
G nhecído Iouco,
'de, queria ferir m. ....

tentado contra o ex�ditador é surpreendente: IlQue tinha sil�i:o, {�naliZand�, o seu C(}�l' Getuli� Vargas, ôntem, no Se- m.et;Los psiquicôs, �r�balhei que inecréoeu-se no extinto
Eliseu um co.nluicido louco que pe- sido eleito Presidente da Re� rmcio, Eliseu convâlou as pes- nado, mterrógado pele. repat:- rnuiio tempo nós ohcrnas de P. C. B., porérn, logo depoi$

que só rasnbula. pela cidade.' publica, mas havia sido esbu- tloas presentes :a �ómparece- 'tagem, quando da SUa prisão, Trajano Afedeiros, tendo sido deixou o partido, porque não

queria ferir moral e não fis;'- Ha dias, Elisea foi visto, á lhado pelo ex-ditador Getulio rem á sua casa e:<�pr'esenta- afirmou: "A minha intent;ão alvo de perseguições P01" par-
I concordava COm a sua atitude

comente o sr, Getulio Vargas, noitinha. na calçada do edifí- Vargas� que havia cobocado rem reivindicacões;. podendo era aiurar no sr: Getulio Var-I te do major Al.encasiro, Agi i no Senado.
.

A imprensa daqui é unapime, cio de "A Noite", 'fazendo no Caiete um seu competidor, dirigir-se para lá qf.umdo qui- gas. Atirei. a pedra porque ele, tambem para ·libertar o Bra- Rio, 19 (Mer;diQnal)
em afirmar a sUa insanidade um comido, Rodeavam-no vá- No entanto, d;;:à para os pre- xessem, pois� ali era a cerda- é responsauei por essamiséria : siZ do jr.1P.D do imperialismo Eliseu Magalhães, quando [a
mental. -

.

.' ....'

'

.1 i: pe.sso.a�.7
que o

o.UU.ia.
m sob sentes, que, dentro de mais de-rr: c:d.�a do pooo: e desordem em que se errcorr-

.

anglo-americano. Prefiro ser .Laua á reoortagem, fez quey-

apartes quixotescos, Uma pre- alguns dias pretendia tomar Rio. 19 (Meridiotlal) - E- tra o Dais". Depois afirm.''Ju: ,enco::Ytado ao nWTO e fuzilado
I
tão de frisar que não pra lou·

'
..

Rio, J9 (Meridional)' - lleção do orador> A', cérta al- posse do cargo, afim de re�ol- liseu Magalhães, o homem "fIa muito h>m'Oo rJenho sen-: a ter que anoi.ar os Intmlgos co n"m delinquente. Eliseu é
Revela-se que o autor do a-: tura, Eliseu fez a revelação ver os problemas do povo bra- que atirou uma peclra no srrr , do persegtscdo por aconteci.' da patria: Confirmou Eliseu casado e tem cinco filhos.

1m te·o e

ulava pela
-ditodor-

Orgão doslDiários

lição Democrática
ta gente emuito entusiasmo.
Tudo mudou, por-ém, Po

deriam nos retrucar, neste
momento; que a população
de Blumenau é tímida'e que
na hora H votará contra:o
candidato do psn á Prefei
tura. Ora, quem assim fli
lasse, faltaria á verdade.
Os incautos que as��alham
por aí tamanha ba�barid�
de não têm, de fato, noção
do que s� passa em Blume
nau hoje.

::ava. ilustre governador do O PSD local. seguindo ,ós
F<tado, a Blumenau, o arn- ensinamentos do sr, dr. A,-
hiente mudou rrruitcs, C'Ju,er crata cem por cento, conse-
s» .. tYe os dirigentes do Par- derbal R. da Silva.

.

.demQ�
..

tirtd, quer entre' a popula- guiu captar a corifiança d�
rBo que, antes, dividia suas tôda a população. que a.\�
aimpafias, E' de se notar até seia por' testemunhar a .S.
(IUe, Quando se cogitava 'de Excia, seu recénhecímente.
reunião. polícica, o PSD le- e sua gratidão pelo desv��
vava semm-e a peor. IA's lo com que tráta das b,eceil�

Porto Alegre, 19,.Mef'i(Ho�I�-------------
f'eunÍões do. Partido. hoje li- sidades dêste municipio, "

I)· ""A'·J" -

d P L . tler",i(o, no rnuriicipio. "Pelo . Da liçã$ do
.. rrlestré,· ."p'"';;.�,.na. -. lnutcaçao. o ' .

v. •
.. • u

P T B' 1° it ,_1 .' A; O &:í'. Waslupgton Luiz che- ! �r. João Gomes da Nôbre- veitaram muito bem o· .5 a:s.;.:e .. . " so lCI Ilnuo ti. s· •
_ ,

.!
'

sembleja para que provoque g�n'�' ao Bras,! em prin- ga, 3. afluência de popula- cipulos, Os que compõem O

o pronunciamento do S. T, F. . .ClpW8 de Je.:lf�o I
)'/'$ ,,"""" diminuta. Quas] ria- diretório d� PSD em slú;

constitucional da. sobre os dispositivos par-la- .

RIO, 1� (Mei-idioua l ) ,- da, Ninguem �ompareci�.. menau timbram por stia3
sua emenda: parlamentarista, 1 mentaristas da Constituição Segundo mforma a mlprensa, I Com o part�do contrarl.? maneiras democráticas. Seíl'
na-o. 'De arrece'l'am, dese E t -d t •

d 1 d I a causa era dIferente. Mm- presidente é democrata sin..
'" � . s a ua.. aSSIna a pe os e-

jam e procu�atÍt a irrecorrÍ- Dutados Men de Sá, lider do I -- -- -- --

-,-,-
-- -

cero. Sempre o foi, Os que
P L . J -

D' B h' d ! As f�rca3 rle Mormtuo ocupa- o seguem, também o são,
- • e

.

ose
. lOgO. rO� a o .1 ,.

.

,; C b I
'

R h I'd d PTB '-

I
ra.n .. _taU .a a ero Essa é a maior razão do ·S'IiR:oc a • ..:. er o

_

• ser.a a-
, Rin. 19 (Merid,onal- _ cesso das reuniões do PSDprovada na sessao de hOJe. I J ç .1 P t P

-
.

__ .__ I
n. "'-ma ·se ue on a, ora que aquí e em todo o municipiO.

i as f(\r(''\$ cOlnan��das pelo co- Porisso os homens que {)

I l'onel f:rf>:<Yo't"io Mo ... inigo DCU- constituem, nada temefu·
. '�a,.�m totalmente Juan Caba- "mais. Foi-se aquele temor
1"1'0. antigo pelos sucessos dás

f -.- -- -- -- --'.
-:

- -- reuniões convocadas. O te-

I
mor hoje t"stá do outro 1a-

. .não po derãó se� utilizadas na fabri� I
Cft,ef'rtrr,m a� R;n cinco mil do. Ainda recentemente, ti-

êagáo d'e bom bas atô�ica$ _._
.

: A supér-proelução provocou a 1 ��ixas de frutas argen- ve�os o testemunho do q�e
.. ,

$ I baixa dos orecos na Pa� . n,.,.- estamos afirmando. COO"
d b

. raiba'
-. �

,
.

in:;... 19 (Mf>>-idional) frontem-se os nume"o" e' �e·Po er.ão ser ,usados na fa rI-' x pr '_lent Wa�sh' � • o ...

1 R' 19 (M
..

o e, - eelU e lngLon P"��Arl"nte rln B11�"''''<; Ail''''''
cacão, de bombas atômiéas. I 10, endIOna 1) -

L
. L -,

N
.

I verá. O conclave de 30' d'!'!
T I d

.

J
-

'

UIZ emoarcara em ova or- chop..,.ou <t {'''�;:, c-��: • .,1 " '1",,:_.
..

Acrescentou ··que a separa"
e egrama e oao Pessoa, ' n 'I· d' 25 maIO ultimo, no Carlos Co ...

..

f .

d 'd b
.

. que para o uraSl nó la no,.tp-�meric."no "Del Norte", f
.

.

cão atQmica havia sido obti- In orma

que.,
eVl o a a un-I'. I

. . "A·
,

t' " d mes, 01. a mais eloquent,e
d· d 'd ]' pe o naVIO rgen lna, e- (""Ie trC''''i:e 1 G p.'l<;sa qei�·os P d dda com o empre�o do chum- 8.nCIa pro ,UZI a pe o lnver-. d h

.' emonstração e fé denlo-'
no nas zonas agricolas, 'est.:',; ven. o c ,e.ga:r: a.quI nos pri� c;ncn mil caixas de (t'utas ar- crática. La' comp·ave·ceu um'.,bo, bismuto e talio, que são ...

d ti Ih
•

eleme�tos muito mais. lev'es "e registrando sensivel baixa I melros las e JU o. gentina,s. grande numero de repre-
Que os até agora uSljldos para nos. preços 'de generos de pri- II _._____ sentantes de tôdas a5 elas-

Iil;>ertar a energi8 atômica, meIra necessidade. A baixa ses sociais. Ante-ôntem se

que é a força básich do uni-. está refletindo tambem nos J_
A COMiSSÃO DE PREÇOS DEVE ESTAR VIGILANTE realizou outra es�ôlha de

, H d"
-

d t.,..f'1<TQ� :mnortados. QUe· l.ara_ -- ---- -�.. eutro dire.fórl·o. Do partl·do.verso, porem, a IVIsa" es-· o

�

1 tea:m diariamente, informa o que tem 05 srs. Afl.>n.so'ses-atomos apenas, atua men-

des,pach·o. Aconselhado o levantamento rigoroso dos estoques de fáf'i� ,

te, é de interessé cientifico" �
- Balsini, Alfredo Rodrigues

Ensinar-.nos-á >\lguma Co.i- h d
' e, Antônio'Figueiredo cOfuo

-- 1'1 (l e trrgo no pais -- .

r.a <>,,:�rcl'l do' nücl",� do f;t(nnn candIdatos· á Prefeitura.
"'orem. não tem aplicação llrá. Serão apnfe;ro"r/o.<; os 8crvi- Três afo!"tunados que, (leu-'
ti<->'l rta n..-oelução elas bomBas cos elo Ministério da Rio, 19 (Me'C'idlonal) 'faça o levantamento. rigoroso tI'O de poucos dias ma';s,
atômicas"'-

' Jusfiça Reuniu-se a Comissão Central dAS existencias da farinhe de' com Cf'rteza estarão. em ele-'
Rio. 18 (Meridiona» -. o de-'Preços. f.ob a presid,encia trigo no pais, para se evitar sacôrdo, Sim, POi"qu�' o.S·

do coronel Mario Gomes. Pe- ;> polta de p!:"e�o. Sugeriu me- três. a um tempo, não 'c�.,·
la a;ferença de um voto, a C. didas Dara a baixa do preço berão lá dentro.
C. P. resolveu não conceder cl .. farinhr\ d", tri�o: aum"nto A' reunião de
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Os partidários do P.S.D.,
em Blumenau, têm dado
uma lição em regra aos ve

lhos politicas useiros e ve

zen-os =m surrupiar a de
rnoor-acra..

O F , S , D. renovou todos
os valores e� depois, em

um- sér-ie de reuniões aqui,
em Rio do Testo e Itoupava,
elegeu seus novos diretó-
l"H'�

Desde o instante da viai
t.. do :>.r dr. Aderbal R da

eam conhecendo a; nobreza
da·' conduta e

.

eJevaçãf} 'doa
illoveif; politieos; daqueles
certos da legalidade e da

três novos elementos do afumo
Anunciem neste Diário

tl;i_\lr'Ff..� ';�fF<��rJ_�� ,rl..;-.'... h .. <t<oii_!

.clois "lré(iim: no .Rio

I\"inisir�. da Jus+;c-a presidiu.
h('�. ,"'m �eu rrab;"'ete, um"

r�"lJ'lão .�� váril"� ..t'retol'es d.,.
!> ...."õe<Í�o seu Ministério, es�

h,d"'nt:I� n� nlanos no sentido
de intr�duzh- o aperfeíçoa�
mento nos seus serviços na

parte relativa �" prisões e sis
tHnIUl pl,'ónitenciiu·ios.

",...,..�.t�·rry.� .. ",:,',,-,,; -ir;�l:o.�t� jne�n__J·:",. * ) , , J'

n" l"IY8, C�riocl'>; 110 rpntro d;;
...�.l>id"'. rlp!!'Itrn;�,t1o doiR 'pré
.:Iios .fjer[\'iiicen t",& f, Ortl em
'f"'í"êi,irÍi 'fI*' Síiâ Fruficiew,
,f:'i03 flU!i'i�- �·f1fMV�"in.

�.�c_ -�."""'--{l�
6

.; aumen!:o pleiteado pela Fa-· ..la ��x�ra('ão ..:to trigo miudo P

brica d� Produto.. "Cil':a", : if,�n6;;o de \�irp;fos ....·.ncNl1il'"
�om Sédc em Jum:liai. S. Pan-: <,o tt'i�<') em ..,. ..ão. Disse que.
lo, para os seus produtos de cmn tui:; m�didas, poderia s�r

nlarmelada, g'oiabada e ou- :
tros. O sr. Teixeira Leite CO� i' ind Fl 1n"t!S rech'<:ido n C:.lsto
nnmieol'í 03 SNJS entendil11,en� da fal":nha em heneficio ..l"

lo!! t:CU'l o ('<màelho Nacional povo, Tl"llta-se de uma n)edi�
do Ti';í':o: No \"xa':íe fiew] a� t1õ>, lúgislati'l-" da compete,tcia
pur�aa fj li 'f'. em face .clas dêa do partHnento. Foi aprovada
eretos t-:r,:il,tNües, 'a CrJluissão nela CCP a sugestão do snl'.
Ccnliid d.: Prt'l;:os tel'á e:ordu� Rafael Xavier 110 sentido d...,
!iÍ\,iti!li!< ..'h1 r: -,�U' '(':; p ...·Ç05 do �., •. Jib"'!:"ad:. a cebola até c

I, .. i�{} »"1 :,,,,,.1 f''' ..;,,,! e;�tl'�ngd in'cio da s&fra, para' q�e o ar

"0 .� ·l .. c;.�;>"J", ;"'1·pn··tad3c ou tiv.o p�1,';Sa 11€l" vendido com ra

,')!;';,l"�;,l,, n::- ·',nis. J);!\s.e qtl� zO"'�'P' marg...m d ... lucrl>"" Ir CC? deve fic "u' vilIilante e
I

Di!;se o 'sr. Rafael que a con

o amr>'�nto do custo iilH·r;:mcia comert:ial não aug,

p�P; 2<:<:O'!3s1h,mrlo que S�� d-hn·§. által! egCeliSivRs.

ante.ôn
tem, o numero de partidpa:�s
tes foi diminuto.. E' que' Q
povo. quer estai" com os de�',
mocratas que lideram "0 mo- .

vitnentq renovador, Os" ino"
ços do PSD podem se 'eoflsi
derar vitoriosos com' o í"e�
sultado do conclave politi�
co de ante-ôntem.

Não há.mais razã() párá,
temores do lado de cá� l'e�
mem-nos� sim. os adver�ii..

.

rios. Reuniões sem génte';
.

poucà sincerid,ade1 muita
promessa vã, etc, etc, ,

Et a flagrante difel'eriça'
do.5- tempos de hoje. E as de
amanhã. na certa serãoI' '",'. -. .

" > "
1 ." ,.

-. ,-.�

miuto maIOres,
.' .. ,
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'1'-ilnas de COSlii.'i'a. e ele Es
crever"
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I REGISTRO DE VEICULOS
,"I' EDITAL •

- �'i!., . Iacao f DevulamenJe aUlOl"lZad()�
--'" j f'aço púbHco que deverão COH"!.

Prccriedcde de S, A. "O .NACÃO" I parecer
a esta Agência. jun

Di�etcr�Pmidente: EDMUNDO �ISTEIRO to á Prefeitura. todos os pre-
I' " ? 'I tiLJiretor�Gerelite: RiNALDO FELTR1N í p�'letál�l�S .ue vercu os _a r�.;

Oi,et;;r de Redilcôo: HERNANI PÕRTO

Iça0
rnecarrrca e a traçao aUl-.

tNCARREGADÓO DE ASSINATURAS mada,i atur:hn:n_te. em .�l·âfe-
'

E ANUNCIOS gOt neste I.VmmclplO, a-fim-da
I

d
- - .

O T T () W f !. l E "I prestarem as
. ecíar-ações exi-

_.iiSSíI-iATURAS: �'!das pelo Decreto-lei 1254.
Anil"j ". Cr$ 90,00 i de 27 - 12 - 944.
Ssmestre Cr$ 50,00: Por tracão mecarrica ou mo-

Trimestre c-s 30,00 I tor , ente::r:dendo-se os seguiu-
N, Avu!';o ' , . . Cr$ 00,50

I
tes veículos: Autonlóveis,' au-

R"doçéc e Ofid!,tls: RU<l S. Paulo, 269 ; ônibus, caminhões, caminho
T�ldcne: ipri1vi,,,riüm,,r.tAl, Húh,j I netes, limousines, jardineiras

""/Urge5 isss I motociclos, carros fúnebres , 'o

Caixa Pljstai, 38 ! etc,
.

I
"EPSESENTANm;: I . S�o de tração arrimada e bi-'
N,) Clo: -. S"rvic'-� de Imprense Lrdc , i cldetas, carroças de-qua.lquevrr,,:;� Gelul;;:, "-/0;905, Edifício Odeo" II tipo ou espécie, carros de boi,Sala 802 .J I

-

_ ""
,ca.rros ue mo a, "coupés", a-

lm ::., ,alllo; Serviços de Imprensa Ltda'I--iiH,h_s charr-etes ri hos
Nua i à ,J-,bril 241 I

l .•

<A_, � "'-L_ -, c�r n
.-e J

i
de mao, outros cam-os de tr-

lut..��riii leõeS Ute�� i pos especiais (sorvetes, Fúne-
HORARIO DE ONlIH.iS [bres, de padeiros, etc.]

Auto ria�iio Cütari.lense Todos Os propyietâí"ios de
Blumenou Q Curil'ibil - 3 ho',�, : vefculos, da naturezas espeei-
Biumenau Q j,J,nvii!e - 13 hiiros : Hcadas; ou não, estão obriga-

Blumencu-Horicnopolis - 13 horas ! dos á p�estação das informa ..

Blumenau o itlOji - 13,30 hcrns I ções já mencionadas, e, con-
I � • ..}'B'ÍlmlSI1!,;t! <'i !nraSilá _, 13 horns i consequentemente, ao UIl€ulâ.

Em?r'"'' iÜ:b Vicçêo Prusqueuse i to comparecimento a êste õr-
Blumencu c Brusque - �JO heras gâo, Ao comparecer á Agên-]
TeLEFONES MAiS CHAMADO::: da, o proprietário deverá se!

Assecicçêo Corn?d"j " lndustricl, 1430 fazer acompanhar do Ces-ti
AU�Gõ.l(lY<:iS: I ficado de Propriedade, quan
BOC - 1200 - i li 1 - í lOO - 1333 i do se tratar de veículos a mo
Cerres de Mdas: I ';.CiT- bidcl-etall. Aoro faltosos

iost - HOO - nro - J245

I serãó apficados as multas pr-e
Ccietcric Estadual - 12i6 vistas em Ie i
Cci��úr'G Fedel'd - 1382

I Para ,que ninguém a légue
Ccmpcnhio Telefcnico - i 32; I' '; í:

I
.gnOl'anCla, ser-a c; .presen e

Delegada Regional de Polido: edital publicado na irnpren-
Gabi'• ..?le do Delegodo .:» I016-À

t aa e afixada nos Iugares pú-
Expediente - 1016 j Micos do costume.

Delegada lmposto di? Rendo - 1104, Blumenau, 6 de
Ernprezu Fa'ça e Luz - i327,A

Esí;lIda dó tem) S, Catarina -- Wii

Baspical Nlullidpal - 12G8

Hcspitlll Santa lzo&e! - 11%

I. Â. !', C, - 127J

EXI'WlENit

I. A, P. l. - 1155
Merçodc f.ii.i.li:·jpol - 1 i20

.M:n:sti':o do Trob ..tlr.ó _ j 143

.' Pre_€eirura Munidp"l - 1 163

..Posto da M>:lior:o - 1466

:.·T�.i�grafo NOçÍona! - 1363
• NCENDiOS:

Garcia - 1143

A.PARELHOS FOTOGR A FlCaS FRANCESES

LYN)( II
A MAQUINA FOTOGRAFICA PARA O f\''lAIS EXIGENTE

FOTO�AMADOR .-
A OBRA PRHvíA DA INDUST RIA OTICA FRANCESA

Impo,i:a.áDres e Distribuidores ExClusivos pa:t'Q S. Ca.tm·ina:

COMPANHIA IMPORTA.DORA
JOINVILLE

Peçam informações,. folhetos e pl·eça:> ao

REPRESENTANTE LOCAL:

"JORRAS/Ln

Curt Lischke
Caixa Postal, 15fJ Telegrs.: "LISCf/KE"

BLUM ENAU

A

v€neraí�da extinta que
!. de5apaYSCe aos 79 anos. 5 me�

i fe� 'e 26 dias de idade, :pels.s
\ suas -virtudes de coração .00- '.

i nissimo. _ eYR muito hemquista'
I p 'i'ela�ii)Í"iada' na soded'ade
I .

I hhunénauénse, motivo porque
I'; seu paiÍsamento CátlSOU prc
I fundo p�zar�

.

I A e�j.hnada extinta deixa.
cinco filhos casados, 10 netos

I
. . .

I e, � h,is:neto:.. O seu 8epult��,
ln'!.-nro .reahzoJl;'se Quartapfel-
1'& ultima. 110 cemitéri� Pro-

.. .

testante, . ás 1 i horas, com

i!�unde acomoanhamento,
I

Pai" nO!H!O intermedio li en-

t l_u.tadó família . à"gradf1fe ás'

I
n€S!l-O&3 ·que enviaram coroas

[ de fiores� condcdencias e a�

I c?�panhaYam, o feretro até .li
ultima í1lorad�._

! "A Nação" se associa ao

, rsrof'undo pezal' da, enlutada

I fami1ia'1 apí·eilenb.mdo aenri
das condolencias.

I '

.'

I � - -- ---'--

SÊ \"OCE é balconista, faça uma' experiencia;
.

ao entrar

'urna freguesa, receba-a com um sorriso largo, e acolhe

dor, Ela se dirigirá infalivelmente. para: você, passando indife

rente por seus colegas.... O sorriso é sinal de sande, de bom

humor, de tolerância, e essas qualidades"

mos seu figado
permite �orrirl tome

atraem á freguezia. E se souber l.trair a

freguezia, ,conquistará a estima e a boa
. _"

-
."

vontade' dé seus chefes, Se quer '.
ser bem -

1i68

sué�dido, 'sorria, pois,' que

" <, SEMPR.É. GnANDE
-

, sTOcK.- DE: �PEÇAS .GENUINÁS
.

'CASA PO AMERICANO S: A,

IH.l!MEHAU
CI;;xa 20 Rua 15 n, 437

NÓSÂ DIVISA -I:' SERVIRRepartição Alisludora· anexa
. .

l�O 328 Batalhão dei:açadores. Pílulas uasl
o; REMEDiO: CONTRA OS· MALES

DOS ,RiNS
s'

HEMORROIDAS, - rua Piaui- 1-
Varizes (vei ....s dilatadas) (:� úlcéras das! perna5, sua
cura sem operação e lIem dôr,

Taborda!I

Médk9 .. Especialish
nllep.çJ� ano-relais (fístula:; - f,ssuras ··retites; pruridns" Queua
nu rewf etc.) Hílenps do f,stumaOB (Uls!nte • disPfpsiã ú'cera
da esIDmagJ e dU3dí!UI.l}. Intestinos (cumes môe icas

'"u!cerDsa . pri�ãa de vrmlle - llmebiain; etc,)
C<I;ocão, pulmões, ri.ls, fígado, bexi go; obesid:;de, clfi'àgrecimento, malóriQ

I mal da térra)" erisipelo, eczemp, gllnvrréo,' si fitis, etc,

(J/iniNl ;1Hdimz de Sel1/w1'(1f;, J{()mrn.� e Cr'ianc(J.';,
. Diatermia. OZNotermia - Electro.cilagulação

Itoupava Sêca ... BLUMENAU

G�bhardtDr,. 11ronlada
(.!-w. fa<:�·id<ldes de Víenl3, Austrio e tio de' Jarlt;ii'ol

Cím'9i;;.-.-chefe do Hc.�ilit41 50lift Catarina
Alto cir\lfg'ct, aperQsiío do bocio, E�tomG9c,. vias ·biliqre$,.lItjr;'t

_k, - i�,;ü"jciru'iJi<l, M"lãsi:íos de silnhwra$, CiIUr!líá-pía�t�G'
�.

.

t;....,.,,,Uà'(ií! Ir" Hi;iÕ'PItôJ� ài , .... 11 e 0$ " <ii 11 li.irA ,

ettl��NAa: � aI}léil!pital Sailta C"�I1;ifjli" _

PARA, ENTREGA DENTRO DE 45/60 DlAS
Mo..ielo 542 _.

-

Luxo· para menirlos"
Modelo 547 - Luxo para meninas
Modelo 557 - Luxo para rapazes, quadro 19v:�
'Modelo Si2 - Luxo para Senhora:tt .'

r
- novas vnl-

M()delo 538 - Bicicletas para úansporte de Citrgcú. _ . .,P. P ",1'0 cl,a.
MOTOCICLETAS LEVpS, modelo 38� motor dé J cilindro� Dé�ta"-teita foj v�tima. um me

df)is tempfJs, 3 velocidades; magneto rotativo ,'.
,- sistema

BOSCH de altá voltagem; 4 HP; Peso 70 quilo.; cORaamo:
40 hims: com 1 litro. "

..

AÇO SUPERIOR _ �CABÂMENTO 'ESMER�DO -. CO
RES SORTIDAS - LINHAS ,lÚ,,;EGANTES - COMPLE-TÃ

MENTE EQUIPADAS
IMpORTADORES·E DisTiUBUIDORES EXCLUSIVOS PA

RA SANTA· CATARINA:, ,. _ ..

COMPANHIA' IMPORTADORA "JOBRASIi.."

JOiNVI'L'i.E
.

Visitem �$ 'expo�içÕ�s dos ,diiSt];b'ij.ido..e� loca.i�f:

Theodoro Darlu.
Rua IS' d�' NOrJémb.l'o� 1424
BCi. li ·M'.E N'l.. U

I
�··=�-�1

Ladrilhos I
I

1
I

I

I
,I

_1íii!<'n&'í'\!\"'>"di�i"ii359"?ii'õ!1'iaMIõiiIAôllI'�rõ.ll;r.J!é'za:HI,_iiI:iiIlri!í=iIiil�1'7fF7W577TBíiPà�iiIlS�i'!i!':i;!C(iI!i;Ii!I�_"""'!!i!Ui'

liliiiiii_iIIl-
S Paulo, Alomeda EcrrGo de Pirocicobll, I Iliumeo<!u. AI" ...ed-l Duque ó/' c;.�);ill$ 20

I JeS

FIll'le
"

14 iO i rone 4-001 3
I

Materia I de ,

- construçã3

àzulejos
Granitos, --�-__�._a'.I.�-'..._�,-==

Tnmsportado ra Blumenauense Uda.
Transporte da Cargas e Enéomsndas

entre

.. CUf:ítiba e S. Paula
.. loiovlle � Brllsque e Lajes

; ... : ·:::t;'::;,,,;;,,,.", r;a;a;;:;: -;:: n' =&#; 5:,tM;d;t-rãr�'$$ WfS"-" �

,Blumeua�
Garni

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A 6' feira, 20 de Júnho de 1947
• ---- ��--����----------------------�------------��.�������-----;����::���������� ��=_� � �m , CM��._ ••�v.

Socieda�� Calarinense' de P r e I e i tu r a Municipal deL::�:.:·;:���A:,�i�:;d
Avicultura . Blumena,u I�� �t��:��[:D:O:��

lê natural deste Estado, nas

cido aos 25 de Março de 1909,
jornalista, sol teiro, domicilia- ,

O Prefeito' Municipitl Intr:'. metros de frente por doze i12) do e residente nésta cidade,

F�lmáailopoH!l. 30 de abril 2° -dito Árony Natlvida- zino de Blumenau usando .d<k metro$ de fundos.. '

.'
filho de João Fagundes dos

d." 1947 i de da 'Costa, atribuição que lh� confere o' ·AI-t"; 2". Este Decreto-lo:=í.1 Reis e de n. Balbina Gomes

Tenho a grata saJ:isfação d,e! l° Tesoureiro Celso �rto. 12,; nr'!�' 1. do Decreto-lei entrará 'em vigor na data' de de Oliveir�.· Eh, natural des-

comunicar a V. S. que, em Ko ..r�r:.h (reeleito). Féderal ni-l. L202, de 8 de a- sua Ínihlicação. . te -Estado, nascida' aos 7 de

Aest>�"bt.é!}." Ger�l realizada i 2" TeSnUY'(>,l\'o. _._ Laevte Es- hril de 1939, e...., iPrefeit'ura Municipal de Blu-. Junho de 1925, doméstica, sol

l.'HJ1l- 12 de fevereiro do correu- piY'-!ol,"l Lísbô>'
.

..

Considerando que- a Prefei- �ena.ul em g'de Ma�o de 1947' teit-a é'residente nésta cidade,

i_� amh fn; eI",ita , eMPn.",s,ag·! ?rar:1or -. Dr. \Fredel'lco H. ttn-a, em .virt�de de. um. c.on-I. Bruno H_.ildebi"àn.d '.
filha 'de Amad�u Búnadiüo

f' s _ nara relJ,'er os deshnos' LeIte, (t"Pf>I .. ,to \. .

trato que aasmou em 22 5 ....
.
Prefeito Inteéino. I de Souza e de D. Nelsa Joa-

f?.f.��R
.

�(}d ...d:>ri"" fi", perinde;!, -

Com;!isão Fikcal 1938� com Róqolfo Tietzmami.1 .'

.�, I qUtllliol :de· Souza, Apeesent.a-

social de 1947-1949 - à Di�I1\r"1"h;>T ,5H1va {re_eleíto)y Dr. c.G�sfruiu, e� terreno de pr_o-I Pub�iéaà?'? pre�ente De� r árn �s. documentos e�jgido�
l"êh'H'ia Que se sezuer . Alhun;'" ('!_onçalves Azevedo e nrlf>dad� rl""ste,' um í!alpao I

creto-I.ex na DlretOl':lil do Ex- n= lo artigo 180 do Cod igo Ci

P"êl.\idente _ Nai-ba! Ah'es I
Ita io Balbio destinado. á instalação' de um. pediente e Pessoal É!o0ll oito vil, sob n r, 1, 2 e 4. Si alguêm i

Ó"" �(H1L� (,_�""Jeito) i Comiseão de Sindicancia mercadinho onde os colonos: dias do .rnês de maio do ano tiver conhecirnen+o de .exis- I

Vke-pre�idente _ Dr, Lau-' Or-dway Conti, dr; Jurandyr pudessem expôr á venda Oil de. 1947, e afixado no logar tir algum impedimento 1€l{.l>J, I

F 1» '1 S li
.

r
-

J
-

d' C seus' pródutos; do. -costume, acuse-o para OS fins de dir:ú··
]'0 'Oyt,.,s Du::t�mante

.

(.'. -�f' e rm..... oao. a.
.

rUZ.
fa-

Se:crei ár}G Geral Ivo' Valho-me do ensejo par:a à. Considerando que. em ... to. ,

Mae!l, i.,wesentar li V- S. 0& orotestos ce de hábItos Io�ais. de venda ����A'�9fAi�07. DIA 31 DE E para constar e chegar e5-'

1 c Seeretário Ménotti rI." r;1_p:r pÍevada cOí1Siil"'!ta�ão, á porta dos fregueses, essa te ao conhecimento de todos

DigYa.corrloo João Ma�s _ ·Sec!". G'eràI" ,construção deixou de servir' lavro o presente para ser a- i

I ás- finalidades a que se desfi-
.

O 'Prefeito "Municipal Jn- fixado no lugar de costume e

�
-

--'- nava; .
terino. dt" Blumenau. resolve: publicado pela imprensa.

I Considerando
r'

que p�lo r�- Conceder Lié'etlça Blumenau, 19 de Junho de

It/ASCER.4.M MA.IS PARISI.

I :!.FREGRINAÇÃO
A LOUR- ferido contrato, fin'do. �<:o�o

De acôr-do .CdU; o :I:t"., ., 1947.

_

uES
.

e�tá.o prazo da SUa vigencra,
167 .do decreto-lei nr. 700, Victcvino Braga

ENfiES ,'10 O_UE MORREM ..... 'c:. F I ) O C
•

I d 28 d Out h d 1942 Of'
.

J .1 R
.

t
_.

I '

r"'r"" -. �.. -, . omr- a Prefeitura não. terá nen��-'I .

e
'.

e
.

U u.:o •
e, ICla 00 egls rO

te de Lournes acaha de to- ma indenização pelas bênfel-: .' A Afonso li armhas, 0- Civil

P:H""i '" 'c:.F.T. I - A Rf'l'"jat'.
I mar a inici;,.tiva de

..

convocar I todas que ali. haja feito e que I cup�r:te do ca::go de Fiscal

t! ... <>..-. fi,..., F..,tatística do Sena .uma :''':I"el.''ripa ....�o " .... f ..1'Ilo,. .... · é.ssim, teria que . demolir o �uxlhar: padrao R,. �o. Qua-
p�":;��;-i..q .Jm· ... l'ite Õ mês de f>a�tuarlo. nos dlat. 2�. 2�., 261 prédio em questão;, , i dro UnJc� do" MumcIPIO,

. d�. DECRETO NR'. 42
Ahyii d" 1947!' A 27 de Julho. dos ,catohcos Consideran'do porenl. que o; cento e oitenta (180) dIas, O.• Prefeito Municipal hI.t·.�-

".O".�
.J", Franca' r.omhatente e· das p'�oP'''l'''''''âri'' do

.

térre"lO &e sem venclment.os. a contar do
.'

q "'-v faIedmenloõ. (ll1Z •• .- "L O •

d' lu d J h d II mo de Blumenau, no uso d.::

n'ilE:l& 2.254 uer;sôas domicili-
r ....i"macões da Francl't Livre .. prOpõe {>comprar o �!ilp,ão;

la. e un o o corrente
I Suas atribuições, e tendo em

f.uhu ou residentes nas comu� E!;'s� mdanifestação I t,inha sido ConSIderando af.mal, qu.e
ano.

r vista o disposto no arto. 4". do
. t

.

t d d l Bruno Hildehrand'
na;;. suburbanas do Sena. j l�"O_J"" a a no ano U lmo •. quan em vez e emOlr, e maIS decrf'to-j'ê"i nrO. 54:--de 5 de F··-

d d
..

. - d' , dA 1
' Prefeito 'Interino. '

�

.- o a peregrlnaçao; os· .prl- convenIente ven e- o, uma: vereiro d� 1 q42
(i.613 casamentos ,3.915 em [sicmeÍros e deportados . .' vez que Rodolfo Tietzmann '.,

. DECRETA-
Paris, 2.698 nas camunas su-; . ,

_. ." I
. c POnT.A PTA nil DIA 31 DE

.

bm'haans). I-·-· _.- ---
.. ' .' se propoe compra� o

•. p�ga;- M .\10 Dé 1947' X'
Art". 1". - Fica desdobrado, I

I· ii? ,um preço. que, depOIS e
..

·. .

.

,
no corrente ano e a contar de

7.920 mlscimentoll no Dc- ,te:; em Paris e 3.539 de mãés va-rUiS demarclles. se assentou))( •.
-

" i 1". de Junho, o curso da esco-!
p,il�tamento do Sena, dos q,üats

I

domiciliadas ou resideutés,nas poder ser d'" CR$: 15000.000 O PrefeJto Mumclpal de
I

.

1 d
. -

I HL'
.

I' .
�,

'.
. '

..

'

Blumen�u olv' I a ISO a a mU1l;lClpa ,UCla,

4:"3.31 crianças nascidas de: coúmnas suburbana!> do De- DECRETA' I
.� ,res e. �

I E t "d lt AI
I I p

• '.
• ,

.,:
.

•

•

•

•

," ADMITIR: s e�es. e _oupava ta,
mãe", d,:::,mid [:-.dat: ou resí.den� partamento do Sêna. .

Art". 1". FIca a Prefeitura:
. ....

" Ino dn:trrto d .. S�de. . Ii

Munidp�d ,cJ.e . �lul'ne�au au.-. '_, }J� ;;..cÔI"�o C?in?l° &'drto. 72, I Ar!". 2": - A despesa com o
·

. .

'd
..... .

"d
..

}, : ("o necypto- �r . nr.., e 2 d' _1 "

t
. J" • I

. to1'lza, a a Yen er,. pe o· pra-. d' 'O'· .' ·h··· d" 194'"'
. fT:uoJ:)rametl o a.clma relerl-

.

.,..... '. :.J' •. '1 e utu 1'0 e . v dI. d d
.ço· e quanbá.',ue qUlnz�. J:IlI ."

.

C''-·'. B
.

.
.

.

.

;
o COYr(�..a pôr conta a 0-

.cruzeirq.s vCR$: '15.000.00), I
.

. �\li"t. ern��t pau, _.

co- tação 3030.3 do orçamento vi-
· .

,R d If V' t
.. T' 't,' mo extranumeral'"lO-mensahsta, t

,ao ·gr.
'.
o

.. ? ,� •. l� �r le z- "'rei-c;;';::' R funcão de Guarda genA e·o "" E d
I

, mannj. Qr�sdel:ro;. r�<l.deI:lte . e,. M' .: ,

'

.

l'
'.. '. I"t. ,>" - ste ecreto e11-

fi .

:,' 'I" ';,i' : �".' .' ".1' d d" lIh,\(:lUà, (wlada n�lo decre- t"""'ra' em VI'gOl" na d �ta� de �.u'a'
'<tomlCl tau·o· '. na·. Claa- e

.

e:.;;·, .'
..

'.

r' '

.
.' "" v� -

"

. ']3
"

.,". '.'. '.,. E' t "d
'

.

-'
. '1' tOo:.l€I·· moO;: ,16, de 27 de No- p'u"Iica"'ão,' revogat!'as' a'" d'l'p-

A D=,·-to-<· d C N Á" 'e) •
• l·usque.,.neste·:: S H o, um .g� , .... b' 'do ':1' 9" .'''" ,,�'.•

"

.

o ,.. ., �

.

.... "'. 1 ia o • .' m sl'iCe conv1(J.a os seus saCIas . _,' ..',' "d' 'd' I
..' , ·vê.m 1'<) ... I'!. . 4a. reH::renCla... • -

t
' .

c .

.;, t .J' '" "t' .;. -..
.

.'
'

.. ' '. pao. cQl1str'Ql o"

e,.avenarllitXI·I d"''f: .eh 1" 1'4
.. : �".

'd'
'l)OSlçOes eUl conrar-lO.

par"" a ",i'ue uanç.ail é '.a 'tea hZ:H'.ii,i;; 'd'iHnmg'O;" día' 22, ero '.. ' ..
' ,.. . . -

.
'. li' li e li umerat"la' e • •• -

<..
.' e,cob,erto de tf��has de .bak"ro, É .'.:: ':';.::' .

Q í"
Prefeltura MUnICIPal de RIu- 'I

sua séde.sóciaI? cam inido·ás·15 hôras, pl"oIon�a:ndiNie,até ti Rli.ii 7 d€·SeU�:m.hYo s;u;nes'I·"9tYafiu�ei"
...rlO",men",alsta., .• imenau, em 31 de Maio dé. "1

á::; 24 heras,
.' .

tá .. '.cidade 't:!tn te�renos do re- \ /.
. S;üno Hildebrand \1 i 1947. \

A DIRETORIA _ ferido Se�hüY. tendo nove' 19) "." Prefeito Intetino.)\_ I Bruno' H�ldebran1 ;

_____________�__....__'____'_._...._'___ .;...,___'_ I p"fe.'.

lnte,,��� I
Banco

.
Popular e Agdeola dO! Arnoldo Puetter I
Vale do It."ai ! fábrica de ladrilhos

Desta ..til e conceituada insii tuição; recebemo» a seguinte
- 'cireu lar �

Clube Náutico Américo

TARDE DÁ:N'-'Á.l<7""'V.• '1 � .' nll':'

----------'._-�-��-

A quem achar uma roda com pleta, aro 18x600, que per
deu.-se dia 15 do COFT€ílte, entre Timbó � Blumenau
ETitiegar em Timbó� na n� sideru-:ia de AnEelmo doe San

t.os.

Rslujoal1Ia Calarill1�Se ·S. A.
:Rua 15 de Novembro, 473 - Telefone, 1075

Joias '-' Relogios - Porcelanas - Cristais e artigo$ para
- pre sentes

-

SECÇÃO DE CONSERTOS DE R_4DIOS DE QUALQUER
- MARCA _.

SECÇAO DE OTICA:
Mantemos completo sortimerttde oculós. Confeccionamo;

qualquer tipo de oculos confo rme re.ceita dos MS. médicot.

��_.---------'---'---'_._ ...__ . ----_.-
_-_.� - -----

Iii·

BANCO DO BRASIL S..4.
Oireç�o Gerol.- Rio de Janeiro

fAZ- TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NO PAIZ E COM O EXTEIUOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DffO'SITOS A' VISTA (retirado!· Um!)

!)�PO'SITOS POPULARES (Limitede Cr$ 10. C1JO,OO
DErO'SITOS LIMiTADOS (Liniite de C.r$ 50.000,00l
f.lÉPO'SITOS LIMITADOS (Limite de Cr� ]00.000,(0)
DEi'O'SITO SEM LIMITE

DEPO'SITOS A i'RA70 FIXO

4 J/2% (l.a.

4% ii.o.
3% lI.a.

2% Q.Q.

Par 6 mêses

I'ur' 12 mÊses

Hó G,",

50/.1 ci.Q.

. DErO'SITO DE AVISO PltE'VIO
"

R�tirQd(js mediante pnhío Qvlso:

De 30 dias

Da 60 dias

De 90 dias

ili/2% (I, (I.

4% o.a.

.:t 1/2% Q. 0,

C1INICAMtOlCA

Dr� RUbens Walbaeh'
CC�AO,O - PULMÃO - FIG;:<DO '- IMSTES"INOS .....; R.INS

i\�UÍ\{ATifih\O _' DiATERMIA. - RAIOS X -- Ei..Hs.6
CAktlIÕGtl.AFIA ��__

t:�;;;l\lfi.. "�""'.i..�i,,,: -'

;H.iA �Õ'I:À li:Fi'fii.6i, i2 �,i_
e o N fi U L 1" A. S: d... i -t'� ii = � li � S �

" .-..:.

APARELHOS FOTOGR AI?lCOS FRANCESES

Blocmetal N" 41 •

,"

i

A máquina fotográfica perieita para o amador
Um produto de precisão da industria ótica _fUltlC�a..

DECRETO - LEr NR" .. 47

".=: J ,.

,""

..

':: ....

IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS'PA
RA SANTA CATARINA:

COMPANHIA IMPORTADORA "JOBRASIL"
J-O I N V 1 L L E

Peçam informações, folhe tos ilustrados
REPRESENTANTE LOCAL:

l<urt Lischke

e preços CiO

Caixa Postal, 150 - Telegrs.: "LISCHKE"

BLUMENAU

. ,

�.j •
.,.

tem 892' fábricas para 3-

manufatura' de objetos dI\?;
cortiça. :

4 ... flue Pro algurle condâdo�
I d� lrláuda é costume �.

.

maes co-kJcarém nos rlÉ;'
cém-nagd�s .

um .

. ciüto
'.

d�· .. cabêlo,' de mulher' i:.
fim-de ,�ftig'ent.r os ,-�á;.

.1 .11s·espirifók.;' .

1 ... que um homem de r�gu- 5 ... qué: n.ã . pzÜádo de l!\J
lar corpulência contéti1. ckingham ,'$oineiit� em. 191:.7
gordura para fazer sete fol àdí.ltad:a: " á.� luz ellitti';.
harras de sabão; ferro �a ','pàfa .iÍuinjnaçãog�il
para fabricar Um parafu� i das;q;uas illum'c!ra'ftei$' $.;'
80 de tamanho médio, las,:_salõ�s ·e gal�Hâ,.';':, ,:,':
açúcar par aencher um 6 < •• qüe: os papa,gáion'· s'_ô; ó's
pequeno aç.ucareiro, sal I aniniàis méHlor�. 'orgàni;'_
para abastecer um salei- j. 'zados·. e

'.

d�dpIinados.
'1"0 comum, cal para pin�

.

que existe�; . que cada.
tal' uma pequena parede, .

hando de papagaios te$
e, finalmente albumina: s�rv.iço de vigilanciá co.m
para fazer um bom cesto plétó; e 'que, aêsse modo,
de ovos, não.há ·.oútra:' avê" .p.or

2. .. que as gruta� do alto E- ' mais. forte q�e seja. Ci\.l�·

'I' gito são tão. es�açosas i
ou�e at:cá-Io�

i

que em se ulnterlOr po- I
dem cabeI." comodamen-

--
..

'
- - -

I te 600 cavalheiros em' ANUNCIEM NE,STE DIARia
ord.em de comhate. I "A' N A ç< Ã O II

.

3 , .• que. na Espanha, exis-
'

\ �at,. .�

ABONA. AS SEGUINTES
A' disposiçã<l sem limite
A' dispo conta Especial,

TAXAS E JUROS
.

Executa· se qualquer ser·

3o/l! viCí) em mamlOriÜ'.
Ru.a rlnfi PIJIm./l'iras n. J !,'

�,% I
Ron!'. 1081 Cw.:J.'a vo!'.lal, 48

5% ---------

com depósito inicial de
. Cr$ 100.000,00 . _ ...

A' dispo conta. Especial, com· depósito inicial de
Cr$ 50.000�00 < ••••••

(Retiradas semanais sem prévio aviso até Cr$
20.000,(0)

Depósitos CÓM AVISO PRE V10
.

Para retirada diárfa até Cr$ 1.000,00 . . .

Para retiradas com aviso pré-y-io de
30 dia& .. ,.,., '

60 dias , ,

90 día$ .. 1 , , .f:
180 dias .

DEPOSITOS A PRAZO FIXO
.

Por (seis) 6 meses .. 61/2%
,.

Por (doze) 12 mêses 7%
Avi�àndo com dois mêses' pa.ra

. levantamento da cóntà.
nepf,sit(j� pORulares

.

Limite d� Cr$ 10.000,00 (denósito j�;ciaI qe Cr$
20,00 e �êtirádas semana is até.Cr$ LOÚO,OO . 5 1/2%

Lilnit� d� Cr$. 50.000,00 (depôsit� iniCial' de Cr$
10.000;00.. retiradas semanais até Cr$ 5.000,00 .

DE.POSITOS LIMITADOS
Limité de Ct"$ 50.000jOO. dép6sito iniCial

·

20,000,00, com retiradas temanais até
,{

:. .' .

. 3.000,00
. DEPÔSITOS ',ESPECIAIS
Limite de Cr$ 100.000,00 (deposito inicial de Cr$

50.000,00,' com retirádas $&mÍ'tnaÍs atê Cr$ .

5.000,00 .

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

. I
4%.

-1
5%1
6%

61/20/0
TORNA-SE CAMPEÃO DÓ SAlltRO.7%

,

",

MASUM DIA, alguem leIl16rou-seC!óLk{)rd�
Cacau. o lcmbrigueiro infâJív�l; iric-terr:
sivo e gostosor conhecido- 11.a n1eiç.·s�éUIQ�

6%

dê Cr$
Cr$ ...
.... 61/2% l.

'l ELE ERA MAGRelA, rnll:O e d,,�allimad(l.
Não aguentava unl tranquinho ... Seus

cJmpanheil'os o chamavam Zé Pamonha!7%.1
I

�,����
..��.���I

Oswaldo Gomls
, Nóbrega I,

I
I

I
, I

I

D��' I
Arres ,Gonçalves
ADVOUAPO

Riu( 15 de Novembr. nO 411 . . Clltl(lrio de

.. iEGiSTROS Di: IMOVili�

fi HiPOTECAS

li lÓGO À5 PRIMEIRAS COLIiEs:.ES a coisa mu·

dou: o:; vermes desapareéeram. a saude
voltou e com ela a força, a energia ...

20. Ofido

i:DlflClú 00 FORUM - Illumt..'Cli·
I·

!

. ii UM PRODUTO DO
LAllORATÔRIO LiC�R DE éAÇAU XAVIER S. A,

ÀkMAZEM PFUETZEN
REITER ,f

LICOR DE CACAUUlUlar LaffrqntSábão URâ.-:- Pi<eço' de bar

ra:. Cr$ 2;SO � 'Riz�'SqóPaú-
1" n. 94,' CORRETO"

. RuCI M!mmhão II, 2
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sr,

Não 110$ Furtamos ao .,_logio
quando ele i< mevecido, Tnm
bem prvfligfuiii.)!J o mm, adrai
nistrador quando o pillumws,
Dai, poi«, 1.oS5Gs elogios e rIDS·

sas [udicioeae criticas.

A's vezes o adrninistrador IIpassa por um e outro cadi-
.

nhos, Outras vezes só pelo da
critica. Exemplo disso, o ex

prefeito.

firíTiiiiii.<rii={it:;"5á t} {} lTli.-íí1icip1n e

i")�]�;;gitfJ C-BíYi�fitaíHVg (le cade;�
Ui. E' sabidri qae pedidf),; di!
cl'éd;to sá 7}od",úio SÓC:1' h·;lo.'i
depois de deCDítridos os seis
primeirO!: nH?HeS do ar.o. isto
é. em .i,-�lho de rada onG: Ora,
S. S. nã__, C'umde, até agora,
nem ry.�dir nherhlra de crédi
tll. As facilirlnd..�<; que se de

pararam ao Prefeito que go
�JCrtkOu n�:>s pJ·imel,·os meses

"lo ano. n sr. Br"J'W Hilde
brand mio as conheceu.
Para se fazer;') balcmç;;-de

uma rJr1rn;n;,·fra·có,.. tudo deoe
.�"r aInad". P"lnc;;palmente, os I
r��t1TsO:; ,1'i�ance�ros que a fa-Ic:l!l"am. Esre,:: nao se depara
ram ar) fi"r. H;Jr1('I>r�r.r1. S. S.
T''''nl f"ooernnndo de cofres Vcr

,,·r.� Nõo e.�=()r('ce, no entan

tn. LaTi"":; J'1..,ã,� da valiosa a Ít.r
iI . .., do 3?" B. C .. ,Ja industria,
do comércio e até mesmo dos
/?orotn<: _"""'i! frequ€::1.tam :'.l Es-

..... rn1a At;;ricola. Sim. ante-ôn
tem, os vimos trar7alhando na

Praca Fritz !-vIu,,!!ler. () bron-
7.� do ci:lebre nrdu,ralista 3D-

I

!reu a I;·mry('"�"., da.a'·elas mão:;

ppn"f'nr"1os. Nós admi.ramos o

,.,.,.rrfo dfT rria:ru:a edl.ldiosa á
1,p'hi-co luzbra. A ",<m/lã, OU de

pois,. ele .. renelerão sua horne

nc:.gem a estátua do dr. Bitr-
1!tl'nau.

A nrlrninÍstração do S1'. En.I
'-_'" Hir-te.l,rt:mrl tem ::ido toca

d" ryclo T;;alaval-if;mo do pro-

ViSiTEM

NA (.'4PIYAL"

t

r

I
II

I
diqio. /'-.fji:j"i estarnos: €.E cani]- f S!úJH;J,E contra rrern fi favor. :So ..

-, 1 ! ,.. I L
.

íHUiTemafI a {;IE_ f'Xú". Ç'fií' <I:;;

I
"lTaiS j:t.Elfj� í! ze amos pe (1$

méritos, EP liS.:_;;a miseão: filão 'Ct1ii.5Ci.E fie Blumenau,

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

I

Vaatagens que apn::senta:
1) FU:'-lclún,. SO:L:,le:ü,=' quando

t·el:il"ado.
Imerso

.

nágua, desligando-se � a.utamati�amente ao �ela ser

comandante das forças
lexercito ;t'1C"rte-amerlCO\10 chegará ,ao

;�;'�:'���:�:��?:';�E?; I�2Õ�dc:���":�J�e-:-47��:':_i__�.� i�A: u_"r_I_N_··..._N�-M-E-RO-91-5---'IRio no dia23

N O V g I o'rm g d e n o I ne�O;::�:::�:T:��i;::::::�
-------

c�·�=(1-�=,��-.•'-i-E=;�'u:_�-IO E lNDusTR--_-I-1\-·--------_..--·���;rj;o(;::�:n�h;!:� U·. d I li II· 9 P
poucos dias d", gouêrno, é cou-

mo dia 23, a
. general Carl

ser notória. Todos OS blume-. �.�_,'.'c,r.� � iU"Ur�N!�Hn & Ctll' . L·'·DB S�atZt c�mandan:e das f,;ças
nr-f·7en.�e.'i lh'?dfdrl"":tn iustiça laa I· " .. %} � ;. '. _

ii
.

'

.. a'" .,'" Ad,eo:ea»nl'dú exerclt� t: t_:s:a-l
es orco e á • e icacão pe os

">" - ..." O os, em VISl a o reia

problemas municipais. Nós A P R E S E N T A ao nosso pais.

mesmos, vez 001' oistra, nestas I O gene...al Spaatz antes de

colunas, apontamos os beneii-10M A R A V I L H O 5 O vir a.o Rio tocará em S, Paulo,
cios de sua prodigiosa admi-

I

Fervedor 'iR.et ilmpaO'.o"
a 22, aproveitando a oportu-

,

t
_

V" I
_ �. nidade para visitar os estabe-n:s racao. arias rec amaçoes I}

-.

. ,.ara UDo dDJJH;:;;l:!co, ceroindo para: Aquecer agua pfbanh'o, lav'ar louça, tazer café, etc, I' t
'

ti
, inseridas neste Jornal, ás quals .. "",'.' C4 eClmen os aeronau lCO� pau-

Já corisiderauarnos no rol das listas.

Ct1>�fSaS esquecidas, têm mere

cido a atenção de S. S.

Vejamos , uma' a uma: o

porto fluvial de Blumenau,
melhoria de diversas ruas, re

novação do calçamento do
trecho defrontel:da Praca
Fritz Mueller,

.

capÍnacão
�

e

limpeza deste logrado';ro pu

blico. da Praça: Hercilio Luz
também, etc. etc.

O calcamento, (1 paralelepi
pedos , da rua dr. Amadeu Luz
FMá concluida e f) da Paulo
Zhm�nlUlim já teve inicio.
Dá, pois, gôsto ir reeiet.an-:

do o que oem fazendo o 8í',

fhww llildebYMld. E ii! prec;:;
EO que se note ljtfe S, S. ywg(m
fi "abacaxi" iiliando :nin[lui"in
[I qiifií'ia, f)inhd.u>, Hão n há.
.1\ Pí"et�;tiiJ�(i 8,,:;;f& (t

H Y'Jr-f'is:1S <J

iVe'ijl i1€rl"_7.� i,2ín ·í1{:jda�

I
·1

.

i
\

i
·1
I

2) >0 Feníedol:' "RelampagÇJ" é o mais rápido fervedor :;n �re os sim,ilares; pois ferve 1
litro dágua, a?Ji'oximadam ente em 1 minuto.

3) Não oxida e nãJ enferruja, porquanto as partes internas são de cõbre estanhado e a.

externa (capa) de aço in oxidavel.
4) Devido ao seu sistema de construção em cópos, não de forma, não quebra e jamais

deixará de funciona:t.
5) E' facilmente desmontav.el

uma cha"'r""C dt,: fenda - e

do fel·vedm'.

por qualquer pessoa, - bas tando para isso munir-se de
retirar a argola que se enco nira no cabo, acima da taMpa

6)
7)
,I) )
9)

E' o fet·vedc,· [:e menor ta manho e de maior eficiencia.
E' o fervedor de n:wis bai xo preço entre seus congeneres,·
FErve a água á base de vapor.
Devido ii rapidez com que ferve a água, torna-se o fer vedor mais

.

economlCO

tente.
exis-

1Q) E' Cl fervedor mais origin ai, mais belo, e indispensavel em todo e qualquer lar mo

derno.
IMPORTANTE

Evi.,;,z água de sal ou mesmo agua sala bre
FABRICAMOS FERVEDORES PARA 110 E 220 VOLTS

-_ li' VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO GENERO
: Informações com os fabricant es:·

t1:G�1f�� C:: E,;;�;r�, Arljn<1o S utinbn '" Ci�' Ltda.
Rua 15 de i'lovembro, 1425- 35 - Fone, 1308 - Caixa Postal, 129 -End. reI:: "A/f�rfJl

_. BLU MENAU --o SANTA CA TARINA
'VANTAGENS ESPE C/AIS PARA OS REVENDE DORES

'Iad_q de Reducã(') de Precos
� =:7""··"",·_-,!:;;".'L._L"':=�1� "...-._-- .--. "=ia

n f

o novo s

------.--_._-- -------- ._�--------

o j>
.r<' e·W'ie FIl -(1.1 ·-.Ao

...

'4Lb do

-x-

O id�al parl.a�e�tarista _é I Assembléia� Estadaais
.

'que
das meus respettaoetn e nao

I
rem aprooeüar-se da ctrcuns

há dúvida de que se pode sua- tancia oara €li.minar QS goôer
tentar a tese do governo de riadores que não p-erternaerrr

gabinete, como patriotismo, aos seus quadros.
elevação e dignidade, como o Desvirtuam um i.deal para
tem o feito a vida o sr. Raul transfoTmtí.-lo e mgolpismo
Pila e . os seus leais seguido- contra o que é preciso reagir
r'es, energicament:e, se Vesejamoff
Eu mesmo estou certo de

!
de . fato sustentar a democrô-;

que foi um erro quebrarmos ela no Brasil.
com a proclamação da Repú- - x-

blica a tradição do par[arrreri-

tarismo monarquico.
Exceto o Partido Liberta-

Erro tão grave como seria dor, nenhurn outro .pleiteTJlJ.i
d· nas platai.ormas eleitorais. a

interromper agora a tra içào '

do presidenciali�mo republi- instauração do regime - parla
I mentarista.

. A Assembléia Constituinte
Nacional rejeitm_Htodas as e

mendas naquele sentido. Ae�

sim, o que se tenciona lazer,
nas Assembléias é, lrluito mais
grave, um flagrante .atentado
ao principio constitucional,

O presidente Dutra tei'ii
iodo (I apoio dos demoerãia»
na reação legal (/i:U3 ôpUf'€1' ri

eSfia iWO" fOH"'iUi de golpe.

:Terminau a gréve dos unioer
sit àrios

Rio, .. 19 (Meridional) '
Foi normalizada na manhã
de hoje a. situação dos estu

'dantes em gréve, .em
.

canse

<!i._'pncia dó aumento .de taxas.

Conforme adiantamos, o

rü:nselho Universjtâr-io conce

-Ieu a .moratot-ia ao� eatudan
';'8 pi1t'lt o nagamento das ta

iR.� a1� o .dia 9 do prôxÍmo
H1€!l: Os estudantes, em con-

5FQUeneia. suspenderam li

: "",r�Ve, fi partir da hora· zero

ide hoje.

cana.

Mas o que aconteceu nes

te momento com o prurido par
Iamentarista que se observa
em Assembléias Eetaduais na

da tem que ver CDm a doutri
na e o ideal dessa forma de
aooerno,

:E� obra de pura politicagem.
Partidos que !te aeham. eVen=

tualnHmte cmn ll"lai.oria nas

DuseH J
..

'Por sll<i. Seqqo de Repí€s<mtações, Ofe Tece fi' �e9:Únle� nportuliídfl.1es:
MOTORE$ diesel, sé.mi�díesej e a 9a zolinll, pufO touú: os iin; I e;r�ciGnn-

ria", mafiti!ilGs e pam caminhões)· das afomadils

N'icroi, 19
r

(United)
R.·" l:-rar-:'"H). amanhã � soí"..�
nidadp. d"l pmmul",aci;o c-l::t
rnnf.t�i:ukão do Estado do
Rio. O ato da assinatura da
r .....n�titlJl;.r:ão Fh1mlnense Y-e�

lizar-�e-á 11,., Estadio "Caio
Martins" il.fim de que o povo

o,!ssa participar das comemo�

racõe-s que I"ssinfl.l.ar,ã.o () acon·

t"'cimenJo. A solenidade in\�
ciar-se-á ás 20 hoyas, ��a·nr{'·
sença .,-lo R:ovel"nador e aIt<HI
'iul:orid:1Hles .

"Witte" ... IlHe rcules·u ii rairbcn!(sS
Morse" • "louscn" I

I

Briggs & Stratton e Wiscofisin
SacariaCaminhões de

_

4 rorla.5 motrizesford. vClsia em gerol

Conjuntos' geradores de força .e luz pa ra todo, as capacidades.
Balanças pom fados os fins - Bombas em geral - Maquina, de todos os ti

pos paro. Agricultura e Indushja _; C hapas de ferro e aço - folhas de flan-

dres - zinco - Cllun.inio

ferramenta, em gerol.
arames - pregos - p(jrofuso� - ferrugens e

. -

f. G� Busch J r. .. Reoresentacõe" I
TUDO PAliA INDUSTRIA E .�GRICUl TURA, NAS I,IFI.HORES CONI}JÇÕES f ," -1':<r>"�:-_" ,.1� �_., 1�",···.

1
--_ rlç-�l''''_ "r�-:--_�""", -"n!".f..,. ".. �.J::" ...

AI.· Barão do Rio Branco n. J - C,;xa Postal J� rq" <t C"�Pl-"�';" elo -:-o"".,.'J;�i·",
....:� ...... l)J r.!"'-.t. .... �_..,..!..... _ ...... ··_ ... 6"!1(':.r,"'1.!:.�...,_

114P�-!-""� I\.
.,._� -; j--,!,.. c - -_.�':

I �r-t··- ..r", .....�J" Sl". i\r1indo
_____________....;.. 1 virw rtF Silva.

Don� 1388 - En.:!. Telegr. "BUSCH"

BLUMEN AU - S. c.

E C Z E M' A 5 I

INFLAMAÇOES,
OCEIRAS,
R I E I

FERIDAS,

I

R A 51
E S P ! �!H AS I E TC.

CAPITALú

t A SUA. LOJA. PREFERiDA

COMEMORANDO SEU'PIHMEUlO:ANIVt;RSARIO EM·O PHEDIO NOVO,
. . '. ' .';, . '.,'

....
DIU HOMÉNAGEAR A' POPULAÇÃO. LABOIÚOSA 'DE

� �

..,-- .;...,. ...__ DE.:._�� N, H Q'_--"P_O",-R_·'_PR,---EÇ.,.."O_''_S..,..,...-Q+-t�E D·ESAF_IA_.l\_� �N90RRENCI-A-_-=-.--==- �_-.���_o_�
..
-'"""-- I

n

A' RUA 15 DE. NOVEMBRO. 415,

B L U M E: NAU, VEND ENDO, DURANTE o

c ·0' '.I1,·t
. - .

ra r
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