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ernarem
Santa Catarina

�nicio
A's 9. I 2 tomaram lugar na mesa os srs, Desembar,gador

Guilherme Abrye dr, Solou Vieira, respectivamente ,PresIdente
e Secretário do Tribunal Regional Eleitoral. A seguir, deram

entrada no recinco os deputados dos partidos coligados (PSD -

PIB). sob aplausos da asaistencra aplausos que redobraram de

intensidade á entrada da representação udenista,
Tão logo os congressistas tomaram seus lugares, o sr

Des, Guilherme Abry convidou os deputados Antencr Tavares

(PSD) e Ricarte de Fréitas (UDN, para tomarem parte nos

trabalhos da mesa, Procedeu, em seguida, por ordem alfabética
a chamada dos deputados para verificação dos diplomas, Notou-se
então, que deixara de comparecer o deputado Carlos Lorenzoni,
<lo· PRP,

Editiclo da Assembléia LegiSlativa
Anunciol!, então, o sr, Des Guilherme Abry, que ia dar

prosseguimento aos trabalhos, com a eleição da mesa da Assem
bléia,

Fala o lider da minoria
Nesta ocasião, o sr, João José Cabral, lider da minoria,

pela orderr., solicitou a palavra, apresentando indicação para
que se adotasse ° critério da prcporcionalidac'e na constituição
da mesa'

Cabia 'ao Jider da maioria, sr. Antonio Nunes Varela, res,

ponder StU cole�,a, tomando uma atitude' Todovia, apanhado de
surpreza, Jimitvu-se a pediT que se fizesse nova leitura do re�

qt:erim{"nto pela mesa e como não se manifestasse air:da deixou
que a indicação fosse submetida a votação, cúm um pedido do
sr. Presidente para que se levantassem os que a aprovavam, As
bancadas dI) PSD e PTB conservaram.seseotadas, regeitando-a.

Esta atitude foi recebida com surprêza, visto que o princi
pio indicado é constitucional e de esscncia puramente democrá
ti�a, l?everia ter sido aceit? pel�s bancadaç t;oligadas e depois
dIscutIdo em seus pontos prwcipaIS, o que não .aConteceu. A
�mprcssão deixada por esta atitude foi de que a bancada colí
gada quiz, simplesmente, fugir aos dEbates para se estribar" uni
camente na força da maioria, embora isso resultasse em prf'juizo
do:: postula:'os democráticos que se pretende seguir.

a PSD e PTB demonstraram sua dissoaancia :lOS princi
pias democráticos c a vontade de não cederem aos mesmos,

\mal empregando a força transitoria que possuem. a PIB pelo
pelo menos, votou ::cntra si próprio, conaiderando�5e as, vanta
gens que trariam a representação proporciôtJal si fosse aceita a

indicação,
Este foi o resultado do primeiro embate entre o PSD-PIB(x UDN, em que esta agremiação marcou I a o contra seus co'

legas wajoritarios,
Mais votado o lider da UDNL
Feita a votação por escrutllllO secreto para a formaçã.::>

da lPesa e aberta a urna, verificou-se o seguinte resultado:
,Presidente. José Boabaid (PSD), com 22 votos; lO Vice

Pres�dente, J. J, de Souza Cabral,(U,D.N,) com 2J votos; 20 Vice-lP�esIdente. Saulo Ramos;(PIB), com 22 votos; l° Secretario,
Cid LDures Ríbas (PSD), com 22 votos; 2° Secretario, Alfredo1C,ampos (PSD) com 22 votos, SupJente�, O!'ty Machado e Heiwr
LIberato (PSD), I voto cada. Apuraram-se. ainda, 13 votos em

brauco, correlpondentes aos represent,mtes u::1enist.J.S, que se

'- \,

4I_ OS, coligadOS ,foram callra o ..prio
R o.O.N. marcou 1 a O conlra seus
Vice-Presidente .... O P.T.8.' votou con-

Tossiu ... e'oal..
finete sai ú!
FOVA YORK, 29 (CB) -A

Senhorinha Maro Lretuzer de

2,3 anos de. idade, ficou não

pouco surpr eendida quando ao
tossir deixou escapar da gar;..
ganta urr. ,alfinete de ouroj

.

que
engulira quando tinha sete anos.

de idade, O raio X revelou apoz
o acontecimento, quo o alfinete

O Gt"Guto das asplrGç6es do Vale

d.
o uaja..

.. testava alo.j.ado.
no pulmão dP

.
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'

_

A virlude IJ II lBllldll
de sa retirllm qniSnd,o
o crime e I traição

Ião premJados,

Detalhes sôbre a in�taração da assembléia Constituinle
cipio de prpportionalídade para forlDação da mesa - ....

colegas .- O lider da minoria teounci1Ju aq cargu· de til
Ira si mesmo

Desde sa feira, dia 25 do corrente, com a instalação da
Asse-nbléia Constituinte. que Santa C'ltarina retornou ao reg i
me de governo do povo, por inte rmédio de seus representantes
naquela casa.

'

.
Acontecimeato dos mais gratos e festivos para a popula-

cão catarinense a cerimônia, como era de esperar, r vestiu-se

de grande brilh;;ntismo, não faltando õ.plausos do numeroso pu
blico que se achava nas galerias e que acompanhava os traba
lhos com o máximo interesse. Mesmo o velho prédio da Assem

bléia, completamente remodelado e em cujas de'peDden�ías se

a dotou a mesma disposição da Câmara Federal, rrnpressiouava
pela austeridade de sua nova pintura, muito adequada aliás para
o histórico momento.

«Cidade de Blumenau» se fez representar na solenidade na

pessoa Ge seu diretor, dr, Achilles Balsini, ° qual foi recebido
atenciosamente e conduzido ao reservado da imprensa pelo sr.

Dr. Osvaldo Melo abstiveram de votar para. não se tornarem incoerentes com pressou-lhes votos de de se npenh J cab'aI ás grande3 responsabi
indicação de seu lider na adopção do critério proporcional para Iidades que lhes lhes cabiam e terminou dizendo;

.'

formação da mesa. -"Aqueles que aqui vos credenciaram.com seus manda-

Ressalta-se, ainda, o fato do sr, Alfredo Campos, que era tos confiantes na vossa b la bô a vontade e nas promessas de

apontado neste meio como o provável Presidente da mesa, que vos fizestes devedores, muito esperam de :rossa. ação pa�a
ter sido colocado, apenas, num dos derradeiros ugares.,. a volta da paz dos espiritos e parao restabelecimento do equr-

Renuncia .do l' Vice ....Presidente librio economico "
.

. , .. Foi. so l i citad i, a seguir, pelo lider da maioria, UI� voto de
Ao ser conhecido o resultado a.cIma, o sr, J. J, de So.uza I 1 :. T tíca E' it r-I d e Santa..... Catseina nela.C b I I
'.'

·d'
,

d ' d ap auso a US Iça terto d -
.. ,I"

_.a ra ovant.Oll-.se íucontíneutí para izer que, em v.lrtu e; e

I '. ..., duziu durante .os trabalhos
elel-

, .

b d
' ."

d
.

lid d manclra correta com que se con "-

não ter Sido o serva o o pnncipio e proporciona 1 a e nos ter-
t

' 'o a bancada udenista pela
ir.di d 1 UDN 1 fA

'

d
.

I'
.

I orais. voto este a que se asseei U. . ....
1, .mos 1 •• ica os pc a , o qua ora rege.t i o �n tmme, renun- ,

l id 1· t 'a serenidade com que. o Ilustre
.

d V·' P id d
.

I
.

h voz ne seu 1 er, que sa 'eu ou
Clava ao cargo e ice- resr ente a mesa para o qua tin a

.

r d J. ti R! it al conduziu 'a sessão e fê" &etl.tiisido eleíto por seus colegas da maioria, pedindo ao sr, Presi- rePd�eseo�a�te e. us Iça et �r m.· seus 'licerados .

de trabalhar
dente que fizessa constar d.a ata essa sua atitude, Tal decisão f.oi

a ISPf?�I.çao em

I que'ds� eocon.l ra.vaã·· �onstitÍlcion.a.·i .

do. Estadod: d ' do -1 d
.

1 das calerí com a mco pe a rapl a norma lzaç o
..

...
.

.

...

..

.

.. ,

�,:u a a, p{)r uma. est�':.Ilc..osa sa Vél i
e pa mas. as. �fI erIa� e

. Em seguida foi suspensa a sessão e marcada. a -segtl.lJCJ�
trIbunas,.

d' . .se ao governador eleito dr. Aderbal Ramos. da
Informou, ainda, o renunciante, que apesar desta resolução, q�e ana a po",

sua bancada COlaboraria com seus colegas da maioria par,a dar Sllra, '

----------�--�--�--�--------�

:�a��:����õ:; �:i�u�:�;:. tênwo, uma Constitu;ção ,à altura de

i O Exercito vollará
.

a construir
A .egu;', ':.?��!den��!vi��e�!�!itO' a tomareml estradas

posse. depois de respoGderem a leitura do compromisso de bem

\servir e desempenhar com lealdade e patriotis,no seus manratos.
com a clássico: IIAssim ° prôn:eto ! '

Rio (CB) _ o general Canrobet. Pereira, Min_is�ro, ?aGuer!a
falou á imprensa a propósito do acôrdo oom o mlms�ert.o da v��-Final da sessão ção, que permitiu continuidade dos esforços do ExerCIte travez

a seUs batalhão rodoviàrios em construções de estr<l;d�s .d� rodager:s
"com entendimentos frutiferos havido entre o�.mmlsterloS da Vl

-

o e da Guerra: o probbr.Ja rodoviario, CUJa costrução esta\l'a

:i:ta a unidlde de engenhria do Ex:ército. e2.�inha p�ra solução
defínitiva qual seja a reintegracão das refendas unIdades :lOS

respecti v�s trbalhos rodoviàrios,
_

Dlerlo Matutino

DE BLUM u anual
lIemestraJ
avulso

Ors (lo,oo
Orl Só,oo
CrI 0.40

O sr, Desemtargador Guilherme Abry usou da palavra
seguir, dizendo Q ue estava terminada a inteLvenção da Justiça
Eleitoral na. elf'iç:�o e constituiçã'J da As embléia Le
hislativa do Estado e que qlueria se cougratular com os srs.

seputadou por esse ieliz acontecimento, inicio da anciada re·

constitucinnalização do Estado, tão longamente esperada, Ex:·

Peças
LegUimas
F O R O

MERCURY
HERCULES

Icessórios
&,

Balerias

HA UM

EM SEU FUTURO

Não se contenla com menos aguada o seu Ford !

CONCESSIONARIOS

Casa do Am.ericano

Posto de
Serviço

OUcina
Autorizada

Organizaçã�
completa para.
serviços em

lutomóveis
&

Caminhã'es

Mereado de, Au.iomóyeis
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São, convidados os Snrs. Aclonlstas para a assembléia geral
dinária

.

a realísar-se no dia 31 de março, ás 17 horas,' num
")S selões Ido Teatro Carlos Gomes, com a seguinte ordem
(:-- dia: . I.

1) Leitura e deliberação sóbre o relatório da Diretona.. Pare
cer do Conselho Fiscal e Balanço encerrado em 31 de de...

zembro de 1946;
2) Eleição dum membro da diretoria;
3) Eleição do Conselho Fiscal;
4) Assuntos de interesse da sociedade.

Blurr.enau, 11 de março de 1947.

.
..

'

. Diretores: Walter Hauíe, Oswaldo Chrísten.

a
/2

.

··'IJ?"';l,

SDCiedade-��:�OSG�e=s=»�,�',·,j.���·.���t�T�.��1���··��".�ll�i��.�..����
..,���·.,�.,�...����·�'���·�'I!�Ficam convidados os Snrs, socíos. desta Siocieqade' a com- . .

parecerem ti Assembléía Geral C?rdinaria que ter? lugar, no �ia E M eH A PAS oNDULA D f\S
30 do corrente mês de março, as 9 horas, na sede social, af1m Entrega': fia Hor,a.. :.':
de deliberar sobre a s6�i��M 00 DIA Casa .do I:\me"'icailO 5..; Ars

1) Discussão e aprovação do relatório da Diretoria, prestação
..

-__ 8 1 U M N. I U � __ '.. .

de contas e parecer do. Conselho Fiscal, referentes' NOS. S .'A D I V I �. A .' E' ..5' E R V LR

de 1946.; .
.

'
.

.

',;,.
. r-: ,....

.

..• ..

2) eleição do Conselho Fiscal para o ano de 1947:
3) B�������,d1v,e��s��r�;nàe:�s��.a

Sociedade.
Gremio Esportivo ..Olir npico

Dr. José Ribeiro de Carvalho, '

.Ó:
' As'zémbléiâ. Geral Ordinária·' .«.

'. ...••...
, , Presidente São .convidados .os senhores associados do Gremío Espo!th70..

j-.�,__..... . }I: X ._�M II II &liI II __� • � .. ."'.-11-8 .. .. .-�. X , ... II ... ...... li II .... Olímpico II ,se reuriirem em aSSerTI,bléia ,9€1:a1 o�din�ria, !l !eal1�a,r'..
,

I se no dia ,dois (2)
.

de' abril do'. c'onente' ano,". as VInte (20)
..

!foras!
,

,
.'

.

. .

"! 'd" íal e-. ·AI· eda RI·o· 'Branco s/n desta Cidade d�
. loduslria de AM�h� !h�mallll SI II jfG�;�;'·I:d�"s;;ã�=';·<>;'�;;"'�Ã;;;';;-� e�;':':u:o;lrii d� d.l:�f;� g6��i" '.

.

"

•.
"..�

AC�6m.Be a dlspostçso dos senhores Acionistas os doeu-I:j .p I ·.t Ó. =$, .t:
10 - Aprova�a� do .. relatório, .balanço. e c�ntas .•• d,a.dlreton J

, rentes a que se refere o artigo 9�, do decrete-I el O' 2.627· .H. .

'.
ara. � Qm '.81 '

..

-. . ;

'. :.. .do T�S?etlVo p
.. arec.er

do consel

..

ho h.s..

c

..

al,. l-efe.re.ntes. a.
o

.

.i
.13 26 de setembro de 1940. :5 PceCisa-se,de.um.:1 pessoa competente•..conhecedorado : QXerClClO de 1946. .... .' ", ;'.

c.
,

A. Diretoria H ramo de automovets, .para.de.s.ernpe...

,n
.. �.l.C. :.9 fU.n....

ções

...
d.e .....

Ge-

'. �� ....•
20 __ l\presenta.ç�o.

dos Estatutos 'para a
I

necessana aprovaçao.

:� rente de Vendas de p�cas e Acessor�o� p",:a Aut�movels. _
. l; ,30 -' 1\ssuntos dIV'etSOS, "

v .

:
'

I
:!

. ,.
. .. - .' '" ; Informações sobre Idade; ..

estado .civil; 51 reservíata ou nao,

.I: : Blurnenau, 17 de março .de 1947, ..
'

< .

..'
:>.-���-.-:!I...,..��� J.x t..,......�c-..-�-�-:iJ.�.- . ._.� ..�. �l pretenções, dirigir à CASA �ICKE� LTDA.. Caixa Postal, i'

.

José Ribeiro de Carv,alho,
,

. I J 5" - CURITIBA .,- Paraná,
.

• I i:" Presidente.

EDITAL EdItaI .�..-.�....�""u���."..�': ......*.':u·••�.";!�::�'!"':�•• - � �:-:-

I "Cldadê de Blumeh8Qh

SUllfIRUSI.D DROGARII EífllRMICl1
Convocação

.

Socfedt\de B'eneficiadortl' de
, .

Madeiras Lida.

Faço' sáber que pretendem
Faço saber que pretendem ca- €.casar-se:�Antonio de Oliveira e _�������������������������

·,���:l.Edg:l.r Ruediger eSydcn Er�fe, �����afad��en�a�tado, nas- Empresa I.nter.m.e�iáf.ia de. M.. tR. A.: rauioEle, natural deste Estado, nasci- cido aos 18 de maío de
UO a?s 30 de .ou�ubro de ].97�· 1925. tece'ão, solteiro, domici- -, (Matriz, em Florianópolis)
:;�)ltelTo. comerciano, domicili- liado e residente nésta cidade Titulas Dêclaratorlos - Natarallzacões
ado é residente nésta cidade,. filho de Antonio Francisco de . .

Encarrega.sa de quaisquer assuntos Junto as repar;

�'ílho de Arnol�o Ruediger e de Oliveira e de:D. Catar:na de tições públicas de Blurnenau, Florianópolis, tRio de
D, Claru Ruediger, Oliveira, Ja!leiro, São Paulo e Porto Alegre.
Ela, natural deste Estado, Ela natural deste Estado Assistencía técnica de conhecidos advogados _

nascida aos 2I de julho de nasc'da aos 22 de abril de Absoluta segurança e rapidez, asseguradas por

1.9.27. domes�ica, sol�eira, .domi 1929. solteira. domestica. dorni- tres anos de fuO( ÍJnamecto.
'��lhada e residente nesta cidade, ciliada e residente nesta cidade,
�iJha de He�ILann Heitzel e de filha de Ludgero Bernardino da Preços módicos-Consultas .sem compromissõ ID. ElIa Neltze1.

.

Cunha. Escritórto puxa o VALE :do /SAJAl'. II.�presentaram .

os documentos Apresentaram os documentos Rn!) 15 de Novembro n' 415 - 2' anda'r sala 1

j
<

�:agldo� _pelo arÍlgo 180, do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co- Altos d'A CAPITAL _ Blumerfau
�:go OV1J, �ob! ns. 1, .2, 3 e 4. digo Civil, sob 11S, 1, 2, 3 e 4. .....,.._.,..,

��s��u:�u;:efm��.����:�l�f!�L ;!iS�:�u��1l!verm���r��I��ntl�9��I'_'_iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_E_niiiiid_eiiiiireiiiiiiiiiç_otiiiiieiiiiil_eiiiiigiiiiiriiiiiaiiiiifiiiiiiCiiiii_O-.iiiiiiI_N_iiiiiiiiiTEiiiiiRiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii�! >[,;:.�X�·G··a·"·s"""'a"·"··d"·BP'�";·"M-:C"·o�v"'·�e·.·1:·8··· �'Y"R'+"O"':8""S""'m''''�a�r;:;k':':'''''L�'"t:;:d:'I··
..

<::·lli�;::use-o
.

para os fms det dIreIto. acuse-o para os fins de: direito. li

!
f: u

:;' p�ra constar e melgar ao co- E, para constar e mogar ao co-
.,.

IneClme'nto de todos, lavro o nhedmento de todos lavro o Cooperativa de Crédito Agrícola B Popu.lar de Timbó -Rasp. Ltda. I�; . ,.', �
- ,'esente para ser afixa�o no lu- presente para ser afix�do no lu- TIM .B O'

,

. I F OO rm Itorios ii
.' 3� do costume e publIcado pe- gar do costume e publicado pe- Âssembléta Gerai O,!dindria )� S· .

J. ··d•. e J'.:0' n"ta,. ;\
; Imprensa. la imprensa. 2a. CODvoc8çae. t: alas

. '.. '., .. _
. :{

Blumenau. ZO�3-2947 Blumenau. 22-3-1947 O �resi?entl da Cooper�_tiv� �de Crédito l\.grí�ola e, Popu... S; fV óvels Estofaocs ��('

. .

�ft.1tnilli Bllap ..... VictorinG Brqll . lar de Tmtbo, usando das atnbUlçoes que lhe confere o art. 36, h
.

.
'.

'.
.

.

_

mtdal de Reil,fatre CIvIL,.. Oficial40 Rell1stra CIvIl.] letra C dos estatutos em vigor�_convoca novam.".en.te.·. ,os
srs

..
'

..1\.�.S?" ��. Serviço. bem lerf..e.it.,.o.. e
.. bem. a.·.c.abado ��

ciadbs para uma segunda reUlllao da l\ssemblera Geral Ordmana, f:' '. l.
;\ T t :l

i-ll-�.-:t:-�-i(-�- � .. - - •. _ �-�-�-�-�--.-.. em virtude ter. fal.tado fO.���.idades .legais na pu,blicaçã.o da

,c.on.-. t; 6rande
..

··· estoq.u.e.
.

ue "'

..
10pe e S.. �

•.
·f

vocação da pnmelra reumao, a realizar-se no dia 2 de abrIl de �: .' • .... .. .'. .

}

32°. ··B.atalha-o de Caçt)dores 19.47, ás 20 �oras, na séde

..

soc;ial, ti Av'enida Getúlio Vargas,

íf. Ru·. Dr· : 'A"
.

madeu.· .

L.UZ· tt. :j
....

I sim.,
desta Cidade, com a segumt12: , : .• '. ... .. "" :�

Servic"O de Inroul·SI'onamento
.

'. '. ORDEM Df) DIA : . '.

....; � ; \
.' FI II II

1) Discussão 'e aprovação do balanço, conta lucros e perdas t.�•.:.��··....-::.,�����·�����
Edital de concorrencia Administrativa

e demais documentos referente ao exercido de'1946;·
De ordem do Sr. Major OSMAR GUIMARÃES OMENA, 2) Eleição do' Conselho de l\dministração; .

�omandante des Ia Unidade, faço saber aos senáores interessa- 3) Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 1947;
-'os, que se acha aberla neste Corpo a Con�orrêncla AdmiAis- 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.'
ativa para a venda dos residuos do RANCHO e do estrume 1\VISO IMPORTTANTE: Esta assembléia funcionarA e deli.
')s animais. est�ndo o B;C, aceitaudo as propostas a partir berará validamente com a presença
::sta data e afé o dia 3 I do corrente, ás 14'00 hotas, quando de qualquer vftmero de e.sl�hrcfaãus. Em Ponta Agudá: um Ban'galow. edificado' �um terreno

'eão as mesmas apuradas bara declaração do concurrente aceito. Timbó, 17 de março de 1947. com 30 metros de frente pm:: 65 de fund9�. semmannha e mari-

As propostas serão distintas, uma para os residuos do (a) . Julio Jacobsen, Diretor-Presidente. rinha legalizado. Preço JO;O?O,OO . , ..
..'

ancho e outra para o estrume dos animais. deverão ser feitas .._._._� �__ III • � XIII- ..... li .. • • • •. Uma ótima casa Sltuada na prala d� Cabeç.udas, ....
'.'

;;;1 linguagem clara. com os respectivos preços em algarismos Vende-se doa chácar.a com casa de m.at�rial e com todüs per

lor extenso. e deverão. vir em envelope' la..:rado. dirigida� ao

O t.
nces __ animais, etc. .

. ...

, ,

_,r. Major Comandante 00 B.C.: Imos .em p regos .. 1 terreno .em. ponta Agu�a. com 4�O m�tros de fundos

Os interessados poderão concorrer ás duas aquisições e 210 Je frente com 3 casas :ile IDf_.ld(lU8, e 1 ?8Sa rie

,resíduos e estrume) ou a uma delaEl. Procura-se diversos capatazes para a l\.dministração de De- material' todas alugadas; Por l'teço de ocasltio Cr$

.tc.p·rovM'I"s31,oiOnTaem$enetSocladtaecIU·mnePdtaodSe. sneorãsú dP"aresstu!'tde8j'sS anroe' Osedrv"aiç.2oó ddoe põsitoo;; dno i1nterior ldo2s00MurudpiOS. de!, Rio do Sul e Ibirama., 90,000,00.'" '. .... .

. ., .... .;i:..... 13. m·'.etros d.e
I r enac oca, '. ,00 {�. casa lvre.

. Um lote Urbano, com as segumtes w.wensões:
.. ;rrente. d3S 9 ás I I hora:.

.

Exige-se fiador ou caução.. ... frente e coni 33 metrJs de fundas.
..

Quartel em Blumenau. 15 de Março de 1947, Só queiram se apresentar candidatos que são atenciosos e
Uma casa na rua. 15 .de Nover,rlbro. ., ,'.

Cristiano Paulo Ide Oampos Bergo e.tivos por natureza e que: tenham habilidade na convivê,neia çom
.

Uma casa de madeira, cOlÍl 1200.000 m2, �sen?<? _Looomz
to' Ten. L Ex., Tes. - Almox. e Aprovisionado os colo11Qs. .

j I
.

�.. i ,i;
i.

ainda mato-'preço �r$ 75.oo(.too. Si�}la�o neste mumclplO,. Rua
Companhia PAU'L de LOJss

.

Bom Retiro: Diveesós lotes, 't,ias pr'::n{lmldades da Ia..Fabrlca 4e
Comercial

' .

. Varejistas Te,cidosHe17�ng.
.

'

'.' .' .
'.

.'.

"

.

RIO pt> SUL
..

'

....

. Um terreno, com rots, de frente e 400 de fu,:dos, chm. 3

'. casas situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom RetIro). Preço:

·l·:-:':=-�-�-:tv.�-�-�_'·':_"'-�x.
• ·-·-----·��-1.ICr$ �30,ooo.ooa.; ....

.

.... .' ". ."
S, adqUl- G t d S

- ..Uma cas Com 4 lotesurbaços, situado IlilV11aVltor Konder.

e re n e e eeçao .

4 casas situadas ná Rua Minas. Geraí�, s�ndo: 2 alpgadas
LÃS e CA· . .

.

..

....
.

u ..... a· por Crdl- 28oQo· outra 'por Cr� 260,00 mensaIS. ,

Precisn-se de úm G arente, de Secção competente no ' •• ,.' .
�

.

.

• '. '. ....
... .' .. '. .

.

.

·d·· .

.

'.

.

(1'
•

.
..

'

·t··
,. Preço: Cr$ 75'ooo,oo.a·.... '. ,

ramo de. ven�8 o peças e !lcess"l�lOS. para, au omovets, '. 2 casas menores, áIugadas Cr$ 300,00., Preço de .ocaslão

que esteJa q�ltes com 0A serviço illlhtsr. " .. :. Cr$ 40.000.00 sendo as ca�2,S de .mádeira � COltl agua<encanada.
Pretensoes e rererencias, informando o estado ClvJ ."

Ü .' ." b' d . 'i:;)':'�entro da rua r de Novembro"

para caixa postal, 55 I Curitiba
..

'

- Parana.. • 3v3 "Dma
casa

�(o �r �O�)· n� rua. Mtnas. �erais. sehdó uma

11'-.-.-.-.-.-� I!-. x�--�-�.:-� lf �_._. ..'
uas casas so a.... ....• '.'

."
.,..,.

.
,

• ••

•

• • •• < - •••• • •

delas de construção rece[1te, com todas- <as IO.staIaç�es I'!amtanas.

Oremio Esport.v....•"Q.......•..•.· .. Olim.....p'ico '

..

'1

..J}""\ ',Ü.·�Ila casa .(s�.brC:d?tsituada na rua. B
..
om RetIror com to-.

, '..
..

da'8 as lUshlaçôes samtanas.'
.'.. ...

. ..
.

Convile· Uma (;asa (30brado) situada na Alarr.eda R:IO Branco com

A Diretoria do Gremio ESPQrtfvo •. OUmpico convida com todas ás instalações sanit"yias.
..

.'

Beus associados e da S ...D. M. Carlp� Gomes para ao gran-
...

Uua ca&a sÍluada -tia rua Sã:o Paul();
de baile que fara realizar Domiqg'o de Pascoa dia fi de Uma casà<situada;,'pa ruaJoão Pessóa

.

Abril, nos salões desta ultima Soc(edade.
.

. ..' Um lote de terra 'situada na· rua is de. Novembro.. '

As dans8s serão lmpuIBi',lDadu8 ..
pelo Jf1�Z gPerú,-,: 4e Um. lote :dé terra 1,10 perímetro urb�lJ,o da I:ua 7 de. Sel.

Joinvlle.·
. ':'-Úuas c�sà:8 Bituaq� em It::>upava Sêca� sendo p,ma d�.las

F.it'As me�as se encíHl.t:ra a venda com o zelador, noTeatro sobradO.. .

<," <.
. .•. '

. ..... .

..... , '.. :

Carlos GOIDeS.
.....

.

'.,
.

.

I <." DiverMs lo-es. 2óHo �ituaQos no Iqgar BoaVista, � mais

�-!jj_'�:€-:€ma";_�-�-:.X�-•...;_�.,...�-•..._�-§--:.-. uma" graridepedreírq_ COm ,5°,000 metros quadrados ..•
,

'.' .'

; InfQr�mações:, com ri Sr... Helmut limermann, ·C.Dnet�J
. "legalizado, HuaJ5 de Novembro, :I60-Fone:<: 1461.·

'.'
'.

',: BlUM}l:NAU'
"

."

; .

,
.

Telefone 1248-···· < Rua 7de Setembro

fornecedores de Mádeiras· em 'Iieral
• . .

r

.

Forro PoulÚta,' Encanioneíra» de Qualquer -Espécie
Alinhamento, etc. etc.',

.

VENDE-SE.
. .. . .

.

.

. ...•...

Altas novidades em S E D A
lidas pessoalmente em S, Paulo e Rio, -

TECIDOS BARATOS - CORTI:"oIADOS FINOS
SEMIRAS'

. pelos menores preços nu

Casa 'W'ILll SIEVERT

5r5� Inàustriais!

Edital de convocação
._«Banco Mafmmtil,d.e Santa �atarjna, SU»
Assemblé'ia Geral de Co:1sti.uiÇãO

TOC8·dtscos automá'icos (Suissos)
Acordeon Italianos e Todeschini.

Pessoa idônea, dando de si bôas referências, residento
::-lm Porto Magra, aceHu representações de firmas locaIs

:::;dara aquela praça. .

.
.

Cartas para V. FrohnwIser. na redação deste jornal, ou
. rI} a Rua Oomendador Azevedo, 536 - Porto Alegre,
:i)'..".....�-��-ir.-1i-�,;,...� V �-�.....;IIi-:@........-�-:ft_��:f

5, E. p.
Re�ebiment() de pacotes de 18 [) 31 de mado no

Teatro Carlos Gomes

áyterças e quintas das 14 ás 17 hs; �

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



B'o ta f og () a P e nas
.�

nao

"

j o g o u

perd e r!
resultado de 4 a 1 em nada reflete o desenrolar do prélio que

de grande sensaçao -iii Atuação apaqadlssima, a do

o

o
se

prometia' revestir ...

Palmeiras

para

.,.

c A �xib�Ção do Botaf,go em Blumenau oonstHuiu.o aeon algo de sensaslonal, rie j IgldiS e s aeta cular es e acabaram I KOU passar 4 bolas que, diga-se de passagem, eram índeten
te clmento ue maior expressão no cenário esporrivode não vendo nada dlssn. Sairam do campo e om 8 impressão saveís .

.

Santa. Catarina em 1947. Afluiram a nossa ctdade aspor- d� quem. jantou u�a galinha rechelada �eLO os necessa
Tivesse o pdlmeiras se apresentado num de seus' diaslistas de todas 8S cidades cír'cunvtsíuhas e até mesmo de nos condimentos. Suo causas do futebol.

f d " tencl tão terfamo s assistidoFlorianopolis oaru ver o f!1ólOS0 esquadrão guanebarino Entretanto li nosso ver o Bllt'i{üg,} apenas [ogou pa de gala, t) ere ceu o resrs enora e en . l:j

atuar contra o
'

Palmeir 1.13, sem dúvida um dos coujuntos ra D.ãO perder.' Seus craques. sa.vo em rar JS UCl:lSiÕ8S, o embvte se�sacional q�e ��_ agU1l.��a�:, o��:u�e:eC���D�. mais credenciados do b stado. O esradlo do O. E, Olimp eo não fizEU'sm esterco e sempre aluaram mfiis ou menos folga. B tarogo tarra que .Iençur ao de dd t f t.

y
-

-) aomproznet 'r seu eleva ô car fiZ reu e fi umapesar' do chuvisco internitente que caiu durante o dia, demeute. TIm, por exemplo. Só se preocupava com a pelo- para na! .e. v

\ mal comportou a enorme asalstencla que para lá se dlrlgtn ta quando ela vinha ter a seus pés. Cruzasse ela a um me-
I clube provrucrano-

e' que proporcíoaou li maior renda registada em eompetl- .ru de distancia e ele ficava ODj� estava. Com um padrão Mas c( mu não sneoutrou essa reststencía, preferiu jo-ÇÕ6S esportivas em Santa Catarina, ou seja de Cr$ 48�OOO.OO de jogo discreto, ma- bastante desnorteante. com
gar discretamente. P'ru .qJB se matar � Depois tem eleaproximadamente." . ,os jogadores 8 trocar ecnstantemeute de posí um compr-mtss i bastante serto pa�a hoje .em CurtttlbaQuanto li Impressão de íxada pelo j0go, varia de 68Si�- çees, OR a1vi-negroB cartoeas fuglam 8 todas as marcações fre nie ti um combinado Io ce.l e serl!! estulttce exgntar'ente pará assistente. Tornava se interessante mesuro obrigando seus 'anversaríos a um movimente contínuo e cat- seus elementos apenas para cuusar hôa impressão.escutar os comentartos que se teciam depois do anciado salivo. Não tinham. aparentemente, li preocupação de des-

encontro. "O �<Ítmeirl\s tevr;! uma atuação das raars ínfe lí- pejar bolas contra o 8·CO unversur:o e Só chutavam em Finalmente, aluguem deve se aborrecer com o resul
Z6S" - diziam uns. "O Botutcgo rambem não é lá o que gol na certeza de IDBfC'lr' Que se conte e s bolas chutadxs ado do pltlctirde. que embora desfevuravel para 8S cores
dizem" � afirmavam outros, e assim por diante ... cortra a meta de Oscar. em numero reduzido e se VHá locais de modo tilgum é deshunroso, pois que seria ex-

Vmf.l. COU.!}ff� todavia. é certa. O jogo não correspundeu que relativamente íoram muit· s os tentos marcilrios. cesso 'de pretenção esperar vttqria sobre o SUp2f Vice-
�ect"tlva da maioria dos asslsteütes. cEies esperavam Foram raras as ínter vençõ es d� O�ear e n I entanto dei_-.,.:_C_8_m_p_e_il_o_c_8_f_!_(,_C_ti_"_--------------,---,--- _

Comercio e Industria'Walter Schmidl S.A�
Lujas

Relalõrio da IJirétaria

, I" Senhores acionistas:
,.

O diretor-gerente da Comércío e Indústria Walter Sdtmídt
S/R., Lojas, cumprindo 6S determinações estatuárias e da lei das
sociedades anõnírnás, vem apresentar aos acionistas o balanço
drsta sociedade, aCDmpanhada da conta de lucros e perdas, en�
cenados .em 31 de Dez-embro de 1946, bem coirio o parecer do
Canselhú Fisccll.

.

Pelos documentos em refelência, que evidendam Os resul�
tedas obtidos no ·exercício decorrido, os senhores acionistas terão
todes os dados ncc"€ssários para julgarem os atos da diretoria
que permanec'erá, €ntretânt::J, á vessa disposição para quaisquer
esclarecirr.entos que desejarem.

B I u m en a íl, 20 de fevereiro de 1947.
ComeIcie é Indnstria

.

Walter Scnmidt S.A., Lojas
R. Nebelung, diretor�gerçnte.

Balanço Geral encerrado em 3 i de Vezem bro de 194 G
ATIVO

Disponível'
Caixa -existentg

.

� - � � �. ,..

Disponivel nos Bantos - '"' ,..' �

Realiziivel a curto e a' tango prazo
D�vedores em c/corrente � " - �

Ativo circulante
Ml2rcadórias .. erri estóque �,.. �

Ativo fixo � Va)ore13l11vestidos
Móveis �. utensilios -

Maquinismo'
.

-

.

� � -,.. � �

Veículos � ,.. ,.. � � ,.. -

'Modêlos � � � ... �
Conta de compensação
lições -CéluciDnadas � ,.. .. p -

33.484,80
5.367,80 38.852,60

1.270.811,90

1.687.672,40

119.013,30
83,910,00

.. 50.000,00
1.260,00 .254.183,30

�-:- .. _.

50.000,00
3:3à�C520:26

PAS·SIVO
Exigível ,

Crectores em c/torrent.e �

Gli'ltífic;ações á pagm
Divide,ndos á pegar
fixo --,' Não exigível
ü!pital � ,.. � ,..

Funda de reserva legal �

FUlldo
.

para aumento do
Fundb de previdência ,..

.

Móveis ·c utensilios
.

'Maquinismü
Veículos
Fundo para auxilio' sodal

1.234.213,20
153.000,00
210.000,00 1.597.213,20.

1.400,000,00
28.000,00
112.000,00
70.000,00
11.700,00
8.300,00
10.000,00
10.000,00-

: I

capital
, I

1.650.000,00
4.307,00Lucros em suspenso .:'

Conta de compensação
Caução da diretoria,.. _ ,.. _ 50.000,00

3.301;520,20
._-------

I
'.

R. Nebclung, diret8r�gerente
Friedricl1. J. G; Fischer, Contador
Pr. Reg. D.E.C. no 20943

Demonstrativo dá conta lucro$ e perdas, em 31 de
dezembro de 1946-

Mercadorias - sado desta conta - ,..

Comissões' - saldo desta conta ,..

Despesas gerais - saldo desta conta
GratifiCações" á administ:ráção, empre�

. gados e auxiliares
Dividendos á pagar
Fundo .de reserva legal
.Fundo, para aumentb do capital ,..

'Fundo para auxilio sociBI _. � ...

Fundo de previdência �'. - �. -

Fund'J para depreciações - �. � �

Saldos . incobravéis· -

.'

> � ...

Lucros em suspenso ;. �

e
.

1.8ÇJ2A45,90
46.949,20

1.230.023,10

153.000;00 " '

;210�OOO,OO
;.�i8.000,OO i"- � I

112.000,00.

10.000,00
70.000,00
30.000,otJ ":i

, 2.065,00 I I
. ,

4-.307100 t I í

l:a4g�395,10 ..•1.849.395,10�- .

):
"

BI11m{lnaUi 31. de dezembrc de, 1946. :�
I i !

LABORATORIO. DE ANALISES
- ELLII\iGER & elA.

Rua 15 c� Nc..ve"Tlb. 588 - Fone. 1901 .. Biumenau

ARQUIVOS FIEL."
E DA EFICIÊNCIA'

,

SEJA qual fór o sistema de arquiva.
.i

...._ mento necessário em seu eocritónol
lembre-se de, que existe um arqu,ivo.
Fiel para :suprir eficíentemente essa

necessidade. Modelos para: todos os for· ,

EXAMES DE URINA; símpies [assuear e albumina) ap sedimento, qualitativo completo com dosagem
ChloretoB, tosíatos, acido urico, uréa- etc.'1 EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flageladcs
ovos de vermos (Metodos de enriquecimento) digestãO: carne, vegetais; pesquizas de puz, sangue oculto etc.

.EXAME DE SANGUE: MALARIA-iiPesquÍLla de Horuatozoario do Laveran, formas agudas e croni

cas, LUES (sifilisi: rel!ção de Kahn, Kline. Meinecke etc. 'l'IFO: reação de Vida]. Dosagem De: glicose. acido uri
co, hemoglobina. Contagem de globulos vermelhos H branco», Formula Leu I'OÓ tal'Ía.HlHn(lgrama de Sb iliug. 'rem
po de coagulação tl ue saugzia, Curva ghcomica. EXAME DE SECRECÃO: Posquizu de gerlllens lGono.:
esparmatoso ídea, etc.• trichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO; Pesqn iza de ba�ilo de Koch e

outros germens, pneumococos stc. EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac
terioscopicú. reação de Kabn, Panay, Nonne Appelt, etc.� EXAME DO MU CO NASAL: pssquiza de baci
los alcool e acido resistente.. (Hansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame (\0.IUpleto, dOS:1gem
de aciüo latico, acidez livre e co;nbinada e·m HCI-Pesqu!zas de sangue oculto, piocitOf;' htll1áceas. EXAME
DE ULCERA: Ulrllmicroscopia em campo escuro: pesquiza de espirochetas Treponerna Palida (oifihs).
O Laboratorio se achainstalado para fazer cultura de quaqut'r germen e auto vacinaR

A pedido dos SJS. Médicos fazemos colheta, de mattlial á dOJ1!icilio
Forneeemos laminas e recipientesgrat uiamente

.

t.-.+.-......�-�-.•-�*-�X" I!I CP -' .. I!I!- 'l1li • .---.. X iii I» oe �. .. ,.

1,----------------------�--1

i Avó 1 Mãe 1 filha 1
Todas devem usar

Fluxo·8edatina

DISTRIBU.IDOR'ES
para os Estados do Paraná e Santa -Catarina

Prosdocimo & ela Ltda.
JoinvUe - CURITlBII _'. 81umenau

.. _' .•- .. X .-1II 1ló-3II-�--........- ..-.
.
R. Nebelung, diretor�gerente

, ! Friedrich J. G. Fischer, 'Conía{{:)t
Pr. Reg. D.E.C. nO 20943

Parecer do {Jons.;lho Fiscal

O Conselho Fiscal da Comércio e Indústria Walter Schmidt
S/A., Lojas, tendo examinado o balanço geral, .dembnstrativo da
conta. de lucros e perdas, livros e demais documentos' em poder
da dirQÍDr!{!,' referentes ao exercido de 1946, verificou a exa�
tidâü de todos os dementos fornecidos. Nestas condições, propõe
sejam aprovados o relatório, as coritas e todos os átos praticados
pelo diretor-gerente durante o aludido exercicio.

.

Blumenau, 20 de fevereíro. de 1947.
Delfina .Migueis
Augusto Hod11citner
Adolfo Sutter

.!

(Ou Rf1gulador Vieira)
A Mulher Evitará Dôres
Alivia As Cóticas Uteirnas
Emprega'-se com vantage.n
para combater as irregula
ridades dos funções periódt.-

cas das senhoras
E' Calmante e regulador

dessas funções

fLUXO-SEDATINA
pela sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve
ser uSéida com confiança
fLUXO-SfOJ\TINA

fnco ntr H�se em tOda palte
)jc. D.N.5P. ü' 67 de 1910

Cabelos Brancos

Sinal de velhice

A Loção Brilhante faz voltar
a cor natural primitiva (castanha)
loura, doirada ou negra) em

pot;.co tempo. Não é tinturraNão
wão

.

cha e nào suja. O seu uso

é limpo, facil. e agradavel.
A Loção Brilhante exingue as

caspas, o putrido, a seborrhéae
todás as afecções parasitarios do

câbelo, assim camo comba:te a

calvice revitalizando as raizes
capiter�s. Foi�aprovada pelo :8e

partamento Nacional de Saudc
Pública,

,
?-------------------��

< Bolos

I mais crescidos

Bolos,
� moi.? macios

AJf;JJlPn1ff
9llédeiíoj
Bolos 'I

· mais/005

"CIDADE DE BlUMEHAU"
o Arauto das i!spirilCões do Vale

da Itajai
- FUNDADO EM 192� -

Diretor-RespoDsavel:
Dr. AçhUes Balsini

Diretor·Proprietari (':
? Dr. Àfonso Balsini
• RedaÇão e Admistração

RUA 4 DE FEVEREIRO

E X P E D I E N' T E

I Dirdção, Tel, 14136, l09B - GerenCÍa
1099 - 'Assinatnrâs, 1099
Publicidade, 1093.

Venda avulsa - Dias utejs, CrS
0,40 - A!razados. Cr $ 0.50.
Assinaturas; - Ann, Cr. $ 60.00

Semestre: - Cr$ 30,00

Atenção: - A direção não se

responsabiliza por opiniões emi·
tidas em àrHgos assinado$, mes
mo que seja com iniciais. Ad
�erle, tambem, que originais re

bidos e não aproveitadOS não
serão devolvidos. Ou1rosim o

serviço telegrafico nada tem a

haver com a OI jei1tação do jor
nal e soment.e é reproduzido a

liIulu infbr rriativo para nossos

eitores .

�. .. ----....... . " _ ..... �

Ilnulclem ne�de DlARIO

1

J

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Rua 15 de Novembro 54 - fundos
EDIFICIO MUTUA CATASINENSE

�. tJ, Recebe quaisquer mercadorias em depósito, menos as ·

....!e!,t::'......atíín r _ consideradas perigosas.
';i? Angelo De câe,ano�'l' ,Dr. Affonso Ba lsiu] II���"""""""''''''''''''''''���""""""",���������� Depósito amplo e seco, junto ao Porto de Blumenau.

..

Médico.
.

Medico EspeciaHstb. em . . -

1l-'.---PB�-"-II-3E""""�-:-.t x 'f-.-*-tJ-J&-.-.-a.....�-.Iftl�
:.:)f.m�asde Senhoraa -·:·Cirurgia doenças de Crianças

.------------......-------

Partos I, e da Péle

ConSUI.tas das 8 as 11,30 'J C.onSUltorio - Travessa 4
e das 14 as 17

.
de fevereiro EdU. Peitar

. '.ua 15 de novembro junto
ao Hotel Elite'

Telefone p'_'ovisorio 1063

Clinicl EspeCializada de
..Medicaçtlo auxilia".

\
Faço saber que pretendem � Crianeas

no tratamento da dfilis casar-se. Conrc.do Egerland e

(Ingried Madalena, Doenças da filIe - MalBrla

I
�.---............. Ele natura' deste Estado nas

'

M di

f
I J I

.

. ", ,-
Cursos especializados da f: l-

CAiXOD uneor
cc orlla de Noticias» cído aos 2 de ôutubro de 192-2, .

I f t'1 limentação das
P..:,' rIi ,.8 - São Paulo _ c ercí rio solteiro do xiciliado e ema n an 1 e a

&i III o� la,
ídad

1

f Ih a criandnhas. _ Medico-Chefe das
com suplemento em língua residente nesta Cl a e, I o e

d H" Infantil e Co-
alemã. wm» Egerland ê: de D. Frncs- s�çhões D� t'tl�lt"nedo Centro de

• JE _, zm a le e lca .

«Deutsche Nachrichten» }tma gerland, Saude. _ Estagio de 2 anos no

Assinatura anual:Cr.$ 120,00 Ela, natural deste Estado, nas- .

d P 'I Sifllis da Sa l-
o

d d f
.

d serviço e e e e
Ageate : OTTO WILLE �l a ao.s 4 e/�erel�O.. �. 1325• ta Casa de Misericordia do Rio

Rua Maranhão Blumenau - Caixa Postal'gô 'o�destlca. S? telr':d' domlf�lllIa ade janeiro, _ Especializado emMa-
N' 27 Rua 15 dt') Nov 366 rest ente nesta CI a e. I la e

.

-

I D t menta Nac 0-.

I
.

R d lf KI' d D G t laria pe o epar a
•

'iIIJ--1IIi ...... III o ..�
o o 0. .eme e e .

er ru-
nal de Saude publica. - E�-A trata. CDm des Kleins.
Ch f d t 2 anos do Servi-

Apresentaram os documentos e e, uranoe..Q. lubo. eDiL'.U:A'••D�,.R-.-.I·.Lli!lH.J.O-'.S·.�.I.
., de Malaria de Blurnenau.

[exigIdos pelo artíqo 180 do co- ço

�go Civil, �ob o n= �" 2 e 4.
Moderuissimo aparelha de LuzR�� �-�-:t·__-IIII-fi-. t, Materiais de Construção SI alquern tiver conhecimento de Ultra Violeta .

Werner Gorni existir algum impedimento legal, Vacinação preventiva das cri-

Hl a Piaul, 11 fi 15 -Fone,1123 acuse-o para os fins de direito. anças contra a Coque�uche (qua�-
B LU M E NAU E, para constar, e chegar ao co- quer idade) e Difteria (a partir

nhecímento de todos, lavro o! de 10 mêses) sem reação alguma
presente para ser afixa�o no lu� Dá consultas, todos os:asda-
ga� do. costume e publicado pe-

Ed'fi i P iier (em trenie
la Imprensa no t c o e I J

BI�menau, 20- 3-1947 ao Hotel Vitoria), das 10,3'
Vitorinc Braga ás 12e das 14/.W ás 17 horaV

Oficial do Registro Civil

30-3�94'1

S:

Resideucía
Rua Paraíba No 8
Telefone 1.288

SEMENTES DE ÀVEIA
TINTA para tingit' UVC$

em eirico d'ferentes côres

F, Domnlng, caixa postal, 10 TimLól
...... II-'II.........-)E� II -.:t o f.��-�-��:t:-� .._� ,.. -

-----

Dr. FRANCISCO Ot)TTARDI
JiDVOGAnO IIEscritório: Praça Nerêu Ramos.89

Tel. 21 . Resid. Hotel PONTO CHIe t:

RIO DO SUL

:)r. Fausto B'eâsil
,

Medico
.

.x-Diretor do ,Hcspital Evan
gelico de Hansa.Humboldt.
:zIx-Pediatra do Hospital Sta,

Teresinha de Erechím
(R. G'.do Sul) .

.soectausta em Doenças de
Cianças

Cliníc aGeraJ. CirurgiJ.
.r:�.vessa 4 fevereíro (2a. quadra)

Dr a Arão Hebello
"

.

Paulo .,"ayerl� i Consumidol
Ho���l°L sS;��e:tI�1�EL

I

Exija Manteiea fRIGOR
Clini

.'

ca Medica e das �rean·. EXl'st'a nUall'dadA ·que Fo"rças, . partos e opei'açoes - ''''

_ o�ad�����:��tiCOSo_ Mas . não é FRIGÔR
.� ....--

Ed i t a I

I

I
I
I

DR. ACHIUES BAlSINI
ADVOGADOAdvogado

'iiiHilliiilB1IIiiiiiiiiíiii_1iIIIIIIII__
�

S�.i.'\'iço deprimeira
ordem

Esm F�r)l 10
Alamed L_..:. ti_ 'inco Rua Paraná, 31-A-Tel. 1436'

BLUMENAU
. - �-pa€....;.;�-�..,...�-�-:�-� I. II --!fj-�"""'-IE III-�

Dr. Medi! H. Pape '(�í" .. 4�l.fredo Ifôss
..�. edicoCllníeagerai. Especialista

em molestías da garganta
nariz, ouvidos e olhos.

Consultas: 10 - } 2 ns, e 15 - 11 às.
BLUMENAU • ROA PIAUl. 2
��--�.""""-:1IÍII-"'--'� v !l.....J:-·.,;3i_;.:€--�-lhLI!I�--�._�-.

ctl;..
.

H<"Sfl tal Sta, Izabe]
-. '-*il>erraçõ�s
CLlNICA GERA!,

----1IIIIIIIII!1
Dr .H. limmermann ., I
Cirúrgiâo Ben�ta I

Raios X i,

Rua 15 Nov. 595 1.0 And..

Vendedores

'<iJ•••••�iI'•••••"'.4U('.€...iil

Tipógrafos ��e��;a
este jornal.

Precisam-se. ativos. Pagam
se vencimentos fixos ou dá
se comissão, conforme se

combtnar.i
Ex.igem-se referencias.
Informações. nesta Reda-

Çã�' ov4

Negocios oportunos
. .' para pronta entrega:-

_

1 -- CODJilnto completo p�ua a fabrlca,ão de 2.oop Kg
tla AMIDO em 24 horas.

Molores gasolinaa

:vlárcar: - BRIGOS & STRATTON- 5 a 7 Hp. de
30 veticaI - 4 tempos - resfriamento a Ar, '

Molores, Semi-Diesel

. , .........-il-�-4-J['� X ._.�,""__ .._"",_ ...
_

...._,,,,_ _ ..

I CllIn-1
,

.. ...... ""' """ "" -"" .....

Comércio e Industria fava S.I.
'l��<:a: .='- FAIRBANKS·MO QSE - 6/7, 10/12 .e 190 Hp. de I São convidados os srs. acionistas a se reunirem em

' I

? !.nhadro horizontal -, '

.

'

I aseembleia geral OTdinária�
.

,

na séde social, nésta <;idade de Rodeio, ás 15' horas, do dia 29
de março de 1947, afim dI<! tomarem conhecimento e deliberarem

lio- sobre o seguinte: ,

a) Relatório da. Diretoriclr,: parecer do Conselho Fiscal, balanço
e contas refer,entes ao exercido findo em' 31 de dezembro
de 1946;

h} EJ.eição do Conselho Fiscal rC suplentes para o corrente
exerdcio ;

13881 c) Outros assuntos de interesse social..
1----I!IIIIlI-_IIIPIiI__I1IIIÍIII

· 1 Comunicamos tambem que estão á disposição dos srs. acio�

luiS.tas os docum.'entos a que. se.
refere o art. 99, do Decreto�Lei

n. 2.627,' .de 26 de setembro de 1940.
Rodeio, 28 de fevereiro de 1947. I

A DIRETORIl\.

c.. iues:-Diesel
,�8rC8:"':""" WITTE - 9 e 12 Hp. - cilindro vertical e
, ;zontaJ. .

Iarc8� CHRVSLER - 37 a 62 OI_); - 6 cílindl'os verticais
. artida automátiea - dotado de radiador e instrumentos

;;s contróle. .

.

,

...' INfORMAÇÕES; - F. G. Eusch Jr.
,Jamedtl Rio Branco - 1 - Oaixa Postal - 33 - Te!.

fabricil. de Tinias
Blumenau L�da.

l'inlas e Vernizes - Material para
Pinturas em Geral

Tinfas em �i$nagas para artistas
BLUMENAU --- 511\. CATA.RINA

I
Fone: 1477

'.
r

fogões e fogáreiros
a carvão

"D·A K O"

Distribuidcres:
ProedOCiII"9 & ria. Ltda.

Blun:eoau
Uma várgero gra nda ou

Ichãos. de casas metragem Precisa-se
, conforme desejada, livre de·'

.

enchente, funduB rio .Itajaí- �_ _ __�'_:-._.
.-�-§.-:.:-�-..--.-...- ...-.

Acú, dentro do perímetro ur-
.

.. _ \ .

.

bano�'
.' . Um piano. Informaçoes VENDE-�E um O�el OadaI,

'Informações HlisriOEPi8zer.8.!Walter flanseu telefone 1386 com maqUHl
.

.a· pe!'fe!t� •. Infor·

.

'

.

.' 6VI 3V1j mações nesfa Red6çlio. 6vl

ACUMULADORES

(baterias)
«D U N L O 'l?»

para radica e baterias
Prosdocimo & Cia' Ltda,

Blumenau

j- li'· ti li li .-�-�

Faça seu anuncio

neste Jornal

Dr. Affonso Balsrni

Oficina 8ADI0 fJHKt
Atende lodoll 03 aervlço8 da

Radio. receptorel

'.rvlcoa BSlJf!los II SilfcoUI1011

TELEFONS l3S!

aal 7 di Setembro. 13

f riuOt é Sabor

Das Manteigas a Fina flfiJ

----------------'�

VE�DE-SE um caminhão para
transporte de carga m!lrc�
G·M·C. modo 1941 com capacl
dada para 4.500 kg. em otimo

estado, tratar n!! rua Mato
GrosSo 0'5

Z· Tabelliau NOBREGA
Edificio da Prefeitura

&cripturas•.contractos. procu
rações, ptatestos de let1:as

Compra e vendada immoveis.
l:o:r.úias:ões de divida, etc.

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



.. tldadede Blutnenau'

Comércio e

....

. ,

Issembléia C,,�I ilrdináda

1
\

t. .

. 0�-? ,convidados os srs.: acionistas, para' a assembléia qeraÍ�r�mamr, dest� socIedade, á realisar-se ás 17 horas do dia 30(trinta) de, éllml do coi'rent'c ano, na séde sociàl da sociedade, aRua 15 de Novembro, 1.495, afim de deliberarem sobre a sequinte
," .

. Ordem, do dia'
.

.'

1° -Leitura, discussão e delibe�aç,[o sobre o relatório da di';
,
retoríe, balanço geral, conta de lucros e perdas, refe�,

•.
' ren_t� ao exercicio e o parecer do Conselho Fiscal;

. ,

20.� El�Jçao do novo. Conselhó Fiscal; '.

30 -:-':'- Assuntos diversos de interesse social;
I

.
A V rs o .

}1rbam:sé á disposição dos,'senhores acionistas, 110 esrritólia da sOCl(��élde, os documentos, de que trata o artigo no 99,do deí:leto�leI nO ;2.627, de 26 de. setembro .de 1946.
.

I.-!!::.:.e n��: 1� ,ct__e março .de 1947. '

'," ,

"

','
.

.

..', .... _,..-_-.. ....--:o;t- ... �, <i-1IIr--·1IiII-.-.-!t�1!"__'-.,..""'--<t

õ
-------

araUIA' s.a. (em .r!falliSll�ã. ) iTipografia e Livraria Blumenail> S. l
AVISO AOS SUBSCRITORES .

São convocado8� pelo presente. 08 subscritores das tições
da "IndústrJa'ApjUnB �/'A" para ... se reunirem, no dia sete
de abril de 1947>:ás: nove horas, .na residencia do slgasta
fio rlêste, em Apfuna. 00 município de Iudaial. a {in:. oe no

mesrem o.s perttos, que' deverão úvalíllr 013 bens, que serão.
íncorporadus, á So,ledade.

.

.

LlutroBim Ilcam convocade s os euhscritorespara se re
untiem, DO. mesmo local e bOfa do dia nove do mês e ano
rüferidos, afim de.em assembtéta dettberarem sobre o Iau- I .

do .tWS peritos e .sobre ã COOt;titulçã0 da B( c edade,
'

Àpiuna,2, rf� março de 1947.
Antonio 'I'eíxetra Osorto

INTESTINOS

(CnSefioSe O seu

RADIO?!?
Nâturalments só na oficina

'f'U'NKE
Bem instalada com instrumentos de

'medição rnodernis -ÍmOFl '1Rua 7 de Setem bro, Ir 13
.....__....._---

Ag(;.".'l c:r��:ta;'>1E':-'r: sobre o (:,�"

p,�rel;,') -:li",,:.tlVo, evuonno .; prl-·
seio de' ve'-:·��i::·Pr'.)l:·or"��na;n ::'�rá'

;"J::ra: .g21;'").t ;�j)C';� !"':H, t: t:hge;j�õo.
d&�;cc�:)eSilG.nar":i o Fj(:!I�,r)o. r e =,':

ç;·,,:,>·:··�zClr�:. (.0.$ f"..ln::.(.ôcs diC;.T.:��it�·)fl.
te· ·ilJ::·� rn ·dpsr:qjpc:..:�er as er��;!t�··

I"l'!lídodes '.;0 ESTOM r GO. ,.'
r!Gi\!JU,·:;. iNTESTINOS.

S<llIIl""""'�IIIIi-�"'.""'.'ó!!<f,._. �_,�-" .�-=:=::.J

Orgünizáção Brando -'�UnicD"
"Ilbsoiutameate Unieân

'.

em 10:10 o Brasil
Devtdaí:nente regi8�raja sob no. 548 em ,PIS

Para o estudo facil da
C0nt�bilidade por, correll
pondtlncia, comA livros
quI' ensinam' como se'eu
estivesse ao lado do, alu
ÍlG. Ficara' habilítadoem:
Escrituraçãó

, mercantil,
(J,tlculos, Português, Di-

. ."
.

,
l'eito comercial, COl"1',e8'

pondeuc!a; Datilográfia, Caligrafia e pratica de Eseritorio, hoje tão
J?-e<;ess!ma: Nã? duvide. é seu porVIr. Moços, moças aproveitenl esta
Ulllca oportumdade. Peçam prospectes: para este pequeno curso quefarão ell} 4 ?,U .6 meses. Receberão um. certificado de especialista em. I'contàuülilade, lst,o é considerado nos Bancos, comerdó e indústria;' ..... ERcreva hoje ao Prof� :lh·ando,....., Caixa Postal lpíH- fã,o Pa,llo:, o
mais 'conhecido que ensina bem desd� 1!JW: habilitou gerações de aluo I
nos: sertanejos. operarios'. aoE' milhares! com' iIfB�i:u\ão 'l'udillleUt.ár.

.,0 curso. sem. livros faeeis eaú alcance de tódús 'na.da • vale ... ' e Se,
não são da lliatéria 'não' adianta.

.

.

'I.

Juu te eiÍvelope selado e diga onde leu isto.
J,

-
-

.
'. .

Aguei MineralSulfurosa'
Litice e Eadio-,Ativa

.

[aMBEOOR

Distribnidores: -
."

'.�\. pcosdo.tinlo tY' Cia� Ltáa�
;,

Blumenau

I
'-l
l
,
!
1

. '"

XA:ROPE
S!J.

:Um térrene aituario no bairro.
.Garcia entre o Quartel c

.

E:m�

1 preya Garc:a, .áre.i l.;oliJoütz:,corri 22,,25. írents e 45 mtrs.
.

(undÇl, toJo plauo e' apropriM�,
,

para fazer aois chõos de casfl.� ..•
, Ii1forCllaçõ.�s com, o prpprié�a:
riô Oswaldo H:lCWes, Entr. 4J::- .

f<iiâtarta GUéinaoara.,Combate a tosse, a :hron
. quite,�

.

os .'. resfriadçs O

XarOp�' São ...J(lão.é �f�caz
-no ·trataméilto ·das efeçõ"'8
..gripa{sé .d.as,v. ias.res.·.Pi:_�·"I:.'···tpnaa, ,o .... }{arope.São .. ,'foaJ .� .•.
solta o·ca.tal"ro e faz .B]rpec- ..,

..

torarfaCllmente.. I ':.;,. ..;..;................_........._........----.._....,;..:

� ..

. ,

'

, .)'to< .

MA.GROS E

-7-:#!f't{�'!?1':,.'\I! ..
i"

, ,T:' tn.dh.'!lI,StI I'H;)II: t:t1!,':5t'
.

«'" t'F.�.:1'��"i.,
pa1Í11.�. U'Ií.gJ'("l:'-" e !:�:a.!). W!,!'1Jl�.' srn

.

ti'i.!S !6ml��I(t. l!,.."'J.tl"âr::; 1h":.b?ttlt.!:'��1:·,,t • .t'".J..�
't;'I:Imo V�)11<i'da'l} rJ.!! (.Ç()Ô1D, IJ,,;:bn:;. Gli
Cer"!Cllt,itoo. p€'p«I:lS. no:! t,<.,;:' !;o.t�\, ""c.,
d.e ação pr(..\n�. e dk8:t ,?,c,� �?S']� j,_,;
"l"a1ueza ti! &€lyrllst.:!::1;;;ll!>. VEl:n:"ri;L!.� .�
mdicado parllJ. r.omens, t.r.1,lhêJ.,.(l!i, ,,;t't,:;][\,:
ÇtlS: 5endc.' SUI'J f.('..... -:n�Üa con:H."cith yeil"Js
:g�3..::1(iA?3 'm�ói':'�2 � eStá !1C::Jnci�do p�:lp
'Saude F�olic�,

M I h õ e s
,De pe8soa� têm usádo ó')m
bom resullado o po pulor

depW'.ativo
,.

Elixir 914
A sfilis ataça todo o

organ1l;u:no
o Fígado, o Baçü, o Coraç!lo,

,

o Estômago, os Pulmões, e 11

Pele Produz lJôres nos OSS08,
Reumatismo, Cegueirá.. Que
d!l. do Cabelo Anemia. e Ahor·
tso. Consulte \) médico e tome
o p o P IJ I 8, r·' depurativo

fi i x'j r 914
Inofensivo Ela organlf'!Ilo A

gradaveL como Um 1!l!ôr. Apto
vado como auxiliar IH> tra-·
tamento da 5ifilis� e Reuma
matismo d'l mesma' origem.
pelo D. N. lS, P .. sob (J ur.26,
de 1'9113.

r,� ... ··IHI
, ADVOG;AD.O:
Dr .. Ayres Oo;nçalves
Rua' 15 �e Novefiibro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPlTAL)
1111 -

� oMucus·da
,

Asmo,Dissolvido
, �pidam��te
u. ,taques desilsperadores.'e '.vlOlen-

toa d� asma c bron,9.�íte" e'Ç:Y�l?-en1U;l
o orga.niBm�l r_uinanl a: en�rgl·�l:... nq-_U.l ' .

,

'num a saiíde e debilit"m o córaçil,o" Em·
3. ,minutos, Mendaco, rió"l( f<írmub

'::médica. começa a circulnt;, ·no·, ·8t.mg�lO.
·{laminando rapidamellte .OS :ttaQu��.
Désde Q primeiro dia cOffie,qá :\ desalmo
TeCCr 11. dificuldade' <im rcstlimr e ,"oltu'

.

Ó'8(}�() reparad(1r4 ".rudo':� qu� �e. fnz.�le-
cCI;Bário é tom,," 2 pastilh..sdc t.'lerc.claco
és .refeições. e ficn-z:á .co�p��tn.!II.cute 1!\-��
da. àsma ou brOnqUlte.- A .. n�.9' 6. muHo

,

rápida. meamo
_ 9ue.' se· trnte.- de ct\��.s.

:rebeldes' e antigos.' M��ddco:t�m t:]�o
tant,o'êxito que se _ofer.�ce com.3, gn.r:lI�t,l�
de dar ao pacient(q:·C!$.p�rnçii,o .livre -e f�c�l
"rapidamente c completo Hl1vto. dt) .�wfTl
�n!ento

.

da. asma Cm. poucos diu:..q:. Ppça
Menda-co, hoje ��lj.:H). e� qlln.kn!er
rnl'mâ"ju,.,A no""",garantia·6 I1..Sl1ll mal{}r
protCí)ão. (� ,

'

'" ; .

... d"
'. -Acaba com

.ag:eu 8CO. .ri.osma.
._ ", ,:,",.",' .

,',
. "

Empregada
Família alem á, residente em

São Paulo atu:drn' nte nésta ci�
dade. precisa rl€ (''''pregada nue

queira trabalhar n;!flue1a Capital
e que possa seguir viagem em

I

sua companhi.a df'utra de poucos
dias. -- Tratái- com D. Wilma
uo Hotel Elite até domingo.

BOLAS Im TENIS
·'0 U N L' O P"

ProsrJOc1mo &: Cia Lida.
I Rua J 5 de 'N0vt'r.Jura. 687
r 1:SlumE lEU

Faço saber 1ue preteOllem
caS;ir-se: Envin Beringer e Wail-
da Schreibér, I

Ele natur",l deste Esta io. nas-jciclo aos 10 de out. de 1923. sol·
teiro, tecelão, domiciliado e re

siJellte no logar Garcia. neate
Distrito. filho legitimo de Hen-
rJgue Aerín8es;c de sua mu

lher Sibila Reringer.
El.:.. , riatural' 4este· Estado,

nascida aos 1$ de: maio.de [928;
solteira. da profíssà o dOÍl1€'stica"
domiciliada e r..'sidente !ln lagar
Gar�ja. neste Distrlto, f!lha -Ie
g:tima ce Martin Scheréibea.

l\presentàram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co
digo Civil; sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem 'tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse�.o para ós fins de; direít:J,

.
E, para cÓl1star e d1egar ao co
nhedmento de todos, lavro O

preselIte pílr<l .ser afixado no lu
gar do çoslumc c publicado pe":'
la imprensa.

,

J
Blumel;lllu,Ig -3--,1947

.

'Vlcv.rfnoH ar",O'..,
. atldaI cIe Re�st[s Cjv11'-:L

.Assembléia Geral Ordinària

Pelo presente .ficam convídad..s os Senhores Acionjs·
tas desta So cte da de par a comparecerem á Assembléia Ge
rai Ordlnaríu, a realizar-se no dia 29 de março p. futuro,
ás 9 horas, no escrtrorto deetfl Sociedade para deliberarem
IH bre a scgulnte

OROFM DO D'A:
LO'':_ A provu ção do balanço e contas do execro de 1946
2.0 - Eleição do Ceusalho fiscal;
3. - Assuntos de interesse eoeeal.

Btumenau, em I!) de fevereiro de 1947
Elto:beth Koehler

Dí retue-prestuente
. , '

Acham se á dispnsrçãu d08 Senhores ACIODlstSB no

escrttor!o desta Sociedade, os documentos 6 que se refere
o Art. 9;) d� Decreto-Ieí u.z 627 de 26 de setembro de 1940'

Edilal Edital
r 4QO !!a:bell que pretendem ca.

sar-se: Ewaldo Mund {; Gisela Faço saber que prete�detn ca-

Risr hbieter. sar-se: Oto Stiehler e Alayde
Ele. natural deste Estado, Otilia Vieira.

nascido em 1 & deour.] de 1926 cc- Ele, natural deste Estado,
merciario solteiro, domiciliado e nascido aos 4 de, setembro

residente nésta cidade, f.lho le- de 1924.' solteiro. tecelão
•.
de

gítirno de Ewaldo Mund e de miciliado e residente Driesta d

sua mulher Rynalda Moritz, dade, filho de Francisco �j'gU'eI
Ela, natural deste Estado. Stishles e de- D. Maria Stíehler

nascida, em 17 de set. de Ela, natural deste

1926. domestica, solteira. domi- Estado, nascida aos 15 de

iliada e r esidento nésta cidade, ser. de 1929. solteira, de pro
filha. le�i-timi' de Aenrique Ris- fissão domestica, .domicíliada e

chbierer e de sua mulher He- residente nésta uidade filha de

ena Rischbíeter. Guilherme Anacleto Vieira e de

Apréscntararn cs documentos D. Otilia da Conceição -Vieira,
exigidos pejo artigo 180 do Co- :Apresentaram. os documentos

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4. e�Ggldo� .pelo artl�o, 180 do eCo�Si alquern tiver conhecimento de I d�go u-n. �ob ns. I, .2:, 3 4.

existir algum imp�díl1lento legal, SI. a�gue� tiv.e! COlI�leomento d�
acuse,,:,o para os fms de direito. eXlsllr algum llnp�dlmento .1efiJa"
E, para' constar e chegar aDi co- acusc-o para os ,bns d� dIreIto.

nhedmelito de todos lavro o E, para constar e chegar ao co�

presente para ser afix�d() no lu- nhedmento de tod�[ lavro, OI

gar do costume e publicado pe- presente para ser afIxa�� no lu�

la imprensa. gar do costume e publlcado pe�

Blumcnau.27-3-I947 la imprensa.
,

Vitorino Brao'a Blumenau,27-3-1947
Oficial do R�gístro Cívil Vlct@1'lltlo Br� I:
Oficial do Registro Civil, Ofietal da. ReihtI1l CiviL I

.. _- ;;:�-----_.- -�.__ . ,.

.-.-----.:....,.--.-........--.IS-:tr � Os Ingleses fabricam moveis_ de ·maferia plasllea para
Este é o seu JORNáL

.

exporláçao..
Interior duma fabrica de moveis de matena plastlca onde

______._;..---...-.� vemos do:s operarias dando poEmento aos tubos de aço;

o operaria da direita està polindo a estrutura de uma cad<:)Ira

e o da esqerda de um banco de onibus.
BRITSH NEW� SERVICE

A ALEGRIA DE VIVER
Se manifesta na infância e na juventude de ma·

neira diversa que na idade madu(a, obedece porém
5cmpre ã mesma razãO de ser:

.

A 80;\ SAÚDE. Muitas vezes, esta graça di-
vina se perder pela falta de um oportuno tratamento
do· sangue.

Para isto a Ciencjl criou o DepUrador -Tonica

(jJ,
-

�
__

. ..._'
.A
-

.

G��
excelencite auxiliar no tratameflto da Sifilis es empre
iil1kado pua o:; casos de reumatismo artricular e

muscuiar. ú!c:eras em qualquer parte do corpo,
manchas da pele, cancros. espinhas, feridas, fr3qua
za, emagrecimento sifilítico, etc.

Recupere a saude tomando imediatame nteêste
grande ['epur.:.!ivo dQ s:lugue:

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



.:
. ,8 lalser Special caüsou sensação em Blumenal!,

o lam�S8 carro exposto, pela firma Prosdocimo Cia�' Lida. ê bem o espelho da adiantada
mecanlca aulomobilislica

'.
o automovet " Kalser Speclal, chegado dia 27 a esta

qu.
e fO,mos atend. I.dos.. I1JiO 68tI15.10. form.aç.ões que P8S.Bamos.Icldade e logo colocado em exposição, pode se orgulhar agora 80S nossos Jeítores e que melhor dizem f'l1:18 quall...

de ter causado verdadeira sensação entre 08 automobílta- dàdes excepcionais dos aludidos carros.

tas. Com quanto nutresmodelos de grande beleza ja se te
ilham tornado populares 'oeste meio, o Katser Spectal pa
rece ter suplantando tudo o que j-a se viu no gênero.' e é
bem o espelhO que reflete esta era de tnvenções maraví-
Ihosa em que vivemos.,

.
.

Avistamos .o Kaíser Speclal pela primeira vês 08 Rua
JS. encostado ao melo

. no, defroote
.

fi Casa Prcsdõctmo x

Cia. [tia repre�entante' nesta praça. da firma q ne
.

o fabri
ca. Embora S6 encontrasse no melo de ontros carros, des
tacava-se tao acentuadamente dos demais que nos aproxí- Este assento acha-se colocado na frente das rodas tre

memos lBst1uUvamente para estudar-lhe com matavagar zetras e não sobro as rodas. O carro comporta 7 pasaageí
.-as Unha'. surpreendentes e o seu todo ultra moderno, ros sem que isto importe em. quebra de conforto.

Parece que este fenomeno se .tezta sentir até no lado Outro traço importante do Kalaer é seu sistema de

oposto dB rUB, pois, no espaço I!e tempo em que ali fali- ventítaçao que é feita por traz do quadro de comando.
'vemos, mais do que um popular atravessou 6. rua atraido .' . .

;:_leIa beleza do carro e com o desejo manifesto de o ad- O ar, que pan.efra por dtsooslttvos e�pecla(s na fre�te
mlrar de mais perto: '.

'I
do carro é ímpelldo para dentro por meio de ventilador

'..

SolIcitamos, entao, li firma Prosdo otmo e Cla, Ltda., eliminando s ssím, as correntes de ar e permltíudo uma tem-

detalhes mais completos sôbre o admlravel automovel, no peratura estave!. .

Conforto absoluto

ECIDomia e rendimenfa
Doze automovels foram construidos pelas fabricas

Kaiser e experimentados nas estradas antes de se adotar
o modelo agora colocado no mercado e que, mercê des

sas experteneías, reúnem o maxímo de segurança, rendi-:
mento e economia.

Com um motor possante e econômico. com as inova

ções mrrortuztdas DR aparelhagem de manobra, turuando-a
Iacll e cômoda. o Kalser é bem o expoente da muruvíthosa
tndüsrrla automoblüstrca de n0680S aias.

Neturalmente, êste prodigio de mecâ-ilca que é o Kal"
ser é completado por linda carrosserla, de linhas surnamen
te atratlvas, especialmente desenhadas por Howard A Darvln
estilista de hma. Internactonet, linhas estas que são realça
das pelas dlseretaa mas sugestívas combinações de cores

interiores e ex'ertorss.

Agradecemos a firma Prns.íneimo x Cla. Ltda. repre
sentante do Kaiser. e F1'8PZer outro carro de grande suees

SO, 88 Infflrmações prestànas e que reproduztmos acima.

Dentre os carateríatlcos . que mais se destacam nos

automoveís, Kaíser e que não se encontram em nenhum ou

tro saliente S6 o conforto que oferece o seu interior. No assen

to de 62 pol, de comprimento, podem vlaju folgadamente
3 e até 4 passageiros.

Programa. da Semana Santa I U,O.N. ainda pode cojoear um (,RU�EIRu Prefiram a t'3rwtm t'aon{;ada

na .·Malrlz de BlulI 1947 ...'
pelo 1401NRO JOINIYLLE

-Domingo de Ramos'
enau,. deputado! Estão sendo renovadas hoie .-.--.-.-ilõ,-.--6__._e-. x .-�_:_...-6-.-.=-.-.-.-fI

A's &;45 benção dos ramos. procissão. A'SI9 ha Via.Sacra as urn3S abuladas do pleito de 19 de ianeiro .C. I 'D' A·' O E
-

Segunda e terça-feira: ..
BBumlnao. 30 de

A's 7 h. santáll.:i8sa; as 19 hs, Via Sacra, Processa-se hôje. em todo (J tcrritprio catarínense,

Quarta�feiTa: a !:'enova;ão das urnas anuladas do pleito de 19 de ja- d
A's 7 hll. santa missa; ás 18.45 Oficio das Trevas, Via Sa- neíro, em número de ft.

.

e
era e Sermão. .... As renovações em apl'eço poderão modificar _a for- iiiiiiiiiiiiiiiiii_j � a;..;_�_�iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

CápeI:.·H. Das 15 hs, em 'diante os fieis poderão confessar-se na
mação atual das bancadas da U.p,N. e r.s.n na Pr e"-l'denCl"ada'UDNminei '1- a

Quinta�tetra Santa: .Assembleia Legislatíva, i visto que faltam relativ2.mente.:J .

A's 5.30 santa missa na Capela do Convento com distribui- poucos votos para que a 11.D.N. complete o quoei-
ção da santa. Comunhão. A'& 8 hs. misea solene com_comunhão ente eleitoral do B eu 1,4' deputado.
geral dos fieis. Em seguida reposição do Santissimo e Adoração São as seguintes 88 urnas que estão sendo repeti-

A Adoração ol;>�decerá á ordem seguinte: das hoje.. 4'. en, Caçador' T«. em Bom Retiro (Lom-
9-1 Os MIlItares 10.32 RC.

.'

..

b,'l)' 8 S' ·Alt· .&0 R' d R I
1- -2 Os Funcionados Publicas e Empregados da E.F.S.C. as..d. tas, 1 a. em erra 8, � a. r � 10 o � u

2-3 Os fieis da Rua Quinze, Rua Sete de Setembro e (Trombudo Cent,ral); 21a, em Tão FranCiSCO (Araql1a ..

ruas adjacentes, , '. ry); 20a. em Orleães: 17a, em Tubarão (Braço do Nor-

3-4 Oa fi�is do Bairro Bo� Ret:ro. te), 17a. em Canoinhasj 41a. oni Tubarão [Jaguaruna)
4-5 Os fie� do Mo�o da CaIxa d agua. .-e-.-....-a .-. X .-.-e--.-a-.-__.___.

5-6 O. fIeIS do Balr,ro Velha
.

,6�7 .0. fieis do Bairro Itoupava
7 - 8 Os fieis do Bairro Vila Nova

9-10 O. fieis da parÓquia
lO-H Os Religiosos do Convento
I I ..,.. I2 O. Colegio SAntonio
1·2.'-13 O Colegio S" Familía
13-14 A Cruzada Eucarística

14-15 As crianças das escolas

15-16 Os Congregadqs Marianos
.

16�17 As Filhas de Maria

17-,18O ApostClIado da Or:;lção
18-19 A Ordem Terc�ira
19-21 Oficio Lavapes
21-'-22 Os fíeÍs do Bairro Garcia, Rua Amazonas e ruas

ijacentes
-

22�23 Os fieis da Rua Minas Gerais e rua.: adjacentes
23-24 .os fieis do Bairro Ponta Aguda.

A's 8 h•• com eça a missa dos pre.sat:tificados com canto

••. i Paixão, AdOração da Crnz e Sermão. A's J�. hs Via Sacra.
A's 18,30 Oficio das Trevas e PROCISSaO DE NOSSO

·:ENHOR MORTO que percorrerá a Rua 15 de Novembro até
:'. Avenida Rio Branc o voltando pela mesma Rua,

,
.

B. Pede-se o favor de trazer velas para a procissão de N.S.
.Jarto.

Babado de Aleluia
A's 6,30. Benção do fogo e do Cirio Pascal; Exultet, lPro-

fecias e Missa.
Domingo da ResSuTf eição do Senhor
A's 5 ha. procissão do Santíssimo,
A's,6, 7. B. 9, 10 hs, santas missas.
A' í9 hs. Benção
Segunda' Feira de Pascoa

._.._. en.- II 11-,- _x � a IIOVO REGORD Df VELOCIDadE
A's 7, 8, 9 horaS sa.ntas miss as,

..

�,'...
_...._.. ,-..

'

.Anun'Cflem 'nest.8 fol"a A fotografia apresenta o Meteor Mark Four, avião a jato

AJs 19 bera, Benção �

_

� II propulsão, 00 qual ::wladores britanicos tentarão bater. o record

Blumena u. 27 de março de 1947
de velocidade aéria mundial já retido pela Grã-Bretanha.

P. Frei Joaquim, O. F. M. BRITISH NE';VS SERVICE

.

' Vigário· .. €-�-��.-.-�-,*-,,� x .-.._._. ._.._.,__.___. :x. __._._._._6_�.-..-. O �-:� ...- ..-._._�.-�

'-OFEREcEMos;
·

Um camínhão Chevrolet 42 Gigante completamen
> :t:eformado em, ótimo' estado.

Uma camin�onet� Ford : 29 em bom estado de

cftnsevvação com pneu novos.

Informações com 'a,
.....

UNI O 1-"· Rua 15 de �()veIDbro '1463 Tel. 1450

..

OLIVETTI

�.
�.
,

'..-9""

Maquinas para eeeritorlo de todos os -Upos
COires. Arquivos e Fichnrios

Para entrega imediata
Distribuidores pare. o Vale do Haja!:

Ilfredu Siel1erl & Cia,
Rua 15 de Novembro, 505 - sobrado

Caixa Postal, ,89 - Telegrama: ALSIB E'
BLUMENAU

Blumefl80
'

MIRCO de 1941 '

Belo Horizonte (CB) - F'oi eleito presidente da
União Democràtica Nacional. seção déste Estado, o sr.

Vlrgilio de Meno Franco, figura de prestigio DI) cena

rio politico nacional.

Não estão gostando
da política nereuzista

I

Rio \CB)- El:\tá sendo aguardada roação de nume

rosos deputados e senadores passedb·tas contra a ori

entação política do sr. Nerêu t{amos e Oirilo Jnr.
Esse delieontentl1mento, alem de outros motivos se

justiíca em face dos ent<3ndimentos havidos entre o�

SI'S. �erêu Ramos e· Cirilo Jnr. e os· comunista!', a

quem ofereceram todas as vantagens, até lugares na

mesa da lJâmara, em troca de votos comunistas.

Dentro de poucos dias o sr. Sllvestre Péricle.s de

Goes Monteiro" interprstando Oi'l peneamentos dos de
mais congressistas pessedistas atacará da tribuna do

CongreéBo 0& sra. Nerên Ramos e Cirilo Jnro

PARA<FERIDA.S'l'ECZEMAS1
INFLAMAÇÕES, '

COCEIRA]IFRIEIRAS,'

ESE.,1 N H AS, E,r C.

I Raquetas de Tenis I..Bloze IIgers"
"Dunlop"

II
Prosdocímo & Cia: Ltda

Blumenau

Gonrado Balsiul
Aniversariou-se dia 26 do flu

ente o sr,Conrado Balsini figura
de realce em nossos meios soci

ais e politicos eFgeoitor dos srs,

Drs. Achilles Balsini diretor des

te jornal, Affonso Balsíni, médi
co e Artur Balsini. advogado
todos residentes nesta cidade.

'1-
.

Por tão grato motivo o sr,

Conrado Bal.sin! que tamtJem é
Preside'1te da Sociedade São Vi
cente de Paulo. recebeu inume
ras provas de simpatia e apreço'
ás quais nos associamos agora
aprsentando-lhe respeitosos cmr.

prinJentos com votos de pere-

__-__--_----------_. 1II-__•
'

nlllfl -IIIIIII.. nes felicidades.

"VIRGEM ESPECIALIDA DE"
.

elA. Wf:TZEL INDUSTRIAL JOINVllLf

ponpa-se tampo 8 aborranÍmsnto

:
.'

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


