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Ri6 (eH) - Teve grande re.. dos quando das eleições para
percussão nesta capital. o rom- Roveroadordo Estado, o snr.

pimento definitivo. da ala. djssl� Alfredo Sá déClarou da tribuna
dente do Partido Sodal Demo- que sua ala não estava absoln-

c.f.a..
·

tico., s.ecção de
.. M. in..

a

....
s Gera. iS.li tam.�nte • ar.r.e.p.endida e nem se

Tendo um membro, da bancada ?E'nl!:enCl:lVa ...•. de cousa alguma
pessedista dirigido uma carta

I
Se os fatos de novo se repetis�

em que afirmava que. a dissi- sem, outra não seria a atitude
dericia estava arrependida e se a assumir. Poder iam, entretanto
penitenciava dos

.

erros cometi- reto�nar ao Partido. desde que
,�----------------------------

este se ?omprt metesse a apoiar
o sr

",MIlton Campos e adotasse
um SIstema. de rota tI'vída d

..

1
... .. . e anva

para o cargo de E
C

.

E
. a, m ou tras

omiesão xecut.v, t
.

d M·luIS as e 1-
pa avras, os pesse

L

nas estilo prontos
a voltar ao

PSD sob a cond'ção- porem, de
que este adira á disaidencia..
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I Pe I a y i t o r i a 08 8 I iHm enau! I
Icbmas Balsini

!

'1Mo I tem o s á luta"
r E81� é o tttulo d. um artí- minado o quetrlenío. Ma.s c' ,I. p' as "gelros DUOca mals

go pubtteado no «o Estado>, serviço de esgoto feit·) no go· pas su rnm por F ortanopoüs,
cujo autor, educado. na p' li· vemo Vidd Ramos o foi ( um A C.lf;leira foi retirada do
Uca do Dlp, faz afirmações o dinheiro deixado pelo asr, t'rlldD «gente e €lllI'egue Eh

que bem nemunstram o seu RIchard.
. .

seu irmão Celso Ramos, sendo
completo desconbeetmeuto Gh 'Podas 8S estradas exlsten- que 0& 88US navlos nunca

poliUca. oatertneàse. tas DO município de Floriu- mais ti ve ram rota certa em

Afirmar que no calamitoso uopelís foram construtdee an fJurian!'poli�, desaparsceuao
governo do sr. Nereu >RIiIDOtil tes de J 930. não have-rdo fi �as:-' Hw!n de condução até
se fez mais do que nos go. sr. Nereu Ramos eonstruldu então utillsados pelos floris
vemos antertores é não 8Ó um metro aíquer de estrada ucpule uses.
agi:r de máj'é como injuriar nova.· COIDO SH vê apeznr do or-

elementos que h je Integram Em materls de grupos qusn- ç ameutn uo tvrupu do gover-
o PSD:... do o snr. Nereu í{aulOs li5SU� no do sn r, Nereu Ramos ser

Entre esses elementos que mlu o governo exísusm dU'e s rperIer 10 Vi zes aos ante

pertenceram 60 velho Partíd : grupos; o Lauro Mu-ller f:' tlOfl:'S; I:pt'sar do enorme au

Republicano podemos desta- Silveira de Souzu, CO!ltru um xlliu ffnuucl:1iro rllido peio g,,
car VidJ.IÍ BailiOs, Ivo do A· gcupo do governo N,:-reu R'i- vemo {t,dPf81 paril fi cons

quino. ceI. Lt,pesVíeifH, dep, mos, o «Getulio VBrg Ib», (I·uçã(l Ih> Abrigo de Menores.
Guilherme Urbano Hejter U· O edlHêio da Escull:l :-ior L�vros,.,j'io, PSlcDpatHs. etc,

oeruto t!enador FrancIsco G:;t.- mal é obr&. do gCVçrn,; H�r- n'Juve vh;;ivel decadencia m .. ·

loti e tantos· outros...
.

.cHie, Luz.. bem. tiSSHil li P iUt. tcrial e I!cvnomica de Floria-
Com relação as tais demm· e a avenidti.. rlopníh; e apez1f de ter go·

tad.Ba úbras. de educação e O Hospital de Cãridatie, fi vernl:lóu mais de 10 finos, o

sociais qU6si nada>fliz o saro maternidade. o 88114> de men- que de uH! fez foi beneficiar
Nereu Ramos 008 seus loogos dicid8de. O Bsfio de orfãof, o dUR fllmília que desfruiu umã

lt apos de goverÍlo, eDqu�nto pl1vilhão de tuberculosos. etc situação economicli invt'jj
que OS governos 80le leres s&o antf:'rlore� a 1930. vel com todos 06 seus ocu-

tudo que fizeram (} foi dentro paodo ótimos cargos, o que.
de um períodQ de quatro a- Eotretanto, no govorno do ioda tf:ceDteme1Jle, acome- São Paulo (ESP) - Notini-
nos, com um orçamento lufa- sr. Nt'reu Rjmos todos esas's ceu com a nomebçã� du dr. 'H'l:lm ha dias os })rOai8, 8. ao

1iol a Cr. 18.00 .00000, quan- serviços peiorarllffi. sendo 4.belardo Qümell, genro df; 'ISBunto se referIU, �ur;:H'ez·i.
do o SD!'. Nereu Ramos tev� qua lt. luz e a alua estilo lIÍ sr. Celso Rsn os, para o car- ng Assembleia Lf'gislatiV8, ()

á sua disposiçâo. uma renda jlar .. desafiar qualquer con- go de Procurador Rf'giúnal o deputados!.". Liucoln Fellcia
enorme e grandes auxilias do trudita. da Republica, fle, q!le () BrthlH está in CiS!)-

Oovern.:> Federal. Por outro lado f&' no go· No lr.t�rior do El3tüdo li si- 10 a Impartsc;ãlJ de peixes
ASEim os serviçOs de agua verno de soro Nereu Ramos tu�çllo nlIo e melhor. dos Estados Unidos. l'iã) se

luz e esgoto foram estulia- que florlaDüpoHa viu o trans Todas as principais estra· q'li,ta prop.damete da cois I

dos no governo do snr. Qus- purte marHimo de paB88gel- das toram cous.rutcta8 li ltSIiI nova; pOIS não é de hoja
lavo Richard que executoG os r(JS ser interrompido. do seu gov srno, cúm B 8g�a- 'IU� dom�mu8 peix , pronvenl
de egus e luz, não o fi!zen- O Llüyd Brasileiro fechou vante ue que eslãu cada. d18- f'ote do ex'erios mtS não
do o de. esgoto pJr ter \e.r- sua agencia e 08 seus n8vjO!� p.eiores, dmcu.lt8ndO o trl1l1 Id IX8 de HeI' in'crtvel que.
_�'-"'-�-�------- SitO. '

.

.

com oit,.) rn l quilometros de
Se fos&emos enllmeral' to

_ costa fi fritimfls, en. que BP

dos os erros do governo Na !oc8liztiID imensos !bancos de
reu Ra1Il:0s e cOlJjpara�lí! com ,lasca, e côm graná!;3 e pis
DS anterIOres, .prC.CISlif18liOS. '0:308 dos que p')SSibilita fi (;

1a kllometros a� Uras de lla- ;.;s!ab"lpclnwnto dR lndustr!;;
peI, poia o defic1i em f!:ovor
do guverno Nerl::u Ramos é
kilométrico. Nada. tez em bs·
aeficio do povo de StUlhs Ca
tarina.
S!l.tidez, sim, os seus e 8

sua vaidade ruorblda, {} 1{ie

Jal'sgná.dn.Sul{CB) �. �m: uma rac� e go!peou sua. vW- tem euperavel em seu ftivur,
Gi!1'1b8!dt, -(ler:; e muIllClIJlO, j ma det:{lior!O-li morta.

_
p;)is os g!Jvemos anteriores

ré.Sidia. ele b:i. muitos 8on08 o
.

Oildo ü nlarrne. o .crjmHlc- assIm não procederam, diz o

��tt.061.:.. �nt�!l�X��h��l�ORI)�·I ;�i r���!
..
�r.•·.�:...� C�I�6te;��.rr.i:ot: _".."D,...i_8...rt_o_d_8_T_1:!._f_d_I:l_"_d_e_F_p_0_ii_S

estimado. ... ..
... ....

recolhIdo á Cbdelél desta cl- Disto é que se precisa
NI) dia 2B d� agoeto

.

cbe� dsde.

gou a CllS1i ao Vi1lhioho que No dia 2 do �orfe�te. Hl'.r- O jornal «Rf"g:ão berrana:.,
coníSf/i!. 80 . an.()� ds idade. ciUo da SUVB, c mOVIdo pelos de Lajes, pvblicou em manche

Ulll seu genro d� UOlne fie)'- l'e�orçiJs enfvfCOU-S.e Da cs- te na sua ultima ediçãtJ o que
cHio da SHva, p.ret�)i .de 2.7 dela, ussndo da ·INuga de seguI.!:
snos de idade 61Údiyiu.uo de uma camiB,-�ta que passou pe- - �Lajes preci3a de um ad

IDau� pre-cedentes, já �om lo pesc.oçQ, atando. 8
..
outra min:strador «menos credenciado

JIluHlispassagel'ls.peiüPQhcía•.extremHlade nUIDIl traveSS8 pera!lte os altos poderes da �e·

fierCIIlo, depOIS de P:�,qíl.e. dilo portB. pub·ka)'. m:lS que dê um pou-

D8'f3rp�t:lmedHadfl discussão
... Logo. depois eh�ggva il� quinho mais de ..ateução aOH in

COUJ .s�u sogro, pego� da cünheClmento. da. po,ucta que t·cress<Js imediatos do munici

un1!l 11l!.tchfidin!Hi e. Vibrou dias antes, HercHo havhJ pio.
prl,JtqudQ golpe na cabeça do �orlo, com a mesma macha ({Que. por exemplo, tape os

ve�hoJ'rp8tlindo.o por terra

I
dinua, um coloU? em Pedrli buracos que existem em todas

e

.•
li

..

iU·.d8.· •..·.Íl..
·

..

ã
........•....o.·.•...

·

.. B.
Li

.. t.t.Sfe.l.tO.
d lan.t9 dS

....••....
AID.ol.ar., diSi.f. I to de Coru- ;:t8 rua!!' da cidaJe, coisa. que $e

�o bl"utal_'cl.'ime,. iaCQU ·de pa i .(la uome KJlmk.�. tl�Q faz b� muito te11lPQ.�

Em um reg�ll1e democratieo ha uma cousa que pe·
de mats que tudo e que tOd0S: é o voto eonciente nos

pertcdos eleitora íe

Diante desta voto, dobram-se tcdos fiem exceção:
tir-anos, ricos e todos mais que têm fama de que f8zem
e .dasfazem

Nada neste mundo vence, pois, o voto concíente,
porque mesmo sostnbo tem a força de um protesto pu
ulico que a lei garanto. M1:I8 si todos vot-em 'OR".
o resultado destes votos são uma expres-ão ínquastio .

navel de seberan!a que a ninguom é Iícito desobedecer
im [unemente- É j-so a le: das lei>, é a democracia!

Assim, vender o voto, ou dobra-lo às convenien
cias uutcamente pessoai .... , é sacrificar acima de tudo,
aquilo que. o houieui v= d� mais preeíl!30 na vida, por
que engraudeec, quer seja rICO, quer s�>Ja pobre - sua

personalidad e.

Em sf1gu.ida, quem perde sua personahdade torna ..

:,e joguete na mão de estranhos, porque perdeu sua

força de condução na vida. Entt'fgou os pontos - como

se diz...

Depois passa li ser um elmento perigoso à socieda ..

de, p rque esta tendo-lhe confiado a te rça do voto pago
"a a ser prejudicada por quem não teill capacidade pa
ra exerce-lo no interesse geral.

A l-í de t-idos estabelece mesmo a perda de voto

par s os condouados por crime comum, Ois traidores da
P .ctr a, e o mesmo pará com o eleitor que vendeu sua

pers ..rn 1lida la de v otar caso se faça prova plena dessa
trausacão imoral.

Emfun, () que desejamos mostrar a todos é a tris
te comp in hta de criunnoeos e traidores que é dada ao

quem vot.a por dinhei!'o, ou unicamente por Íntereises

pessoaIS, ou Sf'j·�, contra a expres�ão do pensamento co

etivo da sociedade blumenáuensf' tão facit de perceber!

DIArl'O It1\ATUTINO
..�....... ;> ... "S" t-r%a·�

DAS DO VALE. 0.0 .!.!�JAi

So' f�lta importarmos pamon�as • • .

Ervilhas, pipocas e mUho verde Já eitlie vindo
dos Estados Unidos

A Inglaterra pretende di
miouir seus e f e t I vos

militares

de pasca em todos os 1'8CIlD
tos do territorio nacional ve
j�-@e o Brasil força.do a/ re
correr ao tl'a�a!ho estrangei
ro P,Wl te: á mesa o que é
em todu mundo ctHJsldeL"sdo
a Upl�� alimentação do pobre!
O r�nom8no tem oftgem em

parte, !las mesmas cliusas
que vêm obrig �:ldo o Brasil

I
_ •.

,

cpali essenCIalmente agrico-
!lu, ti importar, dos Bctados
Unidos, geueros alImentícIos
essB.jJclais. AtualIpente, em
,:)ão Pdulo, só se 'consomem
rvllhas uorte-american3s e
e bebe em grande q!lsnU
d/ide leite norte-Bmertcar'w'
E.' ta I a variedade d(,s pro�
latos que uns vêm de
fora, que entre eJes já fig(lM
ram ripllcas e mUhj verde...
e tilts. qll,j OEl Estados Uni
jus nos mandem tambem pu
msohr)s e surau. 89 é que
por lá. se preparam tão bv8l!i
guaria s.

Sulcld OU· s e apos
praticar barba ro s

•

crimes
Assassinara· (om uma machadinha . duas pessoas

MQNDRES, (C 13) - Sfgun
do notícias colhidas em circulos

dignos de crédito, ° governo tra_
balhista pretende reduzir os ete O A th B I .

tivos das forças armarias britâni r. r ur .ti ,mi
cas para me>nos de um milMp ADVOGADO
de homens, no deccrrer do pri Escrilór.la: Edifício Muhlil Cafati-
meiro Semestre.

I
mmsíI. Sala 15 - f ona, 1150

O marechal Montgomery, Che- Residencia: Alame-da Rjo .BriiJ§p
fe do Estado Maior Imperial, re· '-__Co_._3_1_....F...o_n_e.......13_1_5__......:
gressou de Paris, realizando le

go em seguida conltrendas a

propós"to da .redução dos efeti
vos britan:cos, tar;tc nas i1h;ls co
mo no ultra-mar,
Acredita.se que, necessitando

de braços para a industria e pc-s
l!Iuíudo escassos recurSal:! para fa
zer frente ás despesas militares.
o governo prcje a ret:rar. suas
fOl:Ç,dl da Italia e da Greda: no
proyimQ mês de março.

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



.

.' ,

,

. �.'.',," ,'.'.':' ,/iI O # I··,.-,.···�,,�"da:�{f:;�..f?, i::::': '.<·��::�i ..", � r) J:
� fi; Il1l��

.

��:;:�*��
.�ª��. ,

�'. :::" ::',:', "f, t)A '{� 1t�,� If;l/lf�IAjli II �:�f':��
,,<I� n �� '� � r�� �\ V �1 iUX:': :�� d,�J� � V � �" ..

� ��l!mi .:rií.�.�:-«-; q Wíi "';/\ >0 �'" li'" IM � ,f ,o:' : /"_ .��......:.:.�

I caii"�J.� t';; �$�1;:(",;-' lilr:·:·:·:·:·:·:x e � gra r "'c' �',., Im : .: �P:;-:,.., �"-:'" .. ,Y ...;.;.;.:.:.:::.:;{

II mas

Beneficiadora (iasparense
Assembléii'2 Geral fxtriiordin�,ia

São con vidados (iS snrs, aci0uistas desta scciedada à reuni.
rem em assembléia geral extraordinária, a l'edis"m,se no dia 13
cfe setembro de 19.+7 1 as dezesseis horas, na ;:;édo soc iat, afim de
deliberarem sobre a ;,.",guine:

·Ordem do Dia

..:���������Wã�������,mm

, �Ruo··::·'t5 "(:I:;&:>: Nc..v>:::Tlb .. 588 .. Fone. 1 9�:n .. B�umenQu
;'E.;XÁ:�IEEHBE �trIHN�: �imr+é'E

. (Hs�UCar e albumina] ,ia e�dill�êlltú, Q'111litattvo. completo com dosagom
}r:;loretos. tosfato», i.cido mico, uri';l ptt'.' "EXAMES DE FEZES:.c(l�p\eto, f'0Bql�lza de amebns, i1agdaàe

V de vern�6s lMetúdoB di,: .<,úriqEfl<'.llllento),digestão: co.rue, ,wgetals; pop\}uizas de puz, f\anguB or.llHo. etc.
..0

EXAME DE SANGUE: MALA'RI.t\.-.<iI"es\luiza de Be"uatr�zoal'io_ �1(l IJ:iven\1l-, íormas agudas _.' (Ton.!
'caS. LUES·,( siiHis): 're�t;!\o ::dEKahn, Klin«, Jl/fe!fll'cke etc, TIFO: reaçao de, \!j(1�1. pm'ff.em D":. glwos�; ��tdo "lln
-CQ' hemuglobina, Cont,il.gem de gluhulos vermelhos e brancos. Formula l�"!!,:oCJtarln, he�llOgrama de ShlWJ!� I'eu:

pJ'de coagu1aÇão' ti ti," sangria. Curva gllComiclt. EXAIvlf<:::, DE Sf:CREt;AO: P'-8qu�za de ge.rmen� t�,Oi1ú.
espermatoz�ü<les. etc., triehomonas v:,�;il1aíl3.l;tC. EXAME DE ESCA RRO: P_:SqU1ZU de ha,·,,jo de �Odl

" outros gerlBeI1S, pneumoeocos .stc, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO;-·E�PINHAL: Ex�me Cltol,,"�
;, :.erlOl3copÍco.r&.r,çi;i,o de Ral.Jn, Pandy, Nf'lllle,Appalt. etc. E�A!.J:E DO 1\��JC�í"NA�AL: P�[lqulza de ba"l

los a11;001 e acido resistantes {Hansen] etc;' EXAME DE SUCO· GASTRh..O: Exame completo, dos',g'J!lI
'de acído luti:;O"acidez livra e cll�l1"'illada em ,HU!:-P<,sqaiziw de sangue ocuito, piocitos, hcmáceas. EX...''-.J;lE

.

DE' ULCERA: mtlUrrij�rOS(,op:a. éllCl'.1llpO escuro: peslluiz� de ,espiiochetas TrilpOnCm!l Falida (eifihs).
•

O, Lubcratorio $e acha' Ífl,'jlal(ul0 ;p.ara tozer cuuura de qualq1.u� germ�n e auto voemf1
"

, .

Apedido, dos srs. Medlco� fazemos ?o:heta, de ;mat';llal a domicilie

..
'e

.; Forneeemos lamuws e reciuientes 'JJr.u tuiamente

Eleição da díretc;!"Ía
Assuntos diversos.

Gaspar, 12 de :;;gosto de ICJ:ji,
Antonio Schmitz -'- diretor gCl"fl1te

III III

SocEedade Beofliciadora de
� 1.1 lOi ���� I íh;J' ::lJU\i!.!:it'-..I'lill.EiS.u ....:v ���w.;:..�$

Telefone 1248 Rua 1 de Setembro

form:cedores de P/ladeiras em Geral
'Forre PonlitiUl, Enconumeiras de qualque'r Especie

.

Alinhamento, etc. etc.

Soalho lv\urca Strub
� ..---------------------------------=----------�--------

JUSTiÇA
Pelo presente, Iíea notíFc[,do Erich Lorh, residente e'"

domlclliedu no lnge.r Itoupave-Norte, dpste dil'ltrito. para
comparecer perante o Juizo ,1€'0 Direito desta Comar ee. co
mu Orgão ctt! jUBtiça do 'I'rebalho, à� catorze (14} horas do
dia vinte e cinco (�5) do corrente mês de Setembro, a audí
oacle n>l;:.tívd fi rp.elf'lmução ::;,presenHidtl por Reínrr}d jensch
Sor,. cujo inteiro teô,- consta do pfOceSSI) extstenn. neste

cartórto. O Não cumpaf6cimento á ref("'rida Iludiencia im
portHrâ no julgfimento dl'l qut'sÜ;'o á Bua revelia e na apH�
cação jja pel1'i de cnnfissfio, quanto a IDnfpria de tato,

Blumenau,';,- fi 9 de Seq�'!mbro de iH4?
João Gomes da Nóbnga

RElcr.

DO

R A M O

If-;bri�"Tini;;"-
tI BIu.!neOdU l�da

'I�' T&fttas e Vef�ãzW$ - ��ahriai:;�ára
Pjnb,u"as em Geral

i Tintas ern bisnagas para artistas
iS

BLUMENAU - SlA. CATARINA
����� &J' ....JF& .. *MI"

:JJ.:E .. L(p,__:!! ... Ci(j�tr_JLO- de �;er l.:Ü:;to CO»1- a

fllaü I_'!t":/{;:< i::__ rln;� (:(�. i. C" : �1:'; -- út'Ottiho de�possltir
(} ifie:!;(j{!' '5-,' .ciL·;_;�; I,""'=,;i� L?�n la ')Tl[��S Unda apa1·ên.

":C:F:: f'HC� -?:'r.-� H!f:'L.1,G1' l� �J 'CítT'c:dcIel;'!..1inente, {irna: JÓ1S.!
·r.r(;,,:... i!;,_L·. 'e; n'o;:' t.):�·cr:t,j;�50:, e:r"t· qUtt!(�HC1' oCü!dlio, V..

es"ta;rá ['::Tíl�:··,·t:! E:lti.:;j;úh> cÜ7n; unta. SIlEAFF1ER!

�
&�>

S}.':":i:'{j p. -� � n:.0? 1"1"t;2 tir.!a de e:�LTe-.;...pr: f;�z qualquer
c;:u�;"":t3. e:·;i:�-'::-"':.·"('r. :rrrlliti� n1i:'lhor ;:,; dur.ar mai.�. Tanlbém

ev,if.. :l r:·nL:'.:;�>:�'�.�. S};:��lP St.'T� t::o r: p�uamente que não

h� i:.o:-:�(�::;d.I'·{(� .{::.� H;·�;t[!-bür:·!·:o. E!.��·{)ih3. a sua cor pre

'ft:;:d�J ,:�nL"_: ��; l\':_iV}; ;:�pr'::"cnt;:,i-Ja3 por Skrip� SI{RIP

. p�r·!at1T',,i;,;ff.�' p�.lT;� :d\)é�'�nl('ntos que' d::::ov'effi ser conserva
,

çi�s�S.i�nlP lová.t.iC! pa1"� üso gr:;rsl, 110 lar e na escola.

'Conwltas das 8 as ! 1.3°
p das 14 as 17 IlO; r:e rt nmbro jato
'�o Hot�l Elite ! --..,----�- .. "-__ ,_,_ �

!t 110 A S
A i:�ía que escreve

C,ASA� DO

Dr .. IIHj�g��O De (aetf!í�lO
f\iédico

'Representlltites pxcJ'.1sivos p.? ...ao Bi'é1sil M. "AGOSTINI &-CrA. LTDA.
.

.,

RIO - Av. Preside�lte'V iJl:gas, ,'í02 - 11.0 'andar . l'aixa Postal
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Edit�'

'-1-'
-

-"N !t dD-faço s;ber que
<

pretendem cc--: O1 ,a (,:1;
.ar-se;' Milton Volkert e Nçrrna Pró-orgão
V\ichels· Ele, natural deste Est. �

lo, nastldo no dia' IOde àbr;l Venha assistir, no próximo dia 20 do C'Of'uut€ no salão de
te

-.
t92I1. :'sGileíro •. comerci"J'i(,: testas da Soco .Muslca l Carlos G0mes, o maior SHOW j;;mais

dcmiclUado e residente nestà Fi;" apresentado ,ern nossa c-dade (! ) Artistas locais e �strar;gejros
dade, ã.rua FlodanoPeix6W, fF de fama mundial, desfilarão perante o público apres!?lltlndo nú
lho legitimo de Hnrst Volkert e m e ros de gra.nde atração.

'.

de sua mulher Lüil.a Volke t Canto, humorismo, malab rrismo rJe��Jamaçõ�sf prestidjgita�
Ela. nal�lfal de-te ÊstâdÓ.nas:í- cão, caipiradas, sol os de gaita e piano, acordeons, etc, etc. No
da no dia 8 de fevereiro deI926 ntérvalo de cada número haver a dansas, ao som dss mais Ia.
solteira. dé.pr{')f.lssão doméstica, nosss orquestras nacionais e americanas'
domiciliadii e residente nesta ci A's21 horaa em ponto,

. dade, n()',;�i:to Rio do Sul. filha
I, gftimá;' de Walter Micbels e de
sua mulher. Carlot.a �ichels. .

...

Apresentaram os .: documentos

exigidos" Pelo artigó 180 do Co

dlgo Civil;: sob. o nO 1, 2 e �.
Si aIguem tiver conhecimento de

existir. 'aigulTI impedimento lega!
acuse-o para os fins de direito

.

B,
. para constar c chegar ao co ..

nhecírnento de todos, lavro .0

presente para ser afixado ne lu':. 7

@ar do çüstwne ,e publicado pe-
'"

la iJ11pre'llsa�:
.' ....

o - S.o10 de. Gaita, pelo famoso virtuose Salgadinho,
Blumenau, 9 de setembro de 1947 9""';_ :::'.ketechumoristico a cargo dos amadores da Sociedade

Vitári-Jlo Braga Persónagens. Isa da Ponte, Barão von Espeulaub e Henr
Ofíclal :do Registro Civil. Sapat

.
.

ro - Solo de acordeon, executado pelo Mr, Superavit.
,
Edital .11 - Canto pela ulrirr.a descoberta artistica de BIumenau

Bim_,FaÇl() ssbsr quepeetendem e a- bCO .Búna-Mini. .

fiar-se: Alivio fNnalldf.l� e 01- i 2 aipiradas, relo casal Moto-Loco,
gll'Zà(leUoÍ. Elo, ,oalt;fal des- 13 - Número dd cquilfbrismo, pelo artista', Fedor Fedorovichs
te Estado, Dascido aoa 18 d.r '4 - Numera a cargo de Nandidho e seu ,;R�giunal) com o.
de outoh�o .de 1920. comerei «crooner. Mac SilveI"
ar.ifl� ,·s.\,lt.ei:ro.: domiciHa.do f !5 � PNiadas étScargo de OSlê!5 do Vale.

.

rear. ente nésta ctd&:1e,. ma o ! 6: - r on Ti
.

cordar di Me, pelo grande tenor. Eurico De
de H'eru.:'óge.ties, Fernandez t Stefani'
de D, lsábeia Fernandez EI'J, '7 -:- .Fox rítmico ao pinho pelo grande msesire PLANOFSKY
natural deste Estado, m.iácídb MUSIKOFF.··

.

80S á de P, .Isabelu Eeman- .18 .,.... Canto folclórico, a cargo de Roberto Henrique
ríez, ,ma. natural deste Eáta- ATENÇÃO: - Tr-atando-se de uma festa dedicada ex clu
do haS(üdâ aoas de novem sivàmenta aos assoo.ades da Soo. Dramai ico Musical «CarlosDl'6 cte.i933, dome.fltic;;.. sul.el- Gomes». solicitamos. o comparecimento de V. Excia. e Exrna .

.

ru .: '. domtctjtada e. residente Família, pelo que pedimos reservarem suas mesas com antece
. nesta cÚJadt'. ft!h:-l. Of' Qll!OU- dencia, f'om o Z�ladüt' ria Sociedade.110, Zape)j!l,i e (ÍB D. Laura Lo·

.

. A' pes!:oas estranhas à Sociedade sómente' será permitidarenzi Z>ij)f>lint . '.3. entrada, se vierem acompanhadas de sacias.}tpi'esclIfaraIll os documentos Ingressos na porta ria d) Te� troo
eXigidos J3clo. artigo .• 180. do (0-
digo €jvi!, sOb flS. 1, 2, 3 .e 4.,
SialgtümJ tiVer conhecimento de AS SOCIEDADES:existir: algUlI). impedimento legal,
acusIH)' para os fins de.direito.
E, pina con:oJar e dIcgar ao CO�

.

nllêciniénto d2" todos" lavro b

'presente' para.ser 'afiXado no II:!,.

9<1r do ccpstUIl1e' e publicado �e�
·laimtireüsa;

BIólÍ1ênau, 8 r!� 9:1e 1947.
, '.

Vitorino Braga
.OficiaI·.· do" Registro Civil

de �41egria,��

P R o M R AMA.
I - 4. acor'decns e baíx (l de cordas número a cargo do Prol

Baumga,rtén e seus alam s
'

.

2 - .Solamento urra vez, bolero rr cxicano por. Azteca Pancho
'J ;..:_ Solo de, piano a 4 mãos, executado pelas Collin S-sters
4 ---, Levantarret.to de halteres, relo gigante do Mar Vermelho

e .Popeye,
.

.

5 '-'-- Canção a cargo de Ema Sckmirim
6 � Orquestra juvenil, lO elementos, conduzidos ['0)0 prçf.

Haumgarten.
- Prestidigitação, Prof. de Scieacias Ocultas Principe Rba

Tubi.

Club DHlmàtico tdusieaD CarlDS Gor es
Preveniórilil Santa Cªtarina
Haspital MinoiCipal d� fliumeh3u

------,----------�----�---

inscrição eleitoral

--_.

..,_-_-..-__._-------� .....-

Queijo verde 'E'u'Q-/
Arenques flr.}8íH!' Z B

Azeitf'I<, Ameudclm. 011\'1). AIgndfln
Bt bldas N ch:nlds e

Surtlmcnto t'm CODsc'rVH8

Cal( moido nu lldfã

FrÍt)s, - fhccdHtes

F O N E 1018
Rua

-_,._----,-__._---_-

})BERTOLLI"
NOZES MOSCADA

f. OOMNING D Tímbó - Caixa postais 10

foto A{l1AOOR (G.SLholz)
Compeicucla PlloHssiorMll

Rna 15 de Novembro, 59b

._----.-----_

Export�;;d�l��s.ll
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TerDlinarã a 23 do torrente o .' pr·azo para requerimento
issim,' todo' (; cidadãD·· em idade de ser eleõlor, deverá,
sua inscrição a Inexo ti· redação deste juro;); IUllCiol13 Inn

Aviso
instituto dos Industriarias

Concurso
para Auxiliar e Datilógrafo

o Instituto dos Industriarios comunica que estão abertas,
de 8 a 30 de seternbro, as inscrições em concurso para aa car

reiras em epigrafo da primeira entrancia de seu quadro pessoa],
nas seguintes localidades deste Estadc.
CARREIRA SSr.X·O LOCA LI-, ENDEREÇOS�.Q..: . DADES
Auxiliar rnasc. e fern. Blurnenau R. iS de Novembro, 13SP
Auxiliar masco e fem. Brusque R. Felipe Schmídt
Aux.liar masco e fem. joinviíe Av, Brustlein; 30
Auxiliar masculino Fpolis, Edifício IPASE - 4.0 andar

· Datilografo feminino Fpnlis. Edifício IPASE - 4.0 andar
·

.

Os candidatos, para inscrever-se, deverão cumprir as se-

guintes exigencias.. .
..

a) a nrova de ser brasileiro nato ou naturalizado ha mars

de 2 anos e de contar mais de 18 e menos de 30 anos na data
de encerramento das inscrições (30 de setembro de 1947);

b) prova de estar em dia com ° serviço militar, em se tra

tando de candidato da sexo masculino;.

c).2 retratos tamanho 3 x 4 cm, de frente e sem chapéu;
d) taxa de .mscrição de Cr$) 2000 (vinte cruzeiros).
Os candidatos inscritos deverão ser sebmetidos ás seguin

.

tes. provas:
a) Para a ca-reira de Auxiliar :

'Prova Básica - questões objetivas de Português. Aritrne
tíca e Corografia do Brasil.

Prova Especializada - Redação;
Prova Complementar - Datilogra.fia.
b) Para a carreira de Datilografo; .

prova Basica - t;ue"tÔes objetivas de Português, Aritme
.tica e Ccrografia do Brasil.

Prova Especializada - Pratica DatilograJica_
Prova Complementar - Técnica Datitografiea.

Para maiores inIor rn ações, procurar os' postos de ins

criçã» nos endereç os acirn a das 12 às '7 horas, de segunda á

sexta-feira, e de 9 às J 2 horas, aos sabadoa,
'. .

.'

João Ric:udo Mayr,
Delegado.

------------------. j----------------------------------------------------------------�

S S..
.

E 1 N Domingo à noite. foi passado ] companhia dos mesmos andavam
. ebastião - s.spau ra - ,0-

novo «conto do viR:lrio:o em Davet Joaquim de Lima e Elmocicias procedentea de fontes au /
nossa cidade. Em consequencia, Trisks, sendo este ultimo, saro

torizadas, imforrnarn que os fI.o- I_'" 'A d CU -rernentou o a polida local deu- g�nto Oii Rase erea e .um-
vemos da Espanha e Franca veram pari' a\'erit;'l::.:çi1e3 o in- bisa, em São Paulo.iniciaram negociações no sentido dividuo que disse -se chamar [Vla- _,� � _de reabrir as respectivas fruntei- r.o Hoffmvnn procedente de '_.u
ras fechadas desde março do ano rit ba, que aqui ap2.re cu sem dicaô,,'agFllte da Transportadóra'.:Qpassado, outra coisa a não ser as rou- Rlumenallense Ltada, na praça-;

pas que trajava o outro, de no- d- joinvil!e.
me Alceu Neves tarnbem de Cu
ritiba, ql:e, tarnbern te e ucon- 1NL:·i'lf6''ld@
trava nas mesmas condições. Na Cem a srta Nair Cunha Sil-

I
veira, dcdicaua funcionaria do

�, .. "._.�.,;:_;,�� ..;;::_;;.
Serviço Noconnl .de !VIab�ia.

Cf]if�'fir,_'",rr"" <!1il, ","�"" 15,;; contratou suas proxrmas nupcias
: BÔAUI: �fJO�"�a�; f, o jovem José Beiro, Iaboratoris-
': . � . �, "':í ta do Centro de Sande desta ci-
�.:..M ���.{� ��L�_�� �

dade,
.

VENDE-SE
Mercado di! 8.utomovei@ Um ter!."' nc com 4S metros r'e

F d d 1
frente e 4 )') metros de fundos,John L. Freshel, un él ar
'�uma cas; de mudeira nova, pôS-

Rua 15 de Novembro N' 487 cO 2randes Situado na Itoupan
na �ntrâda Rua .l\lnJirante Ra.rnos

B L U M E NAU Infor:��2ç3.0 Eduardo Santos
Entra.da dé.1 Eletro <>ço

o elar
ALFRED GOSSWEILER

Chegaràm novidades em MOVEIS.de:

IMBUIA -:- CANELA - OLEO - JACARANDA
...:..; VIME E CORDEL.

AVULSOS•
..,_ Passadeiras de fibra do côço

--,- T A. P E T E 5 -

'PREÇOS MODIcaS, .. Tambem vende-se a prestação,

VISITEM a exposição á

ã rua 15 de Novembro, 1226

!IBlH!.'l:il_(a�oiIRlllla1!Il!ldo�d:imag,jClJIAaSgA_R_"j!jA_De11loilll0il!ll·RmP1I!!!IlL_OUlT)!!Iel_l!ií!tl!lMM__1
'. .. Edital de protesto

.

:Qtto Abr.y, I�. Tabelião da �oln::.rca de Blurrenau, Estado'
.Sant;l Catannl. no firma da leI, etc

'

.. �. ;:}'az saber, que existem .em seu Ç?rtorb, afÍt�l de serem pro-
.

t6staáàs por falta de pi:lgamento ?uas duplicatas no vaior total
de Ct$ 1:i'80,00, emitídas pela fIrma H. Wlllecke (Casa Royal)

. desta praça, contra Guilherme Oemal'chL E .co.mo o devedorre-
..

side f6ra deste MuniciplC, pelo presente U Intimo do respectivD
Ptotoz.sto.

BJumenali, o de Setembro de 1947·
J..

O Tabelião: Otto Abry.

.,!
.1

Edital de protesto
Quo Ab:y, la. tabel;ão da Comarca de Blumeuau, Fstado

de Santa Catarina, na forma da Lei, etr.,
..

Fó.z saber. que existe em se,]· cartor;o, a,fim .de ser protes
tada por f,!1ta àe pagalller!t? uma. Not1. Pro,mlssüna n.'J valor de

Cr$ 830,00, em;tidCl. por GUIlherme Dcmarchl, Arrozeira, e:n fa

vJr da firma H. WIHeeke, desta praça. E como . c devedor .re·
side ióra deste Municipio, pelo preseuie O ÍotÍ.nc do respectivO)

· protesto.
. Blun.enaú, 9 de Setembro de 1°47.

, O Tabeliã'): Otto Abry.
···

.. ·C-a-r-�ii-]
......

Ih__...;.···ã--q-.. -11-ar-a-··�p�unl� entrega
.. GMC Mo·delo. E. ·f··"'52 - Cabtne amarl('?na, !lobre o motorl'A.arca J -.. .' >

• �'.
.

•

. .

•
, •

butdop:) - 133 polegadas elNe cIX0S. CapaCidade 4.8üo quIlos
(, .. 'a 4 metros '

�arro�sen .

.

FREÇCLDE TAHELt\

.M·
. .. ·�et"·lhos se'rã.c. f.or.necidc,s pelo fone 1061, ou no ·escritÓrio
alOres l, .. , -

.

.

C·' d N
'

.

Casa Royal S. A. Ind. e.·. om, a rua 15 fl ovembro, 40' •Çla.
Caixa Postalt82 - SLUMENAU

.. :"

Reabertura da fnmteira

franco espanhola

De alta classe «» 1MODf!LO

IRCA VICTO'R
�) Q-34
v. N""pto. de notei""is

ca,acl"rrall=o.1
Oad"s 'lOas... .. curlac. S válvul... RtA

�
Â VENDA NÓ �

JEVENDEDOR ReI. VICTOR

Distribuidores no Vale de
Hlij \Í

(isa do Ameri�no SIA.

Bolos
mais mocJos

f·

Bolos ..��

) mC!isl%s

passado

Aniversários Acs distintos noivos, as nossas

congratulaçõss,
Srta Isol?e Kic!wlg; m

Asiversaria-se n,'sta data a pren
dada srta, Isnlde Kielwag-m c.r

namento da socied. de 10:'3.1 E

ti:ha do sr. Enco Kltl\yagctl.

VENDE-SE - uma mótocicle
ta marca N S U, de 10,5 H P,
em perfeito estado.

Preço de oe assão, Ver e tra
'ir a ruz, l'.'i::n,.s Gerais, 24.
Fabrica de Espelhos.

Snra, Rosa Fischer
.

Decorre nesta data o aniverxário
natalício ãa sra, d Rosa Fischer
dedicada esposa do er, Evaldo
FÍ!l( her,

VENDE-SE - um dormitório
Ioleado de imbuia de I a, em es

.rado novo. com 15 meses de USO;
Ricardo Reckelberg l

Preco de oc.isião .

. �'�U'liVef��rio<u-se a'l_t�;('��tem ,C\ I Imft:lí�.ações com !<,\aria NovaesJovem Risar.ío Relkelbt.g de- escntorto Crerner S. 1\.
._�-------

livre de poeil:'El, hlfUlho (' eUQ
cnentee slh no fim da Rua
8',0} RHird depois do Coled
gio D Periro H.

VENDE-SE
Cu;!:. de Resideucill

Quin(:a feira ás 8 horas
Pó Ruôy:trd Kipling' poderia escrever um romiiuce tão ed

mOci011ê.nte! .

Só R(·n:Jd Colm211'1 poderia vi<,,�-lo tão magistralmente! ...
HLuz que se Apaga?�

Excepci
- uah.snper-produçào da ParamOtint, com [da Lupino

e \V,dt;or HClSLCL: - Art'st Av€otureíro... Sonhador.,.
Rornantico. Ele er':l hem um enamorado da vida!

Platéa 4.00 e },OO - Balcão :3 00 e 2,o0
\guar,1crn:- "F:r.1 Dii;.vO!Q" e • l\lorte de uma Ilusão"

-----

i..

Afir��decimenio
Vva. Ana l\lach;,do, Fi:hos. geluos e netos dv tine

(\Aanoel ranclsco (\r1achado
j:"alecido em J - 9' cj 7· com a idade de 62 a00s, ainda sob o pe�
Sl do dokr ;;;;0 go pt- recebido, ag·radt.cem a todos que os confor
c:�r�l.m no tran'Se purque passaram, áqueles que enviaram corôas
.� flor�s, e acümpidlhdram. o ine�ql1ecivel extinto até a SU1A. der
,deira mQrG,da e e!'!peci hti,�nte, 30 snr, Frei Joaquim Orth e Ir�_
�)ãs de Gari ladE' e o Sllr Dr. Camata. "�

A todos poi", nossa, imorred;',ura gratidão,
Blumecau, 10 de setembro de 1947

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


