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Integra" de um req�erimento de sr .. Dr� Oscar leitão ao sr. Prefeito Mun!dpal Resultados de um contrato feito ás pressas

Não se contormsuno ce-m ex, $ J 50,00, .,..� cr. $ 30.00; B - exceEsivo pOi'que o requerente' Senhor l-refeitc: I ce vida que ° paiz atravessa, mas
O aumento de ta�i1.i!sd!i Com idem de cr. $ J51,0.0 até cr, $ (jue vinha pagando a taxa de O peticionaria reconhece que 111ãO

um aumento excessivo, co-

�, panhla Telefonica Cétartneu- 5°0,00 - cr, $ 4ei.ao; C) idem de cr. 30,OG, na forma do contrato, é justo um aumento nas tarifas mo o fez a Companhia Telefo

se, (J�mr; dr.· Oscar Leitão, a. $; 5°1, até Ci.
-

$ r .ooc.co . passou a pagar cr. $ :15. con- telefonicas, mas não ds manei- I nica. aumento que vai a mais

digno .!uí:r. de DirHHo da Co. .cr. $ 50,00; D). idem de cr. foi me provam os recibos anexos. ra pela qual esse aumento foi! de cincoenta por cento. Dai a

marcª. dirigiu aú srPri:'feito

'"
s 1.000,00 em diante - cr. li como o requerente. todos os feito, isto ré,. discrici�!nariamen�e I razão. ,de invocar, �este pass?, a

Ivllmie'i'p",! o requerlmento fi S60,00. E' o que consta e se demais assiuantes da cidade, pela Telefónica, ferindo fundo ] autoridade de V. S. na qualida
Btgnir U'llnScr!tü :

.

.

encontra
.

meridisnamonte claro quer comerciantes, que particu- a economia do contribuinte e

I
de de Prefeito Municipal, aquem

'. «Ilmo, Sr. Prefeito Municipal n.a clausula primeira. 1\ clausula lares, estão pag;, ndo taxas de- desrespeitando um contrata fir- cumpre fazer respeitar o contra-

de Blumeuau.
...

J segunda dispõe que tais preços masiadarnente altas, em flagran- mado com a Municip .lirlade. ,t:õ de I de Agosto de '938 ou

O infra .asainado, magistrado, vigorarão para cada assinante te desrespeito aos ter (:lOS do Adernais, é taxativo o que dis- modifical-o, adaptando-o às COl1-

residente á rua S. Pauto, nestalõentro da area d» cidade. em contrato lavrado nessa Prefei- põe a clausula OITAVA e ul. tig'ências do momento que atra-

cidade, àSSÍILHlté do telefone um. raio de um kilometro c me- tura, a que atraz aludi. E não tirna, do contrato de de vessamos. O que não se adrni-

1109, vem, expor e, afinal, re- ia; Quem le, sr. Prefeito, o se cornpre-nde que urna Empre- Agosto de 1938. te é que uma população laborio-

Querer a V. S. o seguinte. mencionado contrato, Leito ás sa de responsabilidade, corno a IIQuaiquer modlficacão de sa e honesta, afeita ao trabalho
-

A Cümp�nhia Telefónica Ca- pressas e sem o necessario cui- Talejonica Catarin(ln�se,.
tivesse

I preços
de taxa não 'podeiá, e a d.lsciplin� f;qu� á mercê ?O

". ií.i:f'i tarinense, com séde. naCapital dado, tratando-se de um servi- tal proceder, sem siquer con-' . d . _ arbitrio e da ilegalidade, E' prm-
�.d' do Estado e f:li31 nesta cidade, ço de tamanha relevancia, ob- sultar a Prefeitura Municipal, entre�anto, se: eutorisa a smeo cipio consrituciocal, universal

em Julho de ! 933, i;::JligtlfOU Ô serva, paia logo, que as tarifas entidade a ql:lcm devia prestar depois "de dOIS anos da data mente proclama::io, que nada se

seu novo serviço de tcletoues para os apareíucs colocados fo- contas dos atos que pratica, da inauguração do serviço 1 pode fazer ou deixar de fazer

automatícós. sendo, nesta época, ra da ar ea de quilcrneirc e meio, m�xin�é. qUânt� ao aU;'Tlento das automatico.�t, _ . I sinão em vir�ude de lei
..

E é
,-

autorisada .pelo -Dec-Lei n. 468.' a partir da Central Telefonica, suas tarif..s, esquecenuo a com- Essa modificação deve ser au-

\
para o cumprimeuto da lei que

de IS de Julho de 193$, a mo- não foram previstas prevaleceo- promisso que assumira, ��m face tor isada p�r quer:1? E: claro que o sl)�li.calJte se d�rige, nesta 0-

dífícar ó ámigo contrato ex.is. do, é Iogico, os preço estipula- de um contrato. .el.ibo:ado de pela Prefeitura Municipal. E não . po�tt.mdade! .ao Chefe do Exe

tente entre essa Prefeitura e a dos p'-llm os demais assinantes, a.c)r�.o. corn .as exigencias legals. poderia ser de outra forrn 11 de! cutIVO MUnICIpal, �a ce�teza de

31údida Companhia� Com: efeito, . E' u-:::-a falha que necesstta ser, E nao �e diga 9_ue todo_s os ve<: que se trata de concebsãG que a sua pre�ençao sera urge�-
á Ide Ag?sto dr. me�mó a11o, quant.;) ,,"utes, sanad'J, a bem dos consumldores da \....ompanhla se (je serviço pubiico, sujeita, por temente atendIda, tal. a magm-

foi modiftcado o contrato em interesses do publico. conformaram com o aumer.to ma nature6a, á fiscalii5açàC' dire- tude do assunto ven�tlado nesta

que�tão, passando a' vigorar, O que, todavia, me leva a uue data de janeiro elo corrente [a e imejlata do poder publico. petição.
dessa datll elll diante, as seguin- invocar a sua autoridade e a ati ;no. SPONTE PROPRIA A O suplicante, repito. reconhece a O requerente, portanto, espe
tes taxHas;:

.

! .,_;__ Para casas de tude assumida pelos dirigentes maioria cond:,scendeu com Te· necessidaàe de um aumento nas ra, sr, Prefeito, que V. S. to •

.. residencia cr.$ 30;00; 2 .....__. Para da tradicional Companhia que, ceio que a Teiefonica cortas.:,!? tarifas telefonicaíi, dado o nivel (Continua na 4a. pagina) :

ccmerciantes,. profissionais e ou- justiça se faça, vem prestando a ligação, caso não fosse paga a

1res; tomando-se em b:;.se o Ím- bons f.cr\liçvs ao Estado, 4uan- mensalidade, com o aumento

posto rr..unicipal de industria

el
to ('o àl.lmento excessivo das estipulado, esquecendo se os

p.r.
O

.. ·.f.iSwã?., ::C.on.for' ,.rnc." ..
a c1a5siÍ�ca•.. tar.lL3. fc.::? nestcs. ultimas m,,:- consumidores de que na lt:.i exis-

ção abaIXO, A) os que· estejam ses. pelo Ulgno Gerente da fIlI- te o remedia leg'll para tai�,

ugeitos a' esse inip;osto, até aI desta cidade. Dig�__�t��ento casos.
. __

f�arij
,
Sii�daF

m�$sos da o que faz estmnhar, entretanto, nestaB respD3tas
.

Noticias da. cap:t�l do �stado é que a nenhuma das arvorel3 foi dito "ue deVtlriam
'nkrmam que esta tran�ltando d '.

'
-

,

.

. f' .

li

·.�la "<·semb1,,: L,- "l t·· d L
elXar OE predllZll seus I utüs, 1llllS apenas perguntado\ .�.. .c,,_ ,�_a, glS a 1 \la. o.. :

.

I-i>,tado, processo em que o snc. :l':>Ie qller:3W
aceitar o governo. Contudo, todas respon·

G,)Vemador do Esti1do ent:ami- derum que precisavam !'uidaf de si proprias, l:avendo·
nha pnJjew de lei que autorizi a I éibSJt:n, iüllutlva cornprecsào de que quem aceita (."I go:
Fazenda· Estadual a prf'st?r as-' d ' h d -I. d I - d .

., ., �
-.

..

. 1 vemo os outros, 50 a e tr...ar c.es e oao e fll: e que,SlstenCla econOfuca a 1'.f.trad-t Ge -

d I
Fern' S;'ina Catinina'>,Clltregap- se lidO eixa tota mente O intere·set a c:onvenienc:ia, ii utili-
d,)·th � a importanci<i de Cr,$ dade e qualquer outro genero de bem particular e .proprío

-

d d
H

. §

.')oo.üoo,uo, para ser empresada não po i tratar I') comum •

na liqui.dação de compro'Tlissos
v€ncidrs

03 (OmpW�
E.f.S.C.

I Pe I a v í t o r i a �e B I u m e nau! ,
nehUles Ba!sini

Avirtude. Q! a
fecdda.de se teetiram
si o crime e a lraiç;ã.o Isã.o premiados.l '

Á pergunta do iUS vem a ser as credeDcias pu.::Il
bheaí5 para um homem poder tratar do bem comum,
lemb· am·:.'·uuS, de um vplho apllngtl, qUb o Pa'�rl\ A n

toniO Vieira diz Síõr o priweiro Hl:writd DO m nnrto t' glle
é rabula C0ill l3;gnifwação vel'dad�Jln1 e a que S6 retere
a Eoagrada esuitura no capitulo }J dos JUiZf3::-.�RA,�TO t-D� AS�ÇÕE:S DO VAJ:E DO ITAJ�i

"

\--,:
...

,

�

J
.

/'

Comenta·se ne."te apologo que ns sr\Tnres s:·drflll1
em consulta para saber qual doias rSSl1ill1! ia o got'er.
no de tOdp.8 Ubegaralll-s8 á oliveira ::1 e.'ib eB�u�"U'SJ

a0 convite, "dizendo quo não (lUel�a d\..ilxi.r (; SHI óleu
corn que 86 ungem 08 homem! e se ê.lullilalli Ctt> tlô\1tH:Jd".

J?or�m, então, a figueira que tambem esquivou-se, pois,
preCl8ll\ a d�· produzir bons fIgos. A videira, terctlira,
que foi procurada, desculpou·se p0r razõe� particular.er:l
sémelhal1tes e refare.:1tss ás suas uvas. E assim, com')
de porta (>m porta, andava se oferecendo o gOV61llú das
hf\'ores, todas elas r':lspoodendo que não qu�d.a.m dei.
xar 08 seus fruto" para se meter em gClvernus.

-------"-
-_" -.

"

O II r'a s 1- I não li o II e r á cruzar 35 braços
�_.-:===- �

I Agradec�ndo a home:ugem
. .

•..
•... . .•. I que lhe fOI prestada no Clube

A (alisa aa .3a. guendã de Comércio, de Porto Alegre,

1\1ova York·"_ O sr

GríffitÍJ. ' c)1efe _

dá «Ameri�an

LegioH)'. orgar:iz,�ç.ã) dos a�tí
gos conlbate?les. norte-a.menca- í
noS aue relllzara nesta CIdade o

Eca 6cngn�s�.J, anú�l� .. declarou

á in:preilsa que a guerra cOr;] a

,� Russia pjde·· irromper a qual
,�� quer momento, e que, na s:xa

opinião, oS Estados Hllldos. ue

vem enviar tmp"lS pam a G.·e-
• '" "0 , __ '. _" • _

- o.,

cia. pois/. u:I;?-�';'.--H�tet.v_cnça0 __ S(JV'i._�"
tica nesse paisseráa causa. da
deflagração da terCEira guelra
mundial.

':;09, indolente e resig 1ado, es

perando dos ceus aquilo q!.lE'
não 5_ b� criar em suas proprias
terras. A todo brasileiro, r;a b�
urr.a tarefa na detinição dos
,iestinns !ia�i0n;d&".

Fica ai esclarecido o que se deve entender por cro
dencia!s publJc ..H:1 para que u Il.l humem possa merecer
absoluta confiança como bom adminisuator dos n088o�
interEsses municipais.

1
.1'.

1
•·· ...."'0"".... :'''''''":'

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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R'uc(15 êa Novemb .. 588

Fac� g�be��!!��rete�dem ca'�1 ;aço sa�r�!!��anto o Sr, Faço sa�:rHq��1 pretendem
,sa.,r.::s..

e: ,VICtO.,f Pfl.f,
ter

....

e Teodora Oficial do Registro Civil da Sé casar-se: Ernesto Vets. h c. Hel
',' Krisch, E�e. natuo�l deste Es- de da Comarca de Itajaí, habi- ga Guse, Ele, uatural deste Es-

tado; nascido na dla. i8 de.ou-;litam_se para casar: Domingos tado, nascido no dia 29 de 2 [dols) (':;Jminhl;C:� (,bt','n"tiOli2h tipo KD7. cjmotores (,Buda»
rubro de 1920, solteiro, alfaiate, � Luiz Manoel e Irma Tiburcio. julho de 1925. solteiro, motoris- de 6 cyl. a ólcu Di:,s, l, r'"r;� .5 roo quilos de carg�, eouivados
domicilado e sesidente á rua da Ele natural deste Estado nasci- ta, domiciliado e residente no' cícarroseti(� e cabine :; p;:eu:! 36:�8 c 8,::5X20; r,,e,rfeito es'tado de

C?loria, nest� cid�de. filho legi- do �os 16 de janeiro dr:: I9 II. logar Garcia, neste Distrito. fi- conservação,
trmc IgnaclO �fIf!er, e tile sua pedreiro solteiro, domiciliado e lho l�gitimo de João Vetsch f'

mulher Ida Pfíifer.. Ela, natural residente nesta cidade filho de de sua mulher Catarina Vetsch.
deste Estado, nascida, no dia 9 Luiz Domicsros Manoel e de D Ela, natural deste Estado. nas-

d.e.maio de.1923. s,;lteira. dorni- Tomazia �l�ría da Conceição: cida no dia '::0 é'e janeiro de
ciliada e residente a Rua Bom Ela natural leste Estado nasci- 1929, solteira,.de profissão do

�et�ro, nés.ta cidade•. mb},. Jegi da �oo 18 de novembro de 1926. rnesrica, domiciliada e residente
tlmade MlgUel I?a�lo !'::�ll.ch e domestica, solteira. domieiliad'a no' logar Garcia, neste Dlstrto.
de .sua mulher Maria Ejisabeth e residente em Itajaí, filha àe filha legitima de Bertoldo Gust'
Knsch. Caetano Tiburcio e de D. Brau- e cip sua mulher Cecilia Gnse

Apresentaram os documentos fina Adriano Apresentaram os documentos

,e:ctgid�� pelQ .

artigo .180 do Co-
.

Apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 180 do Co

�go CiVIl,
. �ob o nO �, 21� e 4·11xigidos pelo artigo 180 do Co� digo Ovil, sob TIS. 1, 2, 3 e 4.

SI. a�guem tIve: con�eCImel1l? de

I digo Civil, sob o no 1, 2 e 4.1 Si alguem tj\Ier conhecimcnto ct",
eXJstlr algum llTIp�dlmento .1Q�al, Si alguem tiver conhecimento deA existir algul11 impedimento iegal,
a

...CU,.s.'e-:-o.,.
p
...ara._.

os

.

fms d: �lreJt
..

o.

eXiStir. algum imp;.dimento .ie.�aI, I acuse-o para os fins de direito,

E, . p�ra const,ar e Ch2iJE!, wO co- acuse-o para os rll1S de dIreIto. E, par<i constar e ch0gaf ao co-

nheCImento ,ue tod?c "lavro l o E, para constar e chegar ao co- nhecimento de todos, lavro o

pre5P'tl1e para ser
.

afJxa�o 110 lu- nhecimento de todos, lavro o presente para ser afixado no lu

ga� do costume e publicado pe- j)fe'Srnte para sei: aÍÍxado: no lu- gar do costume e, publicado pe-
ia Imprensa., gar do costume e publicado pe- la impre:nsa.

Blumen;�l!, .17 de 8 de I947, [a imprensa. Blumcnllu, 15 9 -i947
..

VltorlOO !3r2.ga . .
Blumenau" 15de setembro de 947

,OÍlcml do Re,;;:-lstro Cnill Vitorinc Braga
Oficial do Registro Civil

Fone. 1201 Bturneriou...

1!.XAMES DE URINA: simpH" (/lssncar e albumina) de sedímento, qua Iítc.tlvc completo com ào�ag('!l)
t-:lôxetoEJ" fosfat oe , acido uríco, uréa ete_i EXAMES DE FEZES: completo, pesqu.iza de amebas, flagela.:!"
()VOS de verrrrOS, (Metoilos de tollriqueciml'llto) JigPRtiio: carne, vegétais; pesquizae de puz, sangue oculto et<:·

."EXA�E DE SANGUE: MALARIA.-:JPesquiza de Heniato:wado de Laveran, toi-maa agudas '" cro n
í

,

.

" eas, LUES {siIilün: re�Çrro di> Kahn, KJiuIl, llIeinecke etc. TIFO: reação de Vidal. D08111�em De: glicose, acirl» uri

'co; hemugi0bina. Contagem (la globulos verrnalhos e bn\DCOS, Formula Leu,:,yeitaria, Hemograma de Sh ili ug, 'I'ern '

po de coagula<;,ão .l {j,l sangria. Curva ghcemica. EXAME DE SECREÇAO: pesquiza de germenE' iUono.: I

esparmatczoídes, otr-., tríchomonae v:l[;inuie. etc. EXAME DE' E�CARRO: Pesquiza de bac:ilo de Koch !
outros germen13, I'll!'lIDlOCOCOS etc, EXAME DO LlQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame oitobae-!

.erio8copioo, l"Prtção de Kabn, Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de

baCi./11)8 alcool.e acido resistautee (Hanr3en) etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cempleto, JOS'igem

de ucidú·latico, (l,cider.: livre e cü:)l�inada em HOl-Pesquizlls de sangue oculto, piocitos, hemáceas, EXft ME

DE ULCERA: Ultramicroscop;:L em campo escuro: pesquiza de espirüchetas 'I'reponema Pálida (sifihs).

() Laboratori» se acha instalado para fazer euitura de qualquer germen e a uio oacino
.

A pedido dos S1-s. Médicos fazemos colheta, de mattâal á domicilio
Fornecemos laminas e recipientes arutuiamenie

..
�

Vlctodn� Bragtt
Oficial Gia Re�"tr� Clvll.

Edifh:il (d'" I
Faço saber que pretendem ca- I a

"sar-se: Artur Reckelberg e Nair Faço sáber que pretedem ré'.

, dMSiiv3; Ele, natufdl deste Es- sar-se: João Maximiano de. Sou

tado, nascido no dia 7 de 00- La e Edíth Imthurn, Ele Dó,tu

vefn�to de ,) 9 2,), solteiro. tece- ral deste Estado,' nascido' no dia

Ião, domiciliado e residi'nte á 17 de J;.meiro de r 920, solt.-::iro.

rUa Joãn Pe5soa, nesta cidade, opera rio, domiciliado e residente

:Jilho legitimo de H"rmann Re- nesta cidade, á Rua Joã.o Fes$oa.

�,kdl::lrg e de 5tH/.. ;:nuih�r Alma filh"J de Maximic no de Souza e

Recf:'elberg. Ela, natural dest� de Jost'fa TOI'jas da Costa. Ela,
, Estado nascida no (lia 23 de natural deste Estadv. nascida.

de�emb!Ode lQ15. solteira, dr:: no dia 23 fie abril de 1929.

profi�são .déme�tica, domiciliada solteira, de profissão .domestica,
, e resídente á ,rua João Pesso'l, domiciliada e re:.idente nésta

nesta cjda<ie, filha lEgitima de cidade, á Rua João Pessoa. fi·

Vergir:io Frederico da Silva e .Iha leg:tin,a de Oscar Imthum

ôe sua mulher Anua Vít'k da e de 'sua mulher Gertrudes

,Silva "

"

Imthurrl.

Apresentaram os, documentos Apresentaram os documentos

�xigjdos pelO artigo '180 do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co-

dâgo ,Civil� sub o na 1, 2 e 4. digo Civil, sob os· 1. 2 3 e 4

Si alguem tiver· conhecimento de Si alg11em tiver conhecimento de

�xistir' algum impedimento legai existir algum impedimento legai,
;aCllse�o para os fins de direito ücuse-o pm!:l os fins de direito.

E, .para constar e cl1�ar ao CO� E. para constar e dlegOf ao co

Wledmento de, todos, lavro o nl1ecímento de todos, lavro o

presente pará ser a,fixB:,do 'nó Ju- presentt� para ser afixado no lu

gar do costume: e publicado pe� gar do costume e publicado pe-

ia imprensa. ."" la imprensa.
Blumenau. If'oe 5etem'l::lro de47 H!urnedau, 13 de set. de 1947

Vitorino Braga ,VI�lloa iU4P ' ,,!

Çlfiçlal do Reii�tro Çivil, Q.f1.J 4, i.�'t. Clwtt. 1

Edital
Faço saber que �Jretl:'nrlem

casar-se: Horst' V\Toesteh..,ff e

Ruth Facheco da Costa. Ele
natL:ral dOilte El>tado, nascidr
n0 dia 27 de abril de hJ25, sol·

teiro, empregado no' ÇI!rnercic',
clorniciliado e ff'sideotc em Cu'

ritiba. Ela, r,3turai do Paraná
i1 scida no dia 7 de maio de

'9,31. solteira, de profissão (h·

mestica; domiciliada e resident'
nesta cidade, filha legetima de

Acrisio Moreira da Costa e de

sua mulher Lavinia Pacheco di'

Costall.
Apresentaram ,os documentJ'

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob US. 1, 2, 3 e 4.
Si

.

aIguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento, legai,
acuse-o para os fins de direito.

E, para cOTIstar e chegar ao CO�

nhccimento d-e todos, lavro o

presente: para ser afixado no lu-

gar do costtlm� e publicado pe�
'la i111prensa�

Blume1au 15 - 9 - 1947

-'_"_.:'

'<I'O r-)\;SCl-'fl!\JIF e Tupy de
8, iz. 24, 48,80 e ; %U baíxo s

Pft�ec�s
..

..,..�é _..........,. �_""�--:>H>Io�""""-"""'�.-M==

na C a s a

..�
Rua'

v E

I (um) caminhão ·.,Lt2rné:t;,�n3.1» tipo K7. cjrnutot a gasolina.
para SIOO quilos de caroa, cabine e carrosser.e' pneus J6x8 e

8,25x2o. O't imo esta.io Oe cons.ervacão.

I (um) caminhão chas sis cG'-'w6al. marca »!{,'lnsa Lloyrí »,
crcarrosser ie Furgcu pi 1000 quilos . em p(l.'feito esrado,

I (um) carniuhão ,,.: \1a g1rn�"-1)eutz;" {Ól'30 D�e5él)� cjcabine e car
rOSS'2r:e e PU"!!S ;'/y8 e 8;25.'(�C>. bom est,ttlo de funciotume��to.

VFI:';, li TRATAF, NA C:O:\f,PANHU\ IENSEN �

•
. 1'.gl",

[nd. e Cl'fLercia. <'rI' ltOUp2V2. Centrd - telefone 01 .

-�-----------��--,--------.�-_.-
,........._--_

��E;����',1(�:a�1:;:s3�:r�st:L:::�f(S:�:��:
1t:��h!t!-::( üe qae

_

t.x13te um arquivo
Fk-1 par::; supriT t'iicic:-nt�mente eSS3

.)("c:;::;,3idsd·!. lvlode!os para todos os for·

m8tcs df. p3Sl<.1S ou tich:;s. As Severas

CG;"rem !j�Jfc'!nente. mesmo quando tn·

ttirumcf!.tt. btndf.\s.. Cc.mo guardas cfi·

C"Ítnt�!.:: e ct';5::·lpHnadu�. m; arq!.:l\·os Fld

ze1;or':lCt pd<'.! Doa crd�'m dos' docume:)"

tos (:- �,ipds do $lU e-&critório.

DIS,TRIBUiDORES
OS Estados do Paraná e' Santa Catal'inapara

Prosdocimo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Uenericijad{�fa de
�,�ldeira§ 1"i�zL�

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro
fornecedores de MádeinH� em Gera!

Forro Paulista, EncantoneÍ1'ati de Qualque.r Espécie.
Alinhamento, etc. etc.

'

So�lhn �(;1r{l;1' S�r,J'\,�!�.?_j 1��i..� \..{A' 'l�iUEsaeciaHdade ..

VENDE·SE - uma rnótocicle
ta marca N S U, de 10,5 I-I P,
em perfeito estado.
Preço de ocassão. Ver c tra

ar a rur, M:nas.Geraís, 24,
Fabrica de Espelhos.

. ..LI
,�:

Q : ffgtt.r!n, o gU\��I, o Co i 'l!:.1\ !)
o ht'(ôfJlligo; os Pulmões, 9 li

Pele í'roduz' l.JüH's nos Ossos,,

ReUlÚl>i!SITH( Oegüeira. Qué.
011 do Ct>lwiu,AÍil,!mia. e AO(Jr· ,

tso. Consulte (I médico, e tome'
<ii p o P II I. Ii r depurativo

tnÜf{;!1illÍ"O RO organlsil'1o A� .

'''rlldtwel ,CUIDO um, licôr. AplO'v'n'11ü eouú}·: . .anxHiar .--no trll ....
l.âÜl�n to da>SmJls. e.· Rêuma
r..ftl' ;"D;lO ti'>' mC!i'aà ungem

'

.p�l�-ll;··N. S. r, sob (; nr. Z6: .'

.de HJ13.

",: , ..

"

r
de P. E I L ERS

Queijo varrte "�u'çu"
Arenques tHJLmd( zes

Az�'itef1, Amendotm. Oliva, Algodão
BdJidus Nselonals e extrangeíras

Sorümeuto em conservas

Cd{ moído na hora

FO N E 101 8
nua Amadeu da luz, 34

MOSCADA
I

F. DOMNING - Tlmbó - Caixa postsl, 10

Foto AmriOOR (G.Scholz)
(mniPJe�enda Profissional

RiU] 15 de Novembrof 59ó

-------------�---------

Dr. I\rthur Balsini
'ADVOGADO

Escritório: Erlifiúo Il1utua Catilt'Í-
11I%.S6, Sala 15 - : one, � 150

Besiden�b.: A!i!meda Rio Bnn-
.

cc, 31 • P(me, 1375

fRACOS.
Â�ÊMitOS

TOMEM

OlOll freusotijl
"SILVEIRA"
-

Grude Tinlce

\ Exportadora do·. .adairas S. A,
LI Stock permanente de:

1\r�adeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Molduras, etc.

. 1\�lefone 1:Js37
B L U �1 E NAU • Santa. Gatalina I

rnf'l!

' ..•e': ;. . '.�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o senador Ivo fie Aquino' fHiS88do, ar) qual tambem ser
. t.eve que reapoud;:r duas ou I vira. a11à9. entuaíustlesmsnte.
tres vezes aos Gl8C1USOS dOI Não delxa de ser comone,

, sr, Getulio Vargas DI) Senll-' convenhamos, eô.ta temaca re

do, Para nefellder o governo pnf>ição em favor do poder
atual, o lidei" ,ii:} PSD' se viu existente contia o poder que

. obrigado a ttlzer crmj.larB- nao mais exí-te ...

ções, eom o objetivo de exst- '. No entanto. qual seria an

Uir o presente, a que está res e opinião do Ilder pese
servindo. pm d{1lrime,n�o do dlsta sobre o sr. Getulio vsr-

EnCOfslraram casualmente
u tesouro

Brio(o$, cordões, braceletes,' e crucifixos de muro
'

..afloravam do solo " Dois sertanejos os felizardos

RIO (C. B,) - Informam de porção de areia füf'l, num tre

Fortaleza que a imprensa da cho da estrada. Seu compa

c a 'fJ i ta! cearense descreve nhelro que vinha strsz, DO·

com detalhes (I grande tesou- tou, então, o aparecimento
J'1l anconteauo Ui! região de de um objeto luzente. Abai

Missãl V '!ha-ruh-Safgv,dü. Lt - XOU-@6 e lipanhou o. Era um

ca.lizou-de �If muito ouro, em brinco de ouro, Mexeu a ter

peças trabalhadas nom 8 IDa- 1'8 e outros obj{�tos surgiram
ior p'ericia por artistas colo· como cordões, brIncos,. bra

ni ·;iÍs. .

celetes. cruze�, cruCIfixos.

Quando se encaminhavam I coraçõeR de divel'S06 tamao

para fi feira, Fidelis de Tal boa, estatuetas, tudo de ouro.

colocou o aniuai sobre uma I

Cas ov lar
DE ALFREO OOSSWEILER

Chegaram novidades em MOVEIS de:

IM.BUIA - CANELA - OLHO - JACARANDA
- VIME E CORDEL.

MOVEIS AVULSOS, - Pa.ssadeiras de fibra do côco

-TAPETES -

MODICQS, - Tambem vende-se a prestação.

VISITEM a exposição á

á wa 15 de Novembro, 1226

{ao, lado da CASA RADIO PILO!}

.GREM�O ESPORTIVO OLIMPICO
. A Diretoria do Grêmio Esportivo Olimpico, tem a subida

honra de convidélr os seus"Assoéiildcs e suas Exmas. Famílias pa
ria fest<i da "Cumieira" .da nova çónstl'ução da séde e da Can
eb:! dé BOLICHE, consta'100 de U'TIa churrascada no sabado,
dia 20 do coy'ren!:e com inicio as 15 hfJraf.l.

Blumenau, 16 d.:: Set!::;mbro de 1947·
"VÜmar da Luz - Secretariu Geral

Associação Profissional dos
de Blumenau

Contabilistas

Pelo presente, ficam convidados os Srs. associados, para a

. Assembléia Geral Extraordinária a realisar·se dia! 9 do corrente

.. na �6dé.Social. á rua 15 de Novembro, {Antigo prédIO do BanM

co Nacional do Comércio) ás tg 30,' em primeira convocação e

não havendo número legal, dar.se�á inicio ás 20 horas, em se·

gunda .�., ultima conv?caç�(j. com qualquer numero, para tratar da

seO"uÍúte ordem do dJ":
z:,

A ssunto de interesse da Classe.
Blumec.au, 15 de setembro de 1947.

a Diretoria
�--,-,-----�.--:--�.�,-..,-----,-------�----

�.dltal de protesto

g8.S? Vfj'i-B6 oque .6. Iirmava I
Em seguida, vi.i!h? esse tr»- dos os p't�quenr,s e de., .t(,(\rso sr. Ivo de Aquino, em 1945. po em que o entusiasmo 6B 08 humildes. qu- "-deIc$ r ece

[Juro díscur 80: em Floriano- exprimia numa forma de ti- bernm os beneficios e 68 as

polts :

I
pico sabor provlncts no : bOCI;;g lhe>: ti!SSf'ffi represa-

«Dursntel:'\BSe perindo (o "Se fosse possível 80i:] ho- Jf.'�. S<�Uf� coraçÕf\él r·-.lsriam
do Estado Novü), o

g'Jve.rno
meus pubiicos do 8ra.s!l és-lo louvor e o agrudectment«.»

do sr. Presidente Getulio Var- quecer as obras e os S?i"vi, Ah, memoria, como tú és

gas tocou e enfrentou tndus I ços do governo Getulio Vgr-I tnüdnra €' eru el !
os probk mas vitais da nacío- gaB. seríum eles Ietubrados I {Do � Correio da Maubib,
nalldade». pl'!i, clflIDor d!i!il bc:cl'ls dt> to·l do Rio.

'"r fêõirnica'�-fn
t I QUEDa aos cã·1
�. f

j�� BElOS E OHAAIS �

AfECtOfS 00

o aumento das ..
(Conclueão da la' pagina)

Ottó Abry, lll. Tabelião da Comarca:ole Blumenau, Estado àe

.

' Santa Citarina, na form.a da lei, etc.
• '. ,

. F,tz saber. ":jile eXIstem em seu. cartor�o. afim de serem pro

testadas, por falta d.e. pagaIT.ent? trelS duphcatas t;� valor to.3.1

de Cr$ 3 11460. em.ltldas pela frema :rrol'S, A. - Sao Pado, Con
tra L\lizi Lab,,€s. C�mo não tenha sIdo el1�ontrada. a devedora.

". a intimo pDT, este e,':l1tâl para oagar os menCIonados tltul09, ou dar

,�S razões por
....q.".U"�

não

...o.faz.
d

..
e.r.

..
t.ro

do prazo legal. I MATA.Blumenau, i8 de Setembro .de J947• ...�.����••••
O Tab�li�Q'- QUo AbrI '\�

mando conhecimento deste peti
tcrio, ordene suas providencias
no sentido de que a Companhia
Telefónica Catarineuse, por sua

filial nesta cidade, revogue c.

aumento indevido, ora em Vlgí'f
ou essa prefeitura, mediante mo

dificação no respectivo contrato.

autorise um aumento justo e e

quítativo, conciliando, per con

sequencia, os interesses do pu
blico e da Companhia Telefoni
Cd Catar!n'!ose.
Nestf\s termos.

P. defer;m uto.

Oscar Le:tão

Bolos ..;

- . I
maIs crescloos

Bolos

�
mais macíos

J:
.

p-------------.------�

Gm f.

Bolos l

:J mais fôfos
--:-- ) ':;

"Cldade
Achando se em preparo a e

dição especial comemorativ3, do

23· aniversario de fundação des
te jornal e. consequen temente,
devido o acumulo de �erviço em

nossas oficinas, esta folha não

sirculoli ontem. Pela mesma ra·

zã" não circularã amanhã, &a

bado, reaparecendo domwgJ. da
ta de seu aniversario. com maicr
numero de paginas.

IIseurr2 de IQlSS«YS dias. ese,
E tà'

.

d I f
..

1"
J

8 '

l:mprea�l�nan iO, ��, pescO;'.fl, em ursputas po �t!ea
na. Io caltdsde (1":3 RinelraO

I
cun cor rando para oenstouas

S!!o Fualo. no víznho muni- a d,osoi'dem e [deshartnoaia
eí.do d� Ir.dalal, 08 úH.lm0S I

H,trt� (! p.ova
llicai. A ?pinião

acuntecímentas. com vrstas, gemi e que devem eessar

60

proceder. des[lcert�rjo

�O.SI
tais

prt.l.ceSSUt5,
Bel� r.eebe.,r(lque. com consequenctss nn- fi Capela e que esses tatos

prevtslvels e Iuuestas, pata o não maís 68 fepf-LHjuzam.
futuro, dedicam se ti assuntos Um eatoltco fervoroso.
outros que não us de cnn du-
ror-es de ovelhas. L'ZdIOO-H' ��--"=«P'--�-!1$?-�-!5E�''(!i"-."

respeitai' e ama!'. TraD;:fnr·
mam-se, por vezvs. em suun

{iCDB condutores d', f';':ítOfilG,
em tnteress es de beç5,:3 pu
iiiícO-PfPlià .r+.s. Assim. P"f
víogtWC'l de oreI! rn poH:[c�
religiosa. levem li d;: t : ,'g

rios atos íruc mprfPu:;j ':E'IS,
ns quais cu minH!'I:illl CO'ti ,

rfch,dnentl) ê�\ (n!)�!I! <:Ít' 1tH
b írãn São P,Hlit;, distante
cerca de 4 quílómeu cs db

igrej'l de Asc,Jfrti, c m grhB
ele [Ht\juizo plJn 0:3 mouldo
ces dUo kcalidflf1é.

1.\ V , § ,O
OS ElFB. Osvaldo Pímer e

"LJ
:\íBi1escsl P. Malheiro, evícam
q ue susp ende r arn a' Rira do
.vutomovel e Terreno, que fjS�

lava mar cudo par» cor rer na

ultima exrrscão tln. Loteria Fe
i1f:ill.i de NovemhrQ cio corr e n-
te BDO. O dinheiro dos bilhe-
(se vendidos svrá devulvlco
medÜHtte ti entr:.'g:i dos meB�

mos.

Btumeili�u, 16 . 9 - í947

A�50d�,ão PWnSSimlal d@s
(o�tabmsta$ d� Bhml;aê'UJtH

Sabado as 8 hO;'�3
Jl'el l\ia,C{ljt! - ü'lfl Ru��"ll - Hf'rb�rt t\'l.ar:-:b:lil. no drama que
tmprt:s ·IODa ill':lW d'.; qU10

' O ��'.Jttd· d"ci AlUll1§ Perdidas.

MECO QU� DOfv1H\JA
Nit g'lE'ill Dlf;;l! r (lue ela; sabiú; I) verct,.,;dplro fjlgniHca •

do da pl1iUVfU T, rrn}'
O'andiof'H P:;:(Íu\,J10 da P<d', IT!( UDt com Um deil.Co

Hgnn d' ti me:h'T'.�S Fkgh:>.l,
I_II gl��dtlVci ,.: Ilkgll:ILÜ druIDa de mi�ter]G. terror e

emUCOeB forres.

! -Acoltlp. C mpi. )hcif\[Hd . ShOlt e F,x Jrru!ú

I
Plr.�é.l 4,'11.1 e J/'o - 13'1!Z-âo 3,ü!} e �.uo

Domingo as 2 horss

,

JtF: '! Lt'8Qe f\ mNif'rtHl 1111 me radR do nmnd.
RODorl, HiHtnn O rl:\,i{) "as;ro" d.� nI'fmel····.' g""'nr< �,' I- k" _.

,-
-

.L '-4 :.. \.._� \..li' .L. "4-

no fHm� super bgrftth .. ei
.•

Janie se Casa

Domingo as 4/30 e 8 horas.
Vile",te Cel'SlIilO, ua ,'br8. mBx;ma do cilH'mn

o É BR I O
Dircç:ii.'J ctü Gilda li" AbrE'u

,

8iJbedn p�oduçãli b�;H�i!eirg, falaóa r.,! CIHlÍi>rÜ1 fom 11ül:">
mgues. qu>: ?'é Iguale! 13 quslquer super maxima produ.ccíl.(}
estr8Pgí.�Hd (nU !.:Up,ofH)

•

"U EbIH/' fi f.wlicula qUH todos, ggu<ndavllm!
"O Ebríc/' o !iJrne que Voce VErá dUas (lU ülaliS Vf Z' �

.. ,..!r/.." ...'.c•••••• ·,'i:�Acomp. Mdro J ·)"[Jl'il e short P.fiH'.l'icano.
.Hatea 4.00 e 3,00 - Bfllcão 3,1'0 e 2 00

Á noite:- Piate8 NurnsJada' Cr$ 5.00
•

. AGUARDEM: 4". feira, Grande cspptlJcuJo !lO
palco, aprese!l.tado o "Conjunto l�ivzr PIa!,eU,

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


