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nç e
nóo produzirá por si fedo de espirito dos homens do Krem

lin.
Mas se os russos concordaem com

o controle rca. da energia, atômica e

co", uma eficiente fiscaljaz�éio terão
feito muito para convencer o mundo

!jão. Seria alguma coisa de

defini-l--da, superior a simples afirmações de
ccrcter geral e a ccêrdes ·"'em prin-
f
cipio" .: P t�mpo G. curto para es

pecular sobre o que os russos fari'io,

Em beve saberemos se o Ano Novo
d:! que afinal compreenderam que a começará com umll esperançCl ou com

cccpercção serve mais aos seus 'ver- mais um caso desses adiamentos de
dcvelros interesses do que a ,bostru- esperanças qUe confrangem a

"'"', '1:11 :,�"",.",,,,,'I!f!..,II!""''''''�. ,�, � � �.:t""�·�Fr ���
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I Diretór:
'

Honorato TomeUn
BLUMENAU - SANTA CATARINA Quartil-feira, 8 de Janeiro de 1947

países. Ano IVili,s: 'em' hipoteses a, respeito de ma-

,,'�r,f�S ,"d�s ': líderes russos em busca do

'pÓder; .-iftsi�tir 'nas ultimas boatos 50-

·.�e: f) 'estado de' seude de Stalin ou

'fI.S'� G influencia deste ou daquele
�� o,'grupa dirigente do Kremlin,

e�,�e ,0$ �a9Q5 personalidades que for

'C(rfelO 'nem' paro 05 mais bem in for
"

;WS' ftessos especulações n� ho
,ft;'é4os" ,Co_",o, disse um experimenta
iiê" ahservÍldo dos assuntos russos

"'Hã"o ternos' �eritos: ocidentais na

ItlÍssill�,': Djspomos apenas de ignoran-
, cio em yarios graus". I MACEíO, 7 (Meridional) - O de- rou á imprensa [ue

,J 'fi!ftetclllto, ,não é felixmente preci- putodo Ruí Palmeira, candidato dQ U. rente Q ccmpcnhai so' perder' o' tempo em tão iliuteis O, N. ao governo de Alagõas, decla- municipios alagoanos,
e!&:ubrcçóes., Temos ao alcance do,
�i" urna prova, qUe talvez não seja
.i��isiytl, mós em todo o caso, fome

c.e� trilÍo jndit�çiio muito util da di-
;ii ��" 't!m'-"'u�' estão, �oPr1lndo os ven

tG$ I'IG !tussia:
.É5Sel �rova ,_o é '00' pri!11ciro relataria

6$;' Có�is5ãCl do Energia Atomica dos
(J

�â�es Unidas, Que deVê ser apresen-Imenat,íBo ,a,ntes de' 31, de dexembro. O '

�tw'a' d'� 'oPtcse�taçãa' do relataria

D�'é#�1'I ,d�k é,que lo. de janeio ter- r ereu�í�.;;:"o- P��%,�' de fres membros do Con II
�e1"to:' de" Seg�r�nça íel�itos por um I Domingo, 12 de janeiro de 1947
�IÍÍI ,�: qito.: Mcxico 1)., Holanda, e lO he.ras - Recepção na divise do

.

" perrmetro urbano da cidade,tr.ês IIOVOS' membro's devem tomar-lhes 10,30 hs _ Cock-ta]! na'. '

'I séde social do Clube Nautico América cferccido8-( .ug!lr.: "" --.

f I
'

! pe os c ubs desportivos filiados á L B, D,',D�; ��rd!, com a resolucéio do

AS'l
,', Club Nautico América P olmeiros Esporte Club - Gremio Es-s:!"b1éi!l Gero,l '�I!e :d�temi�o,u à crio.

Ç,CI .:da, C,?m!sSão dC! Energia Atomi-
portivo Olímpico - Soei eciade Recreativa Ipirango - Guor''lní

e�. ,ei, constit'liçpo desta é id'entica •
F. C. - Aimoré F, C., -:- ,Tabajoros Tenis Club ,

• :.. C d' E
a

I
Em seguida receberá S. Excio. os cumprimentos da p'opul"ca-o4IIçresclmo 'lo, ona a. mconse _

,

",ép"sel,h�, de �guronç,a: com o 0-
12,00 hs - Almoço oferecido pelo, di retp'�io local do P. S, D,',

crescimo do Canadá. Em consequen-
16,00 hs - Jogo oficial do campeonato dCl L, B, D, �o �stodio do G. E,

tt�� ti 1,!1 •. d�,' i�ljeiro, ha�erá to'mbem" OJimpico, entre os Clubs Palmeiras e Olímpico,
tres flOVOS membros do, Comissão. Es- 20,00 hs - Banquete ,na Sociedade "Carlos Gomes".
t�,' 'lIaturà,liÍl�nte, necessitarão de

to!l'IIPO; dé u� bOm espóço de tempo,
I'áci �il!réitGr�se'

.

do
.

obra que já foi
f�it«.' ':PóttGifd: �5e- � 'Comissã� te�
dá 'entregar' 'algum' relataria' nesta épo-'
:c�,' '.so :C6�ill�lh,o 'de' Segurança, deve
:,'*i�,o og.oro; quartdo ainda com a

.sltlt .' C:onstitüição atual" intllcto.
',i.'A ; primeiro porte uo prova consis-
,;, ,{. '. t· � , �. .

tirú' em saher se a Comissão dll E_
Ii�;gia � Ato",'ita podei'Q' �ntre9ar um

rtJatori,,' 'ufloni';'e 'até' 3 J d� dexe";
�6'>. ,',',

,.

'.

�\A",s�§�"dli : f!l�e, "qUe é bém
il'll�·tt."t,�,� di';: ,têslleito ,6s conelu
��'�d& �elQt.orio;: éllS� cj Comissão rc

;s�Y� ;ullomme",�!1fe éndossar as pro
"U$ta� 'da .delegoçãÓ· ameriCOllO para o

e�.����i"lI�nto' :dc" um organismo in-

It!rll(lctOnal � qUe "tenha o direito de

��trol�, o: Pr,OdllÇão e o' desenvolri
�,en,to ,da, enegia atomico sem inter.

�r�ft�io ,de, ,quol�er nação, dispon-
4? 'd� ,"livre dir�ito de entrada, sai

do�',e..�c'esso,'"paro fins de fiscali:z:oção
�.',t�tTitario,:.de f,odas os nações par
!�ioP{'lte:i; sem Q menor . Intervenção
1:1';$: oetoidadet 'nõclonois .o� focais".'
; (Se :0 delegGdo"rlls5o na Comissão da
Ef,l,e!9iír -Atontica

.

oéeitar esse plano ou

,illglll'llo 'o: coisà � 'equivaJenté, teremos
1It{!��� ; particular; .. lima, trádução {las·

.

'ç�,es ; 'do' ;' sr;' 'Molótov' em com.

,

',' "�o :��nc'�t�s "e" �m fer�s es-

i�c�ic,ós!.�c"'Íj1ctios n.essa: qúéstõo es

�,M��al, do controle "dCl energia otômi.
;c�,,' ,

.. ":"� ('

�- �f.!Í?,s', !7I�i�s ;ofiCia)s c ama ricanos, 'ahi
:�-!!!!��-, g,_ql!dê'; ,i�p.ortd�cla a ,esse

., :iãJ:"dq;'bo;;"\���f4de 'rus�(I de com,

'Jlfl)meter.se no 'pap!!l o uma aceitCl
ção esepcificQ' do controle e do fisca
lic%çõo i�ter"lIcional. E'verdade que
teMOS outros ezempfos da aceitação
"em principio" pelos russos destCl ou

dó,que proposta, II qual depois Se des
vonece corno uma somlbro'qUClndo
cf.,e!Jo � momento dó aplicação pratí.

e�

e

oença
ab dono

----_
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Exao
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e
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a os

RIO, 7 (Meridionall - Comen-
do os boatos sobre o adiamento

das eleições em virtude do peri-,
ga dos comunistas Se apossarem

da poder em alguns estados, efra-

vés da vitorio nas urnas, um ma

tutino di.: que estes "supostos re

mesmo em S. Paulo, onde pare<:e

ceias 'não tem fundamento, pois
ser a' maior força dos comunistas,

NINGUEM AIlSTER·SE DAS

URNAS

Rio,! (Merid, h, Invocando o Di·
vino auxilio do Espirita Scmto � novos

graças poro a familia 'cristã pelo ano

novo, o bispo de Niteroi invocou aler

tando o eleitorado fluminense parQ o

d��er (le votar nos partidos Cristi'íos,

Acrescentou jU!! ninguem deve abster

das urnas de 19 de janeiro.

,I
agora unidos com Adt!mar de Bar-
ros, os adeptos do senador Prestes
não terão maioria". Acentua, o

referido matutino que todos eis pos

sibilida,des do estado bandeirante
estõo com o sr. Mario Tavares,

"

esquecer qUe 'nos dei
xamos c:rrastor, seduzidps pelo deme,
g09io e pelo banditismo d,e .certes

rre�eituro, perman�cell1, com os maio- focçõ�s, .ás falsidades, e ilusionismos
� rcs cabos eleitorais do 1', S ,D,,'el- de novas soluções pó!íticas, que afin.al

reá1!ridavam somente na desmesurado

I
guns dos' quaes são agora candidatas poderió, na fÚr'ía.' de gôro do mqndo-

i
Ó Assemb}éia J:.egisl�th'a Estadual. n;slllo das módernas formQs, da tira-' R' 7: IM' ;d' I)'DIsse acredit�r que oS o!ogoanos ven- "ia.

10"
'"

erl lona - Vitimo
,

" ',colapso ·cardiaco' faleceu o, bordo,ccrõo a
-

19 de 'janeiro, a batalha d ' O h d.' a

I ,s, ,.arrores a, paz não ,são,menos I ','M',nos L'o'ld" '

, o '.'Illedia,to José
SenSlvelS que os, da 9uerra •. A COl. di) Valentim:

em que vivem, Os COmlCI05 que te
mos realixlldo visam cria.r no povo a

fé de movimentos cívicos, para que 05-

si", anime-se Q participar ';'ais deci

sivamente nos destinos
ferra, O ambiente de desespero que

politicas" da

mc-v;mentó, Resto: esperar qUe aos
eleições sejam realmente livres e não
sejam m�n�ha'das com � violen�ia' e
II falto de lisura", Adiantou que o

, h;t� 'dos oposições é c:esigual, pois 'a�

re<ienção,

do PSD. Acrescenta
que a que desejam é simplesmen
te utilizar o sr. Ademar de Bar- I

ros, I!_o certe':z:a do sr. M�rill Ta-
"

vares retirar sua candid�tura dan

Cf} lugar ao sr. Cirilo Junior,

a ç
i'
'Jo

ASSINATURAS PARA 1947

J�ram05 ao coahecimento cio. nossos estimados assinantes, que (! por
tir do \,c"orrente m.ês estom!)J procedendo a reforma, e 'cobronçg' dos ,assina
turas para_ 1947, para cuia serviço encarregamos, o sr.' EUGENIO ,LANG,

Comunicamos, tombem, que em virtude do crescente, aumento dos
peças de toda a materia prima, bem como da mão ÔS obra, empregada no

feitúra do jornal, vimo-nos forçados a aumentar o preço das Q$sínaturos, pa_
ra Cr$ 90,00 anuais e Cr$ 50,00' semestrais.

'povo brasileiro' recebeu' com

agrado as pal�vra$ mansas, ver,dadei
rcs .e honestas, que o sr, presidente,
da Repúblicci, ihe dedlcou no, último

Surpreendeu-nos agradav,elmen,te
'simj;liéidocle do pequena discurso ,do ,sonda.se porém tão frágil e incerto

Sr. "general Gaspar Dutra" que nos' fa. coma' qs ,médicqs ,que tratam das mi

lou -do plano .des. éonsciçncja� 'huma-" sérias' buma'n,as.
nos diante 'lle ,reolidades, que Opvind9,:,1) ,honrado' discurso que li

cor.he�emos e podemos apreciar devi- 'pf,�sid�lÍte ,do Repúblicll 'd,irigiu
dcmenro . Pelo foro de, esta� á fren- aos seus, can�iclaaãos no limiar do a�

n<l-nOVOi" temos II imediata explica,ção
do ;es��ito' ge,ral que o, cerca e se

te do govêrno, investido de resepnso
biHdades na sorte mo,ferial do 'país,
bem como de compromissos nOS seus

d�sempellhos de arde mmoral. - não

obrigou o sr,

se atribuir o bom-tempo e a ChUVCl,
o� frutos do trabalho, as flores" da

v,,; olargandD' todos' os dias em con

sicieraçii� de �uo luta, e da coragem

Chegou apreensivo
-'GetuliõFUNCIONARA' EM MAIO

5!l1nen'te em ,Ma io cOlTleÇklrá
ner à -ClÍma�a MunicipClI' do
Federal.

RIO, 7 (Meridional) - :Proceden-

MORREU A" !lORDO

apoiado
-

pelo "sr. ,Getu'io Vorgás".
O jornal combate ti idéia 'do 99-
verno em adiar as eleições basea
do ,no diséurso do sr, Hermes Li.

,
mo 'Camara. O ,"d '<I'

,

I er a moio-
riCl afirmCl q�e' �ndou' rea'me�te
ont�m em cada bÇlncada, faxen
do catequesc� nesse 'sentido.' Áfir-,
mfl' que �ão há, periga 'acent!lan.
do que a idéia não passo de um
golpe. Concluint!�: di:z:' o' 1oronl:
"O golpe viria bimeficiar, oútros

'candidatos e afirma, ter apurado
qüe� por is'so mesmO' oúrilló pelo �r,
Ciriía Júnior, 'o sr� Artur '!!ernor- '

áes: ter-5e·ia, ',apressado' em' (an
corJar com <i adiamento-".'

x' x ·X
i

Rio, '7 (Meridional) -, Segundo um
, " , "

matufino, '05 generais Cónrobert' Cos- I

fa, Ministro, da Gu�rrá e"Píies �ntéi." ,A, idéia,. de ,que o SL Ugo Borghi
,
-,

' , " '. ", I .' .

, "

r� 'teriam conferenciado com' ó -'pre- i venho ,o '�er eleito governador de" São

sid,ente da 'Republica sobre o odia-" Paulo ,não m� consterna como o tan

menta das eleições. tos' outros: Só vencerá se assim o

Tendo em 'vista, porém" Q grande irregular'idaae com, que este, jornal
circulou no ano paSsado, resolvemos, afim dos nossos 'antigos assinantes não
sarem prejudicados, cOn<:edermos nas reformas das assinaturas a bonificação
de Cr$ 15,00 poro as anuais e Cr$ 10,00 nas semestrais.,

�, ., JJ,.J5

S�m d�ylda, ainda que os russos

opTare!" e assinem um tclCltorio que
ftumule 05 ultimas propostas da snr,

lBinuch; teremos de esperor para ver

como as coisQS se possarõo na pra
tica'

_

- A assiliaturll russa num f�la-
.�.

,

RIO, , (Meridional) - Infor

ma-se de Muriaé, �!11 Mines, que

-- .'�
-

-. ,

�"
,

I
f
! .

c ambiente apóS QS primeiras ho
ras de apnico depois da enchen
te do rio 10cl1.1, é de inteiro cal
ma, Todos trabalha mativamen

te pflra que a cidQde volte a vi.

da normal. Conforme <adiantamos

uriaé
quizer a maioriCl do povo paulista.

Nese caso, não vejo por qUe a ex

periericio' não "'deva
-

ser feita e a Ii

çõo de.vidamente aprrendida.
fi. demóc,acia é um regime ideal e

as suas virtudes esta a de que

Q enchente destruiu 148 casas

li.io, 4 (Meridiano!), � O "Diário

I Noite" informa que' foam- mesmo' via-

!
lados oS mólas dQS vitimas do desas·
I' r.eral Góois Monteiro,

- --- - --, trc do "Avro York" tendo desopare!=i·

I d;- milhares de cru:z:eiros 'em ,objeto!: Guerra, declar?u �ue, 00 contrario do
OS LIXEIROS ESTÃO EM GR�VE de valor. ,As molas que estavam 500' enunciado, apenas demorou dex m,;nu-

Porto Alegre, ,} (Merid.) - O pes� I
o guarda de safdadós dQ J)olicÍQ -deso- to� com ? presidente da Repubfi�o,

�oal da limpe<:a pú�IiCQ da cidade en I pareceram misterio!amente. l"õC te��a sido (Jbo�dado qualquer te-

trou em greve pleiteando c aumenta
'

1110 pollhco. :!Sobre o ano oplitic;o de
de sola rios . 'A peféituro publicou '1 1946, disse o gelier�1 Goís Mont�íro:
umo nota. nOS jornaes dando -ciência ao, Ar'CATA DO' ASSASSINO "1- "Acho que foi' um' dos mais im-
públi� do ocorrido, informando que os Ria, 4 IMeridionall - Toda a po- produtivós ... " E o que espera de
serviços seriam realizados com pessoal, lida está de vigilancia molisada pa- I

7947? - "Bem, com otimismo. No
nai) 'Ilobituodo. O' prefeito ouvido I

rll capturar o -peigoso desordeirD, lã- I cmbiente il:lterno, sim; _ "Porque,
pela' imprensa declarou qUe o movi-I drão e assassino cOlJl1éc:id opor "Zé-da no que diz re�pejta á vida interna,
menta grevis.ta é., contar:o ao Estafe. llhtl�' aut�r' do' crime d� morte ante:" espero. qU� 'dep�is. dáS efeições, de ja
to dos FunclonorlOs Publlcos e qce a pai questoes Oe mulheres. '

O al- Illeiro tadá yolte ó C:alma, e sejq, pos
situcu;ão seria resalvidll de' acSrdo com

I mino$O é dono, de' um ,e�ofd de- prisão l �i�el �nt50 organizar algo de bom.
"a lei. -

, ,h,'" '''JI�
I

ti de$ordens. j '1-.10 plano �til1:dl�r; -isso é incerto"."

I

10

causando onze mortos. A famí-

cabendo áqueles o exame 'do si

tua!;ão dos larrodores e o este a

as proyidencias rela,tiras 00 pni
elaboração de um relatorio sobre

blemo das inundações da re-

lia de um favtador composta de
seis peSSOQS ficou �oterradQ no

barranco que ,desebou sobre sua

caso.

Adianto um vespetino que cer
co de 1.800 peSSOas tudo perde
ram em consequencio da maior
calamidade já atingida na, locali_
dade, Noticia·se que o Ministrô
da Agricultura est& estudando os

meios de prestar assistenció 0<>

municipio de Muriaé. Além de
Agrollamos seguirá paro Muiaé
um técnico da Divisõo de Âgulls

gião.

VOLTOU A FUNCIONAlt O,
"SCALA" DE MILÃO

"DOS MAIS IMPRODUTIVOS
O' ANO· POLITICO DE 1946"

.
- - --- --- -'-,- Milão, tuP) - o famoso

-

teatro m�ndial Scala, de�tlJ
inaugurou na, noite de qúinta
sua estação de opero com uma ex

plendida, perfoman<:e do �pera Nabu�'
c!)donDsór de Verdi.

VIOLARAM AS ·MALAS DAS

VITIMAS I, �jo,·_:, IMérid�o';dJ) - ',nteipe
da '

IfAde!
_ pe!a reporta�em- sobre quais os

ossuntos versqdos' em 'sua longa, con

fcr�nci(r' crim o general Dutra, o ge-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



janeiro do Prefeito Municipo! de. Bmmenau,

\ tonte a -2a. quinzena do', mês de

Cr$ 00,50; Os Que residir�m nos mlllt', ;ejpios de :;embro de 1946:'
, c�lo por

..

kIndoiol e Tim�6F poderiío fo,,", 81 - Isidoro Jos!ows y, idem,

Paulo, 269 i'ltl:rmédio das re:peti'.'a5 Di. !egacilJs ção de aguo, deferido, 2479 _ idem, idem idem.

de "Policia. .

\ 564 - "Ewil"sio de Souza, pede vis- 2480 - Alvim Kcestner, idem, idem,

lu, Região de Armos e Mu nições, toric, deferido, 2482 - Leopoldo Petermonn, pede

Postal, 38 "l.em Blumenou, Z de, janeiro de, 1947. 662 - JOgO Batista Censi, idem baixa ,imposto de ccrroçc, deferido.
_

AMARO DA SILVA PACHEq ') idem. Z�,83 ,..-: Mart111 kllrest_En, i��� déJ
Fiscal Regional' 966 - G!lilflerme: Day, idem ldem. nutomovel, deferido. •

� 1427 _ BIll!cO Nacional do Comér- 2484 - Joê�h 'Rl:iter, ld,:m de

bi-l'_-'- .....,.\ cio, idem ide'i-n. cideta, ,defe�i4o.'
1726 _ Dr. HIlHS Poçe, 'pede liga- 2485' - farmllciâ aditi S, A. ;e�e

'

AOUiíCiem OeSlU � çõo de agua, deferido. . transferendq 'j'mp.. indo e profissão,

OIARIO < J932 - Guilherme Richl�r, I!�de
.

deferidd,
'

.

ce�ç!J construir cerca, defe�ido, i488·_ 1no.' Com. Argon ttda.,
.W�5 - Íngrid Kleine, pede ligação ped� 'boix� ;mp. indo e ��of:, defe-

de, agua, deferido. rido.

'id, ?2�4 - Gerh1!.d . Neufert, fer��;�' -:- '�F�é PeLa, �ede, vis�.oria, ile-l" �181 - Emi Brueckheimer, �ede '2441 - Ricardo BÚdo9, pede Jii-:en-

cen ça. para construir! �eferido.
'

ça j>��a constr�ir, ,a!=m�nto, deferid,o.
Z\' '93.. _, y�eir� Br�ns 6-' CicÍ: I 2492 .: Se;ófln LuiZ- Berti, pede Bl Scen,� '1 .perc coloccr placa, deferido. lic�riçri construir 'gardge, deferido: ulDenau a' ansa Catarina

.. .. 30,000.000,00 2��.H '_ M. He'!�� �a�r, p�de lig�- I 2�93'- EEriéh i(;�';',age��. pede Ií- .

TI'�OS,p,nr,te,,' çãa � e {!gua, ,o:lef�rldo- . ,. " ,gcçaa de: a�ua, defendo,

I
Telegrama; "SALlNGER" ltoupve Seco COÍlm Postal 13

, 2Z4,�, _ 'Fabrica:. �e, O�f., tex.:."Ar-I, 2496 =- Rod�lfo 'Kan�er; ,pede lleen-

AgentE:i Gérais:�tbwadet'er f:1 ela .. Ltda. tex" !i'� A. pede VistOria, defendo. ,ça para demohr, deferido.

R�a IS de Novembro, 505 _ Sobrado _ Caixa Postal Nr. 79 2291 '; .: Arnoido G. Benevl!lÍutti, pe- 1, '2499 _' Ofto. �e'hne, pede vistorio" r.Y:Y.1r.1'M.Jfi'r.Y.\r.r.cr.Y.1':f�r.r.r.tl'.Y."r.1�r.r.r.tt'í'l.Y.1r.Y.Yi'9lw.y.mmTlIAITMml'mmnrmmwmnmmmmtmmfM'ftlr.r.r.tinmlf7li1i\líD. r.v.Y.1�1m'II.f

fl1sperór Geral poro os Estadas de Poranó e Santo Catarina; PLlNIO COUTO -de balxn" ,imp" ind., e profissão, de-; deferido. I,WAI,IUWlIAlWJIWAlIIWWIWIMIüW.lUAIlüIWWI6lWlUAWlIlAWl JAWl.l'A'NAIX!�Ii�����L'..��IWAU�UWlIUWoIWlUWIM_

ferido.
-

,\ , :500 --: fabrico, d� Cho.eolote Sll-12294 _ ;,;,- •
Reinhold Oste, �ede visto- - turno, licençà 'paro colocer plac!!, de-

ria, defei�' ferido. .

,

- 2323" -:-
. A na �Ive� pia�" pe.de de- i 2502 - Alfre,do Buechle, pede llccn- ' �xpoltadora

ferencia de �vencimenfos, defenâa.
. ça para modificar garage, deferido. .

2324 _ jYo. ia Ruoff, pede vistoria, t 2503 - Max Prelsig, pede licença
deferido.

' .. '.

,para construir muro, deferido,
I .:. _.j',._.!i••

2328 Alf'!)l "150 Sehreiber, idem, 2507 - Vvo. Ana' Kracick, pedc ], Estando ausente apt" tempo lndeter- ,-

ri idem.
," ,. i vistoria, deferido,

"

I III in'a do o liquidante da firmo supra-

1 2350 - José ,�la�oer Bernardes, pe- t ,

2508 - Helmurh Kaltembach, pede menqionada, snr, G�ilherme Gembo-

da Iicencn para Instalar um cama-;; licença para construir aumento" defe d3
�

-

� Ia, e não ten o, até o momento, nos

ronc:hiío; denomino d. o "Festa de Blu- -
rido, . moldes da lei, assumido o substituto

menOR", deferido. ',. .

. : I 25!O __:' Jose da Silv!!, pede baixo i legal, por ventura eleito em assem··

235Z _ Helmut!! .il1ppel, pede VIS-., .

·tI bl'" d·
•

. .

'

,."�' I' Imposto de carroça, deferi o, ela para ISSO convoco o, e este po-

tOrlO, defendo., 2.511 __: Afonso Schreiber, pede 1i- m, pelo presente, convid�f os S11I'5.

2354 -'-- Carlos MUI"i,'{O, idem idem.
'

'. d f
.

d aciodistos para uma (lsscmb�éia
_ OSYO,f I'd idem idem.

cença para construir cerco, e erl o. ex-

236g ,B!osfl� , 2512 _ Guilherme Krueger, pede traordinaria, a I'cafiou-se 005 11

2371 Arnaldo Jluerger, idem .

d d f 'd (onze) di',os do me"s debaixo Imposto e corroça, e en o,

Pedro Martl'téndh,aI, idem ", , ,

'd2513 - Walter longe, idem, I em.

2514 - José 'A. i'oerner, idem de

bicicleta, deferido.

2515 - B.ertholdo, Grohl, pede Ii-

. ivos portes".

o corrente mês

S.eguras, Gerais
. ... ........ • ..... , ".5,000,.000,00.

Drs_
NICOL�tT S�VERINO DE or.rvEIRA

e

AL'ftAMIRO s. DIAS
,�dV(!glldos

E�critório: R. Tr�p.�o 14 - 2° andar

Reddeneias. nua Alvaro Carvalllo, 66 e 53

'F L O R I A � O' P O L I S

BIA
Social: Áv, Almirante Barro.o 81 RIO

no Estado de Santa Cotaria:

J O Ã opa R T O

,Rua 15 de Nowmbro, 1371
-- TRANSPORTES - ACIDENTES
Rf'sponsabilidade Civil Omnibus

-

Fausto B!'asi)
MÊDICO

[.Clínico _ e E-Assistente de Cirurgia do Hcspital San

ta Tl.'rczillha, de Erechim (Rio Grande dI'! Sul)

DÓENÇ,:AS DE CRIANÇAS

Geral Cirllrgia

e

05 li !toros,

T� 4 de merelro, 00 lado

.. AIdIp��!lse).

vistoria, deferido.

2476 _ José E.' finórdi, idem idem.

2477 João Priem, idem, idem,

2478 Franz Von Knoblouch, idem

II

I I

Comercio atacado

Beneficiamento de m eiras O'ffêina mec611ica

de Madeira Vale Itajaí S. A.
rII(EM LlQUI DAÇÃO)

CIRURGIÃO-DENTISTA

RA;O,S X .,.

�i!!lid!1de em Radiografia deniárias para quolquEr exumE médif8
R.ua BruSqllE 5n. .- � -Telefone 1203

---�.-,-,�

Alfaiate VENDE-SE
Uma máQllin!J "Remington" em perfeita estado. Rl!a 15 dll' Novem"r!5

'

! 2378

I idem.

2383 Oswaldo Mont;W, pede li-

'1 gação de ogua, defe!'ido.

2395 - Metolurgico IloUI)n,<" ltda.

janeiro pro-lO S- Phua ao aula
Rio do Sul, ldo seguinte ."'••----

1371 - Agencio. COLUMBIA.41 - BLUMENAU
zimo, na séde social, em

eis 16 horas, poro trotar

ordem do dia: I

��,CI N
do Justiça néio compareceu nó

nhã� de !toje' 'em seu gabinete.
sr,' Costa Neto chamado' cedo

Ula

O

pelo

o) Vendo do ocêrvo sacia! o

us

I.IOAG

eença para construir, deferido. o!:ÍD!li�ttl interessado;
epôe abixQ imposto de carmç.n, defe- '

' .

, 2517 - André Sehadt,' pede !(!n5f, b), Outros assuntos de intete;�e
,

• imp. i�d. e pr�fi5são, deferido.

I ciol.Carlos Kul'Z', pede liCença 2518' - Felix P. laux, ped", bai- Rio do Sul, 31 de Dezembro de
paro, fazer reformo, deferido. '

xa, imposto de 'outomove!, deferido. 1946,

23�9 � Enge!bert O�sc�aml':' pe- 2520 _ Em!'. Auto 'viação CaL S.,de licença paro constrclr, defendt!l.
Ad'" d f 'J

.

'

. pe e vlstOTla, e eflua.

2400 - IndustrIa Gropp S. A. pe- "'1:21 I
"- S h'd ,. l' .'

• &.J - rmao c I ti peue Igoçoo

1da baixa jmp., de uma caminhão,

de-I d .1 f 'de agua, ue.en o. -- �.,,_

fcridoO' ,<,... Id d I'
2522 - Rudolfo l'fcelZ'reiter, pede

24 Z _ ,"'11'111 r:wa , pIO e Icet!� •

.

d f 'ti
licença poro colocar placa, defendo.

poro COI1�frlllr, S.erLO.

t 252" A B ti",

'

'. ,,- rtuf (!!ler, pe e Icenço
2404 - Maria (tos Santos ReIS, pe- '" 'd f 'd'

..' . para constfivr, e erl o,

de bellxa Imposta de carroça, defen-
""28 Ale V" .J

d
'

.,
= - oerto Iclanno, peue

o

�4OP Clovis timo da Fonseca;
baixa impo.to de carroç!!, deferido. De' ordem do sr. Prefeito, torno pú-

J 2529 Domingos Reichter, idem, blico que no mês de J'aneiro se arre-
pede baixa irnposfo de aut,omovel, de-

Iferido. idel11'c'.' •

cada nas tesourarias, da séde e in-

2412 _ Alfredo Kàê!ôtner,' pede bai-
2S�0 Art!tuf Boerhrnger, Idem tendências distritais o imposto de li-

,

•
"

' idem.
" I cenço sóbre outomoveis e caminhões,

xo imposto de bkicletll, deferido. 2531< ,- Wifly Bloltn, pede Iicen�a f ..

d
2415, - Rodolfo Engel, pede lícen- .

d f 'd
re erente ao exerCICIO e 1947.

_. para oonstrmr, e erl O. , •
'

c;a pO,ra, constru, i,r, deferido,. 2532 _ Hugo
Os contrlbumtes, que não satisfi-

_ . . Kellermann, idem au-

2416 - lng? Treiss, idem· idem., menta, deferido,
:rerem seus pagamentos dentro do

2417 -_:. The Sydney Ross Campo- 2536 _ Bruno ii05chel. pede vis- prazo acima, poderão ainda faze-lo

ny, pede licença apra ,cQloca.r_ 9 plo- taria, deferido. nos mêses de fevereiro e março, acres

cos, deferido -, '2537 _ Edgar Sernhodt, idem, idem' ciclos da multa de 20%, Terminados

2421 _ AntÓnio.c. M. da, Veiga, 2538 _ Itfcardo Buerger, idem, idem' 05 prazos acima mencionodos, serão

pede licença paro construir, deferido. extraídas certidões. para o devida '0-

242' _ fol}ricas de Tintas Blume-
2539 - Curt Germer, pede baixa

de sI caminlhonete, deferidó, lirança executiva.
nau lida., pede, ligação de agUa, de- � ;JI"'"

fer.do.
254! - Ir,éne B. Peiter, pede Ii-

�
. .

:

242"
cença para c�locar placa, deferido. ' Oiretorio da �azenda Municipal de

u - Manoel T, Gonçalves, pe- f
'

2542 _ Rudolfo. luebke pede. Ii. BlumenQu, em 2 de janeiro de 1947.
de licença para construir, deferido. .

. 2427 _'Max Gro5smann, idem idem
cen!;a para construIr 2. COSQS, deferi- •

da, ! ALFREDO KAESTNER ,.i
licença. para construir, cerca,' . deferr-

2543 - Armando·Silva, pede bOI- r '".

2.429 Dr. Renato Camara, pede ' •

xa imposto de carroça, deferido,
'2$44 ....� Arnoldo' Rocb��"' pede li_,

!' -«--
..

C R R R

rido.

2398
QUARTA-FEIRA ás 3,15

LUCILLE MIL _I DICK I'OWELL - JUNE ALLYSOH (cara pau) em
presidente Gaspar Dutra dirigiu-se di.

ret!:!mente IlO Gual1abara confer"!1d�,
.�.- !'

ando denioodamrente com () chefe, da

musica I1Um" n(storio de dois teimosos o!!pixonatlos! ..:...' goveno.
muito movimentada, divertida e com uma historio" cati- 'o. assunto da COHfere!leia sEgunda'

inforlfia-se p","deu-se Co .ocôrdo qlll5.
,seria firmado em São' Paulo entre

Comunistas e Trabalhistas em torno

dc;s proxima$ eleições 110 estado "an ..

deitante. A conferencia do Ministro

da Justiço com o chefe do governa

durou varias horas.

ASIlIO DE OliVEIRA
Acionisto c O M Â G E H T ED Ê - 5 E

Muita piada com

lima comedia mu.ical
vonte!

EDITAL Acomp. Comp!. Nadona!

Preços de cost!lme.

Short americano - Univ. Jona!.

QUINTA-FEIRA ós !l,15

ROBERT WATSON - ALEXANDER POFE - VITOR VARCONI 'em

A H T 1. E R MONTGOMERY CHEGOU
A BERLIM

QUADRILHA o E

!!�rliin, 4 CUPl(lfTlp. até JS anos 1

Mónfgomery cheg0l! aqui de avia0

sitará Stalin' como convidmfo do 'exérO filme que, baSEado em fotos verdade rios e comprovados" mostrara a vi
da privada dos "louvas" que tudo fiezram poro destruir uma das maiores no-

..
em transito para Moscou, aonde ci�

ções do �undo!! .--, A película que< é recamel1dod.a aos amantes dos -

emoçoes cito soviético. Montgomeri portiÍ'ái
fortes! - A verdade, nesta peliculo, é contado! com, todos as minucias ate,' on- poro a Russl'Q ségunda-feira, ténda
de a decencia e ° decoro publico permitem!

1"k'"
"A QUADRilHA DE HITLER" •.• A quadrilha qce quiz .,destruir· (!, Ale-

manhal
,

Áoolllj1. Compl.' Nac, e' Pafomount Jornal.

declarad9 que o itineraria era inde;'
fínido. Esepra permimecer em Mo.",
cau durante uma semana.

A destacada; visita é de grande sig�
política.

'

Diretor CHAI'EU'S:-o
do,

2431 Telfrido' Hersbt, pede bai-

xo, imposto de biCicleta', deferjd�.
2434 _ I:'aulo Meinecke, p�de li

cença poro faxer fefi)fll�a,' deferido."
2436 _ Rudolfo OUe, pede licen

ça poro construir aurmenta, deferido,
2439 - Ubiratan leal, pede trans

fetencil! imposfo sI Formada, deferi

do.
2444 - f talo Demorki, pede baixo

imposto de bicicleta, deferido,

2446 - Henrique PassaM F., pede
baixo imposto de out�mo(el, deferid�.
2447 _ Curt' Stoeterau,

'bicicleta, deferido.

2448 - Alberto H, Zarske, pede
licença para insfalar !Iorque diversões,
deferidQ,

'

2450 - Ernesto P(!slIlm, pede ooi.

:r,a imposta de ,bicicleta, deferido.
24?;1 _ Gustavo Pershun, idem de

co troça, deferido.'
2454 _ A!vlno Koestner, pede li"

cença para construir, deferido.

2458 _ Harry Brukheimer, 'pede
baixo imposto de, outomoveJ deferido,
2461 H�go Radtke, pede baixa

imposto de 2, bicicletas, deferido.
2452 _ Jorge RaedeT, pede baixa

imposto �e carroço, defl.'rido.

2433 ..:... QUo Jen Jen,5en, 'pede bai
Xll· im�ost� de c(Jmin!tÕ�r ·deferido.

'

2464 _ Quo JeR' Jensen, p�de bai
xa imposto illd. e profissã�,' d�ferido �

2415 _ Francisco HeTing, ' peà�

Uma bicicleta complet!Íml!ntl3 refa

\!�da para rapaZ' cerco de '1 ,o' 1
aniis. A trotar com Wilfi SUen&

'

'quo Almir�nte Tamandare (casa
freNte da negocio de Holfru!')
Nova,

ceriça poro construir, def�rido.
25.45 _ União M � B�siléíra S. A.

:pede\boixa imp. de motocicleta, de-'(ferido.
2546 bati Si!ya, pede tron$f.

im,p, 100. e .prafissi'ío, deferido •

25'47 - Gustavo Stamm, pede bai-
xa imp. de, bicicleta, deferido.

'.

2551 - José F. de Qliveim idem

,fotoS.

Dr. Camara
o MINISTRO DA JUSTIÇA'

" S. PAULO

Rio, 4 (Meridiano!) O Minisfro

I Justiça seguirá ,teçá.ifeifl! p«riE \
Paulo.

.

"

; �

TOCA-DISCO·S 'Sui5.0.:- SÓ' artigos ·de superior-qualidade

A C O R DON 5: - lalieno. (novos).

Oepações -, Doença:; de Senhor!!�

ESPECIALISTA Casa Willy Sievert
Clínico em gera! - Tmtamento pe

los Dondos Ultro-Curtas
idem.

Rua Quin%!! 152G'

ATACADO-
2552 - tui% Len:ri pede baixa im

posto de olltomoYel deferido
2554 L'�' hb" Consultoria: - Travessa 4 de

- UI:r IC leter, pede

li-l
.

_ Predio Peiter
. cencà para colocar toldo em �/ vi- oreno - H 't'

, " .
peroçoss noç OSpl ais

'trlne, deferido '

2555 - Eduardo
-

Deinhold, pede t
baixa imposto ind. e prof 0' deferido .. L

� -- - _-_

2556 _ Felix Salgado, pede líga
c;ãa de agca, deferido.

2551 _ Ind. Art. Pcp}. Oste S,
, A'- pede licença para construir, defe
,ride.

'

2559 Onó Mordh�rsth, pede
tcnsf., imp. ind:' e prof., deferido.
2561 � Fabrica de Tinf. '1l1�m

Ltda. licença l1ara construir, ·deferi.
do,
2652 - Fabrka Weise, idem idem.
2563 - J�o eensi, pede licent;o

poro con.truir' 1 oTpendre, deferido.
2564, - Hernulnn Muntou, pede

baixo imposto indo fi 'pofissiío, defe
rido.

-VAREJO E
Feve- �_

-_

20 andar - Sala 1

Rua 15 de Novembro nO 411

9!JI

gore o org
o fortific

I
Dr. Ayre! GonC81vel

l;tiii�::�- . .:ci-( .. $•• 0
ADVOGADO

e

'-- �-� - _._-

Ulmer Laffront PUA per " -I_lemo em ordem
l!leocleguir 111I6de e:bem l!!l!ltar.

alo !ti f1:QmO Nutril f 1I'!!i�o coM',
�OII elementos re.nCoriantes. -:=....._IIIJIIIIiIlllillIlllllll.....-__
Jrutn1 é " fortitlClIDte que lIe
�&! Palra comboter I!l

___ -. II del!llltri,!io.
auto d" adalto. como de
--cu. M•• COI!!.....csceaça.
__1I6do��

CORUTOR
2565'

idem.
2565

� Adolfo· Brodlnow -

...... Leopoldo J, Moy,
idem.

25;;8 - Luiz Corrêa· _ idem, idem.
2569 - Wadislou Constaltsky,

d., licença paro construi!' aumentu,
ferido.

idem,'
2538 - Blaz Wonka, pede baixa

imposto de· corr,oço, deferido.

2590 _ Augusto Ramos, pede' b!Ji
lnd. e profissão, deferi-

Kuslih, idem,

grande, em
, .eltasJc

bom '2570'� 'Emp. de Trunsp.
pf.'d�' vistorio, defériáo.

25,72 � Wàlfer ,Schtauch;
teria, deferido,
:

,2573 ..:.. "Artex S. A, _ Mem"
,

'2574 .. -, HiçoJI!�' 'Cardoso,

VE�U)I:"S,E

H05ang·�Ua " $.-PaUlCi8S

Blumenac, 31 de dexembro de, 1946.
. JOSE' UORÀ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua f5 de Novem ro
(Esquine Duque de c!!xiás)

--'--�'-------'-------------'---------��-'�'-�'==-"'"'�"'''='''''
C� INICA MíOICA .

Dr. RUbens Walbach
CORAÇÃO - PULMÃO ,- FIGADO - INSiES"IN05 - R!N$ -

REUMATISMO - DIAtERMIA - RAIOS X - EUTR6
.

CARDIOGRAFIA �===-"

C()!tnh'rio'_ R�ià;

RUA BOM· RITIRC, '2 - �, 1m
C O N S ti L T A $: dos fi l!! n = � ! ti; 5�

E5cola Tecníca de COmel'CiO

ae�iD.ton .do, Parana
� .

{E}(,FACUlDADE DE COMÉ!tGIO DO. I'ARANÁl.

FJ�CALIZADA PELO GOVERNO fED!::RAL

tua Comen@odorAraújono.176-Fone 1192 �'
.. Curitiba •• -.

. Direto" Dr. IJjlZ ·ANIBAL CALDERARI
.

. INTERNATO": SEMI-EXTERNATO e 'INTERNATO
,

CURSOS: Admissão - Guarde-Livros - Auxiliar de 'Administl"Ol;ão
.

. .•

_"- Datilografia e Estenografia
.

Aulós DiURNAS. E' NOTURNAS,' pa�Ç1 ambos os sexo;

Aulcis avulsos de, OGtilografia. e EstE;nogrGÍfio
.

-,-_..... Peçam prospectos
.

,......,..."---

'�J..• "::':.' "'.', .

.
.

. IEmprêsa.lnteFmeru.aria, ,de ·M. ·L. Araujo
(MATRIZ EM FLORIANO'POLfS)

TImLOI DBCLMATO'RIOs - M-ATUlUJ'...I7..AÇõD
. _ .EÍ\ea�sé:te quai5ql!e!' llMúntos junto as :re--'

pa..I'f;:i�õ.es plibJicllS de Blumenau, Florianóp€t1is, Rio de

ladeiro,' São:Páulo e Porto Àlégre - Ã!8Íatmô. timiú
ESCRITO'lUO: PARA O VALE DO ITAJAP;
Bua lS;déNovembró nO 415 _ 20 andar - sala 1

(Altos d"'Á C apitaI-f" ) ,_.- B L UM PJ N A t,

PARA combater as lom

brigas de "eu filhe; d� l1::a
Licor de Cacau Xavrer ..

Muitas geraçôes já compro
v a r am a grande eficácLl
dê.,te gostoso lombrigucirc,

Pln,b9, ç�D,���'9' C�drot Peroba, etc,
-

'em·bruto e beneficiados

, ,.

-�- _. �
�

� -�� -.---�-----

au

p

Material
ge,rci.l

Tintas e vernizes ..

r-c, pintur'as em

\

;;;�

� :. � .

. .

:" .. -_.'
-

.."';:. ...

.
.

3 drageas por dia ... e fique tranquila!
.

- _..�

-

Á futuramãe - a obra mais bela
de Deus, como disse Garrett -
não se poderia dar um conselho
melhor para assegurar um parto
feliz e um bebê sadio. Gravidina
é o rem�dio conceituado que vem

sendo usado há muitos anos com

pleno cxito antes, durante e depois
do parto. De comprovada eficien-

cia tambem durante o aleitamento,
Gravidina é um tratamento com

pleto, cientificamente elaborado
para assegurar o bem-estar da fu
tura mãe durante a gestação, o

decorrer feliz do parto dentro do
termo e o nascimento' de um be-
bêsinho forte.

.

��{'
t Produto de laboratorio e cientificamente e/a

borsdo, Grmndin« é a remedia comprovado
no prepnro do organtsmo para um' parto je!i;;:..
Cuide de si e de seu [ilho - agl'ra - com

Greiidin«,

.

I

GRAVIDINA '/li.

--------------------------�- �----------------�------�------------:,_------

Empresa Comercial DR Z I M M [ R M A N N
• Grossenbacher S. A.] .

·

C IR U • G , Ã o DE" T 'S TA. � .. ,

..

scrvlço rápido e g!llantidu

OFERECEMOS
BLUMENAU "'I...... RUA ts" ds Mil". m

PARA AS PRO'X!MAS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO �.,.�r..':,,�. _

"-.� ,_, __ ..
_ f

Cm4SERVA5 NACIONAIS: - Damascos - Peceqos - Morangos � Abacaxis !II N

dR· XFig05 - Pepinos - Ccuve-Flêr - Azeite Maria - etC. Instajaçao e· a lOS
cm�SERVAS EXTRANGEIRAS - Peccgos - Cerejas - Clw.pingnons - Aspar-
gos _ Snrdinhus _ Anchoves ;. Auntiposto _ Damasco _ Tomaras _ Etc. PARA RADIOGRAFIA DENTARIA5 E DIAGNOSES A DISPO. 'li

IlEBIDAS NACIOI-lAIS _ Licores _ Cervejos. _ Refrigerantes .. Aguas _ Vi- SIÇÁO DOS SNRS. ME'DICOS E DENTISTAS i��':';'-:�
.

_ "4t"

.
-

. -�.
-

'�', =--= __,��-:3.i_tiíiii·

-BANCO DO BRASllSA.
nhos _ Cho!l1panhes, Etc.

flLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1236 - BI.UMENAU
,

Endereço Telegráfico: "SATELliE"
,

f'az: todas a� opsrações de descontos - Empregtimo� - Combi$ -

Custodia - Cobranças - Dspósilof - OfM!!1 � hl@J!!II" eee

Carteira de Crédito Ag�lI:ota e Industriol - C!!rtsira finandQM!lnm.

Agên(i�S em todas as ccpitcis de Estadas e principais r.;rGlças M j:'eIís.
Corre5�0"dentes no Exterior.

BEBIDAS EXTRANGEIRA5 - Vinhos Portuqueses e Hespanhõis. Licores de

prccedsncia Frcncezu: Cacau - Anisette - Chcrtreuse
'

e Cointreau. Cgnac
e Whisy.

--_---�._--

ll.eJogio;; do n!!l!Ilod!! M!lH:!!I
.

.

LONGINES {:f '1\1IDO
Juius sm oUfO e ptC!ta • uliunçns _ OCUhl� p" sol - artigo! par..

preseníes - despertcdercs -

Refógios desde c-s 140,00
.

Con,E' tos de jcics, despertcdores e relogioJ de parede

OURIVESARIA WILLERDING

Ruo 15 de Novembro; 1340

��������
Dr. Gebharüt tlromada

�.-
.........,.. .

.,_

'f��' faculdade. de Yienn, Au!!ri" e Rio de Janeiro)
Ciri,rgiáo-�he!e do Hospi!!!l Santa Cotarina

A!II.'I drurgio, of'Je<a�õo do bacio, estomnqo, vias bifiares, utêro.
1ft!'. � Neufodftlrgia. M!!.léstios de senhoras. Cirurgia-plastica-
rmsmiIiGI.

. .

,

O1mlflmiJ fto H"",,�e: �,� Ir e M5'111J� 17� , d l -,'
: BL'IMiN,MJ; = "Hospif!ll !Jgnta CilhuiM'" --- .

. - _ .. i,
.

.

,', -.-'"
_ .•

-
-

o"

.
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João pavid Ferreíra.' limo

Como os

comentórios

o nSolitório
é homem
das letras,
sóbrio e o

S8(enO, claro e direto, traem um

jornalista experirnentodo: e deste-

mido,

Ó.bejosos de

Brasil", mas se considere o Sr. Getu-
apreciar a luta' afanosa dos ,

' I'

lho Vargas como um conselheiro po r-

homens e fa:er, com justiça, o meu
tico de valôr,' um guia esclarecido do

julgamento, Demais purflcipo da opl- eleitora,do brasiJeirO'!.,. Se lião acre-

nião do' meu escritor predileto: "o &0-1 di t "C'd d d BI
. item, amem a I o e e ume-

:mem hó de ser poro sempre o melhor
"d 5 d ti'','

J
nau e o corren e e' erem, no

espetáculo da próprio homem,". ',. - -

J d d t
" prrmerra pagina, em u!lar e ,es aque

,

.

EIS os mOtiVOS, por
_ �ue, espectador t

e tipos gordos "GETULIO VARGAS
distante da tragl-comedla que se de-

\ MANDA APOIAR O CANDIDATO DA
senrola lá longé na bela cidade oma- UDN" D 'd

'
,

t
.,. ,. �

. epols e transcrever um c-

d'! do Ita)al-Assu, disponho-me o es- I d "S d G t I' 'V "
,

I egrama o ena ar e u 10 argas
erever esses comentários, Se os pu- dl id P' T B d p' 'b"

, " Irlgl o 00 . , , a arai a, con-

obllcar, remeter-lhe-EH mais alguns, Em I
I

.

li d "Cid d d BIo c ue o erncu sta a I a C' c u-
coso contrário, continuarei a escrevê- meneu", com e maior .desplente:
los poro mim mesmo, porque é êsse o

meu maior prczer ,

Creia, Sr. Diretor, nas expressões
de minha consideração,

Solitório do Morro do' Aipim"
Agoro, que 09 nossos leitores es

tõo, tonto quanto nós mesmos,
informados sobre II n0590 miste,
rioso colaborador, publicaremos um j
dos mais deliciosos dos seus co- Jmentorios,

va centro Getulio Vargas!",
n.eis se fala do "ditador", mas, res

peitosamente da "Snr. Senador Getúlio

VargQs"!. , , Nó", mais se alude 00

"maior ogente� de corrupção política do

I vlgéncia
neste e' �o proximo'exereice,

; Art, 30, - Este 'decreto-lei entro>

O v.Interrcnfor federol no Estado I, rá em vigôr na dat� 'de sua' pu'blico-'
,

-' !de Santa Catarmo, .uscndo dos çêo, revogadas as disposições' em
atribuições que lhe confére o art. I trário,
60" n. V, do decreto-lei fede-Irol n. 1.202, de 8 de abril de Palácio· d? Governo, em

1939, I lis 27 de dezembro de

I
'

aberto, por �onta da As. UDO DEEKE

d
-

d
,. I

a rreca açao o corrente exerCICIO, o

crédito especial de um milhão de cru- I
zeiras «ss 1.000,000,oor, destinada!

Grossmann,
lbircmc .

- festejou em igual dota seu

DECRETA: nolicia de que o Sr. Getúlio Var- aniversario notalicio

go'S cdenére aos, trabalhadores de Reihold, p�oprietario

Afóra isto, circulava ontem na

cidade, com visas de verdade, a

'Santa Catarina o opoiorem tam

bém o candidato da U. O, N, á

guã.
A data

governança do Estado, sr I rineu.

Bornhausen, Segtmdo os comen-

tários, diversas pessoas' teriam es-

cutcde esta 'notido no radio, a

nuol é, de esperar' que venha o

� Fe: 'anos ontem o

Stoer ,

DIARIO OS UOENISTAS E O
GETULIO VARGAS

�er confirmado". (o grifo é meu)

Aviso,
MATUTINO" Chamamos Q atençõo dos' srs.

Quarta-feir:-, 8 de Jôneiro de 1947

Tacelag�illKueunrich S.A .�BIüillBn&u
Tornemos público que ,0S portadores das Debentures referentes ao se

gundo sernertre de 1946, p�delão receber ou mand�r' receber opr intermédio de

pessôas de confiança, os juros, apresentando (I Coupon n, 21.
'

Ao me:ml{)i tempo comunicamos qce em 31 de Dexemhro
sorteadas as', seguintes Debentures:

36 - 59 - 69 - 124 - 200 - 223 - 288 - 313 - 318 - 320 -

lli-m-B-a-e-�-s-m-�-�m-
531 - 541 - 583 - 587 - 612 - 727 - ,743 - 838 - 855 - 886 - 945,

(Meridional) -

r,l
, !! ,tão fr(tnca' confissõo dos seus

verdadeiros intuitos. o que eles' que
,Tod�s se lembram de que, em nos- rem, - está evidente ...:... não é nem

5\) Estado, a campanha da U. D, N, nunca foi tamb�m; o decanto.da 'extir.
sé

.

procedeu. so.b esse aspecto, com

i!lcxçeclível virclência, Os órgãos ude

nistas cotarinenses não pouparam o

e'(: Presidente da Repúblico, "Dito-
razões por que ,escrevo, - dir-lhe-ei eu 1 " T,

, , por", estran�u odor das liberdades
mesmo, agora, em poucós palavras, , públicas", delapidador do erário na-

Vivo numa 'casi,nho! de madeir_ll., si� dona'" e ou.,ós epítetos de �gual
tuodQ na, encostà, do Morro do Aipim, J jaez, figura:vam em suas manchetes es
de onde avisto, ao longe, um peque- pétaculares com' (I regularidade dos
no tr�cho da cidade, Não' tenho pa.- dias c das noites. 'Não houve ataque

nem _ a�igos;, vivo só, Meus pessoal, p,*" mais

comPQ:n�ei�os' constantes e iínicos, são .. "50 houve calú�ia, por mais vil e re

os: meus, 'livros, e - os 'recordações', bem pelente, que os udenistas deixassem de
,nítida's ,'de

.

uma vida muito aventuro.�, Qtirar ao Sr, Getúlio Vargas, Ele foi
50. - �pos,entado c!à' morinhq m�rcan� �os olhos dos od�ptos da U. D. N., �,
t�, _per�e�o, v�nj:imen�os" q,ue' ,me ga

Tan:c:" uma vi�a, modesta, mos,', índe- 'ticos; uma espécie '_de: ser pestilen�
pendente.' rs�'oIhi este' morr_o pará, cial, �uja aproximação devia ser evi-
monT, por. inclinações intimas" de 50-1 teda a todo transe.

•

Ii�ão �,so�êg., q,ue 'cultivo desde a �- Mas, ultimamente, quem quer que

,m�nha Ia .t.ao lon9,"?ua infa"cia" ,A' I leia, os mesmos jornais de Santa Ca
mmha cosrnha hUflldde" não chegam. tarina, há de notar qce a opinião dos
os ruidos da cidàde. nem o clamor dos udenistas sobre o Senador Getúiio
homens. ,Assim.de longe, sinto-me tão Vargas, mudou radicalmente. 'Não
livre, tão, sereno ,e, tiío distante' da, rncris Se vê 'escorrer dos prelos udenis
vida quotidiana, que me julgo capaz tas, o peçonha do ódio que � anima_

:."'i �""" ,:�,�'l:"'�:��'"

�oios ,á exi��ncia de" serem ,Pública'
dos sob 'a epigrafe geral, "Réflexões
dI) Solitário do Morra do Aipim", Qes
culpe-me a e�igência, porque não pas

SI! de caturrice, de velho,

Como. conheço de perto o que é Q

,cliri�sidade 'iornalistica, quero dissua
di-Ia de procurar estabj!lecer Q. minha
.identidade. Da minho :'vida e das

no qual distinguimos entrelaçados
.rluos letras .qüe' nos pareceram 'ser

O e Z, , Mos, como na sua cor

to talvez haja troços verdadeiros
êe sua pessoa, transcrevemo-lo no

íntegra parDi 'que' os nossas, leitores
, "1' . '

'd'
..

brl
,- 'd'

" concedeu
,nos QUXI lem "ti esco nr a I én- ," • ,

'

tidode desse", mi�te.rioso

"Solitorio,'
a mossa anonimo e, humilde dos tre- do, serve de motivo para que os ude-

d M d A""·
-belhederes de minhct pátria. nistos, com a maior ,desfaçate% e semo orro o Iplm •

C"
-

E'
'erto e, porem, qUe esta eminen- 'I' h d

.,' I-
,

IS a corta' a menor III a e corencrc po Iflca, ve-
,

'''M d A"" (BI I d'
te figura do cenário político nocional, h d bl

J.an:i;o :e' 1;�;,' umen.ou, 5 e

f;:� sid� alvo d: uma campo'nha de �e o;aro �
a P�etiic;g;:��t:a: ��:;;:�:: (EPrexodo ',S�, Diretor

I amaçaa e cruers ataques pessoais, do Estado, o apoio daquele mesmo' ho-

E' 'h'
, .sebretudo a partir de 29 de outubro mem que tão vilmente caluniaram ft

nvic-] e, j�ntos a esta, alguns tra- ,�

b Ih
de 1945, pela imprensa e pelo radio infamaram até h,o" b'em 'pouco tempo.,a os meus para, serem publicados nes

�

se jornal; 'caso interessem:'
da União Democrática Na" Essa atitude' dos udenistes de San-

ciénel , Sebe-se que durante a' últi- ta CQ,terino, embora' deprimente, en-

ma campanha eleitoral, 05 udenistas de cerra uma evélóção profunda: o reel
todo o Brasil lançaram sobr� o Snt. valor das cenvicções . politicas desses
'Getúlio Vagas, num extravasamento

.de ódio mal contido, a, culpa de to

dOE os males, que então afligiam o

peva brasileiro.

Blumenou,

políticos despretenciesos e

Ao re-

democratas, 'Nunca até hoje, os ude

nistas ,tinha'm feito 'tão' útil; tão ele-

REGULAMENTANDO ' �S
TElOS �OMISTlCOS'"

acionistqs da Fábrica de Chapéus NelsQ' S;

poção dos remanesce'!tes do ditadura
no governo atual; o que eles querem
" todo custo" o que eles desejam seja
lá como fôr,' ii sim:pll):smente o poder,
Para assumir o cobiçado, governo do
Estado, 'para retomá-lo em suas mãos

depois de d�%ess,,� anos 'de amarga
dlvi-vel,dcs e a!vj;.{rubros 10t.'õ.ror�se-ão

ausência e doloros�s
'

s!,udildes, que
ó luta com uma dis'posição inusitada,

importa. uma' 'idéia,: que' vale um prin-
no firme proposito de' proporcioilC�[em

cípio, que significa, coerê,!cia!. ' . Á um futebol á altura' de sua� �lorio
U. D.' N, 'quer, muit<t naturQlmente,

SnS tradições. �mo sempre'sóc ocon

tecer ,quando

O público espõrtivo

tusiosmo o grande c1assico

Palmeiras x Qlimpico_
Encerrando o cerome oficial

,

citadin,o:

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

ser governo! mlandor, e desmàndor co

mo nOS velhos ',emp,as' de CIntes, ,de

trinta, ,mesmo que, para: isso' seja ne�

eternos rivais

referentes ao exerccio' de'

f.
dos senhores Accionistas, os documentos à

'1I'e sei refere o artigo 99 do Decreto-lei N. 2.627, de ?6 de· se

tembro de 1940,

i!1ímigo ,do, vésperq,' Dllu�!e;
cujc' honra atassalharam sem,

ainda ontem,

d� Pública ,ign'oa:m-no complettimellte,
Res,a'ta ,ainda a noticia q�e nenhum
morador daquele bairro foi solicitado

ou 'ouviu falar em qual-

, E, agora, que 1;1$ membos do União igualdade de forças é patente c ge-

Democrático Nacional em' Sontq, Ca- almente leva a melhor oquel eque a
RA' O PItELlQ

tarina, com inefável 9050, retiraram chance mais favorece, N oemba:e �J

os suas másca,ras,' O povo qUe '0$ re- do lo, turno, os comandados de Tel-
G 'I .I

,,�-

I (
entl mente COflvidaclo, S, Exc;", 6

/

cenheço e 'Julgue,' :otcirinha arpov�ta",m excelente�ente D NI
' sr, r, ereu Ro.mos,' cli�issiift6 ViCe-duas esplendidas ooprtunidades e o.. drresi ente, da , It�pú&, ric••, ,em V'lSJjf'.l ''..,

-

-

placard beneficiou-os, Os alvi·rubros - ...

tentaram iutilmenle desmanchar a
esta cidade" assistirá estt il'l'l�'.litiS.·

diferença no que" foarn malogrQ�os' scimo coteje, cm�st�ricl&' f1ssi� , ué.
I "pIa "guign�" qÔ" os, perseguiu duron cunho sensacional e iil�dito em �r�_,',

.' I te o transcorrer dos 90 minutos, 00- mCldos loc(le�;
..

Rio, 1 (Meridional) Varias limingo vindouro teremos oportunidade �

A PRELIMINAR
açougueiros foram detidos. ontem em' de presenciarmo� em vedadeiro espe-

flagante pela policio' qll(lndo vendiam taculo futebolistico, com todos os re-

AÇOUGUEIROS lNEXCRUPU'"
LOSOS

carne fresca, Q pr,eço superior ao ta

beíodo c furtavam 'no peso.

. '

ql:isitos necesarios, para iue o mes- a

m� venha mais uma VC%' constitcir-se

;;; .......
..

'

.. �.

3 motores, a oleo, crii e 1 olternador, :tudos ,usados porém, e� pcrfei.

Etnpr�za Fot-ça e Luz
de Santa, CaCcãrinm S. A�

sendo:
VENDA DE AÇõES ORDINA'RIAS

idem M.W.M,-:--original d. 10 HP " Cr$ {8,ooo,oo
Para fins prcvistris no paragrafo (§) 30, ortO 9, dos

idem Deutz: legitimo' Cr$ 18.000,00

alternador ......S.E,A, ' de 7,5 KVA Cr$ 20.000,00

alienação .:l'

JlpSSÔOS estranhas á Sociedade.

Blumenou, 7 de Janeiro de 1947,

DIRET9�!A da "FORÇALUZ'(
• ,.

1
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