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Rio,17· (C. B.)- O sr o Presidente
organização da Juventude

República suspendeu pelo prazo. de seis •.•e�es
havia sido projetada por este Partido no paisa

da
Comunista que

com o cambio negro
Municipal de Preçosr

..

Desejamos que deste nosso esforço, bastanle desagradavel o'as circnstanclas atuai$, surla
algo que beneficie a nossa cqletivídade pela satisfaçãu dls interesses cam uns!

Era conivente
Comissão

o caráter audacioso e absurdo, qu:
em a nossa u�tlm6 edição co n cedemos á tése esposade
pela nota OUCIRI da Delegacia Kegional de Polícia local.

dasfszendc:-se .,

�e Iníund «íos e errunece julzus (?) ,da sua
partlc'[paçã» no caso Laertes Cunha" ( fi Interrogação GOO
tlnua sendo nossa), mdn'Jr caherla aplicado neste e omen-'
tarío de hoje, que fucaliza, para os nossos teltores íurere
sados Da administração blumenauense o "considera0 do '

determinante da resolução n: 3. da C(J�i8São Municipal de
Preços, que é datada. de IS de março findo e fixou o preçodo pão! .

Mas. at está! Ultlmamente, acontece muito isso de
perder:S3 o observador UI! gradu- çãn da iutensidade
d.os adJetlv,?,� quando rem de espllcar para o publtc o "mo
dus vívenct de certos reca curanres remanecentes dOB
poder dltatcrlal 'lUf', para mal da novel democracia brasi
leira; aínda permanecem á testa das prine íp als funções
administrativa s munlet pata.

Slaão, digam L1CISBús leitores como avaliam o "constde
rando' que determinou a fixação do preço do pão, na
referida resolucno, que vai reproduztda com destaqr e em
outro local desta edição ?

P"fB. podem todos crer que to: com verdadelrn assem
bro que lemos ali " tendo em vista estar normalizado o
da f artnh l de trIgo ás padarírs deste Muaicipin, e fixado
seu preço, não. mats uecessnunrío 0"1('13 ( aqui a fultll de
eoncorden cla e da proprla res luç!io) adquirirem cate pradUlo no CAMB10, reSolva. , .

"

�as, senhorelõl• Isso que lIal si 1'e produzido é que é
audacIOSO absurdu' aiarm'irlte mesmo, p'Jil' na auzemcia
de out"a Interpretação po sivel, de {ato não' passa de de
clarada coolveocia da Com Issão ,Munioipj I de Preços com
o malfadado cambio negro. levando-se em conta que, nestesqussl dois anos 1a 5K:lstell.c!a tia di ta comissão, n ioguem

, velo a �_er conde��Jio 'pgr pt'a���!lr ,cam.�Jo negro de farinha

de trigo junto ás padarias deste munlclpío!
-

"
.. ; não mais l1eCt\ssUBl1(}') elas ( as padarias)

adquirirem este produto no cambio., ," Sáttl! Isso é c-imo
dizer que exístla a neces-I'íade das radariaS adquirirem a
Iarlnha no e arn hlo negro. sob as vistas complacentes da
Cornlsãn Municipal de Preços, presidida pelo sr, Bruno
Htldebranu! '

- E quando necessitaram as p':ld�ll'las comprae a tartn-

na de trigo no camhív?
'.

.

..... , .. 1 I
_ Até a liberação do produto pela C, A. E g. C. , :::

é, poUCI) antes da data de l8 d� março p. {l'J d� q:a8
8

tambem é 8 reeoInçüo U' 2. que fiXOU opreço
.

dll
.' farfaio

de trigo; ou sej r, dura.fi te ,�()do pe riodo 61ll que' o � �� o c

negro de tartuha de trrgo esteve em seu clin8�. ),�gá :ts
com a tome de pão q) D?VO; no tempo. enfim, em qu�l {_
se fazia necessarra ti atítuda energica da Qomissll? un

clpal de Preços e fi (i�r.;z 1 d 11 totaiídada de nO�8a}}0p.�18:"
ção, porque. toda ela tem o pão como necessidade ln� a

vel e comum!
.' .

d t
'

s
Pois, bem! Não desejamos que .a s�pervem?n';la

.

e� es ��_'
sos comentarias evidentemente de muita graVIdade. seja em

'. .
.

.

Ih' ..' querada para o lado de uma satisfação nossa de ma ar o pau
.

'o

.

.

ib
.

ã' d oposíçãoe. aSSIm que se recebe comumente a contn UIÇ
•

o a y.'

ParaPog'overno comum Desejamos ebem o contrario, que desteno�so.:� .. '
r .. 0' ituai 'surJaesforço, bas.taote desagrad�vel nas cIrcus�a.nclas a uau�. .'. ã;

algo produtivo que beneficie a nossa coletividade pela satlsfaç .

doa interesses comus!
.

.

.

O fato é que is so como ai està não P?de continuar abs��,lutamente, Para o povo é gritante a necessidade d� faz�r-8e.u
faxina da certas p-ssoaa que ocupa funções de co_nfllm�a popular.
Si não for tornada iniciativa neste sentido, o traba.lho, c,omu!ll
continuará sofrendo sua pior ação solapadora qu� é a

"

auzencia

de um entendimento entre aqueles que sem preocuparoes patt!
darias, propr.arnente assim entendidas, querem e p,re.crs�tntra1:>a- _

lhar coustrutivameate pelo bem estar comnm. E e mdI8�arça'".l
a existencia aqui de um antagonismo popular, cada. vez;; ma,a

profundo e óe efeitos mals negá.tivos pata a democraCla� Vlvem�s
de uma situação imposta, apenas formal, assim cQmo cet'to� eaaa�s
separados, ,mas que a educação ohriga transparecer. uma eX:8t��91a
impecavel para a sociedade. .. porem. em C0rtdl;�� n:Ulto ptor

porque aqueles tasaclos, apezar de separados. conham um na_
educação do outro, enquaúto que entre

..
08 elem�ntos �o nc:8SO

povo o governo municipal nenhuma confla.llça eXlste,e e.hOU'.1wJü-, '"'"

enfrentar tal s tuação ef!_} UtIl regime demcratico t .'

Resolução
•

n 3
o Presidente ela Comissão Municipal de Preços desta cida

de. tendo ern vista estar normalilzado o abastecimento da
fa:inha ,de trigo. ás padârias dês�e. \JIun�ciptoJ e fixado seu preço,
nao mats necessitando eles adquirirem e sse produto nc cambio.

RESOLVE

Fixar, desta data em diante. o preço do pão o qual
passará a ser o se�i.Iinte�

Pão de trigo puro Cr$ 6,00 o quilo
pão de mistura Cr$ 4.00 o quilo
Aos infratores da presente resolução serão aplicadas as

penalidades previstas na lei da Economia Popular.
Blumenau, 18 de Março de 194

7
Bruno Hildebracd

Presidente da C. M. P.

Fantastica· Explo'sjQi

A Virtude e a Lealdade ...
Achilles Balsini

Não é nada agradavel pedir normas de moralidade social
com o objetivo de cQlàborar �a' Íl;nplantação d� uma democra.
c�a sã nas relaç�s entre. governantes e governados, quando a
Visão que abarca os procedimentos destes e aqueles cria um de
sespero de fazer chorar o mais bronco dos patriotas sinceros o ..

Porque é hoje um dos deveres de caratel' mais inJ.diavel
e que ating� todos sem �xecção. colaho�ar plra que não feneça
aquela plantm,ha tão dehcada, como fOI simbolizado o renaci
mento' democrático' em nossa Pd tria.

'

�or isso, os que atendet:·) aqui aos ch3mameotos para uma
das mlssõea, que.,si con�a ser d:l.s mais delicadas tambem nunca
se "iu tão bem vitalizada pela atmo.llféra internacional c�em em

c.ompleto desespero ante a pobreza do material human� que pre
SIsa ser trabalhado para a obtenção de um resultado s:itisfatório.

Inicialmente, se depara uma ignorancia quas; total da ação
que cump,re a ca�a um eyercer. O povo, Como governado, tem
�eus ancelOs dommados pela descrença que tem suas origens na

]�cultura politica, que ai�da o acovar�a a ousar ew t�d.l a ple
nItude uma ação legal afIm de modificar sua situação r>ara me

lhor, t>, hmpem, pelo que fazem O� gOVt ruantes, que tê'11 esco
la de maquiavelismo para burlar, a todo transe, seUl! deveres
p.rimord,a�B, fl:lgir á responsabilida.de e al?roveitar-se ta"uto posslvel do mad1plemento. da harm<.Jn!a SOCial, a qual lhes restria
geria o poder de exorbitar de suas funções.

Assim,. não custará tã;) somente vencer a increrlulidade
dali go ...ernados para assumirem o papel que realmente lhes cabe
muito mais penosa e a luta para reajustar o quadre dos gover.
nantes, empenhados como estão em prolongar indefioiãimente
o e5tabelecimento de normas �ue necessariamente virão restriu-j ,

Propõe-se a Telefônica a uma remo"
delação total nos seus serviços i

R�sponde ., Cêr. Juan Ganzo Feffi8ndez
"

ás QU2ixas
lormul�daso pelos a!SIRa�le� -. Está em disc.uS'são a
conVID1enCla da mDJoracao de tarifas das ass1Daluras.

Os servlçns publlcos, p�lo seu earata!' de obrigatorledads impnstri pera necesSidade de ffeu uso, sã·) os quemaIs .(lTdam o bem estlif lie uma coletividtlde, berviodo-Ii
perft'Jt&mente ou nãol

Conforme puderam apurar nossos leitores regl6tramos
jiqut" por vurlas vezes, Queixas de lissiu&otcB dos serviç '8
tel'folJicos, 8 natur eza dos qUI:! is v t;m demollstra!' 8 insufi
cieaciB: de c8p�cldad6 desses servIçoa para atender as
necessldades de nossa população que, sentindO-Se prejudiClJ.dB. reclamou com 8 mais justa das razões.

.

Aliás o digno Presidente da' ClJnpallhia Telefôlic'l C�
tarmense, sr. CeI. juan G lUZO Fernaf,ldes. nao deixou dehonrar 'nossos recl�man es com uma respost't em csrta que�at .repr()�uzlda Junto 8. eale� comentarios, Não nega S. aprot:edenCla de suas reclamllçoes, mas o�õe a elas diversaaa escusas que 60 nosso ver devem ·merecer a atenção<10 pub!(co interessado em cOndições de Opinar' E' o uepedimos, arIm de traduzir a colaboração de tl>dos Da s2,uç1io satisr�lória dos Serviç,Js Tetef?olcoS pua que aou'saIlltervençao não perca BUli OOntillul<1ade Con�trutiv8.

Está, pJis. em exame p'lrtl discu"sâfJ pUblica 11' J)roce�dencia do alegado p&IO Cei. Ju ,n Ganz I Fetnsndes. cootra
a anúrm lId'ide que vImos sentindo nos serviços telefonicosE' a s9guiu e. ". carta do DO. Presidente da C"m.PI1Uela TelettJuica catlllinenccl

"Blumenau. 10 de Abril de 1947
llmo. 501'. Dire�ol' de. a Cidade

Bluroen lU f

.
ATENCroSAS SAUUAÇõES

Inteirada a diretoria da Cla.
_

Telefonlca Catarioensd
que presido, de algumas reclamsçoes feitas cont1'8 a n, eSIDa
no .seu cooceituadc) jornal. e sêm. pretender desculplJlolirmto-rue apene B a' por em cohemmen!o, do verdadei oInterprete do voz da "Cidade" Q segUinte;

r

primeiro. nihguem iguora que, todos os s'erviços feitos com

o uso dti eletricfd,ide. sãO suceptfveis de 1l)fer;'up��é8 mil

[s ou menue fraquentps por cir,custancil1s diversas, e sen

pre por causas alhei6B a nIHlB'} vontade. I

segundo; quando a ela Tddnuica isla\Ou 08 telefones a9" 1.
tomatícos {lfi cidade de BlumellltU, nada de únormal 85, pó
dia prever na po!.t:ca internacional e muíto menos que o

mundo se iii arrastado ti um I tremeaJa guerra. 8 qual nos
deixou c mo saldO o resultado p '1' todos conhecido...
Taceiro, 03 materiais UflAd{)s pela Ula prlcipallIlente 08

de iro oortlição sublrllm Hlê cinco veBesmais seti. valor DOI

ma'. Multas outras coosidt'l'ações poderia apontar �o Sr.
Dlreta;'r da "CIdade" o que nãO faço porque o espirU<) ,e�ch,.
recido: de V. S. as conhece p �rfeitamete Agora cabe-me levar
1i0 vosso conhecimento e por seu intermedlo á {l0pnlação
de Bl,umenau. queu Gle Teleronies Catarlnense! esta dis

posta' [,90 somente a fazôr uma remfJdelaçl10 total d� ,to
dos Os Se:·...:d serviços. como tambem amplia 10B até 80 I1ml

te IDaximo das. odceSilida1les atuaes. montando uma .Dova
Central autornatica com o duplo da capacidade 8tu�1.
toda. vez quP, 08 poderes puhlicos nos coueed$m COlllo ID_

discut!velmente é. de justiça, uma reforma do c�ntrato c(JID.
li majoraçãl) da� tarifas das assinaturas como aUas' o tem
feito em grande part� das cidades d� Brasil.

"

•.

, Atenciosamente, 8auda-o bem como, aos

V0880S dignos axililif€-B d� rêdsção
Joan' Ganz<) Fernandez

Exposição (i,e Arte'lotou'rafica 1l.a Salade

exw szçoes d Tefl{1o Carlos Gomes

Nos dia.<;,2t a 27 do corrénte mez realizada p_ell) Ces
sellesckaft fuer PhototeclmiJc, Vetzla:r, -Alemanha $l>tietla
de pará falo técnica V Rasen 'Und ,Dr. Kuehn,,'

gir o campo de exercido do poder público á maneira a

tuaI. desde q?e a legetimidade .ue seu exercício está no graude depeodencla em que se manllveram com relação aos princi�
pios impostos pela solidariedade social - pela Moral e pelo Direit<l!

,

Bela quant') difleeI é esta missão que entusiasmcu o Briga
d_elfo Eduardo Gomes; que para feliCidade de todos nós o Pre
Sidente Gal. Outra mostra-se lambem disposto a enfre"ltar por
que possue patriotismo!

lia praça faUa farinha de Irlgo .. II .. Em lIaJai, existem 10 mil sacas. Mas, a 'Prafeitura" ou seu representante na Comissãl,d,J�re,••,
trata antes de fuleból que da requisição do trasporte necessario ao produto!

a.

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



LÂBORATORIO"DE ANALISES
_"._ .

MY'F5 �,_

Rua 15 d� Nc.ve-nb. 588
ELLINGER & elA.

F h ." � .. ·õ, i 'Faço s�oer
..

'

que pretendem
aço saoer qhC preten �ELn ca- � .

Will C telei
F'

. ..
1 S

. � casar-se: \''11 l.1ó.IDS as e ems e
sar-se: ranClS(.O C(? - OUS::c, ,; 1\,r •

j\/i' t
. Ui -.

.

.; .'
..

C' .' Ch'
,

11
. 'i .m,arw ,d.l ar ii .. lores.

.

.

.

EXAMES DE URINA: sÍmpleE" (Msucar e albumina) ap fEldimento, qualitativo completo COfU dosagem e
.

,ara . mune o, r:: J Fl,"'- I d ; li", �. -'. R'
.

ChloretoB. fosfato", acido urico, uréa etc.', FX'AMES DE FEZES,. completo, pesquiza de amebas," fl.agalae,,",3 Ele natural'deste Estado .nas- fi :,e. natura •• o
.
Estaee ::l.o.,a.

_. _
-- . '.

.. .

-".
. [ rana . nascido em 25 '(te eetmb:

ovo� de vermos (Metodo� de enriquecimento) digestão: carne, wg-etais; pesquiaas de puz, sangue oculto etc. cido a0S II de- novembro ,de 1922 1"1 " .' 1
•• ' '. <•. ' .

EXAME DE SANGUE: MALARIA-íiPesquiza do Hematozoario de Laveran, formas agudas e oroni- op=rario; solteiro domiciHadú f <: � .I,CI1.12,' so_telr.o; cqrJ;Jer':-'t!anfl
eaa LUES ( l'fil's)

-

d K h KI' TIF() d V' J "d " "
-

.

f ,- r ornrnci rauo e residente nes a CI·

.'
• � 1: reaçao e a n, me. Moínecke etc. ': renção e idal. Dosagem De: glicose, acido nri e rest ente nesta cidaríe, "1:1.0 I·, - -.' fllb 1" Y J' T," .}', C

co, hemoglobm�, Contagem .de globulos vermelhos e hrancos , Formula Leuçocitaria, Hemograma de Shiling. Tem legitimo de Aaicf.ôto. Francisco
.. � ü�G{;' .l, ·0 :egr ,100.0 (l� jdCDO;o\'[ �s

}la de eoagulação e ue sangrIa. Ourvaghcemíca, EXAME DE SECREÇAO: Pesquisa de germellB (GQllo.) d S"" d-'"' 'h I; telf'lnS é. ne sua mu ner iL...arra

espermatoaoídes, etc" trtchomonas vaginais, etc, EXAME DE ESCARRO: Pesquíza de baeilo de Koch e

('
-

,"
.

��� yJe d OU�� � • "Sous mUI ter
t
.. :.

.

Ela, natural. deste Est.ado,
t

.
co ora .l...ana oe· ousa' 1"", ' .... •

d
O�..riilS germens, pneumococos etc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:--ESPINHAL: Exame cítobae- . Agua MineraISuHuro.sa Ei t 1 d t FI t d

. lnascwa aos 21 de fevereiro e

.. '" L' R ..H li a, na ura. es e LoS a {) nas· ,: ,.,..
bli

.te}.'lO�copico. r�ação a� Kabn, Pandy, Nonno Appelt, etc. EXA1VIE DO MU CO NASAL: pesquiza de baci I fi ItÍce e ,aU1.o'Ativa
id 6 d' b" d J 1914. solteira.etnpregada pu rca

los �H�ool e .amdo r,eSlBt.entes (Hans,en) etc. EXAME, DE SUCO GASTRI,CO: Exame completo, d,os5.gem '., � L 1MB IE O O II
ci a aos .�.' e nov.em ro

..

e

'I dOh;íólíar}i:1. c. !'esil!�nte: nesta

li à 1 t d 1 h d
/) 1924, domestica, solteira, d0t111C,- ;

1 d
.

sn ·1 "t .:1 'R' .

!1{e aci o a ICO, act ez ivre e comcina a em HCI-Pesqmzas de sangue oculto, piocitos. hemáceas, EXAME I �
.. liada e residente nésta Ycidáde, � ema e n Uél, "�gi_lma 'JC armu �

DE ULCERA: Ulramicroscopía em campo escuros pesquíza de espirochctas 'I'roponema Palida (sifihs}, \ ( Distribnidoresr _

I' filha legitima de José Cllímioel-: � do ,�e AQU1i�G EloZ'��
.

e
. de, .

sua

O Laboratorio se achainstalado para fazer cultura de quaqUt'T germen e au:to vacirw.<l I fi'
.

Prcsdocimo Ltáa. I' d' . lh· AO' t
.

rh�. � mulher Mana IViue,lêr JI,�ore�.
Apedido dos SJS. Médicos fazemos calheta, de mattllal á domicilio! I 0. e l,e sua mu. cr . oa a 'U I

� Apresentnram OS. ducum-eutos
.

..

'. Forneoemos laminas e recipientesgrat u'lamente !
mme o.

. '1' ,,_,Hlexigidos pelo artigo 180 dó Co�
. Apr�sentaram .

o::; docuner;:J� 11d';" ('< iI .

-::,-b. o 1
. 2! {', 4;

"F-� �-_!f.-��:tlX i.....�-��.. Ifl X ��-<�,�••-««..��� o .......-���-!lf.-.h""'.-.-...- .. �Xlgldos pelo arhg'ü 180 do LO�I,-;::!:J� _ l,.,íT., ��; _ ? ,.,r:-, n:'" ,.,
.

I dn' r' '!
.

b .-.0·1? {'; 4 J ,-,1 alytkD1 t" (';, ..Oul.E.drncnto d2
00 ,-IVl, SO O.. ,� . 'I

"

t' I
.' di'" legal

I VENDE-SE
sr alguem tiver eonh<2cimento dei '2XIS ir [:j gum lmp;. memo

.,: .�

,

t... f'h d ?
. , .' ..

_ i !3cuse�o Dara os .'. nns. de dlr'(;HD.
e s a a r an o _

. 2"XlstIr algum lmped!men.lO legal, I" i'- __ o

'.'.
�-. '" Oh >iê';"'.· -.' 'a'o:. co�

- �' 'd'·t ,t, :.ra COfi;"üll:.."- '�i:J<l! •

�CUS�r� ���!ta�S e11��(', �; t:;2���!' �lheci��mtó .' d{; !od[:>s) ÜV�Ó o

i P, t' d t
.

d
9

1
.

K'Jreseme Dan! ser afixado no lu�
,

Em P::mta Aguda: um Bangalow. edificado num terreno n.lCClmen o e ,J ?S, avro o,Jl�r cJ'" c��ium0 e pnb!icad& pe�
'I' com 30 metros de frente p'ar 65 df! fl'.ndos, "'em marinha c m"rl" presente p'ara ser aflxad.ol- no h:-I :"6,, .v.;"" ' ... '.

, .

h 1 r d P
-., c. •

'g:l� dn -'o�hl"ne e pu!;! ��dn pt>
� W ll11Dr-cnsa. .

'

I no a ega lza o. reço 40.000,00 : Q, .J <." .,. .' "�.i::h '-'

.v'!
'

Bir;m.'lli.HH1,.
I Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas. la imprensa. \.. '

Vende-se uma chácara com casa de material e com todos per Blumenau, 12-4:-19'éi71(

Inces
-- animais, etc. f VitorÍnc Braga ,

AlamedA RI·o Braolf'Oo, .tO '1
1 terfreno em Ponta Aguda, com 480 metros de fundos Oficial do Registrá' Civil

'

u "I e 210 je reDta COm 3 casas de mad(>ira, e 1 casa de
,

material todas alugadas. Por rreço de ocasião Cr$
--.....................-__, �......_......._---"""""........- gO,OOO,OO. . .

Um lote Urhano, com as seguintes dimensões: 13 metros dE' . Faço �aher que pe�ante.o pr

frente e com 33 metI' JS de fundos. 1 Oficia t do. Régistro CiVjl de

Uma casa na rua IS de Novembro, Faço saber oue preter:dem .:a li M;;h;aé. habilitai."H;e p<JTa casar

Uma casa de madeira, com I 200.000 m2, sendo 1.000 mz. sar-se: Vlalter' Irapp e 1.ect Llngo ..Alberto. Rene "J�ekl;: .e

ainda mato- preço Cr$ 75,000.00, Situado oeste município, Rua Zaguer. � Léa Rõhe Kopp.
Bom Retiro: Divers'-ls lotee, nas pr'}ximidades da la. FabriCa de Ele, natural deste Estado. � Ele. solteiro•. come.rdarío"domici
Tecidos Hering, ;;ascido aos 2 de sdembt'<.' ,liado .� resident� fiést,a c;idade,

Um terreno, com mts, de frente e 400 de fundos, cr,m 3 dt! 19 Lt solteiro, f",rre'ro, do� natural déste listador 'nasci-

casas, sit ..ado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro). Preço: miciliado e residetite no lovar. do aos 30 de j ... lb.n de, 19Z2

Cr$ I30,ooo,ooa Velha, ne;;te D:stdto filho legiti,. filho. Ie�itimode Henrique Jae�
Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vilaVitor Konder mo deGuilherme T.apo e de :suald,':'le(; .. de. sU<� 1>lulher Anna Pis ..

4 casas situadas na Rua Minas Gerais. sendo: 2 alugadas mulher Milda Irao;;.
'.

; ke la.eck1e
uma por Cr� 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais, El2l,� natural deste r Eh.;;" natqral do Estado, de

Preço: Cr$ 7 5,ooo�oo,� Est::>.do, nascida aos Iode a !Minas. nascida ,em I' de Dov,·m

2 Casas menores, alugadas Cr$ 3QC}:iJ. Preço de ocasião gos'c de 191&, so1teir;).c�! pro-Ibrü dCI946, solteira professora
Cr$ 4,0.000.00 sendo as casas de madeira e com agua 'enciinad", i fissão domestica, dom:cÍliaf'a e I dor:1iciliada � residente, em

Uma casa sobrado no centro da fila 1.5 de _N�vembro, I rF'�ldel)te ,nC) Jug�� Ae.'lh:1 _ :�oste �

..
?JIac.

aé fi.:.'.�a Jeg>.•�.��inla.... d.,�; HercuDuas casas (sobrados) na rua lVItnas Gerais. sendo uma D1str to fjJh� leglt1m,,- de (:rUllhed,�'mo Hugo l{�,pp, e ,:,"'.13. mu·

delas de constwção recente, com todas ás instalações :!anitaria�, H me Zague; e de sua mulh;;;: Ma Fbe!."" Olga Rülü� RO[lp
Uma casa (s.Jbrado) 'situada na rua Bom Retil"O, com to-' ria Zc;guer. ii ,P�prese'ntaram "

os documentos

das ás inst::�ações sanitar.ias. . í ApresentÇlram os d>JC1I�.en�os f, ��lQld�� .pelo �rngo 180 do Co-

Uma �as� (.sobradO)
'fi.i t';Iada na Alameda �i o B.ranco com

I �xigido:, .F.eIO artigo 18�') ao...
Co- f. :r;:�go:�UV!l, s.,ob: ... l1S, )', .. ;2.,.' 3L

....
e 4�

com todas as I:1stalações samtl1nas, ,digo ÇlvJl, sob o nO 1, 2··,Q 4�; ,sI, a!\Juem tive! co��eclmen.o d_",
Uua ca5a si:)uada na rua São Paulo.

-

'Si alguem tiver conhecímetito d�II2XlstIr algl1n1 lmp�á:menÍl) }e�al,
Uma casa situada na ruaJpão Pessóa I existir algum imp�dímento ,l�(ll;t�cuse,:,ú :p�ra �\)nm,<)<A�· direito.
Um lote de terra situada na rua 15 de Novembro. lacuse-o para os fms. de Gm:;ltoi ,z::" p�ra �unsta. " ch"gar ao CO�

Um lote de terra no perim etro urbano da rua 7 de Sel,' E, para wustar e chegar <IO cci� Ilnl1ecrmemo de tod9s" ..lavro
.

o

Duas C3sas situada em It�upava Sêca, sendo uma delas
t nhedmenio de todos, lavro o! 1P!"e.s�te 'para ser aflr-:a��" .ri0 hl-

sohrado, I presente para ser afjxa�o no lu� i fIar,' do costume '2 pubhcario pe-

Diversos Io-es, 2ox40 situados no lugar Boa Vista, e maís I gar do costume e publlcado pe� �!d lmprens�.. .'

.

uma grande pedreira com 50,000 metros quadrados; ! ia imprensa.. . � BJ(l.f'fH'�Hm. 12;-4"7947
B!umenau, _). 2 de abril de 1497 í ' ,\J!t\�rl![]'e, B1:!l�

N'ictMloo. Braga: .
i �f mictAl dó Regitl:�r.riIJ Ch'UL ,

Oficial da Re�!lti'� CivU, Z" .

... Fone� 1901 ... Blumenou

'Q seu RADIO
Leve-o itnediatatnente na

Radio-Blohmoficina
e será prontamente atendido

Equipamento moderno de a1ts preciSãO, téonica
formado e díplumado em S!lo Paulo

Gerente de Seçção de Peças_ e Acessórios �l
,Para lutomovelS l!

Precisa-se de uma pessôa competente, conhecedora do Il
ramo de automóveis, para desemp€nh:1r as funções de Ge- f:
rente de Vendas de peças e Acessórios p::.ra Automoveis. f�

I.nformações
sobre idade, estado civil. si reservista ou nã.o, tr;pretenções, dirigir à CASA �ICKEL LTDA, Caixa Postal, 1

55 _:_ CURITIBA - Parana. !
� •••�·e.':: ·.7.�••a••--:'�.j••"••".��':.·••••·.J����.-�n. ���

4U••4 ;'44

,y I
'
..

L

EM CHAPAS ONDULADAS

Entrega. na Hora
Casa do Ame"'icano S. A ..

-- B l U M ti a u - - �
NOS S A D I V I S A E' 5 E R V I R

, ,!IR .ite

Sociedade Beneficiadora de
Madeiras L1da.

. Telefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeir as em Geral
I , .

I' Porro Paulista, Encantorlldras de Qualqu81' Espécie

I" Alinhamento, etc. etc.

'
....

1 �E.....spe;;.;;;;ci;;;;;;;aliiiõiiiiiiiidaiiõiiiiiiiide;;;;;;;;:iiiij;;;Iiiiiii;;;;;;;;;;SiiiiiiiiiiiiiOa;;;;;;;;;;1h;;;;;;o;;;;;M__a r�caiiiiiiiiiõS;;;;;;;;tfo;;;;;;;;;beiiiiiiiõõiii1iõiiiiiã.' I

r'
..=:>""-.' =.".= , =' ; " ===:-:-=

II Casa do Móveis Rossmark Mda. �,
.g Dormitórios 11
": Solas de JCintoí ;{

!� IV óveis Estofados �11
�� Serviço bem t)erfeito e bem acabado �l
H Branàe estoque de Topetes �
l� Ru Dr. Amadeu Luz, tt �}
t.f5".,#!��':'::���:;"C ••••-.:; �:;"������t�

�-.-.-�._.� �x�-�-�-�-�-.-�-���-�

Industria e Comercio Franz lamlrechv S/A
( em organização )

Aviso de Convocação
Asserubiéa gera! de Constituiçào

Silo COD\íidl"1dOS os subscritores de ações da Industria
e Oomercio Franz Lamtrechf, a se reunirem em assembléa I. geral d.e costituição da Sociedade, a se raaUBar no dia 19
de Abrll do corrente ano, as W hOfas, no escritorio ds Fir
ma individual Franz Lam!:recht, no lugar Rio Ferro, dist!'it}
do Presidente Getulio, Ieirflma, Estaíio da Rallta Cat.uÍaa.
Nos termos do decreto lei n' 2627 de 26-9-1940

(a) .Eleonora Lamtrecht
Fundadora

1

Informações com o Sr. Helmut limermann, Conet6!
Legalizado, Rua 15B��M�::�hro 16O-hne 1461, I

•. ·...-.�-.....�--fi-iil!!llll)!l-·.,.. -:t X .i;,-"Ji .-�-.-.�l!i�..."""':i .

I
I

CAMINHõES "INTERNATIONAL KDT"
TI "K7" (gazolina)
Ve,llidem�813

.,
Entender-se com a COMPANHIA. JENSEN . Agr" l[ul '3 C"m i

Houpava Central (B1umenBu). 1

i-Jl--It-�"""'-Dl-!l-"""'�-� Â ;--<t .- �-I!,_ .�� ... !:l!�·íii· .�� !
j

!
I
I
I

Malhas de todas as qualidades

Capas de sê1a e gabardine
. Casacos e mantós.

lans para vestidos: desde 54, õó. filé as nlhís
modern88 e IHHIR
A varejn e HhlÜil(!O na

Casa VVILli SIE�VERT
Tüca-discns automáticos - Víctro!as

Aeordeõe8 Todes':!hinÍ e Itllliaooi3.
I projetor ciU6matográfico (I fi rntrs)

A G F A; preçü de ocasião

Fabrica oe Chocolates "Saturno"
Cercas «Pll�é" Ltda.

.

Wa.lter Galdsrhuidt & Cia. Ltda
(Pdpel celofdne em geral)
Reynoldo Ribas Silveira

(Malas)
Gr..stavo F. Myhrmann

(Artigos Suecos)
Reprêsentantes'

A!II.Sutter, Filho & Cio.1iI
Caixa Pstal N 212 End. TelegraHco "SUFlrIAj)

Blumenaú
Rua Bom Retirai 14

""roes, ncó em Vitaminas e mme:rais,
,'Cocktail V;.g..proVbrciona saúde e v1-'

'talidade a adiiUos e crianças. sirvá��
.•
geiado .ou ,quente, colÍlo. sopa.

�.. .'

I

I

����s.a;""";'illi-::�--7��:�.;.����r","�R<i�
. Empf�Sa l�ferm1l'Àd"fl!:IJrI'" ,I"" II I �"'���J!I;. ,�,

, �. � �i! bp �� � �,/j' .,i,� .; . 1��t1 ",< �� �ll

I'
fi'

'

__�_��'M,_.����;:��'���!i.c>��;b� ��.�: .�� I
, «M�!(Lf�% e�n fn@r��fi1i@�elF�lí�l

"

l�
Tihdos Oédafátorios � NaW.raHzações l!i1

Enca.rrep;a_�e do quaisque;; aS�11TltÜ;.�··innto As r�rar... ��
t.Il,,··->:·es 'p-uhiicas dH Bluillennu� J?l{)i�ia:n.{�p(J1is� Rio {{e, ��
Jn.!leiro, Sflo P,,:ti,lo " Po;rto. A\";1,1-('.

.

I;Assistet:.da técnica de conhcéido.fl advoga.dos
'.A.bsa1uta seg-nrança fi rapid';z', asseguradas por ! IItrcii àno�. (le

-;

fu-tlcionarnent;ô�
�

jJ)

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



P' pvisorio
Residcncia

Rua Paraíba No 8
Telefone 1:>83

lAutomovel Club de Blumenau
I 'Te!}! o prazer de Iever fi o conhectmento dos associ
ados, no AU(omove( Club de Blurnenau • que em sessão de A
sseruhteta Geral !'e�diztlda em 11 de abril de ,1947 foi eleí
rs a nova DIretoria que tem de gerir 08 deStiÍlOtl do mes

mo, dUfanle o pertodo soctas 1946'/ 1948 ficando assim
eunsrttuirla :

'

PRESIUfi:NTE: Rodolfo Kramer
VICE PRESIDENTE: Victor OefIert
1° S]i'::CRETARIO� Rertoldo Neit.ú�J
2' SECRETARIO: Julio Grossembacher
i- TESOUREIRO: Frldolíno Schwarz
2' TEÇ;OURI'IHO: J.lão Pessoa
iUBLIOTECARIO: Artur Germer jnr.
CON�EEUiO FISCAL: Artur Mantau

Erneste Wuergas
Gustavo Hass

ORADOR OFICIAL: Dr. ArãO Rebelo
A posse da nova Diretoria r�8lizllr-se-á em 21 de

I ahrll prox mo, ás 10 horas da manhã, Da séde social. �it8
fi. D V O G li D O Ti Rll� 15 de. nov�mbro, 356, ato 80 qual coavída os soct-

Escritório:· Prw,m Nerêu Ramos, 8l>! 06 desta socleõade
'1'el, 21 " Res;ct. HotHIPONTO CH:(� j

lUO DO sm. I

r. Dr. Affonso 3a lshd
Medico EspedaJista �m

doencas de Crianças

Ateneiossmente
B' Neítzeí
(1' Secretario)

cOh.;"lete sua nutrição

Rico em Vitaminas

Delicioso suco de S vegetais,
numa fe:iz combinação sele

cionada, Cockr.iil V-S com-I Rua Para ná, 3l-A-1€1. 1436

I HUJMENAU

,)_ "'-"";"""'�'--ifP--�--.'-.....--�--'"
I J"".-�._' i,.",,,.<j;;--.·-f1llo--!iI>'-<IJ!!-.-Ô

trlilr "'... :;:n.,i'lIl ,"�j' Fi,',
i

,

[1_ lTJle� h.d �,�ape; ,,_

cni1:ca gerai. Espp':liaHsta
eru mou-sttas {�;.i eü1Ê"g8nta
n�rL cuvídós e oH:;a�.

COD!mUas:, 10 - � ns, e 15 ·17 bs.

I BU).MEN��U . tWA PIAl!l, 2

I ",-�";_.�-.�

.

I

"$ '(J

L, 4rH�{' pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e g!'undes, pois é de

rico teor em ná'jt'l ..1i, e vita

minas. Sirva-o sclaJü ou quente,
con:o sapJ.

* Tomates
* CenOl!!ias
* Espinà!fre
* AlfCi;:e
* 5Cllna

) * Aipo
* Betenabo
* Agl'ião

1.-_ -��-"__--H'-.

Prcdute da S�andar-d Brands cf BrczH, hlC.
hiQ de Jont:iro

,'" 'i', so 'aI Sta, tzabet
·""fti.err açõA3s
CL!NICA GERAL

Peca

COCKTAU. V.... 8
- puríssimo suco de B vegetais!

S .. A.

fiais importante Companhia. de Capitalização da AmarICa do Sul
{:�mfibii7Saçi)es 5@fte�iH'j�§ �m 31- 3 - 1947

No sortsío de cmortíaacdo realizado dia 31 de Ma ..ço de 1941.
foram amortizadas as segnintes combinações:

, Rue; ., KIU - DBZ - tlJM - HfQ - VCR
Todog IiS portadores dos mujas em vigor, sorteados com estas cumbini'lcões,

PCÚEí'aO receber imsdiatamenie PJ capital gari'mUdo iI_flue têm direito

Cnx;o Funuore
êãaia- --mm.......

Il'lil;t!�,,��
2;�� viço depruneira

ordem

Rua Marai.uão
N' 27

.

�."8��b:::; I
*-. .-.-.-..--.-.-.-.

qualquer err:-

Compra-se
para cobertura de g-alpão, 50 até sem 100 folhas de zinco, USa

das, em bom estado. Ofertas para a Companhia Pinheiral, em

Rio do SuL
...... '.

Ao' lado do Palo

Terreno na Ponta Aguda
Vende-se um na Rua principal. 12. metros de frenle e 56

de fundos, fronteando mais ou menos com o Hotel Elite,
Tratar a Travessa 4 de Fevereiro n' 25

animais.
Rio Bran-

Precisa-se
De uma mocinha de 13 á 15 anos que queira aprender

cnsurar e ao mesmo tempo sBrvir DO Balcão.
Tratar Com Cecilia Roc'rigues dos Santos, na ,"Casa Real,

Rua 15 de Novembro ao lado do Hotel S. José.

Contabi listas -.
'o jantar de confraternlzação da classe será realizado DO

dia 25 de Abril" na Gruta Azul, ás 20 horas. A lista de ades

sões se encorrtra com o Contador Martinho Veiga, no Escritó�

de Contab::idade de Blumenau Ltda.
Blumer:au, 17-4-47

I .

Romulo Silva

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



i.

Seos8ciona I'
�,As Casas Pernambucanas, em

baixe no preço de seus

popular estab.Iec mento

liquidação de tecido sI �
uma das suas tradicionais doideiras, decretouv erdadeira
artigos _- E' intenso o movimento de compradores no
o povo, este mesmo povo que já estava cançado de pagar Trata-se de mais uma doideira de abril das Casas Pernam,

Um dos bons indicias de que a crise está passando pode caro, tem afluide em massa para se aproveitar desea liquidação bucanas, acontecimenio que j� está se tornando tradicional em
Ser observado tÍa grande liquidação de tecidos das Casas per- ° movimento no interior da loja, nestes últímos dias, tem sido em quasi todas as cidades Brasileiras e que é esperado com anci- .

nambueanae intensíssimo. SEgundo nos informal! o sr. Frederico Prnnzet.· edade por aqueles que querem comprar bem com pouco dinheiro.
Uma visita de olhos pelas vitrines do pôpular estabeleci- gerente. das Casas Pernambucanas nesta praça, a venda nos Ontem; ainda, chegaram mais 50 fardos de tecidos para a

mente demonstra que os artigos ali vendidos foram todos re- balcões estão atingindo uma rnédída de trinta mil cruzeiros diários. filial desta praça que vieram reforçar o grande stock já exis-

m.·.. a.·.r.c.adas... so.fren.do...grande. redução em seus. preços, Conforme

I
. o.s

vestidos f�itoB,
...
um dos artigo

.:

s

..

que sofreram

ma.ior te.
- tente. Assim. a liq.uidação co.ntinuará por mais temqo. para

ale�
veriflcon nossa reportagem. já agora se pode comprar nova- dação de preços, tem tido graude proura. Acolchoados e cober- gria do povo, que depois dos longos anos de toda a sorte de
mente chita nas Casas Peruanbucanas Q. partir de Cr$ 2,80 o tores ( o frio está chegando) tambcra e� tendo gran4e pro- privações está agora disposto a tirar o'{.-é da lama.
metro.' , cura, principalmente por seus preços relativamente baixos.

.Fundado nesta praça o Banco Mer
cantil de Santa Catarina S. A.

O Capital subsi:rito e integralizado é de cinco mi·
lhões e quinben lós mil CHln hlls -'-. Eleita sua pr�mei

ra Diretoria

Reaitzou-se dia 9 do corrente, a anunciada Assembléia
Geral dos sebscrítores de ações do Banco Mercantil de Santa
Catarina S. A. para deliberarem sôbre sua constituição.

Compareceu á reunião grande número de acionistes, fican
do deflnitivarnente fundado o importante estabelecimento d :

crédito, cujo Capital, todo subscrito e integralizado. é de
Cr$. 5,500,00,00.

Nessa ocasião, foi eleita sua prlnelra Diretoria, a qual fi
cou composta dos seguintes membros :

Diretor Presidente, Osvaldo Moelmann; Diretor - Superín
fendente, Américo Starnm; Diretor Gerente, Delphino de Sousa
Migueis.

Conselho dé IdministraçãO
.,

Srs.]olle Joaquim Batista Aroher, de Brusque; João He
nings Filho de Indalal. Augusto Luiz Voigt, de Itajaf, José Be
duschí, de Gaspar, Walter Probost, de Rio do Sul; Cassio de
Sousa Medeiros. Bernardín o F. de Sousa e Willi Belz. de
Blnmenau..

Gonselho Fiscai .

Srs, Alcides Garcia. Dr. .Oswaldo Neves Espíndula e Wal-
er Bernardo Puetter. ii

Suplentes
Srs. Ralph Heinrich Otte, WiIIi lvert e Paulo Schíndler
Conforme se vê. o novo estabelecimento tem peja frente

1iguras de marcante relêeo nos,meios industriais, comerciais e

Iinanclstas do Vale do Itajaí. E pois mais um Banco a propug
nar pelo maior desenvolvimento desta. afortunada região, moti
vo pelo qual cumprimentamos sens dignos fundadores. augu
rando prosperidades ao novo e tabeleclmento.

!It.---�-J1 .........�_�-�-�x..,_..�.......:ti-�-.�-RI�

f �I.! .�b �pe� d�do�ró� :p.�eO=ld!o!
B. perda de

,

Etn.1'DB Bernedt
falecido dia 8 do corrente, Rlcardo Bernedt e Famllía
vêm por este meio externar seus agradecimentos ao

sr, Dr. Paulo Mayerle e Irmãs do Hospital Santa Izabel,
especialmente á Ir mã JsnleHa, pelos desvelos e cuidados
dispensados á extinta quando internada alf, aos vizinhos
por todos os auxíltos prestados, bem assim como

fi todos que 08 confortaram no angustioso transe por que
passaram e aqueles que acompanharam a Inesquecívs]
morta até sua eterna morada-

A todos, pnls, aqui ficam nossos profundos agrade
cimentos.

.

Blumenan, 12 de abril de 1947
Btnardo Berueãt e Família

.-

Eng, Hu.mberto·paranhos. Pederneiras
...J...
l

A Vva .• filnhos. genro. noras e netos de
.

Humberto Para
nhos Pederneiras convidam todas as pessoas·· amigas para
assistirem a Missa de 7· dia. que por sua alma mandarão te

zar, na Igreja Matriz. ás 7.30 horas do próximo Babado dia
19 do corrente, agradecendo •. desde já a todos que ccmpa
reeerem a esse àto de Jiedade cristã.

Missa de 1- dia
Os funcionárIos da EstrBda de. Ferro Sanla Catarina

convidf}�s�áB pesSoas 8migat:! do seu pranteado Dire
tOr ENGENfIf:IROHUMBERTO PARANHOS PEDERNEIRAs
para asslsUt'IIIn a missa de 7' dia Que pnr Bua filma mau,da
:t:ão celêbrar na Igreja Matriz. desb oidade. ás 7.30 horBS da
manhã do dia 19· do 90rtanle. agradecendo, antecipadaIDt-nte
a todoS os que 'comparecerem a eS�e .áto de piedade cristã'

Prndenuia Capitalização
COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOltIIA

Capital: Cr$ 2.250.000,00
Sede: Rua José Bonifácio, 278 - Sôo Paulo

Participa�ao aos Portadores de Títulos
A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional
para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta

data, em sua Sede Social, à Rua José Bonifácio, 278,1.° andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais
e Agências, disseminados por todo o País, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1936,
conforme estabelece ° artigo 9, das suas "Condições Gerais".

..:\ quantia a ser distribuída num total de Cr$ 1.299.581,30
(um milhão, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e

oitenta e um cruzeiros e trinta centavos), conforme Re
latório da Diretoria e Balanço encerrado a 31 de Dezembro
de 1946, aprovados em Assembléia Geral realizada em '31
de Março de 1947, representa uma porcentagem de 31°/1]
sôbre o valor de Resgate dos títulos no décimo ano.

São Paulo, 31 de Março de 1947

A DIRETORIA

Çlne Buschl Or.H.limmermann
HOIB ás ats boras Cirúrgrào Dcr.--;!':,��a
Blng Grosby Dorothy Lamour Bob Hope Charles Curbin .

R· Xem] aIos

A Sereia das lhas Rua 15 Nov. 595 1.8 Anil

Ele ... queria casar com uma moça rica mas". casou-se com u
ma moreninha de". tanga! mas ... que moreninha! O filme em qnetudo é bom: musica, gargalhadaM e mulheres!

Sedutora e irresistivel comedia que todos devem ver.
Acomp. Oompl, Nacional e Paramount Jornal

Platéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50

.-e _ • • • • • • •

ConsumidoI
Exija Manteiga fRISUS
Exista �uaHoade que fô,
Mas não é fRISÔR

C IDADE
OIARIO �ATUTINO

Avirtud� e Q...
. ... ..

...
....

lea.lda.de se retiram

DE BL·U.ME·NAU si_ocrime�QtrQiç:ão

}
sao pl"emlad.o§!

ARA��_� __:>AS ASPIRAÇÕE.S 00 VALE DO ITAJAi�

Lavando com sab450'

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEl INDUSTRIAL ,OINVILLE (Marca Rel{f.tl'ada)

pois conserva 8 dosimfata a sua roupa

Chegou da Alemanha
A primeira remessa de

Sementes de hortaliças
!

Sementes de flores

Germinação Garantida

Gem u e ee a me n

Venda semente em envelo
pr s de pa pelo

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

..

Inunclem nesle DlIRIO ,

BOLAS DE TENIS
"O U N l O P"
Prosd 0cimo & Cia. Ltôn.
Rua J5 de Novembro, 687

Blumenau

loslalacles
I dlgos Elétricos

Instaladora de
Blumenau

I
Fone: 1477
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CONSTRUIDO PARA I
J
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BEM SERVIR!
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Resistentes e de fino acaba
mento _ Modelos poro to

dos os tamanhos de postas
e fichas • Gavetas que cor
rem suovement � ao leve to.

oue das mãos _ Os orqui
";05 fiel servem bem tôdo
uma existência.
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FABRICAMOS:

CONJUNTOS para ESCRITÓRIOS

COFRES. MESAS. fiCHÁRIOS

ESTANTES. BALCÕES DlVISÓr:lOS
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MÓV�IS DE AÇO ,i
s FIEL S. A.� :1

Ruo Morio Morcolino. 848 � ·1Telefone'9-5544 -9-5545 ,S6oPoulo
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ProsàoCimo &: Dia. LUla.
Rua t'j de. Nov, 987
BLUMENAU

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


