
...·ar·áo$ bOSSÔS leitores,
forant inicia·das as demarc

e Ir d Prefeitura local a u le
. União

.

Democrática Nacíonal. vence
lei io do pleito de 2· de Deze
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Aviso aos ConsunJidores de
produtos "frigor".
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m.m.mêUiU � Omma-1eira 22 de Maio de 19%6 - Dr. Acltilles Balslnl Diretor RBSpoD.flavsl. ADI) XXU· N. lGS

Em vista de continuar o decn§s"
Dlarlo Malllllno cimo da produção do leite nestaanual Crt 80,00

aam9straJ Or' 135,00

_&_VU""""lSO__O_rJ_O.4...,..:O zona; sôhreavisamos os nossos dis-
d«:lls �spil!"t1ções do .Vtlle do UaJa'

tintos freguezes, que, daqui a 90

dias, estaremos sujeitos à eontln ..

gênciá de declinar do nosso serviço
de distribuição e entrega de leite

e manteiga na cidade;

Usina 4:"frigor"
Representações da C. N� b!lfl ti n'" �tl

.
'. �

Aqui estão os representantes ganização de um tribunal e para dos: Juiz,-R. Hi.jaekson. Fran- '

.

�;;1 i! K N' O:xl cf: ;;:,\.t
das quatro grandes potencias: determinarem as regras do jul- ça: M. Falco, Camarista da

C P d
lO lO ..

.� -nãl5 dlAve falt41! ,"' !

Inglaterra. Estados Unidos. Rus- gamento dos principais crimino- Corte d.c Apelação, Russia: M. • • OS mUIUe.pIOS
O m.d isía e França. que se encontra- seis de guerra. .. Nikitchenko, Presi�iente da (.0;-

RIO 20 (C B) _ O ._ fDilUO uúS (ieS-ram em. Clt':lfch House, West- Inglaterra: Sir D, Maxwell;- te do Supremo Tribunal da IL. I .

•

mi

rainstcr, :pflra discutir� a or- Procurador Geral. Estados Ur.i- R. S. S. - (British N. Servicei nístro .do Trabalho aSSl1lOU n�i;ílb� 6-1� 09fiiflilo�_,.....;..------�-------...;,.;._. -

portaria delegando campe �VBiII� ll� U�i!1l�\I}I!JJ

J·og··O·' do..'. bíche tencia �() dire�or-geral �a �1�����lh�i
Becretaria da Central ue �W!l!�!il�.a�í>lilill�ti
Preços, sr, Julio Barata, ROLHA, 21 (O B) - As

a domicilio para que o mesme designe autorida Ics italianas ne-
. 08 representantes da Co- gocíam a restituicão (lOB

Diante da repressão das auto-
ridades ao denomíuado �jogo do missão em todos repre- despojos de Mussolíni.decla-
bicho», o mesmo passou a ser feito aentantes da Comissão em rou o ministro do Interior.
agora, a domicilio; Os cambistas todos os municípios do pais. Confirma-se, assim, que
p;s2aram.a viS_Ít:'T as cas.as dos vi- Nesse sentido, o tilire1:er- os autores do rapto apreeiados, reparttções �u?hcas, ban- .geral da Secretaria da C. sen taram certas condiçõescos e casas comerciais. Anotam -

�

nome do interessado. escrevem C. P., expediu telegraraes flara que os restos ao an-

�eu palpite e entreO'a� a copia a todos os prefeitos muni- tigo "Duce", que se eucon

do jo�o. Se e vici:de ganha o cípais, solicitando faeam trariam em Milão, fossem
ca.mblsta volta e p�ga:lhe e pre- com urgencia a indicação entregues às autoridades.
mIO, com uma comrssao d� 10.1'. dos nomes que deverão Elementos suspeitoe co-
Os banqueiros estão obrigando . _. _ _

'

os seus empregados a assinar conatítuir as repres:l'_ta<;,oes �o cumplices do ernprsen-
pedidos de demissão. considerao- da O. O. P. nos diferentes dímento estão em maus da
do-se quites. Os banqueiros, en- mrmíeípíos. policia.
tretanto, continuarão a trabalhar ,--------------

agora sosínhos, auferindo todo o

lucre.

Vende-se urna completa instalação de USINA PARA O
BENEflOAMENTO DO LEITE, cuja capacidade é de 15.000
litros diários. Maquinaria moderna e perfeita, com todos os
seus pertences, quais sejam: I pasteurízador de placas; aparelhos
de higienização e filtração; maquinas para o engan aíarnento;
i€.Íem para lavação de garrafas; todo o encanamento patente, para
a manipulação do leite na usina; completa instalação frigorlfica
(compressor «Astra» moderno); cerca de 25000 garrafas tipo

... padrão, novas e todos :}<; demais complementos da usina, in
olusive ires (3) caminhonetes para a entrega do leite.

t- COMPANI-HA JENSEN-Agr., Ind. e Com.

:� !toupava Cenlral--BLUMENAU-(SC.)

\ ,ll!i:�a dO protesto da; fome u1I1 "Cadeira
.

J. �i::���;/r�ap!l�n���A l"rl�ndel1l<s
I Elétrica" falhou

�...... lHH1��M-11l '" .. �U!il!l"'inU1U IH I New Ibéria Loulsiana, 21 -

h/ Após 23 dias de greve da fOill€l, mor.reu na prisão (CB)-Willie Francis, a.o jovem
i'< de �:taryborol1gh_ um dos lideres republicanos .ir'lande- negro qu� sobrevive� á eletro

- - ses, Sean McCaugt:z, que pleiteou ínultímante; para si cu.ç10. esta conve:rcldo. d� 9ue
e seus ccrreltg íonarícs condenados o tratamento quo

fAO! sa�tVO pela dProvFldenc�a divina,. . .. 001 e passa a, rancisco sen-
as nações civilizadas costumam dispensar aos presos teu-se na cadeira elétrica mas

polittcos. Reina em toda a Ir landa grande agitaçao ao invés de golpe fatal, r;cebe�
popular, em virtude elesEo actnitecimento. apen.a� um cho9ue _ brand� de

Em BeHai:1t, outro prísioneiro republicano, David eletricIdade e f.JI retlr�de, deso,
1:;lJ. -.

.

1 t
- "'. d' d d f da camara de execuçao.

. r"lom.wg. comp � a o beu Di.)
.

la e greve e ome. O governador s'uspendeu a

O 3.110 valor nutritivo do cabelo :�:�����u�!t� �r�:!��aJ�;n;::
ral decide 50bre se o Estado

hllmano ;�â!:ra mais uma vez tirar-lhe a

,

Um hospital da cidade alemã de Hamburgo. está
empregando o CB.b010 hUill<).Q.O como alimento. e este

aeguudo agora se revelai, tem gosto de peixe. O diro'
r de hoepita!,

..

dr. Bensí, sm Cooperação com o Ins·
itllto de Juimica de Hamburgo, conseguiu produzir
uma sübstancia cdstahnawcnie pura e de alto valor
aiim c'l1ticio..

Emigração
poloneses para I) 8rasil

ROMA, 24 (CB) - o governo do Brasil acedeu em rece

ber no seu território os soldados pôloneses que combateram na

Italia.
O Brasíl : receberá numero ilimitado desses poloneses e até

mesmo sua totalidade,
Os poloneses seriam autorleados a entrar no Brasil, como

scivis imígrantes«.
A uníca condição do Brasil é a de que a Ingiaterra e as

Nações Unidas garantam a manutenção dos poloneses no tcrri
tor:o brasileiro, durante dois anos.

de soldados

.

I r ll'e'lz !....a

Cerca do 83[U:060 hom{l�s
ROMA: 20 (CB) - São em numero de 830000 os polonc

ses aue iriam pot'a ° Brasil" no caso de serem aceitas as condi

ções' para acelher o exercito polonê.:; que lutou na Italia ao lado
dos aliados, e os membros de ílua5 famílias.

As Nações Unidas encaram outras soluções, alem da pro
posta do B rasíl,

O problema de exercite poionês, chefiado pelo general
Anderá. é um dos mais delicados quc a guerra fez surgir. Por
isso mesmo.· considera-se a proposta do Brasil lfcomo sendo da
mais alta importancia e de grande oportunidade»,

CRUZEIRO Prefiram a Farinha
..

-

-- .....

.
Fabricada· pelo

�íOINHO' JOINVILLE

Instalações
Irtigos Elétricos

Instaladora de
Ilumenao

Fone: 1477

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Maltema Comêrciô lndustda S. AAúxiliar
,

Sã o P aulô
'

EsoritórÍo

CONCENTR4.DO VEGETAL· "RO·S.I ..C L sa- ,á. base' da
,TOMATE - SfiLSÃO • ESPINAFRE. finnues fruUiaras!
Misturas para so;pqs 4ROSICLERP·6:basede AVEIA-LENTILHA Entrega á. DomicilioERVILHA:soia·PEIJAO BRANCO e·FEUãO MULATINHO.' Moré! . 8& Irmão
KETCHUP aaOSICLERG em dois t1"DOS: PICANTE E DOCE

.. 1__]',_es_to........s_a_lt_o_-"""""_B�l_ll_n�1e�n_al_t..,..;
Extrato de Malta -MALTEMA PURC· e Extrato de Malte
"fIj'ALTEMA"com Espinafre e Tomate.

I

FARINHA DE TIDGO MALTADO "MALTEMA-

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AF fiMA
DOS < PRODUTOS' CONCENTRADOS VEGETAL

uROSICLER" DE FABRICAçÃG DACIA.PROGRESSO
.

NACIONAL «INDUSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS E CONEXOS," S. PAUtO

R

O
S
I

C
L

E

VIC "MA1TEMA-: -Nutrifivl!) a delíoioao-« com leite quente
ou ge!&do.
CHOMALTcMALTEMA:-põde ser usado como sobremesa
no prepars de doces a sorvetes. dissolvido no leite quente
fria ou gelado. .:

FOSFO MALTEMA:-Es!a farinha é um alimento Perfeito e

completo parQ l.(lctel1tes. hêbês, criancas, pessoás debeis e
convalecentes •. Rica em fosfato e sais de cclcíos . esta farinha
é um poderosc auxiliar da nutrição.
DISTRIBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CAS -BLUMEN.L�U - IBffiAMA --, RIO DO SU1- GASPAR
ITAI iiI TIJUCAS . Brusque Soro WALTER W. BERNER TE tE
FONE l.l93 � Caixa Postal 35-BLUMENAU - ESr. SANTA

CATARINA.

I
I
I :';':';':;":;��:':":'�:'(;��:;":;':"":�!j:';"'��:'="::�:'��;;':z:...t!.:;..:;� i

I ::i'Jf.'��''''''iF��:\,]�i·EWl���f�€'9.''"1':;:''Hlro f!�:1)�'!<·9�l));c{>iS,\n�i.l";��(o::>?a.;r?,i',:'1J�,,!� nb·rD'"'�t�··�OJ'" rt'B� 1�·Ç!··;l'l· r�nlf"""'I"
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c;,' "" �',..,!l ...
= ��). w1aCfHras ce construçao em ge- ri'!

� ral, Forrosl Soalhos. Molduras iI
........._.-.:.<&.....;�-"-.. :.'"".""_ ... . j � e te. �

fl:��.....
-

...�.-t>t·.�"t?HHJ"f�" I i Te Ie f 0\ fi e 133 i i
t � L U M E �� a u .. §�irJ�� 1&��.alif�f.'1l� •...'

Edital I @)!ji)\iJ�,�1\'_Il>'''''.,�!J3'>.w:fii.!m����!!:m I) �I·.' "
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. FaQo sHhel'
..

que pretendem """"�.iIF.!i'm:JK����::��=,,,,:,,,,,c,;'�'%w=,",�� �
casar.se

.. ·.··· \V..
, aldcmar

.. Pegga.u. e, O �P.U il$;�� ll""� '?1··�Í\ll� �","'�i� 'ii.' f.l;!i�l�;;.���O 'I ;'.'.

'- -

. ,_,..,·v afi:��-",�r:�,)'" lG' �r �.. �;;y�'!;� d"'_�11i �t;OU. -= .';iI

Veronica 'Paraski
.. E!e, l1élt.ural, li �

� � _,. �� >'���!pw.;,\?� .' "",.lI!�!?-: � !
deste Estado, _nas:ldo n�.

dla

.5. '

r..eve 0

..

,

.. 51. lSe�.�
..

�

.. !>,""D�".""'.. :'.�"'.
�- e1@l �Ií� lllnhw �

de. agosto �e. ,191 I. soIte,r.o. Pel- i P i\ W\J�� ., �I nlHir� .

R
deu'o domicIlIado e residente i

. ",,-1f!,..rm.V 1l.� !L5 =4 ...li .uL� ffi.i

11l1es�a' cidade,. filho legitimo de I il e será ilfllotli'l!1!,m!D ai\:lm:Ur.o
,

AUd.ré...

pe

..
ggau e de. su

..

a

.. mUlhe.r:.I•. I'
{iJQH1Pfnnen

•.

t.o nW.dern.o
de alta ].J1·

...eciSãt.1, téc

..nu.,�.
.

Anna Venske Peggâu. Ela, na-; l'ormado e diplomado em 8âo Paulo .

turaI de'Ste Estado, nascida no i . 6 .. ,� .� !O . . '.

dia 2 de a osto de ] 2 soltei-� A<let1Eae"",@ ij<.:,.i@ S1l"@lfii(i;1jl. 110
',_ _g" .9 4,. í :"'��·§1'ii!S:;s;;a;?":z:sa"U�...;.'!í&"��;f...""m���;;��"dS3;.'::':::;.;'J'3S::ii26.,!}j!jre:-.::.e

ra, c.e' profissão' dom estica, dO"1 . ...' .,.",. .,' .,
"

midiiada e residente nesta cicia.; ��,).-.,�"""'.--$--,.-+-.•.- .•.--� X "--�,_.!f,,F·;;><;,".-"�-·:'l'i--líi���--'�--�

de, filha legitima de Richard
von Paraski e de sua mulher
Friàa von Parasky

Apres'entaram 03 documentos IIexigido pelo artigo 180 do Go�

digo civil sob n. t, 2, 3e 4·1
Si algnem tive] oonhe.dm:ent� difl Iexisth: algum Impedimento iegalli I

ll.CU4Ie lO para os fins de direito. I Ovos para ineubaçi'lo
R. para ooostan e chegaI' ao co.. FrBngos de i ii 4 n;2';,;"('
nlOOcimento de tQd05, .. lavro o Repl'( íÜ!iLtfP§ Ik 4. mêses
pr.esetlbe para ser afixado no lo.. Ofarecem as seguintes garlu. fia,,; b va nlag2nB: Si"iO

gall do costUlll:e e bl.ublicadQ pe" rilhoe de gafüz.; importados do AmuÍc/::'1u "Hausüu", eom

·la impl'.e'nsl'I.. pedigré paterno de mais di' 300 ovos

Biumenau 21 mnio de 194611 Proprietário do avial'io.
I

Jljct�dm�. H.rtlil51 OcS\UU Pah! R'ua Amazonas defronte ao 32 BC.
Qfída! dQ Regist� Civil. BluIDênnu�Sfinttl Catarina.

R

��������.����--..-..���

·······D·�·:····�g�··�·····A:···
..

K·;·� 'eg��
......

·1
- Medico Oculista �

(�x-assistentc do Instituto Penido Surnia!') de
Campinas

Consultorlo. Rua Candido LOpes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
-

- 1° andar

CURITYBA PA,RANA
Consultas: das 10 âs 12 e da-s 14 ás 17 horas.

Atende exclusivamente dentro da especialidade

Sempre foi e continua a ser

I e1hor
�"""EB"EERemRam���......��ma.��.mj""ü

PRECisa-SE
de 1 tipografo

,
"

".:: �, ...
'�

..1' A ."d, ES.I4·.!-,c �OnA""A p ff.�. '.1

''''.f'' , �'. :

Oficina RADIO fUHlt
Atende todos na ierviçolJ df

Radio! receptores
ServiçOD Hallldos II UarantltlOG

TBLEFONB 1395

8illt 'I da Satambro. 13

Iríil l)a!l ti li'" lu
ENOll

'"uI\; deve frul�J ;

� LIC;_UH,$"".,O!)_.'
,
-"iJ

CXlfJ'!:l'V"llI Ol>� CG",l�-'!,.u,!:if, <; M'Gl.:'tl:!l.4 OOMllllli�fl.�0400oi-lt.(
Q-'.:.:=g\l-:�!t:,'?:. ""oPY!'t�·--

Caminhões de 1/2 alé \0 toneladas.
CA�,,11NHONETES

AUTOMOVEIS
Veja qQ('j lUg'(t... e depois veja o preÇO do OE soro flDt"

<H(>m,ai".-Agen�e e�clusivo
R'fCARDO DEEKE

PfOyi�ºriaI[len(".l �C& rua Brusque sIn_:_BlumenIlU-Cx. póstal 119

o rn':LI-t(;;� l)C-'S rn".:; l·�"]Of.�{=':�j
�l=Ll1'-'."" '-!�:'\I(;�i.'t::���

VE.:-lDE-SE um c anlço ame

ricano. Informações
nesta redação.
�";I:l'-'�'-1ii.l-��."''''Ill!I�

Com bastante prauca. Oferece-se para trabalhar á
domicilio, Em ocasiões de festas. ts is como: tll1iisad0S, CI1-

I
sarnentos banquetes. Tratar 8 Alameda Rio Branco, 58.

1-���7'<tW''''';:''�\fS-:";z�-;''i5���;g;oL.'''}21a:�i;;HjL''ft'B1• iib5'11 " � §'d'à IId !;k'i. "'... lIf"',l

ESPF..:C�AL;S';'lrA
fRATAMENTO E OPERAÇOBS DAS POEL'HiAS Dr,: SENfHJRIU:l

I
Molel1Utlll rias meninas a mO(iüll. [lisitrrMns da idElde critica. Peli" IInrbacõel1 lUmfi.l-gti:!m:h!larm.. O PR'RAÇÕES do utsro. tnHirifll:l

tremnas, Iv:m!iri's, !'lPsmiice, hsrnías. etc,
� maícH'mc!:oamdaC§(l - (ll!ldas Cm'hn:,

I
CLINICA EÂ'l GERAL

Cili"aç:ia. J!!!!!mr.es. rins. ft'l,l. diroe::::U'Io.
� srices • Uicllras • Do�mcas l·r!l�i!!ae!;.

CilNS.l Trélv. 4 da Fevereiro N.3 tem frente do nule! Vitoria)
filESU1: R�a São Paulo, 30 • Fone: ! 22ft - Ii L U r,1 H r� h. ()

�';;�1AEik��������"J.�:+';J�e;<;��&5i!lli""Xt1.l"ktifJ!i."a

AmADOR (G.Seholz)foto

Coml»et€��da Pc(}fã§§üo,naB

Rua 15 de Novembro, 59(1

reciBo Rodrigues aos
prcprteterte da

O���

Santos

Aceitando encomendas de Vestidos. Manteaus, Tavers
Fetio sob medidas.-Serviço Elegante e Perfeito.
Rua 15 de Nov., ao lado do Hctel Sfío José.

etc.

c,II
.;4_

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



Clube
m::: ===;::;aa;;aw::m�'>$S $&i »:r

- --.-, "'10...:.:......

Ctuu:onelcia para lnendam enio do Bar
Acha se aberta 8 concorreucta para o arrendamento

do Bar do Ctube Nautíco Amerlca.
'

Os jnter�ssadOB deverãe apresentar propostas até o

fim deste mês em sobre-cartas Iacradas.
.

A diretoria reserva-se (} dlreíto de aceita! a propos
ta que mais vantagens oferecer asstm bem corno re.cusar

e anular a presente oéncnrrencta Clt80 as propostas apre
sentadas não consultem os lutetesses do Clube.

Blumeuau, 12 de maio de Hhl6
A Diretoria

URINA (completo e parcial com dosagem)_:" 'fEZES (Amebas, vermes, sangue oculto-ES
C�RRO (pesquisa de bacilo do Kúch}�SECREÇÃO Ipesqulza de dlplococos. etc., . espermato-
7.Dldes)-SANGUE (Sorodiagnostico d� Lues (Reaçãnde Kline), - pesquizà de Hematosoarío
(rnalaria). Contagem de globuloso tempo de coazulaçâo e de sangria, dosagem da Hemoglobina,
glico f, acido mico, reação de Vida I (Ti!o).-UQUOR (Exame citobacterioscopieo, reação de
K ahn, etc )-MUCO NASAL (oesqulza do Bâcilo de Hansenl+ULCERA (pesquiza de Trepone- ......_.... 'II ..__- -11 X��-'iF-��-"'+'--i!f-lI�'If'r-�-�

ma pa!ida)-SUCCO GASTRICO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. etc)
FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE .

Instalação. m'Jdema: estufa. autoclave eclcdmetros. etc.
�-�� iii!; .� §_·�-)$\-+'�1 o .........- .•-�-...- ..'*..-'.;.....Q-.{} .. ..... ..---�--1i --��

ft· J J J
.

O· I
-, 'I�i'lti .. ; ... LIL

Pelo presente da-se cíencla ao público em 'geral que fica

ulu2ü8 liB
.

Jumanau 1
.

.

A·.p...IT·.A... ··.L.. ·.
proibido o f'xer.ciCio da.

caça nos

te.rrenüs de.
nossa propriedade.

.

.

..... ; situados no lugar AHIJ-Garcia, município de Blumenau, sob as

"_,,..u:oz --- ...."" ...u ..

.

I
penas previstas no Codigo de Caça.

O AráulC das éspiraçíies do Vale .
.

.

..
.

.

.

Rio do Sul, J 6 dê mâio de 1946
110 Iti'jaí iii .

h C
... - I Industriá e Comercio de Madéiras SIA

1·�\.t.•.·.'l'ret-o·r_.�t.�.,.oDn���l..
·EM 1924 - sRTsdcaaSd,oLsln8·0r�nJs·· sSSaepmaltfoass, I

Leopoldo Zarling-Diretor

v ]",
.

I , ..

.

I, . , ,.__"-�1i-�-'ti,...,lt o ,,-'�-'.--4."""�-1Ii--�-;>�_.�;�
.f

Dr. AchiHes Balsini Camisas Pijamas Capas IDiretor�Pr(!prietarío:
..

M' ..
......, . J
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Atenção: � A di!'eção não se res·

ponsabiliza por opiniões. emitidas em

artigos assinados, mesmo que. spin.
com iniciai5. Adverte, tambem, ·qlle
originais recebidos e não aproveita
dl)s não serão devolvidos. Ou trosim
o serviço telegrafíco nada tem a ha
ver .C(!!l1 a odenta<,'áo do iornal e so

mente é l'cprollhzido a titulá infor·
matlvo para nossos leitores.
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Anunciem neste Diário

NA'O E NOÇIVO AOS ANIMAIS.DO
!'lM' '�3$l2;,1l!IIÍIII'!1IIl'III!I_".

�
.

.

.

_!'�' == �.,.�.�_4.=m�m'===_ _

!
.

r..,.,........,. � � -----·- ---.. , _ __..._..

11····c;sa·· ···d·�· "M��e'ls""'R'OS;n;k""Lid':""'�'1
'tE Do -mltorlos �';
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Sociedade Benificiadora de I

Madeiras Ltda.
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Te!efone 1248 - Rua 7 de SetemDbro

fornecedores de Madeiras em Geral
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Aparelhos de Radio Suecos de 5 e 6 válvulas

F. Domning. caixa postal, IO 'I'imbó
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Profissional
Dr. Pa.ulo Mayerle

.Medi�o aEisistente do
flOSP\TAL St\NrA IZABEL
CHnica Medica e das crean·

çae, partos e opei'Hçãies -

Radiodiagntlsticos
--0- 'BLUMENAU -0-

Causas civis, comerciais, criminais D-r. Alfredo Ifô5s1 Dr Med B Pape
e trabalhista.-Cobranças e contra· •

•• •

tos. - COllstit_ui9ão de Sociedades medICO CUnica geral. Especialista
AriOlllmas etc.

em mo}estias da garganta
Dr. P.RANCISCO 60TTARDI do Hospital Sta. Izabel

nariz, ouvidos e olhos.

A D V o G A D o Operaçõ�s ConsuUas: 10-12 hs. II 15-1'111s.

1'���IÓ"R;if:í�!i�N��g�tê CLlNlCA GERAL BLUMENW . RUAPIAUI.2
.0

Dr. Affonso Bal;in� Z' Tabellião NOBREGA Dr. Arão Reballa
Medico 'Especialista ..

ern
Edifido da Prefeitura

Advogado
doenças de Crianças EsctipttUas•. llo!ltrados procu-

Ro··a····P".."a·na', "'l<ot_A-Tel. 1436
e da Péle .

rações, protestos de let"aa Escriptorto !tU "'.

Roa 4 de> Pevereiro N' 1. C:�:S�é:e::a;::d�t��&1s, Alameda Rio BI'Jinüo. I BLUMENAU
__��-=mm �------����------------,�--_t-.--"J'--t_v�,---l_t__U_'.I_Fl.I_. �$_. �·..�..----..
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tiMedicação auxiliar
no tratamento da

sífilis"
._.-_ ..._,.,"(I!-ôf-ifi_"'--'I!'-'$

·M i I h õ e s
De pessoas têm usado c"m

"bom resultado o popular
de);:"uraüvo

'Elixir 914
A sfills ataca todo o

organismo
O fígadQ, o Baço, o Ooraçãc,
o Estômago, 08 Pulmões. e 11

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatismo. Cegueira., Que
da dó Cabelo Anemia, e ábor
t60. Cunsúlte Q médico e tome
o p o P u I 11 r depurativo

E I i X i r 914
inofensivo ao organismo A

grudavel como um lleôr, Apto
vado como auxíliar no tra-
lamento da Sililis e Reuma
matismo da mesma origem,
pelo D. N. S. P., sob o nr.26.
de 1916.

Arrancar, e destruir gra.
vatás é contribuir para o

desaparecimento da malária
em Blumenau.

DR. ACHILHS BAlSUfI
ADVOGADO

CUnica Especializada de
C.riaBieas

Doencas da Pêle - Malaria

Cursos especializados da Medi.
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Sande. - Estagio de 2 anos DO

serviço de Péle e Sífilis da San
ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro. - Especializado emMa
taria pelo Departamento Nac.o
nal de Sande Publica, - Ex

Chefe, durante 2 anos. do Servi

ço de lVIalaria de BJumenau.

Modernissimo ilPilrelho de tuz
mira Visleta

Vacinação preventiva das cri

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria (a partir
de 10 mêses) sem reação alguma,

Dá consultas, todos 08 dias.
no Eâificu: Peiter (em ('rente
ao Hotel Vitoria), das 10,a'O
ás 12 e das 14,30 ás 17 horas,

fones: 1,433 (Consultório)

1..101 (Residencia)

aldrikSr. Dry
,Bfim tratar seus Interesses,
i pedimos s�a vinda urgente
na nossa Gerencia�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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·,â1tCííÃii ·siiiíâU Lempadas fUHric�s de2,[,2��1I;
'!!o:':.':"�'!..''''''''''; , �:':';::-':'::':;"':: 25 40 - 60 - 75.' - 100 WATf'S

BodéS'sy de' Ou·�().. Serras para e�����Q�o�3��:c;:�T�!r�a�ej�.o. U. S. A."

.
. Importadora �lercantil LimitadaEntre 8:l'ande regosijo de seus Blumenau+ Rua 15 de Nov. rr 1464

Para os fins p,rei,ri.stos no paragrafo (§J 3:. ·,a.rt� 9' dos Esta- filhos, genros. netos e bisnetos, Caixa postal 171 End. Tel, Importadora
tutos desta. Sociedade.ileva-se ao conhecimento dos interessados festejou dia a I suas' bodas de Telerons -1054
que estão. a' venda 14' (quatorze) ações ordinarias, norninárias, ouro o casal Hermann-Ignês "-'�""""_"-.-1IIi-:t5_4-__$ x .......-illi-�-.?6-...__6--.4í-�- ..

pertencentes a
'Ó. diversas, ao preço de' Cr.'. 1.500,00 {Um mil Sachtlebsn, figuras de grande e J.4'./··DIT·AL II futura COilsiUoipáoquinhentos cruzeiros}; cada uma, ficando fixado o prazo de 15

merecido destaque social em l./ III

(quinze) dias afim de quc os atuais acionistas possam optar pela nOS$O meio pelas contribuições Faço saber que pretendem e a entrada de capilflsua aquisição. . .' <J!1.�, prestaram á vida desta co- casar-se Bertoldo Gotlip Hostin t
· f ..

. Findo esse prazo ficarão as aludidas açõeli liberadas pará mun�� de��e seus. prímordíos, e
.
Clara Koegler. Ele, natural ais eSd<angelfOS

alienação à pessôas estranhas á Sociedade. A família do ditoso casal, sra. deste Estado, nascido no dia 27
Blurnenau, 2 I de Maio de 194Ü, Carola Sachtleben, dd. esposa do. de novembro de 1927, solteiro,
DIRETORIA .DA "FORÇALUZ" sr, �aulo .Grcesembachar,

.

sr, operarío, domiciliado e residén-
.,;,...._.;.'.:..:...__.----------'--..;__-.,..- .""��---'.,.--- Hennqu� Sachtleben e senhora, te no legar Fortaleza,' neste

--_ �rta. Alrce Sachtlebe.?. neto J�. Distrito. filho de Gotlip Hostin
lío Grossembacher e oisneto jai e "de Paula Galdino da Silva.
me Grossembachar, pela data Ela natural deste Estado, nasfestiva, enviamo-lhes nossas sin- oida no dia 24 de outubro de
ceral> felicitações. .

1928, solteira, de profissão do

mestica, domiciliada e residente
"-�--If.+I-.-�-�-.i! .»

1 F t 1 t D'no ogar ar a eza, nes e lS-

E d i t ai trito, filha legitima de Fritz

Faço saber que pretendem Koegler e de sua mulher Luíza
casar-se Antonio Wilson Morei- Koegler.
ra eTeresa Waldrieh. Ele. na- Apresentaram m dtOCllIUentos .xiCom a hilariante comédia em tural deste, Estado, nascido no &idel plSlu migo 180 do Co;.;

tres atos «Os Maridos Atacam .... C··1 b n' 1 2 3 e 4 SIdia '20 de janeiro de 1921, sol- algO lVh,80 fi '" .

de Madrugada», de Paulo Or- teíro, marclneíro; domiciliado e a1gu.em tive. Cl!nhedro,18nt. dt
lando, extreiará amanhã emnos- residente 'nesta cidade, filho Ie- eXIsti!! algrun Imp.edimentGl legal,
sa cidade, no Teatro Carlos Go- gitímo de: Jo110 .Machado Mo- IlCllSO fi PAra OI nns de dfreíte,
mes, a aplaudida Companhia de reíra e de soo mulher Paulina B. para constan e chegall ao co.
Comedias PaImeirim, em vito- da Silva Moreira. Ela, natural nhecimenúl de todos lavro o pre.riosa tournée pelo nosso Estado. deste Estado, .nascída no dia 20

• sente para seu afixado po lugarA Companhia que ora nos de novembrp, de 1924. solteira, da COst'llllllt • p.ubl1cado nela imvisita dará unicamente cinco es- de profissão domestica, domici- prenla.petaculos em Blumenau, nos liada e residente nesta cidade, Blumenau, 18 de maio de 1946
quais serão levados á cena as filha legitima,' de Antonio- Fran- .\T.tmorln.. Br!1l8seguintes peças, alem da. que jà cisco Waldrich e de sua mulher Ofletal do l{egbtre Civil. '

anunciamos: «Poder das Massas» .

-«Canario;)- «O Pai Que Eu
Teresa Langer. As com-Isso-es de..., Apl'esentllram os dlcmnenttl. ui-Envenenei»-«Oual dosDois)-e
gldos pelo a-rtigo 180 do.·····Co· preços'

.

nos Estados«o Casca Groisa,». j.Fazem parte do elenco da Cia.
d go Cívll, sob .ns. 1, 2, e 4. RIO, 20 (CE) - O ministro

os seguintes artistas: - Antonia Si algaem tfVlel oonhedmentG d. do Trabalho assinou portaria,
Marzulo, Luiz Cotaldo, Alma

e�fJl algllmlmpedlinantQ leg�, publicada no eDíario Oficial» do
, Castro, José l}bfra, Juracy de

RCU1!e o para as fil1s d", direlto� dia. 8, delegando cornpetencia
Oliveira, Raphael de Almeida, E. para roDam", e chegas ao 00. ao sr, Julio Barata, diretor ge�
Lydia Reis,' Esnard Fonseca, nnecímento da úldos, lavro o ral da Secretaria da Comissão
Eliúbeth Villany e Luiz Silva. presente ptlrliã S'S" aikadG no lOÓia Centcalde Preços, para designar
Aos diretores e artistas da gax do oostu,me:. p.ublicad1!l p.ei. os membros das Comissões de

Cia. formulamos. votos de feliz e
la iml1.ren� Preços nos municípios e distritos

proveitosa temporada nesta praça.
Blumenau, 20-5- 1946 de todos os Estados.

.. I Victortllu Brag.a
1 Oficial do Reg!stra Civil.
.............�

Edi'ill
faço saber que pretendem

Cásar-se João Delvan e Jutia
Teixeira. Ele, natural deste Es
tado, nascido no dia 30 de julho

Divulga um vespertino desta
Capital uma nota em que afirma
que «a nova Carta Magna do

país não incomporará em seu

texto as medidas da Constituição
de :H sobre entrada de capitais
extrangeiros no Brasil e a na

cionalização de companhias de

seguros.
Não só os membros da Co

missão Constitucional, como os

representantes do povo, das di
versas correntes politicas estão
con vencidos de' que essas provi
dencias não tiveram nenhum al-

E
MaiO de 19'6de

Companhia de ComélBl
dias Palmeirim

Perderam os direitos
politicos

cance econcmico.
A comissão Constitucional vai

rever todo esse capitulo, que foi
redigido pelo ar, Agamenon Ma

galhães, com a cooperação dos
srs. Hermes Lima e Café Filho».
Encerra a nota acrescentando

que «diversas empresas, com.

panhias e capitalistas de diversas
nações. inclusive da Europa de

sejam vir colocar em nosso pafs
milhões e milhões de cruzeiros,
mas só estão dependendo das

garantias e da segurança que a

nova Carta Constitucional lhes
der».

Bolos
crescidos

.

" ...........--���------,----,--,
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RIO. 20 (CB) - o Tribunal
Superior Eleitoral declarou que
perderam direitos politicos, por
motivos religiosos, os cidadãos
Vicente Paula Paulino e Itamar
Garcia da Silva, de São Paulô e

Humberto Nogueira da Mota,
de Santa Catarina. Mandou aín
da o Tribunal Superior que a

respeito fosse feita c.. comunica
ção a todos os Tribunais Re

gionais da Republica.

I
, .

I
j

Bojos
mais macios

.cõm � I
'Íílllell1iY

TtedeikJJ

de 1929. solteiro, mecanico, do
miciliaco e residente nesta cida

de, filho de Luiz Francisco Del
van e de ltosa Maria Delvan.
Ela, natural deste Estado, nas

cida no dia 16 de fevereiro de

1922. solteira, domiciliada e re-
.

sidente nesta cidade. f. de Manoel Candidatos únicos
Teixeira e de Carlota Teixeira.

para ""5 'l·ele.!pões es ..

Ap.l"e.W.1ltarllm G8 dOcumentos ii III

engido pelQ artiWil 180 do 00.. ladeais
.

digo Civil, sob DS. I, 2, 3 e 4.
RIO. 20 (CB) -Segundo cons

Si alguem �r �nhectmellw de
ta, o general Gaspar Dutra está

exi!tir algunI Impedlt:n,ent9 le�a1i disposto a estabelecer como nor
acuse o para os nns de direI»,

I
ma para as proximas e1 eiçõesB, l�� oonsta;c e chegar 00 co
estadu�is, a escolha de candi:lanJ:eJimento de tedos, lavro o
tos UlllCOS. que reunam as san

presente para ser aHxado [(O Jo,. patias gerais dos partidos de
gar do oostw;ge e publicadO pe.. expressão eleitoral.
la imprensa.
Blumenau, 20 de maio de [946· m� D.!I:I " ma l� ,

VUrtoItH Braga LO! � N a 1.1
,�,I

O� dG Rea&tM Civil. m drev� ftillm
�-..- __iIt--i4I-Iit.-Ift-a � o .-.... _._,���--!il'i-1l;i�'"""'iíl·,,-..@

i Banco Popular e Agrícola do Vale �i t
t Deposito 11 dlspo.!ç!o 2 O/O i,. Deposito Popular I)0/°.1

t
C/Cts. com aviso de 30 dlam 4, O/o ,

t·.
��em" �d�� �� �i:: 5 li! go'I.,:� +'1"ldam Idem 180 dí8@ "ti �

C/Cts. Prazo Fixo 6 mêses 5{2 o/O �Idem loem 12 l'I l\ n/o I
(]i

Muito Breve
Abrirá sua Exposição

PINTURASBolos

maisfôfos.
ne&ta cidade

ZUMBLICK - Pintor Ca·
tarü,ense.

Vende-seItenção
Vende-se uma bicicléta média

em bom estado. Ver e tratai
com PaHlo Meiar -:-' Rua João
Pessoa n' 86-Velha 3v2
. .

***
, Vende-se um terreno situado
no Bairro do Garcia. a margem
esqaerda; 15, minutos diSotanle
da (�mpreza Garcia, com uma
área de 8 gairas, q,ma casinha
de material, pasto e demais
plantações. Informações com
Rodolfo Freygang.

c rsO
O Professor de DaiJsas Affonso J_er.che Comunica aos inte

ressados que dará inicio no proximo dia 4 de junho ao novo
.

Curso de Dansa .'. o

na sMe da Sociedade ft·ecrHliva Esportiva Ip!rangà na Itou

pava Seca, todas as terças e quil!ta-feiras, ��s 20 ás 22 horas, .

As .inscrições poderão ssr feItas desde Ja cem o sr. Lerche
a Rua Sãó Paulo, 270.

N B. Çor1"erã� onibus das 19 ás 22 b(}ras 15X,5

A bôa infor
mação faz a

boa opinião.
A boa info'J'�
mação é dada

pela

"CIDaDE DE .

BLUMEfUIU"

PARA FERI'DAS, "

�.

ECZEM'AS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R 'I E I R A S f

ES PI N H AS, ETC:

'MMft Am Li ; j ia

Exijam o sabGo

HVIRGE1tI ESPECIALIDADEU

elA. WfTIEL INDUSTRIAL ,OINVILLf (MarCA Registrada)

pois 'comaria 6 dBsinfecta a sua roupa
..•.'.•........'....•...
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


