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'< •.... sxo PAULO. 15 (C. B,) - Realizou-se na Camara

deVa-! CO Ir' C-:...
·

..•
·

...•..
·· .••lor.es.lmobílíarios:. uma reunião. destinada: á a.presentação do ante- ..•.._

pro�eto da C?ixa Nacional de Ha!;itação. elabo�ad9 pelo, sr. Jo�o . ". ., Y'
_

Batista Pereira, S. S. regressou �a pau.C?
do RIo, .onde fora a fIm D .8 f;dl1!!ld "111:1.0 d. i�n��;� d,f� Itlf�! if!'!IJml1�::'l'f!de entregar seu trabalho ao presidente na República. SI n I oul, '1i!J§� ·!l�lf'.'1jjU íi!� U� �li1SQ ��.i'l�h.iiU.... ��a renn.ião a que estiveram presentes membros da Cam�ra. crtizeiros financiaria a c�'Ugslr�!rãgj fIejornalistas e znumeras outras pessoas, o autor do ante-projeto J. \f".fez pormenorizada exposição do plano nele consubstanciado, Iodo O p�ns.

'. Estabelece-se no' ante ..projeto a criação da Caixa Nacional de
Habitação, organização que teria um capital inicial de cinco bi-
1-qões de cruzeiros e séde na capital da República, com. seções
nos Estados e Terrítorios, e subseções nQS munícipíos e distritos
dó país.

.

A Caixa Nacional de Habitação ficaria sob dependencia dos
Ministérios do Trabalho, Industriá e Comercio e da Agricultura,

. sendo uma entidade paraestatal de assistencia residencial ás elas-
trabalhadoras do país.
A entidade financiaria a construção de habitações economi-

I' nos centros urbanos e nas Zonas rurais de. maneira a possi- li vlrtade EI i'I lealdaítar aos trabalhadores, tanto da 'cidade como do campo a

aqUi-I
€19 se

reu,.li.m.'.
quando

sição de casa própria e gleba propria.medianté amortização do ca- D ;,�m�r�:':d��aopital e juros pela Tabela Price, a prazo longo. Nessa amortiza ..

ção seriam Incluídos os encargos fiscais e os seguros,
.

O araVlic das a5pi!F�ç�®� �@ V�,�,;;; tr�g !t���iO objeto da Caixa Nacional de Habitação estender-se-ia á
.__� = _concessão de emprestirncs para compra ou reforma de casa pro- i:UM��AU _ ien;a"feira 16 da Abril lia 19�6 _ n". Acbm.es ��;R;;onaav01 _. Anl! XXii - N. 148pría e do terreno' para sua edificação, assim como de terras de uo �������

cultura .e campo, me gleba propria, e para liberação de snus hí-

'1 ''''
'"

IS'"potecários pre-existentes, construção de casas operarias adminís- D pa avra O ICla e fi
.

ervmço,tração predial dejmoveía residenciais e fiscalização dos imoveis

Ilocado ás .dasses;populares. a fim{ de cassegurar. a ,essas J::abita� �J!lBfliftn�1 ffl� alaria . !!�H&i�íL,� B..l9';�f!rIlII
..
S"IfII�çõescondíçüas de higiene e can orto, ompetería a organização, ROlnUrBliIlUI ��

I �iIl.!Ilgg}��U �íl nun lJ;Uprincipalmente, o incentivo das índustrias de construção. O dr. Yfário de Oliveira Ferreira chefe da CirCllll50 i O PdVO da Inglaterra 8Sq
. .

De�cordo .

com o an�ep:.ojeto do s�. Joã? Batista �erei:a, críção Sul do Serviço Nacional de Malária, recebeu o! sisuu uma experíeucta comsena ccnsiderado como habitação economica oImnvel residenciall
'

", . . I o ultimo tipo de bomba-lo-urbano ou rural, de custo media de .cincoenta mil cruzeiros, ad- 'I segLll:.lte te,le?,rama..
. f • f- C' ..

' ",! !!lleie, cuj a 'Velocidade é dequirizlo com os proventos do trabalho e.o da economia, onde o Dr. Mano Ferreira, ��e�e setor
. Sa.n�a. _,at�,nnL<\2.400 quücmetzos por hora eproprietário tiv-esse morada efetiva ou exercesse sua atividade I Serviço Nacional de Malaria - Floríanópulis. b. C·l que, �lt'gur.do o coronel Do.para produção Ide riquezas. ..... -C.. Rio _ N. 360 -S-4--4t:i - Em nome Ministro 1 nald D!("hl, comandante do

.

A ha?itação econo:nic� assim. a�qui�id.a por íntermedío d.a Edueação Saúde e DO meu própl'io queira aceitar e: aercdmmo de Oúver! «é a<;alxa.., NaClO13al de Habitação ficaria l;t�tltuld,: em bem da. fan;l. t .' .'

itirrser f
.

r>, d a xíliares calorosas felicita ..
i bomba de eleito mais des-11a, nao respondendo portanto pelas dividas oe. seu proprietarío.] ranmi H seus es or ....a os u.....

�
.

, _ l'.Jidtlf dentre as que até ho-inclusiv.e as anteríorea a sua aquisição, a não ser pelos 'onus con-]I ções trabalho vem sendo realizado ne8.s� Estado cam- i� fi)n�m lançadas por avião».traídos para com a Caixa Nacíonal de Habitação ou .as de natu- panha malaria, estando certo prossegunao com mesmo b nOVO prejetíl mede 27 cenreza fiscal.
".' .

'.
. ..

'

.:
.

.' ! entusiasmo benemérita obra' proteção saúde nosso povo. r timeíros de díametro e ce:;

. A! �es�oas que,l:a �ata da pubhcaçii� do .dectet� cl'la,:do ai AtencÍosàs saudações. Dr, Hober'ral Cordeiro Fari':}�I! na de 4 m<eboB de compn.lxa N�CI0?al de Habltayao•. fossem propnetatla.s de ,mov�u� do
IDi, -i- G � 1 r) N S" i memos.

.
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... a.b... l.tação. ec.ononllca., um.
a vez que não .ti.ves.s

..
e.:tn.. dlVldaSj!..•

levor

.. e�9........
•

'. �_f A.crescentou O coronel DI€d'9uldas e certas. venc�das �:)U por vencer, poderiam pedir seu. ce- CR'U'ZE IRO P f' t'
•

h j hI que um cruzador Hg�ir?glst.ro .na. ot'.gemzação,. a flm
.

de goza. dO.S. f�vores conferidos
I'. .

.

.

l. re Iram a lannuâ 13 um destl'Oier não resIsh-par�,.a posse de casa propna ou gleba. propna como bem de
.

p,tcPiOrl.�Qd..,,- pfllo I Iam ao efeito tremendamen-famlLla.
. .' . .

'. I Oi d\'U "M ij ! te destmidor da bomba, ten�A ha.bitação econorriica instituida. de acordo com o ante-! N O I N H O 10 I N V 11 L E ! do sido perfurados como S8projeto mencionado n.ao poder. a ser alienad.a, permutida ou

one�!. i ambos !DSBeIL de papelão.rada,assim como não poderia ser cedida aterceiros por locação. lU IIIS fiII @l
ide arrendamento. a não ser com previa autorização da Caixa Na-I lei O.S 11.•·'i.:i'r.J�.".·I..i�1 mm li fi'f< b!l:! \D n� !�.danaI de Habitação sendo nulos e de nenhum efeito os atospra- i I fi : � Bh11 \lDi�H� � P1l oq." '; K N O 'II r��: �ticados sem essa autorização, � I "nã� d�ve falti!1S "_'f? .i' rO capitalda Caixa seria formado do segui.nte modo:

lor mec'" !'lag.. ti 1-------------a) - peja dotação de uma verba de quinhentos milhões
< ;1!1 , l�� ,

lO IIde cruzeiros, féita por emprestimos sem juros pelo governo federai; .

.....iil\l ! fa�n'jcad�s DO r;Jrasu OSb)- pela dot. a.ção de verbas até quinhentos mi.l.hões de11!IU'ilDil3 Laml R IDAtiuft fl!�>!® �Olll!'��il � thTlSlt!:I;-w €!i�1m.l i nrimeir�s me'ores pnacr'uz.e
..

i1"o.s, por empresti
..

mo e sem jUT.OS. '"
..
por. p.a.rt.e.

dos

geve.rnos '1·I!:IU'Uil "�5
.. U.

U

1!l1H.J �1i�14ãi I! �tiViUtaill ll!l íll!íi�;�tJ,&, �ii'm'>tW'l II> < •

3viãwestaduaIS;
. ,.. rarul ao seu gr!IH$�inIC�UUJ ges�a i RIO, 15 (c:" R) - o predc) - pela entrega .de deposItos populares ate a lmportanClét Na ma'

1

ã' de ôntem o I seu tr"ryico bO'.esto, desde i
".';(-lq>l�f', da ReDublica V'isi-de um bilião de cruze!!,os, que lhe fariam de suas dispot:iíbili- ..

nu ,�ab�
. _ v. L

L

dades, como emprestimo e com juros de compensação as caix;:Ls sr, áhciO Technobel. no que o mesmo não deix.ou teu, ii Fabrica Nacional de
économicas federais; .. lllgar denoillinado Ribeirão carta ou fez referencias 1'0-: Motores�percorrendo 38 suas

, d}-: peIaL entr�ga de deposito� populal'ç� at�_� importan-j,Jordão, no BaÍlro do Garo bre'o as_r;�U1to. �abe.�e,.�:IJ.��··H15t[-daç6e8. Nessa visita, ode
..q.u:l;UeUtOs rmlh?es de cruzelr.os, que lhe f�..am de suasrcia. encontrou mOIto sobre tudo, que na nOlto al1tel1Ul, F:;.Ji. Eurieo Dutra inallgu�U1,!Jll.1Qades as Calxas Economlcas EstaduaIS, nas mesmas I a �8trada o sr. Germano I Ger:l1a.no Kranz havia ga!. -roa os dois primeiros moto-ndlções,

....

I-
." .

d E
� Id d O�,� U'1) t"uto "'1"0"]1 d

.

-

f b' �e) - pela entr€,ya de dois biliões e quiilbentos mil cruzei-I \.xanz, operarlO. a 'Jmpresa I
o e ,-,d�<ll '�la. v <. \,.. -" �- re5 .e a�'"l�O .a ncaaos no

tOS, feita a titulo debemprestimo e com juros maximos de três I Industrial GarCia. ! zado. .
Bra;;;iL pondo.os pessoalmen .

.,.01' cent.o! .�elos .í�.st..itUto� ...
de previdenciasocial. de pe.n

sões e Inconti�enti levou Q_�a�ol NãO. (lbstante is;;,?, ta:,,",.oz[ �e a fU.DC.'íOilGr. Co� :s8a"posentadona.s e caIxas predlals.
_. ". . . .. ao conheCImento da poÍleIa' no decorrer do lDCluento; maw:nu·ação. o Braml ms.O capital inicial da Caixa NaCIOnal oe Habltação serJa ..

,

.

'.' .. '. .

l' ,\ .,. . I o

't _
". ··d···· �ã'· d".·· l'a d' fl·n·an"l·am·en''to das IDO 000 que se dlI'lgulU para (.) O· Instaurado pela r01l0la! -:l'eVe-se €ln re 0S poueosaDIlca o na ex'?cu.,., o .

o p no e
.

- .
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. I I d d. f b
.primeiras h_abitações econom�cas. Slue seri�m adcwíridas po� meio cal, tomando as prOVI' �.n- transpire o moüvo que ,e", :}a.ÍS6S. o mun 0" que .",a n�

de emprestlmos com garantla hIpotecava, a vmte ou VInte e cias que o caso requona. vou o desventurado opera· (�am. motores pala aVl�o.
cinco anos d� prazo e j?fOS de, seis ou cinco por cento ao ano .Consta:tou-se, então, �er o rio a procu�ra:r a DlOl't�, I Cf" !" ....ao custodecmcoenta m!l..,cruzelros.

I infeliz. operario Bu.ícldad�- Ii.?'. c:f�1ri;:1!�l� �� �tni�
. •

i (:��i\ê�� �rÜ ��Hm i'JUn-

se com formICIda, enoon-
f,j� bar;'� DO IllI;� ..' �I situaÇão dos

..

fURciooarios
....dlspensados ���n�;��:oa ��: ��e;ii:��:;l _

..

: 's.1m ::��lt�� Ir;���o: estabelecimentosem consequenc;a do movimenta de 35 do cadaver.! Ifll comerci�ti8 limita cidade, diasGermano Kranz possuía . Jn"'��lai!!ães r.: [.�t{az, um. Cilvalheiro, que DORIO, 15 Cc. R) -.....: Omiuistro da Viação, coronel Edmundo 51�"�lli "'. � dP."lacedo Soares €m data de ontem, dirigiu a seu colega de Jus- 42 anos de i:iade, era ca-I lh'Uí90S fl�friccr.- �
I l'wm2.nlo s� eucontrava 8 o�

t·
..."a. ··.uma !lota. nos seg

..

'Uintes termos: "Na exp.osição '.
de

. mo.tivos sado e deixa diversos filhos. I
-' .. � � I�! ·�ntfldo, pedm ao proprieta-...

'd d . I Instaladmra de B! . iu da caSll para que lh�2.6,,� de 6,5, 4°. este Ministerio submeteu a cons! .eração ? Ignora-se. ate ? prese.nte

I Di Mf.ll" �: í gUlil'dlisse uma t!'ena métn-presidente da .Repubi�a. .suge.stões 9ue vis,:vam S,oluclOuar. a. SI-

:momen�o,. o. motIVO q.ue ie�
I

FO'le' ."'.,

DIíOm ...i ... U N! �llJ oe aço, de 15�el:ros. En-tuação. de varlOS serVidores seus; dIspensados apos o mOVlmeoto
VOU O lufehz operarlO ao Iil..�� �._."�.,,.�=--.:..!il: 'retauto, c._:mo vau 80 re-subversivo. ocorrido no pais, em

.

novembro de ,193.5, por terem
.

! d
.

d I ds·.•
.

.;o '.".. c·.u· ."".d ..·�.• pe.la. notícia.dó.... '. D.is...t...r.. �.:.. t.r..J ..
FederaI e pelas. po.lieias .;.. .. - - . · ...�_·...:.....-.o<.li-"' ........:�::�-�--�:.......��-.-$. car fi ma�8

.

o ugar OD e- .. �� �� - ,.
<

.-<f,-�.-"-Jt-.-..-...--,...--- '.
.'

.

. 1.·-",..,. U o "'el'erir>'" obl'eto pe<estaduais, {le. haverem exercido atividade contrarias á ordem pc- M
.'

.

"""4 I abfmlutameni:,:> inofensivo

para!
'.l ,_",.U L 'I _"'-U

".
'

,

d f· ,., O�"BlIl n
.

.�...
�.

de li pessoa u aU€lli o IDes-lítica e soci:ü. Como até a preSeflte data
. na. a 01 SOlUClOoaao

•.
.

�.....U 'lU' pele EflC1ente proteção co�tra mo foi conHado� aviaar a eg�este Minís.terÍl.J soliCita a intercessão desae Ministerio, no sentido

etz··..el PiC.AD
..A.S DE MOSQlJITOS t' I\��i reda�llo f.!.,fjm de que :seJ/Ijj......•...•.

'

•..... :'.'.."'.\... s.er inf::rrr-
..

üddO.da solução .(l.�'.•"".'
e rrJ

.•
er

.....
6

.c....·�.u.. '. , ..
0 a3sunto, contido na I . OUÜ'Oll U1Betoll. laça a Yprocura.-

�zf:tOsiçãO à� motiVO.s .26.h a qu� $e aluo.e ,

c.ri

anual
semestra!
avulso

Cr$ llo,oo
01'$ lJ5,oo
Cr$ O,&!

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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[egboro Branca da mais aUa postura

Ovos para incubação _

Frangos de 1 a 4 mêses

Direüor-Responsevel: .

• Repro�ut01"es de 4 mêses
Dr AchiUes :S;,olsini _

Oferecem as seguíntes garantles e vantagens: sno
.

.•
.'

=
•

filhos de galos importados do Americano "Hanson", com

) �����������������i!f;;'Dlreto�.PropnetaTlo: pedígré paterno de mais de 300 ·OVOS :::

Dr. Affonso .Balsini Proprietário do avtarío.
Redação e AdministraçãO Oscar Pahl Rua Amazonas defronte ao 32 BiC. !

RUA 4 DE FEVEREIRO, 7 Blumenau-Santa Catarina.

t1ã--1eIE X P E O I E N T E j Caminhões de 1/2 atê 10 toneladas.
Dírecao, Tel.14.3fl, 10,99- Gerencía, Dr.. A. SAN T A E L L ii CAMINHONETES

.

10.99. '- Assinaturas, 10.99
Publicidade, 10.99

Venda avulsa -Dias uteís, Cr, $ 0,.10
Atrazados, c-. 8 0,50. EdiçãO Espor,
tiva, Cr. s 0,50, Atrazada, Cr. $ 1,00
Assinaturas: Ano, Or, $ 60,00 Semes
tre; Cr$ 30,00,

Atem;ãri: - A di!'eção não se res

consabíliza por opiniões emitidas em

pl'tigos. assinados, mesmo que SFin,
dom iniciais. A verte, tambelll. que
originais recebidos e não aproveita,
aos não serão devolvidos. Outrueim
o serviço telegráfico nado. tem a hn
ver com li. orientação do 'iornal e SOe

mente é reproduzido li titulo infor
mativo para nossos leitores.

VENDE�SE um caniço ame
ricano. Informações

nesta redação.

';\NA-O EXLGE p.UR6ANTE,NEM DIÊrA
"��'.lf;I,I!1!@Ml1,jj!!l,. ,,<,.� •.•,.O"��

IIi
EspeeiaUzMa em concertos
de Maquinas de escrever,

RAmOS e
Apsrelhos elétricos;

Rua 15 � 770 - Blumenau

Arrancar e destruir gra
vatás é contribuir .para G

desapareCirnen.to da qJalárj,p!em Blumenau. .

Santa .'.'Cotarinft

IlIplalQado lteJa faculdade RacloDal de Medicblil da
Universilladil do Brasil

f,lédH�o por concurso do Serviço Nacional de Doençae Mentaie,
Ex·interno da Santa Casa e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Janeiro, Ex·médico assiatente do Sanatório Rio de
Janeiro da Capital Federal.

CUrnCA MflouCli - HSPilCIALISTA EM DOENCAS NBRVOSAS,

CONSULTÓRIO • R U A P I! L I P ti li C H " I O T

I ;Edificio Amedia Neto)

I
Das 15 às 18 floras

il

I'LORIANtlPOLIS
r

1°T::�·t;�n1;n�?oU? 11
! 8 será prontamente atendido

I Equipamento moderno de alta precisão, técnico

formado e diplomado em São Paulo

w A1aTae:;: !!::,'::-tl:n�Tco, ,,10 __

a� todos os tlpos.e tamanbog lU.

Ca�«;1J do AIIi"rlu'!óriicano S. A.
. Mercado de ÁutomÓ�eit

k�m.���:�1
>._:

de

Paulista. Encantonelras de QUalquer Especie, IAHnhaptsnto, etc. '�la IJ

E��llIlj�id� Soalho Marca Slrob�I�.-I1

Casa Gollionl
Especializada em trutas, frios, conservas.

Rua 15 de Novembro, 770 (Em frente à Casa. Hu
sadel). Aberta diariamente até ás 22 horas. inclusive 80S.
domingos,

, . " '.
.

_ .. .
. _ _

. ).,..
iIF-!i-.-�-it-,.�·��-�-Si' () 4>-"�--i.'i- .�-�-� ��-__ •...... 'i

AUTOMOVEIS
Veja que lu .10,. e depois veja o preço do DE SOTO IlDI_

dlomat".-Agente exclusivo

RICARDO DEEKE
ProvisoriameDt�-á rue. Brusque 61[l-Blumenau-cx. põstal 110

Consumidor
Exija M2nteiga fUlGOR
Exista Qualidade. qU8 fãr ���

I Mas nio é fRI�_J

_ .. __ '.'_'�"""""'::_'-'---""-!"'"':':j;."",!\,,>"".,-.

êõt�-fRA: J
-

TOSSE,

'�"'_�-!l!-�"-_',f<�«J

, Ca,ixão funebre [I
J --- I

N , .OC'VO AOS '"'''''S DO

A trataI curo

I !�
&-ili#r-«,"-!i!'-'�'�� .- </li- -�!

til
Pijamas, Combinações, etc

fSfu b"aJj � !li! lill'j I �,
, .

í 7' I: N O 11
-

Roupas para crtences em geral,
. �-

�!m a�v� fs.ltlll ._
""._·4' .....;.1II-:;J>-,..-�-�"""i!6--1Ii-�X l$'.-Il!I"''''.-�-''''''''_�

I' SOCi���d�"B�;iB�i�dOra

I �.adeira§ LSda ..
,

Telefone 1248 .'._.. Rua 1 fie Seternnnro

Lt;�lfk:"��W:����3"[+T-40:fttj.�"T�� I Feruecedores de fi.\adeiras em Geral

Ofi�iní.a Radio-; forro

TüCnlCa �
Ij

" t

o mELHOR DOS rCiELHORES
����,\t= l.n"�D'_".!.;_ fl� u-'t; �Jrf.."l1:·'h;j.'di,m

IIMedicação auxiliar
no tratamento da

sitilis"

�'NUNCIEM NESTB DU.Rm

Cursos especializados da Medi.
cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das
seções de Higiene Infantil e Co ..

ziuha Dietética do Centro de
Saude. - Estagio de 2 anos no

serviço de Péle e Sifílis da San.
ta Casa de Misericórdia do Rio
Janeiro, - Especializado em Ma-

Ilaria pel,o Departarr:ento Nac.,o
nal de Saude Publica, - Ex
Chefe, durante 2 anos, do Servi.
ço de l\hlaria de Blumenau,

Mllí!ernizsimlJ tl!:!arelho de Luz
Ultra Vi!llc�a

Vacinação preventiva das cri
anças contra a Coqueluche (qual-

I
quer idade) e Difteria (3. partir
de Ia mêses) sem reação alguma,

Dá consultas, todos os dias,
no EdifiGi�.fei�e't' tem r�'en!��ao Hotel liz"ona), das 10,uO>
ás 12 e das 14,30 ás17 horas,

r:IiN�€I' '''33 (Çonsultórío)hlil&lJ, 'I �

1.101 (Residencia)

De pessoas têm usado com

bom resulkrdo o popular
depurctívo

914�
fi. sfilis a�3c-a todo o

organismo

o Figado, o I)uçu, o Coração,
o Estômago, 08 Pulmões, e fi

Pele Produz Irôr es nos ()6S0S.
ReumatiEmo. Cegueira, Que. \",
da do Cabelo Anemia, e AIHH" f'

tso. Oonsulte o médico e tome
o p o fi II I a r depurativo

i
�

I

I E I i x i I" 914
.' ínoftônsivo ao organismo A.
. grlldHvel como um llcôr.. Apto

I
vado como IH1XilÍ>u no tra-·

I' tameuto da sume e Reuma.
I

i
metíamo d" mesma origem,

II' pele. D N. s. P., SOl! o lU'.2U,
I de 1!1lO.
t J

�__""�"'-"=""""'�-===>r_��

.:�

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



. $âl1tá CatarIna
tU ..

T

Os Ultimas Dias da Grande

f liqui�ação . da
corri 20 % de Abatimento em todos os

Artigos em tecidos e Roupas Feitas.
BLUMENAU:-RUA 15 DE

NOVEMBRO -340•

Dr. cgon A. Krueger
- r\'�edico Oculista -

(!litx-assistentc do instituto Penido Burnlell") de
Carnl:;inas

Consultorio: Rua Candído Lopes, 50 (esq. Rua Dr. Murici)··
10 andar

xpOSlçãO CURlTYBA PARANA
Consultas: das 10 ás j 2 e das 14 ás 17 horas.
A tende exclus ivarnente denfro da especialidade

.R· .. ·••··· e ••••O·,,···.····.· .. •••• OD
� ......� ...--. ._..._...���.�

g'_�---��., ._=x=.._"���-..._;..,,-........--.I1·�------------=---=---==��.�--�------.

,. I

'1;,,'
IPEROGY VII! ISSINO

I,.

Despachante da Becebed!!ria do Distrito Fe!Íllfid (r.I. da Fazenda}
Escritorio:' TRAVESA DO OUVmOfllf 21 - lo andar - R I O

I Encarrega-se com Eíicíoncí« e Rapidez des
j Titulos deelamioríos - Naturalísaçãea - Retificação de

'1 Impostos - Registro de Comermo - Patentes - Defesa
de Autos - Certidão de Renda - Serviços em todos os

I ]\finistel'ios - Registro de Diplomas - Procuratoríos -

I Serviços na Policia - Permanencia de Estrangeiros - Re-
i gistros de firmas comerciais e industriais no D,C.I, - Re-
i glstro Civil - Herifícaçôes de nome e filiação -

Certidões para embarque.
Registro de Criadoras - Serviços no D I· P.

, Hecebimen�1l de eontas no M. da Fazenda.

.,-�=�-...,.._.==.q�=-==-��';"_�__::�._=
.

II
__ �r.;,iI ��t�"', '40-�_ .,'��Z"�:Zt$M�*ifi##!i'!f""

rafo AmAOOR (G.SGhOhl TOMEM

Uin�D er�9s6taüa
('SILVEIRA"
Grande Tônico

Competencia Profissional

Rua 15 de Novembro, 590
---'-----

Anunciem nesta
. folia Precisa-se

um moço de 16-17 anos,
para fazer cobranças. Tratar á
Rua 15 de Novemb. O. 991-Sob.
Sala 1. 3vl

\lJ'�._""-,."""l1r.--'f>-�-�-.-. o·.-.!o)-.,---:9"""'it-�--g,,-�-"�-,.'ff
l

I Vitrolas suissas. marca PAILLARD

acabamento de,. luxo

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo canteiro do ilustrado professor

patriclo é o grilO de alarme contra as formas er

roneas de enfrentar o problema da Siíilis.
A impureza dr} Sangue é uma doenca rebelde,

tornando-se necessã.io um tratamento enérgico que
deverá ser continuado embora hajam desaparecido os

principais sintomas' Ca ncro venéreo, Reumatismo.
feridas, Erupções da pele, Dc;res de cabeça, Pedra
de peso, Fraqueza Falta de vigor etc. O Depurativo
Tonico.

.

§'ã O P a ui o

DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS AFAMA
DOS' .. PRODUTOS

.

CONCENTRADOS VEGETAL
UROS!CLER'I9 DE FABRICAÇÃO DACIA. PROGRESSO

'NACIONAL �INDU-STRIA BRASILEIRA DE
.

BEBIDAS E CONEXOS" S: PAULO

D CONCENTRADO VEGETAL "a O S I C I. E RO á bose
Qlf,-'_ TOMATE - SALSAo . ESPINAFRE.

� Misturas para sópas_"ROSICLER" á baga de AVEIA�LEN'rrLHil
� ERVILHA-soja·PEIJAO BRANCO e FEHãO rv'IULATIl'Il{O.

Si KETCHTJP "BOSICLERD em dois typos: PICANTE E DOCE.

Extrato. '. de Malt� ..M

....
ALT

... EMA. PURC" e Extrato de Malte 1
"MALrEMA" com Espinafre e Tomate. j

te FAIUNHA DE TRIGO MAL1'A?O "MALTEMA"

Te le fo rs e 1331
.

S l U i'�1) � �J tI!, � .. 3'iard1.l (aiall"!niJ

I

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



sr fi Otavio
Comunista

, ': ...

,'1'11!�����'ª'��g��.fA�"§���;Sí:r. o '8�;o/�,{�1!:�_'f!IíG?:��ii--:-;f.':�!!:(ji���•.�
::-

'
-- "-�,.'". ,. a, , .. " ",�. '

•

:� Instituto filédico Dr. CARVALHO I
IlnU;de 1946

l;j Ui _P "'Pi_
. .!.!... =--":!""""""�"!':7�- �

�������������"'�._����������r���"�_�·�!ll. . Viaiantes i MetúboU.mo -;;as�:.gnÓS�::�:O�:�::'9�•. - LSbO,•• 1
.

Com destino aos Estados Uni-I .� tório de AnáHaea {!H.wgue-fézes-m:ma , etc.) i3;1

Ifes- dos, seguirão viagem dia 20 em I * ',��I avião os srs, Fred '\V, Stingelin, I � Clínica especializada de Senhoras �

•

! P'el·l�r· .'6.!íI' ,tabala" I r:irlC7tSohr-gderenteFdad CHia..Come:-I· � !pf>'I'tl';·hg_clie'" meustrusts, eatertlídade, alterecões Be· �.L.�,�
. n II·. til '.

I ela ra er e re Erlng, Dl- _;; • -� .... iJ .. � '" , 'i

\ .

I
t t d Fábrí

< l�'!' inmig, íneômodcs da sdolscênela 0 da idade critica, �t
Segundo estam.os informados, realizou-se ôntem na Prefei- � re or,,-geren e a,� a ,r,l� de ::ral-

'I' ':;, $
", I

�

t Alf d H -.
1\ lntlamaeões geIHtm8. ete.) $

tura Municipal uma reunião com os açougueiros locais, sobre a: as
.

re o ermg,�, n" am-I ,�
'"

momentosa questão do preço da carne verde em nossa cidade.] bo� figuras �e. proJ:ção ?�S I ": !tllimeda Rlo Bri!m:Q. S - q�mll��M� feleloBa. t 202 �
b r - .� fi Iabelecí j meios comerClalS e industriais

, Ao que se sa e. no decorrer da referida reumao icou es abe eCI- ,

des t � � ;'Io��ª,J§loii.§��<jj1Jjw.�""-!Ê@� "lllri�� O �],,"é'';;\''���§i.�J?�U�l'.i:'li'��r�;\);$'

do que de ora em diante haverá um único tipo de carne em to- -Ns_a praÇ�, ,,' ;s I
'" ,�; '.. - � ,�, - '.�' ,.

dos os açougues que será. vendido ao preço de sete cruzeiros °
I�os Estados Unídos, on�,e de- 1 A-·" �,. ,'",;;"11 !!TI iá'llll! ",,! c·

,me & d• Y.' •

. vera 0:11; 'fi> .. d dr "" �_' ,l�� '!lí. Gl!ii§�Rfif#,,'""� � ,���a�. I J ���fit!·H4a aquilo, ASSim, desaparece o ensejo de manobras por parte dos a-
"ta p ...:--s�. cerca, .

e ors me !,",1([1 Q ��l!IIh:l!ii�il IW _\Hl,'JfJf I ��i"���flnfi�i��,;
çougueiros. que não poderão vender a carne por preço acima do s�s, �s' dlst�ntos Vla]ante� t�ata�r ii�r�s lenh� C����� 'II Dn�'�;OS'� A �r>R�;S !' W P)
b b 1 -. d I fao ae Val"lOS assuntos ae mte- ti""" í',§ ii " ....� - .uu _o, � �"" � � t .) \ _'. u.

ta elado so a a egaçao de que se trata de carne sem osso ou e

I '1
.

d
' Com Destino a Curitiba sr:- Urgente O -overno argen

• 'p ... 1 d P .I:. ít M
,-

I 1: ti t d resse comerCIa. VlsanL o mcre-,
.- �. �··.Ao _ , t.. t! - g

.

- Ia, - Oi' outro a 0, o sr. rereiro unicipa rez sen ir a o os
t ios r

de . J 1 ""uirá na próxima quinta feira I tino aprovou a nomeação de

tá di t
'

t' f t
.

d men ar os negocIO::! e Impor- '" • - ,,,,. 1 1 '-' ••

.que es a ISpOS o a punir severamen e os ru ra ores, ensejan 0, t
- 1 .." uma representação 0'0 Tabaiaras l Messersmith para embaixador

."

...' ., '.,',,',.' .. _I açao ae maLenas prImas com
� .. ,"":' .,<" .-� _' �!.:.u.,� ,L._',

,_
�1_.4

< dElsse modo, aos consumIdores, p«ra que coIaoorem com a PAC, 1
�. , lenlS !.Jll·t...e (Iest::: c1dcv'le que I dos ..,'�tadr;s U'lldc'S O COmU!'l-

,
"

14' " . i aque a naçao atnlga o que trara
...... oJ. 4 - ., - • b:;' '-' .' ,

feltura na repressão as mallobras a_t.lstas denuncIando os expIo- I d" 1 't' f"
'

dl'sputara' o campeonoto aberto cada 01":"1'<,1 d;7 que 'II.;l'As<:e'-smith
, rl

' sem uV'IQa reaIS Dene 1C105 para
.. ", ,I !��. l.� lV... � - h • ,

_

ra ores. I o Vale do Itajaí, onde as fn:mas de tenis a realizar-se no� dtas! é aceitavel c,o::_no,;mbaixador e

• .. .. que representam desfrutam de r8, 19. 20 e :2 [ naquela cIdade,! que esta declsao p fOl dada ao

'.·JUIZO de DIreito.. da Comarca de largo conceito, not�rn�nte a fir- Particip,:-:ãO" da embaix:�a I enca�r:.gado de Negocias none�

·

.

.' .
'. '.' , ..' ...• ma Schrader. que e Importado. do �abaJaras, ,os srs, B�rna, ao I amencc.í!o.

'.

.

Blumenau ..- Est..Santa CatarnUl ra do!, óleos lubrificantes da I�et"l�g. RUdl,.l'J,:bl?;lg:, \\:e:'n;l'I' --�-\i!)-b-UI1-'-e-n-�""'.l-a-ll---
·

. • .
. '. '.... afamaüa nlarca "Gargoyle" e (:rarm, Dr, Lwz Stotz, ü"mtll

I· í
.

�dttal de Interdlçao diversos produtos da marca DisteI. \Valter \Verner, RGhndOr ::, 'iKNQ11 ,', ,._.

O Doutor Osoà.r Leitão. Jui� d,e Dire!iO da COmarCfl;.·White",
.

inclusivei caminhões; Otte e Seivald O,tt�. c

:tl.ftf d�v\'l i.ftlt,,�

de Blumenal!, Estado de Santa estadDS, na rorma (h, que são entregues ao mercado ,Alem de partIcIpar .do ;C_le� l---------------��
lei, etc...

'

.

' .

. .

<lOS preços mais razoaveis :_:wss'- . ndo campe�nato ,0, i'llmpati:o I r-('\ """ f" . � P ,H. ! P

i FAZ SABER aOB que o presente ediial virem, inferes- veis. jclube local dlsp�tara, ]ogosaI11ls:, i. & ,HJL.. t2i � eHOI sere
·

sar possa ou dele notieia tivel'em� quê pelo CBl'tOiio do Aos conceituados amigos foro! tosas com o ,:raclOsa Countn I

• "�h .1." ;\

..... escrivão que este subscreve, se processou o pedido de iu- mulamos votos de bôa viagemjCIUbe. daquela
Cidade. gíJB !OunOUo

tei'dição. de. OTILIA HERTHA BEHNKE, brasileira,' solteira, ..' felicidades no desempenho de
-

. PA'!.US, 12 (CB) -O Tribunal

cujo proce.sBo c'Jrreu os seu" tramites legais, tendo sido a suas missãel!'.· .

.' I it.:L'Q'UNCIE� I\T;E:STE nU..RHJ dec1"rpu o dr, Marcel Petiot cul�

:pacients, por se:nteuQR deste Juizo, jt)!ga.da incapaz para '$.-,&!-�-IIt�,���-�:>t; Cl c'"�:-w--.;;�,�.;.-.�,.".�,�i[i;,,.,� ..", ,<t:••,"�, 'I pado de 26 as:sassÍnél.tos €', ime�

,rege! 8 sua pessoa e benE'i sendo dita ��.m!e�ça .
do

.

teor I ,11
,

.

'.

't'
I dia;_amp.nte conden�)ll.a á mc:r:_e.

"segu:mtes: 'VISTOS, etc .. , LEOPOLDO Bli.HNKi.:, por mte!- J. @, . n 1 A
. �,.":,,E. AI!' �-? l" .". �_�'')',\\''� Jt _ J::'...!� conseque?Cla �a d?ClSa,O

....médlo de seu procurador bí.l:staute, a�V:lJgado. doutor Lmz � Uanca ropUl!ar e t:1gr�l���� 'U;�� � a�e a,e; H�llilt J cios Jura,dos. Pettot sera gU:1hOtl-
Navarro Stptz e de �cordo com o dISposto no Bl't. 447, � ......... "

. 1� nado .

.. N·: U, do Codigo Civil; ,pela J):etil�ão de fls. 2, promovt..u o & ' .;., ;;;-;;��::: ',·.,;·"�c,,:�;;m"';:;;���';ITo-;q���;'.l'''.'':.�

':p�esente pro�e�so de 'interdição de sua, i�mã Oima He!ths � OepofilHo á dJeposiç1ic lO/O li �i f�$��b����ro.l� � ':fIJl����� B
H�hnka. brasdt:�ra} so�teirtl, atua.Imante mte�narla no

_ Hos� f D�po§itt} POPU!3lt __

\5 ü/o '�'l�; ���lk'<J���� �U���I B
.. pl�81 da Colorua Sant Ana, naSCIda aOB 11 ae fevereH'o dó ,< C/Cts. com 6.V!l'10 de �$ij ditfHi: 4 Ü/ü L �';;'�!:'::.'''� ::.::.::,:;�

1Q03; nesta cidade e filhll de. �uHb�l'me Be�nkei 1?Or estar T, .' '" "., 60 üi;�!J ti o/!; I! 'u _ .,..
•

sofrendo das fa�uldades menta!s. nao podandO ffif.Hsgovei- �i Idem idem i).� d.�{�Jí! Õ ilrl 0;0 TI AnfwerSdnos
..

'

na-r-se ne� a!lmmistr�r () que e seu. - O P.rücesso correu .9.' idem h::;�ill i':iÚ �tüa -6 (f!€} � fAZEM ANOS HOJE:

-o� S�Jls,"tramlt�s legaIS, tendo. 0_ requerente apres13?tado , CfCU�. Pi1'8.Z0 Fhw 6 illéf:;e.�; 512 O/O I I - A sra. D. Luiz!! Silveira

q_uesltos e�re!luel'Ido ll:
.. expedlçao�de ca!ta pr€Calól'lO ao, \1 Iriem. icem 1::! " 6 n/O T Cunha.

JU�zo de dIreito da Comarca de Sao J���, I!!ir8 ser� citada, &i � - O sr. Rodolfo Guenther,
8>lnterdHanda e,' t8;mbem!. par�. em auown;:na .prev!!tmente !�_..óit•.",,:li-�-��W'_'�--ilii-"='!'J o íli--.zl'�.���-�--�'ê-=�"""à!'��)_._� residente tlill Gaspar,
desí�nada. ser OUVIda a mterc:utanda e sUDmeí�da a exame

I l-O"
' d Ir L �cf - I - o sr. Dr. Rumber�o Ma�

I1!:édiQO J;lor; peritos n��e!ldo�, na forma d� Lel. :-
..

'

Expe- lI!I& 'U'lilt!ilIlfi •
.. lao:o Q :lIO" a v..enor

I tioH FUhD.
dlda 'que fOI S precatorl�. Im dado �umpnmento a ?lesma) I gyUli� e Rapsodu\

,
-o sr. B'3rtoldo Luecke, da

COID<3 n�meaçâo' de perItos;. que lOFam �ompr.(fmlSsados. Ei '1 1:1 ���@mitfamse a vUlia nas

I
viduua cidade de Brusque.

:comprom1Bsa�do-s�tambem Prom(;to� Puhl!i)f� "ad hec" e I � iaL f�rm�u;m�s e Oro��i'i�s. - A sra, Alvjm� Renaux,
: defens,oI' da H!te!dn�nda qu� para taIs !IWçOeS fül'am no-I .

". _
,," --o

_.- da sociedade brusqnense .

.
meados. Em 8udisnCla; pl'SV18P..iSnte deslgnaàa, pl'oeedeu- pes&oa e adUlIUlstraçao de g�Ug IHH!8. I\�OMErO eURAI)üR I

.

.

se aO' exa�e da interdHanda, requerendo TIS peritos o pra-I da: il1terdHanda o seu, il'l!lão LEOPOLD_O BI�ai�KE, braBi
I ��[;gedade átiHarllOrn

.

'zo de 25 dIas para apresentação do lauda, tN!do na me&ma I honro, casado. comermárw, qUê devera 8€.'1' wilmado paral'W " "

audieLwla sido ouvido, pessoalmente pe!ü ';uJz, a int6rdi-1 prestar () compromisso legal, fiiJ'·int:wuo o reê>pectivo ter-I �1Ia lyra
tanda. - Apresentado o laudo pelos peritos, loram ouvidos I

ma. Em cOllsequencia d!l Jut6:'cHção ""tao nulos e de ne t Desta tradicional e aristocrá·

O Pr!lmotor .e� �efenSOl d� int€rdHandi),
.

nada. úpond€) os :.h,!lID..efei!oi qU�!89uer cOllr.'::.:�s ot� ,'1V�IH)aS r�íta�",.�om �a I t1ca sociedade !oinvile!ls�., rec_('.
,
mesmoa á, medIda requ�rl,1a; �u.ntB. í! �!'ece.tÓrHl fiti� a�to81 i'erendas :m�.e_r�I:tHH.i:: s�m r:st'i:�,01l�If{, �,: se',u CUI'B:U!" n'�-I b?mcs. a�enclOsa p<lftlclpaçao

e �UVld() o,Orgafi do Mmlste'l'H� Publico
_ �e�ta CGm�h?a, I ;n�ad{:. e .P!:�Vl .. �thorlS�?<:-o ,�est!::l JUl�o, façam's:3. 1l!3 PU-II C0mUlll?al�uo:nos a P?3Se de s.ua

OpInOU O mesmo pela decretaçao da iaterchçuo requerIda, nl!caço8s, 1.!H!maçOes e rei?iS�r'J8, fi'i }üI'mB dt.1 JeL (Aft. nova dlrewna, que LeoL! aSSIm

vínrlo"me afinal .OS autos c{m�iu�os para sentença, ISTO! 609 do C,P,O. e arts. Hi3, HJ4: (1 seu § lnie1 dii. Lei dos, constituida:
,�

,

POSTO CONSIDERANDO que não houve preterição defm:ma-l Re'gistros Públicos, Dem'. '4857, dê 9-11-W39 e ar!. 115 do Presidente, Dr. Manoel A.

!idades legais no decorrer de todo o pwcesev; CONSIDERAN- oito Decr,) Custas na forma da lei P.R.I. Blumenuu, em I} da Luz Fontes; r' Vice PresÍ.

'. DO :que o, Dr. Curador Geral, bem cem10 o deíensor da de' Fevereiro de 1946. (Assímdo) Oscar- LeitãO, Juiz de Di- denta, Dr, Albano Schulz; 2'

,

iuterdi!anda .8",8 msnUe.staram i�vúrave!me�te 11 lntel'dicã�; reito." _: E, para que !lin.guerri possa sieg_ar _í_gnoi'anci�, I Vi,ce Pre�idel:te, FranC!5CO ,!�.Od
CONSIDEllANDO que o Dr- Jmz deprecauo teve o[Jortum- 7"}andou }lassar este edItal, que, na f,Yir(nl:!. {lU leI t'erá 8n- dngues Kawso; l' SeCretarIO,

dade de constatar, pessoalmente, que li interdHanàe., está, x�da no lagar do COstnme e puhHcado pel!:� impreMf:!. DA-l Nelsou Rischbieter; 2' Secretário

·

de fato; sofrendo das faculdades mentais, portant.o, incspE.z no e PAS�ADO nesta cldade d�) BIumerw,u, aos r!.(we dias I \Valdemar l'..Ioreira; I' Tezourei�

de reger a. sua pessoa' �d�Ilini�tr?r os 8�U3 bens;. CONS!-, '�':i Fev�l'ejr� �Il? �H n_oveceu\'.,:;� e ql:ar�uta e, !Seis. Eu,! ro, Curt Freis�;l�r; 2' Tesourei�o,
.. DEBANDO que os pro!iSI!HOijiU8 l!lcumtmlos do exame me frederlCo Klhan, t,§cnvão o 8UDficreVL hlnrnenBu, em 9 I Baltazar Buschle; Orador, Dr.

'dico;; confli'ID'8ran:, e�: seu laudo, lwfrer fi p.aci��ts de {l,� f.sv6r-eiro de 1946. (Assil.1lE1ú) Oscar Leitão, Juiz de II�i.acid� �jÍl�pio de Oliveira; Ij�d
... doença mental, classIfICando esta .coroo sendo "esq-:.nzolre· Lafelto,.·

.

[JllOtecarw, útto Lepper Jm:; DI

.:',nii:l./� e estarf·portanto, incapacitada de ·reger Blitl pesaoa I '.' CERTIfiCO que o preí?,ênte edH[11 é da igual t:1:0r 80 retor de Propaganda, Are)' Ne�

.... e bens; CCNSIDERANDO finalmente o maiB que dos DutoB original que foi ai'ixado no lw�al' do Cí)stmne nu. presente vet;, Direto. do Patrimonio; JR-

:.consta e direito aplicavel: JULGO PROCEDENTE o presente!::hnv; do que dou xé, BlUilli'H1I.W, em fi d� Fevereiro dE'! 1945. ro�iau Pesc:h; Diretores de Fes�

.• processo e resolv,o decrelai", como decl.'etu, '8 interdjçâ0 I O Escrivã!): FREDEHlCO K1UAN tas, Ro!f Luiz \\�etze-l, Kurt Ni-

.' da :Otília Hertfia Behnke, vedtHHio-ln9 ti fagencia '. dfl slia I 3 x 1 emerGi:;'.) C"r1:'5 Cordts.

mG f.}1I11 • !li! 1�
�Na'Il

!11.� ��Vll tlilt1l:il

.�.-i

.�
�o\�
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���
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