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OfAtlfo �ÃTutINO I
- .: Âvirtude e.Q
lea.ldo.de se I'et'iram
si o crime e a. tra.i�ã.o I
sã.o pre.miados.l ;

ARAUTO�OAS ASPIRAC;ÓE.S· 00 VALE DO 'ITAJAí
BLUMENAU S. exta'felra 128 Novembro �"J. Dr. AehlJlss Dalllnl Diretor Rss\)onsa'gel • ho XXIV Nr. 56

Resultados IInals das. eleições em BrumenslI
Busch 4.589 - Hering 2.995 � Borba 826,
Legendas partidaríes � UDS 4360, PSD 2.996,

pra 984.
Vereadores da VDN: Rereilio Deske, á. c. Fi

gueiredo, Affonso Balaíuí, ErLtÍlio .Iurk, Max Ja.

oobsen, W. Selke, Otto ri.ennings e Herbert Ge

arg. _...: PSD: R. w.«, Guilherme Jensen, E -.Zas
trow e DurvaL Muel{1;}f. - PTB: o. nascimento.

R e 5 U I t Cl dos das E r e i C o e 5 M uni c i p a i 5
p<.rtidos

e Candidatos

-

I '1'
.

Apuração total das 20' primelraa urnas
Resultado .... .

. --

.

.

.',
2;G.

se.Cçã0123.' S. e.C.\ãOIZ4' secçãolz5 ..secçãO .\26. Secçãof27. Sec.ção 128. Secção 129, Secção 130. secçãoI31.· secçãolanterior '.

V Ih I Itoupava I V lh
G.E.Macha- Bom Nautlco ,G.E. Sant081G,E Macha Hotel

I
.

.

e a Norte e a 10 de Assisl Retiro America Dumont do de Assis Wuerg'es plranga I
______________� ----.....__--�__-M___

. -Busch (UDN)

Heríng (PSD)
Borba· (PIB)

Vereadores

UDN

"
i
:
,

A..Figueir�do

O. Henníngs
H. Deeke

H. Gearg

A. Balsini

H. Ferraz

S. Hoeltgebaum

G. Neuíert

J. Maritz

M.lacobsen

\V. Selke

E. Jurk

C. Bago

Legenda

PSD

A. Rabe

C. Medeiros

E. Raertel

E. Manzke

E. Zastrow

O. Muener

L. Colin

L. Ferrari

O. Ruediger

R. Witt

T. Zadrosni

G. Jensen

W; Melro

Legenda

PTB

B. Margariua

C. Barth.
.

C. Setragni

B. Amorim

F. Reuter

F. Seiler

C. Bauér

E. Weatpbal

A. Xa'\rÍer

J. Roárigues

O. NascimentO

O. {iielow

l.egenda
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186

439

89

17°

226

Ia

1°4

26

102

68

101

3

31

167

96

11'1

35

5°

37

18

21

161

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



. �

Et��LINGER
.. Fone. 1201 ..

8r elA,
Blumericiu

.
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'Ruo 15 CQ Novernb, 588
kXAMES DE URINA: simpies. (aesuear e albumina) de sedilIlilnt()r q.nalitati.vo completo com dosagem
e íoretoe, losfatoo.o acido urlc o, uréa etc.) EXAMES DE :FEZES: cODlpleto, pesquiaa de amebas, flagelada
ovos de Vf.'l"lUOS (Metodos de enriquecímento] digestão: carne, vegetais; pOóquizas de puz,sangue oculto etc.

.

EXAME DESANGUE: MALARIA,-íiPeequiza·de Heruatosóado -de Laveran, formas agudas e croni.

caso Lu'ES (sifilisl: reeçãc de Kahn,
.

KIi])(l; Meiliocke �th. TIFO: reação de Vidal, Dosagem De: glicose, acido UI'

'!'l, hemoglobina, Contagem de globulos vermelhos e brancos; Formula Leucúcitat.ia. Hemograma de Shilillg. Te.
po dt, coagulação e !Id sangria. Curva ghcenríea, EXAME DE SECREÇÃO:

.

Pesquiza de go'l'mBUP (Gano ....

n_iIIE·... IIl.En-c-a-dl!lli'i!le-riEr·Ii,"'ilíil·í!!alli-.··..•C�'�,'iiil'ào �Wív�:...�.--=�.·\�-n'-
-,

tos "�!M�;e:I>""-'espermatozoídes, etc., trichomouaa sll.r:lnaie. etc. EXAME DE E§CARRO: Pesquiza de ha:-·ilo de Koch
.....,outros gOl:menil, pneumococos ate..EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-,-ESPINHAL: Exame eltobac

.�nioflcopico. reaçãode .Kahn, Pandy, Nonne Appelt, ete. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de bari:
los álcool e aciuoresislentes (Hanson] ate.. EXAME DE SUCO QASTRICO: Exame completo, dOB'ig1m. Senfços de I1ncíJnlem�ç@!:s em ijer�l·
de acido latieo, acidez livre e coznbtnada em RCI-Peilquizas de sangue oéulto, piocitos, hemáce�s: EXA ME Aceita encomendas ue livros P 'f'l q�alqtler fins.
DE ULCERÁ: Ultiamicroscople emcsmpo 6SClll:O: pesquisa de espiroehetas 'l'rAponema Palida (sifíl1s). Genesio dos Santos
O Laboratario Macha yntpf I r fUi! te ser cutiu» a de (j't.lolqut-r cermen e auto uaei» Encadernador

Apedido dos srs, Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio [ Executa-se encadernações e TI couro, de livros' alhucs para
Pomeeemnslamino« e recipientes arctuiamente fatcgrafia, poe i ias, carteiras de.

Travessa 4 r'le Fevereiro - Blumenau

IIi.....,n .G__e!!!i§_IIW_�iIlVi����&'@íífjíií'*""r-'-·;: :��erota ·lU·Procura-
� anwneio .é a alma do negocio
MOVEIS - pr r ID< tlvos de

mudança para fora do estado
Vende-se na rua MAtn Gf('SSO
nó 5 nesta cldarte um quarto
completo. com 8 pr ;[.'-8 uma

.

sala de jantar C{ m 9 e uma

eserlvaníuha, n o v a Cf m
.

muito pcuco usso.

Ve,nde-se ���a
-1.50 xl, 25.

I nforrnações com o telefone
.1'JOI.

VENDE-S'E
Schàmplngs, Tornos,

Fraza.,de.íras;:.
A'

.. '.p..
re

ç.
0

..

S

.•
d.e ocasiã'O. ..

. Iofot,macões com '.

Màquinas Blurnenauenses Ltda.·
Rua 7 de Sete;nbro BIll ,
Blumeriau

'. VFNDE·SE duas máquin�s
de' sapateiro marra 5inger. Uma
braço esquerdo, outra bra90 ��
querdo Tratar na Sapataria �le.
verto na· Rua Jc.;ãe Pe.soa, ba1rto
da Velhà.

·ALtJ·<i.{\�SE antiga Ofiçjqa
Breitkóffltmàos, para armàzelfl

.oq olltiâ:s'io(iustâas, esta bf' lecido
Rua 15; U· .54 nos funct0s.

P· O'(U '0' u.m.secio com
r' r capitqL de Cr$

40:000,00 para negocio; g4iao
tido (Café - Restaurante)' "tfr)
Blumem\u,

'., .

.

Ofertas
.. do Jornal.

Competenda Pron§§i�llai

RDa l5 de Novembro, :'96

� �!�!��I���'�Óes B"'''h>�'�!�S
Selins Eiastlc Campainha@ de bronze chrumado

(Irn portaÇã '} direta)V d Dois meVENDE-SE um cac orro para en em-se··
.

.

.. d id c r e sguarda de residencía ou fabricas, alemães marca A.KG

de. 101
raça eBoxer » alemã. Informa-
ÇÕêS

.

com :Rudolf Renard, em
ampare.. ,

. Informações tom o telefoneIndaíal ou pelo fone 195 daque-
a cidade.

.

. 1C3 r.

rAMINHONETE=----
Troca-se um autornovel : Bara-

QUARTO pcha Chevrolet em perfeito es-.

Alug r-se um situado á Rua ta-le por uma cam'nhonete.
15 de Novembro, centro da ci-] Informações com H. Georg
dade.

.

,

Telefone 1335 - :<'"ua Paraíba
Informações com Rodrigue, na 13P5.

"Casa Real", ao lado do Hc: e
S. José. VENDE OU ALUGAiSli

U "Da S e r r a r i a corro
. ornpleto Maqninario para' Mar

TEiLA DE ARAvIE GAili.VA- cenaria e fabricaç.,o de portas.

NIZADO' e Jauelas.
Para cercas, oferece á preços., Informações com o !'sr' John,

modicos, .teiefone 134'7 ou Gear,). telefo-
.' Raui Deeke Rua. 15.' de N0_lHe l335··
vernbro, I3,P Biumenau .:

----�----�------�-----

PEl\DEU-SE entre o tra�
gedio da Farm:·ci!i. Gloria
alé a Wóles uma cllltelrfl DA' I D r tama.rela: contendo dinheiro e r. nge o e .ae ano

dív,ersos dncumentoB e foto- �édiCO
grana. Quem hchou ê favor D d'

.'

. .

e,l1tregar neeta redação' que' oenças· e Senhoras -- Clrurgla
sera b m gratificado. PeGe.,. Partos'

Bt}.$ penaIS a devolucão da Con�ultas das.8 �s .11,30
carteira podendo o dinheirv e das 14 as; 17' ,

ficar com quem a o 15 de novembro,
trono

.

.ao Hotei Elite

,SNDE-SE um 5dda dor " .·1...•8- ,'' ·

..

· '.·.C·HIL·.lES·· ·DAISIN'Aoslgeno com pvuço uso" e _ ft I.
Diversas .ferramentas para

.

,LAD'VOGADOOf1çin�,
lntot:lDa.çõ�s Roddt.J Mau

tau Rua João t'esstJ6 u' �13
Vellu, ·.i_.

;i

friUOf i: Sabor
Das Manteigas a fina flôr

---�------��----------�-- m- __

Indicador I
Dr. Affonso 8alsini
MedicQ Especialistt. em
doenças de Crianças

e da Péle
CODsultorio � Travessa 4
d� fevereiro EdU. peiter.

fi '

.

Medieo a8sistente do
HOSPIT�;L SA.NrA IZABEL
Clínica Medica e U<i8 crean

ças, partos e opei'tiçÜ08 -

,

Radiodiagnostlcos'

.

Bl.l'blfNlll! -0- ,
D,r. Alfredo Uô .." IImedico '

I

Or .. Páulo Mayerle

do Hospital Sta. Izabel
Operacã-es.
CL INICA �t;RAl.

Telefone proviso�io .1063
Residencia

Rua Paraíba' No 8
·Telefone 1288

Dr. REMATO CÂMARA
E$PECIALISTA em :Doença

Senhoras e Operações,
CLINICA EM GERAL

(Varizes .

.: Ou das curtafij
Fone, 1.�26 • 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

'Dr. Arão RebeIJo
Advogado
Esc' t 'fl(J

Alamel�a Rio" 0' >\nC4�

-·O-r---:---------'---'-··_' Iii:
.' �,--llliMéo '-iii pape I ADVOGADO:

Uinica geral. bspecÍaliste Dr. Ayres OQnçalvestru mOle,stias ati ,.: arganta Rua 15 L,e Novémbro, 41�narh_ . u idús e olhos.
2' andar'-Sala I

GODSlini1� .• u - /. b� 8 15 - 17 há. {Altos (i'A CAPITAL)BLUMBJ\.-\U . uvA PlAUto 2, 11Il----------1U1

Compra e 'vendad� tmmoveilJ
dlf'�finQecstl ;dv1c;h�r.â.t.!i1

'

.,

'2' laballiao NOBREGA
Edifielo :da Prefeiturà
Escriotura�. contractos "roeu·

rações. protestos, de letms'

falo AmADOR (GsSLholz)

F. Dornning Timbó

Socfedade Beo{lficiadora
�adeiras Líc.,�(;)

de

Telefone 1248 -- Rua 7 de Setembro

Fornecedores de Madeir as em Geral
For1'O Pi'.lulista, Encantoneíras de Qualql1e1.' Eepéde

Alinhamento, etc. etc.

Soalh� Marca StruhEsoeclali jade.'
, aWWIlEp==r

tO

r�li?los
TOMEM

UIDBI CriDsutafl
"SILVEIRA"
-

GII'I,n41$ 161'11111<11
;;....-......._...""'""*'

1'�!Xnn filo, Of!.i\HH Jij v � IJ I__,iIIIl..__'mli?I!'m'"_

S _. Vil, o de prímeíre
.

ordem

Rua Maraulião
N' 27

11'&;' 6 FiEiS

S·EJA qual rór � �istema. de ar��i�a.
.

mento necessano em seu escntono"

1embre-se de que existe um arq.u'ilO
Fiel para suprU: eficientcrnente essa

necessidade.. Modelos para todos os for

matos do pastas- ou tichas. As g&vetas
corrcrn livremente, mesmo quando 10-

- teiramente lotádas. Cerno guard1!S efi·
.

cientes. e disciplinados;.o" arquivos P'jel

zelarão pela boa ordem dos dOCl_lI11en-

I
�o. e papeis do seu

eS�itó�.O.
•

• •.•.• , ••:.�.::{:;g/:iª.:1t"5"'§2���

D 1ST RI B U I D O R E S

para os Estados do Pa aná e Santa Catarina,

Prosdocimo & Cia Ltda.
'QI ..vUe - Curitiba - BJuruan lU

.�h--
,

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



pr+a expressão ':MA1ZENA",.·
are com elprep�õpa q"€I <':0
contundem visível e h(jmdo·
illccm('ot(� Cl m ft dita [hln
VrB "MAIZEN A", (' ÜS;[ilj;,
ademals , euvd ódos cvj \ c,"

luraçün e di.spcS1í,:.j'iif mdcrie!
dl,g, H's�('(l(ivÚB diz�'r('s df" Iouuctam o intuito (fe r.tnv{,
esr confusão com n; r livi-Í
tó.-j(l!-l liJ8 liutentic S Pi'\_,d.utu
"JI,UIZENv''. de p-rrp:ií:'dndl'
f! uso e\'elu"ivo dus bup!íc.o,n·
teso E ílÊ'O s ó: (,;,8!'9 há rp;

que não {,':lJS!fíTL!" f'fi'b._.rti li
«xpresaãe "n:AjZENA". :.� pro
p�gllu{ta oral dc� ses prccu
tos Se f�'z no seut.do -te in
dica los CljIDU 8NHfü "�LiZ�'.
nh'�, ch('gHIH1'�'S(\ m i>rnn fl

H:f'c�rlr nas falUftt8 e rH,têi�
"Exoelfmtisslmo Seu h Q r de venda a palavra "Maiz':-.

Doutor Juiz de Direito, CORN nu", em suma, tais c' mercí- ,CíIi{ii do
PRODUCTS REFDIING COM- lutes e Índufllrhds ptff'Ceru

.. -

PANY e REPINAÇÕES DE querer oriar um hmbienle Mercaao d!;' automovets
MILHO, BRASIL SII\·, ambas pruplclo 11 tlfírmEH;:1ü de ou- J h L F h I '1= d I
soctedades ncrte-amerfcanea, tadus as ·farinhas e ilIDidos .

o rn • resne I • une acor

tendo 8 segunde, (lstl:>beleci- de milho são "Maizell'.t", co: Ru:.\ 15 eh; N vsmbro N: 4gl.IJ enio na Capital do Estado IDO se eB€2 pala vr e fO�H3t', , B L U M E N i\ U
de São P,.,uln, li Rua Xevler I)OrVeomf8, uma denr.mtn a .

de Toledo número quatorzr cão nece sarta, CfHhc!iristic�\
(IV), quarto anuar, pur seu do IJToPl'iü procuro, ist'l e (ii. ��-,,-�-�,,_=._��

8dvúgúdo e procurador intra ftlfiLd:w OU do 'irnl<:to de miih
asstnado, querem, pela pra-" Embora se pOi"SH. foi!m;ül" que
sente, peja presen te, interpô r «lguus desses i n cinetr! als tO'
um prosest» juaícíul, nos ter- comerciantes assim pr( ceu sm
mos do artigo sete.ceutcs e mais por ign n-aucta do qu.
vinte (720) e seguintes do CÔ- por mallcta, de qualquer ser
dig,} do Proceeso Civil, ctêa- te, pllrem. tal prüce.dimenli·
etu de ter çeíros, pelos mott- consntus um ato Illcitu quI'
Vós adiante expostus � ali- IHl Ibls p9n3i� e 8& leis C:Vif.
ber: I - A primeira. uplican- prevêm e pu neJU. ln A� t' x
te ê propri6taria dns lu1HCt\8 pres�õe8 .. MAJZENAs. H «r)U

Catha- "MAIZENA" e "DURYEAS", HYEAl>, m<irCHEl f("gistrnJut
devIdamente re'Jistrrdus sob da primeira Sllp iC!:Iilh), l'â'
os núrne l'3 trilHEi e duls mil palaVi'us que. sem f'x,cgert.
uuzentos e vintf.l

.

e quatrv ji! adquirii'bm um J'HJüIDi

(32.224), em seis �6J de ,.,gosto muodÍld, Ta!$ expre8sõ,'.s in
dê mil nOvl3centos e lrính! lÍiCtlffi e slgJiflcllm pl·t)(!I!tü!
e um (l91t}.cíncoeota ecinc" de alta quoHd:life; sénrf,
mil qu&trocellt,)s e ttl.uta e PÚJ!i as �u'plí(HlotI'S, garal.l"
dois (55.432�. em dt.'z lIto (la} lia do seu c()m�lcto

.

{,

de rutÜO de mil ooveoentoB e da sua industria. conslhuill
._- b_=......�.RlW"= '"' w ..��!II!!II!mII" trÍilte e oUo 09:38), oitenta e do mesmo o imií que atrai ti

ir: �"'.:·.,.. i.1h�i��,. 6,.1t.f.�.� "TJ"'11Iati(;!7-"" t CIIlCO mil sluzmtos e um pretel'encia do uma clienteh
Jl �U1lll.l·�.,;U U�_ fi � I �85201), em cinoo (5) de j'l que cada vez m�is S" alsl'gi'

uelfO de. mi, DOVeOtlntos c Al:lsim, é compreeosivf;! qUI'

D.,IU.m. 4:>,. n���� l da. qU'ifentú e Cl:iCO (1945) e no- dl�B despeftém a c: bi9'1 d
lU')!!: "I,l. I.\UIlU VtHita e u:n mil qU!nlltH.lto8 c cOacorrenlt's tif'l>ile/,i:.,;, ou mrlb I

Tifi�3Uj e \1, r�ãl:�$ - Mal, ri.f'� pilua clncüenta e oito }9L55g) em �'Uroniü6rfli'iltl:\, ti �ilJ:p,;iÜl di �.

pjnturas. e�l (i '3!:1.lil dezeoov€ (29) de JlilltllrO df' espettos. IV DjBp,,�tiiS ii Z:'
mll i]UVeCeUlUS e quufBU N t' !tU' e m:uHcr h tl,'gros Ui gelH·

"; Tintas enl bisnagas na "a ;:wtista ",eis (1046), respeCi!vuU180h .lireítos ctt} pr"lúieJadõ ii,

"'I. .nLl'u·'''''l\',·U "S1A I�""",'\f'
no Uppl1rt1.lwünlo NiCÍulltllda tÍutltliaJ, tiS suplicantes ln

u mel"!''' -

c '. �.,,\ t c\.",' ,,,\ , Pcvpriedl1de IuduEtttal do MI- Uhm pubHeu, p ir interfl1t"di
�W_�=�""'�=�·_"'_'� üí6lério do Nrãb':lhr, roeu - ,le8itl prole®tii", que pri)Il)OV,'

�rlli ê CQm�.lüÍil! m!:1Z0aªe8flIH"l'lll as provitlel1Ci:"H 8dj,qu'�- �,=,�.�_�-.���......,..,,_"_

que CO?8lsteill nas �fltârnR dali contra os que Ínclf1i!'<:'lt I

i Dp tq,.,,,,�., R:> :�. I',\1AIZENA" tJ "D�l�YEA cum em !ãll aesleai CUGCuí'rtHicíh, I' u'.'
f ";,,,.H':j Ã ���S'II� »

dlll Btm um "S, uoal 8 COQj ft'B€I'Vl:mdo-se pura t"mlif. h I\DvOGr\DO liuu.
IH.. m um óiUbJ po:!s

..

eSS1VU. St'U

oliterlO., a. ti uecPlSsa. r.
ia"

.. I
."

�!$C�'H.ór.in:,,�d
.. m.dl).

I'Jlu!ua Caia:!-
podendo vá lar em llpils, co� medtdti§ de repr'essilo penhi neliS0. ,�aia 15 • HmB, ; 1511

Grande e vari2.da remt:-ssa c- impllrLção direta eh S\liça e, por, res e diwt'[IbÜeS e que ser· previstas noa, Uf.\lg.S cC'nt\) (,
,_',__ n.,Clii: J�â

.. i.!m.üda .,mll .U!!JU I
tanto, a p i: e ç 0:'< sem C o n c (1 r r e n c i a ITtID para dlstinglllr fiulllh!l Ui. veulu e 'dü1B (IU2) II C'''Oín lila.>l'l"'!;iJ !::lP., f'��Il. xj75 r

Je mllbl) 6.!imhJo de mLh,l, � noventa e SetH (196) <10 C.· -���--��-,-=���

tudo ct1uforme se vertfíca <lUS digo Penal vígeDle, �t'm prt- cumpridas as d€ffiais formalida.rt'glstro8 bC:ill6 IrHihLdos. jU!z.} da rf'p:\ruçã.o CiVil f}(ll' I�":'S leg:;is. Nestc'S termos PedrocouSii!UIUd{) aq'ue!i:ls pul»vIuI:. qUlti60UtH' lHos ilícítÜ8 pr/.ti- Df'
.

'1 ié ennlenw. 10ft>:j !ÜC'1f1' "''''té
IDJ:il'CIiB de pCI,prle<llHÍtl ex- ct.dos DOS t('(mós dus Hfligli!' dr julho de mil !nove;-e;�o1!v-.�clusiVa 11a pnmeUB supliCtiU' ct'nto e CiUCOi'Dt.a e (l1)V,' (159;. qtv,relE;\ e s#J!e. f'or .pwcu�te, não tião das nem GCl1om!- mil (WiubtJllloe e dl':t.. i (o •• ,

- tr 1 r' E- raça l '1";.1 ter ._"r!I)� ,/Becke..noções ,df\ uso comum bem (I.ÕI8, e seguintes nu Uooigl! (Devidamt:ote sehUa}.
.'úmpvuco. deoomloilçÕtlS oe- eh'ii. v Em fllce do {' X.püBW

cessarias, conforme o Ílicide IlS wpUCanh:d, 8 primejra flh

ensíoun en�o de (.ARV.�LHO é,U'l quulida(Í(} ue propriétnrll-\ .

de MENUONç'A, DO volulJjl:l V. ,b.s marcas e a �egund3. na sua

págiuB duz,�ulüs e seteota e qu,llidade [�e llnica autorizada a

utJ ve (279) do seu "'l'r8t1du usá-Ias, vem Livrar o pre::ente
de Oireito Comefcllil B'il�i- protesto, Para Ciem�ia de Ter
leiro", Tóis muretH} caractc- Cl�ir()5, pelu que solí..:ítarn aVos-

(jramonh;!U'li�ffI «Th?rel:s», de fin_? acab lmeé1to e superior dZlm e designam (lS produ- aa EyceJenc:ia a pLlbli�,�Çã(J de
,

....hVUq;;) qU3lidaae, desde Cr$ i�75."O. (Os da primeira supllCuule. e?tals pelo pra�o illll1H1l0 de.. . ... ENCERRAMENTO
pI'lJdutoslesses, q uõ nu Hrli· vlllte dias e rnaXlnlO de aessen," li para q�ue dl("_"'i'� "..,,;, ""-.'n.«'3tradelJa". "Sdt:miü Sopran'$ e <rTodeschinh, I' f d

. o' ,'� "

ue S üé 1;!'J b"ixC's. sH, hão tubricactOtS exC UBlva ta (\Ias� lia úrma

o( él1"tlMo cen� ,hecunn1to de l(.d� a quem ·in.
mcute pelli fj< gU�d6 SUpliC6V- to e eetenta e oit?_ 17t)1,

;)
inc.iso U�íeSS�f. P(J�3,1. mandou " lU!:&te para Asse 1tl'Vidnmetlte IHI- quatr,o 4· du Codlgo, de L (üce�. eXj:;edlr o í resente edital, quetlll'!zada. II - sucede, IH:,rérn, 50 Civil, dando-se. tam?_:t1t C\ se! a af x d,,) n 1 lug;ir de çosm- �

que em diversas prúças do el1ua do presente a. Um<w
..

Fe- Me e publicado peta inipren�a.
BClisil, DottHillmentB nus Es- de!'al, na pessoa 1]0 Doutu, l?�o, na tanna ria lei. Dado e p:í.ssa..
fados do Par auá. s.unts. C.ata- c�rad.0, r

..
{_.��[.G!la! ida RepUbhC�1 '108 doze dia.s "'?? {

.. l.l
.. f.�S.' �de j.UJhu'F'

.

d rina e alo Grande do Sul. CumpetelJt<.:. Ass.:n, O e.t� a do ano de ml! lloveccnt(j.;) e
.' a zen ti S a preços r e d n z i d D s. �etermlntl.do8 Jndustrials e cü· presente e completadas as clta- quan?rlta e sete. ,EU AnirJJJ

O
' • . m{:;�ci8nt{'s estão lançand\l ÇÔ�3 pJ!." ed,tats, ,reqlJ,erem

a81
Baneto Braga, €sc,rivão sub;;-".....' ...'.-.

h a p é u S mapl�:ç�:POmSI:oi � b'" r a tos ......

pr
I DOS mercado& produtd(�' ,,�� eSUuPt!ei�aunet:s 'IIllhd:apes:dPemnt�)5 "eat�taosS

.

cren·vo, > C· "p'
'.

"'... Li" 3.ça' mais variadas p.roce. e.D .... '.�t
• �'I ". "'"'. "q... .�' ...... '. 0.,u�or. yra ... est�tJa, J '..Iiz çlf.;1

VAREJO'E AT,-\CADO. q efign�!ldo (JS (.Ira c � a i,lto- ladQ, pagas as cuata,a eXCcH,l�a .e. D,FÇHl;o de OU<!.l"t:; \1" .."

._--�----�--

Exportadora da adeiras
.

Sjoc){ permanen'e de:
Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. 'Molduras, etc.

Tte�efone 1.331

{ q L U fv1 E N A U Santa Catarina

"V e 11 (1 e.... s e

Miltocicldíl de 8 1/2 ""P..

Para duas pe8�{1f\R. em ótimo €Gtadn
tratar cem F. V, Kaúb!auch, á rua Sá" Pe ulo, 85

'__---

CllU.lEIRo Pf'éflram a t'ani1ha f'8�rH:ad
pe!o kmNHO mINVIu,E

Enfermeiras e serventes para Hospital
Devendo ser inallgmacL., em priur-ipio de I 948

em Curitiba, o Hospital SãO Lucas precisa para com ..

pletar o seu copo de a n s:t.lí�re8, dp dU�:l eDfenllelr�8
com prática de F.er viços ClI urg:e(\� e Sel,3 �oçaa paI a

serventes, podendo morar no HosflltaJ_. ,�"l.S m�ere8.'1adas
I(devüri'to procurar, para methcres infurmações, o dr.

.Henato Câmara, em nlmnena:'l, «u o Hospital São

Lucas, sito ti Avenida .João Gualber to J!136, em
Ct�ritiba-

A Empreza Auto Viação
·

SI � A v 1311 fiO J)ut)lico em gMBI que pstRb�'

'{ nnense À" lecpu um.1 liuua de o:llbus entre' Blurne
..

nau e Rio do RuI, trd g :Bdü disri&m!2nle, a parlir desfI!
data euire as !'eteridH!3 P.ilJ;Jdf.'i, MeUlllres informações DOE'

escritorios da Ernj)l'f·zit em Blurnerwu P. J'IH 15 rIe Nove!D'
bro N. 55:': e oe. AgtiflCia tm Rio do DlII, á rua' 15 Le No,

vembro N. 13,
BlmucíJ&!1, 2D de Novembro de 1947

t OI
li

Toca�Discos e Victro I a s

"YfhorensH
acaba de recebér a

i e v e rias
� ultimo::; modelos CIL con- Ã I�tl\mat�t' de incon'paravel qua
Juntos avulsos, bem corno .At9 V

.

U�., lidade 1 (C(mjl1oto�
completos ddlde Cr$ -t50,oo)

A(ordeons

18 0 ..0
o maio! soni�;:ento IH praça!

Edit '1
o Doutor Cyr-o Pestaus
Juiz de Dtreno da ottave
(8't.) Vara, no éxe rolcto da
qusrta {4 ;:) Vara, desta el
nade de Porto Alegre, CH

pH1JI do Estado do RI<
Grande do Sul.

Pelo presente edital. cc m o

prezo de trinta dlas, 'clta iJ
todus (JS interessudos pU H! OI:'

lermos de um prot-sro re

querido por CORN PRO
nUCTS REFI NINO COMPA
NY e H.EFINAÇÕt�S ÜE MI
LHO, Bli.A�lL tilA., Doí:J 'êr
mH; da peucao adiante trana
critt} e seu respecttvo des
pl'ichú:

PET!ÇAO

UM RtCEPTOR'ULTRA-MOt!ERKO I

Onda. IMeuo 4!;
(

""nos, 11' "á!v.r<'fi.)
IICA " i ",lIo!-oloD_

',} Á VENDA NO

I!Vl:NOl:DOR RC:A ViC:'lQIil

Di§tribuidü;I�8 DO VJj,,:
H,'J I

AmeFHtemO

de
.

ij�m instalada com íl1<;!ru
medos de medicac;
mcdnnissimos,-

Ru� 7 ,ia setembro. 11 i 3

DESPIV.HO
f 1\ Faç m 5'3 as dtdQ(},.t2, ;i,

cit..",ivc })or co te'}, Gom () ",az)
d;; tri,'ta dÍ<.u. observ;;\i :�, ,i"
formal darles le'gais, E;;: ""'r'� ób

julho de mil n ;vcce!1t<J:; ;3" �lU��:
ff'nta e :sete Cyw Pe::tillL.'.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,Como sempre prevíramcs, como sempre afirmamos, a União

Demoerattca Naclonal está vítortose em Blumenau.
Não nos aurpreendeu fi sua vlrorla, mas, francamente, não

:1 .esptU'a'l7arnos tão t'smagadOl'Ll. Sabíamos, porque auscultamos o

nDEiSO povo, que o PSD sotrería em Blumeuau, pela terceira vez a
sun derrota, mas, em verdade, não pensávamos que ela fosse tão
fragorosa.

Pode, porvm, o sr. Victor Heril"g ficar tranquilo, G queremos
s quí dec:e.ra-Io eu. alto e bom som, que o vencido não foi ele.
qW3 é inegavelmente uni homem digno e admírado, mas o partido
pelo qual se Inscreveu e DR homens que o orleutam.

Homem lHU'O em politica, perdeu-o fi sue boa fé e a sua

eonílanea nos companheiros de JUta. muitos dos quais não títubía
ram em abandona-lo para defender o seu próprlo interesse.

Rendamos ao Sr. Vital' Hering publicamente aqui, o tributo
que cabe a um adversário leal que sempre combateu de viseira. er
guida, cavalheirescamente oomo nós também o fizemos, pois esta
mos certos qne a sua interferência evitou muito ataque. pessoal que
não Iôra ele se teria levada a efeito contra o vitorioso candidato

.

da DDN.
Fique certo (} Sr. Victr.r Bering que o que foi derrotado em

Blumenau ti quiçá para sempre, fDI a politicagem do PSv local,
concretizada numa propsgauda desleal, de plilavrões baixos. sem
lógic6 e sem nexo.: o que foi derrotado aqui, foi BQuela politica de

"governo é governo". ODre visitas "oficiais" e Inaugurações de úl
tima hora dias antes da eleição. pera intimidar o povo; o que {oi
derrotado em Blumenau foi aquela tnterterencla indevida dos inte
resses partidários em BaRUO!::);;! admínístraüvcs e outros, onde so

mente ópveria prevalecer o critério técnico, economtcc ou social.
O que, em urna palavra, foi derrotado em BlnmeilHu e repu

diado pubhcamente, foi ti corrupção da administração peín politica.
O que assistimos com a vitória da UDN. foi pois O triurato

do esplríto demucràtlco inerente 80 noeso povo.
O povo não é tão desp.nvidc de bom senso, corno supunham

algum maiorais do PSD. E' verdade que ele fie deíx s levar às ve

zes por uma demsgcgla fácil, ou por ameaças abertas ou veladas,
mas com tempo adqníre uma espécie de sexto sentido que o faz uís
tíuguír com ubsoiuta segurança as atitudes sínceras das íate
resseíras,

A herança. que recebermos da Prefeitura, tSabeillos de an

temão que será pesada. Haverá necessidade de um estorço sobre
humano para recolocar Blumenau DEl poslção que de direito lhe
cabe: A tarefa é grande e olHcU t mas (1 objetivo é digno do 6 nos
nos esfl)! ços.

ESt8 obra é uma obra essencialmenre adtntnletrativa devem eolabo
rar todos co blurnenauens8s de bÔli vontade, sem di8{jnçfio de parido.

São convidados .I.OS senhores aclonistas para se reunirem em

assembleia geral ordinaria, no dia 2 I de Dezembro de 1947, as

quatorze horas, nos escrirorios do firma Schrnitz Irmão & eia..
afim de deliberarem sobre a seguinte.

ORDE;\!I DO DIA
I' ,..- Aprovação do balanço, demonstração da conta é Lu

cros e Perdas e cautas referentes ao exercício encerrado em 30
de Setembro de 1947. bem como do parecer do Conselho Fiscal
e relatado da Diretoria,

2' - Eleição do Diretor Presidente
3' -- Eleição do Conselho Fiscal
4' :-- Assunto diversos.
Acham· se f:_ disposição dos senhores acionistas no escritorio

da sede social, os documentos a que se refere o art. 99 do de
creto u. 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Belchior, 10 de Novembro de 1947
Rodolfo A. Schmitz

Direto-Gerente

'rPARA
-

f'ÊR I DASl_ ....

�

E C Z E M P. S, I�
INFLf,MAÇÕES1 ti
COCEIRAS, :�

FRIEiRAS,
ESPINHAS, ETC.

Hercili eeke
Significativa homenagem foi

prestada e� data de 26 do cor

rente ao snr, Hercílio Deeke.
digno Diretor-adjunto do Banco
Industría _e Comercio de Santa
Catarina SIA, pelos funcionari
os da Filial do INCO, nesta

praça,

Logo apos ter sido anuncia
da o termino da apuração de
votos na eleição de 23. e sabe
dores de que seu digno Chefe
havia sido eleito vereado. pela

Pelo • mundo
-

U.D.N" como primeiro colocado
em votos preferenciais, os In
coanos de Blurnenau, compare
ceram incorporados ao seu Ga
binete para, em simples ceri
monia, fazerem a oferenda de
um estojo contendo a caneta
com que deverá assinar seu ter
mo de posse no cargo de verea·

dor da Camara Municipal desta
Comuna.
Fazendo o oferecimento em

nome de seus colegas falou o

snr, Sanches Junior que, em ra;

pidas palavras disse de merico
do homenageado e da certeza de

La paz _: A situação da agri- que a caneta ofertada somente

cultura boliviana se está tornao-
referendaria atos que viessem
trazer beneficios á coletividade.do cáda vez mais grave, pelas

nuvens de gafanhotos que arra-
O snr. Hercilio Deeke, visi-

velmente comovido oela homezam as plantações dos mais ím- . -i -

portantes departamentos do país: nal2:e� sincera que .Il� era tn

Santa Cruz, Tarila, Potosí: Co- b?�ad�, agradeceu aos seus all:'
chabamba e Sucre. ,x.lhares dizendo que no exerci

Cairo _ Foram registrados CIO, do cargo que lhe honrou �

30 casos de tifo em diversas ele�torado Blumenauense, tudo

provincias do Egito, nos ultimas
fana para que Blumenau ocup�

doi .. dias A enid mia d _ _

o lugar que lhe compete em
..

� • ,J e ",_ e co.era Santa Catarinavrttmou I 2 pes�oas. 1., penas Z I _=-��
.

�="':"==�_�

vilas, das 4.000, continuam 10- fabricação de bombas
fectadas pela mo!estia.

RBarcelona - «Tenho esperao- atomiCãS na unia
ça» de que o Brasil designará Moscou - Em editorial o jor-
em breve um embaixador para I nal «Tempos Novos» comenta a

Madrid,' declarou o consul geral forma por que a imprensa es-
do B�asil, «E:0rque.

as relaçõeS! �rarJgei:a se ��f�re ao poderio
de outros parses com a Espanha industrial soviético e a sua capa
já entraram em boa fase depois I cidade para fabricar a bomba
dos debates da ONU,.·, atornica, dizendo: "OS reaciona-
Cherburgo -

_
O navio-escola rios sempre calcularam mal e

brasileiro "Almirante Saldanha" substimar am o poder ecouornico
deixou este porto. O cornaudan- da. União Soviétic.-a e a eficien
te e a tripulação ofereceram cia da sua industria Os ultjmos
q;J,atro sacas de café ás pessoas que duvidaram do poderia sovi6
necessitadas de Cherburgo. tico e erraram nus seus calculas
Londres - Um". firma inglc- fúram Hitler e seus cenerais.";

sa pretende filbricar uma ma-

ql:Ína de meias iedesfíaveis. Esta
noticia foi dada na Camara dos

Comuns; pelo sr. Harold \Vil
son, presidelJte da Junta do 00'
mercio.

Assembleia geral extraordinária
SãO convidados os senhores acionistas para uma assembleia

�eral €xtraordi113ria, ;. realisar.se na séde da sociedade á rua São
Paulo N' 300, qesta. cidade de Blurnenau as onze (I I) horas do
dia oito (8) de, Dezembro do corrente ano, afim de deliberarem
sobre a 'seguinte ordem do dia:

1') Abertura e exame das propostas relativas á concoren
cia publica para a venda dos bens da soc'iejade.

2') Assuntos gerais do interesse social.

Blumeaau, 20 de Novembro ãe !�H.7
Richard Paul Junior

dias?se
C ii t

.

a i j n e n s e S.Â.
Representantes dos Radies SI.MENS

,m

'I

Des.tino do ouro retomado
ii Alemanha

fala o general Góis
Monteiro

!
----------_._--_j
!J7(j}S
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