
'U.D.N. terá candid to p éprio
Rio (C. B.) .?sgundo informa- um prócer da

.

U.D.N�, o seu partido. mau grado os entendi ..
mentes de conciliação, .devera apresentar candidatos próprios aos governos de todos os Es
tados ..A única exceção seria a Bahia, onde o candidato de conciliação e o propdo pre s ioc

.

dente da U. DI> N.
-----

de toneladas de fécula apodrecem · os
porlos de ovaYork Os produtores brasUair4ls e�p�fiin�nlarão grandes
preiuizos morais .- O .abalo sofrido pelo nosso comercio de laflulla
Rio, 4 (CBj � o mercado de

Ifarinha de rnandi- ca fi! atra-se
alarmado diante das noticias
chegadas de Nova York de que
milhares dp. toneladas desse pro-

..-k,"
duto, procedentes do Brasil,·· fo

�� ram abandonadas n;:LS docas pe-
i los importadores e estão ali

�. "apodrecenrín,

deI���ii��:e�::�ile�:�ia�orf�rt;d;\í A vlrrude 8 11 ISlIlda-

DE· BLUMENA·u
OIp.rlo M:il.fut!U!l

condenadas pelas autc ridades sa- do se fetiram quond:l· ., IiDlJI\l Cr$ Ho,oo
nitárias, sob diversas z,legações.

(I �í�mt:8:I:d�;,iiO ... .

.. 4· .

.

.

=:.I::ILr"1 g::: \371:���inclusive ade que o r r iduto cont »

��d�:i�tos:o����: o��i���:u:�
.....

------0-
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0 .. '"010 deis asplrtlç6éS do Vale do Itahd Caso raríssimo
público. A própria farinha des- BLUMBMAO· Terça·feira 5 lia Novembro dll 1946 - Dr. Açbillsa 81111101 Dirt'tor Resllousave) • Ano X-:nll - N 32 J

Repre$�3iante do sel� mas-

f.�!.:.4.:..;.:.1�����;������!�1 onto fllnal nos entenJI'mentos ;e�:�:����:;';��;fj;;��;
que, apesar. de todos estes in- U O qual um lavrartor residen-
conveniente!!, os exportadores r

.

..

te em Paranaguâ vai se sub-

�:::!I���;�,iZ�� ��e:71i:��e6r�!� Diante d1JS sucessos de Jerezina, a União De- �:st;I�B�/J::�;â��: ����i�;�
toda a farinha saru daqui paga. ... /I. pr-ts, segundo diz"m. enefl[J-

�� ������:, ;6í:ais;à�o�:�: nS;� mocrállca NaCional lera candidato lr�;��g�!�i��a�i:R����3�,,_conseguiremos vender farinha �� _ _JI 1- i O 81'. José Candído Fer- 1000 regressou a paranaguáde mandioca nos Estados Uni- !

I�Zj .::ieputado uJeni8t� ?') devendo retoruar em breve
dos
.. s .

.
, .

.

.

.

U'
_.

II

O·
I Piaui, esteve; com o mrots- para Curitiba atírn de se sub-

No conhecimento de tais 110-
AlI ,

t d J
' t O f'lf'i ao eesa

t
.. leias o comercio l····f�·· h .{.

.

0180
.

·emocr'a· le·a·
tro a ust.iça e com o me er 3 lima pJ 'Çc �.,

'.
.

.

CIO ce· ...rIU a .01
.

.

.. ..
..

..
..

. .

1 (> 'b!' r ia na. S\'gun(jo se prupn la. 08
abalad '. No Geará há cuor,nes

.
.

..

, _.
.

. .. .•
. -

• . <

vice-presidente ta I.epu 1-
orgãos internos do reftlrldo

�luantidáde de farü;Iu sem com-, ..
_

.. .

.

.

..
.. .•.

. cs , para tratar da. situação lavrador são femininos, re-
prado r, tendo o preço caído de politica do seu Estado, agi- presentando o mesmo um
60 para JO cruzeircs por saca;

N·
.

I

I
tada com (>8 aconteciúien- fenómeno.

e mesmo. assim n�o?á quem .... ·a·CI.o··o.a. tos vertfrcadoe em 'I'erez i- w --- .�

a compre. No sul, principalmente
.

.. I O.em Santa Catarina. a baixa foi na - empastelamento do ADVOGA0 �

iguálmente grande: jornal udenista e morte de I Dr, AfliJur 8alsioi
Apesar disso, o preço. aqui um empregado do mesmo.l Escritório anexo á

c0n_.tmua o mesmo, pela simples seeça-o ·de. Stall Calar."I·na I
O S1'_ José Candido Eer-I esta redação

razao de q�e. estando o produto I ras declarou-nos que taistabelado ha interesse em BUS· . , .. I"tentá-lo. Por ora, e como. os Convocação acontecllDe�tm. vem por fim Ultima esperança de
transportes ainda são dificéis, aos entendimentos que Me

, Clf aesper�-se que e�se preço. ?e]a De ordem do Sr. Presidente e de aeordo procéseava em torno de um paz n� 10,,_m
.. a.ntldo. Os nialOre.s prC]UIZOS did t d i li '" Nauqulm, 4 (C B) - 0'1 r e

-

.

. . com às dlspostções estatu t·.trID<I Iloa convocada can 1 .a o e CODm laça0 ao -
.

testão recamdo sobre os produ- Y '" c:l U". l�, u ...
� ; .' I

. pr,��ent!:l,.ntes numu�ls BS e

tói"es, c1Jja situação é a.flitiva. a convenção estadual ex tratirdlnárla da ti. lJ, N. �ovel no do E�tC\do. A J DN nacIOnalIstas se l'elHHl'I1Ul pa-
Rá ainda algu.m interesse de Irá para a Juta eJeitoral com I ta o que 08 obs�rv:adore8 de-

firmas.eur�péias para Li cÔI1_Jpra plUtl. OS dias 24 e 25 de novf'mbro p: óxlmo, o aeU candidato, P?8sÍvel- rHlf�ín,�r!:lI�1'>de. «u_�tln�:fl espe-

d� fannha, os. pre�os oferecidos D\'sta Capital, afim de escolber os candidatos da mente o coronel DecIO Fon-I f'l,Ji;a, de �on.er:nCl C\ de paz,
saa, porem; lIlfen"res aos do

I . t PSD de- Chlrtng {(ai Cbek convocou

mercJ.do Ínterúo. Dal, .as difi- secção ás eleições para Governlldor do E:stado, sec�. en .p1aD o o

! a couf\�rêneia para ordenar

c?,Idades atu"is, agra.v..\das, prin. tle.ra mante,r o nome do sr. a nf'1'!�açã.o da luta Do norte

clpalmente, pela proibição de

I
Congresso NacIonal (clots senadores, suplentes e M.a'neles Veras. da Chllltl ..

exportação. ato ctU) não tem, um deputado) e deputados á AssembléIa. Lçgls- dJbk4$i_��rl!lín1iilll!l!!_'__
como se vê, qualquer Justifica-
tíva, pois há farinha de mais luUva.

ende�se, pOl:'_motÍ\lO extranho ao

ACUMULADORES ·1
florlaoópoHs.24 de Outubro de 1º4ô.

negocio, ,OtICINA=lvlECANICA,..

Jdlo Bayer Filh ....

, Srcrefá,'{o OereI lil0d'
...

. para motocicletas, C' instalada. com
-ri

enIO miHiiílinano e em
amomoveis e ilu· Paulo de Tarso da Luz Fontes, Sub-Secretàrio ;:_ ponla central da c1uBde. Preço: Cf. 2:.1«J.000,0(8

minnção, I iii _

"IUrd aSBESTOS"

Ois!r:t.llidorp.g:
prosdoPimo & ci« ua«

I RUll 15 df'; N"vembro, 687

I BLUMENAU

Informar' ('·om o diret'll" dE'l.Jte diário

Disiribúidore@.A.ffiu
.. dançada Capital da'jl�-�_M!_"�_._..

_._mr�'!���
Prosdocimo & Cia. Lido. L

f�R_U�_1_td_ü__N�_vEe_,�b_�_'8_87_, RepúbIíca Prot ç-O �:II���iC�O��
P·

·

·'1'
I Grã Bretanha

.. elllcl1ua para o Nomeada a clmissão especial para estudar Londres (CB)-O pri'ueíro mmlstro .t!ttlee decliq

f sua' localização nou de prestar infornHlçõe8 subre as preeal1çôes adota�

B "1 O pre'lidente du República tjlH:lb6 de nssfoaf df'Ctéto das pela Grã Bretó,oha eontrêl. ataques eorn bombas
. raSI designando uma ComissaQ de técnicos para procedt>r 80 atorrllCClS. Hir \Valdron S"mithe�s pergur;tou ao premier,

estado da IocaHz<Jção da nova CariHll do PlJfp. A refprida Doa Comuns, quais a8 medidas que o governo e:.'!ta to·
L;sboa, 4 (0B)

.

DLl· Gn.nlís@�o é composta paIos �Dg.mheiroB Artur Torres fHho, mando para protrger o povo britauico contra essa
zen tos quEos de peoicilina .

Crll"tova') Leite de Castro, F ranCibco de Souza, Oeraldo de

destinados a(� I{', :I J.. < I Paula .8ouz>l. Jorge Leal Burfamarqul--, Luiz An}lala Ml:'lo,
.

.
.

.

.

1) (8 amll gaL DJ1llma Poly Coelho, Pr(Jfesf or Odocico de Atburquerqes.!lO, e provenrentes de Lon-
dres, pa8sararu lIa dias, pe
lo aerodromo de Lióboa.

--'-------------- - - -------�--

CRUZEIRO Prefiram a Farinha Fabricáda
p�lo ",DilUIU IOIHYlUf

arma.

Atdee replicou: «Pudeis pstar certos d.e que grau
de atenção tem Bulo diflpeusada ao assunto, �na9 creio

não ser esta uma qUEl3tão sobre a qu"l,[ se pod'31"Ía. ta.
�er tlm� cgmpreeusiVi! declaraçã') pública» �Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Rua 15 de Novembros 415 �- Telefone, .UO?

Coloca-se ao alcance

, inician?o suas vendas de fim de ..

':10 !

seu variado sortimento em

da bolsa popular, oferecendo aos melhores preços
Artigos para: Homens! Senhoras! Crianças!(

(
Sêdas, Linhos, Calcados,. Casemiras �acionafs e estrangeiras
CHAPEUS Re.menzoral, Nef sa e Cury

-Wfi
.

::AJh....

....-t4'��...,....,.-+-.""",+-,-..,_!'t
11 eia· t�m ate�ção 9S

.

.IfLt nossos BonDejos

t·· Agradecimento
ferta .Procur -mi·

A Familla e�u:t��ldo Butzke
_!E!lllillIIIIIIIIIl!iDl!l_·__!CIlCIII"�*,_!HI:Il! ;BII!i"Ili!l'i!.l!mm__

IiW!iII<7*'*-..1If:l.
,;;Jl,am_,;!'!l'u..m__'"

..

..

r81e c i d o d! a 28 de o uI ub ro u II imo, agrad e ce se n s ebili Z a tia
O anuncio. é a alma do negocio aos médicos e enfermeiro premer que atenderam o pran-t:=�:!�����_ _;__ êi"riiriWíi._ teado extinto durante sua enfermidade, 80 Rvmo. Pastor

I. Vende ..se -I ·U·t···.·.·.0... ·1·. �J��fo�rb��a:8�i�B��i��r:�BP!;:�r:�s P!to:�'ddr��B�:U�le��llq�t;.

.
li confortou no doloroso transe, spresen an o seus sen 1-

------------ Vende-se uma Iimousine BUIC!i·· tipo 194 t Se} �entos. enviando coroas � flores e acompanharam o que- ..

VENDE-SE: um' casa de d
...

40000 n
.

',....
l

.

i·
..

rídosmorto á sua derradeira morada. .�"
madeira sita no beco Enge- an, ,4. portas, com . �Ul�ometros, rem ca yada, A todos, PO'9, aqui ficam os agradecimentos Imorre-
nheíro Odebrecb, na . rua em ótimo estado de ccnservaçao. Tratar nesta cidade douros de VVIl. Eliese Butzke, Oswaldo Butzke e Famili�,
Amazonas.

.

com o dr. Elddie Grossenbacher, á rua,J5 de novembro Frtda Butzke, Elsa Butzke Frelse e Filha, de Blumenau, tJ'
Informações com o sr.. AI- 857 telefones 1071& -j 399. 3 ... 3 Carlos Barreto e Famílta, de SIlo Paulo.

vIm Kaester. 6V2'
..

Rua Mlnas Geruta=Blumeneu, 28-10-46

&�d���!�:'�ri���;c:!;'�Sj�Oá Ve n e· - e 7---"-:'�.-.
x

.-.-�-.,----:«-.-;-.Rua São Paulo 35, ao lado da Vende-se uma ehãcare com casa de material e coro todos JUIZO �e Direito �a Coma; ca dO RIO do dulOficina Mecanlca Gertaer, pertences � animais, etc,

Ed it I d Ponde lOS interessados pude- U
.

b d 't d R M G 1 a raçarão obter melhores Informa- U:: �::: �� RuaoAs�:::O:J:.a. ua aro .,r08 o.
.. e

.

.ções,
..

Uma Casa na rua João PeSSÔ.'l.
. lUmlote. Urbano. com as �guintesdlmensÕes:, 13 metros de C·om O proz·o de (20) vinte dias

., ·1 frente e com 33 metros de IUridQIJ,
.

.

a

Procura-se'
,

.

Uma casa na Rua 15 de Novembro. (Bens do EspÓlio do Doulor Gustavo Henrique Huscil)
Uma casa de madeira. com 1.000.000200 �2, sendo 1.000 m2 O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da Co-...."'"""'-......---------' atnãa mato - preço Cr$75.00_o,oo, Situadô�neste muuíotpío. marca de Rio do Sul) Estado de Santa Catar.lna, na.

AÇOES
.. ... .

Uma empregada, moça ou fôrma da lei, etc ... ,.vluva para São Paulo, bom 20 ações da Tecelagem Kuehnrích g. A. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de praça.
ordenado,. e viagem

.

gratís, 10 ações da Fábrica Cremer S,A.' com o prazo de vinte (20) dias virem. interessar possa ou
Informações nesta renação, 25 ações da Indústrla Reunidas Jar8guá. S.· A. dele conhecimento tiverem que co dia doze (12) do pro-
nu P.ID Rio do Testo com Inf.Drm..

3M8S com o Sr. Helmut limerm·gnn, Corretor xlmo vindoura mss de novembro, data em quo achar-se-á
Henrique Raduenz.

.

p U
decorrido o prazo legai. contado da primeira pUblicaçã_u

.,
[enahzado Roa 15 d� Novnmbro 760 • ft;ne 14671 deste no J!rnall�c.81 "Nuva Erli:', ás dez h?1'8S da m!i�ha.

I
tJ, \. \. i \lU

em !rente ao edíflclo da Pre leltura Munlclpal desta cida-
Precisa-se BLUMENAU de o Oficial de Justiça dêste Juizo, servindo de porteiro

:......,;_.;"",.....-----.;.:;...;._,_.;_.-! �-'·A--- lIIut�O:m· o:';v--e�.PI!'III''''I---�-!I·III!-I-u:·bXe·-'--!l!d· efi-·B·=i"I�um'li-e�nIa"U�-� �8�t8aÇ��tÓ�í��e�ar!a�s Pgeb;i�f.) ��t;:o 1��c:e110�:re�er�rrci�Precisa-se um rapaz de 14- ..,
imóveis '8 baixo descritos, situados nesta cidade e perten-

,15 anos para entregas rz °I O· g.:\ n b· .:\ 19�6 ceates ao
ê

snóllo do doutor GUSTAVO HENRIQUE BUSCH •.

John.o& etB., Ltda .. Rua 15 de ual e: Ia ue ouem . ro ue 'i _ os quais vão á praça para pagamento dos impostos, ta-
Novbro, 1422 Telefone lS7S. A Diretoria do Automóvel Clube de Blumenau convi- xas e custas devida s DO respectivo inventário, que corre
";���-�-lft-��._....�:':_.. da seus associados e os da S. D. M. Carlos Gomes e suas os seus termos legala perante o MM. Juizo de Direito da

. jfi'.
.3 :;'(:"'

..

.

ExmB8. FamiJias, para o grandíoso BAILE SOCIAL que se comarca ce Blumenau, _ eontõrme carta precatorts re-

".--."'!l;r realiz'ifá no dia 9 de novembro. prüximo,. com inicio ás 2! metida a êsle juizo.M • horas, nos amplos salões do. Teatro' Carlos Gomes. .. Eis os bens: «O LOTE URBAMO número 14-E (catorze
O finissimo jazz Doze de Florfanopetís, o melhor do E) contende li área de mil novecentos e oitenta metros

Estado, abrilhantará 8S dansas. qua-írados, '1980;00 m2} avaliado pOI' Cr$ 15.8·10,09. e mais o

Observações: Trllje de passeio. As meSBS podem ser LOTE UHBANO número 16�E, ídesessseis E) contendo a

fi dqulridll.s com o zelallor do salão. Coqviles especiuis cem área de (7.450.00 m2) {.; valiado por Cr$ 19.600,00, ---:- extre-
a Dire toria do Automovel Clube. mando fundos ao No!"te com uma rua anUge, BO Sul, res-

Blumenau, 28 de Outubro de I94ó peciiv�fi'�e:1te, com os lotes os, 10-E e 12-1:; ao Léste com o

Rodolfo Kraemer- Presidente 6v4 110te n' S-E e ao Oéóte cüm ferras que são l:U foram de

\ FredErico Busc!:l; adquiridos, êsses.loTes, em. pllg�m�nto da

� ---::=---.. ,.
" Ilegitima livoerua, feito 80 «rie cUJus», no mv�ndirlO dos

/

!�';J.iIl"��\'I,�f.i.{�{�f�ti!;f;��\����;;;��1;il�J!lf�;���\�t�t�h· . ��"

'T��.mW'l\oomt�����·,",. --1;�!;�>��1 �����. �or�ft�sd��;!� �l�j�:se�rrOe��Cf���:aO!) ���t�e��oqU���: -

Âmortização do mez da I SEGUNDO . , , . OõG62 f:.d mil mptros quatrocentos e trinta metros quadrado� .

. l TERCEIRO . , . ,08696 h#ij (4430,OOrn2) - importando assim, em trinta e muco mH

IOutubro de ·1946 (. QUARTO.
. . . • t 3592 �

..i!.�.�., quatrocentos e quarenta cruzeiros, {Cr$ 35.440,00).
. ,�...

QUINTO . . . . . 06459 r� E para que chegUe ao conhecimento de todos mandou'

passar () presente edital, que será fixndo no. lugar do t{os
Agencia para os Estados do Paraná e Sc.ta Cafqrina f'� lume e publicado pf:-!a imprensa local, nO Jornal ,,�OVA

t��� ER/\ », - tudo na fórma do art. 964 e seu § 3 do CM�go de
f%kll e/ocesso Civil. Dado e passado neôt.� citiude 'Ide RIO do

.Ô''ii1 SUl aos dezoito dias do mê.'l oe outubro de mI IlQ\'eCen-

:�1 Gorr3spondentes em Blumenau t�1�j tos' e quarentll e seÍs. Eu. JULIO R:0USSE�Q fILR?: ,Es-� Cia� Comercial Laczyn&Id Ltda.
.

. �Yllcrivã�iged�j���,S l� �eu�eun/:��()� J:t�!�'f6.llftH e sub�crevo.

\1l�t��;r�:;��JJ!���' I
.

CE:::f�::' ::r::�:!�u!��o:::e�:� § L lel",.,. <b,.,
I do Código de ProceBso Civil, eomtlilBdo C�lrr:. o;:; v

.

dv

O
·

d d U
·

TI
mesmo artigo. - que e ordem pal'li a expedlçao do e(h�1l1.

p.or. tunl ·a fi. ·nlPa·:. e r·g·sn' (1 (10 anVerdO chrgou ao meu conhecimento por Jespucho le
U U l8ti ôntem desessetl,:l (17) do enrrente.

.

...' .. _ .

'. Ri� do Sul, 18 de OUiubl"? �!e i946.
Por motIvo de mudança a LIVRARIA S. PAULO (FIlIal: com Jlaü'lZ O Escnvao.

em �ãO Paulo cerrllt'b. suas portas em,31-:-12.:,-.H;, r,azilo porque :em �noven� ( ) Júlio Uúu.ssenr: Fílhodo Intensa calUpalllli� ele la· grande hqmdaçae ap()s 5 [ll11)S de VJgenqa, O(!f!U 8S�... J.. "

JescoritoB especiais' de 10, 20 e 30 Oro dllranto ao dias. '

A pi'8Sent9 CO[Jla conl;�r"" eill [lid,O, com a respectivo
,o?-trossilll, ch�ma a atenr;ão dos interessados lJar�l, a compl? �ãlJ só/original,

do I'lue dóu fé.
dO

.. r.efe.r.ld.o.es.tabeleClIuellt.o,.. eom.o
de uma. CU.

,3

l\.
de

...nlOra.ü.la.. d.
e

n.1"Jo.8
it Rua. Rio d1 Rui 18 de outubro.de 19.16,Minas Gerais, 1�5, hem como de um grand.e terreno para. arroz em Ilhota. li L ,

O Escriváoou.tro la"�rn�1�/�lg� Alfonso-Rua 13 de N()v�ml;1'6 875-�BLU.MEN..lU
.

Júlio Rou8senq Filho
"'. ' I, _

_ _. ,

;� eX-MINER'l
:�. ,,-', ....;. J

.

.. .. Empregado COln reol succeS50 nas I

I· 'iRAQUEOBeml9UITES EM TODOS.95. I
SEUS· GRAUS t SUAS MANlfESTAÇOE5

i COMO SEJAM;TOSSES,CATARROS, :
.. ��O��!!�:,.,�...�o.9�:�C�,E./.

Rua i5 de Novembro n. 622 � CURITIBA

"Medicação auxiliar
no tratamento. da

sitUi!)"
, .

.�...,,?,-.
3v2

ir',
"'�.

... '�� {'L..._..- .....

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.: ;uCid.dê de Blumelt8U 5 -11--1946

zeila.
Apreaentâram os documento1l

exigido pelo artigo 180 de ()f
digo' civil sob n. I, 2, e 4
sr'.algtl-em tive!. oonheclmlllotG d.
erlstÚ' algum Imped1m�nto ieglll.
acuse () para oa fins dlS direito.
E. para constall e chegar ao co.

nhecimento de todQl, lavro. I
presen.te para. ser Ilfixado 00 lo.
gar 'do OOSt1,n�l� e llubUC4do pe_
la ImpreuM.

Blumenau, 24 -10-1946
Victedno Bra"..

Qflc!aj do Re�str. Civil.
"'-lS__:_�'�_;+--.rii-.-<e>-<60-4 o �.----lII!-""_' e o .-.-.-.-._�_._•.;_._.

LABORATORIO Df ANALISES ELLI NGER & elA.'W'R ��. ew: eu__

Quo 15 cc. Nc..vE>'l1b .. 588 Fone. 1901 Blumenau
EXAMES DE URINA: simpH"I; (llssucar e albumina) de (edimento, qUlllitativo completo com dosagem,chl01;etos. tosfaio", acido uâeo, uréa etc.) EXAMES DE' FEZES: coml�leto, pesquiza de amebas, flügehulos) Faço lIaber que pretendem ca.

C>-".--O"""'+-ê-+-"'-�.-,,,sar-se: rl'my Oeorg e Edilbovo'!_de vermos {Me�6dos de úJll'iquecinwnto) digestão: e;arne, vegétais; pe�quizaA d" puz, �allbue oculto etc.
. L d EI ' I d I E _ gldes pelo ""['ligo 180 Ô4) Co..iEXAME DE- SANGUE: MALARIA- Pes<IUlza de Hematozoarlo de Laveran, fUl'mas agudas e crOUl· ue ers

.. e. natma es e 5
r1" f"" ") �D . 1 ? SIcas.LUE� (sjfilis): Tel'Çii.O deKlllUlj l{line. Meinecke etc. 'l'IFO: reação de Vida!. Dosagem De: glicose. acido uri �ado, nas�ldl) au,> 6 de set�m- Igo dVI , SO

.

(l ,_, e 4.
co, hemúglobiua... Contagem de globulos vermelhos" brancos, Formula Leucocitaria, HBmogl'arna de Shiling. 'l'em Oro de 1923, lavr ador t snllelfí'. alg".Jem tive!:· ç��nlled.mll>m<l dClj
p

..

o

..•.... d.e....•..••..
c

�./.ag.u.l..
a

j.,.•a.-o....•.
Hde s:tngri.a.•.•.cu.l'.""a. g.�Ice l1.11..

ca. EXAME D.E.
SE.CRE.ç.. ÃO:

..•p.e.s.qu!.za.
ue

geyllell.s (.GO.1.1O.) I do.mici
..

1!3dO e leside�te Em.
Fi- U!stfl: algum

i.ID.
ve.dlment� le.�a.l.espL'rmaoozoldes, etc., {nchomODas vagmals, etc. EXAME DE ESCARRO: PesqUlza de bacIlo de �och e deli�. filho de Gottlíeb Georg e

J
acuse Q para 011 flUs de ulre.to.coutros germens, pueumococos stc. EXAIUE DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cltobaa- de D. ElvÍra Georg. Ela. nalu- Elt para OOnstilll e chega!l ao co.terio8copico, reação deKahll, Pandy. NOIllle AppeJt.. etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de baci.! ral deste Est'ldo. nascida aos!2 nhedmentQ de t<Jt!():! lavl'{) o :PJ:'e'"108 )llcoole aciL10 l'E\Bist<!ntt's (Ilansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame c<'mpleto, dosligem! de outubro de 1925, domestica. t.'el1te para zec clfxado no 10gMde acic�o lati::o, acidoz liVra e combinada em HOI - Pesguizas de sangue oculto, pioeitos, hemáceas. EXAME I solteira, domiciliada e residente do c.ostWe ti r;m.b!1cadu W'�la iuz.,DE ULCERA: Dlü-amicroBcopia em Campo escuro: pesfJIliza de espirúchetaa Trepouem!l PaJida (sifl.lu;). I em I!OUp.lV'J Node, filh3 de pre:n�a;

I

�;.O Laboratorio se

..aCha.·.i.nst.a.l.a.d.. o •.
p
...a.r. .a.t.. a.zer CU.liur.a.. de

.fJu
..
a1qt.l.<'.r.germen e aula vaCinasj' Cris ti a. 110 Lueders e de O . .Ma' Blumenau,30-10-1946�'T A' pedido ,dos sra. :Médicos fazemos colhe ta, de material á domicilio lia Lurders. Victor1no Bragm .

: ;:14 $I.Forneeemos laminaS e recipientes gratuitamente Ap.reaeQti1raru o,: dc�eglm(luJ· QlIGhd d2 Regtii�[!J C�I1, LJll

Sra. têm Humberto Mattioli eSta.

participar o noiva- tem o prazer de participar o
filha lULA com noivado de seu filho NILO

com lula Silva,
tu«

e

----------------------------------�---------------

Edilal 'RACOS ..

ÂNiM'CO$
TOMEM

muto CreosBtano
FReD saber que perante ()

Sr. OfiCial do Registro Civil
do Distfito de Itoupava, CO"
marca de Hlumenau, habilitam
se para casar: Fide s J -nsen e
Elenor Giese. Ele, natural des
te Eslad • nascido em' I: de
junho de 1922, rnccanico, sol- ..........-.-.•-.--III-----.�

�" feiro, domiciliado e residente n/
\ Distrito, filho de Edmundo len- E d i t a I..M;,.en e de D, MarIa Jensen. Ela, 1"""'0 SI b'· r que pretendem

.

�iúitural deste Estad '. .nascrda
j
"'y

, 1" .

.

. ...

casar sr: Adão Severino, e Ar
�os 5,d� maio de. 1.9.24, domes- celina Gomes. fIe, natural destetI.C3� sol.elra._.dur_:ntC!llbàa e. re-. Es tado, nascido aos 12 de ia.slde�!e no (I'h.lto de It.oup:..-. neiro de 1925, operaria solteiVJ, filha de G�ltlherme Giese e

ro domiciliado e resídente.nesde
.:

D· Adeje Gíese.
. ta' cidade. f lho de Ernesto An-

Apresent�rtUIl OI dtK:1llllentlla dr é Evaristo c de D. Sebastia('.xig1do �e,io·!il'l1g.o 180 do Co..
'na Tiburcia Valeriana. Ela, na

d,lgo .

CIVil, scb n: I, 2. e 4. rural deste Estado, nascida aost;1 .elglllern nver connedm,!!Jnto dê' l'i de março de. 1928, domesedllUII oJpm Inlpedl.ment? .legal, rica, solteira, dcmicitíada e reacase o ;par..l os finA de ,dIreito sidente nesta cidade, filha deR parll ceustar e chegal!;lo CO<> Allg€.linü Gomes e de D: Vir"conhecimento de redes, lavre e. ginja Evaristo.presento para {I"C iÚh:ado 110 I. ApresentarollUll es docmmmt>Gs
gu .do Gllistum-5 t ilubl1oadll!! O" e:dgido pelo artigo 180 do Otrla Impreaul:.

. digo. Civil, sob ns, I, 2.3 e 4.
B!un:enau, 26·10·1946 S1 alguém tiver conhecímemo de

�... Vü-o,rlUI).Bla. exWlir algum impedimento I-egal,, OfiCial do RegbtNl Civil.
. acuse I) para 011 nns de direito.

E, !,ara constar e chegr e ao 00

o,l',e$.mwto de toro., lavro o

presente para ser sÍ:!xt .ío QO 1:0,
gar dó. costume e plll.Aicado pe.
la Imprensa.

Blumenal.t,24-10-1946
.

Victor1no Braga
Oficial <ia RegbtrQ Civil.

Editai
Faço saber que pretendem

casar-se: Mauricio Xavier e Ma
ria .Allce dos Santos. . .E'e, na'

,.&ural do Estado do Paraná, nas
'"':"\l�fdó aos 18 de outubro de 1917.

jornalista. solteiro, dGmiciliado
e residente nesta cidade, fílho
de \Venceslau Xavier e de D. E D I T A LZulmira Barei Xavier. Ela. na- Faço saber que P'lretellden .õa.,tural deste Estado, nascida aos 5th-se: Angeíino Gomes e Ver-8de.abri! d� .1?21. dom�stjca. ginia Evari':llo. Ele. Dalural dfS.s('ltelra, .domlCI1.,ada e resld�n�e te Es tado. Qnascido &08 fi denes.ta cI[1ade, filha de Antonw maio de 1900, operario. soHei
ia5mto {�OS San.tos e de D.

f0, rlomic liado e residente nes-lIce_Mana Ferren a.
. 'ta cidade, filho de Marcolino� A:_íH'G!!ientaram O!!.d@C"ru:nen�Ot exl. Gomes e de Dna. Ana Marjag��os �:.IO artlgo 1180<)(10 (0- dos Santos. E'a, natural de�ted! ...OCl 11, sub IlH. ., -'. e 4 Estado, nascida aos 27 de ]USi aJgllem t1VeE ro!1��t1n�e[}t6. dG n!lo de 1906, domestica. so!tei�xisttr algum 1mp�?!ml!!:u:"'3.legal. ra, domiciliada e .esideute r.es'

�Clllle o para as TI.OI;I <to}. atreito. Ia cil1ade, filhi: de Pedra Ev,,E� p�rA Pi),103tal: e coozar 00 .00a dS:lo e de D. Maria Flores Fernheo::noento di!! rodo@; lavro ti

present.a p�ra �r afixaàG nQ l'ÜD
gru: doO oostu.,m.:e � pnbliCãd'\íl p>e..
la. imprensa.

Blum;;nau, 'A8 -10- t 946
di ;. VicOOl"1nn Braga
�, Ofichl1 do Registro Civil.

-..

S .. Ao

mais impórt!nts Companhia de Capitalização da AmarIca do Sul
Combinações sorteadas em 31 - 10 - 1946
No sorteio de amortização realizado dia 31 de Outubro de 1946. i

foram cmortizcdcs as segninles combinações: I
tSH- PEH ... HLJ - JEI( - SQL - RZO I

Todos os portadores dos titulos em vi!Jo�. sort6ado� com estas com�i�ações,
poderão receber imediatamente o caPital garantIdo a que têm direito

Séde Social' RIO nE JANEiRO - .El:r.rítnl'itl ,,� P"'''"n;\. nnA RAJlÃO DO RIO BR1\NCO.S9
Inspetores e Agentes em todo o Brasil EDWIN KELLER Agente IUumenau .

.-.-__�-"iF-._.. ..L� x

Tipógrafos �:e;�l:
Bate díario.

.-4it-"...... -.-_....,-._.__•__ ..

OI COfRE DE AÇO DE

CONFIANÇA

.. roDOS.OS nPOS
twIot4weh • A prove de

fogo e d. ..Ido.
«:6l11)odo•••CIt.rio.
.. grcuÍde reskthcNt
beeIeDto. GCob.... ate..

'Alâtt'CAIIIOh

Q)M..IOI ...··�

MóVEIS OI 400
DISTRIBUIDORES:

Prosdocimo & Cia. lida
Blumenau CURITI13A Joinvile
Filial Matriz Filial
"-.-�-.-.-.-.:IIi!!!.�.�!t

Oficina RADIO fJNKf
Urode todol OI !iervlçol!l dlf

aadlo. receptorel
SarvlçOI Haptlfol IJ 6arlUJlidoa

TBL2FOKIJ 1395
8Da '1 Ü Setembro. 13

_..._""" --O), --_ X ,,__:.-.-4»�.-ilI-.-6-.-o1'
li"""'" ;;wg;;;;;;s;;g;AAAfW$i4Ü_i.mi1&gg&liei�«at�JltN�

Butes rUUlca !
Se até agora não teve oportunidade de tratar

do sangue. faça-I) enquanto é lt rnpo, pois a Sífilis
é uma doença per izosa e traiçoetra. Não deixe que
um reumatismo banal se transforme em dolorosas
deformações das juntas e dos ossos, • que, peque
nas rcrldas,,::o.e degenerem em rebeldes 111' .lé stias d,l
pele ou em' ulceras de caraflr. mal gro ...V1t1j�;js dores
de cabeça aoarenternente sem ImDo! tuncra, sa-i o pn,
nuncio de derrame ulebral e paralisia, e, certas mo

lestias nervosas, originam completa ct'Rllei,a e loucura.
Seja previdente, que o arrependimento é sem

pre tardio.
Comece ainda hoje a tomar

��.��-iiium.�m...·.rl,)�- ... 'jiII8" j ::"q.IJ
,,� �-�

I
que é. na opiniãu da distinta classe médica. um ex

celente especllico para o cornb ite á Sífilis e rppre
senta o tratamento ideal para as peS501'3 refractarias
ás injeções dolorosas.

N. 6-{ EC

(Matrix em F�orialnÕpOU$)
Titulas Declarator los - Naturallzações

Enearrpg3_>J8 th qu:iis'jller aS['UnlOB ;illn�o ás �{'pltr
tições púhlicllH tio 11IUllH'llall, Fll'l'Jallol'0!uo, RiO de
Ja!léiro, Silo Paulo e Porto Akgre.

AssiBtenclu. ttÍcuica ue cord1Ccidos ndvogadm - Ahso
luta segul"lm�'a e rapi,lez, a�segumda8 pOl" tref' lIUG!,!
de fUllCiollaIUen to,

Preços módicos-Co"lsuHa" sem com pwmissa.
"(:;scrUório para o VJLE DO ITtlJAl':
L Rua l{; de Nuvern{Jru rt' 1/f) - 2" andar sala 1

(Ditos d'a CaPITaL) - Bhm!�mau
Endereço telegrafico - INTER

bfj m
-

Banco MOfcantil de Santa Catarina· SI!
(Em organjzação)

Os [um'ndures Jêste EIHabdecimeuto em 0tg·Wizilçiio.
vêm iftforW3f nos s'!uhore8 'l:lcil;nislu8. que t6tãiJ ativando
li fundaçãu diHnWVll do Bll n co,

C(.munÍcurn mais qUi'. {kvido ao. elevado r,Úmp.fo de
US8f;ciados. tem di!ieultado granoemente li 8ngariuç110 das
assinaturas nas Ji.-HiiS; para faz.'r fuce as exigências da
Lei.

I Informam ainda, Que esia pnte está prestes a ser

concluídn. no entanto, pedem (JncIHf'cidHIIJellte tiOS @elJho

I re8 SUbl'cTitores qUij ainda não. tlf,GiullH!,ill UR Hatas de

I subscrição, que procurem os. fund�dnr.eR .b.flílH..k cumprlrl:�
esta sua obrlgflção, paTa que se pOi.lbli f!':z;er li A!!SelUOleu'l
Geral da fundação, li rlUal será em lUlllJO 0portuüü mur

e fi do o se'u dia.
BluIDPoau, 31 de otitllbrc de 1946

O"waldo Moe!lmJ.1HJ
Arnerico StuIllW - fundad"res 3v2

!J-�-�""'.-.-.-.-.-.-. ''Ir fi-.-.-·...-""-.--i!i-�'@i-i> .....-"l

I Faça l:i0� a1.1uncÍo
neste ,JornalEdital

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



o pro�lema"· �o selo
. Comentamos, dias a traz, a situação aflitiva em desta cidade.afim de quenão sejam prejudicadas em

que se encontram nossas> classes conservadoras ante suas atividades normais pelas continuas faltas de es

a falta periódica de estampilhas na Coletoria Federal tampilhas, se viram . na contingeucía de' mandar
e as pêrturbacões causadas por essa irregularidade compra-las fora daqui, .resolvendo, assim, u incômodo
ao comércio, indústria e outros setores de atividades. problema.

Ao que se sabe, muitas das principais firmas Entretanto, como a anormalidade continúa, as

e BLU EN
classes cO!1.servadGnts locais, segundo estam�s iofq'"rnados, deliberaram enviar um consubstanciado mii..:.,ell
moria l ;>0 sr, Ministro da Fazenda expondo a situa
çãc e solicitando providencias a respeito,

Informaremos oportunamente nossos leitores
sôbre 08 resultados dessa iniciativa.

Temos o grato prazer de convidar o distinto publico de
B1umel1&u, para a exposição de orquídeas, que se reallzaré
DOS amplos salões do Clube Nautleo América, entre ás 16
horas do dia 9 e ás 24 horas do dia II, promovida pelo
Circulo de Qrquidófllüs.

A gradacendo desde já a fineza. da presença.
Blum-naud de Novembro de 1946.

A Comissão
EntL'ada· fr,Dca

pe1 de
Indios Suiás atacam novamente tribus mais fracas na região.

do Xin"ú E�tão novament,e _:;ós os bG-1 paro._ do terf�1.10 para a coas-
. ....,:.. mens da expedição, entre- uuca» da pista e do postoRI� Kuluene, . Mato Grosso

gues a seus trabalhos de pre-] do reabastectmento.
(A, N,) - Intorme-se que os
Sulás h::.nQ'HaID novamente o

C·d d SOCIALbrado de guerra, percorreu-
. I a e

.

.

do a regtão do Xlngü. onde
.

.

atacam 813 trlbus mais traeas. CASSIO MEDEIROS -Por I A's inumeras provas de arni-
---

Os Suíãs _8'0 lado dos Oaípõs, motivo de sua data natalícia, zade a aprêço de que foi alvo ?
surgom como os hunos do ontem transcorrida, foi alvo de distinto natalicianto, jnntam�-
Brasil Central. Estão acsm- expressivas manifestações de agora, nossas felicitações, . cprn
pndos do outro lado do JIl- aprêç? e simpatia o .sr. C�s,sio votos de perenes venturas..tt: ..

tueno e constantemente in- �ledelros. op�roso mdustrta!; e
�__.__ I ,i"'.' ��1vestem contra os guerreiros figura de projeção nos meios

" .. 1 .,-

__.._, iiiiiíãiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii
-

Camaíulas eGuaícurús, prati- sociais desta cidade MENINA MARLY - Anni-
cando toda a sorte de atro- Associando se as homenagens versarrou-se ôntem a graciosa
cidades. que lhe foram prestadas «Cida- meniaa Marly, encanto do lar
Receoso de que 08 Sulás de de Blumenau», apresenta seus do sr, Hermogenes Schramm e

irrompam na aldeia uos Ca- cumprímentor, com votos de de Da. MariaMadálena Schramm.

Iapalos, a 15 quilômetros do duradouras venturas. Nossos parabens.
acampamentos da expedição -.:j 7"

-

-.:F,A!'
:-. , __._.._" 1 �II_Roncador .Xtugü, o cacique CARL WAHLE - Festejou
,. \ "J.

Izerarf deu por terminada a ôutern a paSS:lgem de sua data Mo, LIGO RIVADAVIA - J

cordial vtstta de dez dias que I natalicia
o SL. Carl Wahle, dire- Completa, hoje, mais um ano de

aOB fez com sua gente já' se tor da Livraria e Papelaria existeucía o inteligente garoto
reuniu aos demais defensores Wahle e figura de realce no- Licio Rivadavia, filho do sr. dr.
da tríbu, qu,� _

está em pé de meios. sociais e comerciais Lido Porto, médico com con-

guerra. Na aldeia dos Cala- desta cidade. sultório em Curitiba.
paIos vivem atualmente os

----

de remanescentes da Nação dos A
.

d
II

.

tNatuques, que roi díztrnada g. ra e c 1m en o
pejos Indins Çeiapós vindos ..

do alto Kuluene.' As Famllías Antweller-Colln. Hertel e Dieck-
'I'srnbém o cacique Aruêaca mano agradecem comovidos as manifestações de

dos GuaicuTul9, que se. aliou amizade carinhosa que Ioram confortados DO do-
11GB Oalapalos pa]'� enteeutar lorr.so transe sofrido com o falecimento da que- I

;����� p���l�!' VaOlà�� �:;:.� rida mãe,

LYdl;t"iiertel Inlweiler � I
I

Mostram-se tambern gratos ao Snr. Doutor Camar!, I

.C.o.
rreías

para.trao...
s

...

m

... i.S.".-ãO, pela expontanea dedicação demonstrada no decurso da
de lona e borracha z moléstte.
para fins indu�t��ais -'--

. .

Exposição de. Orquídeas Em
. ConvUe uerra'[

DE lile.eoau, 5 deCID
Blume neu NOVEMBRO de 1946

Perspecüvas de: novas
diverg.encias

Os Estados Unidos se puzeram 80 lado dR Russín na
oposição ás exígencias das pequenas nações para o aban
dono do direito do veto, no Oonselho de segurança da
ONU. Entrementes, segundo notíeías de Nova Iork, a dele"
gação .

Americana na Assembléla Geral pedirá um U80 mais
limitado do direito dé veto, o que com toda a. certeza; pro
vccarã. divergêncle s entre 08 Estados Unidos e li U. R' S-S.

PrDd�los _
que dependem

aulorlzaçao para ser exportados
RIO, 2[, (O. B.) - o ministro da Fazenda resol

veu incluir 08 produtos abaixo entre 08 que dependem
de licença previa para exporta ;ão: tibras nacionais e

estrangeIras em bruto ou benefiçiaiadas e respecttvas
'.ÍJIanufatl1ras, excluindo o algodão e tecidos destinados
; -:� confecção de roupas, qu@ índepende do citado dccu
menta; fíoe de algodão, inclusive cascame, genero8
s limenticioa de origem vegetal OU animal em estado
naturahec'preparados e industrializados, bebidas naeio,

; ,-li�is e artificiais, etc, exclusive a68Llcar, café, mate e

C::fiutas nacionais em estado natural-ou industrializadas,
quando no ultimo. caso forem originarias do nOI te do
p:lí�.

De'�IRrou o ministro; entretanto, que a presente
p()rtana lIão revoga., nom modifica a podaria 501 a i22 de aglsto ultimo, perdurando, por conseguinte, a de � ... �

proibição de expor'tal' tais prod'.lto8,
iii!

rlosa

am----------·-----------mB

ADVOGADO:
Dr � Ayres Gonçalves
Rua I � de Novembro, 415

2': andar"::'Sala I

- (Altos d'A CAPlTALr-
Rua IS de Novembro, 687
BLUMENAU

Isnlalacões
Irtigos Elétricos

instaladora de
Oiumeoau

Distribuidores:
Pl'osdocimo & Cia, Ltda.

Fone: 1477

------------�------------------�----�-- Paulo Scheller
PiRTOR - DECORftOR-

DESENHiSTA
Pinturl.l geral de resíden
cias-Télas - Placas - Pro
pagandas. P.eços Sem

ConcurrenCÍa

c
..--------------�----

nome ele f'enhoras da alt-

sociedade, encomendas qu
deveriam SOl' entregues á

empregadas. Dentro doss

plano, dUpobtas empregada
rocebiam objetos da valo

que eram vendidost"llaitardo.

A Venezuela quer obter ma
térias primas do Brasil

GiUa,l:SS, -1 (Ca) . ..;__. A. Câmara de Comércío Vene
Zl!t !a·BI asil. l tIl d:_/cmmontada exposiçãO dirigida ao

Ch;Ul{'tdor venezuelap.o, Sr. Carlos Morales, sugere que
a J linta Revolucionaria do Govêrno envie ao Brasil
uma comIssão especial, integrada por troa l'BpreSen
ta.1tes oficiais e de ci::co da Câmara' de Comércio, a

fim do obter para a Venezuela matél'jaR primas pa.ra
a

su.a. 1.'ndl�s.t.r.ia .. to.x. ti. L Como

se.a.,abe a ind(.�strí�, li.. a v�".1nezuela VIve d:-td remeasas enVIadas pelo Bra::nt e ulti-
mamente enfrenta grave crise em "\ irtude da medidR
do governo brasileiro proibindo a oxportaçã.o de ma

térias primas.

quadrilha agindo ·em
Manaus

Manaus, 4. (CB) - Curio
sa quadrilha feminina vi
nha agindo l1!timamente
nesta ca.pital, fazendc e:1

{comendas no comercio, em

o se
J

Jorn�
JWk " JQ '6% , RmE faNAM-' U4 4 4

1
.,

I
I

OSabêio

"VIRO-EM ESIJ EC I A I.JII) 1\ D I�"

(ia CIA, WETZEt INDUSTRIAI. lOINVlllf. (Mares f{ogíst,ad8.J

nãu devs faltar em C3sa alguma

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




