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.• ··lm'0Iúisfo iConferencia··;Confin.enta·1 !!�;!�������:��f��j��;��:��1��tlt
- Wa,shihgto:ll, 2 (C B)- ferencía do Rio. Dado o lJD. e a Argentina malho- 14 de maio proximo, declarou que o governono de

({.rê-se g;ue a Conferencia recente adiamento dil C011- l'OU um pouco; O esforço seu pais está providenciando a imigração de centenas

do Río seja marcada para ferenoía de Bogotá, �a oir- da' Argentina para fornecer de milhares de europeus.

; Jlllho ou agosto, se o Bra- culos latino-artier icanõs á, roais trige melhorou sua I 'Mais de um .mllhão dos 44 m ilhôvs de habitantes

>sn fizer preposta nesse sen- eham que' a agenda: da posição. do Brasil são italianos, e 4 milhões de origem italia-

'thl0, A Conferencia .jà foi Conferencia do Rio s�rá na declarou o sr. Gilberto Amado.
. La Guardia, diretor da '

>adiada duas vezes. A.gor.. a ampliada, Originoalm�
e.• nte, o ,1Jeron
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a imigrantes judeus, agricu tores e mecanicos, 0S quais
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passarão 4 a 6 semanas, ,que o Departamento de E�.(
moa- .rar

i Vende-se uma com 14 m2 Bl1íHHficie I;qilecím�nto.

provavelmente, entre a C on'(tado se! opouha a essa.
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'IUm novo rnln roi!
I Londres, � (BNS)-O relatorío anual do rmpéri�r
1 Iustitúte revela a de8��berta de um .supo�to novo mi

neral, composto essencialmente de hidroxido dEI chro-
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Ilnstaladora de •

nova el. e el ora :'
1 Fone '47)
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RIO, 2 .(C. S'l - O ministro Carlos Luz. que ainda se en- .,_...,.�.
__""""""r:",,,,..,,. .....,,----.' I pede exnlicapões aos c6�nunistªs C��iu�se§

oontra em Araxã, está elaborando a exposição de motivos que !\lji tuU\ li na liU I
ii' 'ii'

.

acompanhará o projeco da nova lei eleitoral que amanhã' á ndi�e .'

K: N DTo
.

Chung�King-. 2 (�'. B), - (_J I rigentes comunistas chineseil

será encaminhado ao presIdente da Republica '.

i ... <:htVlfl btlna I general Marshall eXigIU �;os dl- . ap'!"esent<>.ssem provas, ou, do

Como r;,esà.be; o deCreto e.utão ássinado pelo sr, Getulio
_ .'

..

.__
. _--- contrário, admitissem publica-

V?!gas e modificado amplamente pelo presideote do Supremo EM"· g..LII
.

EU.BU··. O' GEIIERftL
rn€ute que suas a�usa<;:ões - até

Tribut.1aI Federal, foi examinado inicialmente por técnico dei. �n U UH n II I alIora
não ccnfirm�1das - tiO

nistério da Justiça. Os senadores Ivo Aquino e Alfredo Neves .. : P. ", s��ltido de que os aviões milita-

o deputado Hias fortes foram depois:convidados a se ?ronuncí�:r DaYMUIJOO SRMUn.o·· re'" ·]r.rte amf:ri�ano'" 'lt"'c,,"a-n as

solore esse trabalho, eleborando ,o projeto. Numerosas .sugesi�s 1 . ,011·,
.

n. ii. '$T'a
: .. fo;ç:� cO�ljunis�a� .�� iI�;ldch�l-

focam remetidas ao gaverr.o, nã-6 só por entidades particuiare$, EnColltra.-se nesta cidade desde ôntem ') ilustre cotnandan- ria, são. puras mistificações. En-

c-omo I1ambém pelos partidos; Da Cónstituinte chegaram tamb� te di 5a" Regiãc Miiitar, Gene'ral Raymundo Sampaio, figura de quanto prossegue a contenda

·

varios alvitres, destacando-se. o memorial que foi entregue, e:m destacada projeção no seio do Exército Nacional. entre as duas partes, que se

nqme da Coinissão' Executiva do Partido Social Democratico do O eminente patricia, que percorre nosso Estado em viagem I
recriminaram mutuamente. um

Disf!rit� .Federal, pelo d&putado Jonas Cotreia. de h}sp�ão ás unidades do Exercito aqui sediadas. faz-se acom- pDrta-voz militar do' govefil')

T�mbe:h sobteo pt()Jecto inicicial aM. da Justiça ouviu o.u� pauhar nessa excursão. p('lo :Majo:r Gabriel Silvano, do Eetado' central ci<jnês declaron que a

· tros ci::mstítuintes e doutros na materia. finalmente, dUrante sE?is Maio. da stJ: R. M. e Capitão Savio José Chavante, seu ajuda0' acusação dos comunista.s contra

.

dias consecutivos, para a redação. final do. decreto. o 51". Carlos te d'J ord· 'us. .

os norte-americanos "é tão 50.-

.. Luz Presidiu, fl$ seu ministério varias reuniões com (lS 51'S. Ivo Figuras de esc61 da sociedade local homenagearão com um mente uma invenção".

A,!J.;UÍho. Alfredo Neves e 13;",5 Fortes, tendo numa dessas opor b�Gqu te QS distintos militares. que 9retendem demorar-se alguns
tunid-adcs convocado varjas bancadas. .. .' di.�s Br8 Blumenau, ,em visita ás nossas principais- firmas. lU

Informa�se que a .nova lei eleitoral incluirá em seu texto os.. Cumprimentando os ilustres visitantes,' �Cidade de Blume' na Polonia frulSSª .... fi

s:guin�es diSp0�hivos: r}'To?o o aHst.atnento e�·ofido e Yoluntà:-I nau» I"«pr@ssa·}hes votos de feliz e.stadh em nosso meio. VARSOVIA. (S. I. p.) - Em

f;o./eltu no' l?aIS pa�a o pleito de dOIS de d��embro e mesm.o �s .
.'

.

\Tista das f,e q uente3 veleS que

trll.llOS reque�ldos at� � presente. �a.ta s�o _vaados c não p,aSSlV?lS lhos� .�evendo os esc'l'lvães. e escreyentes receb�rem melhores levantam-se nos paísf:s ncidc,n-

de qu,alquer lmpugoaçao; .2} Sera preVIsto, para os funclOnanos gratlfIcações dos cofres pubhcos, c:mslderando a leI essa função, tais exi<rindo o contl'cle das

I;1.JfJlicos e para as. profissues liberais, entre. as quais a dos advo� de alta relevaocia; [o) Os recursos para o Superior Tribuoal pró�jmas""eleições na Polonia,

g;_<J?S, . l'1t;,:-\;és da Oràem dos �dy�gados) �m alistamento ex- Eleitoral. serão .rest:ringidos para evitar delongas uo conheciment() os jornais oficiais polc-neses, de

OLlCI0, dev.lclamente regu�amer:.tado, JI .As el€?!ç06� para,governa- dos candIdatos.
. ,. . . .

.. '. ,

datam. que, qualquer esboço de

dOfa.s e camaras estaduaIS terao lugar sessent:l dIas apos a pro- A nova leI tera dISpOSI�iVOS espeCiaIS rtg'01"OSOS comra a intervenção por parte das d€

muIga�ão déI. NOlJ.à Constituição} 4) As eleições municipais serão fraude e a opressão, sendo sexts autores passiveis de penas gra- Dlocracias será considerado como

.
r.eali:oadas Séi"s mêses. após o pleit-o já. referido; 5) Os membr...s ves e de pesadas multas. incluit1do�se nestas. não apenas seus um atentado á soberada ;Ja na

do �uperiorTribul1a} f!:i:lt_:n-al c?utinnarão sendo nomeados pe�9 autore_s materiais, mas seus co-auto.res e seus inspiradores inte-/ ção po1ones,a. A presença d�lS
p::e�deDte. da �ep;.tohca, o) 03 mtervento!,es e governador atuaIS lectuals... .

. tanques e baiOnetas TUSSaS, nao

nao são llJeleglve�s devendo apenas �elxar os ca:-gos s:sse�ta O presl�ente. EUriCO Dutra, .ao que se �:be, ant�s, de. aSS1- prejudica porém, em minimo gráu
dias antes do pleIto; i} O mesmo candtdato podera ser·mscnto nar ii nova leI elaitoral, convocara uma reumao do mlnIsterlO pa- à soberania da Polonia,

por partidos diferentes, sem O!;cessidade de' ser feita petição em ta que mais uma vez o assqnto seja amplamente debatido, de '_ �,��- _.-

eO.líij.unt.�,.se!ldo. apeno.�s. fei.ta ..

a di�eren
.. eia.ç-a.�(.). a.. peo.a.

s pela legelada mOd?.QUe todos. os seus.det.al.h.•es. P?�sam ser r:examin�dos: E'\' N8 b,;t� e n� 11!l.�

partáàarla; 8) Os Tnbunals
.

ReglOna.!S vão ter a mesma compo- paSSIvei mesmo que alguns dlSpoSlttvos que citamos, a ultima ...� dev$ f.'.i.!ta,

si�ão atual; 9) Os juizes eleitorais terão simplificados sens traba- hora .sejam modificados. diante de novas sugestões. ii:: NO l'

�-� ., , -.

.'-� ":-) .

Comimhão G, M .. Ce
'vende-se. laf. com HANS LORi::JVZ - Tknbõ

() Parlamento e a Carta de I

,j'é
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'
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a
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· PROBLEMA?a rdevodgabçãci d� �attda de 37 telha de mo�tar e ,desmontar. 1!-dnfiID' paraf qude
a Car-1lU' está .séudo objeto" e e ates aCIrra os na ta' de 1937 Lasse cItada e arguI a .como un. amenta

COD-&l:1ttilnte. Curiosa posiç�o é a' desse documento. e traçado de quante deveríamos respeitar, duvida ai

Para se pÔr .na rua, a acoroçoar a padencia de tódos.
.

guma.· houve. Antes, os raros ataques doutrinarios que
não houve prohlemaalgum que o "tórmentasse. Tu. sofresse, eram perfeitamente contornados por certa

do dependeu de ó redigirem e de conseguirem um dialetica oficial que andava sempre preparada para

dactHografo que, ào, passa-lo a limpo, não tivesse vêt- dHende la.
.

,1;igem.
. .

. .•.. N:!o houve problema. quando de sua promulga-
ção e imposiçã(). Não houve problema. quando de. sua

Q sr_ Pli-nio Salgado. em sua famosa carta, che'" exec�çã,o edosarrouxos que andou fazendo
. por tu

'��!1U j:pesme a condena-lo comomais forte do que lha di:) e por todOs; Problema ha, porém, agora. porque
�r<:\ 1i.,lt0 snpor. li. por causa disso,

.

entenderam q1.l,e não se sabe de que .modo é passiveI que nos'. desfa-
(j S1'. �litiio Salgado ainda estava tocado de doutn-

çamos. delâ. Ol"'a, a mesma Carta de 1937 dá, salvo

· nas rtidd'êráliis, pois bem: Com tudo isso. que são an- engano� a chave dei enigma, com que a Constituinte

te�dei:ltes' dâ;qUele fainoso documento.>ele saiu á rua, perdeu seU tempo a discutir. Diz eJa em seu art. 180:

eá �sta;deíe, o Estadq Novo fez e desf�z. quando ":"Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o

111-e aprouve ,_fazer e d.esfazt:íl', 'e· quando lhe deu na Presidzute da Republic� terá poderes para baixar de-

cretos�leis em todas as materias da. competencia ôa

União. Ora, reunido que se arha o P"ria!Ilf:nto N'l.
donal, é obvio que as. materias da competencia da

União, inclusive a de fazer émel1das -A mesma, se de
volve ao Parlamento NacionaL Consequentemente, se

a Camara e o Senado tanto podem, por sucessivas

emendas, poderão ir tirando a 'fisi@Domia originaria
da Carta de 193j, até que a vejam em c<;mdiçàes de

servir paralelamente como base de' estudos para. uma
nova Constituição. Não haproblema algum propria
mente no caso, pois, desde que o Parlamento Nacio
nal está funcionando somente poderão vigorar, na

Carta de 1937, aqueles pontos que, por sua essencia,
não foram automaticamente cancelados de vigor, por
força meSmo da instalaçãO da Constituinte,

.

(Do (,Diarlo de S. Paulo�)

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I
do-se 'quase ouuclutdos 08

fIntas e Vernizes ... i\-tateriaf p.ara estudos, devení ser posta
. .'.Pinll.Jras em Geral I'

em execução, dentro em

Tintas em bisnagoas para .artis t ss i ���'e�t, a sonborvea. areRfo:'·nilld:'. dlB�ume'U1U .. �n:a.' (àt:o:.�- < a
� ._
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RIO,,2 (lB) -C Ao contrario1tou o DASP sobre qual a inter- ..." �__ _ nova leforma apresentarádo. qUE! foi noticiado, o DASP I pretação que deverá ser dada à
,

I sensivel elevação de taxa"
não cogita, no momento,' db!legiSlaç:i;tO vígeúte na parte re- O sr 'Flores d� '(;' IU'h�, e �!I,'jl,eleva('ão 6!'!sa que atin,girtí.nenhuma revisão ou ampliação lariva a desconto por entrada U .

. li I -., '-!iu iU!! l! �U�"lil •

'.
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..

d id ioad
�'" somente rendas superwre8�c:isquadr�s atuais do

unciema-j,tar
e ou saioa anteclp� a, noi .

1- "f 'd Im§lt���li1ft," H� trB,�i�ll.a ce� cou ento D vinte rml, Iísmo publico,
r

'.'

ca,so do extranurnerario tare- nes ao a ren"e a �II �i Y�i11 '-U ã!Q
� '" > <-

O trabalho que lhe esta afeto, [feiro.
.

� ,

I cruzerros.por determinação do governo, I Respondendo. o DASP é de n.mUfiiL� I
Ainda e, P,foposito do 81',

cinge-se apen�s a ac�rtos de�e-I' parecer que, "execu�ada a ta;-e·1 :!1� ",I�Q. ,'Gastão Vlchgal quo na al'Dtr<:_s, quanto as carreiras �un�l,?- la que lhe �abe. ll�� poderá o Rlü;2 {C. B:) Um vesparuno !ls�inaJa que (I sr.;, recadação d.�ste ano nreva-nais, o?edecendo a um pnnclplO, extranumerarto tarereíro sofrer Flores da 'Cuuhe, deputado pelo Ri<:l Grande do Sul, decla- I ...
de equidade, I desconto algum e que a entrada rou ontem Da comíssão eeustuuclonal. . lleç,a o aumento a mais, uma

.

.

t t�r�e ou sa�da. a?tecipada cons; ('Meus colegas sabem que ou tive de renunciar au vez que as declarações de
A ENTRADA TARDE EM tlt�l !alta disciplinar, cabendo. ao cargo de goverpador da meu Egtado, retirando-me para o! agora estão sendo feitas nas

.

SERVIÇO a.u."ondade c.ompe�ente ava!lar I t'xUio.ente 8S ameaçes da situação federal dominante na-: formulas antigas.
"

.

'

da mesma pa�a ;felto �e �phca. quele tempo. Não' me roi pnsslvel. prestar contas de minha 1
A Imprensa Nacional consul- ção da penahda:.e cabível", I

gesrã«, O que pretendo fazer nerante à Camara dos Depu.! �� •••",.���,*«ó-��·u·••_i\�<i!���
.......,.--:--«-.-�-.__.�fl!��X ;'_o.'<!t--�--:o-�-:f:-!I!-Jt'_;')i;:-:tl tados, ligo que 'terminada esteja a da tarefa da Assembléia
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Aliás, o,sr. Flor,eso da .,Cun�a tem r�i�el'a�o e�se �(';I Osmar é ',o nome d� Ut� ro-

, .

.

i
..

. sejo, _:!1l vaW1S oportunídades. �.?mo ocor .. eu, na 11, iI?H�lrd i busto garotll1ho, nascido dia 26
.

d �J.. '. d
.

. Tt uulão de p�t!a.men!.'irea da Umao ,pe�ocraot!c� Ne cíoual, �de abril último em São Borja,
". Amortização de 30 . c li.ufl_ e 1946 }f'go após 3. lnstalac<.o da. Asaembléla Coastltutnte. IR. G. do Sul, filho do sr, Clovis

�'.'"<lIl-'4l.- ..-!l'-�"4'.o;.-�--+-"""s;X.'�>l�-If:'·-��-"''--''-('' I Fassel e de D. Isaltína Climaco

,Iis·.��I�sa�ift de menftras iá
\

F;�'::�\ecem-nasci�o. que é n.etoI �nlííll! yQU. U ti I do sr Arnaldo Clírnaco, dedica-

está dandl resultados �� ���á:�a���r��lf�;��i\��:O:í�
P BUNDa, (Rio Grande do pelo dr. Artur Oscar Gerrnany.] um futuro risonho.

U :,·V.·. I&;�" Sul,. - O sr, Artur Oscar Gel"., integro magistrado neste muni-I

ln]! many, Juiz de :qire.ito desta Co- cipio, veio ao sabor do desejo! .....'.- .. lI't-(!}_._""'_.�-�_,t!.,-�-(\'
.

. mare", no afã de ,betÍ1 servi, a de muitos, pais que querem o

Y (li V· colet,ividade .pa,ssofundense" de- bem dos. seua filhos, futuros re- �c ball lÕ O'i) la� "

.

, '

.

tErm1ll0U, mm Justamente. !'lgO- presentantes do Brasil e da raça li: NO 11
rosa fiscalização lJobre a entrada. que se está formando.
'de menores em bailes e casas de

Do 1.0 Q.;) 6.0 Do 7.0 0:0 12.0 diversões pÚblicas. E agora, es- _ �� .�
. �_:::...:= ��= ��

.' . ".

.

. . .', .
i>a medida saneadora,já está pro- .

---- ���==:�'=..:..=-�rlRY 34 OR 20 ZQ16 DR 5 PR 7· MS: 54 duzindo resultad?s positívos, de
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I vez que; os COl'mSSariOS de me- �

X·N 19 OP9·ZK 26·' T'·L· '1:2 CS'· 3'.' ·Z···"'· ,2'·2'. n�res.srs. Jona.tas,M' �erreira.. flelipachanle da Recebsdoria da DistrUa Fe:h,ral (M,daf'azendn) !i'�
. .'. ;

. �JJ. .
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. I I'üldebran!�o Rlbel�o, >

LlOn Ma- Estrilario: _ THAVESA DO OUVIDOR N' 21 . lu amiar - H i O � � .'"
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. '.. ,.. '

.. I chado, mais 03 fSCI_!vãe� João Ai Encarrega-s6 com Eücioncia e Rapidez de : � 5
'

Vlntern Poupado - Vlnte:rn Gan�ol L�Des e Homero.CToulort Maga-, !
Titulos declaratorios - Naturalisa�ãf.9'- Retificação de 1 �

<;-..--,.-..';_MI-�-"'''''''��'''_� ,'l( >$:fi�,$:-!il.._jt-.!fi"_�'-�-.,�"-" lIhaes, no cu.mpnm. nto dos seus�
.

Impostos - Registro de Coulercio - Patentes - DefpS3 f,: �.. li deveres. percorreram todos os de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os ' c

I t « I
,_..

II' 1 cl J
•

1 '1
.

I ii' l\1inisterÍos - Registro de Diplomas - Procnratorios' - I,J.' m'··p·O· ·r· ao e·s 'roo��·��ç�..,tls «!t�; fml,saõesol1'e 1<LVlél?:j.l. os; emn�- ; Serviços na Políchi- PerU1a�l(lncia de Estl'!illgeiros - P.e, t�;j i.\?U L U� ���,. lU.! mero do II, na nOIte de sJ.bauo
" gistros de firmas cHm'�I'cÍais e industriais no D.C.I. - Re, i �

.

li
.

I" f para doming'o, retirando os me-

Il
gistro Civil - Retificações de nome c filiação -

" 1,"" G
(I'. im� B!t!§� 1 nores que lá se fncontravam, ' Certidões pal�a embarque, II

�
19� i Iii I,' I H""!sfro de Criadores - Servil"!}s no n I P. ü

.•

'

..
a'., teodo. ainda. autDad(� àe.termi- ... ,. v '

�
., A. agencia "Reutérs". anuDe, i.a de Viena q",',e,' em suá' mais ! Recehimentu, �r; contas ril> M� da fazendn. ! f !l.'nados proprietarios de casa de

breve reÚnião desde que foi, iustituido há seis meses, 6 Conselho
de diversões, o:> qusÍs se aéna- 11=-..,:-����'::�;:,--===I]Aliado de Administração di Austria deliberou o seguinte: vam de encontro a lei. .'

N
,

..
'

··r .. - Concordar,
.

em principio, com o levaIitameoto das ' .

d' -.. Cfbb.arreiras de trafego entre as diferentes zonas de ocupação' alia-
' Como se vé',a !.nedida toma a.. o,1.*mas p'ra ·r"n"'l�OC,�2H�,,, �1(�,_.'@.-.�-�--�-,(tjo_.<;>-�--':I�.4 I 1 .t.'l. \..._= 'V' =� ,,.;' ,1!, �"'"da, até :l.gora impostas aos civis. autriacos;.·

. '

.'
2. - Concordar com o armamento uoifo'rme da policia aus -

�� , d f 1
íJ .t """ ""

tria,ca;' excluidas as armas fabricadas pelos. aleu,ães; ..
"

'

,�.. =:."�,,•.,éf5,,�,,�G1'�O't·,";:ft,.� !:,., �P.·I\õ"lVTi or pt! r, �l'C.O r�.�l i_.h��,;,I,,�.;f§,n,, 3; --.- Determinar o reinicio dos serviços I')()stais com a Ale- :-� =-'
k.}'P. : ,.,;> \., _ \)... liJ..... Y �_ \'i:_", .í1..!_. _"'Y _..

manba.>a, partir de I,::; do corrente; ;,""
'" ti ". , I

.. 4. - Determinar, a partir d� 14 do corrente, a introdução \, Nfl . j: I RIO, 2 (C. B.) - ASecretllria' normas sobre a ilproveç;?io de
da.···ho.ra. verão na Austria. 'l,'" ." h 'I da Presidencia da Republica dis- lotações nominai:;:

o SE\.! CRGAt':ISMO i
, I"

•

t \ 1'" ...

éi..-,....�!.).....�""- ..- ..-�-,..�, o ,)'.--"'_--�-�-.h!- ""_.-+.,.,.�--� -�

t
1 ."ECI5A DE UMA, j! I tribultl a lluprensa. por lD ermc- lO - j- S lotaçOi:;s nOfmni!lS os

·
..

'p"
,

==;. E_ b-I E\",Ji I S'�A-O I"i \: .'

! I

i dio
do secf;:;.ri? d,,: presiden:ia, ��inJster:os _serao apr<;)\"adas me-:.·

... :.....,·r·ncura",-,s,e ! - :' I· I a todos os .úlr:Ji!5tenos e orgaos dIante ato do respectl;!1) minis- .,'1.

-

_ !
1 d'ntamente subordinados á Prc- tro de Estado; 2' - As lota-

\ Isidencia da R:epubiic3, a seguin- �ues l10minais por_ decreto 0.5.0�1!M �r"H1H'I�� �n!il'!tii!1!' •
t .! i te circular: !Cu pedem a remeçan de fU!Jc!ü.. ... �l]�1J �:. �118-g<iP� .!i.�SlLilo:!J 'r. I 1 ;�.PROCURA-SE Meças - Fa- ;'- "o sr. presi�ente da Repub i- mrios lU forma da legi:,;laçiio v\- iIJI'

briC3' de Ohocolate, «Saturno»-' I LONDRES, 29 m, N,S)·/ I ta, tendo em xlsta que as remo- gente; 3' - Os or.gàos rmtono·
Rua Paulo Zímmermànn n' ó' I felevisão em gr;, ndes telas, yiis I ÇÕ?S de func:onariüs, e�tào. regl.1',' t�OS ;' os �ireta:r;ente subordi�la-3\1 1 'I como as que ex!stem 110s. cme- 11ao;J,s pelo decrelo-Iel 11 8.199 e !lOS a preSldanc;a da Repubhca

mas. c com ;1S me::mniS' ,u<'.lida- pelo decreto-lei U' 1(/98;'). ambos I terão lO,t�ções nomjn�:s aprovadas�,.:_,..�._..,_.,-..-._.._-�"-,-:. des de projeçãQ d,� �;lms � é'o de 22 de novembro ce 19�.5. pelos dmg-entes, aSSlm como, por
(l',re está sec!]o prepi,Ü."ado por determinou-me soli(.itar de v, itto da mesma aut'lí:'idade :Se�ào

, uma nova r.ompanhiá: britanica, : �J1'-..&;:":'l ,ç," .. ",w� e'\:. a observancia das seguintes e::ettiad;lS remoções do� seus
: segundo infoTllla o_·: ,1�E\Têi)jng

I
�.·�.'(:"W{l���\,�-��:<-"u., .:�:�\��;t;��;��-��.!(.!._a!�uo.,," li . servidores. Aproveito o en�ejoJ·k"v:,". A. frente da mencionada
.

I para reiterar a v. ex. os meus

C'')l11p:,nhia encontra-se o Sr. J, - I ��@)VO aVh1t1 de treiü2 ! protestos de perfeita I'stirrlit e

L, Bai,,'J, proernineute .vulto da! I( ftM � 'I mall�tR � �I!r',,� ..g�;t"- eJev,tdo apn:ço - (a) Gabriel
',sfera da te1evis[i,j tanto na l .dU'�UhUha.s russos· ftSI!-.wU U. ii'Jttll Si �'ill!!i� Monteiro da Silva s�c�etario da.

Grã-Brf1:utlw. como' nO,' !Iiundol. .

,,�.'., I ahmo! p"esidell�ia"Alivia.da' em. Pouc:os Minuto� inteiro. f\oticia se, além. flis,"o, I. \VASHIN<rfON,_2 \C B) -
. ,�

Rtil poucos mklutos.11 Mva receita·:_';
..

o,,'e lhird ·jJOSStlÍa um sisfimla I' O Departi,tmento de Estádo 3.nun-1 LONDRES,' 29 m. N. :::..) ---:- u "-',' "';!�!"';!; n'�i",''''': .", '" "'jM..ndC!éc>�começaaeircular no sangue •. u �

\ ... o

1" t W�O"'l'O >{ t ,., RtF S"T'iO tre "-'II_JIJ'3�t.1 ,q" •. " 11'.�i1",auviIlU!lo:'OS' acessos c, os ataques. (I",. a�nJfl, f)r;�tico d," t bvisão em côres ,dou que tres 30,rua:s as
_

r�.,� .,
I

g P"C os "a d. .. '" ,'-ou ··bronquite. ·Em pouco tempo·é posslveI·
d 1:;' 1 I d' " ddormir' bero, reBpirando livre e faclllUent�,. para cine.na.s l emelhd!lte a'll aceitaram o COI1v!te [IS .I.",,;taLGS

IDa
ús dp.lltro

I' �!n .\J-reve:l'a ::'tl� =:::::;::;:::;:::.=-,:_-:;=.::---===.:::..�:::-.::-�Mendac(>,"·alivill-o. Dlesmo que o IDal se)!!; "U 'd l' r uma eX(,l'r por '''d \ (" � l:,prcl\ e1 A, CT"l

famigo; ,porque dissolve e �emnv" o mncus p oce::;so ttch'j'f,oll)í, !3.�se aprtte-j IH Ooi par.l rea li;:J ' - �.-" c�", ':" �

._

• - .u

�

C
' , ;·)Iue·{)JjStrileas viasrespiratoYias, �jnalldo lbo cst,-� :,endo i1'-,'ó,a prCf1)arado1sâo. ii. sua escolh'l,_peJo.p,us,lp esta fabncando.â.\'Joes detrel-I ,.!m.�!;!l'l-";,ljl'l,';. !.a .sua . energia; arruinandll SUa sauda; la- 'J I (I 1 "" '" J 'i ,

,z·.'e"do,Q .sentir,se prelllittI!J.�llmente. veJ.bo. f'a-� "'-r :r\;.;t 'lI.) (lo t"1' n"l,lf>�cJ,S,ns ri. ('usta do <füverno, ) aSSlSten- numente corn tres U�,lres para '- <o�,'
i"

ê t t"'"�''' de A ., "', -& I ,.
T' ,

_.

d l\r ..... " il � ,·MenClac... tem tido tanto xJto'i]ue,se.oe- "';np.nl"� d'í R i",) Unido ,to do secret�l.rioé'e Estado '\\11-;;;ervirern a nova pohLca ü J.l.I,l- I �,�. lO" 'lh�i';rd"""'1 rr�,�l,���!,;oo:'�"
'

.i·:�,Ce· com a garantia �e dar ao pactente -.. .... ",,1 ; ... -.;1 '\,'� '�'. • �'. , ......
. l '.. • ): . d'� ��� ,;>�Hi""��� � � ,,'" \� frespirllçãO livre II fRei! rapidamente e .,com-

. ".' i lian Henton. apresentou estes i nistério d" ,'I, efonClutlcg - no-
I
"". 'J:> ",.!,i •• {.. � \{, !.,,;,�,. jpleto.a.Jiviodosofrimentoda.asmuc'llPoUo: . I 'b·'l II G II I·" D "] l\T '1' <"'t

' ! .

<
. cos.dias.·Peça M8ndaco, bOJ" me.pga, em """"�'1 ""."" _.--,,�-, ... ,,·"'·_�""wql'--- ...ç.·_-.>;j ICO!'ivitfS Sa iH o: a

.

ya. 'lo 'e. jtiCla o
• all y �i_,lJ - a�s ii Cl- I t".... i"',,< i�l�"'I;d�d" 1i!H. r;.. �qualqilet: 'farmácia. A nossa garantia) é. li

;. rq1hun,.". ().o "1.z\.'e�tii.!,". a lZOt1S- i c1ade. [� , ftl tilf'S Qi.Hm�Hlutt t.1,�1 i; ! iH

I
,na major pfoteçli(j.- �,.. No

.

har " Il') t<�t '"

i
�

:M.. '. e"·u·· "a·',,�·o·· ..4,..r c'ma .

"'� >" a' .'"
itaútin 111. Simónov, dO "Estrela I Um dos ;,lUllOS sentei'-se,à

I R��", "';;:;i � f&U�i�� 4�, '.. .... a ao'i •
..

.., l'. ," I-V:ermelh�" e .�W genera] Mik�:., ao lado do ;n"trutor e o Dutra ,�Vi�� iUíl.! fJI
. iHL'I��l

Igora lambem a Cr. S 1broa nDl!i' d�w retlU!! 11'11i R. balat!tlov, do "Pravda, I atrás. '

__= -'-'_ ,.:�• j"
'

!
) ,

No Sorteio de Amortização realizado no sédé da Companhia com.

.Q. QS�i$tencla do Fiscal Federal. na presença de portadores·

'de titulas e do pubiico. foram as s':1'guintes
,. .

Cornbtncrçôess Sorteadas:
P L A NO

Z Z 81 L R O

'f U Bj 1 fi Cj
fN Lj
r o Aj

P L A NO
.

',i
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,.c<'<:c�.:
.

..

t

,-;.

"Granja floresta"
legbnfn Branca da 11,IBS €lUa p@shira

Ovos para incubação
.

FrangnB de I a 4 mê<';E'R
.

Reprfidutúl'çs eh' 4 mêses

Oferecem elS seguintes gaf'áütUis e 'nlil;IJgeIl8: São

. fílbos de gatHs Importados do Ame r ícano "1:hnsQo", com

pedígré paterno de mais de 30D U'H)g

Pro priet.1 rio do 8 li j'H'j{l.
Oscar PBhl Rua Amazonas defr(lo(n fHl :n BC

I Blum€nfiU-SIiDtn Cutatina.·
(

1··--&O�'-Sê!Bl!lü---R�À-. .'oar:�O-·-IO---.l!5IlIIeilll':!.·�i3nd� f-I'"l!1eti.ic(u:âo ouxUiar \ leve-o h'ft.edi4ihu'jfient� fta On��[1a
no tratametüo do •

.

f;ilUü" ·1 RADIO .. BtOHM
.......r.·"�- ""

... _-�.�'.-JlI>"_"".

Misturas para s.@as_GROSICtER" á hase deAVEIA-Lf:l'!TIUÜl
ErtVILH"!\'soja FElTAO BRANCO IS .FElJaO MULATINHO.

S KETCHUP "HOSICr.ER� em dois typos: PICAN1E E DOCE.

. Fi: CONCENTRADO_VEQEtAt .�R O S I C L E S- á base de
. TOMATE - SALSAO . ESPINAFRE.

O

Extrato de Malta dMALTEMA PURO" e Extrato de. Malte
"i\fAlfEtvlA" com Espinafre e Tomate.

FARINHA DE rRIGO MAL'rADO ·MALTEMA-

.

-

L Toe "Mi\LTEMAo: -Nu�rithro e deliciosp -'- com leite quente
.

ou gelado.
.

..

� €.HOMllLT MALTEMA:-pode ser usado como tlobrelDesa'
«!DI no prepare de doces e sorvetes, dissolvido no leite qUente

fr10 ou gelado.
.

.

FOSFO M1\.L1'EMA:-E's10 farinhu é um o íímento Perfeito e

completo para kicte.t1.tes, bêbês, cri,!llcas, pes;soas deb�is e

convoI�cellteg. RicO' em fosfato e seua de cclcío, esta fe;tlllha
é um.'podel'cso auxiliar da nutxição.

DISTR1B:;lDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINl'ES PRA
CAS � BLUMENAU' IBIRAMA - RIO DO SOL - G,tSPAR -

ITAJ.tU TUUCAS· :Srusque Snr. WALTER W. BER .."ER TEtE'
FONE l.IS3 - Cc:rixQ P"s!al 3S-BLUMENAl:1 - EST. SANTA

CATARINA.

R

15_

a ·sums é (Una Molestia çuum:a e Exige

Um I!'alamentn Cronico

Dr. A.C. PACRECO Z SILVA
.: E�,íe incisivo conceito do ilústrádo professor

pa!rkio é (I grilo de alarme centra
. as. Iorrnas N

roneas de enÍrenlar ti problema da Siíílls. '

A impureza dn Sangue é uma doença rebelde"
tornando-se necess á. io- um. tratamento enérgico que
deverá ser continuado embora hajam desaparecido os

principais sintomas! Cancro venereo, Reumatlsmo,
fêridas Erupções da pele. Dores de cabeça, Pedra
de pes�! Fraqueza falta de vigor etc. O Depurativo
Tonico.

..

ffé'U§/ir/Po/!...... ..
-,���.

é a mais v;!inso auxiliar de medico 110 tratsmento

preventivo e curativo da 5ifilís e suas.' gravíssimas

Icon se

q�ueGn�cl§iía!filSm' .;_Ul__i!!IIIIillftIillClli.•

·

!!IN.'1Il8111IllEIIIC__

WC'ô- 2!fr"1 i
I Sempre foi e continua a ser

I
..maB2��"��"""""........a"l••"""

dtstíuta trf'gueZ\::l que tem i1 dlspcslção, um

bem instalado

Atelier de Costura
Ac:eitando encomendas de Vestidos. Manreaus, Tayer s

FeHo sob meôidas·-Serviço Eteganit' e Perfeito .

RI.W 1 ó de Nov., ao ludo do H( ttl São José .

,.

etc.

II será PI'DDtamBn!B ..tff!Jmd<l

I
Mqtdpament.o moderno de alto precisâo ;

(écnw('

(01'11'1(/([0 e diplomado e?u São Paulo

_,......�

tUrr.uneda Rio St>�O'H:�O�
����������������,��

I DE S
---

I
.. ;;S! �

CaminnÕBS de L'2 ;'li(>. 10 tondUlbA
CA'MfNHONETES

AfJTOMOVEIS
Vi:'jB que lu xo .. f' depuis Vfj:.. (.t pn'ço !�O DE 501'0

. Dl
d I fI!,Ilai ", - Ag.p n te �';{.ehi;,i vo

I RiCARDO DEt:v(E
.

Prof;7!soriameut<}-á rua BrUBQue 8In-BluilH!fIfiU-ex. pó·,tal 119

r . Exportadora
.1. Sfocli permanente de:
I Madeiras de construção em ge'
I raí. Forros, Soalhos, Molduras

I etc.

t
J
•

Telefon.e 1337

:as iii

;;:"����I:,·<Sr rodos os Hpos e l·am1mhü� n.

Casa do AmericanQ 5, JIt,

Mercado dI'. "'utomÓ'lei� I
RUR ir) v: �g7

.

IE!!4kw..�'II!!.1lEi.'��ms�,!.

--I
AmADOR (G.Scholz)

H

foto
(ompeiencia P,ofissionai

Rua l5 de NovembrQ� )96
.�-_._---

Andreza Campos da Luz
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de Novemb ..

I J.:."
fi
b

A PEDIDO DOS SNRS. MEDIcas
EXCUTAt..'l os SEGUINT.ES

Fone. 1201

R

�
�.

Blumenau

& C IA.
EXAmES:

Dr. egOll
- Medico

(f:::i!-aSaiilitente do lnstet�.to P",nM.o eUli"n!eT) de
- Camp.U.i!as -

j'

'.�

Elixir

i

!
I

914 I

M r h
-

oas
De pessoas têm usado com
bom resultcdo o popular

de�mativo .

. 4 sfllis ataca todo õ

organismo
o Fígado. o Baço, o Coração.
o Estômago. os Pulmões, e a

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatismo, Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico c tome
o p o p I) I a r gepurativo

+
;C;J.

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



"ir ega de Prefeitura
Partidos da Opo

.

:R.io, 2 (CB) - Ou vido por um jornalista, tidos venceram RS ei('Íções?»- perguntou o sunto parecia ter aspecto dê adm ini-traçao,
sr. J. C. Macedo Soares fez ae seguintes reporte. desde qlte se afirmo) €'xirltir uma determina-

dedaraçõ82: t.. resposta foi l' ••nedis.ta: ã d"
.'

t d J t' '(,',u. " .....
. ç o

.

O lllIOI/'! ro
.

a U:,o. lça ê1 re:-:pCHO. sr
«Fui para São Paulo como administra- - '((A solução desse caso cabe á Cernis-

,(lo;.', Sou membro da comissão executiva dO'
P � D

.
.

. são Execu,tiva. do P. ,8. D.'se essa for a sua......... , mas estou licenciado». - "Não há nenhuma
«Serão entregues à UDN, ao PTB e ao resolução, o iuterveutor a executará». I ministro da Justiça acerca

PCa a8 Prefeituras paulistas onde eescs par. Lem breu então o jornalista, que o as- I Preferturas à oposição»,
�.-�,��-lJiI-''-'_ê� Qrto-• ...._.......-.'7"'.-.-.-'-.- ... o _...... '.� ... ., ....�-� o .-.-.......!b-.--+- .........;t._-.- .. o"_·�--��....q.,-'í' ...... -<1:>--''''--';'-- ...

. t

iA
- ,1

1.- I ocunaçao �a
i��� I . t'
:.�� Pl,lo Cap fi' '\V. HAYNES

LONDRE'"' )B N S) - R(�nn'!11 '18 há di··" n Catnar a
, .•..

CDMP;<f<nW\' 'aRA�a f;:1;"()\ f'M1A INCEIJTIVAI'I o OESEIIIVOlV!MEr�Tn OA e.CONOMI4; '.::l, • " <u.. " c ., .... � n n VCH' c, o

l.l;fu��.i'Mci����:::�������� I ���:�::i!�: r:;L�i:U�1e��:�,�::;��(����lh��;�i"�.��·d��':,:'f�1
�t.:.I.�.�.:I·� Amorti'z.ação do ('. OAPlTAL DUPLO, 05902! d�!8 diE-CUHÔHI. TrarB-se dl:l'� dU;pMW�i de o cup. çà!l (lfl

t�'i{�, .

� '.

Ab ·'1 ' SEGUNDO 00881 A1emafJha que nesse per
í Ido el('Vf!r"m-fie f-HIlJi'.nt,< .\a Z· 1111

t.:;.�1!Z(
mes ae

".

fi

( ..

TERCE

..IRO. 10964 I britantca. Ii mais do (;itentú mi !bóeR d ....\ !Jtnl's t.c:h'rlilli''''':,

�":"*� de t946 ,QUARTO . H}787 I Mão bá_ re!l:·renciu§ datulb!lt1fls qusntr

..

, tH S g'.l';ÍI'� !u!,cÍs dI).

�L ' zt '

.... '

'

.. QUINTO. : .' . •

'.' •• i.5877 ocupaçao duque!e phís. DO qual 3 Z"!ld hr;!.lHlICH re pre-

".;{�,::,' _"gemem pa.a os Estados do Parcrnct e Santà Catarina ,seut,H c?rCH da quinta parte, no qUe se relere á exten- ãu

�1���W .'

Rua 15 de Novembro n, b22 - umrrrr,I\' I terrltur íal.

f:';�:U1 Cnrnspcndentes em Blumenau - (ia. Comercial Laezynskl Ltda, II Cunsldereudo o compromisso t,rflEI f'HUmidn p�ks
'��' ,vencedores de permanecer vftrlos aO,I9 DH Alr!nButH� (o
�'�'[:��:��f..�t§�; '.' �'1... /{/ ",,�?,�...... �'.,I.. ff. _.... �éM'/J ;4'71..,/'1 l'.

,��,:,,'. I marechal Montgomery calculou e::n iÍtZ anus es:;;p, (J;. rml'-
t ,':';!.', '''â,·r'·? ""'� J �t'>=,F4.r, ./,;.{,.U/� O""'f·.,j· ,,0 00 .-;: • .".,-, "r. (.�""' -;;., - .. ,

"
, . .

.

r"'·'> .... ···· ,',,<': � <;. • ·.v7 "'-<" v- uenetal C{'tJ}o UP!CO melO (h' eVItar o r"'wac'u'('["(' do
'.?:",!��;��/�·t:�:;1 - /fteé,1t?." 0 __ .' - _/ - j- _/ ',,0 "",!h /r. (h .

�. p, I· .'
.' " .'

..

.

� . "..

:
,. " .

.

1\-':';}�:�,j\;��..,_.�!;�";::�,:,,,1:� 0_� u..e, ..

� t:·V-""f� ......��'%·�D-:.ç.;,,-;r...<�
.: IOhZlsmo, cüm�reeudt:.se ,tdCllmeílíH que ,0 prt b'HDfJ e ,PI-
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. \ Deve se COD61clerar porem. que IH; /Hua! Riluliçao do

�!ifft�ft .... ,. .

.
, de'· I-am' 1 fTla.s,b.aseiS anteriores à-gueua e � País, não será pGssivel. BO� veno!r1os pag8.1' qUúlquet imo

�l1J'U�uS log eses .• se .; q\lém desejei. ir pilra. olá dtP.'erá I port.iHiCt8 r�!�liva::: táis. desj)eRiH'. _porque . 'Jiv.it1hk& em
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.. -1" Ipag.�.at ·sua p<tssagCl.rr: ..•.q.

.lJ.e. custa, quatro adrnlUlstfuÇOH, d.ferf'Ulf'S üt'SIJlg.HnlZn.üêl f-ill� pr'.'-
emíjn.�r para .0' ,·a·sl [agora c'rfa,de 7° ·hb,:as.". duç11.ü e de�al'!iclllad!i cnmp!etemenk l:i adWlfill!.trtQHn pu-
flln:Ji ii '1" Não.h i preferemd.as -espedais I bifes. naCiO:lHJ, com hôa vu[!!ad(J, ou sem eIs, os !·;femães

LONDRES, 2 (CB) -- E'tão domínios britanicos. O Br.l,sil ·para qualquer classe, .' pÔi:lendo t IIsd� mais podem fazer sinão ,je!fn'lí3H�e da ínl:liJiçàf', do

grande o numero de pessoas de..; está na mesmasitl1ação de outrosf·os,.emigrant�s ser .Jazenrlf-iros ,: frio � das enfermidades.

sejosas de se estabelecerem no paises. O assunto é da alça;da Ii ou 'de q?�lquet out�a>p�()fi5SãO. . E' certo que �om um, criterio de tlhsoluto .�'g,}jt;mo fê

Brasil, desde o fim da guerra. do Miníster�o d?s Tratlportes".! Os r�qUlsltos eSS�n?lal�,mch�em I vencedores p.oderIHID de8mt('f�8Sar se �; s, f;dm��i:'D!;S do

que o Consulado-Geral brasileiro Um 'fu.nelo.na.r:o do çon.s.tl.1ad0I·C: pa.$sapo.rte .�(.o • V1S�,O.
' •. t:U�t�l 2 püVO german.lcns. pagando 88l';lm

•

na h'let"ffifl uJI e�a H!:rl
em Londres deu à publicidade em Aldwych House dedarou: hbrà,s e '5 ":,nUing�� ) cyr�Jf�c�� que tão, deBhl:!m�nameDte <il>sartlCuIBrH.rn a eCPD:)l:11f! :,8
o seguinte aviso: "Parece haw:r idéia de que o:ldo Oe saudf:. certldao. de a;I.SCI· tautos povos e criaram o (:xp0<3nte máx!!1w dE' SI'!!V8gerw,

·;Passar�se-á. pelo menos, um Brasil é agora um país aberto; mento prova de prdlssão �uas com fi instHuiçãu dos famOé'liS campi's de f!Xlermioio, H !ém
ou dois anos antes que a situa- Apareceram aqui familíasjovens cart� de referencia.

.

dos sOÍrimentos hUITI8Uitárifls que ,levam os povos civHiz ',

cão de transpol"�e se normalize. sob a irrlOtessão de que fwilita- Os
.

"vistos" -. disse aitida. o dos fi evitar que, pelos menos os int;0entPH morram de

Muitas pessoas; ao que !}arece, mos a p�ssagem para cnrigran� funcionaria - st'rão fornecido'i ftIme - sejam ou não sejtiID alemãf's - t'xisie o inquj(.�,
pensam ser rüais facíl imigrar teso Não se dá tal coisa, Ã en- . .J8 hor"s após a apreseotaçã'Ode'tsnte problt'ma do custo da ocupllçãO que fUIVf� H�riam(,!I'

para o Brasil de, que para os trada no Brasil obedece ás mes .. ltod,�s os documentos. mas tieve te 8. economia BUnda, comu cóoseqnencía maioJ' da l,-,u
sel' tornnrdo claro que isso não curas hUleris!66.

. envolve a garantia de t!,'.ns.por- Os ingiHs€'s entendem portanto, Que é indi8pei1�Hvel
te pÕ'ra· o Brasil em qualquer ch<'gar se rápidamentl3 a Uffi �cordo IHra a n:;orgt,nÍziiçi'i.o
ocasi;�,;." dits atividades, 31emães, cuj'l prüducilo dbVení. n"ío1al"
-_.---'

:nê'fite, ficar sujejtt:� fi todas 88 1'órrUl1S flp CCHJti"q'{(� julgn ..

das necessaria8. O critério lnitanicd, �",br}� es!':e·· H%Unt.o,
é o de que os a\eruSes terão de Irtl1FJh"r 8 tivumentE.',
afim-de comribuir pSf6 6 reeonstrução da EUfepn, pagar
08 gastos de ocupação e eleva!' seu rlivel de vida, de In!;

r fieira 8 que Dál} S('j'l superior ã mé!ih do ai ��tl r!TI que
St3 encontram os povos que oprimiram, rH�ío HH"u{1S eu

quanto não estiver completamente reorgnniztio" e f'C!:lII\.

mia Buropéia. ParEi isso, ('emo para tudo. o mdo que se

refere á re<:ta uração dOEI pulses esc íln'iz�iúi'S peln' !"xit. .. ,
é inctlspeosav(jl que exista a mais d,�cidL;a cüiüborflçflo
entre 08 ve�cedores.

E' i:zdispeosável que €8f:B coiabnnçi1o sejHD1 tão P!'

treitfi comI) IJ foi durante a gu(�rra, par&. os. qUi'! (:s resul.

tados p,'ISSdill 8er efetiva:nentP. {:8 que I:W H;per:,m,
Se isso não aco.r:teCff, (} problema. coniitH11Uá insolnvel.
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Profissional I
Dr 41 Paulo I\\ayede I

Médizo 3!;sist.:>nte do I
HOSPITAL R:\.l'< rA iZABEL

Ciinica Medica e dbS crp80·

ças, pllrtos e ope,I,çifie8 -

Radiodi/lgrwsticos
__o_-__B_l_U_M_E_N_·A_.U <_>-_-__ �

-O-'........-A-r-ã-O-R-e-b-·e-.l-Io-liAdvogado

.,rRua Paraná,
31-
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Os nbaixos assinados avisam aos.,)senhores Caçadores que I

desta d�3t'! em diante, proibi::m caçartm Em M'US terrenos �itos
em Camméa, S:dt!nho e lugar Bdchior, IDI.;micipio de Gaspar.

J;}:;;é Vendoiíno Schmitl
And é SchmiU
Antonio Bonífacio Schmift
José Andão Soares
Octii\lio Soares
Antuni::> Pamplona
PedíO H.oberto Schmitt
.1osé ArvclirlO�'Schmilt
Anlonio Gesstr
Oeronimo JUPQ'e<;
Nicodcmos SchrniH
Pedro L8n7er ".,

LeopoJdo Z'wilng
AI;,is Pi)z
Leopoldo Pi tz
Artur Schmilt

NAO EXIGE PURGAHTe,NêM DIETA.

ln icador
Dr. Alfredo liôssl Dr. Hed. fi. Pape

tnedico .

CHnic.a geraL Especialista
em IDnlestias da garganta
nnriz, ou\ridos e- olhos.

f:oflsnUas: 10· 12 bs. (l 15 -17 hs.

BLUMEN_-\U ' nUA rrAuf, 2

Causas cjvi,f;� _COlJlf�l'eülis, crftninài�
etl'ubalhii'.tn.-Cobrança" e ·contra·
ln};. - COl1stituieão de Sociedndm:

Anôllfinas etc.

Alameda Rio Bt>lOÜO

Dr. fRANCISCOGOTTARDI do Hospital Sta. IzabeJ

,A_ D V Q G A_DO. Operaçõ�s

I
Es(:riwno: Praçn !'lerem Hamos. 8t

'l'�l.Z.
i .

R.,.e.".<d,. Jlütel·.p..

0N.'TO. CHIC. .'

CJ.JNICA GERAl
.

� BJo._mrSUL_,_.__ I'_�'-"__" __' �_

9r. Affonso" Balsini Z· Tabelliao N08REGA
Edifido da PrefeituraMedico·Especialista em

do�nçes·de Crianças
'e dil Pé!é

E.�çripturaB, contractos procu·

tqÇÔ(lS, protestos de let"u!i<
Cómpro & vendo de imtnoveis,

7 . ccn1iBsões de divido, etç,

":1-

Rua l( de fevereiro N'
iHHI ,ti•.

o

Macedo SUBI es retrucou com 't'eenH'l1eÍa,

de terrn inação do
de entrega dê

Anunciem nesta

DR. ACHiLUS BitSI"1
ADVOGADO

CONTRA
BRiPr:_
Qf-:"FQtA.DOS
DÔ�i;s!Hcr..eê.rA
IH:\iC:I.\.Gllt5 �/
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Aniversariou-se dia 30 o sr, I

Francisco Westaye. da sociedade I
local. I
- Na mesma data completou!

mais um ano de ex�stencia a sr�.l
D. Irma Bana, esposa do sr. Ni-

.. eolau Bona.
- Ainda ôntern festejou mais

um aniversario natalício ° sr.

Kurt Winkler.

·1
I

Com a gentil srta. Sidoni Hi:!-rt-lke, dileta filha da sra, Vva,
Emília Hartke, da sociedade lo

cal, vem de contatar núpcias o

distinto jovem Iríneu Walendo:ws-
ky, filho do casal Antonio-Ali
pia Walendowky,
Aos noivos, bem como ás

.. suas réspetivas famílias apresen
tamos nossas congratulações.

Noivados

Nascimentos

oonserva o tenHo d� roupa pilrqu6 lava facilmente e Gom rauidez
.

.
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