
Pro,clamação
A data que hoje trnnscorre marca a pessagem do 57.

�niversâfio dd Proe!amBção da República dos Estadcs
;� . ,Unidos dó Bri:i,sil, QU. 8 'ja urna das etémertdes m�is gratas
�". ":t,da"nacionalIdade.

" .

• "
i

�

Devemos a mudança do regime monárquico para o

',{Q-overno republicano, sem dúvida mais liberal e mais ja

",;âcôrdo com {j Interesse geral. e tendências dopovo brs
,,��Heil'o, ao Mbreehal Dendono da FHoseca, soldado que tem

.

á aurorar-seu nome u.ue carreira, das DJBis brilhantes, pon
tilhada de feit".a heróicos, que o celncaram entre OB maio,
res Vultos da �IS!ó'IH. Pá.trla. ..•... .
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. Proclumsúdo a 'RspJ1b;fCH em 15 de Novêmbrn de 1889
após cheHsl' um nwvimento. Insunec.onal, originado por
,crise ministerial.' l)'<udoT.'o da Fonseca foI Chefe do Gever- �==-=.�
110 Pri:)vjsõrüf que se iJsL'jlll1 eI11!in, �. a 25 de FeverfóÍff
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': I m�ng Malu!nHI

de 1890; eleftc. para Presídente.da R��pubHcll' SUpl'l'[uorôs-
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9 !i11U111 Ür'� üc.ooto que OCQPOU por 9 mêses, de'mlthJdo�$e fi seguir ll!lÓS'ÚIDI o crime 8 IIlrilJ.;iio G � .:lJ àP'Wi'lJtnd {lríf :3i(oiJ

teqtaUv6 írustadà d e díssulver o Congress»•. ,'. '

ilo premiados. -

I i.vulHfl Cr$ 0.41
iiAv S0 comemorar li data de h·je, que 8sslnalá Il con- 1

......�4. ��_._

quista pelos brnsile lros dá dlre.ltú de oscolllt'>r s�us_.gover-" O nrtn,Ho das QspIIl"Cf;€Sê5' clo V��G d1.) Ilt-:d�i
nautes, ,não se POUi;l e8qut,�cet fi figura" do bravo milHal íiUMBHi'O. SllXt!1',t!lTr'i151� 'N(1ve�b;9 d;�i9ft6,. Dr. l!�hm8a' B-;I�;;t';;;-;"!ipom'!i;;;J��ixm '.Ni9que tornou posi-ivel o BDlbltlÍl naJo Bonho, aumentando. B8" .
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sím, a soma. d�

M"S�"Ç'''l',".t�dBài;Po Crédito que pode ser
-t. .ll� llhimeh'U., a ColÍilssãu de preços, ••.'á provads ,p.eq·UenD b... eneíído..

-

A necess i dade de
,

existe semente parti
....
'simples tormattdaue, [,u então, plW

���:��-��m����I:;; 1�����z':ili �t'��lt�e'm�)�o�����t:r2��I' linha de ônibus na rua Minas Gerais -- Opelo bem daqueles que vlve ndo do trt<b"lno honesto, I

custa
... d.e·mesquÍoh'ls.vencimentos,.;sQfrem.toda sorte d-

qu.e no's infor .. ITIOU.· a, ernprêsa Kuhm & Irmãosexplorações "sem ü81.a poder fazer. porque si eles, po.
. sí Dão' pudflrem rMgirs muito pior seré didgl r-se á Comls A rua Minas- Gerais, emtoda em sua ida para o serviço e re- I levantes em outor setor. Ist» at.';
sãS Municipal' de Preços, que tem 11 1es{a fi figura porüé- sua extensão, constitue. uma das Igr')$50 para o Lr. q1le o car , o encomendada entre
metê éonh, Clda' de Brutío Hildl brand, o homem que he zonas mais populosas de BlumeJ .

.... ' , "
.

em funcionamento.
J7'nitps anos vem ocqpª,npo�Ctlrgode destaq'1le ns dlreçâo menau. Bairro. aprazível e ale-I. O p;queno sacrificio que se Leva-nos a presente 5ugC3tãoÜo munj�iplo,. sem ". nunca'l,Bf feito coisa alguma. que lhe gre, é habitado, principatmellte, ,ImporIa aos moradore� d� on� á c,�msideração.1o sr. Prefeito
ffzesse jtls 8. !l(!�içãr) que �Q:apa. . . ...•.. ". '.. ..' "por operários das fàbr i: as dh:-I

troa bairros com o desvio de Municipal e proprietários de
.. Agol'll... ,amda pão, ser por que eastíge do f}Iab:)t para tantes e comerciári'JS, indús' .um Ci'lrro .seriam 3111plamct:Jte I ônihus! ri!) (;ertcZ1. de que a

mf'

... i.8.. ,: 'o ID.a.r.. g�r...a.r>...

a

...

vIda d?,S...·. q�e VIvem. do SUi.:).•.
r do _S6U

lra-l tri.á�ios etc

'. G.\le. e.xe�ce.m , .,suJ.s : r.ê\-.'O.'mpe"l1s:1. d.O.S.. pela curteza d,e! ,nesma. se.\ � ,estudada e res?l vi�b llh:\ Já 101 colocado o seu Bruno nb presldencia d" ativIdades no centro da u,i,lde, que o Q'llbllS fãItante estaru ..la satlsfatonlmente como e de
. Qomlssão d.8 �reço.s, �?rn ii' promessa e sempre prometen- Gente laborioSJ. que paga sells! prestandas"rviço <ios m;lis re" I justiça,, do .de que flguáenergJCam-ente cIJutra os exploradores di impo5tosc quo trao,dhl cotidiana.' .
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---.-----------._-.
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ECen���nt�d�ultlf:usãO. tudo é prometimento, tudo é poli ::�t;t·.:�����.����ddaa:::�: p:raj"I dil ura ludo desbaratou"
tioo..

. .
..

' Apt'zar de todos �ste-s p:"E:!>1i. ,Tffera'h,ft d� nm' � lFIl:'lrt� !'�'1l f;'f Ulj1�[a;Ilt,41!ª1!i LuiZO �o�re se ,<Il:8IXa: con�r.a o comerciante "til;" qu: �ados :Jue honpariam qtl'llquH!
II lI.J�IIV lI� iii : til ri U liB,"'" •

ih ..

�

rc� �"lh.�t6��'Ili�ti, ..

UI! ,

vendeJubâ por tng·; se queIxa C;Jotra o 61louguelro .0::;- comumdade, 08 moradores da I ex -PreSUleOd! da nepubJlca� a um anugoWBldo WejB�, da Rua JoAo �Pessoll q u� vende caros ;dt. c�tada rua nunCa foram be�ef�-I do Bill" Uil!!?�l�!I!t�qualquer gelto e por qualquer preço: lWIW8 da tabe/s, e { clados por melhoramentos·. uL�.-' ... ". '.

lã�V iIJl�.� nti'OlL A'�l'Iltli$
"seu" Bruno diz que não pode f.1zer naja porque não tem cos que correspondessem �seus t O ve pBrtino 1'0 Globo", 1 com \'ee,nente irlJp'\rciali.·�, prQv88. p�rque. nllo ,� leito um "requer,iment(i" pedi�do B� anceios, Gozam, por isto ru:!smo, i do Rio. G111 sCll'a'Jj'aal r.,'-l (h,.1e ü::'8 ,bcwnento exa.
suas
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f'., .. eDII.ill...•..... u. In.a...
seria de

formo.hd8dbl- de vas.to c.rédito justo aos. po,l pon"gem de seu correspo.n-I ffil.·na e inIg'-1 0

•.
perindo di.8bsllrd�s qt1� sj) me.8IIl� _o::n I?lumenau. onde.·,o povo aeo: deres municipais, - que bem PG_I, I l_l 1 I_T " t. "'_ t L, i!

�

B ., 'l:] 'G' totumad().ao." ,c�sHgos. dos 'mandões" tem receio der se quel- deria ser amortízadrJ ago-:oa com �;, elll ol:l � :.(I1�zo�te,_, �a�", i ",�I.:.:,al. ,,�o.. t�:ll'",,�'J ,�I�X61' do.s. se.U8 n.aueclill.·.enfos
. b f" T t.· d crave. na. 1,] tr. gra, I.� € l .. te I' -'L".'-') l.:I d dI �,� ht. ,\, l>U ii
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..... .P .'. ;
..

•

. '. pequeno ene lClO. ra a-se a .

.

.
.

.' I'. ! . . . ..., 1 i.Tudois80prOVaeVldente-meute 8 má vontade do pre- iustalação'deumali hldeônibus carla que () sr \V�Hlll,g."lL.adLFa c, 18·ponSél\7C. )lCi;)BicJeute di}, Camisão de Pr('çüB q!n por certo, uno sofre o para aqueie bairro, que constÍ. t�'n LnÍz enviou do,; B;�ta-! dEhCaLlb,f) em lfll!-) se en.
que �orrelD aquele!!- que nãO tt'm tal cargo". Ao e�vez do tue, no momento, a aspiração dos U rlldf!8 ao sen carrel _I COIltnl nossa tei'ra. O Urs-"seu" Bruno exigir tant8s pro-váS tnutas '€-xlgenCl8s for- m'x'ma d ' d " ,

"

.', '
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_•...... . ;'" ,.' .' "....
a 1. e

.. se�3 .mora.orcs O'lOHhflO e alJJ1g ar dr,.:1!1 cUlluhavi1 no eeu pro.:).IllllS, UeVla. e1'& t(\ID.ar 111'°dlah.H:! pr(lvldeuoíss, chamando Anc310 dos mais Justos -'pois. o
. • •

• ,',J • !, r� '. <' ,....
.

•�.�li fli�a.8 ya exploradores. do povo ,que netú as leis qUE' camo já afirmamos acima, os Ral�. Mac�a�o, lei:ndent(} Da: grvdu, atnda. q1l,() le�tarnen
< tUIUll[�lente regem os c1.estwo du Brasl! os per.doam. moradores daquele suburbio têm caplted mweua, e da qual I te, como c8la:Jelec13, u ge·

. '.Ej}fim,.a yí�!a. é 8Bsfm·.rneSillo, �"o direuo dO.pl:bre. qn�se l?com�ver a pé de suas reproduz.imos O flPguíute nio do �eu pO"'o, Veio a

q,U1i�to �UH(,l, e. s!jte palm�Hi da terr,t.' ,?o" cemHerio, !ss{> resldenclas ate os lugares onde trecho:skai:nde Hvefuns cobres parlia ·'es.crnura '..
....

.
ti'abalham, não desf\Ulando da "Foi p'ara mim um

ditadura e tudo desbara •

.
" .�. ror��nt.o;;.,o PÜV(I, o ,fi('SUlU púVO que DSS vesperllB de comodidades dos moradores de de contentamento re����l� tou. A ditadltra tudo 8U

elmção é. pr.opunHlo'Ôa chapéo Ud mão para perdoera De, outros ba:rrolÍ como primj,u, Na ordem admi.gUgeucia (lOS. ma�dõe,s,. agüra que nãO tem a quem .se {toupava Sêca, Velha e Garcia, a pubHea mensagem do
nlsll'3tiva, wprimiu O MuQ4!'lI,1<:sr ·i�a.g,-:1Ila[l.cjfl, ,d'IS éxpk.raprJrea� só um recurso: que contam com serviço regu- CeLtro Civicu que extrema.
nícipi0 _ a uBnefiCa ho."QU�lXl\.a�SE AO BtSPí.'y', ligttardlludo dias malhe.ras qUBn- lar de transporte coletivo, mente me honra com suado Daõ .eleIções. proxJnH18 souber vingar-se doa mome.nivs Fal�n.do a rebpeito com. um invocação dê já ha muito," rança secuI.ar - e tambem

�,(Pfli-s �errtlbando qB faIsus aqlllinlstradors. verdaddro& dos SaCIaS d.. emprêsa KUhm Bt . '.' .'
. c m'l' ,1 ., ,t,',8�rov�lradore8 da sEUaçtio. Irmãos, nona reoortagem soube I a�oa. e cUJos pt OPU::>ltUdS pa-, o. 1., «iL \1, utl b'3l,

van adJos��
...

�:;� i�;;,::t!nJ'f�!ri:elo"�s:: ���t;��� m:rcd���:�aci:v�: Idi::l:"�" '":::b1;�����,io l:�y';
!DaNlBAS HIDRAULICAS �1��G:::;,::,:::��u:f.\b:.� :;�."'i,fj:��Ií:·:Pt!f ';:h:r!\� ! ���i��c;:J�O! a�,�::gão ';�

apreço. Lo.uvamOd aquíA a 101Cla- Com ardorosa indígnaf>ão I cLntr" absorvente a tudoE)) tlva da CItada empresa e nos
.

. � "
'..

'

• rejubHamos em saber qu� em mas sem paIxão, qU61' dizer i debilItando.
breve, talvez mesmo que antflS

�,- - --------

��t�i�'i�;á :::'li�h��e ô��:a,� Fe I' Es orllvEntretanto, achamos de justi-
ça que se faça um aCôrjlb en� Em comemoração a data. de 8,00 h,;. - InLio dos jogos,
tre as emprêsalil concessionárIas hoje, a simpática e trad:civ,nal const-1 ntes àe Basket-baH, Max
de linhas de ônibus urbanos no Sociedade Recreativa e E:;pohi- Ball, V<Jlley Ball, com equipes
sentido de, se beneficiar dead � va hlpiraoga de Itoupava 't�êca, ma3cu1has e femininas,
já aq\lele bàirro, destacando-se promoverá grande festa, espor- A'a 12 horas será oferecido
um dos carros para0 transrorte tiva, obedecendo a seguinte pro- ;los visibntes um lauto almoço
de passageiros ao menos duran- gramação: nos salões da séde social.
te a manhã e a tarde, favore- 7.00 hs. - reunião dos e5;:or- Os festejos comemorativos
cendo, assim, os que trabalham tiatas na séde social� p;cssr-guirào durante a tarde,

7 30 hs. - desfiles doe espor- com interessantes provas des-
fistas à praça de esportes: portivas, no campo do Guaraní,

7.4S hs. - Hasteamento da I em Itoupl\"a Norte, As s:Jcieda·
Bal!deira e canto do fEno Na- des %E.C. Duque de Caxias»,
donal; de. Curitiln, e «E. C. Bandeiran-
�

•. 'V I' S O tcs», de ürusque, espf'cialmellte
convidadas, p:\fticiparào. dos jo
g ./:, Valiosas taças, .oferê'cid;;:s
por firmas locais, serão dístn
buidas ás equipes vencedoras.
E' grande o interesse reinante

em torno da !tosta em apl eço,
que pro nete alGil.l1çar il.'npto

��
,:t.

�

Ctl

da Repúblca

Para Indústria - Lavüüra -,- Residenclsa
.. ....

CG'�;§jrchJ e Indústria

: �ermçtll0 ' StéÍl1 .SIÂ
FJl1 ! -BJumemHl

lI5de N,ürembrú, 4L.,-'Caix6 Postal, 165

Questões ��m-:::iai:, Dr Arfh'uir BaíJu-:-1 contratos.\ e �1�����d���!!S�U�ã�Cíveis, Criminalse·" i. •UI Cobranças.
Trabalhistas, _' Advog/ldo -- Inventários. \XIer :-1@:t Gnrni

Horário: a,Jo --1l,30; I4,3° - 17,30
. RUIi Piatli. 11 fi H� �F0ne, 1123. Escri1.{>rio! A�f'xO a esta redação. Fones: l�J_��,__ B LU f;t E i� ,', U

anlortitado com

uma

Correias para t.ra.nsmi.sSã.
0

..

'

,

de lona e borracha
para fins industriais

fí'DunlopJ:!I'

sucesso,

Avisamos aos in!eres1jádo8

I que domingo, día 17. do cor

rente. das 7,30 &8 12 horas,
!não have!'á energia elétrica

1....1
Ru<). 15 de Novembro, 687' . !no B!iirro jo G'ircia.
B L U M EN A U I' Blumensu. 14-11- 46

.__________________ FORÇALUZ

Distribu idores:
'.

Pl'osdocimo &: Gia. Ltda.

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



'«Cldade de Blumen_a 15-11-1946
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A
.....�.. A P I T A L, iniciando suas vendas de Fim de Alio!

Rua 15 de Novemb..o� 415 a. Teiefone, 1107

Colcca-se ao alcance da bolsa popular, oferecendo aos melhores preços
•

.

.. .

<
r .Artigos para: Homens! Senhoras! Crianças!

seu variado sortlmento em t ..

'

.

.' .. .

{ seda.�'. l.mlles, C�lçados, Casennras naclona's e estrangeiras

\ CHAPEUS Ram'enzoni, Nelsa e Cury

Precisam-se de Ssletros, SQpatelros e

Chinelefros.
Paga-se bem. Dlrlglr-se á Fubrlcs de Arnoldo Flschf'J'

Rua Joflo Pessoa - (Velha) 3v2
ta-�. III lIfII ., (l X !t-'_�N_._.!iôli--ill-"'_""".-.•- ....

Comércio e Indús�rla Companhia
Paul, em liquidação

Assemhléia geral exlraordlnaria
São onuvtdadus os senhores ecloníatas para uma as

sembléle geral extranrdínarla, a realísar-se na séde d�
sociedade á rua SEio Paulo U' 300. desta cidade de Blume-I
nau, �s nove (9) horas co dia 2 de dezembro do corrente
ano, aíim-de dellberarem sobre a seguinte ordem do diH:

i)-Renuncia do liquidante e eleição de novo Iíquí
dente;

2J-Prchtfção de contas;
3)-Asé'untoB diversos do Interesse da sociedade.

Blumenau, 11 de novembro de 1946.
O Ilquldsnte: Artur fouquet 3v2

�·-li--�-�-'·-"-.""""_.-. O �.-"""'__ 'I!i'-��_'__"'_.

Sociedade Recreativa e Esportiva
"lpiranga" Grande festa bporUv�

Dia i5 de N@yembro
de manhã, com inicio ás 8 horas. no campo dá esporte do
«Iplranga». Torneio de Basqueu, Wollf'y e Fxus-ball, COID o

concurso dft Sociedade cE. C. Duque de C8ii6�» de Curl
tyba e·«S. E. Bandeirantes» de Brusque, em disputa de 4
taças.

A' tarde, com inicio ás 3 horas, no campo do �F. C .

Ouarany»-Itollpava Norte:
,

J O O O S D E «H A N D-S A h L»
em disputa de duas taças.

Dia 16, na sede. balle social otereeldo aos vlsltauíes.
EXCLUSIVAMENTE PARA SOCiOS 2v2

I�'__.--v_e_·n_d_e_..s�e__

"
-OfE!rt� ..

Cü. Procur
(g .

. O anuncio é a alma do negocio il!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill!':::::f:!J

I-�-�
1

I-Ve n de rn se
terrenos ou chãos de casa,

Procura-se . ... '

.

....
.

.

'.
_.

.

úthl1a�ente sítuadosno bai;ro
do Garote. Para mais tntormuçces, procurar o Sr. Ohísttano
Theíss, ou pelo Telefone 1165.. 3v3

procu:-a-Simportante firma VENÔÊ S'Ecomercíal desta praça pro-
-ê

cura três datilógrafas. DUBS Vendê-se uma chácara com casa de materlal e com todos
devem ter noções de conta- pertences - animais, etc.

.

bilídade mercanul. Uma casa sobrado situada na Rua Mato aros ·0.
.

Ofertas, a proprto punho, Uma caas na Rua Amazon JS.
'

á redação deste jornal, sob Uma casa na rua [oão Peesô a.

«Datilógrafas>. 3v3 Um lote Urbano. com RS segulntes dimensões: 13 metrosjle
*** frente e ccrn 33 metros de fundos. t

PERDEU-SE uma chapa Uma' casa na Rua 15 de Novembro.
.

J'

de automoveí UmR casa de madeira, com 1.200·000 m2, sendo 1.000 m2

narücularn' 3294. Quem achar aínãa mato -

preç.o Cr$ 75.000,00, SiluadonE'<ste muolélrlio.
favor entregar us Delegacia Rua Bom Retiro: Diversos teles, Das proximidades da 18'
Regional de Pollela, que será Fabri�a de Tecidos Heríng. ("

gratítieado. 3 v 3 Rua Parayba: um lote urbano, com 18 mls. de frente
por 40 de fundos.

,

Um terreno, com mts, de frente e 400 de fur.dps,
com 3 casas, situado na Rua Floriano Peixoto (8fm Retl-
rol. .Preço. Or, $130.000.00.

..

.

AÇGES
20 ações da T�celagem Kuehnrleb 5. A.
10 ações da Fábrica Cremar S, A.
25 lições da Indústria Reunidas Jaregtiá S. A.

120 ações do Cortume Sauder S. A
. .

Informações com o Sr. Helmut limermann, COífolor
l

�.

aualizado, Roa 15 de Novembro 160 � fone .1467
�--l;f�"'�-.-'tt-·.. · ...... ,..-� 0.- .-,-•.�-�_ .. �-�_.--����

BLUMENAU

Ir���ôitfAUSjrBIAi���f Precisa-se Il:� ..... .. à ..
, �:11 Precise·se de uma empre-

í; .,--
M E D '7""c o

-

:� gada cem boa retereneta pa-
f� Ex Pediatra-c-Ex-Clínico e·, Ex-Assistente de Cirurgia do;' re pequena tamílla, para ti -

}: H
.. ospital Santa Te.re.zin.ha, de E.rechim (Rio Grande do Sul.·) �lJ tios os serviços de M.S8, bom

Vende-se uma aranha leve • •

d I
. : Doenes! de Criancas

.

: or 8011110. uf"rrnvção-rua 7
em boas, condições. Informa-

tO,; C L I N I C A G E.R.A L' _

..

C I R ·U' R G I A .;. I de Setembro, 7. 3v�
ção na Casa Comercial Pra: J
dertoo Jensea+Jtoupave. 3 3 � Consultas Das t:: l}:S:17 boeas �l' Perdeu se
Vende-se um BaridoneoD f: . CONSUI,TO!UO:,-Travessa 4 de Fevereiro :J.

..

em perfeito estado, por mo. H . (Ao Jado das oficinas da
.

Auto Vlacão Ontarfnensej : B no baile do A utomovel Club=

tívo de vlagem-epreço nnico
".;�!:__IfI>__ lIIIim_���f.l!e_ o!H�4IHIi.mete um relogto-pulsetra, de ouro,

��g: ���Ú��rl:.ro��:t�Õ��;a� Li.·q·,U.idação total �o�e:s��bi�::br�Ca�!�0Bn�ir��
de. á rua 15 (le Nov. 1188. ,queira entrega·lo á ReI, joa-

40,000 Cruzeiros em Artefatos de Madeira s.erãf) ven- ria PàuJo Baier, que será
didos por preQo de cnsto. ORATIP·ICADA. 3v3

.15-20-25 .. e 30010 de abathllento
Bandeij'lfol, caixas costureiras de JacRrandâ e de 5 vls- Leia com ateqção os

tas, porta-retratos, caixas oitavad8;s e retangulares. QU,.diOS, DOSSOS Rnnnci9�
estojos etc.

'

tO lotes de terras situado no

lado do grupo .

Santos Du
mont. Os lotes tem

.

15 de
frente por 30 de Inndos ca

da um. Preço por lote 5.000,00
Iulcrmeções com A, Climaco.

Um armazerú de secos e IDf

Ihados, armarinhos etc. sito á
Rua SãO Paulo 35. ao lado da
onciná Mecanica Guertner,
onde (IS interessados pude
rão obter melhores lnlormu
ções,

Edital

Só este mês

Fs
ç
o saber que pretendem

césar-se: Alfredo Korrnann e

Olga Huserer. Ele natural deste
Estado, nascido aos 12 de fe
vereiro de 1918, pintor, solteiro,
domiciliado e residente nésta ci
dade, filho de Paulo Kormann
e de D. Lina Kormann;

...

Ela,
natural deste Estado, nascida,
aos 23 de abril de J 925. do
mestica, solteira, domiciliada e

residente nésta cidade, filha
.

de
Leopoldo Huscher e de D. Ger
trudes Huscher.

ApresentaflU,U OI dfl�nf••
exig!do .. pelo nrt!go tOO de 00..
digo Civil, sob n' 3, 2, ... e 4.
Si tdp�'m tiver oollkeciQlento de
ubtir algmn lmpcdlmento ielal.
':!.C'X!Il' 9 pa.rI: &g Hnl d@\1Ireftlf;.
a, para OO'!lstrr I chegaI! 1.0_
ooonedmenío 11$ t.d�. lavre' li
presente pata sef afixada Iltt itro
gal do omst� I lubUC1U!1 �

I la tmprellllR, t. ,

I BIUrne1l.au.4-11-1946;:'"Vftedllif Slap 'êl
Oficiai do Regbtr8 CM' ,

eft.$;:�:••�"''§!f._.lm3.U•.f 12+.1

Precisa·se

Vende-se: i J;notor «Deutz» a

gasolina, 2,5-3 cavabs, com po,
lia e volaúte. com dinamo ar:o�

pIado de 1,5 KW, 900 R P M,
preço: Cf. $ 5,000,00.

, I Ta-.:ho de cobre-56 KO, q
142 cm. de diametro e 75- 80
Çm, de profundidade. preç. .) cr.!

.
.

Fubr. de Arte!alos de Madeiras e Mc,veis de Oscar
$ 2500,00. .

' 'Róths - AI. Rio Branco. 58; ;

�: ;��:t:v;O:.V�:�'iHI��;j ·��-�A�u;;i;;�erla�;lh;-·_· ��;���
VENDE-SE uma CammhDne- ��:/ = Dome. HHiI!!Wijiiod tiliiF .

te Oakland, em 6timo estado
.. .. .....,

" .•.
.'. , ..

de funcionamento. Informações' ':._�__��-.-�-�-1J-.-C\ O -.....;!��-.--f!j_$.-<Il'í__ O "-.-.--.,_,,--._"-'f}-�-,,,

com oproprietario-Ulrich Mül-!LABORATORIO DE ANALISES EL··L·'··N,· GER & elA
-ler-Ituporanga. 3V1 ......

."
' I

V ·0 SE.·· .... .. ( .

Ruo.15 d&:li Nc..v€'''nb. 588 ... Fone. 1901 oe Biumenau
.

EN E Um terreno pro', .

EXAMES DE URINA: simpl<\E (assucar e albumina) de t::fldimento, qualitatil:'o completo. com dosagem,
pno para c�acara) com 160 000 chloretos, fosfatoii, acido mico, uréa etc.) ExAMES DE FEZES: completo, pesquiz-a-de amebas. flageladoR)
mt52 ap�oxl.madamenle, se,ndo ovo!:' de vermos (Matados de ellriqueciüiéntü) digestão: .. carllt'l, Vf'gétais; pesquizas dljpuz, sangue oculto etc.

]20.000m2 tllnda mato. EXAME DE SANGUE: MALARIA� Pesquiza de Hematúzoario de La.veran, formas agudas fi eroni·

P06sue O dito. casa. ranchos call. LUES {sililisl: rcpção dB Kahn, Kline,l\Ieinecke etc, TIFO: rea,;"ão de Vida!. DOBagem De: gllcose, acido mi

e muitas arvores frutíferas. E' co, hemoglobina. Contagem de globulos vermelhos e brancos, Formula Leucocitaria. Hemograma de Shiling. Tem

dividido emparte por um ri- po de coagulação e de sangria.Curva ghcemica. EXAME DE SECREÇÃO: Pesquiza de germens (Gono,)

beirão onde existe uma Quéda esp2rmaiozoide8 •..etl1�.,.trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pes'luiza de bacilo de Koch e

d'saua com altura de 20· mts. outros germenll, pneumococos ate•. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:�ESPINHAL: Exame c!tobac
. Ôis-tante da cidade apen&s 3 terioElcopico, reação de Kahn. Pandy, Nonne Appclt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de baci,

ollilOmêlros.
. 106 alco!)1 e acido resistentes (Hanseu) etc. EXAME DE SUCO' GASTRICO: Exame cC'mpleto, dosagem

,

lnfo'rnaçóes,mais de!alhada� de acido latico, acidez 1ivr� e eOlll�inada em ROI - Pes111izfls. de Bang1i� oculto, piocitos, hemáce.as. .

EXAME

Cl m ó procurador sr. Luiz Oe� DE UT,CERA: UlrRmlcroScopla em campo escuro: pesqulza de esplrochetas Tt'eponema Pahda (l'llfihs).

Jarda V, gel á rmf Minas Ue- O Laboratorio seacha instalado para fazer çullura de quaqu('r germen e aula vacinas

TJis (fim do perimefro ulbano). N pedido rlos srs. Médicos fazemos calheta, de mattlial á domiciliq
�Vl Forneçemos .�mrtinas e recipientes qratuiamentc

Precisa-se de um cf!cia! for
meiro para fuudição de metal,
bron;;:e e alumínio_ Tratar com

fIeino Marx -ISoupava Sêca -

Defronte :Ia Hotel Würges.
. '. --- i ••�� �.�

Precisa-se de duas moças
pa!3 trabalhar no Rio de Ja
neiro PrefeiC:-se qu:m tiver prá·
tica de balcão. Informações com

'!.. Snta. Terezll dos Sdlltus, nas
Casas Pernamblicanas. 3v!
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Aqui estló

Agem directamente sobre o op·

parelho digestlvo. evttcndo o ptl�
são de ventre. Propon::ienam:bem
eslcl1 geral. tQc'!lil'lm 'Ç< digestõo •

. d"lCO!>g�sliº1JQm o f1GADO. re

(gul':lflzQr.l o.! fur,ccôcs dlg�::!l"::!l.!.
e tQz�m dr>$t{pPQr�r.d Ol orhr·

1'l1!dC\r!r� (,;0 f. S TOM i\ G O, I,.>f lG A no (l íNTtSI!N O:; .

.�="�""'."'"�.""_�'-'-Gr�_�'-Y"it:l!!'ó§QfQ3.!fr.W3�ea;É'hot5í?Se:!;?��_b'ea:s:;:L:::t'éi'< �_'-��_ h�%d

Assembléia Geral exfraord-inaTia
S'10 cODvl·iBd08 09 senhores núknl"tss desta s0cle(J"

de paia 8HRsnnbléH gPfAl fxt-anrfl{nsria a n�aHzaT-se na

dfa 21 di'! N1v�mbru .prr.xlrn« às 17 borss no Ralão do
Teütro Carl, s OOIDr-S pu>ru dellberur scbre a segnlnte or

dem do tUa,
J''--Aurtl(3�tó itcC8pHal.
2'--"'-Assun'ns div-:lfSn8 de int-erl'SB8 ela $l,cied<lde.

.
.

.

Blurneneu, ern 8 de ncvernbro .de 1946
..WtiHêr HutJre�O$w11d() Ctrristen-Diretores 3v2

Granja" floresfa
$ E XCiM·

........ i

Me'hor sonorlclade••� Maior alcance••• A1elhof'
se/f)flvidade••• Uma notóvellinhu de recepto
res: para as nasseis

. condições dimatérieas f

Os novos rádios RCA Victor de

1946 constituem a última rea

lização da RCA Victor, que há

25 anos lidera a indústria do
. rádio! Essa famosa marca apre
senta assim suamais notável sé
rie .de receptores, incorporando
os 'últimos progressos da ele-

trônica, sendo melhores no ;om,
�

. .

no alcance, na seletividade! Veja;
por exemplo, o modêlo Q10. que,
além de outras qualidades, pos
sui 5 válvulas, 2 faixas de onda,
alto-falante de alta sensibilida

de, elegante móvel. Peça, ainda
hoje, uma demonstração ao seu

Revendedor RCA Victor. Sua

satisfaç�Ó será completa.

Tntoiandosua temporada avícola de 194{)J eceHa encc

.meudas f,arn qnalquer qUlluLidudf' "'de marreeus . da
.

r.�çn REK!N GIOA

...
NfE<

.. "".'?".
..""?": argeuríuo)

'. (I,
Ovos para tncub» çao
M'irrcquinhns>de H'O dia,

IIMdrrecQ3 jovens e Reprürlutore8,
Exp>eriníente crhll' marrrcos, {) 'melhor ramo de

....
avi·

.

clJJtura: avr-s sadías, iZf'otllR de IIlOJf"sthlf!, dlspenasn-

"1d.O .tD

....
dl1

.....
e

q.u.
ii

•...·.I,q.u.
e

..

r

v.U.C.. inl.,Çâ.:.'.:; .HI
..1.ne'.J!lJ.'Ç.ãÜ..

' taeil; "" .
postura (180 t: VVS p r HIll), ,

Proprielario: DSG.ARPA!lL, Rua Amneonas-Btnmenau

·mliiÍ§'#1'i.W:4l\k"@9���':_1'.1

-""'- --�:,�-:.",-",,,,"�.,��---- '""""
r D>. i?i3�,'&tI· flW.� i!.?' i'n�,
P��. m.Qgr�� e ��. �H!Ua·tm\
<ft&l S:� e..ott'Stt; li�.iI. ÚiÍ,a

,

OOlXlo. VQna�tn dQ iiMin, Li� ou
r.:ar;;,foeIlltos, ��í-�ne.. ilO% d" ooJa, �<C••

!!e acão praniíi! .a etiC81 »)(\t e�soo ii\!;
ha1Ue:ll'l ' •.l!l'" rSUl"&r..eruai't. V��d101 �
tndlcndo P�'l homens, mu� m�t\
Ç-f:S. Ii'ímdt! SUlJ f6rmula conhe.ctda Delo!
g::-:.nders. m�Qii:'ls é . está licenciado.pe1.B
Sall'.!� P'\.iblica. '

.

Dístrihu idore
Para todo Valê do It;.;jai

Casa do Americano S. Ati
Mercado de Antemoveis

Rua 15 de Nov. 487 - Eod,Tel. FRESHEL - B L U 1\1 E N l\ U
•._ .....�...._._._ .... ,_._.... X.__-<!>-.-ilf-�-.--1'IJ--"-·" x".-�,· .. ·�"",>;j>-�·"·f�·'·'<!'''··#J'·�<i ....1I1

* ew i ".mtílJx::eu:za;;-!i!!!&:iitJ;h!!JAm

Telefone f248 '->- riua 7 de SeH�nH.HJfO

fornecedores de Madeiras em Ge'nd

UJ2&

de 111=
!I"I·III�

Porro Paulista, Encantonalras de Qtla!que! Especte, III
·1 BRpoo_ialIA'dlaldneh:a;mSOean1tboO· eMtC.arectaC·Stiobel Ig::, I ·'=��-�=�:·,,,·:·�·,·,'··<c�,�t�····: qri!';rt� ��n.:� .. ,'"'n

�h n,wl:.< !E;M��J I ��hi
;a

Sociedade Benf;iciildOft.lJ
Madeirôs Ltde,

'.Medícatão aurittar
IH) tratamento do

� ..•T:•··•·•.··A·.···t .

Secas
Compelcncia Pfcfissional

Rua 15 de Novembro, 59fi
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Mais um que foi
"'c 0'0 t 0"1

Desta vez a Policia ID�'G ({dornlhlu�
dendo os vigaristas

.
.',

-

'.

Dom" I
.. Dia 17 do corrente DO\l\!NGUEíRA
a partir das 15 horas. Haverá CHURRASCADA .

.: Convija-Es os Snrs �!ocio::i e Exrnas. Farnilias.
Mesas como. Zelador do Clube a razão de cr. $ 15':)0'

.

Necessádo escrever bem amaquina e ser bom catcuüsf
.

RO�OLPHO KANDEA
M!hZ

poupa-se \tempo B ab[irreaÍmento

'.'
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