
· -, :. .. (POLIS, 28.IC.D.r ...� O· Diretoria da U.DJI.'receheu G seguinte leleura.a:
Joaçaba 22'::-- "Levo conhecimén'lo' esse" Diretario . que foi as�assinado barbaramente ;,lIor HUI

'

..cabo' de PDI:i.cia,' nesta cid'adé, nosso correlígionário e abastado fazendeiro em Campos Novo,s,
,s.r�

.

"jvers,inó, BrancI. o} assa�;sin'o" fUgIu. Encarecemos necessidade imediata de J?rovidenci�s,.pois cada.
dia exls tem··. meros garantias munlclplo. Cordíaís saudações (as.) Braailio Celestino de Oliveira - Se-·

I:'
-. cretário OJretótio Municipal...

'

��------���--���--------��------�--

.trstas vêm '3 i
FPOLIS, 25 CC B) - o H. Nelêu Ramos telegra-]

.

Not�-se pejo telegrama acima que os Ic-bos agora/' abuso.l1
de semelhantes processos. O 9ue os cidadllo8

fou a todos 08 Diretórios do, P S.D. pedindo que pro- quere!TI aparecer aos' olhos da naç:o. \'e8tind� peles de d'wenam fazer era negar�m-se a a8S1�al'. estas. llst,8.slnOval1'l abBlxo�2s�jD<ldop PH. telegrarnas' Jcuvando a cordeiro e que essas peles serao fornecidas pelo I para não se comprometeram ante a �lopnll conClenma.
atitude do in te1 venÚr 'Udo Deske sôbre.'a lib('J dadê 'proprío .'

povo ao assinar as ditas hst,B.R: puís que estariam dljtu�pando. a re�bd�de dos fatos,
'.,:e garlintias CODr(Jtucíon';Jü. offieeidas jura,ote () pleito, Aliác,:' esta hil'itori.a de se forçar homenagens, te- e meBIDO porque não I:?ao obrIgados a 1880.

e depois lele, pretendendo, assim, desfazere ri má im.. , Iegraínas de solidariedade e desmentídos já nã·o su r-] --O'" .

.

. te.presjão causada p{las'óccrrenciaepolíticáS"DO
.

Estadq, preende mais ninguem nesta. terra, onIe se Uí'OU e
. sangue que generosamen .

O Vaticano não havia doado serviu para
.

acredlfa
.

salvar-lhe a vida

',." \ lo '"

'_"
.

novam nte

. RIO, 28 (CE) - Nas vesperas do camavst, O diretor
CIDADE DO VATICANO, do Hospital de Pronto socorro fez peja imprens9, um ape-

28 (CS, -E fontes do Vaticano (11) no sentido de ser doado sangue ás vitimas e acidenta
se diz que a Santa Sé deu pou- do s durunte os três cH!lU d I fulta. No mesmo dia compare
co credito á noticia propalada ceu áquele l:wspit'll f) co nerdárlo Paulo

.
Quadros. orere�

D;lo "l?ailly Werkc:r" de Nova ceado o seu S80g l.;. Examinado e constatado 8 sua pu..
'

York, éizendo que tinham mau- reza, Iorarn retiradas 400 gramas. .

dado matar o monsenhor Aleisio No dia seguinte, o generoso doador caiu do bonde
Stepinac. �rcebi2po de Zegrcb. em que vts] '!Vil 13 com tul infeIlcfdad�, que o proprfo bon
c-omo cnrmnoso de guerra. O de lhe esmagou a perna esquerda. levado 80 Pronto
Vaticano nã , te:n informações Socorro, coustetou-se uma fratura expoara de tal natureza·
alguma sobre a noticia e piire que 8\3 tornoU imprescindivel a amputação, o que fOi real;'
ce certo 'Stepinac continua na mente feito, sendo então, c preciso Izar uma.
pr�sào, cumprindo a pena a que transfusão de sangue E aquelas 400 gramas que ele' tão

m·as f?l conéenadn em novembro ul'lkxpontanearuente cedera para minorar o sofrimento dos
, .. , ' ,';.

i
tirno. loutros, foram-lhe restttuídes em sen proprto beneüeto, -

'" ..

Mi� vezes mais poderosa
...

ESTADOS UNIDOS - Segundo o fisico atômico. Edward Dr, Affonso BalsinlTeiler as bombas atômicas poderão ser, no futuro, facilmente
transítn I

mil n;'zes mais poter.tes qlJe� <'15 j :n�adas .sobre Hiroshima .: Na�
gasaki, durante a segunda Guerra Mun.Iial, O Sr. Edward leller,
que é professor de física 11" Universídadé de Chicago, disse que.

as bombas atômicas do futuro poderão talvez devastar de 480 a
Espetáculo dos mais -irnpres- Qu,�ato ao. camlnhão da tráfego em nossa cidade. z r li 6-\.o quilometros quadrados, de um só impacto, ao invés de qua- .-.._11 .... �:-!IJ III li •sionantes foi dado a assistir õu- Prefeitura pouco consegurrnos vem bem na memõríe o QU8- tro ou seis quilometras quadrados, como até ha pouco, Acresceut€m. pelas 11,3°, na rua 15 de saber. Esta�a sendo cU'oduzi- "'<11'0, é o que desejamos C)ID tou que uma bomba atômica poderia produzir suficiente radio

Novembro, defronte ao Hotel 00. peJo chofér ,conheddo pe- tpda a .slnceridad,e. E. que tividade para por em perigo uma região corno a dos Estados
, CruZE.iro. , ','

.

,> " lo,. ii'cucha de J?aiéiDO• tiram bons exemplos deI ... Unidos.
O menor Orlar:õo Degg!:1n; de . Os que preHeucú,râni o de� são os vossos votos. .. .--:----,---.---------.,---�-

'7 anos de idade, entregador sastre sãO pronto@emacusa,'····'''lo·cARlsmt·iV a S'd? compras dD� Armazem Rue- lo. ,COmo único respoosa.vel Assalto e ronb.o num templo u I�I U I
dlger, que sublil. a R�a ,IS . pe- peio .atropelameuto. D '"

Idalando uma bicicleta, foi apa- COMENTARIOS

'1
cearense. g r a S Inhado tpor' um caminhão da \. D€poi9 de narrar a tristls- FORTALEZA, 28 (C8) -Na

Pre�eitura Municipal que; lhe sin:a ,o(\Gi'reucia nãÜl podemvs localidade de Canindé, ?� gatu- LONDRES. (B. N. S.) - Uma delegação vinda do Brasil
partIU a cabeça, sqfrendo mor·

I
deIXa!'. passa-Ia sem um pe- nos assaltaram a Baslhca de está discutinc'.o detalhes da entrega .de locomotivas 6ritânicas ao

te jÍ1stantilrié�. .... 'qUtUO come!1tárj'�. São Francisco, e roubâram mu- Brasil, inclusive locomorivas a vapol' e Diese!-eIétricas.
Seu Gorpo foi conduzido', para Acoat.ece qUe Já temos, pt'" meros obj.;tos de valor guardado Nos ú'.timos nove m'êse�. 710 locomotivas foram exportada!.

a Prefeitura' Munícipal e clepois iirúmeras vezes: pedido, quasi naquele témplo. da Grã-Bretanha.
do exame cadaverico entreg1Je á I imp!orado mesmo, ás 8u!ori� Presume;se que os autores do Entretanto, os industriais britânicos estãó experimentando
sua família.

.' '; f! dade.s .

competentes, providen- furto sejam iudividuos tccni::os dificuldades nas suas linhas ferreas e estão iDatando' com o go-O DESASlRE elas DO sentido de se ..mUdar em roubos. procedentp.s de ou- verno no se.ntido de suavisar o preSsão nas ferrollias entregando-
. TestemuJh�s ?e vista da. trá- {) tlái.ego de caminijõ�s de �nDs Estados; lhes locomotivas destínadas á eXPortação.

' .

glca ocorrencléi mformam que o madelra parn li rua 7 de se·J ---'---.---'-''------.--'---'------ ---� -----------------------

éà.minhão da Prefeitura; que tembí'o, afim se descongestio- r .

descià a Ruá I5 com excessn de Dar a rua 15 de Novembro
velocidadf', tentara passar à fren- i que é um veadadeiro "carrei-.
te de um carro iud-o colh!.'ll" o ro de,' falú" e que não !com

, ciclista que vinha em di�eção porta .tráfégo tão' illt�cnso.
contrária, iútelramente na mão, PedJmos, tam!:lem lnsistew

A imprudencÍa do chofér, do temente parf! que se fizesse
, caminhãu causOU revolta

.

entre lima climpailha de. repreE!são
os 'que tiveram é desdita de as- aos motorigt�s "desabusados"
sistir o desastre e essa revolta que teimam em u'ufegar peta
crêsce u aO ver q\!e o chbféi só' Rua, 15 de. novembro com

parou o catnii1hão muito adiante, e:xesso d� velryddade.
âpôs insist�ntes pedid�.s ele. um. Não fomos atendidos muito
r;.>;uarda. ,<,\fitial, no melO da Na, em�cra O povo soubesse que

. banhado em sangue, jazia o ca- estavamoS com a razão. E'
daver. do infel�z .m.e.nor, e.stuPida-.lque .. ·j,Orna.l ....a. fi OPOSiÇãO.D.�S�mente atropelado quando :pracu- ta ,tefH! nao tem �Hre1to
rava ,c�mp�r�i:;Igt;er; ,>;' "11:Z:: O;:���·oA�'ea�t����:��� nloadidas 1 128 pes(!Oas 111'1,"OfIando Oeg\Hi efB·{i!ho do loe. Não quere[!l dar "braços a H �'I iii IS

.

'ir
,

..
'

.

sr. Lec:'bid, [)egglHJ, guarda fre- torc.?r" a�ei��ndo s�gestÕ�s ,pranto socArr. no R.·o,.· duralos da Estrada de feno San- dOB, pasqUins por í!l81B Ul\:)lS 'UI V
tá Catarina e f.azia. lO' dias e fazoaveis que Sf'J'lID.

".

que ee empregára no.ArIria.7' POÍ!:1 b�m. 9 espetti ,:ul.o da-.
"

f\
,. .:'lrnav�I··zem Rueí:liger como '.�ntlega-. gll:ele infelIz menor, verteu ;.:"S., ,,,.>:;:.. ""'" fi .

dr'f de cOlIlpras; Segundo nu� do 'sulJgue que empoçava D!i . .

I" AURI::' 0,\ IN S RIA D CEnA IC
informou o sr: Artbur Ruedi� rua é bem o atestadO daqpl- PER 000 LO tl . DN TA· -;, 1\1 !I,.

ger, t"atav1'\.,Se de um (\tímo lo pre[i�a�os ,oum bastante .

Os ��Odutos da· cel'�rni�a bri!anica t�rnam·se. c.ada veZ. RIO, 2& (C. B.) - Nada menos de 1.128 pé!80aS
.'

'. rapa'z, baSliiute 8thlclOSO e ante?�d€UCl8, Que o� respon· �als aprecIado no mn�do. mfelw. Ve-se aquI uma ha.b'l opera- foram atendídi\s no Hoepital de Pronto �ocorrQ ati·
' ..

àeltgent':", Que muito o estava StlvelS pela llVrmfihzaçâo do �:!�JgdOU!����,ues fmals numa peça de louça desfmada uos
nmte os dias de carnaval, das quais, 2L4 vitiroa� �g..•

.

���?ci��{�:t��Slalti�8��1�ezl·II11!graDtes italianos \ p' Sr' o cu 'a :!���at,esl2div���:�s3�� ���!S n�B vi�a:��li!� 5�����
grwo18. • .' .. '

.

.', i IIt<hoO!!lm'
..

�o RI-A ; r-s' mas dó atropelaweo tú por automóveis, 49 por alcooUs"Ontem, qUando se déU o de-' .�lmli:1ío, o iii

sastre. Leo�ri!.l Deggan. Pai de RIO. 29 (C B) - Entrou, na mo e 12 atropeladas por bonde.
Qr1JlndOi 8�àCb1iva v'iajando. GÚananar'i .. o paquete nacional Torneiros. Das 1.128 soccuidas, 13 falec81'am.
terrdQ-Ihe .sido 'destirXado lHll "faceguai", "

>

proceâent e de Ge-
·

teJegramR, n 9'.rl"lindo o 8 cO!lte� nova, qiie conduiiu 459 'passà-
·

oHio. Pohl;� pai! Que golpe

1
geiros, dos quais 361 para esta

tremendO deve te;: I5tm�d?í dO �aI�ital, no. �ua.. qua�e totalidade
receber a infausta notIct.a:!., '. �" ,Imlgrantes ltah:::.�os
_,,"-_�_'''..-,'��_�' .'

,

., (l.

,M··e:de· ·�·r','··o·······.·S··. �. '€'.;a··.· t' 'If-Jla···.. estabelecl10s a �u.
.... I. ... .� 'lu. l�, 15 de Novembr.o

. [03.5 nésta cidade, tem. G: prazt>r de comunicar seus amigos:e
r:!gue�e;;, que, estão a;ce:tando pedidos dos! ciúros ingléz�S
'St.l.UU \rd", pat a entregilo: no prazo .m"xin;w d� "6'1 dias. Mai(,lres

" e3ci",eciw3atÓ3 serão prestados .aos interess?dos pelos agentes a

q_ nlq xe' t!)C3.. .,�, ;;.'} .
'

,.
• t, _'. ,_.,':.

. ',.

Matutinont!!.rin
anua) Cr� Bo,ou

Cr$ 35,(1)
Cr'tt 0,40

"emestral
avulso.

.
.

'

:
.

�5pill'Qç6eS do vtite do !tajal

o desastre de ôntem impressiona
não surpreende 1·

Um meíwr, a primeira vItima do nosSo desurganizada traf8gG� Qna ii inspetoria da
''-.' afmal ouça a. voz' da raZão, sse os nossos votos

/

Ser,ralheiros-Mecanicos
CCllfJep�iro-'Soldador
Ferreiro.
Bceitam-se aprendizes

.

Cons�rutora' de. Poços Artesianos'
Bombas "HOH" Ltda

. Trayessa porlo ll,gfê s/no."
. •

\-.

RIO, 28 (CB) - A Compa"
nhia Nacional de Navegaçlo
Cósteira entregará á Marinha

de
.

Guerra. o caça-submarino.
"Piramb6" no dia. I proxima
rguat�ente será lançado ao ma\";

nesta data, o .,Paraná u, Ambas

as solenidade. se realizarlo not

estaleiros daDhll do Viana•

AUSENI'F ATE
23 de março

para

Mais um caca-sob••;
rino caRstraidl' 88

O
,# pais

BATERIAS P'OR'O
As mais. afamadas

De!":de C-r $ 225,00
CASA no AffiERJfAnO 5. A.

Mercado de llutom6vfIIIJ
BLUMENAU -�

I NOSSa DIVISA E� SERVIR�l.r_iiiiii.iii;;;iilliiiiilíiiiiii!iiiiiiiííi__iiiiiiiiiiiiiiiiilliííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

IRE COM MOLA O"E·· BORRACHI
LONDRES, (B. N. 5.) - Grande número de borra.cha, que

darão muito m .... ivr conforto nas viagecs. estão sendo fornecida' •
e ';'s liuhas fêrea& pela compánbia Dunlop.

Este 0('\'1) tipo de molas de borracha, pelo que a.uÍlllclí1 o·
produtores, nã,) sómente dâ mais conforto 'aos

. via.jantell cOmo
garante lliaior. durabilidade ao material l'odante,

' .

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



:BOJ(_A10RIO DE IiNi\tISES ELLI
, ,

-

Rua 15 êiCh Nc..ve·'11b .. 588

GER 8: elA.
Fone, l?Ol Biurnericu

:XAMES DE URINA.; simpies (f\!lsncar e nlbumina) de EPdimento, qnalltarlvo completo com dosagem,
rrstos, tõ�,fatoê, acido mico, ur&. etc.' 'EXAMES DE FEZES: cumpkto, pesqu ixa de amebas, flageladc3
de vermos' (Matodos de enriquecirnonto] digestiio: caril!", �ebétais; f"'�.'llti_zns de paz, sangue oculto etc.

.

XAME DE SANGUE: MALARIA- Pesq niza lie [-]mnatozoarllJ ,Ie Lav6ran, termas agudas p cromo

LUES (sil'ilis): reação de Kahn, Kline, Meiuecke etc, '.rIFO; r"a�'ii() do Vi,lal. Dosagem De: glicose, acido uri

lemogJobina. Contagem de'globulos vermelho,; e hranons. For.uula IXilc(��,i taria, l-[H�no_gTrHnll dü Shiling. Tem
8 coagulação e 0,<1 sangria. Curva ghcemicu, EXAME DE SECREÇAO: PC'SfIUlza de- germens (Gono.;
rmatozoides, etc., trichomonas vaginais, etc. EXA1VIE DE ESCARRQ: Pesquiz» de ba-í lo de Koch e

JS gennens, pneumococos ste. EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame eítobac
seopíco; reação de Kahn, Pandy, Nonne Appelt, etc.

-

EXA�jIE DO MUCO NASAL: I)(Jscruiza ele bacio
ücool e acido resiBtentes· [Hansen] etc. EXAJ:vIE DE SUCO GASTRICO: Exame completo, d09:1gem
cido Iatiee, acidez livre e combinada em HCI-PE'mqu;zas de sangue oculto, p ioci tos, hamáceus, EXA.ME
ULCERA: Ulramicroscepía em campo escuro: pesquiza ele (','pire·chetas TreponcTIu Palída (�ifihs).

�abo.,.atDrio se ocnainstalado pa-ra. fazer cultura de quoquer çermen e auto 1JQ(rlnos

Apedido dos srs. Médicos fazemos colhera, de mattliai á domicilio

Fornecemos laminas e recipientesgrut uiamenie
�"""_.-I!��""'�_III-áFx·a lI'ê <II m. .. VI-'�'-"'�""--w X "i"""'�=�"'���'�--�

e ·IJ! c�i�;��b�?
I� I

II�I 'c�_ .... __ -._.·

I 'I ;-:r�� --�

I� .

{forro Poulista, Encasitoneiras de Qualque'i' Espécie I�' higor é Sabm
, Alinhamento, etc, etc, . �1 'ti

Ilil' 'I Das MaGleiuas a Fina flôr co���.;:�:s:m u�8ri�·r!el'.�
II brlca de lança de barro mo-

íiiiIiillliiiiiii__;;;;i;; �--;;;;;;;;o:;--....-o;;;;;;---;;'";;;"""""""�' i ��� !'_�.::..: I vida a força de Agua. Boa,
freguesia, carroças e, cava- ---------------:

�"'!!f�����������"'.. ���JP���..........t!ifZf\���'�'f:...":I
_;w -��c:IE

[mpresa <Intermediária de M. L Araujo-li' Curso de. sete meses para fza- :��B[:��:!��!�:iOes:::: ;
. . .'. _ ',I me ne lmença ginasial Burkhardt.

(MatriZ em F'Q"I,anopoh5) � Iuloio no dia 5 de março,
Testo Alto. �Y,2

Titulas Dêclaratotlos - Naturallzacões I�.' ás HI,30 horas. no nédio da ...... -.,;_:..�...:-......-.-._. .-..-.-�..;_,.-._�---..-........

Encarre�a_Be de quàisque.: a�suntoll-junto ás repar-� � Escola. de Comércio do Colé- :

'i�õe8 públicas de' Blumen,au;' 'F}Oll'ií\llÓpolis, Rio de li gi{)J.:"[lSr�.Bn.�mtoo i'l.ç·o_ü;.�pc��;"� Frunclseo ,u/ A-D'A.1.0G D· I�aneiro, .ião Paulo e Porto Alegre, •

'." '" "O ',nu
•

<>

y' A OS jAssistencilJ. técnica de .couhecidos advogados - Abso-

I" ii r,�,ult.. ,. �-<iip..',.....§�e.�.c..�n<!»
..

t_ar�i.a�d_o.C,,�Ol\9)égi.O·I!
-

UJ.', Max Tavares d·'lImaralJuta segurança e rapidez, asseguradas por tre8 anos
. _. _

de funcionamento.

III, i: « J@9'�al �e H�nt:ias:» .DF. [Jlrlhur flals."DI-Pl'eços·'módicos-Con�,uHa.8 sem com;:,romis8o. I. 'I - São Faulo -:'
• t::scrit6riQ para o VALE DO lTAJAI': III com suplement� em luigua I Esc�ii;ór:lo:: �ua Bom Retiro nr. 2, l' andar, sala 15· I
Lr Rua ir; de Novembro n' 415-2/: andar'st1la 1 I� I alenta. II"

Fones: 115°-1 Ior
.

.

,
'o;

I� I «Deutsche Nachrichten» EDIFICIO . MUTUA CATAAINENSE

_.·1'1,Ullos d'l CDPITal) BhumeG3U l� Assinatura anua]:Cr.$ 12000 _,_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;iiiiiiiiiíil__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõ__,_
i Endereço telegraf'i��; ..... J;NTER !�, Age.lte: OTTO WIU:E
ij V _ __�'II Blumenau - Caixa Postal'g6
.___________ ;:ll'Iié$'-c.� I Rua '5 dtO Nov. 366

flem.ortoidas I
.,_�--,,-..- .._.,.-_.

--Vlllalllrllllll·.zlllllellllls1II(lIIvlllellllliallllllls-dlllllllil=) i I
e úlceras das pernas, pua cura sem

operaçãol,:.' 'Ie sem dor

I
[)r. A. T A B O R D A iMédico Especialista !il

BLUMfNAU ·1
�

,ooiedade Beneficiadora
�adeiras Lfdi).

relefone·1248 - Rua 7 de Setembro

1!9rne�edores de Madeiras em Geral

:Es.eciaHdade .. Soalho Marca Stfübel

ITOUPAVA - SECA ITci--ÕDO-JUIiDR'NG-' i
�i,�

C
- . . -

D I ti-�-.-.:-
;� Jrúrglab enrista
';� Consultas na clinica
:;� do Dr. H. Zimmerman
;;3

Rua 15 Nov, 595 LO And.

··l�ledicaçã.o au xiitar
"UI trflfam,i''Ptlo ria 9ifilis,

Serralheiros-Mecânicos '

�';j��� Torneiros
.

y
Caldeireiros

,g� n Ir!lIJl'l 8ft! sirn; ) �undido:es CM' d 1 d At�nção: :-- A direção lião se

r lJi1fl.�Il· ��.:�! ... Ã'�� ..
�� I

arcenelros- Ó ea ores.
responsabiliza por opiniões em i-

,g �ni� �1JJ i!,hUh I

hll Paga-se bem lidas emaltigos aS!linad@s.mes·

C��[5�:r:� rE�.�@c�:ll!izada lie '
mo que seja com iniciais,. Ad-

tlfmanft>�s I Excl.!sado apresentar·se quem nz:.,o for. compet.ente no seu oficio. vede, tambel1ll, que originais re-
._. I Emprêsa Metalurg· ·N· I bidos 'e não aproveitaoos não

_

D;;.ençaa i!.ij Péla - Malaria ! .'. ..
. ..... Ica

.

aCiona serão devolvidos. Ouirosim o

I JOINVILLE - STA. CAT4RINA
.. ..

serviço telegrafi.co na_da tem. a

,

'I'
.-.-it'-iI!!-_-....._.-__� x .-.-�-.-�'-'..-!bir�-� haver com a onentaçao do laT-

i .

Cursos especiaiizados da Medi-I I �a! e s?�e.ite .é reproduzido a

\ cn.,a Infantii e alimentação das I (;ar,l·os ·S·c·h·r·o·.··.odBr ·8
..1

A T1.n·.·.du'strJ·'a fi
tl.tulo 10 ormatrvo para nossos

1 cl'lancmhas. -- Merlico-Chefe das J U 1:1 u
eltores.

i seções de HigiE'ne Infantil e Co-
,

'-

i zinha Dietética do Centro de G
'

.

i Sande. - Estagio de 2 anos DO ,omereIOi serviço de Pé!e�e SifiJis da Sa 1,

.
.

.

'.

i ta Casa de r.físericoràia do Rio

k�ill·c·a--d�.'8'
....

U:--Baz---es"Mrt«·l'le xOl�CI�n-a'�I·:-8·;::�- �-4�.'�;-�.' À,0 I i:�:ir;�i;-r;�;���:��i!:�; e�a��:
1 . 1 . . t 'r·em (\ � � _ti Inal de Sauae Publtca. - Ex-

li U" 'U.'

l/C'
[' -

- .ne,e, dU.rante ;; anos, do Servi-
ço de Mala:ria de Blumenau.

PR IS Ã O J' DE i�.vE N i"R E" J
l.ESTO�AGO.-- FIGADO - INTESTINOS
;.' .. ,.""'" � .

,. ',,,

�tL U tAS .-_ O O .' A B B A fi [ MOS S
....... �

- íi/�. -

� '.

,"
.' "!:;::

'

: 'i Age:71 ,aireclameme sobre o "D-
� ,,�,>,..

_

� parelho (h<::.��t1vo. evitando <: P�l.
.,� -:-,,_.',. ; são de veulIE. ?roporc:�-cna;i1 benl

, �

,

\, esta: geral. ftw,!:1.'lT.; G dlgeslãc.
"...

' l
'

..

'
dé::iec:ngesiionaD o fiGt., DO. ;oe.

..... '_' ,lI,

-�"�� gulC::-:ZQw O� ft:!r�::-ções di9KS!Iv'O€_
,.\;t._ .

..

e ta-.:em df:'�a-ppar:.;t:er as en-�2r.

Issemblíla
Pelo p�eBente sãoc'lnvidados 0& senhore·§ aclüuiE:ta
Sociedade, para a Assembléia geral extraordi.nária

�UZ81'"8e, no dia 7 de março, ás 15 hon.i1'l, DO Teatro
ti Games, nesta cidáde dt3 'Blumeu8u, afim .de \ íle�H):-
:1 sôbl'� a eeguinto ordem do dia: j

L'h Efetivação ?o aumento de capitàis; \
Z} Assuntos de Interesse géra/. 1

, Blwnen8u, 22 de fevereiro de 1947 \

lnt�:!lo' M. C
..da "Veiga W",lter Strauch

Dlrefof-pref31dente Diretor Gerente

Modernlssimo ilPlu'elhu de Luz
íJUrd 'liole�il

Vacinação preventiva das cri·
ança9 contra a Coqueluche (qual.
quer idade) e Difteria (a p:;.rtir
de lO mêses) sem reação alguma
Da consultas, todos oS�(lsdí·
no Edi{lcio Peiter (em fl'l3nte

! (lO Hotel Vito'l'ia). aas 10,3&
(as 12 e das 14JKJ ás 17 horas,

"CIDADE DE· BlUMEHAU"
Peia: presente ficam convidados os sócios da Comuni

dada. E,v'angeHca de Blumensu par8.8! Assembléia Gera!
O Arauto da�aair:j:t�ões do Va.le

Ordinarla li realizar-se aos 9 demarço de 1947, domingo,
8S 9,15 horas da manhã na Igreja Matriz dt' Blumenau Dire�r��;r?o!sPv�.EM 192� -

com li seguinte ordem dodia.· -

>

I Dr" Aéhl!es Balsinl
1.) Relatório do ano de 194(1. Diretor'Pl'oprietario:
2.) Relatorio d. Tesoureiro e el.elrã..l.. dos' D .... Ãfonso Baisini

• v f:lXSmI- Redação e Admistraçãonadores da caixa. RU.l4 DE FEVEREIRO
3.) Modifica.r;S.o de Estatutos.

I··4) AS6untOB diversos. ,_._--

:��t�n�oê:em efeito e publioaÇão de 15 e 21
E X P � O I E N T E

A OIRETORIA t:Jirdção, Tel, 1436, 1099 - Gersllcia
1099 - Assinaturas, 1099
Publicidade, 109ü.

Dr. Angelo De Caetano

a bl"
MédiCO

ssem
.

ela Geral Ordinária Doenças de Senhoras --:,'Cirurgiasao ?OnV;idados os srs. aciooislas para a assembléia P.utosgera� 'Urdmána que devera rellli<:ar-se ás quinze. horas
fi? dIa 22. de o arço do corrente 800, na séde social, nesta

Consultas das 8 as 11.30

CI.�nd� •. afim de tomarem couhe cimento do relatório .da
e das 14 as 17

Dlretr;;lfi8 e pareear, do conselho fiscal, bem como delibera- Ru. 15 de novembro junto
rem sôbre 6. seguinte. ordem do dif': � as Hotel Elite

lo - AP:o.vaç�o des contas da administração, relati- Telefone 106,3 provisorio'
vas ao exerClCIO fmdo em 31 de Dflzembro de 194�' Residencia'

20 - l?leição dos membros efetivos <! suple!1� do
Conselho FIscal para o exereíclo de ]947;'

.

li R�� �ã��a�
.

3' _ Assuntos diversos. i. .

ntra do a
..

1 a ova

NOTA - 9s 8?ionistas deverão 'comparecer

niuni-j
..·-w- - ".-•.--:-.�.-"

dos de

!ô1uas. aço.es, .Vl,sto que silo

tO.das
«80 portBdOh "

_PI'.ocur.a.,m.-.se .um.Of1cla.�. defer�IndaiaJ, 24 de fevereiro de 1947.· ,

'. rel�o, Tr:ltar na f�ma Jo�e
AU;edo Schroeder � Dirotor Presidente 3v J �lmger.

/
. Alameda_

/

o

,1
'

�------------------�

Oficina RADIO fJNKEPrecisa-se

Consumidor
Exija Manteiga fRISOS
Exista Qualidade que fôr
Mas não é FRIGÔR

ltende Iodo. 011 ver.,!çOIl de

Radio. recel1torell
I&rvlco, BlI.Il�!lOJ • 6l1raDII�U3 .

TBLJiFOthJ lS9S
liDe '} da �(jItllmllrD. 13

Precisa-se moças que sai
bam ou· queiram aprender
costurar catças.
E um oficilll de paletó. E'

ínuttí apresetanr-senãu sendo
habll.
Ps ga-se os mlhnres preç i s

Alfajataria Emtllo
Almeda Rio Br8nGO

N; 10
ALUGA-SE

Paulo Schelfer
PINTOR - DECORIIDR

DESNHISIRUma sala grande, propría
para cscritorio com t.elefo
ne; situada no centro da
cidade. Rua 15 de Novem
bro.
Iníormações nesta Redação

Pintura geral de reslden
cias-Télss- Placas - Pro- f
pagandas. Preços Sem

Cuncurrennía

Vende ..se

Tipógrafos ��e���
este jornal.

Comunidade Evangelica Blumenau
EDITAL

Procuram.se

"' ..
-

...

CaiX�O funDura
t)1<.i. viço deprímeire

ordem

RU3 Maranhão
N' 27

!\ trstl1.. com

A. tubow

LADRILHOS
e Matel'iais de Construção
Werner Garni

Rua. Píaul, n 6 15 -Pone,1123
BLUMENAU

VENDE-SE
Vende-se uma CdSS na .rua

MiDas Gerais Dr. U5, toda de
material construção recente
e bem situada.
A tratar ,8 qualquer hora na

mesma casa clúm [J proprle
tárlo urgente metívo de via.

gemo .

-ft-"-�-W__""";'''__''_�-.
"

VENDE-SE
Máquina de Escrever «(CON

TINENTAL» para escritório,
com 80 r spaços e tabulador.
em ótimo estado. Preço de
ocasião . jratar á Rua 15 de
Novembro nr, 1344. - Bomer
eia} Uda. 2vl.

CASA!
I De material, 2 andares, agua
I encanada e instalação satHA·

'jriaS completas, vende-se uma,
com terreno ao lado, em Hou-

l pava·SêC8, Das fmediações da
Eleiro ·Aço,. Informações com

Renato Melo. na farmacia
Cruzeiro em ,Iodaial.

Venda avulsa - Dias uteis, Cr$
0,40 - .Atrazados, Cr $ O�50.
Assinaturas; � Ano. Cr. $ 60,00

Semestre: - CI $ 30,00

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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I·AA·C
..

··

..A·.. ".iiilll.f··
II1II

.. (l1li.1',11
!IBII'.•-

·c.·· 0
1l1li••*:.1

_�II}Iii&ZIII!lI!!iIITjlilllil.···A**B.·!i!!i'�1 Pejo peesent•. conv!dOE9!!� as tl��ItI.I;"'ví<'
.

.. ... i' o cotnérc!c de armas e 'munições; squisiCflQ. U8.0 e em�rê,

[ .'. ..' go d.G. Pf.odÚt.oS sujeitos à
.. f.iscaliZaCãQ •.... bS.lII: ...

eemo
...
89

....q.u.&., . se 8ctam Iteenciadas para manterem 'depósitos oomta;a
'.. produtos. a comparecerem nesta 28. RegUlo de Arma. e.

S· Munições, no corrente mês de fevereiro. atim-dl" pi'OvI-
em p r.e foi e co n ti nú a a se r denotarem sobre a revblidação dos respectivos regt!ltro8

e licenç8s para o corrente ano.
As Iírmes estabelecidas nos muntcíotos de Indalal 8

O Melhor ����?�s�Odel'ãO faze-lo por Intermedlo dS8.DelegaclslI da

Fin(fo o praza acima citado, serão 88 texes aereeoldaà
de 30.[' , de 'aeôrdo com fi ragulBmentO em vigôr _

'

....•....

.

28' Região de Armas e Munições, em BtumeIiau,20
de fevereiro de 1947.

Amaro da SH \T8 Pacheco
Fia0 aIRegional.

s 'Especializada
flor Corresponde nela

cbertcs+Cursor r Ginasio em um cno (para maiores do .

:rlJ;tmi_c<;r prol. irl.dustrio! (a profissão de futuro), Desenho
EletricIdade. M:::terratlca. '1 aquigroüa, Comercial Líu-

.fnsino éicienle. ?rqspectos crctis, Dr. J. ClellJent� Fer
"90S-Ri Florencle de J\bleU.2ftl-TeI. 7093-·São Paulo

s última_s novidades em S E DÁS - boiadairo e outras
!as novidades _- adquiri la>! diretamente das 'fábricas de
ao Paulo e RIO

urna chácara com casa de material e com todos per
animais, etc.

rreno em Punta Aguda, com 4SCJ metros de fundos VdM r h,-®MI Pj'

Ireute Com 3 casas de madeíra; e 1 casa
.

de """

todas 8.luw�das. Por rreço de ooastao cr$1
�.-'__"""�JII"""""'�-J o ..-.--_�.... -.--�-�-�--.-"

Urbano, com as seguintes dhnensôes: 13 metros

de'l I d" d I.orn 33 raetr cs de fundos. nica orna rua IS de Novembro.
.

.

.

..

casa de madeira, com 1.200.000 mz , sendo 1.000 mz
.

.

to- p�eço Cr$ 75.000.00. Situado neste municipio, Rua

ii', casa com 4 lctes urbanos, situado na vila Vitor Konder
-

DR ACUILLES B�I SIHI �. .

isas situadas na Rua Minas Gerais. sendo: 2 ·alugadas Dr.. Af.fonso Balsini
. II·' .

Ih. ii �� Dormitórios
'

;
Cr$ !280,00, outra por Cr$ z ôo.óe mensais. .

I I AOVOG n no �.
ço: Cr$ 75.000,00.:.' Medico Especialtste em

� MU· : Solas de Jantar, ..'
-.

asas menores, alugadas Cr$ 3ZG.Q;Q, Preço de ocasião doenças de Crianças nu'" Paraná. 91!.A -Tel. ·1 "36 t.;.: ,,� :5veis EstofaÓas '�.:
'

oo.oo sendo as casas de madeira e com agua encanada. e da Péle 1\ .. ,,].11 fi "'"t f :J

lBções com o SrQ UeJmnf limermann Conetnr Consultorto - Travessa 4 BLUMENAU g Serviço beH.'�: zrfeit� Te bem acabado :

I' I D fi
'de Fevereiro EdiL Peite r � 6 à 1

. ; .

.\ 'T'. t,a IlaOO, nua 1 de Novembro IS0-Fono 1467. ";.-:���:
.. ran e es oque oe IOPf? es

!III Causas cívís, comercíals, criminais i
BL lUE
:'

-,._�._•._._4;>_.U[�or:A���_lII_�_� � Dr. Fausto B ("asil ..�)�a�alg�J�ti�tiq;���J�SOeCi��I�;;� f._·:� Ru
..

Dr. Á.m..

adeu Luz
..
' tt... '.'

',.
• Medico

.

' Anom...ss etc. f .. li

� Ilyt .

�OVO rt oferece: .

EX�!N;�to�edl'r."�,�;��bOT;;ao.. Oro !Rt�c� A6��AH!lI
<>",.",====== �,==.., ,._

I �. � IJ ij I Ex·Pediatra do Hospital Sta, Escrltôrlo . Praça Nerêu Bamos, 81) �"l";"��}5'��_a•• IIÍII
·

Tez esinha de Erechirn TcI. 21 _ Resíd. Hotel FONTO CHIG ql ..., e

li�rpeial��� G ect;: �I�enças de � RIO 00 SUL _ :': tl/\ I:;., S E • F-RA COS'
Cianças

---------....- ij o� �,' �'� "�: �. �.•

I_T_ra_v_e_�s_l�_n�_"c_�_�_:_r;_elí_r�_i_(�_:_�_·�_ua_d_r_.1 {\ed��u:.�!81��y::le � ", ..,

.. D·....
·

...
·1.·.• ··· ••.·0·.·'.····.···.I.j�.·HOSPlTAL SàNrA IZABEL.,_

I::.. �
.

. ."" ...
-.

, .

1 - L �f d I..
·· f ,.. _. �.

finos,
l. .1"' ..."lI.& rde. O ...OS§ CUnica Medica e das crean· W ��t'I CNJt � •�,

� ...� e ICO ças, pfirtos e opelações - pall� l!'l� li .'toUo, .. �"'�,
I ,�\.�, sn 'aI Sta. Izabel Radiodiagnosticos y..aa !ó� Entram ��iI �'

I -., - -0- BLUJl1ENAU -o�
t'Om� Vranadattl de aõdto,<UritiD&, ali-

no- c���;�� cerofotlfaoos, pePlli� na: de.� �té"
.

·e ação prm1tJl " et1ca... Ú8tlA de
tra1Ui?2:1t. e ��. Van"dill,l .. �
'indicado � homens, mulhe1"ld,· .c:n.n,,;.
çeti. sendo st:i.a fórmula, conhecií!a pelAlí ".,
g:r�.ndas mé4iCOl ••tá Uos!nctado .�

�{.
$aud..e PUblica. r,.

.-
-.. � -

..

-

.'

�_�.� �--- .. '

._

R 1\ V A T A. S, da afamada marca "Yankee"�
l1erlcanos dos mais modernos,

padrões

E C I I) O S baratos. Veeífíq uern preços.

o R T i. N A II O S; grande sortimento, dos mais
1 �)adronagen! lindas e modem 1S.

li. M I S A SAM f R I C A NAS (Jean Sablon)'
dades em tecido, (desde 58,00) sêda e lã,

"

de Luxe,",

Dr. Arão Rebello
Advogado
Escl J- _ 11!O

A lamed 1 Ó '\IlCU

Z'llabellitto NOBREGA
�difido da Prelaitur ii

o C A - D I S C o S Suissos, "OdeOl1olas
a tr_dbm qualidade em fino móvel de m adera

Escripturas. contractos procu
rações, protestos da let-:as

Compra e vendada immovets.
confissões de divida. ele.

I S C O .S. S U i S SOS (com canto) distribuidor
.ra estacacta?c, bem como dos discos: Odeoo, Columbia
lctor � ontmenLü. ' Dr Med. fi Pape

CHnic8 geral. Especialista
em mo!estias da g'8rganta
nari.t.. ouvidus e olhos.

COIlS1iUas: lO - e US. 6 IS· 17 bs.

��IIORES �EVENDE!)ORES. Atenção! Todos os artiges.
BLUMENAU . ROA PIAU1, 2

:- znvernc, taIs corro: casacos, pulover, sobretudos e mautós IInd pelos preços do ano passado 1 - Riquíssimo sortimento _� jj-W-.-.-.��-.--o-.-. O .-�-e-�-�_.,...,. ..

Casa illy Sieverf
I -

Rua 15 de Novembro 1526
Amplíada � reorganizada com as seguintes S2ÇÕE'�:

ldas e arn:'lrlllhos -

roupas feit�s - louças e artigos para.ntes - brmquedos - DISCOS e n:strl1mentos '1e música, _

�.O ,P. D E O N S de 8 até 120 baixos. Marca Todes
lIm, 1 upy e Italianas com 7 registros e I surdina pelos
tenores preços no Estado.

.

Competencla Profissional

____R_D_H_1_5_de_N,......o.v_e_ID_br_o;_5_9_6- '"--...._.1

foto AmADOR (G.Scholz)

T I 1
�-I'--�-'-.-.-.-.-9-"-. X �......§.-.:-•.-j-��-�

,
..-j

! Negocios oportul1os'< '.

para pronta entres:-
t. -- Conjunto completo pala a fabrICa)tIo de z.oop Kg.

de AMiDO em 24 horas. .

.

Motores a gasolina

�[lde"$e :) otimos cavalos .. uma

ITE'i'oça i1ITl.edi<a bem conservada
1� carro de mola meia tolda in"
teh:ameote de aco,l em otima

. .

cOln§ervação

:cH'mações: Fabrica de Cadarço"
e Bordados HACO S. A.

"-iII--.-"-!Il-III--w'--II-i'l-·" o "---II-IIl...:::......... ,�5_�.,�
c •

Pr'OCllra-Se
Marca: - BRroaS i& srRATrON - 5 8 7 Hp. d�'f ema":
dro vt�Ucal - ,1 tempos - resfriamento 8 Ar,

<; ..

Mofores Se:;�I..DJesêl

operarios especialisados para fabrica de
e massas alimentícias

PAGA-SE BE1VI
apresentar-.fc elas 10 ás 11 horas na

Marca: -

FAIRBANKS-M�{).'''''''�
- 6/7, 10/12 e 19O

.

S! cilivdro borizadtal - �

caramelo II D·I·· Im. ,res· . ese

��_"...it-§li-%;",.���-.-tl x "?""""'8(-'*-.---.._A-ll--tlJ--..
� -

.

txportadora de 11, adeiras K 1
pel�lnaDente de:

"ladeiras de construção em geral
Forros, Soalhos, Molduras; etc.'
,

Telefone 1337
:3 L U M E NAU ,. Santa Oatarina
-��""""�-..-fi!!-.��--_�-, x t-!l'"l#-�-�-ii'-�-a.....-'*

Rua Marechal Deodoro sp.
(rua Jararaca) Velha 6v2

Marca: - WITTE - 9 e 12 Bp. - cllindro vertieal6" ·hô·c
• <

rizontal. .

fiares. CHRvSLER - 37 a 620p; - 6; cíUndro8 vel1feat.�'>�; ,>

parlida a vtomática - dotado de radiador e lnstrl1mento.;' "

de. con!róle. '

INfOSMAÇÕES: � f. O.J3usch Jr; •.

A{ameda Riu 'Branco - 1 - Oaixa Postal- 33 -- Tel. 18$&

SIBLI lTDA.

CAL Dr .. Jorg·e Jaspe.r
c i r u r g 1 ã o O e n tl.s:ta
Odonto-pedtOIlt)(�U ... Dentaqurà�"

ânatomicas .6�·, .•... '.

Cal Concha � Cal de Peâra - Cal escura
Cal derretida

DepDsito:
..

Rua João Pessôll (Velha) I
pl'nckh01mer - Merten Rua, vembro, ']60

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



BlumeDSU hospeda. já há algum t'3IDPO, o pintor r.outs
E

.

merlch que JDIHl�Ul'On no salão do �eatro "Carlos 00-

m�6" no dis 22 do corrente, uma. expunção ?': SlUS qua

'd
•

óleo e aquarela. Pr r ocasião de nossa vlsíta, consta-r o s 8 '

d
-

.

d visitaD
mos Que Dan tem sído muito grau e o numero e I -

eaates àquela expcsíção que pelo real vaIor dos trablll�Os
aprE'sentndes, b� m merecera maior stençao do povo culto
da terra. . I I -

'C dLoulz Fmmerich é um jovem pintor a emao •.e�fl.m rn o

da' beleza sem par das COIllSSB e ua gente brasllelras: Aos
seu olhos 1:'> 80 seu coração de artista. os nossos rios e as

n- �8HS matas, (JS nOF:so� campos e 18ds possas CUS�St O DOS

so réu e 8S nossas igreJillhas de!, eI8. encerram um en

Muto ris"}uhô e indeUllivel, que ele sabe, com bem pou

cos. transmitir à nossa aenslhilldade pelo espetácnlo oro

Iaco de luz e de cores de �UBS t�as. .g
A n08�8 viEd·ta Q exposição Emmerieh não nos d��e·

pclonGu. Ao contrário, fez-nos v.iver mom.en!os de .dehclO
t30 prazer ssptrüual, porque LUiZ EmmerlCh, pelo logo de

nuances da SIHIS aquarelas e peja vivacIdade �e cores de

SeUS trabalhos a óleo, revela a sua a)iI!a de artIsta em bus-

ca .. a poesia. f'xi.stente DaS COU�8S rema.. .

N�o há dÚvida que EmmerlCh é paIsagIsta por exce-

lência.aMas, não se lhe pod� negar tamb ém que possne e

dej:xa transparecer magnifIcamente em seus quadros, a

verdadeira originalidade de pintur, aquel:l que não reside

apenas na composiç�o das telas, mas Bohetudo na 81ma

e no coração do artista.
Dos quadros a óleo expostos, prenderam-noB a 8t�n-

cão. de inicio, "Primavera'l (Cúmprado peI� �r8. Poelh!g)
Faço saber que tm�te!::detn ..:a" �. "Madrnqada\ pelos seus mHgnlflcos {'feItos de luz. Em

sar"se: FraÍ1cisco Jorge Pereira "PrimaverliJo, priilc!palmente, que nos mostra um pasto le-

e Ezolina 'Travassos' vemente ondulado e marginado po� arvores frqndoB8s. os

Ele, .natural deste Es.· efeitos de lu� e sombra demostram que E!llm�r1Cb domina

Convoc.'ação· d'3' Assembléia L (;,' ONlinóna .São convidados �s srs'
.

SUbE- tado, r;asc:ido ,aos 21 d.e maic a sua arte, com uma ti'cnica enérgJCâ � f1rm�. A
.

ICflt0res de açôes aa socledadr:. de 1903, fundidor, soItelro. do- "Velho solar" é outiO trabalho a oleo dJgn.o de enca.
Pelo prese���. ·ficam convidados os Senhores Acionistas, anônima «Industria e Comerei:) miciliado e residente nésta dda- .

que surpreende pelo ViVd e ardente colorJdo.
para. comparecerem â Asse�bléia Gera,l Ordinária, a reá.I�Z�1."�Sé! E.miJio Krause S.A.),:-m orga- .. de. filho d� Jorge �ereíra e de mws·Mas. entre tantos belos trabalhos,

(
cumpre.;n08 Íaz_��.no dia 30 de �(ÇQ ,do ·corr�t:lte· ano. as 15 horas, nos

escntanos! tHz!!ção, para se reU!1!l:em, no D. Leocô.dla PereIra. liia pequena exceção pllra o quaCJ.o lfifa luz da manha,
desta,Socie�ad'i!� __ ,.�pl, Bl�"JR��, ,á rua 15 de Novembrono. 487, dia 10 de março de 1947. ás 10 Ela, natural deste �ue nos pareceu inferior 80S demaIs'e um tanto conven-

corp asegulUteM,'_:'
.. '.'

, _.... l horas, na loc.al.id.ade de !'l'0va- Estado. nascida aos 24 de cional.
Ih b s aquarelas-�'k' '.

i'
'

: '; ORD�M;DO DJA
_

. Bremen: !'1.UilIClpW d� Iblr�ma, rr:arço de 19°5. soltei,r�.?e pro- Agora, porém, repous6mos o o ar BO re a" ._1 0.� Aprova�� dq Balflriç.o. De.noDstr;açao de Lucros e Perdas no escntef10 da antIga fIrma fissão domestica, domiCilIada e de Emmerich, que, desde a nossa entrada no C!3r1os Go
e Contas}ido exercício d;e' 1946;

.

ilídividm.l ErniEoXrause, a-fim- reSidente nesta cidade, fiJh� de mes", tanto lloS atraíram.
. to li

'

2Õ. � Eleição ?,âo Con�e11io .Fiscal; . de; nome,rem os peritos, que Joaquim Travassos e de D
..Cao- Por um cnratar especIal de nosso temperSIl1en � ...

D o
3°.. - AS5unt� de i�teres�%:.:socia.l.. I deverão prccede� 1i.\·aliação dos dida TravaS5DS. ocultamos a nossa preferência pela aquarela: Talvez Pt .qUelliUi.J;llenau; 20 de,·:f�verelI·o de 1947. bens, ccusas e d,reltos; que de- Ap�esentaram. os documentos as aquarelaF, pela delica�eza de seus matizes, nOh ra�s�fl:lfl'eâ J!'riShél ... Diretor Presidente Ver&0 entrar para a formação d) exigidG pelo artlgo 180 do Co·

I portem melhor para eese amorável recBnt.o de son o e e
.................�II!"-'t' ...-. O"�.-.-"'_·.-��.�:fi-. capital social e sobre a constitui- dIgo Civil, so.b o n' I, 2. e 4· vaneio. q_ue tanto bem faZ à n0888 emoti�I�8ded '] d(

';',� ."

';'F
.,,:' .- .....:.. :

&I S" 1":;;.0 da �ociedade Si alguem tIver conheCImento De todas as aqual'elU8. uma b.em.t�plCa o esu o ,?mpre..•. Z.,.'B,
·

.. ··

...... lIr..
·

...

p.•.•'.a.e LUZ aOtl8.:
<

Nova-Bremen {Ibirama), IB \ de existir algum impedimento Emmer'ch e talvez mais bela, é "SmfOnla Verde e Azul.Y
.

f d' h d rio com as margens e�Cfir<·:.·_·..•.·.·::.'_c..•.�'.·.·..; ...,t:··..

·

.. a'.I·a··-'·.:'-0·.3·.:.. ·S.I·I. '.. d<l fevereiro. de 11')47 legal, acuse-o para os 111S

h
e
que representll u.n trec fi e

� RS glauc8s e deixando" direito. E, par� constar e c e-
padas a se FiF·tletirem nas SuSS 88U., l-ll'l"z'Broma Krause

gar ao conheCimento de t�dos ver ao. longe! arvores e montes nesse dcce tom tlZU li

1l"�sâe.nb···-·.e·"·la·"·.. ::.·"G··era.' ·Urdl-n.&ras.a ..... ..11
lavro opresente para sei" aflxa� qu� adquIrem '10 cai� da tarde.

. ..... d d mar--
iiI! &lU

I
do no ·lugar do costume e pu-· "Blumenaul>, lima vIsta da ,Cidade ap.._.. a li

d _"'PRIMEIRA CONVOCA CÃO .' •

I h'"
....

. la: impre!l!& .

'em esquerda do Haja! e que Renato Ca.fDala, ntH�a. e_
"SlIQ conjldaGos os Sn�B, Acionistag�dest8 Empl'êsa a I ��.: O e s Blumetlau. 18-2-1947 �onstr8ção de fino e apurado gosto. eBtét!co. adiulrl�� e

se reunirem M;n_ Assembléia Geral.Ordinarlb, a ·realizar·se I VI�rl:no() Braga .

outra aq�arela soberba. Vê-se, á d�8tanc�, aceft u�nC6:'no dia vinte � ,,º,�Y,e ,(29) dJLIDarço do corrente' tino, ás II De pelJsoas têm usado com OMai do RI!!2bttlll Civil. curva BUfive do rio. o
.

teto do c,asanso dOOU eltaSJY"'Ui, !lcomo na
.

�, - .. , bom resultado o popular M t z AS margen ...quatoi'.ze e melfl 'bora (14.30), na séde social, à Alamêda! depmativo . panário da noSSa II ri .

-o luxuriosamente verde.�:6\b;r.��e�8!�:;e�,�.��;:1��eeidade .ce Blumemm, 8!ím de i

9'1 4 InEdU�!riaK e coemeSrc1io I �8;���d:�jo�;��de� �a\�z�:�1�8���o�e â�:d�r�!�s8��=:.�:!=ORDEM DO DIA Fi.�xir nUBlo raus .•

1'008
evocar esses crepUBCU

"M h- Tropical" "Itoupava' elo.) � Aprova�a.p «:ie R�lat6dQ. Balanço s' CQl1h!s da Dire-. .Lt! fi E
(Em Organização) . voados do n1088do ,!ovãeroeon· 're"�lli:aS outras 'aquarelas �le�torta e do respectivo par,I:'Cef do Conselho Fiscal; reíerea- . S b'

. "Tarde Enso ara a S o,, I' .
.

i' d 6' AVISO aos u sentores .

.

8"0 mais' liíncero louvor.
.

tes ao exere Cio e 194; _ ': A sfills ataca todo a
Assembléia Gera! de Co � ti- recedoras do l!0_

Q

Emmerich é: portanto, sem fav�r �m20.) �. Eleição "dos membro!{ da'Diretoria; �rgani5mo tuíção A
.

ExposlÇao
'rr:.portâocia para a vida arÍletIcaB�) -:- Eleiçllo :;dos membros efetivos e suplentes do CODse�

O fígado, () Baço, o Coração, aconteCImento 1e ruma 1
ciedade eduoada de Bluroe-lho FIscal; .� '.

.

.,

.'
'.'

. () Estômago, os Pulmões, e a São convidados os sts. subscti de. 1l08da terra. U��ein1:froa :pooiO ao pinh1r Luiz Emmerich.40.) :""-:'As81Ínto� diversos.
.'. Pele Produz IJôtcs nos Ossos, .1 tores, de a(j:í.'J€!s da sociedâde nau. eOllssgre o S

honra que nos conct:ldeu e aoA.VISO IMPORTANTE:-:::Conso8nfe O' estabelecido no Reumatismo, Cegueira, Que- anÔnima «Industria e Corr:ercia retrlbulndo desse modo
I
ti

ti nom os trabBlhQs ora expos-artlg.o.· "38. dos. E8.tatl1t08 Socia. i�
-

8S pes�ôlls I)f�sentf�s á da. tio Cabelo Anemia, e Abor· Emilio Krause S.A.», em orgí:l- praz'3r qUe nos propore ono 'J
•t80·. Consulte ú médico e tomeA88El.P1bléia Geral deverão provar 8 sua qualida1e de bcio- o p o P li I li r depurativo nização. para os reunirem, �IJ toa.'. Dista:� exibIndo doeumênto' babU de sua idootidaà6. dia 17 de março de 1947, as'.

Blumenau, 21 !la fevereiro de 1941.' It E I i X j r·, 914 10 horas, ná loCalidadti. de No-
'.

Guilherme Renaux-'Diretor Presi.dente di va-Bremen município de íbiia�
RICANO S/A

. aurtHer{niJ·Dire�orVícePre8idente li InofensÍvo·ao organismo A- manoesc'ritorio da antiga fir- CASA DO AME
� _.,

·
..

..

1 � grudavel como um licôr. Apro ma' indiv:dual Emílio Krause,
M do de Automoveis

.

: .

'

..C,elso L�6:n.;��Hf� - Diretor Gerê1}te;<,
.

.. I �. vado como auxiliar 110 tra·. a-fím':de, em AssembléIa Geral, erc:a
.............-..-.-t€-.,.._..._.-" .. "1{. i5'-\ÍI>�-�-$�$l)-.'!l�_.;_:",,_� I tamento da Sifilis e. Reuma-

déliberai"em sabre o Iand� dds AVISO AOS ACIONISTAS
.

In.dnstria Benefic.,ia,dora Haspa.�8n8.e. SrA.IL��?��...

·��':t ���� ���S ::!�:�::;�:�::� !6elo !;!';mS!�I:d;�?o��:��;.�:.��:��t;:��i:J��:;�ti:;'. tal social e sôbre a constituição 487. os documentosd á &u de setemhro de '940....
. .... .' Assembleza Gm'al Ordlnarza . ,

I
,��',",,,,�"""_i];:.-t'l��*_•• '

da sociedade. . Federal nll• 2.&27. e 2

d fevereiro de 19+7.
.

. Sãononv(dados os Srs. AcioniHas> d�'sta 5oci.éd<idf a' Teu. Faça S0U anuncio .' Nova·Brem�o €íbirama), \S de �l;:';ee;aF�::het� Diretor Presidel1t�_....nir.errt,:,se em a��e,6;pléia .lf.era.textraordjná�ia a lea!izar-�e rio dia 22
.'

"

neste Jornal fevereiro �e I 94/-
6'-.-..-.. ..::...-�-..�j\-.� x _"""_"'_lll-

:í o"';:de març.O de 1917, as q�mze·:�hor.as na sele so.::!::I afHl1 de deli-I Enuna K"a�s�__ . -6-" _ -III-�"':'jf_llõl;"""-.lberarem sobre a segumte .

Il!.........�=if
.

II .a- lI!IIo D� x fe-�-"'·_"''''· xx � �..

I I
,

..

'

. ORDEM DO DIA. '

• .' r-"""::'"�"":\ !ff'''''''''' -''� &-.''''''-'�� !F-�

L'::' 1·····1':-1:
:

Cí.l�iAtí caspa' I I ii s..
,

.• :!Q.) - DisC.lJs:.�o, e ap,r�va�ão do oillanço e demais ducq- "; � ttrf 1 � �� ,fk,� '""'" i ..u.1:::::1 ::��:': ::�:::'. '::'::':: +. :; '.-:�.:'.'.
r

O· 11511
a ç .Crt"snlfilS Elétricosmentos. referentes ao exerClCfD de ;1946· �L . H. � '1 ii � Dl!·· ':::,' ,i···. "

..... •
. OUfGA 11 S CÃo iii 9"

.

'

�ÔJ1-:-_Prestação de con�a�da dirdoria. � r'_'''''' � .J;,:"� i' � I· �\ �
... ';' ::".: ". ".:.' '.: .

'.

nnos E- DEMAIS. Inslaladora de3\).)� Efelça,? do conselho hscaJ. .

.

lli.:;.J g,,,,,,"".,,.,.,J:! � �
.

.

Blumenau

��:l��!j���{ª�i�:��;��i�r�� ç�"i1ó';" d,
I

��jn�jI�[III ,:�=. : ��-;::-:a*R:�'Rua

: I HIUf iiS 8J15 e Deullolo .'ás 2 �oras' -.

IMARTA EGGE�:JH - ior.v ("AELAl'� .e V�N HEFUNnc'
.

Ii.rn' ,di Crr �õfF. lCil'; rn\ 1rlUí'if? t' alegria.....

.tuv A TEIMOS A
A h;�'l}lia r.cidtrt;G(; e dtli(',�H; d::' t rr a s lma de artjs�a!

um ri rr r r (( n r! -r a). ti njl(· tI no 1:<lKU, 9,ue oespena li a e

.' ".. .' _ gIiz dE vivrr (dI: r ns i. Cr ça 'Klb!lCiIk:. (�nta?a �o�Mar.
�1Jl'ste J�120 f �elo .ç�!j(lJt! dc: U_Cl \'�( qtre (�ft' 'I.. .la f�gfdi: V(jn b íll�dl;nll leh za de Juc.y Gnr!"rd. Smta �UiVenlãljO �c� btn.s Ôe1xClclo.s per f.alf;umfuto oe El,� E l TE lN·

I 3 parxr t:, dó ?l gl n e m ( de su- �� aI, VllhçE o Iilm, Ieíío para pro
BACli, ... ' fOI �e§cplp. peJ� ..'�\lf.l1ltimntl" E!fCh .Slt,r.bt-(h . .rrf1e pOlci(ml'f!�la'éll(d(s c s liltllld(!:! .

routro�;'herdelros"a'fierdf"a
.

EtfSE HEBMINE 51 EINBM R, Ac.( n p. C( rr pj. Nr crr Pé I e F(:x jrmsl.
.bra�i,leira, div()rd?:dE:l�. a qiJé:�. �e arhà �LSflllr. ·a!UB)rrfnle na No. Dt rrir gc: _. h-��is ? !cnfirUrção da supt'r.. seneA!emanha. na zona de ccup�ç�o l\�&Síl. enae chaoe-s, .. par a, DO

.

"fi!l(irO C(; Dt.5Ift«,
{lra�o;desessel!ta dias, ((lll�d�}�a< pnmfoiran pl1blíc:;ç:iü ,df;:e Pl! çr s: _ }1:'Éi -4 Ui f 3.(( - P1<\(�O 3.CO E' 2,00
tia Imprensa. ��fr sobre as .pnmfl1ê1S Ot:d8r�\o( S. du n. H !1,,,,-

['. n iy , ( . r: n é"i, t. n r r (I (� { mllllfllf:3 200
..fiante e de.scnçao de bens. h�2r!do'dtsde lego citada pata ro- -1!>.:_......:......-.-,.,.,.-. - ..- .. x ..-�--.�·-.--II-'-.-.

dos os demaísaros do inventário e partilha. até firar HntHlça \
.'

.

sob as penas d� I�i: .

E, para qli,�. chegue .20 SEU CC I:1h(ci�1 fite f
tRU.lEIR{? .

Prefiram a f'armna t'aD.m.:ada
e de qnem mais .tnJ.eressa.r possa, m:'lridr u ,a�Hfr o prfsulle I _ pelo f4llnNHO JOIHiYllE
edital que será. afixado no legar do costume e publicado pela
imprensa local !!:f-f)i!lrio.Oficial do Estado, na íorma da lei.Oé.
do e passado nêsta .cidade ,de �lumenaú, aos dfZenove de ftve
feiro de. mil novecento,S·'e 'ijU!u�nta e sete. Eu, Frederico KiHam,

. escti\'ão o escrevi. Bluménim, em: 19 de fevereiro de 1947.
(Ass) Oscar leitão: :_ 'Juiz' de··Dlreito.

. .

. .

.CERTlfICADO que está conforme, o original Q.ue neS- r!-1iI> �. M 1t1�l �;� � �: :11\
ta data foi afixado no lUgar do costume; do que doa te. j-" li '4� iLi;il.f; --,.! lruIil I.A.,. U

.

Blumenau. em 19'de fevereiro do 1947.
, : �__�iiíiãi ':-iiiiiiiiiiiiiiiiiíi ;;;;;__iiiiiiiIiIW-

O
.

esc.rivãg� FRE[)c:R1ÇO �lLIAN !
.

..

•
.

"
• I'

.. ,. '.' •
. �.l· ._�-.·x .-.�.--\ti-�-t!""'�-� 'I �nd9��r.a e· COnd!rCUJ \C·A S··A t��D O·· ..,M [,R:� � a,

..�,n
..�1·'A. Em,hUG Krau�e _Sal.

. ,;..' '.' '.' ",. � til � \jj..1 H n u �.. (Em Organ_z2açao)
IY1 E R fi A D O TI Ir �'A TI .,' � M ó V E I 8 Àviso aos Subsc.r:tores

MIRCO de 1941

ObUteOID. 10 de

Edital

P. 1\4,. F.

IIII iii
I.

ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua IS L.e Novembro, 415

2' andar�Sala. I

1-
(A1tos dtA CAPITAL) -

mi ."�
*-���-.-.����.��

puupa·sa· temp9 B a�orrecimento

Andreza Campos da Luz
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