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�>IIlil!. �ãdU setlilti�fr ii!! r�.., qll.e UiU:rara QS tu�;�s "Ü�ií��ij;lij t�â� kiij�UmlS cru·-

lt;mros ilIIQalm.ílIlJ@- ,O PSD ,yotou:- a, - favor ,do au[�eliio,"" que n�� é de extranhar. ·

.,C0n19 a o p i n i a o
..

� �I' IYlauio Ram�.s: Saeta_- alguma coisa.�sa só pode

ser1nha
Mercante, ha poucos meses,�ata:!11a

.

9. �onhecy: hómém em assuntos {'iaUoris.. , jà é tido como tecnico especia-l�tetlOl', ;::ntlgo f;!zell[�ejro, «ju- Nomeáàü, .no entanto, Dor lfzado em navegação de c••bo-
- t;�t2o;,. por ser- 'emprestkdar C� I força ?�e'JH�esJ;j-gio fraternal. pre- tagf'nl ! Mibgres da Ditadura 1Cfl11hetw, e s� for

.. tecnH:'o em 1 sidentê da da Mari- Veihos marinheiros no servi

pu bl
•

I C a

\.

Renlizr u-se qulnta-Ielr a, dia
24, no salão nunre do {(Clube
12 de A�I)sti.,ll. em Floriu nó
p.olis, a 8denídu,Je da instala
Ciin ela De lf'gacia Estadual do
'.;ervico N,�ciúnfil de Apren
d;Z'l�i='m Innustrtal> SENAC -

tlllDtwdo posse nfi mesma oca.

;sWo, 08 membros do Conse-
lho Om&ullivo. "

Agura, com ti iOfit1.l1hção da
Dl h gBcln EBlUdu:", pretende
o Sf<>JAG mats desenvolver
sua obra. educaeloual em prol
dfll:l em pr';-- gtH10B DO c. mareio
e seus rilhoki menores. Novos
curses serã« iDl'itituldos, in
ciusivl' o de balconistas e

pra tiCIHlteki Ge f'lieritorÍo-

orlaria alIada so re os teci
desmente rUI nores em torne do ess.unto

aedíndo esclare clmeut. R €0· tábriCHH D8.cicwils pe (Í;::,l'l " rn
bre fi P rturta de tectuos buí- C{�.:unuer li eUlreg'll.· as nVí
xada pela dita Corntssão, vls- carlh..riHs em CS!., que sem t:
to clrculnrem neque le Estado ftóSiJéC!iVfi merce ção. pl;Ítj nã.
notfclas de que seria suapen- seda D08óivd li ccr nete r.
SR. sua expcuçáo, minar

-

q:j�\ as rábdc�,,; V,I!
.

O cel. - M-iI'Ío Gomes iufnf- tessem li remnrr.lif <lI,; !llzen
meu que i! portane estava das. a terapo manut.tnrauas- c çf!o da portarla. 1\8 tszen
em pleno vigor, eonslder e udn A8 f brtci.s ue tccU(;S s-r ã« lÍli8 fpihlS fHltHioIllwote se
e queles rumures como uma obrtg Hh\6 a H!!1rehf as ��I1C(- rilHa eUqut>tadas de couíor
teo'atiYIl para prl'judielH' () me!H1HS íeiL,t'l HIIÓ:'! fi publi- midade ci.,m a lc::-i.
oomé. cio e uespreettgt 'ir o �iih�i��";0?",;W��i��fã!i:.-5'ii-lillT1;�Governo.' Disse D ais que 3"

I AS
,�SlJECAS»,'

45 IZ 50 .. 65 ... ,75 litros,

���--��--�

Os trabalhos versarão, pdn(ipahn�l\te, .sebre
p�obtem�s da -defesa' continental

Novo deputado, (om 82
.anes de idade

�",

..

Buenos,'Aires, _

i .

Informa-se.lou tres semanas e que a maior Ríq, - O deputado mais ve-

Desta Capital, que: a confe-rencia 1 parte do tem P':J serà devotada lho da Carnara Federa! é o sr,

dos chanchelerês no ás 'negociaçõ, s de tratados entre.Gracho Oardoso, i epresentantc
neiro, se -. prolong,ara paises ,americanos para reforçar de 3ergipe. com ' oitenta e

a ata de Chapultepec, que visa um anos de idade, Per esse mo

impedir a .agressão do continen- tive çoube-lhe presidir a primei
te americano, seja por potencia ra. sessão da Constituinte em

, do hemisfério ocidental, seja por 1946j para a eleição da Mesa.
Rio ( B) _;_; Á JisQ \HZ'1çã6 p�í. extrangeiro. Agora, o s-nr. Gracho Cardoso

iYaneé.da detlHllllnou que ,o� -- acaba de perder essa liderançados fiS banoos compreuJ 'cam· 500: mil cruzeiros para a pois em consequencia do subi to
bio ás mesmas' taxas que o A

,. . u' I falecimento do deputado Manoel
Banco do- BmsH. .8. fim (h

.

genciB n3CIOna XavIer de Oliveira, da bancada
evitar passiveis espE:cUiaçõt'B'j Rio tl\Ni - \) Tribunal de do PSD de Alagoas, vai ser

Em consequencia dessas i COütas ordenou o registro dr) convocado o re,pectivo suplentp,
meüidsfl, as t�Xf.l.S de v�llda e t adlantuweLto de 500 mil cru- o velho suplente. o velho jorna·
pag nmeu!o de impo!'tij.çõe€! zeirüs para utender a despr-llista politico daquele Estado, sr.
OU r,,;:nessaa à�verão munter- i-sD de lntormtlQão e d.lh18ãü Luiz Silveira, que conta oitenta
H: ;J1:t _cnnfo:r:mid.ade das eotu ,j.cnl1::xral'� c!!rgo da AgenCIo ,e dois auos, portanto mús um

çiJes [FI B�mco 01) Brll.sll, NaC-lOnal. que o sr. Oracho Cardoso.

Dr. ,AJ'thur 8alsini
ADVOGADO

Escritório: E.difício Mutua Catari
ne�se. Sala Ui .; rone. U50.·

Besidencia: Alameda Rio 'BriQ-
co, :31 • Fone. 1375 '

S.A.

mau
.

. .

neqocioUm
CmHiba - Apt:Z {f das ad zero o servIço de trsnspórtes

vertenc�aEl levantl1dE:s conIn ufbaD�1s de CU?itib3, pelo pre
a t:�meridadl} dessa o p I'r ÇãD, Cu de I cruzeiro. Os serViçt S
após uIDa reuniâo em que {t- de tl:'iWeportes êidqulri�oB 8-

maram purie ü �?rerdW de cuzavam á Cili. de Forca e

Curitiba, o Prccmador do Ego Luz um. prejuízo mens<il de
lado e o Diretor da Ci!:t. d< 300 mil cruzairos. com que
Força e i,.uz do P:;\I'IHi3.' o e�_ t,g<na tuá que �lÍ'{Íar os co

Mnhés LU!)!ü.H &l1tid'!Z"U�' fies públICos municiphle,
",qulsição d�lrl bondes qU0 fH'

,'1:1'
.I.

..�'

�
..�

Wallace
;# Qua]�o'ha temp�{I ti,ma �mão 'amiga, taLvez até contente por ou minhas ações foram furt",das por voceis, o que fl1ra mim a- CalifQrnia - O antigo procutal' ato,' p,,:;sou-por baIxo ,da pbrta da. minha residenci(i um nu- liás seria mais ag-r'.ldavel, P()�S Ítuto pode s�'r praticado pGr ins- radm' geral da CaJjfornia. snr.
mero da «Cidade cle BlumenaU», q1.S,e encenavá umaeat;ta aberta, tinto (Affekt), ou voceis foram presenteados pGr mim com dit;;_s Roberto Kenney, convocou uma
enfeitada com traçô"f:;"dê luto ,e subJíüha-da tom lapis de cores ações. Ap:,zar; q1Jão absurda tarr;bem seja esta minha sup0s:ção, reunÍ,lo dos me, ..bros do pa'rtido
pOf màq? de. m$leque�e,ª�i_!.ljidiil, por cinco :pessoas de criterio, quero tratar miJ.is de puto tal.Bssunto. Anos atrá?, resido qUâsi DEMOCl{ATA. afím de iníciar
lembrei�me do c0nhécldo.;:ilQàgio oeilinei1se: <;Augusió, lenho 60 anos em Blúmenau acude esti\o'e estabelecido 'çemo cometo o proóes5o legal para l.mçár a
medo de-ti.� (A-ugu,Sí; rrti-f trf:�uL vor di:r,) Mas, depois ?e terlidc' dante; sempre fui cou;élheiro d:'ls moradores visinhc.3 e muitos C" ndiàatura do sr. HenryWalla
t:ll cartá não vi mais o éiteíf"" 'de luto mai sim sómente o sub- deres esthreram comigo e me consultavam si 1.3.0 era melbol." fa- ce á presidcpcia dos Estados
lltjhc.d(l.C�I0r!po dos lapis<e peiisei c'o!�lÍgo : «O que Qniu.z'zado zer:c-n a transferencia de sua propr1;adac1e p:cra o nome de seu Unidos nas eleições dé 1948,
/ião !t{;.:, ".na hdaltiilidade (t cr/iân_'}(I._O 'P1�atica l) (Uí2çl' uras deI' filho. Sempre r.'!e opuz a isto e da va P"C obje.;ão que um dia Falando à imprensa. o sr.
YeJ'stand der VC:i"t;taeJ'idigen i1icht 8ieht, das uebet i'l s_éinc'J' Ein- o fllho casaria li então tudo muça ....a de rUmo, Nàa pOS5; cit:;r

1
Kennt::,l(;_�>Ap!"larou que se o. �nr,

Jalt eín kind!ir:li Gemuet) Ma�J9�� Coliri.' esta Hão podia :ler a U.ffi só caso .em que meus cCl1selhos falhulsem. si ""�:!m ("};;;eé" ,:a- Helwry \Vall-ace for i�dlCa?()
. ",113. ,resp�sta á rtlrnl:a perguntá ülfta�v,'ezes feita: "Como minhas do, çonforme aconselhava, Então aIguem açha c:.blvel ter blto pek,s demucratas da CalJÍortlla,
'ações fQ�atn .panÍl', em mãos de. voceis?» 'pensando bem sobre.

.

-. .

• ele contará com (. apoio de um
nünher p:erg�nta fei�ai �e :,apre�fr.tanl �?:m�llte quas pO$sibiIi�ades; Continua na sf'gt,mda pagina outro Partido. , '
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Dias atráz, alguém se apresentou repentinamente a mim na

Rua 15 de Novembro e exigiu que revogasse tudo que tinh3
nos preço!; escrito, senão me mataria. Retorqui, que movesse ação c?utra

em;: /íôdos':' tec,idl,.S ,'.

." e outras mercadorias. mim, caso se achasse ofendido, Respondeu-me qude. não dPOdIi>. �a-
. " , . . zê-lo, porque sabia perfeitamente que perderi� a

. eman a, assurApro'�'ti'tem'. esta .•. ()l?(jrtt�nidade para as suas compras como já perdeu outras questões em que ele tinha e se achava
,em: S'êaa� {grande<lote para JifJ.uidar); lãns para. ve�ti, na razão. Começou então a insultar.me, e disse que eu o bates

dos; to�os artigos <ie iuvern:O, capas e mantós; caseini- se com"a minhs bengala, porque ele estõ.va desarmado. Mesmo

. ' Í'a�.; .cortinados; artigos p. presentes e louças. que a gemte usa a vara para castigar 'crianças, apezar. que estatlil�!'!!!����""'!::!��III!III!:"���'. ,.' .

E']'
. cr.iança era apenas 10 ,'\nos mais nova do que eu, achei que !:ão

;'.' ( .....
, .... , . '. IS" a guns preços:

me convínha aplicár tal castigo: E, si o proprio ad'lcgado f.laRIBCàdotJ, bODS Cr$ :'6/0;- Linho de seda 23;80 - Cortinados
de um assalto á bofetadas no �níbus, enquanto que o soca cr.r..

· ·eSlBrirp.. ,uevidade 26,80 - COmlaBs de �ecidos 46,50 -'- C�a- destinado para ser em logar fatal, o que aliás não se de�. dev�·

p�()9, (lã) desde 44;50 -

s�'Spensorlos 1 dr mas�.li PI�9t\CIl ão um movimento casual meu. que provocou sangue, e amda dIZ
.. )8;p'Q<::::: lOgP. suspensorlos .

e ma�8!- p a.S lC8, ar 19o
.

e U•. qlle eu podIa dar�me por muito. feliz) porque em !ugar deste:; xo 45,00 - J?anelas de, 8kummw desde 19.50 ete.
agressor devia estàr o João Colin, acho que esta eX'pll�ação basta,

às'a
.'

····:"W''1-lly" SI-e'ver'l "Esta é: a praga da má ação, em qne o maIo proptIO ma� pro-

«, ....
.

:�'
...:..: . '.

..

. ����':.� �::siSie�:reh���)� der boesen Tat, dass Boesec Immer

.'
" V.reJo e 'Atacado "João Colio, quidquid agis, prudenter agas et respice finem.",

.. ," _"
.

•..··C·ã···r
'';'',

. _".

aos Sors. João· Balio e Hans SchDeider,
Joinville, e Richard Paul JUDiar, Tim

.

ó, OS
I

uDiels culpados e responsáveis
lin com entusiasmo e por ele posto em pratica como Sp:ritus
Rector. Logicamente não .será uecessario observar que com tudo

presente das ações, si aconselhava ate aos estranhos a não faze-
isto Hans ichmlider estava todo, todo de acordo. �od.os porem

rem transfereucía sos seus bens aos 19roPrlOS filltos P Ainda mais, contavrm com um resultado diferente porque Joãl) Colin respontratando-se de um João Colin, para mim um sem-ninguern, de
deu, que o velho seria declarado c-aduco caso 1ui::esse deferi

quem os próprios parentes me diziam que não se pedia toma-lo
der-se, ....,-

a serio, ou de um Hans Schneider, Com o qual já tinha feito
Para falar algo da contabilidade do snr. Arthur Fouquet,más experieucías p Vamos porem supor t!ue presenteei as ações, contador da malbaratada firma, quero apontar dos muitos casos

apezar que não. existem documentos para isto e mesmo dois se
somente alguns, De 1;0 de Julho de 1945 em diante, devia eu

externarem que nada queriam saber desta historia, pois. não pa. receber da minha propriedade, mensalmente a importar.cia �erécia lá muito Iin.pa. Desprezando agora este tão reg io presente treis mil cruzeiros, recebendo as primeiras seis prestações �a'spara .assim eliminar.me. do meu negocio como homem ativo e pri cu menos pontualmente, lançamentos porém não foram t��t�s'lvar meus herdeiros de, uma grande.heral'lça, não seria isto um Sórnente em 15 de. Março de 1946 foram lônç:-dos no. Diário.]crime mfl�oc .do que um si�ples fu�t?? Ou existe a�nd_a uma. �.a hipu folha 242, os 18 inil cruzeiros. Portanto em oito e; mela meze:s,tesejoão colin Hans SchneIder e Richard paul Jr? Então a CItem,mas os livros Caixa. D ário, etc., estavam certr s, deviam co.nfenr,peço para-termínarem de uma vez para sempre de venderem[ apozar. que deles saíram seis vezes treís contos, pois tres fiscaes,prof�ed'lld�s com as :'ações roubadas para lograrem gente'. e�il" tambem entendidos no assunto, fiscalzaram quatro vezes. ostranha. ....
.

mesmos, sendo que alem disto figurava o balanço anual., Digo
. Por diversas vezes e Dr, Arão me disse, que tu J@ão Co-

agora eu' si os livros conferiam, quem recebe.o os J o ,�IlI1 �

cru-
Jin desejavas falar' comigo sobre toda historia e o Dr. Arão zeiros em 15 de março de 1946, e quem assmou o le' lbur

Itambem esteve ceita ocasião em minha residencia por ordem Em 3 [ da dezembro de 1944, a conta Imóveis. esta,:a lan
tua. Antes diste porem já .tinha side informado que tinhas che- çada com cr$ 792,61450, pouco depois foram vendidos dIverso.l>

· gado emBlumenàuem companhia de uma comitiva maior, razão terrenos em Rio do Sul e ficou a cauta lmooeie, com i40 mil
....• <porque jieguéi a entrev�sta.· Pouco tempo depois tarnbem fiquei cruzeiros, Segundo .:'.cordo feito, o snr, Lothsr Paul recebeu em

ciente das conversas feitas em certo café da rua 15 de Novem- maio de 1945, a metade destas propriedades, e que. o me_smobro e ;;Içertei .m;n' ter pegado a tal entrevista. Mais tarde porem tambem lançou em seu livros com o valor de 370 mil cruzeiro", .

cheguei· {J; conclusão qUe talvez seria melhor termos um entendi- Tenho diante de mim o palancete de Iode junho de 1945meato mutuo c solicitei ao Dr, Arão para tomar as providencias. aliás, todos os negócios sob administração extranha. O Iacça-,

Ta�bem q Dr. Aaão estava convicto que logo qhegari.ls, mas mento em vez de 370 mil cruzeiros, está onerado com 840 . .:65 35
em vez da tua pessoa veio um telegr.ama assinado por Paula Co- cruzeiros, O próximo lançamento no Ativo Móveis, confórrne lt
lía;. infc.rrnan.to que estavas ôoenbe, tão doente, que nem podias vro no (lrediio com Cr$ 2.644040. (Como um credor pode entl'a1'
supscrever o telegrama, ma;; apezar desta tua' doença tão gi:ave no Ativo?) Sob minha administração tinham-se cre:ldo, g.randespoôIas ir diariamente á fabriea.. poU!w tempo depois recebi de fundos de reserva e com pequenas vendas a conta Mov�IS em

JoinvilIe outro telegrama urgente .c:1e uma otitra senhora. solici vez de ser devedora passou a zer credora, mas apezar dISSO, no
tando que fosse urgeonte àquela cidade," pois, querias fazer-me balanço figurava no Ativo. Em 15 de Outubro de [945 a Conta
uma -proposta favorável. Respcadi, que conversações somente Móveis apezar de grandes vendas de cwtenas de., contus, , estav.apodiam S@l' feitas aqui ,.em Blumenau. Recepi então oatro urgen- lançado no Débito, com cr$ 5,'i.050,oo e a firma apezar dl�tO. fl�

.

te. no quâldizia que este assunto podia ser tratado unicamente
gurava com grande Difícit, enquanto devia ter diversüs ml1h.:.resem Joinville. Dei como resposta que tudo isto tinha a aparencia úe contos, Os Ires ditos acionistas João Colio. Hans SchueIder,

que PÓ�9à vontade" existia para fazer um dCç'rdo amigavel. CQn- Joinville e R. Paul Junior, Timbó. todos tres comerciantes, tam
videi .então p Suc. Richard Pat1l Junior para ter um ,ente·ndí. bem sempre controlaram toda gerencia (',os negocios. e conforme
meIl�Çl ':ComIgo, 'mas o mesmp decl�cou" que não tinha tempo, livro de Atas ainda deram um laudo de louvnr á mesn-.a. O
ele� que a�tes sempre·e sempre dizia, que estava solidaria co

C",tue tertam dÚo sobre isto est�s tres ac;onistas, os. tses fiscaes
migo e ,'então em cer�a questão jüdicial declarou que era meu em conjunto pois seis comerciantes, que desempenhavam tudo
ir.imigo; emquanto qu�hoje sei, que foi ele e sua irmã l'aula pelo progresso e bom andamento da firma?

.'

. que �la.boraram todo' este plano que foi acolhido pela João Co· Hoje tambem quero ventilar mais uma vez a aflrmatlva de
.. '.. ...

• .

João Colin, que alega ter investido muito dinheiro n3. fl�ma.,E�
principio de Maio de 1945. depois de 'todas as per:deuclas lIqUI
dadas com o snr, Lolhar Paul. eu era o dono emcluslvo das 95°
ações e com isto tambem do l1eaOÓ3 de Blumenau com todo o

, o
•

seu enorme stock e as grandes proprieda1es que em conjunto
perfaziam um valor muitas vézes superbr ao valor nomínal das

ações. Na distribuição se:n meu querer ou saber das 950 acões;
recebeu' João CoJin 60 contos em ações, alega ele ter dado a

tirma' quando sõb administração extranha 4D contos e ilo gran
de jogo feito com os 190 contos diz ele ter ii:) cont?s � ':Iue em

I conjunto perfazem 160 contos. Sobre esta importancll ele embolo
sou da Companhia Paul 65 poc cento, que perfazem 104 contús,
e alem disto ainda pDssue 160 ações. --"Vejam. isto ainda e um

Inegocio que dfi 1'endimenlo, ma.
s somente o e'llümdido o pode fazer"

(Sehen sie, das ist ein Geschileft das bringt imel' rwch etu;as.L_.-!lt-�-��!Jl�1i.__-.�. ein, ein jede'i' abe1" kann es nicho os 1nIIMs verstanden sew)
. .

De qualquer forma já estão contando com a minha morte,
e si tambem o João Colin se esternou a anos eru linljiuagem ex

pressiva e floreada: "O velho já está ouvindo o zumbido c\ãs
abelha:.··•. sempre ain1a existe o termo dMATAR».

Conclusão da r.a pagina

M,ad,eiras, êf�·cPtls:1rução, em geral,
·Fbtro;s, 'SQàlhos." Molduras. etc�

'. SI

Richard Paul
Toca.di'cos' . SUlcos 'Vidrolis· Discos • Acordeons

Todeschíni, tôpy e, It&lianos. com: ,. registros, Firma, rec pelo 1'0 tabelião de Blnmenau,
25í7/4'í1).

PI. r.-LL1ici .. !;::!·-:" e ;1 .:;';JHl �(jll

ucgócio e de de u\v"lv':1lf nt ..
de tudo, Divulguem, publiquem
e anunciem na revisla "Expan ..

são Econom 'ca" cujo redatore

organisador• Prof. J(lnas" ce
Araujo Abreu, se aclr!a nesta

cidade.
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mento • Modelos. para to.:
dos os tamannos de pastas
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rem suavemente ao leve to.

"que das mõos a Os arc;!ui
vos Fiel servem bem todo
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�difi(io da prefeibua
EScriohlralil. contractos. "'roeu
raçpes. plOtesto8 da letms

Compra e vendade im.move!is,
çonfia�8 de divida. etc •

t:P.:A·viço deprimein)
ordem

Ru3. MaraLLão
N' 27

.Ai
....\ trab.. com

&. lu,bc�

f
,

"
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Altona as seguintes taxas de
A' disposição sem !imite

A' dísp, conta Especial, com deposito
inIciai de Cr $ 100.000,00

A' disp. couta Especial, 0001 depoalto
inicial de Cr.$ 50.00.000

(Reurudua semanats sr m pr.evlo
..

a Iso até CrS 20: 00.000)

Depõsttoa COM AVISO PHEVIO

Para retirada diária até Cr.$ 1.000.00
Para retiradas com aviso prevíe de

30 días
60 dias
90 dias·
'80 disR

DKPOSITüS A PRAZO FIXO
Por (e 11() 6 meses 6 1}2 ;» ,

Por{d(z.)12meFe�. 7 , ."
.:

Avisando com dois meses para levantamento da eonta..

De.posítos P» pulares ..

Limite de Cr.$ 10.00000, (rlepó .uo Inlclal de Cr,f;
.

20,00. e retiradas semanaía atêCr.S 1,000.00 5 1I2 por cento

Limite de Cr S 50.0000,00 (dej)oslto Iut-

clal de Cr.� 10.000,00 I euradas semanuís
aié 0'.$ 5 000..00

.

T R I N S P O R , E S I É R E OS· DEPOSlTOS UMITADOS
. .

UmHp. ,1e c; $ iJO.ooo.oo, depôslto inicial

SegUranCa - luxo '� Conforlo - RapIdez le Cr,$ 20.000,00, com reurudas BemBDUis

.... HORARIOS 'ité (r.$ 3000.00 6 112 :t �

I·· . I'
.

. .
.

. - ,.,
DEPOSITOS ESPECIAIS

F onenopo IS - CUritiba - Sao Paulo - �IO de Janerro

I'
Vrnile de Cr.$ 100.000,00 (deposito tuí- �;::...

., . Segundas - Quarta ..._ Sextas-feiras CHi! de Cr $ 50.000,00. com rettru-Ias se-

.. .. Partidas ás 7;30.horBs· Insnllls filé Cr � 5000,00 7 )'> 7.

Plcrianópolls .; Parlo Alegre,
Segundasi-> Quartas - Sextas feiras

.
Partidas ás 1 t ,30 horas

. Aviões ";Ubuglas DC-3", Para 2''! passageiros e

"Brlslol' Wayfarar para 35 passageiros .:_ O maior avião em

Iiuha comercial no Brasil
.

Um novo padrão de conforto e segurança

TARIFAS DE PASSAGENS
.

Ida
868,40
56370

.. 281.50
370,30
330.00

REAL S/A
Vende-se

Otímo •.. térrénn situado 08

; "i!a de r�rhIlbó, cnnteodo B

."rp8 d� duz·ent�8 mil: mes.z
, unto li, ;UID1 Ionte de agua

mloerBl. '

.

',' Jnronn�çõés com o propi'ie
,\ fll.río H�uríqLle;' Saeh !jf'bsn,
r- Rh do Sul ou Berro n sa

..... c.l1tiebem' BlumeDilu··
.

..

PROCURA SE
.

l. Rio de Janeiro
São Paulo

.

Curitiba
Berto Alegre
Curitiba - londrina

Volta
703,90
46500·
22800
300,DO
266,00

juros· , ,

·3- por cento

5 p(!r cento

5 pO'f ce'nto .

4 por eento
-"" -"" ,

5 por cento
Ô .. .,,:,

6 1 i2 ,. :t
.�

7 > :.

6 ,.

Casa das Semélles
-

- _- ,;'

seu RADIO

Sementes de hortaliças e lIares
Irtil1\lS e sementes par� passares

.

H. srAKG - Blumeuau - Rnô, IS de Novembro, -13026',
�

VFNDÉ-SE.
Uma C8$8 .de material si-.

tuar'a nf1�GlJrCi8. .

..

InrarID�ções nesta r�daçâo.

ii· ,VENDE.SE i
çz:i: Um chão de casa na Pl'qui

.

na das Ruas Amadetr Luz e 7
..

de Setembro ·.Máis úm t€rteno.
Lia Ruà 7 de Satembro.
Informações Amadeu Luz 36

Condução para h Aerooor to .por conta da "REAL"
Voe pela "REAL", pei íelção sem igual

A gentef: O L I V E I R I & CID.

Telefone - 1·358 � Endereço Telegráfico "VIAREAL'

,
.
Rua João Pinto, 18 - FLORIAN0POLlS

NO,TA:. Aceitamos Reservas pelo TeJefone.

\.

I Onde: eoncerta .' I:" seu
RA DI O?!? ....

, Naturalmente só na oficina.
.... rU.N K'E,:

Be:m instalada com +o\itru·
�·�'l�OS de' mediÇãc

�:dej-nissimos.
RUí! V .jJ.} �e!embro rr 13 .

•

Leve-o i'mediatamente ·na

oficina Radío-Blohm

està falhando·?

e será pron tamente atendido
Fqulp s menro fi caerno de �n8 piecil'âQ. {étmca,

Iormado e diplomado em S110 Pauto

Alameda Rio Branco, 11

�

.

�::::;:::::::::;:� Ve'l'iJ1.Q"U, �azC'TJ1 setP:.c·....cifl, '((tatO', 0
...... - ;::.' .j�:�:�:::

.................. liF'FE:R J CL�(l:. ,. •

e C ". . .

�::::;:::::::::#: sFIE. ''f(tethOT I' EXU1')'t11't •. d' ará. :::{}:;:;:;:;::::

Isso �orque:"SKRIP.� C�lflPosta de

ingredientes 100 % quimicamente pu

ros; é extraordinàriamente fluida, não

deixa sedimentó 'e seca cóm rapidez.
Não ataGa o aço das penas comuns

nem o delicado ·mecanismo
.

de ne

nhum tip·o de caIleta-tinte;ro•..

�
r'-"

,

Repres�ntantes eJCCIUSlvoa
para O' B,rasU:

,M. AGOStU" Bc
CIA. LTDA.

Rio de J�ro: Av. RiaBran*

co 4'1 - 1. ando - C. pd!Ítal 84.1

Perdeu «s 8QÔrOO:
-,

._',
..

Curt Bernrdt,'. AA�lleD' da .

Casa ... Hoepeke &�. ., �ila.
PeIter,8 import$nei'a:de: ón�- -.

centos cruzeiros,. p-etifu 'ónca· .:

recídsmente a pe8sõa� .-que
achou, entiegãl' n.e8�· !.fI,e�8- :.

ção queis8rá fiem ��reodo.
38 nOl81l:são: qma �e, 5�•.
orna de 200 e ·duas de 5�
cruzeiros.'

'
.....

. .' . � -

�� .�'::�'i..·h.'!".·:
: .

frigar . B Sahor

Das .Manteigas a Fla, F�
__________� .r..�
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< FL:anc�{)ft -- Foi dadÁ pe- v'cl.1didos para. Q exterior dE';;
-tas 8ut(}t'ida<l�tõ de ocupação ecatorraldade com o peogre

'. D.orte�8merica:r.as permissão ma de exportação e os
..
doís

para que a fábrica de auto- terços testantes serão desn
móv�ls cOpel:., em,· Ru.eJs Dados a Alemanha. A Iabrl
neín, cómece á produção de cação

i
será Inlctada com

,automóveis 'para exportaeão. 15 carros dlsrloElj'sendo au.
Um terço dós carrns se. ão mentada depoIs para 50.

(o'mérdo e ,Indústria Companhia Paul. e-:n liquidação
..

' Assembléia Geral Extraordínaria
São convidàdos os senhores acionistas para urna assembleia

,geral extraordinária, a realisar-se na séde da sociedade á rua
São Paulo N, 300, des.a Cidade de Blumenau, ás nove (9) horas
d9, dia 4 de agosto do corrente ano, afim de deliberarem sobre Esteve DMta redação, ondea seglúnte "ordem do dia: .

.....
reglstou quelxs. I) sr, Luet-..... I. - Renuncí..i do liquidante e eleição do seu st!l!§tituto i

. fü!o M!'lzzeo. repreaentente• 2,. - Deliberação sobre a vinda. .. doa bens resta ntes da BO da Técnica Comerciai �ant8cledade, Luzia Lrdfl.., dw São Pliulo,.

3, -._____;_ Outros assuntos do interesse da sociedade. Informou o visitante quo es- Enccntra-se novamente em (que tão prc,funda érnc cão nos

Blumenau, 14 de julho de 1947. leve por vários dle.s aguar- Blumenau, onde pretende reali- causaram Nenhuru, porern. nos

O liquidante: Ricardo Paul Junior. dando uma ordem ta agratlca zar uma audição o. farncao ca- arrebatou tanto c(Jm� ,Dahn:u
.

.' de sua firma e que tIS dem-- sal de músicos Andrcs Genoveva com o seu vic.ljno n:agit:o, cuj su'Comércio e 'Indústria (ompanhil Paul, emUqtlida�ão fl.\ estava prejudíee ndo BUfr,S Dalmau ele, violinista de fama notas são de 'UTIô. pur('z�! de

atividades Q criando-lhe era- mundial _ ela, pianista exirrh cristal.
baraços. Si bem que ccnhecicos nOiSOS Mais adi:,nte diz:

.

Finalmente dia !5 do mê' poderemos avaliar dos méritos - IICuritiba nã!_) (Je�e perde! a

em curto tora .'isado que cos �andes artistas pelo se- oportunidade ele OUVIr o a'�l:;ta
11 referida ordem se eucon- guinta eornentário do eDiário a respeito .�o qual o «New York
trava na ug.neia local til, da Tardes

,
da Curtiba: Herald s

,
com todo o pc�o de

BBilCO do Br.IH. onde htnla ..Raramente noasa ':':aoital t.m a SUlI. respr,l1s;;biEdéide, afirmou
chegadu dia 18, ou laf'ja. um! im;irn. honra de hOiipa:3ii.f artistaa - (,E' um g.:nio, Assornb:_:;t� ..

semaua ii n i e I, conforme de tão alto valor como Andrés nos, Fasclna com sua arre. IÚ1!
• O m p r o .. fii nt« 1:'. �QU Dalmsu .. sua esposa, d, Geno- mau é um altista complete- .

poder. Rí\"olt8t:10 coa e�til ve... D'Art.ga Dalmau. São ar-
demora füjastifica'et do Ban- tistas completo!'. Cremos não O concerto do casal D31mau!
co em o ínisr.r. veíu .a esta, exagerar afirmando que André! � em beurficio do H(1s�';ul Mu"
redação protestar contrl o Dalmaa foi o 'Violinista mais nicipal,
ooorrtdo. uflrm*njo que, por assnnbroeo que visitou DCS&a �--------�'" -,-

certo «a mequlna- ruucíunal terra, Acompanhamos ha cerca
fia egenola tvcal e,nltrruj'jU de 40 1H10S (1 movimento ar!í.�
.m seus i'0DZOIi:�, tico do Paraná, Temos asai.tido

audições de valores na esfera
musical, como Guiomar Nov;;cs,

IBidú Saião,' Psrí Machldo, Jo.
sepp Schuster e tantos outros

'. '. ....
n . V" O." C .'. a ç ã o Precisam-se 8idltew em to-

CR,U.lEIRo j.lreUram s: t'ai'H'lrUl -r·-;'Dn;�;áda'
.

. ..... 'Convoco os srs; acionistas desta suciedade e compa, das as _lo('bliàad9s pata' ven�
pe!o "'m!ilHO i�U�i,R�3q f·

"re�erem á'-"fiBsembléia geral ordinaria a realtzllr-sa no dia der artlgus de mela! I!B largo - t'i.
.

� iiJl' �ht. �_.
,29:, de 8go.B�{) 6.C. á�. -15 horas no. ê.sçritoriú nesta Compa�' consumu pelo s!stema. de re-

. .nhla em .'1'.€8.. to S.-/:lHo, p.ar.a...delibera.té.m.
sobre e teguinte: emb"lso P �tiiI. Cbrtls para Editai I

LUlu dol'l S801('5.. ',�
.

.

Ordem do dia' "Unidos" - Caixa PestaI, I Apresentaram, os QOCllnJCntL1;,
'. ' t·:_;_ .Apresentação: djscussao e .aprovaça.o do balanço 5231 - São Paulo Paço saber que preter.def1ll c�· exigidos pelo arhgo 180 do C()�
â

.

i
..

'

'f' '} .

f

t· fi d
.

J. 'sar-se: Reinaldo Silva e Lybla
I cUgo Civil, sob o nO 1, 2 c L;o}.�e ... : eI;l188 .ÇOUIIS re ativas ao exere eJO � ti eDl 30 de U

I doa Santos, Ele nafum! deste S' "'lg'.'el11 tI"ier cOnl]r.Cl'mento denhQ, de 1947, e do Parecer '::0 ,Conselho fiscaL ii » t-d f"
'

' 1 U L ,.
,

<-

.......... '

' .2' __:_ Eleição da lJirelorfa ,para o trfenio 1947150
e e.,alllss re I 05

I'
,stlldo. I!asc!do aos 12.de no' existir algum impc,dimento .le�ai,

, ti 3' ,::_- -Ef l'/r
"

'd "Có Ih r i
.,

! 1 ' V't'mbro oe Hl! i. cpera�IC). sol, acuse�o para os fms de dm::ito.
':�iQ47Ú8 .

13 Q. {) '. ,0 ... : n�fr O Isca para o exerc c \

,:;'
Adolfo �r08c�neJ', '-ntr.nio tl:-iro' domlclll!!do e r�sideut� E, p�ra const.ar � d1CgEl' a� CO�

..

4.' ':_, '0"0'·lr "'5s'unt'" ',de' ,1' t
'.

'" "n' 1 ' !TIl too, Bosco Cla. Ltda., Csr-. em Ponta Aguda, f�lho cte Fflm nheClmento oe lodos, laV10 o
','. ,0S,u yS,. n ereSBo 8uvltt, lO KIPter' Carl(. K t r lei-CO M 11' I t1 S I e d D r' d I'Bln.'meuau., em 21 de JUlhO. de 1947.. ILeal

GM I' E �: K f,Sbf', OS tWa Ué a IE"r ef i I presente para ser 5flXb3 .. 0 dno tk
.

'J: '..: K t
'

D' t � 'd t
IH OS Te z. m€b.O er e:r,' ona la asa".. a, na ula 'gar do costume: oe pu !ica o pt��..

' OaO 8rS.en Ire or pref:ll eu e Gfí.8tão KleeD, -Professor S�- deste Es:ad'-!, naScHja a!S 15 de lIa imprensa. �

BI
n!lkkan e Walmir T< l,toi. ]unhr. de ! 9�:t, dOlTl8�tlca, 501-1 BlumelH'.l, 25 de junho de 1947

umenan feira, demlclllada e reudenle cm Vitorino B'3ga
;

-- - • Ponta Aguda. filha de O' Maria Oficial do Registro Civil.
J

", ',.' .• ' O Doutor Oscar Leitão, Jj)i� de DIreito ,da Comarca
'd.e',Jil�l11emítit Estado de., SáDta' -Cat�rina" na fôrma da lel

, et'c;:" '. '_:
.'

.

,.

.� . .. ..'

'

·

_ :. FKZ\ssber a tot'!()S que êste edital vJrem ou do mesmo
• ni)Ucla UVê.rem que no. cartorio do 2' Ofício d,e' Orfãos, A u·
8-e,nte�, Resíduos' e 'ProvedorIa; s€'.:,e.stã proeef!jsando o al'r(l"

Ja!Den�o dos' bens deixádol por falecimento de PAUUNA
M';ARtA We:R,PLOTZ, e i tendo o arrolante doolarado achar
s6::lór.adà'CoIDafoa. -reeideme na Capital Federal, o; her

, detr� HELMUT TElCHERT, meDor púbere, filho. do fdle
, '. c_dÓ O\ll't Alwlu Te.iehert, que êr8 casado com a hel'deire

, CeQ-nia:à:'ei.4�'t)rt, êtta.e chama-o ,para. ,no pl'láo ue ChiO'
(5) tU{ls�,,_di'�dl}-: o' ,<leste édHal, vir ralar, assiiUdn de

qúe�3,de:tIjr�it()� JHlbre ás.�eclarações do arrolilnte 8 des:
cri�âO; �'�Yal{,).tés.;dadG�. àos bens e acomp'lohar li. todos os

,"';,dsIt\áfir atos e' tMIl1(lS <lo<'processo, ate partilha e sl1ntença
.• "f\lial"s6b 8S, peua:s dal�Í; E para que 8. todos chegu� o
". '. 'bonhecilnent(). da 'presente 'noticia mandou pe9Sal' o pra·

�8ejlte eaHal que 8erá-úfixad�· no togar do costume � ilUbií
.�o p�Ja imprensa Ioc�l e DO

.

«Díario Oficial do E". ado«,
na'fórm i< da lei. Dad.o e JH1SSHdo naFta cidade da Blume-
)i�uJ 608,?2' de Julho de '1947. Eu, José Tavares da Nóbrega,
<Escrivão, o sUbscreTf. B,lumenau. 22 de JUlho do 1947. (tis{j,�
Úscar Leitão: Juiz de mreUo,(JnutHizada uma e6tampHila

· "'�stad!lal dê Cr,$ 2,00, mais Cf,$ 1.00 da,' Taxa do Saúde).
'. 'i,C1)í1fe.r� C.0ll1.Q,original afix6'lo no !ogar do .

costume. Dou
·

.. Jé:'Bluma1l11il� 22 de Julho de 1947., O Escrivilo: JOêé Tava-
res daNótlre'ga'

.

.
.

_'··""-.c,'< 'fjl�rica de Tintéls "'
visitam B' BlilD.ruCãO

'

da
.. :Slumenat,· L1da� f ii

. Tintas e Ve-rnizes - .,1iderial·para ·C·, M
,'.

�
'.' .

- ... : \, Pint�l"aS em Ger,al' '.
.

as . v ial"0
.

Tintas em ,bisnagas_ bara artistas
�...........-,�.�-----

em 5 saias! i rua 15 {d. Novembro, 1226

___--B-LU-·M_E_N_AU_,i!IIIIIIl:9S_I_A' ,_C..ATIZIIlIA_R_IN_áallml!!IilIIIIIIiilI'__IAnUnCiBffl Bista fofol.'.....<.ao•.EIIla.do.d.a.C.A.S.At.·JR.A.D.'O�PI.l°ltfiij"'a!)r���

·A V I S O A O S A.CIONISTAS
·

Ficam os seuh -res acionistas avisados de que I!.

acham á díapcslção dos mesmos, na sede da sociedade,
rua sao Paulo No. 300, desta cidade, os documentos fi que
se ret(!rt:� (. artigo No. 99, di) decreto-lei No. 2,627, de 26 dá
�tembro",de :1940. .'

.

.

éB!Qm�n�U't 14 de juihú de ·1940.
... PJiq,�idaQte: R!ca�do Paul Jun.

------

,.;cEolRp'aÍlhia lextil Kar!len
8JUmenau
AV.' S O

�[)lTA{' DE- CITAÇÃO DE HERDEI-RA
Com o praZO de trtinla (30) dias

� o
•• : ."

Atrazo InJdstlflclfel

AGENTES

..
"':

Musicos famtOsos em Blumenau

Aadré§ D81mau e senhora far-se-ão 4IF&vir noY(�"

mente n�sta ddade

• 4 ...... d _ •• ..,... iJ!! 1

I e!
I

I Hoje *s i bO[f\8
,Vlv!p.m AusUn - Edward Oorris - Judy Cbrk em

I Maripos� Alegre
1 .. 'hifltorla mnliciosa de uma pequena que vi'iJia zomrnte
I duram. as fl;;ile .. ! - Ceníls N,luoerHitHl d(p� rrWIUGfOci c!,bH.-
rete am8rtc�[W8 ! Cenheça o q,j� e ..divertimento n�tIJIUlJl)

Acomp, CompL N�ej()n!l • Unlvôni'Ü ;Jorn::21
Platéa 3,00 " l,Ou - Baicllo R,oo e 1,5J
Qlllnta-felra ás 8 borllíoli
MlchlHtl O'Shea - Anna Sbirley • D:m Dmyeg em

O Homem FenOrJisnal
Um. Mndo romfJncr! Musicas que vão fini,ii' no:� Itlbi?s. (�f".
todo«! Um «CHBt e(j de estrelas, valorhlíwcio ilm� ll,;8tiEi.!1.
de aventures que deIxará aaudaries DeEl Olfl! S e IJ() corEç·:id
Acümp. Compi. ns.cional e P'1.remeuut Jurn ii
PIBién 3.an ti :::,üo - Balcão 2,00 e 1.5[.;

·

..·fl

l
.�
'.

" \

Andreza Campos da Luz
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