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(olidiram duas ba:r(â,s� oC8sionan:do: grande nunl�ro de rrHn�@$
._;, As emissoras ca�iáeB'/il'Tadiaram na 'As barcas, pertencentes as frotas ao
noite de domingi; 7 d.é,/$�.tamhro, dela- Caulareira e Car ioca coWHram, de modu
lhes sõbre ') paVOf<'SQ: Sirdstro ocorrido violento, ao anoitecer daqua!e dia, oca,

sionaode a, ultado numero de mortos f'

fetldo3, que eram al iahados no cais 80b
as vistas lHiCIOSHS da população, alarma.
da. com as ccnscquencias do trag-co
albaroarnento.
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ie ,Séiílmbl'o de !9�1 • Or. Af;hnlS3 ik!elu\ Du\�,),' i�,;t�POIl� '(oi • à,�'l XÀI[i tk H1'3

na ItaHa

(OmenU)fa(õ:�s (10 Dia da Patria em Blurnenau .. A inau ..

gu��ação do b��!{) de OlliVO SUae .. Outras notas

'iflQ1leYlCi a da lei de anistls
SBPP'Ó di Vitori·', St�cretádo ;iij. -ftepublíCfl. s<'j:l m8tlfliUdo
geniLda COl,r,>i.ÍPf:lÇfLI Géral lmediatam"ute de volta fi
dO Ttfibalho (jd h-,i!!!, dnmi- -pri3ãJ.l" D sse (H VlWll'lO que
nada pejos enmuuistes, decl�l" ,,8 pe(HdnB �1ai'a n detivaçf�(!
�ou,que Fi su« .euridcúe e�lá da greV'i.l foram 6:J'liados a,�
disposta 'a_ e-nvooae ti greve

\CIfmarl:l,8
de trl1b'dho de 1\-\1-

geral>a ,m, eU,flS, que 0" antigil !à

',' G,'8t1?VH, Tuvírn, e �j!]h'!:f
prefeito f"sclst", de, RIiQl6, c!dade� wuustdals da; Hallt>
poat!t em liberdade 8C1 ;pon· aetentrtonal; ' ',',
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Ediiâl
Faço saber qU9 pretendem

casar-se.Toão daSliva e Irrngard
Dittrlch Ele, natural deste Esta
do, nascido no dia 20 de junho
de' 1920, solteiro. carroceiro, dQ
miciliado e residente nesta cida
de, a rua Matto Grosso, filho le

gitimo de José Maxirno da Sil
va e de sua mulher Leopoldina
Santa da Silva. Ela, natural des
te Estado, nasçida no dia 13 de

aacsto de 1930, domestica, sol
teira,gdom.iciliada e residente nes

ta cidades a rua matto Grosso,
filha legitima de Walter Dittrich
e de sua rr ulher Luiza Dittrich.

Apresentaram os documentos
exigIdos pelo arfigo 180 do Co�

.

digo Civil. sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver' conhecimento de
axistir algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito,
E, para constar e d1cgar ao CO�

nheeírnento de todos lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa,

Bhfmenau, 6 de 3 de 19.1.7.
Vitorino Braga

Oficial do Registro Civil.

..

Fat;:? saber que pretendem casar

se. Ricardo 'Staranscheck e Ignez
. Pikart. JUe, natural deste Esta
do, nascido aos :!6 de agostJ de

1923, de profissão lavrador, 501-
teiro.rdomicíliado e residente em

Itoupava Norte, filho de Otto
Stara.rscheck e de D: Alma Sta
ranscheck. Ela, natural destoo Es- 17
tado, nascida aos I. de novembro
de 1926, domestica, solteira; do- 18
mtciliada e residente em Itoupa-
va Norte, filha de Infle Pikart
Junior. e de D Anna Prkart,

Aprese'l1taram· os documento=
:exigidos pelo artigo I80 do Co

digo Civil, sob ns.l, 2. 3 e 4,
Si alguem tiver. conhecimento de
zxístir algum impedimento legal,
ftcuse�o para os

.

fins de direito.
'li, para constar 0 chegar ao CO�

nheeímento dQ todos, lavro o

presente para ser afixado' no lu

gar .

do
.
costume e publicado pe�

·ia imprensa.
Blumenau. 3 de setembro de 1947

Vitorino: Btaga
Oficial do Registro ..

Civil

"NoItada ele ,\ ·1·
OI f?

.iLL:\_
..

egrla

de P. E I LER S
Queijo verde ··t'il�{H./'

Arenques ho landr Z2S

Azeites, Amendoim, OHV9, Algodão
Bebidas Neclouais e extreugeírus

Sortimento em conservas

CaU moido na hora

Frios, - Choeelutes

Pró-orgão

Venha assistir, 110 próximo dia 20 do corrente no salão do
festas da Soe, Musical Carlos Gomes, o maior

.

SHOW jamais
opresentado em nossa cidade (! ) Artistas locais e estranfreims
de fama mundial, destilar go perante o público apresentando nú
meros de grande atração,

Canto, humorismo. malabarismo, declamações, preâtidig ita
ção, caipiradas, seios fie g"ita e piano, acordecns, etc. etc, No
intervalo de cada número haverá dansas, ao som dss mais fa.
.TI osas orquestras na clonais e arner ícadas'

A's 21 horas em ponto,

PR Õ MRA MA: J I
a. cargo do Pror I

I
I - � 4 acordeons e baixo de cordas, número

Baurngarten e seus alunos.
2 _- Solaments urna vez, bolero mexicano por Azteca Pancho
3 - Solo de piano í:{ 4 mãos, executado pelas Collin Sisrers
4 - Levantamento de halteres, oelo giganta do Mar Vermelho

e Popeye. .

5 Canção a cargo de Ema Sckmir.rn.
6 - Orquestra juvenil, 10 elementos, ccnduzidos pelo prçf

Isaumc-art cu
7 - Prestl�igital,:ào, Prof, de Sciencias O cultas Príncipe Eh"

Tubi.
8 - Solo de Gaita, pelo famoso virtuose Salgadin60.
9 - Sketeh humorístico a cargo dos amadores da Sociedade

Personagens. Isa da Ponte, Barão vou Espeulaub e Henr

Sapat
10 � Sol6 de acordeon, executado pelo Mr, Superavit.
II - Canto pela ultima descoherta artisuca de Blumeuau, Bim-

bo Bé,l1:::-Míni.

I1.1 - Caipiradás, pelo casal Moto-Loco.
13 - Número do equilibrismo, pelo artista Fedor Fedorovichs

14 - Numero a cargo de Nandidho e seu Regionaí, com o

«crooner» Mac Silver
•

15 - Piadas a cargo de Osias do Vale.
16 - Non Ti Scordar di Me, pelo grande tenor Eurico De

Stefani'
Fox rítmico. ao pinho pelo grande maestre PLANOFSKY
MUSIlZOFF. .

Canto folclórico, a cargo de Robcrtô Henrique

ATENÇÃO! - Tratando-se de uma festa dedicada exclu
sivamente aos associados da Soco Dramauco Musical «Carlos

Gomes», solicitamos o comparecimento de V. Excia. e Exma.
Familia. pelo que pedimos reservarem suas mesas com antece

dencia, com o Zelador da Sociedade,
A' pessoas estranhas à Sociedade sómonte será permitida

a entrada, se vier em acompanhadas de sacios.

Ingressos na portaria do Teatro.

1013

AS SOCIEDADES

'C'ui! Df8·màticl Musical CarhJs Glr es
Preveniórilíl Santa Catarina
Haspilal t�'unicipal de 81umenau

proroover ão em conjunto, uma festll para angar íar

íuudos para as suas Dobres finalidades,
Par a 08 testejos toram escclhldos os dias 13 e 14

de setembro.

FO N E
Rua Amadeu da Luz, 34

NOZES MOSCADA

F, DOMN!NG � Timbó - Caiu peseel, 10

f'.(diram a t'3fH1li13 f'aDn�adm
pelo f.f:lOUHfm UmiJY!UE

PROGRAM.A:

-------- '-------

--=----�

fala

Competeo(;iô Profissional

Rm� 15 de Novernhro� 19b

ACORDEOf'lS
"StradelJa9;

rmi����
f', "SETTIMIO SOPRANI
Itahanos, de 81) P 120 ba';
xos. 8 1"���iBlfO(il, 1 surdln
(novidade)

"TO!)ESClilNl" e 'lupy de
8, tz. 24, 48,80 e ::1.0 batx» s

pelos

Sieverl
Dia 13. sábado, com inicio ás 20 horas, jantar amertoano T,'('fl-di8CJ)S f': vitrolas Snicas .

.
'j.n08. salões do Te.Uifll

Cario15 Oo�eSt seglJi�(} dp;@oirée;c?r-"LillyMí:HieneHemultosoutros" dfRC,)fl Sniç(\!t
rerá uma tombola e havecá erelção do Rei, Rainha e Prín-

I
cosa desta graude testa. ...;... Dia 14, dorntng i, grande Iésta , L I Q U 1: D A ç Ã o de um grande lote dE.>

pupnlar IH s. pátios
do Teatrp Carios "" 138, com Inícío ás \. Iazend ss e�i6asT-

9 boras i:h., IDs!.\hã. .

Haverá 3S seguintes atrações: -------- .-------

CarrouseJ, Tablal10 c1e dançfi8, Barraca de Café e Doces
Barruca do Bet.id8s, Rifas e L!;)!,âo AmeriClHW"

Pal'& o allIiGCW Svfô servido;
F ijnada completa ,C a. r,ji de Galinha, Salsichas com Xucru�e

ANOTAÇOES
.� venda de mesas sera previ.ameíJtü comunicada.
r\ tombola sorá vendida com !iutt'cedencia.
Correl'fifl o comé 'cio e indu8triÇl e casas particulares Ci)

m!í;sóe.6 de senhoraS, para bng'l.rial' prendas,
A comj8�ã!'} pe(je li c�úp'erBção do;> tIdos os Blllmenauense 8

D6 C a IS

aêias,

Faço 8ab�r que .prelendem ca

sar-se: Heribelto Henrique Sper
ber e Paula He1Lnann, Ele, na,

furaI deste Estado,· nascido aos

4 de j1Jnh� de 1921, solteiro, la
vrador, domiciliado e residente
em Tatntiba, ne,ne Distrito, flIho

legitimo Otto'Sperher. e de Sl:a

rnulhOf Catarina Sperber. Ela,
naturál deste Estado, nascida no

dia .2} de junho de 1928, seMei

ra, de profl.ssão domestica, domi
cíliada e residente no Iogar T",tu
tiba, neste Distrito. fílha legttim?
de Rodolfo' Bollrüélnn e de SUl.! EsctitóriG: F ua Bom Retiro nr, 2, 1· andar. sala IS.
mu1her Auna B611mann, Fones: 11.5°-1 lClI

Apresentaram os documentos EDrflCIO MUTUA CATASINENSE
eXigidos pelo artigo 180 do Co- i1moi ...;;;;,;_�-=;,;;:;__"""".,;;;.-;;-;;..,;,.........;;;-.;,:dWO"W_�;;;";'--_";';:''''''';;:;';;''''''''''''''''''''''''_''''''_...,......._-,

dfgo Civil, sob ns, I, 2, 3 e 4
Si alguem tiver 'conhecimento de

e:x:istír algum impedimento legal,
'aêuse�o para os fins de direito.

Er para constar e chegar. ao Cü�

nhci:irnento de tados, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
Iii impr0flsa.
Blumedaü, 5 de sct",r:bro de 1947
)..

.

V!�l.im� arap.
;':_JJii�j} 41, a�ltM CMl· J ,

.

t;--'

Exportadora da Madeiras S. A.
Stock 11erOlanente de:
Mad"eiras de construção em geral,I Forros" Soalhos. fVfiolduras, etc.

I .

7f�Jefone 1337

} 8 L U M E NAU • Santa Catarina

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

Posto de insct'icão
!>

eleitoral
Quem, f.endo alifltavel, nã.o se fizer >el, ito'-, estará

faltando gravemente, mais do que possa snpol', ao de ..

Vf:lt e0111 a Pátria,
Requeira, portanto, f'eu titulo, por in terl11ed '0 do

posto eleitoral qUt.l s(;' acba fL(Dcionaudo em sala an�xa
a esta l'eda�ão,

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

�:. EXAMES. DE.URIN:A: sirnpn-s (1t9sticar e aLimmina) de sedimento, qualitativo completo com dosagem·eloi·etoB. f osíat o e-, aci.l;lú',Urk9i uré« Bte", EXAMES DE FEZES: completo, peaquiza ele :Huehas, nugelati.f1ovos. de vermos (MetodoR de' em-iquecimentn} digmi,tão: carne, \'(lgetaís; pesqnizas ele pu?., sangue oculto ete •

.. EXAME DE SANGUE: MALARIA-2Pesquiza de Hmuatozoado de Lavaran, formas agudas e cro ni
Caso LUES (sUml>): rê.,�ãc de Kahn, KJinp, l\'Ieinecke etc. TIFO: rfJaç,ão de Vidal,

.

Dosa�elll De: glicose, acido urico, 'heID(Jglobi'!1a•.Contligefu .de glohuloB v�rmclh� e hraneos, F0I.:muia. Leu<.:,ocital'ia. nf.nllogl'al1llt de Shiling. Tempo de coagulação tl ue sangrra. Curva.ghcemíca, �X.AMK DE SECREÇAO: Pesquiza d�
. gennens iGOliO.:eapenoawwides, etc.,tri�homOnaB vaninais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba:',iJo de Koch

outros germens, pnemUqCocoB ste. EXAME DO' LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobae"eriCis�opico� l'el\ção de Kabn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesqn iaa de bacio
10B álcool 'e acido resistenteE! (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exam.e completo, rlos�,gemd13 ad.l:Io litieQ; acidM.livre e combinadn em HCI-Pcsqaizas de sangue ocuito, piocitos, hemáceas, EXAMEBE ULCERA: Ultlamícroscop:a em CP.lUpO escuro: pesquíza de espiroehetas 'I'repouema Pálida �sifíl1s).O Láboratorio se acha instalado ,p.ara10 Ze1' euitura de qualquer çermen e auto roein o

.

-:

'. Apedido fios srs. Médicos fazemos colheta, de matuial á domicilio
. Eornecemos laminas e recipientes trrotuícmente

'e

Compre RCA\VICTO.�
e comprará o melherl

".CiDADE -. Df BlU�UHlUH
n Arauto das aspirações do Vale

do Itajaí '.

�. FUNDADO EM 192� -

oiretol':.cRespoDsawl; .' .

. De'� AchtUes Batalni
Díretor-Propríetarioe ,

.

.

.

.

. D:I'". Afonso Balsini!
Red;lçiio e. AdinlBtração .

. RUA 4. DE FEVEREIRO

Esta á a marca QUo
f' lldica a mais alta

�uolíd(ld& em �;-

EXPE01EN T.E
. Direção, TlH. 1436,lO!H =:',Gerenci-.

109ft � ASl;ínaturas, 109!l
Pllblicidadtl, 10Sil.

Distribuid ares no Vale de Itajai
Casa do Americano S/A.

Mercado de automoveis
John L. Freshel � Fun.dado-r

Rua 15 de Novembro N. 487

BLGMENAU
Vend:lâvulsa - Dias uieis, Cr$
0,50 - Atrazados,' Cd� ,1,00
Assinaturas; - Ao·), Cr. $ 60,00

Semestre: r: Crt :)0,00

\, 50cfedade Beofliciadorâ de
Píladeiras LtC:�j;j3

Telefone 1248 -. Rua 7 de Setembro
Fornecedores de Madeiras· em Geral

FO'ITO P(.jtdista, Encantoneiras de Qualq11,er Espécie
,,' .Alinhamenio, etc. etc.

EsneeialiJade: Soalho A\arca Stiub

.. Atenção: � A direção não se
. responsabiliza por opiniões emi
tidas em artigos assinados, mes
mo que sejam eominictais. Ad
"erte� tarnbern, que originais re-

-bídos e'rião aproveitauos não
serão devolvidos. Ouiro�im f

serviço telegráfico .nada' tem a

::. paver com a orientação do [or.

IJlil é sdmf,!pte é reproduzido é

J;,."c mülo. informativo para nossos

9;jl} eitOres,
.. '

l"
....
'·

li

011de concer!� f) seu
RI A DI O?f?

Naturalmente !;ó no (lficina
FUNliE

Bem instalada com instruo
'ilP};;:nlos de mediçãc

Im l:\1ernissímos.
Rua �i @.:! setembro n' 13

-,-,_-_......�
. FRACOS fi

ANÊMCCOS
TOMEM

UinbD ffeOsulaÚD
"SlLVEIRAfI
-

Grande T&nlc:o

CnDsum\dol
.

ExHa Manteiga fUlGOR
Exista Qualidade que fô!Í
,tIas. nio é fRIGÔB \

Um Carro de Criançfi, com
rn ia " PI'f'Ç'l Cr$ 200,00.
Informações Rua ParaDá 2'34

-"'_tlt-�--��

VENDE"gE··..
. Maquinário de umao�iciname
caníca completamente msalada;
..

Ver e tratai nesta redação
.AÍgemirq lL, "ier Picalli

"

s� .. viço de prím eir-a
.

ordem

RUll.·MaraLbão
N' 27

2 Ct�milJhunetes, uml'l paw70
qllilos e umá plira 1500 quilus
borr bas em perfeito estado d
fiDD tlPrvBçâo.

". 3 Maquinas para. !uni!píro

1 Uma OHcina de. Conserto ps
ra BicícletHs.

11

[ 3 E8píngtil' i88 logo Centril
2 Bicicle"8s novas pua Se

.

nhnra.
InIb.fIDflçÕeS com Soro Ré

naldo Müller.
fraVeBE!1i Aimoré S/No

A publicidad<: e a arma d
negócio e tk de�enYolvíml'n;1
de \lido. Divulguem, publíquqm I

e anunciem na revisla "Expan
sãO Ecónom'ça" cujo redato� e

organisador, Prof. Jonas !:le
Arauj') .

Abreu, se acha ntH te

cid.�de,
;: ��.

�

I

I
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.
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SEJli, qual Iór o sistema de arquiva
i. mente necessário em seu escritêrio,
Iembre- se de que existe um arquive
Fiel· para suprir eficientemente essa

necessidade. Mcdelos para todos os for

matos de pastas ou Iichas, As gavetas {"

���3_�·:,.,;.?�
#

DiSTRiBUIDORES
para!os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda.
Joioviil! - Curitiba - IUumenau

fabrica de 'finlas
Blumenilu Lida ...

Tinias e Ver�lig�s .. Material para.

Pintu�as em Gerai
Tintas em bisnagas nara artistas

BLUMENA.U - SlA. CATARINA

.�-==--=nu a-=__�--�--��-----------�

-111\ o

lC

Iii;
Pape ADVOGADO:

Dr" Ayres Gonçalves

I
Rua 15 c..e Novembro, 415

2' andar-Sala !
- (Altos d'A CAPiTAL) -
� UI

Dr. Affonso Balsini
Medico EspedaHst€l em
doenças de Crianças

e da Péle
Consu!t'Jrio -, Travessa 4
de fevereil'€1 Edi], Peiter

.,..,"�

Dr. A�g910 De Caelano
�fédico

Doenças de Senhoras �- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as 11,30
e das 14 as 17

Rua 15 te nc.Hlllbro juta
ao Hotel Elite

Telefone p avisorio 106,3
Residencia

Rua Paraíba rvo 8
Telefone 1288

Dr. Arão Reballo
A�v@�C'ida
Esm }--::lllo

Alameda Rio Of>l.DCU

Dr
CHnica gerai. Espec!aHsta
em molestillB da garganta

u',:u!:':', clJvidus e olhos.
D!!flr:i!as: 10 - t os. e iS· 11 os.
LUMEN.:\U . tUJA PIAl1l. 2

DR. ACHllLES BALSnU
ADVOGADO

JitttaA

Rua Paraná. 3j�A-Tel. 1436
BLUMeNAU

Dr ... Paula MayerJe
Medleo assistente do

HOSPITAL SANTA IZABEL
Clinica Medica e das crean
ças, partes e operações -

Badicdlagnoetlcoa
-0- BLUi\iENAU -0-

L)t"_ t..L.tredo lióss
.J[ edico

d" J-h Sll tal Sta lzabel
-�pe Ir aÇa�s
CLíNICA GEJiAL

1 Dr, RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA EM GERA

(Varíce5 • Oudas curtas)
Fone, 1226 Q 1433

Operações nos Hm.pitais
BLUMENAU

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Se dpsrjJ €lf11ar-!ü rusximo. pago ríe acordo com Q ser

viçn prudurivo prestado, peío sistemu de pontes;
Se almpj,l etlruas ciJ!Hii\�i)e� de trabnlho no d;m(! r-H·

lutar' dos Mentctpíus d,� Rio do Sul, Bom Rt'tiro e Ibí
r ems. íseutos de rd::r,.;

Se g"sta de um arnbleute agrndavel de franca cama

fli(Íugem e de respeito mutuo; gareutíudo um trata
meuro absolutarueute [ust«;
SI? dn;"j'1 fB:1Uidifl. lívr<:, de prnprle Ia de
nhts, e perto do lugar da trabalho;

Compa-

Se pi'dGrí': Iib21"dntie de HÇaÓ rlentrc <h 1m'! fuuçi'íO e

oi)ill'tunidilde de Pregresso até Vil mais a1105 cargos
�Üi tHf6hJri!l;
éfltãu escreva para RIO DO SLJL ppdin(]G detf�Ihée so
bre 1H� Vt\gê;S exbtrntêR no corpo dr;" nossos ruocío
nár lns ê IiI'! "lJ�IR e:.rldíçõ;·�, - Prueurumos:

IP��;;�:d�;-d;L��:-:-���:���"-I�d(�aoref:1 de Bf!�ca�J - CÚ1Xtl - A rmazentsta - lia
Pl!Zc8 p. servlç ,8 '�e eutrf.'ga - pj'op:lg:mdíftill.

.

���,;::��.."...----=•• '=""""',".� I

'-4

RIO da Sul � Lontras • Aurora - Tslô - Pouso Redondo �

Rib Grande - Presidente Getulio - Cméla • José Boiteu%

Extraordinária

.,

J.

V:si 1·1( ,'"",f btJill a
�

expuSIção
=. III..,

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


