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e ln ustria

Elpre ssiv o aCID·
t eclm ent o social

deute do Banco do Brasil e estaduatse federuís Das res- leclmento da atual situação
nossas representações no 1 pt ctívas coletorias locais. ao conhecimento da' sr,

seua to e na oamara. Cienti. . Atenciosas saudações Presidente da RepubJic8, Mis-
ficamos V. Exeleueté, qU� a I Joaquim Gonçalves - Presi- tro da fazenda, Senh6r Vice

exemplo dn que o ministro dente" Presidente da Republica, Pra
Correra e Caslro resolveu 80- -"Exmn. sr. Ministro do sidente do Banco dO'..:.Br8sil

50'1·1·(··ltad·O ao '-o"verDo o 'aumento' u 'ent d '""t d d"e t B bre 9 praça de São Paulo, Í- Trabalho - Pà!ac'o Presideo- e nossas representaçoes no

'. . ..... ". .\1.
.

. rg e o UH e e 5(00 o no anco deuüeas condições viria aus- r-í LI _ Rio de Janeiro. A As�u- Senada e:.Camara. A shuaçã�do Brasil .• Texto teleglamas envIados ás altas autoridades administrativas ,'}U tar 08 infE resses dás no->: ci'içã/) comerctal e indostrIal senhor Mtnlstro, urge nJ3ces

Bi!B classes cuservadoras. que I de Blumenau, reUDi.da. CCD- s;dade de ser s?tuclOnadaa�:A Associação Comercial e duatrlaf expediu numerosos te com represeutaçõe do 'Co atualmente se
.

encor.team lu. juntamente com representa- ra que n�o veJamos cri
i 1

1.ndu8trial de. Blumen8u,.; m telegrarnes ásàltas auto rtda- mércio e Iudustrta, para es- tendo com sertssímas difíCUI-1 ções do Comercio e da in- uma serra situação s0.s a
�

.fE!uniúo realizad'a conjuota- des administrativas, expondo tudar o gravlsslmo pr oblema dades. respeitosamente S(.Ií- dusirta, estudou ampla e de-fEucaremos b�ns OliCiO; o�
mente com repl'esentl1ções a situação e pleiteando COD- iJorque vem passund«; metl- citam-is os b'.!ns üflcios de V. mora.damente a situação de sa Exelencle �unto as emais

do Comércio e Jnüustrts es- cessnes no sentido de mtnc- vsuo pela quasí para] zução Exelencla junro ao Presidente I premer-era porque veem se � autor dades atím de que se·

tudo.u .demoradarnente o' pro" ra-la.
.

das operações de descontos do Banco do Brasil para or·1 debatendO stu-tmente, o ..lgl-] [a evítádo o desemprego em

blemà criado pela restriçãO Beproduzfmoe..a seguir. dois j de suas duptíc atas junto aos danar á sg-é\flCiu hJcal proce-'I narta da falta de credtíos pa- � massa de nossas cla8S6S COD

do crédito bancário de coo- tetegremas expedidos. Ri 108 estab lectmeutcs de créditos radescontos �dos títulos tran-: ru desccnto de suas duplica- servadoras.
8equ�ncla& UtQ funí'stas pa- locais, após várias considera s&?ionadOB demals batl�os lo"! 1:113 e transações comerciais,
ra o .d�senvolvimento e esta ··DD. Vice-:-Presidente da Re çõ es, Iloou dellnerado a expe cais bem C;)IDO deterrnmar o

I
lendo levado lato e apontado Atenciosas sudações

bHid�de' financeira
.

das publlca ,Rio de [ane lr . A lição de teleg-amas ', ao sr. aumento do límíte de crédito m ...uvus c::lpaZ?fS do reatabe- Joaquim Alves - Presidente
. d8Bses. produtoras, AssociaCão Co.nerclal e In- Presidente da Republica a nas operuções comerciais de1----

Entre

".8S
.._med. i.d8�...

t51mad8s, nustríal de Blumenau: em reu ·V<"SSR. Exelencta, Minlíhrl/ da no9Ras Indu. trlas, ao contrarto ]

I.
""" ...............--------------....

----,AS80CUH)aO ComerCIal e In níão reallzada conjuDtamen� Fazenda e Trabalho, Pre sí- teremos dj"lltro em brevp, fi v."rtud-= e a ,lealdade' ._.
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DIARVO MATUTU�O '�r��:�.I��tu���� d�e��il���;Ú��� ii ..

.

� '.:
� ,

= _ Ip!1rtes as díftculrtades de des-i .

n"'h,"les 8alsl"OI"
.. ,

. A
CIJIltOg de dupltcatas torna-se I Nilo I

·
'.

.

virtude e Q. tudispeusavel aumento

urgp,n-,
.

·

,

.
. J Id d r,.. tíssímo do limite de ·deFeont'i Já que se fala em um telegrama de �solidariedad_e Ires-

e a.r .a. e 50 fD€Ur(Un E I st na rece

DE,' 'a'"LU 'M' :
. . " do Bane í do BrriAil na ager:- trita» ao sr. Governador do stado, te egrama que e a -

· :..... ".
SI O CI.... lrn\?: e a lir"iç.do cia de B!umeoau para v�I,Gr bendo assinaturas de «elementos de nossas classes �o.nservado-

; são pr'emia.dos! quiotupio do vhlor do limite ras»
..
tomada� de avidez por uma pacificação da FarJl1lta. Blume·

.' . tltu!il.�xistente Devido impOl:;;- nauense, desej;tmos reservar ao assunt.:. algu�s con.en�artos..
.
DAS �SPIRAÇÕE:S DO VALE DO' iT�

...
l.Ai sibiUdade dos descontos d(l Allàs, são varios os prismas por que pone se� VIsado

..
-_._ dU�llictltas em propor'ção dI.! A' avaliação, propriamente dita, desta especle de mamfes-

. --..............--------_ ......� � _,_ ..........;....--- .. legítima produçãO local, estã[l tos, chegar'5e-ia desde logo, por intermedio do sr. �gente local

Ur. AehiHee B�!!lini DÍia!!'Y �e8tJonBa"el - .i'\!!C XXIiI .11r. 133 Daixtlndo fiS arrecadsçõf'& dos Correios e Telegrafos, informatldo.no� quznto' .la. renderam

á repartição as Lcntcnas deles que t�anslta�fam .ah lUutllmente,

pejados de esperanças nàs esm7�aldlQas Sll�lpatlas blumenauet;
; ses ... Entretanto, o passado é o p10r conselheIro que se poderIa
escolher para liarmonb::ar o presente... •

Tambem pelos seus 8feitos morais, i ferem profundamente
nossa vacila.nte democracia em exercicio, éstas formulas de co;:o

'prometimento pré-eleitoral, pois, visam afastar qualquer Gon�ur
reneia vitoriosa ás urnas. ou seja uma ação renovadora do povo

para moralizar sua administração publica.
, De outro lado, não conseguimos apanhar o se�t�do exato

de pacificação que se quer e�Jprestar á si�uação pohuca blume

oauense. Que saibámos, ninguem anda brIgando em Blumemm

c�m o objctivode impeq,Í!;' a concret�z�ç.ão .de uma �rdem1" be�
'. 'S(;;;.."o·'·':�a·;u;�,o,:,(fC·c'.·B\":;'.:.:;;.·.�.·;i1..,...'.·�sn:i'J'r··:s·:;.· ··/·····".<,·):d··!'õ·,··;··_,"·1iJ··:"�··'d".>;'· ./""-·;'I.'t·.··· .;;(.:.:.,._.., d'" ri' d' B"1

.

oefica pará. o �civerno de n10sso mUOlclplO. 'eEssmo tuedle�t::�n�e�e.
Cl r .1' I V<> pnmtn '

.. souretu O a po r l�a ci"S .Cb�:l:"éS' ó: :Ui:Ü}CO " o 1'i;;S: lho., ca!cuJ7:"se �l�e. s�;nQ,Esta?{) cQl1tr�no, Segu,I�?,.� ,p�r�l�}�en�e .

um pro� "

.

.

•• .'

Miguel Reale, secretario daJus'- eccnomicQ-financeir.'?. do Banco maIs de 150 milhões de �rUzel- de Sã,o Paolo eXIstam UfJS Oltu 'gamos, agora, tio><"objetivo pFIl1,C1�lqu�.velQ. JQ�tal�ceq.donoss'l
tiça de S. Paulo, e 'HelvidioMar� dti ]3rasil.

.

ros sem juros. Alem JISSO. esta- biliões de cruzeiro"ss (!) retirados vontade J:>0pular em diversas campanhas; á conqUIsta êJ.e nosso

tina, diretor do ,Deputament0 A criação c.a Superinte.ndencia beleceu-se a obrigatorieJad0 do. da circulação, cesiuquihbrando, governo municipal por gente exclusivamente nos��.�; que n.ão
Estadual do Trabalho, reuniram da Moada e Crédito. em 1945, df,lposita, no Banco do Brasil, perigosamente toda a vida' eco, vai engulir enrolado para o povo á testa do, mUDlC'lplO de malOr

os jornalis�as fazendo"lhes minu- marcou :'nicio da errada oolltico das sobras dos Institutos e Caio, nomica da nação. nn,:a publica futura nú Estado e que podera transformar-se em

,dOSíi e palpitante exposição 80- economica, com cujos efeitos ne xas. ao juro irrisorio de I por Assim é que .enquanto lut;;- um brinco em rr.ãos de homens que não visam qual�uer neg�.·

bre a situação politica e econo- fa!>tcs estômos agcr'.l a braços cento. São medidas de cODse-l mos com a infllição morietaria ciata com os muitos milhões de cruzeiros �,:e poderao ser ap l�

mica do Estado e do país. E esses efeitns, agravados por qnencias más, porque a titulo
I fabricas cujo patrimonio é imen- cados em beneficio do povo! Isto é tão seno e tão grave

1
�ara

O. sr, Martins .começon dizen· outras manifestaçõés do mesmo de fortalecimento da Caixa do so não conseguen: levantar al- o nosso futuro, q�e trememos de receio de que. o nosso e elto

do quenínguem ignorava estar críterio eIrado, estão agora Bf" Banco do Brasil, apreciavel im- guns milhares para o pagamen-I rado venha a ser er.ganado agora DO momento fll�al.
'I) pais atravessandc grave crise fazendo sentir de tal modo que portêncía é retirada do movi- to normal de suas folhas sema _ I De fato, ésta ideia de pacificação, surgida Justarne�te. ?Q
economica, apesar dos sinais ex- uma crise ecoDomica sem prece· mento o )rmal de Credito, Coo- nais de salarj0s. Nestes ultin'JOs I momento

em que a turma que está de pósse da n�ssa a m1ntS- ,

ternos de prosperidade em cer� dentes está ameaçando toda " tribuindo para a retraça0 que tempos tem se dechado deze:::.as tração publica não póde impedir que seja entreg�e a !lOSSa ge�-
tos setores. Esta crise. acentuo. estrutura economica e industt:al hoje se verifica� de fábricas lançando ao deseol- te em �irtude de um pleito livre e que se aproxIma.mexora.v�

-

.,' . .

1· d d' E t" O t d'd d
.

f
. .

.

l'tl'co dts maIS permeIO-ou, e maIS pSICO oglCa o que o paIs; .

con muou: u ·ra me I a. as maIs ne as- prego milhares de trabalhadores. n:ente. ve:n acob�rtando um manejo po 1
'd

real e se origina de um.a ori.en- A Superir:tendencia da Moeda tas, continuou o sr. Helvidio Hã retração de CI édito, hà faU:; sos p'lra a !:ossa coletiviJade, por que o que' se esta preten en-

t
.

'"
. .,

C d' d M' 'd
.
-. " 'fi

.

'd de de orIentação e
açao erronea que . se "em lm- e re lto tem carreg� o para artms, tem SI o a c.:mtllluaçao de dínheirn _ Isto num país de- do realmente, e que se ven lque a contmUl a

das restrições impostas aos su- varado pela inflação. Um ab- consequente irrespollsabilidade de tudo q�e aconteceu no gover-
ditos do elXO. Tal providenciá, surdo. no da PrcCeitura enquanto lá não estivemos.

d
ponderou. era de toda a conve- Desta falta de crédito, sem (i Ee,tcs são os aspéctos mais importantes por que evem?s
nienr::ia' Da ocasião que foi to- recurso normal do finançiamen- encarar o telegrama de adesão poHtica ireatrita que se teve a tnw

mada. Era mais do que natu- to resente-se a industria, ficao- felicidade de fabricar aqui. Ha outros aindo que lembrare�os
raI procurarmos, então, g'arantias d� com enor-:-e produçãG aeu- em ocasião oportuna como a situação a. que se expõem os bS�lf?-. .

. ., , .

'
, C

.

ntes da responsa I 1-
reaIS que VJessem prearar. os mulada, scm a lffipreScl1lchvel natanos destes telegramas entre nos. onele

1
'

d
d � 'd

-

d
..

J.'
.' . 1 do o nosSO e eltora o

anos SO.Lrl os por aça? o lUl- CIrculação que benefIcia o con· dade 1ue assumlmos aqUl, Iremos esc arecen

migo. Agora, porem, Já se vão. sumo. (Conclui na ultim.=a�p:a=:g:in:.:a:.::) -----

dois anos que terminou a guer- -.------- ------------

ra e a medida então util, está
I

r

se virando contra nos mesmos.

Carlos Gomes, o grande botaram díref8 ou indiret8men� E esda.ece - já nã? se tra-·

comp.osUor patricio, cujo nO' te ua Cflneecúseâo de6H� anhe- Ia das importancias norinalmen-
me ocupa lugar' de mereci- lo e, particularmente, ao seu te recolhidas e congelád"is, nas ddo destaque t3ntre - os gênios genilur, fiiho de um dos prl-I transações proce:1idas pelos 5Ú� E por isso o u. João Alberto está sendo processa o
da mÚl>lca e que I�gou á hu- meircs emigrButes colüniza- ditos do eixo. Ha pior, muito. dH d e
manit!ade val.!.osss jóias sono- dores de Blumeosn, -que nElo mais seria. pm valor excecional. Rio (C B)- O TrlbuDfll de nistro Ribeiro da Costa e João !coI8provaute das as esp �

"O G i' A. lherto. 8a8, pois hão supunha neces-
rSB.COnI(}

.

u8J'soy","Tos- D:!ed.u sacr

.. wc. ias
em propo. r.- mente super.ior. E' que, rec�0-ICont8s deve terJ'u�ga;Jo" to- d tasd

.. • tiL' S ·h· " 'M i Ih t ã d 1
ti ao SO' bre as contns dos prlmeC 'sárl'a prestat>110 e con h�

cu I o c lavo. .

8r a CIOn&r- e lOA ruç o e melOS ses da medI a, ogo que surgIU, .

� A 'ri

TudorJ' e outras. vem de re- com que trabttlhar e progre- desde então, os suditos dos paÍ- I maàa de contas da verba de roa, podemos informar que quela verba;
id

ceber em nossa eidade ho- diT. ReferiU-Sé de modo es- ses do eixo, começaram a reter! dHige Dcias pOJiCi8h�i- acha lêm parecer favorsveJ, poiS 2. - Haver destru o {t8

menagem das mais expres- pecial dO trabà.lh(l de Ervino' todo o dinheiro_que possuíam ou I mada ,verba secreta - cur- aprpsentam comprovantes de poucos recibos (PU docuffi�n
SlV88 qual seja a insugn.Ta Teich.llwon. tlutor do busto qu� lhes vin.ham .ás. mãos.. Des-II resp.. 0!1àente a adminis. t�ação todas as deSpPI'-As. Ha apenas, LOS que sobre a mOestffi; . dS-
1>110 ptJo 1 t W 11 1 ri li t d D d D d

..

h I' d I Da udOlinistração Ribei -o da puoha em 29 de u � ro e

�. co�er.c 811 e 1 y que Ui ser .leSVe1.IJ;\uf),. e, taform<l. lZ o ,!retor- o e-I 8 ues C. f.es e po,�Cla, 0,8 Costa, pequenas improprie- 1945, quando da deposlÇiio da

8Glever�, da DIscoteca "Cádos I cendo um hlDú de louvor à partamento Estadual do Traba- srs. Coriolano de GOlS, ml-
dades 'éc·UI'CDS de denornt'nB- <l1taduro...• nor ignoraI' o �ua

, ornes e desvendamento na I per1cia do arUota blumeIl8u- \ .. ..., :t'
d ..

d 'b
.

j Ção das verbas. Em substan- acoIitecerIa depoi_s o con 1i6-
mesma o usto do músico I eose, colocado P(lf um eritl-

......i titI�Vi'j,'1%V.í@'i@,l!itl!lW� eia pore'.m "tio tão pe. rtpitas golpe militar daquela data.
imortal.

.

' .

co: de arte entre os maiores' III I' ,oa. � . d s inlol'maf
·

.•

A ínaügur8�ão t.ev.e s!mp'á- escu;t :res de made:w do man F
. L�, quantD tiS dusr.CorIOlano GOlS. (Entretanto, po emo

ty •.. r João Alber o, nas
· tica repercussãO em. nossos do, O mesmo não se dà, entre· que o B "

• h "

.
. ultimas haras 8S81noU um c e

melOS socialiJ e '.srUstico8 e Após a inaugti'rbção. O sr. tant" quanto 80 sr. João AI- 'lhll e quinhentos
· revestiu-se de grande brilho, Wil!y tiievert

.

dereceu aOb bfrrto. O atual Presidente da q�le de 1 �1 r;l

ujtl aplic8ç9.0Durante o Bto, discursou o preõoutes uma t3Ç'l (te Bow- b
Ia' II

I t
Câmara Mun;cipal e ultimo mI cruzeIrl?s, � ar)·

sr- WilJy SJevert, �izendo de iés de frutas e 880dwches e, I p'.a ra I c l C
.

e as" cheie d0 policia da dHEldura nlío pou_:e lU8�lr��lita'dO a se
SDa satisfação em poder tor� comó ;lem branças. discos aos 1 não 8 í)resentou comprovante 3. - . star a

O Tribu�al
Dal r�a1idade . um dos seus pOSSUIdores de Yltrolas e to- J das despesas reltulvl:!s a famo- assim o entendel�QãO de per:

·

mtila· ardente� de_sejos. que ca-flisc015.
.

de todos 08 tipos e preços ao alcance <le todos, SR "verba secreta' J que' em forneCer Ull1a re
t· I

·

era o de dotar SUlr cidade e,.ngratulando-nOB com sr. só na firma sua �dl::ünj8tr8ção. atingiram s�nali�ades de ree�ev�l�:rlli:�u
na1al com uma diBco�eCa que WHJ� Sjevert· pelo êxito da 21 ml1hoes e 600 mIl cruzeiros sltuaçaQ a qu

d I
:p�de�se BatisfaZ2r as .exigen- solenidade, auguramos Iran- P r o s d o c i m o & C a L t d a.. Na prestação de ('ontas, re� digheiro por conta aque a

Clas, dos nessos. cultos dis; cos sucasso& à Dü,coteca.()ar_
..

perante o Tribunal, três ale- verba.
. be o sr' João

cófllos. Rendeu uma home- �os. Gomes em sua miSSão! Imp-:HtaLtores gaçees: Ao que se S8. .-
Dsgem 8 todos os que cola- cu:tu::a\ e 8.rti�tica. Ilr' Mi ,illii� !iE&S@.i&#i!!@iiii;g:Mm.� \. - Nlio possuir lle!1h!.1IIl %. çt)ncllJ� tia ultima paglna�

d e
.,.

crise

I losem par

ai ralou a "verba secreta"
. . .

· A inaugaração dá Dis(oteca'"(arlos (jomes�)

.i

l'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Industrias· déf' 'Fécula Companhia Lorenz
el.umenau

.

AssembléIa Geral Extraordinária
mM

São conv.idados OS snrs, ACionistas das «Indúecrtas de Fé-
.: F;�a Companhia ,Lorenzlt para urna asaémbléía geral extraordinà

fla� que devera reallzar-se na séde social á Rua São Paulo
ill.ll Itoapava Seca .....Blurnenau pelas 8 horas. do dia 6 de Junhode 1946, a fim de discutir e deliberar sôbre a seguinte

'Ordem . do Dia

l'. - Aumento do capital social .

2' Alteração parcial dos Estatutos sociais.

Blumenau, 22 âe Maio de 1947
, «aSa:" Fritz Lorenz
Diretor -..J Presidente

o anvmcio é a' alma
-

do negocio

Sr; C8sado�
Ex Sargento do 32. B.C.

Procura emprego nas fjrm8�
e índusrrles desta praça com
boa praríca de escrituração
e comercio em geral.
Informações nesta redação

ou no Eserttorto Dr. Artur
Balslnt

VENDf-SE
Uoia casa de madeira em

bom estado, bom terreno me

díndo 25 de frente 'e 40 de
funde.
Prf co 28 000.00.

Mais 2 terrenos com 25 de
[rente 6 28, de fundo
Informações: Casa alíredí

na Rua Júão Pessoa

Iii: 1111
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

2' andar-Sala I

- (Altos d'A CAPITAL) -

IlIi
.

DI

V E N D O ou admito sócio
para negocio do papelaria, ar

marinho, perfumarias e miude

zas, por preço de fatura, .
situa

do no melhor ponto da cidade.
Grande freguezía de atacado e

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

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

i
.... ..•. .' !elef(:>ne 13�7 I

B [�Ll" M,';t' NAU' _. Santa "Catarina :
. li'

'.'
.. :... .... .' .' ". .'

���-�_._.�.X��.-����-__�--=.-�

\lRND'E-SE
Em .Ponta Â�!lJ�/�m Bangalow, edificado num terr(;DO

, cem: 30 metros de ,freDt"" .pqr 6S de fundos, sem marinha e mari
rinha legalizado, Preço·40.000,oo

Uma ótima casil, situada na praia de Cabeçudas.
• Vende-se uma chácara. c0lIl. casa de material e com todos per

·

'·nces -- animais, etc....
.

1 terreno em. Ponta Agud4il, com 480 metros de fundos
· e'�10·je frente ,com � casas de madf\ira, e 1 casa de

para nADIOS' materlal todas alugadas. Por rl'eço de ocasião Cr$ t-(

d II'" I
90.000,00. .

REMESSA NOVA A' Cr. $ 250,00 E hl.GiIr Oscar Chigatti e de O. Joana
'Um.1ote Urbano, com as seguintes dimensões: . 13 metros de I N A

I
Faço saber que perante tJ sr. Cbigatti.

frente e poro 33 metros. de fundos. C a _ a d o A lI'fto e N" i te: ft! noS. A. Oficial do Registro Civil de Apresentaram os documentos

Uma casa .na rU;:L 15 de Novembro,

I Mercado de Automóveis Rio Negro - Paraná, hàbilitam� exigidos pelo artigo 180,do Co-.
, Uma casa .de madeira, com 1,200,000 m2, séndo 1.0oom2 NO'SSA DIVISA E' .sERVIR se para casar Eduéirdo Eschen digo Civil, sob TIS. 1, 2, 3 'e 4.

ainda mato-pz:-eço Cr$ 75.000.00. Situado neste município, Rida bach e Noemy Maria MULLER Si alguem tiver conhécimento de

Bom,Retiz:-o: Diversos 10�eS!, nas pmximidades da Ia ..Fabrica de iIIIII_il:l:lIIi'*ilIiI*__ml_�Jli:Jli$.íliffl!i1iM_1M1Il'.mm naturô.l deste Fstado, nacido em existir algum impedimento legal,
Tecidos Hering. .

." 2 I de fevereiro de 1924. comer- acuse-o para os fins de direito.

casas,Usml�'tu'atderore�noa' .cRouma F'·lomrt1·asn·ode..pferl�xnotteOe(B4000mdeRfeUtnl'rdoO)S,'. Cpl1rmeço3.. '1 II dario, SOlteiro,domiCi.lia.
do e

re-II
E, para constar e chegar ao, co_.

fabrl-c� de TI-"tas ' sidcnte lJésta cidade, filha. de nhedmento de todos, lavro o

Cr$ 130.ooo,ooa '.
.

U U � Edemundo Escbcoba':b e D.Atla presente para ser afixado no lu-

Uma cas com 4 lotes urbanos, situado na vila Vitor Konder,
Blumen�u L4da_

Maria �ch2idt. E!r., natural do! gar do costume e publicado pe�
4 .c.�$,!-� situadas na Rua Minas .'. Geraís. aendo: 2 alugadas u .fi _ " Estado do Paranà. nascida aos Ia imprensa. ,

·

uma·pox:Cr$,280.oo. çutra por, Cr$ 260,00.mensais. I

Tlfttas e Vernizes _ Material para 31 de março de 1920, domestica Blumenau, Ij-,-5-1947
Preço: Cr$ 75.o0o,oo·a

.

G I e re!';idcnte em Rio Negro. filha Vitorino Braga
2 casas menores, alugadas Cr$ 300,00. Preço de ocasião Pinturas em era de vVilly Muller e da D.Emma

Cr$ 40.000.00 sendo as casas de madeira e com. agua' encanada:� T,'nt.as ern bl'snagas oara artistas '. Elfrieda von Li[]�i[]gen Muller.
Uma caea sobrado no centro da rua IS de Novembro. )li ,Apresentaram os documentos

.'. .. Duas casas (sobrados)lla rua Mtnas Gerais, sendo uma BLUMENAU - SlA. CATARINA m exigidos pelo artigo 180 do Co-
; delas de cQnstrução recente, com todas ás instalações sanitarias.

_ digo Ovi), sob' ns. 1, 2, 3 e 4.
Uma casa (sobrado) sItuada na rua Bom Retiro, com to- Si alguem tiver conhecimento de

das 'ás instalações sanitarías. existir algum impedimento legai,.
.

Uma', casa (sobrq,do) 'iiituada na Alameda �io Branco com Q seu RADIO està fathando? acuse-o para os fins de direito.

com todas âs instalações sanitarias.
. E, para constar e chegar ao co�

.'.

Uua cal!oa siluada na rua São· Paulo. Leve-o i,tnediabun,ente na nhecimenío de todos, lavro o

Uma' :casa·situada na rua João Pessóa I presente para s'er afixado no lu�

Um lote de terril. situad�
�

na rua 15 de Noyembro.' Rad io 'B Iohm 19ar do costume c publicado pe-
Um lote de terra rIO per�m8tro urbano da rua 7 de ,Selo oficina"

-

. ."
.

la imprensa.
Duas casas sit!Ia4a em It�upava S�ca, sendo uma delas e será prontamente atendido Blumenau. 16 de maio de 1497

sobrado"
.

Equipamento moderno de alta pl"e.cisã'J. té.cnica. Vitorino Brag'l
"Diversos lo�e�. 20X40.sit-uados no lugar Boa Vista, e maís formado. e diplomado em S!1o Paulo Oficial do Registro Civil.

·

n1.Oa grande pedreira cqm 50•000 metros quadrados. I I i
.

Inf
.. ·.orma.·ções. ·."C..

O.m ..•·o S.r.•. Helmut. lime.rman.o, Conet�.l Alameda Rio. Branco, 10

1 Edit�lr
. :..-.....__--......--_..-.......--......- ......---- ..---.... Faço 5aber qne pretendem

lag.alizadoj·Rua .. 15, de Novembro 160-Fn�!.!6,_7_ Grande Liauidacão em todos os P.rtigos l�ir�ar���b;���7.euEI�a������7 �ef/;

f II Cas'as Bu ........ger Ltd
I Estado nascido !�m 28 8de JU-

'I'· A' D V O fi A" D O·
'.'

·S··
= IL lho ae i 924. motr>lÍsla, !:>olielro

.

.

.

.'.
.

..
'

.

.

..•... '

( :
. RUA 15 DE_NOVEMBRO N' 505 dumioiliado e rnidEnte nesta

I'
- .......----__;_--.-�---

I .

Blumenau cidade • fi�ho de Egicijo Vahl-
. Dr Max Tavarés d'Amaral i d

-

L- naS drich e de D. Fclomena ' Vah1-
D·r', A·rthur· Ba'1.Sl'n.!·· �·.casaco. s capas B l1�llS e .La l)ulUvers a_

1.·1 �

,,� drieh, Ela natural drsle Estado

Escritório: Rua Bom Retiro or. 2, I; andar. sala J5·

."/1 ultima.s Novidades e hZfndas em Geral I"h8peOB. das nasoida;aos 23 de�abriJide 1929

Fones; IISO-IIOr '-.I domestica. solfdra, domicilida,e
EDIFJCIO :l:IIWfiTUCATASINENSJ:: melhores fabric6s. residenle neste distrito, filha de

.... iiiiiiiiiiiiiiii!!iii����-�������·-�-��itwiii.44tiii.. �.iiiiiiiiiii�

Hotel Holetz 1� v E N D o uma caminhonete

Endereço Telegrcfico, Hole" Ford A. modelo 29. com motor'

EDITAL DE l' PRAÇA Rua 15 de Novembro. n' 31" recentemente retificado e com

dos bens do espólio de QUo e Elizabelh Khun. '

Telefone: 1065 4 pneus novos.

O Doutor Oscar Leitão, Jniz de Direito da Comarca de Comodo para viajantes na CASA MELIM, Rio do Sul.

Blnrueusu, Estado de Santa Catarina, ns forma da lei, etc '..

Novo prcpietario; Quintino VENDE-SEZapeliníFAÇO SABER aos que (l presente edital de praça, com um terrêno com casa. á roa

prazo de (�O) dias virel!l. (J_U dele con�ec meato tiverem, 'm'itllB!t!l1!!iii!tS> &Yi\b."'iA�<'M�* Amazonas, dom I40X48 metros.

q�e •.o pOfte.lr_u
dos audírortns

des.�e.
J\llZO ha de trazer a

.

.

I.'.
Preço or- 45,000.00. Tratar

co.m.pUblICO pregao de venda e fUl'tmatação 8 quem mais der Ven de gA r Alfredo Rodrigues.
.

a maior lanço ofer�cer além da avallauão, no dia vinte tj_ í." "-';.. .,

nove (29) de J\1aio do) correu te ano, ás dez (lO) horas, à por � VENDE�SE uma limo usme

S ta principal do edificio do íôro, nesta cidade, os bens aba! ema Limousine Opel
ri§.

Opel p. 4,.de2 p�:rtas �on:?��
XG tlecla.rados. pertencenteauo espólio de DUo e Elizabeth "t)UPER SIX" ••� t8mente.�e!ormn:�u PO_I pre ço

KhuD, para pagamento dos impostos, taxas e cu tas devi- :;� de ucsera«; IOIO�I]HH�?eS com

dlls no respectivo inven�ário e cujos �{'n;s são os seguín- 4 portas. 5, �neu,s novos, em �.� Sc�nvaderer é ': Lt�.l. �ÊI �.

tes. -.- UM TERRENO. situado nesta cidaâe, .aos fundos da perfeito estado i� L na 15 de Novembro ....05 v� br

Rua Gottlieb Reít. no arrabalríe da Fazenda do Salto, con- Preço; Cr$ 22.000,00 I

t.endo atualm.ente a area de 6.614

..

metros quadrados, mais Ver e tratar com Costa Iou menos, e que é parte remanescente de uma área de ter .

ras adquirida por DUo Kunh, nor compra feita a Alf eco Vo Garagem l\IIOELLMANN �

laní, conforme eserttura publica de compra e vendá lavra
da' pelo " tabelião OUo Abry, desta cidade, em I: de Mar-
ço de 1940 e transcrita no Rf'gistro de IIDQVeis desta Co-.

Edit�1marca, no Livro No l-N, sob N' 14· 5(6. fazendo frente em J Il

�...�..........t-I.............-II_._.....
·

....II-.IlI---c.X�-�""'II-""41-�-II-.
nrna rua nova. com cerca de 113 IDe. fundos com terras Faço saber que pretendem
que são ou foram de Brumberg &, Cia. onde mede 129 ms, casar-se Meuro Manual Rosa e

u mais ou menos, de um lado extrema com 57.70 metros com Norma Laux. Ele. natural deste
terras de Hans Jungblouth ou com quem de direito e do Estado, nascido aos 3 de dezern
outro lado. com mais ou menos 60 metros, em terras ven� bro de 1928• cornerciario, Soltai-

Branco, Ia;

dídas a Pedro Mllyer; edificado este terreno, COm uma casa- roo domicíhado e residente nesta

de morada, construída de madeira coberta de telhas e ma cidade-filho de Manoel Athanasio

Iis um pequeno rancho, avaliado, tudo junto. terreuo e ben Rosa e de D Maria Ossowsky fOgões e Fogareiros
feitorias, por Cr$. 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros). E quem Rosa. Ele. urtnral deste Estado a carvão .

0013 mesmos bens qulzer lançar[flcompareça neste Juizo em nascida i!OS 8 da agosto de 1929 I"D A K O"O dia, logar e hora acima declarados. E para que chegue domestica solteira dorniciliadt e
qao

.

conhecimento de t?dos, fifJUd?u p�BS[lr o pres�nte e\ residente �ésta cidade. 'fl1ha de !"

ffiiHs outr,os de Igual teor para sereaI brlXadol'1 e publICados, CarlosLaux e O Sema Laux.

I
Distribuidúres: n

na ror�:l'da lei. Dadq e r8�saào nesta c·dade de Blullteoau' Apresentaram os documentos ProsdociO' ° 8: [ia. Ltda.

I.'80S trIDta de Abrtl de m!l nOVEcentos e quarenta e sere.. exigidos pelo artigo 180 do Co� Blumenau IEu. Frederico Kiliam, Escrivão de orfãos, lo Hoficio, e' digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4. m........""""'''''''''..........,'''''''''''''''''''''''.............''''''''''"''''

an.éxos que � esc!ivi e"subscrevo .. �IUme?3u. em .30. de A· Si alguem tiver conhecimento de
!:ml de 19á7. 'Assmado Oscar Falta0. JUIZ de DIreIto. existir algum impedimento legal,

CERTIDÃO: CerliIico que está conforme o original acuse-o para os fins de direito.

que foi afixado no lsgar do costume� dou te. E, para constar e d10gar ao co�

Blumenau, em 30 de AbrIl de 1947. nhecimento de todos, lavro o f'
·

S bO 5scrivl!.c: FREDERICO KILlAM presente para ser afixado no lu� ngor· B a Dr
• "iiiii.ikffii& gar do costume e publicado pe

la imprensa.
Blume.au 16- 5 - 1947

Vlctor1Jo'o Bra:g«
Oficial do Re�tnt CIvil.

'

CAS
WiUi Sievert

Juízo da DirBito d'a Comarca de BluIDsnan

Oferece;

Um lote. de EU
para liqUidar

... B • : Irata-se Dão apenas de preços reduzidos,

�

mas si.m de Liquidação!
LANS. ,para vestidos, bem corno malhas, capas e mautós,

pelos menores preços nesta praça!
- VAREJO E ATACADO -

:Loca-discos � Vitrolas' ._ acordeons
.

Italianos-

VENDE-SE
um Oldsmobile 38 por preço de
ocasião. Tratar com Aldo Ma

cedo, Banco Inca, nesta cidade.
PRECISA-SE

Exportadora da Atadeiras s A.
Sf�* permanente de:

urgente, de uma meça para cos

tura e um oficial de paletó, Pa

ga-se 130 cruzeiros, Inutil apre.
sentar-se não sendo com petente.
Alfaiataria Emilio, Alameda Rio

Pilhas ecas

I
f

Das Mttnteigas 3 fina Flfir)
tI......... � .

�...-.-.,.,

.5 4

Faço saber que pretendem
casar·se: Emando CasteHen e

Ruth Orlh Ele, natural
deste Estado, nacido aos p,2 de
novdmbro de 1921, comerciario,
solteiro,. domiCiliado e residente
r:ésia cidade, filho de Bernadino
Castelen e de D. Laurinda Qua
dro Castelen. Ela, natural deste
Estado, Nacida aos}3 de junho
de 1925, domestica, soIteira. do�
miciliada e residente oés'ta cida·
d'e, filha ôe Rodolfo Orth e de

De Olga Orth.
.

Apresentaram os docum�1Tto3

exigidos pelo <:lrtigo 180 do Co

digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de

existir algum impedimento legal,
acuse�o para os fins de direito.

E, para constar e dlcgar ao co

nlledmento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu�

gar do costume: c publicado pe
la imprensa.

Blumen3,u, 17 .-,s-1947
Vitoe;rino 13ilãiM

.

OfIcial (to I{egfdre C1v�j.

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



adios
odelos

Temos grandes encomendas

Poltronas para jardim,
Tipo roliço de pinho

rem�s lamb�m grandes encomdas
Havendo' interesse de algum fabricante desta

cidade , ."pedimos escrever para : _

Indústrias Móveis Guelmann
RUi-l 24 de M_aio 1 44... CURITIBA
.

fofo AmAOOR (G.SchõlZ)
C@mpetenda Profissional

Roa 15 de Novembro, 596

RO!l Morb W.mco\lnq, Me "'.-.... _�-._�_4>.......__._..._ ..
Te!efone 9c5544 • 9·5545 - São Paulo D fui ri il,..' n· rUl AClUl! r� OU gr.n·�1;;=�!,,"-"_-=='_�C'"""';;;;"""_'_')_ r 1"'lieU. d rape

w idO. Il .i1á u� DAt�H�
Diatl'ibnh,,-. ll<lrfl

CHnica ge.taL Especialista

\
ADVOGADO

p.... em molestms da gargHota
08 Estados do Paraná e nal'Í1>. ouvidos €I olhos.

. -;tt'-� DAS 7 ,')0 as 10,00 horas
S Catarina f Pua Para0" 3-t'1 iii T"'I 14],1:,. Rua I � de Novembro 750 Blum0'lau .

.

ConsliUaç: 10 - c OS. e 15 - 17 1B5, 1\ ta, - D-M,- "". u '"

1JProula-dmo & &ia. Uda. BLVMEN_-1 U KUA PIAUl. :2 m.UfvIENAU '.��I.'i�;S:70.0;�;�'.c.·i!�,�,,:ç'-::·'''':�.�;'};_��Jll

Ç\�.!�RJ�,__��NALI��
�

ELLf J\iGER &. elA. Dr, Z!liilH!in'[)rln�nn 11
ii

Ruo 15 c= Nc.vt:rnb .. 588 ... Fone. 1 901 B�umenau Cirg, Dentista II
Vende-se EXAl'"IES DE URINA: aimpll'& (Maucar e albumina) ap se,limento, qualitativo completo com üosagell' [, Regressai dli viagem í1

POl' motiv9 de mudança ven� Chloretos, iOl'tato". acido Ul'ico. uréa etc.', EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza de a.mebas, f1Hgelal!.:;�

1
li

oecse :um terreuc, tj::ndo a area OVOi:' de vermos (Mf:�(jd()s d'l "nriquecÍmento) digestãtJ: c.arne, vegetais; pes.'1ui.zas de puz, ��m��U(l oculto etc.
.

( onsultas diaris.mentes q da, as i 2 horas �:EXAME DE SANGUE: MALARIA_:<iPesqmza de Bemll.wzo:l1·1O de Laveran, jOJ'mas aguJa� e orOm �
I

de 100,000 mz, Com boa casa, TIFf)"
.

caso LFES (sífilisl: rm'c;iLo de Kahn, RUne. Mei.n<,cke etc, : re:v;ão d,� Vida1. Dosaj!:rm De: ZliCOl"B,1'W;t]U uni ['!g�,����,��:']!",' ':'-�:-:';�-:,�
O'M ••• -,;�

. grandes rancbos, com seira ch--
{)O, hemúglol,iúa. ContllG'p!'1 n<, glDbulos vermelhos e bn.ncos. FOl'muÍa Leu<:_ocitllria. H"l)lllp.raj1j:! de Shílin�.'1""Il,_i;\li,llli�����'i;·;.",�__::�"",,_.2,,-L_--·�-'---.c_._ .• 10

�'uiar movida á agua. clt=m de PQ de eoagulaçãt> ç IM !JarJg!'�a. Curva ghcemica. EXAME DE SECREÇAO: PI'Rquiza de fo':ermeu? 'GOllO,: 11 """'..... __ • ��==""'===="""�.:"'�
.. '

bananais cacheando, 30.000 aba- esp%rrnatozltides, etc., triellOIDonas v!lJinais. etc. EXAME DE �SCARRQ: Pesquiza de lúll'ilo de l�och" (l E ...I ",j. t1,. .'1 ....� ��caxis para e5t� ano, aipim, c;;n� outru:; ,,?;el'll'lell", pnenmocoi',()õ �.c. EXAME DO LIQUIDO CH-REBRO:-,-ESPINHAL: Exame eItobac· i í ncarregauo Ue L.�t\rmG1&'�Ü�[J �
ç "ontade, 8 grandes p� stos en· terioscopico, reação de Kabn, Pandy, Nonne Appelt. etc. EXAl\1E DO }I.'IU CO NASAL: pcsqniza de bací i Igramados e

ce.rc.aÕ09 o'" arame, 106 alcool fl aeido resistentef (IIansen) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: E::!:amtl (·<'l'lpleto. dos'lgeIll II! Empresa de transportes loc.:-.t, precisa d.:; U'!1 competem,)
bom quintal e diversas arvores ile acü�v 1.1tiGO. aeidez livro e co:nHnada em IIOI-;-Posquizas de sangue oculto, pincitog, hemáceaB. EXAME 'I para conferencia de cargas e descargas. DA-se preferenC!it
fr�tiferas ..

I�oga!' prc:prio para DE ULCERA: 'Glramicroscopia em campo escuro: pesquiza de espil'ochetas Treponel1la Palida (!lifihs), ! - a. q uem sa�ba dirigi.r caminhã.u: E' de50(,'2e�saria ::iprcf.entar- �
cnar, 30 mmutos da CIdade.; Pre- O Laboraívrio SB

.. acnai.nst(1l.UdO para fazer

cultu.ra de q'U,(jquer germen fi auto vacinas I se

q.u
..

em nao pos::OUlr os

.{'qulSl.WS.1H'�'(\':iS�!·lUS, .1��sf: �ta���.o,oo. Informa�ões .Apedido F���:;;��I:��;;:i���e���������s�era�a::�:�!n��miCiliO : I����!���,l)��!:::�,,����_=,�_�,�, '�W"�""�OCL7:,,!1

Cnnsumidbr
.

IhHR Mantei�a fRISDft

I hista Qnalid3flo
•
que fil

I r��s não é fRIGBR
��--=--=--�--=-----�

NERVOSIDAD
fRAQUEZ
ti:
..

1· .���.: �od�cO�
'1"

bom resultado. o .

popular
. depurativo

Elixir 914
Il sfllis ataca todo o

organismo
O Fígudo, o Baço; o Coração.
o Estômago. os Pulmões, 13 a
Pele Produz Irõres DOS OSS08
ReUmhtismo, Cegueira, Que�
(h do Caj)"lo Anemia. <:l A boro " ..tso, Consulte o médico e tome
o p opu I a r depurativo

fI i X Ir 914
Inofensivo. ao organismo A
gradavel como um licôr. Apro
vado como auxílíar no tra-
tamento da SiIDis e Reuma
mctísmo dr mesma orígem,
pelo D, N, S. P;, sob U TIr.26,
de WHt

.

.perdeu a
caneta?

;... Fui entregue Desta redação,
onue se <:!!1contrti a dlsposí
çãO de seu legíumodono, um"
caue ra-tíntetro, tucoi}Írb.õa
defronte à Agencia Postal Te
legr}jl'ica desta cidade. pelo
ar. WHJy wetsser, [nnéionáriü
da 'npügr.!:!fía B1umenauense.
Tratando-se de llm:! canet[j

tinteiro d,e certo vl:dor, 8 pe
U8@ f'erà entregue à pessoa
que lndiü'l.f ,SUgS principais
('arat8rístíc�s.

Bom NegoGÍo I

TÉCNICO
de seguros em geral ( cor.

reter legaHsaào}com oito an-
08 de prática no serviço ex.
temo e interno, procura co
!üCftçi1.o.
Oferta': "I'écntco" -- POSI&

restante - Blunienau.

Resistentes e de fino t::Ie6!l.e.
mento <:I Modelos para to

dos os tamanhos de pastas
e-fiches ill Gavetas que cor
rem suavemente ao leve to

que das mõos • Os arqui
vos Fiel servem bem tôdo
uma existência.

FABRICAMOS,

CONJUNTOS para ESCRITÓRIOS

COfRES. IV'. r:SAS o F-ICHÁP..IOS

MÓVEiS DE AÇO
fiEL S. A.

2
===","__� ,,,,_..._=__,,,....-,-,,,,,._......�__� ���:s:;=,�.ci

Odonto pediatra - Dentaduras anatomicas
.

qlla
HORARIO - TODAS AS TARDES E Segundas,

.us e sextas a NOITE

Nautico
Convite

Clube Amarica
f. I

I!!l II � !§!
o Clube Náutico Ameríoa te.m a honra de convidar os seus

associados G. Exrnas. Famílias para o BAIL E social a realizar-se ,

no di" 2.') do corrente. cJoming-c, cum inicio ás z r horas,
li'.obrig...torío a aprdS�l1tação da cartein, social.
Abrilhantará a dança o Arnericajazz.
Mesas com o zelador á ,2 5,00.

Por sua Secção de Reprcsentr.ções, oferece as seguintes
oportunidades : MQTORES Diesel, � e rni Diesel e a �azu-

1.l11, para todos os fins I estacionarics, maritimcs e pMa
caminhões] das afamadas marcas:A Di,reto.ri<l.

ekeI.
Oficina nica

fornecedores de Madefras em Geral

Mec
Rua Dr. Amadeu Luz, 17 meriFrg�i', São Paulo

Brasil
Ohlsens iE��[í@, G����.mIH�n�m

mftl�mlafC€ll
Consertos de

e fiareshortaliçasS:ementes de
e 8IHlfPlhos de escrítorto, Maquinas de enstura de casa

e índustrlais, b!lIB!.lça� de qualquer tipo. etc. H. STANG, Rua IS de Novembro, 1326
Blurnenau .- Santa Catarina

Niquela�am
e trabalhos de tornear e Ir es. . .r de peças pequenas.

Serviço preciso e rápido - Pfe�� ...(s módicos. �S�:O�I"""="�f�e�d""""""a�d�e�'''''''''B�����{,f�'fi�i��i��a�d�O�;"""'=��--'="='·'�II
Madeiras Uda. li

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro lI'1!1Iii
Medi�o Uf;-'s-is-t:lte do

'i
Forro Paulista, Encanioneiras de Qualquer Espécie

IllI:01...:.'.·'lO Pl'I Alinhamento," etc. etc.
�ri S l...·AL SA.NTA IZABEL
I'l�!��i�I�:�:�8di:ao���:çg�:a!l- �. Esoecialidade: Soalho Alar_��_�tr()_.be_l_l�H.adwdiagnosticos , -

. _-
.-

- 0- BLUNí.ENA U - o -.

.

.....;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;--�.-;;;;;;;;;;,;;-----:;;:;;;;:;;;;;;

-��.�-_-_-=-_ Tin tu r a ri a e i n e c �� €::
Ore Fausto J,3ca§U I ylV,Medico ' Inge-se.

todas as cores rnodernas para ternos, c�.s.acos,
.

vestidos, as�racan
Ex-Diretor do Hospital Evan- etc. em lã, meia lã e sedr , com anilinas de nrocedencia

ge1ico de Hansa .. Humboldt. americana e suisss.
Ex-Pediatra do Hospital' Sta,

Teresinha de Erechírn
(R. G do Sul)

Ernecuüista em Doenças de
. Ciar;ças

Clinic zGeral Cirurzia
Consultas das 8 ás l� e das

14 ás 17 horas,
Consu.tório e residencia,
Rua I:} de Nevem bro, 1130 (de

l:ronte a. entr;jda"do Teatro Carlos
Gomes)

"

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

---�--------

IIndic d ri�--------------------=-.--====-�

hnperm�abiUz�çiio de capas e casacos

Dr. Affonso Balsini
Medico Espeeialista em

doenças de Crianças
e da Péle

Coosult'}i:io - Travessa 4

de fevereiro Edif, Pelter

u., Paulo Mayede

Dfa Angelo De Caetano
Médico

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das S as I 1.30
� das 14 as J7

15 de novembro junto
ao Hotel Elite

Telefone p ovisorio

Residencia
Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

1063 - TelefonenRua Maranhão 'no 2 r I r 3'lBlumenau

Dr. Arão RebeUo
Advogàdo
Esc' �.' '} ia

A lamed J L) '\DCO

..:�llired.o liôs§
:.:: edico

,�� �'sn -al Sta, Izabe]
...... i!>er a�õ�s
CUNICA GERAL Dr. Jorge )asper

CIRURGIAo DENTISTA

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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mi I toneladas go
Washington - O

Departa.-Im.ento da. Agr1CUItu. r.a. des..

t in.ou
..

'1.407.000 toneladas de 'trigo
exportação para os países ne
cesslt&doB, inclu.sive �5 mil
toneladas par� o Brasil

..
.

d,e t para o B I
•

r I
•

r a 5 I

Fechado pelo pró
,prio povo

o povo da cidade de La
gune, logo BPÓS conhecer fi

ds.cfsão da -Justlça EieHúral,
cassando o registo tio P. C. B.
acudiu em. massa à séde da
q ele parttco, fechando·o pOI
CODt� própria. Apesardo gran
de número de participantes,
não houve ínetdentes,

Sábado ás 4 hOras e 8.15
Lassie e Laddie As maravilhas caninas, em .

O filho de lassie .

Soco·.8e·dadoe':.d.e .C·.·na'stica· "8' lu'mlllina"u',f' Um pe'ema em Técnicolor, cOm mm;ica Greig
(j • com Peter l.afword, Drnatd Crisp, Nils Asther. Nigel

Assembléa Oeral Extraordinária I Bruce e June Lock�art. ,

.

De conformidade com. o § 16 dos Estatutos sociais. .

Uma Obra-prIma �e ternura.e beleza que emOCIona e

em vigor. são convidados todos �IS 80cios desta sociedade. abranda os ct}raço�:; ma�s emped�rmdos
pa,ra comparecerem áASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI- A.c0!-1p, Compl. NacIonal =- L Ox J�mal
NARIA, 8 se realizar no dia 28 do corrente mez de Maio, Platea 4,00 e 3,00 -Balcao 3,00 e �,OO
ás 20 horas"no Teatro Carlos Gomes. desta· cidad�, afim ........---ilt-d-..�.x�_. B li ...i!t-��

de deUberatem sobre o úni'!o ponto da Domingo ás 14 hrtas
,

ORUEM DO DIA: Charles Starrett. Bud Taylofd e Coostanse Worih no Edital
Dts�oluçrio da Sociejade e liquidaQão de seu patrimô- far-west Em defs:za do Direito Ott') Abry, 1.0 TabeHão danio. Tràtaodo-se de .um caso de especial urgênciá, espera- Movimentado por lulas e [aventuras e a c nlinuação da Comarca de Blumenau. Estase o comparecimento de. todos os socil B que ao tempo 'série Breálda Star Roport'elt". r

do de S.únto Clltsrina, na fór.de. suspensão das atividades da sociedade estavam,DO pIe- I-\"-.. IDa da lei, etc.
.

DO goso de seus direitos sociais. PIBH�d. 3,00 2,00 e Balcão 2,00 e 1,50 FHZ saber que se acha em
A DIRETORIA. II 111--. • .- .....�.--�.... " x ,.-.-�.-e-9-� seu cartorio, para ser pro-

--P-n-e-u-a-'-"-Y-l-'c-h-e--l-in-'-'-'-f'a-b-r-i-c-aç-ã-o-F-r-a-n-c.,....eB-a'--2-6-x�]-,-1-12-- Domingo ás 4,30 e 8,lõ testada por �l�a de paga-
Rosalind Russel. no pape! de mãe. sempre otimi�fa mp.Dto, urna'Dupttcata no VEl-

"

I' Dunlop ','
..

"

Ingleza 96 x 1 1{8 . ,
, .� -, Jae Cerson, um hOmem pobre e Hmpl"e feliz. numa hlsto ler de Um mil quinhentos e

Maquinas d� costura "Singer" ria de famiiia exemplar. em
.

sot!'l1ta e cinco Cruzeiros
( com 6 e 7 -gavetas) O Preco da Felicidade 1(0.$ 1.575,00), emitida pela
Azeite Olivia "Bertoli" Ptodução da W;rner• dirigida por Michael Curtiz ! firma Rodolpho Kander. des-
Nozes Yosc da .

, 'f'
. . .

O d f ,. 'd d
'

I ta pl'l'!ça, contra Berthold,
.

. a Lutas sacn ICIO", coragem. eis preÇo, a e ICI fi ·e ) Michel e á ordem do Banc(l
�comp. Compl. -;-' ..Metro Jornal.. _ Nacional do Comercio. - EPlatea 4,00 e 3,00 A nOite Numerada 5.00 - Bakao 3,00 e 2.00

como o de,vedor reside fófa

'-�-lP..-�d··���
x

4$:-·--e8-15é-h"';-·"'·-·-·--" da séJe, ,mo prl:sente o in-
Segun .•.'1. :etl'2,i as .°.0 e ,

'u o, as L r timo para, dentro de pra�oAlan Ladd, Helen .Wa!ker. Mabel Pal",e - heldon eena d
legal, pagar a importanclaem Coraeao de Pedra 8ClllHl rtferida. ou rlar 8S la.

Uma produção da. Paremouni tl."pleto de açãO e aventuras zõe� porflue não o fez ..
de um gans!er que tinha perdidO a fé. Blumenan, 22 de MaiO de

dompl e short americano 1947.
Platéa 4.00 e 3,00 3,00 e 2,00 {) labeliao: OUo Abry.

Malbaratou ...
Conclusão ia I' pagina

Alberto será responsatnllzado
civil e criminalmente pela
verba malbaratade, a qual se
eleva a 21 milhões e ti�O mil

Executará
sentenca

•

a

Rio (AN) - o Governador
de 3ão Paulo, sr. Adernar de
Barros, declarou â ímpreúaa
que executará sem discussão
a sentença do Supremo Tri-
'bunal Eleitoral, fechando o
Partido Comunista, acrescen
tando:
"Sempre (ui favoravel ,ao

fechamento da Juventude Co
munista".

le IDA·····OE'"
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; ARAUTO DAS ASPiRAÇÕES DO VALE Do---rrAj:AT

flustre musicista' frine ês em Blumenau"
Fernand Jouteux, ..

aluno diléto de Massenet, dará
"um concerto no "I'eatr» Carlos Gomos - Algumas

das obras de autoria do visitante

Blumenau hospéda, no

ma-I
(Les Maquis) I dedicada ao ga'

mente, um dos. mais destacados De Gaulle, alem de outras.
musicistas da

.

atualidade. o sr-
..
'. Em Visita feita a este jornal,

Férnand Joutenx, fi.lh? de. C�i Fernano Jouteux, que atualrnsn
non, na França e dlscípulo dí- te possue 8l anos de idade se
teto de Massenet,o imortal com demorou em cordeal palestra�om
positor de {(Manoo» e um dos nosso redator. versando sôbre
maiores vultos .da hís tória da assuntos relacionadoscom snas
musica.

. '.. .' .

obras. Demcntrou ser profundo
Pemand Iouteux, que ha conhecedor das nossas cousas

mais de 50 anos reside no Bra- o que bem diz do devotament�
sil, fez seus estudos musicais e amor que tem pêlo Brasil. ter.
"10 Conservüforio de Paris e foi ra que elegeu para sua existen
diretor da Escola de Música de da
Oran, naArgelia. E' autor de No decorrer dessa palestra,
mais de .cem., obras,' a maioria o ilustre maestro nos informou
inspiradfts em motivos br�si.jei· que dará um concerto em Blu
ros como (O Ser tão), càIcada menau, no proximo dia 4 de jt
na obni de. Euclides da Cunha nho. no Teátro Oarlús Gomes.
e enriquecida de pormenores Oportunamente publicaremos o
colhidos

'. s?bre ? assunt? .
por programa desse festiVal, que

Jouteux, (SInfOnIa BrasIleira). por certo despertará grande in
CantosBrasileiros) , (Le retoar teress� entre os numerosos a
de Mario) , roroada pela Sacie marites locais da divina arte.
té das Comp�siteurs de Paris

Auxiliar de escritório
Precisa,-se de um(a) com boa caligrafia e conhecimentos ge

rais de serviços de' escritório. Que.n não estiver em eondiçõas, é
favor não se apresentar. Rua São Paulo. 20.

F. Domnlng. caixa postal, 10 TimLó

Precisa-se de

Carpinteiros e. Soldadores
as obras da Usina Elétdca de Rio dos Cedros.

P�a g a· s e b o n s o r d e n a d o 8.

Informa,Qões no escritório da Empreza FlJrça e Luz
8anta Catarina S. A., á Alameda Duque de Caxias (Rua.
.das Palmeiras) n. 7 • Caixa postal, 27 • Blumenap,

Corre.spondente
, Com perfeitos conhecimentos de poriugê e datí6gra

o, encontra colocaçãO jmediata na fIrma COMPANHIA
ENSEN . Agr;. Ino, e COJ;Il. Itoupava Centl'al - BLUMENAU

Para solucionar o Convertida ·em dl-

ftat
. • ligencia a consulta(cn I O paraguaio o Tribti_l Superior Eleito-

Bogotá - O prestigioso [or- ral resolveu converter em dih
nal «EI 'Thiempos propôs uma g-encia a consulta feita pelo Trí
ação conjunta. dos países 'sul-a� búnal Regional de Santa Cata
mericanos para solucionar .0' con rina sobre a inegibilídade de
flito armado DO Paraguai. afir- Iuncionàrio que exerceu função
mando Que, ante a recusa de administrativa para o cargo de
ambas as partes litigantes na- prefeito.
quele pais de por tirn a luta, A r espeito serão pedidos me
os demais pa ises desta parte lhores esclarecimentos ao citado
do continente não podem ficar Tribunal.
Indiferentes ao doloroso drama '"'-;:;0'.=====:---�--

que aflige D povo paraguaio.

Nã,o será julgada
este ano

Rio (CB) - A imprensa sou'
be que dificilmente será julgado
este ano o recurso do Partido
Cemunista Brasileiro, uma vez

que o Supremo Tribunal fede·
tal se defronta Com urna situa
ção de verdadeiro congestiona
-ueuto, Tem nada mer:.os que
dois mil recursos. para julgar,
sendo que .muitos deles ratam
de 1940. Assim, tudo leva a

crer que o recurso do �PCB só
será apreciado daqui ha varios
meses ou no ano que vem.
,-------�_ o-'_. _

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Uin�o ereusota�D
"SILVEIRA" .

Grande Tônico

Aviso'
U Dr. fauslo Brasil avisa sua

distinta clientela que transferiu
seu consultório e residencia pa
'a a Rua 15 de Novembro n

i 130. defronte a' s portões do
Teatro Carlos Gomes

A Virtude e Lealdadea a ••

«Conclusão da I' pagina»

com calma mas com eficiencia e a sinceridade que nos e reco,
nhecida: Sabemos o que queremo", e isso é por Btumenau !

Contudo, o Dr. Aderbal pode ficar certo qe que todos olha
mOS com grande simpatia o sucesso administrativo de seu go
verno que alem do mais beneficiará a todos E neste sentido, quan
do fizer alg.o de extraordinário, si não lhe doer a publicidade
do mértto, mandar-Ihe-emos milhares de aplausos em assinaturas
e não apenas centenas. Nós. ajudaremos a colhe-las em um só
dia apenas. . .

'

'Tradicional Festa do Divino Espirita Santo
no dia 25 de maio na Praça �a Matriz·

A's 9 horas missa solene em honra do Divino Espirito
Santo.

Durante o dia toda sorte de divertimentos:
Carrocel. Roda da 'Fortuna, Rifas, Tiro ao alvo, e eutros

jogos.
.Trinta canarinhos belgas e peludos, nc vos e bons
Churrasco. RefreM"O e doces.
TOdos estão convidadps' para a Festa.

Os Festeiros
Herta Pacheco
Alvina Sauer
Delfina IvIlgueis
Carlos Soto. �

cÔ;1ntores,

h
�.

I

Bolos \ii

mais crescidos
i,
'�.--���----�-----

Qj 0Jm
�::-allllllaií�;;""'-

�. t4lleli/&
9JlédeirUJj
Bolos t

mais macios

Aniversarios

Cóm t t·
:eJt;mpff/g
9l1édeiíoJ
Bolos �
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Dr.UI limmermann
Cirúraião Detr:�:-;;:)t�õ J'"bt.· ..... ;oIW

Raio s X
Rua 15 Nov, 595 LO And;

tciiJiOEsõCi8i1

4 4 , k ii

FAZEM ANOS HOJE: '

o sr. João MedeIros, Iarma
ceutico e figura de real pres
tlglo nos metes socíaís desta
cidade.
O sr. Augusto Westehoft
Osr. Guenther Westhoff.
O sr. Vítor Sehrocder, da

vlsínha cidade de Indaíal,
A menína ADeliese Wanke
O S:. Ricardo seuer. de r

lajeÍ.
O sr. Sereno Franklin Pe

retrs.
O sr, Adolfo Gall,

Capitão José Lindenberg
Porto Rocha

Encontra.n-se nesta cidaela,
onde fíxa: ão residencia, os?,
Capitão de Mar e Guerra. José
Líndenberg Porto Rocha e espô
sa, O,Ada Porto' Rocha. sogros
do sr. Dr Renato Câmara. médio
co-cirurgião com consultórlc
nes ta praça.
Com nossos votos de boas

vindas, auguramos ao sr' José,
Lindenberg do Porto Rocha e

dina consorte venturosa perma
'nencia neste meio'

Dr. Ary Porto Rocha
Em visita a pessoas de sua fa

mília. encontra se em BIumenau
o sr. dr. Ary Porto Rocha. médi�
co-cirurgião na Capital Federal.
O ilustre visitante foi homena
geado ôntem por seus colegas
desta cidade com um Jantar que
trancorreu num ambiente de

grande cordialidade.
Ao dr' Ary Porto Rocha noss,?s
votos de feliz estada ueste meio

Profes!Dr HaliO
Inglês, Francês e Latim

LGlcionit por mt>.tados modernos
Aceita alunos principiantes ou

adeantados.

NASCIMENTO
Com o naclmento de robusta

criança do sexO, feminino q�
na pia batismal receberá o no·

me de Etelvina Lucia, entontra
se em festa o feliz lar do 8r.

l.'!onardo Malheiros e D Ema
Malheiros. residentes em Garcia
Nossos cumprimentes.

'k[

;;:.� I.
-----

Anisio DortsB
Via marítimo, segue h{lje

com destlDo a CIlI-l1tal Fede
ral em companhia de SUIi gen·
tU filha, srta. Dulcemar Dor
tas. g sr. Anisio Dortss, de·
dicado fUDcionàrfo da Agência
Postal Telegràlica desta �i
dBde.
Ao sr Anisio Dortas. qua

se encntra om gôso de férias
desfjamos feliz viagem e bre

rE'gresso( votos que exten

dem08 a srts. Dulcemar.

e ShOfl americano
Rua 15 de Novembro 17 (acti
go predio do Banco Naciona

do Corrzercio}

PARA FERIDAS, <C

ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
··COCEIRAS,

F R I E " R AS,
ES P I !'-H-! AS! E TC;'NUNCR EXISTIU ;GUt=:�l

�--------���� ;

.-----r-
0'--

_-;:,;.i;;:,..... ..;.-::�

VENDE-SE
1 guardll-roupa, tipo mala

inovo) Cr.$ 600.00. 1 caldeir!)
de ferro. 70 lItros, Cr.$ ISOiOo?'
1 filtro. 10 agua Senum, tipo
O; Cr.$ 120 00. 4 cadeIras po
lidas Zipperer, Cr.$ 200,00.
T ratar todos os dias, fora

quinta- 6 segunda-feira•. rua
São, Paulo entra n· 16 e D� 12

Pagamento de Im
postos

COLETORIA ESTADUAL
.

Maio' - Imposto Territorial
Julho - Bebidas

Agosto - Iudustria e Profissões
PREfEHURA MUNICIP"AL

Janeiro - Automoveis o Ca�
minhões

Fevereiro - Carroças. Bicicle-
tas e motcciclelas .

•

Março - l' Semestre do Im-

r posto de Industria e Pro fia-
são renovação de licença 1)-

Abril - Lixo
.

.

MaiO - la' Prestação Pre�jal
,Junho - Exploração Agncola
Agosto - Territorial I
Setembro - 20. Semestre 111-

dustria e Profissão
Outubro � 20 Pre,diat� Semesli

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


