
Qtica a -.ida �o enuenbeiro Celso teoR Sales pará. a Prefeitura;
Entrevistado

por:,n08salda
ao soro Governador

dOr.PeitO. ISO
Léon Salt.�� para aPre. '.

.

",'
" '

'reportage�'; em. sll.a .resi- �sta�o, com qu�rn�, toda via ] TIrou-se, .rortanto, prc- feitura, 'l que é

deveras,
,

..t.,,"
'

dencía, a TraveB�?,'4 de alllda c ,nferel.\I!lan. a ret--I blemàuca a Ida do 8[. UeI- JãlllButaVld, II virtude e a leal,díll�•••Fevereiro" o sr. ,Dtf,celsol
.

,"," ". ".' .

,�;:�u�:l����i�����:�'fesliva Dl eft te come orado o o mle\o ã Iib,,�::!II::o���::·:�m'd� ���!�fq�.

,cVJ?aa"adJ�o····rPa�+�l�:a�:���/::u��;' "8·.•.i do Trabalho" e lumenau �r:;�:I�:��:o:��:�ci�����rl�:�'d::':i:�;�!:��l��,

se rn (I� se de�ellvoh e por fa ta e amparo pol;'� a!"
,do Té�tro Carlos Gomes' P

Atende-se, assim, a uma r« g,ulament�J�o I>iltura�. p��. q_�••,

Disse S 8, qu.J seu esta- Revestiram-se de brilhantismo as competições atléticas s6 or'c alvir a morte a'onde,advem aVI a .. ,. .

d.o,' de saú!e não ···.p.errnite
P
Desprezar.' portanto a o�mião qt:an�o o povo lh� d.á. 'YICi�

, , .

e coutro a vda; e correr o risco �etto dE! f"�. .�:,·

no momento asnwiir· às .

AR oomemoraeões do "Dla I tas blumenauenses e br us- muito embora e"ta mndulída- e msuruir-s . lh t á do ·c'd'a'. eu.. preY

I
' .

.

h É indiscíplna serne an e os 5U. \ P, ""�. . .•ré'spo:1S(I huidades de tal en-. do Trabalho" em Blume nau quenses,
.

08 Quais d-m .ns de de esporte "Inda não ten sin o,
.

uma. f d vrtar-se um dellaltr� na orde� ll�".

I
.

un.v êxtt d
.

t
.

f no s x h� pú . Ico em Blumenau p ... ln cisa ser lInperllda a rrn e e

.'
"

c}lrgo. e dit-'l'>(). já deu cien a cauçe ram eXlO OIS mMEiI rar,am �m per,orm:l' ea t' -

.;....C."""-___.,;.---- �._. expressívos, merecendo gre- i ceCl�nalS o nà:lirlUanento �t- fldlu de c' mp+uções mal« tural das Cal �a"... ,

E' grande culpado na de.arftlO!SJa.
gtsto especial o prflgrllma ef-: portívo da rsg p,o e evidencia usstduas. COIl\U:t .. , irnprh -, .

A sc}uçan ,l1ess� 1I-;)1�:��� tactÍ do povo atendida peJo. lito
-

p()rfi.vo�. o.rg... aniSB.dO..

Com re-ll rarn as. g
....
rande s possibilidlll!es siuncu bem e é de I sperar 'ISOClal,

eo;ta. p�re7i ;:e: arege 8"lUS destinos,'
'.

.'

.:
,

quintado capricho pela Ligfl que ttliJoS no ca-npu (10 litl.e. que no Iutur o ce pi rte lias- terna constttuelOn ; briga "'e""s' repras.e.n.tante. lIe"'"'irem i'á p e o � ovo n to o lO �
,

.
"

. &,-..,Blurne naueuse de Despostes uamo com o treínumen!o SIS- (no,te eR'IUSl smo.. ,urqu, � >' tortalecidas -. exigind:os . 3iotes de. t\1dp
e que eonstttulu o pomo alto temãüco desses valores. A tarde, no estádio do G é-I risca as opn MS, q11:( t�� .

ente ��ra "". �vernatJte.?,da" restl.vidades. As provas ctotísücas, que mio
..

Espcrtívo Olímpico, re.".-,
o mais, uma �ISt:I� ma ',ntransJ�'l'fl'cada nas lei�. ine,lUliV.•.• pe.,. , -

F t b IgaçaO ex IS e coOu , ,

Provas Interessantisstmas se reertz-u-arn Dela manhã des- IIz�,:ram�se. as compeuçoes 9-
.

s a o
,'e o eoeraUàdo co'�heeiinento, �elt�foram disputa dbf< pJ(" al](-pettaraw grsn1ie interesse, t e!lCIlS, OU;pU18dlis por t'le- na', O que nã<: eXI,ste

ão fgtam os aproveitadores'd,ellt,ig�Q.menlos dos diversos clube::; p' der. oplll"r, E, as,um, n

1
II

'nicameftte em' um. lals.3I,

'd f' d 3?BC .. Ob" a para (nCaSle anm-se, Cl '." ,.

lOClllB, e .rusque e (I "0 -" rallC!a pu J
.

h f f ào tivessem que dat' ao �VO. dasDIAR'O I'\ATUTINO PubliCtim 1'1, a s�'guir, as di- pOsição, Lomo 5 n numa sa IS �ç ,:'..
,

'

VI,-rS3&' provas na ordem em seus a._toe. . f f memente eS�Abeleeido �ra a.
que se realizllram e o nome E precI::'O, pOlS. que Ique tlr e' gov�rtl�o!.l o'd�ver prilÍ�t1o� v en ce 1MP F, !utulas relações �ntre govtern;n e! .

na rática: do 'I'égime' 'de-Corrida de 75 fi etros rSROf: cipal daqueles prt,me rO�bal' eu ere

'f,' t.'d� discu.
I

tida e eÍtdP_ts., •

V d' Luiz "a opInião pu lca, m .. '11 es a. .�. .
"

,
.. , �para JilvenH, - ence or. , mocratlco

,

, 'nutil aprest'ntarem-,e. I?fr.a a.:
Thieme, do Pl11mpirsf; pela coletiVIdade, s;m o qne e lO 01' constit�irem um entra�tt
Arremef.SO de d/i'rl1o - Ven- funções representativas de gov�r? PE t;m'

."

{)
.

grÃo
.

dê'p"er,�'T • ,-

d 1 S relações SOCIaIS aSII, . ,.
., •

cedur.: 'Ai aldüm!ro OUlZODI, '() na bôa orcem na

d f do.' popul.. ar.... patU,á.O i
.

1 governantes esses re er,en .. "
.' '" ", , ,1 mpIC;1 ;

. cepção pe os
.' d'

.. i�teEcienci'a .e' �ap.�c.id_d�,1Salto em AlIura, para JUVt -

a representar um mdlce e. aua . � " "I"
'.

ois - Vencedor: Amilcar "No- públ"cas. d I' d u direito de opi!lal' 8Obera-�LUMHfUU! DOMINGO 4.ds Maio de 19qi - Ôr. Aebmes Ba!�lni DirewT Hespons8vel • A!la XXI I· Nr.125 tafi; O povo que não ec me o �e ..'
"

... ','-
.. ,"

'if �
C!.Jr.l,',da de.l 00 m�tros rasl s qualquer circunstancIa.e fazer respelt!lr, IU!�,.. !

,e,
. . -

narnfote em
..

letivo Não ceda um valn:_;� u"'�..'

I ·d·
III .A" Véncedor: TelXeIrlOha. do termina.'ções de .::arater co

d
'

. porque nlo faltado ig;o:P··'·e
..

··s··e'o e'" 'CI'enC'liI par IJI" f ld d matas na emocraCla .. "
,. ,.'".'. '.

,..
.

.

.

.

, a melras, . suas acu a es
.,. tlitador.ea..ã, elpera l!e"lu�

'.'

' ". '. .

.

.

." ..' SdiO em altura· Vence,dür I rautes "los de\ eres SOC1�lS ou aprov: .

·l.l1dibti'a�lof" "

Werner Mielch. rIo Olimpwo, pisque um olho ou cOf'h.le um mmuto �ra. '
"

'

..

·a··s··,F,·
..·.r·· ..egio-.,P..,.... '.·.. ·S .'ag· r,�I"C'..o·las. . ���t� ��.�ha��e,co3�:c���:i�i�1 .,

"d lo sr Seb�stlllO Oura laradlalls'.s II - cando todos os compelldore8 preSIOI � pe 'idenlfl da .', i .. ..
,

.•... .'.
.

mas que rol infeliz no último' �r�z, D dl!U�ri����61 (rganl- ourlvel,s. ,.d''',I'CI�,
I primeira experiencia em Blumenau com o moderno e levíssimo ��t�me�O�uj�:I���� luxação z�d�r do IDegllHico1 ce:tBm�: ,rar dlreta.ente:

'

d· f
.

I- M f M
... ' �

..

'

(!! t
'

t-
...

t Corrida db 3,000 metr s - q�6 tcwe o patrcciL o u M r.
..... .•.. ...

, .. ,... .... .ara o ra'.or {( II ii eCaOIC3)}sefj}eUS caraaerls SC,OS pr!nClpiUS e CUSp;� Vt'r.cedtH: Euricl', do PillmeI- msterio do Trabalho; l R�nfete.!llo. peIO-'R�et'lI,�)'�
�:

.

A' ",
'

, ..... .' rtl:' Esttl Óisputé;i emocionou Postal _ a.pr�ço �d.o 4.1�. P,":f�'1I'i ReaJiiou-se quinta feira 'pela ,,:,\ecamca .

- Motor ce � Cl- r�r:dlmento"que () tcr :sm au- ".,breá:Iti'H�ir3 ti fisSist..-ncil1 qualquer. part� do 8.rU1I.,.;"..�.'mtHlhâ, oa hort'i do sr, Fritz iIndro.,....4 tpmpo� - re�rrIado xliwr. preCIOS() d. Ii IliVtlUr:; em virtude 1"0 re'uhido duelo dntol quimicame�te . �r.�plI:ra�o..Kuphrloh, em I�oupava Norte', a a,r, 2,�CV, c?m partIdti pt r �üm a �iintiJgc,rn, alUda. d,e l'O Ijje veloc':d�.Id� Iravl.ido E'ntre e quilcté8 .gara�tldo. e..on(orm,�i{ltere�sante exoeriêncÍ't Mm melO de,cord,8, COD�umo dei I ome.r quan�o trs,blllha. ,. o.; l' e 2' clIloc:l.dQS na rettl analise da .Casa da �oe,da 4",
o trator flrbd.l de' Ope!8(}nO gílsnHu{j. l' I1lro cad!! 1,15 h Pd� seu baiXO i:'U6tO, 8 mi" hpO'l1da' Rio de JatH!II'O'7" Quro, Prat�.mauulll ;'Mala Mecânica",Inú' 1.10 hora, vR"iando d� acordO cruzeIros, eSlá�'J �lcaDce.doB ,leS�li;,b coO: vara _ Vence- Platina, OUfo-platin�do" �ol<\l.�vi O li g-a' oUna' . com aJorCIi exerCldli p,elo lav'sdoJ'flS maiA faVf'rec!dos

dor: Werutlr OfHl.lÍ, do Olim· er.t Iamina8�' dilco. � pln�,pan.Trata'sCl de um instrumen motor; ttlH,que de
. gaS?l.lna ou oe grupos d� .lavrathres lco, fins odontologiçol; e �ra ��.to monernísf,im(',fabricadp pt'- cQmcap&cldllde p!"J'a 5 htros� 9-ue pOlle� adqUirI lo e-ru co[l- P

Arremer.-s0 de dardos par� Na agencia postal.telehrafica riveis.ELINWOOD - INDUSTRIES, de 8S rOd6,s de traça0 p�ssu.em Junto partll�ando das ,V'lf,ta- adulio8 _ Vencedor: Ctlflo8 desta cidade acham-se retidolt, Peça liata de pr�çol p'�I'a_:Los Angeles, Estados UOidOH, fit ceDllmetros de dJam�tf(_l, gens üfereclda� �or Instru-
!i!f 'i!lg do Caxias, de Dor insuficiencia de endereço, osjns rumento este que vemteo, com palotas de lO centlme- mento, qUe con�tltlI-a verda- � P
li'· ��gninies telgramas :

.

R. s; MUCCIOLO
do gran1a aceitaçã.o oasprin· trqs c_ada, rOidas qu� podem I d�iJO p�esent,ed.8 ci6ncia rot- r�:�fle'em distancia - VRr- AnttnÍQ �agalhães (delegaclal Rua São Bento D. 5IS·• I. a�-CiplilS regiões bgrie.lIH! 'do ser a.Justudas. DO eIXO, ftlJ-: ca�lca a agrlcUltu H.

•. d ' f'dgtlrd Muller du Carlos Eug-enio Biogwel, Neíff, dar, sala... 6 _ Fone; 3-19.�bpaí:l,,18 lto por seu Cotiixo c.ú � menfaodõ ou dimiGuiodú 8 b � A tCasa l10 Ameri_?!lne S__;�, ��a�:t�ri; '. 'Otto Vital Azevedo; vVudos
to coino por seu manpjo ftI- tol'l,. .

ilihD em e� expO!Slçao um."eE- A. r m�s�o de disco _ Ven- Kuhe Cia. I SÃo PAUr-0cH, que reverte en, eCuoomiLi ,Quem o VIU trabllhar, pf�r fot'S !ip8re.hos e i s'á aceltaD-
cO'1ül: Hlirberr Apel, 'lo eL- Ch-ocola'tnS'" "5at�rn.D"de tempflj trBb1lilhoe tliuhaiio Ctll'LO se CiJDVelJCeU da suai do encomendas p ri p OI'ti
X Ij'" d";' BrUSlj a; . Fabrica de Lpara os lavra ores,

. ... grande ;utilidade tanto pelo! eI);;�rega.. ,u, -, ..

A'qou'.. irH do sr. Augusto lil!lnej'1 fuóiI CtlmO pelo seU I Co;r 1i! de rev,tsumento.
-

Celess «P8�é» Ltda. '

Haeger, Chde d�Vend3s d�
.

----

Vencedúra·. eqUIpe do· Pô.l- Walter 'Gcldschuidt & CiR. Ltda.Çl1l3a do Americauo S, A, � Motorista t meifl-lS, intt'gr{.HI�l, por Lm,z (pdpel cploftloe em geral)Merc!fclo de A.n.. tom.ovei:::, as� l' Thie.me, Sudlnna, "fi. breu e Tel-
ld R'h S'I 'raReyno o 1 8S' 1 V&l .sistimo's a experiencia de

. Competente. para pequenas viagens e entreRas na praça e

I
xeilÍnlw,

. ' (Malas)Itoupà va ,Norte, a primeir�;..a quê possa apresenlar rcfêrencias encont.ra colocação, Dá-se pre- Dep(lis desla ultima prova
M hser realizada. ne�t� �egJao ferência a pessoa relacicnada, 03 Interessados qUE'iri:.m dirigir-, procedeu s,� li entr?g� d88 G'G.stavó F. y rwann

com a "Mula 1\lec�UIcli' e 80 !se, por escrito, á Caixa Pestal, 209 - Blumenan I meutllhas 80S vencedores, ato (Artlgo8 Suecos)
ve-Ia trabalhar pudemos aVá.

'.
,

Representantes'
CIBar de S.UB grande serventia, A_Sutte ..,· FIlho 41&. .

... a.A{ Diversos lavradores que !l1m ..

iP'.. '. N... ' E'. U··'.•
'

S' e' C' A".'.' M' A.....n A·.S Caixa pstaI N 212 Eod, Telegratleo c.SUfICl�,bem assl,éUrl:lfi a' demt.:'D8trBT M Blumenauçãc. sé mostr8fam lavoravel.-
Rua Bom Retiro, 14mente impreSsiolltid"s Cf\m ()

pequeno xrddo cujo pes.o não.
é supe rio.! a 129 quilos.

O controle do arado em

aprêço, cuja veI<Jcid'ade é de
l R 5 quilôme.tros por bortl, :

e fei o pelo overBrlor .que o
.

dirige por m.elo de d,isposi.
livos sltusdos' nos punhos dos

..

buços dci.lr-1.tor. Este. alem.,'
de êirtll', pVêsue aparôlhGs p8�
ra eunlvlir, llivelar, capinar
e g·radedf terrenos.

�ao
.

08
. seguintes 08 jHin

cipais caraterlsticos da;'Mula :'

Pro�le

I

�...

"SILVEIRA"

FRACOS e

ANÊMICOS
, TOMEM

OiR�O er�ü58til�n

Grande Tônico

.,..,........•.. ·

... ··1...
DE

-

l.· Avirtude e o.
feaJdCLde se retiram
si o crime e a h"oJção
são premiad.os l .

ARAUTO DAS ASPiRAÇÕES DO VALE. DO ITAJAí

•

de F MUlI,dGol

'i

Casa deI Imeric no S.

11\7 o v o fi A DOS:

II Dr Max Tavarés d'Amaral

II Dt, Arthur Balsini

'11
Escritório: F ua Bom Retiro nr. 2, I' a.�Q.�r, 1�1a.15·

,1
Fones: 1150-1101 ,

EDIFICIO MUTUA CATASINEN�, _
..

�
� '�'ti

..

Moça
_!

Com mais de. 16 anf'S, t'mconlra coloeaç�o e� e��iI7ric;J �&
empresa lo::-al, para serviço. de ar,quivo e atender t�lefot;le.

I Dirigir-se, por escrito, á caixa postal, ��9

•

fabricados peRa

United States Rubber Exports.Co Ltd.

.�.

'Distribuidores em Santa Calinina:

..

·�'Meí'C�3do de.·Automoveis
••. ,John Lo

.
Fres!:lel - Fundador

BLUMENAU

Artigos de Inverno

na

pulover, capas e lãn� para vestidos, a varejo e at.(:a��,
Pelos menores preço�.

Casa VVILll SIEVERT
* NOVOS díscos surços '*

.

,

'Rua Quinze. 487 Rad. Tel, FRESHEL

divisa
-

e servir

\ _":

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



organismo.

.

O '��Ign;jo, o Biu;lü,' Ij Coruçllo•..
o f�6tômago, os Pulmões. ? ii

Pele Produz l/firAs nos 0680S.
B(·Uffitr.li:<ffiO. Cegueira, Que�
d'i UO C�;bdo Anemia, 'a Abur,
tso. COllfll!lte I) médico e tome
o fi o P I) I !, r depurativo

N n O ou arlmit,] sócio
p:,r� negocio de pê ?eJarJa. ar

rnar inho, .perfumarias e miude

zas, por preço de htura, situa
r! J no melhor ponte Lia cidade.
Grande' fn·guezía. de atacado e

v.;rejo. Ver�. tratar na CASA
MELIM, Rio do SuL.

V E N D O uma carninhonet'i
Ford, A. modelo zu, co� motor
recentemente retificado e com

,�pneus nOV02. Vendo ainda,
moveis para quarto de casal, da
melhor madeira para. move-s

compreendendo: cama, guarda-
roupas, 2 mesinhas de cabecel
ra, 5 cad€i: as de vime, tudo por
preço 'de ocasião. Ve;: e tretar

na CASA MELUI, Ri'J do Sul.

AÇOUGUEIRO I Sr; Casado;
Com 17 lHHJi! de prétlca, Ex Sargento do 32. RC.

!!P cur,; ,�{,loc..açao em açou- Procura emprego nas firmas
tu» rÍé't::;;. Ilidade ou do Iriterí e lndustríus desta praça com

;t'. IuI,)"IllHf;ões n a MetaJurgi boa prAlÍca rte i' escrtturaeão
(}:l TlmbfJ{'f1Re, ne Tíwbó c.on] '" !,:r!i,lpfCin ('U) geral .

O S:1l: Curt I.l'&IDe. Inlcrmações nesta reds çãe
ou no EscrHoU4> Dr. Artur

VENDE SE 0< BHlne�ll'i�) .H'> í3ah:iil!
�ei de Caniburiú. j\Jegi cio ü�(l

PERDEU-SE
No trageto da :':<.ua Paulo

Zimerrnann ate a Velha, uma

carteira contendo dinheiro e do

.curnentos de autornoveis: Quem
�chou favor entregar na Rua
Paulo Zimermanl1 n' 6 Que se

rá bem gratificado

ItlOf€DSiVI) ao organísmo A�

grudavel .eomo um licor. Apto
vado como auxiliar no trn--
tum ..nto ua. SifiJis 'e Reuma

.

..

mctísmo 'dI' mesma origem,

I
pelo D. N. R P .• sob ti ur, 28.

'l de UHS.',.
.

I: 4�"�-=:
'

... , ��......

fi . <,ll;-"�" <?-""�'''''-'�'--l2',-'''l'"

if� E[)IT1�L
I saber que

Ford.2 A
C·,mpr;,-lif:� um êJU om"v'! 1

lU C!Hlii'::,;)ne�e t'po 1º'�9 --

1931. lri! ;;: m estsdo :

A ar .t, r erro 11 CH�g V",Ih'!'
R:lt; 15 ii::, rk1i1eWDf(',7%

OPORTÜNID.L\.DE
Vende-se uma mesa oe

em perfeito estado e ccnSen a

cão. Os intercsvados poderão
dirig ir-se Res. Polo Norte, {ton
Pétva Seca,

ALUGA-SE
otima .53.1.1. pua es,..:ritcri·o

á rua IS cf(' ·Nn\�embro. Infor
maçõ,:::; H(;tel SU.o José,

ALUGA-SE'
Um f]í;:i"�'" ,;t,;i!l. l'lH.hilifl

iH)l ,1 rr·puZ §11;eirn. e V;�NDE Q VE(�DE-SE

SE um" L1;Jqui.J!:l di.! c[n turà Vende-se uma Casa de mater-

7.íg-i'..�if: ln ·re 1 Siugi'1f, Ct'ITI I da1nova situada na R�� Arnazo
iJí

;JlpL,r é outr s , pal"�; 1 '1';31' til! I
nos perto .da Empreza Garcia,

Iões,. ln forrili, çoes corn o propicia
Ill�'.íim· ÇÔ(H:i nesta rer!açã'J I rio sr Leopolàq Pereira

Terreno ..",� Conta An:iud�;erg ,§Ii·� �.�t.4 �., 6"_4-
V t n.Ie-se um na Rua principal. J 2 metros de frente (:' 56

le fundos. 1r;:;ptF';�n[io mais (lU nl(nOS com o fF,tel Elite.
'I '('"[C< ° 'i' Trave-ca , de Fovereirn n' 2:')

'\:,;�';l:,:e t"::-la·la�i;h�;"'t.� Ford 'f� pe�feitn estado:

Iufr,:1TIJçiio na ofi, ina Lípf er Rox:!. Ao lado do Pli!U

fi-�o!te. Itoupava Seca •.

Vende-se um curo de rr,ob. com cr.rrra rnas e 4 animais,

Id"rmaç;:"r) com o Sr [osé 0�;l1guer Rua Alarnêda Rio Ers n

ca n
'

1S

VeIHie-g,.). um ou trncs-. {

por limoualae pu camirdlüuf'
te. tmt:,l' n n l Ilcluu B .impf<
na da Velha.

�, n

�en�e-se
Uma Ltmousine OJ:H2'[ p-1

2 portlts ·éO]'!1plf\(améníe rekl
mado, ver_ PlfÇ". de ,,(;BsU1I!
i jf, LJ.ntlf' ÇOES Cl,m :

J �,cbW;ldejPr & Cig !,tfl;l tRu:� 15 di"> N·jVEmbrc 505 S'Jbl

�

Infc'rma�'õ(,� :
.

! n:'I 15 de i-:u17emor0

� ,;��! /� _ 1\

Á::r \\)j � ,., _r�!
f'_l hf'!' que pretendem
Hugo Rodolfo Pedro

{-lesse e Kaetbc Kuehnrich. Ele,
n"tural deste Estado, 111lscido a

::;: de nú,rço tk 1924. rnecanico
solteiro, domiciliado e residente,

OCSt:i .:iclade, filho de Ricardo
Hessc e ne' D. Helena Khh
Hl'sse Ela, 113tural da Alema

dh::!, nascida aDS 19 de maio de

residente em Te::.to
Wha de

. .Faço Srl'bP!" que pretendem ca-
s�lh·'l' (F" �lrpti:3[jdem

• j.j:lr-sc l\:hn· ('! José de Souza e

implensa.
\3,inn.cénu, 18 -4-47.
Vit"l'ir.;o Braga

Of!CÍ<11 do Registro Civil.

Editai

cia N;e:sen';' Ele. natural deste
Estado, nasçi10 a05 .'í de o�tu
bro de i 9'2,�; teceJ!9. soiteiro,
domiciliado 'e" residente em Gat
cia;'f:Tho' de'Ferna!ldo 'Krlil(�:;rer
" de D, Bet6iKrueger. Eia:'pa
tureI 'deste Est,:ldo, nascida ,ao,�

can� ,20 de março de 1926. domesti-
�� I c:!., solteira,� dor::lici,!,!?da e resi-

. dente em barclà. Iliba de Ru-
,

doIfo -Nielsen e de'
.

Nielsen. .

ApreEentarmn
.

('5
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.

Malba ThiemaOD S/A·
���� 2?��C':��f'lIi��ea e �,�O(���::l Relafario 00 Diretoria

'

,

l\Jnd". t u.ro pL!IW e apropriado
,

piira la'ler de,is chãos de casa.

Informações C(101 o pr:,prieta-
rio 0-\\",1,]0 Hi.ew.rs, Entr. ..'\l� $0 hl r ee Aclculstaa
Liatan� (.luauab",ra.

_,
- '/ -�: ..

"'
•• _...:, ',l'� ...:.

Agua Mineral fulfurosa
Lítice e I ac,ii�"Ativa
l !l M B E'O O fi

Distribuidores; -

Prcsdocimo & C ... Ltda.
Blumenau

.
,

'�PRISÃO i)�IDE

Ohfsens :fnke9 Gope�hagen
,Oijamãfca'"

'hortaliç�s. e

Gem U8esamen:�
;�

H
:1 So JOiO

" �f Cnmhate a tosse, a brcn

, '�f qllile e os. reE:1riaÔOB O
"', �i Xarope São:J (Ião é eficaz

, �l no. t�'atatllento .d(\� areç.õp�
, .

gn paIs e das v J 38, reElpi ra

torias. O Xarope São .Tuão

l501ta o catarro' e 'faz 'H pec
f:l('.ihner.tp.� ,

Venda semente em envelo

\ D'·S de papel

\ !�����!,1��6 R(Con��ila�!
I Socher) "

Fa,Q8 8'311 anuncio

neste Jornal

,Or,güniziu;�O O·ran.do �6Ullicã�',
",

'

'�t\bs:Olutame�te 'Unicâb em To�o o Brasil" -:

',De�idúÚ1'ente l'egil:ltra,�� ,H,b DO. 548 em t P18
Puni (l e�t�dQ tucil (ia:
'coüt"ll,ilídade por C()!T,;d.

,

"

ponrlenda, Com 4 Iivros, c',
'QUI" ensi nato como Sfl ('li',
- etlvesse m)', lado dó ':tlu
"j1('..l�í(jara' .haJliliuLlloeüi:,
,'E'sái turação' l1ll'I'CJlutiJ, C',

,

Oalculos, :POl'tugnê". Di)"
reito cotnercía]. COTl'<!B: ,,:

2

Dilndo cumprimento ás df:"erm'flluções legbIs, vos apre-
i se ntamns pnrH ê-ilUdu o ju gsmenro li Demoostração do
Ativo e P,,!-;,;ivo, !i Demnnarre çã •• de Lucros e Perdas, e o
Parec e r do COllP{'!ho F'.tH'al• documentos estes referentes
IlO ex-rcictu de HJ4[} e que vos serão 8ubroetitlps a aptQ;'

I VhÇElO
na próxuua assemlnéle geral ordinária.

Blumeuau, 20 de março d� 1947.
Arno Altenburg
T, J{lein

.;

Demonstração do Ativo e épas!;ivo, em 31 de

dezembro de 1946

ATIVO
Imobilizado

128.643,40
8.596•00

128061,90
11.5°0,00
4239,20

Imoveis
Moveis e Utensilios

Máquiuas
Acessórios de Máquinas
Instalações

Disponivel
Caixa

Bealiz .lvel a CU1'!O e longo prazo
Contas Correntes
Titules a receber
Mercadorias
Materia Prima
Mercadorias Acessórias

Part'lcipações , .

Mutua Cararinense de Seguros Gerais
Conius de Compensoçâo

Ações em Caução
Titulas En(kssados

4T.917,7°
69.552.4°
143.224,00
158:996.50
.'i7,664�OO

2,000,00

20.000,00

15.79°.90 35·79�
843.045.9°

-----------------------

PASSIVO

300000,00
35,5.)3,20
55988,10
55-14404°

101.5 iO,OO

136,634,70
14.45°,80

'

4.935;30
4058;50,

75 ooo.oo
24.000,00

20.000,00

7°4.045.9°
14.089,40
8.685.10
23.044.10
25,0i44,IO
75.00•00
24_000,00

Despssns Diversas
Fundo de Depreciações
Fundo de Reserva

Fundo de f,eserva Especial
Funde, para Construção
Porcentagens e Gratificaçõea a Pagar
Dividendoa a pagar

__8�7�5�.9_0_8_ó_o ___

----�----------------

CREDITO

Mercadorias
Juros e Descontos

I Receitas Divers as

----�----------------

Blumenan, 31 de dezembro de 1946.

MarlinJho C. da Veiga

Contãdor

Dipl, reg. sob, D. 6u89

Amo Altenburg
Diretor Presiãente

Teodoro Kleim
Diretor Gerente

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal. abaixo assinados, especi

almente reunidos para examinarem o Relataria da Dir�toria. De

monstração de Lucros e Perdaa e DEmonstração do Ativo e Pas

sivo, referentes ao exerci�io de 1946, após odevldo est\}do, reco-
i mendam os mesmo:; aprovacão pelos senhores Acionistas, em

1 virtude de se encontrarem em perfeita ordem e exatidão.
Blumenau, 20 de março -de 1947

Fritz Freyttag
Carlos M Flesch
Wíl1y Síevert

Publicação retardada' por f;l,lt� de espaço.

/
..
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Barbantes, Sacaria Dr� Zimmfrmônn
OIARIO .M.ATUT�NO

Ternos sempre em estoque ': cordas de caroá"; cabes desdê
2 ,até 8 polegadas de circunferência; barbante rle caroá de

prim�ira qualidade; fios de juta para in íústrias.
Forneceinós cotaçõ0e da qualquer produ to pira compra ou

venda, median.e comissão.

Informações de n] fIrma: Banco do Brasil, Banco Comer
cial do Est, S. Paulo, Banco Comércio c 1 ndtlstria de Mi

nas GeraIs e Banco do Est. de Sãc Paulo.
A GRAZIANO & ClA.

Cirg, Dentista

Regressei da viagem
DE

Odonro pediatra - Dentaduras anatomieas
HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,

tese é sextas a NOITE
DAS 7 30 as 10,00 hQras

Rua 15 de Novembro 750 Blumena!.l

t�tI��W S ti EAf'f'E'R �&:\�

I ",-[oD��1.:<��:w..:l'� �:::::::::::::;::* fi,f'� 1IJtfl,UtV\LJ o . ::::::::::::::��

I, I!I�' �'I;:-.::�::�:::::;::� C a n e i a ::::"::::::::::::::�

li
� :;�;:::���-.::::

Expendernos, em escritos anteriores. o nosso modo de '(Ter

relativo a uma das faces da política btumenauense.
Alheí<ls a todo e qualquer partidartsmo político ",es�amos a

vontade para a nosso modo. passar para (1 papel. as Ideias que
nos surgem no momento. Corno velho lidador de imp!.�nsa e

afeito de longo tempo as reviravoltas do papavento POhdCO" que
move a seu turno, os bonecos que entram e saem da CGsmh,3
barométrica para anunciar o bom ou o mau tempo, que deve rer

nar nas altas e baixas camadas- da atmosfera

B P"· 1\g' I Nenhum interêsse (lUS move sistemáticas campanhas con-Oa IlCd
"- o

opU Ia r e p ri co a j' II Companh,-a IntarnaCI"Onal t tra este ou aquêle pois; bem sabemos que erraré humano e não
II � III cremos haver quem erre por simples p�il�er. Er.car.amos st;mI;'re ,

. do Va I e d o I taj a í I de Capitalização �� i�:��d:�� como taes sugeitos aos vtc.os e defeitos P!OP<lOS
Soe. Coop. de Credito de Responsabilidade Ltda.

E' do nosso programa, com efeitQ. analizar os ,ltOS dos ho.
AVISA meus públicos com o só intuito de interêsse Col��IVO.Aviso de Convocação a todos os portadores do Seus trtulos que costumavam Uriticamos para estimular e prevenir a prâtlca dos atos

,

.)
Iid d b d maus, nocivos aos interesses do povo.ASSE-MBLEIA GERAL ORDINAKIA pagar suas mensa I a es ao CO ra ar, sur. 8HvlON I C I d sim a questão nos devidos termos, depois deI A f W-ulISSER - J "

d
o OCd a, as I

f
.

São convidados 95 srs. cótistas �o Banco P?I:u ar e gr -: '.iii
.

,e
.

que na') pu']er�m ser vistta 08 em con- render a nossa homenagem a inatacavel honradez dI. t;.x�prf er- �cola do Vale doTtaja], Soe. Coop;.ratlva
.

de �Ied�to de Res� ! sequenCla do desastre �e que o mesmo fora vitima, I to; depois de reconhecer. e prúcl�mar os atos ben.e�erltos .da 'Ltda, a se :eul1lrem, eu: Assembléia Geral �rdmar;a. a real,l-' a. pagarem SUliS mellsalIdades do mês de abril na cai- I sua administração, '_ sentimo no.s a vontade para c�lt.lCar aquilo ,zar-se no dia 17 de maio, do corrente ano, as IS horas. no pre-
a da que de erroneo e nocivo produztu S. S. como administrador,dia do. Teatro Carlos Gomes, afim de deliberarem sobre a �e- i

X •

O Preleito demissionário, foi elevado sob (1S melhores aus-guínte ordem do dia i '

. _! Sociedzde Comercial livonius LIda: pieins, á direção do Município. delxou-se dominar. uara lngc .
,

. I. - Discussão e aprovação do balanço, demonstração d.e á rua 15 de Novembro, 754' _ Blumenrl.u de uma falsa intuição sõbre a sua missão governamental, enten-"Lucros e Perdas" e demsis contas e stos referentes ao exerci-

-Iendo necessário o partidarismo político como apoio Iundarnen-cio social de 1946;
tal do seu zovêrno.2. - Eleição dos membros do Conselho Fiscal:

Mocida'da blumen'!àuense' � fui O�eu maior erre o seu grande passo lalso, na venda3. _ Assuntos de interesse gera-l. II " I�n!s!. administrativa.'
•Blumenau, 2 de maio. de 1947:. I Esqueceu-se o ex-prefeito �uni�ipaJ, que o voto e secretoOswaldo Moellmann - Diretor-Presidente. Quere is aprender a dançar? : e como tal, livre. portanto suzeuo a !',urp�elas. .

-I
"

Enrccudo pela politica partídaria, Ioi conduzido, quandoDr. Jorge [asper Iuscréveí-vos então sem perda de tempo no novo pensava que estava conduzin�o; . . , ..

, E foi. Sem duvida. o crueno partldario que levou S, S, a

Curso de Danç a I cercar SE de elementos medíocre, na sua q.uasi totalidade ,q�e ru-I
. " r ., . I tra co.isa não fizeram senão tecer os pausinhos em benefício dos

quar-] que o professor Affonso Lerchc iniciara di i SEIS DE MAIO seus interesses. (
, •I vindouro nos salões da S. R. E. Ipíranga - Itoupava-�eca. J A c.onseqüência dessa má orientaçãc, teve seu epllcgo. _

NR. - Havera ônibns esuecial' ãs 19.30 horas do Donto

la
renuncia de S S. do se�,cargo. .

,final (rua das Palmeirú.s) c âs 22 horos do sal'ao á cidade.
-

Os seus «a1mgos». Ja olham para o homem do barometro
o que anuncia o bom ou mau tempo.

I
Assim é fi vida. o •

Se nns fosse dado começar de novo, com as exp�rjê!1cjas
qUê dia a jia colhemos ...

P,I:BMAiTA.5i. I

:; R�prêsentações, Comissões e Conta PrópriaRU:i João BricoJa 46 � 3. andar - salas 329-33
.�" Fones: 3,4508 - 38228 - 3.3040
Endereç'O'4elegráfíco TREZCOROAS - Caixa Postal 472

• o�. ,�

SÃO PAULO _ 'BRASIL

I

i1
, Bom empregado de eserttór o que tenha 'co'nhecimen-
tos de co ntahíllcade e da datilografia. Dá-se preferencts
'para quem tern boa letra. Paga-se bem. Emprego de Iutu�
roo CHrtas com pretenções pede-se escrever a mão, Com
chia Hidlo-Eletrico AgU88 Negras.

PrGellra-se

I
ARAUTO

U
t onsultas diaria rnen te das c. as 12 horas

r

CIRURGIAo DENTISTA

f' B • mas J r M�TA

lor. Affonso "8alsiHi
JARBAS
----

in
Hnje á� 2 hOfas

Frank Ora ven, B,!bby Readlk em

O Grande Momento
A historia movimentaria de meu no mau. mas que gosta

va de cava'os! St'ilsBci.,nais corridas; Açãü; Elllev(J; e mul
ta torcida' _ Acomp. Compls. nacionai� e americanos, B

Ooanc:as ifa Péle - Millaria iem da continuação da Bup�r serie :
,

Cursos especializados da

ME:di'l Flecha Negracina Infantil e alimentação das Platéa 3.00 e 2 00 e 1.50
criancinhas. - Medico-Chefe das

.-.-!l-iI'-�-1i"-......'_.-(I X .-........-.-il-.-.-e-.-..
seções de Higiene Infantil e Co- j Hoje ás -t 30 8.15 horas

,zinha Dietética do Centro de

f Alan L''1.dd, E�ther F�rnao'jez, Briao DJUlevy, WIlllsm
Saude. _ Estagio de 2 anos no Bencix Bany FitZf!pfHl,l l'm
serviço de Pé�e e. Sifil_is da Sat! Ia\. Hiena 'dos Maresta Casa de ]\[Isencordla do R�o

I ' -

u er drama ImenJaneiro. - Especializado em Ma· Um cullDe d'l pU'XJ S h.l n.an'ls, num s Pld Alaria pelo Departamento Nac.o- '130 e TlfOlundo corno o cenarlo em que f', de�en!{J li o'i Inal de Saude Publica. - Ex- tu -ia do mar e ii furia humana, contra 8 funa Imp�BS ve

Chefe durante 2 anos do Servi· I de um C r;1�ã'l de pedra. U T. drama dos ru8re.a. t8. (!omo"

.' "

d
.

C( ill"ls l1t1ClOnaIS e a·ço de Mala.ia de Blumendu. o publco estaVa exlgw o. Acamp. ) 1-' •

____

c

mericenos - Metro JuroaI.
Modernissimo ilparelho de Luz Platé'!, 4.00 e 3.00 Balell0 300 e 2,00

Ultra Violeta A' noite: Piaté_8 numerada Cr$ 5,00� Vacinação preventiva das cri·

1 anças contra a Coqueluche (qual.
I quer idade) e Difteria (a p3.rtir
j de 10 mêses) sem reação alguma!Dá consultas, todos oS�(1sdt I

no Ediflcio Peiter (em (rl3nts
ao Hotel Vitoria), das 10,3:
ás 12e das 14,30 ás 17 horaO ,

Clinic3 EspeCializada de
Crianças

.. V. pode-se orgulhar da sua nova caneta
SHEAFFER. o, OrguUw de' ser visto com a

mais elegante das canetas - orgUlho de possuir
o melhor! SIIEAFFER icem a mais linda aparên

cia, escreve melhor e é, v�rdadei1"amente, uma jóia!
Nas aulas, nos escritó;'ioS; em qualquer ocasião, V.

estará sempre satisfeito com' �mta SHEAFFER!

�entantes exclusivos

C :,para o Brlrsil.:

,M. ftGDSTUn & elA. nOl

SKRIP _ a modema tinta de esocrever, :faz qualquer
caneta escrever muito IT':elhor e durar mais. Também
evita enguiços.,. SKEIP seca tã,o ràpidamente que não
hã necessidade de mata-borr�o. Escolha a sua cor pre
ferida entre as NOVE apresentadas por Skripo SKRIP
permanente para documentos que devem ser conserva

dos.SKRIP iavávd para ti50 Geral, no lar e na escola.

Competencia Profissional

Rua i5 de Novembro. 596 '

-------

roto AmADOR (G.Sc.holz)

:RiOde.ra.n(!iro:A'<l.R�OBranco I41 -1.• ando - Caixa Pos!a1843

À V E N O A N ,A S

FfE
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A SI
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

A jóia que escr�ve
BOAS 'CASAS DO RAMO

o &abão virgem especialidade
Inunciem' ne�de DIRIO

"VIRGEM
elA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVlltf (MaTO. Regfllltndll)

torna a roupa branquissima

Dr .H. limmermann,
Cirúrgíão Derb7ft3��

Raios X
Rua 15 Nov. 595 1,0 And
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