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� (CA.qui vivemos sempre abandouadoa El./faltou amparo da UD:;T. O PSp ,B�lviu-se '1 trabalhadores e agora, procura, em deses-

'esquecidos pelo PSD, enqullllt-0 nunca nos do nosso' voto e ,.explcnm a boa�fé: .dos J pera de causa, intrigar e criar a sizania.»

_Cert
O Partido Trabalhista II sileiro resolveu
c 8 r r e n I e ti r i g a d e 1 r i s I 3,

m Joaçaba
por �J n a n i i d a II e apoiar a

pobUcando Im, comunicado a respeito
[eaçaba (C, s.)- Tem-seco- tes termos:

. .'

Os projetos de lei apresenta-, das leis trabalhistas,
mo certa a vitoria dos candida- "O Partido Trabalhista BraSile:-1 dos na Assembleia Lesrlslativa Aqui vivemos sempre ab .n
tos da .UniãoDemscraríco Nado- ro, de joaçaba, pela unanirn ida- pelos deputados udenistas em fa- donados e esquecidos pelo

� nal que disputou as' eleições de de sua Com.issão Executiva e ver Iii05 trabalhadores e do peque- PSD, enquanto nunca nos fal-

municipais. A�escoJha do sr, com apoio unanlme de seus elei- no agdclllt'-:H', foram combatidos tau o amparo ;:la UDN.
José Valdotniro Silva para can- tores - pois até ag: r l não rece- pelo PSD e tiveram o seu voto O Professor Antonio Lucia
didato a Prefeito e dos demais beu nenhuma mamfestação de contrario, , roi incluído no n0550 Departa
nomes que compôern a chapa de desacordo t,ie nenhum eleitcr - Ncs dois pleit0s õ'nte'!iores fo-] r&..nto Juridico como uma to
vereadores pela U D N foi te. aliou-se neste município com a I DOS aliadas de PSD, mas que \menagem pela muito que tem

cebida com entusiasmo pela po- UDN para adisputa ..laR eleiçõis.j fez este pelo nosso Partido? Com· se intesessado pelos trabalha
pulação, porque o seu progr,amá é o que bateu as medidas que "iria -:- be- dores, peja sua luta . desassorn-

A certeza de uma vitória es� mais se aproxima das reivindi- neficiar nos, como a isenção do brada em nosso beneficio e pe
magadora mais se acentuou ao cações trabalhistas e porque a imposto de carroça para o pe- la grande amizade e prestigio
ser dado á publicidá de umcorr.u<IUDN de Toaçaba sempre se in- queuo lavrador e que se €sten- que desfruta no seio trabalhista.
nicado do Partido Trabalhista' teressou e se mos.rou amiga dos desseaos trabalhadores do Esta- O PSD serviu.se <10 nosso

Braaileiro, redigido nos seguiu- trabalhadores. do e 1110 Muuicipio, os beneficios voto e explorou a bôa-fé dos
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'i Corre, por ai. que os Municj· processar com mais cuidado.
SLUMBHIUi Quarta-feira 24:ie ·Setembro de UiU • Dr. AcbUlss Ha!míni Diretor �"llPOna!lv.'�mv=��� 31p�os

não podeE'.J.:J se manter se- honestídad e e eficiencla, íorman-
___..._--= - __� """"" �_"""""� nao com o bafejo e proteção dos do desse conjunte, o maior êlo

li!!!

I
CiovcrnadorE'S. Que estes poderão das administrações e, consequen-

Ia'.' b'e'm 1II1II... e" � I� por s rnples má v_omad,e pa�.a temánte, as cordeais relações, E
.

.

��" I c'�m :iql,eles, �eduzt-Io.s _a con 11- cada um governante procurará.
.• .

, . Iv II � çao ne lln:a circunscnçao abau- dent-o das suas possibilidades.
.

� doriada. E a tecla que se vai Ia -er melhor, com evide.Q1e van-

i batendo para impressionar OE íagern para a coletividade ..

P I
'

I
.

-d
.

a
:

d
.

.J! t'! - .� � homens independentes que não se Mas. para argumentar apenas •

.
a aVIas.. exces! vamente anti'" emocr\itlcas' e um representante uO �overn�aOi � subordinam á politicagem absor houvesse um Governador que

.,
.' iwen.te qu� tem

.

infelicitadt;> o pretendesse fazer mal ao Muni·
Florianópolis, (DI} .,� Causou «Infeliz do Governo que tio sapareceu, pois. .ilem daquelaênos30 pais, Passado o penado cipio cujo Prefeito fosse seu ad·

espanto a.'ati�ude do Professor vesse
'

de pautar os seus átos ofensa atirada ao povo não con- � em que a ação da violência dos versá-to politico. esse mal não
.. Barreires fÍlho, .na ilotavel -..eg· pele. opinião púbiica». A. menta- cedou a p;; lavra a quem dela' governadotl#s era habituai; que poderia jamais chegar .às raias

)'f}:; Sã.0.
'

•. C.. íV.·.i.,.ca p.room.O'::.•.. i.d� pe

..

I? vito-llidade t.ot?.litariõ\ ainda não de- , quizes:::e faur ,uso. Ijos Delegados e ?� 'Oeleg;ldos da concebida biviandade para e�
;. noso Centre A�ademlco XI< de .. .

'.

- "de Policia COtlsr ,�jos com os feitos polilicus. Insistir nessa,

Fevereiro em éome.moração ao

O U·
.'.
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E 1\ 1
I Préf61itos nomeatkiM, Intendentes. possí'billdade será. aRtes de tu-

primeiro aniversário da Consti-
.

.

.... � =«> � �-

IChefes ;:1€ qu:r�eirõ::. e cabos do, um trabalho contra a idooel-
tuição Federal realizada. nos sa- t .

.

.

.

.

I i
; eleItoralS etc., IllIUndlam um ver- dada moral I politica e adminis'

Iões do Clube [2 de A�osto, NC "'.=.
.

dadeiro p ...vor entre os nossos trativa do Guvernador �tingin·do.
quando. ao encerrar a sessão,

.

·

..w .'. 5 .
patricios. ordeiros e laboriosos, 0" ar'lutos dessa «guerra de

• na qualidade de representante 1 I
procuram, agcra, um novo ar- Pirro» se nos afiguram uma es-

do governador, declarou, em
"UDN

.

,. 0.' .. • :< , f' ,,'� , I D. gumento, péndo e ,r.alicioso, pa- p cie daquele cortador àe galho
resrosta ao corajoso discurso do I A_. que, qU .... ll aro Oll. [!�"O (,5 eh t"eUrJ (a

_

'O" ra a velha e criminosa compres- que. sentado num deles, serrava-
Prof. Luiz Alv{;B Pedrosa, que fie crama, e o grande movtmento que. sob as bença(,s sãô eleltoral' iJ j3010 ao tronco. Enfraquecido

I de Deus, envolve e domina a nação bral5ileita. M' in·, Tudo pore�n, não passa de um ti galho, ambos cairiam i
----...........--.......-..._......

jurí,\da pelos que não têm postura vertical. O Partidu I truque qne a intelig�n::ia do Tal iernativa p�ria em linha de

Os m
.. '.··"i.·.I.â�r.·.e.·.·.,.·.5.··.·..•

·

..

'

.• ··. da dé.;n
.. '. <.•.·.ia.. do Br.J.'gad€liro..

· ai está, porem, e1'e.eto, sabrancejw, dlg' 'lnoss\) Pdovo recebh� hhoJe, como combaie a nossa' brava l�pre.� . 'L'.
..

d'" ",' d" '. .' , d .e,J. . .;1
contos e «caroc tn as:!> ou en- sentação udenista. formaqà de

li �? 80 le to os os pOli.lOS e vista,. �)l:U a n\Jl!lufilr a
r tão, historias de «boit:1ti». hcmens aÍeitos a luta, cultos e.

, algung meses, mguldade humana, as. lIberdades pllbhcas e exaltar o � Se o Ivlunicipio e o Estado, nu nínguem O nega. blilhan'es e de
oco de sangue e carater nacional» Do. «Dlario da Tarde». interesse comum, assim como a notavél efidencia. No Parlamen-
. avelã. tambf'm «Lutamos, �nidos, pela. ft1licidade de:sta terra, e União e o Estado, devem man-

- 10 Nacional, seriam erguidos os
16S. DOIS medlcos 'I:! ' d q l' d

.

b' I.. " .

t. ter telações amis;;oS<i e coop.era-ll1os�os prot.e�tos e o eco dessa
canos consegui- avel emos

;

e _1 ,erta- � o a an(OI�O J que 101 en 1 e-
ção constante; nãu seria nunca batalha havia de se fa�er sentir

lantar coro exitQ. gue .pela lD.COmpeteOGHl de admJlllShadures que ser- aconselh,nrel que o Estado 91."0- com os efeitos de explosões 'de
anfmai.s.. conae!- ,,"eu) ao chefe e não o ideal, ao pa;·tido e nã.o ao po- curasse o mal do Muni:.:ipio por· granadas! ".•

'

e(jiaste. um siste· \ o» - De «A, Semana» de 8. Francisco do Sul' que o ITlal de um teria -de ser Não vivemos rrtáis no regime
ma es" ilil de retr!gernçã '.

. . .

f;;\talmente i) Iml do outro. Ve· ditatorial, naquela noite de arbi•
.Dessa lMma' dentro de ,d' jamos por exemplo, se o Gene. trio, nequele ambiente de mal-

)t1�gm� t�.lPPo,. sará .' p'0ssivel a Petroleo da B�hia pari 1 lA Argentina volta a Im- ral Dutra, eleito peJo PSD, to- estar, desmalídar das nossas e',
. .clwbstttu;ção de velHS torna·

. ..' ...i. '1".
.

. d D .. '� mau quIquer i::,iciat�vd ::ontra .013 nergias. ,all!0rdaçador das Iib�r-.das Junteis pür doenças, por
, 10\1.0 0.. ra.Sh ..'j

portar
.

o 9ra�h
.

fsta�os (J� M.1n:� G;l ':, Bahia, �a�e� 'pu.bhca� � �as garanllas
novas e e()Illplf;lt8men� bOi:ls, :". '.' • " ..

' Pal."a!ba, Plaul, Ceara, 3.0 paulo mdlVIQUals. Nao, VlVemuS, agora,
r.
S,. Salvado!'. - U.rg6mza-ee Rio. - O g'werno brasileiro I e outros em que os se,_ s gover- e graças a Deus. num n:gime de

nqm um. m.o,Vl.rneu:o ,Pf1r8 !or-.[receb.eu um.,.! ctlIDunlca<;ao de.' ;nadmBs pertencem a lJ.D.N. ,e. f8�rulura jurídica .. Ha preceitos
cecer pe!ffJleO a tOuO o ler- B �,.. . .

'1'
.

. .

t
.

I 1-
., 1
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í A éd 'd ueuI):; l�H'es. mbrmanuuque a alianças contrarias ao f:>':Irllao tS avelS que regu am re açoes

I
fI ar o fl�ewD8.. -.�..

'

e tI., Io.;am Ilber8(bs ás Ígppna,-' que elep·eu. Nada disto. e o Se entltl governantes e governados,
Bscl'it6l'lo1'Edificio MatnaCjtari..; jC0plpanhta s,-"!á ndo .RIO deJa:!cõeSUrat3ileif86 na Argéntina.\nerai D�!ra tem tido até um <e.s- fixadas as.c�mpetencias � as�e.

n.eo
..

&
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e•..··.8.a.la 15.• fone. U50 I Dt" el1fO, flproyenauo sebo o .pe ,'Eotre os prütlt.tu8 que a Ar- i p;:cial carinho para com esse s- gurados .cllreltus e garantjas. Es-
1'0 60 que Jorra. em ti UI'Hfan- .

.
.

. ,'. , .

h P " d t d ." .! J'ResidênÇiIi:·� .�lam.eda Mo •............ d.
..

....
.

1 . � r d
1

gen.una ..vúH.a. B. Importar dO.I tados. TIvesse o amado "II lamos en ro, .0 _

teglme ega,
ç�. aI'." Fone.1315

Cla os po coe oua lza os I .. M' I dente tomado atitude qualq. er temOS Constltwçao e Parlamen-
.���==�=====�===�:.:.n:e:s:t:.e�E:::.s::t:a:.:d::o:.:. __c_ I.B,..

I'B.S1IIJguram r!

..

os. alg.,odãi:! I C?ntrd
..a.quel�s. E�lados, teria.�. to. !\!�m

'.
r gim: _democraHco o

,,,"
. .

e sedri, frutas em l3'eraJ ma.' gído. comi) lOlU:lgO �o !?ro!;'\\;> 5u.frágl? e c,;nslçao da sua p�ó·

.. Hão' lerDo mu J t� dos :1::' .::a:u:,':� ec:��non,_ fi��;I�:��:�:::'���:�::': rj1J�:?;g��i�f���[,f�
>;";;... . .............•..•. ;........ . \.. crições de iteCl'lÍl!HU8oto re!!l� UDN não terá n�llhuma açãu ci.edad� oO.litica, fl$zen�o:se c:.u-

A.t.l;i'. il� Serviço MiUtal.'llJ�daJei e&t8heIÂ�
fi multa pecHv&s houvessem f,.,ito 8· c0ntraria aos interesses do seu vir Q lOfrumdo n� admlOlstraça?

•. em !õleu;artlgo 129, hnpõa ... {1 de..pr.. 50.0d. aos q'qa àeixà.� neC�5lSarla tlovtacão, o g(-:)úe-j Municipio. do goveroante eleito
.

O íto_veroaute e üm manda.ta.-
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esentàr
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a l'1:l1 Edgard Pei'eira. diretor do pe:o seu partido adverso' Pelo no e nau> um mandao�e. O po·

"':30S que extraviarem ou HlU� do .Re&el'VlS"8). R
... eCI'ut6ill.euto,. s.m.. 8út.eurnt re.1 contrário, receberá ele as maio- der emana do pu;o 'para a r�d.-

.YUlizarem .c:ertiiloados de re- Agorl;l notf�ía a imprensa da cQmendou que sôm6nie de- res atenções porqull, por um llza��Í() dobem �u�lwo, que ,e.o
!.

Bérvtstas.J�P9rtanei8. essa Co- cs:lpJtal da hepubHca que, ten- verão ser eübrs.da ti multa I lado. dentro dos MuniCípios os c'JnJ_uoto de conihçoes. �ece!.San�
bratla.pl)�f;ij:çaf!IãodO turn._ecF .�o em vIst� q(ls. �s Hchll8 de cor�espvndeatô ao éXUU'loÍti I d�l�gados do �sta�o serão mais �.s. de l!egurauç3. �UX1!H!, e ap,:r
me�to ��.:'�itl:.,�f3 dl;l. certidão �ilf.es8nt8Ç\ão do. (DIa do Re" ou ilHuUização (lHS ce:rUflcu·1 Vigiados � maIS �t�vos. por ou· .e!çoament� coletiVO. E,

.

pOIS,

� ��ljtl:u·�.�J()���tl�O 12� da cl-
..$�J;!l,'a� q;el�4QJ!U'l.un reQO� �Q6, iiro. a aç.aQ mutm.upal se ha·ae {Co,gtl&ua Jla tia. p.alima} i

!j,"
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,1;: , .. ··i.�;····· ... ·.··.· .. ··.· ....•. 's·<D{

... ::'.:::..
.' .< IE;<.;, ,�

trabalhadores e agora, procura.
em desespero de causa, intrigar
e criar a sízânia,
Tudo porém, será em vão,

purque os trabalhietas estão fir
mes numa afiança honesta e

sincera com a UDN e a 23 de
novembro darão a sua mais elo

quente resposta.
Joaçaba, 9 de Setembro de

f947. .
.

Pela Comissão Executiva:
Herminio C�liari

Presidente

Agostinho Mignoni
Secretario Geral

e os

Prefeitoss

,

raro
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Die;lção !
, Oferecemos barris novos c de Otima qualidade. .

TRATAR na FABRICA DE CHOCOLATE SAtURNO,
P.:.ulo Zimmermann -N. 60

�----_.----_.�.--------------------

Sociedade Beofficiadf'l"a de
.

.
..

1i"W, � [,.A
.. s

rJlaoelras ·1'��1€Y
Teteforie 1 248 _. Rua 1 de Setembro

fornecederes de f�\adeiras em Geral
'Forro POU,li8ta. Encantoneirae de Qualquer Espécie

Alinhamento, etc. etc.

ESQecia�Uade.· Soalh� Marca Stftlb
.

........ ATENCÃO Snrs., CRIADORES
•

"FARELOMIL" (para trato de criação em geral)

A COMPAl\tHIA IENSEN - Agricultura, Indústria e Cornérc ia

de Itoupava Contral, atende r-elo telefone OI. para as encomen

das de "FARELO.MIL"', produto concentrado e de alto valor

nutritivo, contendo tôdas as 'substâncias organicas e integrais de

farelo de arroz e do milho. -_ Artigo sempre fresco, por ser fa

bricad6 sómente por ocasião de' pedido. Tem longa conservação.

Exportadora do Madeiras S. l
Stock permanente de:

1 ���i�r::SSdo����t�g�ou;:;g:;�.I,
rBtU M {NleÁoU� lS�ta eat�Jina I
AERO BLUfv1ENAU

A L
CLUBE DE

.. EDil
·'rlscri_çã'Q. para: o: (urso él Piloto Civil

... 'A> Diretoria do ANO (:1110e de Blumenau foz. público
que "s� acha aberre .� jmw�ição pura o curso de �"'Hút8gerr,
(.;ívil; devendO os eandida tcs apresentar os sf-gumtes de-

.tumel.1tcs:
...

-8) Cértidão de idade ou dücum��t(J qll�. supra
'o) Prilva de quitação c·oro o servIço ITnhtal'

. .

c) Autorisação pf1,'erna (lU de quem exe.rcer o pátncc
.

poder sé o Ci!üdidato Jõr de mnwr Idade (lI a 21

8110l?)
. ...

.

.

d) Ate�lf!d!) de boa conduta, passado pela 8.utoridade
pnHei31.

..

e} Ctortein: de id�:Hitifi;àej b d "bArl'""f) 12 tau graHas 3x4, ue lr..:'�te, cn �ç� e�ci.) � �a.
.Os eanHdaWs dpverRü ler" Idade lliHJHIIa oe 17 anos

e págarl1() ato da !nscrif;âo a {tiX8_ de matric,uia de Cr$ lOO.O?
.

... As démais ülforuwções Enao rf(�st8a[t8 na séde dtl

A�JfQ 'Clube (Pr�dhj do TP.flíro Carlos Onmes), cuje. BtõCre·

ta:l'l8:, Seacna aberta diarÍlu.l1 ünte das 9 8.S 1.0 horas.
. .'

Americo Ste.mm - Preindente

fofo AfflA OOl� (G.SLholz)

... Rna. 15 de Novembro, 596
.-------,-

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

',�
.

..

Rua

I!.XAl\ilES DE UJUNA: sill1IHÚ (1't6SUear e albumina) de [;(,dlml"nto, qualit.ativo completo com dosage�j
e lor-et.os , ioefato", "ddo urico, uré a "tc;, E};:_A.MES DE FEZES: COInIl!Gto, pesquiz!1 dE! amehas, flugelmP
ovos. ue vernl0S (J.\.!Btodos_ de en:dqu.eeÜD€nto) uÍgesUi.o:,cal'uP, vf-·getiÍ��; posq uizns c]p paz" sangue oculto etc-

EXAME DE SANGUE: l\JALARIA-�Pesquiza do Heilléitozuad(, de Lanjran, formas ('gurias e croní

cus. LUES (siIilis); re,!�ão di' Kahn, Kline, MeilJecke elc.• TIFO: r"",_,ão d.}, Vid'-lJ. DOi'agelH De: glicose, acido uri

cOD Iiemoglobina, Contagern tlf' glülulos vea-uialh os .i_� Dl'arH-'.Qs. Forn.ula L,,::ú((l(:ltarin .. _ Iítnnog;ranlf� (lo Shiliug .. 'I'em

po di, coagu1a.;\10 tl a� sangria. Curva gllü&mict'" EXAME DE SECREÇAO: -, PFsqni;;;a de gürruolls fGUllO.)
eeparmatozoides, etc., íricLomOliilS vu;;inais. etc. EXAlvIE [iI!: ESCAR RO: P€'sqniza de trt"ilo de Koch

ou tros germens, pneumococos stc. EXAME DO LIOUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobae

.erioseopico, reação de Kahn, Pan dy, 1\011n,-; Appelt, etc.
-

EXAL�IE DO l\HJCO NASAL: pe"quiza do baci-

108 alcool e acido r(1s�atclltes (Hal1SeD} etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, tlos�:;gem
de acido latíeo, acidez livrA e C(j�11!:inl!dll em HCI-PéBquizas de �,mgw" oculto, píocitos, heruáceas, EX.AME
DE ULCERA: Tlln amícroseop.u em campo escuro; pcsquizu de espirochetns 'I'reponema Pa.lida (sifilrs],
() Laboratorio se acha 'instalado para Iazer cultura de (ji.4,(11fJuer germen e a uto »ocin a

Apedido dos ars. Médicos P;lzernUs colhera, de rm,Wiai á domicilio
Fornecemos lurniacs e reeinieutes tlrU tuiemente

---------------------=--------------------------------------���--�--.------------

»BERTOLLI"
NOZES MOSCADA

F. DOMNING - Timbó - Cabia postal, 10

"Cidade de Blumenau"
Levam os ao eonhcclmento

dos nOI!I!hHJ prezados leitOi'N·1
que, fi partir de ll' je, um nos :
60 entregador, ficará nesu 1
admlnlstrecão, das 10 hora- c

em
,. tíunte, para atender even-l

tu, i, reclamações, f1'lzenu,!
entrega imediata do jorns: i
não recebido pelo asalcaute I
atê aquela hore, com €xcep- r
ção das ruas São Paulo t' IJcão Pessoa. . !

Os asstnantee residentes em :
Itoupava Se cu, da ponte di! I
ríbeírão do Tigre até o Hnal

Ida linha de Onlhus, psdimcs
o ohsequío de procurerem !
seus joruais

-

lla Ag.�ncis .1,;

Correio dsquele lugar, até
melhor dellberação.
Blumenau, 9-9-1947.

Luz, 34

de P.
Queijo verde "SU�Ç[/'

Ai t'I' ': lUS holaudezes

Azcttes, Ameadoím, Oliva, Algodão
extrangclres

Frios,
f;.o,_ � J�'"

'r�<9, b:-

Rua

�------------------------------------

o,i

O em Todas
as

Tecidos em geral; cns ern'ras: !'(":: );,:.;:; cortinados; c?r:;nhus para
J t ri:�[!ç�!.�; llJLi.ça5 e a:lliniulus ). IJfCçcs baratíssimos!

I B ilITl�an��ta�1!!I de um .grande íote de �êdas, rí�cados. camisas
l.l�M��oct�U\íP -

===c=c:===- é outaas rnerc3doIÍas, <l prCi;C;S abaixo do custo!
I ***

"CIDA�ll rt� qlilt\�riUU" B li I r� Q U iE D (il S .. �.ili�lnres de �:,mcas _
-,Bolas. de. bor-fHH. Ih. {I, ijn�[rUUJ - - '-- ._����. .acna - Ed�ltes p,!aa arvore de Natót.-

() Arauto das aS;Jirat;.ões do V6!.le - A l\.lB,LHOR FOJ\'TE PARA REVENDEDORES
do IUjai

� � � FUNDPJ.b·::.�� Eilf �22� -

iJuecor_Res)lQl1S"y,'I:
Di!;" .. Aeh.mõ: 5 BltIlas\ni

Diretor-Propl·íetal'j.-,: .

Dwu �'((Cif1S0 e�§'�iç-'t
RedaÇão e Adm.istl"at;iü,

.. IRU� 4 DE FEVEREll:�ü 17.
-- �

EXPEDIENTE

"Stradella'" "Stt. Soprani",
bem C·OffiO "Tode5chini" I de

8 a 120 b�x.os.
�""""--..: -�-"'�--_.,- -- .. "',....
---- .

---�.�.,,-.-. _-._ ��
-----.-,_

Direi,'[o, TuI, HEl6, lUW:i - CerQuei'
1.09�J - Assinaturas, W9fl
IjubHcid"doo 1ml)) •

TOCA - DISCOS E VITROLAS SurçAS
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, ,

,:c ",,'
f,'?
I

'

Faço saber que prf!'tendfl!'lD '

casar se; A «rsto Wippef i"c Ve
roulca Braun. E.le. natural

I
deste f8�R,d{l. lHiS<:fdo no di!t
6 de mato l!e 19�5, liwltefrt"

'liootlplsflf. domtciua io 6, re-

-rdente á rua Ftoríeno Pd�
xoto, nesta. cídsde, filho de
CüHHina W ppel. Ela. nutura t
deste ElOtaco, Dlil'Cli1a a s 9
ctt:' junho de i�21, sel1ell'Q,. da

I protlssão dI mesnea, ,rtórolcl.
1!1tda f> residente á rua Fio

: riano Pelxn(tt. ftlbll legU:mfi
! III-' J!"�é Braun e ne SU';l Il1U�
llbpr Frllncl�clI Brd,IHI.
! Apresentaram os documentos

'I e�igido� �elo artigo 180 do co

I dlgn CIVIl, 5Gb OS. I, 2 3 e (�,

I'
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,

I
acuse-o para os fins de direito.

Distribuidores 00 Vale de E, para constar e dJtgar 00. co-

}th j � 1 nhecímento de todos. lavro (1

C d A S A presente pará ser afixado no lu-
asa o mericano I ., gar do costume e publicado pe.. ,

Ia Imprensa.
fUumeàau, aade set, de 1947 '

j

VU.dn.... J'"
Rua 15 de Nnvembro N' 481 _f?fldlllJ dQ �n GIvIl.

B�UMENAU

A. ,
'

Nossa devisa é servir! OnnClom' Desta ,olha
Cansumiuor
Exija Manteiga "� fRISOR I

12," (dO,ls) ca,íninhões ,'<Intornatiónab tiPO., K,D7, clmotores <I�Udali [VI'sta QuaJ,'dadR nua Fo'r' :

I de 6 cyi. .a óleo Diesel, para '5 100 quilos de carga, t>qUlpado'C A .. "li
,

:::/carroserie é cabine e pneus 36x8 e 13.z5XZOj perfeito estado dE'

I lias ns-o a' fll!!'!) Ic<',nservaçàOi'
,

•

IfIQ II oUa
I

I' (um) caminhão «lutern'at'cnal» tipo K7, cjmotor a gasolina,
para 5100 quilos de carga, cabine e .carrosserre' pneus 36x8 e

P d8,25\X20, O'timo estado de conservação, osto e inscrição eleitoral
(, (um) caminhão dlassis, eornercia l, marca »HaD�a Lloyds ,

Quem. sentia alistavel não se fizer el .. ito-', estará

C[carrosserie Furgon' Pí'woo quilos· em perfeito estado. . faltando graveuaen te, me, is do que pOl:<sa �npor,' ao de-
, r 'Vi3r com a Patrta.

'

I (um) caminhão «Ma�irul!-Deutz» (oleo Diesel). cjcabine .e car-

rosserie e pneus 36y8 e 8.25uo.;bom estado de funcionamento Requ,8íra, portanto, seu titnl�, por intermedio do

"

I, (um) caminhão «opel-BHtz» ct cabine e carrosserie. pneus z3x6, posto ehjltnral qu� S� acha fuDcionando em sa.la anE;xa
",

em hom,tstadO de funciOnam entoo a e!'!ta redação.
'

VE� �TR.AtAR: '�A. êOMPANHIA JENSEN - Agr,
,e Coméréio;' em Itoup�,va Central '�, telefone 01.'

----

TORRADOR DE ',CAFÉ
'Slstewa I: Bota»

Vl3ucle..;Se um.' usado
RI.H São Paulo, 196. Blumenau

VENDE�S:E - uma rnótocicle- VEr.,;OE SE
ta marca N S U, de lo.,5 H PI Uma Ct\tlA, no centro dt;
i'im perfeito. 'estado. .'

'

cIdade.,
preço de ocassão.: Ver e tra- I{'formaçõe,s

ar a rua M:n,,'s Gerais. 24.
Fabrica de Espelhos.

eixo Cadar dum antofno
ve] \;utreo trecho de 'Festó Sal
to á Blumeuau. Pede se a pes-

"

sõa que o achou d,e entt'lga ou

comunicar a esta redação ou a

Ofecina Artic Ltda.
Grátíficá"'i$� bem,

VENDE�.sE - um' dormitório
foleado de imbuia de: i a, em es

tado novo,' com, .� 5 meses de uso;

I'Preço de ocasião.

Imf?rm�ções com Maria Novaes � .

e��ntono Cremer S. A., ':', t.---------.-�
PROCURA-SE i

uma moça que saíb» trabalhar I
em pE:'OleaÚ08 e manicure, I'

Tratar DO Salão W. gner,
Rua 15' de Ndvembro, 1536,

CriX:ú .funeura
................

St.. viço deprimeira
ordem,

RU3 MuraLLão
N' 27.1 Caminqã..J a oleo «;.rú. marca

,

,"HENSCHEE" ,

C (lmIDh�o 8 gIlZ0)i1)8, marca
.

" "CHEVROLEU"" ','

Companhia Fabrtea de Papel
, ,", ITAJAt ,

,

"trato- Mm

A. lub{"'l"

V'cNDEM-S'E

, Reslstentes e do fino a�ubo

'mento .. Modelos para to

dos os tamorÚi05 .de postas
• .e fichós • Gavefas que cor- "

.

", rêm 's'liovemeb!e !'lO 'I,eve tbc
; que :�9$ mãos. Os, arqiJi-.
vos fiel serVem bem tôdc ,

uma exístênda.

De alta classe O
MOtllLo

B.CAVICTOR
� Q-34 �

'u. ",lIcpf.1" ele ...I.ÓY"'.
_8$,1I1l.oJ

Oaclu leqa. .. c:urtas. I ..áI....11I.1CA

@@
A VENDÁ NO ,_

IEViN"�OOR RCA �lc:rOR

Mercado d� eutomovets

John L. Fteshel1 Fundador

, Edilal

Onde concerta o seu
R A D lO?!?

Naturalmente só na oílélna

fUNKE
B�m in stalada com instruo

�'l;}�tcs de metlíçac
Clt1 idernissimOs.

Rua ló d.� �etembro n 13

G:l\DO DE RAÇA IIndicador ···1
,

J):'soomo!l {.ara pronta �nt�ega. de iOURI�HOS E TOU-

ROS DE RAÇA H01�ANOEZA, .PURO SA:r-.GUE, de z e de

8 ..a 12 meses. li' gado fino e selecionado, munido dos campe-
t'eptes tejlist(1s'

'

,

,

;!CHM;PA�HIA: JEN$EN"- Agr:i::mltura, Industria e Come: cio
> 'Itciupava Central, - Blumena.u - Santa Catarina

----

,Um terrenQ corn 'casa, situada na Rua Dr.
Amadeu Luz, n. 4,(encQstado da oFicina Hoepcke),
�orn 18/50 metr�de frente por 34metr, de fundo.

$õ interessa vend'a ., vista. Ofertas por obsequio p.ra
G:ARLOSfISCHEr;,'el(� postalVASP 196-São Paulo

sua nutrição

D'�+r2:o;ri. �'uco d� 8 vcg�t�s�
nU1Jll fe· iz':" CC)I1)bi',;�J}:ão" st.le,:"
cbiJ;;dJ,', ê{ld�tl'� V-S' com
pli.;c.t.e �nt���l,Ee:t.:e: �:t.�u{riç1l} ,de

" p':'<i\le\1PH: g·,;t,:di:s, 'pai; ii de
ri:..:Q' �eür �{n ,,',{n:eój, e 'l�;ta
lÍ'lIlii,. Sír<ti ü gcíddo ou quente�
como sopa;:f;:l'J X i r '014'·,

; InufGnsfvo ao 'organIsmo A,,:
,'grri.dB..y;el,eomou.� UCÔr,AW!F,
vado COIUG Iluxlhttr 11n tra�
tall1.inti>, da 9ifiJia e �áttmQ� ,',

maúSm1> dr mesma' Ol'lge,l!l,'"
p(:)10. D::N. S. P., sob o nr. �, ",

'de 191(f;

. �. .

•

"'I'!1I,i\ltQ ti� Sto1ÍdQrd IItQml� ..f ateu.iI,lnç,
, '

"f,lu ". ,1l1nl;if!'

Dr. Affonso 8alsini
Medico Esp@cialisha em

doenças de Crianças
e da Péle

> Consul ilJrjo - Tra veS8H 4-

de Fevereiro EdU. Peite!'

Dr. Angalo De Caetano
Médico

Doenças de Senhoras -� Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as (1,3-0
'" das 14 as 17

Rua 15 de rl VI n bro juto
ao Hotel Elite

Telefone plOvisorio 1063
Resídencia

Rua Paraíba No 8
Telefone 1288

Dr. Arão RebeIJo
Advogada
EBC' l '1'0

,Alameda Rio 01"'\DCU

Dr M.�u. l.ll "'6p�
C;iiimca gerlH. EspeciaHsta
Bm mOltlstJss lltt lsrganta
n'ifL. cuvíd()!a e 01008.

!;oDsnlta.s � .u.. � na. 8 IS -11 bs.
BLVMENAU • ttUA PIAlll.2

DR. ACHllttS BAlSINI
AOVOGADO

qua Paran l1-A.TeL 1436 ,
8LUMfNAlJ

Or. Paulo Mayerle
:M':Hft�O !l8tdstente do

HOSPiTAL SA�TA IZ.:\BEL
Cltnh'!a Medica e das crean

Qf1S, JHirtoB, e opei'1iÇ6ee -
RadlOdfagnostiC08

'

-0- BLUMfNàtJ -0-

t..'l,"-. ,,�ifredo liõs.
._. edico

;,t, ...� Stl . ai Sta. babel
-;;�'Br aç41Ui
CUNICA GERAL,

---------,_.�-'- ......

DI. RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA e� b�eoças
de Senhoras e Operações,

CLlNrCA EM GERA

(Varices - Ondas curtas)
Fone, 1226 • 1433

OpeJ'ações nos Hospitais
BLUMENAU

Ih;
ADVOGADO:

III

Dr. Ayres Gonçalves "

Rua 15 t.e Novembro,' 415
2' andar-Sala 1

(A ltoli d'A CAPHAL) -

� III;

2' 'ífabelliao NOBREGA·
Edifjcio da P".feIIura'

Esc:ril)tura�. cnnbae!o. ,''''rCCtlA'
fCl.CÕca. proteàtoill d. t.ttQall
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Um' �8J�O que, ,f�l
'.

reUEjUr sobre a �eviilRdâde de I
(ertós ,'mntoristáS. e a indohmd,ij das iUitorid.a�e§

'.

,.
Ontem; pelas 14 ho��s. a.!lsia� f da falta de �je!11entos;,. com que

nmos Uma' cena que JE. vai se

I
fazer respetar os ;;-egulamentos do

tomantló familiar em noasas ruas, transito, aleguda pelas autorida-
Um caminhão, em alta velocida- des..

,

'.

de. tentou atravessar a ponteso- Surpreeude-nos, isto sim, é a

bre O Ribeirão Garcia, descendo facilidàçle confque se
.

concede
a Rua 15 de Noverr.bro�, Urn cartas.de rriótoristá em. .nosso

ciclista. entrou na ponte pelo 0- pvís. MuitoS dos licaocia:i;I9S, a

posto e deseoutrolouse ao
.

ver

I julgar pelas aparerrcias,' não .co

o .caminhão em �e'5abalztda car-. nhecem Eequer<a «mão», sendo
re.ra, Houve um instante de SoU!!- de notar '-Iue entre esses .se en

to e dezenas de pessoas obser contram até condutores de pe
vavam' horrorizadas a cena •. Os sados caminhões, Ou por deter
ehofenes de praça, que se acha- mins':;ào,. 011 por ígnorancia, des
'vam seutados nos bancos exis- respeitam os

'.

sinais de transito.
tentes nó ponto da Alameda Rio entrando 0<13 ruas em ,sentido
Branco, levantaram-se como irn contrario ás fiel has indicativas
pulsiouados por uma mola e um [pondo, assim. em evidente pe-
'grito saiu de suas gargantas:- 'rigo a integridade Iisica dos de

�'Mateul"
'

mais automobitiscas e dos pe-
.Entretanto, talvez. por banda- destres,

.

de de Deuz, o ciclista conseguiu Jft fizemos sentir, uma vez, por
. passar raspando pejo caminhão estas colunas, a necessidade de
�

e. este, :logo mais; .desaparecía se cassar a licença desses mo
.

pelos lados d� pr';feitura. t"Jrístas. Seria um ótimo reme-

J10ve um su p .o de desafogo c11O. Faria os demais cornpene-
;e0tke eis ciréUt:istabtei:L Afinal, tsar-se de suas responsabilida-ícs.
fêlismente, nada acontecera e' a 'I'odavia, embora os abusos coo

ogcrrencia logo foi esquecrca. tiuuern, as autoridades de tran
'menos pelo report�f;' que' tarn sito permanecem '11a mesma in

bem â assistiu. e que E:ou mh-' flohoncia. Nada de ação, de r:i
tul;ando sobre uma' p0rçâo fie

,. g
or neste ter reuo. Ate 'parece

COllS�S�, i\,final, � .. problema ç10 que os tríatissi.nos aconte cimen

transrto a:I, contltlua:� PE_nOSO ,eTtos de que' fomos tes�munha,s
íJ.�...r:.a...v.�dO...p...

ela .1rnr!fUQenc.,!_a C.fh I h.a.
bem

pou�'o. t.em.po
nao

s.erVl-mmosa: d�s motonstas .levianos. ram de escarmento.
'

..

Já �ã(): nos ,a(hnita�os máis
'.

. ,

��. :._...:..-_.�

O', Governador e os f�hH'oS Prefeitos
(Conclusão Ela la: pagi!J?)

dentro desses principi0s; co:n c I e coriezí�s e alguns cuidados fiJ
olhar fixo na ORQ,ENl e ,['O raro dispensadosàs suas 311!i
BEM GERAL. qtl�'ié. dE:ve�9S .:gasvitimas: BlumFnau. 'por e-

. seguir ii, possa caminh:ida
'.

para xemplo. tem sido um fOrte nu

o futr.to pleito:
'. .

cleo fie reação oposionista [>

n rntÚ:ii(!�pio;,.itff;l/,i948' para �nem por:&'1f.1 sofreu, até. hoje.
'. diante;'tetá a sua r.ériqi, aumttll. qúalquer !r�b .lho j)2fa aSll2 di·
tadà par'a' muito, A1�m da sua' mir1ui'çfjo, E' que onde o povo
compelencia tributária prop ia te- :;abe reagir a�,r1!,,'ez do voto, f!

rá parHcipáção eITJ lmpasío<:. de· precicsll annJ (Li DenFlcf aeia os

c!'etad(J�, �ela_UhiãO e' �s ado 19'0ve�iialJie., yrc:c;:ram 3t�nçi(�lo,
(v' Const1lulçao' FEderal, ttr!, 151 E e uma VI:.ddLH:: que I1l11guem

§ § 2. e 4., 20 e 21, tlc.), O pre,)
conír:starü, só os que sabem iu ...

feito �leÜQ elJ} nov;:�n�ro �ro1fj� .•
Iar e o)ar:m com des_ússombro,

mo, encontrara recurscs mi,s .. colhem· proventos e sai) lembra-

pen:Sávéis'ao éxtrt:kio .de uma
I dos. A vida, é JÚf:;j. A pass!vl

boa admiriisüação. dii:p:.::nsando dade é fi morte, a decadr.:ncía é

favoreS':'
'..

o desp elO.

.

·.·.,.....
N

..

J.o.•.••....
E

..•st.a...
d

..

O

.... N. Q.
,:,0 e.' q.u.e

"'s In-. FpoJís, agosto de 1947.

. 1tetvectbres'exerClam 11 ::,Uf.l pre-
pondênct'll e me�mL) dúminios·

..

discrlci.onários n,,:s Municípios I Para Bjudar a turooa ..

!esam dItadores mHllJS. Dai a pu- r' .,'
. "...

'

breza e.o abandono de e plena!-I "
Wa5uii;gtnn - A {'Joctt

!l,as ,comunas. cpmo·" as fie São 8ml�riewu tl. Europil SêV a ie;�

Jhaqulln� Biguaçúf"!,taiopolh, Vi"! ta erlJ f3s,cflla (p.!<J gerá redu- �
deirà; Palhoça, CámpOs Novos f. 7íir}[i d:� ano pat''; tHW, seg'uo
oufrás que 'foram.· ({:duzídas à! du () prvpi.>õttH dü gnvernfl
m.aio!' p(i,preza. B:astQu, porem, ide5�e pf!iz,. ÜIZt.'ill as fontes

a voHa das eUções>e ja úque-, bem ífif(H ITHidu9 que ô pltioO
Ies senh(Jres de -'baraC'J e cUk-1 Mi:W·h ,I li exigl,á cljWü8 de 6

l0". p3ssaram ,2 ser ãtendosos! bUbiks Je QuInTeS em 1938,

'. ri..�iIli2&\*'f*....i';,��:ir����#·ã;r-!,çw:�;'.�5\llO�J',�;:,'''''�
.�.. I �i
� ,� A,

.
. .

DE" ALfREH·GOSSWEI LER

Ch�gararn jl;vidadea'em MQVEIS de:

�MBUIK;,_ CANELA -:'- OLEO - JACARANOA
'

.• - VIME E :CORDEL:
.'

AVULSOS, - Passadeiras de fibra do cô<::o
..

�.TAP E T E S _:.

MODIcas," Tarribem vcndc-se<a: prestação.

'ViSITEM a
�

-

"" - ""

exposlçao a

á Hea 15 de Nl(;jvemb,o; 1Z26 ...

t�� JiAdo>da 'ÇASA RADãO PILOr):
�.,

TR I

ao

o Exercito compra
.' .. ,

.

sas e gravatas
Rio.":- _o Servíçs de Inten

ãencia do Exe:rcito 10i auto
rizf.l.do 8 mandar adquirir nos
Estados Unidos cinquenta mll
camisas de trlcoHne e cin
qüenta mil gravatas, peças es
sas de fá':rdomento, que serão
vendidas 8 cluquente por cen
to dos preços atuats .

cami .. Industria E CD ercio
A !it�acão dos exporta"

publico dores de mate e madeirasAviso
o sr' Capitão Haroldo Mar-

tins Meirelles, Chefe da Repar- RIO. - A diretoría da Assr»

tição Alistadora anexa ao 32' B. dação Comercial. Industrial e Ru

C, por nosso intermédio, cerna
ral de Ponta Grossa dirigiu um

'público o seguinte aviso: _ telegrama ao presidente da Re-
publica expondo a angustiosa

"De ordem do sr' Chefe da situação c. iada para os exporta-
1,6a. Circunscrição �e �ecruta� dores paranaenses de erva mate
menta, aviso aos cdad::ws. das madeiras. em virtude da exigen
classes de J928. ": �929, residen- eía do Banco do Brasil :'le con
tes .oeste _ Mun:f'lpl,?, fal1;oso� a! dici0nar

.

a negeciação das res

Ia,.msf!J�çao; de saúde que or� prctivas letras de �xportação á

e.,s.t.a
se realizando na Enferma

! preV.la obtenç.ão
..
de Iicença outor

ria do 32• Ba.talh�o �e C�çadoresl gada pela "Comission Honora-
e que teemíuara no dia 27 do

ria deI Controlar de Exportaci
corrente, que os mesmos são

obrigados a comparecerem a za.1 ones e· Importaciones", do Um.
iaspeção, tarnbem no 32. Bata- guaí. O ministro da Fazenda

Ilhão de Caçadores, correndo to- respondendo a esse telegrama
das as despesas por conta pró- disse O seguinte. "A medida s

pr ia. Todos aqueles (fue faltarem dotada pelo referido estabeleci
a 2a, inspeção, serão automati- menta mancaria decone da de-

Montreal (AFP) - As ex- camec.te d'Jclarados inssubmissos, Gisão do govr;rno uruguaio, que
per'aucias feitas �o laoaratorio e <:omo tal., sujeitos a �e�a .da sujeitou as importações do pais
de Montreal do Conselho Na- Le,: (a! Capitão Haroldo ••lar,tl�lS O regime de l"Icenca previa. nos
cional de Pesqüisas Atomicas, l\'I�lrel!es - Chefe da ��pa�tliça� tt'rmos do decrelo ali baixado
por um grande cientista espe- Ahs:adora anexa a() J- Bata. hã'J

em L de julh'J do corrente anel'
cializados em t;:nergia nuclear, de Caçadoreli."

.

levaram a descoberta de uma

;JaVa classe de elementos radi
oativos Íl qual foi dado c no

me de "Neptun;un."
Esf:'cS tlementos erem encon

trados no 'Solo na epoca pre
historie3-, mas havia:m desapare,
cidu em virtude da duração re
lativamente curta das sua.s pre·
priedades radi0ativas,
A nova descoherta não apré- I --- Na TELA - Complementos nadornl e estrangeiro

senta todavia grande interesse Jornal americano e trailers,
a não ser nos la baratorios, pois
o neptuniun pede ser obtído � - No PALCO - Unica representação do festejodo conjunto
apeDas em pequeníssima quan
tidade.

Descoberto novo ele
meato radioativo

..

I
Feira ás 8. horas
<irandiosa Hoi�ada de Téla e Paho

" I VE
�

.,

l TE"
,

�
Cantores tipicos mexicanJs,
argentinos e paraguaios .

Luiza Valinotti - soprano pa
raguaia, interprete do f{,ldo
rico mexicano e par,aguaio.

A'ugllstitl Calceres - Ce1ebre
cantor.e cornpoj�tor mex'c:tno.

. ,- Perez Moreno - O m:,:Íol' in-
------------------------

terprete das cacções do sau-

doso Carlos GardeL

;) - Na tda - Thomas Thi[itchel,
Andec.son

Agradecimento

Bolos .,;
.

,,..Icresc/uos

vida

.

MUlOS.dO Expiação
Sensaciona.l fi!.ne de aventuras e mi!.\terios, fo:::alisando a

de sentenciados numa moderna p�ti it"nciaria.
Pbtéa Cr. 6,00 '_ Balcp.o 400 e 3,00 imposto incluso)

Bolos
..... mai$ macios

Termiuades os festejos realizados em beneficio do Clube
Dramático-Musical ",Carlos Comes.. (pró ó.gão), Pre\Tentório
Santa Catarina e Hospital Municipal de Blnmenall, e tendo em

vIsta o ótimo resultado financeiro dos mesmos, o qual foi obtido
graças á amigável e h'lmanitária cooperação do povo bkmecau.
eose, é com prazer e sc:.tísfJção que, àprasentando os nossos efuc '.�
sivos.· cumprimer:tos. agradecemos ao.

s S."r5: •

Prefeito M.unicipal,�'...

"

,.

Comandante do 32 B,C., Delej;fado de Pohcla, Empreza Forca e<C
Luz, Frederico Kretschmar, aos colégios �Santo AntonlD� 6,

«Sagrada Familia: e aos Sra. Comerciantes e Industriais' pela.
'

generosa Blullle'Oau,. em 12 de Setembro de ! 947.
Pela Comissão Orgat1iz�dOla1

.

l'éil P\1ek�

..

Bol,os
IJJ!2.Ls/0/'0s
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