
"

da de paralepip'"'dOs, sendo Municipal um terçD da ím- que a oobrsnça atual não

es-!
Enfim. esclarecido que Il-] A Prefeitura estará. prep.

em, r;ecoflhecer a impossiblH- nortaneía despendia. quer te- luva send» feH'i naseada em cou este particular, gostaria- segulndo com as obras o.�'� ,-

1ade em que se encontra fi ahs sido" al91:ldo ° lado, di- acordo, mas sim Dum decreto, mos de nos alongar um pou- çsmento daquela VIa publ eu
Prefeitura Municipal de res- reito, quer. () lado esquerdo, o de n, 29, de I: de julho de co mais sobre o assunto, ta- para justificar a cobrilfl_<'II.
',izar de pronto tal melho:-I.l- da mes'ma; form'l pro ceden- 19'�9, c nformp, os talões de

i
zendo �s seguiotes perguntas: eonforme ncou _estabpl,;'CI,:Offil'luto nas condições atuais do-ae em ,felação. á area res- aviso da,PrefeItura. ..

I � avrso de cobrança �a.�re- no acordo, ou DaO está.

p,l'i,põe' cOIRborarem na me t- tante. cl I . E t,d 81 que o en.revlstsrío feitura está sendo dIrJgIdo
da �e SUflS noss bíl à(:ldes, D'} 3. ---' A �res�nte pro posta expendíu li opinião que levan apenas àqueles que assinaram
senado de ff:lciHIH" m.e íns Uli somente QonstHuirá {,briga- teu [tantu celeuma, o p ínião o. acordo. ou a todos os pro
PrefdtílrB reáIizltr o l'ef;.·ridú ção por p�rte dos proponen- que não porler íe ser ourra. fi prtetaríos da Rua São. Paulo,
cl1iç:$mento:púr julgarem SRr tes abajxouseínado» UlOll vez não. ser que qulzesse fugir á mesmo áqueles que se recu-

uma thra de iUlldjHvel ex e- verdade. .slHlim li assina-lu ')

cueão, cowprome e.n-se ti 811-
LI>::I,·zer o paglÍmento da par- .

\ \

�:r�;eJ��:e:;;�; i:�;�lé.:� p�u�._�al,v:��.,r_m�!\'��e Assuntos tratados na Assem, Constituinte
cOildlçoes ae�UInles., .

1,1' O'J. maio". üot!l dliII.ente a I . .,

..

].
.. �tlgal.ao {IS I.lbe.:x -88- falta de, m*erl�l e mão de Fpclis (CB) -'Usando da ��-

'.luad, b um .te.rço da Impor- b
,. '"

___.,... lavra em sessão da Assembléia
Janela dt'8pendida pela Pre I !.:...!R,«

. :1.·.. de 3:6-47 o. Deputado Nunes
retinra �MUlii'cJpar. da faix�

.

E",le BC��dO', foI flElsio8?O Varela transmite á Assembléia

cellt�al Já CQ�clUlda. �a ba�e.l pelo soro G,rm,\DO Be�u"eIH Constituinte .0 convite do �ode b�. 50.00 da ,referido. ri:" na ,qu811dfidt� -le .Pre.lelto �u- roneí ,Çiradllano de Nf'gl�iros
,ni p:.uty �Qrr'1spOndent6 as nícípal e Pqr 42 dos proprre- para vrsttar.as obras do Bracinho
',:;09," tl'stiJÕh8'r ...•.. ,

tar ios acim� reterínos. Em seguida lê Um telegrama,
2, - C0I}üluido que feja o E toí: ,8,. bqe eJi;l que jWS 18- assinado Dor um cidadão, de

calçamentu,.(je ourr» lt'IÇ t s lun o sr, Gtrmapo Beduschl, Caçador; queixando-se de três
do leH� da, citada lU.a. C(l�- q�8Ddóda �f:'nCjOüadll. entre- udenist;ls, q�e di.: esta�efTl a

nromet- m-se
.

os, abalx' -'.11%1- vísta, .:. meaçando a livre CJ! culação do
nadas fi pu,gár a Preleítura Argument1mos. nu (!cllsiã) . j.irnal «A Tribuna».

,. n

Si não estiver. não ha de

ser por falta de mão jEl o ú r a

ou de material. já que li rua

Amadeu da Luz está sC[lllo

pavimentada. • •

'

(O sr. Nunes Varela, lider do
PSD, esteve em Caçador tendo
reassumido as su -iS funções nes

ta sessão Hercilio Tambosi foi
assassinado sob as vistas de Ne
reu Ramos e Celso Ramos,
respetiv un ente p-esidente e vi
ce presidente do PSD; Nair Me

negai to e vitima das festas da
«Vitoria» do PSD; Branco .e

Sampaio morreram sem que o

PSD se tivesse manifestado ex

pcnraneamenie; agora o líder da
bancada da PSD quer insinuar

Encontra'se em visita H
que três (3) udenistas estejam 1 "T

ameaçando a livre circulaçã r de Blumenau, pela segunda v",

um jornal!
. desde sua posse, o SUt. 0,:,

Com a palavra o Deputado. I Aderbal Ramos da Silva, tA'

petebi3ta 'Saulo Ramos, depois mo. gover_nador do Estado.

de uma ligeira exposição de mo Ome,m, as 11 Jlaras,. o 1 u -

t vos, encaminha á Imesa a se-
Ire vIsitante. fOI reCepCilllJiI'

I Quime ir:d:c3ção: do em Itoupava-Norte. DIIII. �

l' - Cre�ção e regulamentação �hurrascada levnda a eleLl.'

de feiras livres no Balrrfl de om SU3 ·homenagem: .

JÔão Pessoa (Estreilo), em local ,As �5 horas preSidIU fi c:
-

e dias prE-fjxadcs pelos poderes rImoma do, lançamento ("l

compeleol.es. il�dra fundamental do est'l'

2" - Como medida de emer- dlO do Palmeiras, a segu r

gencia a localisação do mala- assentou a pedra funda�''''I1.
_0_. � tal da ponte sobre o rlbt'I'

rão GIi reia.
.

As 16 horBs, do palanqu l

a.rmado á Praça Nereu j; ••

mus, assistiu uo desfile PI

colar retilizado em 8UU h -

menagem..
.

Hoje, o sr. Governador de

verá visitar as obras da CUfJ>

trução du usina eletrica tk

Cearos. em Timb6, fi a tart)"

assistir 68 competições 8th

licas entre escoláres no ca u; - .

po do G. E, Olimplco.

douro para local apropriado fc: a
da zorra urbana.'
3' - Construção opertunam I!

te de matadouro publico.
4 - Aproveitamento do l1!U,,f

prédio do matadouro. pai a ')

Mercado PUblico ou constr uçã J

de um novo.

Em Blumenau o sr,

Govêrnador do Estado

DIAR.O I'\ATUTINO
. Avirtud.e e Q.
Iea.lda.d.e se, retiram
'si o crime e a traição

- .�sdocpremiQdos l

•

ante!
foi devidamente identificada I A V I S o
auzf'ncia de destino mais triste para uma

jovem nO apogeu da exislenda
O mOloris�a do ônibus, detido

em flagrante, foi libertado nL

mesmo dia, uma vês que estava
isento de culpa Todavia. ha o

que �e dizer sôbre a empr êsa
proprietaria doa ônibus, pois o

Regulamento de Transito fjl{ige
que os veiculas d� transporte
coletivo sejam dotados de por
Ias que dewm permanecer fe
chadas quando o curo estiver
em movimento.
Si este dispositivo do regu

menlo estivesse sendo obser
vado em nlumenau. p0r certo

que não estaríamos registando
agora ocorl encia tão lamentaveL

Ficou trar:sferido para o d:a

24 do corrente o sorteio ,da a·

ção entre amigos?e um� hm�ll
sine conforme fOl anunciado OU-

I

tem ás 12.3 fl !la rádio .

Rafael Machado

Por ERWINO TEICHMANN

dividualidade artistica.
Os motívos por elé l:i6colh!

dos demonstram a habilldadtl
com que d.omina a arte dt�

pintar e desenhar. �nteI'prelu
Ião bem ti que tmagma no seu

modelo ou na palsl:lgem que

pinta que, sem dificuldades.
podemos dizer em pslavfHR
o que ele diz em suas Qbras,
Tomemos por exemplO 08

trabalhos para 08 quais ser

viu de modelo o mesmo Vt

lhO: -. "Oração" 4.'Fidalgo �l:1

e
Roça", "Eremitl1" e "Depo1s
do trabalho", São quatro ObNH:l

com o mesmo modelo,· mas

quatro vezes diferentes, em

bora. plenamente semplbaute'
No quadro "A ora,eao" ve

mos, ou melhor, sentimoS, co
mo o velho, absorto, devote,

só um graúde artista póde olhar alheio, concentrado e_fi
d!lr á.f! SUBS (Jbras. pensar consas que não sao

Os quadros que nos apre- deste mundo.
.

senta numa varieduden uoca • Fi1alg:o IR Roça"! Contras
vista são perfeitos, quer nu te! Um velho outrl! v�z, ma�1

expressa.0 com;) na ioterpre- ,qus velho! -; .. De pedtl e .ca
.t8çãü e emanam· graude iD- beça orgulhosamente ergU1d�.

testa jogada para traz, narJZ

curvado. e fortemente acen

tuado e 8. sobrancelha levan-

ExposiçãO Irapl
O'utra vrz temos oportuoi

dHÔ� de apreciar um.ll expo.

Anunciam nesta folha
. �, '. ,

.

-

.;... �
, '. '(('onclue na �ltima vagina)

i
" '.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'",) ,', t
, ',r, ���� p!lra 'd8nl�sf�$ el
c,drlvelS 'POde-se com
..rar direlamen.fé::

',.,.' Remetemos pelo Reembolso
,:,o,:,taI- -' a preço, do dia. para.:ualquer .. parte, do Brasil, -pro.
;;n�o� qUImicamente preparados
�, l�U11�;tes garantidos conforme
::�.",lise da. Casa da Moeda do I
.xio de Janeiro - Ouro Prata I
;:>t" •.

•

O 1"","- ,_, ..ma, uro-p atinado, Soldas'
�:::: laminas, discas e pinos para
"�::::'\i;. odoutologicos e para OD
riveis.

Peça lista de preçós Pára':
R. S. MUCCIOLO

'2:i..l!a São Bento n. 518 _ 1. an
dar. sala 6 - Fone; 3-1966

SÃO PAULO I

fhóI Mãe! Filh,I·'!I ,.,...

d d� � o as evem usar,

'11 fluxo- Ssdatina
. (Ou Regulador Vieira)

, ,S A ltlulher Evitará, Dõres

'ri A;!via As Cólicas Uteirnas
, JC!..mprega-se com vantagem
I �ara comba�er as irregula-
I rídades dos funções periódí-
li cas das senhoras ",
,E' Calmante e regulador'

dessas funções .
'

ftUXO-SEDATINA.
pela sua comprovada eficá

I cia é muito receitada. Devé
j ser usada com confiança ,

,

rlUXO-SfDATINA
'r', ,

� nC{ilJtra-se em fada parte
Lie, D.N,S.p.'u· 6, de I91!';

A COi11iDOsi::?o da tinta
SKRIP

-

é de iJlgredientes
roo % quimicamente. puros.
I'nr ísso SKRIP é de fluidez
f:x[raorrJin:,ria, seca ràpída
·(l,'.�nte e não deixa scdírnen
:,,- , o que proporcíuna uma es
crita clara, limpa, de fixidez
e durabilidade garantidas.

CIDADB 'DE BLUMENAU

SKRIP não ataca o meca

nismo delicado de nenhuma
caneta-tinteiro nem as penas
comuns. Examine todas as

qualidades da tinta SKRIP
da SHEAFFER, que vão de
sua composição ao seu acon

dicionamento' em cuba-tin
teiro especial.

i_'
-

Cuando Vs adquirir
uma caneta, obs�rve

(f$WZ't
c; _fnoricantes das canetas SI-IEAFFER

sugerem, antes de qualquer a.quisição,
2�m exame detalhado, uma crítica im�

parcial das canercs ''TRIUMPH'', C01Tl

parando-as com qualquer o�ttra marca

e com outros preços. Com isso, você

terá a certeza de que clescob:-íu aquilo
que a c{(�ncia tem pl'ovado _. q�te
"TRIUMPH" é a caneta mais bem fa�

brícada, a mais bela, a qUj! escreue

1nelh01' e a que ultrapassa
valor a seI' preço!

� � � �Std ... 312�"J" !

�ffJ;<Uki� ..

tinia de escrever, observe suas gualidades •••

�Repnesentantes ,,' e'Xclus�OS
para o Brasil! �

M. AGOSTrNI & tiA. UDA.

I Rio: Av. Rio Brancl) 47
1.° andar - CaiXa post� 843

E,
.

., f
Â VENqA NA,S

SOAS CASAS DO RAMO
,

•

-

A jóia que escreee

ELLIf\JGER elA.
- Fone. 1901 f" Biumenau

EXAMES DE URINA: simples, (1-1.88Ucar e albumina) ap sedimento, qualitativo completo com dosagem
c.:::loretos. fosfatos, acido urico; uréa etc;, EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelados
�'''"'!� de 'Vermos (Metodos de ,enriquecimento) digestão: carne, vegetais; pesquizas de puz, �angue oculto etc.

..i:!.XAME DE SANGUE: MALARIA_:ãPesquiza de Hematozoarlo de I"averan, formas agudas e crOUI
. :'" ,LUES (�ifilish reação de K;mn, Klille. Meinecke etc. T�FO: reação de Vidal. posagem De: glicose, .a�ido uri
L). 'flemog[obma. Contagem de globulos vermelhos.., brancos, Formula Lettl'_ocital'la. Hemograma de Shilíng. Te�)On ee coagulaçaoj, ue sangria. Curva ghceruica. EXAME' DE SECREf:AO: Pesquíza de germens (Gono.!
€3!)ermatozoides, etc., tríchomonae vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: ' Pesquisa de bacilo de Koch e

cucros germens, pneumococos stc, EXAME DO'LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame eítobae
,

,

\:5rioscopico, reação de Kabn, PaDa.y, Nonne AppeIt, etc.� EXAME DO MU CO NASAL: pesquiza de baci
,
j,:'fl aleool e acido 'resistentes (Hansen) etc. EXAl\flE DE SUCO .GASTRICO: Exame completo, dos'lgem
t, � 2.citio latico; ,acidez livre '8 -co�!:<iIlGda em HOI-Pesfluizas de sangue ocnlto, piocitos, bemáceas.

'

EXAME
DE ULCERA: Uh-a�íc1"oscopia em campo escuro: pesquiia do espirochetas Tl"eponema Palida (silihs).
{) _Laboratorio se achainstalado para fazer cultura de quaquer germen e aulo vacinas

Apedido. dos SJi3. Médicos fazemos colheta, de mattlial á domicilio
Fornecemos laminas e recipientesgra t uiarnente

A sfll.ls; ataca �odo o

organismo
O Figado, o Baço, o Coraç!o,
o Estômago, os Pulmões, -e 8

Pele Produz lJÔles nos Ossos,
Reumb.tisrilO, Cegueira, Que.
dI!. do Cabelo Anemia, e Abor
't80. Consulte o médico e tome
o p O· P iU I a r depurativo

,��,!.]�;�ir!��
"

E I i X i r 914
lnol6llsiv,.o ao organIsmo A-

" tam�nto da Süilis e Reuma-,1IIIIi!i----IIli'!iIBIi..-III!q;_�,=__!II!IiiIJ&����j>'1.\'!-"*!li!'a;i;s!lllf... II8!! u._ ._ .. matismo, d� mesma origem.
peló D. N. S. P., sob o nr.26, '

de 1916. '

CERTIFICADO DE
'

RESERVIST A.

Angelo asa Emer. tendo per'
dido seu certificado de rest;lr-

vista, no trajeto compr�en- __-'-- ----------.--
dido entre o quartel do 32' j

IB.C. e o centro da cidade, Cabe os
pede a pessoa. qne () encon
trou a gentiie.?;!l d� �ntregll-
lo nesta reda çfio.

.

:,).1.,VENDE-SE
um Oldsmobile 38 por preço de

,

ocasião. Tratar com Aldo Ma
cedo, Banco Inca, nesta cidade.

588 I{ h Õ e sMI
De pessoas têm usado com
bom', J:esultado o popular

dçW'ativo

E'lixir 914

é a' alma "do negocio
V E N D O ou admito, s6cio PRECISA.· SE

]ara negocio de papelaria, ",1-; "-ma empregada' para serviços
, ,>"!arioho, perfumarias' e miude- gera:s de casa. Informações rua

:'::",s, por preç.o de fatura, situa- São Paulo, ao lado da Fabrica
00 no melhox: ponto ua cidade. de Chapeml Nelsa, antiga fabri
'�::rande freguezia 'de atacado e ca de moveis de vime.
·.-arejo. Ver e tratar na 'CASA
:�ELIM, Rio do Sul.

'

PRECISA-SE
'�ma boa cozinheira para São
'_21:'ulo! Preferencía pessoa de
rnais idade; Ordenado 600 éru-
,_:;e�ros. Infcrmaçõss rua 7 de

,
Setembro, com o sr. Alex Deeke.

,

V E N D O uma camirib.onete
F6rd A_ modelo 29. com fiotor I
,�ecentem�nte retificado e com L4 pneus novos.
n2-- CASA MELIM, Rio do Sul.

� ,

·Vende-se
Uma Limousíno Opel

"SUPER SIX".,
4 portas, 5 pneus novos:em

perfeito estado
'

:p'I-eçO; Cr$ 22_000,00
Ver e tratar com Costa

CombaLe a tosse, a bron
quite e os resfriados. O
Xarope São Joao' e eficaz.
no tratamento das afeçõt's!

:.� grípais e das :vias respira-,
I todas. O Xarope São Joã,f.)

I solta o ,catarro e faz; expec·
t'qcilmente..

MOELLMANN

Sinal de velhice

A Loção Brilhante faz voltar Ifr---'----,--------1II1
a cor natural primitiva (castanha) 'ADVOGADO:
loura doirada, ou negra) em

1po�c� tempo. Não é tinturraNão Dr. Ayres GO,l1ça ves
Ulancha e não suja. O seu uso Rua 1<: (..e Novembro, 415
é limpo, facil. e 'agradave!.

"

2': andar-Sala t

A Loção Bnlhante exiogue as (Altos d'A CAPITA,L) -=-
caspas, o putrida, a s�bo:rhéae 11Il-�---._-----todas as afecções parasitarIaS do

, câbelo,'assim camo, combat� a

calvice ,revitalizando as raIZes

capiterés� Foi!aprovada pelo De

partamento Nacional de Saude

PÚbli� \

Anunciem nesta folha
Brancos

ALUGA-SE
casa do moradia oe

centro da cidadft. Informa-
ções Hotel São José;_

,

I
\
l
Caminhões e Onibus Suecos

VOLVO
de 4, 5, 6 e 7 TONELaDaS

ENTRECiA IMEDIATA
Peca informacões, telegraficas á

, > •

BRaSilVOLVO .. Rio de Janeiro
ou diretamente com o gerente da VO�V?
DO BRASIL 8. A'J que visitará em pnnci

pio de J u o h o com alguns cha.sEis de de ..

'lllGnstração, as' principaís tocahdad.eti dos

Estados do Paraná e Sta. Catarmo

s. A. Fabrica de Papelão Tunbó
Assembleia Geral )ixtraordinaria

São convidados os srs. acioni\stas da ? A. Fabrica de .Pa�
pelão 'I'imbó, para, se reunirem em assembleia geral eytra?rdma-j
ria, no dia 16 de junho de 1947. ás nove (�) �oras. �a sede 50-.

ciaI, na cidade de Timbó. á' ru.a �Iarechal F.or�ano Peixoto, s. n.

para deliberarem sobre a seguinte ordem do día .

_

J. - Aumento do capital social e subsequente alteraçao
dos estatutos,

2. - Nomeação dos peritos, que dever�o proceder a ava

liação dos bens a serem incorporados ao capital comu aumento.

3. - Out�as assuntos de interesse social;
Timbó, 31 de maio de 1947,. "

Otto Henníngs, diretor-presidente.
,

foto AmADOR (G.SLholz)
Competenda Profissional

Rua l5 de Novembro, 59fi

schCine
Domingo, ás 4,30 e 8.15

Zachary Scott - Sydney Greens.reet - Fa_ye Emerson -

Peter Lere - Victor Francen ,na super-producão :la Warner

I
Brothers

/

A mascara de Dimitrios '.
Quem e DimítriosP o mais cruel criminoso e o mais tem_o

amante .. eis aqui um filme que faz vibrar os ner':'Ds :10 mal.s
tremendo «suspense>. Uma excitante aventura de rmsterro, cri-

rr.e, amor e morte. .

Acomp. Compl, Nacional - Metro jornal e short amer.

Platéa 4,00 e 3,00 Balcão 3.00 e 2.00
A' noite - Plateia num. 5,00.

I Ifabrica de Tinias
Ltda.Blumenau

Tinias e Vernizes - Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas oara artistas
BLUMENAU - SlA. CATARINA

.

Venderase
Em Serra Alta. nas proximidades da estação ierroviá

ria. vende· se duas exelentes prop!'!edad�s.c (m amplos ter·

renos servin(Jú as casas paFa resldeuC18s e constlUindo�se
em exelente ponto para comércio.

,

Tratar com oe srs. Theodoro ou Afonso Schwartz, n�....
no mesmo local.

En��!e�el!���t:Old' IRua 15 de Noverr.bro. n' 3 13
Telefone: 1065

Cumodo para viajantes,

Onde concerta o seu
, RADIO?!?
Naturalmente só na oficina

fUNKE
'Bem instalada com instru

mentos de mediçãc
moderníssimos.

Rua 7 de setembro n' 13QuintinoNovo prcpietario;
Zapelini

Dr .H. limmermann
Cirúrgião Dentft3t),'

Raios X
Rua 15 Nov. 595 L0 lnd

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



Cidade de Blumena.

r"=-�="�='==o===; RaCIoNAMENTO' Df ENERGIR
J Casa de, ��vHis Rossmark Ltda. � ELEI.IeI

... �. . Oorml��II�: de Jantar . f� AVISO Ns· l/t P, /47
•

. -J�
'

IV óveis Estofadcs \1
.

A «FqEJ)ALU?» avisa a. seus consumídctes que, em vir-
.' �

.

; .••
-Ó: ., .' .; '.

.

.

' ...� tude da estiagem reinante nesta zona a partir do ríta 9 do cor-

�! SerViço bem' ,)erfeito e," bem acabado r .rente vigorará .o seguinte plano deracionamento de energia elétrica:

.....
i..:.. 6.,,0B..

õe
.....

·· eSfo.qpo.· ···ô.e Iopetes .. t: .

Não H

.. ,a.ve.
rá F�rça M

..
atriz Diurna das 630 ás 1,7,30 �oras:

F'"
'

..
. ; 1) - Segunda-Feira, d_l3 9, em: BJumenau (com exceçao do

.' Ii .. .�u Dr. Amadeu Luz, tt.
.' \; fi!�":e��a�::c:�alm,nte. nesse dia, as linha. de Blu'

, �.����:;...=�� ���� ..:�.; ..i ..•-' menau 6 da Eletro Aço Altona-

Q seu RADIO] está talhando ?

Leve-o hnediatam.ente na

ofi�ina' Radio-Blohm
e será prontamente atendido

. F.G. Busch, Jr IS·Re,preseolaçóes FqlliP�::!�omeo���f:m�d:I!':nP;:gi���t�Cni(}a

I'· .'
AJ. Ba.rão..... dO.

Rio

...
·

..

B

.....ra.
rico

..
n. I .-

..

c.•.aíxa post.al 33 ..

·1 Alameda Rio Branco, 10
fone q8if ..... BLUMENAU·. - End, telegr. "Busch"

':.-_.... _....._....

.. .
-

F•... G.· usch Ir.
PoiAi,ta Secção de Representaçõea, oferece as seguintes
opórtlll1idades : MOTORES Diesel, E emi Diesel e a gazo�

".1'..
.

l.na, .para todos: os fins {estaclonarioa, maritimos e para
caminhões) das afamadas marcas: '

. liite, Hercules,
� faírbanks Morse, lílusDn
Briggs·· & SfraUon·· é Wisconsin

Conjuntos geradores de força e luz pa�a.todas as capacidadess
Balanças para todos os fins ,.;-. Bombas em geral - Ma
quinas de todos os tipos para Agi:lcultura e. Industria -'

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

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

AUtomovel
BAILE:

'(Iul)
.'

Blumenau
14, de Junho- de 1941

A Diretoria do AUTOMOVEL cLUB DE BLUMENA U
convida. seus associados e da S. D. M. Carlos Gomes �

suas. extnas.. Iamilias para. assistirem o grande. BAILE SO
CIAL r-que, em comemoração da' passagem <lo seu 7' aníaer
sarto, realizará no dia 14 ptoxlmo nos amp'os salões do
Teatro Carlos Gomes, com iniCio ás 21 horas, abrühantado
pelu afamado Jaz:!. DfJze de FIOrianopolis. . .

'. OBSERVAÇÕES - Traje de passehl .. AS mesas� desde
já podem sef reservadas com o: zelador tio Salão. Cony'ites
especiais, na séde do A_ C. B.;'.8 Rua 15 de Nov., 365, tone
1455, sendo sómente a tarde' nos dias uteis,

.

. .

..

Blumenau. 4- de Junho de Hl47.
.

RODOLFO KRAEMER - Presidente

llndicad

Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

Ex�Diretor do Hcspital Evan:
gelico de Hansa.Humboldt.
Ex-Pediatra. do.·. Hospital $ta,

Telesinba de Erechim
.

.' '. (R. G' do Sul)
E$Tiecialista <,em Doença_s' de

..... . Cíanças ..

'.'

. '. Clínic aGeral Cirurgia
.. Coosultas das 8 ás 12 e' das

14 'ás 17 hol'�s .. ' .. '

. Consultório e resídencia'
Rua r 5 de Novembro, Il30 (de

fronte a entrada do Teatro Carlos
Gomes) '..

'..
.

.•. ,

()('. l�lfre,do li'ôss
l,-edico

(Iv fi<. Sr) tal Sta. b:abel
. -J;e:werâçõ�s .'

.

Cl.!NlCA GERAL

Dr. JXrão RebeHO
Advogado
Fism }�.illo

AlànH�d L_. D_ '\D.CO
.

.�
.

" ..... ,

' •.;._...�-�-...-«-.""".-�.�-.
Dr. M�d .. ii Pape OH. ACHlltES BltSINI
Cliniea g�rai. Especialista �

.

ADVOGADO
.

em molestias da garganta

l'
..

'.. '. .. ...

"

nariz, ouvidos- e olhos.
.

.. .

. .' ...•. '.

Consulias: 10 �.il IIs. ii .15 -11 (Js
..

Rua para:Láu·.··�.1�NA..A-TU€I.1436,BLUMENAU;. f{UAPIAU!, 2. '.. II ms..

Organização Brando �4Unica!J'
"Absolutameate Uniea" em Todo o Brasil

Devidamente registrada sob no. 548 em 1!::l18
para o estudo facil da
contabilidade por corres
pondeneía, com 4 livros

que ensinam como .8e eu

�stiveSBe ao lado do aln

'-D. Ficara' babilitado em:
Escrituração mercantil,
Calcules, Português, Di
reito comercia), Corres-

poudsncra, Datilografia, Caligrafia e pratica de Escritorio,
.
hoje . tão

necessarla. Nao duvide. e seu porvir, Moços, moças allrOveltem esta

única oportunidade. Peçam prospectos para �ste pequeno �U:80 que
farão em 4 ou 6 meses. Receberão um certíficado de espeClahsta em

contabilidade isto é considerado nos Bancos, comercio e Iuduetría,
R'lcreva hoje ao Prof: Brando-r-Caixa Postal .1?7S- São

.

Paulo: o

mais conhecido que ensina bem desde 1910: habilitou ger�ções de alu-

L·I· ..T···O (j. R·,.A..

·

·F·O·· E TR.A····HS P.,."OR.T·A·.·DOR nos:sertauejos,operarios aDE' milhal'ss! com ínstrução l'udiroentar.
O curso sem livros fReeis e aú alCance de todos nada vale... e se

II
não são da matéria não adi.anta.

'.
Junte envelope selado 6 diga onde leu isto.

Lugsr de futuro. Os eventuais cntaresBados deverão !--------------------- -----

dirigir�se a

C, Postar, 32 - Santa Gruz do Sul ....;. Rio Grande do Sul

2.) - Terça-Feira, dia áO, em:
a) - Gaspar, Ilhota e Itajaí (com excecão da fábrica de

Pap61 e Usinas d .. açucar)
b) _:_ Liôaial, Timbõ, Rodeio. Iplrarna e Rio do sul (linha

do Interior totalmente desligada)
3.) - Quarta-Fejra, dia 11, em:

Brusque e bairro do Garcia.
ficam desligadas totalmente, nesse dia. 8S linhas de
Brusque e do Garcia)

Força Motriz Noturna Haverá em todas as linhas, das 21
às 5,30 horas (madrugada)

Iluminação (Publica e Residencial] funcionará normalmente.

Blumenau,1 de Junho de 1947.

"'EMPREZA fORÇA' E LUZ SANTA CATHARINA S/A.

Pneus "Michelin" fabricação Franceaá 26 x I, lJ2
"

.' Dunlop
" "Ingleza 26 x 1,118

Maquinas de .costura "Singer"
(com 6 e 7 gavetas)
Azeite "Olivia "Bertoli"
Nozes Moscada j

.

F. Dómníng, caixa postal::' 10 TímLó
I

Procuraanos

•

ÓI di5posi�ffo dos

i�tef'eS5adOsr O

representanfe de

rJ JACKSON INC.
EDITORES dos

OBRAS SELETAS E>,ÚIEIS
* Thesouro da Juventude

* Hístória das Amcrícas

* O Mundo Pitoresco

* ObI'3S comnletas de Machado de Assis

* Col eçã o Obras Lí te ràrias de Afrânio Peixoto

* Obras completas de Humberto de Campos

* Obras completas de Eça de Queiroz
"* A Côrte de D_ Je.110 no Rio de Janeiro

* Novo Diciunúrio, de Cândido de Figueiredo

* Lello Universal

* Prática Comercial Norte-Americana

* Enciclopedia de la Musica
* Música y Músicos de Latinoamérica

* Coleccíón Panamericana

* Enciclopedia de Eficiencia Personal

* Encyclopedia Americana

À SUA DISPOSiÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O SNR.

JOSE' VARELA i.! f :�
Hotel Bôa "Vista '>i':;-;'\,J

Fone: 1164-'
1:r SIRIUS

j

---------------------------------�-------------I

Telefone 1248 _. Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

Forro Paulista, Encanloneiras de Qualquer Especie
Alinhamento, etc.' etc.

Dr. Affonso Billsini'
.

Dr .. Paulo l'dayerl.e'
Medico Especiálisbt em -------

doeoças de Crianças Medi�o ft8S!stente do ."

e da Péie HOSPITAL SANrA IZABEL
Consultorio - Tra-vessa.4 : ClInica Medica e das crean
,dtl r,evereiro Edil, Peiter 'ças, partos e opelações �

.. : 'Radiodiagnosticos '

----------........--

'.,' 70-
BLUMENAU �o�

Dr. Angelo De Caetano

Doen.aiideMs�:::' _ CItu,gia
�... F��::oB l'iÍsil I'oiiiiiiIiiõãt_S_Oe_Cl;;;;·a_li_d3_d_e.;;;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_S_oa;;;;;;;lh;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;M;;;;;;;H_f_C3;;;;;;;;;;;;;S_tr_o_be_liiiiiiiiiiiiiii

Partos
Consultas das S as 1 I,30

e das 14 as 17.
.

Rua 15 dé no liewbro juto
ao Hotel Elite

:: Telefone p ovisado 1063
Residehçía

Tintu1-ari a l\\einecke
Tinge-se

todas as cores modern.a:s para ternos, Cê..!iacos, vestidos, astracan

etc. em lã, meia lã e sede, con: anilina:: de Drocedencia
.

americana e suiss".

Refot"ma-se Chapêos - Ultimos modelos

Impe ..m�QbniZtlçãO de capas e ca �:lCOS
I

B lume;nau -- Rua. Maranhão n. 2 r - Tclefonen I t 39

Exportadora
.

da 1\ .JdBiras
.

S. 1
Stock permanen'e de:
Madeiras (Je construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras. etc.

Telefone 1337

H LU<M EN: A U ..... Santa Catarina
�_......_.�:.�*__._,:.-� .t_...--a-,..-'*..:...Ili--a-:--........-·.

Age:n c:lre:-l0meme sobre o cp

pop!l;"o -jic::�:t1Vt;. evHonaO c prl
,.:ia de v:(11,e, I'roporl'um.:Jm bem

estar geral. foc!!a"ln. o digestão.
de3ccngesticnam o fiGADO. :e_

í]utcr!:z.c:ti1 ·:'aS :unccõeâ dlgl1:!!HVacj
<? loz<>lT.. de",) pp<!!<lcer os ",de,.

midade!! elo E S TOM A G O ,

flGADO e IN HSTlNOS •

•

CASA
Willi Sievert

Oferece:

Um lote de SEDIS
par.a liqUidar

�

mas sim de Liqoidaçã,o!
LANS para vestidos, bem como m�lhas, capas e .mautós,

pelos me nores PfeçoS nesta praça !
� VAREJO li ATACADO-

';O'ca�di5coS - Vitrolas � 'il-cordeons ttalhmos'

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



r -entina e esEstados Uni os ehe aram a um
egociar o tralado de assistencia m tu previs ..

ii ata de·Chapullepec
..

n Edital
:890 Babel' que pretendemCOl:lar,se A IM··l�a. rcange o era e HeI-

��tKdoehler.. Ele, natural deste
..-" a o nascld ..

..' O aos 21 de OU-

�uor? .�e I925, ferreiro, solteiro Esgotado o prazo para a con

t��m.lclüado e re�idente cm Tes-
. clusão do Registo Industrial

L.
Salto, deste dzstr:íto. filhry de referente ao ano de 1946, con

ean.:Iro Mora •.:e;·d. Tereza M, vido, mais uma vez. aos senho
.ra,

.
Ela, nathr�i deste Estaô; res propíetáríos de Indústrias de

ll.a.sclda aos 17 de 'ao' d' qua\quér néttureza. ' q1.H.'· ainda não
•. . J eIra e .

·.9�2. doo1estica solteira d . prestaram as suas .declaraçõés, a

r'lllari . > ,oml·.· , .

;-:, ••a e residente em T t
o comparecerem, com rnaxima ur-

;:,alto. deste distrito filh es�. gên3ia, a esta Agência, a fim
Hugo Koeh!er e.(! E'mIol··, KO 1� de satis.fazerem as determinações, 1 ,la oe ,- . .. .

d
' .er.

..
'

'

kgals, eximindo-se, essa manel-,

,�presentarélm OS documentos ra, da ,multa q,ue
.

será. aplicadae:O[j1dos pelo ·aríig·o 180 do C aos faltoso OlJ Infratores,
dig CO'l ....

0-
o

o
.:
IV], sob o no 1. 2 e: 4 Blurnenau 28 de maio de'SI algue ti

.

.

., , .,

'_ .�'
.' m ver conhecimento 'de

'

eXI:tIr. algum Impedimento legal AUl.usto Ws Idrigues�cu�e-ü para os fins de direito:.c, para constar e d:!egar ao co-
A gente Municipal de Estatística

nheclJ1:ento de todos, lavro opreseme para ser afixado .

no Iu
,�a� do costume e publicado pe-la Imprensa, .

Blumena?, �O-5 -47.
VltOrlno BragaOficial do:Registro Civil.

de

Aviso

Edi t a I
Faço saber que· pretendem

c�8ar-se Antonio da Silva e '(ie.OI Mattos. Ele, patu.ral deste E�tado., nascido' ãos 10 d .. h�d _ .,' .

' e ]un o
� .1?2;), OperarIo, Sóltt>iro domIcIlIado e residente nesta 'cida.de, filho de Joaauim da .S"·

�

B· d'
• ." I.Va e

G,. 3rnar ma da: Silva. Ela ria-taraI deste Estado n n"d'� d .. .. ' as .. ! a aos
I e.Junho de 1930, domesticafíohelra: domicilida e r-�sident�
nesta. cidade, filha ue FulgéncioZefenno de Mattos a. d M

'

.

•. t:'.
.

. .�, arrafia olIva Mattos. .

... .�presetltaram os documentos
��gldo� pelo artigo 180 do Co�

· �go OVIJ. �oQ' llS. 1, 2, 3 e 4.
�;l",a�guem tlver conlJecimento de�XJstir algum impedimento le aIr'cus·e· o . g r(1

.

� para' os 'fms d"" 'd' 't1"' .. .... 'O IreIO.
r:::r p�ra, constar e cIlegar ao ('0-
rUleClmento ,.de todos, lavro opresente para ser afixado no Iu
ga� do costume e publicado pe-la Imprensa, .',.

..

Blumenau, 30 de ·maio de 1497
Vitorino Brarya

Oficial do Regi�ro Civil.

Edital··
"faço saber que pretendem
r;asar.se Arno Zwicker:e Judite'I3eck.. Ele, natural deste Estado,

, naSCIdo. a?s 23 de julho de é<)2 2 digo Civil sob ns. 1 2 3 e 4,comerClarIo s 1t. 'd '" .
, ".

,

. •.. ,

' • o eira,. omlclhado Si alguem tiver conhecimento de,e J.'.etll.dente nesta CIdade filho. existir algum impedimento legalt1e "t Z'k' . ,

cf ..•
' IC ar

Co
.WI<:: ef e d. LyGb aruse-o para. os fins de direito,���wl�ker. ��la. natural' deste EE- E, para constar e dlegar aO! co,.atdo, naSCIda aos 4 .de

feverei-I
nhe>cimento de todos, lavro o

'�o d.e. �928; domestica, solteira. presente para ser afixado no' lu
, uomlcJ1!ada e residente em Itou. gar do costume e Dublicado pe-';)aVa N t f'lh ' ,

';:" or e, 1 a de Henr.ique la imprensa.Ueck e di Ana Beck. Blumenau,4-6-1947.Ilpresentaram os documentos Vitorino Bra gai2Xlgldos pelo artigo 180 do Co-
.,

•

.

(l!igo Civi!� sob o no 1 2i e 4 rdi4alSi
. a�guem tiver conheci�lento de L aI

:,Xls!lr algum imPe:ctimento. legal,
'2�u!:ie-o para os fms de .direito.
t, �':1ra constar: e Ó1egar ao co
l1hecim01to d'e fodos, lavro 0
presente para ser afixado 110 lu
�ar. do costume .e publicado pe�a. lmprensa.

BIumenau.2-6-1947
,

'.

'.

- V;�morlT).� Brasa >�)
'� ;t}!lldaJ do R�lJtr. C"'wvll. :

Aniversarios

Exposição Ireple ciosa mcn:n:l Norma, encanto do
casal Renata-dr. Artur Balsini,
advogõ.do com escr:tcrio nesta

cidade,'
FAZEM ANOS HOJE:

- O sr, Henrique Kennecko'
- O er. Wilmar Westarp.
- O sr. Osmar de Oliveira.
- A sra. Herta N. �rhwanke

esposa do sr. Frederico Schwanke.
- A sra, d. Maria Pamplona.
- O sr. Francisco Gestwikí,

chefe da Relojoaria Catarinense
S. A,
- O sr, Guilherme Correia.

Conclusão da 1 pagina
tads, que lhe dá U!Il ar dr
soberania e lerestríra autorí
dade,
"0 Eremita", desenho fi era

yon a mesma cabeça de fren
te, Ie la-nos em Ind.terer ca, d"
diminuta Importanots das cou
ses deste mundo profano fi'

Imateril:d, tala de ímposaibllt
dsde.
E, agora, "Depois do Tra

halho", A mesma ccbvça mAS
ue um velho obreiro. um tr s- Noiva.do o
balhador que gesta da luta Com a srta, \Vally, filha d ,

pela vida quorldtunu, que COL- casal Ricardo-Frida Schaefer
tlnua a trabalhar nors que seu,

contratou caSl?menro o sr. Ma
O trabalho não r-cderta viver. rio Kielwagem, funcionário da
O que se vê nesse trabalho Casa Hoepcke.nao é somente uma .cabeça Parabens.
de velho mas, sim, a. uabeçs Via,iuntes
da um o- IOflO que trtibljlhli P GEO:iG W, MATTOX
sempre trsbalh. u e que d 1'1"0 Esteve por algumas heras em

tem enorme 8 .. tit-f"ção. L' r. nossa. cidabe, ds n io-nos o ama

ca beçd de um ve h") gasto vel prazer de sua visita, o sr.

pelo tempo, mas de um velho Gcorze W: Mattox. presidente
satisfeito pelo que r� Z e pbO da i�portante firma Llnotypo do

que poderá Lzer t inda. Brasil S. A'f com eéde na Capital
Um modelo para quatro q ua- Federal.

.'

'uros dlleren es. O artista SOi - Agradecemos ao ilustre indu

b�, �ela. habrlld. da de QUr

"\tri<:l t-e�a distinção.
, ;.

.

ntspõe, ír.terprcta-ro co f f- _ ': :. ,

me sua imaginação e dtz -r- Fc:decimen20s
nos elummente G que sentlu. MAX CLASE� .

Isto é 1:1 arre de Traple. rl.t';. Em Tim�ó. onde residia, fa-

sim cerno Das cabe ças e Il- locou em dias da 5ema�a passa
guras, tambem nas paisagens, da o sr. Max Ulassen: flg�ra tra

na lllitureza mort8, no nú, DEla dici.onal e de grande hgaça? mc

fIores, Tudo emana o climp, ral no progre��o. conqUistado
a atmosfera diiquelHs pura- pelo nossO m�mclplO. •

gana e 8 hora e Cimbjente v;- ,�cssos senGdos pesames a fa-

vidos quaudo pintadof;. Em mlha enlutada,

tudo sentimos personalidade
e 3 capaCidade dn artista na

interpretação das suas iddfi�;
�llDhacemo"lo na Eua ferer.
realizadilra, D8 t'Xpl es�ão que
nã(} deixa dúvidB. Es'ivem08
diante das úbrt,s de Treple
Sentimos, E' arte, artu de fll- Bonemassou,

lano, mas distintamente I eco- Ao distinto casalas nossos

lh,ecivel. �entimentos,
--------�------------

:::-'-�'=� ••'._'••�;:':;•. -�.o;;o;-::-;;.,::"::-:.,,..� I
��CID E Social��
�...

*
••,:... !.���_'} �1:"!b: �

.2&

Máq.uinas de Escrever UHDERWOOD
Importação direta

Acabamos de receber um lo t e
De mesa

Portáteis
De. somar, elétricas

Cr.$ 5 300,00
Cr.$ 2.900,00
Cr.$ 11.860,00

(Preços da Ooordenação)
I

Sociedade Anônima (Om e r c i a I MOELLMAHH
Rua 15 dE Novembro, 1091

BLU:\l E�.dU
5

MASSA EXTRA- tfUTRI
" TIVA 'PR'RR .sOPAS

I ,

ROMA IN EON'EMASSOU
Após longa e pertinás e�fer

midade, faleceu dia 5. com � 9
anos óe idatie. o jovem Romam

BonE'masson. filho do sr. Ricar.

do Bonemassou e de d. Helen3.N o vosneus
Como 'brevemente receberemos um lote de Pneus

Americanos; para caminhões, pedimos aos Interessados
que nos entreguem suas encomendas com a maior bre
vidade, mencionando as respectivas bitolas. erdell-se
fmprezaComercial R. (irossenbacherS.A.

15 de Novembror 857 - BlUMENAU

Perdeu-se quinta.10ira 11

tarde na rua 15 de novembro
Aniversariou-se a 2 do fluente nu travessa 4 de fevereiro

ri a exma, sra. da, Alita Pruuzel, Um relGgic de senhora e pt-_________IIIiIliIII.............II!! BSi
dedicaâ.a esposa do se Frederico de·se fi quem B. teDha eDcon-

Avisn Prunz 'I. gerente da filial das trado e. fineza de entrega-luU
Casas r ernambm anas nesta :rraça nesta redação ou avíz9. terefo·
-
_ Completou ccte.n maIs um nícamente, A Walter Ktlfí,.teo.

��o de risonha existencia a gra- Testo Salto que será bem gra
I tifieado'

Esta Delegacia Regional de Policia, avisa 80S interes
salÍos qUe a partir do 11ía 12 do corrente estará Desta ci
dade um funcionario da Inspetoria de Veiculos e Transito
Público para proceder o' exame de motorista amador e

profis8lonaL
As pessoas interessa1as deverão vir munidus dos se-

guintes documentes:
o

Carteira Profissional ou de Identidade, 3 fotografias
3 x 4.

O referjdo funcionario ficará em Blumenau dR data
acima até o dia 19 deste mês.

BIumeuau, 6 de Junho de .1947.
Wil.mar da Luz. Dele�8do do Município.

em exercicio.

f Agradecimento
Profundamente consternados com· o falecimento,

.

.

ocorrido em 2-6--1947. ce seu qU'3rido e inesqueor«çrs saber que pretend�m Ol.l,;, civel. esposo, pai e eogroea'sar-se. Verginio Nascimento e·· ..

H NT�NRosa �ouz:!. Ele natural deste CARLOS TEC E I· IE�,tado, nas{;ido aos 16 de se. com a idade de 61 anos, 4 mesas e \4 dias, a enlutada viuva,
tembro de 1922• Operà.rio' Sol- filhos, genro e norai', vêm, pelo pres�u.te. ex�ressar seus �aisteiro, domiciliado e residente né" sinreros agradecimentos a todos os vlztnhos, as pessoas amlgas
ta cidade' filho dE' BernadinoJosé e conhecidos que prestaram auxilio, confortaram. no dol?rosodo Nascimento ede D. Rosa ]\IIar· transe por que passaram, apresent&ndo condolenclas, €nvlando
g!rida de Jesus. Éla' natural des· coroas e flores, que comp.:lre�ram ás �erlmonias de enco
te Estado, r:.ascida aos 4 de maio mendação, e sepult�mento. e, em especial, ao Sllr. Prefeito Muni
be 1.924. doméstica. Solteira. do- cipal e ao revnendissimo 'Frei Elias, relo seu carin:ho e palavrasmici!iada e residente nésta cidade confortadoras .

FI na de Manoél SOUZ'l.· � de D, _ Aproveitam a oportunidade para convídarem todossabE!r. que pretendem Maria Rosa P..,rger. amigos, para a missa de 7.0 dia, segunda.feira. dia 9, ás 7,3 o
-"

Edwin Buerger e Rita Ap;-f:sentaram (JS dücmllenf)= horas. na Igreja Matriz. Antecipam agradecimentos.�·:old.:cke�.E!e.llilturaldeste Es_jl?Xigidos pelo artigo 180 do Co- Blvmenau. 6 de junho de 1947.'::<.dc,n.aSCldo aos I de outubro de� d:go Ovi!, sob O na 1, 2 e 40
: 923j.lav�ador> Solteiro, domicilio y Si aIQuem tiver conhecimento de

'.:�..�.O. ? r::'S.l��!].te n".�Gte. DÍ.strtt.c..• fi-j �Xl.
·stír

.. 1Jl.9.
um

.Í.mp�diin.'.
�to ,1e!ilaI,::::xo ne l:!;mdlo Buerger e D Clara I1cuse-o para os fms ue dm�lÍo .

.'lUGrgu. Ela, natural deste Esta- E, pnra constar e du:;gar BD CO�
üo' nascida aos 26 de outubro

.
.1e. nhecimento de todos, lavro O

i 928, dOinestica, Solteira. d�mici. pre:sef,l.te para ser. afixado!> no lu-
· 1idàa e residente neste Distrito gai do costume e publicado pe�

.. �·nha. de AugustJGoldacker e d; la imprensa .

.

1). \Vanãa Goldacker. Blumcnat'. 4,-,6-194;-A.pr€sentaram os documentos Vitorinc Braga
:�Xígidos pelo artigo 180 do Ço� Qfiçia! qQ Registro Civil

. Edital'

.1

Agradecimento
A todos que nos conf[lrtaram n� éldoroso tran

se com u falecimento àe no�sa quenda mãe, sogra
e avó

Viuva Maria Leisner
enviando flores e acompanb::mdo a ir.csquecivel fale
cida á sua ultima n:orada, extern::lmos nosso profun
do agradecimento.

Raul' Deeke e familia
fritz freytag e familia

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


