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cao 3tlCL'llnJ dos Síndlcatos

i ds !l'aoal):u'IoE;:S E'ID Empre
I ,�' Ferrovíartes e outras en
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�1-8-1947 Cidade de Blumenau

�fs.:EjA· Qual fôr � �isterlla de ar�ui�a'
i mente necessano em seu escritôrío,

-�"'''
DISTRIBUIDORES

paralos Estados do Paraná e Santa Catarina

Prósdocimo & Cia Ltda.
loiovlie - Cutitiba - Bhmumau

Rua 15 d� Nc..vt-:=-nb .. 588
ELLI f\JGER
.. Fone. 1901 Biumonou

& elA,
JiXAMES DE URINA: simpies. (assuear e albumina) de sedimento, qnalitativo completo com dosllgen1'
e Ioretos , Iosiatoe, acido urlco , uróa etc.". EXAMES DE FEZES: completo, pnsquiza de amebas, flagelad.,
ovos de vermos (Metodos de enriquecimento) digestão: carne, vegétai8: pesquizas de llUz, sangue oculto etc-
EXAME DE SANGUE: ]\'fALARIA-�Pesquiza de l1muatozoario de Laverau, formas agudas e croni

eas. LUES (sUilis): reação de Kahn, Klíne, Meinecke etc. TIFO: reação de Vidul, Dosagem De: glicose, aeido uri
co, hemoglobina. Contagem _

de globuJos v�l-melhoB €' brancos, fOl'H,uía I;puç_ocitaria. Be!Dograll1l1 de Shiling. 'l'elR
po de coagullll(ão ti u'" saugma, Curva glIcemlCa. EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens tGono.)
f\spermatozüides, etc., tríchomonne "Vaginais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koch e

outros germens, pneumoçoccê ste. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;-ESPINHAL: Exame citobac·
-eriouecpieo reaçãfl de Kahn. Pandy, Nona .. Appelt, etc.. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de hal'Í
los alcool e acido resistauteE (Hanseu] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos,:igem
ia aC1(;" latico, acidez livre e combinada em HCI-Fesqnizas de sangue oculto, píocitos, hemácens, EX
DE ULCERA: Ulràmicroscop:a em campo escuro: psequiza de espü-oehatas 'I'reponerna Pálida \,sifihs).
O Laboratorio se actuüaeuüuao para fazer cultura de quaquer germen e auto vacin(J.

A pedido cios SlS. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio
.

J!'orne�emos laminas e recipientesçra t uiomente

._-------------

------------.�-----------------------------------------------��-----------------

\V_ GROPP E N WEGAÇ)ÃO
lTAJA! LIMITADA

UNAVITA"
Comércio - Indústrja- Navegação

I
! Fornecedores de madeiras de

construção em geral, forros,
soalhos. molduras, etc.

I Serviço

I
eficiente e

rápida.
entrega

I3LUM ENAU

Rua Minas Gerais

WJi �a

"CIDADE DE BLUMEHAU"
O Arauto das aspirações -do Vale

. do Itajai
- FUNDADO EM 1921i -

airet_or-RespOl1BaveJ:.

Dr. AehiUes Balslni
Diretor-Pro

...

prietario:.. IDeo. Afonso Ba!l.sini
Redação e Admistração

RUA 4 DE FEVEREIRO 17

fabrica de Tinias
L�da.BlumeOdU

Tinias e Vernizes - Material para
,Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artistas
BLUMENAU - SlA. CATARINA

EXPEDIENTE
Direção, Tel, 1436, ioss .,, Gereneir

.

1099
.

- Assiuatuxas, f09!l
Publicidade, 109D.

Venda avulsa. '- Dias uteis, Cr$
'0,50· - Atrazados, Cr$ .1,00

.

..Assinaturas; - Ano. Or.. $ 60;00
Semestre: - Cr$ 30,00

"lllli Mar] e.ne,
' ,

e mui tos outros
.

Q)5rO� 5Ulç05-�---�
'-.--acaba de receber a

CaGa ieve,!iU,
tina, 15 de Novembro, 1526

A.GÓRDEONS - Todeschini, Tupy e italianos

loca- disces, (8 até 120 baixos)
�

E VICI'ROLAS SUlCAS

___.,...., Na mesma c a s a'! Liquidação
de um grande estóque dI S E D A_ S E FAZENBAS

Grandes, para o

ta Pro
PROPRIEDADE

é a alma do negocioanuncio

roto AmAOOR (G�SLholl)

Atenção: - A dir-eção não se Vende-se uma, constante de I

responsabiliza por opiniões emi-
.. ii __ casa de madeira} nova, e terre-

tidas em artigos assinados. mes-

'I
j no, medindo 36x30o, com horta,

mo que sejam com lnlclats. Ad Onde concerta o seu ranchos e agua dt" La. Boa ins-
.RADBO.?!? T'C'erte. lambem, que originais te- Naturalmente só na oficina talação de luz eletnca. ratar

bídos e não aproveitacos não te· .ln.N K lC com o proprietarío, sr. Gústavo
serão devolvidos- Outroslm o

I
ri- U L Rcsenbrock, rua doi Gloria, Gar-

serviço teIegl afico nada [em a B!;;m in sfalada com instru- I da
haver com a OI Í.entação do jOt- ,iID :;'ltos de medíçãc \. l' cordPoReOirCn_UoRflAC-jStiElnal e somente e reproduzido a I r"n1ernissimos.

�:��es,k1fOlmativo para nossos j�_R_u_a_'_�'='0J_"'l:!_-....q__.e_te_m__b_l"_o_n_'_1_3__ (Leller)
I Intormoções L: Kalve18ge

Itcupavs Seca Rua Acre

VENDE-SE
Urna camlanouete Ford, 29,

com rodas «balãO» e freios
hidraulieos-
Tratar, c m Siegfried Fro

eschlín Da Otlclna Iuternacto
nul, á RIlil 25 de Novembro.

A.LUGA-SE
Um quarto grande, sem mo

cbilia, p:ua 2 moços, ou 2 mo

ças situado á Rua IS de No

ve�bro, ne cent.ro da cidade.

Inforwaçõea nesta redação.
VENDE-S8

2 SECADORES
á sr quente -- cada um eorn

28 canos de S em de ferro

guza - ótimo !J8ra secagem
de arrOZ em casca.

I MOTOR
á ga.SOli�Hl e g'1oz_1genio mar·

ca Otto Deu z, 8 HP.
Infõrrneçõe8: Kolvelage &

Ci�. Ltd!:l., [iH jt>i. kilome{ro 12.
liU L. Klj\'eIHgf', H{-'UJ):iVfi-

I

iS c- .

Compeiencia Profissional

Rml 15 de Novembro� 59ó

I

(irati fic(icáo
•

Perdeu.se no trajeto, Teatro
Carlos Gomes - Travessa 4 de
Fevereiro, uma pulseira de ou

ro. por tratar-se de uma joia de

estimação, pode-se a quem .en

centrar, entrega-la na Travessa
4 de Fevereiro n. 9. que serà
bem grati�icado.

A publicidade €i a arma do
negóeio e dO' desenvolvimento
de tudo. Divuígnern, publiquem
e anunciem na revista "Expan
sãO Econcmica" cujo redator e ��.����n�.������m���...�

or.ganisador. Prof. Jonas de,

lAraulo Abreu. se acha néste
cidade.

!
I
Ir

I

CaiX�O funDare
��..�..-

Serviço deprímeíra
ordem

Rua Maranhão
N' 27

I
ura-

A tratb;' C.C;ID

A. lubow

Sociedade Bene.ficiadora de
�adeira§ Ltda5

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeh'as em Geral
Forro Paulista, Etuxnüoneiras de Qualq'I.Le1' Espécie

Alinhamento, etc. etc.

EsncciaHdade: SOalho Marca Stftlb

Exportadora de Madeiras s. t
Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras. etc.

Telefone 1337

B L U M E NAU Santa Catarina
M
.. �---- am�__��__RE _

A o V o fi A [) O S:
Dr Max Tavares d'Amaral
DF, Arthur Balsini

Escritório: F ua Bom Reti ro nr, 2. I' andar. sa.la J 5.
Fones: 1I5001 lO!

l ED_!F;Cl.O JIflmHi!t_ r.A'fA�lNF.NSE:
..�:z:r..��� �

-.,.
(
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1.9.8·1947 (idade de
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São assi'frt as penas I'Lijetin,e't. In.
teiramente d.e ouro de 14 quila
tes, o qu.e lhes dá o valor de uma

ve rd.üctei ra. jóia ...
Platrna na ntnllwra, o que faciH.
ta o y1'!{.TO d�1.. tinta, dando ti es..
c,-;[(! ii suovidacte de U'TfW carícia..•
!'ort!a de irídio, o que pennite
escrever de dois modos dijeren-:
te�, com a leveza de um toque
de pluma.,.
Esco!ha uara o seu uso uma. ce

neta SHEA.FFER e poderá. escre
vei' da mrmeira que você gosta,
durante toda a sua vida .',

�
I

/�:�S -�kda,··,4:.:.._....J./' .,./ e>' ..

�.' L._---------- ....7')
;j�'.;. , ..</

..
1"/,,-, I'��/�·/�" ••rJ ,oi' '-' -,;/. f .. v' � �' ...'-v�

��/I�/ (.�.t::�/�</�'�· i � ,

s. :;_';_!r,: �",�l ...�.�t:_�;�\ O:_�_i:(l:,I-' �::-� �1�:::·��\F�:.��� 10:.')/0
lLdH.tJI.C<.:�;;<�ü��_; 1_''-1. _, 11.-:....0 '--,_.�A�i sedírnentcs,

seca r.__\.:....dLt.J.IU -ute e ;;{!.!) ata:a o delicado meca..

n:'::;Gl,) i:._d:-;: l'�n...:_t;;..o5�Li.atê:r.). nc...::L�le ti BCt_.';-)O do tem

p:J e Ç�3 6g1;3.. A. on.licí.mamento em cuoa-tintet-'
ro (�;:,:,,,wl-- CI'L1Ç',L, ;j:iL",.kád:! de SHEAFFEl'J;
_. que ls(!ulta o 3pt'ov�it.i':'7�"_:l;'_��) da tinta a.t� o fi�

"1- :�z;"��l
..

�:�: �
li .. ·u "'.: .::.... ,�

j:T :-:,,:;,�: �� :'.;� !.�� � ��: t »��_ ��: .�
-... r: �

.'::"",,";.2 ..� .. j
1<

c À VENDA NAS

BOAS CASAS DO RAMO
. .::1"" _ ..

•4 jóia, Qt!2 é. cr, ve

Representantes exclusivos para o Brasil M. AGOSTINI & erA, LTC) A.
RIO - Av. Presidente Varg-as, 502 -11.0 andar - Caixa Posta1843

2' ftahelliao NOBREGA
Edil.do da Prefeitura AS SOCIEDADES:

Club Dramàtico Musical Caries Gor' as
Preventõrie Sanla Catarina
Huspital Municipal de Blumenau
promoverão em conjunto. uma festa para angartar

fundos para as suas nobres fInalidades.
Para os festejos toram escolhidos O@ dias 13 e 14

de setembro.

Escrinfural.', contractos ...roeu

rações. protestos de !et<:as

Compra a valldade immove\s,
confissões de divida. etc.

FRACOS.
AN@MICOS

TOMEM

Ola'. ei@osnla'.
I'SILVEIRA"
-

Grand. TÔnleo

Dr. Camara
De volta de viagem, re

abriu seu consnltorio, no

hqrário de costume.

Por motivo de viagem. um

jogo de mõe.eís, de vime,
para sala, um ràdiõ "Phllco
Braz", uma aranha e uma ge
ladeira psra deposito.
TJatai' nesta redação.

RADIO està falhando 1seu

Levewo itnediatanlente na

Radio .. 8lohmoficinaIii
-

. ADVOGADO:
Dr II Ayres Gonçalves
Rua 1" c,e Novembro, 415

2": andar-Sala I

(Altos d'A CAPHAL)

�__------ml

e será prontamente atendido
fquipamento moderno ele alta pre císão, técnca

formado e diplomado em São Paulo

Alameda Rio Branco, tO

AZEITE })BERTOLLI"NEPVO:i>IDADE
f.RAQUE
�

NOZES MOSCADA

F. DOMNING .. L,',bÓ . Cili:!t'3 pos'cd, 10

no filme que to.los desejavam ver novamente:

"

Indiscutivelmente a malor íiilme de tOQvS os tempos

CASABLANOA .. ,

A cidade que era um tl:'Ü10 de intrigas e vm ano

tro de maldade! -- Onde cada beijo poderia ser

o ultimo: " 0, por isso, se amava muito e se

pecava. '. porque a vida pclUCO vdiâ 1 - Jamais
o .::;nema encontrará Em tema tão romantice;'
movimentado e apa�:.;:snadQ, come o. deste ines
quecivel -c f...,_ s A ·3 J� .L\ N-C 1;..'1.

A.CO�T�p��.rü: ,1 Cornpler1l8nto f>,�acjonal,
Short americano e Pararnount jornal
Platéa '4-,00 e 3,00 - B2.1C�lO 3,00 e 2,00

Aguitlrd�1ill1! :i

"ROSA DE TO'QUIG" e "M:INHA REPUTAÇAO"
dois exoelentes fií�es !

f

Telefone p ovisorio 1063
Resideucia

Rua Paraíba No 8
Telefone I ú,S

i

I

Andreza Campos da Luz
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.Irrterrstftc com
Rio. - Opresidênte d-a Re

publica, em processe do Mi?'lis
teria (ia. ]JJc3ucaçãi!> e Saude. aa

toríeóu a aquisição de viat-uras,
Iàacbas e aviões para !li serviço
de combate á malaria,

"

e'ij, . 1 .i',., .

1--'

Ir
Itojoi II

o d�,po=.fto da fmna Riggenbach & Cia.1
If!530 o deposuo Ga i'ir}1'ct Riggen.;. Os prejuízos são estimarias em

Menieta hIANA MARIA
I
bach & Cia, f rto á rua Sta; Ca- 600 mil. cruzeiros aproximada-

i'� VJ�SI't! 0l��"'J.'g�. � HX"POSI"e...a""'o· úIa
• .. .carina, " t:, Itr j' í ! mente, sendo que o seguro co- U U. U li UI li

Deflu: hoje a

..
data, nata:lL.l�! F ei1z!;J��t��, nu.aorcsos popu- bre apenas 114 desse total. _

"

da graciosa menrna Liana JVla f. lares, auxilie do pelo vento, c::n·1 -

- = �-- c�
1tia, encanto do casai Frederico-I fesu;iam evíu r que as

chama�1
�.

.

� � :�l �
:... r'd: Selma Pruaze', se rrOiJ,').';1:::S'=!l1 por t. do e qual." 14 nnportaçao d... "��ylonU �,;::::g _

HORST SCHEIDEMANTE-L teirã.',;' despo: ito do aguaceiro Kit,. O mínlstr .. lia Ff1'I� 5 ,� á rua "'5 _I ""I _.1_ -'I�6
que caí", zer.�dR. transmttlu á Certetrs

em se 051 ... I ee rsevemere, !4L

Transcorre hoje o aniversario No interior do prAd.io sinistra- de Im porre.eão e Exp()r1�ç110 (ao lado da CASA RADiO PILOI) ;:
natalieió do sr, Hont Sr:hdde ('.0 achave ru-se ,rm;'Zenados eer- do i.3!!nCO do Brasil. sotrchan ,��wa'iiiiíi'!i�?i!l!t��X>%--_

'.

mantel da sociedade local. da-lhe íníormsçaes li respeito M
• .� ��=-'��-�

do oficio em que o Sifidícatn rI
dn Iuuustrre d'e Frscão tj Te-

I cd",gern e�II Gel'.El
..

1 P��df\. l3!.jll(l Ii;) «iJylIH:» íncluíndo uc

rf'girne ue lícença prevls P'I
.rll ln portação.

<incendio

-

bergo elUzl lIií'O faler-irnen+o do sr: Errnen- velou ,acendr2tdo amor pela ter�a.
USO ofidal do telegrafo �ergo Pellizzetti oeoT!':do ônte?I ;lue a�.otou. p.r@;:;�gn;)n· o polos i

,
as 9 horas da manha, e n RIO iraeressea com e1Jl.t14S·ic.smo e de-

da advo·' Du�;f�a���t:��,�:n��'/rna o�e� IdO Sul, onde residia, teve a mais dicaçI'o, r-azão pela qual a his••�
1" ,Q...,: sentida reper. ussão no a-in da- teria lilo deseH'volvimentado vi-

-.:; h
.

r W 1t serem observadas "O uso oi' I
.L' az anos oje os. a er fI'�.• lI',i.::ll

..

• d "-, quella sociedade, onrie desfruta-] sinho município acha-se eii:'trei-

Puetter, eonceituado comerciante 'l;1Ç.i"IU (:Í.;l no telegrafo, mail '!indo
!Vét da estima e respeito de to- I tamente ligado ao nome do ve-

nesta praça T (CB '..J expedir círcular DIU'U n SUl! dos O" cidadãos, J110 eloneiro,.. ..' l�io '.

1
- A Comissão !!'iI':' êbt-H'i'Vancin ricHê::l.,} usstm i

" "'., t: �

Menino GUIDO Constítutção e Justiça (L" Ca- (iOD.c!u.Í(Íls {JS trabalhos d
Sua morte, oonfor rne referi.

. , ..

.
�era ap.r(l'V{)u um projétc' de .

i
. a O sr, Ennembe'go PeLizzetli mos, eausou o mais vivo senti-

A t d t I
re6p�!cilVa com 8'fi1:10. fr"I' u.m_. dr}s desbrav-a(�oras do mento na cl'dade s�r·ran. a, E�l

.
'" ?-lverSanti se nes�. a a o i6'i dIspondo que ({.O b&ch[�el �,1 " -::"' 'L

lDtehgente gé<r.oto GUlõO, flIlho iJil Jüut,)[, fHlI dIrdlo QUe !i- Rio do Sul rico e florescente s:n'il de luto, foi d3cretado fe-

d!leto do sr,.Guida Kees�oer, ver sem rlipbÍna n>gj;�la �o e �;.�(endi0 em Matas da ,que h, je conhecemos, ao pro� riado o dia de hoje cm Rio do

clrurgrão dentista com gaGmcte que esüve.r nr'., quadre da
C'
••• gtesso do �ual deu o m-::1h-_;r da I S:ü. O :orpo do Benquisto ci-

nLsta cidade. Ordem dos Advt!gad(il'l dll'i
. iudonua sua energIa, da sua capacldad:: d, dão fOI vdado em camara ar-

. °ra"l'1 "O" "�á '·x"rce" j''''re I l'Tc'''a 'T k V' I t
. e de seu e�pfrito rea!iz'idol'. Ia-I dente no erll'fl'Cl'", da Prefe)'tura

Sr. JULIO ITEN U "" I � 'it:, . ": � ., I� "

•

,,,,,, l.Oe. - 10 eu Cl!1cen.
J v

mente sua JH'flfI8i'ãO em qual I
dlO dcvoron grande parte das traduziu l�a�!uele municíp!o mUi,,' � .seu sepuitamcnl!e se reaiizad,

Air.:da hojt\ comemora seu quer pilrte ú;J plns, mêdíúHle matas da Califarnia, situada.s no
tCtS das atl\'idade" que hOJe t"nto as 9 horae de hoje

nataücio o sr. Julio fIten. dedi. ii t:!lIDpl�G 3presentucão d',. vale de ('armele. A alde:e de c;)ntrib�em para, SU3. prevíiegiadaj Associan�jo-se ás manl.fest.1-

carlo Juncionarío :dJ. Emprêsa �U8 eartf:!:i.l d'e ídenti<:ffltU� II RobJos deI �io esteve ameaça- eco?om1a. ,

,_ ! çí?€.s .de p,,;zar 9ue estão se':do

IDdus�rial Garcis. d-e adV(;gHGÜ. da de destrUlçào. Mesmo no de.semoen�lo. ele E11rlgldas a famLlia PeHizzetti pe-
..... ------ "�.--- de elevadas funções publicas. 10 doloroso golpe recebido «Ci

inclusive a de deputado estad1.l- dade de Blumenau,,, apre�enta-
'd, o ilustre cidadão sempre re· lhe sentidas condolene-;as. ",,4

Reorganizado o DiretcHio I
I da U.D.•t de Serra Ait�
'1' Rpcebemi,f; e HgtilriecemÜ8
13 eiH1JUuiJ;,çih; ti LSI'guír- trans
i crU :

"SerrlJ Alta, 8 de agosto ctt'
1947

-

,A' HedBção da "Cidade dI'
BlllllieUaU)

i BluillEnbtl

J Apttiz-me de cOlliunÍcbf ti

I êS(Hi ifusi.re R�d{j,çãü que em

,. roeml}i'"vel Hlllliã" de gfandté
fltimerú I.lü p!.1.íih1aritHJ dp

I Pürlido du Brlgaddl'fi; em 19

f iÍe JulhO ú tinio, foi fu}rg'''
i ntzaàn ti Dtretórh..í l.V1ufl·icipat

ti. '.�li União DemocfJ,Hea NhCio
na} de Serf.'1 Alttl, Ilctlud{;
.\:!l6\ffi cÚl1l;timid,l.

Fresld�Dtt�; AUreGo D!H1H,
Vice-Pn'Sidente; AfhrHld Zip
perer. Secretário; Luiz 6uen
lher, Sesrureiro; JQflo Edu·
drdO Scheio. Membros: Wen
zt'1 KHlllholf'f. Luiz HfJgens
tieler, Bmmo R!'lgel, Alfredo
:V13rczluc"ki, Aitrado BUl5cheJe •

ViiiX Malschilzkv' Edmundo

Rif'gef, Antonio Leiíholdt •
AffoDSO spilzner. Felipe l{ae
H('!IIodeI, FrslJcisco Verissimo

� Ff'1<.nllndo Amr?ü". SigfI'ípd
�;�;:lf5����I;t;�?��.';8�i�j��&'�:-:lk.���Ef5��g§f���� 1 �1·:..h !,7..Jid!:'_r, ,��rll{"sto At'b�\i O t

Da. !SOLDE H. d'AMARAL

Decorre hoje o &0 iver-ári �1 na- ,.i
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Para entrega
Sortimento de
prunta

E

VENDE-SE

Da RUIl Vital Ramos
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Uma. ca.sa de moradia. situfida
Um Martelo Automático

" " M"CtilliCú
Um Tomo de Madeira
Uma Prensa.
tma Serra. Cir[;uhr
Algumas BiguTna'5
e muitas outras Ferramentas e Material.

TI"star com o sur. 'Walter P!l!� � rt(lupava Sêcca

Ensino na zona rural
RIO - O Presidente da Re

publica §;lncionou é!ecr!ilto do Se,
nado Federal _.ue autoriza o Po
der Executivo a cooperar no fí-

�;��:�t�i���O Df���ItooSFer:;:�o� �
part,icu �ares rara a ampliação e

tuelncna do sistlilma escolar pri
mano sec:.ll1dari e nOIfrnal lliiiS
zen<i!2 rurais.
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HUnscn, Francisci: Kobs. Paulo
D. Kpe'zler e Fl'eà@rico'I:.am.
ps. ü último r�pre8ent8.me d\i)
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..,'.,.'.1..Dfrelório disttÍ!al de Ric Ne- J
g,ijnho.

Sau-d<'CÕêE! df'illc<cráUcas
Luiz G flf'!11her
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