
o fechamento �o P. C. 8� I
s .�---3CF7TITTC7T7FET

--

-SZ-73FGZF

sa, viajando a' hordo de um,

avião rfancês, que transpor
ta t�mhem uma tonelada
material de observação.

- Ou-
-

.A NOTICIA CARECE DE tida de que haviam pedido
garan.tias especiais á policia

FUNDAMENTO durante a �essão de julga-
menta do fechamento' do P.

disseram que carece de fundamento a no-1. C - B.

deixar ea
A

merce dos economistas"

NUMERO 8P-}

a úttima Palavra

alugueres
.

A �nião �ovjétical)iscípulo
I�'-'--' :;--:-'---

-'

Guarani Desenfreado
_Q__d�p�tado Braz Alves n

, ,

'. '

?Jnformações á Comissão de Pr�ços

miço, postergando-os no tempo. O, fra
cesso do ditador brasileiro prenuncio o

ill�-u_cesso da manobra do -discipulo gua

rani, ainoa que el� apare hoj� boje o 90[
j:.e mIHior que lhe veio do norte.' S�fl ser-

,
, �

te está ";roda, O gUimmi nêio rá de ven

'cer contrá o sentimento nacional em Ie

ver dos' comícios, como não triunfou

professor.

a ',-perda

UNIDAS

V:'f' "�fl'l1a� - �rl ij'.1.-ufdS - Cf .. ::;,00
�

"'']'11'" '",el�,hnl,>r. Dott31

acôrdo com o pensamento do- Rio, 5 (Mel"id.). No peo-
ximo dia 8 será comemorado

USINAS CHIMICAS BHA
SILElRAS S. A.

C. PoslaJ, í4 ,L-\BOTICA
BAL - S:10 Paulo

ÁClt8Scentou que em tem redUi'ãOa e deseja emi
uma comis - grar , DIiÍ o fato de não ter

Imigrar

missa em

Ia vitória e em intenção dos
que morreram pela causa' da
democrácia . Ás dez horas ii

mesma entidade fará rezar

lum Te-DEu� na igreja Cris
tã Presbiteriana, com O�

,
m,esmos ob ietivos .

há ! iberdade de imprensa efll Portugal
'rla:t1UriOS, c 5 portllgueses

para q Brasil
--�------------------�

regime bon"_
dita toeial

I Os indonesios reivindicam a independencia �e
Uma proc:1/mação
imet1iato

nlebiscito

Partido Pàsaundan, que diz

l'epey,seutar doze milhões de
;ndonésios. proclamou o oci
dente de, Java como EstadQ
indeJ>endent� e a sua capital.
Bandung, pediu proteção mi�
Iitar- dos holandezes, aos

quais c1evoh:era as fabeicas e

plantações nacionalizadas pê
lo governo republicano. A
proclamação que foi expedi
ela em Bandung pelos lideres
do partido, ex.ige o plebiscito
imediato sobre a independen
cia de Java, separado dó res

to da republica indonésia e

pede para o mesmo proteção
das forças armadas holaru:lê�
sas , Os organizedores : do
movirnen to prõ-independeneia
são: Raden Huriakarlgawa,
presidente do partido eRam
den Kustomor, secretarfo do
mesmo _ A pyoclamiu;ão diz
que os indígenas da ilha, de
Sunda, nascidos em Java oci
dental, não podem continuar
sob o dominio dos javaneses,
que

Hsão seus inimigos tradí-
. . ,

ClonaIS ..

quer vir Batavia, 5 (United ) -, O

H,S' ,

-,

a-'-

§<Oi

nao ução de cilimentos será

.deolcn-ou

VIOLENTAS OCORRENCIAS
VERIFICADAS NA COLO.

NIA PENAL DE FORT
LEAVENVORTH ENTRE RE

CLUSOS PRESOS E
,

BRANCOS
Fort Leavenvorth, Kansas,

S (United ) - As autoridades
tnilitares zeiriiciaeam a apu

i;ação da respom.abilidade pe
los distúrbios ocorridos nesta
co'lorria penal, de que partici
param 727 reclusos brancos e

pretos _ Um dos prisioneiros
,

"

:; de raça branca, Dewey Os-
"

Rio, $ (Medd.) -A repor- tação co�tinue á mercê dos I ajirrientos, haverá a inêvita- ela seja traduzida para o in- horne, foi morto numa refre
tagem oúviu novamente sir-l economistas _ As 'matérias a.Ii-

I
vEr t�rceira guerra mundial e' glês e' frances e depOIS distri� ga que durou quarenta horas

John Boyd O1'r, que se acha
I
mentídüs não podem ser elas a proposito do Brasil afirmou" da pela O_ N. U - ,Tenho cori- e que degenerou numa bata-

no Brasil em visita de carater I
,

:,dAquí há possibilidades iIi-
I

fiança no BrasilH _ Adiantou lha campal entre brancos e

oficial. como diretor geral da sificadas na mesma catego- I �itadas e a gente entende do que 'à comida é a unicà bom- pretos. Os negros em rrurne

'.' F . A.O." Organisação 'de: :ia de outras utilidades. Por

\
�sun,to, como o professor ba àtômif� � O di�, �ue tive- '1'0 de 213, renderarn-se na

• _ •

'

\
ISSO, �uem ({uer que, se opo_; �!ósue de, Castro, por exem- mos. as dlspen�as cheias de a- manhã'de sáhado, enquanto

'Ahm.entaçao e Agnlcultura nha a
liF _ A _ O _ ". opor-se-e,

"

'

". _.
limentos e 05 arsenais vasios os brancos o fizeram i noite .

.

das Nações Unidas, o qual: a- \ ao hem estar da humanida- �lo _ É pena ttue' a sua obra de bombas, ,inclqsive a afô=, Trinta e sete éombatentes fo
firmou inicialmente: i"Não ,de". Acentuou que,' se não !,;!ontirme, praticamente desco- micas, �ão haverá mais guer-l ram postos. nas celas de cas-

podemos deixar que a alimen .aumentar-mcs a produção de, tthecida. Mas 'You. pedir que
'

,__ , '._ . ...1,---,-__ ligo.

inevitavel uma terceira gu�-rra mundiarn
. l

.

.

John 'Boytlo ar-, Or-e.
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Os Ctubes

Carnpeonato
lVovembro,

ES C

e oras d nas de
A SIRLI LTDA. j6 iniciou a sua fabl:'Ícação· de liUU!\IHi5

alimenticias. Para pedidos d 03 senhores cOluercianieJ; a

tend�1:"emó$ Pêlo telefone 13 39_

IVL4,CARRA,Ol SPAG-HETT!, TALHAR.IM, ALETRIA E DI

VERSOS TIPOS PARA SOPAS, VEJ.�,I'tI .fi!.

fi I B Lo I

anipulação feita com rigoroso asseio.

Departamento cienlilico moderno.

31Btl é
CL.lNiCA MÉDICA

Dr. íblbfms Walbach
CORAÇÃO - PULMÃO - fíGADO· - INSTES"lNOS -:-' RINi .

lõI;lo

il.I:.UMAlISMO - J)jATERMiK- ,RAIOS X -- ii..ifii.@.
CAiWIOGRAFiA _",,:__,_

Wo:;;;;Jiif... � ii�"'"iõ:a marca que SIUllirica qualidade.

Auro Yiuçõc CotoriJlense

Blull\lÔiõ!ll1 a Curitiba - 3 chorus

!HumeoGU o 'Joinville - 13 horns

íilumú,ou- Floricnepolis - 13 heras

Blumeneu o !nají - 13,30 horas

Blumencu és Jnraqué -- 13 horas

Empreza Auto Viação Brusquense .

IHtÍmenou o Brusque -- 9,:m heras

T':LEf()t�ES MAIS CHAMADOS:

A,:sGd�cilo Comercial e Industrial, 1430

Autçmoveis:
13ilO - 1200 - llll - IlDO - 1333 '----------�-----------------

CIlHCS de Molas: I

i05i - 1400 - 1170 - 1245 I
Coletcrio Esrerluo! - 1:2"16

Coleroric FeJ€rol - 1382

Companhia Telefcnico - i3Z1

Delegacia Regional de Policie:

(;Gl;;ner" .10· Oetegado - 1016-A

Expediente - 1016
.

�efeg(!cia Imposto de Renda - 1104

tmpreza Fai',a e Luz - ;327-A

Estrada· de Ferro S, Catarina - 1011

Hospitnl Municipal - 1208

Hospital Santa lzcbel - 1196

!. A, p, C. - 1271

1. Â, 1', i. - 1265

Mercado ivíuniôpal - 1120

Mll1istél"1i) to Trabalho - 1143
i'r.f.,;turc Municipal - i163

rosto da MaIoria - J466

Telegrafo Nücio"ol - 1363

INCENDiOS;

RHSESENTANTES:
['in Oio : - Serviço; ele Imprense Ltdâ ,

Prllço Gct"'i.a VQrgos, Edificlo .Odeon

Garcia - 1148

HErln9 - i 199

O�:Ilrc:cS.,s - OUCIiCI.!; de Senh.".Qs
- ss P E C I "': L 1ST A':_

CEIl;,za ar:! g�rol � Trc;tGint!flt(l pi!las
Ondas UH.a-Curtas

Ccnsulror!c: - Travsssc 4 de
-

Fever�ko
!'redil; i'e;tet

Operações nos Hcspltals

- -- --- -'_ -- ._

ANUNCiEM NEsTE lJiARIO

Tllrliiada pela dirêç5Q
preceder éotranças
ras e artún,I05.·

lUA· 't}M
C o N � ti l l' Â !� �1iIS �

E.

I" Secret;iiio".

Anunciem nesta FOlha

�o andar �

1 ..,... Para d,efend!,Nâ ��ntn., lia ��..

i&i!r!iõdos e tOlliM,·_ o Cóp� lã
Aleati'AQ X&�i6t. ..'

:t - O Cllg)iae 'de Al6lltrio Xa';'ar ••
.

finillll metlieamemo axlsteiüll. ,cam·: i
daslgna�.ã.o de OogIÍao ·d,,: Alc�frãll;:Pi<!'- .

quê é o unI(\() Cognae lello'" li�·... -

sleatrãoque tem fórmula lIli!dlctuil,. '

a - A elíeãela do Coguae óé �ioa�
XIi,ler resulta, pois, da sü lórüllü& qw
reune vaííoscs elemento. mediilinAili;·

....

EMPREZA FUNER�IIA

·�lf�
·�r''. I

",

Sery'iSQ t-...."bre dQ simphii.
Clt' ii melhor

I

Clube Blumenauense de Caça e Jir
Tiro 'ao .Alvo noturno c

.

>-_"
. -

'.

go, o

Ca�s
t.<>.l" 'i;t pí<ogrs.ma
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Escri!:orio devidâmente expansão. Dá as melhores re

organizado, desde ha muÍto$ ferencÍas.
imos na praça de São paulo", Cartas para C. Pizar

!leséja ad'qtiirir �épre3entà- r�. Caixa Postal, 169!L, � I

çoes do ramo texttl, escovas,' Sao Paulo.
_. <l,i!i�" I -�-�",----'----------------------�

etc. etc. para a liua maior: _"�_��""'.�' B,l31CD Popular- e Agricula d8
Vale do It 1 ,aí

,

Oscâi- - Leitão,
Juiz de' Direito da 'Cô-'
ma.rca ae' tUumenaÍl,· 1;:8-
tado de Santã' Cabtrinit,
na fórma da. lei, etc.,

:fi'aço sabér a. dona Inês!
',ViebÍ"\iut"i. b�àsil�iraj' domt;s.:! 1 ...
.,

tica; fHitês resIaéiíte' ê ilôffi.f"l
ciliài:la 'no' disfrUó" dê UolÍpa'�
va. .:testai ' côniarcá/lloje éin'
',lugar itiêértó': e ;'iiió sabÍdó,
que seu marido Oscàr' Vie.

. ; In'antz� btaiiilêiro; o�';yáYi(j;'
resideT,té é (toftírc:iiiâdb rtes.tâ
',Ciáade, requereu perante e8�
.-, te juizo üfuà ação o�airi'ári.'
'tiJ dês'qúite. r, com' 05 ttirlc:la�
: 'mentes que coi'Ultam da petí
!çãó iniCial 'dó proceásô ijlié se

••âiii''_'àdià. Ém' 'cartói"io�' no edUiéio'

I d�, f�ro·'- des_ta.' cid�de;' só� os

i emdados
,

do 'escrivão que este

I sl�b��rev�:, :E�p�did.o 0. éo�-: 3 .. -

I p�t�n!e mãc�da��. de Clt�rao i
! eerbfico� ,0, o!�e!,al ei'iear�e�,gado da' dIlIgencIa que nao i

ertcontrou ii 'r�. li<qúal; 'teguh. !
dó úiformações, mudóii.se "pa·11rlt' lugar 'incerto é ,não $àhi.:. I

di). em'vista"(fo que, a reQue� �
ritnento do áutor. é 'expedido
o presente edital' com o praio
de trfutá., d'ias; por ,meiO. 'dO' <4 •••

qUil fica dôria Inês Viebrauti ,

ci�ada na fórma' da lei, pára:
os �hu;' de <liréito. cafu á' pé':' :

n� : de revel��. Qado e� pas� I
, �ado nesta, CIdade de Blume�

, "I,n�u, a?5 trint!, 'dias do mê� li ...
, de abrIl de mil novecentos e

,

','
, I

qúàrenfa e sete. Eu. João
Gomes' da N6hl"ega, ESCl"ÍVãOt,'o fiz 4ati,lografa.r; e

-

confe;:-Í .

Bluptenati, . 3Q �e ábi"il, de,
1947. '(as) �'O$car Leitão.!
Juiz cJe Direito. (Selado de- 6 ...

'íidamente). 'Confere com ()

'wiginal afi�ad(} no lugaí' do I
costume� dó que dou té.

João Gomes da' Nóbrega
Escrivão ao Civei

.

:,.. .�_s.·

.ste. ê -,.
,

SeU
lo'R N'�.'L

- '.' ..._!> ... ' ...

Arnoldo Puetter
Fi&rita dé· Ladrilhos

- - __
o

- ...._ __

f.� fG;;lIídodEi iie Vieflll, Av.trio é tio de J!lÍléir�}
CifÜi!jiãti.,ehéfe dó f'lclsp!hil Santo CatarioG

'.,
'Altli cirurgia, operaçao !lo bacio, estamo!jo, vias biliares, uréro,

�'. NlIiIfv,i'lIi,aio. MjlliÍsfllí' de' �h..ras. ,CjnirgiQ-p;Qst�lI'
.-.-",-.

eiiiWãliõii Itli H�IíiiI: (j;;;j: J fi li • l!u ,,- fi� ,., � •

jtUMiNiUJ: - "tl®pnal Sri;;tá C�htâii."

Dr. Zimmern1ann,
CIRURGIÃO DENTISTA

regre.$ei 'da viagem
C01Uuitil. :: diéiriâmente

,

das 9 �i 1a lu)"',!,
-

,,,,'

�
I

MAS isso é,�gora, dép41� .

que matou ,os vét���",
do amarelão coÍn as Píl{ili1s

.

Xàvier i
!

As Pílulas Xi�iér",'
,

, ' �, .. -,', "

são de efeito suave., rilas;
seguro: Além díssO;'l1ão_�:
exigem <.,teta nem pUl;gan::�>' ,:

té., E poucos vidros gâr�n:�_
tem unia cura. coÍrll)lêt�<

'

A{Pílulas Xavier não têm'
.çontra-indicação�

"

. ',.
� oP

" I r�ASCIMENTO
ANIVERSARIOS 'I ..

Acha-Sê €"ngalanado o lar

Helmuth Zimme7mann i do Si". João GÕ!içalves .Iunior
,

e de sua exma , esposa Da.

Dentre as peescnalídades I Maria da Conceição Moura

,

.
,

de ,évi�ente desbique na. nos-l ��nçalv,;sJ �Esidentes elll FIo-

que o rei d� In_glate:-, s:, wCl::dade, av:ul�a a fIgura t
rianopolis, com o.advento de

cobra aU1(1a boje
'

stmps tíca do disfinto cava-
I uma. galante menina, que na

cuziosos tributos que lheiro sr _ Helmuth Zjmmer- pia batismal receberá o norne

lhe são dévidos pelos' mann, oper-oso corretor de de Tereza Regina,
divei":UJ� feudos que

I

imoveis nesta cidade e cida-
possue Jle acôrdoê com' dão muito relacionado e bem- BERGMAN -' A �IARAVIUiOSA
leis e pl'axe� àntiquis- quisto nos meios sociais e co-

sllnas.
'

Inerciais blumenauenses. on- Quondo Ingtid liergmcw chcqcu Q Hei

qt;ie :0. amianto, cujo de o estimado cidadão des- h'wood pela primeira vez, um reportar
"

.
fruta de vasto circulo de arrri- escreveu: "Eis oi uma e,trela estrunqai .

uso é hoje em dia tão zades. rc que nÚQ c�ll� "i11 nenhum dos nossos

dilatado, só COlneçou Pelas suas virtudes cívicas cinhecidos mo.des . Cimporodos 'l0ln os

a ser et;npi-egado na e morais, o distinto arriver-sa- entres colegas é,., alem-mor, que ante,

industria em meiados l"iante sempre grangeou a es- dela vieram ter rl E;tas paragens, a urf is-

do séc�Io passado. tima e consideração de seus t" néio (, Um "tipc". Necessite "acento"
,

concidadãos e amigos, que
-o seu inglês " perfeito, Chegou com

. e�tra:das de na data festiva de hoje 'lhe menos
í muito me ncs : ée cem mald'."

trihutarão merecidas home- e sem o econu :lnhomenp de um sé

nagens, ás quais associamo- Quilo de ussist ente: . Pera vê-Ia, niio pr!'.

seus

Uni-

Pjlôta� V.SI
O

'''A.,Na.çao!i�nQ 'Sociedade,
super' produçiio. Depois de

_ ,lIov�1 tstr�-.
I"do "I�terme�:m" com leslie HowlÍrd,

h\grid eS�Qbelecell 5'eu lor '�In 'N.ova iark'
c' lu l'''Il',uiH'' eu um 0110, ini:erpretóllc!:t
"!..i!iOIll" 110 Broadway. A Colombio ,a re�

cOllquistou poro Hollywood e o sucess_ó in

comporovel de "Os Quotro filhos de Ad�o"
fixou-o desinitivolllente no CáliforlliG, Ia

gríd Bergman é cos�da � Com seu meri

'da e seus' filhos, constituem a· famililõ

mais feliz de Hollywood, -. Uma, fwrnili:>

no velho e bom est ilo sueco., nad.. ,pá;�éi:,
da com as famílias modernos dos art!stcl!;
americanos - "night cluhs", omiziide5

estranhas, divorcias e m'alu'I,Bices"".,

nos prazeirosamente. c::;somos romper Poenhuma mura!ha de pt!}'

Utetoresu. Eia nos recebe com um ..orri-

f
mo ;=ara dentistas e Óü •

rives pcde�se comprar direD
tam�nte

Remetemos pelo Reembolso Postal - II

preço do dia, para qoulquer parte do Bn:l

sil, produtos quiniccmente preparados e

Q'..... res gQrantido, confnrrne analisé d"

Coso da Moeda do Rio ele Janeiro -

Ouro, Pro+c, Platina, Outo-platillodo, Sai

cios, em laminos, discos e pino pcmi fins

odontologico5 e parê! ourlves ,

Peça listo de preços pcna:,
R, S. MUCCIOlO
Rua São !lento n, 51&, lo, am!'lrr
sola 6 - Fone: 3-19ó6,

5(\ como Qualquer garota omericano, e a SÃO PAULO ..

'

gente fica definitivamente canQuist2da", '�------' �_.....--

,

Transcorreu no dia 25 do bo foi em 1'>40, InglÍd Bergmon tinha I Oswalrio Go'mes��s findo o aniversario na�a: r então 23 anos d� idade, E oté hoje não i
- II

-

.

hC10 da exma. sra.' da. 'Llla mudou uma 50 linha , Continuo esbelta e

N 'b
c

Corrêa, digna consorte do Dl" _, !euro, encantadora em suos maneiras 110- I ',O rega\'amar Corrêa, ilustre presi- tutai", colma e fre:ca, O acento de ,in- i
deilte do Conr.elho Adminis- c<:ridod" que trilnsporece em todos 05 i

trativo do Est'ado f' dama de seus gestos foi, certamente, um dos se. I
excelsas virtudes de em-ação 91'e"05 do �cces,u sem por que €:0 obte- !
bohissimo e sentimentos no·· ve em Hollywond IlIgríd nasceu em Sto· I

hres, motivo por que n dis- colmo, filha do famoso pintor de retro-I
tinta senhora foi alvo de ex� los Justus Bergmon, Praticamente ela I

pressivas homenagens de pes� e, rreiou no c;nel!u com 5 anos de idade"
soas de suas yelações, na Ca. fazendo um "bit" el11 um filme sueco,'
pital do Estado. Na juvenilide estreioll varios filmES eu- i -- �-

ropel!;, Mos eh' vHdode � sua gloria CD, i

Cortaria de

REGISTROS DE IMOYE!�
E HIPOTECAS

20. Õfid�

WIFICIO 00 FOR.UM - il(l,ll:ll:ullll

Dr. Luiz Eugenio Belfrão

Ladrilhol

Azulejo!
Granitos

e

n1fÇOU em HoI'Y\ó'OOd, c�m "Intermézzo", i

o �eu primeiro Lime americano. Estrcr-
1

_ ....��--,--��=��=--�.....

Na data de 25 de Abril ul� ClI o seguir "O, Quatro Filhos de Adõo",
timo COinemorou a passagem' \vra o Co[ombio, poc'erosa drama extrai

de seu anivel:'sario natalicio o d(l de "legacy", a famoso n�velo de
Dr. Luiz Eugen,io Beltrão, Charles Bonner, Coadjuvado pOI -- Susal1
chefe dos esct,"itorios da Sul Hayward, R;cho(d Denning, Fay VoIraY,
Amel"ica Capitalização em Worner Baxter, He!en Westly, ele,

Florianopolis e figura de rele- Ingrid Bergman tem nesse filme um'] de
vanté destaQue 11a sociedade SUIE mais brilhante; "ped-otmat;ces" o

da.. Çaj.3itáI do. Estado.

1- que justifica os pedidos sem conta 'Colue
��s������v'�..,,-:- �:"",;,::_... ,.".� ...... .��.��j' Q Colombia receLeu I::'Gra rt.dtlfi.�ar eSEil i

TERRENO EM PONTA AGUDA

Mat�rial da
c&n�ti'"çã.

BLUMENAU

VIerner Garni
BLUM�NAV

Ven,de-se, 81.900 metros quadrados de ten"ilS, &i·
tuados em terreno alto" livre::Ie inundações, com hoa agua,
planfaçõé3 de càfé, ai'vores frutlfsras, etc:

... ,��I-"
.�---

.. : 1" !m�'�--

Preco de ocasião.' Interpf,5.'ulos queh-am diYR+.'=se
li WERNECK, Caixa POlit ...l, 2 JOINVILLE Sta. Ct:u:·i
na.

Uimer' laffront
CORRETOl

Ruo Maranhão n, 2

I E :&1 P R tE G A D O (Ao) ,

[ e'

Pyocm'amos empregad o (a) para: :êerviço de bá.lcig
que tenha noção de contabÍ Hdade e e;;ci'ituraçâo.

'

Importadora Mercantil Ltda .•. - Bhimenau' - Rua
1� de Novembro, 1".

Procura",se
Dom empregado de escritório Que lellho conhecimentos de' cOill'abiíiclade e

de ,datilografia, Dó-se preferência para quem tem boa letra, Poga,-se, bem"

Emprego de futurG, Carlos com preten sões pede-se ecsrever a mço. 'Compc:�"
nh,Q Hidro-E:etrico Agua' Negras - Itu porango.

Soo;;. Coop. de Credito de Reeponsaiblidade Ltda.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordiná,-ia . �'
.

�

São convidados os 51*S, cótistas do Banco Popular.e
Agricola do Vale do Itajai, Soe. Cooperativa de Cr'édito

'

clt" Rer,p, Ltàa ., a se reunirem, em assembléia GerAl'
ordinária, a realizar-se no dia 17 de maio. do corrente

ano, ás 15 h,)1'as, no prédio do Teatro Ca,rlos Gomes, &,e

fimocle deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

Acol�hoado;il. e Colchas. fetós a mão e ii maquina,.

Fq1";'ecemos em qualquer especie é quantidade.

dêl1!����
contas �

1�) - Discussão e aprovação do bàlluiço,
tração dI>. couta de "LUCl·OS & Perdas" e demais
aLO;;; referentes ao exerciciosocial de 1946.

2') - Eleição dos Mcrnbros elo Conselho
3°} - Assuntos de in teresse Gel'aI.
Blun'lenau, 2 de Maio de 1947.

BLUMENÁU ITOUPAVA SECA

IRua São P.hilo. 210.

OPORTUNIDADE ,

Virll:Íe-se !)(H Illotiva de mudança, por
, ' I

caminhíio Chevr\l(et,preçO. ,.'de j)c<l"iã�, i

Giqani�" tipo 4 j .

Ve�:de-se tamhem
hilldos da

5 CO!} 'm2"

INFQJ!J\..i.4ÇõES

sito nos I
ceria de I

i

i

I
�I

!
l-

I YEN.DE�SE

I yer.;i':-sé na Rlit< _::':OGD i'es�al:l

C<llsa de m�teriúl, pequena, desócup"da,
édificaêa num terreno com 20,50 :metrlls
de fienté

-

por ?6 metros de híndos'_, I

INfORMAçõES IS RUQ i5 d.. No·

v;miiici 'Nll�_ 1043

uma

__ .... _.._;__ L_!

Otn-valdo lVloellmann - Dh-etol"-Presidente

_�"Y«�Mn�.�wx�...-�'-.a5�-�li3KF��2T�Sü��'.UÜ[,.·��m9.Ê��'�r_���"."'�--�"���•.....w�-•••��·�..�-..........���
A1ATRIZ: I D.Ep(iSJTO-, ,

lHtim,<n<lll, AlamedCl Duque ele C::xi;;:s 20 S Paulo, Alamed€i BCirão de í'ir€icic"pg,

I
..:""�

...__....,._,-:..�-==-=- ,,,;:_!:;--:<.:'''''''''__�_=r..:=::;:.

Transportadora 'Blumenauense ltda.

Fcne 1410 Fone 4-0013

TrEUllSporte de Can�a§ a EââeU:iiend�5
entre

BltllueOBll .- CUI'itiba e Sa Paulo
,oinv_!!�_�rllgque e L'1f 'i

��==��==���==���
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Esta secção a mantemos de nos, mas êle, relaxando o cor» (tfgio em política. Mede-se ati:
brineadeira, Assim brincamos pa, avivou o espírito. o: valor do cidadão pol�tico
com todos os politicos, de to- O seu temperamento ainda Í1,�los votos que, no dia elei-
dos os partidos Os comunis- é o daquele tempo. Está com, (irál,' d<ipositaiá':na ·urna, Ás
tas mais sirúios sorriem co- a V.D.N, ",'

.

I vézes, . ptJré_m� de':;má té, qual
nos-co,

.

E isso � bo� s�n�l. Para a qut;r el��torzinlu?'f1ode �a�iNão há, pois, "raxiio; para V.D.N., nao ha duvtda.
. -,

'

I quilar o . decar:ttailo ,prestlgm
que nos queiram mal 'e 110'$ Que se precauenb.a o P S pblíttco d� mUli()�'Í2nos:

.

xinguem. D. O sr.. Joca sempre forma
.

Exemplo disso? O do'
Tudo são brincadeiras, na- por pouco tempo. Faz seis Guilherme Jen$en� itue : 'nos

da é sério, nada é defiriiti- dias que nos segredou que se vehde as, melhores 1ttant�'i'gits
lUa. . . a V.D.N. fizesse qualquer con- , pelos peores p'â!ços'; :;: .'..

<

A política, aqui na terrinha; cordata com o par_.tido do sr; I .

Nas apurações das :l���õe:s! não. passa de troça de pieadei- Alfredo Campos, ele a aban-: de dezembro, e lambem)' nas·

Iro Amostra disso é a peroe- danaria para sempre. de janeiro, a abertura das,:i.tr�.

.
tuidade do s.r, Bruno. na Pre- O sr. Jaca, com certeza, n!{l$ de Itoupava: �stat}d;;8�n';'"

I Leitura cheirou,' longe, que a U.D.N, d'ó aguardada com lc:rséivo8;

I
.A's vezes.•.há questiúnculas em Blurnenaa, será govêrno. sorrisos pelos .péssedista$ ..

e
e malentendidas entre poii- Daí a sua antecipada opoei- 'pelas fisionomitls opacil{d6$ticos de partidos aduersos, ção, adenistas,

.
. .

mas, Felixtneni:e, ligeiros, co- Não nós iludamos, o ho- Enfim} vieram, uma a t;lfUt.I mo as labaredas produzidas rnemzinlio é uma verdadeira a mesa escrutinadora . Abíiu#
por fogo de papel velho \ bússola ..

'

.

sê a primeira, outra mais•.. �:
Nós, de-certo, não escapa-

.

Que ii, é. Com a diferença nada. Bomba, Estoura. O sr,
remos á.lingua e ao azedume que está sempre apontando a Jensen em tõda» elas perlJi#a:.

de Figados biliosos.
'.

direção. errada .. ,

I feio,. ruido.s.an:ente. �oí' di
.

.I

...
e

..
a...•Que fazer ?!, Que seria a ,.ertça de centenas de V(itos.

vida. se, por azar, êlee não se
-X- 'VlaJou ludo. ate os semblan",

manifestassem'? . ,O sr: Figueiredo

arregaçOU1
'e$ mudaram.

.

.

. .

Horrinel; terriuel, parada, as mangas e lngressoa, deei=. Os srs . S.,lwüif.o Ci'uZ,
ehata, enervante, medonha, dldamenie, na jôgo. Niio nü= Américo' Simn, Gil' Fausto,
cace/e, desintereseante e. tra- ouele que se -joga no Auto- Siebert; Allredp Campaj. Be=·
gic(liIumfe trágica móvel Clube e alhures, apa- duseh], Laerte l?unha, Bruno
Porisso os biliosos merecem drinhado pe-ln malta que na". Hildebrand, Ribeiro ;tl€ Car-

o nosso respeito e a nOB!W ad- da faz. Noutro, diterente. No Úillw, Jüiio N6bY�i!ia, Antônio
mimeiio.' jôgo politico, VelJW'f> m.di"Og ae danaram de

I Deles séré, na batata, o S.S, no centra, fi Achilles na raioa, Amareleceram, a prin-.

reino dos cêus . .• 'Amém. esquerda e o Georei na direi- csrn:», Depoi,ç, .. ficaram. deI -X-'�
.

....
ta, enirentaram, no dia T'«. fôdas (iS cores. Como 011 ba=I Dc,p(!i;; dessa tirada rjue do trabalho, os

Ucradu/' de Mes tnull-icOrf'il das noiiea
l '.'

.

ílem nós entenclemos� volte� MasS'aranduba. ioafilrulll;. .� Í)j�t:t.uidores: I' mos ti Vaca fria. Neste caso. Dada. a impraticabilidade O sr. Rúmeu Peí"ezra. eS=COMERCIO, E INDUSTRIA
,j..'. a politica. do �ramado � um caso. sério, crutinador do co.1Ura. e donoGerman?t l·Stein srA. Os politicos pertencem ao cheio de' Duracos = e a' péssi- rIo seu nariz, não. se conteve.

FILIAL' �LUMENAU i " ... 1<0 Cji6stO. .
. ! ma atuação do juiz 8eduschi encaixou, 'no anibieitte colori#

l�uo 15 i.e Nov. �l- ex. Postal, 163 ,.
�,,�

-X�
.

na série que Findou fi 19 de do. 13 seii sorriso claro.
.. '�.'- --� .. -� ..:_ ...__... � � O sr . .latio l?ochadd é da I ianeir(j,' (JiJ integrantes da U.

.

Muito mai.'J bilnito do queA EXPORTACÃO E IMPOR· mesma têmpera do sr, Rodri= jl?,.W.�. ttv.e?'ciíI_" muita dificulilf1� n e.'icibido pelo �r. Frane.lscoTACÃO DE OURO E PRATA f,lues. Ambo,\l nasceram em l!e de atmt.w' a meta guarnea Galloti rias cal't�l:ma!; de p7;O�D-OS. ESTADÔS UNIDOS Ítajaí e sempre foram do con= cida por Rculwansky, paren� t:1auanda eleito_ral.
. .

I tra. te consafig!llneO do ucrach" '.

Felizmente, explicou-se, 'de�Washington, 5 (United) I O sr. Jaca - nós gozamos da Pianowsky, de Curitiba, pOLis<, o pretenso' abalo politi�- SegundQ dados oficiais, 1 intimidade dêle u quando mo- Dizem, no entanto,; que, co do sr. Jensen.1 durante a semana que termi- ço, muita vez pegou cana por quando Radwansky - também Engan'ou-o, itripiedosamen�
I
nou em 9 de Abril, os Esta-I seu feitio de briga, 1.�·n:1H!citl(} nOT b.oca d.<>.u.1"O

-
.

te, um rl()_s $""''':S' emprel!ados,dos Unidos exportaram ouro Por dá cu aquela palha, o iJiu surgir á frente do arco ()
" motorista do clirhinhão deno valor de 5.390.644 dola- sr. Jaca não perdia tempo. 'icenter" FigueiJ'edo, quasi leite, que, (lo inpis de dÍstri�II res e imporj;{'ii'am 8.875.027 Dois, três,· ou quatro. minu� dr.

smaio.u. Teoe:'um .ligeirC! ar- bilir aos' eleitorps as c.'kdulas·
,
dolares. Enir'� os países� im- tos, no mqximo, e o viamos' r ,·galar .de olhos� apenas... apantadCli por êle, o fe'Z com

! portadóres figUra o Uruguai desencadear tôda a fôrça _do' .É o.ue os dlu_i.es !,?ssa':ttes e
as do partido contrário.

.

I
com 4.999.027 dolares :. en- seu verbo e d�� seliS pu�moe$ c�rtelr�s do sl":patlco cen-, Nós achàmos' que não Fil;' �.tre

os

,exp.orta.dores estao. o I contr� .

o pohtzco que ilvesse

tf'lr.,." sao conheCIdos dos de la .,6 um m.as todos\,os seus ..ma tCanada COU1 198.000. GUla-. a felICIdade de estar no go- de, Massaranduba. pregados o enganaram. Me-na Inglêsa com 24.853, E- vêrno. ;\ .

.t
lhor, empregados e eleito�quador com

-' "iI?8. �8�, P.�rú A mocidade lhe foi fugin- I;; -X-
nes. . . -' ._com 107.118. Bohvla, com do; nahiralmente, com os a-I Falemos dos que têm pres- 8alvou-:>e, pois, com a ex-1 . 504, Cllile ��in -91 . 191, Fi- _"-- -_. __ .. -_._ .. -

plicarão dil C( ca�p' Jetts€n�' � o,
.

"

lipinas com l�S;. 650. DUl'an- Desce'u �·o RI"o � "fe i ra Voadora" ""'estigf.o 'p()litlC� de um dd(i�te a mesma s!emana os Esta- -, U U
d _

.

dos Unidos e:x\p�l'taram prata '

ao ...

no valor de 479.928 dolares. Rio, 5 (Meridional) g!as", que conduz completo
inclusive o Brai.'il com 15.108 I Chegou á base do GalE::áo um mÍ�tr�lári� de aviões e aut�-Idolares e imp,o,rtaram ..... , gigantesco aparelho uDou� mo,:els, dls,pondq de ,n:oderno

I
.05 setenta e oito eleih)j'e3

1.425,65'8 dotares..' projetor cmematograflco <;0- do P. C. votarão de W)Vo.
... --.

..

.- noro, bem como aparelhos de No Sy. Hélio Telve parº- pn:.-! I rádio, alem de linhas telefo- feito.
.

mlarm�llle n índiel! obf,·dn pela pesfp br��lr!i I �!�as �r::::e\������:u:s;;::1 ún�e�:isd;�d�!d�a:ut::(��::::;
,'. Lo. �. li i I li • L. .... ... .JIlM" l.!

�c:�:��sj!:;!S���:;n:i::!�a:�21 to i:;::�s�:;;:o��ndarfim .ve-I RIO, 5 (MeridIOnal) - O presentaram numero menor Belo Horizonte-20 . Porto A- p.' J �
r Cora!oso e desprendidos"Diario. d.a .Noite" publica da- na estatistica

..ÓDistrito Fe- legre e
..
Fortaleza-iS." .Belem propaganda de uma empresa, ê$se sr. Teivl!!: }'f'á para tid I d norte americana. J t d t t

os est?-hshcos reve a os pe� deral, capital da Republica, 15; Niteroi-6; Vitoria e São "erro a emocra Icame" e. , .lo �e�vlço Federal de Bio-Es- reivindica para si a liderança Luiz5; Manam; e João 'Pesso- _.

tahsbca, segundo oS quais
I
tão tragica na estatística. Na a-4; Terezillha-3; Natal e332 pessoas m<:rr:ram numa semana de 16 a i�2 de Marco Curitiba-1. Nos Territorios�]eman?-. nas cadPltals dos Esta- de 1947 foram�registrados 127' Federais não se registrou ne-aos, vItImas e tuberculose. casos de obitci da peste bran- nhum caso ée m t

.

t���O - .

d I'f' d - . '. .

. J 01' e por uorgao CIta o qua 1 lca e ca. Sao Paulo e RecIfe' Vêem herculose no P""'l:'" ti
.

.'" I " .

d' b
.

.

.'I �, la _o lnenCIQa armante esse ln lC� o ti· com 34 pessoas'mortas, cada onado. O "Diário da Noite"do pela peste branca. As ea- a seguir no quadro estatístico I escreve (�u'" 0""1 .'" L �,• ,

d g- P I R 'f
. , ., '" u lerarU) Ora!H�mb:u� .

e a? ,au o e eCI e, uma, no. m_esmo periodo. Ou- leiro, como já diliseram medi�depOiS do DlSh'ltO Federal, a- tras capItals de Estados cuios I cos �·; .. 11·sado •

t' �'l �, ali.. 3, e par leU ar-parecem com maior numero n:,meros f?ram reg'istrados, mente propenso ti adquirir lide pessoas' vitimas de tuber- sao ai s�gumtes em ordem de insidiosa moles tia, que mina (}culose. AracaJ'ú, Florianopo- decresclm· S 1 d 23 I. _

'.

0.- a va 01'- ; seu organismo. . . .. . ...!is e Cuiabá, por sua {rezo a-
-

"A
j iWUHUiSB fU$S3' estü df�empe ..
filiando papel importante na pOhti'"

C3 eXI�riDr
Londrea.. 5 (U. P.)- A rá

dio de Moscou anunciou que

CD.nc/ue. na primeira paginá 'DIARfO
•• -1." .

M A T U T J,N O

A '.r,.

o seu

� -, t ôm i"0'0',_.� '"U _._ tc.ô

dos, males que
o afligcIt.I 1
Use � Vinho Pat)' Amargoso

_iiiíiii iiiiiií_üiiii�iÜii.íi;ii_iiiiailliii
para combater a azia, a Ila
tulência, as dispepsias, en

fim todos os males do estô
mago. Um cálice do

� Vi(j�iO
Paty Amargoso tomado dia

riamente. antes das refeições
=-:- além de facilitar a digestão
- constitue excelente aperi
th-o. Comece a US3.f hoje mes

wo Q vmbo P;;.tv Àmar.ii:li>lrL

Enti:"ega rápida e ga rantidas a domicilio·
pOi:" via ma ritima e aérea

pelos maiOl'es embül" cadol"es de viven';;l:
FRASER MORRIS & CO., lne., N. Yol"k
e Hudson Shipping, Co. N. Yodt ..

.

."

f'vivere:.. - roupas - te cidos - vltanulliU�, ca·e

Ced1"oCompensados d e pinho e

de 3 até 30 mm:

Portás Compensadas
.

laminai de imbuia, cedro, jacarandá da Bahia

Importação direta d e maçãs da Argentina
sempre em stock

Persianas flexiveis de a luminia "COLUMBIA"
'Ferro i:"edonclo, chato e quad l'ado da Metalurgica' São Fra ncisco S. A. Extintores de

incendio,. c�rgail para os mesmos, mangueiras de. canh�mo Cortadores. d� pã? e frios

:"'Popular" - Bomb.as Centrifugas para agua - Maqumas para ·encher lInguIça - Cutt·zr
.

FERRABENS - LOUCAS E ARMARINHOS POR ATACADO SOMENTE
FREYTAG IMPORTÃDORA E EXPORTADO RA LTDA.

Rua 15 de Nove mbro, 1422 Caixa Postal 239 _;_ Telefone 1159
BLUMENAU

�

F. G.

�---'---------

RuseH J r.
Por '.ua Secção de Reprt!sentações, Ofe rece os seguintes oportunidades:
MOTORES .diesel, semi· diesel e a 90 %olina, poro todtts os li", (e�tociolla·

tios, moiitilllos e �(jro caminhõesl das afamados marcas:

u-w-;· " JIH·�· .1
II

itte'" e rcu es

M
. 11 71Lorse !iii auson'l

"Fairban k�

SacariG vGsiaFord, de 4 rodas motri;;:�s

Briggs & Stratton e Wiscollsin'
Conjuntos geradores de força e luz pa ra todo.' as capacidades.
Bololiços PCI'Q tódos os fins - Bombas em geral - Maquina, de Iodos os ti·

pos poro Agricultura e Indushio - C hopos (te lerro e aço - folhas de flan·
dres - :zinco - c.luminia - arames - pregos - parafusos - ferragens e

ferramentas em gefol.

f .. G, Busch Jr.... Repre�entaçõe�
TUDO PARA INDUSTRIA E AGRICUL fURA, NAS !.IfLHORfS COHDIÇÕES

AI. 8a.50 do Rio S'DneG n. 1 - Caixa Postal :3:

Doni! 1388.- Enu. Telegr. "6USCW'

6LUMEN AU -:- S. C.

"LI ou S
• 1 h a d •

lt1 arav 1 a 1 n d u s t
Oístríbuidore. )

e�

Sta" Catarina )

I P·-olíticaI· .
.

I

m(J)@1il�ffi� 0(l)§ reffi\ll0
.

@

[j]®!lil�IDÔ00

I

\
t·
í

j
i

r_rr,l� a uttl�lfDS elll stlD$ U' o pOlia PDsi.l;
UZ1f-lAS CHIMICAS BRAsllElRAS L TOA
�,. "'f1�l;..t.i ... JAB-oncABAL EST.S.PAUlO

.. �
:
..:.

. .

.

Clube ·Náutico Âmérico
Aviso.

Levamos 00' conhecimento dos srs. OSso ciüdos que éstá novnment� em fRuciona
iTI2i1to <1 í1.�STAURANT do clube, (illli o seguinte bOiaria: - QQs" 1 J ás 14 ho_

BATERIAS
13, 15, 17 e 21 PlacQ,

6 e' 12 Volts

.

ra, e dos 17 ás 21 hOCClS. A '. DIRETORIA

I

�··"!,;"·

.."·IP
h.

. ,

automobilisticn f r Q. n c 'e s a.
,�epleSteütadoi"3 "Mecia Ltdll99. 11 Rua 15 de Novembro 1015

o fiCÍ1I:líI mecaoica: Rua João Petisoa 'ln
Blumeolu ' SaDta Clitariila
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