
�E�8IulÍleÍlau os hotéis (obtâm diari�s bastante elevadas {algumasequivalentesoumaiores ás dós boteis de (ategoria melhor de outràs
-

�idades) e não 9ferecem sufidente (onforto, nem alimentação condigna, de acordo com as importandas dispendidas pelos hospedes,

.

Industrias paulistas. iniciaram adispellsa em assa de operarios
.,Telegramas pro'cedentes de Nova York informam que, o Presidente Truman visitará o Brasil ainda no decorrer deste ano

naudo que n "hunesnssttnc'

Ir.eco.lhes"... e im611iatumeule 8

exatorra, lJi lmpnrtaneta mãe
vtdameute r ecebtda.
Alem dessa tHlcütrua. é pú- """' _-

b'Ico e' nororío que il Prefei
tura está devenuo mais de
cem mil cruzeiror. As ver- populações de cada município, afeta ás Comissões de Preços,

Este,porem,já estava avlaado trondcsa vitoria do PSD no bas estão arre beutndas e nín- tem rclevan cia muito maior que a maioria lhes quer dar.
.

da ordem depugarnento pela munlcíplo de, São Joaquim: ti guem .svbe cume escondei '/ Não se trata tão somente d€> se pôr um paradeiro 'à gauan
Examrts e não perdeu tempo: custa dos cofres no ESlaàn, oe del'ÍmliujoM do sr. 8leier, cia desenfreada ou á subtração violenta da bolsa das populações
correu àquela repartição e numa indecorosa manobra de nem como pJ:lgar dividas. necessitadas ante á ordem categórica "ou voce me dá tanto, ?Urecebeu mais trinta mil cru- habi! scroc. Por essâ:'''dec8o- passa fome.. , ou passa frio! Não! Si fossem só esses os obje-
zvírcs e asslnou recibo. (Que tada vlrorla, o sr. H tarto DesdÍdilloS a imprensa 0- tivos tidos em mira, bastaria a Polícia, desde que lhe fosse d;tda
IiUI1c:\cÍiI!) Bleier recebeu do sr. Presl- fi�jBl ou üfícJosa ii que tr--ga uma cadeia que comportasse todos os desonestos que andam
Isto aconteceu na ultíma dente da Republica· um me- do cumeutadamente qualquer á solta",

. , .

quinzena do mês de dezem- loso telegrama de eonara tu- desmeundo li estas IlHrm!.!- O que se pretende, de fato e de elevado, por intermédio
bro de 1646. A t9 de janeiro Ih ções, que correu de' mão r;ões,� das Comissões de Preços, é apressar a normalização de to�os os
f�ria-se o pleito para li elel-I em mão todo o territorio do Em tempr: - O sr. Hllarh setor:,s económicos, afl.m de ,q�e se aju.stem sem gra�de discor-
çao de governador do Estado. muoicipio, Bleier, é o cxndtuato do PSD dancía os reflexos fatais da irn.nente Crise que vem ar,

Agora o po vo fica sabendo, I Descoberta a manobra pelo 110 cargo de Prefeito nas pro- ,

Sí não co[)seguir.�Qs este ajustamento mais:lU menos a-

por esta e por outras. elíl:: i 'líretor do 'I'esouro, este pas- xtmas el€-ições. V lilh'i-nos· ceitavel, em concordancia, por exemplo, ?om a b::.1Xa ?e .sala�
Que blise foI coustruída a 1"8-' sou um tvle grnma l!eíermi Deus!»' rios que é uma consequencia certa da crise que Ja atmgto os
______________� '_________ --- setores economicos industriais, com a paralisação da procura na

mão de obra, o Brasil será atingido por uma crise soci�l sem
. Qlft�I��(G�{!:�!!�g precedentes, justif.cand r-se, só por isso, como me-lida pre�l.deote,

o recente ato governamental, ínterrcnpendo toda:" as atividadesA.
. � � legais do Partido Comunista do Brasil, que teria, com a violenta

f' �·d·l=t� VH'H_,h>.,�, ($: a repercussão destas crises, assunto e material de mão beijadaI e a j ,".�C:i,t� !,?,,;:-'t pe i H�am para tomar em tres tempos as redeas politicas do país e este o

SLO cr-ime � G ,tg.·cd�:d.o cortejo de infelicidades naturais desta situaçãO íncontrola velo
sao pl·:temfiudoS.l. E o pior: não haverá outro meio de escapar a nos�a .so-.....-�............ _ ,.. ���=-''-'' =--, cielade Jestas 'CQt1sequencia13 que formulamos como gravlss1maARAU.TO DAS ASPIRAÇÕES DO Vf.:.!:! .._

..
D�O �!!\J�_l_· advertencia a todcs e como an.gustioso apelo de cooperação.

_, ��� �.. Para quem faHur é im:!osa r. responsabilidade e muito le-
_ ves são, ainda os castigos que as leis de economia impoem e

8LUMRRAU DOllIINGO, 151e Junho .de 19U • Dr. AchtnS8 Ba!!!!ni Dirf'tar �IlBllon8s.vel • A:so XXIII .�k l'i2 _pre/;isam ser aplicadas energicamente!

IlchiUes Salsioi I<(ira· n nci:;:i

iréontra o P r e fe it c
_

de São Joaquim
\;

-

o "'Dlerlo da Tardfl>, de
.: Florianop�Us. publica a se-

gulnte noticia de seu corras

pondente em São joaqutm :
.o SDr. Htlarto Bleíer, ex

preteítode São Jm: quimo Jdea
',isou uma estrada fie roda

�k-�ID q�e denúm. inou Lajeado
. '�lso-creolas-Cedr � Uru-
'pémãs. E se facilmente 13

ldeàlisou, mals Iactlmeute eh
'teve do Governo do Estado
tririta mil cruzeiros como li ti

xíjto á .cvnstrução da rete-
rida rodo viu. -

Em dezembro do ano pus
sado, indo 8. Fíorfanopotts o

secretario da Prefeltura; sr.

Sebastião de Souza" Vieira,
..

recebeu dlretameate do Go
verno do Estado os t'intll
mil cruzeiros. embora já hcu
vesse ordem de pBgumeoto
tia mesma Impor tancta na
Coletoris Estadual desta oi
dada.

.

HomEm honesto, o . sr. Se·
bas,ião entregou àireitiubo o

dinheiro recebido ao sr. Ri
latio Bleler, então Pré'feúo,

fi virtude e a lealdade•••

o estabelecimento de uma melhoria no nivel da �vida das

t

POSSlbll.idade d.e um golpe IC"
"

...
,

' ....• ··h.. ..comunista na AU$tria .

'.' .'

;r� .,'

�! Wash:ogton. � Circdús cÜl"
torizados revelaram que o go
verno dos Estados Ur:idos está
preparado para abandonar os e's
forços em prol da obtenção de
um ràpido tratado de paz com o sr. dr. Achil1es Balsi:::i, pre
a Austria, caso seja necessario sidente .la Comissão Municipal
t()mar outras orovidencias para

de Preços, {'ocebeu o seguinte
evitar um golp8 comunista ne5-

oficio do comando do 32 Bata-
se. paiz. lhão. de Caçadores.
Funcionarias dos Estados Uni- «Bluroenau - Santa Catarina

dos revelaram que o pn sidente - Em Iode ju�ho de Í 947.
Truman estárla disposto até a Do Cmt. do 32 B, C. ao snr.
conservar indefinitamente as tro- Presidente d,,- Comissão Munici
pas americanas no territorio da paI de Preços, - Assunto : ...;..

,Austria. caso permaneçam as, a· Tabelamento de preços nos ho
tuais circunstancias na Europú teis.
Oriental. I - No 'interesse direto da

d hoteis
o sr. comte. do 32 B� C. solicita á Cemis. M. de Preços providendas no sentido de por termo a uma sitvacãe d�s mais prementes, ,

Rio" - Telegramas proceden-
·

tes ,gê,J';ova York dizem qqefls
·

Cirêulos'pànamericanos 1110�tram.
�. interessados pelas noticias que
anunciam que o presidente rru-

·

man teria aceito um convite pa
ra visit.u o Brasil ainda este

classe militar que represento I
II - Como é do conhecimen-

nesta guarnição, cujos membtos to gerál, em Blúm nau, os ho-
. • 8

��C�t:en�açl�����8tant��d:aoS��}�:�a����f;;m�!�ri;�u���\���:s��e; SUICldar-se-à se a revolução frac�ssarbrlgldos a hospedar-se ncs ho" I maJOres as dos hoteIs de cate- .'

'

teis s)l�vito vossas providencias go:ria molhar de outras cidades) • ,.

.

e dos dignos membros da Co- e, por outro lado, não oferecem�. Porlo MurtIDhl), - A Dota suicidará, no caso de um fra-
.

.
. . . suficiente üontorto. nem alimen-II entregue por Roberto Pala- casso da revolução. O textomissão que presidIs no sentido

d i d é 1 ttação cundigna, de acordo .com elos a!) C"fl i'sp,ondenre a .m� a nota o segu D.e :de se estabelecer, nesta cidade,
a classificação dos hoteis e o

as importanclas dispendidas pc- preOG-S goverll1sta puraguBI8,
Jecessario tabelamento dos pre-

los hospedes informa que o general Ra-
ços cobrados' pelos seus pro.

III - Seda, pois, um grande fael franco afirmou que se

prietarlOs. be:1eficio, se essa Comissão; em ".�.------------

concordancia coro a Delegacia
de Policia ou outro orgão fis·
calIzaàor de hoteis, perventura
existe'nte, pudesse intervir no

sentido dQ tabelamrnto de diá
rii'S, extraordinarios e bebidas
vondidas nos bares dos hoteis

de seus operarios obrigando a fixação de (abela� Rio - O diretorio Data .uaI
de preço á vista dos hospedes e e todos os direlorins munici

dicato pairOOfll no sentido de iote�ssacos. pais tio Partido Trabalhista
restringir· consideravelmente Irapuan Eliseu Xavier Leal, Brasileiro, aecção do Pará
a produc;ão, em face da c�i- Tenente'Corunel Comandante ,') ti baudoIL8I'iID o, ret�rido Par·
se qUt! h .. je eDfrellta e quI:' tido, teifgraIBnào 80 respee
atingiu seu ponte culmiotw·e. Paralisia Infantil ivo Presidente, �r. Baeta Ne-
Todas AS fábricas, sem ex- ve', ser a SUIi ,reslilução. ir-
cecão, já determinaram 8 rc- São Paulo -- Es!j grassBu- revogBvel e em eiD61 de p,:,o·
duç!1o das horas de trabalh s do em São PHulo !lm SUrlO de lesto «contr& a c(Jotinuaçllo
dispensando·mi,lhares de üpe- paralisia inf1l0liJ. Varioa Cu- da exploPHçào da classe ope-
irarios, aos quais .S6' apresen- sos foram verWcH1us nestef; raria pOI' demagogos da V08SIJ

Mal re'ebida :II 'd'emics'a-o' tam �gora 8S IDy.is negras pe- u!limo8 dia!', pelo Df'lJ'!rtli- estirpe e do sâbujú AntouiiJ
..

'.
J

.

U Rol )fspetlvas. m;>�w de S-ude di} Estàd I, CiH.. ta_�{\»

.StH"d��ndO�fjObl-··�������������������·_�-�,.r��ce-c!::'���:'�,,��,ú�:Juvem �e aafanhotos nas �ivis8S �9 R I u m e nau
veis á demissão do prefeito do
Distrito Federal, sr, Hildebranuo

��s��!�e��lt:t:;a� �61�t��: :��' Ignora-se o rumo tomado pela onda do:s terriveis insetos
permitiram as negociatas. O sr. Noticia colhida: em fonte me· municipio. Tratava"se ãe lima

I'
taJo das desovas havidas.Hildebrando de Goís é apontado tecedora. de todo o crédito, io- nuvem �e gafanhotos com cerca Fomos informados .p0sterio�-COIT.O <l vitirqa deI interesses dó forma sob�e a existência de gran- de 2 qUilometras de exteoção. mente. que o sr. PrefeIto Munt·grupo de «doméstkos2 do ge- de nuvel!l de gafanhotDs no Indagado (.lOt' nosSa reporta-! cipal, tomando dmhecimento do

neral Dutra. .nunicipio de Jaraguá do Sul, gem sobre o rlimo tonH:.do pe- fato, telegrafou ac sr. Governa-
.

.'

.

. . .
.

,. .

.

. �1as divisas de Blumen.iu, . los indcSt'javeis insetos, não sou-I dor do Estado alertando-o sobre

Il!lI"';'M-IlIIIÍIoI'--d
.....

.., .' .

.

'H
.

A O' '1 O ,.
O sr, - Ricardo Recke'berg, be -esc1arec�r com pf(�!�isãa, Afir·1 a ne��ssid.ade de serem tomadas

'.. 'ao e c.o·nser·t······s· r O' 86U···· ."
.'

.•
" ".

. .... ·.l1lotorist<'Jôa Transportador� �lu- mou, todaVIa; q!Je se�' tratr.l de provIdenclás contn a «praga
.

.

li . menauense Ltda', que viajava gafanhotos de cor marrÇlm e de I vermelha» qUE'; agora, está a-....
"

.

..... .'
.'

.

. ".
.

.

.

.' ante-ontcin de Joinvilc para Biu, tamanho relatjvamen�e grande" mecçando nossas lavouras,•. na secção de cO,nsertos de radios da Re!ojo .. riaCat�finen5eS.A.' me?au, diz que teye. oportunj. Possivelmente. nata-se de. rema-

I dirigida. por .c.om..
pet.e

.

.D

.. t.e ,.tec
..

n.
iC;)

..
'

espsc

..
ializ.adO

..

·.
em .:radi.o.. S...e\l� I d.a e Ade ver

os.
ac

...r.J.dlOs e. rr; ple� necentes das l1uv�ns que mvadl-
ropeus em 'geral' oui 1

.

t
. ..-'

.

f no voa, no lugar del).0mll1ado ram nosso Estildo ha pouco 1\ .

•

, Sl'omeus' 'S'chtuc'�k'-e'r't 'S' °An gd aRP r ap lt"Aal na Irma
Rio Cerro Jaraguá do·Sul,pau. tempo ou, então, de gafaehQtos, !inunCI�m·

..
. .....

. , ., o· 10 e or o. egfe. '.

I' 'd d'
-

,
•

. n ii 'iiI.-'. .' ..

'

.... ... .. '

.' •.
'

.' ..• - -

' ao a em a lVlsa com este que aqm se I;narélm em resul. t

Os operarias estão
(ançados de ex

ploração

- «De 8cordo coin o de
poimento do sargento Gutier
rez. recentemente aprIsiona
do pelas forças ,legais. o ge
neral Rafael Franco. lider do
movimento revolu�ionario. El

firmou publicamente num co

micio em ConCQPCIOD. que 8.

revoJuçl1o estava passando
por m(lmentOs dHfcels. mas

que esperava, com a coope
.ração de todos, melhorar as

çoisaB. Adiantou tambem, que
sI li revoluçlio", fracassar, an
tes da C�Hlcepcion caIr em

poder dos leais. ele se Bui
cit1arla.:o

N e g. r a $ perSlletivas para os frabalh'adores
-----------------�

-

As Industrias paulistas" inüdaram ti disp.ensa. em massa

�\-- Negam reconhedmento ao

(lOVO governo

Rio (CB) - Em telegrama
para seu jornal () correspon
dente: de "O GLOBO". em Sãe,
Paulo, informa que se iniciou
a 1ispeDE8 em massa dos ope�

Santiago. -, O governG do laríQs 'da industria fabril de
Chile negqu reconhecimento ao São Paulo, diante da reaolu
novo governo da Nicar"gua, de- ção agorâ adotada pelo r:;in-
6larando que a maneira" com::>

�urgiu o mesmo, foi uma viola
ção aberta aos principio� ,repu
blicanos e deroocraticos da ata
de Chapultepec. Identica atitude
assumiu o �overno do Equ.aJor.

"

'. - >

, .

lfuman virá ao Brasil

Sem fundamento

--------.kt:�--'--------

Rio. - Tratando da preten
ção de alguns padeiros em au·

mentar o preço do pão, Um ma

tuti.no diz que a mesma rl10 se

jU.itiflca pois, conforme aPLlrou
sua reportagem, os armazens do
cais do porto estão abarrotados
de farioha de trigo e ainda. os
moinhos estão com seus depo
sitas Iepletos. Alem de tudo,
novos carregamentos estão seD�

do esp�ríidos llqui.

Unidades de guerra p.ara
o Brasil

nesta folha

Rio (AN) - Divulga-se que
o Brasil reeet>erá os erUZ8-

dores "Nashuvflle e "FboêOix"
de 9 700 tone18das. d", ('fa888.
dlJ '·BrüOl:k1in�. tendo sido
cumessionado8 em 1938 e das ..

. locando 32 nós e weio .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ctDA'Ol!r DE

VENDE·SE
Urna moradie na Rua Chape

có antiza Rua das. Cabras, com

25 'de 'frente e ;}O de fundos, e

uma casa de madeira.
.

Informações 'na venda do Snr.
Erwloo Pelz.

,
__ 1f� G"1·i.�T

:L �. h:;...J.J.. J 'I!:�J
PRECISO

RAPAZ de 14 a 15 anos pa
ra serviço leve na Fabrica de
Camisas

Rodolpho Kander
i r ('·'''1 ,ri ';;,,� ----4Q tililld, . L�.L

PRECISA:SE'
Dois bons oficiais para, Sa

pataria.
Iaforrnações na

çadcs Vetterle.

Onde concertá o seu
RA DI O.?!?

Naturalmenle só' na oficina

'flJNKE
.

,- .�. .�

,SPITZKOPF
; Da minha ;ChaC81'8 no "Spí..

tzkopl" elementos menos es
Cl'llpulosps tem levado alem
de frutos as c!ll'rocadas tem

. bern- objetos ,de---valor,e retira
do, .mêl de minhas' colmeias'
Prevtno. que doravento não

sereito.lerante com quem invá
de ,minha. propriedade e·prol
.bo ,terminantemente" tanto lira

. rem' frutas de.meu pemar co-
mo óaçarem na minhas matas Esgotado o prazo para a con

.• ' Pessoas que para qt:8' quer clnsão do Registo Industrialfim especiaI.nescessltem eu- referente ao ano de 1946, con.. trar n'a minha propriedade vida mais uma vez, aos senhodeverão pedir para i.sto a 1ice�
res prúpietários de Indústrias dença aft zejador' Sr- Efraim qualquér natureza, que ainda não,

Fe��ritDeeke. /
.

prestaram as suas declarações, a

comparecerem, com máxima ur

g-êÍl::>ia. a esta:' Agência, a fim
de .sàtisfazerern as determinações
legais,. eximindo-se, déssa manei
rá, da multa que será aplicada
aos 'faltoso ou infratores,

Blumenau, 28 de maio de 1947

I
I

,Lave bem o rosto, de pr .'f 'rénrw cem

tÍgua morna. Use um uom. wh'.Q de

ba.rba e espalfl.e àbulld.mte 'eSpuma

'�/�.-.,'.,.�.:.
\:

'"

'.!,;:;; ..
Aviso .'

Meneje o apanolho em sentido dia-

9�)1wl, :,eguinr"o (L direçã.o da baroo:.
Com Gil!cUe 'Tech. n"o há pCl'igo de

cor.", no .::a:;o de um gesto brusco.

,;.,

Porta-chaves perdido
A' disposição de seu legitimo'

dono, 'encontra-se nésta redação,
um porta chaves contendo um

canivéte, um medalhão e duas
chaves,

.

encontrado no balcão
da casa Paulo Wehmuth Ltda,
de Gaspar, por nm dos sócios
déssa firma.

-Oê ao aparelhu (}, inclinaç]o indicada

na ilustraç.'io Fsa;tdo o Gill!!tt� Tech,
a barba se faz com maiur suatndade

graças à sua bar ra-rüstensorc da peLe(.

Dr.H. ·limmermann
Círtirgíão Delt'ZÉ���;

Raios X
'

Rua 15 Nov, 595 LO And

Niit: di?1x(:"acunutlar esr:i!trrVl Gl'UÇGS à

SU'1 t oJu;trur;ão esÍ>cci\lI, a lim.peza de
GiUctte Tec;' faz-se i Ilstantà /Leu.me ntc,

Defenda seu rosto! US(' o melhor, par'! um

barbear perfeito: Glllett" T0Ch, que proporcío
na completa: satisfação, Uaça� aos seus aper
Ie icoamentos, e as Iegít.rnas làminas GllIette

Azul. que custam pouco porque duram muito!
Brancos]

Gillette
o APARELHO DE BARBEAR

TE!: NICAMENTE PERFEITO

•
-------------��------�---=�--------------------

Sinal de velhice

A Loção Brilhante faz voltar
cor natural primitiva (castanha)

loura doirada ou negra) em

p04C� tempo. Não é tiriturraNão
rnaucha e não suja. o- seu uso

é limpo, fácil, e agradav:el.
. A Loção Bnlhante exmgue, as
caspas, o pútrido; a s�bo�rheae
todas as afecções parasrtarios do

câbelo, assim camo combat� a

I calvice, revit�lizaQ(io as raizes

I capjteres, FOI ap:ovada pel� De-
.'

�Na mesma. partamento Nacional de Saude

�.quid;tcãlJ; de um gtan�e .Iote de S E O a ,S Pública,
.

.' .. Brtigos lHe h.,er:no •.�.
�

.....
..

�Mar..tôB \9 Capas; pelos menores preços da praça.,
.

loca-Discos
.

A V I S OIHI
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua IS i..e Novembro, 415

2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -

1111
Comunico aos srs, credores dá firma E. Neiff que sob.

data de de maio ppo, pedi no competente tabelionato o cance

lamento �� procuração, outorgada a mim pela .firma eu: alusãc
Tendo eu' já prestada assinatura no respetivo livro e. nao saben

do, se ou em que data se procedeu a devida a�s�natura por l:�te da outorgante, declaro que �ssumo respo�sa?lhda�e
n

nenhum
Ipor atos praticados desde o dia em que deixei efetivamente

meu cargo.

IIII-�-",,---

Terreno (amboriú Blumenau, 12, de junho de 1947,
OTTO A. BAUER

Vende-se um com 20 metros

de frente para a Praia com 65
de fnndos.

.. .
.:.. �

I
Informações nesta redação com

Our� Paara b8nllsfa s e
Procopio Telles.

eurlvelS pode-se com-
urar diretaolenle:

'1Remete!I10S pelo R:embolso 'I"Postal - a ,pr�ço do dia, para AIIJ."'fIId.�IIIIIIiIlWlIiiI9ir.qvalquer parte do Brasil, ,pro.
dntos quimicamente preparados
'e quilates garantidos conforme
analise da Casa da Moeda do
Rio de Janeiro - Ouro" Prata,
Platina, Ouro-platinado, 'Soldas
em laminas, disces e pinos para
fios odolltologicos e para OU-

ri veis; .... ..,
'.

; Peça lista de, preços para:.

R. ,S. MUCCIOLO

aGRIDE'CIMENTO
Os filhos de Max Classen agradecem sincera

mente a todos parentes e amigos, pelos atos de re-'

ligião e amizade que demo::ltsr�ram no passamento
,

de seu q\ierido pai;

Hotel.
Endereço Telegr::.fico, Holeti
Rua 15 de Noverr.bro. n' 133

Telêfone : 1065
Rua São Bento n. 518 - I., .an

.

dar, sala 6 - Fone; 3'1966
SÃO PA.ULO

Comodo para vlajantes
Novo prcpietario; Quintino

Zapelini '. ", "', ,'.
' '�

.

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



Prefiram a f'anaba f"aDrn.:ada
pelo "mflHO JOINIVUE

a gazo
e para

DO. 548 em lP18
Pura o estudo facil da
eoutahilidade por corres

pondencia, com 4 livros
que ensinam como se eu

esbivesse ao lado do aluo
ao, F'icara' hubi li tado em;
Escrituração mnrcantil,
Calculns, P()rtuguê�, Di
reíto comercial, Corres

pondancia, Datilografia. Caligl'aiía e pratica de Escritorio, hoje tão
necessarla. Ntio duvide. é SEJU porvir, Mocos mocas aproveitem esta
única oportunidade. Peçam prospectos para 'esto iJequeno curso que
farão em 4 ou (j meses. Receberão um certificado de especial'istn em

contabilidade, isto é considerado nos Bancos, comercio e lnduetriu,
'EaCJ:eva hoje ao Prof: Braudo-« Caixlt Postal 1d7G- 8110 Paulo: o

mais conheeírlo que ensina bem desde 1910: huhilitou gerações de aluo
nos; serüanejos, operarioe aoe milhares! com instrução rudimentar. j'O curso sem livros fuceis e u& alcance de toJos nada vale.; e se
não são da. matéria não adianta. I

Junte envelope selado e diga onde leu isto. 11,---- """_---ll

.
Witte, Hercules,

.Faírbanks Morse, Lausou
Briggs .

& Sfratlon e Wiseonsin

""-"'_!l!,_..",,,,,,,,,,,�"'�-�;s'1:i"i!."""""'W�'T'��l
P R I S A O D � '�r f-l. r�� 'f p�; 1;I:t tJ ..tl'�,� õ! � Ji..\:. l:1d n

I'
.�
"

lNTES1'fNOS

.
'"

.

.
.

.Vende-sa
Lirnousinó OfieI!

"SUPER SIX".

pl1r�L,o -:.(t�·:;'::�h'L. �Vltc.�G,:·'j,�- pr : ...

59P cíe v':'Sti"C II, "')f:OI r- . .f>!1G;:;) :.>..::�)

4 portas, '5 pneus novos, em
perfeito estado

Preço;' Cr$ 22.000,00
Vere tratar com Costa

estar q-t:'loL lo·. .:]� !�jL; \" d.I]€: ;;'ão.
dE::;!_"'C!!!:;f;'st/cnor::i 1..". r:·:.�.L�. ['·0. :e�

Q està talhan do ?seu

. Leve-o i:rnediab:unente na

oficina. Hadio-Blohm
, e será prontamente atendido

Equipamento meuerno ue bllb PltCiEâ'l, téci.cu
Ierraado e diplomado em São Paulo

.Alameda Rio Branco, 10

Por isso, SKRIP é de uma fluidez extrnordí
náría, seca ràpidarnente e não cleixa U mais
leve sedimento. SKRIP ; es.ste à 3Ct��io do tempo
e da água. Acondícíonarneuto especial, em cuba

. tinteiro, - 'criação patenteada da SHEAFFER
_ que permite o uso da tinta até o fim.

SHE
A . jóia que es;;re1..'c ;til

Â VENDA NAS BOAS CASAS ,DO RAM�
l;!d,·311')

I, ���:. .

�:m:t:f�_
-

> I
e se encontra ,

is disposição cios

interessados, o

wepresentante de

[�j�� JICltSON INC.
�DITORES das

,

SELETAS E UTEIS
* 'I'hesouro da Juventude
'* História das Américas
* o Mundo Pitoresco

* Obras completas de Machado de Assis

* Coleção Obras Literárias de Afrânio Peixoto

* Obras completas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. .Ioâo no Rio de Janeiro

* Novo Dicionário, de Cândido de Figueiredo
1<: Lello Universal

* Prática Comercial Norte-Americana

'Ir Enciclopedia de la Musica

* Música y Músicos de Latinoaméríca

* Coleccíón Panamerícana

*
'

Enciclopedia de Eficiencía Personal
1<: El1cyc1opedia Americana

I

�j

À SUA DISPOSiÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O SHR.
JOSE' VARELA ,.li, ;:.l

..

Hotel Bôa yista
{-

F o n e: 1 1 6 4

'* SIRIUS

I'indústrias Theodoro Hedler S/iI.

r'"
Aviso aos Subscritores

Pelo pr�sente, sã� �onvid�dos os senhores subscritor�s .de
.

ações da sociedade anornma acima menctonada, para a pnmeira
.

asse-rb'jiia gt�ral, que terá por fim a nomeação dos três peritos
que deverão proceder à avaliação dos bens e direitos com que
tojos os subscritores -pretendern realizar e integralizar O capital
subscrito, na formação da sociedade, assembléia esta que deverá
realizar-se no dia [2 de julho p. futuro, pelas )0 bocas. no escri
tório da firma· individual Theodoro Hedler, em Trombudo Central,
jnuuicipio de Rio do Sul, deste Estado de Santa Catarina.

Trombudo Central, 13 de Junho de I947.
ERICH HEDLER - Incorporador

Moça para Escritório
Preciso-se de uma. com prática em serv.ços auxiliares de

escritório, datilografia e que tenha bôa caligra�a. Cartas de pro
prio punho ao EXPRESSO RIO GRANDE-SAO PAULO, Rua
15 de Novembro N. 1425, Blumeuau;

•. I;r .: ':";f; <'-',' ,:�

li� .�

I �-������.�w

ri��ilhi�;; ODib�;SueCIS
LVO

de 4, 5, fi e 1 TONELaDaS

E�rRE(iA IMEDIATA

Pe�a hlformações telegrafic(is á

BRaSilVOLVO • Rio de Ja;oeiro
nu diretamente com o gerente da VOLVO
DO BRASIL S. A., que visitará etn princi-
pio de J li li h 0, com a.1gu;ns chassía de de
mCoD.srraçã,o, as prineipais .Iocalidades dos

Estados do Pal·aná.6 Bta. Gatarino

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



-_..l.;__� <�
• � �.�o..

s. F.

FABRICA»];
ALINEM
'rI lIAm

.

MASSA EXTRA-HUTRI"
� TIVA PRRR SOPAS ..

:

Deus o vos
i .'

.

d '.
. �omo brevemente receberemos um lote de Pneus

� Americanos, para caminhões, pedimos. aos Interessados
r: q.ue no�;c��ntr��em suas encom�ndas.com a maior bre
kA vldade, mencionando as respectivas bltoles,
��1
WJ

i·j�.....
,•..•.·.:i..• ,.E.mprez.a Com.. erc. i.al.R. G.�ô.s.. se.D.b.BC.he.r... S.'._A..: Rua 15 de Novembro, 957 - BlUMENAU
""55

'

..

". .

.
•

.
. - 4í$4iIlR!i ;&iiiILlí\M

tia. 'e I e fOil i c a Catarinense
AVISO

"

De .crdem do Diretor-Presidente, Snr, Juan Ganzo Fernan
nez, e afim d� poder faze.r um calculo aproximado para o f.edido?':_O ll''''va machma automatíce, .

soljcito aos snrs. interessados nas

n;,,,talaç�es, de telefones automáticos, a fínez l de comparecerem
ao escptorlO desta Cia., sito � rua IS de Novembro n. 854, afimde assl�aIem. com os respectivos sndereços, a .,relação dos futu
ros assinantes.

Heurique Cabral,. O'!'!'ente da 2 a zona
'.

. b. .
•

Procura-se
-.'; Empregado para 'balcão que tenha pratica no R�mo

Fazendas é Armarinhos.
Inf. Casas Buerger Ltds; .

Rua 15 de Novembro N. 505

E'MPRECiADO BALCÃODE

e AprendiZ para (asa de Negocio
Procuramos Ul� bom empregado de Balcãp, competente e

e aprendIZ com boa letr'il. e instrução primaria e de
.............. de preferencia ambos da Col.onia.

Empresa de Terras Jensen S.A.
Ituporar.ga .

o nosso acionista sur. Carlos �offke)

DOMINGO ás 2 horas
Wayne - Ann Dvorak e Joseph Schildkraut

UM DIA VOLTaREI
em

A pelicula que nos leva ao remoto. e lendario S. Ftancisco
dos tempos da barbaria l·!! - Ação emp01gante e sensacionlll
emoldurado por um divino e inebriante romance d� arr,or!' �

. A pelieula feita paro agradar a fados eem exce\õão!
Acomp. Compl. Nacionalt Fax Jornal t "Milagre de Lourdes"

interessantíssimo short natural. '

•

Mais a contÍ'm::ação da Serie BRENDA. STHR REPORTER
Platéa 4,01) e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00 - Meia platéa 2,00

DOMINGO ás 4.30 e 8 i5
ClarkGabls.; voltou e Greer Garson oconquista numa grande e bela

.

AVENTU�A
. V�r.eis uma grande aventur:! de um turbulento amor,

.

em

que. ha sorrisos. ha risos El ha lagrirnas! .... Quem resistirá a esta

magnifica �aventura" - Oreer.Garson nos braços de Clark Gable?
Acomp, Compl. Nacionál, Metro Jornal e Short.

Platéa 4,oc o 3�'DO, �.' Balcão 3,OC e 2,00 - A Noite: PI, Num. 5,00

.4\. adem" ··D'.-a ·····1··9·· 5.:. 'fe'l-r'a Estrêa da Cia. de

ASU r '.

•

c;' . .,,: < .••• '-I ....
,

.'

C_;rredi�s João Rios
no Teatro Carlos G().llleli. Assmaturas a. venda no .Cme Euseh.

/'"
, _, .

[!lOIS

iíl. tlnn
.......-;l!y�lIiIflG'�'tê·� t

�-

••r�� 3!Jlell�

9llédel;oJ
Bolos

mais macios

;il:�Madrid - Franco assinou de(reto màrcando odià 6 de julho para o povo eS(Qlher num plebiscito, entre seu regime e volta à monarquia.

·�/'90MAO

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

mHno Crec)�ta�D I"SILVEIRA"

Grande Tônico,

PARA FERIDAS, ..

E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I. E I R AS,

.}

ESPINHAS, ETC:NUNCI=l EXISTIU IGURl

Pagamento de Im-
postos

COLETORIA ESTADUAL
Julho - Bebidas
Agosto - Jn dusfria e Profissões
PREFEITURA MUNICIPAL

Junho - Exploração Agrícola
Agosto - Territorial'
Setembro - 20, Semestre In-
dustria e Profissão

Outubro - 20 Predial Semestr

CACHORRO

Desapareceu um cachorro Decididamente, os dlas que I para os ri hcs Da escola.
óaçador de minha propríeda- correm não são suaves para Esta situação é tanto mais

I} I
- de que estava amarrada JUD- um Chefe de Família, que aflitiva quando atinge os cí

� ec amacao .; to 110 predio do antigo Mer" alem das dificul(f8de� asfixio d .dãos de rend.menros mo-

Mora tores da
•

rua Mate cadinho da rua 7 de setembro antes da. crise, enfrenta o destes, destes que trebalham
Grosso reclamam pór nosso

O cachorro é branco com problema da Instrução para de dia para comer de nolte,

Intermedío junto ás autoríds- malha pretas ti aten.de pelo os filhos, que não é brluca- Quando, por uma questão je
des competentes;pedli:u:Io-lhes

..

nome de Bonéeo. pec� ObBE'- deíra. prtnctpíos ou tendencías re-

tomare

..

m .pr.ovidenCia..
s

con-Iqu.
i fi quem Flf\ub�l' do C!l. Ch�· Como si não bastassem o Hglosas, preferem que seus

Ira uma eusa situa la no fim rro _fazer-me devida comum- material e livros certssímos filhos estudem t'ID estabeleci-
da aludida rua, que sparen- caçao. para enbranquecer a cabvçe mentes partioulares, aí então

temente está servindo de Raul Dseke. daqueles que tem filhos na é que seus males se agravam,
raudevú e escandullsandn as p,sc,,!a. esta sítuaeao vem pois que é justamente nesses

famílias residentes pelas íme- sendo. agora, agravada pelos estabelecimentos que as re-

.tíaçõ es. E' que j vens de re- pruridos granüaísücos das terídas exígencias são mais

outação duvidosa estão Ire- dlre çõ es dos estabele clmentos acentuadas.

quentando a aíudíd» casa em escolares, que estilo se tu-
Por tudo isto, achamos que

companh ia de certos cava-
'

nando excessivamente exígen
os referidos estabelecimentos,

(helros, ill.nlto embora eXl's-1 tes em marerln de vesruár.o -

d h'
.

'"

por uma questão e umanr-
tam menores nessa casa.

.; para com us alunos.
dane, deveriam, em matériaOs uni!ormes tem Que ser '., i

de tal tecido, os ealçados d e de vestuarto dos alunos, d.e -

Indu"si'ría e Came'rClaO Hansa S. I.
'81 feitio, os calções de tal X81' de pautar as �X.lg:��I::

II" cumprimento, as meias de pela cap6clà�de aqulsttt lm
tal cor tora boinas luvas I rICOS. que suo poucoos, e,

SI
_

•

monog�am8s, gorros �tc. 'pel� !lOS pubres, que sao

Os cidadãos responsaveis multes,
por crianças em idade esco

lar se vêm tontos para aten-
de" tantas exlgenclas que,

Iafinal. em nada influem na Menor atrope ado
tntellgeueta uu capacidade de

aprender dos alunos.
Nllv que ebtejamos fazendo

aqui a apologia do desmaze
lo. Rem pelu contrário: somos
pelo asseio'e pela ordem em

todos os sete re8 de Blivida'
des humaDas.
Gostamos. mesmo, de ver

nússos ssce lares imacul!lda
mente limpos e com vestua
rios matfrnatic8me!lte ip'oaÍs,

I
desfilarem cc-m garbo pelas
oC3siões de festa, abrilhan
tando e lmpriminuo entusias
mo em certas homenagens

NÓs, abaixo assInados, re- a profesofB não está em cRsa, aue, sem eles, serÍam as mais
sidentsB em RibeirAo Branco. nos domingos e dinq ferla- frias e desinteressaO'6S pOS
neste município, levamos· ao dos, entram na Capela, inva- siveis ...
conhecimento do sr_ Delega- dem a Escola to fllzem o que E. por eerto, Bprec18ri�mos Ido Regional de Policia que bem entt::ndt:m. upenlls para tambem luxuosaR exibIções Elvira !'.:ndler
temos a obrigação de nos a,rranjarem motivos de en- se não 6stivessemos, diaria-[ Erico Hoffmann
colocar a favor da prores� Cft'nCti& com fi Professora. mente, escutando amargasTe· i João Bahia a/c Telefoníca
sora da escola municipal Nós não temos uadR a re- clamações dos chefel'l de ia-I' Luiz Lniz
«PEDRO !:t, que aqui funl�io- claIDlir contr.a nossa Pr-ofes- rniliBs. qu.e já. o.ã.O B�oem (ln� I Seguros para Ricardo
na, 80bre 8S calunias que su�a, que ate fgora tem CUIIi- de arranjar àmheup para Transropllha
eSlllo sendo levuotlldas coo- pndo �empre com seI! dever, comprar rmlÍs um par- de te- Tecelagem
tra ela por algumas senhoras R D

..
os

�.esmo
0,

pedllli.os
ao

I
niS.. ou c&lç!'í.o de ginaslica **-:f

desta mesma zons, tendo co- sr. VlgárlO fazer nova elei-
mo motivo uma capelu liga. ção na Capela, pars ver se

Id tlllfll ddi!, com a Escola. con8eg�imllS, �)I1t�os diretores en I. ICa aJ�SS8S senhoras. esposas
e por rIm ás lDtngae que es

dos Iabriqueiros. entendem tão surgindo.
que nOssa professora DãO tem
.direito na Capela ou na Es
cola e que SUa obrjgBção é
apenas de da.r aulaR e, de
pois, deixar o prédio entre
gue a elas, porque o terreno
e o 'prédio da Escola perten
cem t;, Mitra.

MaCi. nos,' infra-assinados,
ach{lmos que o direito e res

pODssbilidade da Escola Ctt
bem á Professora, que não

pode permitir a entrada de

qualquer um DO reeiuto selli
o seu dp.vido consentimento,
E estas senhoras,. quando

Aviso de Convocação
Assembléia Geral Extraordinaria

A PEDIDO

l.ibeirãô' BraDCo
Bt;lrnardo Reiter
Carlos Reiter
Fraoz Reiter
Henrique Oaizenr
JolIo Heiter
RUilOHo Francisco Reiter
Walter Weise
Olto Reiter
Matias JBcobus Reiter
Lioveto Telbet
Henrique' ftausch
Leopc,ldo Relter
Max Weí,e
José Teibet

Sã:> couvídados os srs. acionistas da «INDUSTRIA Ede COMERCIO HANSA S. A.» a se reunirem ern asaembléa ge
ral extraordínaria, a se realizar no dia 29 do corrente mês
ás 10 horas, na séde social, na cidade de Ibirama, atnn d�
deliberarem só.bre a seguinte Ordem do Dia;

1) Aumento do capita2, e subsequente alteração dos
Estatuto�;

. 2) Assuntos de interê3se geraJ.
IDlrama, 14 Junho de 1947.

Ottú Jost, Presidente;
Diretores: (a) Edwln Schulze, Oerente;

Oslym de Souza Costa, Sub-gerente,

Mestre para Tecelagem

,
v

»

Precisa-se de competente mestre para 'Pelagem,
Teares Maquinetas e 100 Teares para tecidos felpu
dos e atoalhados de mesa. Paga-se b0ID ordenáco e

.

da-se I apartamento em co natrução moderna conten

de 2 quartos, coslnha e banheiro.

Escrever dando reterencta 8 Caixa Postal 286
S. PAULO

-

Não é de luvasmas, sim, de livros
que as crianças p r e c i s a .m

Considera(óes sobre as exigendas em materia de
vestuario ora em uso nos estabelecimentos escolares

I�
j

Ontem ás 12 horas, á es

quina dbS ruas Duque da
Caxias e AmazoDas, fi auto
movei de chbpa 44-43. de
OaEpar, dirigido peio sr' An
to nto Barbi, atropelou o me

nor Walmor de SOUZ'l, de 9
anos de idade, filho do sr.

TrHiano Souza e dona Irondi
na souza.

A P queDa vitima, foi re

colhiJa ell1 estado grave ao

Hospital Santa Catarina.

Cartas retidas

.Nome da jovem que perece!! sobre as rodas do onib�s
O trágico acidente de IlnlJ- telegrafou á. Delegacia de

PSV& SêCB, em que per. c n Blumenau, pedindl) que fOf
sõbre 88 rOdalil de um ô:lihut'- sem remetidos para lá "os.

umll j-J\7em adventícia, teve hens pertencentes á meretriz
grand� rl?perCll�Bão e, aos

I JUVENILHA CANDINHA 1u
poucos, fai caindo no E'Sq11P- ClA, vulgo Paulina,' que alí
cimento sem que se pudeslSe 1 residia e que segundo soube,
Identificar convenientemente. falecera nesta cidade atrope
li iofeliz vitima, que fui se-: lads por um ônibus.
puHada como indIgente. i Por nutro Jado, soube'mos
Agora, todavia, um telegra I que loi en!regue á Delegaciii.

ma de Lajes trouxe um pouco \.
local um cos�u:ne bran{!o per,.

de luz sobre sua idenlidade. tencente á vItima, que se en�
O De-legado RegioMI de PO-! contrava em poder de uma
licia daquela cidade sei'rana, lavadeir'1.

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


