
nstitucional a" sobr·a.""de YÔIQ4S··r'
RIO, 1 (CB) - Reuniu-se ôntem o. Superior Tribunal Ele.itora� para JUlgar· a ql..-e�t�º".

·

..:d;!�. ;;sob.�â!i
de votos, o qual decidiu ser constitucional o critério adotado na LeI Elelfor.édque manda dar '�.� referlq��� "$,0:
bras aos partidos que se tornarem majorltarlos nos Estados. Estadecisão foi, contra O recurso Impe�rad,(J :p�IQ

P.S ..O. da Paraída que julgava inconstitucional àquele çritario. ......-:-__

'

...___� -.--� �.�............_,_�......
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�uantas �recios'i�a�es num'porão I
Sal e açucar em abundancia num depósito: .à
Rua São Paulo� que se p�esume seja cla_'destino :B��::�r:;��::� ·0.1;'...

··

.8··.·
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· ···.··.····.···11...•....nvestigendo um ti denUDC,8, IOSBl·, reportagem conseguiu localizar na noite. de o crime 8 ft traleio L 1"''' �
õntem, no j;orãu de uma C':U!!ii sira á Rua São PdulLl. dtltront e 8 0110108 da Auto VíflÇão lia prulJÜados;

Catarínense, um depósito de sal, 8çucar e. possivelmente, de outros generps do Ia, .

nec essídade. Devido fi l·'calizacão e outras circuentanctas, é d e se prezumír que o O arauto das asplrGç6es do VQle, do
.....

. '.' ....
.'.

referido deposito sd l clandestino,:) prfucípalmente Ievsnd -se em conta o luto do mesmo - ..

2 .d·e Ab'ril 11.8 1941 • Dr. Acbl.UB8.Ba!mni.. Diretor ReBpOnBàVel"'�',Mp KXIJ.I .. Nl:�.1l6.
"�c

S6 localtzar em um prédio dei! propriedade do sr, Le erres Cunha, que paft'ce, não
IJLUMEM,AtS Quarta-feirn -

.,'

,

ser co n erclanre regi:,.tl:ldo nesta praça, prédio este hebttsu» por uma irmã SUB. ,

.

.

.,'
.' .

.

Chamenos a atenção do sr. Delegado Regional de PJlic ia para O fato acima. seltcl-]p .'

.

.'

IAm'··c·o··n';.� ·1·Ump. "I··r·c·U"'8'r':' do'
tau l� �ua�. bre�es prOVi(l�nC!8S na _!3�ntido que o publico seja esclarecido

�Ôhfe. a�v
...
t.r· rogr!lm·a· a o 1 ..

·

..

··

.

,

. II. . ii. .

"'. .... ..... •
-.

'

dade,.a snuacao do alUdIdO depOSIto. > """"" li
"PrRsldente

R��, (�!;ralE� vi��Ii��!!���!�o ude- BorgsheiIU'lçloodtra Argentina!
.

"

te R��r���) buetr��;�
nista de Minas Gerais, que determinou que Oi prefei- NOVA YORK. (fB) _ o mngazlne «New Bepunlíe>, uma circular aos g.6verna�
tos sejam apchticos e de todo alheiadcs das competi. editado pelo sr, Hemy Walace, publicou um artigo no qual dores e íntesventores: nos

çães partidárias a fim de garantir um clima de confr- Rio. (CB) - O sr. Hugo declara que o Governo Argflotino 'convidou ID.ais quatro Eetad0s. frrzar.do a neces-:
ancas ás eleições municipais, todos os congressistas Ie- Borghi proferiu longo dis- cientistas, que deverão trabalhar no desenvotvlmento do. 'd' . : .'

programa militar atô.m. íco, nesse p(;í�,.' '�". .

. 8��ad.� de .' are.m. '.0.'Doper.� ..

�.

derais e es taduais rnmoirce , jvntamente com os repre- tUfSO. que constitui .tremen 1 ii
-' õ d

t t d t d id ilít
.

1 do libelo conu s o sr, 'Getu Diz que se tráta do sr. Richard GBnz, de DS(l100B rca- çao as comies es e. preços
s-n an 813 e r) (JS os parti os qne rol 1 .am

.

naque e v...

de alemã, atualmente na Franca, do dr. Kurt SittFlX. aus- no sentido de .�reptiínir a

Estado, em grando reunião, reafirmaram á sol.dariedade lio Vargas, em que o acu- trtaeo, atualmente vivendo na. In,glf:lterra:.. prof. Carlos Be- especulação e o alto "custo
ao sr. Milton Campo8� com o': seus aplausos pda sa de "facista" e de 'haver laur], de Turtn e dr. L. N. Brllouíu, trances, atualmente em

da vida
.

'

..

orientação dada para o bem de Minas e do Brasil. ludibl'eado os trabalhadores. Hdrvord, 1
__

Sever s medidas da Comissão Central de
reços sobre a venda de tecidos consevvação corri pneu novos.

Rio (CB) - Sob a presideuela do cel. Mario Gomes pra, Paragrafo 2,') - (obrigação da etiquetag�ID e 1!targens Informações com a <. '.
..

.

da Silva, reuniu se, a Comissão Central de Preços de deetribuição estabrlecid88 nesta port!lrl8. apltcam-ee UNI O 8 -. Rua 15 de Novembro 1463 Te!. 1450

Além dos artigos membros, compareceram aos trabalhos (JS aos ,tf'cidos importadojs de slgodfipJo ,C1iSemtas .

e �inbos .

.

..
....

'.. .

��a�r:�; P���:��ãi l��;at:p:�p��se�ti����e�i� �n�s��[��l[U� :!�··!·�imaOdoV��e�j(�t�� ;::çoner:�:C�dOc:!·\ye���rp������- Detllitilt-se ·do setl C'(lr:�,
fa; mujor EdillO Saraemberg, rio Mlnisterio da Glll'rra, e o ro Unico - Fica revofgado o item 6' da portaria 515, de

delegudo Mario Lucena. do Departamento federal de Se 27 de outubro de 19t5;� baIxada pelo Condenador da Mo- C'" E'· ·D·· P C·
..

gUfUflÇa. Publica. Atierta li ses"ã,1 foi cuocedij� a palavrH biUzação Economlcl1. rArt. 4) - A .partir da dat� da l1ubti- gO"
"

·0a'
'
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'
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_
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'
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.

riO sr, Rui Gomes de Almeida, representante do comercio cação desta portaria, ;'fica proibida a i'abricRção de novos • .'. .

... ' '. _' ..... L_ � .....
�

'•.
no �aio da cnmissão e vice-�,re8idente da Associaçãn Co- tipos de tecidos sem ;: que hajli previa autoriz6ção desta

merCla', que. fez considerações em torno da orientação do CQmissão. Art. 5)- !Nenhuma venda de tt cJd08 de algo
governo em face da crise atual, discordando e censuraD- dão ou de c8semlra J)oderâ ser realizada da OfltJl da pu
ao os puderes publicoe no tocante ao apfuclhtlmeoto ferro- blicação desta po�tarh em 1ial1te por fttbrlcantes

viaüodo paía e aos transporteI:! coletivos. nacionais para o co.n�unio do mercado interno, por pr�-
O cei. Mafio Gomes rebateu 8S palavras do ht' Rui Go- çós superIores ao tilt�mo n (>1:;0010 realiz1'ldo f fi 1946 e rê- RIO (A�) _ O. presidente, pa República exonef, H"

mes de Almeida, consideraodo que o J epresentante do glstradoB nos Jivrns ide eVnda Merc8ntis. ArI.6')- Aos" a pedido, o general Pedru AurelIo de, Góes Montelro

comercio, como membro da C()missi!.o Central de Prpçolj infrulol'9S BArão Rpllc�das as penalidades previst6s em l�i', do cargo de representante do Bras.il. n,.. a. ComÍ.seão de
não de veria formUlar criticas da quela natur,ezll, de vez que A questão do pr '�o do .sBI, que vem sendo debatIda

catava a serviço do propio governo, Cúnsiderava pois em varias seasÕefl, foi nOVRmente ndiada pars. fi proxlma EmergênCia para Defesa P;,Htica do C()ntineIlte� com

uma incoerencia, que em um orgão com ómplos poderes reuoJãü, a reallzar-s,e!:sextll reiN. extrR01'dinariHmoute. séde em Montevidéu, . ,: .

e fofinHas garaotihs dll dllB pelo governo; BO em vez de re- Assim, dentro do p azo concedido, () general G�es
unir-se 8. acertar os planos de açãe, viesse 11 fazer criticas, O·

'.

1··..
·

·

.·1 V E' "T ·T· I MQntpÍl:o regres.l:lará ao Rio.',' para" OCUpAiI' ... SU.a ca.de,l".â.
E acressentou: "Pertencemos a uma Comissão Central de I..f f

'

Preços e :est�jam certos que é nosso proposito resolver
de senador pelo estado de Alagoas, €.leito que 01, em

a situação aflittva do p(.vo e nessa. missão não podewos
19 de janeiro

. .

.

fracassar". O ceL Mario Gomtls da Silvll lembra ainda gue
não é absdutamente contra o comercio, IDas é francamente
contra 08 esploradores do povo, .contra os quais não vaci

lará um só istarrte na aplicaçãO:,dll justiça. E essa justiça
deve ser feita para um exempb ao pú'lO que dep'lsitou ti

sua c�nril:lnça 00 g,m. r ,I ";urlco G16pór Outra,
Depois fie terem falado varius reprôsentaotes. ficou

assenntllda, aprovad 1 e assinada a segll'inte portaria;
"0 Ue cd Mario Gomes da SIlva, UIi 'lutilidude de vice

preSidente da Camisão Ceatfal de preços de acordo eDIL
.

a tr,lbuiçào qUe lhe confere o deereto·lei �I 9,125, de 4 de.
abw de 19't6, e tendo em vista a resolução dti mesma com�
são, resolV'e:

Art. ,I'), - A partir de 15 dias co[}tados da publicação
.1es�a portaU;j, nenhum le.:::idu de algoj�o ou de cllsemir6 pO
dCía ser faturudo e vendido peio preço respectivo dt! fabrica
sem te: marcado. na OreI J de metro em metro, o preco da
mesma pela fabrica, Art, 2') Deutro de 15 dIas, contados
d� pub�lcação destl:l portaria, os grossistas, ataca1iSb8 e vare�
glstas 'procederão a marcação por "etique�agem" dos respec- Maqui08s para �8cl'ltorio de todos os tipos
tlvoa preços de Compra e venda: Pangrafo I') - Plifa ot'i Cofres. A.r�uivoB e FtchndoÍi
estoques exíste��es até que os tecidos tenham os pr eços marca- '. Para ient rega. imediata
dos Di:l (Ire Ia, dev,."rão ser observados as seguintes mar- Distribuid lf.es pur8 [o VaJe do ItBjsf: lilO 1 _(CB) _ O vespertino «(). Globo» rêgistra
gena de lJIcros: 15.i' pllrli os grossistas. 20.1' para os ata-

.'

Alfredo SielJert & eia d t!t'
,

...

't
.

I
'.

d f'

Clldislas e 50'l' para Oti varegistas sobre. 08 pre.no.8 de com-
.. '

.

'.
..•. , que, mau e a. U lIDa ;J'6uma.o m,IDlS ena, qual1 o 01

y Rua 15de NovembFt"o, 505 -.;.... sobrado dha.tida a proposta orçamentaria 'pára'1940. 8llrgir�m
Calx!i PôahU; 189 - Telegrama: ALSIBE

'

.

,.
'.. <B, L U M E NAU

duvidas guahtoao orgão quase incumbiria de tãl,l ÍJ;n�

B A T E R I A S f O R O
. ,I· ". , portante trabalho. Dpcorré isso de quo, aO t�mpo do

As maI-C a'·f'a··ffi'·a·das" "" Truman '1�" dirigirá à ONU ;:i�!�;1���!�:it�l!,t�la�;f�I8�aaJ�e4:a1��:$t:;:;,��:
I

.... v.' .

.

.'

.11.. WASHr.L\G'1.'O��>{GB) -.Tnfõrma'Re que 'opre" Enu'etaf1tot .'.

como assinala. aqU"rle> veapertino a

I De�de Cr $ 22.5.00
.

aidente H�rry �ru.mru está consíderando a �?8si.?ilida�e r�n�tituiQã.o de 1949- que 11l3ill siqu�r f<�z re��ren�ia ao

rOSA 0'0 'AffiEf7JConO 5'· A
de comUnIcar a ONp ;!L�a propobta de aUXiliO a Grccla DASPtao contral'W da 10'37, dEUt.OU a u..ate:rlíí em

l··� .

.

.

r\ .' J,' _

..• .'. ? a Turquia, Elof!leptOB do Co?g:esso1 que não d0se-lsuspenau. P0r
it'lsO o ministro 00rreia eCaatro, com o,

I
Mercado de lutomo.vels Iam ser CItados n?m�nalmen't�, Informaram que o. pen� apoio de seu colega da P�sta da Justiça" solicitou ao

BLUMENAU sarneuto do preSIdente não e debater o problenLa gre- pre.iideute da Republica que a elabórB�ã(} da proposta

"

NOSSa OIVISI E' SERVIR g ·turco, IDé'\B síillpl�smento noticiaI' a orgall!za;ão in-! orça�entaria volt&lS8E;l ª cop'?peteIlcja dQ Ministerio da
. trrnacional da sua wroposta ao t>arlame"nto, I Fazenda.

\

OFEQECEM()S;,
Um eaminba- Chevrolet .42 Gígantecompletarnen-

te reformado em ótimo estado.
.

Uma caminhonete Ford 29 em bom estado. de

o gal. Goes Monteiro irá ocupar sn,tçadeira
. de senador

F.T.B.,Oi sã O no;

Rio (CB)- Os deputados Borgpi,'ao que S6 anuncia,

trahaLhiatas Bel'to Coodó, Vai ingressar noP.T.N., le

G:mraci Silveirão, Em�lio vando consigo aqu�les de

e arios e Aristides LarguJ"d putado.3 e ma.is o
.
míDa ro

divl,llgarám uma declaração, Jarbas Lery, que tambern
desiiganao-se de, P .T, B. e

.J'a.'recebe.u a,...
'. excomunhão.

mahtenclo sua solidal'ledade

Uom Borgbi. que f�i como dos trabalhi�taB
.

õftodo;oã
S8 salJe, expulso do partido_ do l�igetulí8mo".,

elabo.racão·· do; areamento
, '.' . '.' .. II

•.
..

dQ.pqls'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(baterias)
({O U N L O,!?"

para' radies e baterias'
Prosdocimo & Cia- Ltda,

.

Blumenau

S&3U anunclo

neste Jornal

Dr. lffonsn Bafsini
. �'.

ennies Especializada" de
Crianças,

:i&U.

�: J:Y�ortaü�ora'14lLJ . "
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"Comércio Indúsbla \'aI19r Sellmidl S·JUlARORATORIO DE ANALISES
,

LOjas Ruo 1'5-d:"�N�veTlba 5ãS-
Assembléia Ceral iJtdinária

... Fone. 1901

2

EXAMES DE URINA.: simpHlE' (R'3Sllcar e albumina) ep sedímento, qualitativo completo com dosagem
ehloretoatcsíatos, acidourico, nréa otc;! EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagelaàC!3

, "

Sã} convidados os srs. acionistas, para a assembléia geral i}VOtl de vermos {Matodos de enriquecimento) digefltão; carne, vegetais; pesquízas de puz. sangue oculto etc.
ordináliB desta sociedade á realisar-se ás 17 horas do dia 30" EXAME DE SANGUE: MALARIA_:3Pesquizll de Heruatozoarlo de Laveran, formas agudas e croní

(,. (trinta) de abril dê) corrente ano, mi sede social da sociedade, á cas. LUES (s!.l'ilis): re�ção' dB Kahn, Klino, Melnecke etc. TIFO: re açfío de Vidai. Dosagem De: glicose, acido uri

Rua 15 de Novembro, 1.495, afim de deliberarem sobre a seguinte co, hemoglobina. Coutugem de glnbulos vermclhos " brancos. Fúrmula Leugocitaría, Hemograma de Shihng. Tem
po de ooagulação tl ue sangria. Curva glrcemica, EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens (Gono.)Ordem do dia espmllutozciides. ete., triehcmünus vaginais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba-ilo de Koch e

,1° � Leitura, discussão e deliberação sobre o relatório da di- üutrOB germen", pueurnococoS ate, EXAME DO LIOUIDO CEREBRO;-ESPINHAL: Exame oitobae-
. rctoría, balanço geral, conta de lucros C perdas, reíe- terjot;copico, reação do Kabn, Pan dy, NoníleAppelt, etc."" EXA1\lE DO MU CO NASAL: pesquiza, de baci
rentes ao exercício c o parecer da Conselho Fiscal; los alcool e acido resintantes [Hanscn] etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dosagem2° - Eleição do novo Conselho fiscal; IH aci do lat.ieo, acidez livra e co�nlJjnal.lfL em HCI-Pes'lu!zas de sangue oculto, piocitos- hemáceas, EXAME

3° - Assuntos diversos de Interesse social. DE ULCERA: Ulramicroscopís em campo escuro: pes'luiza de espiroehetas 'I'reponema Palida (sifihs],
A V I S O O Laboratorio se- ocsaiastolado para fazer cultura de quaquer cermen e auto vacina.'!

llcham�se á disposição dos senhores acionistas, no escriló- Apedido dos SJS. Médicos fazemos colhe ta, de matzãal á domicilio
rio da sociedade. os documentos de que trata: o artlqo. nO 99,

.

Pornecemns taminas e recipientesqrnt uiamente
do decreto-lcí nO 2.627, de 26 de setembro de 1946. '-"-�!I-.�_.._.��_§ ii: f< .. .. ....�.- tit" .......--. x .. ,.".. • • 1i!II" II-II-.:X: -.__.-IiI-__........ •

Blum·enau, 15 de março de 1947.

Em Ponta Aguda; um Bangalow, edificado num terreno

com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e marí
riuha legalizado. Preço 40.000,00

uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
Vende-se urna chácara com casa de material e com todos per
nces _. a nimais, etc.

.

t terreno em Ponta Agu.da, com 480 metros de fur"!
e 210 de Ireute com 3 casas de madeíra, . e 1 eass .

material todas alugada�. por rreço de. ocasiãf
90.000,00. ,

Um lote Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros de
frente e com 33 metr)s de fundos.
Uma casa na rua 15 de Novembro.

Uma casa de madeira, com 1.200.000 mz, sendo l.ooomz
aiuda! mato- preço Cr$ 75.000.00. Situado neste municipio, Rua
Bom Retiro: Diversns lote!!, nas pr"Jximidades da Ia. Fabrica de

ifG;;�;'·i;·";:Se�;;;;P;�711�;;i;�··ji I Soefedade BendiCiadora de ::::��:��!:� �u� Fl:::�:e j:�:� e{��"m deR�:::0:· ��:
:i Para nfi&lomlve�s "1: B ...

L d
. Cr$' 13o.00o,ooa.< . • ., U�delras .; ai., Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na v.ila Vitor Konder.:5

.

Precisa-se. de umei pessôa comrlétente,' conhecedora. do : I l'''''luU. I e ' .

G' d 1 d
'1 d

' .

!. .

4 casas Situadas. na Rua Minas eralS, sen o: z a uga as
: ramo e automoveis. para desemp�nh.],r as Íunções de Ge.�: uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais.:� rente de V:::ndas de pecas e Acessórios p:.ra Automoveis. t: T'e!!e-.t:ion� 1248 nua 7 de Setem-bro,} I f õ b' d d ,.,"1'

.. ,. � M Preço: Cr$ 7 5·ooo,oo.�
:�

u ormaç es 80

..
ce

l.<a .

e. esta .. lo CIVi ,
SI reserv.lsta ou cão,. f: I z casas menúres, alugadas Cr$ 300,00. Preço de ocasião

:{ preterições, dirigir à CASA NICKEL I�TDA. Caixa Postal. �� Cr$ 40.00000 sendo as casas de madeira e com agua encanada.: .'í:: - CURITIBA - Paraná. ,: i fornecedores de Madeiras ·em Geral
I Uma casa sobrado no centro da rua IS de NovembrC?� ''''',".õ..=:-:-;-:-;��;;;-...·••·_���;�;-;o:;--.. �

�-�·II I
Duas casas (sobrados) na rua Mtnas Gerais. sendo uma

I 'ª""'"tp&@ijF4' ,""**'AA;;iki@k�U��'er�j;�,t!.t'h\jl�im"fiSMiF_
I Forro Pa ll.lista, Encantonáras de Qua [quer E.<:pécie delas UdemaCOcDasstarrç(Sã�b;ae�eou) tsei'.tuC�d': t�:ar�aá�!umst�e�?:. l?���ari��:Alinhamento, elc. etc. - '1

•.10 ·1 �... fe··... ····.C·· !'i�1 Esne.ci!lj:'I·/�ade.'· I
das át�:t�;��õ���;���ria:itu[lda na Alameda �io Branco com

-=
_ !ü li Soalho Marca' Strobd I

com todas ás i:Jstalações sanitéirias,
I 1 Uua ca�a shuada 113. rua São Paulo.

para RAO lOS

I
�.,..-=;;;;;;:m;;;:;;;;m;;;;;;..-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;�..............;;;;;a......�;;;;;;__;;;;;;;,;��;,;;n;m;�

Uma casa situada na rua JlJão Pessóa
REMESSA NOVA A' Cr. $ 25°,00

.

-

.

Um lote de terra sit-uada na rua 15 de Novembro

IN A
.

).'_'._�_'�""l<f�_�_�u_€_""",� X�---- ...,_.'......fe-.-tII!-&ii-..-g
Um lote de t�rra' n; perímetro urbano da rua 7 dOe Selo

e ...li..... • a A

I
� Duas cJ.sas situada em It::mpava Sêca. sendo uma delas

I
a iIó a 'U o _!!'lr'iI e Ir" • «: a ln! o .g. -. I�p............................"..._....,...,...,........"...._.......... ......-....... --.-.......-.-'..._............-.-.-,....,.._......

�elli"i!I\!t!iI1ii__jB!....!IIAA!lI_illiiN�°Ilrl'�i!I�IlI:I!�cl!!:!Ii�I:lIIl;_!�,:,:�.___ .1 �
..

·C���····d�····M6;�i�·· ··R� ;��·��k····L"td·� :
.....

� :�::;���ç�:::;;;���o�;:�����e:;O���;e;!�����;�rl:t;;i.Industria de Malha Ihiema,ª& S/I ti Dormitórios f) legal,'zado, Rua 15 de Novembro 7UO-F"na 1461..

...

.J� Solas de Jantar ��
u
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Grémio Esportivo Olh npico

.

) AxzeJllbléia Geral Ortiinúria

BNDUSIRUI RPIUHI S D r ls
- Sã') convidados os senhores associados do Grernío Esnortivo

.

" • q, em orgalu 31;€10
I C!irnP.iCO. a se

..
reunirem C.-'l� assembléia gc.ral o�din�ria, a realizar-

se no dia d01S (2) di! abril do corrente ano, as vinte (20) horas
AVISO AOS SUBSCRITORES . na sede social, ij Alameda Rio Branco, s/n., desta Cidade ce

:

São convocados, pelo presente. os subsoeítores das & çõef
I Blumcnau, llfim de d-e!ibe-rar('n� a seguinte

i, "1 d' t· A' "IA"
.

d' t ORD1<.,M I}U DIAr,�. n iusma PIUU8 _. para se reumrem. [10 . ItI se t'
l0 _ 1\provação do relatório, balanço � contas da diretoria ene abril de I947. ás nove hor "8; lia restden cía do SigrHitn·

rto dêsre, ,em Anluna. no' município de Iudainl, li f.ilL Je DO.
'do rcspetivo perecer do conselho fiscal, referentes ao

P
exercicio de 1946.mearem os peritos, que dev-erão avaliar os bens, que serão

incorporadüs, á So�ledade. 2° _--. Apres��nt(jção, dos Estatutos para a necessária aprovação.
3° - Assuntos diversos.,Outl'osim ficam COnvocBdos os subscl'H0I'6Fl para fW re-

unir�m, DO mesmO iocal e hora do dia nove do mêll l� IH.lO BlurrJenau, 17 .de 'ularço

roferidos, afim de.em assernblflia deliberHr�m sobre ti lilU
do aús perit�s e F_obre á constituiçãn d8 se C edade.

Apiuua,25 de março dt� 1947.
Ant('uio Teixeira Osorio

de 1947.
José Ribeiro d·e Carvalho,

Presidente.;. ;

ridas pessoalmente em S. Paulo e Hio. -

TECIDOS BARATOS - CORTI:'-JADOS FINOS
SEMIRAS:

Ellmn-r('ga�se de quaisquer assuntos jllntü ás rr'par�
ti{;ües públicas de Blumenau, Florianúl,olj;r, Rio ,de
Ja!1(lÍro, Sã.o Paulo e Porto Alegre••

Assister:ciatécnica de conhecid03 advogados
·Absoluta segmança e rapidez, asseg!.uadas por

. tres anos de· funei mameóto.

LÃS e OA-

Casa
pelos menores prpçns DI?

V�ILli SIEVERT
IOCi! discos autumáiícoEl (SUi8S0S)'
Acordeon Italiano!:! e. TodeschinL

Preços módicos-.ConscltaR !<{@ comprómisso j....Escrilórlo puxa o V/lLE do ISAJLll'.
..

1':' ·?!'-""-'''''''-��-IiiII-ii--�I>''!<''''''''''''''''X ,,_.......- ..-- ""_e _._"
Rua 15 de NovernbJ'o n' 4/5.....:.2· andU1' sala l'

.

�\.
.... ....-. - ..

Altós d'A CAPITAL .. Blumenau' 'I
J, .

Endereço telegl!'@fico- INTER
l e (onsersSe o- seu

SIJIiFIlRMI $111 OR1)SAIIIII UBRMI1CI;- r :u=me�e:ó � :c�o:
··F·IIN K E

deBem instalada com instrumentos
medição ·múdernis .jmOF!

I�=- R_l_la__7__d_e_S_..._et_.�_m_b_I_'O_:_n__·_1_3 _

.

São convidados Os Srs. Acionis�aspara a assembléj� geral <

mdinéria a realizar"-se no dia 16 de abril. ás 17 horüs na séde
de�ta socíedade. cem a 'seguinte o;;cem dó di;:

.

, ')) L-eitUla :e deliberação ,;õbre o relatúrio da Diretoria, Parcp·
! \ Cff do Conselho Fiscal e BalanéiJ :encerrado em 31 ele· de� p

.. '

.

t,
\

zerr.bro de 1946;·
.

_.

•.

,: rocura�se, para �;S "OBRAS DA. USIJ'.;'A CEDROS"
\·2) Eleição dum mempro da· diretoria;.

. ..

Pi.'!S30a habititada para 11e"ªemponhhf as. funções de

3) EleiçãO do Conselho Fiscal; ..•. i ERCanegado dá) liJo,d�floria Geral
!

4) Assuntos de interesse da sqdedade. Moçn que possua o curso ginasial, qus�jvelmt'I:Ite cOfi.pteto.
Blnmenau, 31 de mõ.rço· de 1947 q:li't!. eavir de

.'

Praticante ce ligrimensnr
Apresentar·se á FORÇALUZ 51A.Diretores: Walter. Haure. Oswaldo Cflristen;:,

& elA. Um terrelle aituano no bairro
Garcia entre o Ouartel e Em
preya Gare.a, área l.OOO"m2.

com 22,,25 írents e 45 mtrs;
fundo, tudo plauo e apropriado
para fazer dois chões de casa.

Informações com o prpprieta
rio Oswaldo Huewes, Entr. Al
faiataria Guanaoara.

VENDE;.SE
- Biumenau

IAgua Mineral Sulfurosa
Lítica e Radio'Ativa

LaMBEDOR

Distribuidores: -
Prcsdocimo & Cia. Ltda,

Blurnenau

VENDE-SE

B1UMENAU

_.

ARQUIVOS FIEL
E DA EFICIÊNCIA

SEJA qual rôr o sistema de arquivaa
... menta necessário em seu .escritório.
lembre·se de que existe um arquivo

CURITIBA - Blumenau

DISTRIBUIDORES
pàra os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Lida.
loinviie

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



M tÕ_i da 'ala da·" tJssellbléia Cera}· Urdi.. "

�

Hária da' Sociedade «"úlua Catarinense de Falos
Seguros 'Gerais)), realizada em 28 de março

de 1947
.

Aos vintele;oito' dias do mês de março üo ano de mil novecentos
e quarenta e' sete, pelas. dezesseis horas, reuniram-se, na séde da.

Sociedade, á rua Bom Retiro, no 2, 10 andar; os associaroa que
assinaram o livro de presença. Em conformidade com as disposi
ções,' estatutárias; tomou a palavra o senhor Adolfo Schmalz, di-
retor presidente desta seguradora, qce declarou

.

instalada a as

sembléia, informando que a mesma ia funcionar )egalmente com

qualquer número de associados presentes, por se tratar de da.
segur.da convocação, conforme anúncios publicados na imprensa
local e naOficiàt do Estado, Enl seguida aclicito a aos presentes
a aclamação do senhor Curt Hering para presidir os trabalhos.
desta reunião, escolha que mereceu a aprovação
unanime dos presentes. Tornando assento na cabeceira
da mesa, agradeceu a distinção de que foi alvo e convidou, para
primeiro e segundo secretários, os senhores Ralph Gross e Mi

guel Rataeheeck, réspectívametne, os quais aceitaram o encargo.
.

Constituida aseiro a mesa, o senhor presidente pediu. ao primeiro
secretário. que lesse o edital d: convocação, publicado no «Diá
rio Oficial do Estado de Santa Catarina» e cCidade de Blume·
naus, respectivamente nas edições dos dias dezoito ie dezenove, e

dezoite� vinte e vinte e três do mas corrente, de te6r seguinte:
«Mutna

. Catarillense de Seguros Gerais» Assembléia geral ordi
nária. _;:_ segunda convocação - são couvidados os associados
desta sociedade a se reunirem em ssembléla geral ordinària,
na aMe social.

.

á rua Bom Retiro. n. 2, I. andar, nesta
cidade, do dia 28 de março do corrente ano, {os ró horas, atim
de deliberarem sôbre os .seguintes assuntos: l' Discussão e apto
vação do relatório da diretoria. balanço geral e parecer do Con
selho Fisc�I. referentes ao exercicio financeiro de 1946; 2' - elei
ção dos membros efetivos e· suplentes do Conselho fiscal para o

exercício de 1947" 3' - assuntos diversos de interêsse social,
Blumenéu, 17 de � arço de 1947. 05 diretores; Adolfo Schmalz,
Adolfo Wollstein e Egon Freítagv. Terminada a le�tura, disse o

senhor presidente que, em obediencía á ordem estipulada pata
os trabalhos desta reunião solicitava ao primeiro secretário que
procedesse a leitura do relatório da díretoría, balanço, conta de

. «LuCroa e Perdase e Parecer do' Conselho Fiscal; documentos
estes gue se encontravam sôbre à mesa. Pedindo eu tão a pala •..

.

vra ó assocíado Dr. Luiz de Freitas'Melro. propôs a dispensade tal
leitura,

.

vi�to o teôr da mencionada documentação já ser do co-
_---I 5li ;_

nhecimeato pleno de todos.os presentes, através da ampla publí-
cação havida. Submetida a proposta á votação pelo senhor pre- , �. por falar ..

em Ramos, veremos que. em Santa
sídente, mereceu a mesma aprovação por unanimidade de votos, Catarína, na politica, nos postos de mando ete. , o
tendo-se abstido de Pronunciar a diretoria e os membros dos que não e Ramos é A {'ruda! Será que não dà OUtra eou-
Conselhos Administrativo e Fiscal. Ato contínuo o senhor presí- S8 em nosso Estado'!
dente pôs em díscusaãoos referidos uOCUIT)entos derecendo a FraOcame!lte como estamos preclsan10 de uns
palavra a quem :dela quÍzesse fazer uso. Como nlnguem a soHei- ramos de arruda para benzimentos' ..
tasse. foram postos em votação e unanimemente aprovados o .

V· C' A, de Vinha
.elatório da diretoria, balanço geral. conta de «lucros e perdas» e .,_. ..............--.-._.-.X..... .. --...·11 II II ...._.
() Parecer do CónsEJlho Fis cal. todos atinentes ao exercicio finan- 'EIR P f'ceiro de mil.novecentos e quarenta e seis Abstiveram-se de f.,IIV.oL U re Iram a I"'arlrJlla f'aoncada
'votar nes�a deliberação os legalmente impedidos� Ar.unciou, a '. pelo "'OINHO IOIM.VUE
,:;egúir. o senhor presidente, que na forma da convocação, seria _ • __:-.-. III! • • •
::.lrocedida a eleição dós membros �feti\1os e suplentes do Canse..

-
- -

.

'
- -

.

- x ..-�-.-.---..-..... ---a
Lho Fiscal para0 exercíciofnal1ceirodemilnovecfnt�se quarenta e

C I D A O Esete.Soltcitou e obteve a'palavra o associado, senhor ViclorHering) .

propondo que a' assembléia reelegesse. por aclamação, os mesmos
:..tssociaüos que Serviram no exercicio findo. a saber: membros

de'efetivos ...... Dr. Luiz de Freitas Melro, Dr.' Júlio H. Zadrozny e
.

�eopoldo Colin; membros. suplentes: lngo Hering, Guilherme
_�ensen •. e Willy BeIi, todos brasile;ro� e residentes em J31ume.;
.lau .. Tendo o senhor presidente consultado a c::tsa sôbre a pro-

CJosta apresentada; foí . a mesma aclamada pela maioria, deixaedo II!!.ne,a s.e manife-star os impedidos por lei e fazendo cada um dos
úteressados presentes a restrição quanto ao proprio no:ne. Pas
'.ando ao terceiro ponto ca ordem do dia, que se refere a assuu- HOJE ás 8 15 boras
iOS '1iver�os de iuterêssesocial. concedeu o senhor preaidente a '

.

),davra a quem dela quizesse fazer uso. Com a' palavra o se·
Julie Bishop - Jesa Barker em

,hor diretor-gerente da sociedade, declarau qUb a parcela dolu-
,.

UMA PEQUENA IDEAl
;(0 liquido, apurado no eJi:ercido transato e destinado ao fundo

r
RJUmos que sed�zem. . . encantos que e fáscinamh bonificação, permitia a distribuição aos sócios-segurados de n um fUm algo seoseClooal! As mais lindas garotas n'um�luinze por cento sôbre os premios pagos pelos mesmos em ffi:l desfile de beleza que provocarà frenesi I

'.

.. :ovecentos _� quarenta e seis. Recomendava, pois, em nomê da Piatéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e .,50
....

:,iréltoria. que a assembléia se manifestasse sôbre fixação da per- -

;entagem propostá, Submetido pelo senhor presidente Q a:�unto Quinta-feira ars 8,15
�,J I�

:'_ votação. mereceu a. mesma aprovação sem

..:oto discordante.. A seguir usou da palavra o Gary Coopf:>r Ray Mylland' Robert Preston Brlam Don
.. enbor Rodolfo Kander, que. CipÓS manifestar a sua satisfação levy Susan Hayward em

ôbre o andamento dos negócios SOClalS, propôs fosse COD- BEA.U 6ESrE;gnado, em ata, um voto de louvor á diretoJ"ia pela feliz Núpc:ias -

rlentação imprimida a,os nEgócios da sociedade, voto esse Uma SUper maxima produção de heroismo e do amor ReaUzar-Bê-á sábado, dia
xtensivc aos Conselhos Administrativo e. Fiscal. Submetida a fraternal! Um dos matorE:'s espetaculos do cinemh! 5 do fluente, o enlace matr!

,roposta á votação, verificou-:,se a sua aprovação unamme.
Um espetaculo que é em pre grandIoso, sensalonal c monial da prendada srta, Zil-

-::endo se abstido de votar os interessados, E como ninguem ab:wrvente i da Ruediguer, dHeta filha d9
laisquizessa manifes tar-sa, foi pelo senhor presidente suspensa ApOmp. C9mp, Nacional Pllfomount Jornal. sr. Artur Ruediger, e (ife d.
c reunião; para lavratura desta ata. Reaberta.a sessão, proce'- ,Platfa 3,00 e 2.00 Balcão 2.00 e 1,50 Gertrudes Ruediguer. com
�êU o segundo secretário a leiturada ata, que, achada conforme AGU?RDEM: - Reli�o de DracUla • Agora seremOs telizef. o jovem leter Reinert, fUDCi

ai assinada pela mesl,l e demais sócios que a queiram, e, por,�' K!smet. . . tres fIlmes que são um presente ao seu bom onárlo da Agencia de Esta-
. çim MiguelRataches\.. .1" que a escrevi. Curt Hering presidente- gOMO!

. tistica MunicIpal e tlgura
L{aiph Gross•. to. secretàrio,.� Miguel Ratachesck, 20 secretário gel'alwente beI\quista neste
:.... Alcidés Garcia - Orto HenniDgs -'- Tecelagem Kueh:lrich jE---�._.. . .-.. X .*..:....-:---li-.-:-�_�!E-�

meio.
S"�A.t H. Tohn. garente - Hermann John - John Sr Cia.•Ltda., Bednschl. Prefeito - ?� Bednscht --=- Vlc-.or HerlOg _ L. CoHn

Aos dislÍntos noivos, anteci
FI. John, sócio-gerente � E. ·Johannes.KegeI - .Empreza Força - �mpreza Auto Viação Catbarmense S. A., L. Colin __ A. pamos nossos paraben'!!, com

'.' Luz Santa Catarina S:A., Cé]so Leon SaBes, diretor-gerente. SchG1alz - Sebald Otte - Livonius & Cia. _ pp. AuxÚiadora votos de duradouras aventu-
. fax. Puetter, chefe da contabilidade - Luiz de Freitas Melro - Predial S.A ;Sociedade Comercial Livoníus Ltda,. Erich Brandt l:r;-8_8_, _

:úlio H;Zadrozny � Fábrica de Gaitas A. Hering S.A., - Jú- sócio-gerente. - E. Freitag - A. Wollstein - Hans Kie:er �
o H. zaôrozny, diretor . - Rodolpho Kander - H .. Lauterjung Adolfo Haas.

.

,'- Oswaldo Metzker -'- Klelne & Metzker - CortumeJ Oswaldo A presente cópia' datilografada, cetirere com o eriginal
Otte S:A,. :Ralf Otte� ti�retor -, W. Puetter - Henrique Gre .. que se encontra lavrada em livro competénte, ás folhas trinta e
v.'srnuehl - João Manoel de Borba - T. B. oito á quarenta verso.

.
.

:'�H'lronzny � Artex 'S.A., T. B. Zadtozny, diretor Blume::�u; 29 de Março de 1947
:frederico Kiliao - p. Prefeitura MU!licipaI . de Blun:enau, Miguel Ratache,sck ::0 Secretétio

N&;iCia8 de M.Geraislnformam que o sr. MiltonCampos gover.nlidor eleito peja U. D. N., resolveu
nomear prefeitos cidadãos reconhecidamente. apolltl":!OB, com fi determiuação expressa de se manterem
completamente afastados dss;compeliçõeB partidárias.Isto quer dizer que o governarlor udenísta está
di8post� a manter nas Prefeitura admínlstradores e

n�o poIIttcoé'. Qijer dizer, tambem, que la em Minas
nao haverá máquina eleitoral trebathando a favor de
seu PcllUdo �8._S próximas eletções muníelpaís.Esta deetsao do sr. Milton Campos, quo é pura,no?re � essencialmente democrática, por certo queV!H deixar mal outros governadores� que não terão 8

'Coragem. de lhe segule o. exemplo.AqUI em Santa CatarinB, pelo menos, é certo queo exemplo nãe frutificará. Que seria do P. S. O, sem
a .maquina governamental de seu lado? Pois -nao é
v6!dlide quo no pleito de 19 de janeiro, com tlsta má.
quina funCIOnando a todo vapor, comprimindo, eabala,ndu, 8temorfz8ndos. a vitoria do P. S. D. foi tão Irisõrts que deve ter esquentado as orelhas de seus JÍderes?

�a.o:! Áq�i em Santa Catartaa não se trocará
.

preíeítos apotlucos, que isto dt:'cretaria a Iateneíe dachamada oligarquia Ramos. Não teremos asta felicidade!

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

Blume.-.ôu dê t947aBRil
-

usch

.. Ot�61ri!3aJJoqB .' a ildmB1 �s-Hdnod

.OJllW) l111ANIOr lVUllSnONf 11lZ1t1M 'Vll

.

OriqDS 0,WO:J es-opUDAD"l

Programa. da
na Matriz lie

Semana Santa
Blumenau, 1947

Qual'ta� feira:
. .

.

A's 7 hs. santa missa; ás 18,45 Oficio das Trevas, Vla Sa-

era e Sermão.
.

N.H. nas 15 ha em diante os fíeís p�derão confessar-se na

Capela.
Quinta-feira Santa:

. . .

A's 5.30. sa�ta missa na Capela d.o Convento com dlstn��I
ção da santa Comunhão. A'& 8 hs, misea sole�e .

com comunb�o
ceral dos fieis. Em seguida reposição de SantIsslir;.o e Adoração
e,

"d i t .

A Adoração obedecera a or em segu n e.

O-IaS Mílitares::lo 32 RC,

1- -2 Os Funcionarias Publicos e Empregados da E.F.S,C.

2 -3 Os fieis da Rua Quinze, Rua Sete de Setembro e

ruas adjacentes, .
.

3-4 Os fieisdo Bairro Bom Retiro.

4-5 Os fieis doMorro da Caixa d'agua.
5 - 6 Qs fieis do Bairro Velba
6 - 7 Os fieis do Bairro Itoupa va
7 - 8 Os fieis do Bairro Vila Nova

9-10 Os fieis da paróquia
10-1 t Os Religiosos do Convento
I I - I 2 O Colegio S Antonio

12-13 O Colegio S: Família

13-14 A Cruzada Eucarística
I l-I5 As crianças das escoI�s
15 _ 16 Os Congregados Marianos

16-17 As Filhas de Maria

17-18 O Apostdado da Oração
18-19 � Ordem Terceira

Oficio I ;;'''''l.pes
Ost Bairro Garcia, Rua Amazonas e ruas

19-21
21-22

adjacentes ..

22-23 Os .d.ua Minan Gerais e ruas adjacentes
23- 24 Os fieia- co Bairro Ponta Agu��.

A's 8 hs, com eça a missa dos pre�sar;tlÍ1Lados C?ffi _�anto
da Paixão. Adoração da Cmz e Sermão. A's J:) hs Via Sacra,

A's 1830 Oficio das Trevas e PROCISSAO DE NOSSO

SENHOR MORTO que percorrerá a Rua IS de Novembro até

a Avenida Rio Branco voltando pela mesma Rua.

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

Morto,
Sabado de Aleluia
A's 6.30 Benção do fogo e do (lírio Pal5ta>.,,' Exultet, Pro-

fecias e Missa.
Domingo da Ressur' eiç�o. do Senhor
A's 5 hs, procissão do Santlssl?lO,
A's 6, 7, 8, 9, 10 hs, santas mrssas.

A' 19 hs, Benção
Segunda Feira de Pascoa
A's 7. 8, 9 horas santas miss as.

A's 19 h' ras Benção
Blumenau, 27 de março de 1947

P. Frei JOdquim, O. F. M.
Vigário

.�__._._._._�.-.-�X.-. .-��. .

ii'·.....'·····m -.' �n�,; •••.••�
••M,llDr_ Udo Deelie

�i CIDIDE SOCial �1 Enco�tra-se _nesta cidade
�.� c:;.!:o',.�.".'+-- onda lixou resldencia, o sr.

Aniversarlo5. dr. Udo Def'ke. ex-interventor
federal no Estado. que reas-

Aniversariam-se hoje' sumiu s-uas funções da Oire-
A Bra.d. MaArla dos PliSS08 !Dr Gerente da Empreza For

OH!elra" esposa do .!!Ir. Sgto. ra e Luz Santa Catarina S.A.
Jost" Lopes de. OliveIra, re6!-. Almpjamos-lhe feliz per-
dentes em JOlDvlle maneucia oeste meio.

O sr. Aronso Brognanolo • .-.-.-�.
O sr. M08cyr Lopes Vá b a ode h

•

O sr. Gentlt Cordeiro use r se ln eno
A sra. d' Henny Her·

mann, espôs8 do sr. Erich
Hermann. industri II nesta

praça.
- A sra. d. AdeliaGracher

Krleger. espôsa do sr. Egon
Krleger, farma.ceutico:residen
em Brusque.
- A graciosa menina Ayvo 4J :.-.-�-tl-.-IIi-.-1I

med ReIner!. filha do casal
Artur - Juventina Relnert.

Convida-se o senhor Satn r
alno Viana, a comparecer
Da Delegacia Reglonsl de Po
lioia, para receber uma car

teira com dinheiro, encontra
da na rua 15 de Novembro
pelo senhor Mar!o Melo.

Empregada
Família alemã, residente em

São Paulo atualmente nésta ci
dade. precisa de empregada que
queira trabalhar naquela Capital
e que possa seguir viagem em

sua companhia dentra de poucos
dias. - Tratar com D. Wilma
no Hotel Elite até domingo.

BOLAS DE TENIS
"O U H l O P/'
Prosdocimo &: Gia. Lldn.:
Rua 15 de Novembro, 687

Blumenau
__

1

Gheguu da' Alemanha
A primeira remessa de

Sementes de hortaliças
Sementes de flo1'es

Germinação Oaranlfda

Gem usesamen
Blttmensarnen

Venda semente' em f'nvelo
P's de papel; lambem a

reveudedores

Oito Wille Rua 15 de
Novempro, 366 (Confeitaria
Socher)

�;''''f"..�"",�

Procara"se

I
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