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Xo mês de Janeiro de 1946 quando a aniquilação e não

liquidação da minha firma estava bem dizer terminada, encon
travam-se na mesa da Assembléia Geral Extraordinária, 190
ações, as quais foram ejnpurradas . para seu lado, tu não as

querias, todos os outros da fila tarnbem não, até que ernfim o

Snr. August Fey, na sua ing .enúidade, pensou que ainda hoje
valem mais de 200 contos, portanto agarrar imediatamente. Podes
me dizer que historia e éssa? Num Banco em Blumenau acha-se
registrado: TDD.6po8, 7-1-<J.6 taxa: 10 010, Cr$. 194008.3° 60
djd, vencimento 6-3-46. Sacado: Richard Paul Junior, . emítantes;
João Colin, Artur, .Fouquet, Aug. Th, J. Fey, Hans Schneíder,
e no livro de caixa da Companhia Paul, como entrada Cr$....
190..00.00 Tu estudaste e sabes que uma firma não pôde negociar
com as suas próprias ações ao portador, e mesmo quando elas
são roubadas. De mim foram roubadas as ações muito, muito'
tempo antes de 6 mêses. Onde se encontravam as mesmas e.
como podiam ser vendidas pela firma no mes de Janeiro de 1946
e depois ninguem queria Sti:' dono delas? João Colin, com isto,

- tu tinhas outra vez um recurso na mão para ter colaboradores
espontaneos. Cada um daqueles. que participaram neste negocio.
é responsave1 pela ímportancia total. Tu dizeste, estes 190 contos
retiraremos depois da caixa da Companhia Paul. Por isso e inú
meros outros motivos. querias tu fazer sózinho comigo o exame
dos livros. Dizeste tambem que isto e aquilo deve ser inutilizado !:imediatamente. Não tem impórtancia. Eu ainda hoje conheço mui- !i0
to bem o meu negocio. �,

Julgo conveniente declarar mais uma vez, porque receio, iier

que tu tens a intenção para fazer uma grande porcaria com o �{
meu filho Lothar. A divisão com o mesmo acha-se inteiramente

�I�':';justa. Tudo sem excepção e sem compromissos por sua parte é
exclusivamente propriedade dele e que todo o mobiliário, assim i
como eu estou usando o mesmo,' com excepção de alguns objé �1
tos, sobre os quais eu antes dispuohae ainda disponho, é heran- �
ça por parte de sua mãe. A -doação do mobiliário por parte do �
meu filho Lothar nunca foi aceito por mim, como eu tenho dito r�
a ti naquela época. João Colin, si turqueres fazer alguma cousa, �
então faça aquilo enquanto eu ainda vivo. .Tarnbem ahi tu não tfi
terás sucesso.

.

...
..

.. I IMuito antes que eu me paz em defesa, Artur Fouquet disse: I �
o laço já foi a.rmado no pesco. ç.o do velho, falta apenas apertar' �
o mesmo. Será que o Saro Fouquet não sabe, que armar 'Jaças 'i
ou armadilhas e proibido, ou acha de que. o povo aqui no Brasil

I":.é prescrito Vogelfrei? Porem ele tem como opiritus recto! o Dr.
João Colin, o qual me pergunta na sua publicação 110 jornal.tsi �.1eu com os meus 77 'anos de idade ainda não sei que existem leis Iaqdui no Brasil, porfom ele comB34 �lnos .ptarecel �ã.o saber,_ seglunldo i.to as as aparencias, que no rasi exis em eIS, as quais e e a €.- �
gremente não reconhece. l1:\

Blumenau 9 de Março de 1946. IRichard Paul· I �Reconheço verdadeira a assínatuura de Richard Paul, do" �
que dou fé. Em testemunha da verdade. �,:Blumenauv ç

de Março de 1946. �
Otto Abry - Tabelião I
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o General Dutra está, sériamenta preocupado
com O problema do abastecimento. A recomendação
que fêz ao Prefeito Hildebrando de Góis foi de que
não preocupasse com outro. assunto, pusesse mesmo

de lado os demais e se esforçasse o máximo no sen
tido de resolvê-lo. Na primeira reunião do Ministério,
convocada para a leitura do relatório do Sr. Gastão
Vídigal sôbre a situaçãa financeira do País e tambem
� apesar dos desmentidos. ; .

- para tratar da ati
tudo do Brasil em face das sensacionais denúncias
do "Livro Azul" norte-americano, o Presidente mos

trou-se bastante apreênsivo a êsse respeito, pedindo
a seus auxiliares que todos colaborassem para a so

lução do problema, sugerindo medidas e iniciciativas
concretas e práticas que ajudassem o Govêrno a en

contrá-la o mais depressa possível.
Realmente, não há tempo a perder. O povo es

tá passando fome, o desepero já começa a substituir
a passividade das massas, a cantiga das "consequen
das da guerra" já não soa bem aos ouvidos do
homem da rua. Há carne só duas vêzes por semana,

quando há. Como explicar essa anormalidade diante
das declarações dos criadores fi invernistas, vindos
agora em comissão á Capital da República para di
zer que os sertões brasileiros estão repletos de gado

Ir.. João oU

e
eneral

'***
gordo e que o racionamento existente não é senão
uma vergonhosa manobra para: favorecer os frigori
cos estrangeiros? Duas e outras coisas obrigam a

pensar. E colocam o poder público na alternativa de
agir. ou de desmoralizar-se, provocando reações de
efeitos imprevisíveis.

A verdade é que o mercado negro continua em

pleno funcionamento e há por aí muito novo rico que
dia a dia arredonda o seu pé de meia á custa da mais
desenfreada ganância, sem que'se tome uma providên
cia para chamar essa gente ao uso da razão ..

'

a descaso dos governos passados - tanto o do
Sr, Getulio Vargas como o do Sr. José Linhares -

em matéria de abastecimento. foi simplesmente cri
minoso. Creio que não seria difícil construirem-se si
los, evitando-se a perda de quantidades volumosas de
cereais, como aconteceu, Nem que se fizesse uma ar

ticulação melh er dos transportes, suprindo a sua de
fíciencia pela racionalização dos serviços. Nem que
se fixassem preços-teto para os generos de primeira
necessidades. Nem que, em relação a estes, se esti
mulasse e até se premiasse a sua produção, como se

fez na Inglaterra. Nem que se canalisase o �crédito
para as atividades produtivas, e não, como ocorreu,

A virtuds 9 ii lealda
da se retiram quando
o crEme 6 fi traição
são premiados;

t
i1C

para inversões parasitárias. E assim por diante. Ao
invés disso, consetiu-se que as estradas de ferro, in.
clusive as' do Estado, aumentassem as suas tarifas,
que o comércio atacadistas, isento de tabelas, impu
sesse preços a seu inteiro arbítrio, que o lavrador -
sem crédito, sem assister.cia técnica, sem transporte,
sem meios de conservar as SUdS colheitas, livrando
as do apcdecimente - se visse obrigado a plantar
para seu próprio consumo, que a produção agrícola
permanecesse estacionária ou, como no Caso de mui.
tos produtos indispensáveis á dieta das classes pobres,
decesse a níveis abaixo dos de dez anos atrás, que
especuladores e "griieiros" se apossassem de terras
de cultura próximas a grandes centros urbanos, co

mo se verificou em pleno Distrito Federal com as

regiões saneadas da Baixada Fluminense etc. etc.

No Rio, há falta de tudo. O pouco que hà; 110
. mercado negro, é vendido a preços escorchantes, so

mente acessíveis a milionários, "A culpa é da guerra,"
dizem ".' burocratas fantasiados de técnicos e, natu
ralmenre, ,}S "tubaãOes". A culpa é do Governo, que
não cuidou do problern a, dizemos nós. Dele, só dele,
unicamente dele, exclusivamente dele. a mais é con

versa, - (Escreve Oswaldo Costa para a "Folha da

hhnhã").
---------------------------------------�-----

anual
semestral
avulso

Cr� (Jo,oo
Or$ S5,00
o-s o,So

eestruluração li Ipi s
em pri eira

lugar
I RIO I I (S.E.) -- o sr, Gabri
el Passos, deputado udenista,
que teve papel saliente na ela
boração da indicação que agitou
o Parlamento e aoabou sendo

! derrotada pela maioria apos
� muitos debates na Constituinte,
r apresentará, logo apos a reaber
. tura dos trabalhos parlamentares

'I' uma outra indicação ao governo.
Para tal indicação, que, natu

I ralmente, encerra o ponto de

I vista das oposições coligadas o

i jurista, que já
.

foi procurador
1 geral da Republíca, apresentará
,uma formula capaz, no seu en-

tender, de fazer com que are.
estruturação democratica seja im
[plantada primeiro nos municipi-

I os Os prefeitos deveriam ser

assist idos pelos conselhos muni-

I
cipais, formados por autoridades
do lugar e representantes das
classes conservadoras, comercio
e industriá, etc., podendoo mes

mo ter feição politica, com re

presentação porporcior.al de
agremiações partidárias.
Tecendo longas conside-

rações sobre esse seu ponto de

vista, em entrevista á "Folha
Carioca ", o representante mi
neiro lembra a proposito o Co-

l digo de Interventores, baíx�do
I em agosto de 193 I e que erro u

os conselhos municipais, efernera
existencia, O sr. Gabriel Passos,
{lepois de confirmar seu propo
sito" de apresentar na. Constitc.
inte uma indicação nesse senti
do passou a atacar o atual in,

, terventor em Minas e os prefeí.,�_�._._iJ-.-��,l..,.,..fj,-.-§l O r-f;;--.��-..-:.-?:f- ....._..-..
tos de varies municipios.

absolutamente inofensivo para
, -

Ipete Eficiente proteção contra

PICADAS DE MOSQUI'TOS (J I
I

ou troa iusetofé, ·1

Desistiria o Sr� Getúlio Vargas i

da s cadeira no Senado
Aqui está o belo edificio! em linhas modernas, da
Prefeitura de Norwíeh, centro do Governo local

da citada cidade. (British News Servíct').

RIO) 11 (8. E) -- U fi órgão da .ímprensa . local
noticia, em despacho do Rio Grande do Sul, que o sr.

Getúlio Vargas estaria disposto a desistir de sua ca
deira no Senado. Vederal.·

A mesma noticia a.4iauta que.o motivo da desis . .,

tencia' setia o temor do 6x.P�'esidente da Repúblicã de ;U.n§lIt1ilij.O.... ,.'... 1enfrelltar adversários ppliticos, entre os quailil 0'8' 8rs, tvl.v �Uit

Otávió Mangabeira, Flores da Cunha" Artur Bel'nardes efzeJe outros.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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uschPrecisa-se. .1Cina
�-"""'------.

.

. HOJE A'S 8JI5 Hs
de bons mecanícoà e torneí-

John Garfield � MaureEm O'Hara _ Patricia MOldaonlOS� Paga-se bem. Informa-
e outros em

ções com o sr Hans W. .
... .

T�:::i:�n:. t.1�nBl"::'����. a OBeíJo da .. raição
nREcrSA-SE de Uma grande aventura de amor e perigo!
r

.

Oficiais Sapateiros E a contínuaçãe da formidavel Seríe
mediante bom salario.

..

"VIGILANTES DA LEI"

IInformações: -- Rua Marechal Entradas: 3.00 e 2.00 Balcão 2,00 e 1,50 Especialidade: Soalho Marca Strobel
Floriano, 43-Jaragllá do Sul. i1�lt_.oe.".Il.:".:«"."oOOOfM4í:mll_1

.

�V_.e_"d_s..-:_I r EX��!�fape���!:� :� :1. rC�;��M;;=P:;;kLtd�'l\Venda-se casa de material, Madeiras de construção em ga-

!�.
Do ··mltorlos iIicom 28 morgos de terras, I F S Ih M Id 5 I d Jfrente de 103 metros, cont&R� ra , orros, oa OS, ouras: a os e cntor :

doJt3morgos de mata-virgem.

TelefeotnC'e 1337 J 1':::";
MOVt·�;, !:, Estofados ;':::·.�lj,Informações neste Jornal com )

o Dr. Achílles Balsini. Serviço bem perfeito e bem acabado
Vende-sé CSsB. de !lladeira,. B L UM E NAU .. S�nta Catarina • E Grande estoque ue Iape!es �l

em ótimas condições (8 rota.••/Rf�.o••,.waaaa:u ••_""'JIiIIQ:'1R!I'lRI. l� Rua Dr. Amadeu Lus, t1 t
x 9), com terreno de 45 ;ne- _ l·.oça-.o ..

Prado do Rio, La Menor .L ...........•.......� ��tros de frente por 40 de lDn- -

e Rapsodia ............................ ..........._. .............._ , �..,'_ �.J
do, Inlormgções neste Jornal

WE·'·ZEl. encontra-se a venda nas 11.��_.
�_.•-.-.-

-.
�-..x�-.-lS-"'_.•-

..•
- .._.�.��

�om o dr. Achílles Balslní.
Farmacias e Drogarias. • +AR M

.-

veng:���rru::ot���oc�� C A f (' C· O·· r[�.,:.,.'.' Ade secos e molhados, bem
.

aíreguezado. Tratar nesta
redação. 3V2
'!lI!:�_.�=-��-:ii-�-JE-..,..,�-.

com viagens regulares entre L 1:,\ f - Santos
Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas. Caixa postal 36 _ indo fah.;;",;. "GM�don I��==�= ::�::i::�11 lTAJAI' Rua Pedro Ferreira o<m S8í?.:! .

aM mm u.�mmmm��mmmw

.-----mD-'E-.-S-pIlll!CIllllEIII!I�-,IIIIlIJ:4Il1!i1�-IA!IllI5-T� A�ii. &mITRATAMENTO E OPERAÇOES DAS DOENQAS DE SENHORAS
MolesUlts das meninas e moças. DistnrbiQs da idade crit·ica. Per
turbacõslI neuro-glanduJares. OPERAÇOES do utsra ovarias,

trompas. lumOres. !lpendice, hern!as. ele.
Diatermoeoagolacão - Ondas Cartas.

CLINIOA EM GERAI:.
Ceração. pulmões, rins. ali. digl'lstivll.
Vancas • Ulceras. - Doenças 'l'rl!llicass.

CONS.l Trav. 1t de Fevereiro N. 3 (em írente do Hotei Vitoria)
8B8ID.: Rna São Paulo. SD • Fons: 1226. -. li L U M E li A [)

fabrica de Tinjas
Blumenau Ljda.

Tintas e Vernizes .. Material
e sera prontamente atendido Pinturas em Geral

I Equipamento moderno de alta precisão, técnico Tintas em bisnagas para artistas
formado e diplomado em São Paulo Blumenau .. lIa. C�\,-·

-----'--------'--- �A_ll!la..mlll·_ellld_a_R_i�O...B_..llIIa..·llllllnlllc_o..1I_1.0 1
II-----.._;..--------."� --., ... _ ... -' ....._��-=�=

.--__..-...-�-...-�__tIIJ__..-. o "-S!-"-5II-.,-1iIIt-..-*�..-. o �-..-�-�íti-�§.-,,__'§-. 1lI

LaboratoriodeAnálises

:NA-O EXIGEPURGANTE,WEM OItYA.
�,.,,_o."G.I1".c::..t>'�

Espealallzada em concertos
de Maqulnas de escrever,

RADIOS e

Aparelhos elétricos.
Rua 15 -770

.

- Blumenau

i..::�::: > --:
_\

"01.00-;'"-;;.

�""-
�.

�.
�

,...,...,.....,__
•••••• •• ••••••• c

Sociedade Beniliciadora de
Madeiras Lfda.

Telefone· 1248 - Rua 7 de SetenHHUO

fornecedores de Madeiras em Geral
forro Paulista, Encantoneiras de QUalquer Espécie,

Alinhamento, etc. '�la

......... ' ..•...'i)f....
.:

�.

. ...�

Dr. c:gon A. Krueger
- Medico Oculista -

(Ex ..assistente do Instituto Penido BUl"nier) de
Campinas

Consultorío: Rua Candido Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)
- - 10 andar - -

CURITYBA PARANA

t-�_·;q;--� .. ··.,.·_·""=ij\,_·-:�,·_·�
.. ,,"

�

I
1
I

GrnflJ!! 1
....•.. URINA (c9mpleto e parcial com dosagem)-:f,'EZES (A!"ebas. �t.rmes. sangue oculto+-Eâ-

UM P.! -::-''''-'�;;;úi�;-�'CARRO (pesquisa de bacilo do Koch)-SECREÇAO (pesquiza de diplococos, etc., esperrnato- . eawaçao a

dazüides)-SANGUE (Sorodiagnostico da Lues (Reação de Kllne), - pesquiza de Hematozo�rio no tral�7!t,�;�O(mataria). Contagem de globuloso tempo de coagulação e de sangria. dosagem da Hemoglobma,
l

s. ,

glico e, aeído mico, reação de Vidal {Ti!o).-UQUOR (Exame citobacferioscopico, reação de ri(-.,." -�"""�-�-§-'6�.�--.•• -éi
Kahn. etc.)-MUCO NASAL {pesquiza do Bácllo de Hansen)-ULCERA (pesquiza de

Trcpone-l--ma paJida}-SUCCO GASJ:RICO (exame completo. dosagem da acidez sangue oculto. etc.) '5Io MI! ": no ldií
.

FORNECEMOS LAMINAS E RECIPIENTES GRATUITAMENTE K N Q 11 :

Instalação moderna: eslufa, auto:lave, colorâmetros, etc. "[!lI! 'dei''1'I falta L

15 de Novemb. 588 ... Fone. 1201 .. Blumenau

E L L I N G E R & C I A.
.

A PEDIDO DOS SNRS. MEDICaS EXAmE5 •.EXQurAM OS SEGUINTES

Dr. A. SAN T A f L L A
OlDlomádo pela Faculdade Nacional ds MedicinB da

Universidade do BrasiL

MédICO por concurso do Serviço Nacional de Doenças MentSl.le,
Ex-interno da Santa Casa 8 do Hospital Psíquíâtzieo do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CLfNICA MÉDICA _. IlSPECIALISTA. EM DOENCAS NERVOSAS
CONSULT0810 • R O A P B L I P a S C B fi! 1 O 'f

;Edificio Amelia Neto)
Das 15 ás 18 horas

f L a R I A N Ó P o L 1.8

o seu RADIO está falhando 1 ILeve·o Imediatamente fia ofiCina

RADIO · BLOBM

Rua

Sempre foi e continua a ser

'I elhor
+ S ,=:u:::;;Jiil4i!@�.NiD�

"BRASILMAR"

....1'
4

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Itojo, ....�.: Santo Cat<.trina
SE' D E

Balancete em: 30 de janeiro de
..

.
(Compreendendo Matriz e Dgências

.

-

·'r ----"--A--i,;__.l_"....__._O...;_,,·.;,;..,.__ �;___.....,.....,,\,lf-l-._._...;,;......__;.;,.___-P-A-S-S-U.,_".,,-O--------il

,.,.-.•.•..•.�: Indústria e Comércio de Santa Catarina

1946

20.7B2.629,50
37.026.912,30

F _. Não ExigiveÍ
Capital
Aumento de capital

613.951.730,00 Fundo dê reserva legal
Outras reservas

A - Disponível
Oaíxa
Em ·moeda co creu te .

Em deposito no Banco do Braní I
Em deposito á ordem df�SUIJ; da .Moeda e do Credito
B - Realizave! ...

.
.

Emprestimos em C{CorrEinte
Emprestimos

.

Hiuo tecarios
'I'ítulos Descontados

.

Agencias no Paíz
Correspondentes no Paíz
Outros creditas

SIA.

27fl.o51.H5,3o

G.l!JZ,IOO,20

2.000.000,00
·1,ooo.noo,oo 6.000.000,00

92.710.819;10
.. 93l:i.g.)2,2o

128.5H.84H,5o
172.685.573,30
'·9.764.059,30
. 2.419.400.20 407.063.983,60
..... $A

G - Exi!;livel
Depósítoa

á'·vista e a curto prazo:
de Poderes Públicos
em CrG Sem Limite
em CIC Limitadas
em CIC Populares
em. CIC Sem Juros
em CIO de AvislI

700.000,00
7,100.000,00 .13.800.000,00

4.94L350,90
80.6'16.584,70
1.802.660,60

30.109.256,90
tl2S1.440,90
8.3-18500,20 133':189.7D4,20

.. -----m

Imoveis
,

"

Apolices e obrigações Federais
Apolicos E&taduais

.

Apolices Municipais
Ações e Debentures

112.078,00
3.920;00

87;000,00
. 356.103,30 559.101,30

g, prazo:
a prazo fixo
de aviso prêvio

62.32U.! 95,60
56Ai3B.671,90 !lS.768.867,50 232.058.661,70622.03';,50

...........",.."M"rt ....�
408.481.978,90Outros valores

C -- Imobilizado
Edifícios deusa do Banco
Moveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações

.

2.37o .486.40
277.922,10
13.164,80

33-,06

Outras Responsahilidades
Obrigações diversas

2 661.60650 Agencias no Paíz
.

. •
.

1 Correspondentes no PaIz
Ordens de pagamento e outrcs credltos
Dividendos a pagar

31 174 (ia
193.33Ú17:50
27,860.984,00
5.807.878,80
410.:20}}O 227.,Uef,856.Go 227,1-14.856,00

201.o41.G77.50
1 7.fill,20 201,05!l.28B,70

� r

D - Resultados Pmdelltes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais

17;509,60
6,276.50

587.2H1'20
�� 611.13730 H . Resulta.dos Pendentes

) . Contas de resultados
I . .,---

.

Contas de Compensação
Deposita: de vals, em gsr. e em cns tódia

Depositantes de títulos em cobrança;
do Paiz

do Exteríor

E --:- Contas de COln!Jensilção
Valores em garantia
Valores em custódia
'I'itulos a receber de C[Al)leía
Outras contas

.

.

132.166.700,00
] 46.88;'.045,30
2ol.05!l.288,7o

1.:36,500,00 481. 247.534,00 Outras contas

�56.953.l:lt;1 ,5p

2.'lo2.029,Ho

Genésio M. Lins
Diretor-Superintendente

.,
ITAJAI, 18 DE fEVEREIRO DE 1946

-
.

._-_.........,...-----=--�"""""",...._-�------_..!...__.....--......�-=._-----�--........,,,._�-���-------

1.136.500.00 481.247.531,00
�-

95695;:1.981,50

Dr. Rodolfo Renaux Bauer
Diretor Gerente

Dr. Mario Miranda Um;
Êrico· Scheeíler -Ó: '.' •

HercI.'lio Oeeke Diretores Adl'untosChefe da Contabilidade Geral Bonifácio Schmitt - Otto Renaux - .Iríneu Bornhausen - Antonio Ramos
.

DiPL Reg. na UEC nr, 22.638 (Diretores) Serafini F. Pereira - Contador
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Cnnsumidnr
Exija Manteiga fRIGIR
Exista �ualidadB que fôr

DE SOTO "Di-) Mas não é FRIGÔB
I.���--�--------�•

119! -Of-ic i-na-OA-Ol-O-fU-NK-E--;;
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I ·A·.·.. cene .... p.edid08
de EUCiCle.las Suá- 1

_ I. .. CDS para Senhoras e Ho-
.mens, Entrega dentro 8es-

senta dias.
Velas para automoveis e Camihões !'-===============-

4"4"(;balDpion" I
todas as medida em estoque ,

F. Dommíng. caixa. postal, 10 Timbó 11
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In ProfissionalIcaclor-

I
Causas c!vis, comerciais, criminais Dr Alf�edo liõssl Dr ued H p::lIt.pe I D· Pq1110 Ma.ye-rlee trabalhísta.z-Oobranças e contra- •

• 1"'.1 • , lU! r. u. LI
tos. - Constituição de Soeíedades fI1edico I'

. .

li Medíco assistente do
. Anônimas stc, C IDlca geral. Especta ata .,

Dr FRlNCiSCO GOTTAR"I do Hospital Sta Izabel em �olestia� da garganta HOSPITAL SANfA IZABEL
• J-t lJ .

nariz, OUVIdos e olhos. Clinica Medica e das crean-
A D V O G A D O O - -

ças, partos e operações -

Escritório: Praça Nerêu Ramos, 8t per 4:U;O:'i!S Consultas i 10· 12 hs, e 15·17 hs.
RadíodíaguostícosTel. 21 . Resid. HoteIPONTO CHIe CLINICA GERAL BLUMENAU _ RUA PIAUf,2

�__I!iº_i;lOS�L.�
..

�_

-0- BLUMENAU -0-

Dr. Affonso Balsiní Z· Tabe1lião NOBREGA Dr. Aráo Rebella
. DR. ACHILLES BALSIHI

Medico Especiallsta em Edifi(io>da Pr.efeitura ADVOGADO
doenças de Crianças' Escrípturoa, contractos. procu- Advogacto

e da Péle
.

rações, protestos de lehas Escríptorio
ComprG:'e vanda da. immovais.Rua 4 de fevereiro N' 7

. eonãssõee de divida. etc. Alameda Rio Br-inco

Rua Paraná, 31�A-TEI. 1436

I' BLUM,EN�U,�----�----.... ----------�----�----�----------�-------

··�-�........-�"··-:(#-�-;t'_..§·--·g;-1;x i"-'-·i». .��._.�.-«I- ..........'. �.��.�������������������������-

.. C· a·s� ·u'a(1. �f.nrl�S.··.B·.l-l·lmo
.;
n. a·

.. ·u·. LtfJg .11. .

DE S O T O 1a .o muUu· lUU ".. IJu , .... 441il!W IIIIM.5 _
.

.

. .. "Caminhões de ]/2 até 10 toneladas. IUltimas Nüvidades-Vestidos, Blusas, CAMINHONETES

Pijamas, Ccmbinações, etc
AUTOMOVEIS

Veja que lu &:0, .• e depois veja o preço do
dlomat",-Agente exclusivo

RICARDO DEEKE
Provisoriamentl3-á rua Brusque Sln:--Slumenau·cx. pôstal

-
.

Roupas para criançás em geral

• k

Prado do Rio, La Menor
e Rapsódia

encontra-se a venda. aas
farmacias e Drogarias•

Aparelhos de Radio
da KC A Vitor

�e Iodos os tipos e tamanhoj, na

êosa do Americâno S� A."
Mercado de AutomÕ"t'elll

Rua 15 o' 487 ..I, ,

t····
.

...•.

faia Am:ADOR (G.Schofz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço j

.... iRua 15 de Nov.embro� 59_6_·---I I

. Agua de Colunia,
....WEIZEl

itende todos 08 serviçal! de

Radio! receptores
iervlCIlB Rapldos 9 SllrllDtl�o.

'f'BtEFONB 1395

BUli 1 da Setembro. 13:

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



nl alas e reflo
mataria em �

...grandes males grandes medidas. Derrubando as

restando as áreas limpas impediremos a transmissão da
nossa c idade II
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IAniversàrios
I tft � c .

". ','

_ �n���;;:�Í���:�oj�alsini, I ,1U«1 �ercl
advogado em nosso fóro' e 1. \�"':::"':::'-",,�-�,=�,�:::... �.. ==:....�=,��":::.. �,�,:"",,,,,,,.�,".=:""�,,,,",,,,,,,,",�::=�,,:::,.����,,..�.�",��.........� Tte. do Exercito, atualmente no �io De ec:)rdo com o boletim' teve 8. ema paHiciI?ação ali�

comando da ,,a. Cía, do 32 BC, CIO Conselho feder<11 do Co- mentada em 228 mil toneía-

O aqui sediado.
'

�ercio .Exte.riG�, o .iut,ercam- das e 100 milhões de cruzet-
-'- O sr. Cassio Medeiros, blo mercantll 1J1'a81hm�'o no ros.

MD. Diretor-presidente das pre- periodo dejaneírc e julho de O algodão em rama ocupou

víligiadas industrias "Cassio Me-] 1945, d�terminou. na oslsnça o. lei c;;:!I'o lugar
1

na ordeni
deiros' de nossa praça.

.. comerctal da psrs um B2il!10 ao IraHH' valor aleançad» na

_ A exrna, Srta. Elizabeth Iavoravel de Cr$ exportação nacional .tendo

Goetz. 1,069002.00000. A exportação centríbuldn com cerca de

R;O, II (S. K) _ O Sr. Segadas Viena, Deputado Tra
- A exma, Srta. Clotilde f�i de},(j35.99� tÚfeZ&daS, nola,olo. ��a pa,rHcipação, toda-

balhista e víee.lider da. bancada do P.'I\B., na Constituinte' Silveira.
� Vá�O� 0:' �,:$ r, (:j.08?�602,OOO,OO I �l�, toí "linff���or em' qU�Be .:

,8

concedeu uma EH1Ü'6vIsÉa a Um órgão local, aftrmando, en- . -:- O sr, �?dolfo Kracmer,! e 3 Irnpor�<Lç<l.O SÚLllOU ••

; ., :�l. tÚfh" L.",S �o �alo_ .

de

tre outras COi.S.as., ü. s.<-,.guinte.: "N

..

?:O há alta.nç.
a entre o dl.stl�to profissional chaufer.

e'12.5.4.:48� f

.ne.18d. fI.,S
no

V<l.'Hor G..).O.O.O G

!.�.'::..
UP,

cr.uzeIrOS �.?b. r.
e

p, T. B e o P. S. D. Apenas, íortuíjamcnte, há coincidência Presidente do Automóvel Clube de C!$. O,020·T298��OO,OO. <'1
;�s nivers do .mesmo período

de pontos de vistas, Na maioria aos pontos de vistas. Na de Blumenau, " ,çumü s� "eri.�l.HJfj,;>.O � ��.�L!� ao /:ln? ?-t1terI�r. 1

znalorla dos casos O" emurecadorea �r ... grand'-'mo.nte re"'-'V·· i
ao íavor do. Bra:!;l.l !JI.rel.C1i.. !.VU O.phlHO est.a colocado em

" � o. CIo JL �,�. " _""ogaü ,co o<:!'u LI U '" I IBjan 1I.8S ' .• • f' é'
R 1 t

..

id I
pnnsaveís pela deflagração fias greves porque 8.6 atendem! ". ..

as cm..a:, >��la '. �eBIaVOn,veA qual' o rugar, deil o 8;0 VIi Of

ás justas reivindicações de seus empregados depois dei D: Qm,1:lta d� Oliveira - Com qu�a�t� a ,�upel�gtm. _� �xtraOi'(iHJa:l() alcançado pe

tníctads a parede". d:s.tlDo a Capital do Estado, :�f! exportaçao, .08 géneros 13 tone�ava.; Entretanto, a

VIaJOU na data de ontem a Ex- slímenttctos contínuam na, exportação CíUU de cerca de

<i.;--:(,i�3&::.......§l!-'�-:€i���!i:;",.g:>-;it- .. Si o ��".'íl'li"".",.��R_�_-!&:""",,!;):----lIJ-o=�-. ma. Sra. D. Quitita de Oliveira, dianteira, atingindo no perto- � 40000 toneladas.
dedicada esposa do grande tri- do acima referido a 2 biliões O mesmo aconteceu com

C(mB����(j) � ����tm$�Wi(] Cm�!���hi� PatJI, em iiQGidação buno Dr. João de Oliveira que, e 591 mtlaões de cruzeiros. a borracha, que embora caín-

ASSBMBLE'IA GERAL é diretor proprietario do nosso Em Idêntico período do: auo do H. tonelagem, alcançou
São convidados os senhores acionistas para uma assem- brilhante confrade "Cor�e!o do de !944, eut rentaut? a ���ür I m.elhu'i' preço. no

'

mercado.

bléia gerai, a realizar-se na séíe da sociedade á rua São Paulo Sul".
.. :A�omp�nha D. Quitíta sua �a9a{). �8 genel'DE aumentrcíos I O�teve O quínto lugar na

n' 300. desta cidade de Blumenau. ás (nove) horas do dia 25 de gentulsslma filha a exma. surta. fOI ffitllOl' que a em HI�U'.\O.! cowcnção,
:Marçc do corrente ano, afim de deiiberarem sobre a seguinle Maria Ligia de Oliveira. A diminulçãú lOi de 193 'mi- SegUiJffi-Se na ordem do

ORDEM DO liIA N
. lhões de crazeü'o8, exportan- maior vaiar alcançado fi oar-

1) Apresenlação e aprovação do relata rio, do primeiro ba- aSC!mentos do-se 81.000 toneladas a me- naúba, u mamona, o fumo, o

lanço de íiqu!dação e do parecer do Conselho Fiscal, e presta- Acham se em festas os se- nos. mentol e o emarlzo

ção de contas. gutptes lares: A export2,çãú do café em .

.

�

'.

.

2) Resolução sobre rateio a fazer eutn: os acionistas; � Do se. Julio Grossemback€l" de 1945, .at!l1I?!Íu niyel eleva-I �.-:-�-�-�-.Q--'�''':c.O::J'��._-iB-!I
3) Renuncia de um dos liquidantes; e Irmgard Grossembacker, com do, mas l_mêfwr. dO

••
que 81 ,!ii;r� bar; � a.� I�!l

4) Assuntos gerais do in�êresse da sociedade. o nascimento, no Hospital Sta. e:xportaçao enl lthm�lCO pe- .�s: N (] 11
Blum,::uau. 1 de Março de 1946 Izabel, dia 9, de um robusto 1'10110 de 1944. O café, ocu- i rel'I", d'5Vlt�, bttNltl!

Os liquidantes: Aug. Th. J. Fey-Artur fouquet 3\'2 garoto que tomou o pando sempre fi primeira r
�""";<í-�"","mli,Y_._�)i-�-�'}'-l.W,��{i>._.;;; u �....�_§.�����_��,.""._._�_.

nome de Jayme. Ao feliz casal colocação entre os IH01ÍUtOB t '�"�'�,"�3'íi.�-jl;)-�-��-��",�--�-"

e tambem ao felicis!;Ímo vôvô I exportados, concorrêu com!'�
n� ��m2:i!�.�� ����!m{!as�� rl.�, iml\llftrl!f�

s.r. PaulI10 GrOfss�n.=backerasno�-·lcerC_�_35ÜIO.dO_
valor wtal(�gf

�� l1&�f.l!Sl �iiifJ.ta� �M'l.1\3>íl�' f.m� �&!lli !U�JI� . ·ti t11 sas mDe lares leAhc1;tadções. H 1 ve(�c!1(!ú pelo palS. I �J11 e
- o casa . Ire o e . oe ga _,;_';j"ca de 2 IDei tüIleiad!i8!

�iY

CHUNGKING. 12 (8. K) - Foi revelada, dicialmente, Scb.lag C011 o nascimento, na de tecidos foram expOrti:ld8s,!
-�----_..__ .__._.:--, ..._-------

que, durantc� 05 oito anos de guerra defensiva contra o Maternidade, dla S, de uma me- signHict1.fldo um aumento em I Ci��l�t� Espell!§�db:a�i de
Japão, a Cbin3 penleu um milhão e guinhentos mil soldados. nina. cifra d.8 200 milhões de cru-j 6''' •

�fUH'rlçaS
.e��.�����_�:::.�:��'t:$'�����ey§l.:�U:t:�xgJ:�9:111"'D_..-:+�••::-���:t::1f.:.=<t:,O!!>€j

- Do casal Antonio e Maria zeirDs sobre ii expurt5ção· l]o!w;;{Js da Péle - Malaria
Kukev, com o nascimento na de 1944.

,_, . _.
_ Maternidade, dia 8, de uma me- 06 restantes pi:'DUU. tü8, des- Cursos E;;:��cializados da Medi-

110 L���'il\�r��!1p, dO Vale do Ilaiai nina, tacadas no grupo dós 10 prin- cina Infantil" alimentação das
�3'�.j���" "'''�� �i:il:; ,I _ Do casal José e Léa dos cipaÍs, pel'tencem. á

'

ClíHi''§6 I criancinhas,
-- I\l'dico-Chefe das

Comunicamos á nossa distinta freguesia que, por sua livre Santos, com o nascimento na dos de rrw.terÍas IH'imfls quel' s�çi)es d� �i�iE:m; Infantil .e Co-

e expontanea vontade, deixaram de ser nossos vendedores-co- Maternidade, dia 9, de uma zmha Dletenca do Centro de'

bradares na zona do Vale do Itajaí, os srs. José Gall e José Gal! menina. I
Saude. - Estagio de 2 anos na

Jar.. Todos os pedidos devem ser dóra em diante encaminhados - Do casal AdolÍo e Vales- p'. I" servico de Péle e Sifilis da San-

drretameute á nossa firma. ca Engelmann, com o nascimen- .' er(\ e li "'5e ta C�sa de lVlisericordia do Rio

Itajaf, 13 de Fevereiro de 1946 to na Mat�rnidade, dia Ia de! I Janeiro, � Especializado em Ma-
,

Pela Usina de Açucar Adelaide S. A. I um menino. rI[} trajeto de Blumanau ao í laria peI:'] Depart�n:ento Nac..o-'

MARCOS KONDER-Diretor:..Gerente P'Y"'o fi"'HI dos o"ibuGl p"",_lnal de S'iude Pnohca. - Ex-

..��_.�.,-�..--�-jj>-,'('7,,"",,�,-�--� x�-.a:--�-"-,,-.jo,-���--�_:� I InslaBaçües I�...
· d���t,e

..

�� enC(��'8d; p��·�J.a .;, Chefe, d�ran�e 2. a�.o."s.,
do Servi-

fm � a
,I c":rgU·'i�O com o rq1illMO 117 . ço de Iv.lalana de tilumenau.

uS�eslerOS C��fll�valescos no Rio I'
f�rUgO� EléBr§cos fl' A� �,�s�,�a que .o .'"·í;nc�.D.>l1t!

.• {.:;I.�.l. M!!::iC'fi11Z5lmo aparelhll de

tu.
z

.

�
. ..

' hlSfala���é'd �9 r� �êmm(js a gentlkz:.à. 118 >�D'l miR'il Violeta

. R:w 11. (8. E.) - O Rw de Janelf!l Viveu este ano o 8hmum.m 1�� u_egal' a E�llpreZ;l A ,no v.II:1.: i __
.

.

�.�n�rGe���n:���?o.C,ur�a.��l.q.u: fi crODlca carnavalesca daI Fone: 1477 [ 9aü Ct:t::r�De!léle, q'!!.' 8;�!i�:1J(l con:,�lt!ta8, !odos 08 dta.8.
Uldade ]I,1r�i"�l:h{.sa Já le�l?hou. I�""",x.",.,.,..==".:_ I bem gratIficada. ;)'�:no Edtficto Pelter (em frente

.

Sem iJeblli3S, ,sé:m fQfngerantes, sem, corso, sem. fan- �-1F.---!iif;--'oli-$l:-ltt-":tI!·_�
.. -'li'-"'" o ! ao Hotel Vitm'ia) das 1030

tasws, 2:f-ll? IGDça�pelfume8, sem confetes, sem serpertmas,11liIl j ,'�,
'.

n ,'.(! '.'
sem PI'€stiÜ';El. car!lavalesco�•.o carnaval díl carioca

Hmi-I � f��r,trê'\ [}r�rml'!lr il t1 .."... �!M'!"l fim. tli'1ltc, ,-@?;� \!
d" 12 e da/'i 14,30 au 17 hm as,

tou 89 ans baIleS e a!� pl'ochgwso esr�I'ço l1e alguns foliões 1 U�h;",,:lB � H�Ju�ti! � .-.:;! fi;.�gMJ l!í\' � tH� H�<"
! ftl:;"!fJ�' r�!J!] (Consultório)

abnegadé)S qUl::', t'·'t1t1VH1, lião consegUiram dar uma paHda � ��''''''-'� i � �ií�!.I. " U'ih� .

i�éi_a do que já roi li. maior festa popular da Capital bra- • I 11�� (Residencial
sllelrB. I DepoflHo u (E3P(l8h�,1{! 2 O/o I i.H.ill I

Nem me éillO os cBmav�is de guerra desiludiram tau· II Deposito Populm' 5 UNi

tO'j os. velhos foliões como este tão esperado (!Carnaval Ja � CiCtlZ. com '/s-V-Ü30 \jf� .:30 {!li�if 4; G/('
Vl�OrIa». �"

� GO rUa!; 5 �Jiü
Um único aspecto mudou fi fisionomia da cidade, além f idem 111< Ó l.f,� i)/t:

da maior aíluencia de povo as ruas centrais: as barracas l.a<i idem h, ;i: Ü fJ!ü
de fruías e sanduiches que corno se formllsf..em gigantes- 1 C/Cta. Pi'flZO .F!J:r;� e mÚ,(ii? 5i2 %

ce. <lIBir8 livrel'. se BHnh8l'Sm pelas vias publicas. em vir- T Idem a:f.í�'m Íd J.T 6 O/iii
tude da. resolução d!>s autoridades municipaÍs de isentá-las <ij

de quaisquer taxas e emolumentos.

os

.1..

�, ,

Arrane�r e n estruir gra..

vatás é "
. ;lÍr para. o

desap8; vCi l.i \, l.l (' da rnalária

g,'NUNGIEM NESTE DIARUl

"VI

elA, \VETZEl !NDUSTRIAt

poupa-se tempo e abOI'fBC4menta
lt
j

�'�'.'. ,

.

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


