
n le chamentô doPartido Coinnnista; pelo Supremo Tribuna 1 Eleitoral, no8 dá a erença � e qUH nãu sofrerá doseontinnidado
a orientação{pnlítiea nacional Bill nossa- p�átiea de democracia, exação e claro, do& comuüistas que s� transviaram da Pamal

"';:'. ..-" ;

ARAUTO DO VALE DO

Gois Monteiro x Barreto Pinto
[Teor da

trabalh ista
o deputado Barreto Pinto.

segundo cóoia que foruecen à

imprensa, dirigIU a seguinte (lar
la ao Gal. Goís Monteiro, a pro'
pósito de um incidente quo !'ur�

giu ha pouco entre ambos pro
vocado por um pedido de in
fcrmacão daquele parlamentar:

- cSr. General Gois Mo ntei
TO. No exercido do' meu man

dato tenho apenas: procurado
colocar o interesse da ordem
public� acima dos interesses ou

conveniendas parti::ulare.:. En

quan,lo V. S, concordar na exis
tencia da Câmara; tem a sua

tribuna para dizer a" verdarte,
dentro do espirito pariameníar,
Foi- o qu-:! fíz nâ sessão de 23-
usando da verbade, que V. Ex.
cí�. bem sabe, é a unica metra
lhadora capaz de aniqnilar tOd2S
as resistendas, V. Excia. prefe-

·

re dizer e não ouvir. E, p( r
isso., .p€rd.e a serenidabe quan-
do é citado.

.

Sou <levado assilT' .' a, afirmer
diante �das agressiv&s. declara
ções feitas a valios vesperlinos,

· Infclizlm:nte. porem. V. Excia .•

e�queceu seqne é general do

Nuvem' radioativa
Los Angeles - Irvine Re·h

mao; da' Uni vereidade da
Callfornis, disse que UIDa

nuvem r8dio�tívB, !l.urgida das
experienciBs atômioas de Bi
kin., está Ilutuando' em torDO
do mundo e pondo em cons-

· tante perigo as rotas 8é!"eas

Tr'ibu de pi'grneus
no Brasil

Rio (CE)-' Informa o jor�8-
lista Vilas .Boas, currespon·

· dente da Uilited Pres8 junt()
a expediçã,o,RODcador xingá,'
que essa caravana encontroú
vesrlgios da existencia 0,6
:Jeglão dorio Sumissu, ue uma

· tribu de índios pigmeus cha
mados Sapatln. que al8C8m
as tribu8 vfsÍnhlis lltíliZ6du-
86 de 16uÇâ8 t.wm pontas de
Oj::SO.

SEDAS,
que a senhora comprou; pag:J����
o preço do seu juato valoi, estão

. l'lgora muito maia baratas!

AGURA I •

E' a ocasião da senhora �rmprar
em melhores oondições. .' ,<"

Aquelas bonitas e frJt�B

UMA,.VENDA ESPECIAL DA

cisa PEITERI .com graudes descentos e m todo o

seu estoque de SEDA8.

R u a 15 d 'e N o v. 553

Comissão Parlamentar de estudos sobre a

Estrada de Ferro Santa Catarina

MOVEIS. Vende-se inclusive
um Radio Victor, 5 valvulas,
por motivo de transferE'nria.
[nforGlaçàes, Sugento Trindade
Alameda Rio 8rànco 38

Dois ano� e mei o' pa
ra reconstruir a' cida

de do Texas
OalveBton - C. J, Trahan,

prafeit(); da cidade dn Texa"
decr�=:ll�,: perante a junta de

Inveslfgilções dos Guardas
CastRe que (JS pfE'jUlzOS cau

sados pelos ioceudills e ex

plOI�õf's €lpvam-se ti um total
de 53 milc.ões de dolares p

que serão precis(,s doiS anOé

I� meio pafa reconstruir li

cidada e retltaurar os liervi
ços de suas fá brlc88.

Fe&tival artístico

A precariedade e a insegu- cessidades mais prementes da breve a debateJo, 'Bugerindo u

rança do transporte ferroviàrío E. F, S. C ma serie de ,mediaR oport!�.
na Estrada de Ferre' Santa Ca- Coloc�do em destaque ° pro:' é razoaveis.·� .rater pca�l
tz rina de tal modo se faziam blema do transporte ferrovíárió dário, de ftzA�. como todolf

sentir, com isto 'prejudicando e- do Vale do Itajat por certo não r�conhecem, �fata-Re de Teme

BLUMIUUlI Sexta feira 9 de Maio de 19fti _ Dr. AehiU98 'BI�llni Di 8!D' I{sslonsavel _ bo XlIII .Nr_ 127 normemente a p.cÔnomia e o Pro- hão de faltar ao vigilante de- diar mal� anlt��S qu:ehá 'tanto
gresso da zona do Vale do Ita- putado udenista da zona as su- tempo ,,'em a�hg!n�o ati pOp11-

jaí, que não podiam deixar de gestões que o assunt o con.por-: lações desta flqU18S1ttra zona, or

impressionar, por seu palpitante ta. Podemos mesmo assegurar gulho do estado de Santa Ca
ínterêsse, â União Democrática que S. S. voltarà dentro em tarina_
Nacional e aos mais legítimos

-- - -

Irepresentantes do póvo,

I I Id d
.

Porioso mesmo Irineu Born- a virtude e a, ea_"_8,_e._'••.,..hausen olhou com o tmaxímo
carta dirigida pelo deputado' carinho tão magno problema, ... '.1 ..1

'.

,
em sua plataforma de gove. no. i________ AchlBeJ BIdI$IRI
quando disputou as eleições pas- .'�,'i-.

.

• � 1 S-
O 'General dtO fechamento do Paltl�o,Comu01sta, aote-ootem, pe o u

a saEleito -leputado estadual por premo Tribunal Eleitoral. quer 'Ou não queiram (até parece expns-

.

Rio do Sul. sob a legenda da são do Ernaní) comprê�der alguns. �pezaf de todas precauções
glorioso exército nacional e que co, enquanto o povo passa fome D, D,

.

N, não. poderi� o dr. com gt:e .velo acompanhada. esta dehb�ração, não p�1I8a de uma
acaba de ser eleito senador fe- e o governo, elabora mensagens, Fernando Ferreira de \ Mello ação inteiramente natural em pleno regl�e democratlco..
deral. Senhor ·general. Senhor cobr�mdo ímposfos Sr b� e os deixar relegado a um se Tunda E contra este fato nada aco�tecera de, anormal, pOIS o Po
Senador. Permita invocar aqui venclmp�tos do funçlr:nahsmo e plano problema que tão âireta- der Judiciàrio (um dos poderes au�o�omo& e lnterdepende�t�•. q�e
uma frase do exemplar Caxias. os. salarlOs,d.O �pe'a�tado. Logr mente afeta e envolve os inte_l,regem,o. s. d

.. esti.n....o.s. de. nossa, Re�ubh.c� ) que tomo? esta mlclatlw
da, Tribuna do Senado, quando que assumir a cadeira no Se- d t rl V'1 1 Itai va.. ele-que h'tvta. dado registo a atividade com11nlsta porque es

f
. , .•.. resses e o o o a e r o aJal' .

.

"'. ,. • .... 11'" 'd'
. .

id •certa vez, OI stacado pela rm- na.do, srga o exemolo do Ines- .

titui t d h . ta se havia amolqérlo as atividades po tlcos-partl arH1S eXigi �.

I C
.

I F' .. e que cons 1 uza pau ° e onra .',. " o.',," '

•

1:'
•

t P tido Cogrensa: quecive e� as;, icaret I,"�n-' do ro rama de revere o do e-, 'fl.ylQ'1�S,AA��lXs(��;a�?l:o de re�lst?, .

oaterlormen e,. o ar I
._

-«A ofensa uão responde a s�mente. sat�;;,fe,to �e V: Excla. :nin�nt! candíd,,� udenista .,iá ii,q;p'r.l!�t�;J:',��)lI%�!'l�
.

i:p:�àscdra n�fr1tlglU aquelas condições de atlvl-

Verdade>. consegurr o ImI?osslvel.lsso se� overnan a do Estado; <

", d<,ltlé;'fl<.t:.t:�4'nla:(. ,.,p:l'�:�mo �nbunal car�ou-lhes. �'S asas •..
Como ainda uão tomou pos- perder a.serenidade, e pUlv�l1- g

Dias' aÇós instaladaa A�sem- , '.��$i�;.!g�v:�· ,�.â�ontecldo para <iue os Mmlstros do Supre
se no Semdo. mando lhe esta zar as m'phas verdades. AssIm, bléia C_ristituinte ÉstaduaJ, e já ;:nó âlÍt0ti�as��rn il':'rtlt�d�da: �omo se ve a cousa c?�reu natural-
carta por íntermédio do Ilama- ta.mbem fes O grande gpneral � ·s 't "b d C mente e é,: p.hHl.",wente )UndlCO seu· a.pedo democratlco,

,

d V E
.

h S'l d' f M"
�� . ocupava a l'l una a asa . '

..
'

.

.'

1 d' t 1 mentalall, por Dn e . XCla. a va- 1 as qnau o eu rentou 'Ihn- h' d t
.

_

d.· . '.
.

.0.. ·

..

·

l. ue. lião parece Slmp es e a ao caso 11m cara I!f', a -

dos anos recebe em moeda ou� dates, .. )l C aman o a a ençao o.s ::;eus
veI stlrgé dâs, couséquencias futuras que poderão advir do fato

.'

pareI" padra dO premente .asJun.tdo., em' si i�:soé do f.echam.�[.il;o de \!m partido Rolitico com 2u.aati-resu tar, o a apresentaçao e .'
. , '

....., ;·c··,.·..· l'
. "

.

um re uerimento seu a nomea- vidade posta fora" dále.��_��� seus, corre 1�lonarI08, pOlS, com�
lia dequrna Comissão Parlilmeo- t�do mundo sabe! c{}.rrru�:. '�"P�,o traz letrelr,e,:p.a testa .e podera

�ar ara estudar e rapar ao VII' acontecer, agor�.}::om::<.. 9,s democr.ita.s'p'ão �omuntllt3«. co-
E
p..

did
P

I dA_mo naquele d.o macacq{;oa: ,t() conhecIda hlst6rla dOI elefantes
xe'=!utlvo as me - as 5a va o

com ordem de pi,i5ãó'do :sôbe,rano Leão. Apezar de macaco e
ras que o caso requer.

não elefante correlLiJ bjrn cóúer porque dizia com grande sa.
Agora. já podemos úoticiaro' .

1 f ··t t
f

.

..

d h 1 bedoria· até que eu piove qilénãO sou e e ante vai mUI o em-
ato aueplClOSO e aver aque a . .'.. . .

. .

.

ComIssão da qu:;.} fazem parte po e perIgo., •.... . ".'�' , '

1 d' . ··t·'d "R
.

F' h tt Aí transparece Q caráter. Iamentavel qne rê,l411fImos a�l.ma.os epu a os uy eurscue· .

.
.

d
.

r·
.. · .

e ·dadJ
Felix Odebrelht (pessedistal» e P?rque ficamos. dependen��: mUltod· ah mte IgenCb·11�· Sllle rt1 mo:·.

t'
.,

I d f
.,. visão derr.ocratICa a patrIOtIsmo 08 omeus pU ICOS que e· •

aR pn� 19E10so ea. er e�r?�lardlo, sentimentos estes que não aúdara liberados,' mas muito raciono .a,.'·amlro merenClano, 1l11Clan o
.

.

.,

.

: ,

suas atividades \dOS
alUda no paIS.

"
.

• -

T t d• BI Rasoavel e J'usta pois, a atttude de :ntenSl\ expetatíva e.mcanspor an c-se a umenanó '.. 'd' •

t
f. 'd' C· .' _ que se colocarr. todos os dtmocratas ver ade.lros e que pre en-

re cn' a' Omtssao percorreu as
�

.'

d fi' h'
. .

I
I I

..

l'
.

1 dern impor ao BraSIl um regime e e etIva armOOla SOCla,
nsta ações vlstonou ° ma ena

b
. r t d"

lt d Esclareça-se entretanto, como om au.gurlo, o J.a o e que
e a via permanente auscu an o '

"..

1 ã
e se :nteirando assirr. das ne-

o governo atual' do �al Dutra, não prec�soud' ançar m 0. c,?mo
"

em 1937 o sr. Getuho Vargas, de .uma dIta ura, que escraVl80U

o povo brasileiro por 10 anos, tendo como· motIVO as ,mesmos
comunistas. Isso já é < uro sôbre "zut

•.. porque ?o! da a cr��
ça de que não} sofrerá desc'mtin11idade a ol'1entação POhtl4
ca nacional em nossa pnitka de de�qcraci�. exceção e natu

ral dos comunistas que se transviara� da Patriar.: ••
----�-----------

AOS CACADO S
.'. "IIJII'�Damos abaixo aS principais ex;gencias da Portaria n. 87,'. f) de codornas e perdízes - nos municipios de São ,José.

de 16-4-46 do sr. Ministro da Agricultura sobre a éaçaemnos· Palhoça, Laguna, Porto União e Oanoínhas;
so Estado. ..

. ".
.

g) de jacntingac: e macacos - noS municípios de Blume
O período geral de caça é de 1 maio a 31 de agosto. nau, Canolnhas, Parlo União, Jaraguá; São José e Iguaçu.
Os perjodos ê�p8ciaie são: .. ..

,
.

..

.. E' proibida a caça nem poderão ser capturadas ou abatipas,a) de mutm.,. j:}cus. jacupemba, jacutinga, ja6 e iflhambus a lontra. a ariranha, os tamanduás) a preguiça. a ema, o ce:rvode 15 de ji,:lho a 3L de agúste, . ....
. .....

a anta. o lobo (guará).
�)de nârceJas - 15 de dezembro a 15 de fevereiro; ... . I ; ...

. . � .

rl.).de maca

..
c.o, marr.8Qa.s.• marrecões, caóeleira e

Piadeiral
IngeriU 1

...1.$01
-

D. v I ma s.e eu.contra fora de perlg�.de I de Junho a 30 de setembl0; ..

. Dia 6 do eorre::tle, pelas 5, o vld.ro, resolveu provar1 o

,:eJ4.e _pomoo,s s�Jeir� - de I de janeiro a 3J de mafçc; h?faS da tarde. Da residen- s�u �onteu.do. A liH:!guir (13:E Proibida a caça. ...• ma do sr. Bernardo Class, á pos aos gntCtR, bendo bClildl-a)à noite em todo O. Estado;
. ..... rua. 15 de Novembro, fundos da por sua mãe, que fBt�V/j Vem' d� ser contratado pelaSocledade:ntamátíeo e!'Mu!.ical

b) lfO, municípIU de ,EloriaDót'�Hs;;l>; ;,,;, • ....
da Relojoarl!'l Catarinense, li laVAndo roupa na aludida Carlos Gomes. para dar um concerto em -beneficio dil Orquestra,'

,.

c} nos terrenoS compreendidó:s>em' \1m.âSfàixa de. sds <õ) pe queDa MarJy, filha da ia� casso \ da:mesma Sociedade; regida pelo maestro Hans Oeyer, o feste-
qUll o.n:et.ms

.. em.
to

....

rno_das e

... s,tflU.·..c.ia5 hidr:p. mi?e.raisexistcnt.e.� nos vandelr8 R
..

OSll B.run�. .rsai.- A p. equ.· e.na vitima. foi tr,aPs- jado cantor Silvio Vieira. .

.
. ...

-

,

mUfilClplOS· de Tubarao (A.gua Santa (..alaunB e Santo ,AnJO da dente em Ponta Aguda. lD8d- portada para o Hospital 84n- O concerto se realizará em 6 de Junho. qu�tldo, �I passa·Guarda) e Palhoça (Càl'ja da !lmperatrít;
.. .'.

vertidamente ingeriuli�ol que ta. lFls,Jel. no· 8Ut lGlüvel

tO
gem de SilVio Vieira por nossa cidade, em sua excursão ao-

.

.

d) numa faixa de um lquilomett:Q de c;aJa lado do feito se encontrava Dum vidro, e., sr. Niculau Cardoso, gere le Chile.
.,das vias feITeas e rodovias public��; .. ,.

�> .:; .� :.. que era uBado como desin· .da <:;asa «À Capital) I re e- Assim, a platéa blumenauE'nse terá oporlunidadf!' de: otmt;
. ..

e) de veados - nos,mu�ICJPlos.de qam�JOrt.lli 1ti.l131 Jo' fetaDte:
.. , I benco os primeirps Bocor_ S novamente o apreciado artiJla. juntamente' ccm-a,()1qU:eSltll'·dc.rlnvlI�, ,L�.gLJn.ai J�gu.. afu�a, Or.e,sClUm.a � nOO,.�lstrJtos 'da sede doS �arJy, que PO.Bsue' �no. e e se

..

ndC posta .forli. de perJj,o, " Maestro HõJ1z Geyer. que desde. já está preparando as mú�s
MunlclploS de Sao Jose, Palhoça e Blguacuf;', melO <le ida de, enconLrando

,___... . _. � ..L
. para a magnIfica audição, . '.

...

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o anv,ncío é, a alma do negocio
'., V E N D O ou admito sócio

. Sr; Casado; ,

para negocio de papelaria, ar- Ex Sargento do 32. B.C.
marinho; perfumarias e míude- Procura emprego, .nas firmas
zas, por preço de fatura, situa .. e índustrt,..s desta praça com

do no melhor ponto da cidade. 'boa praríca de � escrituração
Grande freguezia de atacado e e comercio em geral.
varejo. Ver e tratar na OASA

'

Informações nesta redação
MELIM. Rio do Sul. -. ou no Eserttorio Dr. Artur

Balstní
.

V E N D O uma caminhonete
Ford A. modelo 29. commotor
recentemente retificado e" com

4 pneus novos. Vendo' ainda,
moveis para quarto de casal, da
melhor madeira para moveis

compreendendo: cama, guarda
roupas, 2 mesinhas de cabecel
ra, 5 cadeiras de vime, tudo por
preço de ocasião. Ve1: e tretar
na CASA MELIM, Rio do Sul.

Ex-Diretor do HcspitaI Evan

gelico de Hansa.Humboldt.
Ex-Pediatra do Hospital Sta, ,

,

Teresinha de Ereçhi.m Competente. para p;que�as viagens e entregas na praça e

(R. G do 81.11), qu: P?ssa apresentar r�ferenclas encontra colocação. Dá-se pre-

Es'Vecialis'ta em Doenças de I
ferencla a p�ssoa relaClcnada. Os lnteressados qUf:iram rlirigir�

I Cianças.· f
se, por eSCrito, á Caixa Pcstal, 209 - lllumenan ,.,_;

,

Clinic ",Geral Cirurgia .

Consultas das: 8 ás. 12 e das

14 ás I 7 horas
Consultório e residencia:
RuaI5 de Novembro, 1130 (de

fronte a elltr�da:do Teatro Carlos
Gomes)

: �iportadora·· do, A'Iadoiras 8.1
'::·S_O., permanente·. de:
,MâtJe:jtas de"construção em geral;'

. Forros, Sóalnos�.:;::M,olduras., etc.

Chegou da Alemanha
A primeira remessa de

Sementes de hortaliças
Sementes de flores

Germinação Garantfda

G e ln U S' e sam e n

Venda semente
pr s de papel.

em envelo

DUo WiUe Rua 15 de
Nove-npro, 366 (Confeitaria
Socher)

,

, Moça
,

Com maísde 16 anos, encnntra colocação em escritório de
-

empresa local, para serviço de arqui 'lO e. atender telefone.
Dirjgh:'�se. por escrito, á caixa postal, 2'J9

"',' "

Dr. Affonso' 8alsini
Medico Especiatísta em

doenças de Crianças
e da Péle '

Consultorío - Travessa 4

de fevereiro Edlt 'Peitar

Dr .. Paulo Mayerle
y _ ........__

Medtco assistente do
HOSPITAL SàNTA IZABEL
Cllnlea Medica e das erean

ÇRS, partos e operações ...,.....

Badlodieguostleos ,

-0- 'BLUMENAU -0-

'�iI\\'- -___......,.;-_

Dr. Fausto 8.(*asil
-.

Medico.

:: Telefone p 9vísorio 1063
Residencia

Rua paraíba No 8
.

Telefone: J 288

Adv0!Ja<lo
Escl I- ,-' llio

Alamed' ,L. _, Or.<lDCO i)�. Alfredo IIôss

�r;. edico
HCSIIl ta) '. Sta. IzabeJ
':-J�er açõ1!s
GJ...lNICA· GERAL

anuncio,
. neste

Rua Paraná. 31-A-Tel. 1436
, BLUMfNAU

VSNDEM-SE
duas casas;

.

uma de material e

outra de madeira. Informações
com Breítkopf ou Walter
Schueidse, Rua Amazonas.

VENDE-SE
um terrêno com casa á rua

. ,;.

Amazonas, dom J4oX48 metros.

Preço Or. 45.000,00. Tratar com
Alfredo ROdrigues.

ALUGA-SE
Um quarto com mobilia

para rspaz solteiro, e VENDE
SE uma maquina de cosrurá
zig,.:-zag. murca Sioger, com

motor e outra, para torrar bo
iões,
.Informações nesta redação

VENDE-SE
um piano em perfeito estado.
Informações na Alameda Rio

Branco 36.

&onsumidor
Exija Manteiga fRIGDR
Exista 'ualidlle que fôr
Mas não é FRIGÔR

VENDE�SE
uma caminhonete em perfeito
estado e conservação, tipo Chrai
zel. Iníermações com

JUVel:tal/Cunha Junior, rua IAmazonas,
Clne Garcia.

.

.

�-------- ..:

f. G. Bus C J r .1
Por sua Secção de Representações, oferece. ali seguintes
oportunidades: MOTORES Diesel, t: emi-Diesel e a gazo
lna, para todos os fins (estacionarias, maritirnos e para

caminhões) das afamadas marcas:

WUte, Hereules,
Fairbanks Morse, Lauson

Briggs & Slratton e Wisconsin

Conjuntos geradores de força c luz para todas as càpacidadess
Balanças para todos os fins _;_ Bombas 11m geral - Ma

qninas de todos os tipos para Agncultura e Indu�trla
( hapas de ferro e aço -:- Folhas de Flandres - ZIOCO -

Alumínio - Arames -':- Pregos - Parafusos --; Ferragens
e Ferramentas em geral

.

f. G. Busch Jr.-Representações '.

AI. Barão do Rio Branco n. I - Caixa postal 33
fone 1388 ...,. BLUMENAU - End. telegr. "Busch"

l'��Sufo(t1cão da Asma,
Brõnquite 'e Tosse'"Alivia ..

��;J�m. t���lg,���,��,gl.8�fazem-DI) perder. u rospiracêo C o LDl- haviam 'J)Crdldo peso, que pas��ram as

pedem de dormir? TOf;SO com talltalnoitcs sem dormir e qU? se sentiam suío-

.Tórçn que so sente débil, inc!lp�z de cadns com os R�tCes81voS utn.quea ds

trabalhar l' 'Te·11J que viver sob dieta e; asma Ou bronquite, descobrIram QUE.

nridur-ee exa!1;cr::-u.lameute'{ .

I Men.da�o aca�a,Tn com, 08 Ll,?CSSOS dêsde

Não iznpurt.a por quanto tempo Já a
_

prnnerra nOIte. e muitos, Já há anos,

renha sofrido, deve sentir-se cheio de nau voltaram murs a sofrer. de asma.

novas C"I)(,rIlIl�'''9 com" receita ruêdi-
5- tA" '0 I edicto

ca chamada Menduco. Tudo o que tem ln c lIVI m

.. a fazer é ton-ar 2 pastilhas ás refeições, A primeira dose de Manduco come-

e seus ataques desuparecetão como por, ca a trabalhar DO sangue e ajuda. 11 nu

encanto .. Em poucos minutos N�endaco 1 turezn a livrar-se dos efeitos da asma

começa a circular no �n.':II!;Ile_. ai�l�an-1 ou bronquite. Em mui pouco teurpo Ias
do ao. promover uma resprrucuc ,taml e com que ee sintu anos mais í8rt.e e mais
líVTC, sono reparador c tranquilo, de I jorenI. Adquira Mendaco, hoje mesmo,

.modo que. ��fde a p'Till�wra nUlte. ::!el' em sua farmácia: -experiru?ute--o e veja
sentira nuns jovem C 11l:.lIS forte. e come dormirá bem e.st!_1 noite e COmo �e

A At dAs

I"CHtirá
melhor amanha, Nossa garantia

nos sem cques e ma é a sua maior prateeão. �:.
Mendaco não só traz alivio Imediato

.

ao paciente e uma respiração mais fú.- Menda Aê AC'o&a eom

.cil, más também àtúa
�

sobre o organis- ... r;J c:rsma�

a .

I

I

I'
1

1
f

Motorista

Dr", Zimm€rmann
Clrg. Dentista

Regressei da viagem

IConsultas diariamente das 9. as 12 horas

-II
IEscritório: Rua Bom Retiro Dr. 2, l' andar. sala

iS,. \1Fones: 115°-1101
EDIFICIO MUTUA CATASINENS�

II. A D

II'

Ir
'

1__

v .o o '1 D O'S:

Dr Max Tavarés d'Amaral
Dr. Arthur Balsini

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'; Edi·tal· tABOR,�TORIO DE ANALISES
Faço sabe1'! que pretetlde'm '

-

casar�.ss
.

Max 'Heinjg e,: Eriça �a.ço saber qu� pe{aute o �r..
·• , " .'. .

'.

.
...

Schmidt, Ele, natural deàt'e.Es'- O�lCral do Registro Civil do Dia- Ruc:(:15 'é� , N,(; venb, 5.88

tado, nàscido aos. 12 de ,.ijet:�in�. ,trito de Rio do Testo. habilitam-' .

.

bre de .1923, scjl*eiro, cottieiciaó
se para casi.'r,! GUilh:r,tne AIs-, ,EXAMES DE URINA: simPlet' (/\Baucar e .atbumine).: ep sedimento, qualitativo completo com dosagem

rio; dO'lJiciliado"e'residentc<nes
leben e Irmgard Stel�."Ele. na- chloratoB;Josfat()li. Rcidtl1lrico; uréa etc.) EXAMES DE FEZES: completo, peBquiza de amebas, flagelados

'. t!i cidade. filh<f)egitimo:de;Y Ju""
.turaI d�ste Estado, l1�BCido aos ovo� de vetÍri,oa .{MetodôB de enriquecimento} digestão: earne, vegétais; pe�quiza8 as puz. �ngue oculto etc.

.

"

1�? Heioig e dê;.D. Mal-i_i{'Hei- 24 d.e .jnnlio .�e. 1��31'Iav�adori EXAMEDE SANGUE: MALARIA---,�PeBqujza de HematozoRrlo de Laveran, formas agudas B croni

Dlg•.�Ela, 'natu,ral deate",�Íltaâo. s()ltmro. domicíliadb e, ,resldeD�e 'cae. LUES' (�lfilis): reação de Kahn, Kline.Meinecke etc. 'l'IFO: reação de Vld�1. Dosagem De: glicose. _acido nri

na,�,.c.l.da aos ·,4·.·.•.:.:,.'â.,.e·J·.'u.nho ,'.'.:O··,,·'e,.·.'..'J' 928','. e.m Vale, do Selke, fHh,o. de Ri- co, hemoglobina; Contagem de globulos vermelhos e brancos. Formula Leu�oCltarla. Hemcgrama de Shiling. Tem

. C d AI I b
po de. coíigruaçi,Lp e <1d sangria. Curva ghoemioa. EXAME DE. SECREÇÃO: Pesquiza de germens (Gono.)

solteIra, -, do�est1ca domiciliada M_r () ...
� e en e de D. Ana eepermatozoídes, etc., trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo .de Koch e

e résidentene�ta cidade]Úba le-
• obro 'lfIa, natural.deste Esta- outro� �rmeÍlaf pneumococos ate. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;-ESPINHAL: Exame eltobae-

I).�·:ti,ma de J,qrge ;, Sehrn'iI:�'t e de do. nàscida aos. '23 de Janeiro t{ltioBcopfco; re\l�o dá Kabn, Pandy, Nonne Appelt. etc."'" EXAME DO MU CO NASAL: peaquiza de baci Agua Mineral S�furo6a .

D, 'Alma Schinidt. :,
. d.; 1922".dor;estlca, solteira re- 108 alcool e acido. reaistentee (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos-agem � LLíO·ue:.

e:atiD ;VR
, Apresentaram os docu:tnentos SI. ente�!ll tonpavaeinha, filhà ia acidv latieo, acidez livre e combinada em. HOI-PesquÍzltS de sangue oculto; piocitos- hemáceas, EXAME f

m u

e'xigidos pelá �rtigo 180 :'d6· co- idSe,Otto : Stein e de D. Alma

DE. u.•.,1..CE.RA.: UlraIni.·cr.osc.OP.ia em ca.ril.po e8c�ro:
..
pesquisa de

eSPiro.
chetas Treponema Palida (aifihs).. li .

" ·<iigo: Ci,!,i1� sob ns, '1, 2, ,3 e 4. .

tem.
.

.. '.

"

,

Distribuidores: -

.•.·.,S.i.'alguem.'. ·, T.·.hrér, co.nh..t>nÍm'.:�to de ., .-�presentaram .

os. documentos' O Laborut.ono JI� aCha1,nstala.do ,p..ara tozer cultura de quaq'lfer perm�,,!.e uuto nacmo«

I Prosdocimc &. Ck Ltda. ,
"' .., =t

eX! d I tíoc 1
Apedido dos 91a. Medlcos fazemos colhera, de matsãal a domicilio .

'ç-xistir alg� irnpediment9,:;:J�al, .'
,.gI o� ?eo ar 190 80 do Co-

"

..,.. Forn.ecemosIaminas e reeiptentesürut uiametüe IL -=B�lu.::.:.:.m-e-n-a-Il---_-
,

acuse.-o .para,' os '. fins . de: dit"';to. �go. Clvll, s.ob o n� 1, 2 e 4.
"'-,

S I ti h "'_:"--III-.�Ii-.-�a-.. X lIr1t- iii .. -- .. • • • 11; X.. ...... .. • .... III II§ -I o �_o-�-"-SJ-��-�-""'-·

.:�dd����l1Sà!r: �o��aj�vroCO� ê�S�i�U:umv:e����i�::t��� '" E 'Dl T A L
.

./. EDITAL Artigos de Inverno
:: preS-P!1te ,para ser afixado,' no lu.,; êl,cuse-:o para os f�s de direito.

.

... fü ço fJbber que p"etendem
ga� do, ��S>tu'P:e e publidido pe�

E, p�ra �onstar e chegar ao co;' �!l8r-se: Teobaldino Pereira. Faço saber que pretendem Pulover, capas e lãns para vestid.os, a varejo e atacado,

la lmprenslli,' . '..
,nheclmento de tOd?s. lavro (J e Maria Wanderert. Ele, oa-I r.asar-seArecio Avila Idos San-

.' 'I3]l1iD�l1au, 23-4":""_4'7� pt.;ese!1te para ser afJXa�o no lu�! tur.al deste EAtado, nscido 'Itos e 11se Odebrecht. Ele, natu- Pelos menores preços
. :. 'V:itôririo Braga ;', ga� do costume e PlJb�lC'ado pe�, 808.19 de dezembro di 1617, 1'J.l deste Estado. l1ascidoaos 2� na

OflclaL�d"o Registro Civit
Ia :prens�. �'.,

.

operario, Bolte�ro' domiclHac? de j�nho de .I?�8. comerciarió. Casa '.'.L·ll SIEV.ERT
'E''''d' -t'

.

umen .._p. :3 . 4-47· e l'esldeole nesta cidade, fl- solteIro, domlclliado e
.

reSidente Y1l'

�
"

.•..
'

I,a I ,. ',; yltorlDo �raga '.

lho de Jiín8rlo RodrIgues .nesta cidade. filho de Petronilho * NOVOS discos SUIÇOS *

Faç;o :saber que pretend�m ca
Oficlal do RegIstro CIVil, P,'retra e de D' M8rla IrilsD- Avila dos Santos �e de.D. Di- .���������������������������I

sar-se Osvaldo Felicio Correa e
eia

..

da Cone,elção. Ela. natu- dia Peixoto dos Sautoe. Ela, na-

Ingeborg .Géske.' Ele�' natural I;dltal ("ai deste Estado, 08 clda !i�B tural deste EElado. nascida aos

peste.I!:st'l,do, nascido aos>:4 ce '.faço saber que, perante o ar, ?;l.de abril do 1921. domesti- I de.março de 1924 domestica,

,outubro}le 1925 •. solteiro tor- Oficial dá R,egistrc) Civil da ci- ca, domiCIliada e· residente solteira. domiciliada e residente

qeiro•• ,
dômiciliado e re�idente dace de F(9ri:anopoU. habilitatn� oésla cIdade' filba de Aicen- nesta cidade, filha de Jnlio Ode�

n:sta Cicl�dé, filho de' Jose Fili- á� para casar,; Hendque Stefán te .Jacintu Wanlfersrt e de D, brecht e D. Joana Odebrecht,
CIO Correa e Do Rosa Maba de e VandaMussL El�,naturaldes- G�ht6l1ci8 Wanderert.

.

Souza. Ela, natural' deste Estado, te.Estado;' comercia,nte, solteiro.. Apresentaram' os dacument);, Apresentaram os documentos

nascidaaos 28 ó� setembrd de domiciliado;e resideQt.e. nesta cio :xigidos pelo artigo: 180 do Co� exigidos pelo artigo 180 do Co-

1928,; sol�êíra, domeiÚ:ica' d()mi� dade, filho de Floria.no Stetan e ddgo Civil, sob o nO 1, 2 .e 4. digo Cívil, sob o na 1, 2' e 4.

ciliada e'}eside:lI� nest; cldàde. de Marta :Hot'lachel':.' Ela natu- Si alguem 'tiver conhecimento de Si alguem tiver conhecimento de

filha legitima de :HeI1rlqué 'Ges, ra� deste Estado•. <I�tnestib,. 501- I!xistir algum impedimento legal, existir algum impedimento legaI,
.... ke e D. Frierla:: Geske

'

,

...'

leIra, domiciiiada e résidente em Il.ci..tse..o para os fins dei dir,eito; acusc-o para os fins de direito.

}\prespntaram os documentos Flori�llopoHs. filhi) de Jorge· Ei para constar e chegar ao co� E, -':lra constar: e áIegar ao co-

'ef{igidos pelo artigo 180 do cá,;. MUS�l e de Sofia BoabaidMussi. nhQCimento de todos. lavro' o nhecimento de todos, lavro o

(ligo Civil.' sob ns, 1. 2; ;3:e 4;, Apresentaram os documento',; presente. para ser afixado� no. lu� I presente para'ser afixado no Ju

Si; a!guem tiver roÍlheÇúnerIto de, éxigidos pelo artigtl 180 do Co� gar do costtune e publicado. pe� .

gar do costume -e publkado pe�

eXIstIr algum, iI1fP�imento : iegàl! dfi_go·Ovil, sob ó, no 1. 2 e 4. la imprensa.:
.

.

la imprensa.
acuse�o para os .fms de dir,eito. SI algu�. tiver 'Conhecimento de BlutIJenau, 25 - 4-194; Blumenau. 28 - 4-1947

E,
.

p�ra Constllr e; ch�ar ao' co�. e:x:istir algum Íl11pedimênto legal,: .

Vitorinc Braga
.

Vlctorlno Brllia
.

nheClm�to de todos" lavro o' acuse�o. para os' .fins de direito.! Qficial do Registro Civil Ofletal do Reazht� CIvil ..

lft
pr'e'Sente para· ser

'.afixa�o .'
no l!.J� E" p.ara consta('� chegar ao co�· ,...

� ga� do costume <:; publica�o pe� nlI'ectmento de, todos, lavro o" ,--._

la 1ll1prensa... '. .

..

' pr�'Sente pata. ser afixado no lu�
.. 'Blu.in.ena�. 23:__:'4C 1947, gar. do cOstume· e publicado pe"'!

, ..!. yllon'ê'''J Bra2'a ".
la Imprensa.

....
.'

�.p."flClal.. de. B, -<t�tro C,iVíí . Btn.mansu, '22.-4-1$)47:n;.. .

:Edlt.al :., .,000oral':�;I::�'
Faço saber qu� pret�ndem

casar-se E9-gar Coelho de Sá e E,·.d·.'.1 t':·,·a'· .1'E�nice de Olíveirá Leal. .. 'Ele ." ,

'llatural deste Estado•.
' 'nascido á

.

;.I)a�o
'.

sab�r que pretendem'
4:'de dazembro· de 1919. �olteiro �a;BaNle p�4!o. Jacinto Wand�

�ngenhf ira civil,' .domiciliado e
re1't e Franptsca da Silva. Ele.

.1'�S!deut.e' em.
'.

Cresciutna. ;:.-f.. ilho
le

.... ln..,: t,lral de...
8te

....• Esta.do. nascid.o a,o.
8

...; gltllr.O de Alexandre COtlao d� 7 de outuqro de 1918. operano
Sá e de'.D. Francisca"'Pticcinl !Íplt.�iro. d0!1lir.:iliado. e resident�
de Sá. Ela, náturiü deste Esta� neista cidi:J,Qe, filho' deManoel

Q,'l, nascida, aos 9 d� 1�nhv de J�c�nto \\1'�.tiderert .El ,D. �aria
. 1926;,soltelra. de profissão do-' d� Sou?a��Ela, naturaldeste.Es
mestica, domiciliada 6 residente tado, nasc1(�a aos ,30 do julho de

nesta Cidade,
..
filha legitima de· 19�3...do�es:ica, .

solteira. ?omi
Irapuan Xavier Leal···e de sua cll�ada,e resdel1te nesta clda.de.
mu]h�r D: Helo'isa deiÜliveirâ filha d� p. Carlota' Clementina
Leal. :'::'

.'

c.
. deJesus, , '

'
'.

Aprescii.taratn .cis documentos.D Apresentaram os.' ·documentos

, �xigid6sj)elà· ártigo 180, do C(i� �?49idos pelo artigo 180 do C{)�

ftligo Cívil: sOQ TIS;, I. 2; 3 e 4. �g()" qv.il, sob o no I, 2 e 4·
, Si alguem .tiver co.tihocimento de.SI' !liguem tiver conhecimento de

existir algum Jmpedimimto legal; existir., l;llgum impedimento Iega,l;
acuse�o pára' os fins., d� direito. aà1li�"'ô.;, :péua os fins de direitó.
E. para ,constar �'dIegar 'ao co� E, .p�ra ,constar e ,ch-egar ao co�

[lhecimentd de tOdos. l�vro o nhectmento-, de todos,. lavro o

presente para ser afixi1cld no lu� present� pará ser afixado no lu,;.

gar do costume' e publiêadô pc� g�� do :.�tume e Pllblicado pe�
. .Ift imprensa�

.'

...•.... .,.: Ia lmprens..�t ..
.

...•
Blumelau 23, -:4. - 1947 •... Blumenau. 26T'"4-1947

�i '

DficllEl·· 4�V���'�ci�� prtdal i�: ��D��:'. '

Editai·"
'.. �'.,i'al
l� ..bel: .qu pl'etendlllD Ola'

..

s#�se Joãp Chicatto e Maria

Marques,
'

E�e� natural.deste Es-

tad6� nàséid.o'.ioa 17 ge'abrillde .tI!.� I "" _

:ii��' �Í'J����:::�t':O!��i=ri���1�� I;' "

.

....

".
....,

filho .de O�waldo Chicato ,e de'}:
\

. fabrica de Tinias
D. T-ereza'Chícato� Ela,' natural ...

' BI L4d'deste ,Estado•.n�scida :aps 14;de '..
. umenau . I a•...

setEmbro de· 1924. dom�stica. Tinias e Vernizes·· ",ateria. para
soltéira, domiciliada· e residente P' t'

,
"

G I
ri�sta Cidade, 'filha de D� Mar:ia

. In uras em' era

V�Â1ieZ'�tir��' os documentos Tintas em' bisnagas oara artistas
e�g.idos .peio' artigo 18Ô�do Co; . BLUM,ENAU - SlA. CATARINA

digo, qvíl, 'sob ns, .1•. 2� 3 é lÍ;
Si; aIguem tiver conhec1mento de
existir·.algum Jmp�m-�to .. legal, .'
aeuse:�o para os fins de direito.'
�� >J)8r�; constar e 'ch�ar -ao, CO:,

nhmmento de 'todoSi :lavro· "0
prosente .para ser afixado, fio lu..

gar do ,'Costume· e publicado· pe--
Ia i!l1pré:nsa. ; "i'
BlumenilU, 28--- 4-":':: Í947 .'

'

, Vitorino. Braga' ..
'

..
.'

'Ofidalgo Re�istro Oivil

ELLII\iGER
.

. I B,.H.limmermann,- Fone. 1901 .. Biumenau

IRQUIVOS FIEL
E .DA EFICIÊNCIA.

. SEJA qual 'fôr e sistema de arquiva
.

. menta necessário em seu escritório..

lembr�·se de que existe um arquivo
Fiel para suprir eficientemente essa

necessidade. Modelos para tedes os fero

matos: de pastas ou ií!=has., As gavetas

-co�rem_ livremc�te. mesmo q�ando in·

teiramente lotadas. Come guardas efi·

cientes e disciplinados, os arquivos Fiel

zelarão pela b\,a ordem dos dOcumen'

tos e pap�is do seu escritór.i9·

D,I ST R I.B.U ID O R E S
. ,i

para os Estados do :Paraná e Santa Catarina

':Prosdocimo & Cia Ltda.
, .

.

JoioYile � CURitiBa � Hlumeoau

Cirúrgião Dejjjtist�.
I,

Raio s X �

Rua 15 Nov. 595 L0 And

Sociedade Beneficiadora de

�ildeiras Ltda.
Telefone 1248 _ Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

Forro Poulista, Encantonciras de Qualq_ue1' Espécie
Alinhamento, etc. etc.

I . Especialidade: Soalho Marca Strobe1 I
I Companhia Internacional

de Capitalização
AVISA

todos os portadores de seus ti tu los que costumavam

pagar suaa mensalidades ao cobrador, enr. SIMON

WEIS8ER, e que nã9 pu1eram der visitados e� �on
sequencia do desastre de que o mesmo for� vItIma,

a pagarem suas mensalidades <lo mês de abrIl na cai-

xa da
Sociedzde Gcmercial Livonius Lida:

á rua 15 de Novembro, 714 _. Blumenau.
. ��'� ..��___.....",...."..."....",.�

��� '
.. õ.

-
,

•

·:1� Casa de· Móveis· Bossmark Ltda. �
�3 Dormitórios �!� Salas de Jantar �

t� IV 6veis Estofadcs �1
II Serviço bem ,Jerfeito e bem acabado �l
ii 6iande estoq"o de Tapetes �
II Ru Dr. Amadeu Luz, tt §
':.!,.�·:'::.!c:.:··....:;J····

..pft·�
.. ···'+·it.��.�·�.:'!..··..::;.:;..::,:;:.;..::J:·.:.:��

..

Banco Popular e Agri,cola
· dó Vale do Itajaí .

Soe. Coop. de Credito' de Respon,sabilidade Ltda.

Iviso de Gonvocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINAl<.IA

São convidados os srs. cótÍstas do Banco Popular e Agrf�
wla do Vale do ItajaÍ. Soe. Cooperativa de Crédito de Resp.
Úda a se reunirem em Assembléia Geral Ordinaria, a reali

zat'.s'� no dia 17 de' maio, do corrente ano, ás 15 horas, nG prc
dio do Telltro Carlos ,Gomes. afim de deliberarem sobre a lSe-

guinte ordem do dia:
I. ,- Discussão e aprovação do balanço, demonstração de

';LucroS e perdaS" e demsis contas e 3t08 refer�ntes ao exercí·

cio social de 1946;
2. - Eleição dúa m'.'lmbros do Conselho Fiscal;
3. - Assuntos de interesse geral.

. Blumenau, 2 ue maio de 1947.

Oswaldo Moellmann - DireLOr-presidente •

• X 1t !l-�-!lf�-.-IIIi-..-Il·

Vende-se ..

··

Informações':
MAX PREISIG, rna 15 de Novembr�

Grande Liouidacão em todos os Artigos
Casas Buerger Ltd

RUA 15 DE NOVEMBRO N' 505

BhJmenau

capas 81u\'a8 de
'

Lã. [Julovers Lã das

Novidades' e fazE'ndBS em Geral. Ch8peos das

fabricas.

casacos
ultimas
melhores

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



Afenção .
. 1 OIARlO �ATUTINO

E special�st�j;J em lti1;3 ��f!1:;",fi\�1}';" I .,

I A'Iirtud�.1l a
I

1lI •• u

-asc tu "2>\��,. L ;OI �

f�- JS:
lea.laa.de se I'etlram

'1-1'11 III1'!l'ie IlH11I nll�J1>�'í> �l[,Gl1�\";;" � ��"," ••• ",., L'" f"··':C: ""!lli"',.�!2l"" '�J
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NA'"U si A �
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.

__
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"""'

��."". ��� � __ __

-�
- �"_ -4 ao � e dos

c�m OU Sem �eZ'Uhd)$� em <l>t;.jVi!i$ ® 1il1;,L�� ;�$ P»��'M���::i i "';.' '�:�:':;::"'";::"�=�=m�__�._ ,'=
,p••mlo .

"

I �::;';: .. :,�,� k· D.i\S jf\SPII�,!l>,.ÇÓ�S 00 VALE DO JTA�Ai
�@m��t3 1$
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Julio G, Nascimento'<s- ESPECIALISTA:l �

ao lad�e��e�i����airro do Garcio � Hotel [uvenat da Cunhs I rà$@� eleitoral l�·ciDÜ:ÓE�:·soíC··'�I-ao·····I·:;;t

Tudo por preços modicas. i €tí r: e "ffl"".irl§ II 1:'1 H:'
• ;'

_______�_'_ - ". -- I �lkÚ�Q�e U� !:0lumenau �� �.� '-".t� ccec

Dr" Jor!!e Jasner
Aniversarias

<1.:>1 _ fi Acha se funcionando em sala

CIRURGIAO DENTISTA anexa 2. esta redação, todos os
Aniversariou-se a 5 do fluen-

Od di D d dia.5 uteis
, ",osto para inscríçào

te o sr, Helmuth Zímmermann
onto pe íatra - enta uras anatornicas ...

.

•

00 _
eleitoral, ii carR'O de pessoa CO"Il

corretor de imoveis e pessoa
HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas, qua,· I netente,

"

� geralmente benquista em nossos

.'llS e sextas a NOITE I meios sociais.
DAS 7 30 as 10,00 heras A

I
Assim, tcdas as pessoas que

c natali�iante apresentamos,

__---.......-'�R_u-a-15-de Novembro 750 BlU1'r,e!1a�l
! ainda não possuam título de e- en:b?ra tardiamente, as nossas

i :Diter, p,oderào requere-lo por f felicitações.
! mterme lia deste posto, mediante I

'

! a apresent. ção de qualquer dos I Anive�sariouose a 6 do correu-

I documentos que seguem: Car- �e o s=� doão Gomes da Nobrega. ,I teir� de Identidade, Certificado Tabelião G E�crivão do civil da

I de l{eseívista, Carteira Profís- Comarca.e figura destacada da

!' siou al, Certlc:àrJ de Idade ou de nossa soc.Ieda�e. oDode desfruta
.................-................--............---......--------.--........1

. Casamento , de merecida simpatia pelos seus l!!I'!>
-------- dotes de lhanesa e de caráter IRegistando a passagem de seu

r- E R ! DAS I natalicio, apresentamos-lhe nos

ses parabéns com votos de pe
renes felicidades, -

Aviso
�__.....� w-�

O Dr. fausto Brasil avisa s'

disfinta 'clientela que transfer
seu consultório e residencia t:
ra a Rua 15 de Novembro
J 130, defronte ar s portões j

�g���_a__ftJ�.ia:I_�-==:gl:lYl_�.If --,tl...IiII""'I!I-.-4 Teatro Carlos Oomfs

Bom empregado de esceltõro Que' tenha conhecimen
tos de GontabiUàfide e da datilografia. Da-se pi'elereneia
para quem têm boa letra. Paga-se bf:m. Empr- de tutu
ro� Cartas com prerenções pede-se escrever a mü�,. Com
nhia Hidro-:El-etrico Aguas Negf8s.

E iV\ A 5 1

Fazem anos hoje!
.

- O sr. Julio Olinger, dedi
cado funcionario

.

do Mínisterío
da Ag�icultura, atualmente re

sidindo em Curitiba.

, _..;"._A_s_ra_._C_.lnd_i
....

_a_�_Heusi
:JI• .

f' ,":I

4 importantes vantagens dêste
novo e aperfeiç\oad.o aparelho 1

Instruções para um

barbear mais perfeito

t(Se1npre lnell!or�1 - e;s ó ler��3 ê. (�.i_!!::: ob{�....

deC,en1 os ttcnic()s L1e GHJctí:,;>. r_� il� '=tte

TECI-I reúno?, 8s�:j!-n, inoVBS'õ·_:::_:. :.:::��rE;0rdi

nárias, g-fa�::iS -��,s qU'_�,1.3 €c o n1Hi�� perfeito
e econôn1ico apG.r:.."1.r-!,) de barbear.

Con1 Gili�!tte T:GC.R, n,�o há ..perigo de cor

i:e� no c:::ts ...) de e:�.-! gcs�o brusco... Frisos

a;nti-desliss1ntes gai.·�tein seg.�1rança �

CO:p1. Gilletle l�ECi�� tarbear é�ais SU8.l.i"e,

� graças à barr2-dis\/�:;n3o-;_�:? de que.é provido!

Com Gii1ette TECEI, n5<) há acúmulo de

espuma .. o Aberturas amplos permitem
uma lin1.peza fácil e rápida!
Com Gillette TECE, o barbear é mais p::;r

feito e econômico, PQ�'[pe êste novo apa

relho foi desenhRdo espec:almeute p,a as

lâminas Gillette Azu'!, que custam pcuco

porqtte duram. mldto!

Adquira, hoje mesmo, o 3eu Gillette TECH I

of

1- Lave o rosto, de preferên-
C1."l com água n1ornâ. 2 - Use

um bom sab50 de barba; es

pall1e abundante espuma -

meio caminho para uma barba

ben1. feita. 3 - Dê ao ·apare
t..---,�..;_,-==",tlj;i lho a inclinação indicada.

4 - Maneje o aparelho em

sentido diagonal, como in

dica a figura, sen) pressão
excessiva contra a face_

TECE não deLxa aClunu

lar espuma: basta colocá-

10, sob a torneira. e sua

li.çnpeza é instantã..L�a!

Para maior confôrta e ecano

nli"a no barbear, use sempre·
Gillôtte T E C H com as legi.
timas lâminas GilIette .Azul.

li
,

"

o APARELHO DE BARBEAR

TEi: N(CAME�llE PERFEITO

9

. .. . I!P·::...I�Spec;��I�ade

H,!NVltLf fJ)4a:rc& RegiMtrada)

roupa: branquissi.ina

espoea do sr: Edmundo H�usi
da sociedade itsjaiense.

•

- A sra, d. Maria Espindo
la, esposa do sr. José Espindola.

te da Industría de Papel e Car
tonagem Oeste S. A. e filho de
sr, Ewaldo MUl1d e de J. Ri,
nalda Mund.
Pars.ninfaram o ato, no cível,

por parte da noiva, o sr, Relu-
.�" Oi hold Oste e EIsa Oste e, do

Civil e religiosatrier.te.·- reali- noivo, o snr. Eddy Grossenba
ZOU-se dia 30 de abril ultimo, o cher e d. Eula1ia Grossenbacher:
enlace matrimonial pa srta, Gr- ao religioso, por parte da noiva
sela Rischbie�er, destacado ele- o sr. Hartwig Ríschbieter e. do

ment? da SOCiedade lccal e filha noivo, o sr, Lothar Schmidt.
do dlst�nto o

casal Henrique-He- Ao distinto pai os 110SS0S pa

l:na Ríschbietcr, co.m ° sr. E-I rabens, com votos de perenes
waldo Mund [r., diretor-geren- felicidades. �

Nüpcícs
�

Proc ura-se
. I

Confeiteiro ou Pa�eiro
Informações nesta redação.

usch
Sabado às 8.15 .

Robert Cumrninsg, Lizabeth Ecott, e Don de Fore em �

Amarga Ironia
Dentre os seus admiradores, ela escolheu Iustamemte o

que já havia sido escolhido pela morte. «Amarga Ironia> , Se
dutor e atraente romance que nos apresenta a mais sensacional
lour a do cinema - Uzabeth Scott.

Acomp, Comi. Nacional e Fox Jornal
Platéa 4,00 e 3,OU - Balcão 3.00 e 2.00

Domingo ás 2 horas

Bobby Blake, Dan BaHey Jr. e Donna Reed em

L, Demonio de Parmo e Meio
Um filme inftrna!, rt'plfto de entretimento, alegria. tristez;:

c enlevo. Desempenho magistral do guri que assombrou o mUI1

do com sua arte. io-�
,

AcolT'p, Compl. Nacional e a continuação da sede;

Flecha Negra
, Domingo ás 4,30 e 8,15

Margaret O'Brien, a namoradinha do mundo. Edvard Roo
bins(.n, humano como nunca e Jackie ' Bulch" Jenkins, um I 60

petinha em miniatura nO filme de inesql fcivel beleza

Roseiral ! da "ida
o mais humano dos fjlmes da<; ultimas tempOtadas. Gran

de em tudo por tudo, este filme. Pela mensagem que dirige a

todos os corações, Pelo humanismo de sua his\.oda. Pelas sen

sações. Peld historia. Roseiral cla vida o filme que jamcis se apa

gará de sua memoria e do seu coração.
Acom, Cmpl Nacional e Meiro Jornal

Platéa 4,00 e 3,00 Balcão 3.00 e 2,00 Numerada 5,00
------

Mocidade blumen3UenSe!
Quereis aprender a dançar?
Iuscreveí-vcs então sem perda de tempo no novo

Curso de Dança
q.ue o professor Affonso Lerche iniciará dia SEIS DE MAIO

vindouro nos salões da S. R. E. Ipíranga - Itoupava-�eca.
NB. - Haverã. ônibus especial ãs 19.30 horas do !?onto

final (rua das Palmeir;,_s) e às 22 horos do sa1'".io á cidade.

Atenção�Atencão -
.)

A Urilla comercial FIUZA LIMA & IRMÃOS. com séde

em Flflrianopolis. tem a grata satisfação de comunica.r 8(

Comercia Jocal, Amlgos e distinta. freguez{a do que abril;

Filial, ne13ta praça, á Rua-TravesS'fl 4 de Fe;J ereiro n. 5

'ionde està á disl3osíç!lo de todos qua.ntos q1leiram honrar

nos com SUl estimaaa visita- ���J
Gratos, 8ote,'}ip8damente,

Telegramas retidos Tecnica Bremensis Lta., Espec
alh.ada maq".:.inarias e materiai
t;pográficos.
Ao dístinto visitante formula

mos votos de feliz e proveitos
estada entre nó". Hi".j,,__.-,;�tm,;:,1

Ana de Souza Eltzabeth Souza,
Rua Jo Pessoa,
Vitoria Lexis. Hotel La Porta

Transportadora
[rOIa Jutia H(Hhnarer Rachid
frenzeI
1-1enrique Carl"s Born
Hilda de SOUl8

- -- ---------

_�.= ,

;Prolessor HaliO
Inglês, francês e LatimVic:jantes

Eilcomra->':e nesta praça o sr. Lecion'l. por metodos modern�
Germano StrobeJ, representante Aceita a1uQ.o)l principiantes (,

da importante firma Sociedade adeantajos.

;gB p- Rua IS de Novembro 17 (al:t
go predio do Banco Nadoo

do COll'ierclo)

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


