
o ra que vivom.os exclue os f ra co s, e inconstante:s
Torna"se neeess8tio confiar nas

------------�--��-------------�--------------�-----------------

r fJ r ç as, c o 0'0 m i c a s de B I II m e n a U1 nos anceios de prosperidade e nas grandes
reServas de energia do povo blumenauense encontrarem já na mente dos face da precariedade de meips

blumeuauense que quotidiana- com que. ultimamente; QS brin

mente 'sofrem os seus efeitos dararn; para que, dessa forma •

corrosivos. de fronte erguid� possam tor

nar-se os símbolos .das esperan"
ças do povo de Blurnenau
Blurnenau.' apezar de tudo

mostra-se como um centro Vi-

.

Subordil1.ada ao timL "A opi
mão de um blumenauense" rere
bemoa:âi seguinte ccdabot ... ção :

Burnenac não póde desviar .se
I

do. imperativo financeiro e econc
'

mico que .se mostra em r ôres tã
chamejantes adsseus dirigenle�
Deve. Dela contrário. encontrar no
co.ntfúdo de diret- izes prudente,
e elaboradas .CQm ardor DalriO!i
�o. a e�t.rada segura que conduz
a. est')bllu.8çau da b.:!lanca dos
dinheiros d�s cofres Pl�blico·s.
porqpanto, de outra. forma •. se
mente. lhe restaráuinã alternativa:
algemar-se RS ine17itaveis corui
genci�s do d.:sctédilo, á que são
!nvauavelmer.te. conduzidas. a
cumunidades malbaratadas' Em
seus .recursvs financeiros.
i\queJe que desejar R"OVi rnai

apenas �lssert3ndo. porêm.sfOJ
nadarealizar de objetivo e práticc;

C Iassmanuó papeis, mas. nunca se

pr e?�upando com a inle p-eraçã.
,..

. .•.....•.
.

.

[udioiosa (ife seus designas' mui
tas.vezes ocultos e per ígo so s v,

���t��n{:��;.�s.f�nj:.:?�e:�fr�;e���_ C·.····.E..

- ·.·.·B··LU·MEN'..··A··U·do cs muvirnentos sem conuno .
..

. .•. .

.

.

..

proporcionar ° afastamento d
-

-

obstáculospertubadcres; natural. ARAUTO DAS ASPIRAÇOE.S DO VALE DO ITAJAi
mente, se deiX'alã vencer e sub
meter. diante da impossinWjade
material de construir, c�h1 os me·
ias ordjnários .dos parcos· orça-
mentos, e} pOTl'S!', as pesadas

I' II �
responssadiii1ades doe levantar

. ...
. .•.

t····Et��:�}:�]��i�%:ji .: [eira -1If:8 T8US nr;ma ..
����r:�6:":6�' �i���s�:�r���lue' E' a� se
Toda a afirmação exige uma

do·.prova de. coragem. um exem
pio de decisão que ultrapas-
se os moldes da medlccridade Está subindo, diariamenV>
e da passivl:1ade. o pr.eço das mercadorias á
Tór'la·se necessárioconfi:ir nàs venda l'a leira' livre. Apareo

forças eC?flomícas de Blumenáu. temente, alguem se enca!'re
nos anseIos de prosPffidade e gnu de tramar com os fair80
nas grances reservas de energia les omodo de impor á popu
do povo blumenaueme. ..

laçâo os preços que bem eu·
Os blum_!!nauenses só esperam. tendem tendo em vi.sta a au·

e C?f!1 toda a razão. bravuras ",. zeriêill de medidas a C I:! utell:l
dmHlIstratlvas .concretas' NãlJ dortis dos interesses do con
ê m�is admissi�el nos ·lempos suÓ)idor.
atuaIs. em que os acontecimen- A feira tem um fiscal que.
tos se sUcedemyertigir..ós�men- nada t8Z no sentido ge coibir
te. que Os homens da admíÍ1.is Q abuso. ÁS endas se ir,fail:lDI
tração persistarnem enfrentaras [lás noites precedentes tJO.

p.r�blemas vitais para o muni- ôJdS marcados i>ara}as feiras
. ':lplO! com divagações in'ermi- dandó ensejo .para que os a
naVEIS e !ncougrúente.s: .. pr(lvfitadores dasviem gran-
fazer lIteratura em torno da parte dtl mercadorias .. E é

prementes necessidadescoleH· comum verifiollr-&e agora b

Vas desta cidade, é qUerer, iJu' 'circunstancil:l dos feiranteó
dlr a bôa .fé, o� qUiçá zi;mbal regreSSttr com bastante mero
deste abelro emcansavel DOVO cacto ria para mtbl:' sem apre
de Blumenal;l•. centrifugador dó ocupaçãú de vende-Ia por
pro�resso n<:sta!;'õ plagas Itajaí: preço mais accessÍvel. com(;
Assuences lao brasileiras e coo· a cumprovaI' a exh;,iencia do
perad,�ras do prog:es5o pátriG: plano de manter OI preços
TodavIa. q ·f.m R,Slm proceder. altos..
fatalme�tt! se v�rá j�gado m

..

Por oufro:Jado, parece que
de&credlto das slmpatfas e do:::. a venda de legumes. fruta�
.aplausos dos.1Jlumeoauenses. elllticiv208 es a spndo relili
.. Naturalme�te. isso ludo. cons· z.ada por intermediàrids; Que
trtue ul1] cünJUnto de verdades d-epois de açambarcar os pro
qce mltlta_ gen.te não gosta e, dutos. ditam (JS preços á von·
nem deseja slquer pensar. en tade. O fiscal da feira bem
t:etanto, rl.as resistem á eviden- qUE:) poderiadesenferrujaf as

CIa._por . s(lI�em. do ..
propri6 co� peruas e verificar essa .posai

raç�o dos l,:legratites desta· la- bílldade, tendo em vista 1:1
bonosa e allva colmeia, depro- necessidade

.

de se eliminar
pugnadores do �n�ramJecimento na medida d.Q possível os in.
dC! Vale do I!a��i·Assú, quean- termediários. qerlliiIH'nte apro
selam. ,n�cessal{amen(e. um di· veüadol'es destituidos de qua
ma pollttco e social inteiramen· -

luer escruIlulQ e 'principaié

te diferente do que vem reinando
desde es sombríos anos de di-
tadura. " deIigações diretas, de um baí- to longe de atender os fins a

Btumenáu, .encontrase, assim, ro.para ri outro, a decantada que se destina etc., " pois. seria
na eminencia de se defrontar «ponte nova» Jurrto a Preíeuu por demais fastidioso tentar enu
com urna séria e. delicada ques- (a, )Juminaçao pública de diver- merar as dificuldades que, ha
tão: -'- a escolha do seu futuro sas ruas muito deficiente, falta alguns anos e. atualmente. tan
governador municipal e a :das de logradouros públicos que to entravam o progresso de Blu
seus futuros v�r.eadores. Me: atendam as necessidades da po- rnenau, por não sórnente serem

ditem. pois. os blurr-enauans s ouIacão.ffoSt ital MI nleipa' mui- inúmpras. crlmn tambem por se

na séde de questões que dileml
.

respeito, diretamente, com a me-.

··A
.

�tl

..h.0,1.·.•
a .das...�.ua�.condiçõe., ger.a s a·p....... 08·8de VIda. P' lncip rlmente com os

males economlCOs f s ciais que
.

:"

��6tOM���ci��T J!lig��f��:S�OI;�� Gado daente transportado para as xarqueadas ai Medi�as esperadas do Mio. da agricultura
obkJvidade na Iiscalísaçãodos'

.

tabelamentos. feira livre d. sor- A pecuarla em todo Vale

\riOdicamente.
'pelos eebannns

'

a aphtosa, doença quo ataca
ganizada, ruas sem cal.amentos dt! Its] .í eontlnúa sendo íu- oriundos de Lajes e outro s as mUCOBtlS da boca e es ma

e esburacadas, estradas lasti- tensamente projudl aada pela' pontos da região serr ene. mllos, pude ser responsabül-
mavels, ausencia quasi absolu�a ft>brt-l a {1.etoStl, trazida, pf�- Extremameute contagiosa. sada pelo eutraquectmento

..--�-- dos nossos rebautios e de-

DIA.R�O "'ATU.TINO mlnuição dos produtos a elee
- relacionados. Ataca o b I, o

porei) e o carneíro e não es

,á devidamente comprovado
si a motesua é trunsmlsstvel
ao hom m.

O fato é que 'os criador s

do Vule do ItHj�l sofrem e

normcs prejulzos com !l con
taminação rnals ou menos
frequente de seu gtldo e é
heroica a lUla que traV8m

.• Dr. Al;hlU8f' Bal111ni Di B�!)J; �le8T(Jne8vel • AliO XXIII ·Nr. 129 Da preservação de seus re-
�����----------------�----------

,

�.

. está enfraquece0�o os

Meditem nossos futuros go·
vernantes na soma de apelos de
milhares de cidadãos. que vêm
aentíndo, cruelmente, O esbanjar
clamoroso de suas enf'rgias em
_.,

conclue na ultima página

rebanhos �ovinos �o Vale �o ltajai
banhos contra o insidioso
mal, que, vez pO'" outra, 8S·

sume carater epldemtco.
. Atualfuente. • neste regíão,
nlnguem mais duvida de que
a moléstia é trazida pelo ga
do procedente do campo e

que Cl'UZ8· nossas estradas
cotidianamente, rumo a08 ma

tadores. E' comum a verlfi
cação de bois doentes nCJ

meio d€lBB€R rebanhos. Al

guns nem síquer podemmais.
andar e contudo silo levados
adiante, de qualquer gaito.
Pessoa bem jnlarmada, .888e'"
gurou.no8 :..qU3 bois atacados
l1e aphtos8. semi-mortos, ter
minavam â viagem conduzi ...

.

,dOS
em 'carroça para asxar-

,. quead8s :..
'

...•

...
.

.]ra.nU·C3.•••• ��i;iti�riê':;�;��I' ss. Tods,.vla. é dever do Mi ..

Disterlo da Agd.c.ü,ltnl'a, por
intermedlo de

.

sQ:uti agentes.
tomar as prOVidencias neces

sarlas no sentido de bantl' lJ.
f6ntasma que rondll IHiSBO

'ação da feira, Unhamos em gado. Não ba duvida de que
qistli o SUCeSSu obtido em aeste particular, se !Im dia

outros lugares CH·fi csse pro 'o atudido Mlclsterli) hver de

cesso. Podemos adia ntaf mes prestar contas sobre o eB�

mo que em Curitiba os resul 'forço realizado no sentido de
tlidutl das f�it88 I: ão 08 mais debelar o mal. verUicar-se-á.
satisfatórios, g aÇaS ao tate- que pouco ou nada tez de

amento e flBCalização rigo- util.
rosa de pI eços. SÓ mesmo Não nos parece dificil a

aqui em Blumenau o povo tem extinção ou pelo menos o

que íJli gar caro pela túJeraD- controle da apht088 no Vale

cia criminosa dos administra do Itajal. Si é que a moles-

dores. Qu� Deus o ajude; Conclue na ui�lm8 pagina

Avirtude e o.
lea.ldt1de se retiram
si o crime e a h'aiçao
sd.c pr-émlados I

presul nir a existehcia de um acordo entre os feirantes, destina·
a impor os preços mais abusivos - O derradeiro remedio

re.�ponsaveiB pela situaç§.o lo desleixo dos poderes com·

allitiv,a dó pO'Ç"o; petentes, melhor seria que t

A feira tinhli por principal extiogubsem defínitivamen!f
escope a 'eliminação desses atim de acabar a IU·t!.pJ]Ci
exploradol�eB e se não con- em que está transformada.
seguiu essü desideratum pe- QU'in do sugerimos I:i ilJsta·

Se as condições atmo�féricas O eclipsa, cm. Blumen8u.
forem propícias em Blut:1enau no . terá inicio p.reClsament� as

próximo dia 20 terem,os ensejo 8h e 16,5 quandO o sol estiver
I de presenciar um dos mais raros pouco acima da Unha.do horl
i e impressionantes fenómenos as- Zoó.te,atinglrá sua plenitude
tronômicas. qual áeja o eclipse to ás 9h e 25 e fim á.s lOh e 24-

tal. do_Sól. minutos·
Custosas expedições científicas _ .__.._.•��------

-co.nvergiram para o Brasil, vin
das de toddS as partes do mundo,
dIrigindo-se para Hocaitiva. no

sertão mineiro} local. tido como

o mais apropriado para a obser

vação do f,mómeuo. Engenhei
ros bras,le-ros e norte-america
no,:: construiram naquele local

pistas pala atenisagem d0s avi-
NoUcias de Hajfd informam

ões que trouxeram os compo-
que faleceu aU, dia 10 do

nentes das expedições e instru
Ci)rrente pelas·· 8 .

horas da
mentos cientlfic.os dos mais mo·

ma::lhli. de modo inesperado
demos. Os mesmos av:ões se eu

a srs. DUma Gal, de 17 ,!n08
carregarão de filmar o eclipse

de idade,· casada ha 8 meeS8S
enquanto suas fases �efão irraJi

,�om o. sr..Waldemar oal.
adas para todos os recantos do

Ajovem senhora, aparente·
mundo. même. sofreu Ifgef1'8 descaI·

C.e·�Q.·.�\a.s O ioteres'Sc que vem désper- ga elétrica. fiO'manobrl\r com·

tando o fenomeno é plenamen- um aparelho de rádio tomban
te justificado não só por ser 0- do vitima de um oolapso do

/. ,.'

w\ portuna a ocasião para estudos qual não tornoU li si. O cho�
Foi prorrogado até o próximo g_i.-'X'/BI de jul D, o diversos. inclusive a verificá.ção que, segundo 808 mesmas no·

I
r

.•...e.COl.h..
ime

o.tú. d.as.
cedulas

d.O ..
9

..
s.ti.D.r .t·

adrão ,«m

..

il eis». da teoria d@Einsten,assimcomottcías.na.OCflUEl!1flaOmenOr
adeante indicadas: . pela raridade do acontecimento dauo numa pessoa normal,

OJ$ 5,00: Estampa ]6.� 01'$ 1 J. : Estampas 15 e pois o ultimo eclipse sol,ar da mas protrou sem' vida á. Sfa.

C $ mesma et'ivergadl>u ocorreu pe· DUma Oal �m virtude . da
16�· . r 50,00: Efltampss t5 e 1, Cr$ 100,00: Es- 1.1 ultima vez a 108 anos atraz mesma ser portadofa1Je uma

.---_- IIIlI_I. .._�-tal11pa 1� - Or$ 50o,oe: Estarnpas 9, 10 e 12.. OU sejg em 15 de março de 1839 ,lQQ1eeth' Qt\r<Ua,;a,
.

- .

pr:Jra b ic '·c I étêlLs
08 tipos é

.
preços ao alcance <:le todós·'

só na' firma
'

ProsdoCimo& C ia. ,:-··t da.

----......._ ...�---------�--

AGORA SI ,
-III •

E' a ocasião da senhora comprar
em melhores condições. >

�quelas bonitas e finas .

E
que a senhora comprou, pagand(,
° preço do seu jWlto valor, estão

::tgora muito mais baratas!

UMA VENDA ESPECIAL DA
ii

casa PEITE
com grandes descüntus e li

Eeu estoque de SEDAS.
todo o

R u a 15 d e N o v. 553

I
,

I

de

IIguardad o c o m .grande ial'e
resse o e c I i p s e da dia 20
Inicio e fim' em Blurnenau - L ustosas expediç?es
den ti ficaI:! vieram ao Brasil a8ilistir o feno.meno<

A importancia do acontecimentl)

Morreu ao tocar
no rádio

A triste ocorr.encia teve

por teatro 11 cidade
de Itajai

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Alemanha, ;\ -,

'

,
,

'S{numte,� de ho'rialiças'.'
Sementes de flm'es'

.'

Germinação Garantida
.

G' e m U � e. sam e n.

para vestidos, a varejo e. atacado,

Venda somente em
prs de papel-

�IU'1ilTh �rllH��""

I ��U�JJ ·lii!(�ll��� Rua 15 de
Novempro, 366 (Confeitaria

I Socher)
.

'. .,

menores preços
WILl� SI�VERT

.'

J" NOVOS discos sincos :'

�------

EXpilrtadnra da A· adBiras
.

:0 ,permanente,'de:

\, :E.il!�;':iJ?onta Agudà: um Bangaio\;,. edificado num terreno
com 30: m�tros de fr�nte por 65 de Ji.ll1dos, sem marinha e mar i-

, t, ri!,íha ·legalizado. Preço, 40�OOO,oo ,
..

"

Umaxótima casa' situada na praia de .Cabeçudas.
. . Vende-se l.ima chácara com: casa de material e corn todos pu".'

. � nces .,..>�nimais, etc. " " .

. .'
. .

"

'

,

'

..

'
. 1 terreno em Penta ;Aguda, cnrn 4Sp metros de kGà0<:.

e ,.210 de 'frente com 3 cases de madeira, e 1 casa' i}f·
material/todas,. alugadas.' Por rreço de ocaslãb . eis

.' '90,000;00. .
. .'

'" ..
' . .

..
' .

.

"

,
.

,'i, pm lote U[bano� �om as sêg:uintes., dirn:;;nsões: 13 metros de
frente e com 33 metros de fundos. "

; Uma casa na ,rti� 1,5 de Novembro; :.,' ..
.. ,Uma casa d� .madéira, com I::2ÓO.OOO rna, SiHJ(lO Luoo ID2

.

ainda mato-preço: Cr$ 7-5.000.00, 'Situado neste munieipio, Rua
Bom Retiro: DiverSos lot!':s, nas proximidades da. Ia, Fabrica de
TeclàosHerlng. '" -', ' .'.

. '.,' ,

-.

.

Um terreno, com mts. de frente 'e '400 de fundos, com .3
C8;sas, situapo 'na Rua Floriano Peixoto (Boro H.etiro); Preço:
Cr$ 130.0oo,00·a :.:: . ':'

, ,.
.

#

.

Uma cas 'com 4 lotes urbil.i:lOs. situado ria vila Vitor Konier
.

" 4 casas situadas na Ru:a Minas Gera�r:l.· sendo: 2 alUgadas
uma por: Cr$ 280,00, outra, por Cr$ 260,09 �ensaís.

"

'. Preço: Cr$ 75.000,Oo.r '.
. .

.' '2: "casas menores, alugadas Cr$ 3C'.:1,OO•. PrelpO de ccaslao

:'2t$ 40.000.00 sendo as casas de rrladei!:a éJ::om agua: encanada
Uma casa sobrado' no centro da rua 15 de Novembro.

". DuGis casas (soorãdos) na rua I\Jtnas Gerais." sendo' tiüna
delas ode constn;ção recente. com todas ás instalàções �anitarias,

.'. Urna casa: (s0brado) �ituada na rua Rom Retir.o, com·· to-

,dás ás instalações, sanitarias. , .

.
.

,,' Uma casa (sobrado) 'w tuada na Alameda Rio Branco
';com todas âs üistahtções sanitélrias.
....

'Uua ca.5a si:Juada na rua São :P.?-ulo.
Uma casa situada na rua J(lã(:> Pessóa
Vm 'lote de terra situada

"
nâ :rua IS de ,Novembro. '

.•

'Uni1ote de terra no perimeti:o mbano rIa rua..7 de Se1i
Duàs· casas situada em It�upava Sêca, sendo' uma delas

"sobrado '.' '.'
: '.

_

'. .

'. Diversos lo-��, 20X40!situados no lugar BoaVista, e maís
uma: 'gràride pedr,e)ra com 5::1.qoo metros quackados.,

i

.

'Reslstentes e de fino oeah.s
mento (1) Modelos poro to
dos os tamanhos de pastas
'e fichos o Gavetas que cor

'rem suavemente ao leve to

que das mãos e Os orqui
vos' Fiel servem bem tôdo

, tuna exlstênc!o.

fA.BRICAMOS:

L CGto�.il.lNT05 para ESCRITÓRIOS
� .

� COFRES o·
-:MESAS. FICHARiaS

;; EST t,N'iJ�S·, 3AlC':'ES DIVISÓRIOS

t�==-=� ,

,

rw�ó"',?��SF tiE AÇO:
_

,..; ;� �t! � A
.

r.;� !) tJt�b t.�o ao
• '0>\

Ru� 'f���,IQ M�!'co1ina, 848

��!�ton� -55�.4 � 9�5545 - São Paulo

& mil. LIda.
Rua15 de Nov.

:"t-'-", ,
BLUMENAU'

" -�: _'_.
__

. �-""'::... "*� _-..."': �" ..

CJ.pADE DE

r.��ferta ® ProcU!:.�:,'
� O anuncio é a alma do negocio �
V E N D O ou'. admito sócio

para negocio de papelana. ar

marinho, perfumarias e miude
zas, poe preço de fatura, situa
do no melhor ponto da cidade.
Grande freguezia de' atacado e

varejo, Ver e tratar na ÇASA
MELIM, Rio do Sul.

. c
V E N D O uma carninhonet.,

Ford A. modelo 29, com moto.
recentemente retificado e com

4 prieus novo� ..' .

na CASA MELIM, Rio do Sul.

MOVEIS, Vende-se inclusive
um Rádio Victor, 5' valvulas,
por motivo de transférencia.
Informações. S"Irgento Trindade
Alameda Rio Branco 38

VENDp"SE
Uma casa de madeira em

bom estado, bom terreno m -

dindo 25 de frente e 40 de
tundo. o

pre <;0 '28 000.00,
Mais 2 terrenos com 25 df
frente e 28 de fundo
lntonnações: Casa alíredt

na �ua Julio Pessoa

VENDEM-SE
duas casas, uma de material e

outra de madeira. Informações
com Breítkopf ou \Valter
Schneider, . Rua Amazonas.

Sr; Casado.
Ex Sargento do 32 RC.

Procura emprego nas firma.s
e iudustrías desta praça com
boa pratica de U escrituração
e comercio em geral. VENDE-SE
IoJormsçôea Desta redação um terrêno coi:n casa á rua

ou no Escrttorto Dr; Artur Amazonas, dom 14oX48 metros,
Balsini Preço ar. 45.000.00. Tratar com

Alfredo Rodrigues.
Hotel Holetz

En:lereço Telegrcfíco, Holelz
Rua 15 de Novembro, n' 313

Telefone: 1065
.

Comodo para vIajantes'
Novo prcpietario; Quintino

Zapelini
.

VENDE-SE
um piano em perfeito estado.

Informações na Alameda Rio
Branco 36.

Consumidor
Exija MantBiD8 fRIGOR'
Exista Qualidlle que fôr
Mas não e fRIGÔR.

) Dr .H.' limmermann
\,Cirúrgiâo Dei!.t.f��

\'..I�aio s X
�� Ru� 15 Nov, 595 1.0 And
I\!jj "

....'4

està fa'hando?

VENDE-SE
uma caminhonete em perfeito
estado e conservação, tipo Chrai
zel, Informações Com

JUVena11Cunha Junior. rua Amazonas.
Cine Garcia. ......- �_� -

F. G. Bus C � J r •
Por sua Secção de Representações, oferece 3S seguintes
oportunidades: MOTORES Diesel, f: emi Diesel e a

gaZO-1l.na, para todos os fins [estaclonarioa, marltimos e para
caminhões] das afamadas marcas:

Wilte, Hercules,
Faírbanks Morse, Lanson

Briggs & SfraUon e Wisconsin

f

Ouro �ra dentistas e

ourivei5; pode-se com
,rar diretamente :

Remete-nJa pelo Reembolso
Postal - a p�ço do dia, para
qu alquer partet, do Brasil, pro.
dutos quimicamente preparados
e quilr.tes gara4tidos conforme
analise da Ca�a da Moeda do
Rio .de Jar:eiroJ- Ouro, Prata,

Plat;na,. Ouro:�iatinado,. Soldas
era lamínas, maces c pmos para
fins odontologfos e para on-

riveis. I'
.

Peça li�ti de preços para:
, .,\.,..

/li. S. MUCCIOL'p
.J

" ,

R.\:1:l São Benta n. 5 PC - I. an-

i

-

dar; sala 6 - Fcne ; 3-1966
/'

.

SÃO PAULO
./

�II; , .

ADVOGADO:
I Dr � Ayres Gonçalves
Rua 15 Le Novembro, 415

2' andar�Sala 1

(Altos d'A CAPITAL) -=-
--------�--------�..

Conjuntos geradores de força e luz para todas as capacidadess
Balanras para todos os fins - Bombas em geral - Ma
qninas de todos oS, tipos para AgrIcultura e Industria
Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco -

Alumínio - Arames - Pregos - Parafusos - Ferragens
e Ferramentas em geral

F. G. Busch Ir ...Representações
AI. Barão do Rio Branco n , I

fone 1388 - BLUMENAU
- Caixa postal 33
End, telegr. uBusch"

Caminhão R E O 1946
Vende-se um quasi nóvo, com carroceria e cabine, Capa

cidade para 6 toneladas. Possuí reduzida. Os interessados pode·
rão vêr o carro á ru,,. São Paulo n. zo, Tratar com I eo B,
Riffe1, no referido endereço.

e

Leve-o imediatamente na

oficina Radio ..8lohm
e será prontamente atendido

Equipamento moderno de alta precisãl), técnica
formado e diplomado em SElo Pauto

_I�Alameda Rio Branco, 10
-------------------------

Q seu RADIO

I.f�tbrica de 'Tintas
L�da ...131·umenuII

Th���5 e Vernizes - ��aterial para
Ph1turas e�n Geral

�,
.

b' t· 't poro RADIOS
.

i 'ntas em' Isnagas oara ar fS as REMESSA NOVA A' Cr. $ 250,°0
BLUMENAU - SlA. CATARINA II N A

I-w.;

.

c a. a d o A,"" e r I co no S. A.
4",�

.

'.1 Mercado de Automóv�is
.

NO'SSA DIVISA E' SERVIR
�,Jl;,�

AffiflOOR. (G.Sch·olZ) .�__'__I_"-__-

Precisa·se de
tompelencia Profissional

;o
..

,

,"'•.; \., I Rmt 15 \le Novembro, 596
.

.

. em;' con�C1:ttoS �e m�quii'las de escc.C\TeE',
, ,', '.':::1,,':'":""'\-" .

ca1c�lar, sO,inal', ·C.1fXaS �eglstr2.doras. etc.
. >

". �� ._-""�:- -0-'�""""_-". ..'

.

' Serviço 'C�h1P�iente �.' rapido ... '.
.

.' :.,

E�J[fP ;� reg '.
ir do estica

.

'
.. ;Nece�sitand;' de COos[;rto$rapid�s e eficiente� ém.suas ma- '; . Moci[)Í1, F .1f� atender, ·os 'af�::enis domestic?s, encontra co

.
ípal'll ",a ,qnflquer hora, disque ó aparelho 1°91 e será

prD�ta'l'�?caçã.o l,m/�,�a, ,.f.l.� pequetl":' hmlha. E� neces�arlO que durma no

'st:ult!'atenô.ldo. ' ...-mprego e ,]U P.Ja. bem apresenta'l,!-1. ., '.

Oficill •. instalada, ,a ma.is de Ia anos,
"

..
....

" .,' ,. Rna São paulo n. 20 -

'I • �

I Pilhas Secas

Carpinteiros '. Soldadores
para as ob:ras ela Usina Elétrioa de Rio dos Cedros.

P ';.a g a . s e b o fi S o r d e n a d o s_

Informações no escritório da Empreza Força e Luz
Santa Cata'rina S. A., á Alameda Duque de CaxiaE (Rua
das Palmeiras) n, 7 • Caixa postal) 27 - Blumenau.

..�

'
... ', '.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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todos" os
Ltd

pUluvers lã"
Geral C.hapeoB

Edital
o Doutor Paulo Malta Ferraz Delegado Regional de Po

licia dos municipios de Gaspar e' Blumenau. com séde nesta ci

dade" no uso de suas atribuições etc.

Torna publico que, de acordo com as determinações doRe

gulamento Geral do Transito Publico, as bicicletas só poderão
trafegar durante á noite quando estiverem devidamente aqmpa
das com, o faról de iluminação.

A inobeervancia desta disposiçao regui�mentar. sujeita 08

infratores à multa e, em caso de', reincideac:ía. á 'apreensão da

bicicleta. E para que chegue ao conhecimento de. todos, mandou
a autoridade lavrar o presente Edital que será afixado em local
do costu.ne e publicado pela Imprensa local. Eu,
escrivão. o escrevi e assino,

Blumeuau, S de maio de t947·
,

Paulo Malta Ferraz; Delegado !:te<ional de Policia.

f' ::-=r
..;n,,,..,:"=�= ",*,.="""" ..u:==

� ,Casa de. ��vBis .

Rossmark Ltda. li
�:, Dorrnltótios

"
"

�:

k 'Salas de Jantar '�:.' lndústr[as de Fe"cula"7:

,

'

"

IV óvels Esfofadcs
l

Serviço bem perfeito. e bem acabado �: Companhia Lorenz .,. Blumenau
6ranõe· estoqf'" ae Topetes r,

I .

Assembléia Geral Extraerdlnârla

Ru Dr. ÂD)adeu Luz,:U I
c··.··*·��!I!.."�·

...:;f-:.··:�-.:���·_�!.A.:c..

;��.�.

Ex-Diretor do Hcspital Evan
gelico de Hansa.Humboldt.

Ex-Pediatra do Hospital Sra,
Teresiuha de Erechim '

(R. G do Sul) "

Bsoeciousta em Doenças de
Ciancas .

, ' Clinic �Ger,al Cirurgia
Consultas das 8 ás 12 e das

l4 ás 17 horas Dr Jorge JasperConsuitório ',e resideneia :
•

, Rua 15 de Novembro, 1130 (de I CIRURGIÃO DENTISTA
.-.-�";_'.-�-:::"';""-*�"_. fronte a entr'ld,a�.do Teatro Carlos

I Odorito pediatra - Dentaduras anatomicas

Dr.,A, rã,o Rebeno
Gomes) " HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,

, '

",

.

,
..115 e sextas a NOITE

,

: Advogado '., L1,i.'. i�tfredo Ifõs§ 'DAS 7 �o as 10,00 horas
Rua 15 de Novembro 750 Blumeuaa,

" CapitalizaçãO S. !
Séde Social: :RIO DE JAN.EIRO

Distribuição de Lucros do Exercido' de 1946

Pagam-_ e, na, sáde da ,Companhia, no Rio de janeiro nas
Sucursais e nos Escritórios dos Estados, 'a partir .do dia :2 do
'corrente mês, os lucros do exercício de, 19,�6 a que têm direit<
os titulos com Q prazo de participação terminado, de acôrdo com

os artigos II e 12, de suas Condições Gerais, ;
,

.

Conforme Relatório-Balanço de 3 I de Dezembro p, p. já
publicado e aprovado pela Assemolêra Geral Ord.naria realizada
em 9 de Abril de 1947. a importancía a distribuir entre 08 por
tadores de titules é do

, Cr. $ Io.Kj.8 244.80
{dez milhões, oitocentos e quarenta e oito rníl duzentos e qua
renta e, quatro cruzeiros t' oitenta centavos) que serão pagos á
razão de :

'. :

I.".

a). Cr. $ 9+0,80 (novecentos e quarenta cruzeiros e o>
tenta centavos) para os titulas de Cr $ la 000,00 sal
dados por pagamento único;

.�

;

b) Cr, $ 779,90 (setecentos e setenta e nove cruzeiros e

noventa centavos] para os títulos de, Cr.$ 10.000,00 de

pagamento mensal ou misto, sendo observadas, para
os titulas de outros valores, as respectivas proporções

A Diretoria.

Edital
, FaçO' saber que prét�ndem ca

sar-:se Egoo Freitag e Líselotte
SC.�ill�Ier. ElE�,' natural .deste
Esh�8;: nascido' aos 17 de \,de
'zembro de 1919,' solteiro, [,co�:
III(!rciario, domiciliado e reSiden-l'I"

'

d·"
'

d ItI�'n�sta cidade, filho, legitimo 'n,
"

I,',ca, o,"',rde
...oscar Freitag e deD: Qtilie

J.<'réitag. Ela; natural tléste,Esta- -------....'!

Q0., nascida <ias 22 de .junho de

:�928, solteira, domestica, .domi-

-�----�------��--------

"

Telefone p- ovisorio

Residencíá

_....._...--w-...-'...__

F�usto B!"3siJ
Medico

Dr. Paulo MayerleDr� Affonso 8alsini
Medico Especiali�t� em

,

doenças de Crianças
e da: Péle

" CODsult9rio - Travessa 4

de Fevereiro Eull. Peitar'

Medico assistente do
HOSPITAL SANrA IZABEL
CJinica Medica e das erean

, ças,' pllrtcs e opei'ações_
, ,'RadIOdiagoústlcoB
-0- BLUMENAU -0-

Dr. Angelo De Caetano '

, MédicO"
. Dr.

Doenças de' ,Senhoras -- Cirurgia
.Partos

Consultas das 8 as 11,30
e das 14 as '17

Rua 15 ,de" novembro junto
"

ao Hotel Elite

1063

Rua Paraíba No g
"I'elefone 128B

EscI J -' >,tio
A lamed j D. "ncu

,,,[ edico
Ci( Si:') • ai Sta. Izabe'

p� \l>E r açõ-es
Ct.íNICA GERAL

Pape
. , �.

Clinfca gerai. Especialista
em molesnas da garganta

, nàriz� ouvidos e olhos.
conSultas! 10'; 12 hs. e 15.; 17 hs.

I;JLVMEN�p - ROA PIAU1,2
Rua Paraná. 31-A-Tel. 1436 I'BLUMENAU I

.:. � ';"': ."

São convi rados os Acionistasdesta Sociedade; para a As

sembléia Geral Extraordinária, a realizar 'se no dia 20 de Maio
ítuente. ás IS horas, na séde social. à Rua São Paulo s/n' - Itou

pava Sêca, Blumenau, afim de deliberarem sõbre a seguinte
Ordem do dia

l' ...,- Proposta da Diretoria para reajustamento de valores
do ativo;

2- - Nomeação de peritos pára a avaliação destes bens;
3' - Assuntos correlatos.

,

Blumenau, 7 de Maio de 1947
[Ass.] Fritz Lorenz

Diretor Presidente'

S e II e n I es
Dierberg er, São Paulo

Brasil
Ohlsens Enke, Gopenhagen

, Dinamarca'

S;em e n t e s de hortaliças e flores
H. STANG, Rua 15 de Novembro, 1326

Blumenau - Santa Catarina

Socfedade Beneficiadora. de II
,Madeiras Lida.

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madehas em Geral

Forra Po túista, Encantoneiras de Qualquer Espêcie
Alinhamento, etc: etc.

J Esnecialidade: Soa1bo "Marca "Strobel

Tinturaria Meinecke
Tinge�se

todas as cores modernas para ternos, cxsacos, vestidos, astracan
etc, em lã, meia lã e sed ", com anilinas de procedencía

americana e suísea.

Reforma-se Chapéo. - Ultimas modelos

.mperm&obiUzClÇão de capas e casacos

8111menau Rua Maranhão n, 21 Telefonen 195 I.

,
.'

Procura-se

Cônfeiteiro OU Padeiro
Informações nesta redação, I

Dr... Zimmfrm8DD
Çirg. Dentista' ;

Regressei da viagem
e onsultas ôiarió.}lleotes 9 da. as 12

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



... Jorrafação 8, Moagem de

:{orrador_ I'Lila".-adquirido pela
crrefação e Moagew. de Café

Blumenau Ltda.:

1nauguraçáo

II(s io 'Dorlas
',i Sabado, dia 10. complet)U
?o anos de s_er�lço nos COl'!'e
lOS e ��légI'Bfos nosso amigo/_
s�. AmeilO Dartas, dedicado e
zeloso funcionário daauela'
r�pa rUção,Oild� exerce as fUIÃ-
çoe8 de carteIro,.

.

Em BlamenauJ onde reside
�a longos .aD08 ,o sr; Anis�o
Dortas, .mercê de sua dedica

..
ção ao cargo que desem.pen
ha e ao trato afave1' que dis
pensa a todos com quem tem
relações. desfruta, de geral es
tima, fazendo jÚs, portanto· aS
felicitações qu.e�d8qt1i lhe'en-
via'llos pelo grato mütivo'

Aviso··
O Dr. fausto Brasil avisa sua

disfinta clientela que transferiu
seu consultório e residensia· pa

....
ta a Ru:{ 15 de Novembro n.

... ·lPO, defronte a08.portões do
·Téatro Carlos Oomfs'

a hora que vivemos' ••:
Conclusão da r' pagióa

tal que orgulha aos que por,
este importante enfrOlléamento
rodoviário, transitam, ou esta

cionem, no afã quotidiano da
transfusão incessante e segura
ds seus produtos, que tanto

cooperam com regiões diversas
e até mesmo muito distantes,
honrando ao comércio e a in
dustria brasileira;
Entretanto aludir a lodos es

ses problemas. sem falar em dt- Aniversarion-se a 9 do cor-

nheíro, seria o mesmo que en- rente o benquisto cidadão sr,

toar poesias ou doces canções :'-rlindo Soutinho, figura d� re- Noivado'

primaveris, num momento em levo nos meios comerciais e in

que os administradores só de- dustriais desta praça .

Vem obter o apoio dos gover- Po� .tão grato motivo, foi 'O

nados, çom o exemplo de suas nat�l;c ante homenageado em sua

réalizações enérgicas, e rn ,. P ó11
residencía por um grupo de amí

da solução das questões afliri- gos,. homenagem da qual com

va s, que tanto dificultam a vida partilhamos e que ronovarnos

� impossibilitam o mais rudi- a9�í com votos de perenes fe

menta r conforto aos próprios Iicídades,

moradores da região urhana,
sem falar nos rurais, aos quais
tudo falta.
Os que desejam o bem da

Pátria, não poderão eontribuh
de uma fórma melhor para a

sua grandeza, DO ambito de suas

_____'- -'- -'- , �___
atribuições, do que realizandc
os multiplos empreendimentos.
necessários e urgentes. Que gri
tam aos olhos de cada um. por
todos os quadrantes de Blurné
náu e, assim procedendo. terão
servido a nossa ç.pu1ação ordei
ra. tabaihadora e progressísta.
Isso, que acabamos de

_
diser,

nos conduz, sõrnente, à uniea e

palphante realidade: os futuros
...

poderes' administrativos de Blu- • 3phlosa eslã . , ,

'menãu, necessitarão obter, com

.

Conclusão da .1' pagina
urgencia, rapidez e discernimen
to. os recursos necessârlos para tia é trazida da reglão ser

a realização dos ernpreendímen- fana. surpreende a círcuns

tos, já tão clamorosamente 50. tancla de não ter sído ado

licitados pelo espirito construrí tado ainda o sisteID.J. de Ils

vo, dtnâmico e empreender dos callsação do gado em postos
blurneaauenses- instalados nas proxi:nidades
Será que nossos futuros diri- da zona exportadora. Evitar

gentes municipais. se deixarão so-la, assim, a eaída de tini

vencer, sem ícrte oposição. pe- mais doentes que deixariam

Ia burocracia nefasta, pelo peso de infectar os rebanhos do

da inércia e da desorganização? Vale do Jtajai.
Não, absolutamente não! É a Poroutro lados. cabia· In

resposta uníssona dos blumena rensítícar o servIço de va

uenses: clna preventiva. no gado, ser-

Qne atentem bem á esta de- viço que atua'mélHb está

termiuação do povo de Blume- longa de corresponder ás

nàu. os qve venham a ocupar necessidades, muito embora Informações nestll redação.
os cargos da admínistaQã muoÍ- esse tratamento tenha dado

cipal. ótimos resultados;'.

I
Lutem e realizem, pois do De qualquer modo, já é BOLAS DE TENIS

cOlltrár,io ve."se-ão,

inex.oravel-.
tempo do Ministerio da Agrir "O U ,I L O P"

mente. derrotados pela opiniãO cultula atender COlJJ mais

publica de Blumenáu. carinho o problema, livrando Prosdocimo &; Cia. Ltda.

Não esq.uecam pois os candi- nOS8QS pecuarista& da situa Rua 15 de Novembro, 687

patos ao governo de. 8tumenáu. QãO aflitiva em que têm vi- Blumenau

de canalisarem desde já as su- vido. A febre aphtosa lestá
a!3 preocupações e atenções· no consumindo nú8SO gado co

sentido de come, mobilizar os mo é facilmente verUicavel

recursos financeiro:; para a exe- e o MiDisterío da Agrlcultu
.::ução das obras e soluçãO dos fO, por meio de Bua secção
probiemas Que. tão· de perto.} e,apeclalizad8, poderia

lazer

nos afh::iam, porque somente algo de posItivo fi reflpeito, l:lB

assim, o povo Blumenauense-\ delLonstrando a razlio de sua

dentro em brevef poderá relem.' existencia, de tlio pouca va-

brar o que passou, como Um I lia até o ·momento.

I
i
'�

-"1
,j
I

I

Aniversarios

C a f o' B I u m e o a u lt�a, OIARIO /'\ATUTiNO

CIDAD
DE BLUMENAU

A'Jirtud� Q! a
le alda:dc se retiram
si o crime c a traição
seio premiados.l

ARAUTO DAS ASPIRAÇÕE.S DO VALE DO ITAJAi

.

I
. .1

.3

.

Realizar-se-à sexta í�ira dia
..

..• ... 16, ás 4 horas da tarde, a Inau
guração da Torrefação e Moa-

. gem de Café Blumenau Ltda .

··locaEzada á rua Sã-o . Paulo �:
· ... 196, fone 1438. ,.
.. -:

Trata-se de uma. fabrica dota
· da:-do aparelhamento mais mo

�erno entre os já Instalàdos no
estado e, assim, em

. condições
d.e preparar ótimo café. Para as op esentam-ee noivos

.. ,slstIr.en: �o ate inaugural, os
I

. p�?p:etanos da nova torrefação
BlumeUatb, 11 - [) - 4:7.

convIdam por nosso intermédio
as autoridades. civis, militares e

.-----'--'----'

eclesiásticas, bem assim corno

, o� apreciadores de um bom ca.

fé, que t<\cão, ainda, oportunida
de de as,sistir o modo pelo qual

· Se prepara atualmente o pó da
apreciáda bebida
Oportqnament� daremos noti

?iári() mais detalhado sôbre a.

rnaguração em apreço;
.

Julio Baumçartem e Senhora
máu sonho que deve ser Olvi
dado e dizerque uma nova éra de

realização fecundas é de com

preenção para com os nosos di
reítos raiou para Blumenau .

e

Osvaldo Odebrechte Senhora

têm o nrazer de partecipar o' noiuado dt: • e seus tilhoe
Vera e Arno

VERA e ARNO

eh
. . _

Quaría Feira ás 8,15
Klrbl Grant, Fuzzy Knlght, Armlda no Iar-west

. Falso Bandido
Empolgantes lutas de .cow-bcY8. com muita P.çào e comédia

Acom, Cmpl Nac!onal e a onntlnuaçãn dét setie

·Fleçhra Negra
Precos de COSfUIDS

Quinta Feira áa 8.15
Marsho Junt, Richard Carisoll na comEdIa .

S�a Cf'ilada Obirgada
Ptadas

... bUffi,:,risti.cas apimentadas •..
Acomp. Camp. NaCIOnal e Universal Jornál

,.:.,,'."'�:. Sexta Feira às 8,15
.'.

Jane Wyat, Lovel� mimOl no
..

filme de aventuras
(slrlldum Conqiusfa

Ação; Coragem; Misferios; �,erigos selvagens feras
Acamp. Comp. Nacional

.

Preços de costume

em

PREOISAM·SE

Oficiais Torneiros ecanicos
Oficiais Bjustadores
ferreiro ,., Soldador

FAZEM ANOS HOJE:
______ 1II('!II41""t ,�

O sr. Virgili� Soós, reside:.te
em Rodeio.
O jovem Ecio, filho do sr, Elias

Soar, de Gaspar., .

O sr. Genesio da Silva. ,

Com a prend ada srta, Vera.
distinto ornamento da sociedade
local e filha do sr, Julio Baum

garren, vem de contratar casa

mento o sr. Arno Odbrecht.
Aos noivos e respectivas fa

wÍlias os nossos cumprimentos.

Falecimentos

Faleceu dia 7 do, em FI(
rlanópnlís, o sr Arnoldo Kuhn,
Iigur« bastante relaolonsda
nesta cidade. onde possue

dí�erso8. �drentpB. I:';'
A fllIDlha do extinto, que

Iot sepultado dia 8 no cemité
rio de Btguassú. apresentamvs
sentidas concoleuclas .

',' Inglês, Frallcês e latim
Leciona por metodos modernos.
Aceita alunos principiantes ou

adean tados .

Rua 15 de Novembro 17 [ar ti
go prédio do Banco Nacional

do Comercio)

Agu.� Mineral Sulfurosa
Lítica e Radio-lltiva

LIIM8fOOR

Distribuidores; -
Prosdocimo & 01.;. Ltda,

Blurnenau

Vende-ae um aparelho perIDa..
oe�!e usado por preço de O·

caSlao.

LADRILHOS
-' Materiais de COllstrução
Wer ner Garni'
Piaui, 11 li 15 ·Pone,1123
BLUM ENAU

Atenção Dr. Affonso 8alsini
pinturasEspecialista

Pinturas em placas, .oveis, reclames e lU pared es
com ou sem dezenhos, .em obras e Doiras. pinturas

comuns
Julio G. Nascimento - ESPECIALISTA

Residente: Bairro do Garcio - Hotel Juvenal da Cunha
ao lado do cinema. "

Tudo por preços modicos,

i
-�

. ..--------:..__:__--�-- -'.--_

Procura-se

de POÇOE Arf. e Bombas
�ecção Oficilia )1ecanica
.Travessa Porto Alegre.

Construtora I'HOH" Ltda,

PA�A fERIDAS,
E4ZEMAS

"
,

I N G1LA f\'� A ç Õ E 5 I

C QI C ''E I R A 5 I\cJ F Ri) I E I R A 5
I '

;
"

..
. ,

LÉ,.?�!_NH A 5 i ETC.

Bom f\rnpHgado de esc!'lfór'o que tenha COnhêQimen
tos de contabilldlide e da datilografia. Dá-se preferencia
para qu�m tpm boa letra. Paga-se bem. Emprego de futu
ro .. C8r�88 com pretenções ; pede-se escrever a mao. Com
a]lm Hldrn-Eletrico AgU8B Negras.
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Exilam sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C11\. �lfETZEL INDUSTRIAL JOINVlltE (Marca Regfltrada)

I) ideal p,afe Bosinha, lavanderia e la v � deira

Clinica Especializada de
Crianças

DOBDÇilS da Péle - Mitlarla

Cursos especiaEzados da Mr;di.

cina Infantil e alimentação das
criancinhas. - Medico-Chefe das

seções de Higiene Infantil e Co
zinha Dietética do Centro de

Saude. - Estagio de 2 anos 00

serviço de Péle e Sifilis da Sa 1-

ta Casa de Misericordia do Rio

Janeiro, - Especializado emMa

laria pelo Departamento Nac..c

oal de Saude Publica. - Ex

Chefe, durante 2 anos, do Servi-

ço de·Malaria de Blumenau. _.1 �
Moderníssimo aparelho de Luz

Ullra Violeta
Vacinação preventiva das cri

anças contra a Coqueluche (qual
quer idade) e Difteria: (a p:utir
de 10 mêses) sem reação alguma
Dá consultas, todos os:asdt
no Ediflcio Peiter (em frl3nts
ao Hotel Vitoria), das 10,3'
ds 12e das 14,30 ás 17 horao�

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


