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!Inverno se
If," II' ..

mf�m sa precisa
Senhor Nereu
p!e�to eleitoral

o li a ,2 � q L� a R:;m �I s e m 5) t a. C J ta r i na, seu c h e'""
de Vice.presidente da kepublica em eviden-

assim, pior exemplo que nos pod��ia vir de Cima,

recomendações ditadas
r- pelo Presidente Dutra, no

Nacào !
,

a f9 de
deprimente

Janeiro aqueles
com

que
que se en-

-", ..
-

nao 'possuem

pega um

Em manchete ele primeira página, com tipos vis
tos,,:;;. para causar sensação, nossa colega �:A Notí
cia», de .Joinvile. publ ic cudo um telegrama de sua su

cur sa.l em Florianópolis, diz:
- {<A tos elementos udenistas; esperam terminar,

esta semana, aindn, as damarches n» sentid;) -UO-B comu

nistas votarem nOA candidatos udonistas, a exemplo do

que Ioi feito em São Paulo.»
Ao lado da r-ferida manchete, como castigo da

má fé, esquecendo-se de que estava, ali mesmo, se des
llli:Dtindo. publicou um telegrama de São Paulo subor

� 'dinado ao titulu «Conjuração de lesa divindade e lesa
" 1- l

.

d S- D I it� p"tria», em que o Arce:.)lspo e
_,

ao raa.� couci a os

católicoe 3 não votarem no PARTIDO SOCIaL PRO·
j)'ilhaço e criticado por andar de GRESSISTA, que �presenta a candidatura do sr,

, J\ dheruar de Barros, em vista da alíanca entre ooperário e ti )'

mesmo Partido social Progressista e ° Parti Io Comu-
nista do Brasil.

Como vemos, o proprio jornal.
mente o acordo entre a U D.N. de
Partido' Comunista.

Os leitores, por BÍ. podom avaliar da falsidade do

telegrama de Florianópolis atribuindo à UDN o acõrdo

q '.16 o Partido Ü<...munista íês com () Partido Progres
fi r ... sista nos Etado de São pa:tIo, sugeíra que idenlifica

Iqu 11 a
_

[acção �OlitJC.-l que. está precisando de taboa de

s»lv .. çao em �)anta Catarina.

os

«A Notícia», des
São Paulo com o

A Umão Democrática· Nacional desfaz
-,

iolrãg a! e

. O Diretcrio da União Democrática Nacional desta cidad

I recebeu
rI seg'uinte telegrama de Florianópolis:

_" Antes que o jornal "1\ Noticia" , de Joinville publicas-
se falso telegrama acerca das negociações da U. D. N,- com o

p'lrti lo Cornnn-ata Brasileiro, p. o
.r Diá rio da Tarde" desta Ca

p tal, conhece lor do plano q'\!:� estava sendo arquitetado pelo
w'ssedismo em derrot+, havia pub'icado um artigo alertando a

população católica contra aquele boato, que não tem absolueamen

'te nenhum fundamento.
�Jl)SSO alto f.rlante está desafiando o autor do telegrama de

., A Noticia "
a provar sua a firrnativa, sob pena de passar por

réles írresponsavel e intr;!{Hlte,
Estamos, tarnbern , imprimindo boletins que serão enviados,

!l. todüs QS diretórios com a r'efesa da U. D N, e comprovação
dos !;,,!;timento!" r.'J·,·,li',of' do sr. Irineu Bornhaüser:.

. Hoje o "Diári,) dITar.le' publicou a seguinte nota :

- Unão Democrática Nacional, -- secção di? Santa Cata
rina.

A Comissão Executiva da União Democrática Nacional,
I secção d� Santa Càtarin a

• para desfazer intrigas espalhadas pelo
I ?S.D., faz publico- que não celebrou aliança e nem

.

mantem

I compromisso com qualquer outro Partdo, marchando sozinha pa
Ira as urnas, sem recusar, eutretauto, (l apoio e solidariedade de

I t(!dos os catal"in�1S"s livres e conscientes, integrados nos princ í

pios constantes (lO seu programa,
I Os unicos compromissos assumidos pela V.D N. perante o

povo .catarinense são os 'lue se acham inscritos ria plataforme de
seu candidato, o qual, um.i vez vitorioso nas urnas; il;S: satisfará

religiosamente.• Florianópolis, 8 de janeiro de IOH,'
.

( Ag.) Adolfo Konder, Jnã') Bayer Filho, Paulo Fontes

'o·. �
.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Continuação da ultima página)
.

�\:�;;. .. Fone. 1201 .... Blumermu 12B. Sec�ão-RaHlo KaIsten-Presidente-Ouido Kaes-

��Sç' i' EXAMES DE URINA: simph'[ (tmuc[\..r e �tll)1'1'n)' d '1'

.

" I.", tene\{ �eSár�O-S�I'lH Gutz 2' Mesário-Petar Fedderseu'

.. >.cbloretos, fosfato.:;, acido nrko, uréa e.tr,'1 F. ."
�C'

,111 a
. e.�ellll�,e."nt,o, qualltativo 'completo com, dosag.em, '

1:1. eCQ� O� a ã ...
'

Barfy Züge-Fldélis:
�{'"

.
ovos de vermos 'Mil todos 'de errri ".. t-X!\l\I�.-:') DE FEZES: complete, pesquiza de amebas, flagelados)

Prr-sfd ente - fraoeislJo Hoette, I' Medário -Túlio Feuerschü-
N', ;i'" EX'

.... .\' . � iquecnnen ol ,hgesho' carne t
"

, '
'.. 'i • fi- .. oi tte -, MeFárla Fau f' S

!';�.' •
• AME DE SANGUE: MALARI \_ p'

.

'.
,vege 'IIS" pe�qUlzas de puz, ��ngue oculto etc.

- - ' __

", ' ••-.-. '·.-of (_. - , - s mo ouza'

P?;·)' ,�ruo.' J,.UES (sifílis)' re.a"".G de Ra.Im.' . 'KI" l\'r.'·· "'·1·es1u.IZ,t de Hematozoarl« .de La.vera.. n, i(ji'Ihas àgu
...

das e eroni- 15;1, 8ecçâfl- Salão Mogk � HOllpava Norte. Presídenta
h 1 b·· c' .y-. ,Ine, '1'llleCHl etc 'l'IF(I'I -

d ,"I I 'D"
,

.' . FJo'" L'r i' I AS à f
):'(' co,.' eIDúg o m�. ontage:u -de globuloa verlll�lhos f' hn 'i'.. ,: ..ea'<�() e 'Uf' i Dsagei:h,De: glicQse,�aeido uri b

" ['. e II g.
.

ml'f r O - Gentil Ouindani.2, Mesário-Ira,}

1/: po d� eoagruaça.o e da sangria, Curvaghcemica. EXA��t�(J", f"lI� ula LIc\U�·,!(,.lt�n�, Hemograma de Slullllg. Tem Ol.ui 8, hlerntn.

c': taSperrtlatozoides etc, trichomoull.s v ',' t ..

�.
- DE SECREÇAo. Pesquiza de geruums (Gono.' 231:1. S ção-Escúla public.l de It.iupava Norte--lloupa-'

,;t: lOut:ros ge_rmens,' pneftulOCocOS stc, ;:���I�c'DBtAME DE ,ESCARRO: Pesquiaa de bacilo de �och o TOMEM:V!:l N, rte; Prcsiden!e-- Raul Upeke I' Mesário-Paulo de'

�::, .�erl(ló1COpICO. reaç:.ãq de Kabn� Pandy, Nonne Appelt et:Q�I��.f:t���g:--ESPINHAL: Exame oítobae- �llltD CreDsDtd�D I'srso Ramo!; 2' Me�árió-J"ão Geraldo Schucke.
o1.OB alcóolsucído resistenteé. (:i;iausenletc, EXÀ 1\ i "L'..

.

__ !� CONASAL: pesquiza
.

de bacio "SIL\'EIRA", 40a, Secçã'l-Eticola Pública de Itibl'irlio Branco-RI.

,.
deacii:o latico',açidezlivra écombiud ...• IICÍ� p_1 .1?E SUCO (:rA::;TRICO: Exame�empleto; dosagem ,

...=""-- b b:'lrã'j, Hrl1IlCf: Prestdente=-r uto Sprf'ngel jor- I' �1.esário�

DE' 'U'Le'ER'"A" DI'
. " ..... ,

..
a.aeal_

..

'
-r- esq urzus de sungue OCU)I.O; plocitos, hellláce.as, . E.XAME GII>".4i1 tii1H;;� I,:.tb(,f' Hi,''''ch, 2' lI.·feLárJ'() - t'J'1"',tur 1.},Jrnn,r.

.

.

.

. ramICroScoplR em campo ·escul"O' Pi'
'

I .',' h
.

,

.

','
' b <' n ç r, n � <C'

O LaóorattJrio se acha: instalado para f 'z""SiJ.urz;t
(e

eS�lvc
'}tas Trdpouema Pahda (sIfihs), 32·]. S'·cçA.n-S"'1P Oi'ltf'Z -Iwup'wa Central: Presideo�

.'i· : ..A' p'edido élos sr' M'd' t:

11 _T cu ura
.

e quaqut'r r;ermen e auto vacin(/.� Ile� Fn-d H '1Í1rg. I' Mefi:�riu- H.tr Duwe, 2' Mesárlo-Alvin
•. ..'.... ..' ".

s, e ICOS,' lazemos. colheta, de Ir.attlial á doml'cl'll'O' . \'olz
Fornecemos laminas e recipientes gr(Jlzüamenle .'

Faça seu auuncio
t T 1 33', .Serç,l'!o- Hutél E,Imundo .Ji-l:Jsen -Jtoupava Cen.

. .. .

.' . .'. nes e ._ornn
I I

�-" I�..c,��_"a.s:€"""_� ,,,;_.• X -���_._'_" -st-.'-fl- .' ,.', _,.

.

.

'.
.

r" . PrpSldent�� Gustavo Stl:ln11ll 1, Mesárlo- Fernando Csr·.:
.... .'.

.

•. .

'. . ..',.
� .t V �-"'-"'-:-"'-!i-".-�._�- .. -o • A-�. .. .. a �. a'-_, 108 Jcanàt 2' Mesario-Bl'Uno Stcuke Subrinho.

__•
346. Secção �Salllo Ricârdo Müller - Houpava Central

pre�ILlf;>nte-Berloldo NeU:ter, l' Mesarlo-Henrique Kopro-'
wskl ?;. Mesarlo-MarUn Jeusen.

39il, Secção -SalAo KAraten -Testo Salto: Presidente
Bernardo Scheidemantel I' Mesário -Curt Karsten.2' Mesá-
riO-A!ODSO Frahm' .,

'.lIa. seccAo -salãO dos at!radores.::......DlstrHo de Itoupa
'\Ta-Vila: Presidente--RícardG HoUmann, I' Mesàdo-fran
cisco dos Anj.ls, 2' Mesário-Egon Lauterjung, '

48. Secçâo-Ediflcio da antiga IDteDd�nci8 - Distrito
de Uoupava· Presldnte-Marfo Gonçalves l' MesárIo - Wal�
ler Rlback, 2' Mesário-Alfredo Jacoboweki.

toa. :-I('cção-Salão Roberto Donath � Ma888randuba
Central - Distrito Itoupava. Presidente- Eurldes Cer3eito
Tietzmann, I' �eEário-Hellmuth Ulrlch, 2' Mesárlo_':Ntc\J-
lau LoeW6n.

"

43a. Seccão-Salâo Gustavo Jensen - MassBfanduba
baixa: Distrito Itoupav8. PresIdente-Otto Lüders I' M(lsá.
rio-Amaro Joaquim de QUQ.,dros, 2' Messrio- José M080or�

44a. Secção-Salão cm, JenSf3D - Ribeirão Gustavo
Distrito Itoupava: Presidenté-Edmunno Koprow�kl J' Me"
8arlo-João Hrast, .2' MeFário-Vlrgilio Orfstorollnf.

378. Secção-SalEto Zlehlsdorf(- Camplnha Oentral
Distrito Itoupava: Presldente-Wlgand Donath I' Messrl0
Celeste Maiochi 2' Mesario-Os -mellndo Bogo,
.

45a. Secção-Wult Irmãos-Guarani-Açu -Distrito
Itoup'iva. Pr�sidente-CarloB Bublltz, 1. Mesarlo - Paulo
Juslno de Souza, �' Mes8rJo-Avellno Oe88es�

46a,Secção�Salão Zlndllrs-Itoupava Rêga-Distrito
Houpava. Presldente-H�itor Egídio da SUVB. l' MelarIo
Clemente Ulich. 2' Mesario - Augusto Bauer.

50a. Secçã9-Hotel Pomerode Distrito do Rio tio Tes
tú; Presidente-Hermano Schwan.ke' l' Mesàdo . - Victor
Haut, 2', Meaarin - Rodolfo Schmidt.

48'1, Secção-Grupl) Escolar Rto do Testo-Sala direi
ta-Rio do Testo: Presidente -Osvaldo Fledler, ,. Mesado
ErIch Pà8801d, 2' Mesario---Paulo Adam.

'

493. Secção-Ompo Escolar Rio de Testo-Sala-es

qUNda - Rio do ·Tl.'sto: Presidente-Oe teludo Guimarães
I. Mesario-FeUx Andera, 2'Mes8rlo-WHfy Schwanke. .

418. Secção-Edificio da Intendencla - Andar térreo
Dr. Arão Rebello Rio de Testo. Presidente--- Artur Schmldt, l" Mes8rto�E-

rlch Gunther. 2 Messrio-Alvio Blank.
'

.

170. S6cÇ!lO Edific'io da Intendencia-andar superior - Rio. do
TeRto; Presidente-Paulo Adam. l' Mesario- -Alex WBchoJz
2' Mesario-'-El'Ích Schoenfelder,

518. secção -Hotel G6ucho-Rio do Te8to; Presl(ieu
te-Làuro Ounther, t' Mesarlo - :urt Artur Weege, 2'MesB
rio --Henrique Raducnz.

Dr ued' H P.l:II.·P·e 528, Secção-Salão dos atiradores-Rio do Testo: Pre-
• lT.1 • • U sidente-Alvin Blaok. I' M�sario-R8ul Leal,2' Mes!lrlo-

Henrique Buerger.
538. Secção-Edifício da PrefeituralMuniclpal-Gsspor

Presidente - Vida! Pamplona, l' Messrto ......·Bernardlno ,An
tonio de Souza, 2' Mesario---Helmuth Helnlg.

620. Secçllo ---Edificio da Prefeltura Muni'Clprll (Sala
esquerda) presldente---: Camilfo Anesi. r Mesada---Msr

Unho. �OSR. 2' M�sarfn---OtA.vio Luiz Schmidt.

O.' r.· Paulo' Ma.ye�le
56,\, Secção---Edificio do Slllão "Café União" Pres!-

fif'nte --Sabino Benigno dos Santos. l'Mesürlo--'Brauliu
Medi�o 88sistente do Wanzllita 2' Mesario---Engelbert Schramm,

HOSPITAL S âN rA lZABEL 548. Secção---GIUPo Escolar RonorIo Miranda ssladí-

reltB - GBFlpllf, Presldenle�-P.odo1fina Hostins, l' Mes8rio-·

Lauro BeyM, 2'_Mes8rlo--- Arno·ldo Leopoldino. ZI��erm8nn
5Sa• SECÇAO - Grupo ,Escolar "HonoflO MIranda" -

Sala EsqUf'rda) Gaspat,
Presi2ent€-: Zenaide Srhmidt; lO, Mesário: Leopoldo Weh-

muth; 20, Mesário: Fernando Duchene.

.,8a. SECÇÃO - Escola Estadual de Gaspar Grande,
Presidente: Sílvio Schmidt; 1,0 Mesário: Alberto Fritzsche;

2 o Mesário: Paulo Z;mmerman,

oSga, Secção - Escola Municipal de Gasparinho (Capela)
Presidente: Alfredo Wehmuth; 1,0 Mesário; Marh) Vaozuita.

2 o Mesário: João de Zouza Pamplona,
57,3 Secção - Escola MU..:1icipal de Arraial - Gaspar.
Pr�sidente: Egao Olinger; 1,0 mesário; Afonso Ladwig; 2.0

mesário: Vigando Leônardo Schmidt.

60a Secção - Escola Estadual de Barracão.
I

Presidente: Luiz Franzoi; LO Mesário: José Albirici; 2.0 me-

sário. Fortunado Melato,
.

T6a Secção -J Salão Krause - Belchior Baixo - Gaspar;
Presidente: Julio Schrarrimj 1.0 Mesàrio: VidaI Dias; 2.0 me

sário; Osmar Souza,
61a, Secção - Escola Estadual de Belchior Alto,
Presidente: PetfOl1iHa SchmiJt; J.O mesario: Emitério João

.....-._.-�-.--e--I!-.-*-. Santos; 2,0 mesário: RodoHo Augusto Schmlt.
O senhores chefes das repartições publicas e proprietários,

lar�enda.,t1tários.
ou adn.linis.trad�.res _das propr.i:da�:s part.iC.Ulares.respectIvas, ficam com a publicaçao deste, CIentIfICados da esco-

lha dos referidos edificios para nos mesmos funcionarem as me

I
sas receptoras de '\iot"s, qo dia e hora designados. Dadó e pas·
'sado nesta cidade de Blumenau. aos trinta e uu) dias do

.

me! de

IDe�embro do ano ?e rr-ifnovece?tos e quarenta e seis, Eu (ass.
LUlZ Schramm, escnvão, o escreVI,

Ass) Oscar Leítão.
JGiz eleitoral da 3a. Zcna

. Certifico estar conforme o original que foi afixado na nota

I do cartodo eleitoral, do que dou fé"

J Blumeoau, 3 [ de DeZEmbro de 1946.
_________________--"-- O Escrivão: Luiz Schramm

[TA I !,I�-ak;d�;_--·I·-
, Sempre foi e continúa a ser I

""

O Melhor "IProfissiona�

Causas civis, comerciais, criminais , -----------

e trabalhista, -Cobranças e .contra'
tos, - COD""i:itll '�ão de Sociedades

.i\nônim'ti etc.

'1 .-.-lt-.-,..'-�-._e...;.�-.

I ALUGA-SE
I Alnga.se lugar para em

pi egada boa e ,eceberá bóm
ordenad0. a tratar com

.-.---.-.'""':�-------_;.-.

Frau Hítner,

�.-: a Rl.1� Jaraqu.en
bach ca-' Agua Minerai

sa li.O 8.

-:-- .. ... .,.....;..--
.

9 ... SuJfll rosa
Tipóg.ralos ��e;��: ILAMBEDõRl

.

e8te jornaL

.) ".

--; r

08$ ACHIlLES BAlSINI
ADVOGADO

,

, .-a�I!�4J"'-:§""Jê-ll"-:tX 'Ja-III--.�,__._ ..... .. .. •

....

Rua Paraná. 31�A-Tel. 1436
BLUMENAU

-

'!
l
I \
•

I
•

I

Infomovel Sedao 4· poriasChevrolet SUII» r Luxo 1940 !
.

Motor recondicionado I
Pintura n:Jva �.

Estofamento de couro l
Todos pneus novos I

Sempre em mão de uni particular 4-

Casa' ...�. Americano. SA ; I

Mercado de Autotlloveis � 1.

. John L

•.. freSCh.el
-

..

' Funda

..

dor ..
"

� t
,�OSSA DIVISA E' SERVIR. ! I.....-:l:.__...I!-I!-...,..-.-Il-.-� X .---. 1& �-:-"""""_.-.-""e

\

OCASIÃO
Escritório: Praça Nerêu Ramo::., Bt!
Tel, 21 - Resid, Batel PONTO CHJ:0

RIO DO SUL

Dr. fRANCISCO G�TTARDIVENDE�SE
ÁPVOGADO

M tlhões
De pessoas têm usado Ci)m
bom resu.tado o popular

depurativo

Elixir 914
.Q sfills ataca todo o

organismo

I----��------�--------------�----------------�·I...
Questões. Comerciais; ,O'" r.A···.r.thu·(··:U·al·Si·O··.11 Contratos.
,Civeis, Críminais e Cobranças, t

. T<rabalhistas; -' Advogado - lnventários,
'. Horário. 8;30-1 I 30;

.

14,30- 17.30
Escritório: Anexo a .esta redação. Fones:. 1099-IIíI

o Fígado. o Baço, o Goração,
o Estômago, os Pulmões, e 8

Pele Produz lJôres nos Ossos,
Reumatislllo, Cegueira, Que
du do Cabelo Anemia. e Abor·
tso. Consulte o médico.e tome
o p opu I a r depllrativo

E I i X i r 914
tnofeDsivo ao organismo A-

.

gradavel como um licôr, Apto
vado como auxiliar ni) tra-·
tamento da Sífilis e Reuma
matlsmo d'l mesma origem.
pelú D_ N, S, p,. sob o Dr, 26.
de 1916.Empresa Intermediária de M. l. Araujo

(�at,iz em Flori$nõpolis)
Titulas Déclaratorios -,- Naturalizações

.----------�......�---------,

]}nearl'ega_se de .fJ.uaisqUl'ir assuntos junto ás repar
tições públicas ds ]ilumenau, Florianópolis, Rio de

Ja�eil'O, São Paulo e Porto"Alegre,
. Assistellcia técnica de conhecidos advogádo9 - Abso
luta segu.rança e rapidez., asseguradas por tretl anos

de' funcionamento.
.

Preços módicos-Consultas sem com prbmisso.
I �scTit6rio . .para o VALE DO I'l'AJAi:
LI Rua.1!) de Novembro ri; 415-20 andar sala 1

.'
- .' ,

(Gltos 11'1 eDP.nU.) �. 81umenau
Endereço _telegrafico - INTER ,"

"

_-

A Indústria de Cartonagem .Reinhaldo Dsle

(Industria de. Oarb�nagBm B lrtrfabDs ,dtl PaVBI "OSte SIA")
.

. (em arganizacàu) .

.

'. ,precis(t,colll iàrgeocia a'ç
. 20 moças

de maior e menor .I.dada. Paga-sé 'bons ordenados

··.A;trltarcom.a .. Gerencia .. Alameda Rio Branco slo.

-.-:}_;

-'.04.

��'----------------------

Dr. Affonso Balsini
Medico Especialisti1 em
'doenças de Crianças

e da Péle
Consultorio - Travessa 4
de Fevereiro Edil. Peiter

" .'

2- 'faballiao NOBREGA
I!dif.do da Prefeitura
Esc!Ípruras, contractos, procu·
raçoea, protestos de Iet"as

Compra e venda de lmmovels
ccnfissõea de divida, etc,

'

Dr. Alfredo Ifõss
medico

do Hospital Sta. IzabeJ
Operc:içõ1ts
CLINICA GERAL

Advogado
Escriptorio

Alameda Rio BNnco

ClinIca geral. EspeCialista
em molestias da garganta

n8ri�. o.uvidos e olhos.
Consulto: 10 - 12 bs. 8 15 ·17 bs.
BLUMENAU • RUA PIAUí, 2

Clínica Medica e das crean

ças. partos e operações -

.

Radiodiagnosticos
- 0'- RLUMENAU -0-

Natural da fonte Santa

�lcídi(C - P<iraná

DISTRl8UfDORES:
Frosdocimo .&: aia Ltda.
Rua 15 de N.,v. 687

..
BLUM.ENAU

Distribuldore8:
Prosdocimo &: Cia. Lido_
Rua 15 dH N.)vembro, 687
BLU.MF..NAU·

ACUMULADORES,

.. para motocicletas.
aut{;ffioveis e iln' :.:.

•

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

. Peças
legitimas
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c;" selhos de edminir.. H f R C U L E S

Sttmm IIcessórios
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B�ltrias

Não; se contenta·· com OIenBS aguarda O) seu Ford !

.
.

,

Bolos'
cresc/dos

CONCESSIONARIOS

Casa' 'do Am�ricano s. A.
Endereços hléqláffcos
FRESHEL e PANAB

Código ACME

JOHN · L. fRESHEL
tllercado de Automóveis

fundador t
Caixa Postal No, '20
TelefoQ.8 No, I078BlUMENIU - ElStaJo de Santa Catarína

Rua 15 de Ilovembr« No, 487

--------��------
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Cem mil toneladas de trigo, ar-
gentino, para, o Bras"

Buenos Aires, 24 (R.). -. O Governo da ArgonU-
,

.. Da anunciou, ter autori�,adô a expnrtação do 100.000
toneladas de de trigo pa!fl >0 Bt'M]!.·O embarqu-, que]
corresponde a cota .de janeiro, rI sulta do recente c,COI"

do comercial argentino-brasíleírc cone uido em ,dezem.
bro passado.' f "

.

.... � • ..'" .-.. X ,-_'.� n

ulu e.sludaole da<D'oulrina . YDgi Pi·
"

... sou· -no logo' e" perdeu ambos os pés
Brisbaut, 25 (A, I S.)- Um estudante' da Yogi

indu, que pretende ter ouvido urna vez ordunsndo-Ihe

I pisar no foge,. teve ambos os pés am putadas em resul
tados. das queimaduras que, sofr eu

I· 'Chama':�m Douglas Fredorick Birch, e um traba
, lhador desempregado do estado' de VJtória e tem 30
I .

'.

anos..
'

..-I!......�-4!-II�§-..Q.-.--f X .---e-.- ._._�-. -.-__,-e -111',

Pretende ter permanecido no fogo por alguns mi-
.:

' .":'
,

.. d: V·
'....

)
nutos S6m' sentir qualquer. dor.' "C,idade de Blumcnau",(OU Re·gu a or. lena '? Q�lando sentiu que as, chamas () queimovam, saiu ....... IIII!IIIIIIIIIIliII__•

. '. A Mulher ,�vitará 'J)ôres 1 fogo e arraetoU�8e p{,r 400 metro", até uma el:itrada,
Alivia As Cólicas Uterinas, ThmseIites o viram G':'ch1:\m 'fRm a a iate-_,. ia
:Empr�gà ..se com vantagem' ...

'

"

. SS i�C.

par... c9mbater .as il:r���I8�
ridades dos funçôes,!>eflodl

, câs das senhoras :
.

ii< E' ':(f<;linante' e 'i regulador
: . . , dessas futiçõe$ .

;fHU.O�;SED1\TINA
,pe'�,�Ii\ia' compruvada eficá· i

chi' e,muito. receitad.�. Deve;:, ,

'.�.�"".'_ "r;,,;;.
_� ...... ,.;.�lfi4a;. cam�
............. ';'pJ_ i6.. aD re",;

�:ht. .......� pIlxeaalll .

..��.. "l'",,!,""J .ttatad", ..

� .... tffÚ4a40-.__ IlUtO nll".
". ,�a&..:.::-;�:..:�:��
.... �.... IlPPllr.u.e """,,,"atorio.
.-�. JlriJ>P<t. bioWlhlto 'o.
_rIiUItio' p.,,,,,,_ "_'._'.r_ed:e

::�..!=IS."'JOãlO'""_ 1Ir �
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Sã,�lOa,�
", ".� Al"l!Í' t f:eli1t! .,;;.. -1�o Paute
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e du'ráveis
.Os tubos e dutos Eternit têm duração ilimi1cdo, '1ueÍ' .

. paro fins sanitários, paro' canalizações de gós, �r
,condicionado e água. Os tubos' e dutos ElerOlt

i gozam de' preferência em, grandes obra.,. nas

. I instolóções. de .or refriger:ado. .

., A Fábrica· Eier"jt'tomb�m pFoduz'chopas onduladas

.

,'I. e lisas, calhas, caixas d'óguô e peç(1$ moldados

para todos os fins. Peço' cotãI09���,:'
.

ETERNIT DO BRASIL·CIMENTO •.
AMIANTO S. A. '

.
."

SÃO PAULO'

.:•....

:Vlctof' Pro,bst Bt eia.
. Rua 1�i de, tlol.mbla, 5,9:� Caixa Posta', '126

.

. Endereço ''lelegrdfico: «PRQBST» ..

. BLUMEN�P Stn. Cafarina

A Sufocodio da Asma,'
Brõnquiteé Tosse'"Aliyia� .

,da em Poucos Minutos"
Sofre v, de atuqnes de' asma' ou do I mo. preparando-o para _resistir :' qual-'

bronquite tão violentos que o -sufoearn, I
quer futuro ataque. Muitas pessoas que.

fuzetn-no p{ordf'r.fI. respiracão
..

e o irn-

I
haviam perdido. pêso, que passaram �s

pedem de dormir ? Tusso _com janta noites sem dormir e que se se�tlRm sufó

fôrça que Ff' sente dél:Jil. rneepnz de cadas com os ��lCCSSlVOS, nce.quee
- de

trabalhar? Tem que v-iver- aob dieta c nsma ou bronquite, descobriram. que
cuidar-sr exagcradmnente 'I ,,' Mendoc.o acabava com os acessos dêade
Não Importa por quanto' tempo já l\ n. primeira noite. c muitos,' ,já há anos,"

tenbu sofrido, deve sentir-se cheio de roo voltaram mais a sofrer de asma.

novas esperanças eom a. receita médi
ca chamada Menda<o_ Tudo o que tem
a fazer é tomar 2 lJa_sLí1ha� á3, refeições, A primeíra. dose de Men�aco coroe-
e seus at;t_,!1uefl desupnrecerão como por çn a trabalhar no sangue � ajuda fi, na

encanto. E� poucos ruinutus Me,,!,dcu.:o 1 tureza a livrar-se dos eleitos da asma
começa a circular no �anguel' 8J udan- ; ou bronquite. Em mui pouco tempo faz
�(l 'a promover ,uma. respiraçâo Jácil e 1 com que se sinta anos ruais forte e mais
Iivre, ,sono reparador � t.!anqml,o. de ljHvem. Atf4uir9. Mendaco; hoie mesmo,modo que dêsde a prrmerra noite se em sua farinár.ia: experimente-c e '\"elB
ecntirá mais jovem e mais forte. -,' como dormirA bem eet.a noite e como se,

A'·, At d A
'-O..

sentirá melhor amanhã, Nossa garantia
n�s sem aques e sma é a sua maior proteção, ,.;..
Mendaco não eó traz alívio imediato '. .

,
ao ,paciente e uma respiração mais �ó.- MendaA o'"' Aeaba C'om

'oH, mas também :..\.lúa sobre o orgums-
' ,., tl asma.

Posto d6 Serviço
&

Ofiuina Autorizada

,Organização::::
completa para

serviços em'

lutomóveis
&

Caminhões . i

Si,nta Alivio Imediato

o SEU JDRt�AL

f Organização Brando C4Unic�'"
"Absolutamenfe Unica" em Todo o· 8rasl'

Devidamente fp<.)istrada sob no. 548 em 1�18
b '

Para o estudo faciI' da
contabilidade por corres

ponrlencill, com 4 lIvros

que eusinam como se eu

est.ivesse ao lado do alu
, n" Fieara' habilitado em:

E�(]ritura,ão mercantil,
Calculos, Português, Di·
reito comel'cial, Con'es-

pondencia, Datilogrllfi3, Caligrafia e pratka (ie Escritorio,
.
hoje tão

llflcesseria, Não duvide. é seu porvJl·. Moços, moças aproveitem esta

única oportunidade. PCI;am pl'"spectcs paI'!: ,este pequeno �u:so que

iurão em 4 ou 6 !lJeses, Heceuel'ão um cert.lfJcado de. esp.eclahst� em

cvntabilidatl... isto' é cOllside·rlldo nos Bancos, COlTI"l'ClO e, ludustl'lR.
E,;m'eva hoje ao 'Pr()t� Brando-Caixa Postal ]díG- São Paulo: o

mais conhecido que eI.l:;tnah.ell� desde 1HlO: h abI!1 tc:_u gerações de alu�
nos: S61'tUllPj()S. operarias ao .... llulharelo;! corrI" T1tstruçao' ·rudlIDElPtar.

O curso s'em livrus íitCl'is e [1.(, alcuuce <le todos uada vale.,. e se.

uão são' tlh matéria mlo adiantu,. .
.

Junte envelope [<eludo 0. dIga onde leu Isto.

, I

Andreza Campos da Luz
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�, Fabrica. �e. Guzes Medicinaes)·"CH[MfR" S. A. Ric3.rdo
�J I

..

Relatorio da Diretoria
IVISO aos Subscritores

�{
, Pelo presente dia convidados �1S sr nhores subscritores de�yc· Senh�rea acionistas. . ! ra de c.s s 719876.9°, valor este que co�r:sponde ao capital

SO-Ia"ç?es
da sociedade �lJoP'jma acima met1c�onada pa_ra a J�. aSSE'm-

,
Em cumpnmer:to as determinações legais e e&tatutarias, cii!, arrE scído dos respectivos fundos SOCla1S. '

. biela gerar, que tpr a per fI n ii rn.meaçao .d�s t. es pernn- que
, .. , submetemos a apreciação dos Senhoree Acionistas, o relatorío

.

Comparando-se o ativo realizavel e disponivel, no valor de deverã. precedi r à avaliação d s bens e ólrrüos com que todos
balanço e demais doc�en�o•. referentes ao exercicio de J946. Cr$ 3891471,80. cem o passivo exgivel de Cr$ 2 440,3382.:1,. v· o� subscr itores ?ftlendrn! reanzar e jnlq!:�}lz'ir o capltal subs-

(Ionforme demonstraçac de Lucros e Perdas que com rste rifica-se um excesso de cobertura Cr J 450633,60. críto, na fO!maçao d,! � OCI r! elcj·' asse ti ti t!IU esta B realizar se a
publicamos, o ��cropa.fti1?a�e! eleva-se a .C�$ 1.728.732.30, lucro

1 At_1al'sJndo-se (is. ele�lH:ntQ� acima tr�nscrit(ls. :e conclue 2? de Ft'';'frei:p de 19l7., pt lrs 9 !:nras !.n� ��dTO A�I() .. M�nid�
Hse, que. p.e.rm.

rnu

....
a d.I.S.•t.. C

....l.b..Ulçao, .. de

.um dlVlde.r:..do de 8·C., alem

I qu.
e

..
� SitU.ação �con. 0.m. lC.�

..financeira da .Sociedade !:ontlDu.a.· ollm.a� �IO de. TI.m.bo. de�!e EStado de Santa Cararlna, no escrttorto da
do refórço de todos os fundos. verificando-se ainda sensivel melhora, frente ao resultado ..cusa-: firma mdlvl�u'JI Riem do Sr yer.

.; JUdislifif�n�ra rabzãol de Sertd� ditvídenflo meUt'os elevado do
I
do peElo balançho de 1915,. .1' j 1 d

.

Cedro .\1:0 .2 de F� ver eh c de 19-\7.que o. strH!UluO no a anço ao error, emos a esciarecer que as,
. .

ste, sen ores acíonlstas, o re ator.o que
.

u gamos· o tlôS �.

,;Iim procedemos em virtude da bonificação que será distribuída ao 50 dever, submeter a apreciação {ia prox irna assembleia geral ôr- Rf( Af!OO BEYER - Incorpc-a.lor
se efetjYLir o ;.i}curriento do capital social. já aprovado pela rr mei dinaria, esperando o seu franco apoio, expresso na aprovação de
ra Assembleia-Geral Ext_r.:aordinàt'la. realizada em u do ccrrent», todos cs docun.éntos quo submeteremos ao seu jolgarnénto.O balanço que com.êste tambe m [ublicamos, apresenta um 8Iuri:e'1aü. IS de jane.ro de 1947.
ativo real de Cr$ 8.160.7,1510, cc ntra um passivo, tarr.bern real Antor.io M. C. da Veig-a • Dire tor Presidente
de Cr$ 2440838,20, resultando portanto um excesso de ccbcrtu- Walter Strau-h . .....:... Diretor Gerente

8eyer s, D.

5719876,90

,..,-.�_.,....-- ...

<!' '.;.;��� :_-

Aviso
Beyer
Subscritores

s. A.Ricardo
Bellonstraçãu do Ativo e Passivo' em' 31 de Dezembro de 1946

aos

Re;alizavel
Mercadorias

.

Almoxarifado
Devedores em CIC
Titulos a Receber
Titulas em Cobrança
Titulo. em Caução
Obrig!ições de Guerra
Peças e Aceuorioª
Devedores por caução
Estampilhas

Contas de Compensação
Titulos Endossados
Ações em Caução

..

Não Exigível
.,' Capital
., Fundo de Reserva Legal
,
.Fundo de Reserva' Especial.

.. ' ,;1,Írido de Depreciações
.

:

'. <

\:iJ?:.p<\ra Devedores duvidosos
Fuudó"de AStJ!stencia aos operários
Fundo para Donativos

___ ._.� . ,.__ .. -:!'.,�;"i;':;.-.
Exigivel'<';::::' .,'

Debentures em Circulação
Titulos . a Pagar

.

..

Dancos Credf'res3.1 17.6 I 9,30 Comissões a Vencer
Dividendos a Pagar
Juras II} Deberi tnres a Pagar
Gratifícações a Pagar126.686,00 Arrecadação PIe. de Teroeiros
Credores em CIC
Bonificaçã') Ações

.

..
.

Dividenrlos nã':' Redarna,rl"c,�
De.pesas a Pagar

• '.
.
c

SalarioB a Pagar
Perçe!1tilgens a Pagar

Contas d� Compen:ação
Endossos para Descontos

,

f
Caução da Diretoria

3·764·78S,8c I

3000.000,00
287 ,c'74.20
757:145.50

I.347 330,60
295.('9°.30
20,046,30
13.190,00

Pefo pesente são convidados os senhores subscritores de

ações da sociedade anonima acima mencionada pura a 2a. assem
bléia ReraJ que terá por fim o exame, discussão e aprovãção
dos bens e. direitos com que todos os subscritores pretendem
realizar e intrgralizar o capital subscrito na forma�ão da socie
dade, assembléia esta a realizar-se a 26 de Fevereíro de 1917.
pelas 15 horas em Cedro Alio, municipio de Timbó deste Esta
do de Santa Catarina no escrltorío da firma individual Ricardo
Bf'Yer.

'p A S S I V O
Imobilizado

Imóveis e Benfeitorias
Edifícios e Dependencías
Instalações
Obras e �elh.oramentos

Estável
M6veis e Uteasllios
·Máquinas e Aces86riol
Veiculos
Semoventes
Ferramentaa
Marcas e Patentes

128.47400
835.520,10
81.269.10

106·360.80

109.096,30
2.qOÇ 8g0.00

82:478.90
2·335,00
13-7l9.ro

100.00

Cedro Alto, 2 de Fevereiro de 1947.

RICARDO BEVER - Incorporador
"

.

II • 11--. II ii .. .-Ii O .-.-II-��-a-._. .. .

I'Malharia Blumenau
Assembléia Geral Extraordinária

s. A.,

em
.

dinheiro

u.63.'40.30
1.16156470
313.376;50
440.738,30
318,°74,30
172.7J6,60
6.2.635,60

201.073,30
675.00

30.791•20

9°0.000,00
363.01 f.5°

1.63640
t07·311.80
24°.000,00
27.77°,00
259.48540
J<j. 89:[,10
J38.1b8,80
7.250,00
21.540;00
62.648.30
106.964.4°
Igo.160,50

;.

São convidados os srs. acil.lnhtas da seciedade anonima
"Malharia Blumenau S. A.", pua reunirem-se em assembléia
�eral �xt'aordinária, 8 realizar se no dia 4 de março de 1947.
à" i5 horas, na séde social, á rua Pandiá Cakgeras, afim de
deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia

Caixa
Bancos

Disponivel
87,192.00
39,494.00

164395 Llo
2 o) - Assuntos de interesse social.

1.0) - Auménto do cápUal social e consrquente modificação dps
estatutos.1.598.95 .10

45.000,('0

Blumenau, fi de ftv;:reiro de 1947.

ERICH STEINBACH. P{esidfn�e em eXE.rcicio�
RALPH OROSS. Diretor-gerente.
FEUX STEINBACH. Direlor-,écnico.

Ne,iüêiii
·

dé·OcáSi:ii
1.598.951,10 .

4$.000,00 I :643.95 I .10
9804.666,20

<\Blurnenau, 31 de De!embro dé 1946
Maríb Raziini - Contador
Antonio M. C. da Veiga - Díretor Presidente
Walter Strauch - Diretor Gerente

Vende-se 3 otimos cavalos .. uma

carroça tnedia bem conservada
um carro de mola meia tolda in-

teirameote de aco, em otima
. .

conservação

Informações: Fabrica de Cadarços
e Bordados HACO S. A.

J �._- ,.#-'
• ......._.,...�-•._...._ . .._.___

Demlnstração de l,actos e Perdas referente ao exercicio de 1948
eH.EDIIO DEBITO

Despesas D:v:ersas
Fllndo de R'tserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações
Fundo PIDevds. Duvidosos
Fundo de Asiste, Operarios
Fundo para Donativos
Percentegens" a pagar
Gratificações a Pagar

4 199737.70 Dividendos a Pagar
;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;:;.-

,

.-.�.-.-11!-.-"'_""-"

. Mercadorias
Rendas Div�rsa�

4.°47.2°7,20
152.53°,50 86436,60

4°0.000,00
369935.20
156,000,00
J5000,O(l
12,noo 00

190.161,5°
259.200.00
240.000,00

E!!!p'resa Intermediária de M. L. Araujo
(Matriz em Florianõpolis)

Titulos Oeclaratorios - Natupalizações
Encarrega_se de quaisquer aSsuntos junto á� repar-

.

tições públicas dtl Hlumenau, Florianópolis, Rio de
JlI.!leiro, São Paulo e Porto Alegre.

AssiBtenciIJ. técnica de ('onhecidos 8dvogados - Abso·
luta seguraO\'R e rapiutlz, asseguradas por tres anos

de funcionamento.
.

Parecer d;Q COflselho Fiscal
.

" Os abaixo assin..qos, mel'lJbros efetivos do Cons;lho Fi�cal r
nátia a ser o�ortu[}amentt� realizad�. do mesm<:, mo�o rr er('�:m

da ·Fabtica •.de. G.· ..
azea Medici.D.·.al.·s ...C..f.em.....

e1: ••
' S

....
A., te.udo .exõ....

m

..•....
ma- Plena. ap�.o.v"çao

..

to

..

dOS q� �tos r�.tlcad.OS .pela DiretorIa, relatl'liOS

do detidamente. obalanço,. demonstração de lucros e perdas,.r.e- ao t'X€.fC!(1O de 19�6, proxlmo Illao'e' 1
.

látorio da diretoria e demais documentos ref�Ientes ao exeTCH'lO I3lúwenau, 17 de J [} 1m de 947
... . .... .'. . ..... . c .. .,3.

"

t··'ã Alfreco Camposi:fêlg�6. depOIS qe cons�atate.m a m�lS perlel�� or....em e ex .. lL ? .

S hraderert\ tudo qllaoto lhes fOI.dado exammar, são dg f�r�cer. que d�- Hemz � c,..,. etos d6éilmentos dev�m ser aprovado. pela a.Esembt1õ"la geral ordl- Carlos K f k

(I113s d'l CIPITal) -:. Blumenau
Endet>eço telegrafico 1"' INTER

o;'. ,:;]
��

".�

·,f��i:��.
��,; .

Blun:eoau, 31 de D=zembr,o de 1946

Mario Razzioi - Contador
Antoqio M.C. da Veiga - Diretor PresHente
Walter Strauch - Diretor Gerente Preç::;s' módlcos-ConsuHas sem .coro�r{,Dlls8o.

r::,qcrilório para o VALh.' DO ITAJ_Al':
L Rua 1{j de NovemfJro Te 415 - 2° andar sala 1 '

--'��i t'":-:p..�
.'

Variz! 8 (n:ias dilatadas)
li ÚfC8rHl'l d l� pernas. fua cura sem opel ação
e som dúr .

. Hemorroidas

Escola· Especializada
• .... .......•. . 'por. ço:r:respfjndencia

. MatrlClllos abertcra.,.....é:uraor; Ginasio. etn -um ano (pma maiores dl')
17 aos}. Quimicctprat industdalCa profissão de futuro),·Desenho

Imec(lfÚçp. Efetr1cidade. M.:lém(:dico, ·.f0Clwgrufict,. ÇC'merciaI•. Lin: •...
.\çmós etc. Ensiná élclettle· PtOS"p l1clo$. g!,obs: ·1)r. J Cleme_!lte . Fet�

....CDC�q, B908-'-H.f FlOfQl1do Q�! A breu. Z,1 __TeL7fr93 -·.5ao Paulo·· .

....
,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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s. A.,I
TornAmos pÚbllcn quo (IR porlflJlllft'S .ias D._be:. tUff'H I -V-'t'_;_n-d-I-'�'-8-e-U-'I-O-n-h-(-Jn-!-b-a-,-C-(Im

referent.. ao segundo fH'rrl(�F:'r' d� '91ó D0i!4>n10 receber;mo(or. c1e'2 C"OM'. que puxa
'}'c-f� .� , por lntermé !lo, de pess Ó6S de c it,fhllQ i , OS jUfh!-l. 8pretiPll- l:Ité 25 metl'f S {' �revll Só.
'i; J� '

I ". '.

'. tantío O Cõupcn n- 21. t!,t.\rmaçõ�s UI!€ta ceucção.,,�l LOC�l. B8cilo.e üonstill1i,!1o {jUS MesRs, Rrce�tlJras dI' Ao mesmo tfllf pI> c' Olll"!Clirnr,1'I qlJo em I � d ..' Df''1'<'fil __�Vd�i� '.'
-Ó,

.'

• •
brn de lDJ6. totJlm ;.. rte/;,j.poj li\} �. g.u.nus di hl-'illuP'l-;' N'

.

U t
'.'

�: �;,:q. IT": �eéRr Leltãó, Juiz Eleitoll'} dI::, 3d. Z1lnn. :lO u-» 36. 49 H9. r n 1] 1, 200. 22 J. 288 313 1 8. 32U eglCtO rgeu e
fd�K.,"JTlbOJçO�8 que lhe sãfl_conteridlls pellJ 11:'1.eleHI1iIi11'j 324 312. 3HO. 4 f-j, 409 4�B '-in 456.477.490 4B4.4Q1. 131"

> '> '" ,tH�11!l jnR�r.uçne� pAra, ��q<elel<HH'8 rt�� 19 de liloPlfo de 19�í 541,5 3, 587- 6��. 727, 743. s.«, 838, 855. E8!). 977. VI n{h.�sp _ casas no CEntro
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v

:.n..
p
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a
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l

..1.n E-.O.,..
b S ua Ju

r.18. d.iÇ•
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i:1.m.Ó2. 8�(.Ç.Õ s. ('.leihJI'.II"
As

me$.mat! P.IJI1t!JãO
ser �,t"g'lll1rtliS t'Lll UUSSl) escri- dest» cldade

.. d.�\ BIUIlH"r�IiU:g;:nrmf'h. p'Ira c<Justltmrem li" mesas H'('!>�ltOr!:l8. cnrrptl(lIt. lór!o, ! I u b-is dt> m,,!ell,j e cons

<trofe, 8. eadaumadetas e que Iuoci(tOI-!!fiü DI'R I· g!1fPS e l� 8IUIDPn:1u, J1 dr> n z moro dI' I 40 !rll1ltlls rt'c::u\('Inf'n\t')11irl�{08 8�1l1xodeF;igo�(i(l.F; 08 cldad[.ps tHfiaole .mPllclonl-ldJ FI Tecel(l[J'3I7z Ku,hl'ich SUl I li;r.,:nHlcoes lia redação
}I,S, q.U!t.t� [lcs.m. deRlhqá convocados plH'll l�ompBrecel em-lIoP.! A Vir t"rÍ>t 3\' II dl'slt, J .rns l.
l�;�u�f� )"pf"'nIJ()8. à .. 7 horas rio dlfl IB de jlioplro viod. IIr.: I __ .............. .. o. _ ... _ .._'"'_. t.._ .._.- ... _ I

., --�.- .,'l!!. 'SE[o'ÇÃC'_"OruPQ Esco ar Luiz Ddf n(,1 Cidl:lde S. CÇ3" ! -

.

'

! VF. '. f)h·SE um , b C'fl et!l
Mas:c1dlll:,: . , ,!j _ 1ItIJU?Jtlt:t__aw�t:llll2lW,*.sw"$.1i i.w.�� nwrell n. "'- u, (h� "'1'I,h' TIi.

ii�: ����fi:!\en�1l1�;i,?:rS;;����;; ln.M�8àrilJ--Wllly SltweJI�

PI-Iha'Q �(Q.cas I, m!��"���U��P�tl('c���'��r;��:
�;.r.�.l�.FnÇ.fj.�.·D.·...

,.0-0

.. l'UPO. EI).CUlar
Luiz Ot;1fino-Cid8de -Secçãu .

.'

...# J'4"., Ó. ..'

IfiC8ua. �

3v2

,; '�\ P��8fd�nte-Frpd�'ri�," Sanc�e�; 10. Mesário- Nor1�al para RADIOS Garapeiral;F�z!llfr'2fl� �i{'sártu-JlHe Jnvenctc Laux
. REMESSA NOVv A' CH.. $ 300,00 rande em bom e s t a d oi��};:SE(JÇÃ2-;,--Teatro .Ctifl\.-'s Gomes- andar tê rE'O Sala alta .:: NA - g ,

ve ndi -ser';Sef�ão F�1ll!nln8-
"

'. --.. Ca."" do An'lple�"o S. 4.
H .. san Rua Sã" Pnulo 85

r ';.�.;J::r88iJ.�1lt�-'-:-Al'�ur Rtiae ]9r. Io. Mt6árw-'BernBrdo Mel'c"do "' .. I"I.lthlmÓ". i� g,
õv2li.s�fzer, 2{l. Meijário-'-Eutl"aclln(i) A. (108 Santos.

h:4'!í· .SECÇÃp"':"'Yeatro OUIl08 Gomes·Cidlld(:!�andlir terreo ,. • ., -. .-. o .....-....-.-.-.-.,_.�. .....
í, l;ª)$ ·bafxll: .

.

1" .. '

"

..
'..•.... pra.'.8,ldente.-.�r.. O�ías G.uimarães; 10. Mpsário-Nlcolau '

A -I'" d P d·o. I S A' IÇ�rdo8o 20, Mesáno"",'Fredêrwo Pruozel; UXI Ia ora re . Ia • •,7it. ��e9Ão--"- GrllPO Escolal Pedro .U-Ci1aàe-Secçãe Mas- Do dia 10 de jt1nf'iro C I)·rente. serão D8g,oS em nossolcutl�� c •. '
.

.

-,--

..

'

'i. .i' •....
• •

'

escril.ório, à RIJO Quinze dr Novembw n' 714, os juros do
.

".
"

..

" re..8.ttle�te.:. J.()!lqUi.m de Ssl?f...' 10,,' Mesário - RICardo 2' semestre de 1946 Bubr€ 6S procura-se um caminhoneteBODf'tnaSifõl.!'u, 20, Mesárlo-;-Arno Bur�er. de uma tonE'lada em bom'(fiai. SECÇAO-'-'-Co)pgla 8anto ADhJlli,.�Cld8de-Sa}8 Direita
lelras Hipot,cárias da auxiliadora Predid R a., eslado'Homens:·

• .

.
.

. I!lformaçães oto WBle
..... .' Presldeote,,-Raul Chata.gmer;

.

10. Mesárfo- Germano
(1 sabre: 6v2J 'RerfgoHl; �o. Mesário-Gilberto Leal de Me reles; --=--

i; 5a. SECÇAO.- Grupo Escolar PedIO lI-Secção FI."winlns: Cr$ 8 00 Eôbre IlS das 58. á 1011• emissées; PEROFU.SE no Ifia 28 deI,; .
Presiden1e-'-EroBni porte; 10; Mes8ria-AnlbaIMlgueis; Cr§ 20.0 J sôbre as dI) velor nominal de Cr$ 500,0 dezembro6 .uma carleirli deí!W. Mesário Jf)�é Gulmarãell: .. .... das 118. á 51'1. f>mi�.sõeF; Identidade com o N. 14488I 81i: SECÇÃO-Çolf'gto . Santo Afltonia-S'a:a, EElq!1é:-da-Mu- Cr$ 4 \M sôbre 8B do 'I7blor [l(}O Inal de Cr$ l.Oca.O)

entre ii residenci.a do abliíxo! Iberas:. das 11 <1. á 56'1. emissões.
Bssil,R(!O e do alilo SBoht1eben.1 Pras! ebte-Max Pl!etter; Jo.-:M sál'Ío-Hebert Weh Blumeo8u, 2 de Jam'iJ'o oe 1947.
Alto Garcia;,

mUllJ; 20 .. J'de�ário-Jo8é H. Behr1og; � Sociedade ()omerciql Li'l1oniu.s Ltdu.
9a. SECÇAO,._EdifloJo do Oentro ae Sliúile-Homeos: CorreB'pondentes' do Aux:llitll!ora Préd!81 Sll\ . 5X1 Franz von KnobJauch

Presidente_.;.AfÍlJ8vi:lldo .OuimarAe�; lo.'Mesario-Miguel Rua São Pu ulo 85
JQS� R.a. taschesckl: 20. ,\'\ee-ár. io-.Mauro Luiz Kreiblcn:

.... ---- 48 • e'.... • o �.-""'_ .--IIJ-�_'....,.... _,
• •.-e.. • ._._..._�I

Blumenau CURITIBAlolnvH1e��n"��;çÃO--COlégiO ��gr8do Ftlmil�ll-Gldacje-SeC�ão Fe.

GRANJA SILVI1\,' LADRILHOS filial Matriz Filial
'., Presi�eDte-Máx A1temburg; lo, Mesárlo-Otelo Lorgus
2n. MesàrJo-Nlco18u Klup.el Ptdern�jrB8: BRU�QU E218... SECÇÃO-Club Nautico América-Cidade-Secção .-
MasculIna: i

, '.

Presldente- Luiz de Matos Guimarães; lo. Mesário Proprietario: tvo J. RENA UX Rua. Piaui, U a 15 .Pone,1123
Escritório anexo a

Heitor Fe'!8Z; 20. Mesàrio-Oscar Rutliger filho:
.

Temos á venda um rEprodutor puro sangue registra 10 .

B L U M E NAU, .'
esta redação

118_ SECÇAO-EdJ:fioio da FlIbricfl NelBa:
no Slud 'Book Brasileiro SOb U' 49·852. de nome «Serro

.
Prestdente,-Etich Klein; ,10. Mesárlo-TeopODpo RccbB; Alegre». , $----:._'.- ........._._._.__..,._. o �.-.-.�-.-*--:.-ti-�-Ji�o. Mel58.J'lo-,-Henrlque,Oabral.. '. Diversas éguas mestiças (criadeiras) de 112. 3t4, 719l

'
.

vO· SECÇi.O-Edlflcln do Hl.Jt�1 Wurgez �ltoupava ,Seca: 15116 e 31132 padreadas pelo «Serro Alegre», Blguma.s, Ja �_---_-

.pr-es. id�n
.

.tA"-Helu
..

old.O Pfa�110.' M.eSário.-Herm�.n.n JOhn,
..,
com potraDcas dêste. repfedutor e ltOVl1.mente padreadas 'i."

..
r:.-.'..I\, ·t.O �

..AmA00 r7 .(G.S.cholz)21). 'Mesárlf_:!-:-: rno Altenburg. .
'. .

. pelo mesmo:
.

" t. \li f\258.

SECCA.o.-oru.po E.so.alar.. MaChad.
Q de

...

ASSIS�ItOUPW8

FaQ�!J uma. ViSit.!l
ou escrevam á GRANJA SILVIAseca:

...
'

"
. BRUSQU - afim de combinarem preços.

i P�e8idente....,.�loi de- Oliveira; 10, Me�ár(o-D8goberto Antonio Araujo FUh'l (DêgJ).) Compe_tencla Profissional
Randfg, 2o;._ooesárlO-GuHherme pawtúwskl Filho; I

Admini.hld(>l'
'

.

298. SECÇAO-Grupo Escolar MaChado de ABsis-Itoupava; Rua 15 de Novembro; 596Seca: �_.;-�_.....--:-._•.;_._.._._. 'J{ .�1J�-�-II-" ..
'

,._.•Presidente-Pedro Pacheeo;. ,IV. M;esárJo - HeJlmufh
,PrO:ba.; 20.'Mesárlê-Heinz Duwe: .

,

81sSeÇa:o 'Salao do Clube NauticoJpirangll-Houps'Va Seoti:
,Presttlente--'Artur Jiael'tef; tO. Mesárlo�Marcotll-loesehl

, 20. Mesâl'lu:;,;_Norberto Kalwelage: .
c

��l�a. SecQão:.,.;.E-dmclú da FtlbllCa Artf'x Garclf\:
..

'

.��. Pl'eslde-.ote-Aroo Zadrot'zDy; to. Mesário-Wulte-r Puet ...

tIl; .20· MetSárlo-Alcld s Garcilt: .

.

3�8. Secção-Edin.c;io da Flibrica Artex - Garcia.:
Presídenle - Edmundo PUZ\3F; 10; Mt'sârio-Nelson Sales

dêOUvelro;'20. Mssárlo::-AlfredIJItem:
'

'.' . 368. Secçllo-Ediflcl.a do TirQ de Guerra-Garcia.
:el'a�ldeotp'''; Rfiuf HruüO

.

GroRa; L' MesArio-R'iuL L'iuX', 2
l\r:te8ário�Aldo (J8uarnari' de Lima.

.

��2 Secçãu,- EdHicío da Empnz'-l h1l:htstrlaI 0í1rci�-Oarct9:'

.•
,< Presldepte-Erich Gllerlner 10. Mesário-Jilse Campo8;

20· Me8Srl().-:.Lujz lzo)ani:
.

2la. Sec'ção'-.-Edllíoio da EmpfFza Industrial aRreia:
Pre61dftote (_urt PrOOI.iI; 100, Mesário Fahio MBgBRni

2n. Ifesario-Elma R. Eineke: .

.

288. Secção-'.-Grnpo Escolar Santos DUfllont--.-G • r eis:

.' '."'..
p

..

r.e.·
8

..

ideut.e-. J.U.l.iO. PueHer lo. M.esárló-�itx Page';

20'1Mesário-Aw,.8uri dI! Oliveira; . ,I
26". Secção_jEdUlclo do Clube TirQ e Caça Amadeu Luz'
;Bom 'Retiro:

.

+ . P:resid,epte-Adulto Sutter tô. M"sárfo Arno Bering 20
ldesárlo.:....RoIand Qtle:

.

'.

,.

'.' f2�a. Secção Edifício A,lols ,':;:;uHer-Velha: '

. .

II ... ' PresUente--.-Ar ur MoeUinaun; lo. Mesário-Alberto
i;Wbak; 120.·.·MefJãri�Eugenll:l' Bruc!bk<'irner; 241L Secçãu- E
gUlcio/tlu Escohr Ppbilca Duque de Cdxial!j-Velhtl:'
.'�;: Pi:e�idf(ri.te -tllJlio Báugartev; J o. M8sArio- E,jgaf Mund;
ip� Mü�.ãl'to-·Ellag ,Guerreiro.

.

'� lStí;�,8tlCÇãt),-:EdlIíC!o Schumu-cher--:Velha; ..

.

l;1,esldente --UtJ,mi!lgoB Manuel de 801'1)'1, t· Mesado - DeI'
Uno dt, t?0nz.a Migllf>ís 2' MesáfiiJ--,,-Pau{t:r FrHsche.
') 381!. Secção-salão DiJggon-Velh": ,

�résidtlllt€'.-:JOBé pfetrer, T Mesário-Heitor Muller
s!irfo .2 Sfi>glrfede H.oel1geb:?urn .

. 't-�

Vende-se

Procura-se

6 Materia�a de Construção

Werner Gorni'
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UI COFRE DE IÇI DE

CONFIANÇA

_ TODOS os l.aII

�.A·"""··'�lfooo • d....'40"· I
U lIlodoa • ._.ri...· ,

.. groado �Medr�_ .

.� .. oll.nPI'. ·-1I
.IaHIUIYOS .. ...us ......"""" .

PtA_ ..�a I •

Distribuidores:
Prosdocimo & Cia. LIda

ADVOGADO:
Dr. Arlhur Balsiol

.-tII " .. • ""',._", .. • • o 'I fi til III .. -II .. III' .. lIIIil

A ALEGRIA. DE VIVER Conjunto Elétrico "READV JlOWER"
Com motores Diesel «lntero.tioHal»··

Temos oara oronta entrega
Exposição' á Rua Cruzeiro, 77 JOINVILE

Infor V'l, Õ!'>j e emel s detalhes cúm: -

Ru�en de A�reu Keinert &
Elld. TelZlgraÍlco-LABti.AN-Cx, Postal, 50

JOINVILLE IOvl

M "elo Rf)-�A-'5 KW
MI' 'o RD'9A-2; KW

-Tünico

excelencite auxilia" no tratamento da Sifi1is es ('mpte
if11icld'J DPa o, c-t,'1'; de reumlti<;mo artriculat' e

TTlllscuiar, úlceras em qu Ilquer parte do eMpo,
manchas ela pele. cancros. espinnas, falida..... ff3qlle
za, emagrecimento sifilítico, ele·· ,

Recupere a sau:ie tOTl:.Jndo im:diatamente ê;te
grande C'epuré:ltivo do sflllgue.

.

CN.o 71-EC)

AC -50-'\0 <'ic�(),-t�OO 'pw.
A � 0,,-60 ciel::t�w��uJ lprn.

EDITAL

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



Um 'articulista sem sorte , I) E���or�a���SfJ::�nlla nbm!Hlelill:J

Nosso colega EFES &. ERRES, de .0 Estados, deddida�'mas �.os:;. Tavares d'Arnaral; - Deveria, me. nobre colega, �� I "I��illmf.J:�a ..!. 8 de
;'h1ente anda sem sorte, ou então" mal informado. iI Quando lí no jornal o desrespeito ás 'sugestões d? sr

'.
Min.s-

S dewi
_

f' cI' " .

S t Cat a " m" ft

j �.ffi�f!i-..-Ifln &.,. 1nA.. leus pontos e-vista sao elo racos como são La sas as 10-, tro da justiça, prevIa que ma acontecer em an a i..a arrn .

cu- ;.l�e li � �1 g-r� lf! ,:�'l U ,tI,,,ii U'I.... ""u iiJformações que anbscreve.: I O sr, An,tonio eorr�ja: - Sua ,Ex,cia porém, dá o�tras :"
__ �____

__ s,Ainda em «O �stado», de 27 de dezembro de 1946, ° re- ges!ões por tras das cortinas rNo PI�Ul, pelo menos, e aSSIm,
I
:;;..��,"_,__""""".",,,,,,�___,--,,,,,,,,,,,,&-..,<�,,".._=.:m......;;;;;;;;;;;;';_;;.,;;..._._.;ti-...,.;;......

,ferido articulista escreveu um suelto, do qual reproduziremos 0/ onde o interve�,tor Ú ,I?embro do Diretoria do P.S�,
, . I g� r�n;l"ít� Sl�pOifii�il na ifII.bm.icio da U.DI::seguí!J.t� trecho: O sr, Jose Candido: - E agora mesmo continua a fazer

I
��1 ��lIv a� lU., '" \'.!IIIO!!! l!í!U !L. '&i iii

�«U IT. afiemae o outro divulga, Quem afirma é o conspí- reuniões politicas no Palado do Govêrnu,
•. . _ . O sr. Manoel Pereira J(miar, que foi o locutor na irr ádía-

'ClJ,O deputado Tavares d'Amaral; quem dIvulga é o orgão opo- O'sr, Ant ....nio Carreia. - Perfeitamente. E'F.P01S parClal1ss1n:Ol ção do comício da UDl'\ de terça-feim, última, não d�siludia seuaicionista. Trata-se de um discurso que aquele repreaentante cons. O sr, Tavares d'Am,:ral: - Vejo que esses cases nal'. ":;Tande número de sim;Jatizimte� c amlgo�, que. ?ablam-no. um
picuo - m.ais ,uma �ez - perp�trou na Câ';lar,\, E entre as di- ocorrem só�e�te em meu_,Estado. . '\ corre lig i onár io ii altura da glOriosa tradição política republicana
versas falsidades "afirmadas e divulgadas esta esta: «Declarou' o Recebi ha pOUC0 de Sai.ta Catarina telegrams que e colo- de sua fanii'ii'

.

.orador que o próprio interventor- era membro do Diretório do

I
rário da �ti�ude aisumida por e!c. :s�s pj efeit?s, representantes dOI' Apesar da. neutr�ljdade po}.ític� q'-.!e d�ve .manIer P.�_D 4.PSD de Santa Catarina,» Poder Público no meu Estado. DJZ o seguinte: 'os sentimentos de fidelidade partidaria e solfdariedada na g. andeEstá tudo muito bem. Só que não foi o sr,

.. Max Tavares I <Comissão Executiva Estadual' solicita obsáquio lêr Camara I demonstracão cívica da nossa UDN, irromperam de Pereira Jnr.d'Amaral q�e:n declarou semelba?te cou.sa, E, assim, emb�r�' seguinte, tel,egrama: P�esidente �:Z�públic.l_Palacio de) Catete, le- i e�1 adej�t{vos que repetid?s melhor avaliaram, para �s milhélr,essem o propósito de aumentar os mfortumos de EFES & ERRES, � vamos há filas conhecimento MIOl�tro justiça e .somos forçados I de ouvir tes presos ao rádio, as verdadeiras proporçoes do co�
somos forçados a contesta-lo, uma vez mais, a bem da verdade, i iroportunar vossencia para denunciar que Prefeitos, Delegados i rníclo realizado.reproduzindo o discurso daquele deputado, publicado em o \ Polícia, Coletores, Insoetores Fazenda Estaduais e Intendentes i .

_�� .

eDíérío do Congresso Nacional». I Distritais percorrem' Mlmicipios . ostensiva campanha eleitoral,
Jalliizam Elt!:lll·�nr#ll d!i 3� ... IR"'!! _ Blumen.3UEi-lo: -I usando. veículos oficíaís t;'rn franco desrespeito· recomendações lU U hi lu u Uq ü uno

Oiario do Congresso Nacional - 18p 2. í946, a fls, 1874 vosseúia: Todas essas ocorrencias são: Estado de Sa�'fa t'afarina
.Presidente: HonóriO Monteiro. . I realízajas com Interventor Federal que assim procede com fac \ ' S 1 Presidente da mesa eleitoral da '\a,O sr. Presidente: Tem a palavra o sr. Tavares d'Amaral.1 ciosj�simo ap,'inc!.ó modo levar cünscieccia pública desconfianç2.1 JoaqUlm de a eS.

L
'

El 't .1 �'1 ío'or nomeia o Sor.O T ·d AIP
.

1
'

I
Q

�, ,

L -_ r."
.

S "', de (l.côrdo com a el el ora eH V,_., ,sr. avares.
'

mara - t_çO a palavra para apre:::entar da palavra de vossenCll. PreSidente eglao .n.SSlstcncla acamo ,ecç":',l, -

.".
. ... ,.. ?' 5i'ctet> rio na dita mesa. ,

t"d P
"

D d' 'b' d d' h' J meson R'Y'n',ues pdro1 .,e. VIr como - _a •um requerlm,ento.. panh.l candI ato governo do partido .s. , lstn. um o. ln eiro a
_

." 5
.

' 'l'zar 110 di" 19 de jetneíru de' 19-+7.O sr. Presid.ente-Tem a palavra o nobre Deputado,
. daquela instituição como processo eleitoral cablla. Esse ·cidad[i".lnas el::ções que �� vao leal

S . J:'
o.l.

sal 'F:ídrigues convo-O T d A 1 ( 1 d J S P 'à t d'·, 1
_'.

R A
.

•

Fica tlesde ]a () mesmo IH, ,une 1 "-.sr, .avare�.' rrlara _. p� a or em -:- _ r,
reSl (eu e, pe 1 e. Pre?ldeúte. ('�nse ho AdmwlstratlVQ,. �g?',mo�. vossenc.'a . pro-j � .

.
. >. -e e; ás ., horas do dia Il) de jéllleiro, no edifícioa palavra para. sollcltar a V, EXClil. a trancrlçao:. na at� dos tr'a- vldenclas ene�gl�as em I�()me moralIdade polItlca e Lil�n.Idadl'! "ado a co,r �_a. l�r 'e PerIro II" . J.ra início dos trabalhos eleit.orais.bailios.

. de hOJe do telegrama que tenho em maos, g-ovêrno vossencla Respeitosamente Paulo Fontes secretarIO U

I
do Grupo Esco

'.,.' _p 1'

d d' 1·' d d h I
- '.. Blun,nnau .., ae Janeu'o ae 19.j.7.Antes, porem, e proce er a eItura essE': espac o te egra- D N. Abraços Paulo Fontes." 1.<= • _I

d S 1f·
,.

d' d
-

I· 'd
-

d d 1 lít'
.

t' h ]eaqUlm e a eslCO, quero, a gUIsa e mtro uçao, tecer a gumaii conSI eraçoes Eram esses fatos atenta ores a mora po ICa. que eu m a

I 'p .-'l. . .

Fh
,.

f' l' . _ . 'D reSLenteem torno da u>:atena nele contido.' ora meu> prOposlto aze- o oa
por obrlgaçao trazer ao conhecImento da Casa. Oxala o sr, L re- .

g,-.....�lII-�-.-. .�_.4!Isexta-feira transata. Infelisrnente, Suspensa a sess�o e, coo,,:ocada sidente da Republica e o sr. Ministro da Tu.stiça tomem as pro- i $>-- .-a--.- -�.-v__ -�-.o.
C buma extraoràinaria, em que nà? �a �xpediente,'so hOJe m� e dado videncias necessarias.: não s� esquecend�",-,?� qu_e o meu Estado Pa i t111ei ras Esporte lu etrazer a esta casa, v�le dIzer; a Dla:;ao,·-os graves acontecImentos é o mesmo do sr. Vlc-c-PreSldente da .l,\cEpubhca. e possamos ...

E. d-
9 �

que se estão verific:aodo em Sapta Cabrina.. assim. em Santa Catarina realizar as eleições que se :lproximam, Ilssemblela xlra_erulniula
,

O preç1ar.o Presi�ente da R�publica, e, P?t" S. Excia, os

I Lum ambiente de dignidade e confiança, (Muito bem, muito couve CAÇI\Ohderes do Pa.rtldo S.oclal Demoeratlco que traneltarclm por esta bem pal;nas)
D d."1 '" le' rn O AO '<rtiglJ l' dos Estatutos' •.. ,.

e acor (1 Cr' ... a . <> U "'.
,-C�sa. de�de O SI': ,Nereu ,Ramos; hoje VlC:-Presldente da Repu- (Reproduzido por ter saído com incorreções) I, v� ur c()uvac� os selihi .. res Merllbrús u? O.H!sel�n Ue�bhça, ate o sr; CmIo Jumor, todos eles afllmaram, alto e bom som. el'� � "

p. \ssellJbr�iR ExlraorJjuárHl 8 reallHH-s6
o proposito de que se .,chava. im1buido °1.Chefe da Nalç�� de critar lIuxl"&iador�. Pred.-:l1 SGl I. ��e�f�'�� �I--:{�o;'�:t:te ílS '20 hot&S, na Eéde do Ou\)e N8U�
um ckna de confiança, par.a ue e se rea Izarem as e eIçves es a,- ii li li! ti ""II

• .A'" . t'luF'n!e cedido pela sua Diretori.'l. �)ard.uuais a 19 de janeiro; Secuudandc á intenção do sr. Presidente tI.eH �Cfl:", ?e.G
.. � ,. c�un'O' dI> ioteres;e do Clube,

.

..

M' 't d'
.

b' I ReJa.�ão dos' Mutuários Contemplados na Distribuição lrimes- di' CUS ao ue Varl(lc Uoc • 1> ,

_da RepublIca, o sr. lCIS ro a ]:.lstlça, ao que parece, alXOU T "

BlurnenRu. em 8 de Jllneiro de 1<)41portaria, em qu� desaconselh<l.va, ou da'....a mesmo ordens, trai de fundos realizada em 3 I de dezembro de 1946.
\VÁLDfMAR DEVITZ _ Presidente.O sr. Ota�ilí? Costa:-O ,nob�e orado� est� falal�do sobre Aprovado pelo Soro Fiscal federal de Pórto Alegre:

�_._. .ê>-=+-.-+_.,--"._,. O <I>-<ôi'-.......-�-.-._.-.-.
graves ou gravlsslmos acon�eclmenws .em SaQ�:a. Catan�a. Como .

PLANO «A» - .s6a. U,istrihuição:

I' E d
III

t Iootem ou .ante�ontem um CIclone varreu detetrnlQada cldade da-
! I6 _ Ewí:ildo \Verner, Blun:enau, parte 2.000,00 Antig. I a IRuele Estado, desejaria saber, se esses graves acontecimentos são
1003 _ Frane. Rayrmmdo da Silva »» parte 18000,00 Pontos .

OU não originados pelo ciclone. •. .

--

RESCISÕES \ Dê ordem do Sr. Delt>gudo Regional de Polida, lev:J
O sr, Adema� Rocha:-A tempestade esta aqUl mesmo na

.

68/4399 - 66/4397. _ 385/438.j. ao conhecimento doS senhores interessados, que acha�se
. capital, no Catete. \ 153/4374 - 453 - Úi5[436t:l . 8.732.90 aberto o prazo par/] omplaC8mentos de veicul�s II motor,

O sr. Tavares d,Amara1: ..- A ironia do ilustre colega, sr. PLANO «B» - 49a. Distribuição: sendo A utomovel Caminhão Motocicleta e Cammhonete, li

Otac'ilio Costa não fere a seriedade do assunto deque vou tratar. 4q.6 � Carlos Leopoldo Mey, Jaragua parte 7.5°0,00 Antigo conta;' do dia 20 do corrente mes até o diB:..31 do mesmo

O sr. Ot�ciliio Costa: -Julgo que não f�re a seriedade do SERIE I : mpf:'. Finc'io CEfe pr2Z"". c's icfrBtores pflgaraD a mulW re�

ass['uto, pois.,trata-se de verdadeira calamidade, a qual V. Exeia. 4415 - João \Vendhlusen, Laguna saldo 3000,00 Pontos gul':lDJ�)ntur."

l'd 1 o 000 Rlumeuo'u'. 8 UA" J'aneiro de 1947
.

.

44 I 4 - em ,agulja 10. o , "
� ... vcertamente não Ignora.

P 1 H k BI Q 00000 " Abílio de Oliveira _ EscrivãOO sr, Tavares d'Amaral:. -.Ignoro, 4°98 - au o oerr; -c, umenau le.,
,

O sr. Oticilio Cost=i: - B.ntão V. Excia' não lê os jOfnáis, 4077 Celso Perone, Flopclís _S.ooO,oo» t-_.--#-'l -�---<l>- .•_f!;--�-'" ,1�-,,,-�..-�-,�-�-.- .... -.�_.•

pois 'b�:. '�.�:�:'�J,.��r��'� Peço, porém a V. E.cio. quei:1;; : ��dd���o CE:li��'b;g, j;!�'���U1 �:;�� .;;��:�� so;,e,o! UeIiÕe'Se I t:"cí�iôrffoaanouça primei.l'O'os graves acontecimentos que vou narrar; depois I SERIE II :
saldo p I �

Q

Cn"'�"nliitota 1:: ..... ,....._.. _._",_�_ �.' .

'5069 • Heinz Marquardt, Jaragua 10 soo,oo ontos aernuGa u�í)lialti b��c·;-s-a;.to_:;.,
'.- -

me aparteara:
5084 _ Bruno Behr, Porto'União parte 5°0,00 ),

_' 'j dilA !to I :\.KTUR RUKDIGER FILHOoO sr. Ministro da Justiça, como dizia, b3ixou portaria SERIE III: Nas prlJXHlll 8.' PS

d'''' .

0-:1
rornDl�ta hoje maia um an

.

.

, . •
, j'd Cl m divpr';;t s e IL1Cl"IS. ,�-

. , '
.proibindo que os elementos da admlUls�raçào. os que maote:n as 5569 - Contrato de empres- '" _ -'1 r 20 de 1;Üloriosl eXlstCI1CIa. o concel

rédeas do Governo, tO.nasse.m parte ativa na campanha eleItoral, timo Blurrienau s;lluo 45°0,00 Pr.ntos, tf'rrBDü. LocJIil{_, v� �UZ. tuaJo u,merciante, sr. Artur
Tudo ·l'ndl··�a, p.ore'.m, qúe essa.recomc2daçao deveria valE'r para 5::;2.;;. - Fr"11cisco Ravmun. IPS

I'l'fTj§tro 40 fl!CIJ. wenS,ll",
p ,. ["11 n dos mais� "

v-,·, � J

I ç
'"

-.., K' v"I';17 CilL .,-ueGlger '1 10, UI
., .todo o Brasil,.exceção do meu Estado..

. I d.1 Silva; Blumenau parte ..j.OOO,oo » Olornwço_8 ti. \ 1:; i1b� •
_ ntigos desta prar,�a proplletanoO sr, Presidente: - Peço ao nobre orador qu� reg�ma suas 5656 - Paulo Daniel ecnsí, Blutnenau S 000,00 Sorteio LI;}!l. Kil mei'.o ]2 .�tt.lJ;'1 (,0: �() Arm3zem 'qlle>' lhe tc,n o. ..

D � dos nserIto·· parai 1- T'l 10.00000 •• L. Kalve!I';g'� lUlU\) .vli TeCR'I" ., .

d' ruasC.:Hlsideraçõ.es,'poise::�stemv.arlO.ssrs... e.purl.a.
1

..

�.. 5758-Egon 'rfytag, nutnenau
D. Aj>'"

.

3Vtlllome.sltoaesquwa .a'ifalar. Sua Excla, SOlICItou a pala�r:a pélra ler um te!('-gr�m", 5732 - 'Roland Clúe, Blumenau parte 5.000,00 nUti uH:.

!SãO
Paulo -:: Amadeu Luz,,. -"

O sr. Tavares d'Amaral! - Serei. breve, sr. Presldente. .

HESC1SÔES: C'icadão h�:)(: .. :>t(J e tti\.b3.1ha-
Ouando se realizou a Convenção do PS.D. em Santa "f;a- 5690 - S822 8.634,90 Vende-_ e um tcrreo(l com; dor� o sr. Artur RU?JLser des_-tarina,�verificou-se o primeiro desrespeito á ordem do sr, Mll1IS-

1
.

E J C iZ> •

�O In"�, gT/)..l ',JO:> r€rn�, com bas.lj fruta de grande apreço e cC.IUS.1e s P Total rlistr'!)ilído até 10Je neste "stauo eii> 11.°59.500,00 a
_

v
�

� '0_tro da}ustiça.eisque a essa o.:.:venção comparec:!ram o fC:-.. tant� lcnha, e 1) li Hgubbons1der-ação no selO de sua prl;)�tlfeitos de trinta e seis municipi.os ?atarinenses, dentre os quarenta I 778 prestam'stas.
lU/f,! res para 11l'lradiiHi, Cito I.::;iosa classe, ale'11 de geral Sl?le quatro existentes e ele::- se. fizeram· transportar em carros I SOCIEDADE COMERCIAL LIVO�IUS LTDA"
li �U!l A rUi'ingu. a. <il't;gr.l, bC-li I?atÍ'.!. en�. �10SS0S CÍr�ulo� s:)_ci�tlg,oficiais.

. I Correspondentes eH Hospita! Saob CU:lflOe. fazendo JUs as maOlfestaço" d;:,O Sr. Lino Ma.chado: -o- Mas Santa Catarina deveria ser oi·· Bluu:en::u rua I:; de Novembro, 7 14. dJI;,nnn çu s ne.3t�! rêdtiçàti,· an:i;.ade, que, I?or .'ena, re�:beratipo padrão dessas coisas... , .. ,�

.. . .''F'" '_""'_ .=�,.,.,....,�, Lhe}"'- e .'.5 quaIs nos a:o.SOCldmos

--..........--------., --,.".,""",,__._.' Me _"""""""'''''''''d<"",,·

····�·11���;=;i;::��f,::ot��"'��' J�;;:
__,..,,_,___ Lavando*se c:om «li s�lbao

�!HEUIUTH RECKELBERG

'�VI'-l.· í'1 t;"'!lt� V(�lI) B'<Ê'C'U ,'·1'.1 D�, D.V"· �I .Tr:'luslcordr:Ut."ttem_atdr_tan�-. ,�.1 '-..lf f�' l)'l s!J k; t i:.J J 11 _L-j, .l! -t .I.. ii. l� j. ta:IeJ.l (O iS lil o E. III e 1gen e
A k .. -....

• ".., jovem Helmath Recke_l�erg-. ex.'*'

I peditor e precioso a\lx!l1;;,r dê,te
I,· Jornal.
ti Per tão zrato motivo, reno

�� vamos ao n�taliclante. q'le des

I.·' fruta ,nesta. casa -.ie �er3.1 e.stimaI e apreço, os nosso'] sll)cerOS V,J-

..
. ".""""e_,..r'�""�.",,"�""""""""�'''''-;::-'C-;�-;�:'' tos de perenes felicidades.

*Pj' Ir ,V',. '.!'f_��,_",���-���",,"-J,:;,.;':""_' -_ ....-,.,�.;.�__ �...a .........��_�" .. _

\.
J

·E········1·.--.',," .

-

"'-

m

I··� . I I

._
.t

Mostra' tua confiança num filhq desta terra generosa e' �'rogressista. sufragando. n�.surnas o nome dó .AchUle§ Balsin;31 blumenauense valoroso e um dos t8US mais ;1-
dimcs defensores. Ã$segupo um lUCÇJar na Câma�a Esf'adual: c§os DepMc:
lados a êS'ie democr"ata sincero) e le.al, afim de que ele melhor possa coo
tinuat aefendendo teus lnterss se s, c omo tem feito até agoraf

e,

.

" ara Deputado
.:.:-

'WvtllfL INDUSTRIAL

poupa'se tempo e aborrecimsnto

I

\
"

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


