-t;de. - E!lt3..gic> de 2 c,nos DQ

serviço de P{le-e Sífilis da Sa}

ta C,,;a de Misericonlia do Rio

J illlf.ôÜ ("), - Especializado em Ma;
I<lria pelo Dt'p<•.rtamento Nac.o

lia! d� Sande Publica. - EY_

Chefe. durante 2 anos, do Servi

ço de Malaria de Blumenau.

lVl!l i'Íi'l i1 (' !l� J.jtll
,

�NO'1l
-'

•• d!l;'Jo"1l! f,;_Itr«"

. _.'�'--'.'.:...:.-:�,�.-
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Consta na Capit I
e.J.' Lop i rr
A

o.E fado que o
será .lançado como candidato
do P.-'Tu B. a governador de

I

......��.;

spe
sen O roo a g.

Um {(teulu do vigario» em Blumenau
lima e oulros delallJes

�--"'-"-"'-.""'''�..:.:..�--..�''.'':'''''. o�;_'iIl-�-'fi'-·':-IiI!I-�.-'IIi'--êi-" o�.....Iit-��"":,,,�-_.l\!--lIl-�'.-o$ o ·.r_�""""':4I- '�I$:__��� o ",.-._�.-&-t!!t�-�-�__�-,�-��.

Quiz ancar r ac o 1., . �

wenoa de

--

. Vende ótima CASA PAR\ MORADIA de Ismitía de
trntamento, struada em lugar uprazlvol e no cf'nlro da c'
dade. facilita-se grande parte do pagamento. podendo ser

600!0 de entrada e o restante, sob garantia hipotecaria da
pl'opria C3tiH, li prazo longo e juros módicos, ou prei'ltij
çõ es a eu rnbíuar.

TnH/.H' com CARLOS M, FLESCH
Beco Flores Filho, ! I

Os espertalhões, na ,,'espinhosa.H ra o dinheiro e iindagou, 'algo, .• -,

tarefa de ludibriar o p'réx i tno, desconfiado, se algum dos pre- i lUI P, na·HIGOS a'J··u,dado·resarquitetam planos dos .1fai's ha- sentes havia encontrado o pacote. lUuu .. ..
-
.. aJ b ... .

beis,.' alguns verdadeiramente O rapas cotUCQU c colono e

, .. dignos de registo, não admirando, pediu-lhe para guar?ar . � p�co. Precisam..�e
de dois competentes nu Oitclua de Dr. Ayres Gonçalves

portanto, que hajam tolos que te, sendo que. depois dividiriam ,,1:1_ c João Fehter à Rua Bom Retiro s/u Rua 15 de Novembro, 415
se deixem roubar. a quantia nele contida. Exigiu, ...

.

�J • . dar Sala r

iDt;re::�t�:s :n�r!ali�:de�sT;�: ;��:����:�:p�����.tj��d� ���C:�f� f� � �lf" D.� ��=::-;9 �:-"'il;·. (Al�OSal�'ACÂPlTAL)
lIliSpelos finórios para despojar os existir pelo menos um milhar ..#.m ti'J,J'3 ..... 1A-..4 �

�

idiotas de seus haveres é o «conto de llo�a� de 20 cruzeÍros� a.Ch.o.u mM.'. m .

'. .. .. OUTUBRO aae 1945
.

� I
Faça seu anuncio

do vigário;'. Segue·se o «cambio o negociO excelente e nao teve d�� U I U ln e ila u ü.
. I neste JDrnal

negro)) etc., mas não é disso que duvidas em dar ao rapaz, como .

-___

.

__,___
_ _

vamos tratar aquí.: . caução, i3ua carteira com cerca ---...._-" ....,..__�.- '"' -" n..,_�
--

��c��i�:�:1��7I�:�;7���� :j;;Ei���;�l:,;�n�� :g;,: [!�!_-·····r·S·:11 Assaltado à porta do banco
óbra -prima, o supr�-sumo. a ma- nheíro que. lhe c�egára ás mão�
rav.lha forjada pelos ladrões por canais assas tortuosos,.e AIl'iSvell"s�lI"ios de onde acabava de retirar
com.·

o objetivo

d.
e r

...o.
ubar

..

seu

..s.lv•err.:1..

ade,

.mas q.ue.
lll-c prometia 'Vva." Irene Peiter \... V .$,

.

". . '" \,. J. .1.
semelhantes. Isto tudo por que

bom lucro.
a vítima do «golpe», quand� . Que decepção! O pa�ote. mui- A data que hojn tran=corre

I ddescobre que foi lesada, prefere to bern arrumado, continha, �pe- assinala () natal ua Exma, Sra. e eva a �onla - R "dtilHMi foi aliviariafícar calada e, salvo raras .ex nas, duas I:otas de 20 cruze�ros, vve. Irene Petter, espôsa do to.) IS ln �UIiU

ceções não leva o fato ao co- uma. em baIXO t: outra em cima, saudoso cidadão sr. Iucardo
nhecin;ento das autoridades, pois sendo.que o restante não pas- Pelter e Itgura de marcante
tambem. agiu de má fé no negá- sava ele f;�t1aços de papel. destaque em nossos meios
cio em que foi ludibriada. Nisto

..

O sr..1'dcardo Rentes
.

pondo soclaís e comerciais. ,
reside a habilidade do «golpe�, os !m.lwdres de .lado e esque- A's tnúmen.s provas de
que é urdido de modo a com- cenuo se que, pratrcamente, teu- slmpntía e

-

aprêço -que. sem
Plicar a vítima tambern. tara esconder um "dinheiro" que duvidá, serão prestadas hoje
O lavrador Ricardo Reutes re-

não era seu, deu-se pressa em á dístlnta dama, "Cidade ue

sidcnte
.

em Benedito Novo comunicar o fato á Policia, que Blumenau'' junta suas me
foi, na manhã de ôntem, vítilD� log� se pôs no encalyo dos dois lhores feHc.tlações, com vo

de um habilidoso «conto do vi- meliantes que aphcal'am o tos de ininterruptl.is feHcida·
'gáriC1l), que comé'çou a ser ,,-pli- "contó", afim de coloca-los no des.

'

cada nuUJ dos vagões-· da E. F. _tf���ree{'J con:o -merecem. ";:;'::_'-

s. c., quando viajáva com des-" Fazem anos hoje:
tino a esta cidade.

. ' L"eia com �tenê�o os
_ o er. JOf:ié Arno P�H3rner.-

U:n dos passncrlSeiros derrubou nossoOS Inllll!!l""i"''''Iman. UilT - A prflndada srta. Alvlna
um pacote no corredor ilo. "

va�
--

I
Moser,gãu e um jovem que se achavil
_ O sr. QUo Hahne. .

sentado a se,u lado juntou-o e Pau'I8 Schellerse deu pressa em

esconde-lO,' ' "

U
"

'

- O sr. José Kormaun, de
Mas o �ez de modos<que cpá.� PIHIOR-DECORItOR- I Brusque.vrador not�se tratar-ae de um

nr;;SEüulSlm �-��<!>-.g;'-�--li-Jl--�-:-(l.�.pacote de ç1iIlheiro. ES,tava laD-' iU, nu lIll

Çlda a isca. Püitura geral de l'esiden C O m O n i C ii ..ç ii ONesta cidade, o rapaz que éias�Té!ás--Placas � Pro-
juntára

-

d paeote de dinheiro, pagand6.t:I. Preços Sem <\' 'r'.e ,'. ra., B r'·u r' S·' & C I' a-em dete�minada ocasião prdcu- Concurrencia V � I �

rou ficar' p<'rto do colono' Nisto
chegou o cavalheiro que perdê-

para automovois cm

A-�D-... �-rO-G'-AD-O---'-":-��

eill quase 23 mi! cnuzeiros
RIO. - o Rio de Janeiro, cessituudo retirar li quantia

como as grandes metropoles, de o-s 22970,O�, no B1HI�;{}
conta em seu selo com uma Nucíuual de Miuus Ge raís,
vasta escala de crimes e crl- síto á avo Graça Arauha, 416
ruinosos. aquela oBteD�aD(10 I para os seus patrões, f�)i BE
g Imagtnostdade de verd«- saltado qvsudo se rettrava

delros artistas no abomina- daquele estabelecimeute ban
vel mister de se apossar do eurio p 'r um individuo de
alheio e estes exibindo-se cor preta t 'uj"udo terno azul
como raros especimes da. t, - ID'lI'inho. qUI:l, conf3eguindo
meridaàe e da delíquencia. tlfrel:mtur-Ihe 8, pasta onde

Motj Y II esta co'!'!'t.'s po nden- est'1 Vil depositado o dl[}hei�
ela a queixa apresentada pe- roo fugiu Dum auto de praça
lo empre�ado da ftrm,! Pedro que se encor.trava estaclontt
MoreH'a Barbosa & Ula. Uda,. do em frente 80 I'(;ferido
Cl8udi(\llor JOEé de Flgueil'é- Bunco. A vHlma não CorHl

do, que trabalha ha tempos guiu irleutiHcar o numero do
Oli travcss� Ouvidor, 26. 4 carro, deda a vetocidadade
andar; Aquele servidor, ne- com que (} mesmo se afastou

do local.
E' ulio resta fi menor

duvida, um assalto à moda
dos "gIllJg;,;tBrf-J" tlmeriCanuB,
desses que estamos acostu
mados a preseucia.r mla fitas
de cinema. Até II uando per
durará esta sHue.çllo.
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HOJE às 8,15 horas
Cbarles starret, o «(}ow�b(j:y-l) de

Ârll1êlS da
musculo8 de aço em

Jtlstiça
Um empolgante «fo.r-w6sf» repleto de aventuraa,
senshções !�
Aeomp. Complemento oacional e continuação da Serie:

.

O Dragão Negro
Aventural!i em TerrR, Mar IJ Ar!-Suce'!!stl!

P:ecos de�co6tume
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