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lráparaa,presidencia ·da Co;missão Mun� �e Preços o sr. �r. Ac�illes Balsini
.-. ...

..

I
Aproveito o ensej) para apre-

!
da Comissão Municipal de Pre"' A contribuição que venho OU concordo em aceitar a fa�1l

sentar a v
....

S. minhas saudações. ços e indicar; ainda, os membros. emprestando à administração -lidade desse dever, c.0!f1. o am-

-Ó, •• Bruno Hildeb.and de minha confiança, que deve publica e ao p,ograma de re a- mo de que nada' é ddlc!l e nem

Prefeito Inter ino rão com por a referida comissão- iusiamento do ideal democratico espinhoso em um regime de-
Muito me sensibilizou o ime- de nossa querida Patria, por in- moera-ice, mesmo em �e_ tratan

tecido realce Que V. S. fez das termédio de Urna critica que do de promover restrtções nos
minhas modestas qualidades de CI eío sda construtiva, anle Vós- interesses individuais em desar

'inteligenc:ia e mocidade. sem ou- SI) convite colocou-me em um monia, si se objetiva um bem

tros interesses e p-etenções que dilema em' que. Ou fujo ao de- para a nossa co.'etividad�, c:spaz
não sejam de servir a minha ver de enfrentar sem relutancia ce contribuir direta ou md1ret�·
ferra e aos meus conterraneos.

I
as soluções pedidas ao patrio- mente para co�trabala�çar o m

afím de confiar-me essa missão I'ismo de cada brasileiro. sem velamento de Vida SOCial (t�e a

Ião complexa (> espinhosa. I Ji!Hinção de terreno
.

partidariO, . Conclue na uU. pagina

IIteod,'lIlo unicamente aos im'perafiv�s da ."1#3 que vivemos, em Que a Patria exige de cada filbo traiJalho profícuo e despreend�d,
na s.tução !f$imales que .�. afli,gem" nosso d!rétor aceitou o carg'o que 'lia foi oferecido -Integra do convile e resa.osta dada ao PleSDla

Integra da resposta telcgra
Ii ca do nosso díre tor ao cou.

víte €ln apreço:
. "Apraz-me �g adecer o honroso
convite que V. S. me dirigiu
na Qualidade de Ptefeitc deste
munlcipio até que seja nomea
do o novo Prefeito que deverá
I eger os destinos municipais no

período que se prolonga á até
o proximo pleito eleitoral. para
assumir 'o cargo. de Presidente

�--'----�-�----:"""_----

Ao sr'rDr. Achille�' Batsinl. deverão compôr a reteída Co-
diretor deste jurnal. foi endere- missão,

.

çado o seguil1te ofÍdo: Ao fazer-lhe o presente con-
.

. vile, outra Intenção não tenho
"Honrado pelo Exmo. Sr. 00- a não ser ... de coníiar eSSê mis

vernador' Dr. Aderbal Ram(Ís são, tão complexa e espinhosa.
da Silva para o Govêmc dê'ite a uma pessoa canaz por sua in
Município, até que seja nomeado teligência e mocidade; sem DU
o novo Prefeito que deverá ri;- tros inte-ê sses ou . pretençõe s

ger os de-tinos desta Comuna que não sejam de servir á sua
até o· proximo pleito eleitoral, terra e a seus conter. ânsos.

.

aproveito (} ensejo que se me Cedo de que V S. aceitará
oferece para convidar V. S par» êste convite, agua do sua decisão
assumir o carzo de, Presidente afim de providenciar os atos
da Comissão Munidl)�1 de Pre- neoessá-íos para que V. S. as

ços, solicifando. ainda, que V. S

I
suma quanto antes o exercício

indique.' em seg-uida,
.. (:B demais, do elevado cargo de Presldente

membros de sUa confiança que J da C. M. P.
.

A Ccnstítuícão Federal garantindo "lendas. , ..

8ufmiontns aos municipios, dau·lhos 'Carta do Alforia' financ8�a,DIAR'O jf\ATUTINO
1946, profundamente di versos II --. taxas;
.Ios exlstentea na certa da UI - quaisquer outras ren-
19:j7. vale d.zer, 80 tempo da d8S que possa ,provIr do e

ma ltadada Ditadura: xerclclo de I!U88 -atrtbutções
Art. 7. - O Governo Fade- e da urílízação de seus beos

fill não intelviIá nos Esttidos· e serviços,
salvo para; Art. 15.

_. ,_�����_�� § 2: - A trlbu(açãO do que ira..

VII - Assegurar a obse r- ta. o n. III terá 8 forma de l�
vanola dos seguintes prtncl- pôs to único, que Incidirá 80-

pios: bre cada espf'cle de produto.
__•...-.-.. --------.---------.------.--------- Da. renda resultante sessenta
el amuuouna muuterper", por cento no n.íuímo, serão
Art. 28. - A autonomia dos 9olregues'ao8 Est8dos, ao Di8�

, Muoiciplos �era aasegurada : trito federal.e aos Municípios,
I - pela eleiçllo do Preteí- proporcIonalmente a sua BU-

Um aparte dê sensação do sr. "José Americo no Senado (O e dos vereartores; pertlele, POPU18Çtn�Or'm�Osu:upm�, If-pelaadmiofstrHçllo pró- e produção, n08 e·
.

.

. '.

d d prill, DO que concerne BO seu ra os fios estabelecldos, em.
qUI a orIgem essa esnrga- origens de SUB desorganiza'
UlZ .... oão' Ch�garl'amo8 ..

<> um ã te' ri e t d neculiar interêsse e; espe- lei leder8t .

Ta....y
r U ç ", ma na 'lU es 8Va sen t t'

A U i- entr·e··garm�

I
. cil.llmente. § -l. � o ao., .

.

.

,gran1e eseaada o naCIOnal. cHsculida. Seria a. revelaçãO; I ld osa) à decretação e arrecada..; aos municfplos' exo u 08 .

O senad ..r Gl.lllottl não ln- de um gracde e-SCàilàt11o. .

d oent'O
sistiu e, logo depóis' ueiXtivJ1 Mas, voltados, cllmo elStaml's ção (WS' trlbulos de sua com- das capItais, ez por

-

.a t. l·bunD··. pelência e à aplicaçllo das do total que 8rre�adar do
.... neste momento. mais pai'a I

SUItS rendtls. Jmpôsto de que trata o n. IV.
A este propósito, a reporta- trabalho profícuo du que pa-

b) á organização dos ser.· feUa a distrlbulçQ.o em partes
gem do «GlobOl> procnrou o fr

.. ro.a....�.���ç.[j�..�.r.�..

O �•.�.!�.o.a �.�..�:r_�.- viçospúbllcos locais".
__ . iglla!fI. e �pHC8nd�o.s� ·p.e10 me�_....vr�s�d�nte.da ll· D. N. 8 fim .

"

A"-p- r'-';':"o" dis (fo ',Ml'í.nlcipjo f.o'" n.'08,· metads;M.,1m.pOJ.!.Uiu1jt8';em: ..

de qiia S. Exata, ildliwtBsse um" POUCU DO Brrlsil- desme· "v "
.

1I
..

ram protundame.n.te aumenta- benefício de ,ordem rur8_.

litigo.
sôbre llqlie1a revel"CãCJ; (O(.rlado. teca

e o senador José Américo eE- � E8creSc�DtoU: das. Quando pel.. cartâ d� Ark 21}--'- Quando 8 ,ar. .

-

..' I . 1937, li IDllior parle dos tri- (laçA0 estadual de iUlpost()8-c arecelJ:

I
-Awda ont"m. conver�andl. U t-

.

d i ôsto de expor-No momento em que se com um llmigo" lembrávlilIJOi- buto:s pertencia á ,n .ao e li.O SBlvo 8 o mp
MÚDicípio

_________ debati� a situaçãn da Rêde UIDu pa8sagl:·rn a", Joaquim Estado; pela �on.stltul�a() v�- taçIlG,_ eXe(ld�� �m ca Hal, o
rIe VÍlicão Paraná Sanla

C'l.tfl-I Nll�CO, em cA minha forma-
1 gente, o MU�lClplO 101. devl- que Dao·.8.eja a

I P, de
rioa ou da aDtiga Estrada de \lãu» em que ele alUde á faei- damente aqUInhoado. A pro- tott.l das re.n(!8s .

oca St dFer;o São PaulO-Rio Grande lid.ade. que o brasih:iiro, tem va disse 8s!á nos 8eg�i Dte� qu�Jque� D8ture;'�n�e E�rrnt�
poderi'a ter deounciajo as de esquecer. ordeoümentús coosUtucwnais. d8r·lhe-a 8nnal 'd �, ·'Art. 29 - AlrID da renda por cento do exceu; arleCB a
-�---.-------.,...------------.;..

que lhes é atribuida por for- do, ,
. '. .

ça dos parágrafos 2'. e 4.' do Att. 21 ''''_'. Aunfão e 08 fs'
aTt. 11). e cios impostos que, tOd08> poderão- decretar outroa·'
no todo ou em parte, lhes {o- tributos além dos' que Ihe&·
rem tráosferidoB pelo «;stado, sIJo·atribuidos por esta CODSU
pert�nceni aos MUllÍcipios os tuiçl1o,.mas o impôsto f!,dera�
imposlUs: . excluirá. o estarluat ideotlCO.
l-predial e territorial ur- Os Estados tarão s arrecada-

bano; Cão ..la tais Impostos e. á: me.,.
H-de lIceoç!l; d\l1a que esta se efetuar, en-

In - de inúuliltri68 e pro lreglir40 vinte ,(20) por cento
1íS8õ8S i'

.

a08 Munlclplos onde se tiver
1 lV - sebre diversões públ- realizado a eobração".
J cas; . Ante trsnscriçõe8 acima.

V - sôbre atos de 8Ua' eeo- nAo há posslbtUdade de qual:
DOm;1.l 00 1:lf'8IIlatoB de sua com· quer munfcipiO ficar a merce

{letência." do 'Govêrno Estadual. E dize.,.
Ari. 3" -:-:- Compete ..... mos Govêrno est8dual e nAo

tiOS Municípios cobrar: executivo porque quem govet ..
I - c.1otribuiQilo de meLhlJ- na o Estado num regime

rIa. Q Ut n 10 se verificar valo- cOB8tltulclonal vIgente, D�a é

rizaçãú do irnovel,em conse- apeuas o sr. oov�rD8dor.
quência d� o!lras públicas; Conclue na uU. pago

,

Avirtude fi: a.
fealda.de S� retiram
si o crime e a rrai�ão
'seio premiad.os!

Afim de evítar que venha
li pairar duvida no espirito
dos natartneuaes e particullH
mente, DO eúteu dlm ento de

qualquer cidadã') eleitor,qulln
to à extensão dos poderes do
Executivo Estadual. transcre
uemcs ablliXo, B!guns rlií'lpo
lSilÍV(.S do. Cunsütutçãu FEDE
R1\L de 18 de Setembro de

00 VALE DO ITAJAi
Sexta Feira Jü .de Maio de 1941 - .:nr� AchiUe@ Bi!!!lni Dirll�or 1(�8líODBavel - A!lO XXUI Nr. 130

Um grande escandalo ;.nacional incubado ...

Apoio politico e apolo adminIstrativo são duas cousas. iri'
teinmente distintas na vida pública. �i a aceitação do primeiro
implica em cQusequeott! apOlo administrativo geral, isto. não
quer di:t.er quanto a este.

Podemos estar unidos, cbnlUllgando urrf"interesse unico, para
q�e a. admínistração dae eOllsas públiczs em Hlumenau 'siga uma

orientação bastante divers'", da que teve i>.té agora, mas, [.Iot'Ísso
mesmo, em virtude deSCi? J:!ituaçãD irregular que existiu e ê pre
cisO: modificar, não se póde acrescentar qualquer apoio politico
em consequencia "da aproximação que o governo vem fazeqdo
CO:lOSCo. no terreno aànlÍoistrativo.

Julgar o contrario é ácnitar o principio de que até hoje.
em sete eleiçôes consecutivas, fonios erradamente ás urnas, o que
seria· inteiramente impossível de .acontecer com a eleitorado. de
B1urrienau, não súmente por ser considerado dos mais cô!::cientes
do Estado; como. pelo numero d,. .vezas qne o dedo polegar dele
apontou para, biixo, em posição coudcnatoría.

Si alguem es�ã interpretal1do .dífcrentemente a direção que·
tomarâ na:'! proxírüas eleições o nosso cl eitorado, vai m�l e mui.
to mal mesmo para si proprio e para os q:.le pele ::onfiarern,
iremos fatalmecte para um govçrqó popular que, está sendo li
dera.do pela Uni�o Democratlca Nacic)Ual que ebpera fazer um

governo municipal nos móldes das assbciações 4üe efetivamente
obtivéram algo de construtivo em nosso O".e:o, porque delas f",·
zia parte a generalidade das pr(lfissões. àqui existentes, nivela:das
todas e sem vautagenl de l!m I]ualquér em vista de condiçõ.es
de f0rtuna ou outra ,circunstancia semelhónte;

.. . • .

.

. Para nós de Blúmenau, apenas um fator' oleva o ddadão
na ordem hierarquicà sacia! : é um trabalho honesto! Maknqros
não nos interessarIJ, mas trabaJbaclores :::lesonestos nos intêre5-
sam· muito· meJJ.08 aindá�..

.

Quaedo dízemv8 9�e não gostamos de política.. queremos
�lze� .que B,ãogostam.os da malandragem em que vivem <:értôs
_ pohtlcOS ·.a Dossa custa. . ..

_

Prefeitura., para 00S, é l�m 10gar d� elei,;ão, comúas direto-
nas daquelas Bociedades Que refemnos acima. E' um posto .de
trabalho paia que não fz:ltem a todos em particular as cotài-
ções rriin��,as. de u� labor digtlO e produtívo!

. .

.

.

' .Ve[lhca�se aSSiID,>desde logo, q�e nã(_.po..demos modlDfarde .fr:rma .alguma o nosso apoio que fedtmdar �final em apoio
pohtlcodlferente do qáq temos demonstrado. '"

.....

.

...'

_ ..
'. Quando "otámos com a legenda da,.UIiiãq,l?�moCrlit1C�j�<tclonaI

.. em D��embro qu. Janeiro ultimos. foi '�irrlPlesmente' ''por�
que. ISra o parxido que mais.rapidamento n<ís cÔ!1.duziria aOigo·
vefI)O que Ú;':1S pertence úriicaji1ente: o do noss,? município, li
foi tamb�lTl, príncipalme:1te, porque contra a UDN cstava�)"ós
que. haVIam aS!lalt,ül0 o'nosso governo municipatem 1930:�!lS- res e garantir lhes um lugar ao nosso lado. Isto nunca serà mos na mão o governo da nossa.Prefeitura, quer elê queira oU
tara, agc:ra. que não mo, ifiqucmos: o votp dádo', para ql1êjclí?n- feito por um eleitor nosso q'i:e se preza. uãõ. Vam<Js nos lembrar apenas d€9Se tratamento dHerente

..
quetro de. Cm;:,o a se s mezes o governo da Prcféitura sejâ nosso. O Governador Adcrbal RamQs trata-nos agora de modo '.:-ondiz com ur:r. hom�m tratavel e democrata, com o qual la 90•�as SI m�.danIIo� .de �ar�i�o. s�Í'á o m�s�o q�e .esquecer .�stes di{ereote .que seu ilustre tio, sr. Ncreu Ramos. Poia. bem. V;3p demos co�versar para trabalhar mais COQlJtrutivamente aind

115 anos üe mlSt;na a·..mlDlstratlva mumclpal. perdoar s��� auto- -mos nos esquecer do fato de que em meUOS de mela ano tere-pelo Era�i:.

Rio, (C' B) O senador José gativameh:e, ao aparte, o se

Américo, quando, no ola 26 uador G81lOHí se referiu ao
de Abril uÍscurs8va o sf'.ni!1or fato de qae o senador José
OalhHti, HpúteoU ao orador, Alli�ríc(};c!Ímo ex ministro du
jnterpel!láo::o 8ôbre se li Kêúe ViaçãoiconlJecia melhor o pro,
de Viaçãe Paraná'81ultl:1 Cat8c blernR, Diante disso (} seotidor
rinli estava em boas eodições I udenistl:i redarguiu:
de tráfego, Re6p,Hldend\)� ne.� Não me obrigue li diz€ír a·

I lealdade •••
IIclimes Balsini

II· IE' a ocasião da. senhora comprar
em melhores condições.

Aquelas bonitas e finas

SEDA----
que a senhora comprou, pagando
o preço do seu justo valor, estão

agora muito mais baratas!

UM1VENH! ESPECIAL UA
CASa PEITER
com grandes descontos e m todo o

I::eu estoque de SEDA� .

R u a 15 d e N o v. 553

p�ra bici.cletas

1....
· de todos os tipos e precos. ao alcance de

só na iii'ma

P r os d o c i lr::p<>�taire? ;a. L t da.'11----------1----------

todos,

,.

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



':".:'>.j �,v-:_:.:::;.:...,,�"

E�J�ferme�iária de ([Araujo
.

.

....
.: ..

'

(Matr.z "em· f1orianopous)
.

. 'f��ttlos I?éçlarator,i'ôs - l'lé\titraJizaçõe�
�carre�se de qU1i.isqÍlei' assunWs.junto' ás .repar;

.. tlçõe� pub.�caB de Blumenau, FlorÍllilópolis, Rio de

.• JaneIro, � P&;r�lG e Ppyto ,Alegre,' ..

Assistenci�. té!!nica êe conhecidos adv ogados _

Absoluta segurança e rapidez, asseguradas por'. . s .

�re8 anos de, fu.ncionàmento.. '

", :.' .' ... t -'. .:

:
..

'

P�eç�1!I m6dlco�,--ConsuItaR sem compromisso
Escnt6rzo para o YALE 'do ITAJAZ'.

'

.

Ruo 15 de N()vembro n' 415'-2.' andar sola 1

AI10$ d'A CA'PITAl ,_ BlumenàU;
; EnM..e�o telegrafico _ INTER

'Exportadora do 1\ tadBiras S. 4.
�', Sto�k permanente de:
Madeif:éls .de construção em gera],

"
Forros, ,Soalhos. Molduras. etc.

'.'. ".; .: ';Téleforie. 1337 .

. .

,

;

B [U' M 'E NAU .. Santa Catarina
-

o" .: :: " ,,"
-. '-.' ;

•

'. :'.
'

..

"\lENDE-SE
,
',' .' ,

-'.
- .,. 1...-:'-- .. _ _.0,.

16-5-41

Chagou,da Alemanha' .•..•.
A primeira remessa de

Sementes de. hortaliças'
Sementes de flores '.

Germinação Oaranttda
Gem usesamen

Venda semente em envàln
pés de papei.

.,
CONSTRUIDO PARA

'. ·BEM SERVIR!

'Resistentes e de fino aeahs
mente _ Modelai para to

dos os tcmonhos de postos
e fiches _ Gavetas que cor
rem 'suavemente 00 leve to

que das.mãos � Os. arqui
vos Fiel servem bem tôda
uma' existência.

• '!I

FABRICAMOS:

MÓVEIS 'DE AÇO
$ FIEL S. A.

Ruo Maria Marcolino. 84B

Tel�fone 9-5544. - 9-5545 -.Só" Paulo

Angráf

'.
Distribuidores para

oa Estados do Paraná e
..

S. Catarina

Prosdacimo & !iia. lida.
Blulllenau - Rua' 15 de Nov.,

'.

C�ADE DE BLUMENAU

lU· Proc�ra-�
______.

--IIIIIIIII-� .�
O anwncio é 'a alma do negocio' �

Sr: Casado;
Ex Sargento do 32, RC.

Procura emprego nas firmas
e lnâustrfas desta praça com

boa pratica de t escríturação
e comercio em geral.
Inlormações nesta redação

ou no Eserttorto Dr. Artur
Balsín]

.

V li N D O ou admito sócio
para negocio de papelaria, ar

.

marinho, perfumarias e miude
zas, por preço de fatura, situa
dó no melhor ponto da cidade.
Grande freguezia de atacada e

varejo. .Ver e tratar na OASA
,

MELIM, Rio do Sul.
V E N D O uma caminhonete

Ford A. modelo 29. com motor
'recentemente retificado e com

4 pneus novos.

na CASA MELIM, Rio do Sul.

MOVEIS. Vende-se inclusive

um Radio Victor, 5 válvulas,
por motivo de transfereneia.

Informações. Svrgento Trindade
Alameda Rio Branco, :}8

.

VENDEM-SE
duas casas, umá de material e

outra de madeira. Informações
com Breítkopf ou 'Valter

Schneider, Rua Amazonas;

VENDE-SE

Consumidor
[Xija Manteill fRIGOR
hista 'ualidarJe �ue· fôr,'
Mas não é fRIGÔR

VENDE-SE
uma caminhonete em perfeito
estado e conservação, tipo Chral
zel.

..

Jníormações com

JUVenaljCunha Junior, rua Amazonas .

Cine Garcia. .

.:....- � ........;

Artigos dê Inverno 1
.... • Pulover. capas �.lãns

... par.a ve.stida.
s, a varejo e atacado, '1 Oito Wille

.

Rua 15 de"Pelos .menores preç()s 1 Novempro, 366 (Confeitaria

:·""1Ll.I'SIEVERT l_'S_OC�he......,..r).,...___---.--_.,_ __:

? NOVOS .rliscos SUIÇOS *'
.

.'
. � .

. �fn� .. p;nta . A�iid�: um'Banga1ow, edificado num terreno

liom' 3o.1rnetros de ftentE! por 65 de fuudos, sem marinha e marí-
tinha legi!1i�ado: Ifreço 40,'000,00 ' ..•.

'

.'.
.

'..... ..

U ril�, q�iIT.la., casa situada na. praia de Cabeçudas.
Veo,de-se �rri{l chácara com casa de material e com todos perc

;�nceso �>àriimais- etc. 'o'
00

'

,:0'"
I ,o; o

, ;:'
'

.. '
.'; _:,: ,,;., '. '. ,_ "

o

,: ,' ••

,... .1 terr�nó em Ponta Aguüa, com. 480 metros de.fnudos
9 210 je·'ft�[lte Com �3 casas de madeira, e i casa rle

.. " :." '��Ó��J. ")���� .. al�ga�a� ... !,or treço' da. ocasião Cr$

.. V� 10te.JJr1:J�oo,) com as seguintes dímensõeei . 1.3
.
metros 'de

· fre�te �. çom i3. m�trDs de. fuo_: ..
'

·

Uin� casa o,a �ua; 15
.

de Noveinbr:O;,..,·. .

':. Um.a casa,(le madeira, com 1,2QO:OOO m2, sendo 1.00om,2
,ain�� ;tIlato"':'preço CrS 75.000.00. Situ!ido, neste OJunicipio. RUa

: Bom Ret�ro: ·Diversos Iotee, o� proximidades da Ia. Fabrica de
Tecidbs Hering. ,

;
.

, ,D;r,n terreno, c()tn . mts. de frente 'e 400 .de fuqdos, cr.m 3
: çaS��j sitl;1.àq8' ;na,. R.t1tt :Floriano 'Peixoto' .(Bom· Retiro). Preço�·
Crlt 1:30�o�o,ooa;, ..... '.

'.'
.

, .' .;,

y Uma ca's Gom '41Dtes urbanos; sitnadp na vila Vitor Konder.
• ,-

, 4: yasa� situadas na Rua Minas Geraís, sendo: 2 alugadas
um� por Cr$ 280,Qo; outra por Cr$ 260,00 mensais.

· ..

. Preço: €t$ 75;000';,00.Z. . .....•.. .'

·

" .... 2,. <:asas il1euoresJ àlügadas Cr$ ,300po,:Pretf«' de. ocasiãci
· �r$' 40•000.90 ,serid() ,ás, casas "

de madeira' e com agua �ncanada.
"

U�a Casa sobrado rio' centro. da rua P5�;de Novembro.
e Duas casas (sobr�4os)nà" i-úa Mtnar;! ;,Gerais., sendo, uma

· delas de.' co.nstrução r�t€nte�; cóm todas ás instalações sanitadas.
Uma casa (sobrado) '.sltuada na rua Bom Retiro ,corn to-

, �' das., ás instalações sanitarias. ,
'

'

,. _"�' .'
Uma casa (!l0brado) -üj tuad,a n� Alameda Rio -Branco CQm

> .

"·co.m t04�s, às' instalações' sanit��ia,�.., '
'

,

.; ; 'lJ'uâ:'éa&a 'sÍlua'da na rua' São Paulo .

. Uma -casa ·situada.na iuaJqão ::pessów' .•

Um' l.ote.qe terra 'situada na.rua :15: de; Novem�ro.
,Um lô�é de terra Dl;> perímetro .bano'·'tlà."'-rua·

-

7 de S��, --.......,----liiía----------------.i

.

,� '/"'. ,:
.

.

. .•�Duas casa;s' sÍtílaq,a em Jt�upava' Sêca, .sel,ld� unia del'�,s I'. :1 _ tl�br�do.. '.

,

. _.
_

�

,,':o·Y , .�
,

;.�: Diversos Iô-es; 2QX..j.O s�ados. 0,0 lugar 15ôá. Vista� e maÍs

'!lIDa grandepédreira com 50.000 metrôs quadradós. .

, "'�<IAlQrml'�Bª ; com
:

o If.·· '. Helmut limermann� Conet��
·,':;�:',gtJIIIUi.dó, Rua 15 d.e .Hovemhro � 1GO-fone 1461

VENDE-SE
, Uma casa de madeira em

bom estado, bom terreno me

dindo 25 de frente e 40 de
fundo.

, Preço 28000.00.
Mais 2 terrenos com 25 de
frente e 28 de fundo'
Intormações: Casa aUredi

na Rua João Pessoa

Dr .HI limmermann'
Círürgtâo Delí.t�f\t�

Raio s X
Rua 15 Nov 595 1.8 And

. '.

Ouro para dentisfas e
Buriveis pode-se com
,rar .

diretamente :

Remete�os pelo Reembolso

Postal � a prl?ço do dia. para
qu alquer parte do Brasil, pro.
dntos quimicamente preparados
e quílctes garantidos conforme
analise da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro - üuro, Prata,
Platina, Ouro-platinado, Soldas
em laminas. discos e pinos para
fins odontologicos e para ou

riveis .

Peça lista de preços para:

R. S. MUCCIOLO

: fabrica de Tinla;s
Blumenau 'L'da.

Tinias e Vernizes - Material para
.

Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas bára artistas REMfs��aNO���,I�r 250,00
. BLUMENAU � SlA. CATARINA II NAS A

.

I•1IIiIIII....__...IIIiIIIlI -------- C � .. a d o A lI'n e II" I c ano. _.
_1IIIIIiiII__

I
Mercado de Automóv-.:is

� .... ' ·:'__IIIIII__NIIIO.'·III'S.SIIIIIAIIIIIDIIIIIIIIIV.I.SIIIIIIIIAIIIIIE.'.S.E.::.IIIIIIIIII _
foto AmAOOR ,(G.Scholz) ta

: :�\1"����:W'��" ;.'. '. .

.'.

Oficina espeêiâIisád�
.

êm')coIlserttos (I,e" mêlquirias de escrever,

'ca.lótllar� so:ma,r, c3.ixas registradoras, e'te.
,.

Servl,ç.ó ce....,feDle a rapido
Necessitando de conserteiS, rapidos e eficientes em suas ma

lúam a' qnalquer horaj disqu� o; aparelho 109 I e será pronta-
f l3'i;mn atendido. .. ..•.. '_

'.

.

'.
'

· .'

Oficin<, instalada li mais de 10 anos,

Rua São Bento n. 5 te - I. ao

dilr. sàla 6 • Fone; 3-1966
"

SÃO PAULO

11111111" .

ADVOGADO:

Dr.,Ayres .Gonçalves
Rua 15 (.e. Novembro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -=-
=

�------------------..

Competellcia . Profissional

Rua 15 de Novembro, 596

um terrêno com casa á rua

Amazonas, dom 140X48 metros,

Preço Cr. 4.5,000,00. Tratar com

Alfred? Rodrigues.

e Soldadores
t

.

Hotel Holetz VENDE-SE
um piano em perfeito estado.

Informações na Alameda Rio
Branco 36.

.

Carpinteiros
as obras. da Usina Elétrica de Rio dus Cedroe. ;....

para
_.

P:,3. g a.. s e b o n 8 o t d e n a dos.

Informações no escritório da Empreza. Forç� e Luz.
Santa Catarina S. A., á Alameda Duque de CaxlaE (l�ué\
das Pahnciras) n. 7 • Caixa postal, 27 . Elumenau.

iJ

..

Empregada dOlDltsllca'
? .'

••
'�.

Mocinha para atender oS'afazeres domf!�ticos, encontra co

locação em cal:!a de pequena. fxmilia, E' nece�sar.io que durma DO

emprego e que seja bem aprt';:;enJaval. '.

.' ..

'

.
.'

Roa São Pa.ulo ri. 20

En::!ereço Telegrcfico, Holelz
Rua 15 de Novembro, n' 313

Telefone: 1065
Cornada para viajantes

Novo prcpietario; Quintíno
Zapelini

'

$W'l!��.

F. G. Bus C J r .
Por sua Secção de Represente ções, oferece as seguintes

Ioportunidades: MOTORES Diesel, � emi Diesel e a gazo
l.na, para todos os fins (estacionarias, rnaritimos e para

caminhões] das afamadas marcas:
'

\ViUe, Hercules,
Faírbanks Morse, laosoo

Briggs & Sfratlon e Wisconsin'

Conjuntos geradores de força e luz para t�das as capacidadess
Balanças para todos os fins - Bombas em geral - Ma

quinas d e todos os tipos para Agricultura e Iridustria

Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco -

Aluminio - Arames - Pregos - Parafusos .'_ Ferragens
e Ferramentas em geral

F.G.BuschJr...Representações
Al. Barão do Rio Branco 11. I - Caixa postal 33

Foue 1388 - BLUMENAU - End. telegr. "Busch"

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

cidade para 6 toneladas. Possuí reduzida. Os interessados pode
rão vêr o carro á ru.'! São Paulo n. 20, Tratar com I eo B

Riffel, no referido endereço.

Q seu RADIO està fa�hando ?

Leve-o imediatamente na

oficina Radio-8Iohm'
e será prontamente atendido

fquipsmento moderno de alta precie:ã'J. técnica

I
formado e' diplomado em Silo Paulo

. A_la�m__e_d_a_R__iO__B_r_a_n_cO_,_1_0 1
.................................

I Pilhas Secas

Precisa.se de

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

em 'todos os Ar figos D 1 d R ional de Po-
, O Doutor Paulo Malta Ferraz'" e ega o eg,

d nesta

-

cí-
Buerger Ltd lida dos municípios de Gaspar e BlunJ.enau. com 5,e e -

, IS DE NOVEMBRO N' 505 dade, no uso de suas atribuições etc.
d t rroinaçôes do Re-

Blomenau Torna publico que, de acordo, com as b,e, e1 tas só poderão

"C", a,', El"seo,s,'., C"apas BlU�af1 de ·Lã fí,Julu,vers Lã das guIamento Geral do Transito Pubh�o. as dlcl�de m�nte equipa-
, j�' traÍf'!.;rar durante á noite quando estlverem evi a

'0','.,1",timsB, Novidades e, fuzend,6s' em Geral, {;hBpeOS das das ;orn o faról de iluminação. iieita os
, A inobservancia desta disposiçao regulame�tar, SUJ

- da. � , -

-1
-

a apree'lsao
'

I 'd'
.': ,:"',.

H"
-, é,",

f'
.' ,. melhcres. Iabrlcas. ,

infratores à multa e, em caso de rel�cl� enc�a, de todos mandou

'fi 's' 'tr
' ,

,

,

do' G
", '

SI' bicicleta, E para que chegue ao �?D ecimen � afixado 'e; local

..
fi: la .ene ma ora asparense· li. f-:C·'·a�;·Ts···a·"····d,·:;·úM:;�o;V···B""I'':S'�'' :Y"-R····o' s�s··m

..

·ca-:':<r�k!'!'··
..

··L····�t·-:-d·:l ��:�;::�d��:�:f:;.l��:���r��t�m!��:�� 'l��a;�'Êu, .

,', ' Assemb:eia. Geral Ordlnatia '

!;:'
"

,"
' "

U
" '. j, U. �::',' Blurneuau, S de maio de 1947, .

1 d policia
, J P.wlo Malta Ferraz, Delegado !{e'::/,lOna e .

�J ,Dormitórios ii

l Solas d:;:��;i�arE5tofadC5 li .

I ndús�rias de l7écula
l� Serviço bem aJerfeito e 'bem acabado {Companhia Lorenz - ���mellau
��:. .Brnnõe esfoqrU:7 de Tapeies t Assembtéie Geral Extraordmarta

� t
ij

'São convi lados os Ach:mistas d�sta Socieda�é �Ôr� 3M�s
f�:: Ru Dr. Aluadeu Luz, 11 t sembléia Geral Extraordinária, a reahzar·S� po �Ia i. e It��

,:. íluente ás 8 horas, rtà séde social. à Rua �o au OS n.
-

t::��:�������:;"''''''''':';':':��::''�'':'�'..d: pava Sêca, BlumenaB, afim�:d��ib:�a���
sobre a seguinte

t: _. Proposta da Díaetoria para reajustamento de valores

do .at��c� Nomeação de peritos para a avaliação destes bens;

3' - Assuntos correlatos.
.

Blumenau. 1 de MaIO de 1947
(Ass.I Fritz Lorenz

Diretor Presidente

I. M. O e e k e L t d 3.
, \

811l:Jer que prf'tl'ndem 'Faço saber qne pretendem
casar-se Francisco FoUstino e \_'asaNi,e Hugo Schrichte Junior
Dealtina Marra Vieira Ele na- e. Ema. (hrlsten, Ele, natural
tural deste Estado, miscklo' aos do Par:JÍ1d, nascido os 28 de;-
10 de mala de i888, víuvo Ú·' l.!{lsto de 1920, fotografo, solre«
peraric, domiciliado 'e residente ro, domiciliado e residente nesta
nesta cidade, filho de .Francisco cidade, f lho de Hugo Scbr cbte
Faustino Senhor e de <D. Mari<. e de D . Eliza -Schrichte, Ela, na
Bastianafria. Ela, natural deste rural este Estado, nasci-tá aos

•
Estado, nàscidá aos 8.de;agostc . J de deZem}Jfo de 1924 solteira

�
de 19°3. domestica, som�il"â, do- domesj:ica.,.'domiciliada_ e residen
miciliada e residente riesta cida- te nesta cidade, filha� de Alfre
de, filha de Jsidorio Vieit'a e de do Alfredo ChrÍsten iii de D.
D. Maria Qàetaná de Jesus, M3.rgnlda,cChristen.

Apresentaram . os documentos l\prescirtôram os documentos

exigidos,pelq artigo. 180 .do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co
digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4, dfigo Ci�i!; sob o nO 1, 2 e 4.

. Si ,alg,uem tiver conhecímefúo de Si aIguem tiver conhecimento de '

existir algum impedimento legal, existir algum· impedimento, legal,
acuse-o para os fins de direito, acuse-o para os fins de direito.
E, para cOnStélr e Chegar ao co- E, pará constar e chegar aorco-

nhccímento de todas, lavro o nhecímento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu- presente para ser afixado no, lu
gar do costume' e publicado pe- ,gar do· costume e publicado pe-
la imprensa. , la imprensa,

J.31um�!1auj 11,J=4�)I�'f7." ,

Blllmenau. J3.-5-1947
. Vitori�� Braga .•.. '�. ;Vl�n� Br.

�o Re�ltI'II cMl.

Mecanica
Rua Dr, Amadeu Luz; 17

Consertos de Maquinas
e I parelhos de escr ítorto. Maquinas de costura da

e indu&triai�, b dança'5 d e qualquer tipo, etc.

. ,Niquelagem
e trabalhos de tornear e fte8�r de peças pequenas.

Serviço' preciso e rápHo - Preços módicos.,.'

.

Proibição
Os sb-Ixo assluadns mor-adores em 'I'atutlva BT, le

vam
.

an
.

conhec menro das íuteressadvs que prothem O

caçar em suas terras, tanto a licenciados' como li n ã.

licenciados.
,'I)ÚUtiVIl III. ·13 dc maio de 1947,

81 uno Sprung
Leo� ,ljo Krueger
Fre(lf>rico Mi!DlaU
Augu ,to TrJbJ88
Arnol.lo M:'ll,thU
Alfredo \Ve'zst ... i;l
Hermann Ouu'ke:
Erich 'ruoo
Franz sprurlgas

.Qe pessoas têm usado Cl)%n
.bom Ftl!sulh;Ido o popular

det:"ura�vo I Indicador I914
,

Or .. PauloDr. AUonso Balsini
Mediço,Especialisth em

doencas de .Crianças
ê da Péle

Consultl)rio - Travessa 4

de feverelr.o EdU. Peiter

MayerleA sflHs àtaca todo 0"

organismo
.

O flglldo, o Baço, o Coraçan,
o Estômago, os Pulmões, '9 a

Pele Produz IJÔ[ElS nos OSS08,
Reumhtismo, Cegueira, Que�
d'1 do Cabelo Anemia, B.Abor
tao. Cónsulte I) médico etome
,'{>. p o P !J I a r depurativo

Medi�o 68sistenle do
HOSPITAL SANfA [ZABEL
Clinica MedicH e filia crean
ças, par�(}s e operações -

, RadIOdiagnosUcos
,

- 0- BLUMENAU -0-

Dr. An,gelo De Caetano �

.

.

'Médico Dr .. Fausto Brasil
'Medico

Doenças de Senhoras -� Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as l1,30
,

'

e dâs 14 as 17

Rua 15 de nov�mbro junto
ao Hotel Elite

Telefone P' ovis�rio 1063

Ex-Diretor do Hcspital Evan
,gr?lTco de Hansa::Humboldt.

.

Ex-Pediatra do Hospital Stã,
Teresinba de Erechim

(R. G do Sul)
éHJecialista em Doenças de

Ciancas
Cli nic .,Geral Cirurgia

" Consultas da:� 8 ás 12 e das
14 ás 17 horas

'

'Consu.tório e residencia:
Rua 15 de Novembro, 1130 (deI

fronte a entr�da"do Teatro Carlos
Go�es)

.• .

Residência

Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

Dr� Arão RebeiJo
AdvogadQ
Esc! 1-' 'J 10

A lamed j D. >lDCO

:aA edico
'.'.._ t!( 3111 ai Sta. h:abel

-

..�� ,. açõ"'P!s
CLlNICA GERAl

.......- "'.-.-15-."",,,.--+-4-"

Dr Med H Pape. 08. ACHILLES BltSINI
Clintca gerai. Espec1alista

\
ADVOGADO

em molestias da garganta
nar'Í.&. ouvidos e olhos.

R P
,

311 A T I {436
ConSIiUas! W _ 2 bs. 8 15 -1'1 hs, ua arana. J- - e..

BLUMENáU • RUA PIAUl, 2 BLUMENAU

e ente s
case

Oierberger, São Paulo
Brasil

S:em ente s de

Ohlsens Enlle, Gopelrhagen
Dinamarca

hortaliças e flores

H. STANG, Rua IS de Novem }:>fO, 1326

Blumenau - Santa Catarma

de IISOCiedade Beneficiadora
Madeiras Ltda.

Telefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de. Madeiras em Geral

FOtTO Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espêcie
Alinhamento, ef(J. etc.

�i�Es�ne�Cia�H_da�de_:�__so_al_ho__M_ar_ca�S_tr_ob_el_·�
Tin tu r ari a

Tinge-se
tOl�as a" cores moderoaz p"ra ternos. Càaacos, vestidos, as�racan

• "

1- 'I-a e sed' caIr. anilinas de prQCedenCla,
etc. em .a, mela "

,

." i

americana e 5UISSr:.,
,-

Relo f'mu ...se eh tlpé05 - Ultimas modelos

Imperm&�bniização de capas 'e ca"ilCOS

Blumenau -- RU"cMaranhãon.21
- Telefonen195I•

,----==------------------------------.
Procura-se

nfeiteiro OU Pa�eiro
Inf�,m,çõc, nesta ,.d,<,o.

.. I
Dr. Jorge ]asper
CIRURGIAO DENTISTA

Odanto pediatra .,- Dentaduras anatomicas qual"_

HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,
_.cs e sextas a NOITE ,

DAS 7 30 as 10,00 horas

Rua 15 de Novembro 750 Bluroeuau

J ,.

Dr.. Zimmermann
Cirg. Dentista

Regressei da viagem

I
�.

,r;
�

f onsllltp.s diari"mentes 9 da. '·�s ,12 horas.

, . .

� '

...

'11 � { �

-

-. •

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



-'

o Bl'ilania, de 'Curitiba, disputará sabado,. aman�ã e d�mi�go, duas sensaciona!s. partidas
de futebol, res,peclivamente frente au Palmelras,e Ollmplco, no campo deste ultimo

rCIDA·
.

I ' "

,

_

'DE BLUMENAU

OIA�IO J'I>\ATUTINO
, AvirfudG: e a

feC1lda.d� se retiram
si o cr-ime c a traição
�do premiados I

Pneus "MicheUn'! fabricação Franeésa' 26 x T, q2
lO Dunlop

" " Ingleza 26 xl, 118
M�quinas de costura "Singer"
( com 6 e 7 gavetas)
Azeite Olivia "Bertoh"
Nozes Moscada

Vem de assumir 6 gerancomo sccntecía durante o
ela da filial desta praça do Ex

EBtado Novo mas três (3) po- presso RIe-Grande-São pt; uderes distintos, independentes lo, conceituada empr êaa d.ee armontcos: OILEGI8LATJ- tranporte, o sr. BenJammVO (Assembleia legislativa) Margarida, Iígura bastantecomposta dos senhores depu- d bit te _---

tados) a EXECUTIVO (enear- r�:���na a e enqu sanes

IIT,A' D V O G AD,' O S.· ---IInado no sr. Governador) e o
Ágradecendo a eomunlcaçãoAo. abrir o saco, abandonado por um. desconhecido, JUDICIÁRIO (Representado
que nos rês nesse sentído,

I
o shofer verificou conter ele o cadavsr de uma mulher pelos Srs.Julzea e Desembar-

auguramos " II' Dr Max Tavarés d'Amaral '

, gadoresi.
ao sr, Benjamin lVÍargllrlda

I'
Dr. Arthur BalsiniO repórter Essa transmitiu pe- o cadàver de uma mulher. Se a intendência e harmo-

íeltcídadee no desempenho R
.

'dar sala i5
la Rádio Nacional, ao meio dia, A'irradiação terminou com um nla dos poderes não Ior prín- f

_ Escritório' Pua Bom ettro nr. 2, I an
,

'IIde quarta feira, 14 do fluente, alerta do Re.pórtetEsso aos cho- elpio ober rvado.ver-nos-emce de suas novas ur-çoes, I
.

Fones: I I5C-1 101
sensacional informação sôbre o féres em geral. sóbre os riscos na coutlngêucla de sofrer l:

f'
.

!.-
EDIFICIO MUTUA CATASINENSE

__encontro.do c.adaver de uma mu- de aceitarempassageiros·descúo- tn.erveuçao federal (art' 7.; (}ortarãO O BI-O IClO B aslher no Interior de um Sá.CO a- hecidos nas estradas, notadarnen- n. VII, letra "b", da Corsfltu·
sobras eleiteraisban?onado sôbre a carga de um te á noite, uma vez qne os mes Ição em vigor). II

caminhão. mos ficam sugeitos a suprezas E dever Indecllnãvel de .to
O fato teria se verificado na bastante desagradaveis corno es- do brasileiro, lutar para qUI Rio (C8)-Waldemar Pedres.rodovia Flo,rianópolis-Som .Reti- ta de agora.

'

8 Cnnstítulção reja observada é relator do projéto de lei
ro. O chofer de um cam!!lhão De nossa parte, reproduzimos nas suas menores psrtíeuta- eleitoral que se acha paradoque trafegava pela referida es- esta notícia com toda a reserva rldades. (a comissão de justiça do setrada, dera, passagem, a certa al- pois não faz muito tempo circ1:l� Os Municiplos preclsam, ape- nad . agur rdando a lei org ..nítara a um desconhecido, Este se 10u outra idêntiea, :fue teria 0- DaS, de prefeitos que sejam e o oa d� Distrito federal. Esteacomodara sobre a carga do ca- corrido na estrada de Blumenau clareeidos, honestos e digno", deverá devolver a matén«minhão, juntamente com um sa- -Rio .do Sul, na serra de subi- Nilo esquecer jamais a nt: com emendas que julgar deveco, ,ermetic�mente fechado, que da, sem que pudesse ser confrr- tável e _justa advertênoia do Ierecer, cabendo então átrazia consrgo. Ao chegar em mada mais ,farde·

I
Brlgadetr o Eduardo Gomes: UON apresentar ljjUbsmutiv<Bom Retiro, o chofér verifícou Deus queira que a macabra in- "Q PREÇO DA UBEROA- que está sendo elasorsdo PEque o mis�erioso passageiro

tinhaj,
fórrnação transmitida agora pe- DE E A ETERNA V1GILANGiA Ia comlssão de parlamentaresdesapareCIdo, abandonado o n:en- 10 Reportet Essa não passe. afio desse partido. Saho-e-se quec,ionado saco. Ao abrir este, ve- nal, de pura invencionice popula-r as sugestões da UDN corta-fIficou horrorizado que ceatiuha a exemplo da outra.

•

rão o eleítorado ex-'(oficio"Irá para a-; e as sobras eleítntals.

Expresso
Rio Grande - São Paulo

A Constituição .. ,

Conclusão da la. pagina

" ARAUTO DAS ASPIRAÇÔE.S D�' VAl.E DO !TAJAi

Um encontro macabro! F. Domning. caixa postal, 10 TimLó

ANIVÉRSARIOS
Frzeram anos õntern :

,

- A prendada srta. Orh �I
li}!n, dileta filha do sr. Frederico
Kiiian, Tábel ão de Olf�os da

Comarca e figura de relevo em

nc ssa sociedade.
- O sr. Rirardo Kíelvagen.
- sr- Antonio José Nascimen-

to, ativo investigador da nossa

Polícia,
.

Aniversar iam-se hoie ,

- O sr- Walter Hardt. c�n I Registamos com pra�er ti.

ceiluado industrial em Indaial. passagem por nosse cídaue
- O sr. João Ubaldo Sada., da sr. D. Qurnt!na Colaço .de
-_ O sr. Artur Pauli, Oliveira, esposa de �osso

prtzado cclegH, dr, Joao de

Oliveira, diret ,f d� Correio

do Sul, que se edita em La�

Vicdantes
F. C. Aliende
Via terrestre. seguiu com

desUno a Cur-itiba n08bO pre·
zado amigo e colaborador,
sr. Frederico Carlos Allende

ge rente da filial desta llrll ça
da Prosdocimo, 8t Cia, L t.da.,. e
figura de marcante prto)e9ao

,

em nosSOS meios comerCIais
Propoem OS E E. U U. e sociais.

I � t • mud.. .

I
AI.) distinto Vt9Jan e, lor -

um 8,cor o ao gOler- JqmoE! VOtC.8
de breve retor·

no panamenho
.

nu 8 este meio.

WaehigtoD, - rOs Estados Walter Müller' Clínica Especializada �e
Unidos propuzeram ao Pana

Esteve de passagem por Criançasmá um novo �corào para fi
nossa cidade o sr. Walter

OneeeiS dii Péle _ Millllriadefe�a do canal do Panamá.
M lIer Ilustre deputad? p�; . .

.Preve, .assim, a .nova proposta tfl�ual' pela UDN de Tlmbo Cursos e�peclal:zados d� Mf<dI'
fi cootInu8�ão. de par!e dos

e conceituado indu8trial na- cina Infantil e ahm�ntaçao das
Estados UnIdos, da utilIzaçâo l' islnÍlt\ cidade. criancinhas. _ MedIco-C�efe das
das bases:em territorio pa- que av,

I
seções de Higiene Infantll

e, C,
0-

namenho.

.1 .ACUMULADORES t zinha 'Dietética do Centro de

I Saude.
- Estagio de 2 anos DO

-

) serviço de Péle e Sífilis da Sa .1-Convite (baterias
ta Casa de Misericordia do RIO

«O U N L O '!?»
'Janeiro. _ Especializado emMa-

P
, para r-epio,s e au.tomoveis 'larl'a pelo Departamento NacLo-ara 8 Inauguração de SUB P d & Cla- Ltdaroe OCImo

'nal de Saude Public.a. - Ex,-novd discoteca "Carlos 00- BIumenau
Che&e, durante" anos, do ServI-mes" e desvendamento do bus- l' "-

to do jmortal cemposLor bra- =------------- ço de Malaria de Blumenau.
sUeiro, executado em madeira Prole@sof,Haho.

pelo,escultor cODterrâoo E. VI', iJ Modernissimo aparelhO de Luz
mIra ViDletano TeichmaJln a se realizaI ! InglêS, francês e Latim Vacinação preventiva das cri·

ámanhã, as }7 horas, recebe·
anças contra a Coquel.uche (qua�-mos do r WJ'IJ Slevert at LeCI'Onl\ por metodos, modernos. D"f ( t rs . y, �n-
quer ida?e) e 1 ten� a p:;.r 1

cioso convite. que multo agra- Aceita alunos principiantes ou
de 10 meses) sem reaçao algumadecemoF. adeanta:1os,
Dá consultas, todos te J08:08
no Ediftcio Peiter (em frl3nis
ao Hotel Vitoria), das 10,3'
ás 12e d(ls 14,3{j ás 17 horaV

.<

o custo da
aventura'

Cine usch Conclnsão. da I,a pagina

8exta Fe!raàs 8,15Jane Wyat, LoveH Glimor' no fUme de aventuras
fs.tranha Conquis Ia

"

Aça.a; Coragem; Misterios; perigos selvagens feras.
Acomp, Comp,. Nacional

-Preços de costume

torna preza facil do derrotismo
espiritual que é meio caminho
a_n�ado de e.nc�nf�o acs mate· 'Toqulc(CB}-o total das re.nahsm?s antt-crtsta�s,

, parB ções que serão exigidasA�ellando, por ISSO. vosso, 80 jl:ipão, talvez ultrapasse�onvlte" rog? a ,y_, 8, prom(1v�r I
um biliãO, ou se!lt,m, mil ,mllas prOVidenCias afim de assumir hões de dólares, fOI o queo cargo � ,que se r�fer�, para, informou o general Tensey,em s.egUlda poder m.dlcar os incumbido de arrecadar os�emal& membros �e ",!mha ('on- bens para 88 indenizações defIan�a _9ue de��rao IUtegrar a guérr&, Acrescentou que (>Comlssao

.
MuniCIpal de P�eços. pagamento em metal deveráAprOV,elto ésta op?rtunldade entretanto ser restrito, por se

par:: enViar a V" S, mmhas sau· tratar de um pais em .Janca-daçoes democratmas. rota.

NOIVADO
C 'I'Com a srta, Renate eCI Ia

Kirchner, da sociedade bru?
quense, contratou casament_? d:a
4 o sr. Ewald Jaeger. funcwna
rio da Emprêsa Força e Luz

nesta cidade.

PRECISAM-SE

Oficiais Torneiros Mecanicos
aliciais ajustadores
Ferreiro ,. Soldador

Construtora de Poçoe Arf. e Bombas
Secção Ofícir;.a :'1ecan1ca
Travessa Porto ,Alegre.,'

"HOH" Ltda,

Atenção
Especialista Aviso

P1'osdocimo & Gia. Lida.
Rua 15 de Novembro, 687

Blurnenau

pinturasem

Pinluras em placas, moveis, reclames em paredes
com ou sem dezenhas, em obras e oulras pinturas, .

comuns
Julio G, Nascimento - ESPECIALISTA

Residente: Bairro do Gareio � Hotel Juvenal da Cunha
ao lado do cinema.

Tudo por preÇos modicos,

O Dr. Fausfo Brasil avisa sua
dis tinta clientela que transferiu
seu consultório e residencia pa
ra aRua 15 de Novembro n.

1130. defronte aos portões do
Teatro' Carlos Gomes

Agua Mineral Sulfurosa
Lítice e Radio'Ativa
LAMBEDOR

Procura-sé
Bom empregado de esc!'itórlo que tenha cdlbhecimen

tos de contabilIdade e da datilográfia. Dá"fe pre[erencÍa
para quem tem boa letra. Paga--:se bem. Emprego de futu;'
ro, Cartas com pretenções pede�se escrever a mão. Com
nhia Hidro-Eletrico Aguas Negras.

Distribnidores: -

I Prosdocimo & Oi". Ltda.
Blumenau

Rna IS de Novem bro 17 (ar:ti
go predio do Ban�o Naciona

do COILercio)BOLAS DE TENIS
"O U N l II P"AfECCOES 00 ;f

COURO CABELUDO.
Vende·se um aparelho perma
oento usado por preço de o

casião.

Informações nesto redação.
IN

[ornalísta Plácido Gom,es
Encontra se entre nos o

sr, Plácido Gomes, diretor do .

'Bóletim Comercia!" . orgão ·t
de defesa dos interesses das
classes produtoras de Santa
Catarina, que se edita na C&

píts do Estado.
Ao distinto colega, que é

pessoa mui o l't Iaclonada n_('�
te melo, ligra'iecemos a .VlS1
ta com que nOS dlstíngutu e

Iormutamos votos de Ietíz es

tada em Blumenau.

Sra. Quintina O, de Oliveira

guna,
f*

Vende-se
,

Urna Limousino Opel
"8UPER SIX"

4 portas. 5 pneus novos, em.

perfeito estado

Preço= Cr$ 22.000,00

Ver e tratar com Costa IGaragpm MOELLMANN .

Dr. Affonso 8alsini

Posto e!eitoral

"Cidade de �lumtnauH
Acha se iuncionando em sala

anexa a esta redação, todo\" os

dias uteis, posto para inscriçào
eleitoral, a cargo de pessoa. co�·

petente,
Assim, tcdas as p��soas uqe

ainda não possuam tItulo de e

leitor poderão requere-la por
inter�e;:iio deste posto, mediante �
a apresent� ção de qualquer dos

documentos que seguem: Car
teira de Identidade, Certificado
de Reservista, Carteira 'Profis

sional, Certidão de Idade ou de

................................Em�..� I �P.'�·u..�wnBRm8l I� C�sameoto

Exilam sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
"

CIA. WETZEL INDUSTRIAL ,OINVILLf (MATe. f:leg«Jltrada)

O ideal para casinha, lavanderia e la vadeira
(

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


