
;", Em uma das ultimas sessões elementos da referida Força que�a Assembleb Constituinte os morreram no cumprimento do
deputados jcinvilenses'snrs. Max dever. Falaram ainda sobre o,

Cofio e Guilherme Urbin abor'v assunto diversos 'deputados. ccn,,<daram interessante assuntó f-s-al v rido notar, pelos termos ener-
:<ócombateram a butQcnci-t e o gicos com .que discunaram os
regünen 'do papel6Hb existente snrs, J ão José e Arrnai.do, teu"
na� repartiçõesgpúblioas.

.

do este termindo o seu císcneso
.'. P u1tilÍlo dos deputados refe- com as palavras: para os solda
ridos aeresento.t urna. indicação dos que morreram no ci mpríno 's.en�ldo deser, nomeada uma m ento do' jever, nossas 1 ame.

i t.. com�ss�'(). para estudar a supres
'14 sãc. d�sse regime.

Apm:tou o orador, como um
'. ex�mplo, a taxa de expediente,
qqe e cobrada pelos Postos Eis-

·

cais do Estado, em selos.e que
para .tal fim. o ex portador tern
que encher quatro guias, muitas

·

ve�e� para pagar Cr.$ 05'0. Suo ' .

prímida, essa taxa, noderiarn Rio, - O coronel l\\ário
tamb�m sereru extil1to�. os já Gomes baiX"iu nova portart»

·

menClOt:iados postos fiscais, ha- sLbre ú,s prHços:de calçados,
venio eccnomia para o fisco e peles e. eourus, Ficou esta
o comercio. belecido q UB os preços 'TI fi

.

O sr.. Presidente nomeou a xlmos dos calçtidos no' vare
comiSsão 'pedídà, caindo escolha [o fiãó 8E'jíim.8uDMi()r�s aos
nos snrs.Artur.·'MueÍ1er, Praz resuHantes.do·sb't:men!o cl('

Alv_?s e P!'otogenes Vieira, os dez pDI' cento sobre os mar-
.. quars, nos termos da indiL'àção
pode rao também 'ent. nder-se com
.as repartições co�petentes para
melhor estudo do assunto:

. .
'
Ainda ná mesma sessão' dv

.. dia 26 o sr� Lopes \o ieira ' veio
a tribuna para te-:-ereornentari'ps

,
em torno. do assassínatc do' sr.
dr

...Moacir Sampaio, levadl? a

efeIto ror tres fraças do desta
camento policial' em Caçador�'

�.
A oração de' e;x:.comandante da

. Força Militar teve por fim de�
fender aquela. corporação

. d�s
ataques ii ela feitos pelos adv.o
g�dos .e associação comerciill de
Caçado!.:' €ootr": o destacamentO'
policial.
O. orador foi apartcldo pelos'

deputad ,8 Saulo Ran:os; Bulclio'
Vi'lna� Artur Múel1er, Arm ...Dco
Calil e outros, AflO;>.l f i .

apro-
vado um veto de pelos

nagens e para os policiais
sinos, cadeia.

-,,-0-

Na sessã» do dia 27 foram
tratados entre outros os seguin
tes assuntos: OLeio da Feíera

ção' Atletica Catarioense, de que
dedica aos snrs, Constituintes o

torneo de bola ao cesto e voley,
Indíc tçã.il dos deputados Max
Coun, Artur Mueller e Ramiro

tições em seus ve:Jdrnentos A

moção de confiança t.. Força
O regime do papelórlo Policial do Estado. apresente da

pelo deputado Saulo Rvmos, os

assas- Emerenciano para a ultimação srs. Joãe> José, Bulcão Viana e

das obras do campo de aviação II Artu.r Mu�l!�r, aprese_n�aram o

de joinvile e estrada que lhe da seqcinte uditivo que 1,01 aprova
acesso ficando nomeada a co- do: A moção de confiança vo

,
-- --

--� -------

misaão seguinte para lhe' dar

I�:�:��:� �Í�s� ���:!erin�ic��� I D virtude lealdade.1I1Ide Saulo Ramos, com aprova..
e ii

çã J de todas as bancadas para'
que os sub-diretores sejam equi.1 -------- Ilcllmes éraEsini
parados aos diretores de repar

tada peta Assembléia, á Força
Policial do .Estado, que bem a

n.etece, pelas suas honrosas tra

dições, e feita na certeza de que

aquela corporação fará e'[irmnar
de seus seios os elementos que
porventura comprometam aque
las tradições.

Assembleia Constituinte

Ra dias atraz tiVl'IDOS ocasião de comentar o quan
to nus ha viam custado as fcrças de intervenção poli
tica, apoz HI�O, em pr< gresEo cessante,. administraçõce
nagativas e hnunlhações de companheiros forçados ao

.

colaboracionismo.
Como sempre acontece, e isso muitas vezes o la

mentamos, os acontecímeutos aí estão confirmando ft

SItuação moral denunciada: filhos de Blumenau, com

muita responsabilidade, dobram- se de uma vez à3. �a
r ieias do poder e vão jqntar-se aGS nossos adver;:,ar_:oB
de :sempl e, dando uma justa prova de que. não tem

nas veia J aq nela bra vura moral que faz hoje de. um
blumenauseuse um homem que vale apená ser brasileiro !

Si esta noesa terra ou este nosso povo souberem

representar no futuro pleito eleitoral todo valor ruore l

que lhe conhecemos e que nos faz; com honra solda:
dos de sua vanguarda en tão este futuro encarregar-&e-a
Je justificar a la8tima d,� quo hoje nos a(ihamos P08-
Imidoa , ..

E os amigos de Bluruena2 que c(mo�eo ll'tam pa
ra o fOl'taleciIbento moral de nOBsa Patna, perdoem
nos aRte c menlarío regionalista de hoje. Mas existem

razõetl de sobra para entristecer-nos aqui em ca;;ta, Ao

abrir-se a campanha de Blumenau, pela autonomia de

Tinitiva de 82tH, interesses, maís uma cilada polItIca le
�a companheiros no."s'JS para o cemiterio politico. O

I co':. eiro U8 el!pera afim de enterra-los com a confiança
_'�--�--------��----��------·�D-r-.-A-ç-h-W-D-B-B·a'-!R-in-i-D-i-'8-t-@-.-.�-_e-BP-o-n-Ba-v-e-l-.-A9-·-o-X�X--II-I-.r-�t-.--13-7- que n�o souberam merecer .,.

ca dos a f. go 00 solado, de períores aos correspon-ten
acordo com a Iel do Impost» tes ao ul.Im J neg .ct j retili'
de consumo, zado no ano de 1946,

.

devi-
,

darne ote registrado em livros
Essa. redução compreende ou documentos de compro'

li mercsdorta até 8 O ('.ruzei-I ve ção !egfil; marcar, 008 150-

ros íne uslve. exetuados as ,IHdí'H. preços de venda De

�8Iochas. Foi vedad» IiOR f8-1 varejo, ate;brtcentes: cobrar pH ços EU- -

. .

::.'

DIAR'O fo\ATUTINQ_
'. Avirtude e a.

Jea.ld.a.d.e se retiram
si o crime e a. trai�ã.o
�ª9 cpremiado§l '

.

o imposto de calçamen(o
presisavamos Entrevistado· por nossa reportagem, o sr.

aqui. � ..... . Entrevistabrto por. nossllt'" fde. assim LmanilfestOtU sua 0pPinil'ã?: quet .tb0d_OS 08 proprietarlroLeS \ tal,mnhP�ileUmde v�lsOt"ObjeqtuiveO bquneeSfjeportagem so re o lmp();; o. e - «( eg.a nten e, fi re !{'l- (Hln rI utSseffi com a pa . <> u, c!.

São P8ulo:�A Secretariá do oslçl:lmento lançado pela Prt!- tura não pode, exigi r o Pfj- que lhes tocavp, empregar a8 olarIa li todos,
·

Tribunal Regional Eleitor.ala leitura Municipal contra: os gameuto da rehrida cootri- sobras em rnelhoramentus
séguinte nota: Dfoprietarios na rUIi s; Paulo buição. Qunodo encootrava- urbanos, de interesse geral, Contudo - prosseguiu o

O sr. Presirtente do Trlbu. com ame'aço.. de cobrança ju- me nO cargo pé Prefdtp, er:- cnmo ° -ealçamtoto de outrss eutre-j�lado - a cobrança - Creio que não - l'e8-

nal Reg!ona� EleHorl:d reco- diclari!l, o sn\", Hermano B<'ll trd num. acurijo (!(jffi uS

prO-ll'UliS.
Muitos dos

.

prdprieta- era resultante de um acordo pondeu-nds o snr. Beduschl.
meoda a. todos {IS srs' Juizes <líh.· clli, ex�

.t>urei.to
rnunÍcip

1.'
prietarios .daquela rua no t!en� rios t::.cima referidos

concor-/
e não tinha vis!} de obriga- A cobrança judiciaria, DO CS-

eleitorais do Estado intimem· ' ·1 tido de. qUtl contribuiss.em· darfim de b,ou meute em fa- toriel.lade, por falta de arn- 80 em apreço. contraria o

·

08 eleitores lluspeHüs deRoala .

'.'
.

'.' . para a construçEio da flUXIl zer as contribuições por c.orn- paro legul. espirito da propria, lei que
fabetoB fi vil em submeter-se à nholo dos tHUi08. serfio eU- de paralepip�dos Bgo�a, e�i,,- preeodBrem fl sin�erir1ade e Indagamos, então,s_1_'_B__P_r_e_-_f_e_g_8_0_s_B_s_u_n_t_o_.» _

prova de_ aifabettiaçã). S81'- mtnados os que não ,compl.l- tente. Tom.el.. esta 10lClat�v8

virão de 'base a essa. dil1gen- recarem e os que não log'ra- ante a posslblbdade da ver-f
clu as f.i38i(J�turas COlHidas rem. demonstrar que sabem ba s� e:gotar antes da obra
DBS folhas,d" votllção ou ca� ler é.escrever". termloaua,'

Prf'teo'1181 tambpm, desde

Germano Beduschi faz interessantes dedara(ões sobre o assunto
,

feitura, no momento, podia
cobrar judicialmente 88 con

tribuições dl:lqueles que se

recusarem a pagar,

ue o
III

RELOJOARIA CATARIHENSE S. A.

Vacina preventiva ccontra a
.

'

.. influenza (Sanitas)

=-__...

S
...ie_m,'_..e...rls__S...c...'b_U...c..k,..6..rt_·.. ;..S""j...A_;;,.,..•...""d...O......R...i""o......e..p_OT....t_O......A.·_1..eg...f_c_.., __ 11oc���f�a-sa�� �:so ti��in�: Er�s��sp���or:Stre�����u�r:�fi:i� I �i��:�oà�a�� �o�i��!�dorag��:a : ;:o�i�u::r:;ispl����tee�e�t�,o:es��l;

.
froncê�a, a "242 A'';. acaba de fa- ante alta no preço das utilidades: loque menos se deszja ain ia, xa lograr, apeoas porque està

..
' z.er suas p;rii:�:eira experiê:J.cias na � jesvalorização da moed,,: me- . I?e.spois .da aohada. a lmha di- em condições de pagar �ajs que

OU lmha ParIS .....o,eu.. tlvalÍa pela gI'ande quantidade, Visana dma outros. embaraços os outros, Este consumIdor tam-
Essa mâquíná rtilza um novo de dinheiro em circulação e a surgen ainda para atrapalhar o bem merecia cadeia, pois grande

ptincipio; atinge desde suas pri- ganancia déseufreada dos explo- orgão controlador. parte da exploração que por vai
.

,.
'

.. meiras experiências, uma fôrça de \adores.
.

O primel[Q embaraço e ccnsti- cilbe a ele unicameute,
(omul1icado �S· ihlstre$ classes médiciÍ e farmaceutic(iS 3200 cavalos...

.

Assim o trabdlho de controle tuido pGr certa classe de consu- O outrc em baraço decorre do
Es�a fôrça será elevada poste- de preços e dOE mais arduos e midúr, que fJor estar em bôa habito adiquirido por certos ne

O,.La�o_ratbriO Sanitas db', Brasil, Lida, tem a goda satisfação dormente e por meio de novos com plicados' já que é preciso situação, paga sem regatear qual- g Jciantes e prndutores nestes an
de. clentlflcar Os IlImos. Srs. Médicos e FarmaceuticOs. que a'éa aperfeiçoamentos a 4- 000 cava- estabele-r:er uma linha divi,o;ória quer preço pela mer' adoria que us de vacas gordas. Acostuma
ba �e colocar á s?a disposição, nàs pdocipai6 fa�maciH\i e Dto los, Enquanto os tipos atuais entre a alta .determinada pela necessita, sugeitando o consumi- ram-se com os lucros exorbitan
garlas. a Y;ôcma Prevenllva UOntra a Gripe·, ou Influeri ta, obii� rebocám 550 tontiladas, a Dova inflação monetária e a alta oca- dor menos favorecido a gastar tes e agora não querem mais se
da po� melo da. �ullura dos Virus tipos A e B {PR 8 e Le�), locomotiva, á veleidade de 120 I siooada simplemeote peja expIo. o que não pode com a mesma COiltentar com ponco.
nO flUIdoalantOldlco do. ovo embrionlldo.

.
.

'. kms. à hora, já reboca agora! ração. mercadoria, pois, quando recla- Um exemplo tivemos na reu-
Sando, a? que crêmos, a primeir3 instituição cientifida partic4: .79[> toneladas e em breve çoo. E não é facil a um orgão ma, iDlTarialvemente recebe es- nião da Comissão Municipal delar do C?ntmt:nte� A�erica!10' depois dos similares estadunidel1ses', �,as ram�as. d TI vez dos 45 controlador de ?reços traçn exa- . ta resposta de vendedor; -"Se preços com oa �adeiros' Um de-

a prod

..
�IZ1r

.•

a

.Ya.c:na..
Im

..
u

..
n.l.z.an.,.t.e. o.�.o..

n

c.�n
trada

CO.flt.r�.
a Jl1flu

..e.n..
z

..

a qUllometro

�.
a

h.or.a.,
das

10.
com.O-

t.'.ament.e
como �e:-,e se"

traç.ad;!lJ
oão quer, tamto faz: Tem

que.m.
leSo

Che.gou.
a afirmar que prefe-ou Qrlpe �q.!le na� deve ser confundIda com ° resfrIado comuo}, tlVas anterIores, a: 242 A" atm- est::. linha divisorIa. Um desvio compra. ,

ria fechar seu est;\belecimento se
O Labura10rlO Sa!!l,tas' do Btasll, Ltdz. espera. que seus esforços ge 72 com' um pêso de .iço to- � par.:t a esqu<.rda, prejudica o Por ai se verifica que Dl0 só fosse obrigado a respeifal o ta
pala vencer as dlf�c�ldades d� �ão . gt;ande e_mp.reendimento� :e� nela.da. A "24� A" funclO�ará !êomerciante ou prOdutor e não o vendedor deve ser castigadod uadem em benefICIO da medlCllla e i(lo saOltansmo do Bra$lt; ,11a linha de Pana�Lyon�Mar::;ellle. é �to <> que se pretende Um quando burla o preço da tabéla (ronclqe 1111 ultima pagina)

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



CIOAIJ& DE BlUMENAU
. ,

l-Ol'gaBiz�çiio Brando "Unica"
u�lJsoluiamen'e Unita" em To�o o Brasil

i. Devídámenro registrada l3úb no. ó48 em !�18!

I':. Para o estudo facíl da
contabilidade por corres-

\ pondencia, com 4 livros
i que ensinam como se eu
Q estivess« ao lado do alu-t .

jlG. Ficara' hahilibadoemr

I Escritllra�'[io mercantil
Oalculos, Português, Di�

'" nond D til f'
"

reito comercial, Corres
l .' ,enc!a,' ��. 1 ogr� ,la, .CaligraIla p pratica de EBcritorio, hoje tão
� ,��,::ebS!!na. N ...�) -duvíde. e seu porvir. MoçOs, moças aproveitem esta

.'Iti...
��l.?a oportun!d�de. Peçam}}l'os12ectcB para este pequeno curso querarao ��n 4 ou .6 me,ses. R.eceberao um certificado de especialista em

conta!JIildade,. ISto e consíderado nos Bancos, comercio e, industria
J?flcreva h?1e ao Prof; Brando-Caixa Postal 1d76- São Paul�: oI malt'l conhecido que ensina bem desde 1910: habilitou zeracões de alu.� nos: sertanejos, operarios aos milhares! com .instrução �udi�entar.

;'1 •

O c:zrso sem �l?,ros facei:; e ao alcance de todos nada: vale.; e se
. não sao da matéria não att\anta,

"
Jrrnte envelope seládo e diga onde leu isto.

1 -6-'-47

V E N D O ou admito s6cio
para negocio de papelaria, ar

marinho, perfumarias e miude

zas, por preço de fatura, situa
do no melhor ponto lia cidade.
Grande freguezia de atacado e

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

1111 \RI
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua J � c.e Novembro, 415

2"- andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL)
1111 -

�

roto AmADOR (íl.Schnlzl
Competencia Profissional

Roa ,,15 de Novembro, 5gb

Paulo Schindler e senhora i

Teófilo B. Zdd�'osny e senhora I
honra de participar o noivado de seus filhos !

ASTA e CARLOS OURT

têm a

Btumenau, 3{) de maio de 1947

CRULEIRu Prefiram a f4armna f'aom;ada
pelo ft*IOINHO JOINIVUE

.�

Hotel Holetz
Endereço Telegrcfico, Holel>
Rua IS de Novembro. n' 3 I 3

Telefone: 1065
Comodo p?l"a viajantes

Novo prcpietario; Quintina
Zapelini

V E N D O uma caminhonete
Ford A, modelo 29. com motor

recentemente retificado e com

4 pneus novos.

na CASA l\1ELIM, Rio do Sul'

ALIJGA�SE
Ó

�
dllima casa de mora Ia D"

centro da eídade. Informa
ções Hotel São José.

Vende-se
Uma Limousine Opej

"SUPER SlX"
4 portas, 5 pneus novos, em

perfeito estado

Preço; Cr$ 22.000,00

I

VENDE-SE uma limousine
Opel p. 4 de 2 portas comple
temente reformado por preço
de oC'j!õ;âu; Informações com

Schnvaderer e & Ltda.
L UI:: 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 Oss Em.�r, tendo per·
dido seu certifiüildo de relS�
vista no trajeto compreen
dido 'entre o quartel do 32·

S.e. €I o centro da cldsde,
pede a pessoa qne o encon

trou a genntesa de . entrega
lo nesta redação,

MOÇOI�
com amplo conhecimento dos
serviços gerais de escritório, e,

dispondo -Je duas a tres h��as
diárias, oferece-se para auxiliar
escrita fazer correspondencia, li
vros ftscais etc., de pequena fir
ma. Carta pari! «Orama», Hotel
Palmeiras, quarto 4.

Cordas, Barbantes, Saüaria I
Tem.?s sempre em estoque = cordas de carDá' cabos desde2 ate 8. polegadas .de circunferência; barb:mte de caroá de

primeira qualIdade; fios de juta para indústrias
Fornecen:os cotações da qualquer produto para compra o�

venda, mediante comissão.

I�formações de nl fir�� :' Banco do Brasil, Banco Come�cial do Est. S. Paulo.Banco Comércío e l ndústrí a de Mi
nas Gerais e, Banco do Est. de .Sãc Paulo.

A. GRA:ZIANO &: CIA,
Representações, Comissões e Conta PróuriaRua João BricoJa 46 - 3. andar - salas 329-33Fones; 3,4508 - 38228 - 3.3040Endereço telegráfico l'REZCOROAS - Caixa Postal 472

1,� �S_Ã.aO__P_A=U_L_O_·'_'_'_B_R_A�S_IL_·· .1
s. AR Fabrica de Papelão' Timbó;

Assembleia Geral Extraordinaria
São comíd.ados. os srs. acionist.as da S A. F b ic .d 'P"pelão T' bé '. '.

. ". a rrca e a

,;
H:' o, para.se reunirem em, assembleia geral e.Y'traordina�

r�J., no dl� 16 de Ju�ho ,de, 1947, as nove (9) horas. na séde 50-cial, na �ldade de Tlmbo, a ;ru.a. �IarechaI Floriano Peixoto s, n I
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

"

• ,

J Aumento do capital social e sUbseq'uente alteraçãoCDS estatutos,

. _,

2. - Nomeação dos peritos, que deverão proceder a avaliação dos bens, a serem incorporados ao capital como aumento.
3, - Outros assuntos de interesse social

Tímbó, 31 de maio de 1947.
'

OUo Hennings, diretor-presidente.
;- W'

para QADIOS
REMESSA NOVA A' Oro s 25°,00

,

- NA -

Casa do A�.efFicano
Mercado de Automóvds

NO'SSA·DIVISA····E· SERVIR

S.A.

Ver e tratar com Costa

Garagem MOELLMANN

F�V

..

resentantes.
ex

..ct.:biV.'O.s .. 1.� para o Brasil:
.

M. r.lGOSTlNI & ela. UDt I
Riod Janeiro: Av.RinBranco,'
47 -1.0 ando - Caixa Postal 043 (I

À VENvA t-lAS

.. V. pode-se orgulhar da sua., nova caneta.

SHEAFFER... Orgulho de ser visto com a

fl".ais elegante das canetas - orgulho de possuir
o �Hror! SHEil.FFER tem a mais Linda upnrên

cia, escreve melhoT e é, vel'dac:eiramente, uma jóia!
Nas aulas, nos escrítórtos, ,em' qualquer ocasião, V.

estará sempre satisfeito com uma SHEAFFER!

SKRIP - a mod .rna tinta de escrever, faz qualquer
caneta escrever muito me1l101' e (;u1'.31' mais. Também
evita enguiços ... SKG.IP seca tão ràpidamente que não

há necessidade de mata-borrão. Escolha a sua cor pre
ferida entre as NOVE apresentadas por Skrip. SKRIP
,permanente para doc.rmentos que devem ser conserva

dos.SKRIP lauáveL para uso geral, no lar e na escola.

R A M O

PRECISA SE
uma empregada para serviços
gerais de casa. Informações rua

São Paulo ao lado da Fabrica
de Chaper:s Nelsa, antiga fabri

cá de moveis de vime,

Onde concerta o seu
RA.D lO?!?

Naturalmente s
ó

na oficina

fUNKE .'"

Bem instalada com instru
mcntos de medição

moderníssimos.
Rua 7 de setembro n' 13

A jóia que escreve

BO'AS CASAS DO

emo·Virtus

Dr.H. liftlmermann
Cirúrgião Deiíltiiat�

Raios X
Rua 15 Nov, 595 L0 And

-

Mllhoes

LABORATORIO DE ANALiSES

De pessoas têm usado com

bom !:GsuHado o popular
de�urativo

'Elixir 914
ELLIf\JGER & elA.

Rua 15 ctC1 Nc..ve'"Ob. 588 • Fone. 1901 .. BiumenauI
I EXAMES DE URINA: simpler (t\9sucar ealbumina) ap sedimento, qualitativo completo com àosagew

jChloretos, fosfato", acido urico. uréa etc.', EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, f1agelallC'!"
ovos devermos (MetodoB dEl. enriquec.imento) ru"Elstão: carne,vegetais; pe5quizas de puz. sangue oculto etc.
EXAME DE SANGUE: MALARIA�!iPesquiza de Hematúzoario de Laveran, formas aguda.>. e croni·

CUtl. LUES (siriUs): reação de Kahn, Xline. l\1einecke etc. TIF.O: reaç_ão de Vida!. Dosagem De: glicose, acido nri
co, hemúglobina. Contagem de globulos vermelhos e brancos, Formula Len,:_ocital'ia. He�ogL'ama de Shiling. Tem
po de coagulação tl ue sangria. Curvaghcemica. EXAME DE SECREÇAO: PesqUlza de germenE' (Gono.:
espermatozoides, etc., trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba�',ilo de Koch e

outros germens, pneUlDOCOCOS fltC. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac
tel'ioscopico, reação de Kabn, Panily, Nonne Appelt, etc. EXAr\lIE DO MU CO NASAL: pesquiza de baci
los aleool e acido resistent.es (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame ccmplêto, dos'lgem
de aciüo Iatíco, acidez livre e combinada em RCI_Pesqulzas de sangue oculto, piocitos, hemáceas. EXAME
DE ULCERA: Ulramícroscopia. em campo eScuro: pesquiza de espimchetas Treponema Palida (sífilIs).
O Laboratorio se acilainstalado para fazer cultura de quaquer germen e auto vaciná.�

! A pedido .
dos SlS. Médicos fazemos �ol.heta. de mat�ial á domicílio

V "Forneaemos laminas e recz'(Jzentesgrut utamente

A sfllls ataca todo o

organismo
O [i'fgado, o Baço, o Coraç!lo,
o Estômago, os Pulmões. e a

Pele Produz lJôres nos OSS08,
ReUIllb.LÍsmo. Cegueira, Que
du. do Cabelo Anemia, !lAbor·
tso. Consulte o médico e tome
o p o P Il I li r depurativo

E I i X i r 914
Inofensivo ao organismo A..t'r
grudavel como um licôr, Apto
vado como auxiliar uo tra--
,tam�nto da Sililis e Reuma
munsmo df mesma origem.
pelo D. N. S. P., sob' o 01.26,
de !fll6.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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� Casa ds �óVBi8 Rossmark Ltda..•�
�� Dormitórios !;
;': Solos de Jantar ��
fi �. óveis Estofadcs '}1
�i Serviço bem .Jerfeito e bem acabado f;
ii Bronôe esfoQf'O de Tapetes t
lf Ru Dr. !\made'.l Luz, 11 �;

, �.��_�u••��.!!.�-��:;..�.�..���..::"'��=:�......�_.;..�.:;.:;

f. G. u5ch Ir.
Por Sli� Secção de Represp.Dtêçôe·s, oferece as seguintes
oportunidades : MOT.ORES Diesel. l- emi Diesel e a

gaZO-1
lua; para todos os fIOS testacionarias, marítimos e para

caminhões] das afamadas marcas':

WiUe, Hercules,
fairbanks Morse, Lanson

Briggs & SfraUon e Wisconsin
Conjuntos geradores de força e luz para todas as capacidadess
Balanras para todos os fins - Bombas em geral - Ma
quinas de todos os tipos para AgncUltura e Industria _

Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco -

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

.,"
f .. G. Busch Jr...Representações

AJ. Barão do Rio Branco n, I - Caixa postal 33
Fone 1388 - BLUJ\t\ENAU End. telegr. "Busch"

I. M.
Rua Dr. Amadeu Luz, 17

Consertos de l\1aquinas

··VENDE-SE
UrnIóte Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros de
frente e com 33 metr .is de fundos.
Uma casa na rua 15 de Novembro,

Um terrenc , com mts. de frente e 400 de fundos, eom 3
casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro I. Preço:
Cr$ ISO.OOO,ooa .

. �.

Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder
Uma casa sobrado no centro da rua 15 de Novembro.
Uma casa (sobrado) situada na rua Bom Retiro, com to.

das ás instalações sanitárias.
Uua casa siauada na rua São Paulo.
Uma casa situada na rua Juão Pessóa
'Um lote de terra no perim etro urbano da rua '7 de Sel,
Duas casas situada em Itoupava Sêca, senda uma delas

sobrado.
Diversos lo-és, 20X-).O situados 110 lugar Boa Vista, e mais

uma grande pedreira com 50.000 metros quadrados.

InfofffiaçÕfiS com o Sr. Helmut limerrnann, Conetn�
legalizado, Rua 15 de Hovem�ro 760-Fnne 1467

Q seu RADIO J està
Leve-o imediatamente na

oficina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

Fqulpamento moderno de alia preelsão, técnica
formado e díplomado em S!lo Paulo

I Alameda Rio Branco, 10

Pneus "Michelin" fabricação Francesa 26 x 1,112
"

., Dunlop "
" Ingleza 26 x 1,118

Maquinas de oostuca "Singer"
(com 6 e 7 gavetas)
Azeite Olivia "Bei toli"
Nozes Moscada

.

F. Domníng. caixa postal, 10 'I'ímbó

Procuramos

e sparaljios de escrltorlo, Maquinas de: costura de casa L I TO (j RA F O E T RA H S PORTADO R
e íudustrluis, balauç ae de qualquer tipo, etc.

Medico assistente do
HOS�TALSANrA1ZABEL
Cliniea Medica e das crean
ças, partos e operações -

Radiodtegnostlnos Forro Paulista, Encasitoneiras de Qualquer Espécie
- 0- BLUMfNAU -0- Alinhamento, ele. etc.

Dr. Angalo De (aetanô !I
. Médico

.

Dr. Fa1Jsto Bt'asil I EsneciaHdade: -f Soalho Marca· Strobel
Doenças de

.

Senhoras -- Cirurgia Medico "..,;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;�.l;;;;;;;;;,___iiiiiiliii;;;;;;;iiiiiiIiii;;;;;;iiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiliii__�
Partos Ex-Diretor do Hospital Evan-

T·
· IA· kConsultas das 8 as 11,30 gelico .de Hansa.Hu�boldt. ·1 n tu r a r I a li, e I n e c

..

e'" das 14 as 17 . Ex-Pediatra do Hospital Sta,
.

.
.

Rua 15 de novembro juto Teresínha de Erechim
"

.

ao Hotel Elite (R. fi do Sul)
:: 'Eelefone p ovísorio 1063

Esnecialista em Doenças
Cianças

Cli nic "Geral Cirurgb.
Consultas das 8 ás i 2 e das

14 ás 17 horas 'Reforma-se Chapéo5 - Ultimas m?delos
Consu.tórío. e resideucia'l Imperrneabilizacõo de capas e ca-acos
Rua 15 de Novembro, Il30 (de ....• .:

ironte a entrada'do Teatro Carlos B lume n a li -- Rua Maranhao n. 2 I - Tclefonen 1[39

Gomes)
• .. ,

,l\Iiquel�gen1
e frabalh<Js de tornear e fresar de peças pequenas.

Serviço preciso e rápido - Preços módicos.

(Indicad r

Dr. Affonso Balsint
Medíco Especiatista em

doenças de Crianças
e da Péle

Cousultortu - Travessa 4
de Fevereiro Edil. Peíter

Dr. Paulo Mayerle

Lugsr de futuro. Os eventuais entaressadoa deverão
dirigir-se a

C PDstal, 32 .- Sanla Cruz �o Sul - Rio Grande do Sul

Socfedade Benellcledore
Made'ras Ltda.I

I
Rua7 de SétembroTelefone 1248

Fornecedores' e Madeiras em Geral

TinÇJe-se

Residencia
Rua Paraíba No 8 �.

Telefone ü88

de todas as cores modernas p::.ra ternos. casacos, vestidos, astracan

etc. em lã, meia lã e sede, com anilinas de nrocedencia
americana e suissa.

�)r."'. i"Z.i. ft"ed.o IIõs§
:"t., edico

c'lL. 'it. so lal 5ta. Izabel
-��er QÇ:õ�s
Cl.íNICA GERAL

Dr. Arão RebeIJo
Advogada
ESCl f.-.'lJ:io

Alamed i ô '{DCO

. I-RQUIYõSfIE�
SOLDADOS DA ORDEM f DA EFIC'ÊNC'

DISTRIBUIDORES
para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda.
loimlUe - Curitiba - Blumenau

1--------------------,fabrica de Tinla's
Blumenau Ltde,

Tintas e Vernizes - Material par.
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas. nara artistas
BLUMENAU - S1.A. CATARINA

Caixas para Radias
Diversos Model;os
Temos grandes encomendas

Poltronas para jardim,
Tipo roliço de' pinho

Temos lambem grandes enco.das •

Havendo interesse de algum fabricante desta

cidade, .'pedimos escrever para: -

Indústrias Móveis Guelmann
Rua 24 de Maio , 44.. CURITIBA

• CASA
Willi Sievert

Expor.tadora do A ladeiras S. A.
Stock permanente de:

Oferece:

Um lote de S'E'OIS
I para liqUidar
li. B • : __:. Trala'se Ião apenas de preços reduzidos,

mas sim de Liquidação'!
LÃNS para vestidos, bem como malhas, capas e mautós,

pelos mEnores preços. nesta praça!
- VAREJO E ATACADO -

'l"'oca-discos - Vitrolas - acordeQns Italianos'

•.....,4'--.-.......�-.,_.,,_-.-,._. Mad.e. iras de constr.ução em geral, Vende-seDr Med. fi 08. ACHILUS
.

BALSIHI Forros, Soalhos. Molduras; etc. Em Serra Alta, na� proximidades da estação ferrovlA-
CHntea ge.rai. Especialista • ADVOGADO

'

.T I f· .

.

1337 ria, vende se dURs exelentes propdedades.c em amplos ter-
em rnotestlas da garganta

.\
.

I
..
e � one ..

.,
renos �erviodo as casas para residencias e constiuindo-se

nariz. ouvidos e olhos; ..... .... .. ·1 ··8 ··L· U·· M E N 'A U ,. ·S·anta Catarina em exelente ponto para comércio.

�Lã�'ENÀ3-.;2R'üÁ8p}X-J;J�s. ,Rua ParaB�t��;Ã1€1. 1436
'

..
"--A_',o\IB§�.---a-...-.!-... *-:';'--�-�-'�-.-.�__-Jt-!' nO me���aro��f. os sra. Theodoro ou Afonso Schwartz, no

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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desta folha acha-se funcionando, a cargo de penoa 'tOmpeleiJle, um
posto de 'inscrição, para requisição di titulo de eleitor

.

Precos Que o exemplo frutifique
que vão fazer á Comissão justí- Na manhã de ôntern, nas ime- deixava a casa de um conhecido;
ficando tabela mail') favorável diações da balsa de Itcupava Presume-se que tenha embarca-

belamente de pão a 6.60 o quilo. Si as razões apresentadas fo- Norte foi encontrado submerso do na balsa, amarrada á mar-

"Achamosum,tanto temeraria rem justa erazoaveis, não temos nas águas do Rio Itajaí-Açti, o gern do rio, quando o condu
sua dr claraçãoique, felizmente, dúvidas de que a Comissão, des- corpo do sr, Carl Henrich Te- tor se encontrava ausente e dali.
não íoi adotada per seus cole pois de encontrar aquela linha chentín, cidadão bastante rela- <aido nas aguas, em eonsequen-

-------. _Senhor Presidente: gas' Trmerária �o�que, a 110SS0 divis6ria de que falamos, atenda clonado e benquisto nesta ci- cia de um ataque .

.
" Cumpre.'I�v�r ao vosso conheci.nento que a petição das Em ver tano é; crime burla.r a tabe- olsolicítado. dade, onde residia ha mais de O corpo do sr. Carl Techen-

. presas proprletanas de linhas de transporte coletivo dessa cidade la com'_'. se opo�, drastICamente. Até lá, todavia' cabe-nos ren" 40 anos.
OI tin foi encontrado iuntarnenten!:\cen�ldq ,de, aurrltmto� -de preç'l$ de passageQs,· foi unaníme a da, c�lando dificuldades para o der aqui homenagem aos srs. A noticia, corno é natural cau- quando sua sra. da. Helena T�,:,.��Pt� IndeferIda, emmsessão de 14: do :corrente, desta Comissão consu[�lIdor. s�m· outra razao qu.e, G: Ruminski, Jorge Tiefense f'o sou o mais vivo sentimento nes· chentin, alarmada peta auzencra

E�fi�?ual. de Preço!5, . ...•• ..... .... '.
.

não sela deseJar. lucros exorbí- José Trevisani, padell'os que jà la cidade. . estava a procura lo. .

.

'v�'d"a Seogrue, em.anex.o ao pre!3ent_é, a ,tabela. ante.r.ic.rme,nte apre- tantes.
. ín'ciaram a. venda. de pão ao pre- O ClT h!' ""

h f
•

..
.

P te· .

\
sr. ar ec en 10, que O sr- Carl Tec entín OI se-

, ,,; Soli �s a omissão, e que. �evera C.ont1:l1Uar em vigor. .. Sens colegas, porem, concor- 'co ��cretado. QU7 .

o exemplo possula 6l anos de idade. �e- I nultado ontem no cerniteno ca-
.. m�nie' reClt�mos vossos bons O�!(;lP� no sentido d� serem Plena-I dararn em respeitar o tabelarnen- frutifique, para alivio da ,massa svparecera na noite de ant�-on-II tolice. .

'. \i:liti,· spelt:das estas. d�t�rmma�oes, bem como de :}ue promo to até ser estudada a exposição sofredora, são os nossos votos. tem, pelas 21 horas quando .

'., .' -. .' a_s;;,eI!Ipresas. propletal'JaS, a fixação desses preços no i;,te-
.

..

• ��qí' .d�""s���, c;arrcs, porém de.mane!!'"" tal que sejam-perfeitaman
. MOJoe O concerto do m�est.o fernand Jo.uteux·

'

'.' eg:,Vet'g; ate para os passageiros localizados nos ultimas bancos I ti r ..
..

ii t"
Contando com: vo_ssa,c�lab9raçã\) v_ahosu_e indispensaver, Ma'qu···I·n.a·s de . Es(rever' cU H' D ERWO'OD . ( RetlIIZa se hoje o festivl:ll d e i r l) s artistas .. Assim, f�-

, pesenta'Ilos, a afllirna:;:ao de nosaa consideração e apreço. do maestro Irancez Eernand zendo como sugertu o erm-
'.'

'i?:" "

.. :. .. C6r,ji�lr:1ente···.. Jouteux, ern homeue'gem ao nente- critico e musico Adeí-
L,lugemo Do,� Vlelra - Dír. de Sec, da C'EP Importação direta

sr. dr. Udo De�k;� e .ern prol mar Correa de. Almeida. �o "'
.Ó:

,

··C .

d
-. . . ....

d e r e c e b e r
das vitimas da guerra. 'Combate", estamos cllmprl�-. opia a carta enderçáda f,ela ' Comissão U 'm I o· t e d trt'

.. Estadual .d.e Preços aos propietários de Fornand J�ll1teux, conguo- do o nosso dever e con -

mínado o eBandetrante da bulr para o levantamento daônibus, desta cidade
.

De mesa Cr.$ 5 300,00 Arte:.>, aluno predileto do C(, arte brasileira, pais - disse
·

,'.

llmos Srs KFlorliari�poliSA;f23-deLmaiho dEe Í947
. Portáteis Or;$ 2.900,00 lebre autor de {{Manon� e ele - o maxixe, o sambai 6....•.. ,

.'. �m .��",os" onBo erc, mpreza dt Trans
$. «Thaisll, foi acolhido f!m Blu- Qulrcls carateristicos nac�.,port€< Wolfra� e WIlly Gesser' , ... De,' somar, elétricas Cr; 9,860,00

meoau dé braços abertos, nai51, não sãO os 9.ue constl-.

Blumc'lau, .. ti
' •

.(Preços da Coordenação) tanto da parte das nossas tuem a Arte BrasJleira. Te-
. .

.

Presa.dos Seuhores : ' .

I autoridud.es como de parte I
mos muit') ruais, e entre a·

;.,. Cumpre-me levar aoVosse conheci:nento (ue está Comi,,- t!oc·.edade Ano"'n.·ma (.ome·r·cl·al MOELLMANH dUll nossos meios CUIiUI'ôiS'lquelas:as p5gioas de Fer-.[:ã<) .. �slàdual de Preçqs. em sua sessão de ]4 do corrente· mês 1l [sempre disp.'slos
.

a prestaI' nand Jouteux.• �!ec:dl1� d�llt'garj' por unaminidade, vpssa solicitação, contida em
1091 valioso auxílio aos ver d a-

.

• equerímeLto de II de março' de 1947; no �etJtjdo de sdem Rua 15 de:: Nov(mbro.
'. aq�l.entadol:! os preços das passagens nas litÍhas de 'traus-orte BLU}1 E�.d. U

A' I' C I b d B·I·<,," cc�t!tivo de voSsa propriedi.l(:l�.
'. ,"

"

.

P
. utomove u e umenau

·········
.• ço�;a;t�;i�1!���ede��à���:��i:e;��.·'��:m���������eP:ueosc���� II" I

II1II

E m -II-I O I .. BAILE:' 14 de Junho de 1947
t4m ,po anexo ao presente ofício. .

.

..... ,. ala .:ira !li I A Diretoria do. AüTOMOVEL eLUB DE BL...uMENA�.

;,
Esta Comissão encarece '-<;1 necessidade de serem fieimente II fi convida seus BSSOCl8dos e da S. D. M .. Carlos Gomes i:'

ob�e!"vados estes p�eços.. Determina, ainda. sejam afixadas no in- l-'RECrSA.BE com urgencia de u']) oficial para SUIl.S exmas. Iamilil:is para assi�tirem o grande BA�LE. SO=::rr�r. dos veiculos_'as� tab�Jas de preços, de _tal mode que s-=jam
..

.. 30'
.',

(' 'I CIA L que em comemoração da pasF.lBgem do seu 7 8nIAer

'-'E!rre!tamente leglV�ls ate para os passagmros localiiados nm p�]etoEi, pagatldo-se 1- cruzeuos lr.U�l apre8e�tar-se satio. rea'Uzará no dia 14 proximo nos amp'os salões do
t:.lt�mos assentos. . ..

... ... '. .

'

. nao l!!enQ(\ competente), e uma m o ç a que salha ou Teutro CarloB Gomes; com ioicio ás 21 horas, Bbrilhantado1

No,et:lsejo� apresent().vcs pwtdtos d�co'nsiàeração e' apreço.� queira aprender costura. peI'J afamado JazzDQze de Florianopolis. .

. Eugenio Dcin Vieira '. . OBSERVAÇÕES - Traje de passeio•. AS m�s'ls d��d�Dir. de.,Sec. da CEP I f já podem ser reservadas. com o zelador do Salao. ConVites

··.Co·pia. d.·a Tabela·d·e·· ..···.p··r'e··ç·os er...d'e.u- se f;",,;n ('.1 especiais, na séde do k C. S .• 8 Rua 15 de Nov .• 366, tone
.

_

>JI L·V,.
. _/ 1455 sendo sómen�e a tarde nos djas uteis.

..". :Comissão Estadual de,Freços de Santa CatalÍpa ir' J_.'}' Blumenau, 4 de Junho de 1947.

;t:e.í·;tllt.?lll-iv'V RODOLFO KRAEMER - Presidente

'. ;

". "

'

_.' '.

Esgotâdo o prazo .para a -::on
clusão do Registo Industrial
teferente ao ano de 1946, con

vido, mais uma vez. aos senha.
res prc.pietarios de Industrias de

qualquér natureza, que' aínda Dão
.

prestaram as suas deé1arações, a . .,,;.. ------"'---..

comparecerem,' com máxima ur-

o gênoía, a esta Agência, a fim
de satisfazerem as detern1ina:çõ�s
lE'gais; eximindo�se, déssamanei
ra; da multa qué será aplicarla
aos faltoso ou infratores.

.

Blumenau, 28 de maio de

ou diretamente com o gerente da VGLVO
Du BRASIL S. A., que visitará em princi
pio de J u n h o, com alguns chas�is de de ..
ill0nsrração, as prjneip�i3 10ealid.ade8 dos

..,..

'_' ""'E_s_t3_'_d_CS_ do Pdraná eSta. Catarino

A. lll!bOVlr
S -d R h I._�_._+,_,,"_'�'-._.

. aI. a a
O seu irmão Kali} Rahal, residente na cidadd de

.Ri0 Claro, Estado de São Paulo, á rua 12 n. 3SB. V
V.L ...."w·. procura saber notícÍa!? do seu ir'lliito Said t{ahal, e o

seu paradeiro, afim de lbe c8municar sobre uma he

ra�ça de familia de seu tio :\:{usa Tuma, na sua p�tria.
Pede-se a quem souber do seu p'tl'adI3Íro, o favor de
comunicar ao endereço acima.

Conclusão da 1 pagina

pils�agens de onibus na :Cidadê
BlUMENAU

Linha da "VelhaH

. ,

'. Ponto;dé partida «Alameda' >Diique de C�xi�sl>
:Í:ajaí ,...... .

.

.'. ..•..
..

,

� Cr�.

Beco Itajai ao finál dá liriln' /":, 0,50
Ponto de partidà ao tinal da linha: ..

. 0,80
.

«. preços. correspondentes pare' as viagens de yplta )}

linha da Garcia .....
..

.' :.'; ...
Ponto de Partida ao Beco." Odebrecht'

.

C·
'.

.

.

T. 0;50
B.eco Odebre.cht ao final' da linha

.
.

. ... ,0;50, Ponto de Partida ao finál ,da liuha ;6;80
..••.••.. '<l. preços correspondentes para as viagens de volta l)
... .. •... linha Itoupava Seca':

.

Pont.o de partida (AI. Duque de Caxia�» :á íRua 'Paraiba'
, '. .'

.
.' . .

'- Cr. °,40
Ponto de partida. á :Travessa Iguassú .•. -' 0;6.3

..•.. ; Ponto.de partIda .ao final da linha '. ; 0,80'
.

i. ',..... «'Preçós correspondentes para' as viagens. de volta» .. Entre
.• bs p.o�tos intermedi�rios,) os :preços correspondem as diferençn
',;dàá'pas�ageos. .

'

'

'.

.., .:
. .

Perdeu-se quinta.f'3ira a

tarde na rua 15 de novembro
ou travessa 4 de fevereiro
Um. reli giQ de. B�nhúra e pe
de-se a'qqem a tenha encon

trado a fineza de entrega-lu·
nesta red.8ção ou avíza telefo.
nícamente;' A Walt!."r K6róteo.
Testo S�tltô: que será bem gra
tificado'

.

. .., 'Em todas sslinhn> abatimentos de 25'1. para' os operário�
". d· e$tud.mtes. Ag neia Municipal de

de Estatistica

Aviso

Allgusto vVa!drigues
Agente Municipal de Estatística

'Bolos '"

crescidos
L- �,__j
mais

9llét.fJ?/;íVj
Bolos

·tl mais/r?/üs

C2iXQO funDura
----�;--------

.

�'-,� .......

::> .....·viçodeprimeira
ordem

RU!l MaraLhão
N' 27

CAIU DA BALSA PERECENDO AfOGADO

i
I

Ciiminbões e Onibus Suecos

VOLVO
de 4, 5, & e 1 TONELaDAS

ENTREGA IMEDIATA

Peça informações telegraficas á

BRIISllVOLVO .. Rio de Janeiro

Andreza Campos da Luz
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