
Digam o qn�:.q�iZBrf.m, mas para o pleito municipal só tomos duas pÚSiÇÕHS politicas ·
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Embaraces criados aos" exportadores d e frutas catarinenses
pelai Re�e ",iq��O 'Paraná � S'anta Catarina debatidos na ,Assembleiil Constituinte - Indicação apresentada sobre a E. F. S. (.

te a debater-as com dUlculi:l:a
das materiais sem conta;" ".

Coosiderar.d'O todo exposto.
INDICAMOS que 8 Assem

bléia legislativ8, por intelro'
dto da Mesa� alvitre 80 Ex..

mo. Snr. Gl)vernador do Ksta

do as providências seguintes:
I - devol�çãO lmeaíat8(80

britador e motor emprest�d08
a Base Aérea de FloriBnOp(i
lís pala direção da E8�r�d8;
II - devolução imediata

dos trIlhos emprestadoS a Es

trada em construção, Rio Ne

gro-B'ento Gonçalves;
III - imediata abertura de

verba de Cr$ :'00.000,00. Iudls
peQS6"e� 110 pagamento de co

ntas em atraso por conta do
saldo existente;
IV - 8oHcitar, da Viação

férrea do Rio Ode. do Sul.
a efltreqa de três (�) locomo
tivas. cuja eessão lá foi .eo
tabolada. bem como seJ'1m
as mesmas colooadas em tra

fego no mais breve praso pos-
srvel; ,

A

V - St'jam postas em v gor
(ronclue nA. ultima pagina)

uma, a nossa; outra a delas I \

...

P(r O t e s t a m os proprietarios na ru� São Paulo c o n t r a a cD�rança �o i m pu s t o de calçamento
.

····1 Á Preleitura desencantou e está intimando os moradores·· a pagar (ontas que, aparentemente nao devem I
, S9U96mO�j ·�9�: .: pa?,tª1lIe�!-1r

\d�
ru';! Sãp Paulo. isto é. a sua' gatOriedBde . dos' prop' ietarios contribuir com a p .rte que :hes Prefeitura, não se sabe por que ha maj� necessidade .de aiu���p.�e..za,' ,,!.U,

e ,3 P1delttH.3. mU,"h...i.:i' P3rte;'.:sá·P.. ,..th.Od'fu.;,.n s: c.o�o r X.' COIihibuirem. com os dois te.ç s Iora imposta. Q decreto. Por. artes, desencantou o malsinado a PrefeItura a construir sua pa
. paI estacob ando aos. proprle' pre ssarnos: acima, a nní icia de das despesas. alguma razão especial fui e sque- decreto e está intimando os pr'o- te, jã terminada. E p�nde�amQue'. târios res'identes à lua São Pau· que estivesse cobrando. agora'

.

Este decreto quebrara o criterio cído e ninguem mais tocou no prletari. 5 da Rua São Paulo a completasse ela a pav!.ner::�:I,?: i�pqsto de calça;meritu da l�os prcprietarios ati residentes, adotadoatéemãú,' uma vez que assunto. .. pagar .J imposto. ção da ruae eles não te!Jam u
ff,ferlda rua.,

'.

'. .'
.

' I'mpJsto,:de calçamento. os prop.rietarios SQ costumavam Eis porem que agora, depois Ternos em nossas mãos um dcs- vidas em pagar, como e de jus-,*:. ; D� a,cordo com o crirerio 'ado- Portanto. resolvemos. colhei cOlltrib4ir quando o calçamento de decorrido quasi um ano, a ses talões de intimação que 'in - liça. .

tadá eu ma'. fIa., .de .calçamau-] mais informações a respeito, in- abrangia toda a rua, e não p':lrte da quasi em nove mi! cruzeirc sI
.

Sabemos, por outro la?oc .qne
; tp d;;: }�as •. a des?�sa. é d�v�c1i la\ffJrm�Qões q�e.: agora trazemos á da me�ma. como era o caso.

.
Oa cidadões aringldoa por es- algumas das pessoas atmgldas.

�mtres narres 2 saner , uma p?gaduz o� pubticídade, para q -e o Enfim; mesmo que a pavi- Repatria�ão de brasileiros sa medida estão gritandq e com pela medida. esta.vam. pata se

Pdas cofres 'públicos' (lut/a pélos ,publico avalie do' absurdo pie- mentação 1>Ó .do centro da rua muita i azão. Or itsm pr r Que reunirem õntêm afim de conser-
prop r ietar ios. residentes á ma. � tendido peta rnuntcipalíuade. '.

nã.i lheS trouxesse vantagens da Alemanh) não foi calçada a parte da rua tarem um acordo de defesa con-
�em e�9uerda darua e,:aterceir3, Quando se estwaprocedendo uma vez que a parte que con- Berlim- Apruxrmademeute que tinham por obrigação de tra a intimação. Espera��s vol:pelos residentes á margem dire i- {) ,calçamento .do centro da Hl'l Ironta com suas prop.iedades qulnhentos nactouets brustlet- pagar .Gr ilarn porque lhes pare- tar novamente ao. assun foca.ta. Gerat.neúte. a Prefeitura rnàn- São Paulo; a Prefeitura: Munici- não ia ser melhorada, muitos- ros r"ram rf'ptitriados Sáblldo, ce exagerado o. custo do servi lizand.:> os ente�_dlmentos havl
da fazer o Iri,balhot paga"o é paJ, '.preveodo que o servi'ço po- particulares p'Igaram o imposto. dÍI:i 24, das zonas Anlérlcaoas ço realizado. Grilam porque não d03 nessa reUOlao.
depois cobra do>; Proprietarjns deda'ser interrompido pOr falta já que a importanda deposita e Rritan:cHs de Berlim. 013
os dois \elf.!OS qu'= lheS t�can1' de verba, . .colocou em vigór o Ga $ll"-Ihes-ia creditada paraqual1 mesmus ernbarcafli:m 11 b }rdo
Comú a. Prefeitura Municipal decreto-lei no 29, d. .1 de Julho do se completasse o calçamen- do Slintarem. de volta â

P8tfili'lapenas ,ma'1dou calçlf o çei:Hro de Jg4G, estat;;eJe. �tldo a obri� t() da via publica; Umafspecie Um comunicl:ldJ BcHIJnicodiz
dé adiantamento .para ó f'nal da que h,ldos foram interrogado8

�.··a.�S·.1·5':ten.c'·'i'!l.)•....me. e·'·.�d··'.i.1fA a
.

'1""�o'lu' 'r'n� ob:a que se éompletarh nin- pelo sei'viço de desn8zítich-
------" lU .....",.11 II lia I filU gu!:'m sabia quando. çáo, verillca.odo-se que nâ',

, '. .

.

:,
.

.

,Até aí muiltl, bem. Acontece; ptlrl8nCern a0 partido nazIsta.

'Inauguudo em B I um. e n.·ij 'o o importante 'serviço �'�:�en���dftru�a��Jtc6�1;���� . .. r
� ... .' .

.
.'

St;rr. neCf'ssidade da grd:l1de ma� A imagem de nossa Se-,Tev�; sin'\Í á�ica rfp:,�cu'ssã:o �ai;ão dia 29 no Ilospital Mu- iolia dos prl;prietarios te;em ctt nhora teria chorado (.opio-neste melo:, a, nohcia dd ínaugu� riicipal, di) seviço de. assist�.n-
,.

-

da. médica noturna •. a cargo do samente
('

: '.' :.. . ",'

.

·d··: st·. dr. Dioga .Vergara .. compe- Desco.be.da. Cientifica' Selem do Par3 (AN) - Aomo. sera .a 'guerra '.' i-' tente:profissionàl ora en(Te nó;.

.'. pupulaçâo de Paraceínin rn�s
qui a 2S imos ? ,�Sl�. país. de parabens a po- Chi'::ago. .'�. O dr. Walter tra-se muito exaltada e 'inter-

'. . . pUlaçao blumenauense com.a -F '. d' U" 'd d G" U au' 8,·'8 <>tl'VI'dodes conW IishiLgt;on (VA)�f) gene- iudtração a�('fa surgidll nocamp J re�c�. gat Ul�er��./s;' ,;or- rompe u..., I
-

flil Eisenh'L)wer, c.h�re (10 E,'B- da a...'S·�.:'lste.ncia..me.dico-hospitar" ge . a
..

s lU.' on, ..
e .a mg on centra.udu-se frente á igreja

mun COU ao nAn]e�lc'>n CoI 'Judo. oc"rreU {'uri080 IenõUle.udt} Maior do Fxéwít/) Dorle '0" .'. ,
.

d···
.

I
.

.
I co I .�. 'A « -. .. v

b.merican(l tln.ll�.Cj.{\U ..
� orga- d' ;ç!.eíVfç�� et 8dS:IS enlola rll)h!=- le' of P.-4isicians)} ter conseguido 00 cOflst6!l:ido em lita pel!is

.

. '.
'..' ." lca "utur Il? a en ... pe o o e }" -. d' '.

j .'
' aUl'o'rt' da.�e·s civis � militares.nizeção de uma J!õola

p/jr8112()8�'
.'.

.

'

.....
a e tIDlOpO .

a
. o� p,elo. secclO· v.

estu�!ir
.. C(.I.inO s. e.' r.á 8

....g.lle.. r.;r.�.·.. 1ImI.:. t ..
·

4AZ T tM!iIiiIilNU4 .' •. ' naIDen�� das p\l.nCIPalS ... ltgações
A im8g�m de Nossa Senho

daqUi '8 25 8nOS� A ]u.!Ita. 'e

I'
.·.'c.,'·

"1
nervosa" entr� a parte frontal

..
e ra de�Nlizarelh teria chorado

�Innposta. de três oficiais deI g...... A' 'd····· re�t211te do cerebro. :A ?peraçao
.

COpiO�Ii,IDeDte; seodo qúe 01-

33 fi 40 8DOS dtlÍ�aàé .

qu:e '. ·.a.. ·r. . vpn.l a.. eXl�e . ape�as. ancs�esla .local. gaoB dil:ís depois seu manto

fafá.n. p. rev.iSÕf'. s. S0b.·'.re
.. a.guer'

.• .' "

.'

\,;. .' malS o

p. :lCl�nte. apos. a mter- ainda se encontrava molhado
ra a tomie.,. "Quero que li junj ..

..- Amanhã 'j ven?L,. precuia seI' reeducado li�iciou-se grrwde romaria

t. (1. tr.,.b..
·

�.ih e ,nu.m p'.a.u.o e. le.va...•.. ,i ..1 .' .' .'."."
.

.

.:

'..
dur"ute u� ano para apreender de_ vtíeulos de todas as es·

d J e na') ,venha en�roor8dal" f
. o:' 'd" ( '1 t·.

o que fJZla antes. pecies pa1'1i aquehilocaHdade
pelo pas81ldL,", deél}lfOU, o. e & I o a. a omp e a,

. ;_.,.;..-....,...:..;;;",_;_.,.;..-.....;..,..-_.�-----..,---------___,..----
gellerliL .' .

.

�j1!!,," ii .... ' m�J!'W1l - Vacina preventiva contra a gripe ou
.

'influenza (Sanitas)

Ichilles Balsini

a virtude e a, lealdade •• �,

Prosdo.c�i:,tn.o & C.i

Comunicadó ás �Iustres ,dasles médica .e farmaceuticãS
o Laboralorio Sanitas do Brasil. LIda. tem a grata satisfaçr.o

de éientWcar Os tUrnos. Srs. Mélicos f Farmaceuticos, que aca

ba d�·colocar á sua disposição. nas principais Farinacias e Oro
garias. a Vacina 'Preventíva t:ontru a G,ipe (lU Influen la, obti·
da por. meio da cultura dos Virm, lipos A e B (PR 8 e Lee),
no fluído alantoictico do ovo embrionado.

Sendo. ao que crêmos, a primeira insti1tlição cienlifida particu·
lar do Ç()nlincnte Americallo, depois dos similares estadunidenses.
a prodúzir a Vacina Imunizante Ooncentrada cootr'l 3 Inf!uenza
ciu Oripe (que nãq deve ser confundida com o resfriado comun);
o LaboraF)rio Sanitas do Brasil, Ltdú. espera que seus e�forços
pala venCer as 'dificuldades de Ião grande emp_reendimento• :e"
dLwdem em beneficio da medicina e do sanitansmo do BraSIl.

,
.

.' . . ,
.

Ofende-se profundamente as "classes conservadoras"quaD'
do se quer fazer crer que este mito tradicional de classe eK

tá empenhado em adeJÍr aO partido politico dv ar: Gover-
nadür do Estado. É m,!ij; iústo julgllr nêste sentido qu�.
afirmar aqui,' que mais uma vez "as classes. co?serva�ora�e
se apresentam em sau jogo de pau de dOIS bICOS aflll1

enfre.ltar em um pleito eleitoral possiveis coações do exeft

culivo·esladua).·. . d
.

.

Tapeia-se. outrosim. a nossa ypinião pubhca quan ::.se faz dependerem os "sagrados mteresses de nosso m

nicipio, e o lug�r que de direito nos pert�nce entre os �e:
mais �unicjpios de Sta, Calarina. em razaO d� nossa Im_
p:xtancía politica e económica" de um estreItamento po
litico ou reorganiZação partUaria com oS chefes dos exe-

cutivús esladual e federal. _.
.

Se isto fosse verdade, para começar, nós naO estana-
mos aqui; A União DemC'cratica Naci�mal não _se 8pteS�n:taria em primeiro plano para a ploxlma sucessao. tanto. e

I!efal. como estadual ... ; O sr. Presidente da �epubhca.
Oal. Dutra. Em lugar de 8bandonar o apoio Unlco do P.

::;. 1)., stgui ia o mesmo caminho politico que se ac.on�:lha. agm8. aos bJumenauenses .. ,; Em São Paulo. Dlstn (')

federal. Minas GeraIs. Bahia, Paraíba, Per�am�uco. Em um�dU.lia afinal de Estados do Brasil não tena sldu derrot�d.
o P. S. D.; enfim, ,se isso fosse verdade, haveria. �o mini:
mo a COfagL:m de Identificar o P. S. D. no convIi.. profu_
samente distribuido enlreas nossas classes pfodutoras co

md razãO de ser da reunião de sexta-ieira n� Ca�los qomes.; .

A adesão a um politico diferente vItoriOSO � semp e

um processo miliJldroso porque provóca nos infe\1z.es ade
&ista� um enfraquecimento dI! Melindres. futuros. mas: alem
disso, desdar que aS nossas classes ptodutóra� adiram a

um partido semi-derrotado no pliiz ê pedir-lhes um p��ce�
üimento SOm�nte compatavel a verdadeiro desatino pohllco.

Não aspir8mos aqui monopolizar a indicaçãO do B:cer-
to de posição pOlitica frente ao proxtmo pleito muOicli.lal.
Queremo!;. apenas. que o ulttmo passo eleitoral que n�s
falta para completar o objetivo de liberd3de e autonoml.a
Ião necessario em nossO municipio se p10cesse .sem a e�l-.
bição de zr.Eior falta de verg'mha, coragem e mteUgencla
de nossa g nte!

::i:;

':,'_:.;'....
�

..

�

i. v·

d� .todos 0&, tipús e pre.ços ao alcance
..

.

....
.

só na firma.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.�' fr�8a do MÓVBis Rossmark Ltda'j 'f
.� �ºrrni�::�: de Jantar !.:.'.:J} "

N õveis Estofadcs.. I

:".�_jl·Ser'liço�bem Jerfeito e bem acabado ��
:� Brande I.'stoqr·D de Topetes I

: lt .ú Dr-. Amadeu I.DZ,
..

11 \,
_-

-t:� ..;:- ..������� ���.�.:;.::�::.:.: ......:;-� ..�.;

VENDE-SE
Err Ponta Aguda: um Bangalow. edificado num terreno

com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinhá e mari

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

Vende-se uma chácara com casa de material e com toQ05 per
nces -- animais, etc.

1 terreno em Ponta Aguda, com 480 metros de fundos
e �10 de frente com 3 casas de madelra, e 1 casa tle

materlal todas alugadas.' Por rreço de ocasião Cr$
90.000.00.
Um lote Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros dto

frente e com 33 metr as de fundos.
Uma casa na rua IS de Novembro.

Uma casa de madeira. com 1.200000 rn a, sendo 1.000m2

ainda mato- preço Cr$ 75.000.00. Situado neste município, Rua

Bom Retiro: Diversos lotes, nas proximidades da Ia. Fabrica de

Tecidos Heríng.
.

Um terrenc, com mts. de frente e 400 de fundos, com 3

casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro) Preço:
Cr$ 130.00o,ooa �

. Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder

4 casas situadas na Rua Minas. Gerais, sendo: 2 alugadas
uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais.

Preço: Cr$ 7 5·ooo,oo�

I
2 casas menores, alugadas Cr$ 300,00. Preço de ocasião

;:,$ 40;000.00 sendo as casas de madeira e com agua encanada

Uma casa sobrado no centro da rua 15 de Novembro.
. Duas casas (sobrados) na rua Mtnas Gerais. sendo uma

i Witte Hercu"'I0t!' delas de construção recente, com todas ás instalações sanicarías.
· �. ..,. '!j01l, I Uma casa (s.Jbrado) situada na rua Bom Retiro, . com' to-

·

f� Faírbanks' Morse, tausou
.

das ás instalações sanitárias.
� Uma casa (sobrado) .;;; tunda na Alameda Rio Branco com

. G Briggs & SfraUon e Wisconsin com todas ás instalações sanitarias.
· � Uua casa siruada na rua São Paulo.

Uma casa situada na rua juão Pessóa,
� Conjuntos geradores de força e luz para todas as capacidadess Um lote de terra situada na rua IS de Novembro.
.� Balanças para todos os fins - Bombas em igeral - Ma- Um lote de terra no perímetro urbano da rua 7 de 5e1,
� qninas de todos os tipos para Agricultura e Industria - � Duas casas situada em, Itoupava Sêca, sendo uma delas

� AC�apa.s.de ferAro e aço ""'p'
Folhas depFlafndres '--FZinco

-

'1!1
sobrado. ,

;, ummlO carnes - regos - ara usos - �rragens
..

' Diversos 10-e5, 20X40 situados no lugar Boa Vista, e mais

'f·,',:"· e Ferramentas em geral , .

d d
. .

t dr' dos!li! •

uma gran e pe rerra com 50.000 me ros qua a .

·l f .. G� Busch Ir.-Representações IDfo1mações com "o Sre Helmut limermann, Conet�r

Endca;��g����u��b...1 legalizado, Rua 15 de Novembro no-fune 1461

flj7ovOOADOS: -li
. '.'!�'. M···

'.

·0·o·e·-e·-·····-·k-·-····-e-·-.-1-.·,.----'-".""""'---,·a-,,...,...··.. i\1 DDrr. MA:tXhuTrav:�t�:�Amaral ·1
. I.

'.
•. ..•.. .•.•.... ....•

'.. �. .•.
D

II_II. Escritório: Pua Bom Retiro ar. 2, l' andar,

sala_IS.11.... .' Fones: IISO-IIOI

'Oficina. Mecan'ica EDIFICIO )xwnTUCATASINE�SEiiRiiiiiiIiiiii_

,-�'- '.�.

use J r.
if
\1 por. sua. Secç.ã.o·de. Representê:çõeS. " o. fer�ce. as seguintes
� .... oportumdades. MOTORES DIesel, 'Eernl Diesel e a o-azo-

· 1 :' rua, para tcdos os fins [estacionaríos, marítimos e ""para
� caminhões] das afamadas marcas:

''1

U·

AI. Barão do Rio Branco n, I

�". Fone 1388: - BLUMENAU

.. Rua Dr. Amadeu Luz, .t Pro· c u r a mos
.

Consertos de Maquinas
LITO<iRAFO E IRAHSP�ORTADOR.

e aparelhos de escritorio, .Maquinas de costura de casa

e induõtriais, balançtHl de qualquer tipo. etc.
- Niquelagem

e trabalhos de tornear e fresar de prçaS pequenas.

Serviço preciso e rápido Preç:08 módicos. '

Lugar de futuro. Os .eventuais entaressados deverã·

dirigir-se a

C. Posta', 32 -- Sanla Gruz �o Sul Rio Grande do Sul

,_,
[ln'dica �l

. .-...---......--------���.�

1

I Socfedade Beneficiadora·
· Madeiras Ltda•

nr. Affonso 8alsinl
Medico Especialistb em

doenças de. Crianças f·

.

e,da Péle
.

CODsultlJ�o -

.

TraveB�a 4-

de. fevereiro Ed�r. peiter

Dr. Paulo Mayerle
Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
MédI�O assistente do

HOSPITAL SANTA IZABEL
Clinica Medica e das Cl'ean'

ças, Pflftüs e ôpe;açóea -

Radíodiagnosticos
-0- B.LUlttENAU -o ......

Dr" Angelo De Cãetano
.

. Médico Dr ..

F01TO Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espêcie
Alinhamento, etc. etc.

Faus�o Brci�nll Especialidade:
Dóenças de Senhoras __

o

Cirurgia
MedIto. .

I
.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-------;;;;;;-------.,;;;;;;;;_

.

. Partos
.

Ex..D!retú� d.o H.csPiiaI Eva.n- T.-n.··tU .f·· a r .- a M.. e.- n· e c 'k eCons�ltas das 8 as t 1,30 geltco Oe Hansa.Humboldt.
e das 14 as 17.

- Ex-Pediatra do Hospital Sta,
.. Rua. 15 de novembro jut:J Tetesinha de Erechim

ao Hotel Elite (R. G' do Sul)
Telefone P' 9visorIo 1063 I E� �eCialist�ía��s Doenças de

.
'

, ResidenCia Clinic CoGeral Cirurgia
Ruà Paraíba No 8 Consultas das 8 ás 12 e das

Telefone 1288 14 ás 17 horas
Consultório e'· residencia ,

Rua 15 de Novembro, 1130 (de Blumenaú
fronte a entrada·'do Teatro Carlos
Gomes)'

..

Soalho Marca Stfobel

Refof"rn�-se Chapéos - Ultimos modelos

Tint:le-se
todas as cores modernas p"ra ternos, C2.!'!acos, vestidos, astracan

etc. em lã. meia lã e sedé', caIr. anilinas de· J?TQcedencia
americana e suiss" .

l.mperm�QbjlizfiÇão de capas e ca�acos

Rua' Maranhão n. 2 I ----' Tclefonen 1139,.;...�4Í-�-:-.§......�:4f._...-�-�.

'Dt.:Atão Rebe'llo
". AdvogadO

-

Escl Fiú.Ío
A lanied L.. .o:' '\nCO

��f::�c;:UÕSS I Exportadora do A iadeiras
,'.,_. tit SI'll tai Sta. Izabel

I?
S·ock permanente de·.-Pt;;,erraçõ�s I

CuNICA GERAL

ii"'""'�-.:..-�-"«-.>'!.io.--.-�-. Madeiras de construção em geral,
>l)r� Melt fj Pape DR. ACHllLES BAtSIHJ � Forros, Soalhos. Molduras; etc.

.• ::CUnica gerai, Especialistá " ADVOGADO b.".�.... Telefone 1337.
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Organização Orando 6ICUnica"
"Ilbsolutamenle Unica" em 10=10 o Brasil

Devidamente registrada sob DO. 548 em J 918
pura o estudo íacíl da
contabilidade por corras

pondencia, com 4 livros

que ensinam como se eu

estivasse ao lado UO alu
�G. Ficara' habilitado em:
Escrituração mercantil,
Oalculos, Português, Di
reito comercial, Corres-

puudencra, Datilografia, Caligrafia t' prática de Escritorio, .11Oje tão

necess�l'ia. NdO duvide. ti seu porVIr. Moços, moças aproveitem esta

única oportunidade. Peçam prospectes ]Jara. ,�ste pequeno �u�'so que
farãO em ,1 «u () :11eses. Receberão um certificado de espeCIalista em

contabíhdarle isto é considerado nos Bancos, comercio e Industria,
Escreva bo.l" ao Prof; Brando- Caixa Postal .1�IG- São

_

Paulo: o

mais conhecido que ensina bem desde 19111: habilitou geraçoes de alu
nos: sertanejos, operarios llO� Íl1ilha.res! com instrução rudimentar.

,

O curso sem livros faeeie e ao aleauee de todos nada vale." e se

não são da matér-ia não adianta.
Junte envelope selado e diga onde leu isto.

1(..'
.

. ..)

MAGROS E fRAC

'I
Au t....�

-._

---·�r:�":��1..������·�;·�t-:::.:>. 'I . ":';?.' �'?;
.

�. Ir it;;,;n�t:!i� n� 4;O� 11:11" tmq;l�,
paul;t�, 1�ag7..r�� e fas"�.o. �(;l't]J;;.� tlT.l

W.J8 .fóri:ll� <!\I').'tnim "i!�'itJ;�clf".!' �·aB
eomo Venadattl do 800.10, i,1�1t;;::m., Gli
c-arGtct3fatc.s, pelJii!ina. DOZ :la (.-ol� ,�tc_.
d.'9 ação prt.)1i,t§ e clica-z ,?"C.lI ::!tsu..� cle
;<r.;.':iU�l> e n.�;.ln!3ttm.14lJii. \fIDUldiu! {
ind{cnrlo par.9, homens, Wlill:.En1'.ll, m...n

çi!;!l. sendo sua fór,mrua conheeída pelos

l 5"'r::.n6.�s. mé:ji� iii EStá llc>mciado pela
w Sau<Le PUbliCiL

.

'.

II Fios, Barbantes, SaGariaCordas �

Temos sempre em estcque: corda� de caroá; cabos desde

2 até 8 polegadas de circunferência; barb:mte de caroá de

primeira qualidéde; fios de juta para indúostrías.

Fornecerr.os cotaçõee da qualquer pI:oduto p.lra compra ou

venda, mediante comissão.

Informações de n/ firma: Banco do Brasil, Banco Comer
cial do Est. S, Paulo, Banco Comércío e I ndÚstlÍa. de Mi

nas GeraIs e Banco do Est. de Sãc Paulo.

A. GRAZIA�O & elA.

Represent2ções, Comissões e Conta Própria
Rua João Bricola 46 - 3· andar - balas 329-33

Fones; 34508 - 38228 - 3.3040
Endereço telegráfico TREZCOROAS - C ... lxa Postal 472

SAO PAULO - BRASIL

1-----......_......_----""""'-_....._-----
... �

Vendease
Em Sel'ra Altfl. nRS proximidades da estaç110 ferroviáJ)

ris. vende' se duns f'xelentes propriedades.c (m amplos ter·

renos l"ervinf10 fiS CH88S para resideucias e constiuindo-se

em exelente pontn para comércio.
Tratar com os srs. Theodoro ou Afonso Scbwartz, no

(:;! esmo loe alo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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v E N B. O ou admito sócio
II 1111 para negocio de papelaria, ar-

ADVOGAOO: I marioho, perfumarias e miude-

D A TO' I
'. zas, por preço de futura, situa-

.
r.. } res onça ves do no melhor ponto da cidade,

Rua 15 c.e Novembro, 415 Grande freguezia de atacado e

2' andar-Sala I varejo, Ver e tratar na CA�A
(Altos d'A CAPITAL) MELIM, Rio do SuL

11Il---'-----�__'____
. para liquidar

. : - Irats-se � ãs apenas d� preços reduzidos
mas sim de Liquidação!LÃNS idpara vestí os. bem como malhas, capas e mautós Ipelos rnr nores preços nesta praça ! .'

�'. VAREJO. E ATACADO lI----- iiiiBl8lllDlllillll.!lill iIUIII •

"oca-discos � Vitrol a s - acordems Italianos'

Willr 18vert
U.

.

lote Ofore'e E

Pneus "Michelin' fabricacão Frs ncesa
h. "Trunlop

" "

\ Inglesa
MaquInas de COtitura "Singer"
(com 6 � 7 gavetas )
Azeite Olivia "Bertoh"
Nozes Mo�cada

�

F. �omning. caIxa postal. 10 TimLó

BEM SERVIR!

Resistentes e de fino aeabe
menta .'·-.Modelos poro. to
dos os' tamanhos de pastas
e fichas. Gavetas que cor
rem suavemente ao leve to

que das mãos >.' Os orqul-
. vos Fiel servem bem tôda
timo existência.

,�1

MÓVEIS DE AtO
FIEL S. A.

#

Rua MarIa Marcolino, B4B

Üfone 9-5544 - 9-5545 - São Paulo

Artgraf

D'strlbuu.; {J1Hll
06 Estados do Paraná e

. S. Catartaa
Prosdocimo & ,ma. lida.
RIlImen!llJ - RiJa 15 (lp Nov.

M I J h õ e s I
De p�ssoas têm I1sado CQm
bom resultado'o <popular

deJ;'urativo

Elixir 914
A sfi!ls ataca todo o

organismo
O fig.ado, \) Baç{l, () Corac!'!o,
o Estomago, os Pulmões, 'l}. fi
PeJe Pronuz }Jôr es nos: Ossos;
Reum!;.lismo,

. Cegueira, . Que
dll do Cabelo Anemia, 1) Abor,
tao., Consulteomédico e.tome
o (.I, opu I a!, depurativo

26 X r, 'J2
:c:6 X 1)18

IAvó! Mãe! filh� 1 ITodas devem usal'

I
Plnxu- SBdatma

i (Ou Re�ulador Vieira)

I A. Mulher Evitará Dôres

I Alivia As Cólicas Uit· irnas
I Emprega-se com vantage.n

para combater as irregula
ridade s dos funções periódi

cas das senhoras
E' ,Calmante e regulador

dessas funções
ftUXO-SEDATINA
peja sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
fLUXO-SfDATINA

fncuntfi1-se'em tOda parte
Lic, D.N.S P. c: 67 de 191 r,

VE1'\DE-SE
1 guarda-roupa, tipo mala

movu) Cr.$ 600.00, 1 caldeira
de ferro, 70 litros. crs IS0.00.
I filtro -ie agUR Senum, tiplf
D, Cr.$ 120 DO, 4 CAdeiras po
lidas Zípperer, Cr.$ 200,00,
Tratar todos 08 dias, for H

qututs- 6 segunda-tetra, TU!!

Silo Paulo entre n- 16 e D. 12

V E N DO·· uma caminhonete
Ford A. modelo 29. com motor
recentemente retificado e com

4 pneus DOVOS.

na CASA MELIM, Rio do Sul'

VENDE-SE uma limousine
Opel p. 4. de 2 portas compre
lamente reformado por preço
de OC'lsiãO; Informações com
Sohavaderer e & Ltda.
t.ua 15 de Novembro 505 Sobro

VENDE-SE
um Oldsmobile 38 por preço de
ocasião. Tratar com Aldo Ma.
cedo, Banco Inco, nesta cidade.

CERTIFICADO DE
RESERVISTA

Angelo 088 Emer.jendn per'
didD seu eertllícado de reser
vista. no trajeto compreen
dido entre o quartel do 32'
B.C. fi o centro da cidade,
pede a pessoa qne o encon
trou a gentítesa de elltrega�
lo nesta redação,

Hotel Holetz
CRU.lEIR(J Prefiram a .r-srmna "'aDn�;ada

pelo )nmNHO jOlNIVlL�
Endereço Telegrcfico, Holelz
Rua 15 de Novembro, n' 313

Telefone: 1065
Cornada para viajantes

Novo prcpietario; Quintino
Zapelini

Vende-se
Uma Limousine Ope}

"lSU PER SIX"

MOÇOI

I
com amplo conhecimento dos
serviços gerais de escritório, e,
dispondo • e duas a tres horas

� �.;..o...._____ diárias. oferece-se para 'auxiliar
escrita, fazer correspoudencia, li
vros fiscais etc., de pequena fIr
ma. Carta pare eOrama>, Hotel
Palmeiras. quarto 4.

4 portas. 5 pneus novos, em

perfeito estado ;j

Preço; Cr$ 22000;00

Ver e tratar com Costa

Garagem MOELLMANN

Pilh,a� ecas

Ouro para liauUsfas e

I ouriveis pide-se com-
-

�IIÍII!IIaII
, ..rar diretamer�te :

poro RADIOS
REMESSA NvVA. A' o-. $ 250.00

NA
Casa do AlI'lII'IIericano

Mercado de A utornóveis
NO'SSA DIVISA E"SERVIR

Reme�e-nos pelo Reembolso
Postal - a prr ço do dia, para
qualquer parte do Brasil, pro
dntos quimicamente preparados
e quik.tes garantidos conforme
analise da Casa da Moeda do
Rio de ]a[;eiro - Ouro, Prata,
Platina, Ouro-platinado. Soldas
ern laminas. discos t." pinos para
fins odontologicos e para .on
riveis.
Peça lista de preços para:

S.A.

e será prontamente atendido
Fquipamento moderno de alta precisã'J, técnica

I
formado e dlplomado' em SAo Paulo

Alameda Rio Branco', 10 I':.-....__..........--- ..----

Rua São' Bento n, 518 - I. an-

dar, sala 6 - Fone; 3-1966
SÃO PAULO

Combate a tosse, a bron-

I quite e os Jes:hiados O
Xarope São João é eficaz

I
.

.

_

i no tratamento dali afeçop!"

I gripais e das vias respira
torÍas. O Xarope São João
solta o catarro e faz 9xpec·
�orar . facilmente.

fabrica de Tintas
Bíumeneu b.da"!

Tintas e V(rnizes - Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas oara artistas
BLUMENAU � SlA. CATARINA

Q seu RADIO�1 está talhando ?

R. S. MUCCIOLO

Onde concerta o seu

.
RADIO?!?

Naturalmente só na oficina

fUNKE
Bem instalada com instru

mentos de mediçãc
moderníssimos.

Rua 7 de �etembro n 13

PRECISA-SE
uma empregada para serviços
gerais de casa. Informações rua
São Paulo, ao lado da Fabrica
de Chapeus Nelsa, antiga fabri
ca de moveis de vime.

Cabelos Brancos
7

(

Leve-o imediatamente na

Radio-Blohmoficina

roto AmA'OOR (G.SchôTz)

Posto eleitoral
"Cidade de �Iumtnau"
Acha se funcionando em sala

anexa a esta redação, todos os

dias uteis, posto para inscrição
eleitoral,Oa cargo de pessoa CO'D

petente,
'.

Assim, tedas as pessoas uqe
ainda não possuam título de e

leitor. poderão requere-lo por
intermeJio deste posto, mediante
a apresent; ção de qualquer dos
documentos que seguem: Car
t eira de Identidade, Certificado
de' Reservista, Carteira Profis
sional. Certidãlj de Idade ou de
Céisamento

Sinal de venüoe

A Loção Brilhante faz voltar

a cor natural primitiva (castanha)
I loura, .doirada ou negra) em

I
pouco tempo. Não é

t.
inturraNão

znancha e não suja. O seu uso

é limpo, facíl, e agradavel.
A Loção Brilhante exingue as

caspas, o pútrido, a s�bo�rhéae
todas as afecções parasltanos do

c âbelo assim camo combate a

calvic� revitalizando as raizes

capiter�s. Foi!aprovada pelo De

partamento Nacional de Saude

Pública,

Competencte Profissional

Roa 15 de Novembro, 19b

CURITIBA

& elA.

emo·Virtus·

. Dr .H. limmermann
Cirúrgíáo Del1tRIi.

Raios X
Rua 15 Nov, 595 1.0 And

--

�uo 15 CQ NC,vl::!l1b. 588
ELLI f\JGER

I CaiX�O fun HOra
! ãB�__ .�

1 ::)�- viçod:;;i:;r;a
II

oldem

I Ru!! Maradião
Inofensiva ao organismo 1\-

'I
N 7grl1davel como um Ikôf. A pto I

. 2

I
vado como auxiliar UI) Ira-. I
tam<,uto da 5ifi1is e Reuma� I

� tr-atn_ cõiD

matismo dI' mesma origem. I to..

pelú D, N. S. P•• sob ti ur.26, I,
'l. ..llh:.,OW

Ide 1916.

..... ...._ �
I .t-§-'--iII'-:t.:....*-�- -li-tlil-+-_"

EXAMES DE URINA: simpld (Rssucar e albu�nina) ap Eauimento, (!'lalitativo comple.to com dosagem
chloretos.iosfato.... , acido urico, uréaetc,i EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelaa:::�
ovos de vermos (Matados de enriquecimenl;o} digestão: carne, vegetais; pef>yuizas de puz. sangue Oculto etc.
EXAME DE SANGUE: MALAtZIA-t'Pes'.Juiza de Uematozoario de Laveran, formas agudas e croni·

caso LUES (sífilis): re>!ção de Kahu, Kline. Meinecke etc. TIF0: rea';ão de Vida!. Dosagem De: glicose, acido uri

co, hemúglobiua. Contagem .de globulos vermelhos f\ hl'ancos. formula. Leuc:_ocítaria, Hemograma de Slúling. Tem
po de coagulação õ thl sangrm.·Curvaghcemica, EXAME DE SECREÇAO: PeBquiza de gerllleUi' IGono.�.
espermatozoides, etc., trichomonae vaginaitl, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba�.no de Koch e 6 _
uutros gel"mens, pneumococos stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;-ESPINHAL: Exame citobac-
terioBcopico, reação de Kabn. Pandy, Nouas Appelt, etc. EXAME DO MU CO NASAL: pesquiza de baci
10B aleooI e acido resist<!uteE (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos'igem
ie aciü" laticn, acidez livre e co-:ubinuda em HCI- PesqU!ZRS de sangue oculto, piocitos, hemáceas. EXAME
DE ULCERA: Ulramiú()Scopia em campo escuro: pesquiza de espirüchetas Treponema Palida (sífilIs).
O La.,boratorio· se Gchainstolfldo para fazer cultura de quaqUf'T germen e Gulo vacinml

Apedido rIOl'j SlS. Médicos fazemos calheta, de mattlial á domicilio
.

Fornecemos laminas e recipient'esgrut uiamente

Caixas para aios
Diversos .odelos
Temos grandes encomendas

Poltronas para jardim,
�

Tipb roliço de pinho
Temos lambem granües encomdas

Havendo interesse dA algum fabricaut.e desta
cidade, 'pedimos escrever para: -

Indústrias Móveis Guelmann
RUil 24 de Maio , 44 -

LABORATORIO. OE ANALISES
.. Fone, 1901 Bíumenau

I

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



dI;> . pão,· apreço
vez, com os padeiros,

. Municipaf de Preços recebeu a' seguinte
corresPQndenc;:ia:

. Ftoríanópclis, .ii de maio de 1947- .

Ar, Dr. Ach:llis Balsini
M. D, Presidente da Comissão Municipal de Preços
Blurnejjau

.
. .

.
Senhor Presidente :

: � E!r
'. '.,.: Cump:re)�v�r ao V?SSO coobeci.nento que a.retçao da�. ô�
presas proprretanas de linhas de transporte coleuvo �essa cioa

no centido de a:umento� de preços de passagem. fOI t.1P? ��
mente indeferide, err IS�S,\ão de 14 do :corrente; Cestl Comlssao
Estaduál de PJ,"eÇOI:!..

.

.

...

' Segue, em anexo ao presente, a: tabela ar:teriorm�nte aprr
vada por esta .Comissão,.e que ãéVerà continuar em Vigor.

. Solicitamos vossos bons oficie $ no sentido de ser ern plena
.

mente respeitadas estas dtterminações. bem como de ::jt;C pr.omo
.•. .vam as émprêsas propiétárias a fixação desses preços n? li,tE.-

riorde:seus carr os, porem de rnane.ra tak que sejam. perfeltarr eo
te leg:veis até para os 'passageiros lúca.lizados nos u�t1t�OS bancos

'Contando cota. vossa colaboração valiosa-e ínnispensave.
". apresénjamos a afirmação de nOS3a consideração e apreço.

: . Cordialmente
EugenioDoin Vieira - Dir, de. 'Sec; da CII,P

Cópia da carta enderçada f-ela Comissão
Estadual de Preços aos propietários de

ônibus. desta cidade

Flóriaúópolis, 23 de maio de i947
Rum Irmãos, Afonso Ler- h, Empreza d€.

WiUy Gessér
, Ilmos, Ses,

porte WoIfram e
. Blume'lau,

Presados Seuhores
. Cumpre-me levar ao V(isso conh�ci:nento (ue e_;,ta Comis-

�ão, 'Estadual de PrEços, êm sua sessão de 14 do corrente mês
' ..'�ec.idiu deu�gar, por unamiriidade, vessa solicitação, contida em

réquerimeLto ,de II de março Ce 1947, no �eotido de suem
. aumentado& 'qs preços das passagens nas linhas de transportt
coletivo de vossa propriedade; '.

Em virtu�e desse indefi'rimento,' permanecem de pé os pre�
sos anteriormente .estabelecidos por essa Com!ssão. e que c( m

tam do anexoao presente oficio.
Esta Comissão encarece a necessidade de serem fíeimente

observados est�s' preçes. Determina, ainda. sejam afixadas 110 in-
,herior dos veiculos as tabelas de pn ços, de tal made que sej 'Im
perfeitamente legiveis ate para os 'passageiros localizados no::

ultImas assentos.
.

. No, ensejo, apresento.vcs prote:;tos de consideração e apreço.
Eugenio Dcin Vieira
Dir. de

.

Sec. da CEP

CatarÍna

Tabela de preços das passagens de �nibus na cidade de
BLUMENAU

linha da
Ponto 'de

Ítajaí'
Beco Itajaf 8.'0 final da linlri. _

Ponto de partid,�. ao fiml da linha
« preços correspondentes pare as viagens de
linha da Garcia 'i
Ponto de Partida ao' Beco Odebrecbt
Beco Odebrecht ao final da linha

. ponto de Partida: 1]0 final da liuha
.. ;.{ preços correspondentes pax:a as viagens
linha Itoupav& Seca:
Ponto de partida «AI. Duque de Càxias»

IIVelha"
partida «Alameda Duque de Caxias» ao Bc o

Cr. O,5ú
0.50
0,80

volta i).

0',0,50
,0,50
0,80

de volta »

á �Rua Paraíba
- (1'.0,40

Fonto de partida à Travessa Iguassú - 0.6.)
Fonto de partIda: ao final da linha

,

'

0,80
«Preços correspondentes para as viagens. de volta». Entre

os pontos intermedi:.:.rios" os [preços correspondBm as diferfnçrs
das passageos.

.

s

para os oper.lrio

partir de teres-feira
,

Aspectos da reuniãoa nova Comissão Municipal de Preces
, ,

Faz. calor, mas, de súbi

,to. cai um temporal, e

\T. chega em casa enchar

cado, os pés molhados I

Eis o momento de apa·

nhar um resfriado! ...

F: também o momento de

aplicar algumas gôtas de

Mistol em cada narina .

Mistol 'espalha-se sôbre

as mucosas irritadas e

diminui o congestiona

mento, desobstruindo os

condutos e permitindo
uma respiração normal.

. \�il
\Mis'01�

PARA A HIGIENE NASAL

Use Mistol-Rub Unguento,
para fricções sõbre a gar

ganta, o peito' e as eostas.

Ag Dcia Municipel de
!1e Estatística

Aviso

Esgotado o pra�� pa�a a Clln

clusão do Registo Industrial
referente ao ano de 1946, con

vido, mais uma vez� aos senha
res prúpietários de Indústrias de

.

qualquér nCitureza, ql1f' ainda não

prestaram as suas declarações. a

. comparecerem, com máxima ur

,gên::lia. a esta Agência, a fim
de satisfazerem. as determinações
legais, eximindo-se, déssa manei�
ra, da. multa que será aplicada
aos,faltoso ouínfratores.

Blumenau, 28 de maio de

....

Augusto Waldrigues
Agenté Municipfll

Realizou-se ante ontem. no ga
I bincte do sr Prefeito Municipal,
I com inicio ás 17 horas, a anuo-

(Conciusão da r.a pagina) ,'dada reunião da COrIJissão :Mu-

nicipal de Preços nara tratar do

�B tarifas cu'
'

. . momentoso caso -do pão, em
. ja eutorlsaeao a· I face do tabelamento decretado
fnd� está dependendo de apre- pela Comissão Estadual de preVBÇaO por parte da repallJção ços.competente d M" é'

.

. .

o imst riu da A Comissão Municipal estava
VI8çlle,· .

-

.

VI � t d '.
formada pejos srs, Dr. Ac l1111es

e� u ar ímedlatamen- Balsini presidente Dr Amoldete a derúuc!a do contrato vi- Xavier' Frederico' Carias Allen
gor�ote entra O Estado e 8 de e Mauoel Pereira jr comoUn ao, ou, a sua renovação membros A classe dcs ��deirospelo praso que fôr achado estava r�p,esentada pelos. srscnuveuteuts- ..

V I .

"
,. " Jor gc 11 fensee, Fred c Wacholz

•
I - nesta ultima hípóte- A: tlenthim Socher & Cia Ltda.

tese•.0 Governo do Estado, de e Jose Trev'.s3ni. Não co�pare-. mediato colo . .� di
'

I
.

carla u sp 0131- ceram, embora s.oresentassem
çao da E.F.S.C. a quantia ne justificativas 00

sr. Gustavo Ru
mais Cr$ I 400000.00 para a minski e o �e�resentaÍlte da Pã
a�ui8içllo dos mlitl?riais des nificação Blnn.enauenses Ltda,
C!ltos na letra b das couctt- -i'Cidade de Blumenaa" se fês
soes do Relato' rto:

TI .' represetar nessa reunião, sendo
v Ii - h�almente, no caso observada a falta de um repre

d.e renov s çao COul1aClual,. IIi- seor.nte do nossa colega"Ana o Go.vvrno do E�tado,'Juo- Nação", que ta.mbem fora conv
to a. União, as gestoes nece- dada,
asarIaS para a compra de nl.- Inicialmente, o dr. Achilles
vas maquinas, vagões e pran- Balsini informou que a Com. Es
chas, cujo crédito ascende- tadual de p-ecos tabelara o pãorta 8. qus nt la índlspessavet para todo o Estado ern 1 cruzeiro
11 n ferid3 r�nCV6Q!l marertat cada 150 grs., ou seja uma me· Já tinham sido pagos
---- dida de 6,60 por quilo e que

��_
- e:n vista disso. tornava�sc nece- Na nota public;l.da em noss�

ssário ° cumprimEnto das citadf's edição sobre a Sltuação da E.

determinações por parte dos s�n- F. S. C" tal como fora focali

bares padeiros' zaja na Constituinte, ba um tre-

O sr. Fredie Wacholz, falando cho em que diz que os
_ 700 mil

em nome dos colegas lDformcu cr�zeiros dedébito daql1ela �er
ser impossível cump ir o referido. rovil. por certo �o�resp::>;]diam

ao aumento de salario dos ferro

viários, que durante muito tem

[.0 não .tinha sido pago.
Todavia. fomos informados a

gora que o referido aumento de

Perdeu-se quintli-feira fi saláríc já foi pago aos trabalha�
tarde na rua ].5 oe novembro dores da S"nta Qatarina, . pelo
ou travessa li' de fevereiro. que nos apressam9s em esclarecer
Um relogio de senhora e pe- �este particular.
de-se a quem fi tenha 6nC(JO-

tr.ado, li finez'l de entrega-lu
nesta redação ou avizar tele·
hnicamente, A Walter Kars
teu, Testo Salto, q!!e serà nem
gratific>l.do.

O sr, Morival Beirão,

agentej
venc.o responsabilidade pela não

póstaI.telegrafJco dest'l cidade. entrega, caso � estação do d.es- .

recebeu, dJ. Delegacia Regional tino nãl) esteja compreendida
a seguinte comunicação: I nas referidas �onas.
«Comunico-vos resta belecimpn- São as segumtes as céttego-

to. todas vias de encaminha'mento I ias admitidas: Ordüiario, C De'

trafego com a Alemanb'l, para Preteri�o, Ofi.:::ial
.

e Impreü'Sa'
as zonas de ocupação inglesa e Os codlgos permitIdos para os

americana, que compreendem as telegramas C De !sã� .os que se

provincias ja Bavie: a, HessÍa, s€guem: Abc 6 th EdltIOIl, Bent
setor norte de vVurtenberg. Ba- ley Comel:'cial,' Bentley Second

den, set'Jr norte do Reno. \\Test- Phase, Lombard Shippiüg, Lom
phalia, Baixa-Saxonia. Schless- bard Sbipping and Transport,

Agradecimento wig-Holste!n e as cidades de Stanbaf. Stanter e Petcrson�. A
Os festeiros da!l solenidades Bremen e Hamburao. indicação do codigo usado fIgu-

do Divino Espirito Sar.to agra- TeJegra.mas para0 Berl.i�. só rará obrigatoriamente no pre-
rlecem a todos que contribuíram I serão aCCliOS quando dmg dos ambulo dos telegrarn��.
para maior brilbo das solenid2- ás missões militares aliadas, COll- São tdmbem admltldos tele

des� njl�rmfnte à Indústria e Cf- sules e agentes comerciais, q\le gramas com respcste. paga (RP).
mecio pelas yaliosissimas pren- nãO sej"m altmães.

,

A taxa Ordinario por pala�ra. >À'

das Deus os recompense, Todos os telegramas serão a- e d,e F.s. 2.32, e�tando n�l� lIl'

Alvína SaueI ceitos riscos expeditor, não ha- I clUlda a taxa termll1al braslleira.»
Herta Pacheco
Delfinl) Migueis
Carlos Sot.:
P. Joaquim Ortb

Aviso
Domingo ás 4,30 e 8,15As solenidades do Corpo de Bing Crosby, Barry Fitzgerald, Franck McHugg e a 'fam04

Deus serão Ploxima qu:nta-fei. sa contraalto do Metropolitan : Rise Stevens, no maior filme de
ra prcxirna. dia 5 de junbo, Hollywoodcoustando de missa solene ás O p9 horas em seguid'!: procissão do Bom astor
Santissimo, percorrendo a Rua (Sete premias da Academia ! ) .

15 de Novembro até a Avenida Uma produção I(;'\.e e eccantadorr. um verdadeiro baIsamo1�
RIo Branco. voltandc pela mes� para os espe:::tado:es. Um super-filme. dedicado a todos, homtns

.

ma Rua, Pede-se enfeitar as ca ou mulheres de qualquer religião. Uma comovente mensagem de

sas ao longo do trajeto da pro-' fé e humildade, que penetra profundamente em nossos corações.
cissão�

.

Acamp. Comp1. Nacional.- Metro Jornal e Short.
P. Joaqulm Orth, O. F•.M. Plaléa 4,00 e 3.00 Bl:ileãv 3.00 e 2,00

Vigário A' noite � Platée nu:.uerada Cr,$ 5,00.

I
!

I
Bolos 'I� �/ôjos

FEtt'·COS e

ANªM5COS
TOMEM

mH�D cr�nsfita�g

tabelamento, ;pois não deixaria

margem de lucro que compen
sasse o trabalbo •

O sr. Torge Tiefensee. por
sua vez declarou que, si a

. :xi
gen ... ia fosse mantida os padeiros
seriam obrigados a encerrar su

as atividades e salientou ser e

xatamente esse o seu prop'Jsito.
Log-o a sf:'guir. entrariam a dis

cutir detalhes técnicos da qües
tão.

Finalmente. acordaram os pa

deiros eu; fornecer D pão pele
preço da tabela a pa�tir de t�r
ça feira proxima dia 3 de JU

nho. Enquanto isso, enviarão á

Comissão, :por escrito, uma ex

posição ao motivos, fundamen
tando a necessidade de um ta

belamento mais favoravel à elas
se, exposição que será devída
mente estudada.
O prazo de 3 dias para o for

necimentc do pão ao preço da.

Tabela fícou resolvido tendo em

vista a ne ..essidade das padarias �
adatarern suas rnaquinárias ás

nevas exigcncias. Oportuuameu-
te comentaremos aqui, outros
aspectos da emportante reunião.

Perdeu-se

Anunciem nesta fol�a.�

! Restabelecido o serviço telegrafico
com a Alemanha

pREcrSA-8E com urgencia de U'D oficial para

paletós, pagando-se 130 cruzeiros (i;..util apresentar-se
não send<> competente). e uma m o C; a que saiba ou

queira aprender costura.
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