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_

.O escondotc da Rede·- viacão
ia. seh'ãdor···· José ·Améríco ·revela

...

f a 't o .s

justificar o seguinte disl;
el ja o seu candidato!

.
'

...

Paraná
'graves

Santa
verificados

Catarina
estrada J

_.J

nessa
com' os responsáveis? continua
ram nos seus lugares até serem

apeados pela queda d1J ditadura.
E que aconteceu com o inquéri
to? Foi cuzinhado em àgna [ria
até a prescrição do crime. Era

apenas o que tinha a informar
ao Senado. atendendo aliás a

uma interpelação feita, :como [ã
disse, por jornais da antiga di
tadura",

Pedida a

bada'de
derru�
franco

Vali s t,
.. qu�

Greve em toda a

Itana

�A inauguração de Torretáçâe e Moagem de Café Blurnenau Ltda ..

produto quelogo conquistará as preferencias do publico - Outras

S
para bicicletas
de todos 08 tipos e preços ao alcance de todos,

só na firma

JP r o s d o c j m o & C i 8. L t d a.
Importadores

lWí"""db $ir

" f

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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18-5-47.......----------_ -_......._-�":_,--------......--_,--_;----
CI-DAD15 DE

.

BLUMENAU ..

_,_IIIIiIII�
O anuncio é a alma do negocio III.!::E

V li N D O ou admito sócio Sr; Casado;
BI-·__:_'----·-----1II1 para negocio de ['.apelarla,. ar- Ex Sargento do 32. B.C.'IIi

G DO marinho, perfumarias e ml�de. Procura. emprego nas firmas
"

ADVQ, A ,',,' :
zas, por preç.o de fatura, srtua- e iuduatrlas desta praça com

Dr. Ayres Gonçalves do no melhor ponto da cidade. boa pratica de [escrituração
,

Gra-nde freguezia de atacado e e comercio em geral.Rua 15' c.e Novembro, 415
CASA ! I

-

s nesta redaçãovarejo, Ver e tratar na n ormaçoe"2" andar-c-Sala 1

E lt 1 Dr ArturMELIM, Rio do Sul. ou no sen or o .(Altos d'A CAPITAL) -=- BalslníIIII--�-------_ V E N D O uma caminhoneee
Ford A. model� 29. com motor

recentemente retificado e com

4 pneus novos.

na CASA MELIM. Rio do Sul.

Emprela ·Inte�mediária derfL 'Araujo
-:- ,,(Matriz em FlorianopOlis)

Titulos DéClaratorios - Naturalizações.
Encarrega_se de IlnaÍsqnei' assuntos junto ás repar; ,

tições. públicas de Bltil11enán, Florianópolis, Rio da
Janeifo, São Pau10 e Porto Alegre. .

Assistencia técnica' de conhecidos advogados --:
Absoluta segueança e rapidez, asseguradas por
tres anos de funeionamento,

Preliwa ni�dlcos-consultas, sem compromisso
Escrit6rio para o VALE do ITAJAI'.

Rua 15 de NoVem011() n: 415-2' andar sala 1

..

Altos d'A CAPrtAl ';.,,' Blumenau
Endel'er;o telegrafico _ INTER.

,

lC'·I.'}"_T.:_.
_

.�.
. _.l, ....

..;.

l�::t?�� .,��... ·Nc : ;/- \_ ��
���- i� �"fl:1t' "�, �@'iml,

P�<·m�.e_�.o,· ,pti'�ll.-:rl m

I\'�·.wà ,t� -�tram ,�rih:r�f,I'. !�',�"
.•�Q. Ve.���: r}.eJ.:B,óifro. l;;14!1�.ruiJ �li-HIO'I,C""'II'" -

_'ofCBfatos, pep,nna.'noz de col;." .�tc.,.

','. ae", acãc prmlta e efi.eaz' mOi �!!J!!u.'1). ,,!é'.

t,ra{luEz_a e .���JJ,. VIil.m;t!icl -�
UidicadO ;par��·hom.ens, iJ:'J.illi�lI, mma
CES. sendo-sua- fórmula 'conhecida Velos

•

gr.andes. rn.é4tCo.J e"eatá llo211ciado pel8
SaWie ".FIlbli� "r

.

-

,. --

j_,
'Ih .��",,���i:;" .•�.' �".�:��t�.�__ .__

,_.
__

��

Artigos para
'Inverno

r-- .�

Pulover, capas e lãns p<iralvestidosj a varejo e átacado.
Pelos menores preços.J

CAS
W i II i S i e v 8J t

'n

* NOVOS distas SUIÇOS *

r

••-.� X��fi ;.

Exvor.tadÓra da Aladeiras. s. 1.1
St.,1Il permanente' de: .�.
Madeiras_de cDnstrução em geral'-
Forros, Soalhos. Molduras, etc.

Telefone- 1337�, �.

8 LU M E NAU' ,. SantallCatarina
.--- I •.:..._:-a-..........� x�-��-.í.€-;-IIIf1�-�

; ,�Onii
a-.t.MS a

Aliviada em floucos Minutos
Em poucos minutos n. nnvu receita

_. Mendaco - 'eomeen a (�ir('tlhr 111)

sangue, aliviundo os - acessos c IIS a: ;UIU":S
daaama ou bronquite. Em pouco tempo
,'possível dormir bum, respirundu livre {!

facilmente.' Mendaco u livia-n, !II:"·;-- mo

fIue o mal seja antigo, porque drssolve c

remove o mucus que oustrúe as v ias rm.\

pirat6rias. minando a sua, euorgiu , n rrt d
nando- sua saúde, fuecndo-o scut.ir-ne
prematurnmeute "dilo, Menuaco rem t.it!o
tanto Gxito que se oferece com :t gnrallt,Ja
de dar ao paciente rt-spiraçüo livre (� f'écil
rapidamente e completo :tlíyiu do sofri
mCIÜO da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo. cnr qun.lqm-r
Iarmáeia. A nossa g!Ir:Ultiil f: aeua.mnicr
proteção. C
... n'd� /IR> lI!!t.

Acoba com

..e ..... ou a asma.

MOVEIS. Vende-se inclusive
um Radio Victor, 5 válvulas,
por motivo de transfereneia,

,

Jnforraações. S'ugento Trindade
Alameda Rio Branco 38 ,------------

VENDE·SE
�f�t�':l'{i<� j•.VENDE-SE um terrêno com casa á rua,

ul1iii casa de madeira em Amazonas, dom 14ox48 metros.
bom estado, bom terreno me- Preço Cr. 4.5.000,00. Tratar com
diodo 25 de frente e 40 de Alfredo Rodrigues.
Iundo.
Preço 29 000.00.

I Mais 2 terrenos com 25 de
.rr�nte e 28 de fundo

I Informações: Casa allredl
Da Rua João Pessoa

-

Hotel Holetz
Endereço Telogrcfíco, Holel:>:
Rua 1.5 de Novembro, n' 313

Telefone: 1065
Comodo para viajantes

Novo prcpietatio; Quintino
Zapelini

�i,�� ".

1'f>.\ "\;L.#""
F"'� D 1ST R I B U I D O R E S�'

'"1F.;'C"'"�"

���Ios Estados do_ Paraná e Santa Catarina
"

Prosd·ocimo & Cia Ltda.
loinviie - CURITIBA - Blumenau

VENDEM-Si:
duas casas uma de material
outra de �adeira. Informaçt
com Breítkopf ou Wal

Schneider, Rua. Amazonas.

Vende-se um aparelho perr
nente usado por preço de
casião.

Informações nesta redação

"Vende-se
Uma .Limousino Opel

"8UPER SlX"
4 portas, .5 pneus novos, em

perfeito estado

Preço; Cr$ 22.000,00

Ver e tratar com Costa

Garagem MOELLMANlt

�PRISÃO {'�DE
ESTQMAGO - HGADO ._ INTESTTNQS

dE:iC,G-ogE'stícn01l."l o .f�(.�ADO. :-eg

gl)lÜ:�ZGG1 .�� -;12nr.;ções djg?!�j,(:)B.
tz tO�'2rr: ;j��:Jl=:p<::�;.!·tcr os _Bl:;;::->

midades' ,'10 ESTOM ,;l. GO,
FIG)�,�O e a,nESIlNQS.

�;

F. G. Bus C h J r •
Por sua Secção de Representações, oferece as seguintes
oportunidades: MOTORES �iesel," �emi �i�sel e a gaza·

� lina para todos Os fins [estacionários, marítimos e paraI

caminhões] das afamadas marcas:

WUte, Hercules,
Fairbanks Morse, lanson

Briggs & SfrattDn e Wisconsin

�

'...
•

A

,

• • �: �

.�,
•

• .' '. � '.
�

•

Caminhão E O 1941

Conjuntos geradores de fO�'ça e luz para todas as capacidadess
Balanças para todos os fms - Bombas em geral -. Ma·
qninas de todos os tipos para Agncultura e Indu�trja -

Chapas de ferro e aço - Folhas de, Flandres - Zmco
Alumínio - Arames - Pregos - Parafusos - Fexragens

e Ferramentas em geral
,

�

'. F .. G. Busch Ir .. -Representaçõe!

I AI. Bado do Rio Branco n., - CaIxa po��l 33 .,

Fone 1388
'

- BLUMENAU - End. telegr. Busch

fabrica de Tinias
Blumenau LIda.

Tinias e Vernizes - Material para
Pinturas em Geral

Tintas em hisnagas para artistas
BLUMENAU - SlA, CATARINA

Vende-se um quasi novo, com carroceria '- cabine, Ca
cidade para 6 toneladas. Possuí reduzida. Os idi:eressados pc
rão vêr o carro á ru.:' São Paulo n. 20, Tratar com I ec

Riffel, no referido endereço.

Q seu R�DIO està
Leve-o itnediatatnente na·

oficina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

fquipamento"moderno de alta precisã'J, técnica
formado e diplomado em sao Paulo

Alameda Rio Branco, 10

CEJA '-qua1 fôr o �_istcma de arquiva-
� mento - necessário em seu escn tório,

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

nécessidode. Modelos para todos os for·

matos de pastas ou fichas. As gavetas
correm' livremente, mesmo quando in·�,

teiramen-te lotadas. Como guardas efi

cientes e disciplinados, os arquivos Fiel

zelarão pela boa ordem dos documrn-

!l: tos e papeis ,do seu escritório.

l

Pilh

Foto
�

Am.flDOR (G.Scholz)
Compelenda Profissional

Rua 15 de Novembro;,59fi
----�------------�------------�------

I

Precisa-se
_

de

s §,eC•S Combale a tosse, • bran·Carpinteiros e
poro RADlOS .�

'. r:;�p: �:o 'j�:.:;a�o:fic.�
b d T:r El't

. d' 'R;o dos Cedro'S REMESSA NOVNAAA' Cr, $ 250,00 �-'\:':. no tratamento .das afeA,ões. para as oras a,_waina e fIca e 1. '.

•
y

I
oe: a. ! f'" ar,ípaiS e das Vias

reSPlr,
a·p ....a ,g' a· s e.

'

b o·u.S o r d e n a d o B. C a & a d o Ao Fn ce r i «! cm ln o .... _. . ,b c:::,ã J Ao
..

'

,

Mercadu de Automóveis '; ti:;.lrias. O Xarope _ o o
" Informações no e;s�rit6rio da Empreza Forc� '6 Luz

NO'SSA DIVISA E' SERVIR
'

801� o catarro e faz 9xpec·
Santa Catarina S.' A., á Alameda DluQ2u7e deB�a:xlas (Rua ,1I.__-------�-_-rm*mi*••----- torai\, facílmecte, ,das Palmeiras) ;

n. '1 • Caisa posta" ;", Iu,JJlenal:, I!II

'\
'\

Soldadores,

\

\

Avó 1 Mãe! filhp ,1
Todas devem usar

Fluxo- Ssdatina
(OU Regulador Vieiri
A Mulher Evitará Dôr�
Alivia As, Cólicas' Uidro.
Emprega-Bfl com vantagem
para combater as irreguÍa
ridades dos funções periódi

cas das senhoras
E' Calmante e reguladol

dessas funções
fLUXO-SEDAIINJ
pela sua comprovada eficá
da é muito receitada. DeVI
ser usada com confian�
fLUXO-SfDATINJ

IE��i�nR!�:.�:e�6!O�� ,���
_

,j

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



Edital Edita I
Faço Raber que pretendem Fa.ço saber que perante o sr, 'OfllC,· n·acasar-se Herberto Gruetzrnacher Oficial do Registro Civil de

e IX'rugar Mossyrsch, Ele, n"tu- Gaspar, desta Comarca, habili
cal deste Estado, nascido aos tar."se para casar Oscas Ber-
18 de junho de 1'922. tintureiro, nardo Eberhardt e Sebastiana
solteiro, domiciliado e residente da Silva .. Ele, natural deste Es

'nes.ta cidade. filho legitimo deitadO; nascido aús 7 de favereiro
Guilherme ,Gruetzmacher \c D. de 1922, ferreiro, solteiro, domi- e apare.lhes de eserftorto, Maquinas de costura de casa

Augusta Beehmke Gruetzrnacher ciliado e residente em Gaspar, e íudustrlals, bstancas de qualquer tipo. etc.
Ela, natural deste Estado, uasc, filho legitimo de José Eberbardt
da aos 17 de abril de �I923, viu- e D. Ge:rtrucca Cresceucia Eber-
.va, domestica, domiC�Jíada e resi- hardt, Ela, natural deste Esta
dente nesta cidade, filha le�iti·· do, nascida aos 20 de janeiro
ma de Paulc Lipnrna-m e de' D d e :Ó�25. solteira, dcmcst'ca, Ide
Paula Lipptnann. , rr.iciliad:l e residente nesta cida-

.R.prescntaram .

os :docutnentbs de, filha legitima de }nvena.\
�Xlgldos pelo artigo 180 do Co- FeH{'iano 'Umbelino e de D,
digo Ovi], sob TIS. 1, 2, 3 e:A, eem�rdina Rita de Sena.
Si algu'C11l tiver conhecimento dI? ApresentarCllu os documentos
existir algum impedimento legal, exigidos pelo artigo, 180 do Co
acuse-o para os fins de direito. illgo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.

.

E, p�ra constar e Chegar (lI? co� Si àlguem tiver conhecimento de
nhecímento de todos, .lavro: o existir algum impedimento .leg(l}, 1947.

,

. presente para. ser afixado no Iu- acuse-o para os fins de direito. Bruno Spr-ung

ga� do costume e publicado pe� E, para cotli.Íar e chegar ao co- Leopol.ío Krueger
la Imprensa... nhecímento de todos, lavro °

FCt'df\rico Muntau

Blume iau 13- 5 ', 1947 presente para ser afixado no lu- ��:�l�� ����:�
LI

.

VlctaJ1:oQ
.

Br,ag.. gar do costume e publlcado pe-
Alfredo "Ve1zstPÍn

:L·1 Dficlilll; do Re.g&tl1fl Civil.. la imprensa. Hermano Otllllke:.

. .

.

Blumenau, 14.-5-1947 Erich Tonu
' ! Vnotin,� Bra.

.

IM i I h õ e S J OfidoJ ·idÜ:I�' Of' t
.

Fr.n' sprung

•

�:·�$,��"P= ea�a:':é �:�::ldoq�:/l-"a�:.t��1 tema eCfl1CO - mecamca J Especialidade.'
CiC'on ia :Froehlich, Ele. natural arno Kuehn ',,;;;

..

;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;,;;;.;;;;;;-;;;;---------
. deste Estado, nescido aos 3 de - e

k91 4 maio de 19'9, solteiro, lavrador alameda RioBrauco, Travessadefronte á Ferraria Olinger TIn tu r a r I a e I n e c e
" domiciliado e reaidentevem FOl� reffoRe; 1091

taleza, neste Distrito. filho Jegi- '.. ,,'. . d'-A sfilis· at8.ca .tOdO o

I timo de Rlcard.o. von .Parask.i e. Oficina espe .Iahzada .pm c��.sertos .

e

...
maqurnas de escever,

organismo .. D F ida von Paraskí. .Ela na

_I
calcnlar, somar, caixas reg.stradoras, etc-

O fígado, 'o Baço, o Coração,« I tu�al rdeste Estado," n'ascid� �os • SerViçal tompetente e rapido
o ESLômágo, os Pulmões, 1)

a.,.
6 de junho de 1924, solteira, Necessuando de consertos rapidos e eficienteS em suas ma-

,Pele E

..
I'3.'dÚZ.

Dôr es 1!()8 Osso"!; do;ne2tica., dorníclliada.·ne
e re.si- qu'nas, atende a qualquer hora. di.sque o aparelho lOBl e será

:.�uJ!;I:>�!§,J' �lõg\1e�ra, A<tr� '. dente em Fortaleza} ,neste Dis- prcntamente : .atendido.
.

tso, CODsuf!�o !�r:t::� � to.:� i.lt.rito,
filha le.gita deYictor Fro

..
êh-

.

.

.

Oficina in.S1alada <l ma,.·.s. de 10 ao.os-
.

.

Q P o p,p I li r depurativo. i hcg o d� D. AdelmaFroehhch. .

E'I:ixir ·914',:'I·e�i�����;!�é1�rti;�1�geug�en��� P' (lordatt, B b t
Blumenau - RuaMaranhãon.2[

... '":_::�efouen,:[::..
,

.

'.
.

", dIgo (lVJ!; sob TIS. I, 2, 3 e 4. 108 ti " ar an as
.

SaGaria
Inofensivo ao organismo A�

.

Si alguem tiver conhecimento de
"

.,

gruda.ver.como u.� licôr, Apto existir algum impedimento legaL dvado como
'. a!l�:ha,r DO tra-- açuse-'o para os fins .del direito. Temos sempre em estoque: cordaf'. de caroá; cabos esde

tamento da 5iíilis e Reuma- '. eh '.',
2 até 8 polegadas de circunferência; barbante de carDá de.

·tmatismo dr.mesrna oligeID� E, para constar e �ar au co�
prime".ira qualidade; fios de juta para indú;slrias.

.

n e I' e I ro ou' a e IroS�I�9,_�_â_N_;...,_S._,._P..........S-Ob-"-••_';..·._2_6,-'.1��i::,�r�:=i::;�� For.,e,n:ó' eotaJ::�,�������:re�:.�:.'� p"" compra ou
. O Informa' ço-'c,s 1.lesta re·(la·çJ."O'�.• .

-.
l

'; "

__

',
,

••_1O
.

..-; f)'" f L' d
- ..

d Informações de nl firma; Banco do Brasil, Banco Comer- __

.

uro para ü8DdS as· � Blumenau� 1,+ e malO e 1497
cial do Est. S. Paulo, Banco Comércio e Indústria de Mi-

• & ..... . '.' •

" VltorlOD Braga,
ourl'tnns plde ..se CDm- Oficial do Registro Civil. nall GeraIs e Banco do Est. de Sãc Paulo.

.rar diretamente :
Pasto eJeitôral Represell�'ç��t����es&eC���ta Própria

Remetc?:I1os pelo Reembolso
UC·"III 'd 'd I."U'··"

Rua João Bricolél 46' - 3· andar - �a!as 329-33
Postal � a prrço do dia. para .•.•.. lua e e �aUmtDaU Fones: 3.4508 - 3 8228 - 3.]°4°

��i��I:i:��;�:!i::��;:fi:: a��.::.à;�.•. :.·.s.t�n;���;
..

·.�.....o..
d

.•,;,O.:�·.;t.,...·�.....�.o
...

t�� I
Endereço telegr�1� ���i�ORO::'�Sli.étiXa Postal 472

analise. da. Casa da llfoeda do dIa_:; utels, posto para;}IlSCn I __....... ..�.....--__""""'_-_--.....----·

Rio .de Janeiro --'- Ouro; Prata, eleItoral, a cargo dop��,�oa c
I' , p', 'essar Hal"fI

Platina, Ou!o�platinado•. So�d(>s petente, .'.
.

.

>' ;'.,' ..•
f;··';\�" O .

I

ea laminaS, /iisccs l', pinós para .Assirr:,tcdas �s pe,l!I>�ia::l {U�� �
fieis odontologicGs � para un�

amda nao pussur.<m tltqlo 1·e ,�;"' ,fI InglêS, francês e latim
ríveis. leitor,' poderão reqll�re.-la l'0t,' ,'�

-

Pe.f'a. list.. a de. pr.e.··.r-os pa.r;'·. in.term.eJio deste PÓSlo ;m
'.

·'t\:j. 'L;' . etodo5 modernos
... Y" t�··';' d 1····· do

' '

•. eCIOD� por m, .

a apresen ,çao e .qllaqu ,

.8
A.':t 1 noS principiantes ou

documentos .que segue .. nf:;l a a ud nt:I s
teirá de .Identidade, Ce .... " a ea a o .

de Reservista, Catteírl't .R;ii:.'15 de Novem bro 17 (ad:i
sional, Certidão de lira go i;lttJdio do Bau?o Nadana
C",sarnento <1\, do CaffierC!o)

>\
.'":.'''.\

Mecanica
Rua Dr. Amadeu LUz, J7

Consertos de Maquinas

Proibição'

Sementes
Niquelagem

e trabalhos de tornear e Ireae r de peças pequenas.

Serviço preeíso e rápido - Preços módicos.
Dierberg er, São Paulo

Brasil

S:ementes de

Ohlsens fnke, Gope g;hagen
Dinamarca

hortaliças e fiares

Os abaixo assinados moradores em 'I'atutlva BT, le�
vam ao ecnhectneuto das íntéressados que proibem o

caçar em suas terras, rauto B licenciados como fi nao
lieenetados .

Tatutiva III. 13 de ma!o de

H. STANG, Rua '5 de Nove,!11bro, 1326
Blumenau - Santa Catarina

SocEedade Beneficiadora
Madeiras Lida.

de II
Telefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de, Madeiras em Geral

Forro Paulista Encantoneiras de Qualqum' Espécie
Àlinhamento, etc. etc.

SoalnQ Marca Strcbel

Elixir
Tinge-se

todas as cores modernas para ternos, casacos, vestidos, as�racan
etc. em lã, meia lã e sedr cair. anilinas de procedencia

americana e suissa.

Relo·toma ..se Chl:lpélo':'PS - Urtimos modelos

Impermêabilizaçiio de capas e ca�.:1COS

Dr. Jorge Jasper
CIRURGIAo DENT�STA

Odonto pediatra - Dentaduras anatomicas

HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,
I.�S e sextas a NOITE

DAS 7 30 as 10,00 horas
Rua \5 de Novembro 750 Blume!.1au

/.

Ollde concerfa o seu
"

RADIO?!?
Naluralmente só na oficina

fUNKE

, Rua São,Bento n. 518 - L an

par, sala 6 -' Fone,; 3-1966
SÃO PAULO

Bem instalada com instruo
mentos de mediçãc

modernissímos.
Rua 7 de setembro n' 13

Dr ... Zimmtrm�Dn . I
R. S. MUCCIOLO

Cirg. Dentista

Regressei da viagem
Consultas diari..mentes 9 da. as 12 horas

/

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,.Q ioga retilizado .Dlem. I "Paim_iras" .venteu.o "Britania" de Curitiba pela contagem de 6 x O
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,a segunda pàrti,da do e.sqUatlrall araurariano em. nussa cidade realiz3r-se-ã hOje ii tarde frente 3D OLIMPICO
--:--------

Sociedade de Ginástica "Blumenau"
Assemdiéa Geral Extraordinária

De conformidade com o § 16 dos Estatutos sociais
em vigor. são oonvídadss todos �s soctos desta sociedade,
para comparecerem á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA, fi se }eaJjzar DO dia 28 do corrente mez de Maro,
ás 20 horas. no Teatro Carlos Gomes, desta cidade, afim
de deliberarem sobre o úní eo ponto da

OROEM DO DIA:
Disso[ução da Socladade e liquidação 'de seu patrlmõ

oil). Tratando-se de um caso de especial urgência. espera
se o comparecimento de todos os soeí. s que ao tempo
da. suspensão das stlvídedes da sociedade estavam no ple-
no goso de seus direitos sociais.

.

A ntRETORIA.

Com a prendada srta. Olga
ZflpelinJ, dilela Wha do. casal
Qmntina-Laura Zapelini. da
.sociedade local.

.

contratou
casamento o Jovem AlipiY
Fernandes, viBjuDle da impor
te firma RocioHo Kander, des
ta praça.

».08 noivos nossos cumpri
mentos com votos de felicI
dades .

.t:��1lr�� :!.>':'.'::r ���';i;� :�� •.;. �j
Casamento
Com a prendada srta. Re

nate WiederkBf. fUha do ca·

r sal Jo"é - MaJhilde VJeder
ker, contraiu núpcias ôntem
o sr. Max Bueguer. tarmaceu
Ueo desta praça.
Paranifaram o ato, no civil

Por motivo de mudança veo- e religioso, por parte da noi
óe·se um terrenc, tendo a arca VIl, O sr Bruno Wierderker e

de 100.000 m2, com boa casa. por parte do noIvo. Arnoldo
grandes ranchos, com serra cir-I Buerger.
,'ular movida á agua. é'Iem de' Ao jovem e distinto 'par
bananais cacheando, 3°.000 aba- auguramos pereiles feHClda
ca:x.is para este ano,' aipim, cana des.
ç vontade. 8 grandes pastos eu
gramados e cercados de arame,
bom quintal e diversas arvores

frutiferas. Lagar proprio para
criar. 30 minutss da cidade. Pre
ao Cr $; 35.000,00. Informações
nesta redação.
"'-",-�"''''.-.-If-..__- __•

..

ln
.,'

Domingo ás, 2 h(��s ..

Wyátt, Loveít GilmQr D.tr. mm,�;"de aventuras;
Estranha Conquista '.

AÇão;· coragem; mhiterios; Sêlv�gen8; Perás.,
Acom. Cmp' Nacional e o flnâl da aeríe, .

Flecha Negra
. Platea 3,00 e 2,00 Balcão 2,00 e 1,50

OIARIO f'\ATUTINO
,� A.,irt...de e a'

lea.lda.de se retiram
si Ó ct<im� � o trai�ã.o
Só.o premiad.os1

ARAUTO DAS ASPIRAÇ6r:s
.

00 VA�E DO ITAJAí'
.. ,

Valiosa contr i bu i ção ...
:;Conclusão da ultima pagina peiículas e o vapor do café. Que

sio Sto Antonio, Dr· Udo De- lhe dão máu gosto. Este, .ísen
ecke. Edgar Schneider, JoãO to de fumaça, conserva ínalte
Gemes dá Nóbrega, Amauri de rádo, ainda, o oleo que lhe dá
Oliveira; representando a firma o apreciado aroma.
Prosdócimo & Cls. Ltda, Ger- Depois da torrefação própria
manó Beduschi, Ulrner Lafront, mente dita, o café é despejado.
Bms Olbrisch, Adolfo' Hoes- automaticameute, no esfrlador •
chel. H. Herwíg, Alfredo Ro- Que lhe garante rcsfnacão râpi
drigues, José Beiro, Artur Man- da pelo sistema de aspiração, co
tau, Jose Ferreira, fiscal do Mi- mO foi dadoa observar aos pre
nisterio ,do .Trabalh? �ntoni'tll sentes. A seguir é levado: aos
Atanazlo RICardo Piccoll, Wal- moedores. para ser transforma

.

\ '; O D(, .Norrnan Taylor falará hoje, dia. i8,
.

?S 8 horas da ter Wehmuth, Arno Oreines do em pó.
.

.h�ite, na sede provisoria" da Igreja Presbiteriana, á rua São Arno Altenburg. Galdino Galtza,
.

Apó3 a demonstração. bastan-
"P.q_ulo. 35. DurvaI Vieira, Hermann Sach- te interessante, foi oferecido aos.

. ...

O Dr. Norman Taylor .foi capitão do Exercito Canadense tleberi, Alfredo Zwicker. Adolfo parentes deliciosos pasteis, farta-
e' aviador n� .guerra de 1914. Convencido por experiencias ter- Wollstein; representando a Mu· mentes regados a cerveja. Nes
ríveís do conflito mundial, resolveu estudar teologia e tornou-se tua Catarineuse de Seuuros, Oro ta ocasião discursou O sr. Dr

, ministro do Evangelho. Foi missionário no México por doze anos Luiz Stotz, Vitor Hugo Baun- Luiz Slots. cumprtmentando os
, eatualmente éSecretário Geral das Missões Presbiterianas n� garten, Delfino Migueis. repre- socios da Torrefação e Mcagem'. América Latina. - Entrada franca.

.

sentando a firma Migneis Bc Ho- de Café Blumenau Ltdar e dizer)....... .

.

'[ehleiter, F. Schwartz, Ewaldó do da valiosa contribuição quePneus ."Michelin" fabricação Francesa 26 x I, q2 Metsker, João O. Pradi, Dornin- tízerarn ao comercio e industria
". '�Dunlop" ."

.. Inglesa 26 X I,IrS·· gos Mance! de Borba. Antonio blumeeauense com a instalação
Maquinas de costura "Singer" Atanaaio, Acobar Branco, oficial da fábrica em aprêço.
(' COIl} 6 e T' gavetas) de Justiça. Hans Kleine, Abe- Aos convivas foram distribui·
Azeite Olivia ,"Bertoh" lardo Gomes, Waldemar Sta!k. dos, ainda. pecotes de café pre

Marcos Hahne, Erich Hassé, parada na aludida torrefação eNozes Moscada Paulo- Grossenbacbert Julio Es· que será colocado nO mercado
pindola, Herbert Bieging. Heini sob o nome de CAFE' BLtJ
Rodamer, Erllllni parto e Raul MENAU.
Fagundes, diretor e redator.\ de E' opini30 reinante de que o
"A Nação" eM., Xaxier, red2- Café Blumenau logo conquista
(or deste jornal- .,

-

á as preferencias dos consumi
Inicialmente, os convivas ti- jores. tendo em vista o critério

�inlupas veram oportunidade de. ver em adotado pelos dirigentes da Tor
F" atividade o moderno torrader de refeçào 'de sÓ prepararem café

paredes 'café a .ar quente marca' "Lila", absolutamente puro, ísto El. co

pinturas CUja capacidade de projução é mo a lei exige, Gujo sabor e re
de J80 quiloe dor hora- Est<l almente diferente daqueles Que
máquina, graças aos dispositivos Itvam levaul qualquer ef;péôe
de que é dotada, como o aspi- de mistura. Assim. ladl nos éCunha rador do torrador, elimina as augu'ar a Torrefação e MOJgem

dt Café Blumenan Ltda, e ao•

CabeloS' Brancos seus tdignos diretores cresc:en
tes prusperidades-

'� D_.omin-go ás 4�.30).e-·8ji5.

.. Ginger t.ogers, Walter Pídgeou, Lana Turner
JohnAl IIO -deslumbrante ,mm�; .:

.... .

,

Aqui começa a vida'
Qm sabado de intriga, um domJngo de drama e um

.
fim de semana de rcmanee, amor e víua..,

Tinham�que ajustar contas. com o destino por causa do am r
Aeomp compl Nacional Metro e Ohort americano

.

Pl�téfi 4,00 e 3,00 Balcão 3,00 e 2.00 Numeráda 5,00

Convite

10 TimLó

em

., Pinturas em placas, mõveis, reclames eJU
..com ou sem aezenhos,' em libras e outras

comuns
. Julio G. NasCimento :- ESPECIALISTA

.

"
. Residente : Bairro do Garcia - Hotel Juy:eDal da

\,3.0 lado do cinema,
.

• Tudo por pr�ços modicas.;

.<�,: ... :. Pr8cura�se
,.

.

Bom- empregado .�.� .. escritór10 que tenha conhecimen·
", tpa de contabilldade e 'da .datilografia .. Dá-se prerere-ncia,

.. pala quem tem boa letra. Paga-se bem. Emprego de rutu
,

,1'0. Cartas com pretenções pede·a" tSCJ."6ver a mão. Com
nllia Hidro�Eletricô Aguas Neg,ras.

.,'. PRicISÃM·SE-�--�-�---�-
,

"

.

..

I Sinal de velhice
, 'Oliciais Torneiros eC3nicDs'; I A Loção Bri!h,:n.te faz voltar

.

.
..

·O-f···.·C·laIlIS··
:.. lIu�jador·e's····· .' ... fo�;:, naJ�f:�dr:lm�;lvan�;:!)n:� .

-.
.. .'. ....

�... I, U
..

" ..
pOllCO tempo. Não é tinturraNão

. Ferreiro ., Soldador: ��i:��. f:cfr�Oe S:����v:tU uso

.

..

A Loção Bnlhante e�ingue as
de POQOE .Árt e Bombas "ROR" Ltda. caspas, o putrido. a seborrhéae
SecçãO OficÍlia )fecanica . todas as afécções parasitarios do
rp P 1 câ"belo. assim camo combate a_ravessa orto A egre. calvice, revitalizando as raizes

"

capiteres. Foi!aprovada pelo De
partamento Nacional de Saudo
Publica,

.

Empregada do
,

'

..

' Mocinha para atenCler os afazeres domesticos, encontWl co
."1ocaçãoem casa de pequena f>1milia. E' necessario que durma no

;emprego e que seja bem apresentava!.
.. ... .

.• RnaSão

FERI DAS,
E c.;Z E MAS,
IN F.llAMAÇÕ ES,
C 01 C E l·R A 5.

. '. ... 1

F R fi E I' R A S I

ESPI AS, ETC.

Jj%s '�\!TJO/S fc;/os�.J. J
'---------

Agradecimento
Terezinha Oliveira, vem por

::ste m i o ex ternar seus since
ros agradecimentos aOS doutores:
Augusto de Cae tano. Alfredo
Hoess, Páu:o Mayerle e Irmãs
do Hospital Santa Isabel, pelos
desvelos e cuidados dispensa
dos 2 mesma quando operada
e in'ernada ali.
Aos visitantes e a todos os

demais. o meu profundo agra·
1ecimeuto.
Blumeoau, 17 de maio de 1947

Bom Negocio
Vende-se

Exilam sabão
..:,-,<.",.'..

. t:�·�;';"'L�·��� _'__ ..z. .• �� .• 'i<._Ü'o1 __ ��_••

m

CIA. WETZEL INDUSTRIAL J�INVILI.E· (M!!i:��

D ide 8] í'Brf EVSÜl nF, 18l'Elldel'Ía e lavadeira

Regf.. trada)_

.,";.:."

Aniversarios

FAZEM ANOS HOJE:

- A sra. Berta Hess
- A srta Bernadete Nascí-

mento
- A srta. Gertrudes PlcolH

Fazem anos amanhã:
- O menino Heínz, Illho

do sr. Prof. Schwarz.
- O sr. Willy Sieverdt, do

alto comércio lOCli1 e figura
de projeção em nossos meios

socjaís.
D. Fridfi.Balslni

A data de 20 do corrente
assinala a passagem de màis
um ani versario nataliOÍo da
sra. V. Frida Balsiuf, tlSposo.
tio sr. Cunrado Balsini e geni
tora dos srs. drs. Achilles, Af
fonso e Artur Balsini, respec
livaments, diretor deste jvr-
001. médico e tldvogado.
A' distinta 8al versarÍ8nte

q ue desfruta de geralapreçõ
e Bim[!ã tia em nossos meios
sociais. antecipamos respeito
sos cumprimento pe!o grato

. motivo.

Noivado

TÉCNiCO
de Sf\guroB em geral (cor

retor legalisado )com oito an

os de prática no serviço ex

terno e interno, procura co-

10C8Ça.O� "'*" ;

Oferta!!: "Técnico" - posta
restante - Blumenau.

••

Emr.rega·dus
Precisamos de 2 gdrotoB

de 12 a 15 anoF, para, servi
ço leve de propaganda ex

terna. Pagamos ordenado de
Or.$ 300.00 mensa' ou seja de

Cr.$ 10.00 por dia. Tratar Ho
tel Holetz, com José Pavan,
quarto 21.

Dr .HI limmermann:
Cirúrgíão De:uttf�'

Raio s X
·1

Rua 15 Nov, 595 La And

; ii..,".�

Andreza Campos da Luz
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