
· Àtín8silla'.t�i&a "derrotada ne sempre, O.IDe8illO erro do viSão politica, o mesmo estímulo á ínsinceridaoe, decorra

do tHegrª�ã de solidariêda�g (?) que <ge pretende enviar ao Governador do Estado, e para u qual, três ou quatro
..

pessDas •. querem d81Ponstrar. plllstígio inexistente com as assinaturas que estão angarIando
----:--:-n�--:"--:---i"'7-�--"'---....-'--��._c'-'"''--''.''

' , ..., .

'.

_:_--------

Assume feição· de escandalo a dispensa· e remoções �e e�uca�ores
,

o;; assunto'já eslà ecaando. no recinto da Jlssembleia ConstituPnte
,,:o,�e deverr'3 ser ,Iratado�:, ag(Jfa� a eX6DQração por motivo ínjusU·
..•.. ",;,flcavel de uma, professora de Ponta Bguda, <neste municipio
,'o sr. Goverrlador do' E:st�'Io Tem havido remoção 'e dis-

,ac�:l:n de dispensar a srta. Ztol- .pensa em circunstancias bastan-
,

m�" Clhnaco, 'professora, da Es- ,te suspeitas corno nOSSGS leit»

cB�á Mixta de •. Ponta '1\guda res: verão adiante e esta pratir a
n�te município, que fora nc- do atual 'governo parece de

�eilda. para, aquela função pela
'

.. pottarl;;t n' 2008, de 30 de maio
de 1944. ,:
O fato. nos fd(:eomunicaoo

,

. pelo sr. Aníbal CUUlaco, gen-
.. t�r daquela educadora, . que a-

· .diantou motivar. a ,ji�pensa uni

<:.amente, perseguição; politica"em , O" MIhistro 1a Justiça, apó-:
vista das', tênrlencias- udenist'ls conleréucts r com o Pr- sluen-

· f.llas e
"

de" outros membros da te
..

da 'República, abordauo
fàmilia.. . pelá reporragem, decrarou:
Constatamos, as�ittl,' aqui' em :...:...,' E�iãl} sendo ulttmade s

Blumenau; a veracidade .das de- neg�)ciacões entre os lídens
nuncias güe estão sendo feitas das correntes po'tttcss. no seno
á opinião publica peló:í, jornais tido do ser reforJIladü o ar.
d3, capital do Estado e do inte- Ugo 12 düsDi8por;içôfS Trlil- !ll.UMHNAI! DüMTNGO 11 de Maio de 19%1. Ur. Al!hInflS
rior" sobre as persegúições do sHórias da COlÍstit,Uiç&o, afim
G2ver';Io co.nlra o. pr\fes�orado de .se átri�uirem. ás Asaern-

?u]a dlsposlsao política .nao lhe blélas Leglsl6.tivHs poderes
e favoravel.

"

I parti iegisiarem livremente.
,,"j,"

.

tuinte contra as revoltantes per- ecoaram no recinto da Carnal's.professores.! A de Itoupava é

segulçõcs e o caso, agura, já têm sabor de' campanha objeti-] uma, Porque?
está tomando feição de escan- vaudo atar os cducadorer pu- Depois ve:n a dispensa de e

dalo que é tanto mais depri blicos á corrente oligarca, com ducadores experimentados. co

mente porque ating-e uma elas- pena de banimento para aquc- mo o case- de Ponta Aguda, sem

se que deveria estar imune ás j les qUE não se curvarem. motivo que justifique medida

monstrar a existencia de um ving�nças dos pollticôides aze!' <]uarido em outras plagas são tão drastíca. Porque Í'

1 d f' f
' Está a se ver que em vez de

pano· e compressão contra o dos. pela grande respor:sabiL-l eitos lljgentes es orços .para ar-

professorado catarinensa, desti- dado que tem na educação t' 1 raucar das tI ev a s da. }gTloran� mestres. capazes, têm as pref�.
nado a I eduzi-Io ao servilismo forrnaçao moral ,da infancia. cia nessa juventude. Ja por SI rencias do Governo os servts,

partidario mais abjeto. Os degradantes acontecirneo- \ tão sacrificada, aqui se. faz jogo embora inaptos e tanto mais

AI 1
., J-

-

t tes valor têm estes quanto melhor
gU::lS par amentateaja pro-. tos que tanta celeuma estão pro- po It!C� com, assuu os meren

.

h f
testaram na Assemblelá Cousti-vccando nos jornais e que já ao eusrno I'emos es.::olas sem souberem dobrar a espin a ren-

te aos chefes. Isso é: o valor

do educador não é medido pelo
DIArUO I'\ATUTINQ seu talento ou experiencia e

sim pela elasticidade de suas

vertebras .. ,

Aliás cr':lério," identico està

sendo �dotado p:iTa com servi-'

:lares publicos de outra natu

reza, que 'não vem ao �asa. ,1.

gGra."
O Fato é que a professora

Zulma (límaco foi dispensada
de l;CO caigo �parentementesem.

B�!�ini Di O!!!! 1�"6' onsavel - f;!!l(! íD<III ,Nr. 128 razões que possam justificar o ato.
a não ser as explanadas por seu

gcnitor no início destas linhas.
Aí fica nosso protesto, contra

o referido ato, protesto que acre

ditamos seja de todos os blume

naueoses livres e conscientes.

,·�í.; ..tt;

,;

para legisla-
..,rem livremente

.
.'

IchiUes Balsini

. "'i

.�. ".
.

CI
DE BLU

Avh.. rude (Z a.

fealda.de se retiram
si o crime e a trQi�ão
são pr-ernio.dos ,"

ARAUTO . DAS AS�iF?�ÇÕE.S DO VALE DO 'TAJAi

ii Serão substituidos

.�' .
Uizendo-se bem Informado,

.

o "Díario Carioca" noticÍã que

':1 posdivelm'Cnte.haverá . lS�b�-
C" llwicões DO sel!) do Mzmste
,",.\ rio ê Dalguns 8!t(iS" p!.'stos da

J' '!dmÍnistrtlção. Entrtl outr!)s,

�
,

serao substituídos: o Sí'. Costa

1J••••• • lElôs, Neto, MinistrQ cta Justíça t;

------------�---------------------------
..

Não é preci
Maceió - Um jornal' Incall deputado

Barrelo Pintt), qu�

pediu a opinií'io do Governa, vem fazendo campanha contr;)

.. Iealdade... dor Silvestre Pérides' sobre o o general GlJís M�n_t_e��n_3_Co

----." Faça isso sr. r feito
.

'. Preocupa.� *ll�itos o,destino dos .I:epresentantes comunistas, .D.-oa'-.. ,n"OS ..0· ,.que 'n ......faito..•,.", 4Il(l,rllJ..

n ;.11".ri'!!ia�nreleitos Gas Assembléias ,Legislativas, agora qUe foi dec1aradafóra Q � U Ou � !IU li li .�_��y
cia,'lei a, ati,Vidll,:de d9 _p�rí,�rlo que.os ;.e,leg�u. Si bem que o assun' OU ...COIOql.I�-O em, atividade novardelU�
to: apenas de raspão apanhe o cantei' destes comentários de$c
jamos trata-lo �qui: : .' ; ,

' Nãu rara a garoa calda du- dim(ls enc1:Irecidameotp IH'

.

• ----: Cairã(),,�.queles deputados com o partido, ou ficarão 80- rante o dia de ôntém e por "seu" Bruno, si ê que de f/l

brando nos. resp;eetivos póstos ? Jerto estarJamos. outra vez, .0, houve ti transferencia, re-

., Tr�ta-se d:e umaquestão abertá.' á discussão, ,desde que não eogulindo pó, tudo porque ti eOJocar o motor no caí""O de

fOLpreVlsta pe}o nossa Carta l\:lagua:, E apezljr disso constituir Prefeltura não quer explicar il'rigtlção e po-lo OOVf!.rnAnte

m.ais um fàtoJ�Illentave�, �am-n4emôs impávidos para o impre. O q,u'e foi feito com o carro !l fUllCio!1ar, uma VPZ que ()

VIsto pelos nossos CODstÜl!lt;Jtes, qu\,!: aprovando as restrições po- irrIgador de ruas! povo já eMá CIHJÇ'l(ÍU de EU'

litico partidárias, em razão da seguJ;"a(lça das instituições
"

nacio-, A explicaçâo circulante era ponar o inferno de poeir!i

'nà�, ;:Squet�ra_Ill-se, !J,orérn, 'de c(Jnsequências lnevitaveis qUe uão a de que o carro se I:lchava exi�h30te em certas ruas,

serao lmposslvelS de ocorrer •. '., ,

. tnativo porque lhe foi trliDS- como a 7 de Setembro e
.'

(jomo díssemos, a questão está aberta á discussão juridica ferido omotor pa::,a a limou- outrtls.

que se apresenta bastante intere!\sante. tendo-se em vista o sis- siue do Prefeito, o Que vale]1 Faça iSflf., "fo1eu'- Bruno l:'

tema de repre,sen,tação politica exclusivamente partIdária das Câ- {Jizer que o mesmo colocava aUHmizará li dívida de CCD

Inatas Lagislativás, adotado n'l. ,atuallegi!:jlação .eleitoral brasilei- SU'l c'lffiodidade pes.soal fici- fiança em que se eIlConlr/l

ra� diferente da anterior .que admiti.a representantes avulsos ôem ma do confodo da poplllaçãu. 11 Prefeitura para com o vú

partido politico•. '. .....
.

Enfim; agora temos novo Mico ou, pflf bvor, expliquF-
'..... Hoje quein vota para deputado, quer o faça em cédula sem prefeito e este p ·.aaue autl) nos 1:1:; razões da in8ti'ilidadt:

le�end.:a O1J .apenas �o;n ela, cbntdsempIe um v�to partidáiio·qüe, particular.. sendo assim, Pf'- do irri_gadOf em aprêço.
. poste[lormente, serV1ra paTa apuração daI:! cadeIras conquista.dal"
(ju seja, o quoéÍente partidàrio, r�presentaodo tantos quoCientes'
ele.itoraís oÇtídos'pelo partido. l}!isim. o candidato, propdamente

. dito, &6 é distingUido peta votaçã,o pref�rencial ou nominal Dor

q,ue ésta reguJétráa ordem de �hamada dos eleitos tio' partido
até completar o quociente part!d�rio, e depois deste, as sóbias
pata o p21rtidoI;riãis votado. Cáiiâtei'Í:l.a, portanto. a represent:a'
ção.·

..

nas Ass�niplél�s LegtslG.tivas .... uJ.Il exclusivo teor partidário.
Assim .sen�o. t�,do partido que' transP9z o quociente eleltoral pas
sou a mflmr no� ,quadros da repreSeqtaçào de uma Assembléia
o que não acont�ceria si não tlvess6{>conquistado quociente elei-
toral ou si Dão �i:jstisse o partido •. �:

'

..1O Pa�tidd CO.q:IilOÍsta, q, e deixou de existir, veio influir
nos qU,adros de diversas As:;.eu,bleías; �,uadros Gstes, agora sem
razão de ser, devido a,o' ,dt!sap:trecíméutó da influE.mci", original.
e fundamental, indiCando-se, 'assim, uma': necessidade de reajus-

I

ta�los com os partidos ainda existentes e que tomariolm parte
na distribuição das ca{ieiras pÍeenchijas� , ,

A solução 'fica' depeudendo. agOra, da formula que: for a

dotada paia () reajustãrilemo' dos quadros das Assembleias in,
quinada-, ou desprezanÔP-l!e 05 votos dados ao �artido Comu,

'.' nista com .a. constituição- da novo quoCÍcpte eleitoral, resultante
'.' do. total. dos votos obtid'bs pE'los restantes: partidos '.'concurrentes,
'. inclusive Os apurados em brancé, ou fazendo-se oQva eleição e'�
que tomaria-m p,":rte ape�as. os 'el,eitores,�ão re.p�e5eDtados q�'e I
vútara�i. oo"Partld? Com:�msta;' q que e'lmpos_slvel, porque nao I
se pode, nem R,ler per�lt� cO! hecer estes eleItores;

Portanto e afinal, afim dê' úão sacdficar-se' "vótos dados
á representãçãq: ,comunis.ta apen:a'� surge :qma f' ,la'salv<\do�à.-.
mais justa .�' cOifseutaneâ\com º:(Iir�ito de repr��titàÇão .politi-:

.

ca_: novas eI���ões gerais para tQç.<Í,s as Assemb'léias em qúe
haja representação do P:utido Cornun lsta do Bras�l e na qti�
somente tomariam part":! ·os partigos. existentes nas datas' das
eleições de, cons-titúiçãó das referidas Asseinbleías .Legislativ:â.��

bso é ·em cooClusãp o que :se pode inferir de uma hon�slà
interpretação da "dura lex" que rége o assunt�...,

'

".
,Mas (o Elterno mas), pode soI: que assim úão se resolvà j"u':'

ridii::a:nente'o .aasurítb e, ,·por puro seutimentalismo' (tem haVÍ(lo
muito, d�ss0J.o governo deixe Ecai tudo como restou agora, c:is
deputados comunistas em seus lUgares coril o partido fechado,e�
assim. de.lhes o i'heque_;mate com o riàicil'o' de nada represen�
tarem na ordem das cOUsas .

' ,

,'.
. ,'"

iq

AGORA SIM!... .

pj' a oc.sião da senhora comprar I
em melhores condições_

Aquelas bonitaH e finas

·'S:.··E,·.·. .'
.

.

,"' .

".-
,

que a.
..

senhora c'\nnprou, pagando
o, preço do Sc3U ju�to valor, (�stãü

IlgOl'i:\, muito mais baratas! '

.
UMfVEND! ESPECIAL DA

cIsa PEIIE
.. c-om '

.. grandes descontos e m todo o

,eeu estoque de SEDA8.

R u a 15 ti e N o v. 553

dizer
iIIíI

ais •••

\Vllshlngtún(CB)-A esperan

ça de que a tensilo entre 08

Estados Unidos e a Russia
diminua, aumentou com a de

claração àé Mafsbal de qne
a firmel:Hi dos Estados Unidos

quanto 80S pontos ::Dais impor
tautes dos tratados de 118z .Ii.

serem firmadOS Ctfil os pai
ses da Europa levará a RUE

sis .n ceder'

mara Federal. Sua declaração
então foi a s('guinte : - "Bal re
to Pin to é um amoral. Falta-I!ae �

\) b: iJ elementar de homem.
Ba�ta dizer que foi esbofeteado.
em plena Câmara, pelo senador
Ismar e eu mesmo dei-lhe :um

panla-pé no recinto dâ Câmara
como qu m enxoIa um cão., Ees
s;; llugeilo nem siquer pensou

em vlOgar-se de -mim e Ismar
A gora volta a atacar O gal
Gais. Para mim. ele não. passa
de um cão latindo, para uma

estrela, É ajnd� um 5ugeito la

d, ão "enfeitado" e caftem só;di
do"

tantosEram
candidatos

os

• •

Salvador kB) Divulga-se que

em virtuds DO numero de cán�

di1atoB todOS muito bem eÍll

pistolados' dentre eles tilhus

parentes de desembargadores;
o governo resolven cancelar

oomeaçtlo de oficiais de ga
binetes'

F
para bicicletas
de lodos 08 tjpos e preços ao alcance 16

só na firma
todos,

Prosdocimo& C i as L tda ..

Im p'Jftadores
-�"------

E.tnprestim�
cancelado

Vende,se uma maquina Sin

ger, de mão e uma vitrine para

monstruarlo. Informações no

salão (, Bra-Blú :� à Travessa 4
de fevereirO

"
Washington (OB) - Altas au-

toridad ,5 diplomáticas infor

mam que IHI nlr'goüisções en

Ire OI> EsjlJdos Uoidos e o

Brasil pdra. que fosse c()n�e
àido fi e,;te pHí:> um empres

limo de 50 [Qilhi)('s de dólares,

pelo Banco de Impaítliçã� e

Export çilo, (;rtã,� tl,diadliS :0-
,tefioidllUlente. t'.si-'e eIr.D�eS
imo e um 1108 cI;1!8 anterIOr

mente prelendld.8 pelo Bru'"

sil: um de 50 milhões fi ser

feHo<. tlo B!H!Ce de Importa

çãO e· outrll, de 359 milbõe�_
ti ser fdto pelo '\\ alô B�nk A
Uma fonte I}P inlunnnção do

Bar;co de lmportação e ex

portaçãs dioS8 qUtl u l�ed.ldo
110 Bl1llC·' para o empresamo

menor ft'f:;;. cancelado pelo
<TliVerO 1 d·_) presideute Dutra·
o

.

Outro Partido em

cêna
Com bafejo oficial, surgirá

um novo Purlido, o Social
Trabalhista, prestigiado' por
uma bancada de 15 deputados
e váriús !wnadores dissidell

les do P. S_ D.. incluindo-se

() deputade Reuliult Leite, gen
to do genertll Dutra,I

Russia cederá

os scp. Renato feIo e Amaral
Peixoto, respectivamente di
retúf6S da E; F. Ceatrel do
Bn�ail e l..0ide, Brasileiro.

'

,

\

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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l!!!l!!8Sa Int�rm8diaria �e�l.Ariíjjf �M?SIDAÍ>�
. (MatriZ em Floll'lanopoUs)

, Titulas Dêclaratorlcs - Naturalizações
Encarrega-se da rUll.isquei' assuntos [un to ás repar; ,

tições públicas ds Blumenau, Florianópolis, Rio de
Janeil,'0, São Paulo e Porto Aleg�e.

.

Assistencia técnica de conhecidos advogados _

Absoluta segurança e rapidez, asseguradas por
tres anos de funcionamento.

Preços mõdíoos-c-Oonsutta« sem eornprcmtsao
Escrit6rio para o VALE do ITAJAr.

Ru� 15 de Novemb1'O n' 415-2' andar sala 1

Altos d'A CAPITAL ... Blumena u

A Losão Brilhante faz voltar
a cor natural primitiva (castanha)
loura, doirada ou negra) em

i'l0�co tempo. Não é tinturraNão
.mancha . e não suja. O seu uso

é limpo, facil e agradavel.
A Loção Bnlhante ej(ingue as

caspas, o putrido, a seborrhéa e

todas as

a. fecções parasitarias
df I

'f"lh ,câbelo, assim cama combate a
I A O', Ma-e I fJ

calviC.'B, revitalizando as raizes i RV - - rr -

����::�t�"�:��:::��;l�'�d� I V�;o�
e

S;da ti��.
j (Ou Regulador Vieira)
A Mulher Evitará Dôres

, Alivia As Cólicas Ute irnas
, Emprega-se com vantagem
I para combater as irregula-
i ridades dos funções periódi-
! cas das senhoras
! E' Calmante e regulador
I dessas funções

I fLUXO-SEDATINA
I

.

j pela sua comprovada eficá
����"_==Oc·«=c-.�, ••.•.=,.==��

cia é muito receitada. Deve

Chegou da Alemanha I j ser usada: com confiança

A primeira remessa de I � flUXO-SiDATINA

Ir�Ci;l�r!.;;.e�6!Q�� ,��;,If
•

L ... Em Ponta Aguda: um Bangafow. edificado num terreno
com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e mari
rinha legalizado. Preço 40.000,00

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende-se ema chácara com casa de material e com todos per
... nces -- animais, etc..

1 terreno .em Ponta Aguda, com 480 metros d·e fundos
e 210 de frente COm 3 casas de madeíra, e 1 casa de
material todas alugadas. Por rre ço de ocasíão Cr$
90.000.00.
Um lote Urbano, com as seguintes mensões: 13 metros de
frente e com 33 metros de fundos,
Uma casa na. rua 15 de Novembro.

Uma casa. de madeira, com 1 ..200,000 ma, sendo 1.000 m a

ainda mato-c-preço Crt 75.000.QO. Situado neste município, Rua
Bom Retiro: Diversos lotes, nas lH'.'Jximidades da r a, Fabrica de
Tecidos Bering.

Um terreno, com mts, de frente e 400 de fundos, com 3
casas, 'situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:
Cr$ .130•00o,ooa. 1. .

.

.

Uma cas com. 4 lotes urbanos, situado navila Vitor Konder
4 casas situí1.das na>Rua Minas GeraÍs, sendo: 2 alugadas

uma por Cr$ 280.oo,'outra por Cr$ 260,00 mensaís.
,

Preço: Cr$ 75.000,00.1 '

:2 casas menores, aluga.das Cr$ 300.0:0. Preço de oCasião
�r$ 40.000,00 sendo as �asas· de madeira e com. agua encariada.

Uma casa sobrado no ,centro da rua 15 de Novembro.
Duas. casas (sobrados) na rua Mtuas �ra1s. sendo uma

delas de construção recente, com todas ás instalações l'!anitarias.
Uma casa, (sobràc!lo) situada na rua Bom Reti1i:'o, com to-

das ás instalaçÕes sanitarias. I
.

Uma casa (sobrado) 'iii tuada na Alameda Rio �ranco com I Comhate a tosse, a bron-
com t.odas às ins�alrJ.ões. sanitar!�s...

I

quite.e 08. reEtriad.os O IUua caaa sl�illJia na rua. Sa� Paulo; Xarope São João é eficaz,
Uma casa Situada n.a ruaJoao Pessoa

_
..1\.' �,t, d� �fecõPslUm lote de terra sItuada na rua IS ue Novembro. 110 tr"'etaruenuO

_

<LEi
"

Um lote de terrano perimetro urbano da rua 7 de Sel, gripais e daél ViaS reSplPi.
Duas casas situada em It::lUpava Sêca, sendo uma delas corias. O Xarope São João

sobrado.
.

. ... .. solta o catarro e fuI!:. expEle·
Dlv.ersos lo-es, 20X40 s.i.tuados no lugar Boa Vista, e mais '" facI'lm· !}M 'o,. . orar ú'_'L"..

uml,1 grande pedreIra com 50.000 metros quadrados.
,,-

tecníco-mec ani c a,
Irno Kuebn, b�c:t�����;;("Z'iil'��:>:�"'Mjii#ik"5 4_1&

Ilameda RiOBrallco,Tra�e.ssa d.efronle á Fartada Olinger\'1 � 11
'

�..". .. ... ... S.. Jelefone, 1091
... ;.-:g.�I'.'."',�,.,·..

'.·..
' ii .I ,. ,'-* Ca

OfiCina especialisada em cQnserttos r,e. máquinas de
po ra RAD iOScalcular. i somar, ClÍxas régistraÇforas, etc.

REMESSA NOVA A' Cr. $ 250,00

II C tt'\l � a � @ A .� ! II" i 6:! et noS. A� I I'N.ecessit.ando de cou

..
s.ertos rap.

idos e eficientes em suas

..
m

.. a�..
Mercadu de, Automóv�is

uines, a qualquer hora, disque o aparelho 1°91 e será pronta· NO'SSA DIVISA E' SERVIR ,'llS
ente atendido.. ,i

. .

'

Oficio., in.st<llada f1 m�is. de '0 apos,
'

"���E'!n""""t'rmI1f::il..1MQiII;5.a·�_iIEII!iiilliilllli'i!l! 1IIIiIIIII1Ii

Ende ..e�o telegrafic:o _ INTER

,.,._. ........ III ...... 81 1I!4x'J:"'�.--""''-�II'''''''_�

Exportadora de Abdeiras S. A.'
Sfook permaeente de: I
Madeiras de construção em geral, f�

For.ro.s.. ' Soal.ho.s. Molduras. etc.

ír...\T�lefone 1337
rx

B lU .M E NAU � Santa Ca�arina i
M-. ". otl �-__�-II.��-� x: "-"��"".-�-II����_.

Q seu ·RADIO està falhando?
Leve·o.jmediatatnente' na

oficina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

equipamento moderno (la alta precisã'), técnica"

I
formado e diplomado em S�,I) Pú u' ')

Alameda Rio.Branco, 10 li---------..._-....==

VENDE-SE

InformaçÕBS com o Sr. .Helmut limermano, Con ettnf
.

Legalizado, Bua 15 dR Novembro lS0-Fone 1461
B1UMENAU

Oficina

Serv;çe CDmpetente a ripido

Sinal de velhice

Sementes de horfaliças
Semenie» de flores

Germinação Oaran!fc1a
Gem ue e s a w e »

Venda semenle
pFS de papel .

em €;,11 velo

tUt� Wnle Rua 15 de!Novempro, 366 (ConfeHaria ISocher) "

�..
"

»>=._ -

=��-

I

V E N D O ou admito sócio

para negocio de papelaria. ar

marinho, perfumarias e miude
zas, por preço de fatura, situa-

.

do no melhor ponto da cidade.
Grande freguezia de atacado e

varejo. Ver e tratar na CASA
MELIM. Rio do Sul.
V E N D O uma caminhonete

Ford A. modelo 29. commotor
recentemente retificado -e com

4 pneus novos.

na CASA MELIM, Rio do Sul.

MOVEIS. Vende-se Inclusive
um Radio Victor, 5 valvulas,
por motivo de transferencia .

Inforrnações. S"Irgento Trindade
Alameda Rio Branco 38

�
..O·Mucus,do .

A1mo�,Dissôlvido
!Rlfp.iaomente

Os ataqu,es deaeepcra.dares o "\";:ülen
tos ;da asmll e bronquite e�venena�
o organismo" minam. 3 cnerJ!,la, anUlA

nBm :t flaúde e debilitam o coração. Ell1
3 minutos, Mendaco, nova íúrmuln

médico.; cOmct;:.L rI, circular no
_

sangue.

'..-_IonllnnudQ rapidamente os at.aqu-e�.
Dêsde 0.. primeiro dia começa fi de�upu.�
'recer à· dificuldade em-_ respirar e' yolüt
� sono -rcparEldor. Tudo o

-

que se- faz De-

1',�"6.ri,, é tomar 2 pastilhas deMendaco
fia refeições 0- ficará. com_pletnrnentc ln.'re
Ítia asnll1' ou.

-

bronquite�_ A ação .:1 nnut,()

i -!r3pit.b. n:retm\O ,_que se trate de cu�os
rebelde. e nntigüs. Mendaco tem lJilo

I tanto êxito que se oferece com.3 garantl:'L
de dar ao paciente respirnçã..o .hvre (! Í�c�l
-;upirlamentc c cOlnpI�to ahvfO du so!n-

-lltento da. a.�rna cru pouco!;- rua.s. PCç;:l

M,-endaco... boje' �esDlo'!. - "C:rn qu.·tlq�er
.-m6.eia. A !lOBSa garanba 6 a sua maIOr

l'roteçi\o. Ü ' O
f!DI'. IIHIId·� .....o.

Acaba com

�e"J 'iA ..
,

a asma.

,_ .• -- c :.,ó ..-,�.. .c-� -" .. ""'�._'''"''''':; -'.... �.�"-'""�"'�,-ji. .. , :rl

O an 'meio é a alma do negocio
VENDEM:SE

duas casas, uma de material e

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

VENDE-SE
um terrgno com casa á rua

Arnazonas, dom 14ox48 metros.

Preço 01'. 45,000.00. Tratar com
Alfredo Rodrigues.

.

Sr. Cesado;
Ex Sargento do 32 B.C.

Procura emprego nas fjrmas
e íuduatrtas desta praça com

boa pratíea de � escrituração
e comercio em geral.
Iolormações nesta redação

ou no Bserttorto Dr, Artur
Balaínt
------------------------

Hotel Holetz VENDE-SE
um pia no em perfeito estado,
Informações na Alameda Rio

Branco 36.

Endereço Telegrcfico, Holelz
Rua 15 de Novembro. n' 313

Telefone: 1065
Comodo para viajantes

Novo prcpietario; guil1tinr;
Za�,elini Consumidor

fxija Manteiea fRIIDR
Exista Qualid2lle que Fôr
Mas não é FRIGÔR

VENDE-SE
uma caminhonete em perfeito
estado e conservação, tipo Chial
zel, Informações com Juvenal
Cunha Junior, rua ,Amazonas. tCine Garcia. .:.--------�----

__ ,.,uwU'lili •

F. Duse J r .1
Por sua Secção <1e Representa ções, oferece as seguintes
opcrtunjdades : MOTORES I'tt'sel, temi Diesel e a gazo
I na, para todos os fins [estaeionarioa, marítimos.e para

caminhões] das afamadas marcas: .....

WiUe, Hercules"
----'��fairbanks Morse, Lansoo

Briggs & Sfratlon e Wisconsin
Conjuntos gera'dores de fO�'ça e luz para todas as capacidadess
Balanças para todos os fIOS - Bombas em geral -_ Ma

quinas de todos os tipos para Agncultura e Indu�trla
Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco -

�. Alumínio - Arames - Pregos - Parafusos - Ferragens
� .

e Ferramentas em geral

�! F. s,Doseü Jra"Representações
(., r

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

'Motorista
Competente. para p�que�as viagens e entreg_as na'praça e

que possa apresentar refêrencias encontra colocaça?, Da-s� 'p�e
ferência a pessoa rclacicnada. Os Interessados queiram dirigir
se, por escrito, á Caixa Postal, 209 - Blumenan

f

Dr .. Zimmermônn
Cirg. Dentista

Regressei da viagem
Consultas diari;:;.mente das 9· as t 2 horas

se
Domingo ás 2 horas

Bobby B!tlke, Dan Baaey Jr. e Oonna Reed. em
, Demonio de Parma e Meio

Um filme jnfernal, repleto de entretimento. alegria, tristeza

.f enlevo. Desempenho magistral do guri que assombrou u mun

do com sua arte. '--<

Acamp. Compl. Nacional e a continuaçãu da sede;

Flecha Negra
Darning(l) ás 4,30 e 8,15

l\fargare! O'Bíien, a namoradin�a ,da mU,?do. �dvard �o
binsnn. humJno como nunca e }ackle l3ut�h Jenkms. um I a�

petinha em miniatUra no filme de ine3ql :clvel beleza

Roseiral da "ida
o mais humano dos fjlmE� das ultimas temporadas,. ?ran�

de em tudo por tudo. esle filme. Pela rnensag�m .que dJrlge a

todos O� cora-ções. Pt lo humanism? de s.ua hlston.a. P�las sen

sações, Peld historia, Roseiral c'a vida o filme que Jamcls se apa

gará ele SUfl mEmoria e do seu coração,
, ACf'm. Cmpl Nacional e Meiro Jornal

I Plal83 4 {lO e 3 00 BalCão 3,00 e 2,00 Numerada 5.00
__-_

Dr. Jorge Jasper
ClRURGIAo DENTISTA

Odonto pediatra - Dentaduras anatomicas
HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,

e sextas a NOITE
DAS 7 ,30 as 10,00 horas

Rua 15 de Novembro 750 Blumena!l

guar-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Editai
Faço raber Qne pretendem

�'afar-:e Cure Fey e Ana .Lola
Windiscb. Ele, natural deste
Estad o, nascidoeós 23 c.e jlllho

"de'J922. alfaZate,'.sol,ero; do,
W mícilíado e residente nesta cio
dade, filho de b;opnldo Fey e

deD. An.:t Fey. Ela, natura:
deste Estedo, nascida aos 14,
de agosto del9z6 domestica'
solteira, domieifiada s resídent.
nesta cíd de, filha de Íorg€
Emílio \Vindisch e dó DAn,
Windisch,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 180 do Co
'digo Civil, sob' ns. I, 2, 3, e 4.
SI aIguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito.
E�, para constar e chegar ao co
nhecímento de todos, lavro (,

presente para ser afixado no lu
gar do .co�tum,e e, publicado pe-

�; la Imprensa, _

,-

,

Blumenau! ;2� de abril de 149i
,

' ,VItormo
,

Bra ga
� Oficial, do Registro Civil.

Edital
Ir' Faço sdber que' pretendeu
casar-se Waldemar Imthurn (

,Luiza Alver, Ele. natural deste
Estado, nescido aos 8 de no

v.embro d& de 1912, comercia.
fiO, solteiro, domicmado e resi
dente' msta cidade, filho de
Bernardo Imthurm e de D. Me
rentina Imthurm. Ela, natural
deste E�t-adoJ nascida aos 25 de
abril de 1917i domestica soltei.
ra, dom'íclli.,.da e reside�te nes
ta cidade, filha d� Manoel Do�
mingos Alves e de D. Maria
Luísa de :Jesus.

Apresentaram os. documento'.)
exigidos pelo artigo.' 180 do Co
digo ,Ovil, sob o no i, 2 e 4.
Si alguem tiver conhecimento, de
eJcistir algum impedimento legal,
acuse...o para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao Co
nhecimento "de todos, lavro, o
pr€sente pára ser afixado no lu
gar do costUIT1go e publicado pe....

'la imprensa.
lfi' BLumeoau, 2.-5'1947

�.',
.vttedtlil) :H�.

Oflcla! do RelZiltr. CIvil.

Edital
", Faço saber que preiend�m
casar-se Oswaldo Manoel do
Naecimento ,e ,Ro�a Rhenius.
Ele, natural deste Estado 'nas�'
cido aús 26 da junho de' 1924,
tecelã.o, solteir:o, domiciliado e

residente oe.,ta cidade, filho de
Man"el do Nascimento da Sil
va Filho c de D, Emilía Motta
do Nascimeuto. Ela natural
deste Estado, nascid� aos 14
de dezembro de 1927. domesti
ca, solteira, dcn::iciliada a cesi
dente nestà cidade, filha de Al
varo Rhenius e de D. Josefina
Rhenius.

ApresQ'ntaram os documentos
�xigidós pelo artigo' 180 do 'Co�
(figo Civil, sob ÍlS. 1, 2, 3 e4.
Sj alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento' legal,
aruse-o para OS" 1ms de dIreito,
E, para' constar e chegar ao" co
nhecimento de todos lavro o

presente pata ser afi:ic�do no lu
gar do costume e publicado pe-
la imprensa. ,,'

,

8lume:1au 15- 4- - 1947
,

,

VlctartníJ Brag.
! j _ I Oficial "'0 H�2ir.tre CIvil

Edital

, E d I t a I tABORATORIO DE ANALISES
Faço saber q�e, pretendem õiliíiiiiiiiíiIiUi ;;: _

casar-se Miguel Guapiano e Ca- �uó 15 <='� Nc..,,�-nb. 588
ro!iua Americo. Ele. natural des-
te Estado, nascido aos 29 de se- E ES DE U TNA
ternbro de 19°3. pedreiro, 501-

.,

XAM, ,,'
"

,',. RL .

: simpll;E: (assuear' e albuminá) ep sedimento, qualitattvo completo com dosagsru

;piro, domiciliado e residente
chloretoa, Iosíato... acido urtco, �réa �tC.1 EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas. í1agela<l;::5

nesta cidade, filho de .A,ntonio oV�XdeAvMermE'°DB(EM"'StOAdON,sGdUssEnrlquemmento) digestão: carne, vegetai,,; pesquisas de puz. sangue oculto etl1.
.[!.

, ",' ...

'

,

: MALARIA-XiPtlsquiza de Bematozoario de Laverau, formas agudas e crorri-
Guapiano e D Fabricia Gua- CM. LUES (�ihhB): rceção de Kahn, Kfine, lVleinecke etc. 'l'IF(),: rea<:�ão de Vid:,I. Dosagem De: glicose, acido uri
piano. Ela, natural deste Esta· co, dhem(Jglobm�" Contagem. de globuloa vermnlh os " brancos. formula Loncocítaria Hemosrrama de Shiliug Tem

do. nascida aos 12 de novem. po e c�aglJ-!a\,ao tJ ao ��ng!'Ia, Cm'vl\ g�lce:nica. EXAME DE SECREÇÃO: P�8quizaode 'germem! (Gono,)
bro de I914 dou estica, solteira eepermatósoídes, etc., triohomunas vaginars, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba�'.ilo de Koch e

domiciEada e reai Iente nesta ci- ,mt:",oa ge:-mans, �eumococos ate. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;-ESPINHAL: Exame

CitObRC_'dade, filha de Víetór Amarico e terroecopreo, l'6.açao d? Kabn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MU CO NASAL: pesquiza de baci

D Maria Camila Eloriaua da los al�?ol e �Cld{] �eB18t�ntee (Ha.Il�enj etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, uos'igem
\

SIlva. la acmo Iatíco, acldez livra e combinada em HCI-PeRquizas de sangue oculto, píocitoa, hemáceas. EXAME;
Apresentaram os documentos DOELUbLCERtA: Ulramic�os�opi� em campo escuro: pesquisa de espirochetas Treponema Palida (sifihs]. \\1. Dístribnídoreet _

e�igido� pelo artigo 180 do Co�' a ora OT'tO se. acnainstalado ,p?-ra fazer cultura de quaouer çermen. e auto vacino«
digo ClVIl, sob o no 1, 2 e 4. A pedido dos 813. Medicas fazemos colhera, de mattlíal á domicilio' 'li Prosdocimo & Oi... Ltda. I
Si aíquem tiver conhecimento de Fornecemos laminas e recipientesçra t uiamente L-:. B_lu_m_e_n_a_Il _

existir algum Impedírnento legal, .-. ..-�-.-....._.-. X�.. --_ ti x," .. _ III .. 110"""11 e-tlJ-iI! o .._�-...-�&-�..-�-�-.9..-�
acuse..o para os fins de direito.

'S e m ,e n 'I e s,E, para constar e chegar ao co- ... .)
nhccímento de ·todos, "lavro o MAG R O S E ee ,@:., C� ,if'.-',\ e

'fi

presente para ser afixado no lu-

'

,

.' ,,' '� ,

'

,

"

r..; !'" ,,- 6'-'''\ ' "...;!}." ;;)
gar do costume e publicado pe
la imprensa.

Bíumenaú, 6 -5-1947
VIChJrfn. Brap

Ofida! ". R�lItr. Civil.

ELLIJ\4GER elA.&
Dr .H. Zimmermann
Círúrqíão De1'ilrfst,l.�
Raio, s X

Rua 15 Nov. 595 [O And

Fone. 1901 Blurnenou...
..

A9_!1G Mineral Sulfurosa
Lítice e Badio·Ativa

LaMBEDOR

.. ' _.,;·�1�;·;·
Ohlsens Enke, Gopelíhagell

Dinamarca

hortaliças e flores

Dierberger, São Paulo
Brasil

S;em ente s dev
t'l'� e"3<� iit, t.l!,��1.S��1 t

pa.t!i�:<!l1. Itl1M",S'�Jl: e lOO!l'ào, ;;ctljil.; t-rn

1if..:a !ÓfXllW..l< ent.nan':. f,:dJ,r�cl"'f �c-..i3
t.'Omn V".n....datlJ do sü(Í.:io, i:1�:it:m. CD·
tetClfon:fatos. S;!?fraina. noz 1" eU!..l, ,<tc.,
de ação PH\11bl a cli�a'Z "110'.1 �"sr;!,- ,lê
t':t-a�uez:l e n�ure._�·

.. ti:!I�daj).. ,.fa:n:::�:::l:il� -{ �

lt>.dicndo par<i hütnEr!.S, iI:·.lüh,,;r'�!l, 'Cl"w'J::i··

çes. sendo BOS tõr:-mÜa ,:onhecid"" Cldns
gr:?nde,g médi.:-n.t a e3tÍA ticm:lciadi.) .Ç�c.���
Sau.\te �blic<)A

H. STANG, Rea 15 de Novembro, 1326
Blumel1au - Santa CatarinaEdiJal

(i!ÇG saber qn8 pretendem 00.

sar-se Erwin Teske e Paula
Krueger. Ele. natural deste Es

tado, nascido aos 6 de julho de

1920, lavrador. solteiro. domici
liado e residente em Fidelis. fi
lho de Frederico Teske e de D,
Helena Teske. Ela. natural dede
Estado, nascida', aos 17 de maio
de 1926, domestica, solteira, do
miciliada e residente nesta ci
dade, filha de Pàulo Krueger e

D. Méria Krneger.
Apresentaram' os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co�
digo Civil. sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Sj alguerh tiver conhecimento de
exis1ir algum,' impedimento legal,
acusc-o para os fins de dír·eito.
E, para constar e chegar ao co�

nhecimento, de todof lavro o

pres<Pllte para ser afixado no lu�

gar do costume e publicado pe�
la imprensa.

Blnmenau, 16-4-47.
,

Vítorino Braga
Ofiei"'.l do Registro Civil.

SaGariaBarbantes,,FIOS Corda� ,

Temos sempre em estoque: cordas de carDá; cabos desde

2 até 8 polegadas de circunferência; barbante de caroá de

primeira qualidade; fios de juta para indú:ltfÍas.

Fornecerr.Qs cotaçõee da qualquer produto para compra ou

venda, mediante comissão.

Informaçlies de n/ firma: Banco do Brasil, Banco Comer
cial ua Est. S. Paulo. Banco Comércío e Indústria de Mi�

nas GeraIs e BilOC6 do Est. de São Paulo.

A. GRAZIANO & CIA.

i'

Grande Liauidação em todos os Artigos
Casas Buerger Ltd

RUA. 15 DE NOVEMBRO N' 5115
Blumenau

C8,pas BlU1"6S de, Lã r-JUlUvers L,ã daf Represent:::ções, Comissões e Conta Própria
. J� Ru'a João Bricola 46 - 3· andar - balas 329-33

Novidades' e fazpnd8S em G' ,eral rhap,eos das, Feones: 3 '-15°8 - 38228 - 3.3040

..... Endereço telegráfico TREZCOROAS - Caixa Postal 472

IMbrica., I'....... S_ÃO PAULO - BRASIL

I 'Pc�I�-�Õ "DE
1.1 ..,STOl\l�"l\ --.,,0 -- fIGADO
�

I

Casacos
Ultimas
melhores

Organização Brando �"UnicillJ'
;. '·Absolutamente Unica" em Todo o Brasil
Devidamente regÍstrada sob DO. 548 em lP18

Para o estudo fitcil da
contabilidade por cunes
pondencia, com 4 livros
que, ellsiuam corno se eu

4:stivesse ao lado do aluo
�G. Ficara' habilitadoem:
Escritnra,:ão mercantil,
Calculos, Portngttê�. Di·
reito comercial, Corres·

pondeuCla, Datilografia. Caligrafia. e pi'atica de Escritorio, noje tão

.�e�ess!!ria. Nã? duvide. é seu porVlr, 1\1o<.,os, moças aproveitem esta
Uillca oportunIdade. Peç.am prospectcs para este pequeno, curso que
farão em 4 ou 6 meses. Receberão um certificado de especüLlista em

contabilidade, isto é considerado nos Baneoa, comercio e industria.
ERcreva ho.ie ao Prof; Brando-Caixa Postal ldí(j- São Paulo: o

mais conhecido que ensina bem deade 1910: habilitou gerações de aluo
nos: sertanejos, operarios aoe milhares! com illstruç'ão rudimentar.

O curso sem livros faceis e a0 a]cauce de todos nada vale... e se
não são dA matéria não adianta.

I Junte envelope selado e diga onde leu isto.

VENTRE
Edital

Faço sa.ber que perante o ::.r.

Oficial do Registro Civil da Sé
dG da Comarca de Brusque, ha
bilitam-s.e para caspr I Arnoldo
Luebke e \Val1y Galli. Ele, bra
sileiro, jard:neiro, solteiro. de 26
anos de idade. domicíliad� e re

sidente neRta cidade, filho de
Fritz Luebke e, D Seima Bt-Iz:
Ela, brasile:ra solteira., domes
tica, domiciliada e residente em

Brusque, filha de Julio GaUi e
D. Maria GalH,

A.presentaram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob O· no 1, 2 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento .legãl,
aCll�e�o para os fins de' direito.
E, para ,constar e megar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu
gar do ,costume e publicado pe
la impfensa.
Blumenau, 28-4-47.

Vitorino Braga
OficIal do Registro Civil.

- lNTESTJNOS
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Artigos de Inverno
de IrSocEedade Beneficiadora

Madeiras Lida.
pulover. capas e lãns para vestidos, a varejo e atacado,

Pelos menores preços
na

Casa W'ILll SIEVERT
* �OVOS discos SUlÇOS *

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

Madeiras em Geral
"

fornecedores de
f DITA L EDITAL

F01TO Pi 1dista, Encantoneiras de Qualquer Espêcie
.Alinhamento, etc. etc.

F<lço saber que pretendem Faço saber que pretendem
<,.asar-se Octacillo Egydlo óe Ú. casar-se: A tayde Simão San-

Faço Baber que prelHndem Faço saber que pretendem ca livcira e Elsa Leder. Ele, natu- thiago e I aura CmJla. Ele, na-

casar�se Maximiliano Buerger sar-se Artur Link e Lilly Knã.e- r.1.1 deste Estado, nascido aos 1 tural deste Estado nascido em
e Renata Wieo.erkehr. Ele, no;.. seI, Ele, natural deste Estado; ·ie setembro de I92,'). funciona- [de má.Ío de 1921. o)Jerario
tural deste Estado. nascidCl ao:; nascido aos 19 de selembro d� rio. pu.blico,. solteiro, domiciliado solteiro, domiciliado e reside:1te

9 de abril de 1928, comerciaria 1918, operario, solte;ro, domici- e rest-dente nesta cidade, filho nesta cidade, fIlho de JOãO Si

sc1teiro, dO'lllciliado e resldent� líado e residente em hQupava de Emiliano de Oliveira e de D. mão Santhiago e de D. Maria

ne�ta cidade, filho RicardoBl1<'r_ "'Central, filho de Eugetl Link e Blides de Oliveira. Ela, natural Jo:õé dos Santos. Ela, natural

ger e de, D, Luiza Buerger. Ela .D, Anna L-nk-Ela, natural des- do Estado de São Paulo. nasci- deste Estado, nascida aos 18 de

natl,1.ral deste Estado,nasCida ãos,. ,e Estado. nascidp. aos 30 de â� da aos 3D de junho de �925, novembro de, 1927. dom! stica.

27 de setembro de (92)' do bril de J924, Isolteira, domesti- cn rI,etcia ria, solteira: t�omestica, solteira; dO!Diciliada e residente

mêstlca, solteira, domicíliáda e ca, domiciliada e residente érr; domiciliada e resident?-l]Csta ci- nesta cidade, filln de Elpidio

resi?ente nesta, cidade, filha. de Salto do Norte. filha de Carlos dade, filha de Rodolfo Leder e Cunha e de D. Maria Rosa da

Jose Wiederkehr e de D. Ma- Koaesel e D. Ela Knaesel. D. Ema Trippe 1.eder. Cunha;
tllde Wiederkehr, Apresentaram os. documen,lo!) Apresentaram os documenh:: Apresentaram os documentos

Apr'esentaram ,os doeutnentos exigidos pel.o artigo 180� do Co .. �xigidos pelo artigol 180 do Co� exigidos pelo artigo 180 do Co ..

exigidos pelo artigo 180 -do Co- digo OviI, sob o nO 'I, 21 e 4� digo Civil, sob o.' no 1, 2 e 4. digo Ovil, sob 11S. 1, 2, 3 e 4.

d�go Civil, sob n8'. 1, 2. 3 e 4. Si alguem tiver conhecimento de Si alguem tiver conhecimento de Si alguem tiver conhecimento de

SI. a�guem tiver, conhecimento de e;xistir algum impedimento legal� �xistir algum impedimento legal, existir algum impedimento legal,
eX1stir ,algum imp.edimento JegaI, acuse-o para os fins de direito. acuse-o para os fins da direito. acuse-o para os fins de direito
acuse-o para os 'Jins de direito. E. -'::.ra mnsr8l: :e Ólegar ao ço- E, para constar e che.gar a.o co- E, para Cünstar c chegar ao co

E, para: constar e -chegar ao, <:0- nhecimento de todos, lavro o nhecimento d-é todos, lavro o nhecimento de todos, lavro o

nhecimento de tbdos, lavro a pr<?Sente pªra ser. afixado nOlu- presente para ser afixado� no lu- present'e para se'r afjxa�o no lu

presente para ser (j,fixado no lu .... gar do costume e. publicado,pe- gar do costume e publicado pc.. gar. do costume e. publIcado pe-

ga� do costume e publicado pe- la imprensa. la imprensa. . \ la Impre'nsa.

Ia nnprensa. Blumenau. 3�5-1947 Blumenau. 25-4-194; Blum.ena�, .5-5-1947
Blu'menau,17-4'-1947 Vlctortn. &alPI, �", Vitorinc Braga . .

Vltor.m-) Braga. "

Vitorino Braga
'

_
Ofic::tl.t d� ...._ CIv.I.,.h'L Oficial do�e6:ístro Civil OfICIal de P' 6:Ístro CIVll

Edital

Soalha Marca Stfobel

Vende-se
uma casa de madeira, nova, lipo, buogalfjw

Informações:

Vlllcanialacão MAX PREiSIG, rua 15 de Novembro
,

'ê!!f§!l#f�
Procura-se I

Confeiteiro ou Pa�eiro
I lofo'ID,çõe. ","a ,edaç'o.
-' �,,�,_..--I

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



o espírite de solidariedade é impulsivo e natural,

No corpo humano. por exerrplo, quando um vaso sangui
neo. ou 'qualquer orgão vital scfre ema ruptura. ou inesperada
lesão, todos os germes defensores da vida, todas as cedulas do

tecido nervoso ou muscular, apelam para suas propias energias

que acorrem em conjunto cooperôção para reconstituição nor

mal do vaso ou do orgam atacado na sua ín'egridade física e fun

cionaI.
Nas plantas, nos moluscos, nos vermes, onde quer que SI:

manifeste a vida na Iórrna da materia vislvel. o mesmo fenoweno

e os mesmo') processos podem ser observados, como uma das

mais altas expressões da natureza, 110S seus insondaveis segredos
de armar o ser vivente com o instintivo sentimento de defeza NUPCIAS

e solidariedade comum.
Com 11 srta, Vands Muss

No homem, esse sentimento parece tomar exteriormente a fino ornamento da scch dad

forma associada indistinta po vezes, quando falham ou não to Ilurlanopolítana e Illha do BJ

mam direçâo definida as idéias. harmonicamente semelhante, pa- Jorge Muaai e Sofia Boabat

ra um conjunto homogeneo- Sobe Então tal sentimento distinto Musai, contraiu núpcias ôr

á exqressão moral, a mais bela. quando a esse mesmo conjun- tem na Capital do Estado

to se veem agrupar, distantes e desassociadcs valoresldispersos Sr. Henrique Stefe'J, gerent

que pela propia lei atrativa dos espíritos sclidaríos aO sentir da da "Case Ideal", desta prsç,

comunhão, acorrem em defeza do grémio ameaçado, e figura de realce em nossi

P
.

.. � '" O espirita da verdade qne ilurninnu a Paulo no caminho Sociedade, onde desfruta..Li,

reCUorg�.,sa.
&id@."ii�O d D b d d'('

,

I b d
" 1f"-

lU II �
.;;;;ap e arnasco, sa e e tem o po er e I ummar e atrair am em os grilo e aprêço e stmpatía.

I!'!l �!!; �
transviados do erro e do mal que não leem pela mesrm cartilha AG' jovem e distinto par B.

t
. d'Bom emp!eglldo de' eseeltõr:o que tenha coubectmen-

W §}.'�A g a�$l!lD BS''IsU avisa sua arrancando-os das trévas a que estão imersos pelas malignas 00SSB8 Ielícltações com voto,

os e contabIlidade e da. datilografia: Dá-se prefereilCÍi,
distinta clientela que transferiu sugestões e falsas Iascinações do espirita e apegados ainda aod e perenes ieiicidades.

poaraC ,quem tem, boa let:a, Paga-se bem, Emprego de íutu-
seu 0,r;nsul;�rido e fNesidencia pô- principio mussolinesco que dizia .Qui comando io> .

I

l'h', 8Hrjtd8s. com p�efençoeB pedf'-se escrever a mão. Com
ra a hua lJ e 1 ovembro n Sejamos em iodo ° CUf50 da nossa vida solidarics' na defe NASCIMENTO

n la ro-EletrwQ Agul:Js Negras.
Il30, defronte a s puriões do sa do bem apontando e proclamando a verdade para. que mui- _ Arani M8JY é o nom:

_____.,--� --,-_::..:::..Te.:...·:ltro Carias Gomes
. '; 1<:5 cégos possam ve·la : muítL's :::urdos es� üiLUais possam ou- da liada menIotl que; dia f

I vI-la ao fundo das consClencla5. do fluênte veio encher dI

força e luz - fonaleza e sabedoria dfl alta, onde pairam a

I festas
o v�nturosa lar do sr

Verdade e a Justiça enlaçadas pela eterna e infinita

Místricordia1 Agenor
Rosa dos Santos. com

do Senhor aos erros dos homens! petente Chefe de Oficinas dI

Assim dizja um velho filosofo , . . Livraria e Tipografia "CflS!
JARBAS 43" e de sua espôsa. Doa

-----�---------------'

Alaide Slemann dos s,antClI3
Ao distinto casal nossas fe,

licitações, com vótOB de a]e

gre e sereno porvir á recem
nascida.

tnorensívo ao organismo A.

I'grlldavel como um licõr. Apto
I Fado como auxiliar lia tra--

i tamento da 500ie e Reuma�

� motísmo di' mesma origem,. °fn," pelo D. N, S. P.• aob o nr. 21),
i1 de 1\)i'3.

.

L,= _.==.� �_i

e 'S Id d··
IMTíh"õ" � 's

-

. o a ores· De pesBoas têm usado com

bom resultado o popular
deFUliativoELétrica' de Rio dos Cedrolil.

A sHlls ataca todo o

ergan ismo

o Flgmlo, o Baço, o Coração.
o Estômago, os Pulmões e a

Pele Produz Irôres nos OS60S,
Reumstísmo, Cegueira, Qlle�
th do Cabulo Anemia, e Abor
tso. Consulte o médico e tome
o p \) P �J I a. r depurativo

o r d e TI a d o 8.
r •

. lriformàções no escritório da Empreza Força e Luz

SantaCata:ina S. A.! á Alameda Duque de Caxias (Rua
. das PalmeIras) n. 7 • 'Caixa postal, 27 - Blumenau.

Elixir

PRECISAM·SE

. Oficiais 'Torneiros 'Mec3nicDs
.

. Oficiais Djustadores
Ferreiro �. Soldador

Oonstrutora 'de Poçoe Arf, e Bombas
Secção Ofíclná 3IIecanica
,Travessa Porto" Alegr fl.

'. Por isso, SKRIP é de uma fluidez cxf.ra,lrdi
nária. seca ràpklomente e nbio d�':::2 o mais

. leve sedimentó. ::;;KRIP ; e:liste à acr:50 <_lI) t'Ômpo
e da água. Acçndicionament . .1 '25lJ('Cj111. em t:uba
tinteiro - criação p'.V·"lteada da SHEAFFER
- que permite o 118;) da tinté. bit o fim,

te .

.

e

Ã VENDA N,.AS BOAS CASAS DO RAMO.

OLIDIRIEoaOE ,
11

H Qvalque1' semelhança corn (atos havidos

Blumenau, será méra coincidencia
"

Edital
o Doutor Paulo .Malta Ferraz, Delegado Regional de Po

licia dos municípios de Gaspar e Blumeuau, com séde nesta ci-

'Idade, no usLl de suas atribuições etc.

Torna publico que, de acordo com aa determinaçôes do Re

gulamento Geral do Transito Publico, as bicicletas só poderão
trafegar durante á noite quando estiverem devidamente equipa
das com o faró! de iluminação.

A inobservancia desta disposiçao regularreutar, sujeita os

infratores à multa e, em caso de reiGcideucia, á. apree'lsão da

bicicleta. E para que chegue ao ;::onhecimento de todos, mandou

a autoridade lavrar o presente Edital.que será ;;;fixarlo em local

do costulne e publicado pela impl ensa local. Eu,
escrivão. o escrevi e assino.

Blumeuau, 8 de maio de \947.
Paulo Malta Ferraz, Delegado :te ..;Íonal de Policia.

I ndústrias de fécu Ia

Companhia Lorenz ,. Blumenali
Assembléia Geral Ordinária

SãO convidados os Acionistas desta SociedadE para a As

seinbléia Geral Extraordinário, a realizar'se no dia 20 de Mab

próximo, ás 9 horas, na séde sodal, à Rua São Paulo s/o' - 1to

upava Sêca, Blumenan, pfim de deliberarem sôbre i:I seguinte
Ordem do dia

l' - Proposta da Diretoria para reajustamento de valores

do ativú;
.

2' - Nomeação de peritos para a avaliação destes bens;
3' - Assuntos correlatos. .

Blumenau, 7 de Maio de 1947
(Ass.) Fritz Lorenz

Diretor Presidente

Atenção
Especialista em pinturas

.

�h��u:;;Ut; em placas, e!õveis, reclames em paredes
C�}ri� Olij �Gm ;iez0;1110S, em ijbr3S e oulras pinturas

l:omuns
Julio G, Nascimento - ESPEClALISTA

Resi1c·ote : Bairro do Gl1fCio - Hotel luvenal da Cunha
RO lado dO cinema,

Tudo por preços modicas.

J .

Ce", m,;, de ,6 ,n",��:r,�OIO"Ç'O em e,c,i,ódo

l�e::' rrcsa locaI. ,para serviço de arqui vo e atender telefone.

Di"igir-se. PO(' escl'ito, á caixa pcstal, 2�9

&

especIalidade.

em

fAZEM ANOS HOJE:
- A sra. Olaela' Preislj

esposa do sr. M3X Prelsíg.
- l\. srts. Dílma Snlamí:

Dutra, distinta educadora;

qui residente e Iílha da sr

VV8. Antonieta Dutra,
- A sra, Helena Moral

Goozaga, espôsa do sr, Lui

Gonzaga, da socledade itsj!
tense.
- A srta. Frtda Raduenz

....... ,. .

�" �

Aniversarios

Oltde Concerta-se o seu
RA DI O?!?

Naturalmente sô na oficina

fUNKE
Bem instaiada com imfru

mcntos de mediçãc
modernjssimos.

Rua 7 de setombro n' li1

Professor Habo
Inglês, Francês e latim'

Lccion'\ por metodos modernos.

Aceita alunos principiantes ou

adeanta::los.

Rua 15 de Novembro 17 (adi
go predio do Banr.o Nacional

do Co�ercio)

ln: IHI
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua J5 Le Novembro, 415

2' anuar-Sala 1

(Altos d'A CAPITAL) -

1111 iii

Dr. Affonso Balsini
elinicl Especializada de J,.

'Crianças
Doençlls da PilIe - fblarbt

Cursos especiaJizados da M(:d{

cina Infantil e alimentação das

criancinhas. - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Saude. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sífilis da Sa]-

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro. - Especializado emMa

laria pelo Departamento Nac.,o

nal de Saude Publica. - Ex- ;:1
de Chefe. durante 2 anos. 'do Servi.r

ço de Malaria de Blumeuau.

ModerDissimo aparelbo de Luz
Ultra Violeta

Vacinação preventiva das cri�

anças contra a Coqueluche (qual.
quer idade) e Difteria (a putir
de Ia mêses) sem reação alguma
Da consultas, todos os:asdí
no Edificio PeiteT (em (Tents
ao Hotel Vitoria), das 10,�
ás 12e das 14,30 ás 17 horaO

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

Anunciem nesta fof�a
.�

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


