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aç dor e
A Assembleia. Constitulnte \7'�: Presidente da Assembleia Cons- de' declarar que substituição de sos processos a 1ue respondem' gressiva, e jamais se internam cia de defender-se por suas pro

'�u �ma semana, de g�ar.de a ltítuinte pelos advogs dcs de Ca� elementos do destacamento, uns cujos autos de inquer itos são r e » nos fócos criminosos que deve- prlas mãos,

(ltaçao, O barbam. assassinato I çador e Videira. pejos outros constituem paliativo tidos ou desviador, sendo arrrpa riam constituir objeto de sua a- Esperando que fessa Casa
lo dr. !'A0aryr Sampaio, chefe I «Advogados esta comarca a. que nada resolve, em virtude dos rados ostensivamente por seus tenção Inseguro com a presen- bem considere a gravidadE' do
lo Serviço de 'Cultura do Trigo' baixo assinados vêm perante desmandos e crimes se origina- superi�res. como acontece a�ora I ç� de. qualq?er .neribro da _po}í .. momento atual, afirmamos UI)S

: pessoa. altamente relacionada essa Casa reclamar medidas efi- rem condição geral da policia quando, ante fitos gravIsslmos ela, signatarros este pedem mS1S- sa certeza de que presente soli

� bemq�ista no Estado, manteve cieu.es e pc sitivas, capazes sus- desta zona, cujos comandantes que culminaram covarde assas- tentemente essa Assembléis as citação será atendida, pois cons

mr rnovtrrrento tOd3S as banca- tarem e reprimirem succca.ão longe de p rssuirern autoridade sinío de cidadij.o d;gno e util à suas prontas providencias no títuem unico meio aa1vé'guardar
las, de cr.mes vem sendo cometidos sobre seus subordinados, até sociedade, ale rn de ferimentos sentido de imediata retirada de interesses coletividade. Respei
Como jâ é-do domínio publico. pelos destacamentos policiais es- mesmo os temem. Observam ain- em outros, oficial da Foi ca, vin- todos os policiais aqui sediados tosas saudações.

) assassinado residia. em ['aça· ta região. Temamos liberdade da, protecionismo policiais diver- do .joaçaba, ainda procura jus- ccncedeudo ao município pode-
lor e era geáb do sr. Cid Gon-

, �__
tificar a s titude dos policiais cri-] res para constituição de policia

�aga, SEndo -Um dos mais com- minosos, sem ao rneno s co-
I Municipal propria ,e provid.sncias

reter.tes tecnicos em plantação
�-- . -----�-_..

nhecer circunstancias em para, até formação essa força.
Íe trigo, que se der sm os fatos Popula- disponha o município do arnpa-
No dia 2ldo corrente estava ção desta Zl'IH sofre constantes ro do Exercito. Toda c qual-

) r.eferido ?gronomo no Café r prcvocaçõe.s de membros da po i quer soluçao. diversa permitirá
�i� Branco.na referida cirlade,! licia, que andam oro centro da i novos atentados a população,
em .compvnbia dos irmãos Sa'j iriarie ar-nados de maueira a·' que se virá, "final, na c('ntigell
red e ot.tras pessoas. quando!

r.

entraram dois soldados de poli-I
�·ia. e desferhara m �t\IU:' :!E01"-Qr:J
sobre o grupo, fuvirdo em se- rzuida. O

-

dr, Sampaio teve mor
te insta ntanea e ficaram feridas
fiversás pessoas. J'

Para se ter uma ideia ca in- Locomotivas ferrc- uma possante maquina aguar-
segurança em que vive aquele vias chln-zas estão sendo cons dando embarque numa doca
nunicipio, basta lu o seguinte] truidas nás fabricas da Grã- de Londres.
.elegràrna dali €nviado 'lO sor./Bretanha. A fotografia fnoStra

(Ass.) - Dr. Barbosa .Roesch

Dr, Jullio Coelho de Sousa, -Dr
João A. Nogueira Ramos, Dr.
Ricarte de Freitas, Dr. Gualber
to Ramalho, Dr. Vitor de Bem

Dr. Herculano To rres Cruz Dr
Alfredo Farao Dr. Zauy Gon

zaga, Dr. Jacob K,eff Net.to.�
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que agravara a 51-

trabalhador

o Edilfll rto sr. Dclrg3clo He r;lvoraveis, principalmente no Apenas, ponderamos, se um

gional (1(, Policia, to-nando pú- seio da classe operaria. operaria possuidor de blcicléta
blico que as bicicletas sõ í.ode- Acontece que, Salvo exceçõ s tivesse nocessldade do aludido
ão traf, g,lr á noite quando e'- muito raras, as biclcleias em equipamento, já teria se munido

quinadas c irn Ia: ól de iluminação Blurnenau não constituem ob- dele pela mesma razão que o le
t: mais as nena!idades a que es- jélo de luxo e, sim, de prerneu- vou a adquirir a bicicleta. Se não
tão sugeitus os infratores, mul- te necessidade. Servem corno usa farol em seu veículo, é por
ta ou apeensão das bicicletas ij meio; de condução aos opera- que ou não necessita dele ou

_� � ......� ..... .- teve rrpercussão das mais ties- rlús:'\:utre as fábricas e residen· porque não está em condiQões
JLUM8NAIl Qua('ta Feira2s .le lHaio de H14:f • Dr, AcbUlea Bã!!!lni. DiH't0? �e8T(Jnsav{'1 • Ano X1ím -Nr. 135 cias, separadas, ás veves, por de compra-lo.

.

, grandes distantes. Em qualqUer do� casos•. 3 e·

� J I' J I
·

C
·

I Iniuh,�.t:'r··I' �1··r:�:�e���Jf;;�t��j;�i�� �f�;�1�;�f�§fib;�:�1Inua o. ap.·.·..'.8 Dua RS\SO
...

&l8..•ç•. ão omerCl3J e hwdu·· 1.11 te po' ruas ",cu,",. Recolhe- n'O pode farei.
&e aO socego do lar para O de:;- Mesmo que a fxigencia se en·

canso de q u= necessita. contr.! extribada no Regulamen
Acontence, todavia pr[nópa!- to Geral do ·Trnsito Publico. a

nderecado mente nesta quadra do ano, tendendo as circunstancias acima:
•

em que a noite chega autes de mencionadas, apelamos á antori�
, 'Ab f r. -, C "I

. " .

f'
-

\ 1 I ter terminado o serviço nas fá� dade competente' no seslidô de
Amda so re os es orç)s ,a prel'entaçOes uO omerclO e n-I a g-rav ISSlma crise mancelra loca. .

I t f.4 q.ue, no caso, usA....·daqu.ela tole-
. _

. ,'. .! . bl"'ca" ve- os ra egalluo apres- c;

ssoClaçao Comercial e Indu<,- dustfla. afim de deliberar sobre porqile atravmsam O() presente I
ReS'Cll"ltosas sa dações_ � Joa- "d' _

�t
.

I d "d' d "_ rancia que se dispensou a (lU;'·'
rial de Blumenau no sentido de I � .,..;.. ..,......;,,_ ! momento, orig-inada pela rL'tf'll- gu:m G0nçalv"s sa GáS pt as rua.sd a

.d. aMB rltl:,_

- \ •
_ mu 5 :SUiS reSI tlnClaS, U �- tras silusções anormais e deli-

fastar a crise pue ameaça ii

A A'
- .

t çao por parte dos b;,ncos das i Presidente da I: ssoClaça'J \....0 -
. -

t luosas. como a jogatna ...
'

lasse, determinada pela h!ta de vlacao a Ja o I operações de seus titu!os Comer I mer::;ial c Indnstrial·. lus nessasl,oc1aslO>!S ,ou omaHr-, I • II1"'s (JS v- 'U r "elld uma t-
perações de cré,�it? nüsbel�ta- na Argentina cí�is .. Vimos por essa VraZàlJ 'Er�e�-l � � s8guink i� r sposta dada su�auid<!de�

':> �

Isto. até que dias melhores
elecime:Jtos bancanas, pu .

Ica- I- c tos.arr'cnte perante
.

05:00. ')l. I 30 telf'g-,ilma aClln.1
l,r I d J' posSl·b,·II'tem· ao operar·l·a ....o a e-

1·
.

V
.

I c' f •

(" 'iÔO !lomos con ra o esc o to'

103 hl)jeo telegrama· dirig.idu·· cee.nCli:1, encarf'cer uss.�s pru- --',�f JOaqUIm Ji' nçuvci . UI' d dp e ·t· qU·I'Sl·ça-o do·s faroeserri cond.·lço-�Rin- na I!lg1aterra comunicam I do <;[ e ega o que! r a lU

o sr. presidente· da Republ!::a vldencias para que dete.·
..

rn.1ine ao Presidente Ih 1\ss c:iação C0.
.,.

�
, �

.,,, mal's favor·.""veJ··s.·
.

.

que. of.tcíàis .d:ls forças aérE';is U B' d

I
ro ..� ...

re.':posta de S. Excia,: o3nco do )("3sIl proce er o ree, mercial - Blumenau
."

__ ---------------------- __'-- _

.

d Argent.Ínas chegaram a .!."ondr,,:;,' d
.

d
.

I' 'd
'

"Exmo. Sr. presidente a Re- .esc.or.lto os tltu os tran,>aClOnLt· Sr. Pres! ente da. epvbl;ca .

'ica. A Associa�ão Comen;ld a burdo de um
. air·f'ner'· .Esses das com (os demais. bancos locais, f2cebeu Vosso te!egra a de I q .

'. ofíciai.s; pelo que se sabe, '. têm b
.

J 1·
,

"
-

Indllstrial de Blumenau rep.ni- ' em como se ae evaDO no refen' do corrente e submeteu o assutl-:
a em sessão conJ!!nta com re- por missão aprender a dirigir do estabelecimento o limite de' t8 a cCllsideraçEto do Barp o do

aviões de propulsão ;l. jato, Ha d' . I
r:re It? das opefaç�cs Ce descon- B.rasil. IpODCO tempo, foi anunciado que tos, Visto que o l:mite atual-;::ã" Coriiiais sandaçÕes \

a Argpnjioa., con;mrara. aviões
cerresponde ao vulto das opera- Carlos Roberto de Aç-uiari'e c.;ça "Meteor" na Inglaterra, ções efetuadas pelo Comercio Moreira

.

,

\

19
.

-I·h
,.. e pela Industria, parecendo-nos \ Sfcretário Farticnhr do (pre-..

rnllioes em Ique tais

...
·

.. ra,z?es p.?SS8m result:lf si�ente da Republica" f

em cat;;tstroflca SitU=" ç.ão SOC\31
..

I

/
_

,.,

armas f
..

r-r

e�esr·d�sl:����:i:nh�s��6��j TEstados 1!nidos - .0 *Ne,,: Esp'pra·d···OS· 5 m···.·lPl t>ml'�rant'� IIas Nações Unidas e DelE'gaçlo lIork Time';''', num ar:lgo escn \.... ..Ii. \. -

U �u
o Brasil ao Conselho de Sega- to por Hanson W. Beldwiri. Te-

___....=,,_�� !.
Estes aqu�ced?resde gás.' de

LIça, declarou que vai rewi- élator de assuntos ... milliares, d'z Illmhas 3pfudlO',mlcas, utralram
ar suas atividades p-;rEculaTl:�s que as. r.açÕes domuortQ con- Rio. - O l'Exchange Telegrapn" inForma de Lis a l,grandeme.lte a 31enção d�s visi
mó advcgado. Disse ::tue SB. tam com quasi-IQ Tailhões de que o sr. Artur Neiva, chefe da delegação de emigraç-a , t3ntf'� na seção de fQuipamen
tirará cúmplehmenJe das tf;- homens em armas,' gastando do Brasil na Europa, partiu para o Rio de Janeirol dep is lo '�om�6tico da exposição «A
falo atinentes aONU, bem Cê. talvez 10 milhões de 'dólares d

.

Ih 5 000· d I d I Ora- - R
__ relanha pOde f'abrl'ca 10»• e e.seo er .,'

.

pessoas eS.oca as pe a guerra na
-

e não aceitará-qualquer outra maIs com armamentos do que uma das mais imp"lantes ex-
.

J".
-

ropa que serão admitidas no B(asil.signação ó seu governo. nas vesperas ria guerra" posiçõc:s realizadas no Reino
"�-�.---.---.------.--<-��-�---"-,-

,
Unido nos ultimos tempos.

�------�------

�7�Jsenção do impostomunicipal de bicicletas
.

'1'··
-

1 P mos submeta V. E:l«da.

.. .... ..-.. ........•.� A .iO.d.{CiJcão d.e um d.eputadodc. U.D.N." n� �\$sernbleia Constituinte á a;���açã� da Assembleia a

P··n r···· ·b· ..

• II .

I· t
.

:
..

.

.1.
. seguinte inf.!lC�çãO:

...... J .. O ....• I C'I C·. e as WI' ?,mr. Max Co��n. deputado
.

Consd?rJnJo ser. JOin;Vit'le .".Iimposto .::-t,nicipa,l deli::e!lça. a- .',_
.

...
, .... .• �l e.s.t<1á

..
l�a.I.•.•pela Uma.o. D.�mo.c�a.

- cId "de (ndc �,sse, velc:llo e Ja'«
I �1udé veIculo esta gravado pelo Que o �.}::de� �xacutI.vo Est�

0&

'.

t1.ca ;N
..

a

..

c

...1.
CD3.1, de. J

...o.Il1_vllIe,
a usado, ,em Vlrtuae das gra d�s [I,mp(....

sto d� empJaca.rr�e.nto. p'go .dual prov.:d..enCle ]unt? a. Prefe:tipus e preços AO alcance 1e

pre.sP.'.,.o....to.u... a.
o

..

snr
..

p;E'Slde!lte.
da

d. i.!:>. ti:lnc.!as. que. s':p.i..'.r.a: •...
l as

... f.�.....b.ri.-
a D

..

elE'gaCla. de. POIlc!a;. )
tUr4l MU.O;CIP.

aI

.. �.e. �Ol.UVl11e,
e '"

só·' na fírm.) Assembl€13 Cr,nstltumte a s€- ca" das resldenclas operdna; f Comwierando que no total dos demals mumclploS, no seno

i guinta indicação: CCllsiderando que, atualm nte I uma bicicleta paga, aoualme[]te, tido de que éstas isentem do

P r o s d o c i m o & C I a•. L t d ali
- «Considerando ser a bici-j, aqGele vc'cu10 popular tem se,]

I
mais de Cr$ .'1°,00 de imposto;

I

imposlO municipal de hceoça as

I j clet.a o. veiculo mais us ido pe.los I imP.·.osto mUl1iCiPa.l. de

!iC. nça C.o.n.siderando que 0. i.mp.os.to.l bicic1.etas,. afim de me.lhorar o

mp:>l taüores • 1 1" oper�r�os ios nossos centros 10- Intato.

��m.entad:l; .}......
mUnicipal de �utomo.vels f01 au-. padrão de vida da laborlosa'C as'

••MeR.'l!lii!IHI?l.a•••�!iEl....._,....� '"',, latO ; Con"omn lo que,

'lcm\
do· mentado couSlderavdmente, de' ,e opor"i"

\
.\
\

-

DIAt:UO I�ATUTINO
II O C ii S i i {D inop�r!una para �e �stabelecer
I o U $ o de f ai r o I S nas b I C I C I e t ii S

DE

. Avirtude e a.
Jea.lda.de se retiram
si o crime e a traição
sã.o premiados l

DAS. ASPIRAÇÕEs DO VALE
f

DO ITAJAi

esposta, do. Presidente da Republica ao telegrama que

ão aceitará mais de ..

19naçõ�s IS:! g!lViUn o

-'

Anunciem nesta folha

modo que o aumento de arrec.l

dação deste tribl!to deve com·

pensar a arrecadação. do it'fl

posto municipal de lll;ença de

bicicletas;

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



Ollflnçils iii Péle .- Mit!aria

Cursos especializados da Medi.

ADIOI està falhando ? cina Infantil e alimentação das

criancinhas. - Medico-Chef6 das

Le've-c imediatamente na seções de Higiene Infantil, e Co-
,

,

,

I'
zinha Dietética do Centro de

Exportadora· de Aladoiras S. A. fi ofici:,:á p���!t?�t�i!?hm ?cii d:.�:;�c��I: �r�;�
" ,"

'

I'
f{}uipsiÍnento moderno de alta preeísão, técnica Janeiro. -:- Especializado em Ma-

/ S",',tocli,"'; ,perm,ao'.ente de�'
.'

.�

I
�rmado e diplomado em SAç Paulo " laria pelo Departamento Nac.o-

- '.

l,naI
de Sande Publica. - Ex-

, ,,"', ",' lameda Rio Branco 10 ,Chefe, durante 2 anos, do Servi.

')Madeiras de construção em geral, IQi ._. -"_' '
ço de Malaria de Blumenau.

,

',.I?O"r,:�OS,' ',- SoalhOS,,' MOI,duras;
,

etc.

'1' ", ,
, i'&W'���"iI MOderDiS'iHr:a a/i�r:::[I de Luz

Telefone 1337 'f(Qto'; AmADOR (G.Scholz) Vacinação preventiva das cn·
:

I,B"LU ,,·M,:,,"E, NA'" ",U,' ",' Sa,'n"ta Gata,fl'na
' anças contra a CDo·qfue�uch(e(qua:.

�_;,.,��.�_"-� l<.-..--....�..-,......_..�.� Compelencia PJo(lsslonal ! �;'o:!:!t;�t�:'"';,:;f.�:
,]alZO deDiruito da. Comarca do Blumenan _,__J R_08_15_d_e_N_ov_em_b_fo_,596 f :� �:;:ZCitif:::�), (��8 f����.:

, ,.,; .,. , EDITAL IlE l' ,PRAÇA ã:_��:.!...4:_:-! 1� ��'ra.,u
dos,bens dQ espólio de OUo e Elizabeth Khun. C(�llIlIllas' para Rad,·os' o Doutor Oscar LeitãO. Jniz de Direito da Comarca de

.

'.'�,: . '.' .

.

.

Bluruenau, Estado .de Santa Catarina, [IS forma da lei, etc '..
'

�:J: �A.ÇCFSA'!3ER aos qne o�pl'eSente.edital de praçat com ji! Dlóv,ersos,PfI.iZO dej(20»)iias virem, ou df'iec,onheclmento tiverem.
que:º porteIro :d(js audHoriüs. de.lte Juizo ha de trazer a

� ,-

.. p*-�t:j.éo_�·p.r�gã� ;'d.�:_'-·v.end6 � .�r.ttl-m�htBç�o li quem mais der
a 'maior �ian,ço'oIêr�éCer além da tlvaHação, no dia vinte t;-

l

.

Temos grandes encomendas
. no.Vé (�9rde. Mala, dô corrente ano, ás, dez (10) horas; à pOI
ta plÍ,ncipal d(f édIficio do' fôro, nesta cid�de, 'Os bens abai p.'olt onas r�' J-a d

io,

mx:j.?eclarados. perttncentesao ft8pól� de OUo e Elizabeth" •

_,

r
'

.

'" pa c.. r ' 1
,

;Khu[l' para pagamento dos", impostos. tàxas e cu" tag.·,.devi-

}.,','d,',a"",�,;,.f).,"Q.res"p,�,c.t"jVO inv,en�á,riO e, C,Uj{),8�f'n,8 são 0,8 B,e�in- T,'j·pO rol'l·,ç',O de' Pl·n,ho':!8S:;"'- UM.TERRENO; sItuado nesta CIdade, nos fur.do-s \la '

. R�:a oútmeb Reii. nO arl'aba1de da Fazenda do SaHo, r.0I]:\
'k611do atualmente a area de 6.614 metros quadrados. mais ,lemos lambem granlWes encomdas
'JU roEmOs, e que é parte remanescente de uma área de ter
ras adquirida por OUo Kunh" nor compra feita 8 AUtedú V()

, �a.Di. conforme escritura publica de compra e vendI) lavra
"

d(l p,elo I' ,tabelião OUo Abry� desta cidade, em I' de Mar-
'

;;'Ó:'<ie:1940 e trimscríta no ,R{'gistro de Imoveis d,esta Co-

marca, no Livro No 3-N, sob N' 14. 5{6. fazendo frente em

'lima rua nOVR. com cerca de i 13 ma, tundos com terras

qUf3 :são ou foram de Bromberg & tia. onde mede 129 ma,

'��h�umeoo��e tim'8d� extrema com 57.m melrOBcom �'�'��-'���������'�����'�����������������C�-J�A�·.-'ferrBs d-e Hàns 'Jun'gblouth cu com quem de direito e do LABORATORIO DE ANALISES ELL,I N,GER &
on�i'{.lado. oóm mais ou menO!? 60 metros, em terr,aa ven-

' ;;;;;;;;;;;;';;,;,;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;::;---;;;;.;--
'didaa a pedro Mayer, edificadO esie terreno. com uma ca�a Rua 15' CoQ Nc.. \I�"b. 588 Fone. 1901
de :Dlortlds. co'natruida de madeira coberta de telhas e ma-

�8 ttm,péqu,eno rancho, avaliado, tudo junto. terreno e ben ,EXAMES DR URINA: simples (I\SSUcar e albumina) Gp €ed imen to, qnalitati:vo completo com dosagem
'.

'i' cli1oreto8. fosfato;:,: acido Ul�ico. urêa etc.:, EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelaa::�
". i:elOrlás, por Cr$; 18.1)00,00 (Dezüito mH, CrtlZeirDS). E qnem ovos de vermos '(Metúdos de enriqueCimento) ruo-estúo: carue, vegetais; pe!;'luizató de puz. sangue oculto etc •

.
,'

"

no,S, mesmos bens quizer la't;lçar'\coQlpáreç3 nestE:) Juizo em EXAME DE'SANGUE: MALARIA�aPe6quiza de HeIllatozoariu de Laveran, formaIS agudas e croni·

Ü dia, Jogar.•· e bora 8C!ma declurados; i5 para que chegll.e .

LUES ( 'rr i'
-

d K h Rr 1\11'. k t TIF0
-

d V'I I D D' r ·d'·
r

"

.

h
-

"

d t J
.. .

caa..
.

SI I IR!' reaçao e a n, me..�elllec -e e c. : rea\'ao e ' tI a . osageru e. g lcose, aCl o ur1 t',;�O'!'J;E�S OE J.
ao, cnn ec.lmento e Ob.QS, me,udou passar o presente e co; hemúglobina.. çl)utagem de globulo9 vermelhos e brancos, formula Leu<:,ocitada. Hemognl.ll1i\ de Shiling; Tem

m��s Coutras de igual teôr para serem ,afixados fl pubJi C8 dOR po d� coagulaç�o .� n� sangria. CUl'va ghcemica. EXAME DE SECREÇAO: Ptsquiza de germen8 (Gono.� �!,;! E 1. S. A.

na ;!orm9 da lei.pado e íSisado nestff c·ctade de. Bltiuleoau espermatozüideB. etc:, trichomonae vaginais, etc. EXAME [/E ESCARRO: ..
Pesfluiza de 1a�ilo de Koch e Ruo M·"I" Wqrc�!i�c, E

dOS trinta de Abrtl de mil novecentos e
. quarenta e sete.· outros germens, pnéUIlloeoqoS,stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBR.O:-ESPINHAL: Exame citobac. :=�:_;�-5";: .. ;..::.�5�':�

. Eu, Fred�rjco KiHam, Escrivão ·de orfãoB, 1 ()Hoficio. e terioscopieo, reação Çle.Kabn•.pandy, Nonne Appelt,etc. EXA?I.1E DO MU CO NASAL: pesq_ti.izR de baci """'"

ilnéxos que o �súiYi e subscrevo. Blmuenan. em 30 de A. los aleool e acido resietentee (HaDBé�) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame ccmpleto; dOS''igern Distrib111('_(, tt
:"rH dê 19á7. "AS.sínado" OSCtlf FeHão. Juiz de Direito. ,'de _acido latieo, acidez livre. e cmnHnada em HCI.;_Peaqulzas .de sangu� oculto, piocitos, hemác�as. _.

EXAME 1 08 Estados do Ps
.

CERTIDÃO: Certifico que es1á conforme o original DE ULCERA: TIh:amlcroscopia emeamJlo esoUl'O: pesqulza de esplrochetas 'lireponema Palrda,(slflhs). I S. Catarina

quê: foi afixado no lsgàr do 'costume, ,dou fe. O LabQTatorio.,. se aCha.z.n.'.·stalado para fazer cultura de quaquf'r germen e auto vacinoRj.. •

'.

I3JUlnenBU, em 30 de Abril de 1947. Apedido � dos SlS. Médicos fazemos calheta, dê mattlial á domicilio Prosdaeimo & CIa.
O ERcrivãc; FREDERICO KILIAl\1 Fornecemos laminas e recipientesgrat uiamente ". Blumeuau � Rua 15

Jnaüs'tr'�,�' de fécula" Compãnhia lareaI
.•.. Blumenau ..

·

,

'd: S-'.
. .....

Assembléla .Geral Extraórdioária
.....;uI� >;.ap' ?onV_ldado.s.. os sn.·rs, . Acion.1..sta.s das «Indúsrnas de Fê-
'- a' "\Jo:lllpanhl L' ". ,

,
,. é· ....

" '.

.

a 'ol'eoz» para' uma assembléia geral extraordinà-
:lu,. que dev�rá ,r�al1zat-se na séde social á- Rua São Paulo

..... srn Itaupava Sêca BI '

10-:. de"!"''; i é:: .:. urr:en�'\l pe .as8 h()�as do dia.6 de Junho
'�. " ',' ,g4,� nm. ,Cle,dtscubr e. oel!berar sobre a seguinte

... I� _..
. Grdem. do Dia

...

....
. Aume'1to do capital soc.al

2� Altaraç�.0 parcíal dos Estatutos sociais.
Blume[�au, az Je Maio de 1947

«ass.» Fritz Lorenz ..

Diretor .�. Presidente--..;...._-��...._� ,�---

. Pneus . "Micbelin" .fabricação Francesa
>,

. "Dunlop"'. " lngleza'
Maqu�nas de costura "Sinaer"
(c6m 6 � 7 gavetas j

.. t:)

Azeite alivia "Bertoh"
Nozes MaRcada

...

26 x 1,q2
26 x 1,1{8

, F. Domnlng •. caixa postal, !O 'I'ímbó

CAS

lill i Sieve rt
Oferece:

.·.UIII .·Jole Ee

I •

)

para liquidar. .

ti. II • : - Traia-se flão :i(]�iiaS d� preços reduzidos,
.

. mas sim de Ljqllidação!
LÃNS .para vestidos, bem como ··malh",s,. capas e mautós,

pelos menores preços nesta praça!
- VAREJO' li ATACADO -

'ioca-discos - Vitrolas - acordeons Italianos'

'_';_"

\ CRUalRu
I
.Em�""""""""""""I"""m

IPilhas
•
I
!ii

I C a • a d o Ao rn e • I ft CI noS. A. II Mercadu de Automóveis-
NO'SSA DIVISA E' SERVIR

Ea I!I !]I�� ..
+ [JoP'tas.5 pneus Ddóvos.,em...

'

perfeito esta o

PJ'eçoõ Cr$ 22.000,00

I

IIi;
··ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 c,e Novembro, 415

2' andar-Sala 1

(Altos d'A CAPITAL) -=-
1111 . ii

V E,N D O ou admito sócio

para negocio de papelaria; ar

marinho," perfumarias e miude
i zas, por preço de fatura, situa-
do no melhor ponto tia cidade.
Grande freguesia de atacado e

varejo. Ver e tratar na CASA
MELIM, Rio do Sul.

Prefiram a f'artílna t'aont:adm
pelo ",meHO JOIHIYllE ..

Secas

I

fabrica: de T.i!tto�i
, I"

Blumenav('Lfda.
Tínta.s e Verniz,or:."- M,aterial para

Pintut,"'II"Z'!S em Geral

Tintas erp.�/oisnagas oara artistas
"

BLU ENAU - SlA. CATARINA

Q seu

Modelos

Havendo .interesse de alg:lffi fabricante destl?_
cidade , ,�pedimos escrever para: -

Indústrias Móveis Guelmann
RUrt 24 de f-Aaio J 44 - CURITIBA

Sr: Casado.
Ex Sargento do 32 B.C.

Procura emprego na", lifIri8.�
e Industrtes desta pre ça com

boa pratica de escrtturação
e comercio em geral.
tntormaeõee nesta redação

ou no Escrttorto Dr. Artur
Balsíu!

Hote.1 Iloletz
Endereço Telegr:::.fico, Hole1z;
Rua IS de Novembro, n' 313

Telefone: 1065
Cornada para viajantes

Novo prcpíetarío; Quintino
Zapelini

Vende-se
Uma Límousino Opel

"8UP.ER SlX"
_y.

-" I
�. ,� -

Ver e tratar com Costa

Garagpm MOEÍ.LMANN

. Dr. Affonso 8alsrni
I Cliniea Esoecializada de

Crianças

fogões e Fogareiros
a carvão

"D AK O"

DístribuidGres:
ProsdociU'o & ('ia. Ltda.

Blun!enau

----------------------�
,

.....,.� ..-,....,...........-.

.............. , " ..

frinor é SabDJ

Das M&nteiuas a fina flôr
1

Biumenau

VENDE-SE
U iT a casa de madei:

bum estado, bom terren

dindo 25 de frente e "

Iund('.
Puço 28 000:00.

Mais 2 terrenos com

frente e 28 de fundo
Informações: Casa a

na Rua João Pessoa

v E N D O uma carnin
Ford A. modelo 29, com

recentemente retificado I

4 pneus novos.
,

na CASA MELIM. RlO

VENDE-SE
um terrêno com casa

Amazonas, dom 140X48'
Preço Or- 4.5.000,00. TraI
Alfredo Rodrigues.
VENDE-SE uma llrd

tOpeI p. 4. de 2 portas (

I temente rerormadv por
J de uc it;;âo; Iníormaçõe

.

SJiHl'Váderer e & Ltda,
i. na 15 de Novem bro 50;

VENDE-SE
um Oldsrnobile 38 por PI
ocasião. Tratar com Al

cedo, Banco Inco, nesta

VEl\DE-SE
1 guarda-roo pa, ti po

movo) Cr.s MOIOO. 1 CI

de ferro. 70 litros, Cr.$
I filtro 1º ague Senun
D, Cr.$ 12000. 4 cadeí
lida s Zipperer, Cr.$ 2(
Tratar todos os dial

qnlnta- 6 seguRda-feir,
São Paulo entre n, 16-

TÉCN;CO
de seguros em geral

retor Jegalisado )com c

O� de prática úo servi
terno e interno, procr
loca ção. ,.;,i
orerre» "Técníca' -

restante - Blumenau.

�)-_.
I (O��S'mtHDO PAú

(�'-I';m �l'··F.i1!U�1,, f_�; hb ��J1 . � �1·fi r:S � .

) i':l � [,: .. 1 "" II �!t F � ,

i o.;_;I��O 'i<J> .... !!';O tI�.

-_._____

r�5

._.-�

li.:

;, �

Resistenle5 � de fino a�

menta., N,ode!cs par,
des os ta ;nanhos de p
e fichas., Ga ...etas qu,
rem suavemente ao le'

que das mãos .. Os c

vos Fiel servem bem
uma existência.

(= �ABR!CAMOS�
I CONJUNTOS pera ESCRlT

COFRES. ME;AS. r:!:'1I:
[5;A�r,l:S , BALCÓf� Ol"�

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



Faço 8Rb�r que pretendem
caSar-tIO Paulo GarCÍ:L e R6sa
da Silva. Ele, natural destel.Es
tado,' Jlascido aos 2_ de DI'4:m�bro de 1923' pedreiro Solteiro
d?lTi!ciliado � re!iideot� em <;;ar�

, cla:deste Dístrlto, filho de' D. e aparelhos de escr ítorto, Maquinas de costura de caso

Maria Garcia. Ela"'natural deste .

e il1du&lriai�, balauças de qualquer tipo, etc.

Est,do, nascida: aos31 de'àgds- N.-qu-I-4'5\IIem·"to de 1924, domestica, Sóltetra: � -�

�o�iciliada e residente, Garci�: e, trabalhos de to enear e ftesur de. peças pequenas.
fIlha de'Jose João d'; S" d

>
.

E, Rosa Caodidá:'<ã� .si;::.
e e S�rviçn pre ciso e rá pi�lo - PceÇHJs módicos.

llpresentaram os' documentos �c-;-,',...._-"'"_.........
.

�_�_=__

�.�;id��Vírd.�o:rt�,OnoI8f �oec..�..� ·.'I",I.D·dic6.ld. r �=I,SI.,algu<m1 tiver cOílhedfi1Q17to, de i
"

,:eXlstir algum ". impedimento,; legal, .

,_'_,-_'...
-

__.............-----.---,_,p.-..--=-=--..;!

!acuse�o para oS fins de direito. .

,
.

f"
'. -

'f, para cónstâr. e .'Chegar at> .co" Dr.� ,Af OUSO 8alsuu
nhecimento' de tGilo�, lavro 'O

: �:dico' Especialistê:l em
presente para ser afixado no lu� d()ené�S' de Crianças MefH�o 8&sL,,!pnte. do
:gar; do costume e publicado pe.,.

.

é da Péle
' HOSPiTAL SA�rA IZABEL

la llIlprensa� ,'. .
.

CI
'Biumeuau, 23_:_Õ�'4T. c.

,

Consultorio - Travessa <1 inica MedÍ<�a e àiiS creao-

Vitorino Braga' dlj fevereiro Eull. peiter ças, pflrtos e ope;ações -

O
� Radwdiagnosticos'Belal do'Registro Ch�ilp -o- BLUJ\1fNAU -0- rs

..

:"-;---............--_.-..�"·-Dr.Ang'elo:l)e'Caetano =_.--._.;;::;;�_--=-=:__

.

In tu r a r I a
ProfessorkHillio" Médico ' Dr. Fausto B.t"êlsiJ

Medico
Doenças de Senhoras -- Cirurgia'

Partos Ex-Diretor do Hcspltal Evan�
Consultas das 8 as J 1,30 gclico de. Hansa.Humboldt.

e das 14 as 17 Ex-Pediatra do }�ospital Stà,
15 de novembro lu tO Teresinba de Erechim

ao Hotel Elite . (R. G ào Sul)
E� 'l'Jf!cialisla em Doen<,'as de

Cianças
Clinic ,Geral Cirurgia

Consultas da5: S ás 1.2 e das.
q ás 17 horas ,---------�.
Consu.tório e residencia.
Rua iS de Novembro, I J30 (de

..-.,-;.;--.-.-,._,,-��.-. frobnte a entt''lda:do Teatro Carloí'

[)riA rão Rebell� G,_:l'o_m:e_s)-'---- -�--

.; ..

. E�H�'t�a;- f. G. Bus C t� J r II
Faço saber que" pretendem

«Ó,

casar. se Arnoldo Correia e .l\'hr': Por sua Secção de. Representações, oferece ,,3 seguintes'

aia 'r=. Ele. natura] deste És�' oportunidades: MOTORES Diesel, � erni Diesel. e a g;uo-tadt.. nascldo na dia 9 de Seténí Iina, para todos os fins {estacionarios, marítimos e para Iero ?:,.1923. Solteiro, rnecanico, caminhões) das af' rnadas
.

r
'

donl1cnado e residente em ltou'�
'.' '. ii. marcas .

���o����� ��;;ei�i:���'uaf��. Witte, Hercules,
.

.

her Otilia Correia. Ela' natura F
r'

b II M t i' 'ddesste Estado, nascido no dia. (; alr

a,R
S· erse,

aUSOD. ,'.,'..

e et�mbro de 1929, Solteira
de p'roflSsão domestica. domif;:iJi Briggs & Sfratlífn e WiSCOn$ln
ada e r sideole em ltoup�.. a

C; ,:t:al. uP.ste Distrito. fI há .de- Conjuntos geradores .de força e luz para todas as 'capacitl'�'lcss ti
gltlrna de Frederico jensen .�. d.. Balanras para todos os fins ;._ Bombas em geral � II/Ia-' �
sua mUlhe. Berta Iensen.. \1 quinas de todos os tipos para Agrlt'llltüra e Indusir.a -

. A.presentaram os documebtos Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres ;..._ Zinco -

exigídos pelo artigo 180 do Cci� Alumínio -:-" Arames - Pregos - Parafusos - Ferragens
�go Ovit, sob: ns. 1, 2, 3 e A. e Ferramentas em geral
SI. ��gu�m tiver conhecim�td de
eX1�tjr algum' impedimento lêga�
aCusg:-D para os fins de direito.
E, ��ra constar e chegar ao co -.
nh(!�lmentô de todos; Iavro: •

o

presente para ser afixado no lu';;
gat; do costume e publicado pe-
la Imprensa...
Blurneniiu, 23 de maio de 1497

.

Vitorino Braga. .

OfICIal .do Registro CiJU.,.
",' t

I

F. S. Baseb·I'm"R.epresentações \

AI. BaTã:> do Rio Branco n. I

Fone 1388 - BLU,VlENb-U -

-- Oaixa postal 33
End telegr. "Busco"

Editàf
; o'"

Oficina' Mecanica
Rua Dr-.Amadeu Luz, 11

Consertos' de Maquinas

'a'tàca:tódo
.'
organismo

�
<: O

•Fígado • .o
..
Baço, i> Cora:çao.

: o Estiimago; os Pulmões� � fi
.,. Pel�FProduz lJôres nos Ossos
.. Rellffihlil:iffio, Oegu�irll;é Que:

•.
dn do Ca}jl91o Anemi8.,Il'L\bor.

. t80. Consulte () médica .e tOme
,(1 V O.P !J lar .dépl1rativo

Dr. Paulo
..

Mayede
---

", �

LecioIl'. por ml"tados' tnoderno�,
Aceit').. alunos" principídntes ''Ou

adeanta:ios.
'. .

Rua· IS de Novem·bro
go prt'idio do Bái::i0o;

�., do Côi:r:ercio)

.Telefone p ovisorio 1063
Resideucia

Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

to'?';.'. /;...",froedo liõ§ s

:.r edi�o
�',,- �(50 .aI Sta, h:abel

-.;, Iii:,;�c .... a�õ�s
�::L.iNICA GEll...!\L

.

Advogado'
ffisc' }-. '.I 'o

tl.lnlifed.1 0 >lllCu

'.'......<I'--.-.-.r-.- ..."""'.--"'_,..._ e

'M� fi Pape DR. AtUlHES 8USINI
88 6 meses,e 20 dias a:senhora o

.•,. < '.
'(3Ucica ge'rai. Especialista, ,ADVOGADO

.

EtISABETH CHRIST]ANSEN «cata Krtiege(')} , ,ellÍ' lÍIotesUas da' garganta Id:lxando 2 írtI?ãos; Theodoro "e A.lbert? Krueger; ;mot.àndo em . nariír: cuvidos e olhos.
. .

. -,
---

,Sao _João u1fou[,ava; res'Pectivameútê .. e ,2 :{Jobti�.h()s. BrUno I Cliílsultàlh Hi- IZ fls. 8 15 .. 11 tis.
. Rua Parapa.31-A-Tel. 1436

, Se hlf,mer e Bertoldo (iuse, morando ambos .em,fi1umenau. BLUMEN1tU ,tlUA PIAUJ, 2. .

'.
BLUMENAU

,COtfénte :<1110

VENDE-SE
Em Ponta Arruda- um Baurra10w edificâdo num terren

com 30 metros de ';t-reuti> por 65 bd� fu�dos, sem marinha e inati

rinha legalizado. Preço 40.000,00
Uma ótima casa situaóa na praia de Cabeçudas,

i ende-se ema chácara com casa de material e com todos pe

nces -- animais. etc, '

." .'
,

t terrt:\ilil em Ponta Aguda, com 480 metros de fundOI

e 210 de Ireute crm 3 casas. de madeira, e 1 ?8S6 I)�
flH!tprlal todos aIvga.dali. Por rreço de OC6SlaO Cr,

�OO�� d
Um lote Urbano, com as seguintes rurneosões: 13 metros l

frente e com 33 metr-os de fundos.

Uma casa na rua 15 de Novembro.
,

Uma casa de madeira com 1.200000 mz ,
sendo 1.ooom.

ainda mato- preço Cr$ 7S�OOO-oo. Situado neste município•. Rue

Bom Retiro: Diversos lotes, nas proximidades da la. Fabnca dI

Tecidos Hering,
U rn terreno, com· rnts. de frente e 400 de fundos, com :

casas, situedo 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro). Preço

Cr$ t jo.oooooa . . Ir ..l

Uma cas com 4 lotes urbanos, situadona vila Vitor '>..on,.!er

4 casas situadas na Rua Minas Gerais, se_ndo: 2 alugada:
uma por Cr$ 280.00, outra por Cr$ 260,00 mensais,

Preço: Crê i 5.o00,oo.� ._

2 casas menores, alugadas Cr$ 3COP!l>. Preço de ocaSla<

':::r$ 4Q,OtJO.OO sendo as casas de madeira e com agua encanada

Uma casa sobrado no centro da rua IS de Novembro.
Duas casas (sobrados) na rua Mtnas' Gerais. sendo. D.m;

delas ::1e constrrção recente, com todas ás instalaç;,;>es samtaflas

Uma casa (s brado) situada na rua Bom Retiro, com to

das ás instslações sanizarias.
Uma casa (sobrado) .� tuada na Alameda Rio Branco coo

com todas ás instalaçõ es sanitarras.
Uua casa sijuada na rua São Pau10.
Uma casa situada na rua joão Pessóa
Um lote de terr-a situada na rua 15 de Novembro.
Um lote de terra no perimetro urbano da rua 7 de Se:
Duas casas situada em Itoupava Sêca, senda uma. dela

sobrado,
Diversos Ic-es, 20X{O situados no lugar Boa Vista, e mai

urna grande pedreira com 50.000 metros quadrados.

Infolm�cões cam D Src& Helmut limermann, Coneta�
legalIzado, Rua 15 de Novembro 1DO-fune 1461 .'

I
Se e D" e s

Dierlnrgu. São Paulo
8rasil

S'ementes de

Ohlsens folie, Gopeawhagef
Dinamarca

hortaliças e flore'!

H. STANG, Rua 15 de Novembro, 1326
Blurnenau - Santa Catarina

Socfedade Beofliciadora de
�adeiras Lida.

"j
,

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

F01TO Paulista. Encantonei1'as de Qualquer Espécie
A lin/wmento; ele. etc.

Soalho Marca Sírobel

Meineckl
Tinge-se

t1J�as as cores moderna!!' p"ra ternos, c",�acos, vestidos, as�,ac
etc. em lã, meia lã e sedé'. COI!: anilinaI:! de I?TOcedencl�

ámericaua e 5uissi'>.

Reforma-se Chmpéo5 - Ultimes modelos

Imperme&lbniztlção da capas e ca,acos

Rua Maranhão n. Zl - Telefonen 1139Blumenau

Dr. Jorge )asper
CIRURGIAo DENTISTA

Odonto pediatra - Dentaduras anatomicas

HORARIO - TODAS AS TARDES E Seguadas,
�1':s e st:xtas a NOITE

DAS 7 30 as 10,00 horas
Rua 15 de Novembro 750 Blume!lau

I
II Empresa de transportes locr.'.l. precisa de um competente

para conferencia de cargas e descargas. D�,.se preferenciá

I
a quem saiba dirigir caminl1àJ. E' desnecessario apresentar
se quem nào pos!:luir os requisites neeessarios.

I' Rua Sq,o Paulo N. :w

l .. ·')=-<w �.li.aL.iii;ii�n��""I$*__",'''''''w",,,·= �, ...

Encarregado de '. Armazem

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



lf' -II' .

�X16em, '.

··, a
•

renuncia
, :--_ --------_....-".-_."I......--.-

do 1"0 Coleqial'"] ié1iilDfSiCiafl r::�rll��r:i!����:��s...�
Rec�bemos u�. exemplar d? �� 3� <"��'::':'� ;rar diretamertte :

bem feito mensarro "O Colegi- : '

al", órgão dos alunos do Colégio !
Aniversaries

Rerre�e:nos pelo Reembolso
Catarineose, que se edita na ca- Postal _ a prr ço do dia, para
pital do Estado sob a esclareci- Fl\ZEM ANOS l-lOJE: qualquer parte do Brasil. pro-
da direção do talentoso jovem - O sr. NlrjneZeS Filhr. dutos quimicamente preparados
Cid Gomes, al uno daqu ele edu- jOl 'na lista. e quik.tes garantidos conforme
candário e filho do sr; João Go- � O ar. Germano Vansulta analise dá Casa da Moeda do
rnes, comerciante nesta cidade. - O sr, Pedro Germano Rio de JaDeiro - Ouro, Prata,
De conteção esmerada, con- pereira. Platina, ·Ouro-platinado. Soldas

tendo farto e Interessante mate- - O 13r. Emilín Atcanturs era laminas. riisccs ç pinos para
rial de leitura, o referido orgão Vjan�' fios odontologicos !.! para on-

agrada sobremaneira, pelo. que - 1\ meulnn Ursula, filha
nos congratulamos cem seus di- do sr, WHly 'I'euner.
rigentes e colaboradores, - O sr. Ubiratan LeL L faI'

maceattco e üs-ura be s tante
retaeíunada !H tsa c;dadp, on
de- l'''t'lf'lide.
- Á srra, Use Wille

A sra. D. cha:dotte Du

Que, esposa dó sr, S8ui Du-
que ,

- O sr. Ratnh Ke llermauu
residente em Tímbó
- O sr. RoH Afilas Gruner

Noivado
Oom li preu dada srta. Erve

lina, dilpl" tiltw 00 sr. MM
Huiano Hiluio da Veiga, con

tr8�ou castlmenio o sr. Nílton
Kucker, filhu do sr, Rodolfo
KLcker.

do presidente Morinigo
.

'1 .

Im llII . A defunta saiu
TumulQ

Pont«

POrã(Ar;)-Gheg01.1\·,
-r-:

a

... '. esta oidad.e o em?aixador ·Paaam�nto. de}J'egrãQ de Luna'

dlPlomata\
.. �.. �

b
..
r

..

a.sileiro .
que e

.....

s

..

t

..e.vé .. em... p.ostO.Sconfer encia com Carlos de '

Lo:� Rios, Mi�ist;õ. do Ex:' CO�ETORIA ESTAD�AL. Urna camponesa chinesa. de
: tenor rcvch-cíonárío. Sabe- MaIO - Impo.sto Temtortal. cinquenta li quatro anos de ida-

.R•.
e

..
que.

e

..
ntre

a.s.·.c.ondicões .. JU.I.hO .-:-. s

.. eh. Icla.s •...
'

p �. _

Ide ·"f.a.. le.c. ida.".
em cons.eqUêncía.

t' 1
.

, Agosto - Industria e rOllssoes d
•

.

.

s citou tr�sImpüs as pe os revoluciona· PREfEITURA MUNICIPAL � um ca?cer, «res ys .

e
'. . ...

I ...

dida l r,
... '.' .. dias depois anunCIa o Jornalnos para qua quer me 1 a Janeiro - Automóveis o Ca- «China Dd.hy Tribune>,de. ordem pratica, sentido minr:ôes

.

A nora da «defunta», que, a ve
da cessação da Juta, as: á Fevereiro -. Carr.oças, Bioicle lava, durante a noite viu de re-

a renuncia do gal Morini- tas e motrc.tcletas . pente a mão do «cadaver» Ievan-
.

d
..

. .. MarC;0 - 1 Semestre do. Im- d
.

O íd0'0 o 'governo do Pal'aguai . .. 1..1
. '.. P ·f'

tar o su ano. rnarr o acorreuo . posto de nlJ�strtq .. � .

ro IS'
'aos gritos de terror de sua espo-

r, s�o renovaçao ce licença sa a verificou que os olhos dai BOLAS DE TENIS Ab;ll' - Ll;S:0 _.p.'
«mortal) estavam abertos e quPi "0 U H L O P" MaIO - la Prestação redial
o corpo se levantava

� P
.

d' O rjunho_�.Expl�r!a?ão Agrícola A «r,esstlscita�a» '�oltou para" 1'08 ocuno &:, ia. Lida. Agos\:> - Territoríal
casa sozinha.I Rua J 5 de Novembro, 687 Setembro - 2D. Semestre In- .

I
...

Blumenau .dustr ia e Profissão
- .• -- ••---.....-----------.-------------------.-
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guerra
L indrea - De acordo COD,

uma "enuuete" lei'a a pedi
dI' New

-

Comonwea ith", SD

ciedade p1'esidida por Wiston
Churchil, a metade dti popu·
loção brHâaíca acredita {,lIl

smli nova guerra aentro d'l�
pr, ximos 25 iJ nos e apeLa '.

uma em Cada 10 pessoas ú

pina que haverá paz !lO mnn
do nos proximo8 cinquentó

Martiniano Hílario . da Veiga e Senhora, participam aos

,seus parentes e pessoas de suas relações de amizade. o noivado
'sua: filha 'Ervelina, com o sr Nílton Kucker,

Rodolfo Kucker e senhora. part:cipam ao seus parent"s c

pessoas de suas relações de amizade, o contrato de casamento
d� seu filho 'Nlitoo. com a senhorita. Erve1ina H da Veiga.

ERVELIN.1 E 1,n.LTON

Apresentan-se noivos

Blumeuau 25':'" 5"'-'47

Clne·
. . Quarta f�ira ás g,IS

. ·.Rosalind Russel. nO papel de mãe, sempre o!imh,ta .

... J8.0 Cerson, um homerri pobre e �eml)re feliz, numa his!ó
ria de famiiia exemplar. em.

O Preco da Felicidade
. "

. ,.

Produção da W�rner, dirigida por Michael Curtiz
Lutas' sacrificio.;;, COl'agi3ln' eis O preÇo, da fe1icict8de

•.. Acomp. Compl. - Metro jornal
. Platéa 4,00 e 3;00 A'noite Numt:rada 5,00 - Bakão 3,00 ê 2.00

Tt>

•••.•.... ·--,It---�"_'_��7=�:h;tà:!;-�-·-·-·-'h--· í
•. Preston Foster, EHen Dr·ew, Andy Devine, ·Ralph Mor

gani Gene Lockhart em J e··. r o n I m o
Um drama de ação e movimento, Lutas entre ·Indiof

AjJache.s e as forças Lega!@,
.

Compl ;\lacionaI e Universal Jornal
.

PreçJs de costume

Sexta Feira ás 8. 15
Btmiamino Gigli, Marth� HueH. RudoU IlPlatt e ".Elza

Wagner no Ume musical: .

.

'.

Musica' de Sonho
.....
Uma rev:sta pompos, com mUt'Íca ID>!.l'avilhosa
Compl. Nacional

.

N. B Os ingressos, t'stãú á venda na loja do Cine.
durante o dia
.

Platéa 4,00 e 3.00 Btilcãü 3.00 e 2.00
Aguardem: Fantasma por' �caso .e Bom Paster

-,----

Auxiliar de e;j(ritórió
\. >Precisa-se de um(a) COr'3 boa calígrafi.a e cúnhedinentos ge

.' ;fâis de serviços de escritório. Que.n não estiver en::. condições, é
favor não se apresentar. Rua São Paulo, 20.

Vendeiilse .'

.. Em seara Alta, nalõJ proximidades da estação fe!rov�
:dil. vende·se dURs exelentes propriedadf's.ccm amplos ter·
renos 8ervindo 8S casas para resideucias e constiulndo-se
em �xelente ponto para comMcio.

.

Tratar com bs srs. Theodoro ou Afonso Schwartz, no
ntesmo locaL'

A familia Wanka, penhoradissima, <lgradece as

coi:1dOlên:cias enviada,s pOI" motivô do falecimento pre-···
maturo de.

.,

.

LlNDAUR'A C WA NKA

Brusqu", 19�5 I 47·
Feb: e Se�gío \Vanka

!iDOS.

Preceito do dia
;k{�'��t� �!"f�.;�,:;;�,�::,�\��
Além d(l8 inrlividut til que

eliminan blJcHos-d()f:'[ites e

portadored de. germês -'-po
dem veicular' a febre titica,
a água. (l leite fi o'Jtrps ali
mentos, principilhmnte os que
são comido, C!Us.
proteja-sE' contr!1 I} febrf'

mica fervel.ido ó leite e (;

água, e p'Jssl:Illdo em água
fervente os alimentos Que
{jevem fel' ingefJd· s crus
SNES.

�- .___,
I t" "'�

-_

"

_........IW>' e &eeiJ«Is ?

I P A R A F E R IDAS,

IECZEMASI,INfLAMAÇÕES,
,COCEIRAS,
IFRIEIRAS,
I
L§i.f: IN!:, � S, ETÇ.;
'a�

riveis,
Peça lista de pr(Õ'ços para:

R, S. MUCCIOLO

fRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Oiuno treosntaoo
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Rua São Bento n, 5 I 8 - J. an

dar. sala 6 - Fone; 3-1966
51\0 PAULORio(AN)-Informa-se que o Go

verno não pretende extinguir Co
missão Centrai de Preços. porem....

intensificar seus trabalhos e tOIJ�
na-la mais concreta nos preços
Deverá ser elaborado um proJe
to de lei que será enviado ao

Congresso a respeito.

CongralulaçÕl�S'
ao Palmeiras Fcdec:iimen'os

Em Bruscu!:'. onde residia,
laleceu repentinamte dia 19
�(J Corrente a jovem sra.

LinDsura C. Wanka, €spôsa
cdo sr. FeUx WaiJkD. .

. Á familiu dll. inalteRa se-rnhora, que ate pouco aDte!;,

de sua morte residia nesta 'Icidade, llpreseotamos nossos

msen ti:llentos.

Ollde concerta o seu
RADIO?!?

Naturalmente � ó na oficina

fUNKE
Bem instalada com instru�

mcntes de mediçãc.
modemissimos.

Rua 7 de setembro n' 13

Recebemos a seguinte carta::

-"Curitiba, lS de maiode 1947
DD. sr. Diretor do jornal

"Cidade".
Blumenau.
Deparando hoje em um dos

jornais da Capital Parauaenense
a noticia da estupenda vitoria Pal�
meira E ..C. frente a um dl)s tiM
mes mais categorisados desta
Capital e não podendo oca Irar
por mais tempo meu contenta
,Lento visto ser· UUI torcedor. do (

glorioso 3.IlTi-ver.:e, d;rijo-lhe por
I

seu ÍI1termedio um cardeal qm

plexo e meus parabens.
Certo de qu'e esse valoroso jor

nel dará acolhida p. esta. grato
subscrevo-me.

- �,i:�'- --��:-4.-��:=:'�:1
Cordialmente

Francico B. da Silvai:
4i-�-.-.-.-Il-.-�-.ç-.,

� .

. ::f;;� a..� dêlted-

f�\�-:.... :
k�f;�/{-:

Ingredientes

160°10 quimicamente. puros

ha composiçãO da tinta
Por isso SKRIP é de uma fluidez extraordi
nária, s�ca ràpidamente e não deixa o mais
leve sedimento.SKRIP resiste à acção do tempo
e da água. Acondicion,amento especial, em ctlba
tinteiro - criacão patenteada da SHEAFFER
_ que permite o uso da tinta até o fim.

A jóia que escreve !.l)

A VENDA NAS BOAS CASAS 00 RAM�
I;fd .• 'l1(i

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


