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"i· Como lal u á Imprensa o general G6is onleiro
O. ministrovda Guerra do Brasil general

Góis Monteiro, concedeu ao "Diarío de No
ticias" de Isisboa uma longa entrevista) que
acaba de ser Pll blicada, e na qual. após his
toriar e s glol'il-ls portuguesas e enaltecer a

amizade Imo braaileira, i:l,ssÍ'ta se manifesta
sobre o movimento comunista em n0380 pais:

"O povo brasileiro é contrario à doutr í-

�l virtude e Il lealda-
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nista. Nenhum perigo ameaça. o Brasil, Â
ordem é absolutamente assegurada, por sua

própria natureza e porque não há nenhuma
tentativa de desordem. O país íntetro está
lançado no trabalho e todos "' só pensam no

progresso da patrís. Pode dizer em Portugal
que o munistro da Guerra lhe afirmou que
o comunismo no Bl;asi! naó medrará."
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na comunista, O que existe. por aí é um
ensaio de comunismo, sem maior importân
cia. A nossa mentalidade é diametralmente
oposta ti mentalidade russa, e o comunismo
é, entre nos, uma .especie de planta exotioa
Poucos são os que seguem, por convieção, o

credo comunista. O povo, na sua maioria, é
Intenso á doutrina, ao plano e ámoral eomu-

Novol! Hídro A viões Para as Rota.s do Imperlo=
O hidro-avião Sandringham levantando voo em Med·
way. (B N S).BLJJMRNAD . Sexta-feira 17 de Maio do t9ti6 - Dr, 'chUlas Balslnl Diretor Resvonaav9i � Au6 IU.� R. 163
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. Instaladara de laos

SaCiaS do A, C. B. apresentarem a carteira liOetal ou o ultl-
nebta. cida.dere�peltp da.. França reassu.; Blumeuilu mo talão de mensalidade, ao eocarreg-ado d�l1. mesas.
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Bluruenau, 10 de maio de 1�4Ó
''!f'!t Jes Daçoa�. düffiundü, ................. T ....._ .",___"

RODOLFO KRAEMER - presidente,

de

tal'Ínenee.

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



DISTRIBUII)@RA pARA-:rODO o BRÂsiJi'l)ÓS A'l'A'N1.N
DOS .PRODUTOS CONCENTRADOS VEGETAL

"ROS":a..:ER"DE FABRICAÇAo DACIA. PROGRESSO
NAerONAL «lN:DUSTRIA BRASILEIRA DE

BEBIDÁS E CONEXOSl> '. S. PAULO

R CONCENTRADO_VEGETAL dli O SIC L 'E I{� á ·bose de
TOMATE - SALSAO - ESPUUiFRE•. ".. ,. ,

O 'Mistura$ paráaopas_"ROSlétElró baga deJ!VEIA-Lt:,NT.H..FIA
ERV'LLHA·soja· FBIJAOJ3RAl"f,GO e ,F:EUãO !vIULATII'lHQ.. •
KETCHUP GROSICLER:'. em, dois typos: PICAl'HE 1;: DOCE.
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Extrato de Media -l\:lALTEMA PURC8 e Extrato ", de
'

Malta
"MALTEMA" com EspinttÚ'e e Tomate.

FARINHA: DE iiUG6,�'!AL'rADO "MALTEMAa

R

l\' V\ru ege-r
Oculista -

(Ex-assistente do ,!:nstH:ut.o penidó Burnier) de
�ampilf1a.9'

..

Consultorlo: Rua Candido L!.Jpes, 50 (esq Rua Dr. Mudd)
- l° andar

I
i

I
CURITYBA.· 'PARANA

CÓtlsulta.S: das 1'0 a's 12 e das, 14 ás 17 horas.

A,tende exclusi�alf!eJ.:lte. dentro da especialidade

Sernpretoie continua a
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bom reaultcrdo '.0, . po.pulaf I

En�;P;Q"'� I 41 iSMedtcaçáo GlixiUar
<;lO tratamento doiJ�

sifilis"A sfilis ataca todo o

organismo

afecções do coração e das

aumentam e comprometem todo o organismo, si não
forem tratadas desde cedo com um remédio qUE,
eliminando 3S ímpuzezas do sangue, normalize 3

circulação, descongestione as artérias e restabeleça o

ritmo ca: diaco.

valioso auxiliar no tratamento da Sífilis, é o depu
rador de sangue por excelencia, pois sua fórmula
tri iodada á base de plantas medicinais, depurativas
e tônicas. o torna o mais indicado para combate:
esses males,
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Cerilia Santos
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Aceliando encomendas de Vestidos. Mantesas. Toyers
F;:Ho sob m�di.:ias·--S�?rv;çt) [�:!egdnie e Perfeito ..

Rua 15 de Y·Juv., ao lado do Hc tel 530 José.

plHii íueúbaeão
Fnmgc}s ,lo I a 4 mêses

.1 Re prortutores de 4: mêses
! OI\é!reCí'ID as seguintes g21'BUHas e V�Hlt3geDs: �)fio

f Iilhos de gh!ü9 Importauos do Amerícanc "Hunsou", com

I
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é

paterno de mais de 300 ovos

Proprtetáríu do svlerto ..

Oscar PahI Rua Amazonas detroute ao 32 B C.

I
Blumenau-Sauta Catartna.
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Caminhões de 1/2 até !O toneladas.
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Clube Nautico. &i\merjc�il
Coiu:outuu.:ia para affelu!a�r. f,�!e d� 8Etf

Acha 88 liberta a concorrencia pars n arrendamento
do Bar do Clube Nautleo Amertea,

Os interessadog devera!'; apresentar propostae até o
A PEDIDO DOS SNRS. MEDICOS EX'A'me5 fim deste mês em sobre-cartas lacradas .

.

'

. .... EXaUTAM os SEGUINTES ". ,.

'

.• ,.' : A dir�toria reserva-fie Q àireHo. de s ccttar a propos-
...

'

.

.... -, ta que miHS vantagens oferecer aSSIm bem CüllW recusar
.

-, URINA (completo e parcial-com dosagem)":_!!EZES.(Amebas, vermes, sangue oculto�ES e anular ii presente aoncorreucía muw 88 propostas apre-.:"
.....
C�RRO (PêSq.Ui.z..

a de ba.cito do

KG. eh.), '.�SEC.. REÇA..
0

(.pesqUiza de. dip
-.

IOCOCOS
•. etc.,. e�.p.e.rmaio. "I.SCl'ltli.'

das não consultem os interesses do Clube.>z.)ldes)-SANGUE (Sorodiagnosslco eb Lues (Rea�ão de Kline), - pesquiza de Hernatozoarlo Blumenau, 12 de maio de 19H3lmaíaria). Contagem de glóbulos. tempo 'de coazulsção e de sangria. dosagem da Hemoglobina, A Diretoria

f!.Il:.'O e, ,acido Ui.i. .::o. f.eac�o� de Vida! (Ti�O).-:-�íQU.OR (Exame ;cito.b.a.c.ter.'io.SCOf:'iCO•. reJçã.o d.fi
'ií'--t'-q"""4i-<$>--4>-'4'-'''-.-.

o.,--.--o@�''I'-'''-.�--'.-$-"-�--�}C..hn, .:'? )-�1U�O NASAL {pe�qulza do Bacilo de Hansenl-: (i LC.ERA (pesqaiza de Trepone-

·A'·' 1 [,J:.,�ma palldaJ-SUCcO. GASTRICO (exame completo. dosazern d.a acidez sangue oculto. ele) I nUnr.l�m nOsl(l ,dU���1iFORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE . .

. LI IíU {§. Ü Ui il �hR�
.

. Instalação mQderua: estufa. autoclavz colorimetrcs, .etc .

'. . ;Il·_�·-if&':""-il-·Iilt-ll-._<I1!���C! o .�-.-'-�-�..;..•.-+",-.-•..:....;(i.-. () � ......-.� "·-oê-�· *",-4>-'.
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Redação e Administraçao.

RÜA 4 DE FEVEREIRO 7.
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liX'PEDIENTE
. .

Di'iTl:'l!iO, Tal. 14,36, 10,99 - Gerencia,
10.99. - Assinaturas. 10.99.j@ Publicidade, 1O.D9

· --,' .

.. "fenda avulsa �ma.5 uteis, Cr. $ 0,10
. 'Atrazadàs, Cr. $. 0,50, Edi<;âo Espor_
t.iva, Cr. $ (1,50. AtrazaJa. Gr. $ 1,00
Assinaturas: Ano, Cr, $ 60.00 Semes
tre: Crg 30,00.
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· lUencãD: - A direção não se res

ponsabi liza por opiniões emitidas em

art�os assiuxdos, mesmo que -sPja
.com iniciais, Adverte, tambem, que
originais recebidos e não aproveita-

·
dos não serão devolvidos. Outrosim
o serviço telegraíico nada tern a ha:
ver com a orientação do jornal e soo
mente é reproduzido a titulo infor
matívo para IlOSSOS leitores.
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I Gasa do Movais· Rossmark Ltd" lli
t; Do' Iof. I' :1.1. rrll"or os .)

� Salas de .Joritor' �1.

. �� Mov:::-: s Estofados ��
H Serviço bem perfeito e bem acabado H
11 . Sr'ande estoque «h' Tapeies

. �i
f<' eua Dr. Âm,ãdtêu Lus, tA f

: .� ••��:_:;:;.:;.t:.:;.:.::.:;b.":.: ••• :., •.�.:;.:;.::.:;,�����J
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Sociedade Benificiadora
Madeiras· Lida.

de

��-----,..;r������_--=r==-�. §
tabrmca de rrnill�a§ �

Blumelf.UUJ IJd.&. �
fintas e �/6rn��e§ . I\.�a�{�ri�':il� �U)ilf� �

P�nitu'.as em Geram i
fintas em bisnagas para artist �'<i I

BIUr'1H�!í1�U M ���. t�� ..« ,. fi �------�----��._==���=---=-�"""""�
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CompeteRliGEa Pf{}f�§§ior!ril1�

Rua l5 de NO\l'embro. 59f:l

fofo AmAOOR (G.Scholz)

s«A Patrimonial ltda ..

�;pI

A�a Felipe de Oliveira 21- $� �€1l��@
Pt Mais Perfeita Organização de Sorteio e Colonização

Sorteios mensais - Bonificcrcâo 1 Construções ! Reembobo

(Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal)

Carta Pedente N. 151 - Decreto N. lVi'lSde 23 de maio 1917.

Resultado do Sorteio Realizado em 25 de Abril de 1946 .

PRiMEiRO FHEM!O: 80584
TituleS ctmtet!lplados no "Plano J1.1N�OR·'

Premio 80.5S4 - no valor
.

Cr $ 50.000,00
« 90.584 - « Cr :; S.ooo,oo
" OO.5i1fx - « Cr $ 5.000,00
a bR.5"1l - " C $ <i O07 r . _.000,0
« 2u.584 - Cr$ 3.000.00

Milhar 0.584 Centena 584 Dazsí!.<l ��
Todos es titulofl que conti,'erem. a milhdl' O.58lz terão

a um pl3mb no valor de C .. Si 1.000,00

l'
2'
3'
4'
5'

direito

'fodos os titules que conti...erern. a centena 5g� ferão direito a U�

premie no valor de Cl'. $ 2ll0.00

fodos 08 mulos que "contiverem o fUla! 34. torão direito a isenção
de duas mensalidades.

Adquiram sem perca de tempo, um:I apoHce da
"A Patrimonial Ltda",

Agente em Blumenau - G. LEDRA

ii'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'. responder ontem ásfnterpelações que lhe foram diri- Helma Brandl, Eh, natural �� Nolas adulteradas tá, a sra, Irma Biegíng foi as-

. gldas no tribunal de Nurernbergue, disse o almiratit.e .Doenitz deste E�hado, nascido aos 8 Por um investigador da Re- saltada pelo preto de nome João

que as elevada!Lpérdas de submarinos alemães tornavam neces- de março de 1924, macanlco, gional de Policia local foi detido Jacob de Oliveira, que t'�Dtou

saria, em 19-+3. aocupação da Espanha e de Gibra.ltar. a fim de soltetro, domteiüãdo e rosl- ante-ontem o individuo Reginald violenta-la. A dama atacada rea

ali se estabelecerem. novas bases para aquelas belenaves, Essa dente em Itoupava Norte, Krieger, residente em Garcia, giu valentemente, travando luta

opinião dai almirante Doenitz fôra, todavia, contrariada por deste Distrito, filho de Ricar- por ter irnpimgido ao negociante corporal com seu agressor, até

Hitler, que lhe fez ver que tal Ocupação só teria sido possível do B�ck. e D. de Hdewig Julio Puetter, estabelecido no que foi socorrida por seu espô

em. 1944, quando a Espanha ainda colaborava com a Alemanha. Beck. Eia, natural deste Es- mesmo baírrojuma nota de 5 soo João Jacob de Oliveira. que

Em 1943. quando os espanhóis-já não se dispunham Com a Ale- Iado. nascida aos 17 de nu. cruzeiros, adulterada para er,s é meio "aluado", foi preso, re-

man

..

há 'não possuía forças para empreender unja campanha dessa! vembro de 1922. domestica. I 5°000• .

colhido á cadeia e mais tarde

env-ergadura. solteira, domiciliada e re sí- Interrogado a respeito, Rerri- deportado desta cidade.

dente nésta eldade, filha de nald Krieger confessou ter p;�- Na hora UUI"

Oeorg Brandi e de Otllta D. sado mais duas notas fa1síflcoi-.. liII

d 'I
I O,· l'J' r, Se preparava

Biumensü.· 11;' Otília Réimer. as no comercio ocal, LlI1Ht parai -'�.:.�' .,'.
< para

Apresentaram (!.;lJ d«;1lllli!!ntGs o cobrador do ónibus que sr rve I E:.nJb.:w dr.�um om�1:lS que par-

ftljlU1 �je ��:ql exigido pelre arti� 180 do 00. Q citado subúrbio e a outra 110 \ tia nesta cidade, foi preso para

ri U, .h''G

I digo Civil, sob os. I, 2. e 4. negocio do sr, Á. Pradi.· nas I' ave:r�gfEaçõlesCo i�lldiVdiduCO de no

A-
S. 1

...

t·'" h' d ime.diações do Hospital Santa m,.� .�,a,.ooe . <'1':1,1.0 a osta.

�_��_�__�������,,�g�������_�'!.�...,.�A'�'�"�'�..�"�..�:::o;�,,,,".':',�_
.

1 argúem .�rer OOn ecrmeitto e t' d d d d

O
.

ed;�,P'll a.
-

j exísür alg1lPl impedimente legal, Izabel, Ambas as notas ainda pin ': o In 1\ 1 no espertara

ponto vital �ygll.'IIMi&\ I acuse o para os fins d3 direito. não foram encontradas. suspelt�s. ao Delegado Regional

F8�O saber que pretendem I' E, l,ara constar ê chegar ao 00 Reginalrl informou. ainda, que ?e PO,hC18, que enca��egou um

casar-se: Amado Krug e Hal- ateJtmenro doe todos, lavro o recebera as referidas cédulas em :uves.tlga.1or �de ve:lhcar sua

da pOlitica exterior' ga Sebem-ich, Ele. ObHUfHf do ,I presente para ser afuado 0:0 lo.. Rio do Testo. corno pagamento lden�ldade. Na ocasião em q.ue

francoe·sg
.

Estado do Rio Grande do SUl, gar ,do costume e publicado pe.. de um relógio que alí havia e_ra mtelTJgado, Manoel Camilo

II 9 uascldo 80S 24 de janeiro dfll
Ia ímprensa. vendido·

neu mostras de que 03.0 se acha·

.LPNDRES. 16 lCB) ,�O mi- 1918, comeretarto, solteiro, Blumeaau, 10 de malojde 1946. A acÍúlteração das Dotas é;
va com "a conciencia tranquila".

m.stro do Exterior da França, domlellíauo e residente nésta
'

�""f:ona'llt Braga feita por um processo novo, des- ser:do. leV<l�o para a De�egacia,
Bidault, chegou a esta capital cid ri flh d F Il Oficial d R"""'B ro,c de que a falsário «pinta» um

AlI ele nao. demorou em con-

a S, I o e e ipe e de 6 "Ii>"",too v�viL
zero a mais na cédlua. Como se.

fessar qu.e tinha "aliviado" um
com instruções finais para nego- D. Rosalina Krug Ela, natu-

cs:

1 d
dações de imporrancia vitalpara ral neste Estado, nascida aos I J:l'J.DITAL

sabe, no processo antigo o es-j' comp;D
1elI·O e <;lunrto no, Ho-

o futuro da nação. Um membro 28 de flgoslO da 1924, domes- lJ pertalhão recortava os zeros de
tel v, urg�s na lmp?rtancla de

da delegação francesa a Orga- tíee, solteira. domlciüada e faco saber. que pretendem uma nota para acrescenta-tos em 200.cruzelro_s. A. queixa do fur-

nização .das Nações Unidas, que residente nésta cidade, filha cusar-se: Osni Chaves Cabral outra, elevando-lhe, assim, em � rmda. nao twha chl�gadD á

foi convocado para uma. entre- de OswiHdo Scneurich e de e Erondina H�tiBfa, Ele natu- dez vezes, seu real valor.
e ega(;!a, .

•

vista. com Bidault, disse qúe D. Ida Scheurich. ral ': s'e R,:ii ii, n "cfrJo aos �ã.o obstante isso. as notas S II I C I O J O
conversações não oficiais sobre �pre!iei3t,l'l.r&n Ü'� tloolllllt;mtO!! exl� lo ,].; ..;, l; m b t o ue I º�!. la· falslf!Ca�as p:.o�adas por Regi- Causou geral coosternô.ção nés-
a questão do RhuI' e da Rena- pt�l1!i �rtl�o 180 dI() Co� vrar:',". e; aro. domicilado nald �rIe.ger.?ao faCllment� re.-I ta cidade o suicídio. dia q, do

nÍa, ponto ,vital da politica ex- Ci:vB, sOb U· 1.2; e 4. Si e r c':;itec.le ,m ,'V\OlSqUitO conheclvels, Ja que o algansmo I corrente, do sr, João Coelho
'

terior francesa, seriam, sem du- a!guer� �h�.I! Cli1J11l�edtl:,olDlltG d� Ore�' j,', Ri, drj Sul, filho de "pintado" tem <:ôr diferente, des- exemplar chefe de
.

familia Hqn;
vida, travada. duranteja sua esta- �xistl!! aBgmn fmpedituenta legal Hell;:f1 n u C 11'> VPS Cu@cal e t?ando do cOllJunto. o que logo rapidente,
da em Londres. Este delegado..acnse 9 para: ai finl de dJreft'G. de D ,\·laria SÍuhOJiIlh!i Ps· cnama a atenção. O extinto,que ha pouco aban

todavia, corno todos os demais E, pru'i'l OOlliJtan e chegar dO C{)-
reV", Fio, nitlural i1este Es Roubo em Massarao- don�ra sua }!rofisSão de barbf'ír.o,

membros da delegaçãO. desmen'- nhecimento de tod{ls la\rN) o:pre" tad! ... a·pi �1, 60S 15 de ju� d b
dedICava-se a cor.fecção de re�

tiu as noticias Se que De Gaulle �ute para ren Ilfixado !lO logar n�oe ,) <: ,1 gn .. �úmestíc8. •• 801-
,

U � I de: e .tarrafa.s para pesca. O sr.

viria aqui, possivelmente, domin- d>il C03t� e pubI1cad-o �l.'3!a j� .

teu;, (j lI}; c'!H1(!a p. fF8lden- Foi assaltada dIa '3 do cor-I Joao Coelho enforcou-se com uma

go. afim de assistir a urna reu- p1ien$8.. ,te 1;',.,\11 ül·jJidr'. faha de Ar- rente em Massaranduba a alfaia- corda para rede, pendurando-se
mão da Assembléia tda Organi. Blurrfenáu,l1 de maio de 1946 fuI' _'1' 'in r'" R <Hsia e de D. taria do sr. José Provesi, tendo em um caibro perto de sua (a.ma,

zaçãodas Nações Unidas. VictorlrNJ Brl'lU,l! AJ::udes HI� '( e �:!. os meliantes levado consigo cór- no sótão 00. ·casa onde residia

Oficial do Regi;tr� Civil.
.

I Apresentaram OI documentos te de casem ira e aviamentos pa Ignora-se à motivo que o levou

exigi ln r�'lll ;.l!·tlg�l 180 do OiJe ra al�aiate nD valor de 3 mil a tão tragico gesto. Sabe·se que

digc riv;! scb tl. 1, 2: e 4_ cruzelros� o sr� João Coelho estava de via ..

Si ai., ','(-'iII ,iv,�t OOIHl,fw;ÍmeO('iif dll Levado o fato ao conhecimen- I gem marcada para Itajaí, viagC'm
exislli !k'lHD {�nl)'("diment(l iegal) to da Policia esta se pôs em I E�sa que. deveria realizar-se no

acu.ll!e o para os fins doe direito. campo, prendendo os individuos dia segumte ao de sua morte. °

E. para constaI! e, chegar a-o 00_[ Edmundo Lide�berg e Carlos: :xtinto, ,q�e poss.uia 61. anos de

nhecimento de todQs, lavro 4) Hozemano, reSidentes naquele I Idade, aelxa numerosos filhos,
presente para ser afixado no 1.0•. distrito, suspeitos que eram de. inclusivel um .menor de idade.

gar do cosmnl,oe e publicado peu terem praticado o roubo. Lidem-lS--�iI
.

- . __ .. _- .. -.-

la imprensa. berg e Hozemann que, segundo 'I r Nry ald·fl-k
Btumenau 10 maio de 1946 informações a nós prestadas são

a

,

Victoria. Brag,l larapi�� conhecidos, acham·se, 111m tratar seus ioleresses,
otldal d@ Re2fstt'll! CId!. recolhl�OS á cadeia local para I pedimos sua vinda urgenie

serem mterrogados. na nossa Gerencia.
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EditaI
.. Pereceu afogada

a vluva de Bruno MussttUni
MILAO,I6 (C B.) - A viríva

de Bruno Mussolini, nascida em F(d(O saber que pretendem
Gina Roberti, pereceu, afogadà, casal' se: . Enedino Nunes e

no lago de Commo. Com ela se Avany Cavilha. Ele, natural
achava um capitão inglês, pos� deste EtHado, oascidn aos 13
sivelmente seu aman�, que tam- tie agi;ato de 1926, (i perario,
bem foi tragado pelas aguas. Ao sDltefro. domiciliado fl resi
(ue parece, tambem 08 dois dente nésta c:dade, lHho de
choferes que os acompanhavam, Timóteo Laurindo Nunes e

morrerfirn afogados. Do aciderite de D, Maria Custodia NUDeS.

referido� conseguiram escapar' a Ela natural c1egte Estado, nas
nado. com muita dificuldade um cida aos 17 de jt!neiro de

major bril!anico e uma senhora 1927, domestica, solteira do"

que com eles se encontravc:m miclHada e residente nécta cidade, filhu. de João Cavilha
e da D. Josefina Cavilha.

II� I.
Apresentaram

0.1
dQ(;Il!l'lentoil e:d·

Aluga se i gidoB pelo artigo J80 d-o Co-

•..
•

... .. ! digo CivB, S!Jb DR. !, 2,3 e 4.

_� ......__......
' '==-"� =..,_........�........: Si algeem t1veH oo[!hedJ:n.�!Jt9 de

Uma casa. grande com 8 existir. algum �mpadin;;:ellt& leg�,
qUlirtoil, c06Elha, ga !'age etc., lleIDIe () plll'8 >m.ii fill1� d� direito. O Professor <!le Dar;sas Affonso Lerche Comur:ica aos illte-

c/prática no rjm d� rlHl Mato Grosso. EJ para oonsta� ·fl cll'�ru' ati 00.. ressados que dará inicio no proximo dia 4 de J"unho ao novo

E. NElff A tratar com João Heimberg nh.ecimento!ili) tGoos, lttvro o CItoupava-Seea Rua Hi de Nov. 434 presente para' �r cl'ba6:tHw la.. urso de Densa
Fundoi! da, Comp. Salinger Blllffie!1l:lu. gar do oos�11le e pnbljcado D.e.. na séde da Sociedade ReCreaUVã Esportiva !.p!r(ifiga na Itou-

..---.-__._.-",,-��>1i O {i;j--&.- �,.,:,. '�,-Q"''''';'.��-,,,,.-13. la i:mpr.eG� pava Seca, todas as ter,ças e quinta-feiras, das 20 ás 22 horas.

lIil !t> BJumenau, 13-5- 1946 As inscrições poderão ser feitas desde iá c<:-m o sr. Lerche

t Banco. Popular e Agricola do Vale de Uajru i oadal d.VI�=t:' �t� I
a R:r'i J��!::;�;�';��u>;_�",--,'!_ás H_�O'" "'5

l't'

�..
_

.

-�-"""""""'.�

i·,I...I Deposito ii d1spoa!ç!ü1 � D/ti
• Depositó Popular

.

n üj(i
,

1. CiCts. com IlVÜlQ de 30 cliM 4 oifl
, ".. 60 di!:tl'l iS o/i;
• f (!r:Ti

.

íà�!t vf' dll'l&l 1) I r� 0/0

t Cli�:r•." .l��: 1:��:: 51� �ig f
.���...:..�.$: .,�. �-b (I 'ijt;�_.-i!J..-..-t,ç-.-�-_....-,*-�

Dtenção '.\'1,",
T �

I Preciso Curso de nsa
Encaixotador

,-Y'lr. R·.. ··0.···� t 1 1':.-
•

'.1 .. ]f

VVI:TZEl iNOUSTI<IAl. JOiNVittE (Ma.rcs R(lgialrp.da!

pois non�Brva B desínfecta a sua roupa
• a;@ig 11#4i11S5iUl'

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


