
·N.·.·.·.·······.'···os iaes do P. S. D. reina confusM o

�á. !"uito If,pa�riota'�
.. �S�joso dos cargos para "sâcrificar-se" pelo bem publico - Em Itajai o P. S. D

g. (Indru ..se .Ievao,do vanta�em, (omo era de esperar, o sr, Ârno Bauer, contra-parente do sr. Nereu Ramos
....--�------------

9. artigo" al)aixo, tra�s(rito do fiJornal do Povo" redetoríedc pelo Nsr, AbdQR fóes, elucida de .qaneira insofismavel a precaridade do P. S. D. O Prox imo
nas proxlmas eleições mI!nlcipilis; Eis o: artigo : a v i5 ita
II

.

deslealdade i v i r t u de? ao
I

o jornal «A Imprensa», de Tubarão\ no

ticíando sobre as..prcximas eleições munléipaís,
assim se expressou, dentre outras consider.1�.ões ;

«Segundo apuramos nos meios arito'rizad!)� do
PSD lacaIo candidato ao c�.rgo de Prefeito S�
rá escólhíd-i em proxima convenção, com a par�
ticipação dos diretorias distrítaís«.

' "

. Aqu� ec_n !taja!. ao que tudo )pd'ca, os, Di
retonos diatritais do: P'sD Il�O .lii!.) OUVidos.
Assim querem os que, na prelunçã) de que
pouco GÍl nada vale' 3. f{ rça eleitonJ do interior,
entendem que os candíritol aOI cariJs munici

pais parlem ser retirados do .chollQ do colete».
Os chefea do interior; OI ,elementos que mais
trabalham num pleito, devem sórnente obedecer.
A opinião deles nada vale. Ha, ainda, o ?eior.
Querem, alguns maiorais' . do PSD locai. que
podem ser apontados á opinião publica como

«coveiros» dessa agremiação partidária e que
ha muito a vem prejudicando, pela sua desleal
e desastrosa atuação, fazer com ':}ue prevaleça
a sua vontade, fazendo ouvido de mercador ás
justas e sinceras sugestões, qúe visam beneficiar
o Partido, porque eles querem ostentar o titulo
de ditadores da opiniãor Ó,

Não admitem, na sua

pretenciosa sentença, que os pequeninos - mas

que numa eleição são os que mais se agitam -

·dêem o seu palpite sobre o nome que melhor

corresponde. aos interesses do Partido, E com a

Jiuá teimosia e DÓ proposito de afastar aqueles
que vem se destacando e lhes fazendo sombra,

preferem desagregar uma pujante e coêsa agre·
míação politica, dividindo-a de um modo conde

navel, e arrastando. com a sua atitude calarni
tos.. , tantos elementos que, agora, depois de dois

pleitos memoraveis, se preparavam com grande
es.tuaiasmo para a proxíma campanha, para uma

situação deprimente, criando nos meios pesse
distas, um ambiente de duvidas, de incerteza e

. de mal estar.

.

E. assim, vai o PSD Iocal caminhando, sem
rumo seguro, Bem um timoneiro capaz de evitar
que o barco venha a sossobrar,

.

Mas os responsaveis por esta situação') que
tanto nos esforçamos para evita-la, responderão
pelo 'crime que estão praticando, perante à opi
nião dublica, - a ucica que julga e a unica
que condena, - em ter 'divldrdo um Partido em

duas correntes, que ora se deqladiam, criando
entre os siníceros pessedistas, aqueles que amam

acima de tudo, o seu Partido, uma atmosfera
de desanimo, de revolta e de desejo de abando
nar uma arena, cnde a deslealdade é mérito, a

mentira uma virtude, e a falta do cumprimente
da palavra direito é um premio, desaparecendo

I
na voragem das ambições e da vaidade, todos
os predicados Dobres que elevam e dignificam
um homem.

Nem tudo, porem, está perdido. Confia
mos, repetimos, nc s homens de respodsabilidade
que formam essa ga'ande força eleitoral em nos

so Municipio, que é' o Partido Social Dernocra
tico.

DIARto .MATUTINO
.

Avirtude <t Q.

lea.lda.de se retiram
si o cr-sne e a tra;�ão!
sã.o premiados.l

ARAUTO ,DAS ASPi R_A�C_O_""_E:_S_D_O_\l_jt\_L_E_D_O_IT_A-éJ:._A_í_
�_.------------------,----------------,--------------------------------.
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IU8nto maior a confiança �o povo na

Justiça, maior a tranquili�a�e geral
{.Algumas pessoas - diz D cIo Da! lbes

.

traçou,' nem se interesses. De;x('m-na em

"Estatlú de São Paulo" - es- colocaram acima· do' Parla- pllZ. A Justiça deve ser uma

tão considerando fi decisão me.nto, como um poder a que cousa sagrada para toda t:

do Tribunal EieHoÍ'!il sobre fi ele tivesse de 8ugeita.r�se. Os gente. Tentar envolve-la em

exti'lção dos mandatos co- prlncipll)s coostituclonais for- competições politicas é um

munistas como. uma grande ma respeltado� e a harmo- crime contra fi democraclu e

vitoria. do CiJmuLÍBmo. t' um DÍIi dos poderes não se que· I
clntra 6 Patrlp. Precisamos

erro. O Partido Comunista brou.'. '.

fi ante Ia. num plano elevado,

não aleao'çou vitoria algupla.' Mas adumte diZ o referido longe de cout,ro_vereias.e ao

Quem BIlI.u
.

vitorioso '. com or�ãc �a imprensa bandeiran� abrIgo de .palxoes polI,tlcas,
aquela decísão loi o texto te. - Resta agora que () Quanto m8:lOr ,for a c�DhlJBça

cODstiLuciLnal: A grBilde trI- Partido �a maioria nl10 se que ela lDsplrar �o povo,

uotadora. D.O .momentt" é a
meta m&l� em aventuras da �6i8 eB�abIlizlldos, flCarâfJ as

ConsUtuiç!ío, Como eJa na.da nalurc1za aaquela em que se

1 Institui.coes
e malo�, será, 8

·dispõs a- re.6peito da extinção mel.eu. para colocar B Justiça traoqmIldade geral.
rios mandatos no caso de ff'- Eleitoral 80 serviçl} dos seUs

------�------------

chameílto de partidos, seriu
Ilbsurdo que a Justiça Elei- -

�o:aJ�::et::ri�::f: ����;�:: Sugerida. a prOibição da exPOl"
Se tal a:contecesE!fJ, teríamos

.,..
-

d' I
..

h d d-'umacrisi3' Uluita..sérla. provo .aç·ao··· a
'

arlo
.

a e' mao loca
oadá pelo Jntr0lIl:IB8líO do Ju
diciario na vIda do Leglsll:Í;
Uvo. Estaríamos diante desEl8

situação inlo!9rave1: o·poder. Rio, (CB! - O ceI. Mario Gomes, vke-Presidente da Comis
.. encarregado de respeit�r, a são(.e�tral de Prcr;;os. dirigiu uma represeEitação ao Conselho

'leI, ti tQlfõSf em mã�s 8. ta'l'e� Federal de Comercio Exter:or, sugerindo que seja proibida, Q

lfi de violar a Coufltiluição , quanto antes, a ex,portaçãc da farinha de mandioca.

Felizmente; () perigo, pllS..' Esta. providencia tOfna"se·· indispenlilavel, segundo frizou.
sou. Os jnjzes ,eleitorais nlio porque se t.em ver:ificado tios' u!timo.s dias, acentuada escassês

.se apartaiftIT da Hl1ha dó do produto. Essa_ proibição vigora.ria até que voltasse á norma·

ução que .

l.l.. çf,\rta COn&titu- lidade dQ mercado interno d(j produto.
. .

Rio, (CB)- Segundo 80

noticia, o Governo re

cebeu comunicação de

que o presidente 'I'ru
mano confirme ndo sua

promessa de visitar o

Brssíl, chegará ao Rio
no dia .q de setembro.
Acrescente-se que e

desejo do presidente
r' os Estados Onidos as

sistir às cememorações
da nossa Indepeuden
ciu, no re�Hido dia.
O ilustre visitante via

jará a bordo do cou

raçado Míssouri e per
manecerá 4 dias aesta

Capital.

e
de Truman
Brasil

ICriado o Depart!mento de
Defesa dos Et. UU.

WASHINOTO:N' - o Ptesi
dente Truman Sf,HlC\OOOU o pr. -

[eto de lei reunindo em um

I só departamento fi direção de
todas 3S torças armadas Dor

te-amerícene, Em seguida ;1'6-
meteu ao Senado o Cito da no

meação do sr. James Forres-

I tal, atual seoretatlo da MIni

[nha, para o cargo de fleerets;'
, l'ic, da Detesa Nacional, criado
i com a sanção da aludida lei,

O H. James Forreatet pas
@ará essím I:i enfeixar em suas

mãos todos 08 p deres míü
tares do país, pois que se!'á o

chefe dos Iorças de terra,
mar e ar uorte-amerícenos:

de um prazo Iíxada dê .2,5
de Iuího, já foram enviadas,
de sorte li ae evitar qualquer
interrupção nas remessas de
combustíveís para o. nosso

mercado, Isto slgníãca que o

Conselho se anteclpou ao

praz a estabelecido para ii.

entrega das. informações CÍu
ladaB. �.

lerão .lralamento'��demiSkos

Rio - Ouvido sobre 88

bre 8S noticias de que volta
ria fi ser racionado o C-JUf:U

mo da gasoítna, o general
Joãõ Carlos Barreto, presi
dente do Conselho Nacional
tio Petróleo, tntormom
<Não é verdade que se e�

te-JB cogitando de raciona
mento da. gasolina. O que ha
é o seguinte: despaches vii;l
dos da Ameríce .0 Norte pa-I :-- .�� ......,

ra o nosso governo, fazem
sentlr que de agora por 'dh1n- Dr. Arthm Balsini
te serão estabelecidas !lceo- ADVOGADO
cas prévias para a exporta- Escritório: Edifício Mutua Catari-
çAo de produtos derivados d,i nause, Sala 15 - fone, ! 150
petróleo. crlundoa dJS Esta-
dos Uuldos. Nessa eontorml- I Reside���a�1 �l�a::�a lrJg Eran

dade. foram peditiss íntorma
ções a este Conselho a res-

peito das necessidades do Telegi"am�s retidos
008S0 consumo, bem CDmo

outros. dados I"el6cionadoB Cei, Hugo Castro, Cía. Anz.
com o suprimento desses pro-I El'vino Zichisoorf, Fran:isco Na
dutos pura Q nosso pais, As I gir.scki, Hans Frieze Soares

lnfO!maeÕ8S Bolic!tadas. e que Maria Larsen. Renat� Vitori�
devuun ser remetIdas dontro Benevenete. .

Rio (CB) -- O presidente da Republica enviou mensagem
ao Congresso. aco'llpanh:ado de projeto de lei, determin,wdo

que os i uizes do Tribunal Federal de Recursos terão tratamen-
to de ministros.

I

---,-

. .. ___.,.,,_ ".I t�1 Roi.
""C . _.,5;) rJ ... ti�J

fttllQUINDS DE CO S T U R II
PARA PRONTA ENTREGA

Versenkbar

R UH eis (hif'

MODERNAS RESISTENTES

Ulthnos modelos

3GAVETAS

Costuram 'Plra a frànte e paril traz - Bordam sem aumento
de chapa, - Usam Agulhas, Bobinas e Lançüdail"ilS

.

comuns (PioU, Singar, etc,)

Mil KONRIDJ, Rua Maranhão, 21

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



o anuncio é a alma do negocio

C'onslrlJtora plllar lldêi.�
Engenharia. Civil

Paraná - Hio de �iünejro - Ste. Catarina
.

0 R n 'fi: 1\1 U O D j PL

I 1-EX:1me. d iscu 'c·fi,(} '
..
' q prYJ·,�,,'ã.u l�,) n:'h tor io da

dil'c'Vlll'" p,!l"n(',.-. (:r"�I',,1 ("}'�r" I�L' L1F'l"'''' '\'.p.�.�.;.LL1"".. �
. .._.. t.."o; ,,,,���.�,"Lj �._ .

..._ (............ _'. (.1 .... ', lU,J .�,...: 't,..):;<, � ..... _ �� "'0

! (; Parecer du (>}�1!"G!hl" F18C �:;
� 2-m18i�ao ,L Dir8l'lria I: ,i:a o triénio dr 1!l47 a
J;
1950 .

•

3 -lijle::�ão rio C r.; nse1l.H: Cousr.lti \'0 panl (I meBUJO

tl'lenit.;
4-Eki�,ã(j ck, Cons, Fiscal para c €xercicío COIT.;
5 -Outro;; assuntos de ínte: essse da Companhia,

Blumenuu, :� 1 de. j ulh- i tio J 9 ..-17
Fli:LIX HEHIl<iG -- d ret or

(1psta convocação,
\Vsrner,

. conforme

? ��: .) \��;
L:\',

Gazes Med�icinais
E R" S8 A.

O:d'& os. rlEvif1,IS fil1S e legtlis efeitos, levamos ao

aonheclment« c!ts fWtthüres debeaturtatss
"

dêsta sociedade
E)' 8. quero' intMP'S,<;ar póssa qUI", em virtude sorteio realiza
(ia, n;; lõéde. so cie l, eurn a preaeuç.a da l'@pr(\seuili!1tc 'dos

§ç.>nnol'es dfDeoturistas: Munaa Catsrínense de Seguros Gll-Ií'Rls, hH'l'm gort�fHÜI8 WdflS 4;6 deoentí}.fê8 com li t!'rmineç?k A V I 8 O

tosse". ,bn�n- 11 um, no v do!' (ie Cr. $100:0ÜO 00 (cem mil cruzeiros); cu] "'lenda de Anim�is em IL"ta Publica

(18 resfriados. (] l'eFg:'\fe se precessará a partir de :;50 de seternt.ro de,

1947'11.
- De ordem do Sr, i\Lj0r. O'i1.tl.�R GUí1\IA1=L\ES OMENA.

Xarope São João é eficaz I p,nl'" Í!�t,:,nnédifJ d!} BaRco Indústrla e Comércio de Ssuts Ageti1t� Diretor do ,32.0 Ba�alhã:.) �1G �al;ad0l."ês. üço saber á

no tratamento das afe0õ""'E;f;Cafarma S. A�, neets. .. �. que� Interessar qU8 as .(l,OO noras CIo ala q do. :{}�.ent? �er.ào
gripais e das viaR regpih�;" t b

ASf'lill .aeoli";' a:, p:H'iil� da:, ll,ii.S aCima; rererldfl. as

,;rendIdO?,
�m hasta p'Jb:�c2i',. ,16 ..,muar�s desta Unidr,úe. julga.ios .. , '�"::,?,,,'

. 'O' X' S J�'_ ; e )eature� memJl&i18ufiS OE\IXiliHO .U6 vencer jeros. imprestáveis para o S·:'l"VlÇ'.l uo .éXe'rClto,
_ ,.

.;�
tonas. arope .... ão. oaJf Bínmeuau, 1 de f'g:,!'S;(l ne 1917. . Quartel err; B!u!11cnau. em :') ne agosto 1.94i:
solta' o cat2:rro e faz expec:.: .An-t<;u·io M. C. da Veig i Diretor-Presidente .' I\iOAC'R éOH..REA

orar facilmente. " t Wúlter Straueh Díretor-Gereate 1· 2.0 Tenente l. Ex. Almoxarife

�-.'.:\ ; ..y�:!] rg�l�'�� r':i�l�rr
5 a RcL'.Íão ?\'Ii!it�r ,.ó:Ei s.a Divl�ã;;; ��� 'i�lf3ntaria

320- BATALHA0 DE CAÇADORE3

A V I S O

Atmoxarifado
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identificado
tação, bteiram�nte iflclltificado
com suas diretrizes não se jus
tificando nem só admitindo a fa
Iada hipÇi.�ese dá" J].tpa ci�ão. Há
questões de doutrina, no seio do

.

nosso I?<}�tidoj que. não Sã0 fe
chadàs, D:�i à liberdade êm <que
ficam S{!U$ parlamelltal:es para
se manisfestar a faVor DU contra,
dentro... do clima democrático,
que . e :;uma das. da... A

i,. . ,@ce, operar o ht)orioso de ta de homem de ação, de tinonossa vida de .partido. Repito:· BI- urnenau, que és o eixo. mo administrativo, de homem Que.25 diretnizes da U. D. N. não BO-

frern soluçã:J de continuidade' qual gira, dia após dia, o pro' de frente encaram a lamentave!
grésso da néssa térra- situação que se acha BlumenauContinuaremos sendo uma erga- V A

.

oce, que enfrenta e vence e com o teu íncançavel auxilio.ülzação homog'enea, .
.

fados os obstáculos, hio, calor havemos de fazê-lo progredir..
-,

__NIlRII__�CQBIIl IIIIIIIIIIIIIl__ Intenso, chuvas e de cabeça er- Achamo-nos próximo ás eleí-

·1 guida e manga arregaçada, ações Mumicipais, antes porem
- derramar o sUOr1 para manteres de depositãres nas umas o teu

o 1,11', doce lar. vóto, relembi a da figura. Incan-
Você. operaria labõriosc que savel de Eduardo Gomes e Iri:

estão caaçado de trabalhar e neu Bornhausen e esqueças' a
rr.aís cançado de ouvír . bonitas estes, que só sabem prometer e
frases consolaéôras. e deliciosas não. cumprir. E aqui, operarlo
prornéssas e cortêses t cumpri- labortoso de Blumenau, vai o
mentes, bem entendidos. somente : meu veemente apelo: contínua
em _Y8S1JeraS de sleições, espéra II cumprindo os teus d�v�res, para
o ma ameno e negro e êstes que tenha os teus' díreitos asse
não de'�hegat para abandonares, gurados e os traidores serão

\ os grandes figurões, que só

SElàespresadOS
até por aqueles que

. .
'Iembram e necessltam de você se servem deles: .. .

..

Juizo da Direito da Domarca de, BluIDsnau émV�����p�;ªrI����;�'iOSO, bem re�dr�� ��:�a���ê�esejO melho-

r<
.

.

.
- ,. o sabe, ",sso munrClplO ffeeessl· . A. C. M. S.

.

OIARIO /'\ATUT!NO
,� Avirtude e Q ··1 ':

Ica.lda.d.e se retiram
si o crime e Cllroição .. ,

são premiados I r
DAS ASPIRACÕr.S DO VALE 00 tTAJAi
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Operaria laborioso de Blumenau .

Fabrica. de Tinias
.. Blumenau Lfdoo

vinlàs e Vernizes �,Matt!riaB para
Pinturàs em . Geral

.

-L:;i'
.: : Tintas em bisnagas para artistas

...., BLUMENAU - SlA. CAT.!\RINA
.

(
Ã:::;!t Mnvp-s q\ilid �DJMd ,"iH"

' ,

-Fdítal. de citação dos réus Albano Nicholattl, fosé
. Estevão André' ,To'tiü�àUX e Pedro Pclll, com prazo de
16 dia€.; .. . .. '. . Organização Brando dC'UDica'�

"Absolutamente Unica" em Todo 8 Brasil �

o Do ator Oscer Leilão, Juiz de DIreito da Oomarca de Devidamente registrada 80b no. 548 em 1918
�

Blamenau, Estedo de santa CatariD3,· na forma ou leI, eto..; Para o estudo facil da ..

FAZ saber aos réus ,AI..8ANO .NIGAELATTI, brasileiro, contabilidade. por corres-
.

som 21 anos de idade,
.

�nÜeiro. filho de Manoel e �1aria pondencía, com 4 livros

Ni<:helattl, JOSE, ESTEVAO AN1)RE" TORNEAUX, brsallel- • i���v::�n:� l�d�od�ea:
co, com 21 anos de idade, filho de Estevão André Torneuux J ao, Ficara' habilitado em:
e.Maria Peralta 'I'orueuax, solteIro,. e PEDRO POLUo ora- Escrituxação

.

mercantil.
sÍleil'o, com 23 anos de idade. filho ôifGBrmano e Cristina Oaleúlos, Português, Di·
PóHl� solteiro, achando-se' todos três Atualmente em luga.!· ,. reito comercíal, Corres-

'res íncertos e não sao. ido. ou 8: quem íuteressar possa, que, poadepcía, 'Datilografia. Galigrafia e pratica de Escrítorio, boje tão·
llecesEi'aria. Nao duvide. e seu porvir. Moços .

moças aproveitem esta
pelo presente, estãe" senão CILi\DOS á ·comparecerem na , única oportunidade. Peçam prospectes para 'eSle pequeno cnrso que
Balá- das audiências deste JUiz'), no edítieío do fMo, no dia j farão em 4 eu 6 meses. Receberão um certificado de especialista em

'JS de AU-S!f} corrente pelas '0 horas li fim de s€:ram qu contabilidade, isto é considerado nos Bancos, comercio e Industrís,- .' o'J • ,,1 J •
� _-

. 8.-. Escreva hoje ao Prof: Braado-eCaixa Postal 11376-, SãC. Paulo: olificBdos e Interrogados na forma da lei, sob pena de reve- i· mais conhecido que ensina bem desde 1910: habilitou geraçõ�s de aluo
Há,. ,e para se verem processur até [ulgameuto final, pelo 11· nos: sertanejos, operai-íoa aos milhares! C.OlU instrução rudimentar. _

.

crime previsto. de coutormldede cum o art. 25 do Cúdigo o curso sem livros fuceis e ao aleanee de todos nada vale... e se,

Penal, nas penas do art. 155 110' citado Códtgo, praticado não lIãe da matéria não adianta.
..

Inesta cidade. E, para que chegue 80 coahentmento dOs' Junte envelope selado li diga onde leu isto.

mesmoe, mandei expedir o presente Edital, que s�rá pu
bl�çf;Ído �In' naiÍmprensa !LlcaJ1 e outro, aHxado uo ll)gar do
c.Os\ume, D& -forln,u 'da leii'"Ditl1o e pasMdo nests-ctdade de
BlnQl.enaQ, aOfj seis ,�iS:d. go ,!D\3S de Agosto. de mil noveeen·
tOJ� er qUu.rentfl:·..� �ele. Eu, 8FlS) Luit: Schramm, escrivão, ()

eácrevi. A�s) ,,o,sCI.H·" Le-itão. Juiz de p'iaeHo. .' .
Roberto Balar, Oficial do Lo Oficio do Regi'Stro de

CerUliOu .estar conforme () <mguwl que fOI afIxado

no\rmóveJB
da (4;)mafca de Blumenau, ,Estado de' Santa Oata�

costume, do qt;r tiua fé.. riua, na forma da Lei, ete.
..

. Hlnmeuau, ,7 de Agostó de 1.947.' - .

O Escrivã€:: Luiz Schramm '
Faz sabe.r a tudos quantos ylrem o presente edital. 011

_---'-'-- ' _"__.' deIê noticia tlver�m, que, fi pedida da. firma B fi r o c S. A.
Construções. lmovels, AdministraçãO, aedladâ n � Cidade de
São Paulo, li rua Marconi n. 31, 10 o andar,

.

·se :w:oIDove

O UJ It
'

G d; Bt
'. neste Cartario a inscrição do lotea·mento pará a' vlbda de

O
.

IreI o rta omnrna B UillenaU lotes á prestação, por oterta pubU.a:, do imovel pertencen-
U .

� u tl u .. te á referIda firma, e que se &cha transcrito neBte�mesmo '.

Cartorio, no livro sob !lo 3-T, à Ils. 67, .sob n. 23.877:. em da-,',
Edital de cHacão do r-êu Ricardo Gráupn.er, com ta de 14 de junho 1947, com 88 l_t2,gulntes co:ntrontações .('

prazo de 15 dias.
'

caracteristicos ! «Um terreno, Biiuâ�o' na uidad.s de Blum-e
nau, li Alameda Rio BrsBco, Jardim 8Jumenau, medindo
area de 44.3 H m2 {qu8renta e quatro mil, t-rezentQB e ('
coenta e um metros �uadra('jos), fazendo frentê á dHa .

meda com !03,70 m (senIi0 e treis metros.� s�tenta c

metros), limItando-se D@S fuados com fi rua-proletada,
médB 107,10 m (cent.o e sete metros e d�z centimetro�
largura; tie um latio com 436,60 m (quatroe8ntos e t
e seis metres e sessenta centimeLrosl, extremando·
terras de FueofsttlE!ck e de ouho Iádo cum 418,20 m h
trocentos e dezoito motros e vinte centimetros), em ir
de Gottl1eb Gieseler. ou com quem de dIreHo, edl
Mm uma casa feita de tijolos, de um pavimento, '

tã:o e tres ranchos de madeit3. todos cobertos 'co.
de barro, alem de outras bamfeHorlas e cercas,
conformidade com o memo.rial e documentos ane

tOl"'J.lll nesta data depositados e autuados Deste (

Para que chegue ao conhecimento. de todos, e t,
mente Aqueles que possam se fichar prejudicados
inscriQii.o acima ref�l'1da, lavrei este edItal, que ser

x.ado DO lugar do coetume e publicado treis (3) ve�

r80te dilz (10) dias, no Diario CliciaI deste Esb'Jdo
lnrnal da séde desta. Comarca, de forma que. den,
prazo de li'lnta (3Ô) dIas, q�le correrllo da Gata da mth...

vubllcaç!io. poslriiDm os prijuJieados apresentar suas im
pugnações contra a inscrição. um questão. Dado 6 passado
nesta cidade de Blumenau. 80S trinta (3@) dias do mes de

. jUlho -de uin novecentos e qU9.!.'enfd o sfte. Eu, Roberto l.

Báler, o!Jeia]� o datilogJ.'à!ei, subscrevi e assino. .: ( "
...,

O oficiai : 1toherto Bafe!". '.

Edital

Estado de Sl:Hila Catel'ina·

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o-s 15.600.000,00
Cr$ 30.600.QOO,OÕ·

30: .de Junho de, 1947

PASS-IVO
'.�������_'--�----�--�-------���----��----���--------���.'�.-.�.----�-,�.-.�... �.----�-���--.-=------�----�--�------=---�--------��'

P - Não Eídgivel
Capital

-
-

Fundo de reserva legal
Fun.do de reserva
}"UIldo para depreciação de móveis e ute.nsilios
JUI'OS e descontos a veacer que passam para-

o semestre seguint.e, e .prOVisão de fun
dos sobre .clPrazo Fhw e com Aviso

.' 8 - Depósitos
. .

- á viita e a curto prazo;
de Pederes Púhlicos
de Autarquiae ,.

em CIC Sem Limi.t�
.em CIO Límltadas
em CIG Populares

.,1,8 4fl!l-716 40 em CrC Sem JU!:{)i
. -', •

- 4' ,
-.

.

em erG de AviSli
11 prazo:

de Poderes Públicos
da Autarquias

de diveraos:
! 'a prazo fixo

.

de aviso previa
Titulos redescoataâns

· .Obrigaçõea diversas
palras BeSpqll$ilbJiidadu .

Ag�nclaa no Pais'
.

Correspondentes uo País
Ordens de pagamento e outros créditOi

. Dividendos: '

Saldo não procurado
.

Dividendo Br. 22
I ----: Contas de ComD811saçio .

• li)�lt08 a cobrai: .de clPlópria e de tetcaÜ'os
. Tlt,ulos em caução e em depôsitos
ylL.0res hipotecários

<
,Or $ . Cr$. ;

·I5.ooo.oo0,ÓQ
1.H50.C'oo,oo

14 .582.4 '15,60
30fi.7:-:1í�Bt'

24.025,659,10

5:447.005,60
5.554.004,40
3 222.7('{J,90
2�770.l47,10

- ·2,l60.020,60.
1.500.000,00
1.1(\2,675,76

'. SS7,405,So
'; 2óo.oo,",oo -

100.400,30

34.492.382,20

2o;915.aOUI9Il

�;S2é;'14.'1.4.0

2)109.459,70
13,61p,264,60
í I) .846. 003,80
I .n.'}8.304,20

37.694.282,90
.1.8&5.89Z,to .

1l.74V.402,30 151.B33.ôo9,60 '. :

iP.679,70
5.ooe;oo

. 98JÔ4�9S1,90
.: 'ti06.C80,OO

. J6fL�78:t,25:b(l
.

273.458,217,70
40�2?O.102.40
),,807 .840,00

,5.475.874,50
4.206,000,0.

..

302.5ú5.739;8o
26.482,878,30
6.901.387.90

74.042,30
900.000,00

\3 2'j .624;642.1Jo
376.438.026,00

738.942,00 'j'�4.796.610,30·

10.507,033,30

'.

161:789,900;00
214:,648,12ô.oo

.. 8.J14.0�,lo
.

133.94'2\00 704.:',9b.61o.Bo
1.33�.391.85U;lO

Lucros ePerdas« Balanço. geral em 39.de·Junbo'deI94:7

6.733.930,00
390.484,50
275,092,80

1. 725,637 ,30
. 8'.340.524.70 •

t;aldo dos Jllros 6 Descontos lIão ditihibúi!los no semestre
anterior

Ágio de Saques, Avio .de Passe!J. Descontes ,. Outras Rendas
Juros, Comiasõell. 8 Titulos Di�erSDS

.

,

"

2.261.529.60
9·14�.51�.lv
14..71L351.o0

selo.ooo.oo
.30.iJ.ooo,eo .

S,30o.ooO,GO -

650.900,60
50.0000,<!J .

196.553;o�. 5.3j}6.553,OO

.:,0.

ITAJAI, II DE JULHO DE 1947·
Bonifâeío Schmitt,

-QUo Renaux
.

. Irlneu Bornhausen
Al:1tonio. Ramos
DIRETORES·

DO; CONSELHO FISCAL

Érico Scheeffer" ....
Chefe da Contabilidade>tierál '.

Dipl. Reg. na DEC nr. 22Ji38

.'

. 8enâim Fr;;fnkH" Pereirâ:
Sub.Chefe. da. Contabilidade Geral
Dípl, Reg. na Dl�C Dl\17.391., '.

l!O.945.309 90 (vinte milhõ� oovecentos e quaeectae cinco mil,
trezentos e nave cruzeiros a noventa. centavosj; Or.'$24025.659.10
(vinte e quatro milhões, vinte e clnco mil !Seiscentos e cinquenta'
'e .nove cruzeiros e dez' centavos) de encaixe; .,Cr $7.273.747;4°
(sete milltõaa,: duzentos; e setenta e· treis mil setecentos e' quaren
ta e -sete crUZéitcgs e quarenta centavos] na Súperitend�IlCia;<la.,-

· Moéda e da crédito, sendo Ce $3. 523.747.40 e� diJheito e Cr$,.
'5�150.QQQ,O!) em <Obrigações' d� Guerras. .. ', :;

..

; .
- Mais ílma vez, este CONSELHO se' congratula -. com

· mi senhores Acionistu. peto cr,itérià com que a DIRET0RIA'
Vftm imprimindo. os negocias do nOiSQ v, Banco; . re<;o.mendando·a',
,àprovaçãoido,iuventári{,Jj� balanço-e contas da. DIRETORIA.,. con-

· celnent�s; ao Aemestre em reviltta.
. .

..
. "

-,
. �t��

....r:

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

.

RelatoriO!� Diretoria .IA Fdo. D'C�::o�"::::G d��:;;OLucros e Mao

:::'r.s. acirrmstas
•

,

,', "'1>' ", '.
, .'

" 'b""
" Pensões

Cr.$

,

", Atendeu.do_as prJ5côçífles egal�<� e::tr.ttlJtanas, su mctemo�! S 'nai
�

a vossa, apreciaçao o,Haliln10 demon�t"taçao, da -Con: a, Lucros é I "r'e. _.'

P,erd,as, Pare,cet:,' d,rC,ün�el,h(o Fiscal �'dcma:s docume�tos referen- 'I.I.., deg.
e :únog!"amas

;.
J""" r' d' J I' 1 � ,',i mposto no Consumote ao exerC!Clo,:",,1t1(�(J' em ��'

.ue Ull;;lü neste �'d: 1)., •

i'
,

T "t. f ,p I'....Pelos documentos e .eferpnc:,El., que evid 'mCldT!! os resui- ln".: A\.POS. ,e�1S" nousL�arlOS.
tados obudos no exercido

, dec;)rfj�i,r.), .os sn s. aci')ni�qóls tem, todos Leg iao Rnstlclril de Aasiatencia

os dados para julgar os iU,tos ,na Diretoria, que permanecera en- ��ll?OStCS
,\...tiretil.ntoá'.· voese disposiç." para .quaesquer esçh\recimentos que

S"S1
�;". - �d��OS�ifcJrem. nesessitados ..'

...
,

,;
,

De;cordo c�m os estatut;�s sociais deveis eleger na pro- Seguro a

xima assembleia .'geral li dinar.III á reulizar-se.ern AgClsto p. v. os Ordenados
-

�

h F Comissõesmembros da Diretoria ara 9' triénio 1947"Yl e ° Consel G 'is-

ca] pr ra o exercício I9 7-48.;; Desp, C[ aum. do capital
, .

i Despesas bancarias
B uruenau em IS de Julho de 19-+7, Despesas zie viagem.

J j Despesas ger"isJrão.,Karsten - Diretor Presidente
EmbalagemYVa!.ter Karsten. M Diretor Gerente Combustível

l F Impressos
( Balanço eu, ).er,f,}1do 61';; 30 de junho 'de Iq47 Gl:ta., Conservação
,J , .l ATI 'lO ·Juros c Descontos

r"'··
Imóbiti?(Jda ' .i ACQ5SSorios

moveis
-

.' i
160.620,40 Material elétrico

Ediflcíos 2 120.67 g.7 G Fretes e Despachos
�or:l.dias 265.577.6') 2,5�6

sn7t'lFUlldO
de Reserva Legal

. Fundo de Reserva
.. Estavel '

l\.f' ····',·t·· '1' I é'.•o.i '" ,." () Deureciacões
I: , 'LOveIS e. uenSl 10 - ,v - r

r·
Vele. e Semoven ':3 139°0,00 Fdu. de Obsoletos

Ferraria 28.1944° Depreciações Cts, duvido

, Maquinismo z,bcJ.0298,50 Gratlfisações
I 1:0"' c""L "2,!.•J4I,6c Dividendo
, .J20rca 't�,", UZ. /' v ' •

'l Inst: éstan:;pl1iía 22:3 795.00 32,13366,20'
J. '

'" j)i�f{l'olliiJér':1>�a'!Xá' :"
<

) Bancos·"
,

R�ã lisavel
Eabric�ç,ao

.

.

lvlalQiial,,'elétricO

ten Blurnenour

Ll3.051,80
1.200,00
6,383,50
2.9 I 2,50

377'523Ao
31,922•80
3.191,70

395·490,lO
11.855.60

I 17 172,00
8fS.I89.4°

LO I 2 468,40
215_gog,80
26.372,00
15;[ I r,80
13.923,00
10-42,'í.90
6 109,70
37.169,00
6.859,80

,=,6.f:<34,20
!55.742,50
81.201.,90
3433,50

3;.357.9°
67.315,60
45.996.30
296.000,00
65.000,00
5·000,00

117.000,00
750,000,00

Cr $4,206.146,10

Parecer do Conselho Fiscal.

09 abaixo assinados, Dr. José Ribeiro de Carvalho,
Francisco \Veber e Arthur Rabe J•. membros efetivos do Canse·
lho fisca I da Com panhia Textil Karsten, te';do examin",db deti
damente c balanço, demollstraçãu da cDnta de lucrO!i e perdas,
illvcntário o con�as, bem como a escrituração, alem dos e::tclare
cimentos qu,<� lhe foram prdstadQs pe:cs .:nembros da Dirfiltori<;..
são de parecer que se <'provem I) balanço, os atos da Diretoria
(� demais dccuméutos referentes ;,0 execcicío encerrado em 30 de
Junho do corret:te ano, por tere:l! verificado a mais absoluta. or
dem em toda documentução, bem como a maior reguiarijade

CR'ED1TOÓ4.9iO,9U
263, [32,4°

, De Diversos
3 ::!8,', .o'}3,30 Fabricação

Ij·!59,go
3.188.986.20
4 206.146 Ia3 793�85°

'3-374,i. o
6::! i S 30 B1Uil\811:Ju, em 30 de Iunho de 1947.

João Karsten Diretor-presidente
'VV",!teI Kar3tf::.1 Di::etor gerente

I l. Scheidemantel -
Guarda-livros dipl. e reg sob No.

Selos
Combustivr;l
lylat�ri,tl de"construção
Acessbrio�
ImorE.ssos
En;bafag:;m
Apolices e Ações

. Pa�tiCipações
ImDcsto do COLsumo

�Duplicatae a cobrar

€'):{ elC. -Devedores '

, Deposito cump. Banco do Brasll
,

,Conta ,ele. CompellsilçãO
Açô!ts ,c�uci()uadas

4Y,!:!S6.30
132 485,,/0
9219,4°

12.;'j14,.)o
7 35t.;/JQ_
6.000,00
I 456 70

7·86.622;iO
l3947,00
u6301,7°

,0'$
..7 o .

('-..00'; oe..

�i"':',29&.�
PAssnrü

Nãoexigivel,
Capitàl

'
,-

Edo� de Reserva
td6. de�Reser-,la Legal
Fdo. 'pa, Deprec: Cts. Duvid.

4eprciCinções
Fdo' ua. Construção
Feio. de Ob501eio�
Filo. Decreto' No. CJI,59

Exigivei
. Socqrros
Dupli:::::.tas apagar
ele; Credores
Gratificações
Dívidcnd.o , .,

'Conta, df� 'Compensação
DepositO di DiretoTia

'

'5 ooc' 000,00

6[,6.248,70
372 42L 20

2.27. 78b, Ia
.9ifI·3H,20
1.5°, f)OO,C,O,

65·o'r,0,00
143.0(1 L8:)

I
Blumenau, em '7 de Julho de 1947

Dr, Jc-sé Ribeiro de Ca!'valho
Francisco \Veber
Arthur Rabe Jr.

ít'refiram a t'anona ..la.om;ada
peio MOINHO IOINIVUE2.470,60-

317. J5 2,1')
2 377�8i8,7Cl
-1!'j'OOO,oo
75°,000,00 S/A

I É R E O S

3 564:�.4 r',4C I
7o:ooo��l iRIHSPORIES

Seu�ua�dt'a - luxo � Conforto - Rapidez

���������_'=�_�'_�,�"""""""'�=:=::,.,,''="'���..:, HOR/fra.RIOS

D
.

""�;; :::;.....,..r� ."", '''' ...."

.. ,

'�e !�: fgol!'§anopp,li,s - Curitiba - São Pàulo - Rio de Janeiro
uen%��jJ!CIi[QtiÚO,;, {k'i 1M< I. . 'S�gundas - Quart3<; ._ Sextas-feiras '

lf �d �é !"', Partidas ás 7,30 horas
LYJ1���@ I Florianópolis - Porto Alegre

, Segundas --:-. Qu�rfas - SextÍls·feiras
Partidas as 1 1,30 horas

Te\efone1246 -'.... ·�ua 71de St�ternbro
1 Aviõt>s 'Duuglas DC-3", Para 2'). passageiros e

.

"Brisíol' Wayfarer para 36 passageiros - O maior avião em

fotnecedares de ,fiJ\adeha§ em .Gera; , .

Itnha comercial no Brasil
Vii novo

.

padrão de conforto e segurança
TARIFAS DE PA'SSAOENS

Ida
868;40
563,70
281.50
370,30
330,00

l?pttliÚa. Encanton�iras de Qu,G Iqúe7' E.�lj'é(;ie �

AÜnharrúJrI/9.i é{(;; etc. .
�

,
.. ,I

E$VedaHdade.· ---;:.'��;}Jh;} lVl(H��_ Stiubd, �___l1�;;;;;:;���;;:;;__;;;;;;;__......,�.,�.,U;"",,"iJii;;;;-M""'=--�",,�"''''��

Volla
70�,90
465,00
228,00
300.00
266,og

Rio de Janeiro
São Paulo
Cur.Hiba

.

Boda Alegre:
Curiliba c- 'londrina

Condução para o Aeropo! to por conta da "REAL"
Vue pela "REAL", perfeição sem igual

ágentef': OLIVEIRa & CIA.
Te!�fone .,- 1358 - EnderEço Telegr.áfieo ,·V IAREAL'

Rua João Pinto, 18 - FLORIANOPOVS
N O T 1\: Ac.e.itamos Reservas pelo Telefone.

Edital
Faço saber que pretendem óa

sar-se. Hartwig Baer e Sibila
Schuetze, ::Ia. natural deste Es
tad- ,nascido acs 23 de outu
bro de i 923, lavrador. sotteiro.
domiciliado e residente em uou
pava Central, filho de Rodolfo
Baer e de D. Berta Baer, FIa.
natural _este l'�slado, nascida
aos i ds julho de 1925, do
mestíca, solteira. domiciliada e

residente em Frdelis. fiíha de D.
Adela Scauetze.

ApresentarOlJJl os documentos
exigidos pelo artigo 180 di) Co
digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4.,
Si alquem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legaL
acuse-o para os fins de direito.
E, para constar e cheqar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu
gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blumenau, 5 de 8 de 1947.

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil

Edital
Faço saber que pretenderr ca

sar-sa: Kurt Psfahl e Ilma
Jansen. Eíe.. natural deste Esta
do. nascido aos 13 de junho de
lH20. soldador, solteiro, domt
citlada e residente em Salto fi
lho de Paulo Max Carlos Po
fahl e de D. Frieda Berra Lui
za Poíahr. Ela, natural deste
Estado, nascida aos 24 de de
zembro de 1925, dornestíca, sol
teira, domiciliada e residente em
Salto, filha de Frederico Jansen
e de D. Marta Iansen.

Apresentaram os ii1ocument);;
'exigidos pelo artigo 180 do. Co
[ligo Cívil. �ob o nO 1, 2 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
!:xistir algum impedimento legal,
acuse�o para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co�
nhecimento de todos, lavro o

'presente para ser afixadol nó Iu�
gar do costume e publicado pe�
la imprensa;
Blumene.u, 5 de 8 de 1947,

Vitorinc Braga
'

Oficial do Registro Cívil

Edital
Faço

_

saber que pretendem
ealOar'se: Reinhold Hafetistein e�
Luisa Otto. Ele, natural

"

deste
Es!ano. nascido aos 11 de ju,
nho de 1920, lavrador. soBeiro
domiCiliado e residen.te Em Hou
pava Central, filho de OUo
Hafel1>Sit�in e de D. Anna Ha�
tenstein. Ela, natural deste Es
tado, nascida aos 4: de agcsto.
,de 1926, domestica, Solteira, do
miciliada e residente em Itou
pava CentraL filha de Leonardo
Ofto e de D. Hulda Oito;

Apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo' 180 do Co
digo Civil, sob ns. I. 2. "e

,.

4.
Si aIguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
'acuse"o para os fins de direito.
E, J9ara constar e ml?fJar ao co�
nhédmooto de todos, lavro o

presente para. ser afixado 110 lu�
gnr do costume e publicado pe.,
Ia imprensâ.

Blumenau, 5-S-Hl47.
'

VUe;!f® !ali. ffi.';;:.j
OfImal do Regidm CIvil. '

1
J
I

II
I

�C"víço d�p;f�eíra
ordem

Rua MaraLuão
N' 27<;

_JA trat .. ;.. eüm

�. lubO\li1

Anunciem Dasta folha

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



Comunicam de W�ontevideu que os rebeldes paraguaios, após !ensadonal :'
sitiaram a (iA P i 1 a I A s s u n ç ã o.

o X I D .0 D E F E R R O
SINTE'TICO

Fabricamos puro. atendemos qualquer pedido
para pronta entrega, Peça-n amostras. - Socie
dade Ele�ro QuiulÍDa "Selqui" Ltda, Rua Jose'
dó Alencar, a - São Caetano, Est. de S. Paulo

o abuso dos canos rem alto ..falantes
·

(mpreza Auto-Viação Catharinense s. Ali! _' \'W, GROPP E N4.VEGAÇAO
( ITAJAÍ LIMITADA

A srta. Elga Zonta. de In
daíal,
- sr. Ourlcs Appel, de

� � �-3

Brusque. ,

t
_ ara, Georglná Soares ��'

Àgradecimento'
.

e Missa I
���:�:: _€S_p_C's_a_d_B_Emmo R,-

:tEmHio Aleantara VIana; urotundamente sentido com o 1 e n I
Infausto paassmento da inesqueetvet Ruth Silva. agr�de, de
coração. 8 todHS as pessoas ernigas, que o acompanharam

� i :V .e .000 doloroso transe.
� IIAGRADECIMENTO

Emilío Alcantara VIana' e a Iarnllla Silva, cumpre o

doloroso dever de couvídar parentes e pessoas df1 suas re

Isções, para A mlssa ne sétimo) dia que. nm intenção ã alm s

de. sua orliotefit1� Ru b Silva. maodam celebrar no bIta·mÓr
da igrf'jl'l matriz desta cidade, no dia 14 do correntE:', quinta
feira, ás 7 hOfli3 da manhã.

Assembléia Gerbi Extraordlnarla
,. De ternpos.a esta parte é co-I Entretanto, Blumenau ha mei' São convida.doB os S"S; acionistas a camparecerarn à

.

.

mum ver-se carros dotados de to que deixou de ser um luga. Assembléia Of"fe.l Extaordínarla, a reallzar-se no dia 23 de
�\i, altos-falantes a circular pelas rejo destituído de irnportaneia. Agosto de 1947. ás 15 hs. ao eecrii6riu desta Empre�il, à
�:ruas da cidade, com os meneio E' ema das maiores cidades do !'Ua 15 de Novembro N' 552, € fll Blumenau, para delibera
nados aparelhos ligados a todo Estado e, sem duvida, a mais rem subre fi seguln te:
volume, anunciando produtos far- importante, não se justificando, ,�RDEM DO DL\
tnaceuticos, C1CC(..S. parques, etc. portanto, estes ruidosos metodos] I) ft:Uill6nlo do Capital
numa barrulheira' ensurdecedora. I de" publicidade que alem de mais 2'1 Alteração parcial dus Estatutos

Um deles, particularmente.l agrava o problema do socego 3) Rer:;g�te e emtseao de Obrig!H;ÕeS 80 portador
que faz propaganda de remédio publico determinado pelo vul- 40) Assuntos Diversos.

o
•

•

para dor de cabeça, acaba dei- toso numero de veiculas em con- N. B. Oontorrne art. 29. c.ipltulo V, dos nossos Estatn-
xando meio mundo «ás voltas» tinuo movimento. tos, os aeloulstas, presentes à; Assembtetas geraes deve.
com este ma], a custa do baru- Já é tempo clãs autoridades rão, sempre, fegUlTnaf' se mediante apresentação dos seus
lho felto. E o freguez é obi'iga-. competentes porem um fim ao ututos ou exíbtçã.. de cocuroento que prove terem-nos de-

.d.0,...•..
a

... ex.pe.rimentar o

tem.
edio II abuso. pcsnauos DI! séde suelal.

anunciado, Uma util propag<m- Bturuenau, 8 de Ago&to de 1947
da, .oonforme se vê.; Leopoldo Caim Dlrelor-Uerente

--���------��--�-------------

\1en.de-se
Para instalação de Serviço drõ Alto a. F •.Ianto

j amplifjcador cj60 watt» fI 4 Lf"it'Bt'onnulo:es
1 toca-disco
S microfones
6. alto-falantes
150 disCl8 de musicas 'popularos
17 discos do muaicas clásai a.i

1, valvula de sobro-t.elonte
l' arquivo paI'tll'egi .tro de prupHgtll1da
� ·li,ros para prográmas diversos
Fios para instalação interna e externa Participamos aos lnreres-

5C1dos que inauguramos
a nossa nova' secção de
REEMBOLSO PARA O

. INTERIOR.
Preço: � er. $lô.onO,oo
Informações nêhta'rrdt.?ão

ACCESSÓRIOS PARA RADIOS
VÁlVUI:'AS PARA RADIOS

m 6!1iA 'I&*" " *ei\lfil!.f��j�_II. i_

I Para IIrontta entrega
\Grande Sortimento de

I

_"-.

com garantia ele despacho imediato.

Pedid-;;;: Remessas de folhetos
Informações com �

visitem B exposiçãO da
S ov lar

')

MAX WOLfSOH IMrORlllcAO - EHORJACAD unll.
Avenida Rio Bronco, 903�e4� and,· Rio de. Janeiro

em 5 3\:1la" ii rua 15 de Novembro, 12.26

(ao lado da CAiA RADIO PILOI)

Oi
D()�INGOÃg ,2 ,HOHAS - Reprtse do empolgante filme

Tormenta, S®hre Lisboa
e fi cónt[nUl,çl!,o do super seriado

A Caveirí&
Platéia 3,ooe 2,00'� Balcão 2,00 e 1,50

DOMINa0 AS 4,30 E 8 HORAS
Veigi-ua Li-llt'e - Snnt:l/ T{!H� - Eddie Bffícken e ]\1f1rjnrie

•... Reynolds no conquil'ltauor Wme em teentCJ!o{'

acontece. qlle sou Rico
Em matez'ia de .grtmt�8,. parti .€Ie só havia um problerra,
filias COlIlpUc'ldissimo: e da N;colha .. : Uma testH para to

dos 08 8entid08, ("'ro tpdH€ as .eores do arco íris! Alegria.!
Mnsic>l.! i)a.I.IÇ'l! ROffi8l!pe ! Ritmo! Amor!

Acamp. COIllP Nacfi)ua!- Eüx .lnrnul. ta um sbort colorido
..

.

. OCUPAÇÕES INUSITADAS
Plateia 4,00 e 3,00 - Balcflo 3.00é 2,00
A Noite Piateia nurÚêI'IHh.. Cr$ 5,00

NOTA -'- Af; entradas (ph;teie ourl'l6rllrJa e baIsãil) par,a u

espt:;tatu!o do rtla 12. OH Teatro Carlos Gomes, Ufii�
co Lecital de Ema $flck, en"Hmtraill-ie á venda no

ÇineBuach.

oe
.,.

de maior e rr.enor idade. encontr,trão serviyo na

FABR IC A DE CH0COLATE "S A TU R N O"

S,
As interessadas queiram se dirigir á
RUA PAULO ZIMMERMANN, 6

A O V O O A DOS:
Dr Max Tavares d'Amaral
Dr; Arthur Balsini

Escritório: Rua Bom Rüiro nr. 2 lO andar, sala iS, I.

Fooes: 115°-1101
•

I.EDI�ICIO MUTUA pATASWENSE
,
I
lo'
\

"

.

�

�...

estrategi�
---,

•

\ ,

1 "NAVITA"
CO' ércio - Indústria- Navegucão

'!

For11ecedores de made'ras de

cons,fruçãa e71 geral, forros,
s'palh8s. molduras, etc,

S·\ f'ervi- o e iciente e entregá
rápida.

LUM ENAU

Minas Gerais

Aniversarios

FIZERAM ANOS ONTEM: 1
O sr. José Balstní, médico,1residente em Orescíume.
- O distinto jovem Hercí

no, tílho do easal Alice-Ante
nio Jacinto dos Santos, re i
dente em Gaspar.
- A srta. Wandll Mosei.

filha do sr, José Moser, da
130 eledade Indalalense.
- A graclosa menina MI

rtsn, encanto do casal Tolen
tíua-Ioão Ottmplo Rocha, re

sídente em Curitiba.
-

- A luta. DUma Vieira, de
dlcade funcionaria. da agen
eis local da Companlrla Te
efonic'i Catur iuense.
- A srta. Olinda Dal-Ri,

resideufa nesta Cidade.

FAZEM AKOS HOJE

aara a incômoda Insônia

1!i'lIlf!ilniente do resfriado

Por que V. se tortma
com a sensação de
"asfixia" devida ao

re�friado? Algumas
gôtas deMistol deso
bstruem os condutos·,.,�
nasais, proporcio.

.

nando-lhe respiração
norn1_al� e, portanto,.
um sono scssegado.

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


