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, "�lrojef9, constitucional do Ministro Sampaio Dória, com
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."'" '. e alguma coisa de inédito a propriedade.

,: ;f. colshcração, ainda; de dois ou tres catedraticos da lucros e muítissíma mais benemérita do que a divisão, Na parte relativa ao Poder Judiciário autoriza-

f
• ;/�pecialidade. O ante-pr ojeto é inspirado particula!'� pura e simples, ainda que de avultadas quantias. se a criação de tribunais regionais especiais e, parti-

: . -/ >m�l;lte'!laCarta Magna de ! 89 I e nas lições de Rui Tomemos, por exemplo, uma emprêsa que tew cularmente uma corte para julgar os casos em que

·t.\! Barbôsà, .

. nha O lucro anual de cem milhões de cruzeiros. A os Estados sejam parte.
,

11"' Êntre .outras, �S varias inovações interessantes cota de 10 010 equivalerá a dez:milhões de cruzeiros, ***

c"
..ê �.tirrev()lucio"narias em nosso país são as seguintes; Se a ernprêsa tiver dez mil empregados o que não '9.Poder Legislativo, entretanto, na opinião de

, . .A qu,estãér da participação dos lucros, pelos em- é exagêro para o lucro-base, cada operário ou empre. amigá é jurista que me transmitiu estas informações,

,.pI',?�dos. flue trata de uma forma nova, é uma dessas gado receherá apenas mil cruzeiros! não tem a amplitude de acão que lhe concedia a

inp:v'&ções,. '.10010 dos proventos das ernprêsas do co- Que significa essa quantia, como ínterêsse nu- Carta de 1891. E' mais limitado o seu raio de atri-

n1��ciO .e indústria se determina, aí, sejam destinados ma grande emprêsa? Pouco mais do que nada. buíções
.

e
.
competencia, fortalecendo-se, sob certos

.�. úma fundação. espalhada por todo o territóriona�. I *** aspetos, o Executivo.

ciorial,t;; destinada a assistir aos operários e aos em..; As conquistas sociais- salário minimo, férias ás Outra parte importante é a das íeis orgaoicas,

.. pregados em geral .e às suas famílias. gestantes, higiere e segurauça do trabalho, e todas sôbre as quais o projeto se estende, traçando-lhes li-
·

E' uma maneira inteligente de aplicação .
aquelas estabelecidas na Consolida, ão nhas liberais.

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

fermento em Pó 'IROYAL
(vendas por atacado)

IPros!iocimn 8. Cia. LIda.

RU8 15 de Novembro, 687
Füne.-1124 -

O resul��d� nnalm�aS!I' q�!eslão de anteprojetos Igoora o er, Sampaio -=====�-

apuraçGf!s no IU«J 11 �� �f!if'-��4 ,.
_, �

. ..:íI
� 'IDóris o dia da posse Gone$pO�de9!e datilografa

'. Grande do S!d . L����IIIUCIOnals I do GeR. Outra ci��na�o������itac���.1�1��a �u�
PORTO ALEGRE 3, - Ter-! I RIO, 3 (S. E.) - O Ministro seja perfeita correspondente

minarem os trabalhos de I
Dentro os problemas nacionais que mais vem preocupand� Sampaio Dória, titular da Pasta e datilografa. Emprego de íu-

.
apuração em todo o

.

Estado, os meios p�liticos: continuam na ordem do dia os referen.te� _

a I du Justiça, mostrou se surpreen- turo. Não preenchendo estas

.... .Iattando apenai; 98 umaR .quel revogação_ da cana .d� 1937, da :laboração da m'f1 constituição dido ao ser abordado pelo repor- cóndições ê inutil apreserrsen-

". lotam Impugnada@,das 2 852! e a q;�stao d�;_s e!e�:oes estaduais,
'" .."."

ter .relativam�nte á P?sse do lar-se. Dirigir-se a Rua t 5 de

.

de to�o o Rio Grande do SuLl�, i\ resP':lLO)le��eS assuntos; OUVI0 <: folha da !Man�lél d.e Prelu�ent!e eleito, qU? esta sen�o Novembro, 987 nesta praça.

O
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·

...l'flOUlJ.al CO,j1Hnua.• iraba.-:;::"Pa.u�o o sr
..
Luiz d� T?led,o P_Isa Sobr:�ho. um de

..
r. mais .em�-Ian.unclada para o dia 20 de ja- Iõv.â

Iaando para termilHH�) trs- rnentes elementos lOCaIS na d1re9_ao da Umao_D�n:ocr�i!:lCa Nacional. '.
.

.

.

.. _

blilho até t· de. jll1.e!rc.f, ....AlÔ I '_'J.Per.�unt�:o s�bre re�og:çao da Constituição d
..
r 19.F (Esta-IResulladm2s' d·as flOflPftes

Ioram auutadas 5 i do l\��O),. en�Le ou�r�s. declarações presto; S,S. as jsegu.ntes:. lU Iliitih�O
i .Não sen� concebível que. ent�aodo rra�camenle no período O BrigRdeirü venceu no D'IBlumenau, Itajaf, OS5par, Ia�

Os resuitados oficigi3, 'fu1-! �e redernocratização, com um Presidente e,lelto e �f çongresso Federal, Piauí, Ceará e Ps- (laia], Tim!Jo, Rodeio e Rio

t�ndo as urIla� Impugnarlas, I ue :��re�ental1tes do po.:�, �m. plen� fllllcl��amen·r' a:u�a' 110S
raíba. O general Duf.r� �(lS dI) Sul, conseguindo {iS srEl.

8ao. os s{1gumtes
. GeD�ral! �:�.';:::�,'m!o;" ,p�r _uma �o�t.ar:a l:::�}O�.a .?�o :�,tador'i em DOa. h��a demais Estado� e te!'nt�rlOs. Nereu Ram�s e Ivo. d� Aquí�

Eui'l(�o Du
..

tf6. 4.33J500.: D.·.nga-I �_�Pvls.•
0. ha"to-, para ,_assa \Tert;',-.nha, y.U� amda

s.F faça ou. Ir, O ultimo resultado conslgna- no expressIva illalOna nos

d�iro E�uardo (jomEs 107.711 .. !I�pu�:�ent�, n� _v�,z "de,,�s��.!::�11Srr:.O, es�':' ..bal1do;qe ave�turelros va, 3,Hl2. 060 votos 80 general! demais municipios.
113d? Fiuza, 47.407;. e Mario I t.Jo:: f·.�'<��" a rr.:�;I�u:. t ...�a.. :a;da dI.> �e�l.'..... fascl*a qu_ ,.tanto Dutra e 2.0654{)o ao .Briga. Nas Legenda�, tambem hou�

�ol!m Teles, 331 v.otos.
.

i ��"',-1:1�L�.I.::::Lo�...� phu:,1l1hou, \ia
..

1
ombr�a:.se� co� .:fs ,�emo ...ratas deito. Yl:'do Fiuza j.i tinha ve. vitoria da UON nos mu�

·

qs candidato! ao Senado I \i<.r,.<.t,-<e�\o:,; ��(L��ldos Te _ton:ura�s na era geLu,! :!la. obtirlo 578,116 votos. nicipiús aeima rderid�s:
maIS votados saú os S1's. O::�

.
__ S p,._"T.J:!.�!<-o.::�ros Dn�ONSTITUI A.o A Nas Legendas, a. UDN ven- Dos votos preferellc18ls.0g

tuHo Vargas e Emesto Dar-
S1:!,REM APRES�NTADOS ceu a chapa do PSD no Ois- mais votados DO PSD são os

neles, ambos do PSD. fDspe- � In:e;r���.�d:); s�bre _� ,questão da1 �F:resentaç.ã .

de antepro�e� trito federal, S. Paulo, E8ta� senhores Nereu Ramos, Ader�

ctivamaute, com; 542 659 el�o::,CO;.:-,_Lt�l�l;�<? a prL.Xlma ASSemOiela Constlt mte, respond�u do do Rio de Janeiro, Bahia, bal Ramos da Silva e Alta-

450.872 votos.. I
a :::::c.,� l�_a ,,-,o,-,.�:no.. ..' .' .., .... Pel'fiambucó, PiaUÍ, Paraíba, miro QuimtH'ães.

�A8Iegend-i8 maIs votadRd,;;:, jI.,r2;·.l�nto�:v:s,.,a��teP:oJetos ,�� COnS!ltuIÇ�o q e, mforrnam, o
Mato Grosso e Ceará. Na VON os senhores Max

saoas seguintes: PSD. 377 {Ç)i �:� :�:�l:s(.ro G,,: Ju�t1.':,a '": o :nS1:1_uto Ô_, Or�em os Advogados O pra venceu em S. Paulo Tavares do Amaral, Carmo-
'

.. VON. 56,787; f ibertador ' .

'!' �;c,tc!.:Jtóm e�:;_ar .ao", repres"nt�ntes da r:açao ra .b��e ?e s�,us e está em 2' lugar no· Dis- sino de Araujo 6 cooego To

'{9'60S' P·l..�B 3 ....-�')'1�· n,., - .. l"'_ ....
c!e.!teadOS e ümcelS trabalhos, so merece jouvore a lntClatlva, Se- � 't f,c(Í'enol O PeSte"" "'eu" maz FOI1�e"

'±., 1- lj.lt.c,w..." J. �Jpu .. "....�-. I �

b""
.. s ,rlO ..._ La. .. -.( -1;IC c. " _I ·�t

·

}0.122 votoS.'
.

ra uma �Ola"o.r�çao preClOSl�S!ma.. .
.

., maiores SUCt;SSQS no Distrito
----�---

O nUillP"'o d den'�f"tir'" I O Si', J.1fünIstro SampalO DOrIa e sem favo, um emmente,
F d

.' I" S Pulo

lJO'r P ...(d
,,'

, .� . ":'''' ::''''d�,�:
.

ilústre e acatado professor de Direito Coristituci mil da Faculdade ar.; erRc_ et ... 'e � .·�a na dis

PSD 11.17·,IL?i:-e?h::.. r:Cc. . �e�U;t�;;: de Direito de S, Paulo e. o que'é mais, um siu ero e conhecido ,�m ",,!iU B a ard1e 't:! ·ad.()
.

, ,lU ,�H"Uul.\ '-' '" • >""'D, _., n- .e. '-d' �., . t t" • d:t pil.a aos cargos .,eu. �

l' UDNT 1 .'p",-, '·ln .. ;3--�"
1.;emOCl.aw.• prova o na malS aspera e cruenta iI a con r"" a J. a-

-
.

..

A'd li' K' d .

.

�,'
'.

", O . v"lLal' ,,' .. ·.1 IeZ ,.1 ...

G t"
TT reEi, o sr. o �O 00 ar .veu- I. . .. .... u"r" -e n'lO v;<!rgas

.

.
.

nénhum deputado, (; í!e ii
�. ,.

,.. �' . �. � .' n! ... •
�

• .; . ceu em Joinvile, Jaraguá,
UDN .;,.. ... - -o"'-"·c,;;x,, r., "<""'<10' .

,ti. sua·mt.anslgenLJa em deresa dos prm", lOS democrat.cos,. •.. '.' x��--�""",�-��ô--:��olii.....·�

f
.

L

"

e

..
O L;' . d�<�':-�•. 1 V.1��:',':=r;: I na vigencia do regime fascista do caudilho de . Borja. valeu-lhe �-.-�*-�-,,-:",,".-a-.. ..;.. .'"

.

·

elto
'.' C��ila �u.d\...a,. lvILill I a honra de um .decreto de aposentadoria comp lsoria da catedra Mosqultol

absolutamente mofenS1VO para

conseguFw 4 c.6putaaos.

I' qu.e ,�le. dignificara por I?uitos anos, co� �s lu es do seu espirito
" pele Eficiente proteção c?"ntra

.�

pnv1iegw.do e as ar?enclas_ do s�u patrlOtIsmo sem raça. E �s We4'zel .

PICADAS DE MOSQUITuS e

.--�---=�=""""'==-=

i
resultados de suas lIções evangehzadoras, do S li exemplo magm- I outros insetos.

t,5�;= l!I�fi�.�ei� i! ���!p�;;m.e::;.�:et1.ad�e�ia��:te�an:�.t��:s.�:o��od a.���.Ci:�d.
e

opa.rc.:s.��: Ds EI·.e-apoI··s.· de Govern�dor .eAUSEN..li!. =T� o DIA �Ires do povo. i\"IU
. n

20 JANEIRO DE I ... ,

O· Instituto da Ordem dos Advogados m, pelas suas tra-

I' b'I'
... '

''"'
..

I1946 II'dições, am�isalta.auto:.id�c:.e, morai.. e�rofíssional, p�ra elahora.r.. ssem· elas caos I uln es
c---'�_�_�����""""'_. um anteprojE'to de constltulçao democratlca pa a serVIr de base.· .

....

• " li

" � Id� estud�s aos�onstituintes/' .. T ,.., .!:,Uarcadas para tflnla IlIas depOIS de pro-
·

Gl aumento. de V��U:B= I o� QU�i6J�Jg:rvbô�gT.&i;��b[ fisANTE�. '. .

mulgada a constituinte
·

mentos do f§lOCUnUll"'" 1
"O interessante - prosseguiu o SI.". Lui de Toledo Piza. - O presidente da Republica !i8sJnou o Bfguinte decre-

C"
.

mo !l!'hdil � rmi:�r.1�ífIll é q�� os r::ais ciosos, neste a,�suoto. d.a _iiltan i�ilidade' d?,s prer- f tll-Ie'i: .
'"

. r". •
_

.

dSlillii1U �nnHiI 6 1i1l1j��nclll rogat1vas da futura A�sembleIa ConstitUInte, ,eJam preCisamente OonSl.d�l'ando que a data de o ae maIO de 1946 para

RIO, 3 (5 E) - O Minlst.ro os figm'Oes remanescentes da ditadura totalit ria ... Entendem es· as eleições de governadores e 88sfmbtéias legislativas nos

da Fazenda informou hoje aDEI ses democrat?-s carnavalesco de ultima hora, que a simples reme� Estados foi marcada no pressuposro que não se iria pro�
·

jornalista que servem junto ssa. de antéprojetos de colaboração ao nosso estatuto fundamental mulgal' uma. constituição nova, senão apenas emeqdar a 10

ao Gabinete daquela Pasta I é mna orensa á liberdade, de. ação dos repre entantesdo povo! de novembro de 1937; .

· de que o OOyArno rS§OIVGll, U111a estaçã.o radioemissora desta Ca:pi aI, recentemente ad· Considerando a incoerência de se realizarem eleIÇões

considerar.o a�ono eorl0�(H-1 quirida por um dos. magnatas e.nri9uecidc:s p�lo Estado Novo, para órf:!ãos do pOler sobre ��j� s�bsi13léncia ainda vai

do aO.Jl1ne�onahsmo pUbliCO! j:lstam:�te para def�[lde� o c�ntlOU1smo .dlt tonal, num co��nta prOnUIlCIa!'se O cODgres�o cunstHUlnte)

·
como relativo a(J'S meseg de í no polItICO, ontem, a nOIte, amda agredlU /rudemente O Mlll1stro Consl.derando, por fIm, que, embora revogado li 1. de

.'

outubro novembro e dezem-tda Justiça porter elaborado um anteproje1'Ü que seria enviado. a novembro deste ano, o decreto ll. 8.06B, de 10 de outubro

bro deste a,jJQ. ..'
..

' II
Con&t�tuinte. I

...

,

de 1 945 antecedera para 2 de dezembro aquela eleição (h.�·

..... Quánto .

ao
".

I:l umento de. . Nos� os democratas perseguidos pelai ditadura, precisamos é creta:

vench:pentos, que nEsse caso, nos precaver contra. esses cristãOs novos 1a democracia. da justiça Art. t. - ficare marcadas para 30 dias depois de

yigo��rá a part!r �e 1.0 de!social e d.a li?�rda:de ... Se não seremos Inovamente arrolhados. promulgada li Consti�uição pelO CODgre�so Nau.ioDai, �leit?
j1anelro deste; adlanra-s6 que i presos ou eXlllados ...

"

I. .

li 2 de dezembro ultimo, a 2 de dt:zemoro ultImo, aS eleI-

o OOVêl"'DO eprovDu {} aumen-I·. Quanto á questão das eleições estadpais, díscondoú S5. da çóes' de governador e assembléia legislativa dos Estad?s.
to �majs Ou meni�8 Das bases I opinião emitida por varios proceres do P$D, achando que deve· se ú contr�l'io ilHo determinar o mSfiIDO CODgr8i3S0 NaclO�

da �iTt\bela org''l.nlzada pela i riam, realiza.r�se depois da promulg�ção d� Constituição
.

Federal, naL

Comissão pti';Bltiida pe�o Ge�lblefhda esta que f[)idecreta�a pelo Presiflente Linhares, confor· ArL 2. '- Esta lei entra em vigor na dada de sua

Deral Mendes de ["lofais. me se pode ver na reprcduzlda neste n�mero, pUblicação; revógadus as disposições t:.!U contrário".
e • ,.- f

Seria empossado no dia 20 de
janeiro D·· Gelleral Outra

RIO, 3 (S. K) -- Sôbre a neiro próximo, Foi esta a sua

posse do Presidente da Repú resposta: "Ignoro".
blica diz hoje um jornalmatutino:
"Estamos seguramente infor

mados de que o novo Presiden
te da República, General Euri
co Gaspar Dutra será empossado
no próximo dia 20 de janeiro
Para isso, será alterada a. Lei

Eleitoral, de maneira a reduzir
os prazos dela constantes e re

ferentes á matéria",

A virlude 'e' a·lealda
da S5 retiram �Iil:1llÚI)

. G .crime a a t:raiçâu.
.. são prsm1ê1dm.. .

'.

"

KN'Q'D í' t
.

� ;
...

�
J • i l� I

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



erq e o bom gosto, àomin� .. Pre�o;_.t;�����;!p�5�_��,_:t:-'i{--i>i'i9.!1.-:-,';""'�-. �-,-*��.,."".-.-�-'+-���--<» 00
Vende-se um violino deA' pr....�r.!.l jmestre e mais um anél deii C" y-....r.

• . brilhante. Int. com 81'8.. OU?C munico ao público em geral que nesta r1-Jta pdQmn D.or I Wme. Rua 15 de Nov. (fdl'
'.

�'B'blmtl!};n�u - S'!I.n".a CBAi' 'lií.r�n,1(i ,
compra dos srs. Henrique Schmldt & Irrnãc. a �';d'1a:ia Schml.dt' Í!CÍo socher), 6"11ílUlIl!fllPiJQ Q I II Q IIAU
- e e pera continuar a merecer fi preferencia ate agora �I;- ,' -Ó, ! �_ !,l'pensada aos meus antecessores, cUJO, ramo de negocio CdPAS �4. SORIEIO DE DEOEHIURES continua ei a exercer.

.

para
.

.' '

. Ceqto da atenção dos meus íuturos fregueses, c?nfesso:me Carteiras d!m ChauferLevamos no conhecimento doa Senhores debên(urlsta8 desde jálagradecído pelas atenções que me ferem dispensadas. ii

na

�() resultado dó 4. sorteio de 200 debêntures, realizado de

\
Blumenau, 31 de Dezembro de 1945.

CALÇADOS VERTTELE
'acÔfdo C{lID 88 condições da emissão. seudo que 8S de- FREDf WACHOLZ 3vlbêntures sorteadas e abaixo rel.-ác!onadas� d,e�er�() ser. -!:l0_s �--�--.-'-' .•

-�-.;r-.-�-.--�, x

"'-�-�-'''--�-�'��'*-�--'�-''I I
.. epresentadas para resgate a perur de 2 de janerro proxi-

\ A' Pra ca Procura-se
'.

mo vindouro.
1

_

.

. .

j.
,

•
4 9 19 24 36 42 73 . 80 124 1281 H.entiiq(Je SCI1!�idt & Irmão.. ac�bdm de transferir seu es I 'n-r-o-c-u-ra--....s-e-2-r-a-p-az-p'â!a ;n-

141 :144 170 171 193 246 252 265 287 3091tabeieClmento (p.adaria) ao sr. F.redl �valcho!z.
.

--�l'
I tregs de

M�!tl'.cadOi'mS
no

311 340 34i 348 365 378 384 387 391 423 Os "i�smos agradecem ao p�b�,co �rn gera! peleis atenções Armazem Bom Retiro. (jv3
428 432 434 436 440 441 446 479 485 490le píefel'en�!a c?m que foram dlstmglH.dOS, esperando que as

, _=

'. .

496 497 502 536 544 570 572 577 579 585 mesmas se)3fll dispensadas ao seu sucessor.
_ I Perdeu-50 uma cartetra

587 595 605" 613 614 632 634 638 643' 649
. Blumenau, 31 de dezembro de 194;),_ na COI' verde�eBcuro, de ssa.,

655 BS6 1)19 683 687 697 .698 707 753
.

7�7 . L

\ HENRIQUE SCHM1DT & iRMAO
. �ontendo er.s 560,00 e alguns

765 771 802 81.1 824 827 832 839' 845 SuS· \
. '. _

.
.

3'[1! mludos. Favor Quem achou
86a 870 871. 880 887 890 919' 815 938 947 ••- ...·"'-'f-·"\-�-ifi--.;=-.-:-ifô-·�X\l>_.�_·<l'-'fI'- ...�Iíii�,-'4,..."-'*,_•

.:-9) êotregfil' á Gerência deste�g� 1Ó�� 19f�' 19�9 l��I i6�r 19�� lÕg� lõ�i 15�j Cortu e 1I100so Sander Sa't Jornel, que será gr8J�f�CSdO.1088 1106 1114 1126 1)28 1141. 1143 I t,50 1 JS8 I t67 , �d"ilf II dQ ". ��_ ,
_

1169. 1196 n97 1221 1224 1228 l243 1274 1283 J

3051 \ !L;uldh i�il.f, COnWOC([i!fàp30 !
Preci8B-se na Fermacía

1323 1325 n:í3o 1347· J354 1362 1375 1378 J390 �3g2
l Issembléa 6�n2d Exlnum'Uü*rfa ICatflrinensB de um emprega-

1396 1397 1404 1440 1447 1448 1456 1493 1504. 1510 São

CO�lljdadOS
os senhores Acionistas para se reunirem I do com msts de 18 snoe,

. 1514.1520 1527 1530 1562 1574 1580 158Z 1�85 -15�2iem assembléa geral extraordinária, a realizar-se no dia 12 rtelpà1'3 servtço de encaixota

.

1604 1614 1629 1649 1653 1655 1664 1667 1�73 lSJ5ljaneiro corre te, pelas quinze horas, Da séde social, para deli-Imento. 2v2
ies: 1718 1720 1741 í750_ 1766 1768 1774 1.,82 1799 [berarem sôb e a seguinte

T I Vende-se 'Uma rootoctclets
Jt:02 JS03 1806 1818 1820 1862 1865 .1883 1887 18931

�.
ORDEM DO DL\ ! ('DKW" de gRP. _ Em ottmo

1914 lS20 1944 194� 1957 196� 1962• 1975 1985 19?4 1. A m��to �o capital sociol.
.. e�tado .

.

JUROS DE nEBENTU[�ES: OutroSI?I. .pedtmos apresentação 2. M difieação d.os estatutos socl.aIS. .

Iuformscões com Car)OS
do coupon �. 12 das .nossas debent[{res, para para paga- 3. A_s 'untos �e l�teresse da socl��3de. t • Sebastião Flscher, Bom RefIro.
menta doa, Juros. veneldos nesta <h! ta.

. ;\ partIr da realização desta assembléia. os senhores acio-
__�=;;-,=-- �

.
. Btumenau, 31 de Dezembro de 1945 l nistss terão" praso de SO (trinta) dias pata usarem do direito"EMPRESA INDUSTRiA;" GARCIA S· 8. de preferência na subscricão das novas ações.

.

3V3
.

Iumenau, 2 de janeiro dê 1946.��-=-'i{f--"----:--«-"'-:.l!ll9�"�. o. ,,��-*--..��_.� .. .;..,,�'íj--'" Afonso Sander \��:�.•���:rr;�����.��-:-;-� ::":'....-:•• ;.�::".. Diretor-Presidente 3\11
...-:.......�-..._" ·_...-:._...·-<t-li x ",_-:;j���--<�-�-;�-:.s;......ft-�

EDITAL
[

. Faço púb ico que a Escola Nacional de Educação Física e

'1 Desportos. do >. io de. Jáneiro, pôs a diSPOS. ição desta Inspetoria de Educar o Física. bolsas escolares, para os cursos de I'Ginástica RHlnl a, Medi:ina Especializada e Superior de Educação física .

Os ·interes adas, poderão obter inícrrnações detalhadasnesta Inspetoria �

PARANI\' '1
.. Florianõpo is, fi de dezembro de 1955.

.

. .'
. Capitão Ame.rico SiJveim d'AvilaConsultas: dS5 10 ás 12 e das 14 ás 17 hOía�, I iNSPETORAHmde exclusivamente deQtro na esps.ciaHdade .

!.. 'iF' ....-.- '��_'�_�_$ X 4i'-\t----� .....- ...--�-.!'ilf'R<lf--�-� I

..��;Çifq�;iik��;;�'M�tema C��!rci�a �n��stria S. A,I
,

. g "Ol'�eD�al Danças" {tl1xi-g;i,rua) l'eCem-iDaugur8{Íq,(il� DISTRIBUIDO A PARA TODO O BRASIL DOS AFJ\]!IA ICnl'ltlUft, I?:reClsn moças. - Salarl(!s de 1 000 á 2000 crUZeI- I

DOS 'PR DUTOS CONCENTRADOS VEGETAL Il'"S ID2IUl'IUS.
.

•

.

. l' n '�RO.silÇLE SI DE FABRICAÇAO DA CIA. PROGRESS0 '

. Il'lfu.:reva·se 1.1OJ6
.

mm:me, remel.€l1do um6 fr,tflgl"8f18, .

. NAcrON «INDUSTRIA BRASILEIRA DEi.dlHie e estado civIl para
.

�
,

E CONT:'XOS
.

I "
J l_'.c.L, »"Orie;otll

.. Dançast .

Marechal Deodoro, 668 CONCE�:ZT 'DO_VEGETAL �R O 5 I C L E RQ á base deCURITIBA TOMATE -5 .LSAO· ESPINAFRE.O_cndução.e primeira nospedagem por conta da firma.
Misturas par sopas "ROSICtEfi" á bag9 de AVEIA�L�N!iLH�. 10x3 EliVU.HAC$o: ·F�:1JAO BRANCO IS FElIã:O MULAl'lt"\JHO... ";....,-é:-� ..... ;jj.,;._:..,...;�-• .._.g;.....,.. o',> t.·'"�.·".�-"'It<· "'- �')); ...... 'b --;.i;'

KETCHuP "RQSIC1ER" em doistypos: PICANTE E DOCE.

RepresJJnlaate ..I\io·· I i FXoraio d. m<i�. "MALTEMAPURO·
Pl�ssoa . relacionada nos meio!;

.

come-WilllS de Rio de fJeD.dto,!C EXTRATO DE �JllU.TE "MALTEMA'" com espinafre e tomateaceita repre5enlação, dando· todas, as refer�ncias banCárIgS e' '. '

'li
.

fávOf àiíijir-se por C!lrta á Rua São Jose, 7 • ,10. Hnder. FIU.lm.RA DE RIGO

NLã1'l'ADO. "MALTEMA"R·io de Janeiro
.

3 v 3

.+.-'!J<'�lià��"-9-��-��# Ü·.�.:_�--�-�-�-.lM���, E VIC "MAr.T�M t "

\ .

.�

Dr.sTR.•rBuIDoR �"fjTORI3�DO PARA AS SEGUINT�.S �'iR'iA-11,� CAS- B1UMENAU·� IBlRAMA - RIO DO SUL � GflSP�_ -

'11' IrA]AI TIJUCAS -- Snr. WALTER W, BERNER . Tx:; tE'FONE usa -,-. BirUMENAU - EST. SANTA CATAl:UNA. •

A
-

tojo 'de CalçaDos Q'noé a arte im
II!>�-*-"-.-;fif�!f"""�"'''''". (iO.�-.-W""":"----.-. +_.

E
.'

p'resa' I ustr.ial Garcia>: S.Di

\.'\\/
..

.-'
./

.

'.

:._}

(Ex-assistente do Ins'tit?to Penblo Surnler) de.

- CampInas '-

".

Consultorio. Rua Candido Lopes, 50 {esq. Rua Dr.'Murici},. -'-'- ln andar --:- .._

'01". Egon A. Krueger
- Medico Oculista _. .

.

CURITYBA ..

Anunciem nesta. D�rio

4-1-1946

.

r . .,.: ... ,'.

i��� f(o �� //3:: � t:;� ��.� .f:. �

�;;-2�;C;:d�":9 \.,I,;.�·....S..N"'" C}j/�::-;;:'r��'�<:::'

'\ ..

,

I ..---.-,-�-"._
I
.�;fl_�� �.� c. . ,o" "j., . i?:/-
� .:.J'@C,cuz e ÇA)1}eQ/1.:ao .r
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NAO .EXIGE P\,IRGP.NTE�NEM orE'f�i:
�U",O""'G."'40��>

.Ó:'. '�. (I"�lW!!fi.J);�i!}��'fl'���.lIi::#:����·
Arrancar e destruir gra ..

vatás é' contribuir pára o

desaparecimento da .nralária
em Rlúmenau. •

+-,-41>- .!I!- !fi *-'lF>-',,�:--:'�.'
P.t..:RASITINA. evita as situações desagra
dáveis que podem ser causadas pelas co

ceiras. Eliminando os parasitos que provo
cam essas situações, PARA3ITINA impede

. também que êles se reproduzam, sendo
eficaz no tratamento das frieiras e sarnas.

PAItASITINA não mancha a roupa nem a

pele e deixa um cheiro leve e agradável,

,.Medicaç,'i.Q au.xiliar ....

nó tratamento da.'
. siflli$"

�J1 i Ihões Vende-se
o Prédio . em que funcíoua a. Companhís,

.

Paul, sito 'no .Baíro de Itopava Seca; inclusive
armasens, construoões e iJ;lstalações. ,

Par a tratar com 08 liquidantes da
.. (_.,

; .

.

tnoíeneívo aó. organismo A ...

gradu:veI como um ficôr. Apto
vado como auxiliar ne trn-
tamento da·Sifilia e :a'f>ru:na�
matismo di;!. mesma origem,
PClfI D. N. S. P., sob Q nr. �6.
de inlB.

10' toneladas,

.... AUTOMOvmS
V€j6 que In 8:0 ..: e ·d4tpois veja o

.

preço do DE soro "Di
. (n(lma�";..;_Agente exclusivo
RICARDO DEEKE

PIOV !wY'�amel1t'.l.......,â,ruB Brusque srn-131Ufi.UHJ9.11-CX. põstal 119
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BlllmeUII, "

Janeiro de t948 "

Sómente Os Rádios ZENU'H

REPRODUÇÃO RADNÔNICA Domingo em Brusqne, o pri
meiro e sensacional encontro, em
disputa do campeonato Estadu
al, entre os fortes esquadrões
do Avat F. C. e S.' C. Brus
quense respectivamente.
Conforme comunicação rece

bida, pudemos apurar que será
um grande choque, pois, ambos
acham-se na liderança e, não
deixarão de em penhar os Seus

I' eS.fo�çOS para cons:guil". o tit�lo
rnaxnno de campeao do Estado.
A' escalação do Brusquense

I que ", G:frentará o Avaí, será a

segumte: '. . .

I Norival - Aristides, Iri
I neu - Petruski, Kunitz. Pileca

1- Egon, Sarará, Hélio, Dirceu
Mario.

I���-�-���-�����
I r- J N.. Dá!! �. alij 1,0' : i

:.�;.) � N_Q'D
� .

i
.

if]�!t1 âta� fmJt�i)

"8uD1wmisa"SH temno fi dinheiro
. , .

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


