
umenau
-:

': Elll; r�unl� i:lDIlllal . de seg�1l41i,..teira. ulfii..u\,. do Díre-
.'

t�Ho ló�ar ai .' UniãQ
-
Demoeratíea. .

Na�ioD&j. foi .,n8zutado transe.. '

�l',ª'��r .�.Q1 ��fJ,. 4;Utll JQto de . regoaHi) 'pela elevação cívica de-
.. monitrada pela nlai(,>ria do' eleit'lr�do 'bluinen.uen3e nas elei

.•••..• çl1es. m..unicíefiis de 23 de NovsJ;l:lbroultb;no». lendo registra-

dos, ainda, votos de profundo agradecimeuto a todos que con
tr-íbuiram para. que não desmerecesse no consenso nacional ao

tradição de independeucis e perfeita compreensão cívica dos

blumenauenses na pratica da democraeía brasi!fllra

lolonio

I Em marCHa c o n s t i t u c i o n a I
IIchilles Balsini

---=

Olllra cura impressionalle . dI" Padr_

Na pacificação da politica nacional que se processa na Ca
pital da Republicá, não ha, COIT'O se interpreta alhures, um aoor
do com o PSD. presidido pelo sr. Nereu Ramos,' determinando
mudanças com referencia ao PSD e VDN t'xclushamente

Não. O que ha é um entendimento da UDN com o Gal.
Outra rara aplicação de um plano de reerguímento da adminis
tração nacional, visando a solução de tres graves problemas. a
produção, os transportes e o ni vel de vida

Isso, agora está acontecendo em consequencia das condi
çoes anormais do apoio que teve o Gal. Dutra para éleger-sePresidente da Republica. Influiu, principalmente, para esta anor
malidade a junção,. de ultima hora, do P3D com o prestigio de
ent�? do sr. G.etuho ",argas. Era, pois, prestigiado pelas forças
politicas do PsD e P'I B que o General teria que governar em
.seu quadrlenio.

Mas, depois das eleições presidenciais aconteceu o pior: o
Gal. Dutra nàe.:. poude dispor cem por cento do apoio parlamen
tar destes partidos que o elegeram, por que o PSD estava dívi
di�o, entre pessedistas e queremo-pessedistas, e o PTS era ex
clusivamente queremista,

.

Em consequencia desta desarmonia partidana veio afinal
o entrechoque esperado: abriu 'se a luta pela supremacia'po!ític�entre o Gal. Dutra e Getulio Vargas, acompanhando a elite ultí
mo a ala querernísta do PSD, como reforço para a batalha elei
toral decisiva em São Paulo.

Sem apoio parlamentar suficiente para governar, o Gal. Du
tra loi obrigado a vottar-se para a UON, peIindo a este partido
11m :_esquema de governo que contaria com seu apoio. A UDN
.tendeu ao apelo presidencial e eu, seguida os queremo-peasedia
["s. aliados aos comunistas, perdiam a parada em São Paulo. E
J sr, Nereu Ramos, como presidente nacional do PSD foi cha
mado ás falas e obrigado ii aceitar o esquema da UDN sem res
trições.

Foi o que houve e em consequencia o que ha de novo no
Goverco Nllcional

_"'_ . .

."

Um<
. aleiJado bastante nosso (onhe.<ldo· volta I anelar (orretameilte

. p er �tdem do .m.Ualtoso sl,cerdote": .
-.

..

Finalrn�Q�es , 8atern. nossa te- aprumo.e desembaraço dê um fado e para ele isto era o su

portagem' deparou com um caso atleta.
.

fieíente, Q'uer, agora, apenas
palpável, que afastava qualquer Abordamo-lo em' plena rua e arranjar colocação para traba

resquício de dúvida sobre ai cu- indag-amol os .meio. pelo. quai. lbar �' .. levar li vida nornal de
tas milagroilal conseguida. pele ãcára curado. tanto.' outro. jovens de sua

piedoso sacerdote d-. Urucania - «Foi o Padre Antonio t - idaõe. Queixou-ae .apenas, de
Conhecemos o jovem JOlé Pe- respondeu.nu•• E continuou: ,_ que não possue oa documentol!
reira apoiado num par de mule- <Fui a Drucallia e la (> Santo exígida. daquele. que pleteiarn
tas, locomovendo-se com difieul- Padre mandou-me l�vautar .. da empregai. Levara 8 anoS apoia
dade pelai ruas da cidade, V'en': cadeira em que �i�va .: aenti.di). do em muletas e nessa.. condi
dindo imagens de santoa 011 es e oi der.ou quê andásae Ob.4e- çOel nunca se preocupara em eon-
.tendendo as mãos á. caridade pú .

oi-lhe enn �erl:a dificuidade, pa,ra aeguir a documentação necesaá
blicat. Fazia ponto na esquin. espanto meu, levantei e. fui .. cà tia aOI que exercem atividades
das ru.as 15 de'Novembro e 4 de mioilando perfeitamente I Nada acrmaia.
Fevereiro. Seu (aso era tristissi. lllaii houve! .. , >'

.'

mo. Fora acometido, na idade de Naturalménte. lua J:Uatoria era Deu. compadeuceu-se de José
15 atlas, de' estranho mal e fi- pot)demai. impreísionaIlte. para. Pereira, ceatituind,::.,lhe a saú'lP
cára, paralítico de uma 'dal per- ser Jnerecida de fotn::a tão Ilim- e tornando-o uti! e á sociedade.
nas, qu� secara pela falta de ples, Mu o jovem Jo!é Pereira, Que 01 nomenll não lhe' criem
exercido. Desde E:ntão, arralta- que·polI.ui apêna .. 23.,. anol de embaraço. facilitando-lhe traba�
va.se pela t>xisteccia mi.Beravel .<:lade, não qQiz eutr'.Jt em maia lho, que é .tudo o que almeja,
qlle a sor.t.e lhe ba;via traçado. deta.lbe•• dizendo que ficára cu liIao no..o. votolS.

Ar. última Vt;';Z que o vimolil su

bia./ tristemente. a Rua IS, le
vando estámpudo na. bcea to
da a ama'rgura de um viver &em
sonhos. sem ilul!ões $�m elpe�
rança.s e d d, poi�, no",sa iurpre
za, qu�ndB o encc!otramoi ontem,
sem Íllttletas e anÇJando com o

Mais uma 'turma de contadores
inicia sua carreira em

nosso Eslado

DR.
MAX TAVAltES 'O'AMARAL

DR. ARrUDR BALSINI

[xerçiCÍII d'IOerra Quimie,
f., realizada n. Marr. da JaqQe'ra, RI Rio

efetivoI do 1.0 Regimento de
Infantaria, .

1.0 Regimento de
AviiiÇão e Regimento-Escola de
Artilharia.

. .

Sob iii. direção do coronel A·
merico Brag�. e cOlll a assiliten·

Dasvlaram O trl.99 para"o eia tecbic" do c ...pitão Samuel
li ' Kiei•• movimeutou-ae a tropa,mercado negro europ,u iniciando o ataque a uma posi- Sabendo da presença dos

e0I1-1
America do Sul, de cuja «Re-Novo York

.(R). A.autoridad�..

'

... ·IÇàO
fOl'tifcada.

I?�.ant�._o.trans- tadora.ndos de 1947 nas salas do vista. de Entomologlar.. publica.americana. estãó àinda peaqúÍ" corrar do exerCíClO aVlOes voa ColeglO Santo Ant·�nio, sexta· da em 5 línguas,. jà Jizia' o emsando a burla em que ae met..tu fam .obre o local, constatando feira á no:te. quando termina- baixado!" brasileiro na America
o governa.dor de &lo Paulo. pe- o deito dOI ataques' deafecha- vam sua prova f nal da cadeira do Norte «\'ale por uma embai.diodo e obtendo uma licença-dali.·· .

de Contabilidade agricola, para xada» ; D. Bandeira de Melo
elfpecial de exportação de E.tIveram preaentea o g�ne· lá ?OS dirigimos para. colhermos D, Dar.iel Hostin, D. Eng-elk� l150.000 liIaco. de farinha de td- ral Canrobert da Co.�a, mUlIôltro as Impressões desses]ovens blu- o emerito inspetor do ensino se.

. .

I}o parlt cQn!ll�mo de,... Eatado. da gu�rra, alem. de todos O.fI menauenses em vespera de for- cuniario desta ciáade Dr Arão

.D·..·��·e··1.".·... ·o.lato·,·lo ·

....e·.o·tr.e •.Mars...endo entretanto a mercadoita gen�ra.ls em serviço nesta capl- matura. Rebeb ; uma dezena' de
.

depu-II " desviada de ..eu destino p�lo tlll.··
,

• .

- Até que enfim chegamos tados; inspetorea escolarei ; pre-baU e Mofotow sobre o ag.nte lig:aJ.o ao governador. .

O. oflClal••al��o�. foram elo� ao fim da jornada, "eclarava- feitos e homens publicas' i.ndua-.

que, hera for�•. mandou qué o gladoli pe}otl ohOlata nOlte-arn�- nos o sr. Bertoli, de t !cado pa· triais e co::-erCi<il1tes qde temPloblé.ma sermanl(O nayio levaue o carreganaento r�.::anol ..11 presentea, pela perl- la orador nos festejos da f;)r- nome neste abençoado Vale. do'.
.

pà:ra' um pata d'aEuropa.·deitina- c� I:om que It: condu�tr�m nas matUl'iI. Receberemos nossos di- Itiljaí.
Lon(,ires � .Marshall e Mola- do a Tçhec.olovaquia.

. dlver.a. fases do exerC1ClO. plomas e aneis dia I J de dezem- - Qual a impressão que levatow .desellvolveram. na ..egullda .t\c. fi�ma export�Qora a..oc:ia- brc. se Deus quizer. do professorado da Escola Tecni-
reUnião do bot.:íelho dos Mini.- da ao .r" Ademar de B�rro. é _ Ha. quanto tempo cursa ca do Comércio de nQlsa c�.
trose 'daw Relaçõ.ell Ext�>Íore., a. «Tropicaia FrlÚt. Ptoductllltt I

. este estabelecimento o dade ?
violenta _b�'t-dha. qratoria. em que C9rn aede em Montreal... St. Ja. I"pi I,ta Mauricio. �ayier - Sete anoli. Como tanto!
u"acusaçoe$ .

mutuas atiagiram me. Street o; t 2, Sabe-se aqlli outro,s meninos d) hinterland ca

o seol ponto culminante O ge- que o �efe da f.rma, ar, CJlir Deixou li'eu pOllto_ na r,rlaçao tarinenae aqui aportei. criança
neral'MârshaU falando IObre o leI FQley. ou õllgum de .eua deite diario, o jornalista Mauíi-I ainda, com a g1'�nde vo?tade de

p:tobt�ma germanicl:)' declarou pcincipaií auxilia.ce. eatá em aio X<.viee. que viuh.. aervio4o estudar e a confiança oe p'Jder
que o .CQ��elho déVla esforçar. São 'Paulo, preparando um golpe com inteiro contento á causa! �er alg ....�: coisa na vida: �·api.li
se por cºn�uir um acordo pata aiQda maior. ii:fe.tivillIlente. ue· blumeuauenle O mérito profis \lã me .dJZla que o Coleglo Santo
beneficio: :de todo o mundo». nhum fr·uto tropicalle compa.ra- .iollal do preza.do companbeito j AntonIO sempre era a escola

Molotow.�fitniou qu� (;ertai per- fia á obtetlç�o por v�.. otici�l j4 o regiltn.moíll por diversas I d,os grandes h�mens de 5:tnta
sonaHdade. que ele não n0tl)eou. de umà licença .de .•xportaç�o vezea aqui, Lembraudo·Q nesta C�tatlna E bOle devo confes-

'. tentavam esctever ctltna paz im- de um mllh�o de Jaco, de fac de,pedida. da CUll, f�zemolt vo- sa-lo, deix::, o Lolegio com pro'" perialísta:J' para a Alemanha rinha de trigó pata" di.pular- nos to. pata que perdure em qu,tl. funda gratidão e saudade, Esta
Acusou tais �tat;lolll de procu- mercados negro. de.te mUD.do 1IJer .ector .qu� ae empregUe a escola e a.�fIc.ini 9ue forj0U o

taTem complicar b: tratado de afora. Se Ade.m<ll' de Barto. lferviço de BJumetUu. .\ earater, a lnteltgencla e a von�
..

paz alemão, enqu�nto que a.o .tlá�>{oJle �Isocjado p9.f q!'rto Inti'lnamente para. «Çidadel, tade de trahalhar de homens co-

mesmo tempo qller�m converter teria WitaQ.(,). 'ln1lÍwaito óontnt o éata. dupedida é motivo de gral � mo ,,vitor Konder, a. quem tanto
Alemannha. numa·'lla..e.pri.ta <as "buló' itÍmunc.o do' crédito .do da pezar por qtl� -já ,e túrnain i.qeve Biu.menau. Santa ,CatarIna
lual ávellttira$ militU'eI� no COo. govem\? �ilta por Qm �� rarQl �. imprell$a pr(lfiasioo�i5 e o Brasil; D:. Tomas norg�

�.< �inetl�� .. ��r.;���.
,

.... ®l�;\,m,t<l,�eifO.'
, .

ç.omQ. 14iuric " �aVi�. 1 xiie:t,!i!r.. tUít.lOr. e�\',omQlog;G 'd� .(Co�9�� na. ;�Wma pagi;\a)

Rio•..,- Efetuou·.�. na diaa.
JW'IiIi

.. IiMij._·irttwnllil.iii'·iIi.:iii'•••••._-iili_."'. no morro da ]c..queira.•. em J�ri
cin6,

.

um ex.erdcôO de gu�tra.
química. do qual participaram OiESCRIIORIO DE

Ai)VoCACIA

yalin�a contribuição para o !progresBo do Estado o de
UOi'lsa cidade vem prestando a l!'scola Técnica de Co
mercio, anexa aI) Colegio Santo Antonio de Blume
"lau. - ImpresRões do interprete e orador da turma
contadorando Sylvío BertoJi: «Confiantea seguiremo�
as pegadas dos homens que cursaram ebta mesma 613-
cola.

.

e conlribuiraul tão gtandemento para o progresso
do nosso ESt'ldo.»

Echfic.i�. Mútua Catarinense
SALAS - 13. 14 e 15· cmeJar

FONES - 1150 - !S75
..... .' ..... 1
HQItAlUO;.,.9Ó:.!i -'15 ás 1

BL\TMEN·AÚ. Sta� CatarJna

.....c.. A mais grata. O professo
rado de nOB<ja escola é G mais
competente e dedicado. O Di
reit? . Com�rciâl .

é lecionado pelq
emento JUlZ de Direito e grande
am.ígo de Biumenau. Dr. Oscar
Lenãq. A contab:Iidade nOll [(li
ensinà.da pelo competente pro.fessor Romulo Silva, qne foi
c�;>ntaãor oã. Cia. Siderurgica Na"
clonaI, e foi. por sua vez, aluno
do grande m.estre sulamericana
Hermann Junior. Pelos couhed
meotos Bo\idos que nos trio\n&.nlã
:iu fez o professor Romulo j:�$
a escolha que lhe couh-e de para.

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



VENDE-SE umã casa com

J EhJI';';:o de terra situada nu

rua Baiã, Itoupava Seca. Infor

mações com o proprietarlo José
nu [uca Coelho.
...... '1���

Atençaoj ".'"

i
, .'

Grande e variada remessa - importação direta da Sv_iça e, po
tanto, a p r e ç o ti 5 e m c o n c o r r e n c i a �

,

VENDE-SE um terreno com

uma casa de madeira situado em

Ponta 11 gudll. Iuformações Dr.
Pape.
TEiA DE ARAME GALVA

NIZADO
Para cercas, oferece á preços

rnodicos.
Raul Deeke Rua IS de No

vembro, 134-1 BlumCll<l.U

'I'oca ..Discos e, Victro I a s
"Thorens"

o I S TRio UID:O RE'S
.

para os Estados do Pa anã e Santa Catarina
. "

I

VFNDEcSE duas. múquiuas
de sapateiro mar c» Sln�-!et. Urna
braço esquerdo, outra braço es

querdo. Tratar na SaF,t::\ria Sie
vert, ua Rua Jde I'l:;lIlltJi.l, bairro

;J; \'l: vá Velha.
: ;.� :tr" ..,-.�"..,.....-.--.�.I"I,",,:",

... I -.ww.o..... ,. _. -

"4i!.b,j"I, VENDE-SE; um .cachorro para
" .,,', l,g'uard;J de resideucia ou fabricas,
,-,'l' "'ruça «Boxer. alemã. Informa
,nH,t n" �õe� com Rudolf RetJ::.rd, em

<,�.!, ,-.!_�� J��daiíll ou pelo fQUe lyS daque
''c,. t!tn '�',' l�(' cidade.

L"'>;
_ u_"'_'__ ""'_ .. - _ .........

r;_ifI']G _";ao;��,- • ...---- _-=

O ultimos modelos em con- Automatos de Incomparavel qua.
, V E N D E G S E untos avu 180a bem como IidadeT (Conjuntos

- Schamplngs. Tornos, Fraza-I
I

completos desde Cr$ 4S0,OO)
dsirae. A' preços de ocasião. '.

. . ,-

Informacõcs com

"1
r: am"phones «Thorens», de fino acabamento e supenor

l\{àquillo.S B.lumenat:c:wes
Ltda. 'Ir, v qualidade, desde Cr$ 875,00.

,

,

Hua 7 de Setembro BIll A d «Stradella», «Settimic Sopranis e «Tode�dlitlh,

í� "
. Bl)l:::':'_..-==-..,__.�

(or eons de 8 até 120 baixos.

!BAI OUE
N ,

-,

O maior sortimento na praça I

,

foto Amf-100R (G.Sc1olz),
....

C.ompelenciq Prof�SSioQal
�U3. 15 de Novembro, S9b

. \

.(;

(h a p

os' "

.

'.

1,'lnoicador
''-h;:� 'AffoÍlsO Balsiui Dr .. P-a-u

......

lo-�'
....

M..!a··yerle' ".
,

ln t' o maior deposito e
"

'
, ", Medico Espedafisth elf� MediJO esststente do .c,

e u � preços m a i s b 3. r a tos na .praça i doenças de Crianças
", flOSPifl'';CSAN'I'AIZABBL

VARRjO E ATACADO. '

.

e da Péle' ,CHolos Met1fcti e dMi erean-
IlililllliIlIoa:!lIIIIlaRl"I):!'IlMI••_..:Il_�.. IIlI_-.-"''''-_.........IIliIIl·--.1 Cousultor!o - 'Tra-veeaB 4 .ças, plirtu8 e operacões .:...

18 dI::'! fevereiro EdU. Peiter,
.c··

RadiodiagnoElticos

fabrica de Tintas ii BLUMENAU
Dr. Anlelo Oe Caetano

�
,

r d
.

.'. '.,:.,.'
L'- ' '� ..,' .

i a zen a S a preços r e d U Z"I 11 o 5,
.

: ".' .�,

CAMINHOKETE
'�l51;\ \.\\-,., 1"roca:se um autornovel Bara-

" BlumendU Ltda.
, .hi·,ti.áú Chevrolet em perfeito ,;z· T!l.nt!!<� e Verni'!ulls • Material "aria

't�flo {1(1r urna camÍ!111OnC't... il 'lill1iP ... 'tii p

''-''i\
.. '.4'ilt;m:ri;;\ç'')C':i corn H, Gcorg I ,Pinturas em Geral

�; ;�1�1.�,fone 1335 - .��u;i p"r"ib?
,

Tintas em bisnegasoara artista �,
>r:;:t'-:t1-:;;[

...�-"":":�-���--,,,,,, f BLUMENAU - SlA. CATARINA
(í.!;P,,).Y,�l.... )E OL ALUGA·SE :.;�

.
.

.

,.'\ "�': t. Ym;;t" S e r, r a. r i a eDIT. � , M\',. 'I M -

,1::'{' �@�illP,.to MaqUluano para )\'1:::,- ' .' - .'.
.

,i
.

_:',:'L,\�.:�;J;;��� fabricaç ..Q de Portas Enfermeiras e serventes " para Hospital'
'",,1 ."j'j) II�,fqn1,Wçôes com (I sr. J(lhrJ, Denndo Bel' inaugurado, em prtnéípló 'dé 1948
ct\ :;Jh\tet�9t!�liJI347 ou Geor,,), telefo· em ClH'ítiba: o Hospital S�,o LuCàs precisa:para; com,;

ne 1335· plútar o seu copo de auxiliar!ils.. de dliaa.; ,),ntefl.l.1elraé
"

com prática de Bervi�os cirúrgicos 'e seía moyns para.
ser\'entes, podendo moral' no '"Ioapital. As iIlteres�ad.8.8

deverão pn'curar, para melhores inform�tçue?, .0 :dr�
Renato Ci\ma.ra: em Blmnena....',· oh :6:' �6l!tpihiYSão
Lucas, sito á Avenida João Gualberto .HHH3, em
Cü.ritiba.

."

Dr\ Alfredo IIÔfU.
['Doençasde Senhoras -� Cirurg!� medico
I

," . Paltos.
'

'"

! COn31.11tas das 8 as Il.3Q .

':' d6 Hospital Stà. Izabel'
e das 14 as 1.7 "

-'

.'

JOp'el"Clçtí"ÍJs'
Rua 15 de -üúVembr'o 'j�tb Cr..i.N!C.t\ ';�ERJU,

ao Hotel' Elite ; '"

Tel�folJe .prD.�}iu�19 '}b6:i i
Resldencia

Rua. 'Paraíba Nó 8
Telefone 1288

'Médico

,Eact l '110 ':

",Alameda; Rio B:._:tl.flCO
.

DL RENATO', GÂMARA
ESP1!;CIA,L;l�T�. em Do�nç�
de S,enhor�B e 0Rerações.
'êúilcA EM GÉftAL
(VarÍzea _.' 0lldas '

curtali}
f(ihê, t22_� � 14,33

'

.

Oper,açõel.l nO$ Hospitaill
··.BLUMENAU··

III

I Exportadora da Madeiras',.8. A.
! Siock· permanenje� ��:
I

, CHnica gerth. ,Especialista .'

. em molest1a.a da' garganta .. ',

.; :oariz. cUVjdoB' e olhos,
'

canslltta� :10;� 2 bs; a' 1S - 1'1 bIt '

BLUMEN:1U • ltUA P[AFl. 2 '.

IUl-'--.-..--,_..,....._....:.;._r

Madeiras de cônstrúçáO, e,.m'getaJ, -. '

Forro.5J Soalhos, Molduras; 'etc. "

,

. Telef�ne 1337.' .,

,'.

i

__ê_L_U__M.�". �E".,.._,.,.,...N..........:A_.. _U.-,............ _S........·a0..,...-r-t�a:��U--...at!,f..............iria..,_"....,.···..• �ua l'iIra:i���Á��lçCi

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



S .. A.
! mais importante Companhia de Capitalização da Àmerwa do Sul
ComIDinaç6es sod��:dl�§!1i� 29 Novelnbro,1g47No sorteio de omorti7.àção realizado dia �9 de Ncv:elJil�il"� as 1941.

foram amoriizadus as segmuiea combincrcõesr
lXB - JFQ - ��"T� - SNN - \IPi' ... S�� _'l'oill.is os portadores uos Hiu}m; um vigor. sllr�\'iiido� com estes ci)mpu�a;;l)es.
illlderã€H'&cebel.' imedia!eme!ite o Cilllital. gara!1!uia. ii q�e têm �lre�íu .'

Séüe Sacia!: Hm DR J1UJEUW-�l.lcf. da�. Cililari.nii: R. fMIltl S,;fmUlH. 17. r!linü110f,lill!s
Inspetoras e Agatlia� em iodo I) Brasil .

� IA l/Casa Radio Pilot' e
....di-I-'-""""!"J.,_,-'=M-'!ii1íiI='I='i=1íIf=,.�==·--.' ·Irepresentaute exclUR'viJ de importantes ruoric1. de MOveR8

ti de Santa. Oltarias e Paran tem p!iraá V'OGIU eIHregú; .

Caim funBDre MC;;:J�n'::.. �:{O��{jiJB .

_�§4I.1l#5"* $M
r,![.,veis de vime e ciírdel
Movt'Í@ de ferro
Caw86 patenteEi, Cõlchões

!\1achin!ls pare 11:VEr e fnrcer roupa., - tipo
motor • Carrinhos para Creallça' '1 itpeteõ
Passadeiras

VísHem " sem cempromiss6 � a exposição do
.

Qem
sortido estoque a rUí! 15 4e Nov. N, 1226 Ex�cu1a�se pe.��dnB .

d
..

prezo e ã ... nrestal1.ao; .",... Al,FR�D GdS�WE.J�ER'S.S._•••-íilIil-_.U_. V<;}n as â .v 'J

DiI'a Arthur �Bâlsini
ADVOGADO

�i1tória: Edlficio Mnlua r:alari�
U8IlSa. Sala 15 " fone. 1150

nela: Alameda Hio -uug
Besidilcil 81. Pene, 1375

( Onde concerta o seu
RA D I O?I?

Naturalmente só na oficina

fUNKf
Bem instalada com instru

mentos de medícãc
modernísstmos.

Rua '1 de �etembro n 13

D. alta class. o
MODb.O

KCA'VICTOR
�'�l ® Q-34 .�

UM Rc..plc, d. MlléiY$I.
...fdct"".fl".._1

�·kBl'U iii Clim., a ,,4!vulallil(A.

Distribuidores !lO Vala de
}til j Hí

(lUa do Americano SJA
Mercado df' auíomoveis

John L. Freshel, Fundador
RUIl J5 de Novembro N' 49L

BLUlVIENAU

Nossa deví!:a é servir!

::5(;J:Viço deprimeir�
ordem

Ru!\ MaraLlül0
N' 27

A tr�ta com

A .. - -L'ubow

Socfedade Beneficiadora de
��adéira§ li'.'�&

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de fnadeinH; em Geral
Forro Pmdili'ta, Encontoneiras de Qualqu.er Espécie

Alinluunento, etc, etc,

Esneciali Jade: Soalho �\arca S{foo-

Â EOlpn:za Auto Via�ão
"," Si & Av SI'! 80 ;Ju':Jlico em gHrl11 que eSh,be-
� U'lense !,�-1" Iec eu uma Iinha de o"ibtW eill1? Blurue
nau e RIo do Sul, trlifl'g"n'Ío dlsrtamant«, fi partir. destF
lata, entre as rerertuas eldades. MeHlOfet.'J infnrmuçól's nos

-acrírortos da Emprezn em Blumenau, a rua 15 de Nove?loro N, 552 e na Agencia em Rio do Sul, â rua L5 ,Je No
vembro N. 13.

Blumeflim, 20 de Novembr(í de 1947

���t��lrtf:������.Jm;���C�
�� Encadernação S";,, ntos _
,

• oi! • -

II} '" flii!llll""! ��Si;n�ços u� Ulc�menaCiU I'b�Ílil 'tJtii • .rafl: I
.

Gene$io dos Santos '"

Encadernador
Exerllt3 .. :;'€ en0a0crnaçues em couro. de livros' alllutJS para

fatografia, pOblíaS, c::arteiras �tc.
T�a\·e.ssa 4 rle Fevereiro - Bltauenan

S�···'.S····.� ..

•. �

pqra SeDb�res e Senhoras

(Impodação uireis)

FOI Dornning � Tinlbó

Vellcle-se
M��€icich;ta de 8 1/2 8 ..P..

Para duas pessoas, em óllrno efthldo
tratar cem F, V. Knoblnucb, á TUt! sa,) Paulo, 85,

,.

Prefiram a f"afHlha
..

f'ltíHu.:ad
pelo ftIlJUUIO UJINtHUf

.

I U

ovemar

Ns qULl}H'lde de Liqllidanie (Iii ;l'HtÚjtrla e ComércioC.ompflnblt:l Paul em L'q!H\1ação, sediada tie.ste. cidade de S;uQI&1WU, ti Rua. Sfio elHlln, S/N:. f.' de. acordo com o que toí-:resolvido em üS1>e'nb'éla g�.ral e�tl'aotdl.Darià dos acíontstss àf'S18S COIn"urdlf«, w8lizana ÚGS (l1..l!1tro H) dias d{.i rnes·1a agusto ú'Hmo, pd'ls nõve f9} hOflrl? faQr} saber a
.

todosqun!Hüs fi pl't>senie €HJH.'lI virem ou deÍt�n,)Hc.iá Uvérem qUI}"às ('11) tHH';iS d,) dia oito (8) do mes da Daz;.;mbro. do anoI'fi) C!H,sO, l'ecelvnei propuSia pFlf8 fi c:impra·{t98 seguintesban'!, os ql1r!Í8, em vlrmàe d8 HquirlnQ'!!') d!!.Compilnhla, se<'Íiu VOiHHdos 8 q u=m pelos mesmos oferecer, englobada ou·WpIHi.adamol1te, v' meihur preçr: .
"

..

-

.•

'

..•......L'.)-Um terreno suo nesta Cidade de Blumenau, fazendo
iren�8 a RuaS/lo Paulo. tendo a dir�Ha fi Rua. B iIIi e
ti esquerns li Rua. Ares, e limitando-se aos fundos comt�)nti" dl1 propriedade d� Companhia Brasileira de Fu
mo em �';:Hi!i e ditas. de Kletne, coatorme traneri.Cno n. 5.434, feita a fls. 282. ao Livro 3-- I no competente carturío desttl ComtjTca. O referido terreno tem
uma areu de 56S7 mS2 (otncomí]. sêiscento'1 e cloqutm.ta e sete metros quadrados), dos quais t8401.9H, rosa.(um -mI! (.i:ocentos e quarenta e sete virgula'oitenta atres metros quadrados) estãoconsrrnidos com,osaaguinteaedif!ciüs: fi) umaicass de dois e meios pªvHnentos,oesuasda narte li estabelecimento comercial e pf,li'te.fi moradia; bJ. uma eása de ÍllOf8dia com dois pnvlllieo':'tOB; c) um. iirmazem de dois e meio povímentos; 4Jllmarrnazern com' um pavimento e meio; e) cinClV:'.trma
zens ueum p�vimtlnw; f} uma gal'sge. Ttldas as eens- .tUIÇÕH6 referidas l"Õ-) de alvenarIa, Ha ilillda no terre,.. ...no supra-menCionado um arrnszern de HHldelr8; ide um ·L·:'>";;,
uuíco pavlraento. <'-;:�;

2'.) --,O lote de terras II, I n um) da' linha Ribeirão Ou�tavQ.d.strtto de .\bfis�a:-alH:lulJf1. contendo a 8reá à'", 2ó(WUOmsz. (iluZentils e cinquenta mil metros qMtlrddos) re
gi6lréi10 sob n 54:'H, a fls. 282 dr, Livro n, 3 - rnO'coUl<'patente cattul'iü,

3';�O lote de terras. designado sob fk12 (doze), da Unh'lRh de Trás disti·jtD de PGUSO Redondo, MunicípIo deRio d,l Sul, c lutendo a área de duzentos e noventa e
um mi! (29!. 00) metros quadrados; mais 08' lotes: 'de
terras GtJíg!L1d,IS sob w.s dez'allove, Vinte; vinte e

, .. um
e vinte. e tl'eB, A (19.20, 21 e 23) A da Unha Rio; Ps-h3tll, cOnlf'iJ:lo respeclivamsnte as ámH$ de dU2,itutoa etl'int€l. e treis mH dUZf)ntos e cinquenta \�n3 250) metrosqaBrirados;. dUZ'3utoB e oHentd e cinco lllH ottocent og eciuquelHa (285,850) matras qlHHiradosj duzentos e cI<l�
qlHHH'i e h'os mll, sateC8atüs e crnqueuta.(25'l7rJo) me�
IsS qua1rafiQ8.e ce:.HI') a cioqlHmtíi e cine) mIl duzen
tDS e chqUent3(f55250) mHtrlls qUfldrad{}�; m,t!s II á
rea d,;! Urr:lS dthJg Hd-l sob !ôtftl F, CHD um míILfíl')
trezHut IS seSs�llt'! mil setecdut,}S e. 11,)\tiHt!l (1;,46J7Q()Jmeu'Úõ qil.'Hir�dos. sítu'ldlr nos furias ;hUllil�.ftIÓ, fl'a.-let�, ooafroulaur!o ao N,.II'ié, CJffi terra9.>da O!O Reif;90 Sul com ditas de O·lítieo Reir; ao 'LBste: <.com OlilliteB [1'.8 28,30,32 e 42 d3 linha Rin P,lIetli e I:W'-08Iilte,com terras devolutas, jm}ll<�ís estes reglstrado8.súb !l',1.103 as fie. 130 do Livro;) no CartÔl'io de RegIstro d4Imóveis de Hiu do Sul.

4'.- tIma cusa llss!'ibrada, C0Dstru!d'a de alV8n1:!ria, sito nO'Múnic!pjo de Cresciuooa, nucleo HerciHo Luz, Ru) .tlíJ1l0Z,metta, entre tetrlls dn .Igl.'ejá estaHca e ditas de Ioi1�DiJúüog Hl Sim'Hl, registra1!! as ns, 88v, e 89 do Livro3 - C o�wb tJ 2.632, DO conpetflllte cartr·rio em Ul'ussan
ga, BOI:l ii de Fevereiro da 19:34 e fiS n�. 186_13 187 do ruas
mo .livro sob n. 3321 aos 20 de Nilvembro de 1935�.

As propostas d�v€JrãJ sef dirigHns em envelope fechado pdl.'tt {) SfAgufrHe endereço! PRQP03TA> Liquidan-te da I i.l ilUf�ti'ia e Comercio Compim!lía Paul. CaixaPostal 11 Tünb6 e serão liberta� no supra ·referido dia8 do mes (lo Dazembl"J as li horas na séte lil}�!al.sendo o reeultado da concurrêoala. dado a conhecer nodia irnpdlJito.
Maiores esclarecimentos poderão 8er obHd()� peh.\te!.eloo8 n. 1-022 dJ3hl cidade, ou IHI mlnha resldencirem,Tlmbó li RUa Nel'eu RSIDI)St te.letone il.6. .

.i

Blumenau, em 15 de Outubro de 1947
Richard Pau! JuaiJ)1;iiil:IIIIilC............ � !"�...�ii...·:..,'"'...'"..., ..., __......

- .....�.,....
-

-''_''''-'.-'-'----_--_'--' '" :' .. .. :.

N i: :. ��.:'!ft���i��fi��i�:"�-'�-'t� t\.,
--··,. .. ·._..-no·_··�·--.c__�·_....�"__·....._...._��-;..18:'i'�'d"'�t.t_:;�'1 i :\ t.-�:�:}, "'l':.i. p , .....\'l} �

J::/� tZ\ t"; � ,: � (J ,I�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ONa"�lIâtfflcà;âQ da Pltfltici nacional' o que" ha li ,u entendimento. tia DON CIIII
•.... Q:·:Gal. Outra: pâra aplicação de um pla,llo de reerguimento da admimlistração.

'Iaciooal,. v is, a n do·. a s o I u ç ii (I de I r e s gr,aves II r o b I e mas':.

. p,nbduçao, os' transportes e o I de ,vida

�li
.

aI JI ij:J;�WM :��::�:
J =:::f��;!::::�::;�:��:: Eir��fZ���g�ji�f , �I I�Callllil","f""E""C�C""Ó..,E;;;;S�il fjillll�!dUl de festa se extenderão à mércio Santo Antônio novos e _-------------------------.--.._-- _ .._- ....___-

to
..

do
..

l! os nossos bons professores, entusiásticos colaboradcres de

Igna'ca·o Bush�rdo Fealecãmen!os ,A It' 'l.f�.·n.1R�,'� ii ru'·!H"t.:i�Ãt\S. especialmente a: Dr' Oscar Lei. seu progresso. U íi1I1U_ II .�'" '_5h,._,:) �Hi>ll U "'�
tão, Dr. Arão .. Rehelo,Dr; Odo- t R�bens BaH�to Rio - O direto!' das Rendas.' rico e ·Fr. Odo Diretor e .ae

N'
.. Bar União - Blmuenau Internas. considerando que as

.

.cretario da Esc�.la, prof. AcrI'iio umer'o especl- D f t
.

t d v:
Faleceu, dia 1.0 do corrente.

'us.tru.;ões circulares ordens e
..

'

.

..'
'.. e ron e o monumen o e . J provocando intenso pezar publi-,Moreira,com querncaprendernos

I
toe Konder, Ponto de almoço R b B I

dr cisõ es expedidas sobre ven-
..
a. Contabílidadc.� bancaria, orof, a par'a o Nalal' co, o sr, . li ens arreto, nspe- ímobuiarias e de mercadorias al

'

pratos 80rt1'05 e churrasco. tor Escolar Municipal, vitima dF.. Joã.o ·.José Klein, Bebidas naci anais t n prestações mediante sorteio, di-
,

u e es rat uma congestão cerel ral. O en
.

·�Jáise acha organizado o [á iniciamos a organiaação dó geira.. terramento que sahíu do H, s
ficultarn a sua reunião e rnanu-

programa dos festejos da diplo- nosso tradicional 'numero espe- . - eiu por terem sido tais atas ex-
maç�o? � cíal para o Natal e Ano Nevo Iltü M unici, al, realizou-se dia

pe : d IS em diferentes datas
�. Pretendemss de fato dar e para o qual solicitamos a coo-

_.... seguinte, com acornpmhur.ento ac. b l de expedir imo r rções paraum
...

cun.·.·h·'.o·,> ..embora i"tl'mC), m.�.c ão-d d d d
de autoriõades e amigos da fa- �

-

d _, I' 8u ",o peraçao e to os e mo o que milia. O sr. Rubens Barreto ri-
e .xecuçao o necreto- �l n. .r 3D,solene a. conclus'ro desta . etapa este jornal possa efetuar uma nha 36 anos, era natural de Ti-
de 3 de setembro de 1745. 'quede. nossa vida, .ou melhor, ao bonita apresentação de um dos

jucas e deixa viuva e uma fi- serão publicadas no eDiario Ofi-
.

'. dia
-.
que marca nosso ingresso mais praticas costumes de nos cial» da Uniãc,'.

-

lhinha de um ano de idade,
.

m �,prOf�ssio�al na: luta pelo pro- ss gente e que facilita um inter- E sta folha, registrando este '... Edita1!l. gresso de nosso Estado. Dia 13 cambio geral de todos quantos \I.andam ...t!e dD.ooi� e smaetdei- pezaroso acontecimento, �t'ans- F b
•de Dezembro foi a data escolhi- queiram concorrer para' li cor. ti \1;,;t. '

if
- aço SR er Que pretendem ..

.
' ,

..
.

ili>ite a amilia enlutada sentidosda. A�s 8 hs, Missa em ação de. rente de felicitações naquelas mães marca A KG. de Ia arn- casur-ae: Harold B�uch e Ar_:J
graças...!la Matris, com a benção festas. Si bem que tamhamos peres,

pezarnea minda Raimundo da Silva, Ele
c entrega. dos aneis de conta, pessoas, encarregados de. ang'e- Informações com o telefone Edstal natural deste Estado, nascido

'. dores. A'$ 2C> hs, cerimoriia da riar os "quadrinhos" os interes- Ji o, dia 16 de outubra de ] 923éntrega.dos diplomas no salão sados podem procurar-nos deu-
1301, Faço saber que perante o solteiro. comer claute. uomí-

,'. do Teatro Carlos Gomes. li em de já inscrevendo-se na própria .n.�Tc;",."".P�.-.If."'}'<I'€ sr. Oficial do ReJistro Civi; ciliado e residente nesta cí-
seguída. o tradicional baile de gerencia deste jornal ou pelo ., •

do 25' Sch-Dlstrttn da Capital dade, a Rua Minas Gerais.
formatura, telefone 1099. 40j .. do Esta.do de São Paulo, ha' ilihO legiiimo de Oscar Brn-
l ;� i�.� ,

!

..f�� �:;i
.

A toca atenção que DOS fôr dia- ; .,. '; btlitam-se para C/lsar: Rt H eh e de sua mulher Clara
pen�ada, deixamos consignados ;, : GUlZ e Edcs Rut Neu. Ele, Bruco, Eis namral defilte Es·

.'.
E' CCllT. !'e1{osij� que registra- a9Ul os no,Sso

ruelh.ores agrade-l.� :..
natural deste Es!arlo, n8scidí, �ado, nascida no dia 25 de

'mos aqui esta efeméride impor- CImentos. • ..
aos 29 de noveuJbro d� 1922 '3tltembro de l!J30. ílüHeira, de

.. � 8olteil'l}, conládot', domicilb .. f}rofiçã.; domiCiliada Q resi-
· ':JuizO' Elóltoral da' 3ai Zuna de Blumonau i,'. i ;0�u:e���en�:u���tafiJ�:ldll��. ��;jea �:;:ie!.Cigr:: l:gi��:

. .

�; H(::nriq�e Qutz e de Lydia I de João Raimundo da. Silva
Estádó dê Santa Catarina!l .. Gulz, Ela, natur.81 deste

llsta-\6 dB.
sua mulher JosefIna da

ii : du nascida no dzs 16 de ju· oilva.

E'.
.

··.··:d···.l·:·t·.aI
., .. nbo de 1927, de profissão uo- lipresentaram os' documentos
:- I:' mestic6, soHeirtl, dnrnicHiada exigidos pelo artigo 180 do Co-

!, COMPAUHIA INTER!U'.' ,,!.. ;
e residente á Aven!ctu Jacu- digo Ovi!, sob ns. 1, 2, 3 e 4 .

...., 11 !.lR. ,.,. ting, n' 46. sao P�l ulo, Wh'l Si algüern tiver conhecimenio d(!
· df��., 'Dr. ,OscarLeHão, Juiz Eleitoral ria 38. Zona de; CIONAL DE CAP)- : legitima oe Jltcc.b Neu e de existir algum impedimertto legal,.'Blumân1})I tlPtesidenle da JuntEi Apuradora, Estado de 'r)

TALIZACAO
4> SUfl mulher Huid� Neu. acuse�o para os fins de direito .

.

: Sa.nia�Catal!na. na forma da lei. etc,.. :
C b

: .A:presentaram GS documentos E, para constar. e chegar. ao cap'.' ..

TÓl'na publico ó seu agradecimento, a todos que cu- : Oli ina ções sorteadas: exigidos pela artigo 180 dI) eo� I nhecimento de todos, <lavro o

",aboraram para a reoUsação das eleições de 23 de- Novem- � em ,. digo Ovil, sob ns.. 1, 2, 3 e 4. presente para ser afixado no 1u�
bro, .bem como 80S que confeccIonaram 88 folhas devota-!. 28-11-1947 =

....
Si alguem ti�Ter conhecimento de.gur do costume e publicado 'f'e�

, ção. pau as slndi das eleições, como ainda a08 sra. Presi· .....
•

exisÍÍr algum impedimento legal, I la imprensa.
.

·

dentes. rueeacias e tlf'cretarios, pelo modo atencIoso, co rrc>- : !OI acus-e�o para os fins de direito., Blurr.en�u,.1 dé 12 de i 947 J:1I4
" :to e inteligente com qu':.' se desempenharam da nobre missno • No sorteio realizado em: E, p�ra constar e chegar ao co-! ' .

V ltormc Braga
que Jhes tol coóffad'l. : 28 de Novernbl'o de 1941: nbeClme.nto de todos, lavro 0:' OfICial do Re:;;istro Civil

Blumenau, 2 de Dezembro de 1947 ; foram sorteadas as se- � presente para ser afixado no Il.i� TC
�

O.sc.ar Leitã.o Juiz Eleitoral da 3a. Zona. • guintes combinações: : gar do costume e publicado pe� Lili'al; . ;; la impi0I1Sa, Faço sabE'r que pretendem: IRE BilZ • CfiSUr-f>e: Ml:!X Muhr e Eric�: �lW .. Blumenat..., 29 de 11 19'17 Gielo
..
\V Ele, natural deste. Es,". " � Vitorino Braga

• .. tado; H3sciào !W dia 28' deUWCi MEV" Oficiaido Reg:stro C'ivil
b;, A ! . .

-

selem rn de 1913. solteiro,
• ZIZ

... Ed I tal motofléla. domiciliado " fPsi-
•

. .:: dente nesta cidwia á R.... yur � Faço saber que pretendem ..,.... ,
, .

ua.
... EYP ... rasar,se: João Mdrceliuo de

I Bom RetlrlJ, filho legitimo de
.. : _

" Herm!H.lfJ. M"nr e de !'lia.
•

. .. 1modm e ADLOOl� Cidral, mulher Emma, M 'hr. Ela, na-= 08 portadores do tUu. .. Ue, Datural rleste E!Hado, 0813- fUraI deste E, d.· 'd.. les em vlgod contempla' : cidn no di 26 de jUlho de ,.,; nl'- '2' d.l -�'l.ilhO, dnaSC91 38.. d 'd • 898' .

-I' d i
U'IJ U 11 u JU Q . e I I

.. . I) 8<10 cunvl ados li re, ..
i J ViUva, pfnd elrtl, om· s'llteira de .f·

-

d
•

• cebe o reembols ciliado e rebídeLtij ti Rua' . pCt, lssao ornes+..r
d' í °c ga : A. > 'd d flh tiC8, domiciliuda e sE'l5idente

,: branthl�ol na sé e' fi orn-! d maM'zomUI;i neSdl!! elAS ..�: 1 o á Trave.asa Sergipe, nesta CI-
•. Bn la, I'IF

I
e arrei no e

.. mUtim., ,e
...da. de. filha lpg.itima.. E.flCh: $t (ie FraDlJellna de AmorlD�. Ole!f)wedIl..: Ageraes: gprau� : ,Ela, natural deste Estado 088- i ""

_

e flUu mUlher eta-
.s ,,'1 d' 17 i.' '.

d JfB OIOII\'v,. ..
: .

d de· 1+ cl,llO� DO li8. ade J ioeltfo áS' Apresentaram os documentos
• SOCle li e OmerCla:· v ,. �o lelra, , ,e, pro ISS � I 'i�gido� pele artigo '180 do eo�•

. -t. d0!D8StW8, QomlClll!Hit!. e ft3' dlgO Cml sob o no F 2 4.�, Livonius Ltda ; siaente a Ru!! A.n1:lzonas, D.e8- Si alguem' tiver C0nheci�ent; d�
· � •

I�, Cidade. fllha de .MargtiIlda !?xistir algum imp",dimento legal,�. 6lnmenau ... l.IdrJ;I. acuse o para o f d d'.·� • Apresentaram os documentos .

-

'.'
s

.

ms
..

' (?l
.. ,

Ire.tto.

: Não esqueçam o pa-: exigidos pejo artigo 180 do Co-I Eh p,ara constar e chegar ao co-
• gamento das. mensalida·. di' C· 'I' b I 2 51

n eClmento de todos, iavro a
• -." go IVI: SO ns. , ,4 e presente para' ser "at" d' I• des! _!!!m caso

. �e m�er.. Si aIguem tiver conhecimento
.

de . d
.

.

. '..
. l�a ,0 no u�

: :rupçao, rehabllItem 1m·: existir algum impedimento legal Pfi!. o costume e publlcado pe-
Coo pare. : mediatamente 08 seus: acuse-o 'para os fins de direito BB;mprensa. • .J

•.. titulos. E' suHiciente pa.. E para constar e chegar ao co- umeVu, .2'de J2 de 1.947 ;.
: gar UMA MENSALIDADE: nilecimento de todos, lavro o or t ttormo B�aga

"

: para revigorar o mesm�: presente para ser afixado no 19� ........,.,__,�c a do Registro en-II.
: e �tYitarba perda dtO, dl-: gar, do costume e publicado pe� VENDE'SE _ um radio.. rel o 80 re o sor elO e.. la Imprensa. mato!:!, Ponto Azul

;

: sa,lvar as suaS eCOlio-: tllumenau, 1 ,de 12 :te 1947. llgitímo.
Alemão

�
mlas.

.
.

� "
Vito�il1o ��a�a I InfQr�a9ãlJ " com Irotel

,.........J.�.._Ali..... fic1a! Regultfo CWll I EUte. ..,..

",

'

• o', � ," - � O"� "_ �" � _

'

_--
-

,_.: •

Mais. uma turma.· de contadores. •. II

(Conclusão da Ia paginíl.)

Me�lalurgica Timboense Lida.
'. • CQwnniea aos seus 8.D.llgOB e fregueses que por mo

, tiVt) �e leriaR 'coletivas' as suas fabricas S escritorlo fica
:. l"ão 'p8.J;'8Hzados de 20. de dézembro de 1947 até 12 de

·

jeueiro. de d148. ioeI. .

.

.

A DIRETORIA

use
....
.. ,

auinta�Feira �s 8 horas
,

DeHciof:>o Wme, cuja renda total será revertida

Benefldo do Hatal dos Pobres
em

.' >,
'

(Patr(lciutldo pela Sra. Raul Deek)
, Butcb Jenkina - James Craig - francas Olfford em

'/'F
..
0 Ilequeno Mr. Jim

·:l:tmcçitó':,e."hlÚDtf" cnmbíDados num filmo encantadof e

Inolv:Íd8,vel-E.8i� Butcht ,que peralta! Voce ficará a;endo
}Ik deBt�; garolá:.'notavel!
..

Acpmp� COn;tlll; Nacional - Paramounte Jornal 8 80rt
.•. ,

: ,: f>llllés' 5,00 - Baldio 3.00 .

J.embra·se quem. da.!!�B pobres, empres1Ls a Deus
j)8r� ,um Na,t�l mel.n:Of:.(lpsmeno� Il:lvorecidoB

u· s e
..

. N.i� r,gall d� Blumúnu
..
011' #6 traj�to, daqui para ltoupava

, ... -ma calota de fada de íiutomovel Bukk Pede-se entregar nesta
.

�âçãQ o� �em�t�r patll Ma.Sliarandupa para Baco Ltdil,

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


