
o rum

Do snr. Prefeito Munícípat 2. _. A limousine da Pre-
recebemos ú se gulme oficifi: feitura Municipal tem, natu
"limo. Sr. Dr. Achilles Bal- ralmeute, motor próprio, que

-Ini, DD. Diretor do Diádo não fui substttuídó por ClHCü;
"Ctdade de. BIU��ll1:IU' '. Nesta, I

3' - Quando o cano, írri
A Noh ruserrua no nume- gador tiver completaQo o

ro 128 do diário "Cidade de

I
cODsêrtn. o que se uará den-

d t dR I· P
. I Blum eua u'', em I do ar-dante, tro tom breve, o serviço do

. epu a· o a u
.

. I a a
e referente ao Clirro irriga- irrigação das ruas será reen-

der, tem por epígrafe uma cetauo.
tmg,.:.8tão - Fica 8S&Ím (:Isclareci�p o

"fAÇA ISSO SR. PREFEITO" assunto que motivou 8. oltarla
ii: :iten(h�fJdo a el , porque nota, pelo que soltclto a V.

os iei ores d/i nota portem lier S. ti gentileza de rore ar pú
induzidos em êrro, iníurmo: blíco o Presente.
I. - O rm.tt.r do carro ir

rigadur acha-se Da o ltcina

l t d central, para ser rt LJrmado,evantamen O
.

OS I
::uju uúmer« poder a ser i-

I O/'i ;"'n�r;�c: nnb�i'íF," deutíl.cado em qualquer IDG-
Confessando-nos gratos pe-U 'ie�ÚI�U II\\;.... iÍ'u h�tJ;.) meutr; la oomunícação aorma. ex-

comunistas I pesamos sínoe res votos pu-
de verificarem a situação dOS' rê. que se cuneretrze dentro

Rin(CB)-' €) Glob.i" publica respectivos íunciouácios aue de puuco fi promessa co�.ti�à·'
ler apurad- que !nd'S os MI pertencem ao partido Cornunis no item 0 do mesmo, oüeío,
nistérios ,]à r et.eb erarn um;

c{.al
ta' Sera feiro um novo Levanta' particularmen�e o tr�ch:} q�e

comunicação especial d. o pr,;si. í�16!1to d(�s run. cit�nár�os publ.cos diz: ..... � ser�J�O de lr.flb,H?;a.Odente da lú'publiea Ofl senfl;i,} flllados a orf�anllaçao vermelha, dus rU8::; sera eencetudu.

Saudações,
{BRUNO HILDEBRAND}

Prefeito Interino."

,.R,iri (CB'l, -'O general Minj�.
lró de Guelra:, em incisivas de
c1àraç.ões á ii:nprensa, desfaz os
r:timores alarmistas. afírrnando:
«Nem golpe de·estado. nem in
túvenção em São Paulo». A-

• crescentcu S.S� : - ((M<lUS bra
silelros querem COt>:lprcmeter o Discorre sobre o assunto o
Governo perante a opinião pú-
blica. q?andà esse gnverno ou Porto AI, gre (CB) -" Mais, REluI Pllla, depute; do feM l'hl
tra cousa não tem feiro srnao um passo decisivo rumo 8(1 e Presir'eute do f'a·tido Li
,prestigiar e forlalecer� por to : perlerneutartsmo ftJi dado hertad. r, fez esta revele ça.

, das_ as furmq.s,. e, meios. o Sadiu! nesti! c�pitl:ll: com a dechiât, fi respeito:
regime demccráüco em que n do Par tirío Líbertadcr de eo n. .• O pa r lam enta r isrno e atá
Brasil felizmente foi feir.t'egadci»: sl::!grer na Constituição o pr!n- ganbando térr eno, cadn vez
.Todos os circules

Intêrpretam\ciPiO
de Governo coletivo e maís, em todo o p íz. A�

&5 declarações do ministro da responsavel perante o Legi-» Assembletas Estaduais (stão
Guerra e outras aufotidades lâtivo, dep: is de pronuncia- de olh(ls volados �a;1;l. o Rio

,como' consequencia da-atitude meuto do Pe rtidoTruhalhista Grande do Sul, íuteresse d!s
,firme edesassernbrada da l!ON. B, r.,B,· silpjr� �il voruve l ao IDéfl-/ stmae n�) deSf.echo. da qu-s-

quesernistas mo prmctpro.
.

'ão a qur aberta. posso mes,
.

Ouvidl pP!fl ítnprensa..« sr. mo IHJÍanll:lr que, na CIJlIlHrlJ

n .•. P- a· r I a m e n t a r i s m o esta' uanhan�o terreno

PIAR'O /'*\ATUTINQ.
. Avir.. tude e a.
Jea.lda.d.e se retira.m
si o crime e a traição
são p�emiados!

o parlamentartsmo tem cada
dia mais ade ptr.s e se cogil a
ne , muito em h"eve, refor
mar ii COLS itUi'Çâ'I, afim oe

inscrever entr- as díspos: çõ 'ti
{J g ovarnu par laznente r."

•

CIVI

manif
fIo

t

'ataca violenta ente, na
desOB�ientação do' governo

de Bl1tronizanão da Gmz d� Cristo B Bandeira Nacional na Gullstitninte
.

A cerimônia de enlronisação" consti:u'u uma das mais lindas
I
mente em madeira. conta ele

da. in;()�tm. de Cf 1s:.o fl Ban.del- demc:n�t açãe.3 do civismo e fé

I ':1UitO.S ,�nos /. foi c:er,ado á ��
:ia NJClOUéll no recinto da A-I costa de nOssa gente. ssembleta petas. ban{,asas lrmas
ssemb!éia Consiituinli", que :<c'; A Bandeira Nacional e Cruz I do Co!égio Coração Jesús.
realizou sexta·feira, dia 15 do l de cristo foram translJdadas em - ,. - _ -- _

COHente, (la Capitilt do Estado, pruci'3São::ia Catedral Metropoli- B d.._�.�<"""".".•�'_"_=,=__._,,_,.e_· tana a!é o palacio da Con�jJtu- t.iquida�ão . Etnavios
tRl § inte. Grande multidão pJrlicipouhnendio em ��r;im dessa 5olc!nidade. "Washington, - Mil e dnzentos

Os trabalhos d<.' entrcni- navios norte-americanos já foram
zaçã'] foram acompanh"dos c'Jm vendtdos ê outros mife trezentos
grande júbilo pejo vuitosa nú· liquidados como fcrro velho,
mero de pesso':ls que se ençhia desde que se beixou a lei sobre
literalmente o recinto da Assem- a

..
venda de embarcaçiJes do go

bléia. ;) Paviihão Nacionai é oe V8<110 no ano passado, foÍ o que
seda, burdado de ouro, idwií� "nuncion da Comissão Marítima;
co aos usadas pelas corporaçã- Acrescentou que se espera ve11-
es Militarps. I der Mais trêl: mil naviús apu-
O cruxifixo é dos mais líndos nndo o .total de um bilhãu e

e histórico. Trabalhado artística· duzentos milhões de dólares."

\�.

I_evantcu.
do snr.

".

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Matriz em lFioriafilôpoUs)
.;' ,Titulas Dêclaratortos - Natnralfzações

�ncarref:a:se do �ul1isquel." assu�tos j untorâs repar;
, tlçõe� püblicae de Blumenau, Florianópolis, Rio de

JaneIro, São Paulo e Porto Alegre.
-AssistenCia técnica de ,conhecidos advogados -

Absoluta segurança e rapidez, asseguradas pôr
tres anos de funcionamento.

'

c
Wi IIi ievert

EU
"

p�ra liqUidar
.ti '. B • : - Irata-se Dão apenas de precos reduzidos.

mas sim de Liquidação!
LÃNS para vestidos, bem como malhas, capas e mautós,

pelos mr nores preços nesta praça!
-

-

- VAREJO EATACADO -

J..�oca·discos - Vitrolas - acordeons Italianos'

.� • .. ti Il-fI-->� X �__:':-"'��.-II>----fI--�

.� Exportadora de A hdeiras S. A.
·

i�,,: 810* permanenie de:

f! Madeiras de construção em geral,
,i Forros, Soalhos. Molduras; etc.

Telefone 13&7
, B L U M E NAU � Santa Catarina
���-C!��-§-�-. x ,,-�__;,,;.-.-'��"""�-iI-=�_.�

VENDE-SE
Em Ponta Aguda: um Bangalow, edificado num terreno

com 30 metros de frente por 65 de fundos, sem marinha e marí-

rinha legalizado. Preço 40.000,00
.

Uma ótima casa situada na praia de Cabeçudas.
,
Vende-se ema chácara com casa de material e com todos per
,nces _. animais, etc."

'

'
'

1 terreno em Ponta Aguda, com 480 metros de fundos

e 210 ãe frente COm 3 casas de madelra, Et 1 casa de

,

material todas alugadas. Por rreço de. ocastão Cr$
"90,000,00.
Um lote Urbano, com as seguintes dimensões: 13 metros de
frente e com 33 metros de fundos.

'. Uma casa na rua IS de Novembro.
Uma casa de madeira, com 1.200,000 ma, sendo .l.oooma

'ainda mato-e-preço Cr$ 75.000.00. Situado neste município, 'Rua
Bom Retiro: Diversos lotes, nas proximidades da 1 a. Fabrica. de

Tecidos Heríng.
.

Um terreno, com, • mts. de 'frente e 400 de fundos, com ,3

casas, situado 'na Rua Floriano Peixoto (Bom Retiro), Preço:

Cr$ i30.ooo,ooa
"

Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder.

-.
4 casas situadas na Rua Minas Gerais, sendo: :.- alugadas

uma por Cr$ 280,00, outra por Cr$ 260,00 mensais.

Preço: Cr$ 75.000.oo,� ,

'

·2 casas menores, alugadas Cr$ 300�;:;O. Preço de ocasião

. �r$ 40.000.00 sendo. as casas de madeira e com agua encanada.
,

Uma casa sobrado no centro da rua 15 de Novembro.

,

Duas casas (sobrados) na rua Mtnas· Gerais. sendo uma,
delas de construção recente, com todas ás instalações sanitárias.'

.

Uma -casa- [sobrado) situada na rua Bom Retiro, com . to-

das ás illstahições sanitarias.
Uma casa [sobrado) '<ii tuada na Alameda Rio Branco com

com tó:dàs ás instalações sanitarias.
nua casa shuada na rua São Paulo.'

Uma. casa situada na rua João Pessóa.
Um lote de terra situada na rua 15 de Novembro.

Um lote de terra no perimetro urbano da rua 7 de Sel,
Duas' casas .situadaem Itoupava Sêca, sendo uma delas

"

sobrado.
,

DiversosJo-es, 20X4-0 situadosno lugar Boa Vista, e maís

uma, grande pedreira com 5Q.oOO metros quadrados.
. -. -

-.

'Informaçoes conl DSr•. Helmut ,limermann, .Conet��'
,

LegatizadoJ Rua 15 de Novembro lGOeofone 1461

Fo. v o (i Alto S:· ---'�-II
II

Dr Max Tavarés d'Amaral 'IDr. Arthur Balsini
' ,

",1
...-, _ iiiiiiiiiiiiEiiiiSiiiicj;iiiri!!tóiNriii0:iii:�B�,u;;a�B�o;;m�.'iiR��e;;t;;;ir�0;i;';;in;;r,�,';;2�,;;l�;�andar, sa1,a,

15"

_.,II"

Fones: I 150�1 IOI ,

Ui.• ;DIFICIO M�!UA CATASiN:;!�� ;;;;

- "'
.. -

)
I

J
Á

1

'=;;;o.___
---,

'

. O an vsicio é a alma do negocio
.

"

Capital
5.000.00 Sacaria

-------.....- Moveis e Utensílios

____..,;3;...C.;;3...;9;..;4;...6.;..,o_o Contas Correntes
Almoxarifado
Veiculas
Ações em Canção
Caução da Diretoria
Imoveis e Bemfeitorias

llO·993,30 Fundo de Depreciação
Titulos descontados

120.000,00 Fundos de Reserva Legai
67.952,70 187.952,70 Fundo de Especal

�

furos e Descontos

5,000,00 Serraria
-------------------

3°3.946.00 Impostos
.-----=-..;;;...:;..:....;.._ Semoventes

Despesas Gerais
Títulos a receber

Fernando Schlogl Desp���s Madeiras

Contador Dipl. Reg. Dec. 3@.9W

I
M.aqu ..usrno
DIvidendo não procurado
Despesas de Ar�oz
Arroz
Madeiras
Caixa
Reudas Patrimoniais

III:
ADVOGADO:

�, '

Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 Le Novembro, 415

2' andar-Sala 1

(Altos d'A CAPITAL) -

1111 iii

V E N D O ou admito sócio

pa'l'a negocio de papelaria, ar

marinho, perfumarias e miude
zas, por preço de fatura, situa
do no melhor ponto da cidade.

Grande freguezia de atacado e

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

Preços mõdtcos=Ooneultas sem compromisso
IiJscrit6rio para o VALE do ITAJ�I'.

Ruo 15 de Nouembro n: 415':"2' anda?' sida I

Altos 'd'A CAPITAL .. Bfumenau

Endereço telegrafico _ INTII!R

,����������Ind·ustrla

1111

Beneficiadora.

S. Â.G asparcn se

Relataria õo OJretaria

Senhores Acionistas

Obedecendo aF determinações legais e estatuartas vi

mo s apresentar-lhes o relato dos negnclos sociais e prín
cipiois falos administrativos, .lê nossas atívírtades Industriais

e Comerciais referentes ao ano comerciai, social de 1945/45
como lambem demonstrarmos ii movtmsnto do �no Sociul,
eucerrádo em 30 de junho e o Balanço Geral que por mo

tivos imperiosos só pode ser levantado em Bt de Dezem

bro de 1946.

o iplanço Geral de dezoito meses e o balanceie ge
ral de 3'0; de Junho de 1946. demonstram claramente 8 nos

sa sttueção, e para qualquer esclar ecímento estames a dis

posícão de VV. SS. para prestar lhes.

Gaspar 26 de Abril de 1947.

Antonio sciunue
Diretor Gerente

Balanco Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1946
j>

ATIVO
Imobilizado

Irnoveis e Benfeitorias
Edifícios e Depeudencias

Eslavel
Maquinismo

-

Serraria]
Moveis e utensilios
Veiculas
Semoventes

Realieaocl
Caixa
Arroz
Madeiras
Sacaria
Almóxaritado
Contas Correntes

Gonias de (}omlJensação
Ações em Caução

12.691,80
67.117.20

40,400,00
10.014,30
1.889,90
3°0.00
800,00

r a.soê.oo

5°.310,00
13,643,20
2.450,00
4.200,80
82.920,80

PASSIVO
Exigivel

Contas de Correntes
Dividendo não procurado
Lucros e Perdas

Não ltxigivel
Capital
Fundos Diversos

Contas Compensadas
Caução da Diretoria

74.536,20
12.000,00
24-457,10

Gaspar, 31 de dezembro de 1946.

Antonio Schmitz
Diretor Gerente

Demonsir ação da Conta"Lucros e Perdas"

CREDITO

Arroz
Madeíras
Rendas Patrimoniais

191•275,00
39 :w6,90

.

1.890.00 232.371,90

DE BI TO

Despesas de Arroz

Despesas de Madeir?s

Despesas' Gerais
JÍlros e Descontos

Impostos
Balanço

118,073.3Q
187244"
4o.028,ro
10.078,9°
21.010,10

24;457.10

Gaspar. 3 I dc dezembro de 1946

Antonio Schmitz
Diretor Gel'CU te

Fernando Schlogl
Contador Dip. RElg. Dec. 30.g'lÜ

Sr: Casado.
Ex Sargento do 32 lil.C.

Procura emprego nas firmas
e índustrlas desta praça. com
boa praríea de escrtturação
e comercio em geral.
Iulormações nesta redação

ou no Esorltorto Dr. Artur
Balslní

Hotel Holetz

VENDE-SE
U.r a C8S8 de madeira em

bom estado, bom terreno me

dindo 25 de frente e 40 de
funde>.
Pre co 29 000.00.

Mais 2 terrenos com 25 de
frente e 28 de fundo
Informações: Casa alíredí

na Rua João Pessoa

MOVEIS. Vende-se inclusive
um Radio Victor '( válvulas

, '" ,

por motivo de transferenr-ia.
Informações. Sargento Trindade
Alameda Rio Branco 38
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.

VENDE-SE·
um terrêno com casa á rua

Amazonas, dom 140X48 metros.

Preço Or. 45.000,00. Tratar com
A Ifredo Rodrigues.
VENDE-SE uma limousine

Opel p. 4. de 2 portas compte

I
temente reformado por preço

I
de OCI&iãO; Informações,' comSchnvaderer e & Ltda.

___________ I na 15 de Novembro 505 Scbr-

Endereço Telegrcfico, RoleI.?:
Rua IS de Novembro, n' 313

Tlllefone : 1065
Cornada para viajantes

Novo prcpietario; Quintino
Zapelini

Vende-se
Uma Limousino Opel

"SUPER SlX"

4 portas.5 pneus novos, em

perfeito estado

Preço; Cr$ 22,000,00

Ver e tratar com Costa

Garagem MOELLMANN

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

Caixas para Radios
Diversos M.odelos

encomendas

para. jardim,
Tipo. roliço de pinho

Temos lambem grandes encomdas
Havendo interesse de algum fabricant s desta

cidade , ,pedimos escrever para: -

Inâústrias - Móveis Guelmann

Rua 24 de Maio, 44 _' CURITIBA
Demonstrattuo em Balancete em 30 de Junho de 1,94'

O movimento do ano social de i: de lf!45

a 30 de Junho de 1946

,TITULOS DEBITO CREDITO

Temos grandes
Poltronas

120.000,00

20·°99,00
1.889,9°

4.0200,80
300,00
5.00,00

5.000,00

23.995,10
36.980,00
7.608,80
36'348,80

9943,5°
10.014,30
16249,00

800,00
26.809,70
36.980,00
9·993,°0

40.4°0,00
12.000,00

2.662,80

13.855,50
94403,0

_______1_• ....;;130•00
346,720,4(1 346.72�

Antonio Schmitz
Diretor GeHmte

Fernarulo õctüoot
Contador Dip. Pego Dec. 309.40

Parecer do Conselho Fiscal

Os infras ass:nados, membros do Conselho Fiscal da "IN

DUSTRIA BENEF{CIADO:tA GASPARENSE S. A. tendo

exall,jnado cuidadosamente e detidamente todos os livros, con

tas. Balanço Geral. Inventario Demonstração da Conta L.u.cros e

Perdas referente o Balanço encerrado em 3 I de dfumbro de

1946 e o Balancete Geral levantado em 30 de Junho de 1946',
referente a ° {xercicio social de I' de Julho de 1945 a 30 de Ju-
nho de 1946, que lhes leram exibidos. encontraram tudo em per- ,Lo
feit--a Ordem e exatidão pelo que recomendam a �..,

aprovação do (Oonselho FIscal) Asser.. bleia Geral a rea�izar em

dia a ser designado, do Balanço Geral demonstração de conta

''L1.1cros e Perdas" e demais Contas.
-

Norbe1·to U, Koe1'ich
. Julio Schramm
Vital França

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



Cidade ·de Blomenau" ======�----------------�----�----�--------------------�

Industriá BenBficiàâora GasparsRsH S.l
AVI§O ..

I

..
Acham.se ndispos{çíi,odos senhores. aclonístae, na

séde social em Gaspar. 08 docu'lÍeutos a que se retere o
art. 99 do decreto-lei. 2627 de ;:õ de setembro de 1940.

Ga8par, 2�. de abril de 1947.
.

.

Anton o SchruHz, diretor-gerente.
-.,.-___..;__;.'"'-_-'"_ ___;.---.c _.__

.

Indnstria Beneficiadora Gasparellsn S. A.
. ...

Assembleia Geral Ordínari..6
..

Convidam-se os senhores acionistas
..

lie�ta sociedade,
para. cojnparecerem B Aóserr:bleia Geral Oruínarta, que se

realiza no dia. 24 demaío de 1947, ás 15 horas, no eserí
tortó da wciedaàe, nesta cidade de .Oaspar para delíbe
rarem sobre a seguinte ordem do dia: .....

a} Discussão e aprovação do balanço encerrado em
3: de dezembro, Retatorto da Dlreterta e Pare
cer do Cons-Ihe Elscal e torús r conhecimento
do movimentl) so etal referente ao. apo de 1945-4ó.

bJ Eleição do Conselho Fiscal e respeetívos SU�

plentes,
cLDi ersoa

Gaspar, 26 de abril de J947.
ÂntoniQ S{·hrui,z,. dh;ftót-ger�nte.
Cõuselho Fiscal: Norberto Koerich

Julio Scbramm
Vital Franca.

Competencla •Profissional

Rua 15 de Novembro. 596!

Consumidor
hUa Manteit8 fRlGDH
[Xista Qualidaais que fOI
Mas não é J81GÔR

De pessoas têm. usado CQm
bom resultcdo o". popular

depurativo

Elixir 914
li 5tH Is ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Ooração,
o .l!:stômago, os Pulmões, e B

Pele Produz Irõreanos OSS08,
Reumaüsmo, Cegueira. Que
dI!. do Cabelo Anemia. e Aba!',
tso, Consulte o.médíeo e tome
o p o p I) I a r depurativo

. fi i X i r 914
inofensivo ao orgalllsmo A
grudavel como um licôr. Apto
vado como anxiiiar I10 tra-·
tam"nto da 5iliJis e Reuma
matismo dr. mesma origem,
pelo D. N. S. P.• sob (} ur.26,
de 1916.

É sempre fácil apa

nhar um resfriado)!
nas grandes aglome
rasões. Ao primeiro . i.

sin.toma, aplique ime�

diátamente Mistól.

Algumas .gôtas em

cada narina aliviam

as ,mucosas irritadas

e permitem.ll�a res-

-------------��-------'

TÉCNiCO
de Bt>gnros em geral (cor·

retor legalisado )cum oito aD
os de prática no serviço ex·
terno e Interno, prGcura. cc-
locaçllo..

.

Ofertaf: "Téenicú" � pusf6
restante - Blurnenau.

� Bom Negocio!
Vende-se

Por motivo de mudança vcn
oe-se um terroncí> tendo a are;)

de 100,000 mz, com boa casa, Igrandes ranchos. com serra·cir
r'ular movida á agua. dem de I

bananais cacheando. 30ooo·aba-

.;(,� ca:xiiõ para este ano, "ipimi Cf.11ô
ç '\.ontdde, 8 grandes pastos eu

gramados e cercados de arame,
bom quiotal e· div!à·rsas vfvores
!rutifetás. Lagar propl."io ·para
criar. 30 minutns da cidad€'. 'P(e
,,-o Ct::$ 35.ooo,ov. Informàções
nesta redação.

Use MistoI-Rub Unguento.
para frIcções sÔbre· a gar

ganta, (I peito e às costas.

JA.''';'SMS-;g

Cluba Nautico Âmarica
Convite

o Clube ·NailticoAmerica tem a honra de convidar os seus

associados e Exmas, Familias para o BAIl_ E social a realizar-se
no dia 25. do. corrente. domingc. com inicio ás 2 I horas.

E' obC3g;,torio a aprasentação da carteira. social.
Abrilhantará a dança o Amerfca-jazz.
Mesas com o zelador á 25,00.

r
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� Gàsa da Móveis Rossmark Ltda. li
�� Dormitórios >;
..�"�. Solas de .Jontor t.'.

Coniuntos g·eradores de força e luz para todas as capacidadess
, l Baláuí"s p'�ra todos os fins - Bombas em geral -. Ma-

:;.' ,.".

IV óveis Estofados \, quinas de todos os tipos para Agricultura e IndustrJa.-
I . I ( hapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco -

:,:.'J Serv iço bem ierfeitc e
. bem acabado f Alumínio - Arames - Pregos - Parafusos � Ferragens

J t' \, �

t
e Ferramentas em geral

f� Grande esíoqr= de Topetes 1 h J R t-
H Ru Dr. Amadeu Luz" tt

I f.G. Buse . r.· epresen açoes
li } 1 AI, Barã':;> do Rio Branco n. I - Oaixa postal 33 .

�'��__'."''!,:':t.:�� c.:.:.:!;:;"':';':;':;'�V:-;.:x;.:;.:;�'= Fone [:;·88 - BLU ..vtENAU - End. telegr, "Busch"

I. · O e e l t d 3.

A: Diretori.::.

Mecanica
Rua Dr. Amadeu Luz, 17

Consertos de Maquinas
e epar e lhos de escr ítorlo, Mtiquin8s de costura de case

e tudustrlaís, b-rtanças de que lqúer tipo, etc.

Niquela'f)enl
e tr aballu.s de tornear e fi€Sór de peças pequenas.

Serviço prr etso e rápido - Pr.e ens módicos.

Proibic,ão
"

2

F. Bus c'lB Ir.

Os s ba íxo assinados mor, dores em 'I'stutlva llf, le·
vam liO. conhe c menro

.

das interesEiad"R que proíbem (

Icaçar em suas terras, tanto a licenciados como a não
licenciados.

'I'atutiva IH. 1l de maio .de 1947. »
...Bruno Spruog �

��;�d:;;�o ���fae: I.·
__E_SD;;;e_ci_31_iJ_3._de_o_';;;,;;:;;;;�S_o;.;;a_lh_O;;;;;;,;;M_a_rc_aiiiiiiiiiiiiãS_tr_(}b_e;;;;;;l�Augusto Tribess ,_

I. Arnc í.ío MantllU
Alfredo \Ve zstvtn
Hermano O!iulke;
Ericb Tl'DO
Franz sprung

---_._-----'----

flndicad

'Dr. Angelo\DéCaetano -_._-� ... "",' ...,. ...

·MédiC:o Dro Faust@ BcasU
Medico

Dr. Affonso' Balsini
<M'eâlêb Espedaiistl!:t em

doencas de Crianças
ê da Pêle

Cotlsullf)cio - Travessa 4

dé. fécvereiro Ectit Peiter

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as II,3Q
€' das 14 as 17

R.ua 15 de novembro junto
ao Hote1 Elite

Telefone p ovisario 1063
Resídencia

Ru� Paraíba NQ 8

Teldone 1288

Dr. �·râo 'Rebello
A.dvogado
Esc' l- 'i lu

A:lau1ed 1 I.) >!.DCU

r 1
Dr. Paulo .I�ayerle

Mefli�ú ulssistentf1 do
HOSPi'I'ALSANfA IZABEL
C!inü�a Medica e das creao
ças, IHutüs e opeiuçót!s -

Radwdiagnostlcos
-{)- BLUMENAU -ü-

Ex-Diretor do HcsoítaI Evan
gelico de Hansa.:f.lumboldt.
Ex-Pediatra do Hospital Std,

TeIesinba de Erechim
. (R. G do HuI)

fi,�.'I'Jecialista em Doen��as de
Cianças

Clinic ..Geral Cirurgi.1
Consultas daE 8 ás [2 C das

I4 ás 17 h01',,5
Consu.tórío e

�
residencia ,\

Rua 15 de Novembro, 1130 (de
fronte R entr'!davdo Teatro Carlos

Gomes)
•

,'._, "1' 30 ai Sta Izabel
-';;Ir... "� r ..;u;;:ã ....s
C.t.!NiCA GE.HAL

JDr
.&__b 6-·.-.-c.,......-- 0.-."--.

Pape, DR. ACHlllE3· BAlSiNl
ADVOGADOCHnicageral. Especiâlista

em molesaas dá garganta
U"!:riL:., ouvidos e olhos.

ConsuMas: HJ - 12 lIs. e [5 -17 IIs.

BLUMEN.:\.U , RUA PIAUI, 2 '"

Rua Paraná, 31-A-T€1. 1436
BlUMENAU

Por sua Secção de Represent2.ções, oferece as seguintes
oportunidades: MOTORES Diesel, ::- emi Diesel e a gazo-

,L In, para tudos os. fins (estacionarias, maritirnos e para
camiuhõe s] das afamadas marcas:

.

Witte, Hercules,
fairbanks Morse, Lauson

Briggs & SfraUOD e WiSCODsin'

e entes
merb' rgut São Paulo

6fa� ii
Ohlsens Eiike, G'openhagell

Dinamarca

S·e m e n t e s de hortaliças e flores
•

H. STANG, Rl:a 15 de Novembro, 1326
<

Blumenau - Santa Catarina

SOiGtedade Benfliciadora de II'
Madeir.as Ljda.

Telefone 1248 :_ Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral

F07'1'O Pt; u,lista, Encantoneircu: de Qualquer Espécie
Alinhamento, etc. etc.

Tin tu ra ri a Meinecke
TinfllJo-se

todas as cores modernas para ternos, Cã&aCOS, vestidos, as�racan
etc. em lã. meia lã e sedr com anilinas de pT<Jcedencla

americana e SUiSSéi.

Refof'ma ..se Ch'tllpéos - Ultimas modelos

�mpe ..meQbniz.:lção de capas e casacos

B I um e nau -- Rua Maranhão n. 2 r - Telefonen 1139

I.
.

Procura-se

Confeiteiro ou Pa�eiro
Mo,m'çO", "",'a,edaç'o.. I·

Dr. Jorge Jasper
CIRURGlr\.O DENTISTA

Odonto pediatra - Dentadura!> anatomicas qua

HOB-ARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,
cES e sextas a NOITE

-

DAS 7 30 as 10,00 horas
Rua 15 de Novembro 750 Blume�au

Dr, ZimloermaDD
Cirg. Dentista

Regressei da viagem
da, as 12 horas

Procura-se
Bom empregado de e.sc�Hór·o que tenha cooheeimen-

I tos
de contabill:!t1de e da datiJogrHfia. Dá-s�" pref.erencia

. pa.ra quero ti'm boa letra. Paga-se bem. EmplE)50 de futu
\ rOo Cartas com pretenções pede-se escrever b mão Com
�hll}, Hidr)-EIBtricJ Ag:l\9 N'grI\S. __.J

I
I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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10·bomb
Reve{ou que QS navios a

bicados eDc�'ntravam-se b ser

ViÇO dOI? ltbeldtS em zuns

rIUVillI, -SI b o coutrcle dos re

volucioná ills.

Assunção - O governo .pa

ragaio tlesmenCiu a, noti eis de
fonte rebelde, de que aviões

legaTista,s teriam bombard�ado
'. navios de guerras argentInOs.

VEGETAIS
e suas vitorninos .,e ' .>:.1

!

c
;o

T IL
.Bolos \li

crescidosDelicioso e nutritivo suco de. Iegu- .

mes, rico em vitaminas e minerais, e

Cocktail V-& proporciona saúde e vi

talidade a adultos e crianças .. Sirva-o

francês Blumenau
., -5 m:"

Wm, ,1
.:<:' IA:/�"
: 'r:\ r(9JlérfleVd)j,I I �\ ----..--_,':\

. //ú .. !B'o'os.. /.: ; "": I I� r.

\\ !:� .lJf!2J_s macios
�:,- ",
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Fernsn,<t .Iouteux, aluno dí!éto de Masseuet, dará

um concerto no Teatro Car lcs Gomes - Algumas
das obras de autoria do visitanre

'Bluménau hospeda. no mo- {Les Jl<,taquis( • dedicada ao glill
menta' um rtos mais destacados De Gaulle. alem de outras :

musicistas da atualidade. o H·' Em Visita feita a este jornl:
fernand Jouteux. filho de Chi Fernand Jouteux que atualnien
non, na França e disclpulo di- 'te possue 81 anos de idade, SI

teto de'Massene', o imortal com demorou em cardeal paletra pam
positar de «Menon» é um dos nosso Te dator, versando' sóbrr
matores vulfos da his tória da assuntos relacionados com' coas

.

müsíca. �

obras. Demontrou ser profunde,
Fernand [cuteux, que ha conhecedor .ías nossas cousas

mais de 50 anos reside no Bra- o que bem diz do devotamente
51!) fez seus eatudos musicais e amor que rem peio Brasil, te

no Cónservatõrío de Paris e foi rra que elegeu para suas existei.
dire ter da Escola' de Música de cia
Oran. ria Argelia. E' "autor de No decorrer dessa pLstru,
mais de eem obras, a maioria o illÍstre rraestro ncs informou
Inspirando 'no folclore e moti- que dará um concerto em Blu
vos como' (O Sertão) • calcada men'eu. no p oximo dia 4 de jt n
na obra.de Eucldes �a Cunha ho, .10 Teâlro Carlos Gomes.
e énriqúectda de

.

pormenores I Oportunamente public:a.rel�lOs o

colhidos' sobre o .assunto por programa desse festiva), QU:
J euteux, (infonia Brasileira), por certo desper tará grande in

Cantos Brasileiros) ,,(Le retour teresse entre os numerosos

de Mario) , I'oroada pela sacie mames locais da divina arte.
tê des Compositeurs de Pars]

Pe�!l

COC�{nUL Ve8
- puríssimo suco de 8 VC9"lais!

�
Produto da Standard Bronds of

Brczil, lnc, - Rio de Janeiro

Correspondente
Com perfettos conhe ctmenros de pol'(ugê e dlltió!!rn.

o encontra co]ocaçào imffliata ! a- flrma COMPANHIA

��N�EN • Agr., Jue. e Co:n. Itoupava Central - BLOMENAO

.iI"

Quarta te l'� ás g,'l5
Leon Errul, Gruce, Macljm,a!J. Walter Catlet em

A pequena do Cabaret
Cntné dln. mustcs. bdez'.s, encantamento; romance
Aevmp, CO[flPI. NaCÍIlDU I, Paramount, jornal e chort

, Platee 3,00 e 2,00 Balcão 2,00 e 1.50
.

Quinta feira ás S,15
James Craig, Slgne Rasso, Edmunlj Owenn em

Os quatro testamentos
Um dsmonl 1 e uma sr quíva senhoríte, do Barulho .�.

.

Compl. j!lrnal e short �me!'.
.

Preças de costllmp,

Aguardem; O preço da relicí�ade a Pilho de Lassie

Bolos �
"'

,; ,W2i_sfôfos
.E!$4_.S#.

i Aviso
J O Dr. fausfo Brasil avisa sua
dis tinta clientela que transferiu
seu consultório e residencía p a
ra a Rue. 15 de

.

Novembro n
1130, defronte a s p )rtões do ITeatro Carlos Gomes I

Auxiliar'
.

de escritório'
Precisa-�e de um(a) coo boa çalígrafia e ,cc,nhecimentos ge·

rais de, serviços de· escritório. 'Que.'n nãe es.tiver em condiçõ<õ.s, é
favor não �e aprese�tar. Rua Sãu Paulo, 20. conRA CASPA,

OI.lEDA nos CA·

BElOS E DEMAIS

AHCCOlS DO
Assembléa'Oeral ExtraordinárLl

.

OE) conformidade com o § 16 dos Estatutos sociah·
em vigor, são convidados tfJ(Íüs 98 Bocios desta sociedadf',
para, comparecerem á ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA. a se realizar no dia 28 dn corrente mez de Maio.

,

ás 20,hófas. no Teatro Carlos Ooa. e<J,
,

desta cidaà'=3, s'filli
de deliberarem sobre o úo.i::o ponto ::a :

. " ORUEM DO OI A: ,

DIssolução da Sociedade � liquid8Ç�O de seu patrimô
nio. Tratá rido-se,' de um caao de especial urgência, esr:;en,
se o comparecimento de todOFi {IR soei, a· ,que ao tem:;!,
da suspllnsão das &tividades aa 80cleàude éstlivam no ple
no g'oso de seus direitos sociais.

A nrRETOHII\.

SéúJ assim as�s "Lifetime". r"";
teiTamente de 'ouro de 14 quiZa,.
tes, o que

thesi
o 'VaZo'l' de uma

.

ve1·da:deira jói .,.
Platina na Ta

'

'um, q, que jacU'}.
ta o fluxo da tinta, 'dando à es�

crUa a suavidaCi"e deuma caTícia. ••
Ponta de irídf'ç, (} que permite
escrever de dcys modos diferen
tes, com a' let1eza. de um togue
de pluma..,
;Escolha: paTa � seu uso uma cu,..

neta SH;EAFF:e� e poderá escre

ver da maneiT� que voc� gosta.
durante ioda i4; sua ,vida•

Pneus' "Michelín" fabricação. Fn.l ncesa .26 xl, 11 2
:' Dunlop" "

Ingleza 26 x 1,118
M�quil1as de costur'a "Singel.,"
( cúm 6 e 7 gavetas )
Azeite Olivia "Bertoh"
Nozes Mo�càda;

CaI.:&3

Precisa-se de

Carpinteiros e Soidadores
• ..

.as obras da Usiila Elétrica de Rio dos Cedro!!.

.l? �Il. g a . s e b o n.8 o r cl e n a d o s� "

. Informações no escritório da Empreza Frm;a e 'Luz
Santa, Catarina S. A., á fo.lameda Duquede Caxiae (Rua
das Palm?iras) D. 7 • Caixa postal, '27, - BlumentlP.

PREOISAM-S,t;

·'H'-'TT.,, Urt" Ltda.

,'?���.V/J·J_��".J- �

�
,<;;",,"'-�

o· �I,!j"". .�",�.:�${MU/./... C/A- .

.'.;
Assim é a tinta SKRIP da SHEAFFER. lOO"/d

--.....;

. ,I!eprasentante5 exclusivos
quimicamente pura, não deixa sedimentos, PQ<Q o Brasil,

seca ràpidamente e não ataca o delicado meca

nismo das canetas-tinteiro.Resiste à acção do tem�
po e' da água Acondiciomimento em �uba-tintei
ro especial- criação patenteada de SHEAFFER
--.' que faculta o aproveitaniento da tinta' até o fim.

;.:;:....

Empresa de transportes 10e::'.1, precisa de U"ll competente
para confúé�cia de, .cargas e descargas. Dá-se preferencia
a quem saiba dirigir caminhão. E'" desncc€ssario apresentar-

-

não pos&uir os' requisitos" neeesS.lrios. '

aio � IW'J. Rio Branco 47.
1.· aniar· Cai.xa Postal 043

.

K.IGOSlINI &.ClllUDft.

_,
,

>

J �
,

•

i

'ntlno!

FAZEM ANOS HOJE

Aniversorios

i'

- O sr, Antonio Tobias
- A sra. D Helena '.\Ti]

espôsa do er. Osvaldo Wipp
:__ O sr, Guilherme PI

de Brusque.
- A sra, D. Irmgarde 1

Rcsini, da sociedade brusq
se.
- A sra Alaide Campos

minelli, residente em Tijucas
- A sra. D. Wanda Ma

do Gonçalves, espôsa do sr,

Ayres Gonsalves, advogado '

escritório nesta praça.
,���;>{, � �V

o Preceito do D:a
CANTO DA SEREIA

Qua11uer descoberta ci,'il
ca no terreno da arte de CI

é imediatamente noticiada PI
orgãos· técnicos de divulga
em todo mundo. Assim se

não merecem fé os anuncios
curas fáceis, rápidas e extrac

narias para doenças gra\ es
consideradas .incuráveis, prir
pálmente quando tais curas

jam desconhecidas da eh
mécíca.
Acautele-se cor tra anuncies
curas rápidas e extraord

rias para doenças graves
incuràveis Procure sempre
vir o medico de suas confia

SN

Dr .HI limmermanl
Cirúrgião Det.jr::·�

Raio s X
Rua 15 Nov. 595 1.0 Am

"

Agradecimento'
�')ljr '�""'''JlN1 �,�
J'1� ..... -"_:_ ...........

�

Térr2Ínha Oliveira; vem i
este meio externar seus Bit}

ros i3gradecimentos aus dor
res: Ar,gelo De Caetano,
frejo Hoess, Paulo MayerlE
Irmãs do Hospital Santa Isa'

pejos desvelos, e cuidados c

pensados a mesma quando in1

nada e operada ali.
Aos visita'ltes e a todos

demais, o meu profundo ag
decímento.
Blumcuau, 17-5-47.

fr.ACOS ;lAt�ÊMICOS
TOMEM

Uin�o CrensntanU
"SILVEIRA"

- Professor Hatn
'

InglêS, francês e Latiu

Lecion'\ por ml>toàos moàerr
Accit:l. alunos principiantes

"deanta:los.

Rua 15 de Novembro 17 (�
go prp.di o do Ba nr:o N ",Gi(

do Corr,erdo)

Quem perdeu' a
caneta?

Fui entr€!1ue nesta redaç:
Jntfe se l'ncontra a dIspo
Ção d_E seu legit IDo d(;no. UI
caneta-tinteiro, lDcoDtr1idl
defroute à Ageo(lla Postal'!

legrl:lfica desta cidlide pi
ar: wmy \VpÍsser, foncifjflá
da Tipt g"tllía Blumenhuen
Tratanüü-se de uma cao(

tinteiro de certo valor, a,
na!! serà entregue à pess

que indicar SUliS prlncipl
_ caraterisUcas.

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


