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RIO 3, (C 13) -- O minlstro ati. Justlp, SI', C".d08 Luz, IIalaudo â ímpreusa sobre a lei do inquWnatÍ'. di:..:f!B que
de Iato, nor tudo o mas de julho, deverá ser expedida a

nova fei: cujo projGto BNã elabJrado no Mlni�terio da

Justiça, em eoíaburecãu com 11 Cornlssãe Central de Preços.
A uma perguntn sobre si ii tendench� seria de fH1mBli�

tal' oe alug'IH:Íi@, (I míutstro sorríu e reí:JiHildeu que nada
havia �Jif�()- fl.SBNl�ado, d'1 v�::z que EiÓ agora t'S estudos írtam
ser aHvadot3.
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A Comlssão Organizadora tem li máxima satisfação e Isubida honra de convidar o povo de Blumenau para. 88

......._- restas em beDeHci{, da construção do Hospltul Municipal, a
_______iB �· l'dtHzarem nos dias 13 e 14. de Julho do corrente ano nos

salões do Teatro Carlos Gomes, genttímcate cedidos pôr
� te sua díretorta .

.

J '. A Comissão apela para o coração bem Iormado dos

I filhas de BluffiP111W, nfi� de se conseguir completo êxito
chegou nova remessa . das festas, em benefício dos pobres desamparados e des-

- N A - l protegidos da sorte, como urna demonstrnção públíea de
Ca!iü do An1l6;rieuno S. A_ [que o povo blumeaauense sabe dar fi quem necessita.

M�r nr'in dI" Allrnmóv",I;JI II �
AGORA SOMENTE CR. $ 3{)�.OO. "" ,

p-..rog!l·i�ma

�\'í\?;!;;�§'{io�����cl-'W�4!"':;,\'!I1!� o ��*'ÍJÍSi!i�••ü�i!'ii����I.il'i I Dia 13 de Buliu) �e 1946

"raDi Flor Ia"
No Teatro Carlos Gomes, com inicio às 21 horas,

grande coneêrto peta orquestra da Sociedade Dramátl co
Mu�ie81 Carlos G,H'Jl:S, regida pe!o mc estro Helnz Ofyéf

As entre das para essa nolte de arte estão sen do pe s
sadas pc.r um grupo de Senhoritas, membros da Cornlssão
Organizadora dos restej :8.

��.iIf�.��<&�-+:ít:�.��-fp.!Ir.'(ie o�),�4'.�:'Il".��ii!�*·"��:n'�·��ttt
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i
de i c.:! t....

16 x 22 fi c-. 5.000,00 I � rras PARA a orar, Anrerlceuas
10 lotes de 16 x 25 li cr. $ I
9.ooo·�oo. Con1ições de PH-I! comprimento 1:70 e 2,00 mtrs,gamellto:�50 Oro à vista com! Imais 10 prestações mensais IiI viSta Sem Juros. I

. l7.?OÓ tijolos @ 40 sacos I TERMINAES para automóvel Chevrolet
de Cimento. I

.

Tratar com WiHecke I
F, Domning. caixa postal, iO Timbó

- Bar Blumenauense. ... ..., A <t � '"" • <If. ..àiariaroente depois das 16 lJl---f!-�-�-.-"."""""Il-<t ° ""-""_ Ully-._-. -"",- -.-

horas.

Com inicio ás 20.30 horas, grande Solrée nos amplos sa

Iões do Teatro Carlos Gomes, generosamente cedido por i
sua Diretoria para €SSI3 fim, I

Essa Sotr ée será abrllhantada pelo jazz-band do 32' t
B. C., cuja cooperação fi ComifH;ão deve á gentileza. do!
Comando da brilhante Unh.ade do nosso Exercito Nacional.jAg mesas p-iderãu Bel' reservadas com o zelador- do
referido Teatl'O, a partir do dia I: de Julho vlndourc.
�11}1l�\�!;.!.�tBJl:i'ilt",�l;;i!�§,.,(j o c�!tt'lk��i":!>",,'tMt"'�.\a�·f,l,��L'I��

Dr.. Ã.. SAN T A E L L A
OIpim:m.llll! IlGla Faculdade NinclDnal de t'l!!l!Hciml dit

Universidade do Br�il

MédICO por concurso do Serviço Nacional .:is Doenças 1I1entliÍlI.
Ex·intemo da Santa Oas8 e do Hospital Paíquíáta-ico ..11) Rio

de Janeiro, Ex-médico aseistente do Snnatório Hio de
Janeiro dá Capital Federal.

CLUnCA MamCA - aSPECIALiS'l'A EM nORf'!CAS rlHR'í10SAS.

C9NSUl.TÕSse . R O A F S L I fi BSC 9 M I B 'f
.Edifícío 8.melia Neto'

Das 15 ás iS horas
·PLOBlâNÓPIlLIS

... Procura-se um ajudante de i� cosinheiro, e inútil apresentar- I

!;.e. pesso.8s qu.e
não tenha pra-

Itíca. Informações no Restau-
rante Gruta Azul.

�-�..-�-'�-����� I
i

��:,,:�'
NAO E NOÇIVQ AOS AI"r!MAlS DOl\1ESTlCOS

4-7-1946

�ª,�'/[
,:.;;) ;.

.. TODOS OS TiPOS

hvioióvoi, !li À prova de

fogo e de umidade
C.6mochu G Material
ele grande resistência.
é«:ehmta �:II';:abamento�

Distr ibuídores
Prosdocineo & Cia" lida
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Sir D�,isão de < Infantaria
de Recrutamento Militar

1�26
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c�mpld�H" 2� e 2t RitOS em t941)
tio E�mo. SUl' Qenenl[ Comandante de.
SUl) ecuvr-eadc. todos os hraslleíres D6S-
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No 11M e ue !�il
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Competencla Profissional

Rua 15 de Novembro� 596

NlJ bal! ti t'IJI!t til.
"'� deve f&lW

,
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geraes:

Comercial
Lida.
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usado pela \-
elD Besla da ·Holanda

� f.mpl'egodo tom real successo nos
i TAAQI,lEOBRONWlTES EM roDOS.9S
t SEUS GRAUS E SUAS MANífESTAÇOE5
ê, '(OMO SEJAM:TOSSES.CATARROS,
.�" �ROfi111JIT�S i COgUfL\iCHE,

..

�5;.
ri -;Y.,,,,,,,,�.�,��;... '<4........",.. • .......... �
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lhida teve de ser usada para
alimentur o g.edo. tendo /Se J

perdido fi maler pa 'te doiadubo preparado para uso

iID�dh1tO. Em CQnseqnenCi�da inu!ldacão. &B colbeita
de hi!'l'taHças e frutas serã
multo mi: nor es que no ano
;'l�),")(· era que 'alcanya.l

vínte-e-doís
de

A bõa infor
mação faz a

boa opiuiã»,
A boa infoz'
mação é dada

I pela

I" "emaOE' lUB!OM�iUUf'
nr"l""i"'R'lP' III
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