
Senadorcatarinenses

De�ke,

canc r -

ra

beira Costa e 1090
iulgfinlél'lto o pedido
melito do recurso do P. T:, B,

,
,

mDlogor (I desíste�cio do recurso'

contra o. 'registro de Borgbi for

mlllado pelo diretorio do P. T,
B, ,O Tribunol decidiu que não

devia.
.

Na segundo rpelimincr, o

Tlibunol reconheceu' Q legitimida
de do parte. 1'10 terceira, deci
diu unanimemente contra o ati

'lamento do recurso, ,Em seguida
foi dado o parov ro 00 Dr. Ilér

lo Condé, advogado do P. r, [f. i
que l't,x uma 101190 exrrosiç1ío de

•

I

tllsfro

process,u, o qual
três preliminarEs, ii.

perfjlultoildll se devia Oi!

pontos de vi�t(j

Pmrido, pedindo
do Diretoria do

que o Tribuno!

o Tribunal negou o pedido do P. T. B.I
Fulou o Procuredor GeaI do Re-

1
coso, ll�dítldo ti ütlüla�êio do re-

I'jlúblcCil Temistoeles Coy(lfc(jltti, gistro de Borqhi , Posta ern vo-

que confirmou com veeruencie

I
loçá" a T, S, E. votou uuonirnc- ,

seus ó:mteríQres pareceres s,,[J,c (J Illente Ilelo pwvill1f:nllJ do recurso

f consequentEmente ti (JJtulüçõo
do fcgistl'(J, Õ Professor Só fi,

lho, 00 dor seu voto, .decluruu que
v"tavo pelo concelamento do re

gistro [lOl'qlle ti ÀseellllMiu

EMBARQUE !J� TECIDOS NA"

ClONAIS PARA A ARGENTINA

lHO, 9 I.Meridionoll - Em SUd

scssõe o T, S, L deopis de jul
gor o coso 6orghi, julgou ti peti
cão do l'. T, B pedindo li dilu

toção do proso paro fi r�9islro do
cOlidi,loto dependentes de recursos

e !ílClndandos de segurança. O
Tribunof igualmente por unnnimi
tfúú: 'i"[jôU (j fjiiu!ot;ão pedidll.

Íloffloiogasse ü deslstencle do re

CUrSO con[m fi nlgistro de Borghi,

Roma, 9 tUPI

CDIII epre. J5 graus

noite passada, causando o

fitíli! psssedc, o Comissário dos víve

Mantosl!:', dedarou que o

trigo t desespemdore ofir

Rio, 9 IMeridíoilt,ii - O sr , Gui·

Iherme Silveira, presidente da Cetex'
da eeêrdo com a orieiliuçõo éos ou"

iOi'idades compl!iei1tes e os entendi-

mentes necessérios com fi I)i..etor da

�arteifO d� ImPNtoça", <: E,XflOr!<l-1çco do BOI1CO do Bras,', ourortsou os

primeiros emborque de tecidos brosi-

illdiâiw ti lImllc de Ilorghi
I,uvjij sido eonsntuíde

Jl,fJ tenitllic1i' suo Exp_õ!i;ÇÚU G P'fO�
i�$$,or rebateu veemenremente fi

I.I:VI CARNEIRO"

deve apelar pc- leiros «pro Q Argentino, num tatu!
previsto pelo hotodo comercial firllio"
do entre o Brasil e o Argentina,

hcse proleridu pelo ôdvo!Jodo
Condé QUUll,!" declerou que se o

T, S, E. I,ã" homologasse a de

sistencia tfo f'. T, fi, este dei

xaria de trabalhar pela democru

cio, respaitcndo ti :ci QU(' hão

quizére registror
de Botghi.

a candidatura

norma.

referiam
mer+cs já é �rove"
,j,. /vIolfcto, na casto Reflexões d�Solitário do Morro do AiPim,-,111�:':'�::':":lIco,c:Y:�o0.-

o comicio da U.O"N .. em Bhnnenau mutrio Santos Barbosa. atirOu-se do
lU li Corcovcdo, morrendo Instantaneamen-

te, O infeliz suicido de.ixou limo

cuc todo a. proposição, qUe acarretas

se aumento do despesa publica, fosse

occ�PQnhoc1(1 Ida corespondente
. joraçôo 'da receita.

positivo, parece que

tiruir egra de ordem

po de desequelibrio orçamentaria gra

vis�imQ. como o atual,
Não 'se aludiu, creio

e inelegibilidade, como r'-morom uma qreve �etol a despeito
"rtigos já citados, Assim, o qua o (I" ",,,t1ifesto,,,m--<e contra-ias á Con�
�csm� _§ 70, �o:�rt, 11 do ,,�r� . �e i f�,.J",,�cõ� Nacional do Trobalhn,'

,

disposições tran-:ltortlJS chamo meteo -

l"'r;m,.j!,,"l (1�rt1on�tração de áessdcê_qo

bi!ido�e" 'é, ante,s, "incom�a�ibi�dode" ,I �··_�'�",:c� ,Ipene au;> o Ministro O�
Obliterada, pOIS, essa tÍlstmçoo, 0<10"

I CM""ri Dnrti" O-Ya' Wosninqtan, gre
ro Se negou a competencio estadual v:"·- ,,-��rlos rnrtornrn todas '''''5 CO-

f, 'd d
' d' , .

para Ixar a I a � (: ')s qoverna f\rps, 11

jl
- 'r"":;�{'jt;?jt1ç e )"lo .. tcram linhas de pi-

Constituição vigente ((I,t. 50. XV, 01
,

na com ....ntencra fer.feíol a 1,,_ �
;-

-
.

ouvir os próceres ude
nistcs que ontem visitaram Blumenau,
eu tombem, apesar dos ocheques da
idede e do forte trovoada qUe desa
bou sobre o cidade, desprezei o soli

,�ão de. meu querido Morro do Aipim
Confesso

Tenho gosto,
de gozar de

e o pequice

Mas, deixemos de fado esses cá!- co em QUe se debatem tor'os ou quo"
d

'

'f
I

cuos e menor, imoprtcncíe e açomos si todos os noções aliados, responsobili-
t t f

' , . Ios ronseun es, OI que noite I a pre- zcr o govêrno Nerêu Ramos por esse

n!lncia�os ,no comício udenisto.
" I cornlpexo fenómeno social. Vórias

O primeiro orador, monteve-se numa conclusões pedem ser extraídos do des"
linha de serenidode digna de louvor, IO;fQzoodo arengo do sr, Bulcão Vio-
Mas, um dos qUe se lhe seguiram, n

'

Ine: OU o orador ignoro tato mertre o

condidatlJ o deputado Aquiles Bol�ini, ',,'mplex.idode da

certa reveladora de Sl!U gesto, infor
mondo que'" culpado éra ele mesmo.

Er.; suo COI'ta pedia tl Deus olhar por

seu filho Jotrge,

lendo o seu discurso
monótona ele realejo

numa 'cadência múltiplos co usos;

na ra mim, de opreciar fi garbo e a bc

da Ic:w de nf'ssas encantadoms blumel1fiu-

ogiuI
do. Do seu discurso, nada se Opto- cnleriores, três hi-

d
•

Rio, 9 fMeric'ionall - O sr. Joóoas

I' veitou. Foi, apellOs, IX explosôq do p'átese1, é lon!entave! o atituc.ie do
d 't 1 d' Mongal:eiro falando á imprensa dis-a nOI e, ogo no-

I espelto e da illVl!ia que hó tantos t credor, ", . ,dt' I , , se; A Esq uerda Democrahco e ope es res e 0110S opromem o orador,
I Seouiram"5e!la fribuno verias outros" • _ •

d E d' •
•

-

, UllICO rartldo da OpOSICOO no maIs ai-
o Co- m tom emogoglco, elo menos ef,- crodore�, mos, o eü" altura, monhas

I'
.

" .

" I ' . t" sent Ido da palavra, Isto e, sem 11-
ciente que imogintlr se posso, fOI "'- cansadas pernas de velho eXlgu'om-me _ ,

h
. . - .

b .. dl- V' A . "p I " gocoes nem ohancos com a governa,sen ores, mahcloso comentaria 50 re o sobrepujavel o ora or !lu coo lOna. UIII pequeno repouso, FUI 00 o ar 'I',', .

-

.

d•
r d

. I '

'h d •

'f' d d' I
oondo-,hes gratuitamente opala a to-

numero extroor mario e autos, "coml- velha história do cnancm a morren ,)

I
('nde, Dora JUstl Icor o uso o co el-

h- • 'b h' 'd ,. - r.

d . "'I'"
r I. b'd d

'do<; os ofos que correspondem aos in-
n oes e 001 us que aViam trazl o gru- a mmgua por, InCUrla o governo no5 ro, redl um caj}l e , qUe ê ue I � e,

d • -

d
.

b
,. f l' - f' ,

'

'tNes5e� do povo"poc:. e uC'entstas de to os 05 munl� rOCas (Ia In e 1% mamoe, OI

tenrO·l
pot,re.

I
,.

I ," I
fo respeito do U, O, N, disse serópios circumvizinhos, especio mente de du:dda com, mímica ioqra esca e ogn- OUOI1 lo iii ,doiro do C'lnsC!t;o, vo -

'

,

_. • ,
, ,

• • U",I pj, lido sempre c'1nscrvador, porIfajoí, Como erll cêdo puré! o comí- mos JI(I vor. NIl" ObsHlIlfe, II ccleDlc
I I .. ; ííO comki(.), C5laVfJ lolulldo um CI"

,

" .•

'I h" _., , '

d f I I II��D
(' esquerda �õo podiu licor em

coo,: continuei o meu passeIO pc a rua ,stoneto 11(1) uupreS510nou ,Iê!!l com,," dadiiú COIlI (j vo:! ;r' Hall! e e o �c. e,

Q
.

di'd'
'

" I
,suos fileiras. A respeito do partidoUIlI%e, e elton o-me com esse cspe- 'lue �e otrogó'itl l! !ltub de :10 ,tI'�',r [I"

nõo CVilibatcm o, aprrido da esquer-fCieulo sempre belo e íncomporáv('f po" �eu () r.inguem, 11Íto por falto de CS,
I" ,'" de 1",lume], 'II. Dioil!'c dêsse ti-

6111uni�ta, disse nãc combater porque
lut" qUI! o orador de V01: (:sg:lIl;çod"

da cO'l!lmisto trabalhista.
Ião 9ulo�anlente se otribuio, estava I

,
" ..

lú tI!. religlOo, dísse, tlS ;ilcicikas sila
nuósi u me dcixtlf nrrehntor por c<;c I

• . .1 lh�tUUltlli{)s do eSCjuerda.bem mais. velho por certo, lia que oquc- fácil entusiasmo de meridIOnal,. quonaO ,Ir� tlisCO$ de gramofone, que terminll- ouvi, bem distintf1mcnte, partuhlo d.:,
_ "_"__ .__ " _

vom invoriovehnente assim: "Cosa Edi.
Unl grUDO numeroso) de :lssistcntes, cs-

(

• ---

5011 - fio dé Janeiro - llrasil". Rt's I f "cebiJ 5 com

�a faw, apenos, um reporo á velh�' :�,� ��,,���:;io q�: :�:�:a��():
. u

,

O' Sry C� Netohis�ória: a orador, arrebatado I,elo _ "Defensor efe foi, sem dúvida Oi"
__própria eloquência (cousa, que só (i

gt:lna, d� algulis estrôflgeiros qUe anui
ele poderja acontecer, - dni:,O-Se,epocéoC residior': mos ilUtlCCi dó po,'O

tle,'
Biu·

ii e os trabalh8ls=passagem,).. confessou que, U mcr.au!"
_

daquele conhecido conto da corochi-
4

nha, fazia parte do governo,

ocupall-I E, outro, moi5 além, prossequlu: t IIcinco' mil os que ali se achavam pre- do o: po�ta do Segurança Pública do
- "Ele nunca f tio campo de 1

t I tasseutes; quando, na realidade, opesor de Estado. Ah, se ele estava no gover-
I concentração de ;��iQnÓPOlieSX�IUstm"u,�ó,1 as pau ISmais de um milhar de forasteiros, (> na!." Esse rrie1mo orodor, teve a I bta�ileiro, porque lá nenhum

núm!!ro de assistentes mal atingio u GE�façatez de, apontando fatos conse- Dionte disso, esvaíu"se como por· RIO, 9 (Meridional) - O Ministro
metade da maior cífro calculado, quentes do atual desequilíbrio econômL

encanto, todo o meu incipiente en�usi" da J ustico entrevistado epfos "Diários

esmo pelo aludido orador. Associad;s" sobre se os trabol1(adores
Usou, enfim, da polavra o candida- paulistas tivessem aderido 00 Partido

to da U. D, N. 00 governo (lo Es- C"munisto, respondeu: "Quando 501-

t"do Com e'ogióvel serenidade, o sr tei do trem em Sáo Pauio a, mesmo

Iri"eu' Bornhausen teceu considerações pergunto me foi formuala e consti

I em torno de alguns pontos do seu pro- tuia uma dos maiores rpeocupações de
, f ",an"'. Peno é que, segundo um ve- 'meu espirito, emborn o objetiva do

Ih(o hóbito já muito desm�ralizado, pro" viagem nõo fosse elÇanfinar c Co",

nH'lesse muito, prometesce ranto. teudo da pergunto que poso o res

Infelizmente pom o ccndi,jato udellls"
ponder. Verdadeiros líderes e opera

�o, o eleitorodo de hoje está muito
com os seus companheiros, já encon

'c·;darecido e não confia mais em

pro-, t'ios, aqueles que trabalham dentro dos
messos de Daria r'e secçõo eleitoral. fcbricas e estão em contacto direta

I aromes<a de construir
h

' "Ef'ltão, anue Cf con1 os seus campan e1ros, lO encon-
• d

. hidro"elétricos no
'r€s gran e' USInas

d d' I trem-Se melhor esclarecidos' em torno
interi"r do Ectado. caUSOU ver a elro 1

d� comunismo. Sobem que o regime
e.condoio. Pen'MÓ s. s. oue o po"

i
- '"' r • -

,

t I �a!i pOSSIbilItara sua emonClpacan.
v, RÔO sabe Quanto custa a 1115 o 0-

o' I"
• h'C/ "t') P

osso dIzer que os troba,hodraes ban-
cá.:; de uma usma I r�-e e riCO. O.... .... ..

di" ':' r1clrontes estoo de acordo com seus

lideres e suas opiniães sobre o comu

�ismo". Depois o Sr, Costa Neto

que razões

cuerra itarian()� O·'P. se ochavam no

IUt'",lovia" A Confec!erocão do Tro
bo'ho proibiu 'as !Jreve" rté Que o go

medidos de emer-

N a secção do gobinete, na

sllbordinod..s ao Vice-
do Senado, Assim pode-
vígencia do Constituição de

gc.res ciow"escos do oradol', mos por"

""" fi chapo assá< usado ('lU cOlllíciüs A respei-

coses. Só, . então, observando melhor ri\? "Vésj)i)�a de eleição, mais velha e

sumo' - a abona 00 funciona
lismo e o maioroção de impcsros serõo

I elln iões, e<:1 ipulanelo que assim se de
cidirá s�bl'e O veto do Presidente da,�, c'!-presidente do Senado, A pratica,
Ilf'pubficu. Penfl foi que não houves-! oh�ervada no recente reunião do Can

se {lelermilltldú qúe iCtlnbém (IpI' essa; grcsso, tornou-Se tôo chocante que o

(nuM re vó!osse 11 rcfOflll(i constitu- I vice-presidente dc Senado, assumindo tl

Cif:'nlll. presidencia da sessão conjunta, sentiu,

S{J mesmo escala, confere precedencitl
a;.> Presidenfe do Comora sobre (I vi"

os transeuntes, foi que notei tJ pre

serJça de liumerosas pessoas oue nôo

eraM de Blunmnau, Esta circunstan-
nWl'OS,

bl, cOllsidcravelmenre os casos d�sscrs
cio, porém, teve [) seu Iodo bom; em

prestou .moior movimento á cidade I\!I

agmdtlvel noite dÇ! ontel11 e serviu po-

depois disso veio Q ser jJl'O'

rll impressionar aos Que, df; ionge, es"

tivessem ouvindo ti irradiaçõo do co-

, Par outm lodo, a Constituição detêr- ....·ocos á suo primoroso gentileza que
deveria, dor Jugor li<! Mesa ao presi

dos Deputodos.
devemos considerar

vice-presidente da"

rr.icio, porque, num arroubo de entusi
asmo e 'momentanea cegueira portidé
fie, a' "speGker" orçou em quatro o

I
I·

pronunciamento judicial da inco"stitu
tonalidade cio abono. Mas, não há .de
foliar, quem, com razão, PrQvoque G

d.l inco"stitucionalidode do ocrestimo
do imposto, E todos ficarão, engana

domente, satisfe,ttos: os funcionarios

,"A a ç o"
ASSINATURAS PARA 1947

'Levamos ao caahecil1!ento cios nossos estimados assinantes, que a. par-

acerto, oS requecitos de ca- do, limitando"se aós trob"lbs dos' ses

de elegibilida sôes e excluindo-os, por completo,' em

tir do c:orrente mês estamoll procedendo o reformo e cobrança das assina

turas poro 1947, paro cujo serviço encarregamos o sr. EUGENIO LANG.

Comunicamos, tombem, que em virtude do crescente aumento dos

peças de toda a materia prima, bem como do mão de obra empregada na

feitura do jornal, vimo-nos for!;odos (I ollmentdr' o preço das assinaturas pa

ra Cr$ 90,00 anuais e Cr$ 50,00 semestrais,

Tendo em vista, porém, o grande jrreg�loridade com. que este jórno!
circulou no ano passa elo, resolv�mos, afim cios nossos antigos assinantes não

prejudicados, concedermos nas reformas dos assiltoturos a bonificoção

15',00 poro os anuais e C;$ 10,00 nas semestrais.
rc1cção ó administração da cosa. Não

m.e esqueço de que a convicçã,) ao regimento das camaros do 'congresso e

eximia publicista 'teria sofrido a eiva do proprio Congresso, Quando depu-
d" opi"õo politico - e suponho que toclo ,acentuei' certa ve:: que eSSeS 're

aimentos, na hierarquia das leis, so

brepassom de algum modo, em varias

nlle nõo expficlllJ, entiío, cnm Que

nheirJ"l irh cnn�trlJi*(ns? _ Seró Que ('

<, José Américo lhe confiou O céle"

b,� seorcclo?!.
EOl f.-ce c:lesso "lrim" nromcs<o, n�"

disse: "Não fui á São Paulo orgoniso.
nenhuma frente unica portidoria con

tra o sr, Adernar de ,Borras", Fino

lisando revelou que esteve em São

PGulo em visita oficial, Naturalmen
�e durante a minha visito aplestrci
com emigos sobre Q situaçõo politica.
Enrretanto não o fiz com proposito

rI� oljv;r. fiquei fI nl[,'II' ·11

1,· " beijado f,ela' bri;tl, oiá que

1
meti,

M"'no ;:lo Ai"im lillliliwll<li,l; g
Jailt'lm de 19,15', 1 ;!

O SR. Gt'fUUO APOIAM' Â

eANDlDAiUItA AGAMENON
"Rio, 9 (Meri,dional) - Informã·se

lI!.!C\ [) sr, Getulid Vargas virá a Re
cife (lia 14, concitando [) PTB a (l-

o candidato Agomenoil Mogo-
cril govem,) do i:dado.

lo',Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.····�,ngo':proxftno, na, Alameda R,IO Braneo,!� Palméiras'e litnpicO d�spütarão.

:40" t.lt�1Jol· 'blutneoauense, ��Dtando tOD1 a ·preselJça do Dr.' Nereu
D. D. Vice ..ptesldente da

.

epublíc3@
:� 't

.

�.

,:L...�....
�

..

-t

..•
-,

�Y��;::T��'al F?o�n)!1 1 E D I TA LII� ���Ao�.' f'do pre�entc edital, convido a fu- t 'I '.'

Proprkdn(;é do S ..A. nA NAÇ1,O" I é�� os �ors. pl)s!;Uid/)�()5 de Portes

de! .

'. ., l.��Ii����DireÍo!'. Presid(,"te�' Alfr!',b Campos' I nrmns ue caça. ou desporto, o com-
De. ordem do sr , 'Prefeito, torno PI"_ \

Oir."tür ·Ger(l'.i.tL': HIJW.JUl.!!) To.melin, perecerem' á e,ta Fiscali2:acãQ Regia-l 'I' -

d
. .:

!
' 1 .

.

I
k iCO que no mes e jcnerro se arre-

A""-INA-,{j" A<". nol ie Armes e Municões, afim-de
d •

d êd
.

..

_J
. "'''.h

.

,-

ca a nas tesourarias a se e e ln-Anua! .. .. Cr);, 90,Da revalidarem os seus respee+ivos portes,..
. .

(S:· CrC:.· cO,OO dtlr'onte o corr�llte mês, de jcneirc do fenclên,ias distritaIs o imposto .de Ii- '."mestre: '

-Ó, '.' � "
- .

C <;: �O

00'1
ano cru curso.':

• ·cenço sôbre al/tomoveis e caminhões,I frmestre • � .... r,,� ;J I

N,
....

Avulso .. ..:.. Cr$
.

00,50 Os ql!� '. resi(iirem 'n05 mumcrpros de referente ao ex�rciciQ de 1941: . I
, lndnici e Tímb6, pnderáo faze-f" por Os contribuintes, que nõo. satisfi-jRedação e OiidriU5: Rua S. Paulo, 2G9 ;uj',rmédio' das: re;!>etivas Delegocias.

.

zerem seus pogClmentos dentro- do, _...._--�.

Min'i1istroc;ão : _Rua: 1;5 de NOVEmbro ci:! Polícia. prazo acima, poderão ainda faze-lo
I

6·12;,' prcdlo INCa (Sob.) 20. Regi;;o. de Armas e Munições, í �os mêses <le fevereiro e 'março, acres �Telefone: W92 - Caim Pn�f(]I r :
, 38 rcm B'umenou,".Z de [cueiro de 1947·1 c;dos clej multa de 10%. Terminados'fU::FRESENTANTES: ! AMARO DA SILVA PACHECO .

o, prcxos acima mencionados, serao)
No Ria; :-- Serviços de Imprensa Ü,io. Fiçcol Regional extraídas certidões. pare Q devida <;0-

'-'1

o 'elassito
Ramos,

___
,
__ " �_..;...;_, -..- --' -'- �'--.,��e·�� ,--

. ._...._....__....=.....� �..,...,

Auxilia�ora Pre�ial S, A,
�#

, �.Do dia 10 de Janeiro (,Clrrenl� ;;.", ,nonte, serão pagos em: nossa escritó-
rio, ó Run Quinié de Noveinb'w n , 214, os juros do 20. semestre de 1946 sôbr"
05 LEl'KAS SIPOTECA'ltlAS DA AUXILIADORA PREDIÁI. S. A., Q saber r;

.

c.s 8,00 s{ih.e as dó. 50. é Wa. e'T1issões; c.s 20,00 sôbre as do vclcr

!
ncminri! de CrS 500,00,' dos: 110. IÍ 510. emissões; Cr$ 40,00 sôbre (15 do VíI�

lor Ilominal 'de CrS 1. 000,00, dns 110. á 560. emissões.
IHunienou, Z de Janeiro de ,1941.

I SOC1El}ADE COMERCIAL lIVONIUS LTDA.

I
I
I

I

Correspondentes da Auxiliadora Predial S. À.

Relog;G' da afamada MClfCiJ

LONGINES &- �IIDO
i

Joi,,� -em ",,,ro ·e prata - <.:di"nçás _ cculcs p" sol - "rt[gi:� r�::

d{!c PQreda
0,.

ÚURIVESARIA WILlERD1NG
Rua 15 de Novembro, 1340

DR. II MMfR MAN N
BI.JJMENAU

C I R U· r.. G I Ã O D E N TIS T A

RUA 15 de Noy. 5�:i

TI'f.ULOs e DECLARATO'ItIO' - N:A.TURALIZAÇõ*
Ellearrega...sf! ':le quaiaqUft ililSúnt� jl1nto ás �

parlit;õ<.>g públicas de Blumenau, Florianópúlis.· Rio de

Jalteiro, São Paulo e Porto Alégre - A5iiI8tericiit téeffi�
ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI';
Rua 15 de Novembro nO 415 _ til andaI - sala 1
(AltÓ$ d"'A C apitaI-· ) ...;_ B L U M E N A L

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

V'ENDE-SE

Praça. Getúlio ·Vargó5, Edificio OdGon
Sala 802

Em S. j>"1I1o: Servir,;i� de Impi'EI1Sfl
!.tda.

Rl1q 7 de Abril, 241 t
Ilhimenall, em 2 de janeiro de 1941. i

brcnço executivo.

.Diretoria da fazenda' Municipal de!
. AnUiíciem neste

DI6,1110

ALfREDO KAESTNER

o Fortificante.
Cf1Ie
UT-

de lato [&Ç-�N__

'R"EA;L:M!tN'm j NIltrlJ ê o triroo� QiU •.• VIII 80 �be>o earraq� 'ClIJ C!�$
ltllI(.-ru-iOà ii 119Íi!' iletrição. NlJldl �tu llIi
�1liIB". restutItfln®, as:âtn, a. f� e & l!óa�
Graçe" aos n!'Jllj\eut61 elcmentoe Ih _�
po, Nutril ê __érifico rt:llta� &> �
�õ da. � rcrurllqu.ecid1WJj
iItit1m.1taa o� :N1I5 wnvaloo- G

�NmrD4.ã�� @lI.'i"_
.

,� &
4Iiii

..
...

..
"

Diretor

!

I

Ilnstaiação de Raios X

I
PAR.A RADIOGRAf!A DENTARIAS E DIAGNOSES A DISPas

� S_IÇ_Ã_O_DO_S_SN_R_S_._M_E_'D_IC_O_S_,_E_D_E�NT_I_ST_A_S
I

.

R�:a ::d::: �av::rol
nO 41& ,I.' Emprêsa In�ermediaria de M. L. Araujo

3 motores a aleo crú e 1 alternador, todos usados porém, e� llerfeÍ- I i
<MAT'RIZ ÉM' FLORIANO'POLfS)

I-I�-Ulm-er-·laffront �:\
\ I

CORRfTOR

I FI...a �* til. a

I. ""rCA DE GAITAS "'CF" IX; H"'HO" S.

:�..:::;'
, r"".·,....

"Ul
'

nu'a'l-da';d�es .·I.�.""'..

·· �Coorl�,{E,.;.�-. �D�
..

·

..�.�,·
; 4,11S me· .. ores �. � .. :1

.

:.
-.

II "CÚNICA MÊt:l1CA
.

'0''-corrente alternada e para aClll11ulador, ....

.
.

\ Dr" RUbens Walbach
Ektroias - Toca-Discos �_:_ Refrigeradores - 'M' Aqui na� de I COR4CÃO _ puüJ.ÃO - FIGADO - INSTES"tNOS - RINS -

.

Costura - Ma(l(llnàs de Escrever - Bicicletas novas �arantidas - Cofres' "!'
. -REUMATISMO _:_ DIATERMIA -:- RAIOS X - H,flRt)·

�
. :

CARDIOGRAFIA
.

FG'gõt�S � Iv\a;erial para rádio - Material eletrico em gera.l.

,_1'.,...'.'111. ·C�!iI�,. J1fi��U'�io: OU' """"""", .... __', M.,."..
Y�ndas ,í vista e a longo prazo . ...:- V i s i tem a RAD! O L A R

_ " "i:r 'lO"", "'...."'.__........ ...... -�
,

.�uit - &: .__>�_-. --
C O .H 5 U L T.A S: das � 6s H � � z ,.. '" _.,w

--�·,.iiJ'------·�--"'·--'-___;'_�---__"'l �BAN(O 00 BRASllS.t\.

,
f

1-,'
'Clinico em gergl - TrBtomentll.p.. e-!" M��fli�fq���l D A e�

.

Ihs Oondas.Ultro-C!lrttis 2;""����W����!J���I p, yr,� ,

. ,I Gonçalves
I

comp;allilia
Capital InL real , .....

de Segur(»s' Gerais
. : .. ; 5.000.000,00
__ ' 30.000.000,00
J."!<l\l;:r:� !"fr'.� n.

'

�n. fir�.v( ,�'��f!�ti1'" Jla6'ii ....§ru L�

"\ i

Dr. Camara i
Oepoç5es - Doenças de SenhorQ$

f.SP12CIALISTA

Reserva. � .;�. �.. • 4 � o .• oH

Ac:idClltes ...

A�etité§ GeriÍiEJ; �ch'Wadet:er � Ci�. lLtda ..

RU<l. )5 d.e Novembro, 505 - Sohrado - Cnixil Postal Nr. 79
� ns�etc: (_::=:n:J, rcrc. cs (:-�t(v·;C's ci.;· p(::rQn·� e 5.::::ntc CeJorin_o; PL 1N 10 COUTO

Fausto ,Brasil
MÉDICO

Ex�Pediatra - E-Clínico �- e f:-A,,�i,tel1te de Cirurgia elo Hcspital S,m

tn T"FP,.zinhll, de !;1I'd'tÍm (Rio Grande do Suli

COllSII[tOI:ío� - TraV6�sa :tf de FI;"e

reÍ10 - Predio 'Peiter

Operações nos Hospitais

__
o DOENÇAS DÊ CRIANÇAS .YENDE-SE

,',

CJfllicl'l Cirurgia r Uma motocicleta de 2 112 H. P.
, 'fcaco "Socks".

I
,Prcco de ocasião. . Tratar com o,

5: WiUy 'Kautz, n'l Cio. Soling·er, te- 'i

.
Idone 1359. to

�ã;átd:J!. ils .� � 12 e

. Dàs J4. às i7 noras.

Wti��li��: "'... 'r'<i.�m; 4 de f€"'l!reiro, ao I'lcln dg� ofidnas
� �\� �"Ã�IIi),

·A··.··a-'··'
..

·'··
. '.

JOÃO GOMES &·CIA .
. Fone 148

FELIZ!
iL:SEciJRE tambel1l :l Sra, umi m:lterni
dade {diz, C0111, s;1udc e um filhinho
[une e rof.).'1:tsto. Aproveite a experiencia

. ; de milhares de mães e prepare-se para
o p3Fo, feliz de um bebê sadio e lin
do, !Í'-'<1:ldo Gr'lviJina. Remedio consa

grado pt,la e:,periencia 'para o período
d i ge\ra','Jo, Gra vidina é, tambem, de
'\ z..Jc,r illO":,lin1.lvel n� fase do aleitamen-
'to, 'C:l,'O. rorisso, indicado antes, du
.' r:mte e dt'pois do parto.

I
/ ,

!
I .

"
/'

. ,
"

,tO

ff

I'· f
/

J /
I �,

i I

f.t
t

Rf'.�!;h,!�/,1 ,{f ·1U.J:I:!,dS. fJe_i<]u7z.U oe d� �L1.bora�.lú ci?n-

�'�/i'j:/;;�i :; ':f;;"�;::�:W;il�;bJ�;;�o:::'i,$�,r�;�::�,/ ;'�
'Ph'Ú[,J Irh;:_ i/."' :t',; -.bt·l;ê jO/"li! E. ];011ÚO. C-jâlle de S1.
e ·de St!�f /t!J:,Z);},!� ---:- azu;";! _:' com Çjr,;1.:7...iJil1Çl.

/
I

:
.. -:;1.. r.

_ ...--.:( 1...-._

I
� Ar J.'

�

�··'-_·:.i

..� �

... .i'l�
•

. J���,,<.,b.Jdt;,::':l .':. Í:L_L�'
____ , "'l_

estado, senda:

ir!!r

idem Deptz legitimo' de 1:1. HP
.'.

'idem' M.W.M.-original de lG HP Cr$ 18.GOO,00

Cr$ iB.OOD,OO

alternador A.S.E.A. de 7,5 KVA " Cr$ 20.000,00

Novembro, '

•

1236 . ELUMENAUI!lUMENAll - Rua '15 de

,Endereço Telegráfic:o: !'SATELlTE"
Faz -todos tiS operações de descontos _. Empréstimos Cambio

Ciistódio -. Cobranças - Depósito! - Ordens' ia iI'��
Carteiro

.

dé Crédito Agrlcol,o e Industrial - 'Carteira Financio·menta.

Agêncios, NfI todos .OS copitais de E"todó, " fJrincipni's ;,ro�(]s do p<Jí�.
COrreSí-o�dentes no Exterior.

COLUIVI'
'efA. NÀCIOHAL �t' SEGUROS DE VIDA

Séde Sadol: Av. AlnÍirante Barroso . firO !lI .

..........-

Agente no Est'ldo de Santo Ca'a.iriG:

Rua 15 de No�(;mbro, B11 ��

FOGO _;_ TRANSPORTES -- AC:WtN'il,'?I·
Rt'sp,msobilídodlÕ Civil. 'Omn1hus
(Tr!ln�e!iiltü � ÍruI1Sr;Orfi'iliod

t_FER ftt:'='-'7

1���<::'
.Emmpresa Commercial

la. Grosseobachel" s. �.
Rua 15 de Novembro, 851'

.

(aixa� 15 ·Blumen�ui.
OFERECEMOS:- Artigos carnova &scó�: -=:-' Confetis '- .. Se�penti';s· !' _'';tos

caras.-

i

COMPRAMOS:- Cera' de ebellm, qualquer quantidade.
'ii? "�.. '_.liL��,lt",�· <,��,,- "�"<'i '�lC=,;;C'�'v/'_��::��'f�,:��'W \
}--: -- --" ..�- --.-- ",,-�- -'-.--'_ '-- --

�

VENDE;$E
Uma máquinl.c "Remin'gton" em perfeito esta.do. - Rua '15 ..li) rí..veinbl'à.

'

1371 - Agencio.. COLUMIlIA.
.

,

'-' k·

_.-_ -- __--------

,VLORLA�O'�POL!S .

".
.

'-. �1.

Dr. Al!gelo de Caetano, çomunicÇI 01;15 sé'us- c1.ientes G in5tqlação. de 1

seU Consultoria medico li Ruá 15 d�· Novembra. Nr. .1013 .- 00, I�do do I ,\
FQrmlil.i" CEntrál. •

A DV.O H A DO

.

GarapBira

.....

present es - despertcdores -

Relógio� desde Cr$ 140,00
Ccnsertes de jcics, desp;;rtàdares e r"logio�

�erviçÍl lópido e gllraRtido

(�� Faculdades' de Vjena, Austria e. Rio de_ Janeiro)
. Cirurgião-chefe do Hospital Sont� Catarin,a. ..

" .. Al�o cirllrgia, operação do bacio, estomago, vias biliares, 'uféro,
éh:. - Neurocirurgia. Moléstias d e senhoras. Cirurgia-plastic:o-
ftci--,;,..,..�.

'

.

..

C�ilsll!l;�s IiO H!»p�:,M 'tn 11 e '''Cf! I" Cft 17 liofIiI •

BL(#M9I'AU: - "Hospitol Santa Catarilla" _._
.

'--= 'eis OS raz5es' do $_ue;�AO,
.: dêSte Lombrig�eirõ"
FEITO para facilitar 1) trabalho' dás miea'" ...

rust,ar um lombrigueiro a .seus filhos, o u..
de Olcau Xavier vem .erido usado 'com suce- W
ln:!;'" de meio século. Não exigindo dieta. '.
preósando purganJ:<õ e podendo ser romaà ..

qualq_uer roSs, ou lua, G .......
de Cllcau Xavier é um ...

.mentú fácil e diru· ecIIiias
lombrigas.. Siga o ewüpl$
d;t$ mlta de outrai • �
gd',,�iú> r.i� tlimbém. i :_ &.
lho "l1cQr do':��.

... ...;�

')

---- ---- ---- _'---�

,�
'/

toa página •. ·.- 50 g"�Ut.. :_ Cr. $ li.Oi
!_ 4'!J ,cQntra reembolso JlQsta:

.. ,� •

UZUiAS
-

QÚlrvnoAs Hl!A·
..

SILEIRAS·S. A.
C." postal, 74 - JABOTI� .

CABAL .

� �
SAO PAULO

-.-·5.......-- ;

_._

Vende-se
Uma cosa (frenfg de tijúlos),

. com ch6caro, pasta e agua enfrente

. na proprleâade; total 5'. 5ÔO metia!;. quCl
.irados, Q 3 miHuta� da Rua Amazon,,�.
Preço Cr$ 55.000,00.

I'

.

Vende-se tombem 2 terrenos d�
esquina a Rua Amazonas, s""dó um··

de 36);51 e " outro de 15x35 pelos prJ!!
çcs 'respectivamente 'de 60.000,00 fi

20.000,00 . Todas estas prúpriedlldll!
ficam' entre' o Quartel e Q Empre1;"
Garcia.. VeriJe:se ainda terrenD .dl!i
llx17 numa das transVer!i.Qiil dll Ala-

medll Rio Branco pelo preço fixo, a@
Cr$ 30.000,00 .

infonnações ôiretomente (:om li

proprietario, fpne 1067.

.-., ........ ; :"'ifiíil;

Nesta, ,Folha
.�

I

"
,l.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INDUSTRIA E COMER 10
..

Comerciantes, Industriais, Armadoras, AtacadIstas, Importadores
Matriz: FLORIA OPOLIS

Fscritorio Central

" " fi,

gencia Na:c;onal de Na

�.

cçao

E

Secção-de
. ,

.:

Secção deF

Secçãde

•

IU····.0,0
•

rr s

s
!;;-.

.,.

Secçood
S

. .;

Estaleiro Arataca.
. .

'de Gelo

5 .de Ferr�). Fabrica de Pontas "Rita -

Esc.ritorios: \Rio' de· Janeiro, São· Palllo, Cu,ritiba

.Agencias de Navegalçao: Rio, Santos, São Francisco do Sul, LagU�a

.

Filiais: Blume'nau, Joinville".- Joaçaba, Laguna, Lajes,
Sao Francisco do Sul � 'ostruarío em TulJarão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



re

DEPUTADO ESTADUAL
o elejtor é IIIvee e votará,
deve ser um á�o irreiletido.

possúa qu�ljdade§ para o caego, o

cãa e VOTAIl

A escolha do c�ndid�tl)1.portanto, em ':Iuem quiser.
_'

Se uma agremiação p

toJavia.
,. ,

lítica apresentar. um e!emento,

eleitor deve seguir, de
fila peSSÔ3 'IDe considerar mais digna.

paddade para se desincurrbir da missão que o pClVO lhe ·outorgar.
petiS, eDl ALFREDO CAMPOS para Dep
------------·----------------------------------x

pretetên�ía a VO'% "a Slla

ALFREDO CAMPOS possui qualidades e (� ..

ta.do Estadual,

agir COlO acêrto e pêitriotlsDlO.
I ��,-.-_._'------�---�����

I
,-

tOIA.IO
MATUTINO

Sf'xtri-fi'ira, 10, 1� janeiro de i947 NUMERO llH
----- ------- --------�---�---------�____,

Ho .'
,

.. SkJCIAISde Diu
AN'VERSARlOS ...

Exmo Sr -- Transcorre hoje a dota notali-
. 1111 • cio do sr _ Artur Riediger, asrlmcdo

Ramos

�r1�Oe�; ,.ru;;

meneu ao

- DeU-fiOS ante-ontem o prazer
dp. sua visita o sr , Eudoxio Krucinsky,

. comerciante nesta praça.
- Foz anos hoje o exma. sro , d.

ereu Ida. Redrigues.
- A dato de hoje regista a pos-C�,r,ingo, 12 de janeiro de i947

Já existe em Blumeneu o servi ç» Neocid, por processo moderno e (1-

porelhemento eficiente com bombo ele.trica,
_

AUGUSTO -W. BERNDT, com petenre encerador e lustrador de soa

lho e porquet oferece os serviços de oplicação, de Neocid liquido. em suo

residencie , Limpeza completa do cc cose, com afastamento dos moveis e

trc tcmento dos paredes e tétos com o NEOCID líquido. Consulte sem com

premisse a rua São Paulo il.' TO ou telefone 1435.

DR. MED

Palmeiras x lJ!im,ptco
go o ctasstcc

_jogarão
local

'Otima oportunidade

secional cotejo que colocará frente a

frente 'os mris qatego,vsados esqua

drões citadinos: Palmeiras e Olímpico.
Muito embóra haaj

vibro de entusl-A cidade inteira

JUIZ ELEITORAL DA 30_ ZONA

DE BLUMENAU - S. CATARINA

\

cedes, emMra i�óze o Pclmei

uma posiçãp b'lsfonte privilegiada,
simples empatei

asma, aguardando com enrome espec

tativa a hora exata do inicio do sen-

-__"'-.-- --- ----

Domingos Manuel de Borba, presi
dente da mesa, eleitoral da iSo. :-sec
çõo . (decima 'oitavo) 'de acôrdo com

o Lei Eleitora,1 em vigor, nom�'io (1 sr.

Werner Eberhardt, para 'servir como

lo. secretario no dito mesa, nos elei-'

çõcs que se vão recliznr no dia 19' de
Janeiro de 1947, fico desde já o mes

mo 'sr , Werner'· E&erhardt, convoco

do o' comparecer as 7 horos do dia
19 de Janeiro de 47 nn Edificio nato de 1946.

Schumacher-Velha, paro' inicio'

10 horcs - Recepcão no diviso do perímetro urbano da cidade.
10,30 lo, - Cock-taií 110 sáde social do Clube Nautico Américo,

pelos clubs desportivos filiados á L. B. O.
Club Nautico América, P cimeiras Esporte Club - Gremio Es

portiv'; Olímpico - Soci ei"de Recreativa Ipiranga - Guarani
F. C. -. Aimoré F: C. - Tabojaras Tenis Club.

soeem do aniversario natalício do sr , Vende-se um terreno á Rua Almirante BarroSo com mim 5000 mtr2.

Demetrio Schead, contador da firma Preço de ocasião. Informações: E. KI>aesel na Fabrica de Chapéus Nel-

Industries Gerces Cassio Medeiros e su S. A..
,
I, .•id'

:::::'.;:;,.;::�:�:�: '·::i;::::.:·'�.
I

TaG .� 18g � fiK lish-lll,jchsl. - BIüfiBfi ilUG. E. Machado de Assis.

oferecida

Em seguida receberá S. Excia. os cumprimentos da

12,00 hs _. Almoço oferecido pelo di retério local do P. S. O .•

1G,OO h� - Jogo oficj�1 do campeona ;'0 da L. B. D. no estadio
Oiimpico,

.

entre os Clubs Palmeiras e Olímpica.
20,00 h� - Banquete na Sociedade' "Carlos .Gomes'".

população
- Ani'versario-se hoje a srta. EI

s'! B ragagnolo.
do G. E.

- Festejo, he>je sua efe;"eride
ta lida o sr . I'ritz Wohlgemuth, fun

cionaria do Emprezc Frenzel.
- Oeflúe hoie a dato natalicia ele

joven �'cory R�itlart.. Pilho do, snr ,

Gcrcino Reinert.,l -,

! I /

t.&'J
(I I
U. fi. NASCIMENTOS

,

- Nasceu no dia '7 do corrente o

menina Irry, filhinha do sr . Arnoldo'ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA
ln' r<'th e de suo esposa d. Maria.

- Está em festas o lar do snr.�iio convidados os acionistas da Fábrica de Chapéus Nelso S. A., o
Adorico Cerdoso e de suo esposa d.

comparecerem á Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 15 de Fe-
Lidia, com o nascimento' de seu filhivereiro de 1947 ÓS 9 horo s, na séde social, a Rua Sóo Paulo n. 86-92, afim de
nha Àscendino.deliher-irern sôbre a seguinte ordem do dia;

10,) Arrovcçõn do Ba:unço e documentos referentes (la exerccio de 1946. VIAJANTES
- Em visito a seus parentes e omi

nos. esteve nesta ciderle o sr. Ingo
Koestner, sargEnto do Força

': rAVISO; - Achem-se a disposição dos senhores Acclonistcs, os documentos (I Brcsileiro.
que se refere o urtigo 99 do 1)2(;,,,II}-I,,i N, '1 (;1.7, de 26 de se- VISITAS
tcmbro de 1940.

20, I Eeleiçô o d,) Conselho Pisco},

BOi A,',ulito de inteessc sociol ,

í.IUlnPIlIHi, 4. de ojnciro de 19'17.

ANTONIO M. C. DA VEIGA - Direto.-Presh:lente I que por muitos anos militou no co-

mercio, carioca. Gratos cplo visite!..

°1-I 1(_ oraPrediaIS.A.
dos Mutuál'io5 Contcmlpodos lia Distribuição trimestral de fundos r�elizad<l em 31 de dezembro de 1946.

Arpovada pelo Sllr. Fiscal Fcclerol de Porto Alegre:

PU ' 10 "A" 560. Oistribui�ão:
, 11<: - E",aldo Werner,
"

1(}a� - Fra ncisc" Roymunoc da Silvo,
RESC:SÕES .1�'7"T

Blumenou;
Blumenou,

2.000,00
18.000,00

jlorfe
parte

Antig ..
Pontos

68 /4399 -- 66/4397,
153/4374 - 453

PU "1 "B" - 490. Distribuição:
4 I 46 - Carlos Leopoldo Mey,

SERrE:
4411:- -- João Wendlwuseil,
441' - Idem
409r. - Pauro Hoemke
4077 - Celso Perone
441:-' - Rodolfo Colin
432:': -- Erdmann E. Zeibig,

SERIE II:
50Fr - Hein% Marquardt,
508 \ - Bruno Behr,

SERIE III:
551'" - Contrato de cmpréstimo
55r --- Francisco Raymundó' da Silvo,
ICC" _., Paulo Daniel Censi
575' .- Egon Freytag
57.�� - Rolond Otte

.

m,SC:"ÕES: _., ..."..

- 385/4380
-- 285/4368 8.732,90

Jaroguá 7.500,00
.

�...
3.000,00

10.. 000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
3.500,00

porte A!1tig.

Laguna
Laguna
Blumenou

Flooplis
Joinville

Rio do Sul

soldo Pontos

porte
saldo Sorteio

Jaraguêi soldo
Porto- União parte

10.500,00
500.00

Pontos

Blumenau

Blumenau
Blumenau

Blumenau

Illumenau

saldo

porte

porte

4.500,00
4.000,00
5.000,00
11).000,00
5.000,00

Sorteio

Pontos

5690 -- 5822 8,634,90

'otol distribuido oj!té hoje neste E�todo Cr$ 11.059,500,00 á 71S prestamistas.
'OClfDADE COMERCIAL LlVONIUS LTDA., Correspondentes
Dlumenau, ruo 15 de Novembro, iH.

A INDUSTRIA DE CARTONAGEM. REIHHOLD OSTE ..

(I�JDLJSTiHA D fi CARTONAGEM E ARTEFATOS DE I' AHL "OSTE S/A")

(il!il orgOÍiizo;iio

Pfp.ci�o com nrgl'ncia (lr� 2O moças de maior e menolilÍode. i'iiQil-Sl; bOils ordenodo� - A troo

J"r 'om. ri G�relH:iii - Alnffied<l Riu Ufal1C'" 5/N.

"CARE' PINGUIM",
Quem se julgar chedor pode a presentar-se no prazo de 30 dias, que, aI; ser. Woldemar Storke" qUe contInuará o mesmo ramo.

Blumenau, 31 de dezembro de 1946:

no-

36 - 59 - 69 - 124 - 200 - 223 - 288 - 313. - 318 - 320 -

324 - 342 - 360 -' 406 - 409 - 443 - 456 +: 477 - 490 -- 494 497 -

531 - 541 - 583 - 587 -- 612 - 727 -- 743 - 838 - 855 - 886 -- 945; �

As mesmas poderão ser' resqctodcs em nosso escritório.

B!umenau, 3 J de Dezembro de 1946.

Tornamos público que os portadores das Debentures referentes ao se

g .."do semestre de 1946, poderâo receber ou mandar·' receber opr intermédio de

pessôos de confiança, as juros, apresentando o Coupon n. 21.
Ao mesma tempo comunicamos qce em 31 de Dezembro de 1946, foram

scrreado s as seguintes Debentures:

TECELÀGEM KUEHNRICH S. A.
A Diretoria

AUTORlZAOA 1\ fUNClO_HAA E ftSCAlIZADA PELO GOVERNO HDERAL .

( ...n ..... 'Vitelno .;,'$. -1 •• iI .••f.�' (r\Jln .... '; *t�... 1Z ...�O (.,1 ......t ...�.iI !"'"

Relação das combinações sOftea dos no sorteio realizado em 31 de
Derembrn de 1946.
M D L

M R O

O K X
O ç X

O P L

CC U

Z F K

X X G

A' Praça
Eu, abaixo assinado, declaro 00 comércio em geral que vendi o mi-

r.ho fábrica de sabão ESTRELA, sita ii rua Amoronas, 72 livred e' desem-

baroc;odo de qualquer anus, ao sr. Fer dinando R. R. Curt Dopheide.

sendo (] sua, conta legal, será iínedio lamente paga.

Blumenou, 9 de Janeiro de 1947 .

Jl. p. João Fabioni

Francisco ·Cogniali

CINE SUSeM
SABADO ás 8,15
IRENE DUNNE - ALEXANDER KNOX P. CHARLES COBURN em

"PASSARAM-SE OS ANOS"
A mais encantadora de todas as comédias, produ%ida pelos mesmos

diretores de "A Noite Sonhamos"!_
Qu!!,ndo umb mulher passo dos 21, ha ires' coisas sobre as quais ela

não gosta de falar... a sua idade... os seus sonhos e esperanças... e os

seus truques paro conquistar o cora -{in (:�s homens ...
Só mesmo o diabo poderio in ventar uma histori� tã,)' diferente e

!
diyertido!.

Acomp. Co_mpL Nocional, shari omerical1O e Fox Jornal. Pre�o5 de
costume,

I DOMINGO ás 9,30 do manhã .

'o� Tres Mosqueteiros no empolgante movimentado "for-west",

"CAMINHO lROQUEADO"
Aventuras! Luta� sensacionQis! Ar.�od H�roismo!
Acomp. Compl. N"doool - desenho -- 50ft e II SERIE

I'

':0 MONSTRO E O GORILA"
Preços de costume.

DOMINGO �s 2 horas e oS- ,IS
DOnOTllY LAMOUR - EDDIE BRACKEN - GIL LAMIl em

"A FAVORITA DOS DEUSES"
Um verdadeiro carnaval de alegriar. de cores, de amor, de cunçães ...

.: .de SBi'OgfiS, nlHt1<! ilhq {�e prazereS e num' mar de gargr.dhodos!
Um fedutot FOmoncC·t'I)!f[)j·idol< musical, autentico ,Su(cssor de /lA !'dn

cC:lIl da Selva"!
A pcl1culo que desperta a yonfllde e -o pf(l%�r de aproveita, a vida!
ACOO1P, Compl. Nac. c Metro· Jórnol.

N. í3. : -" A sessõo das 2 . terminará a tempo dos espedadores as,istirem
Q $llnsllcioilOI· jOljo li.. fiitefiot�

trabalhos eleitorais;
Blumenou, 8 de' Janeiro de 1947.

de Bcrbe

lias proximidades de

P S, registro 40 meb. mensais. Informações Kalvelage & Cio.
Ir� 12r Itajaí ou' L. Kolvelage, Itoupova Sêca, Ruo Acre.

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

Aviso
Chamamos a atenção dos srs. industriáis, QUE NÃO FOREM SINDiCA

USADOS, que eles deveflll recolher o imposto sindical do exercicio de 1947 em

fovôr do CONFE..DERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA, até 3( do corrente
mês de Janeiro de 19947.

O re�olhjmento deverá ser f�ito ao Baneo do Brasil, através de guias que
este banco fornecer.í. Nos municípios, onde não houver agên�i(J do Banco do
nrasil, o dito imposlo poderá ser pago, tombem, por intermédio' do BOllco 111-
t!üsiria e Comercio de Santa Catarina S. Á. ("INCO").

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTíUA·

A'
Com o presente comunico aopublico em gerai, que nesta data ven-

di o meu estq,belecimento

VESTIR BEM?
�

Alfaiataria Kellermann

ompleto sortitnento em
\.

casemjra�, tlopicai6; ete.

uaCiDoaii e estraog e:iros
II

Se m p re N o v i d � d .� sI
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