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' Em Petrópoll�; l'HUn�rt,-!p. {h,slle sexl�·iei!".a I pio Chêfe da g.Nlüd's nação irmã. sr, Henry nu

'l,rtisl?utantês da n)aior!!i n:úi onçõ?G nme�iCaI1Bi3'1 r�llo, ;'iÚl 'aó B.ti'lsi! a8si�liI' se8�õeB d.a .Conteren
-,1;.:'�lj tratarem," cOlJJun!8m�n�&.', de um. plsno de

I �Hl � lS�;(} tudo <;8U \JIlBtt8 a g�ande lmportancl!S�feza do coutínenre que hBl:m�mns. i'Wlffi ;tie DU-1
iJGS T,r8baJho,�. e e inte�{\sse reínante . em torno

tos aesuntoe de considera val 111lp.;r�t1,5Clu; ;jus SEUS rf.jsult.ad{}�. .: '.' . :.
. '. .'

. . I CDf1,} efeito;'; llt}Sf dla.S'· eoniurb'ados que vive-.

Entre os ilustres l'í:'iJresentanteR dbB diú:ri�V)fj, m,-s, quando fHl asa" lH�gras da. guerra .de º,OVO <luzindo-as pelos melhores eam!n hos: ao termolsfses, tem o f!... Marshall:. t;;eCfeinf'lo ��(' Es· (<:'1 jsm siuistra:neute ptr nqB��� .. Csbí3yaa,; tor,- da jornada. ,Qfl6 as Américas dêw. �o mando
�do (10$ Estadcs ümdiHI. IH"f{H da 23. gm�rn aanuo m:lis 'lívldu:;; na memorra, os bOl'l'ores da ama amostre de' compreensão, solidarIedade e
�undi81. e autor do plane de socorro <fOR patses CUHí!lto re cetà �Jll;do é que: tantQ.s b'anstor.nos tron- coop aração, tão necessãría, pára sua !elicidij.de,levRstalJo8 es Europa, pl�HkO receb+do !.:'H.l1 má- xe á h!.lUlfHÜl1adl.\ u'.8b�ih!)s 08< ordem dos que coroando de pleno êxito os resuttados' da conte-xlzno interesse e simpatia rio mundo [ú{]ü. I] pro $'.3 re 'iH:<ltún agora em Pettópulís 'são acotupanhà- ( reaela que se desenvolve.
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j ex·interventilr Illíl�U'1 P �fjsa focaliza diversQs aspectos ,da alialça do PoSO
:.;1)' m OS c O .Di III i s I ti S, em 'erD,ambuco:�:· ti·· ',� � ii" �.�

....•.. '.

revisões .... anUl1ad'Df3S." . " . . �
...

. Assembleia

: �����=.....:_"""",-""..,,,,_........-iõ'

.

, A virt�de �e Q, :
Jea.ldCi.de .sé fletirom'
si}» si"'lrne � a tra.i�d.o,
soo p·rerrnados.l .!

--------------��----�------�=-----=-���=---===---�----------------
ARAUTO ;}'..e.A�:!_��2.ÕES DO V��lEf ·!?O· ITAJAí

r,ia. - A politica nacional, ln PSD fez n governador mas fi- í os comunistas. ;E aqui, uo Rio; ,...
ela .falta de direção e do apoio! c(.'l.:· com rr inoria na Assembleia.; aumentando a desorientação, EU
e ,:u�a forçá _po�derave! que I o mesm� sucede "com a' UDJ';� se hla em uma' aliança Secreta
�,segure a realização de um prÇ:" corno sao exemptos o. Ceara, dI) sr. Luiz Carlos PNS��S com '0.' sr. Snyder faz dedara�,�.es sobre. ii sit.U8(.ão:'éCOatê tne., apresenta-se de for-na I Piauí e l'viínas Gerais. Alem dis- os trabalhistas que obed\:cem� á
,'complexa, que é 'qnási iwij� $0, espalha-se u-na onda de boa•. chefia do senador Getulio Var- nomica do BIll S i t e, suás Brandes pOSSibilidades'ravel No Congresso Nacionet t03 denunciando conspirações gas. Desse m.q,do, não se .sabe ,,'

:no:nas Asst:mbléias' eüadua;s!qu<tse em .todos Os lugares. Em quem estã com a verdade,
.

Washington. - O secretario Paulo. 6� brasH�ircs jà peree-
a maiorias são precariàs e in-! Pernambuco atribuem o mesmo !.. 'Culminando' essa confusão, .do Tesouro, snr, John Stiyder, JJerll a importanciildo aux41ip"do
:'I.'Jsistentes Ha Estados em que' prcpcsito aos pessedistas coo (Conclue na ultima pagina) q}le r-egressou de soa recente capitaléstrangeiro '.4 su�?�co-

. vlágem ao Brasil, fez as seguiu- tremia. :.Assim 'c� ,guri' rriúita:�Jn�
tes declarações: «O Brasil tem. 'dilstrias norte amerIcanas cestão
enor�es tecurs?� em peteoleo, estabeledd'as rio J:Hl�Z e algumasmadeira e magnifico minerio de de suas sucursais·' 'sã:) maiores
ferr� .. Tem tambem

POSSibilida")
que as matrizes p.os -Estados .U

de? iiímítadas no setor agricola, uidoà, A' exportação do Brasil
pOIS pode plantar tudo o que atushnente é muito maior do l:Jue
queira, como café, trigo. arroz, em -qualquer outtO período de
etc.

f sUa llistoriã e suas. reservas em,
A induetría desenvolve se com dolatea não são más),

rjjpidez. esptcialmente, em' São _,:;

_�_��"""�"'-""'=-""'F=��_. ��=���.tUt,.�.,.:tG7""""", Cr@�SII!�=- _

BLOMRMAi> DOMINGO. '11 de Agas1{l tle' if.)�,W • [ir. áf;�me<l �i!:!i1ii Di,e'(" l{aspO:l!l&v1!l • A!lll XKm
----------�- - "�'7' -��.�:..:.;,;��...............
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Hoje,
;�an

I dos
D. N .. ,

. ,

Versenkbar'"
R u n d�S (h ift ..

No Carlos Gomes, ii imp�rtiui�e (�fiVamçãO • Os ilom�s m.ais citados I:
Reunir-se-íio hOJe rl.O

'11ea-1
!'etr'a TCll0S, t1dgar Srh,;(,ld21 Como .Já () afUID'lIDD8. estes

'I'� tro Carlos Gomes, em Con- Cf,rpes. .

'lão osuom<3S mais provâveís .

: venção para a
. e�colha dos 08> deraai:j c:il];l! 'Í<?tGS ã vo· ;1av�ildo. c1mtudv, po�sibmda-I i. candidatos a PfBfC1to e ViH811- féanç3. pdss ,hstnt'}I", e� nu- I::' IH;,8h�['ijção Ufi bste. em .

dores, rt:presenta !I�es �:�H • 4,2 m,u.'u de 4 pro va '" f'� mt::;h{� ;...e- vish. Otb Ct;n � enl)ÚO ser suba-,!secções eleHofHs do. l\'lnmm mo 08 segti\llte�: f{l(J ÜO TtH/ :�iÍii�, .

plo . em' numero de 1 para to .. Wiild6illcif Sdk';' ['; )\;\'; x TOiL!vb. eles evidenciam a

clJ.âa .secçilo de 15u l!leit m.'l8 J :icoh:�c;,! HHUpaV!�, . Emitiu

I' 1�ja�çf1. :1� Up� !oc�!, (laje>
..

e dE'· dois para as qu� tiVB" JUlke; MlH'ISa?(WdL·P.1 - Ca.:r� 1íiona ]a se l1JVl!Ml n!tídameD
rem mais,

.

melíudo Bogo ou ol.;.i1'o cand'- '8 nos hmizootes da poHHcf;..

As escol)lss se f!:irAo por ife.Jto. iJ!umi?iWUeu8e.
esc.rutiflío secre.to.. Contudo, _,-..t ....�-�-_......----------

para' eaualdatG a' prefeitO,
exís'tem Das !llelr,'tH� da. U l}N I
4 nomes, um diJS qUtuS BG-I
guudo os melhores pr?gaJ8 Itlcôé, concorrerá ttü ext'VtHlü

: cargo: srs. Frederico fiu�( ti I'
Rh - Acaba de �el.' am I PfU'a. t.S construções rodovia- moderna, entre Bel<1 Horjzon- pidapoªsÍvet dessa nova'

'. Jt., Antonio Candido !ie Fj· pHadt}, em vlrtu,tl) dos ee;l1' i'�dS federais uma escala de, te e São Paulo, enjo traçado teria.'
.'

eirado, OUo Henmng e I rj,'lél a qth� 1J;'oct�deu un.l:\ co- IIuior oU menor urgeGcia� es· já se acha estudado em suas Terminou, infi)1.mtwd'o quoercUlo. Deecke. .
i míss'1!,' I�e H-D;;icf.'�, o i:lt1!lO ·:ipu!ando que geriam prime.iro direUvas gerais. dUM eutres 6strsQ.H Iiid:}fà-

.

Para li Carn�i'a.MUÍliCiP�i.1 NHí'_'V;ôi'Vl .1lP.cioZ:Ul" Cl:j;) \:'�- '·xecu�[;,da8 aquEtla.8 q�e se
,
E os r�cnrs?s 9ue !orem.U. hl e o treqho de . Curitll!.1l "ia. rsegundo tudo wdwtl. eel'uO i çil.ria g :1l'lil pFJss,lfa, a tE? l�S levesti.aID dó. maIOr Impor- CflD10 dlspOntVels, a medidn �agHs, em Santá'. Catarilià' da .

�,esç.olbidoB 9 dos n('Dfes que i ri:11 (PH!ü?:c.lryt1. i;ü" H1vé� d:',s :;�nCla para o desefivo�vlmen- que. se concluam as obra.f> I !lgtlQão São Pauh;·Pprto Ale-
.'

se seguem: Curt HBfWg. An- 8D mH jJ?armlV �m(;lHe pr!»" tO de flllssn eCOllomía. Por ora em andamento. serAo aplI- gre. ..,.. :'
..

'. :
..•

'

'{ooio Cal1dido de figueirt,hl: iadl'!; G de3eüf:\J!"·;me!.l�'J i� isso rnesüw, a maior parte eados na conclusão ruaIs ra- .......','.....
HereHio Deeckl AHJ'�do Ri'- execução des5t:' piano �'gtá l(JS reCU180e do Departameil-rt<- ---�---------......-----,-........;;;._�....-;.......-.-.âdgues. Fretj�rico Busco Ir., en!r!,guê á Ul'ienl"açt.i.i? g'U1ll

ta egHi.o concentrados agora
Dr.. Afonso Blwdni, Oito flen- 1!IJ l)ep'.:rLmenlú N],Cl�'ntiA di:' f.l3 cOllstrnção de hê�� grau
nil}cr$. Heitor Ferraz. Neéw!' l!>-tr�1dt�S de R'H1t!lfi'.ar 'Íecl êiiitradas pliacip8Ís.He�s" Merbert GSOl'g. li,I'Inool Üu"hi0 li rflS[wito. (I "",u A primeira destas obi'SS é
Pereira Jr.,.Vitor Prüb�t. J\i' diretM, 8!'. d;i�'!!:Uf::!O '.8. aba, d 'l'eÜ<lvcção da estrada Rio
tl.o Gomes, Oswaldo Moel!-

'\
inlorm' u: .' 'jão Paulo, cujo novo tr6carl;)

maón; Oerhtird Neufert,
.

Dr "O rJe;:JfE>t,,-!f)j que reOI'({f,' riüará com cUfacterisHcas' (·t '8 .' .

"b:Arno OdoÍlri.wht. Procopio Ps- nizou /) LI.N1E.H:. tlf:Hub"i\-'eeu COI1!p:.u'aveis {la m"íhlneB 6S. ur. olger, ex. e
. ..;.�. :

'�---"""'- ,,,,_.-- trf!ddS' i}ütte-fimetica.iV.ib". Blum�náu. ui�imameate, tem
:.•..S,.·a·.·•.. ,.'. fi·t·a'..... Cat·a'·.r.l-·n.a p.'.mI 3a·I'O·"'

..gl:". .r.c"'t•..., r'.
Disse aindl\ o diretor du D. sido visitada. por' 'um pugilo de

.& \;;.."" l�" N.E.R. qUct já no fino proxi- eximios artistas do pincel, 'que
m .. , �€rá iniciada a cl�nsiru- exipem telas dignas de figurarçãO de' IJIDa grande

.

f'l)àovia !las galerias dJS .,coleciooadoles- -_

:mais' e�igectes .

.

Advocacia ..

MODERNAS - :LEVES -

Ultimos
3G.A VE TAS'.

r·
. doviario

-'

-� .. ---_.,---':.-' ...

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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De p.es8o�!J �êm aBade> �I)m
bom ..esultado o popular

dep�aüvo .':;
·

...Elixir
�:"

A sUIla' �taca todo �'
0:rganlsmo ,

O Fígado, o Baço, o Ooraçãô
,
() Estô,mago.,'os Pulmões.• 9 li

'. Pele Produz' Vôres nos Ossos;
.' �ReUmlitismQ; Oegueira, Que
. da do Cabelo Anemla, e Abor·

.

tso, 'Consulte o médíeo e tome
o !J op u I .8 r .depuratívo

E I i x',I,' 914:
tnotenetvo ao organIsmo A
grudavel cfHnolún lÍcôr. Apto
vado como auxiliar no tra·
ta�t!Dto da: Sifilis e Beumc-

.
mat'is,mQ dr"mes[lla 'origem,
pelo D. N. S. r .. sob o ut.26,
de U:!1S.

. .'

ài:lliêil� él!15urnn:niôt,,:�'de -

Mi;tol er;) cada [J�;'ina.
.

.�

MisV'j '·Q!.malhà�sé �õbí'e"
as mucosas irrítéldct::; �e

.

diminui o congesÚona
menta,

.

desobstruindo' os
condutos e perrnltindo
'Uma resp.ração normal.

Gcimh.ate a tosse, a brcn-
q\ülé fi! . os resfríad os, O

'"

Xarope .São João é eficaz
no' tratarnento das afeções
gripaí� e das vias respira
tóri:ts. O Xarope São João
soha o eatarro e faz expec
�Elrar faejlmeate.

St.:.,vjço deprlmeü;',l
ordem

Rua Marar.hão
N' 27

(Ou �egu!ador Vieira)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cólicas Uteirnas
Emprega-se Com vantagem
para combater as irregula
r idades dos funções periódi-

.

cas das senhoras
E Calmante e regulador

dessas funções

flUXO-SEOATINA
peja sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve

fLUXÔ:'SEDATaIDNA I ��
f���n!f!.;�enm6!O�� ,��!,tel '�'i'll���::�":muito.

OJ5(O� SUlç05------.. -vb�.-

A publicidade é a arma do l
negõcío ;e' de des erivolvirrúmto
de ·tuso, .. Divulguem, 'publiquem
e anunclee» na revista "Expan
são E:ctm()'m:ca" cujo redator e

orgarilsador; Prof.
.'

Jonas
.

de
Arau]u Abreu, se acha néste
cidade.

.', FRACOS e
.

.A.NiMICOS
·TOMEM

V'II er�Ds8htl
!tSI1JVEIRA'!
,-

Gr.�dfl ilTa.dcl)

Dr. Camara
De volta de viagem, re

abriu seu consnltorio no

horário de �'i.Jsturr{e.

Onde concerta O seu
RADIO?!?

Naturalmente só na oficina
.

fUNKE
. tbm instalada com instru

iln�;ltos de mediçãc
i'!i!�o!iernissjmos.

Rua .� J� setembro n' 13

li; �Hl
ADVOGADO:
Dr � Ayres Gonçalves
Ruà. iS c.e Novembro, 415

2' aadar-s-Sala I

.

� (A ltos d'A CAPITAL} -
- 1111

Anunciem nesta folha

Avó 1 Mãe 1 fil�� I
I
Todas devem usar

. Fiuxo� Sedatina

. .

..

SoCiedade Beneficiadora' d
�adeiras Lfda.

c

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em .Geral

For7'O Plwlista, Encantonewtu de Qualquer Espêoie:'
II Alinhamento, etc. etc.

II Esneciali:lade: Soalho Marca· Strúbel
JII

Banco Popular e Agricola do Vale do Itaia!
Abona as seguintes taxas' de juros

A' disposição sem Iímite 3 por cenn
A' dispo conta Especlal, com deposito

inicial de Cr $ 100.000,00
A,' dispo couta Especial, com deposito

tntcíal de Cr.$ 50.00,000 .

(Retiradas semanais Sf'ID previo
a .1ÍSO .até Cr.$ 20JOO,OOO,l

Depósitos COM AVISO PH.EVIO
Para retirada diária até Cr,$ 1.000.00 4 puf cen
Para zetíradas com aviso prevío de

30 dias 5 or cen�
60 dias fi :!> ,i'<-
90 dias 6 \i2 » � '.i

180 dg�POSITOS A PRA'70 FIXO
7 " »"�l,l

"-' �,
Por (seis) 6 meses Õ 112 ;) " \1
Por (doze) 12 me8CS 7·» »\\
Avisando cum dois meses para levantamento da conta,
Depoaítos (Populares
Limite de Cr,$ 10·00000, (depósito inicial de Cr $

20,00. e retiradas semanais até Cr.$ 1.000,00 5 112 por cento.
Limite de Cr $ 50.0000,00 (deposito Inl-

.

eial de Cr_$ 10.000,00 retiradas semanais
até c-s 5,000,00

'. DEPOSLTOS LIMITADOS
Limite de C;.$ 50.000.00, depósito ínlolal

de Cr.$ 20.00000, com retiradas semanais
até Cr.$ 3.000.00

DEPOSITOS ESPECIAIS
Límíte de Cr.tI; 100.000,00 (deposito ini-

cia I de Cr.$ 50.000,00, com retl rudes se
menaís até Gr.$ 5,000,00

6 por cent,
:

5 por ce��t.
tf.-�.;t.,-,-

6

ADVOGADOS:
Dr Max Tavares d'âmaral
Dr. Arthur Balsini

outros

de receber a

asa iU,
lina 15 de �ovembH), 15":6

A (; () R D E O NS· Todes<hini, Tupy e) ,Italianos

loca- discos, E
(8���;�gLb��O��TICA�

.

Na mesma c a s a' !
. Liquic:J.il&ção �1t:,�,'�

d� um .grande est6qú�, d \ S E.l DAS E FAZENDA.S'·
Grandes, novas remessas de CHAPE'08 para o

Varejo e .A.tacací·� -
"-.: j

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Fone. 1901 Biurnermu

AS SOCIEDADES

Club DramàUco MusicaI Carlo$ Gomes
Pre\feniórlo Santa Catarina

. Haspital Municipal de Blumenau
promoverão em conjunto, uma festa para angariar

fundos para as suas nobres finalidades.
p'ara os festejos iorarn escolhidos os dias 13 e 14

de setembru.
PROGRA�IA:

Dia 13, sábado, com inicio ás 20 horas, jantar amerleano
nos salões do Teatro Carlos Gomes, seguido de sotrêe; cor
rec·á uma tombola e haverá eleição do Rei, Rainha e Prin
cesa desta grande Ies.a. - Dia 14. domlng i, grande fésta.
popular nos pátios do Teatro Carlos Gomes, com inicia ás
9 horas da manhã.

H'1 verá as seguintes atrações:
Carrousel, Tablado de danças, Bar-aca de Café e Doces.
Barraca dú Bebidas, RHas e Leí.ão Americano'

Para o almoço s sra servido;
Feíjoada completa .Canjil de Galinha, Salsichas com Xuerute

ANOTAÇOES . .

A venda de mesas sera previamente comunicada.
A tombola será vendida com ante cedencla.
Correrão o comércio e Industrla e casas particulares co
missões de senhoras, para angeriar prendas.
A comissão pede a cooperação de todos os Blumeaauenses.

�...

Quo 15 c:I� Nc..vE!'nb. 588
ELLI

1!.XAMES DE URINA: eímpies (flBsuear e albumína] de Efldimento, qualitativo completo COm dosagen:.
e Ioretos • tosíatee, acido urlco, nréa ate;, EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flf1gelat1c
ovos de vermos {Matodos de enriquecimen tn]. digeBtão: r:urne, Vf'gétais; pesquizas de pU:>:, sauguo oculto etc.
EXAME DE .SANGUE: MALARIA-íiPeR.]Ulza do Hematozourto de Laverrm, formas agudas e croni,

cae, LUES (süilish reação de Kahn, Klíne, _Meinecke etc. 'l'IFO: reaç'ão di, Vitbl. Doeagem De: glicose, acido mi
co hemuglobina; Contagem de globulos vermelhos e lrrancoe, Fü)·nmla Leu('ocit'aria, nemogmma de Shiling. TempC: de coagulação tI ue sangria. Curva gilcemica. EXAIVIE DE �:,ECREÇÃO: Pesquisa de germens (Gono,)
esparmàtozeides, etc., trichomnnae varríuais, etc. EXAME LiE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

outros germens, -pneumococos etc. EXAr,,1E DO LIQUIDO CEREBRO:--ESPINHAL: Exame citobae
.eríosooplco, reação de Kahn, Paudy, Nonne Appelt, etc. EXA :.,..LE DO MUCO NASAL: pesquiza de baci

los, alcoól e acido, resistentes (Ranseu} etc.
.

EXAME DE SUCO,G-ASTRICO: Exame completo, dos',gem
de acido Iarieo, acidez livre e ccmbinada. em HCr- PeslJ_ nízas de sangue ocu ito, piooircs, helnáceas EJ{
riE ULCERA: Ulranlicroscop:a em campo escuro: pesquíz!i de espircehetus 'I'reponema Palida \,üfihs).
O Laborctorio se aciwínstatado para fazer cultura de quaquer çermen e aula vacirw.-'I..

A pedido dos S.lS. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio
Fornecemos laminae e recipientesorat uiamente

,fert
o an wncio e a alma do negocio

,PROPRIEDADE 1-.• Vende-se uma constante de
:casà: de madeira, '.n.ova, e terre. I
no. medindo 36X30o, com horta, I '

ranchos e .agua de. r.a. Boa

ins-I Preclsa-se de um enferrnr:Iro para a Casa de
falação de luz eletnca. Tratar São Francisco em Curitiba:
com o proprietario, sr, �ústavo Prefere-se pessea com conhecimento do idioma ale
Rosenbrock, rua da-Gloria, Gar-I mão. Canta com pretensaes, rererencía. idade e uma 101.0-
da.

t> I grafia recente: pará o mesmo eS(übeleoiment(l� rua São
...' ,.

.
VENpE-SE I Fruncíseo. 117.

�m�li�����i:ep��:;,ro�;r 3j'n�: \ -_.� l--�·
�=.

com amortecedores a oleo nas Faço saber que pretendernjca- Edi�al ,

4 rodas e com 6 pneus, por pre- sar-se: Carlos Ruben l-'iazer� e' Faço sa�er quejpzetendem ca- �

ço de ocasião. - Tratar na rua Orlandina Raimundo da Síl Ia.
"ar-se: Jose Waldorníra \Ve!n-

M t G·
. . \

<aertuer e
r--. I K EIa o rosso n, 5. Ele natural deste E I taco nas-

J .. u ga -. raus, e, na-

�OÇO cid� no dia .29 de Ago�to de ��:al de�te. Estado, nascido D.O
com

.. pratica de balcão. procura I925. solteira c'.e profissão do-
1� 26 ?e Junho de. 1921, soltei-, 1"0 ca"p'nte!"o d '·1·'colocação neste comercio. ml:l'cÍar-o, domícilíf..da em Boa -. I .,. '. GmtCl laGO e re-

Informações nesta redação. Vista, nesta cidi'.dc. filho legimo m�ent::l em B�l.ohior, nest� dia-
de Hilario Pi3zera e de sua mu-

ln o, n;i0 le51tlmo de Jose Car
lhp( Hedv'io· "cb e "'f·fMO D:, z('-a !!GS

\Vell15aertncr e de sua ','mu-
-

, .,
"" �. � �. ... ",1.1 'I r'�· ·0:-·.

"'

Ela n"tural dó"t-e F<>í:élir1tr ""s
i ler �arJa vv'c1ll5aertner. Era,

. '. �.. �_. .

..� ,

".' ,,��

natural de?t E�t· d 'doclda no Ola 3 L1e Junho oe 1929 '.0 .'

- e - a 0, nasel cl. no

solteira. dr, proftssão dame8tica .

clld 24 ue asosto de 1925. sol
d6miciliada e reilídente l1=sia CI- �eJ! a_, ..de profis.5ão domestic3.
dade. filha. 1�5!tima de J(Jão Rai- B�m,;cllJada e res,?en.te n� lC'gar
mundo na Silva, e, de sua mu- . ,�c_lI0r, neste Dl:stnto, filha 1e-
lher JosefIna ela Silva. gltl,ma d_,: !oàorKraus e· rle sua

P..presentarml1 os documentos mUlher _clIsa h_raus.
exigidos pelo artigo 180 do Co� .,,�preSCl1taram. os docL1ment)�

d�go Civil, sob us. 1, 2, 3 e 4, ?�ígldo� .�el� artIgo 180 �o Co
SI nlguem tiver conhecimento de d'lg0 Ci't'lt, :sob o nO I, 2 C 4.
existir é11gum impedimento legal Si. al.guem. tive:· conl_1ecimcllto de
acuse�o para os fins de direito 2X!stIr ülguIl1 !ll1pedlmento legal,
E, para constar e chegar ao co� acuse-o para os fins de: direito,
nhecime:nto de todos lavro o E, para constar e dlegar ao <:0-

presente para ser afjx�do no lu- nhecjmenío de todos, lavro o

r."'imct;'r��ume e j}HDlkado pz.. ����e��e c�:::m'eClea�����a:; ��: i.·.·(í!jiil-W"W·�f-;:b-r*<i.:::wa:w�... e._?.,._N8T.. ;nt�sBlumenau. q de S de 19,n.
la Imprensa.

_ � U lF.�U U li U
Vitorino Braga Blurr,enau. 13 de 8 de 1947,

1
...

" I L
'

Oficlal do Registro Ci-.;il Vitorinc Braga II Uloenau �dae.
.

Oficial do Re6istt,o Civil 1-·' TiflltitS e Vd"lílize5 - Material para

'(i
.

"I""
-

.

I
Edi�al

.

fl":�"t . � Pinturas em Geral... ratl ICa(aO Faço s3bsr que pr�·t�n lem ca
.a-,,,,�� Cf:>

b' t t.
.

..

.
.: .. , sar se: El ;ch G:elow e Paula façc-, saber que ordendem ca. I Tintas em Isnagas nara ar is asPerdeu�se no tr�Jet? Teat:o Peff: Ele nél.tm'al deste Estado. sar-se: Arnoldo Adriano e ME- I BLUMENAU - SlA, CATARINACarlos Gomes - lra\l.essa 4 oe na::!Cldo no dIa 30 de outubro lena f{.lueger. Ele, na'ural deste IAFevereiro, uma pulsen'a <_le. ou- de .621, sdteiro, motorista9 do- FSfado, nascido 1',0 dia 18 dr;' iN !Wii!...........,.__._!Jlj�..Dl!'ll:""�>.t«=jlil298i'h4Ii1!11i1_IilII__!!t......::!ii!ut<iI!llfWil!$_;B"""iIIilII_�i!IIlI-!!III!!'DIIllllllilllIIiIIIIIIIIIIII_.-

ro .. por .trat.ª.r.-se de um
..
a JOIa�e miciliado e resident.e 110.. st:" c,:da . . E ...J!ÀitS"llllI� j�ne(ro de 1916, s Iteiro, lavra- �d" t I W lIMtl

estimação, pade-se a q�em �n- de, á rua 15 d� novembro 587 dar, dnrr íciliado e residente no lU' I a
contrar, entrega ...la na 'ravesll� filho !c,;ôtimo de G"nnano' Cile- tug;:.;r Garcia, neste Dislrito, fi-4 de Fev:e�eiro o. 9. que seta Io\V e de sua mulhEr Ida Z.1z !rw de il.ntonío Adriano e de suabem gratlflcado. Gielow. Ela natvf2'.1 deste Esta- 1 T

" .. _.'--_......_ .......�_.__ . mul1er ,"tartil Anade desuSo Ela,
G. do, nascida no di;;. 29 de ag-os naturilÍ deste Est'ldo, nascida no

W. GROPP E NWEGAÇÃO to de 192,3, srJlteira. d ;�profiBsfto dia 27 de maio de H�31, soltei-
ITAJAÍ LIMITADA domesticô,. domicil}ada e re2iden ra, de profissão dom�stica, do

te �1�!'ita cldad.f:, a
.. r�la �. marz,-! miciliada e residente uo lugarnhao, s. ;'1" f:h:l.. Iegltlm:;:i�de _A I Garcia. neste Distrito, filha legi-

Comércio - Indústria- Navagaçií� dol!9 PUH, e de .su!i mulher ld,> i lima de .Jorge Klueger e de sua
Pud,

.

I rnu�her E!ia K!ueger.
. Rpreselltaram os

.
documentos nprescntaram os documentJ,l

Fornecedores de madeír:.iw de. J t'�igido� _pel� artigo" 180 do Co� ��{jgido� pelo artigo 180 do Ca�

construção ell geral,
.

forros, I �go C1v�l, ::oh. p 11° }, 21 e 1· �1.g0 CIVIl, �ob 115. 1, 2. 3 e 4.
. soalh<:Js. molduras,

..

etc,.
. SI. a!gueu tJVtC! �On�(2dmQnto de i S, alguem tiver conhecimento de

. . eXlsÍlr algum 1l11peduT!ento legal, existir algum impedimento leoal
acnse�o péll.'Ci OS fins de direito. acuse-o. para os fins de" direlto:Serviço eficiente· e entrc.ga E

•

rápi.. da.
' ··:,,-ra �::msrar e dlcga!" ao co- E, psra constar � chegar ao CO�

.nhcC1memo de todos, lavro c nhccimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu� presente pói!ra ser afixado no lu�
gar. do costume. e. publicado pe- gar dO costume e publica!!lo p.e-
la Imprensa. fa impren-sa.

BlumenT�u, }4 de 8 de 1947, Blumclau I3 - 8 - I947v ltonno Braga Victtli:r1n� Bra!)'�
Oficid do Rcaistro Ci.uiL �I.'�·,i"'f 'l�" R.o...,JJ-t=. ,.... (!l>t'
.____

��' . U:liiL>:t5iil' \.Iv tI..o",� A.� \AV 1.

��;if}��,;.
�j�

>i"'�..;,
f!' iJ��:'i� r<�� ��W' &'�,�

�SÚ]I"'.!�. w.f!.� ii!' fi".2ao. �N';� ,�
",..11. g!:m.�!J.", �traru �®� t,1;iU·
�.l.1:tQ. V;ãt1.E.d!ittl M �o, l�tw&, Qli
��;·v!c>�s.t()S, �;ii:l�. noz t.e ..;;cl_;';' ®tc.,
�111 ação pt!,j�itm e elicaz � �""lj5 da
1':�':íU2ZZl e MIJYilli:�.ias. VmlU'.d1cl :i
tnd!ca�.� pº,r� hcV'!e�. ft.�u.lli� cflQll.
Ç!.lfI, s!'.ndQ fma fõnnulEl \."Únhecid!t pelOS
gr,:I.ndas mé·.;iiC'.lJ: $ eât$ l�,*�do pela
Sallçl>; r?'t.lblics4

"

�\'

.':'.� .,..>.,..�.;.,. . '-'!;\.<.�';:\�.S;�i}�� ..��
._� ._.

PROCURA-SE
I Cordoeiro-O!iclal

(Lailer)
Informações L: K�lvelBgfl
Itoupava Seca Rua Acre

VENDE-SE
'Uma caminhonete Ford, 29

com rodas «balão» e freiOS
hidraulicos.
Tratar, Cl,m S!egh·ied Fro

eschHn na Oficina. Int€rna(ji.o
nüI. á Rua 25 de Novembrf',

�,....• E. •
v .

A última remessa foi embarcada em 30 de ju.Jho fiodo.
Pora a nova remessa serão aeil;os pacotes desde 'I � de
Agosto até .2 de Setembro, no

Teatro Ca.rlos Gomes
.

?S 3as, e sas. feiras, das 14 ás i j horas.

Formulários espeCIaIS para cada pacote e instruções só no
.

HO fEL E L I T E - das Q ás I 1 horas, dia, iamente.

I

.:','

AZEITE })BERTOLll"
NOZES

.
MOSCADA

F. DOMNING � Timbô Caixa postal, 10

Faço saber que pratendem
faço saber, que pretendem ca casar· se: Oscar Morsçh e Irene

sar-se: Oito lzidorío de Negre- Edla Mueller. ::le. nalural do Dis�
do e Angela Koser. Ele. natural frito Federal. nascido no dia I 9
deste Estado. nascido no dia 2ó de julho de H:19. soHeíro. desc
de ab; il de 1921:;.. solteiro, mt:Cd� uhista, domiciliado e residente
nlco;,dumiciliado e residente nes� na cidade de BrUsque. filho le�
t2 cidade, á rua Amozonàs, li gi\imo de Jaccb Morsch e de sua
lho dI' Amara Vencelau Oama� mulher �agdaleua de Jesus 00-
ziô, Eb, r.atural deste Es\adó. mes. Ela, natural deste Estado,
nascid) no dia 25 de dezembro nascida 110 dia 27 de juiho de
de 1918 solteira I dê profissão 1924, solteira, de prafissão do
domestica. domiCiliada e residen· mesftca, domiciliada e residente
te nesta cidade, á I ue Am3z0- ne",ia cidade, ã rua Amazonas.
nas, fiiha legitima deI i cob Ko' fll!la legitima de Alberto Muel
seI.' e> de sua mulher Eveline KG- ler e de sua muihel"�Anna Muel-
ser. ler.

Apres<wlararn os documentos· l\presêntarml1 os documentos
exigidos pelo, artigo 180 do Co� exigidos pelo artigo 180 do Co�

digo Civil, sob flS. 1, 2, 3 e. 4. digo Civil, sob ns, 1, 2. e 4.
Si alguem tiver conhecimento de' Si alguem tiver conhecil1JQtlto de
existir algum irnpedimento .le�al, I existir algum i�pe.dimentD .1e�a1,
acuse-o para os fms de direJto .. acuse-o para o� flllS de. dIreIto.

E, pma constar e dlcgar ao CO� I E, p�ra constar e che.�ar ao, CO�

nhecimeuto de todos, lavro o: nhecJ!nento de todos, lavro o

presente para se:: afixado no lu�! presente para ser afixa�o no Ju�

gar do costume e publicado jle�: gat: do costume e publlcado pe",
ia imprensa. • \ la Imprensa.

Blúmena�l �2 de 8 ie 19+7. I Blllmenau, 13-8-1947.
. .

Vnarina Braga
.. I.

.

;v.tt�d[!l!l! &ap w�
Oficial do Registro Clvll I mimid 40 Regllíra ChIi. I �

UN.A.-VITA"

..

NERVOSIDAD
�RAQUE�

,

�.
-_ .

Rua Minas Gerais.
BL UM ENAU.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Para pronta entrega
Sortimento deGrande

h

da série

Um II 'or em Cada Vida
Absorvente, magistral e arrebatador drama de amor que jamais

Gremio

se.

Aos denodados diretor�s da so
ciedade em api êço, dezde sua

fundação, snrs, Otto Abry, Wal
ter l-tIEyr.r. Frederic Kretzszh

mar, dr. J()sé Ribeiro de Carva
lho que com tanta dedicação têm
prora do elevar sempre mail. alto I

,

o nome da tradicional agremia
ção, bem como aos seus associa

dos, que jamais têm faltado com

seu apoio valioso nas iniciativas

que objetivam o engran.ieclmen
-to e prosperidade do Clube, toro

nando possível. o lugar que
ele ocupa no cenário esportivo
catarluense, os nossos cumpri
mentos pela festiva data trans-j
corrida.

I
visitam 8 exposiçãO da

Ca velar'
em 5 salas, á. rua <iS de Novembro, 1226

(ao lado da CASA RADIO PILOI)
#. liw H!

Vida" o filme que se recomenda sem exceção !

Com!,l. Nacional * Metro Jonnl e o interessante desenho
colorido: "Pequeno Caçador de Leões".

l'lateia' 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00
A' noite: Plateia numerada Cr$ 5.00

...•�

u

.

'

Vva. ANNA FRfSCKNECHT.'
tale olde em 13 • S � 47eom li iriarJ.e df:' 78 anos, alnda sob
I) peso do dotoroso golpe rec\Jhlcto, bgl'adece '!l- todos que

.'

os coatortaram no transe por que passararn
. aqueles que

env\8fJiID"COrOtis e flores e acompanharam a" tnesqueclvel,
vxtinta � tê. ii €ua derra1eira morada, e especialmente 8.0' I

sr...f8stor Matiner pelas palevrss ocnsoladorss, pt'oferidas
'em casa e no cemitério. "'.,,,.,"

, ,

A todos pois. nossa imorredouríl gl'atidS.o. '
'

Blumenau, 16 de tigosto'dé 1947;\

DOMINGO AS 2 HORAS

Joan Leste e Robert Hutton na vibrante película

Acornp.

Juventude I.mpeluosa
Compl. Nacional. :shotJ;,t americanos e a cont.

A CAVEIRA
Plateia 3,o0 e 2,00 - Balcão .2,00 e liSo

DOMINGO AS 430 E 8 HORAS
Jennifer Tones - Joseph Cotten e Anita Louíse em

A FAMILIA.

iCârdo Sch ffer
ngrad ce eenelb:HzuJa li todos os pa

rentes e am;g(:s que prestaram home

.nagem acompanhande até sua ultlma

morada. nosso querido pai. tio e lHÕ,
falecido DO dia ,13 do corrente.

Ag·tadecimenta
1 F'"

Filhos, genros e netos da snra.

.�.

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


