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. P��t�do .Social Democratico,

nião el!:t:t"ao�dinarià a realisar·' ('OS rel�va�tes assuntos da
ee na proxima 2&.
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feir�, 17 i atualidade politica,. in�lusive I
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cio. corrente. Atribue-se excep- i à posição a ser tomada pelo J
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: PSD, em face' _-do projetado ! ' Irl!i O ener� u rallll eCIOnâ,., JmportaI!c!!,a a rCtliuao acordo das cOrrentes democra' . U II,. � l!I'f
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eu amino. es-
óRGÃO DOS 9 .I

tou certo disso"
lEste. despa&:ho �a Meridional, dei
11 da corrente, 'vem de�unoralizíDr

·

a . �ampanlta dos adenistas lot;ais,
,

!que procuram fazer crêr que o'
I
iPresidente Gasp�rOutra está com

i a VDN contra' o se, Nereu Ramos.Este, '\ · 1\.,]orna
\:'

'
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catarinenses i General Eürico Gaspar Du
tra. Dignissim» Presidente

da República
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,
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o sr. João 60 es da N,óbrega nos concede palpitante e oportuna entrevista. Depois de nos f�ler ligeiro
comentário sêbre a situação politica nacional, o ilustre presidente d,o .

diretório unicipal do PSD
afirma. a vilAria üo. sr.

.

ax Vijctor Bering uá$ prÓXimas eleições do dia 23. a União Democrática
N,_cional. precisa dizer. ao eleitorado que ,perdeu fragbrosamente as. eleições em São Paulo
..0 �porter andava ôritcm á'l ça nos destinos desta ,terra. analizou a atuação do sr; .. I slmo Í?i.�grama de govêrno do Município?"· - Otimamente rari, Oscar Ruedige,r .Filho, ; Presidente do PSD ri de todos
ca�á,:ae nóvidél:<les. FuturOs

_, Ih.e. v�I:ram a presid�ncia d.o '[ ��ngaheira .no Rio, pró c?a� sr: A:?e.�õlil. Ramos da Si�va. be�, foi lo�o dizendo o en- Rirardo Witt.e, Teóftlo B
..
ze- ; os corrt'liglonários qUe o ou

v,ereadllres, defronte do Caie' Direfór'io do PSD, apos a '!elel- Iisão, concluindo- que a maior Nao:.e }>osslvd que depois de 'trevlstado.· Ja percorremOs as drosny e WIlson de Freitas ! ."iam tão. irrtcressa.des quanto
. Pin:guim prOgnosticavam SÔw I cão pelo partido maj�ritári') dificuldade que se depara aO sua villita· a Blúmenau

.

onde i localidades mais distantes e Melro. Os manclatos outorga- nós, gratos ii. g'.:mtileza e á
bi�. os ��sultados das eleições: do :<;r� Aderbal Ramos da: SU: ; governador da Baía é a unifi- esteve sem: nos pedir- n�da de em tôdas 'elas nosso carrdida- dus a tão conspfcies cidadãos: fidalg'1.,�a de suá escolha,
vindouras. Os populares em

1
va. .

.

.'

; cação da UDN em grande sintere;;;ádamente, fôssemos to poude certificar-se. que te- garantirão ao povo que tudo Antes. por-ém, pediu não
de:ri-edor de um Ou de out,ro,· Mais'alguns instantes .e es : ci-iee no momento, O partido, i fugir ·,i:":.'e�l:aboração cómaigv, rá a maioria do eleitorado a terá feito ptl,rla, s:u bem. De esquecesscme., que seu traba-
de qu�ndo em quando, -sofri-' p ..aricamente, está sem díre- .; pa)."a· �titti�f.ação dos opositores seu _favPr no dia 23. Nem po antemão o PSD se comprome-

,
lho á fn::ntc do PSD taID si�

am ,a: �iÍlquiriç�o do reporte);": ção. O sr. José ,Américo aig- 5isteniátiçq�.' Blumenau para ; I do mui facHit,ub pela colabe

a-rtsi�;só· de trazer aos .1eitores i !'.;lfiea uma direção simból�cg. bem s�.':�Y-farna,l" .'l1ecessita de I r3.ção di.;:j.e:i?to de seus dene-

fi "pà:��,:a do ho��m, da rua. I :" simplesmente. os que a diri- e�tar' soli:d.§�:io CO�?S srs, pre I d.ad?� com�[;'r:heiros de diretõ

Esta1�:sbcamente ,apuramos dez gero, de fa:to�' são, n�' governa- s-identes RepublIca e do rIO. zncançavars a luta pelo,
,�p�Jpit.�s Jav<ú'aieii;, <Í: :v.it��i;.t dores 4a Baia e-' de ·\1inas:, não Est�do,_ ()c;9ue todo traba. ' ,ide-'õ\l de servir a Blumenau,
-

(fi; si"��'1\i1'a5F'Viet�rO::Hêriirg{ 2·' ie - confdrrilé6ido,.�-t::DÍú·�ê.ért�a-r' lp.·i_r!$ê' '; :-� paNÕs ,t;éy �..ó",.1 " "E; ,,cl,.e.�Ç!ln,�.ul!i,;ilt!!l-<'a�ênU.lêJ;a •

fà:yo��veis aO sr. Doming�s 4\l> 'sr.. José A�é�ico com suas curSOs,· qU�':<içam.em uma ár \,. ," ,.

"

1
d� fjtl�.'�lum�,nau é o Braai!"

Manh�I de Bqrba e 1 ao sr. decisões. Até mesmo os dois i r.ecadação d�.Cr$ 3�OOO.090f'�·' . I""?'cisiun. De homens .decidi-
Pl'e�e�;!�o Busc'b Jor. A opinÍã& govC'rnaôores se desentendem.

I

de nada- adeiu:1ta1"ão. Os blú�·, .' . des �:) trabalho fmlo bem co-.

de m.:6.it-l>s é de que o candi� F.ss,,- � a maior dificuldade! menauens'es devem de, ate:nder "

, ,H�,.nr' (.·Ú,c vem C'm cada eida�

datQ:'tr-ahalhi.;:ta �.r.v·Tá (! ,""., Stm 1"uspêihr de eúte psta- do UdEt, baiano.e niio dO,sr.; helu na hora' decÍlllva- do V(i- l
.

I ,t;:,... ,n'·' :,·,,,�ii« dp. IC1tas� Olhe;'

tjDN ..cOm fadHdade.� Atê �a sendo. cr;h'cvistado. ô di� Presidente Outra. que quer a: to: estaI" com o �r. governa- V I mOle o f:.1'uito COiU .mais cspe·
Ilamic," pre!'\id �nf:e d.o PSD, ia cocpel."e.çã.D de tódú-s os parti�: é!Ol" db Estado, que é grau�e ',' l lunças (' �'tüs hnaginemos, pOi"
sem dificuldades. discorrendo dos. A VDN orecÍsa se defi-: amigo de· todos· os qüe habi- i I

um SCf:'lmnO. cm, um mundo

sôbre a eleIção .do sr. Novelli nir A�omo partido ê a!,�iar � I. tam êste Munidi)i,:', de�� d.� i .

mais �ociaI e mais cristão, on
�:a-r-.. lDan� a vice-gover:nadoria gOverno, caso cOntrarIO nao I ser nosso supremO' úleal ,·para

I"
de, o homem governe também

(1.0 Estado. bandeirante. pcdcrá continual� a ter minis- que mais acele.rado. $eja nos.- . II ("I '''"'1. o, '(,hração, para qUe a

HMeus amÍ!!;Os. a vitória do :l:r05 QUe não a representam !'''' prOgresso. Evitemos desper "
�rida valha a pena ser vivida.

r."l.ndida,to, do PSD em sao oficialmente. O mais provável diçar votos com aqueles qUE!] HCmcn.s cemo JOãu Gomes da

Paulo é lndiscuf:ivel. O· sr. é que Os três ,continuem a se pensam nos_ levar á opiriião Nóbrega habitarão êste mun-

NoveHi Jor. alcançará ma�s hostilizar, afastando mais u- Que sempre �os infelicitou. do do futuro. Se,. escôpo úni.

de meio' milhão dê votos" en- ma vez a hipótese de a UDN Nós mesmos :sel'emos mais tal' Cr> é n bem de BltIme�au e a

harticip:u< do �ovêrno do sr. de os juizes ijesta eleição. Ou felicidade de tod�s Os Mame-

Eurico Gaspar Dutra, 'eleito e-i votaremos' no;'sr.. Max' Victo.r n([;�lnses!

fortemente prestigiado pelo � I Hering para.i a Prefe.itura, 0.'. Quando o' d\:ixamos, trou-

psn, I oue repres'enta: 1,'erf-elto.: .e:nten: 'C,�T'i' ". CCllLlS-:;O ti. certeza nO

A veYd�de inl'ofismáveI, a-' diI\1cnto c cO;ope.l"àÇ;Ô com. o� I}'�t";':t' i';:plcm!oroso de�ta ter-

�11e5centllu o �r. Juão Gomes da. govêrnos feUel'al'e' eStadual, ,.t�. 'q�9 ti {heI. Bfumenau já li

Nóbrega, é· que () único par" �lt estaremos .h.j"·f!n1eâlàvelmm
. ,"(1n�:_�:,;._,',����_�;d'c�. ãqu.:-:ie ano

l:tdo pue ap�ia o S1". Presi� ,te perdidos sí!guindO ás Qp�g�'l ;
<"-"-' -; ,qE',n ">ia

dente Dutra e o ,PSD. que obe: das relutantes dos

OPOSlcrnnlS'j
- ��r',?-.:)n ��"'%� ln;u, ní.ifi�

dece á direção, no país, do S1". i tas inconcienles ,� estultos que '

Cr!, em tempo algum, o au:ltÍ-
Nercu Ramos� a quem o Bra-Irlesgraçadar:-"cnte •.

·

nos· apon;' :' [;0 do _govêrno da ProvÍnda.
�il ficará deV'êndo a cassação tam o caminho da infelicidad� ;. Hoje, obedecendo á política
dcs mandatos dos represen- ! e da discórdia;".· ..'

'

� ,.
r, Dr. Aderbal R. da Silva. Governador do Estad"

;'?''''''1":,,:>I <:lo psn lncal. em tão

tantes, na Camara e no Sena- : '. Aquele Ínstant'ê.· todos. ;0& .�. . .

.

h�"t J'OYa dirigida pelo' sr.
, do" do extintó ,Partido Comu< present.es, ll:ligiosam.ente, 011- J dia ser doutra forma. Max, te a estudar e solucionar o

.roão Gomes da Nóbrfega, de- "

:' nisla. .
. : i viam a are:uml!nfaçã;à .. :Clara � Vid:ol" Hering é uma band,el- pl'oblema da produção, donde

, . . , .

d
.

ti � BI SEU PAS d.el"�va!:i b'x dos preços vên;os cer fls' oiho5 fixos na-

! O que se disser fora, disso! e loquaz. do. tida �o"que
,

..

·a-,.ra
em umenau.

,

- a aI a

queles e:l>:empl.os dr! hei.monia,
: eerá· pura inV'encionice,' que.) I va de, si todo: (} esforço para·o .sADO - E DISTO JA F.I- dos gêneros e con.sequente,
I' N" .. d d s de concórdiRl e d� cooperação.
"d�rersá... io despudor:adamen- 1 bem ,geral. Sua sinceridade. ZEIil.oS NOSSO "SLOGA ", :J)a�atea"'l8n,0 ;

a VI a. o

tudo faz'endo pela vitória dG

I
te justificará como propagan-

I transparecia em tôda� as. pa- - E' UM LIVRO ABi::RTO.

[melOS
de transp�rte e ?ossas

da politica' Aliás é um 'lavras que lhe saíam. fáceis Sua dedicação ao lar como estradas merecerao cu!dados P_:-l·::id.o �ueJ _:Iuer �arJS._
método que 'r'e�onta �o tempo da bOca.,'

.

chefe de família exemplar e �speciais para o facil escoa- mdosEa�sdgo�r:"os "?- nl�o
das elel'ço-es a bl'CO de pena .' Par'a '·0 sr João GOmes da sua atividade na administraw mento da produção, a difusão (.. o

l:

s -a o. e dpreClsOoqU �

.,
. : • .' I �.,.

. .
- se no e que a 01' em n Si e

Nóbrega a vItórIa do PSD em -cão fl fuma Herlng. ond,� go dt' escO as ...runanas mUnICI

d'! d el' ti t
. f d

Blümenúu não ofet"ece dúvi- ;;a "d� simpatia de todo o ope pais para a alfabetização do I
J

1 a da Pc OI � Ir;
mora o un a-

.

"'b
. .:J íl' A f'lh d 01 o e também de (.ior a o oma.

daS. E- cousa. certa· e lna a- rarlaoO, seus at!.."!:l 105 a todas I. o o c on
.

c .•'_;-'_';4" ,,,.,,!;,,,�,., <, ""

lave]. 'as obras de benemerência "S'co!as pai a adulto!;., a5s1sten-. .., '-".

,olT �nh!sj"'smo pela aviaçã� r;ja social e, ás �las:es traba:- C dte-
,civil que Ih'e 'valeu um posto :hadorês, urba�llzaça(J. da Cl- 0munica O
,de' hcnra no Aeru Clube '10- ,1",.1"" cr!Dsh:uçao .de vllasA opa

cal, SUa direção no Clube'Náu l'árias e asslstencla, sob todas

:tico- América que até, hoje é as �órmas, aO lavrador .que a

-,lemblada com saudade e sua
malna a terra na an�la de

<"olidariedad'e humana posta produzir, cada v:z maIS paré\
,á proVa no tratO'diário com

""0:-""'_ a,h.ment2,çao, Outros

('s humildes., o fazem credor ")rcb�ema5 urgentes que �e.
·

da gratidão de todos �s bIu- mandam estudos preocup�ra?
"lOsses vereadores. O SOCIal

d P 'd
-

e pste no::;!"OI""k �c!.""'r�"e�"'n""'�te
programa o ar!:] o �era ,-

. -� • j;>- -- c",.. •

:-:ecutado para a feliclda.de
�'" ,'odns os munícipes, que

hã� de vê-lo florescente < e

pró"pl:ro cnrilo pi�meiro n1U

nkí:pio do Estado.

Enauànf-o nos dirigí�mos ao i
hcmein da confiança do PSD:
Íamos analizando. cá pra nós, I
sua· atuácão iiit'eligente e cl�- \

mocrat�,á frlante do PSD. BIu'
.

menau· se ,ress�ntia d� hOmens.
Que' o 'norteasse políticamenh�. ,

O PSD;� vitorÍoso nas' eleiçõés' •

p�ra a presidência da R�pú.
hli.ca e do Estado,' não pos-'
!luia entre .nós úm guia segu-' Joii,o Nóbrega
'1"0 rle seus rléstinos, capaz d� derrota naquele Esta
u�ifica�' QS' blumenau�nses' que: .. do vivem ej;:plprand.o uma cOu

ari�ses�.p.m cOlT'esponder á, é;;q� �a Inexistent-_é:: divergência en

... .., ...."''''?'' .,i" sr. governádot". tre. o sr. Nerêu RamQs e O Sr. ,

nG Estarlo. Máus políticos.ude Presidente da Repúbiica� Ora i

n;"tas ...Sio mudavam o cha-",
.

o sr. Nereu • .em palestra cOm
I

�ão de sua:' propagapda, ,'. .
um vespertino cal'ioca; já pes

BI�menau era e continuaria�
f

,mentiu qualquer atitude de
rnn&;;·.. ·.;,. p""vêrno, até o·fim; discorclencia' 'para com o sr.

Deu.;",('� e ... fã<'. '" ln!:vit;>v�I:. Eurico Gaspar Dutitt; S. Ex"
múdancl\ de diretório do PSD, da. elov,iou .0. teleg,rama do

<;'1'. P"=sidente da República
"ao presidente çJo PSD -naulista

� Ye seu partida riã,..,. fo'sse cOn

,Para

N,',:csa ;entrevista t'stava fin
da. 7V1ais QHiséssemos (' mais
teríamos. Sim, porque o sr.

1João Gomes da Nóbrega está Snokeaf>, Washínp'l-on. 14
.

.

d I (UP) -. Uma supgr-forf-aleza
sempl,e á disPOSIÇãó os qút> .

C'ut'l:"Cm- trabalh:o.,. p'�lo l'ngran,! fOI de rnCO'ltro aO p;co do

decim-entü de Blumenau e r
monte Spok!")ane coberto de

querem esclarecer' o povo

SÔ�'1
t;'�ve., .ex��odjndo em chamas

bl'.:! seus probh�ma�t qUe �ão as pr1n.'lras horas desta ma-

uh;>. matando cinco dris sete

Despeclimo�rios do ilustre mcui':'_'Ô3 da tripulação.

Comunicamos, aOS nOssOs

assÍnan_tes q�le o Sr. Antonio
Mal"luz brevemente irá viajar
pelo interior no Estado a ser
vico _de' assirlaturas· d<PRte lor
nal. Ag.·adecemos desde já a

atenção que fôr dispensada a

· rão naS urnas.

I
Tal' respost'l' ,tão incisiva tra,
ri.,. cOm c;·'l."tezi'l., detalhes iro

portantes.' E; UU1 a um, êles
vlel·âm. Nós venceremos por-

,
"Quais 05 principais ,,:ro.

'. blcmas que os vereadores pes
! �('d!des I't�acal'"ão· n.a futu:ra
; Cam,sr'i Municipal?H _.. Nos�

.. '·1'1')5 vereadol"es rCpYeSent:�m to
,Neis os l:.etoyt'« êk�' atIvidades'
,"'�·'lman?". São conhcc:t'dores:
:dos pr9blemas da cidadl' e do I'interior e rigoroso processo'. sé
'divo Aeu origem á' chapa

A FORTALEZA VOADORA
EXPLODIU
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EXPEDIENTE

,.A··Nação"
f'J

'Propriédacle
.

da

i 5, A. ••A NAÇÃO"
I Di:retol"=Gerent<3!

.

. ADELINO· CUNHA

I Redaçã� e
_ Administração.

Rua 15 de Novembro � EdiL
"A Capital " � 2". andar =

I Sala rr", 3

Telefone: 1092
Oficinas

RUa São Paulo rt.2õ9.
Assinaturas ;

Anual . . , .. ,., Cr$ 90,00
Semedre , Cr$ 50,00
Teíméstre . C'i'$ 30.00
fin. AvulY.l . .'" Cr$ O;:5ó

Neprc8f.:niantes:

I
No Rio � Se:.-viços de I�prenl\a
Uua..� Pi"aça Getulio Var-

I �asj E�ficio Odeo�j S/§O�

I
í�m S. Paulo; SerViços. d� Im-

pUUl'a Ltda. � Rua 7 de,

1)1 �� - Abril._�4� -

-.
�

.������c.....___ -Ó: ! Atenção!' Snrs,
Viajantes:

o
-

novo proprietario do
H O TE.L C E N T R A L
em JARAGUA' DO SUL,
está sempre as vossas di s-

posição, oferecendo' lhes
grande melbor-amento.
Rua Emili., Jordan, l1G

AMARO MARTINS VOS
SANTOS

Doming(l-·�&,,·· 2-;hora;ã-'
Forrnidavel Matin.6ej repIe ta de aventhl"lis!

�h.:[1ts - Desenhos- .,� C omnlementos e o

FINAL DA MOVIME NTADA SERIE:
"OS;:DEMONIOS DO C IRCULO VERMELHO"
INICIO DA ESpÉ'rAê UT.AR F. SÚPER SERIE:

ltA RAINHA DAS SELVASit
Platéa 3.00 e 2.00, - Balcão 2,00 e 1.50

.

DOMINGO ás 4f�O e 8 b�A..as
. Barbará: Stanwyt:k - Robe rt' Cummings Diana
Patric' Kllôwles em

.

.HDUELO RO·MANTICO"
-_.�- ........... ..-_-

Para

PRONTA
.

ITALIANA·
MAQUINA'. S
DE

n. 2

Dr.

Ayres 'Gonçalves
ADVO(}Ar-O

�18. 1Encl, Teleg:<,o� "PICC.OH
_._...".. �__

.

,_.. c___ --- __ .----'-------

11arnianiosa

'L't' 5/ ido í

\
_.r ....

Fl
U. PEITER

S·'·-

. ES F

I I
•

ê Sim, os Iates provam (� os motorístas

compr-ovam que os carnínhões FOI'd duram

mais. E, agora, os caminhões Ford npreSE'll
iam 32 aperfeiçoamentos técnicos e novos ...

caructerísticos, para ainda maior dura lJili�

dade, resistência e economia.

I OUCA MOMENTOS MU SICAI S fü!HJ,.
.

ÀS 21,30 HORAS

,,\s :las. FEIRAS: Rádio Nacior.al.em ollrj:.,; l(Jn�il�.
f9Un kcs) e r-urtas (:10.U6 m - n.no kcs].
}..S 4a�. FEIRAS: Rádio TUQi. em ondas lougas
lL040 kcs) e Rárlio DÍÍmora S. Paulo, em ondas );.
lm1gas (�!;Ol:('c)e curtas (qrI2�m - íJ.095J:cs ���]';e�,'.;;lIlfl-117G5k,'n· ��'��--�---�--------'--=-�=��=--�í�� _t

�

, � IVI
i

1
I
i _

I FA---- «tI A.L I

I'
. Rua ·15 de Novembro ioss - Telefone: 1029 \ill; UMA FARMACIA f>]?OFiSSl ON.4L A' SUA lJISPOSIÇ.40 í

I
MunipuÍa(;}ü de i·�(;êíta$ ;; vit,l�1 da c lientéla,

i �
, ii

1,11 HIGIENE E$MERO PROBIDADf:

{'!UCI'- ';1Laboratés-io de· Analises Anéxo
_

.

Pellqulzilg.-firiko _._ uuirnico � 1'�.ioI6gic!ls PiU':l

dação de diagnóstico. i! '

SORO - imAçAO DE \VASSERMANN IIPes.<luÍz ..\ phmciósa de hemalozoariQs (mala- 11ria t' :coi�i .;tióctm")e.ltaçãu micl"ôfotogí"[�fica.
-

\ .�".<.'"Todos os eXamC5 de Iabora tcírio, qualitativos e
quantltátivo«.

Responsável tifcnkü: C. II. Meheil'i)!l ��...;;

NÓS CONHECf/IAOS M.ElHOR. O SEU FORD

Kévendedores nesta cidade:

(asa do Americano S .. A",

60G - 6". anutn- <_.� Rio

EM Sàn Paulo; Df'mon:,h:u('",'s a domicilio
< �

�

!

Fita
.

American.a,
de aço .

esmaltada preta
fneup<"d,,:; de 40 á 50 quilos
l'·t·-l· I

0' 8;' 22· (}... 1 (j lU, ( (" .::. _"- , nuns.

1-2" xO,20 mms.

5 8" e 0;30 nuns.

3-,1" x 0,30 nuns,

Selos de aco cobreado
Par,\ a fita s�pra-", nas bitolas de:
3'6" -- 1/2" ,- 5/8 e 3-4"

I: aquioas pa�a arquea t"

Para fita de aço de 3/8" - 1-2 e 5j&.

te

I MAIORES SALARIOS PARÁ
III, OS LAVRADORES .BRI.,

'fANICOS
I Londres, (BNS) - A pa:d.ir

1 do proximo Ines, '700.000 ttâ

III
balhadores agricol.s da G�ã
Bretanha, passarão a receber
mais dinheiro POr seus sérvi ..
çOs. As determinações das

I
Juntas dos Salas-Ies AgricolB.s�
eitasf am recente reuníãe . efe
luada nesta capital. terão co
mil cousraucilcia lo

-

aumente
de 10 shiHings no pagamentG
'-,..H·nu! dos homens E de 3
:.hiHings no das mulhes-es•. Si
gn ific5. isso que i) iiiülariÍi mi�
iJimo pw .:iS horns srmanai$
d('vuil�sf' I,ara 90 shiUiügs
nas-a fis t;·a.balhadoi·li?ã agrico-

.

las adultos e para )8 shiUings
j�at"a as mulheres. Em toda a

Grã-Bretanha, prossegue' �
. coh·�;fa deste mes sem inter
rupçã(} a não ser para, fins

'

da semana para propo-reionar'
il.ôs ti abalhadores algum des
r·;uÚo. A continuação de dias
dl' calo .. e sok amadurecem
(' s r.r"'''''ais muito depr-esse, O

'

trabalhA de reunir as colheitas
nunca foi mais facil, rios dis

.

,. if-" mevidionais da Grã-Bre:
tanha. Às espigas de milhD ;

estão tão secas
:

qUê seu tra�s
",nl"te em carroças nara Os 'de
depoaites quast'nodé ser feito
imedíaramenté d,epoÍs de s.eu
(códe. O contéudo de únidacl�
da presente estação é de fatôi

II
a�jrnas de 14% e�,coTpjU·a.5.
çao com Os 180/0 que e o teolt'
comum do tempo da Inglà:tei;"
ra.

.

.
. I

--- ---�_.---�-�--

III

U,I r

4Wl BLUMENAU

adios R C A
VICTOR

Os' Campeões do Ar r I

Casa do ftm ericano S. A.

l\f'ON·OFllSICOS.
Wagner" Leland. San Luiz e Delc�
1/4. � 1/3 _.. I /2 _. 3/4 e 1 H.P.
220 VüHíI; SO dd 01> �·1AgO rpm,

;
r·

P.itRA FRONTA

MAX KONRADT I·
.'

Rua Maranhão, 21 - FOne 1405 e 1296

"",.

OFERECEMOS GRAND!;.:S LOTES DE I!VapOR'rAç},O
A' PRECOS ESPECIAIS

'.'. CONSU LTEM�NOS
COMPANHIA lMp'ORTADORA "JORRAS/L"

Ferralnentas
ESTOQUE PER MANENTE DE:

BITS BROCAS - SER. RAS - TRAFILAS
ViDlAS - LIMAS - MA CHOS COSSINETES;

r4.LARG ADORES .i;;::.l�
FabricaçãO americanaAtacadistas hu_portadores

C:oix." Postál, 208 - Telegr. "JOBRASIL"

Fone, 640 - Rua Alex-. Schlemm, 132I
I
�.-�

JOINVIL'LE

;f
Ln<maceuti"o ; I

, 'j

I �p-�.��_···�·---�I---<-I�'--.-�II .

I O Vit.ll,ad", >:Ié"'<o \Voe"" "e"",,"""&o, a =ergio eh'. I III!
I
trka hUlfl3il1l.t, púe hH:lns os i)"giios �ln perfeHo fUIídona� ! �---- -�,�� '-< ...�

.
mente �� Encülfi. lU H;,,: INSTrrlrrO VITAUSADOR I ..

WORMS. � 17 RUA ALCINO 'GUANABARA - SALA MOTORES

Dr. Gebhard� H romada
Das Faculdades úe Viena, Austria e Rio de Janeiro)

It

Cirurgia. aperação do. bacio, cstom(ago, vias biliares,
utero, etc, - NeuÍ"ocirurgi ar Moléstias de senhoras alta

Cit"l.u·gia
Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e {las 15 as 11 hOYllS

Bluuenau! =-- Hôspi tal Sailta Cataritla =-

---------.. ---._-�-- ---_._-------�-

!iii.

I If•
II

: ICI
ALAMEDA RIO BRANCO 10 �. CAiXA yOSTAL, 50
.. VENDA.. R' CONSER'1'OS � .MONf'AGl!.4t
r,·�<:�1"����j',,,·",· � ..•.

-

�.

��--==�-=-===-=���==-=--==

ANUNCIEM NESTE· DIARIO

*.

(,)MPANII!A BRAStLdRA DE ELtrRICIDADE

I. S i E w:o� t�r�n:!�S�ljo��e��r�Tra! S_ A.
!. sAo PAi.;LO - Ruo fi",r5iJd� 02 Ab(e.u� 271 _ Tsf 3.3151

II Ri':) DF. .F' t..EIRO . PÔRTO ALEGRE
ft v.• rc1.., aogas, 4\)9

,
. :-tua Cald'33 Junbr 121

� --'-
.._,.--�"..,._-

Rep.resentante:· em �lumel1au:
. RELOJOAR.IA CAT ARINENSE 5,. Á.

�� :Rua 111 de 'Nove m'tnzoi 413, __��..,.

�
SJEMENS
RADIO
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Roo,Oltro' 'k�4ID-E.,R
.; � ':�<, '�,; 'i,-'

.�Z'�:D.IE A.MARINHOS PO&' ATACADO

c.>i"i';.BtICA QE C&.�tSA.
.

A.. J\l,AIOR. ortdANIZACAO I<�SPECIELIZAJjA t...Q. F1ST,ADQ.,

.
' ...

'A:J"MS PERFEITA CONFECÇAO NO RAJlQ :
. ,

I'A•••CA, DI: 'TECIDOS cÁ.LOS RIM'A,UX I.. A�
, . .

u�� .1I1S9ijUIíiOtt Misn ISfAWO.' f�,...'�;.'
..

... postal,:, 14

"

J"épi"F,llê:i1t:ante eX�1uslVO de iíiifH,r!(lÜ::à" f'ahd.:s'fi dê MI'.=

veis di"' Santa Cal: at-írra e P!tl'sntt .

tem PARA PRONTA E NTRFGA�

MOVF.IS EM GERAL
CON.hJNTOf'i �STOI:' At"DS
fliOVEIS DE VIME �� CORDEL
MOVEIS DE FE R,nO
MOVEIS AVU LSOS de lodo pi'f'ÇO

CAM)'.3 PA TENTES, COLCH(tES

MACHINAS PARA LAVA.f.! i;: 'tORCER ROUPA tiç..u
.

popular sém motor .

CARINHOS PARA CRIAN CA'� TAPETES = CON�,
- GOLEUM - PA 3�AD2IRA �-

'Visitem • sem compromi �''''J .

a: exposiçiif} ti" hem. <lUr�

tido {'si;oqüe 5. rua 1S de Nov. N". 226. Eiü'clii.s-§e
I

pedi �Ol't�• ...;.
I

Vendas á prazo e apr-esta ção,

l'ALfREDO C(J.s�WEIL.r.f{ ====

I
. EinprézQ Comerciâl

'.

R�Gros$enbaéher s, A.
['"J{PORTAÇÃO

.

.

.......... !
IMPORTAÇÃO'

Bebidll,1i na_cion�is e estrangeiras

C�rtié� e F�uia� em conserva

j)ist�n.uhi�re8 dO$' FiÓsf{)rOE "P1NHEIROH

; ·.·�·"R�d,iói. � L��a,au "PHILIPS"

'8ua� 1,5,'�'ê:N6vem1iio/85i - Telefone,··t.O'i()
SANTA CATARINA

,.

TAXAS PARA AS CONTAS DE 'CEPO'SITOS:

CEl'o'SITóS A', VrSTÁ {retiradas fim!!
.

DEPO'SITOS POPULARES (Limitf4e Crt1!J.OOD,OO .. 112% o.a.

-i% CI.Ii.

3% 0.0·

lqf; a.<I.

DEPOSSIT05 LIMITADOS' (Limite de Cr$ 50.000,00)

DfJO'SiTOS LIMITAD03. (Limife-:de Cr$, '�.OOO,Oal

_

tlEPO'SITO' SEM LIMrnl..,
.

, _�� " +_'i .•

i Cí:po��rrQS .A . ,�,(;;r;rl, �:IXO
•

Pgf 6 'Ii!i'sij'
.

.

.

I'.oí- lZ �ê!.,
,

.'

- -

. '" ., � .

.

õE;O'SrTO PI: AV�SO f'Xi:'VlO

4% Ii.CI._

�1I4 ILei,

I.
!

.�
.��.

�.. : W' "� 'td!.
'ioii(; ., ... '_'. ".'mo �

,.- �,
- - � -

., '.

11/2% 00 o,

4% G.o.
.t 1/2% s , li.

. lk,.ci\1lid��� em Ronio!jrofiG' c!entó,ills pala

RUA BRUSQUE,·_

j.··Nabll'éz.· Se.pt� I:�
.

Nor'tê do Paraná

AG

com

odijuirifido süa. !l(ehii .ligrieolo,

pagamel'i.to, do.. , ,

tTA:"OE'TE�RÁS NORTE 00 rÀRÁt-tÂ

; mç;ior eroPtê:t;!l c:olonb:ador,a do Am�rica da Su{

QUi' RESPÓNOEU EM QUALQUER ÉP.OCA PELA EVICÇÃO
.

fora mais jnformáçià� �iirjj�";,-se: - '.
.

Âgêl1cia . Pri,ú:ipo'f. e <:':�nh(l' <le Administração
..

I.Cl·Ú:iRiNA, JVV,P. S>C. � TARAWÃ
, aú :Séde:

sio !IAULO, IWA S. BENTO, 329':.-'... Só> ANíJA)t.

MARING,Á'
.

{is i�t€fesS(jdos Em compr� de DArÁS e CHÁCARÁS nem, cidCidl5, íilJdadu
fiG C�f{lçãO" da 'yusta 6.c.,

.

de prapr ;�dtiiJe' �da Comf!Cl�h;a, énlre sitios e fo:<ellda$ Em

!lleno 'pro!l;i�s�,: ,Ú,verÀo i:,,:nparecer n� Seção de V��ndos da. Cnmllonhí(j �m MA,

«iNGÁ; l.lNléO LOCAL DESSÁS TRAt�SAÇÕES.·
.

'

.

" j'i�ül�� regish�1os ;'!�, Bo. J� :�� Alcôtela com. o decréto No. :Ui79 de 15 'ele

Setembro ;de 1938;' •
.

.

,

de,' vehda est6 Ciutilli::rado (l receber dinheiro em

,�
�.,.

os ·sínt';IlTJõI.S na �rande m�iorÍ2 dos
c�sos. Este ,'notá.ve! remédio é. des
áito em linguu:;em simples num

. �, '

.

•

I
1

'

. "

THE·EDUC.'>1�IO!\·.�L DlvJj,ruN, D.'p.mmen,a .\' • 1.�46'
535 �if,h }\-v�nue� New Yark

.

.

-

.

Que;F�� e�Yi:r.. me gr:;;tUit1ment.::, em
-'

enV"elope p;u'cicu!.�r. um'.��em?!.l' da.

fol_h:ro rmirul�do! .u�od: C,l!"� •.�O � .cpí1�p<;�a?".

. I

I ..

l.·eguJ�u:·
O BORNEO. OCIDENTAL E-

q'UíulUdade de necas fiODGE"
LABORA SUA LEl ELEITO-

",. :J:'

��LH. l. � Comunicam d� Sociedade Anünima (orner(ial
Pcii:iana!< B� 'i"111.'(! acidentai, I'���t�lC:�:�l;;: d: �;�ll:l�i�l�i I M O E l l M, A N N .•,.,'.:
qUe Ih!' foi prepnsta . A maio- t Bua IS de Novelil.brOj 1091
ria do Conselho apoiou o

dh'('i-I' .1'to de voto para a nrulber- F

'

Especialmente Os chineses fo- IlIIiII_ 1III:- ISII.y;I."IiClll....a·...!IiI·,.llIIeelll't.... III.ZI!!'I_IIIII!.. �

Iam muito a favor dessa me-

d ida ,
O Conselho tarnbern,

'
--

decidiu conàtr-uir dois novos

"pasar"" (mercada). no cen-

h-o de Pontianak.

A CONFERENCIA DA ME,

SA REDONDA DO REL
NO DA HOLANDA

VLSiTAftA', A HOLANDA o

PRIMEIRO. l\íINISTRO
00 CANADN, MAC�

KENZIE KING

S . H . L - Informam de

Haia que i., Pr irneii-o Ministro

da Canadá, Sr, W. L. Mac

kenzie King, visitará a Holan

da em novembr� deste ano,

como hospede do Govet"no da

Holanda apos assistido ao ca

samento da Princesa Elixa

beth, em Lcndrcs.,

S. H. 1. - Informam de Pa

ramaeibo, Surinam, que O Ic

gislativo, tomando em conside

ração uma carta recebida de

Ministro de Tert<itorios e UI

tramar, da Holanda, eoncor

dou em, enviar S e não 6 dele-

I gados
á Conefrc�cia da Me

sa Redonda do Remo da Euro-

FABRICA DE PRODUTOS
ALlMENTICIOS "CABEÇA

.

BRANCA"·
Caixa postal, 2599

'São Paulo.

�� USO Kolyp:os!
C;J7,\NIllÜUn Marshall

"--�-�---------�--------------�

o Secretario do Exterior'
britfH1icu foi interpelado na

Camai-a .dos Comun]-, sobre;
Sé i}itdi<l" fazer' uma ',df'dai"a-
<JWIH.IÚliCa l'dativamente á

l"é:Ct'!., })i-isâo d� Charles Whi�
tchead prlas. autoridades po�

C-l.lrôc, (l.� (Jspircu;úes (;0 cf)flslrufu,

rigor/no e ;'O!;SfClZ lodus os nec:Hiducl.,s

.

-- .-"
-

.__
� ",,- .1_=- ,_.f�

Desenho' 'I'écruco
CURSOS INTENSIVOS PO R. CORRESPONl)ENCIA

Desenho de Arquit�tura - Desenho,;de Prop,.a�anda
Desenho de Máquina - Desenhô Tllpograflco. .

{ N 5 T I T U TO. T. E' C N I C O O B E R G

Rua 7 de Set�mbro, 41·A - Cx.. Posba] 1'11'. 3.455 _. Rio
. '.

A.N � B ..11

'E,tvie-efl'#!.anpn.po . e terá uma mensálidade Gratis

J'......presas de Hollywood!
Legítlmos nús artístico e de garotas. da capiral do

. cinema. Tamanho 9 x 14, 6 fotos, Cr$ 70,00-1O.fo'

tos c-s '100,00. 6 séries di feeentes, Pelo reembolso,·

vale postal' ou ch:eque.' En vio listas de outras nevida-

des, mediante .Cr$, ..O;S6 Em selos.
.

" .
_

S. A. ARAUJO; .C. Postali 1426 c· RiO

.' ,

VENDEMOS ARTIGOS

PARA A AGRtCUl rURA :

Arado�, grades de disco e de den{'i,s, eultivadol't's aJ11Nka"

>10S, tratores especiais para horU,s. :Moinhos de pedra e

de .cÍisco para todos as fins f: cap"ddadt'�. ,MáqnÍhHs c ve·

nen� par.a extinç3.o de fornligas. Arnp10 �(Jrtirnt-nt:i) [le l'Ô

das as ferralnentas para lav(Jurs. Cnnsnlt(:7 fJO:S�(lS preço:-. �

, ,. ...RA A INDÚSTRIA:

Tornos paralelos e bancada•. Máquin8� par" diversos rins .

Completo estoque de ferramentas. Motere, Diestl indus

triais" marítimos e grupos eleetrogénios. Grande sortinlento

de canos, material .para. instalações sanitárias, bnnheiros

elc.� utensílios e material para construçõ=s. Fúlhas de sernr

para engenho. braçsis pura aço e nleta1s, ("ir,"�l1I�t't::: c dé

fita, Ban�. preços par!l atl'lI'arlo é' var',ja!

ArtigD.� . útei", ',e. indispensáveis no <'Guipsmento ..lt- um lar

lnq.derno� co:no: fogões àe· t.od()s os tipos. rúdios de diver

sas marcas, filtros, utensílios para cozinha, geladeirr<s, mú·

quinas de costuia. ferros de engomar t: outros. Seçüo de

fa2(,J1da�': e artigos de confecção, car;3S para chuva, cap:'-

tes etc.: drogaria; perfumaria e um variadíssimo estaque

de .artigos finos p�ra presentes
- tudo 9. preços convi�aliVi)5 t

PAR.A. <> TRANSPORrE:

Pneus Gigantes .Goodyear de tipos diferentes, es

pecialmente ç;onstruídos para a natureza de cada

trabalho. Câmaras de ar, mangubras para ]'adia-

. dor, correias para Ventilador e Baterias Goodyeal'.

Ferramentas. (\ macacos para qualquer capacidade.

I
I
r
I

...

• "1.

'CARLOS HOEPCKE %
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MÁfiuz:: 'FI()rl::;n6p�lis. FILIAIS!. Blufl'lfn:>u - j03ç:>b:> • Joiri'.."ile . LSiZ""

L�!?:una ' $rtn Francis{'o do Sul -' 1'"uar'''.'

'AGÊI'H;'Ul; EM SANtos � ;IlSCltI'fÓitiO �M SÃo l'JHllÔ' E eUIlIfI�A

. ,
.-

- .

.

'*..... ";<**'Ii:'lt1l:'*:ini.**** Ã"k7C** ... -,:�-**;I;;*...** ,,* 1;;;;:-:' 1;: ;);:***.'f*.;:;1I:'�' "'�'1;:I'-;I;'j;", '1: 't

.. � .,'

.

-

.- 'llt.

""'�=====-=======�::---�'c--" _��=.
-

OE
•

I�Di�PlUjU1S í!t=. :;!j!�Ü.ll]lB �hasi.í� d�

-1 toneladas COUl (abUla, para
pronta entrega* EqUipados com

pneus 34 x 7� motel: rie !09 BP,
capacidade bl'ut� 6.35il qnAlus.

Preçn, poste Bh.ífi1êUilU Ct.$ Gl.GÔO,Ofi
-----!l!!!!ül!ff'j._.__ .. _ .. _.

'Noticias Resumidas

!ÜnC5âS.

\
o programa do go"er:rw pá'

ra �. .neva. se.f'são legis!ativ�t
{llnformp oi csfbocado'na' Sala
dá Trono', não co�tinha qual�
QUC'r alusão á nacionafidade
di' . ;ndnsh,"ia si<l.'!l·urigica. de

flF,I" <it;,: t'.'fil-Se fi Impressão

��i:!.l��� i�!1::'��J;::�<JtI;)��:d.�l!�
Ui!,'ik.

'A Org�hizll<.;ã(l das Nãções
Ui1;,la!; não significa a,peüãSi

,
'0 já hão é poucoisto � aexis

t'�,!lcja de Conl>elhil dI" Segu-
1:>.11Cl? Que vele pda manu-

I
.. "

, I ('lU';; <, <la naz. ,. de urna A8�
!
!'i'ú,l,r'�'::1 (:cora),_ !li, �e;o da

--��j �3G def}iitjdús .'O�- r��i)·ls
(�\.t�;'

HÚLANDE$' NA INDO-

'f
! NEEIA

/
S. �-I. L " InfOri'fiafil ..lu Rã�

tavia" 0;'1'. (; nun1('j'o d",.bi.i�
xas dll Excnito holandês" c)a
.:1 dr· Á,.;é1StC de 1947. data em,

{�l..!,;f II! ptlstit (�m yig0t:" ;1, úr"':
(b-:�O�l �.i � c{"s�:ar -J�Jt!o até 9: fI.;�

[.'!l!Hhh, ri't,HW í'f\üí"iÚ:.; 209

,,,}ídacl":i_ í\;r;r[ôs 628. 16 fn�,

COllh'[ün.s�. tlcsllparecidôl;i.

-_.� -
-_._

--_._
--- �

P·OSSIVl71. slm51TitJTn DO

eH f,O nr:- 1 INH A.CA

1.n.,,],_�,(,. (IH'JS) - nrnl'l in

fnrn",ç_ão d� J ;verpool poderá

!'c,' (lo ""',\'I'\rle írr ....ortar>ria ,Vi.

o," " inrl"sh';", ."""un..ln tal

itl('�"·m,-.i'ã"", bom :;ido fdb.,l 1':;(

.-.I'r;�.:i�é"!a�i.; (�f1,j;'i :.�. sf'·njel:"h-'�

,I� i�''i--'''·. êS j'ir-i� i .�, il.p "'laí�rrji:'"�

�" Ar'·�(".a ()(·:...Jt' .....f-a.L ('jOs 1"1.

'h .... "'''ltr.Y'Íos d,. lin;v(·.....i(laJe· .-lo

:. F.-litllf.·';o-o. d!'�, Qual!! yp,sult"
,'" 1'>' •

.,l"' ..... "':<; d .. · um b:'âtamen.
L_ ,osn"""';:> 1, a cXt\'3C;>O al." uyri'

r.-.L"<Í
r'I,,4� ..á ser Pt"ôd.uzido efri,'

-'IJ;; jlDflp\i) r,pi' "íT>��!f'ql1t1()� _{"\Ti,
I
f.""",;- cJt) 01 ••,,, ,..1" I�nhãca. COn,

; t:.�·."",). '" "'<:-,. feitl" " 0\$ i),:"S"
,

f,Jtip.1�:::.(� n'_"�a �(� V(���t!".. .... � �<� .(?;'

d'O ,..(,(1,'1";;' " ..� p!''''-1üziôo P,

I .. ,,,,,·t..... r"
- ..."'�r...�(... :h.;� ...

r�!th � ln.�

;l-l)',,�.. �·'f'.:��..
h-'1�;J.�l'�;�H. ""(:""i,:�á d,� 'Pfi'

�.;ll;;i4\'_.:. 'i,'\"i� � 'i: .... h.An fij..í1 .?\

.�� .," ,i h"'�;-l rl •• <1�í(\ .• ,... :t'l{-.. l�fil--ta''''�.
,,"-. �' �,"l"'('ntad!) urna �eri'e. de
..l�t': .....nl.Jtt(l,.��

''1"::,

Pi'tI1�." 'J�SI

f) H�1rr)l() ·('f)f.Jffl" 0<; MAi.I''S

00<': ílH\S

(�.} �."t-·r1·.. 1 ;1.� ".�.. �:,r.H ·!'';'�Uifi�ão
r(;" 'I\}.i. /-. Á rl';;

nr. V",Íc do Haf..i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Leoocldo Cdin Artur Rabe "

LI! 'poleIo Ferrari
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A vida dj> Vidm" Bering é exemplo magnifico de tra
balho, dr' nçãr• f' de arnôrâ terra. hlumeriauense. O seu

pdãiladri t� um liVi"O aberto, 0, ser lido pelos que' dese
jani f(H:líikcer oi pi·iilcip;<1� ii,· mnraiidade' 'Praticando o

'e'Vangê!ho'da familia
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Erwin Zastroui.
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S Com Os Verdadeiros Amigos de
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