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.••·.n.e..�·.�.....:.. a�.�:�r�.;i.!.t.e�t=f'.r.a.r�or: r. iU:! CheiOt�
de

:nt�s:atsmt�
a fé;' capazes de,

i
q::u e c.o lo c a 'f á ,f r 'E! n t e a frente seu, lUO a muns ra ivo, capacidade de

I dÔ�:/:�eatinos da comuna,
-. .hpmens de fibra, balho e amor á gleba, dar rumo certo

I .\.,:',<:.: '.'.'.. '.;

�o :(P S o fr8õqueou
pelo/guro

aos negócios do muníeipío, é fugir, a.

tra- um dever elementar de dar um pouco, do

e se· muito que já recebemos de Blumeuau,

suas fileiras aos c o unistas
Onde a si n (e r i d a d e dos mentores pessedlstes em relaçãó a (a s s a

�

ç ii o dos mandatos ?
Rio <6p)· Realísar-se-ão hoje por exemplo. sofreu uma invasãO 'O que entretanto, se torna

"'* no Estado do Rió as eleições em massa. De nada adiantou o mais suepreeudente é o fato dos

municipais. Nitefoi vinha apre, pedidode dissolução do díretõ- comunistas se valerem tambem
sentando aspectosAe palpitação rio fluminense pleiteado pelo de- da legenda do PSD. por mais
9 pitorescos qee earaoterlzam jà legado do P. L" o nosso colega absurdo e paradoxal quepareça.
as eleições de 1945 e janeiro de de imprensa Fernando Caldas. Na verdade assim é. Estamos
1947.Estã chela de faixas e·· car- A Justiça Eleitoral do vizinho em.face 'desta sltuação contra

fazes. CeÍlteri�s de candidatos Estado indeferiu o pedido. Em ditória: o PSD toma a iniciativa
distribuíram cartas numa intensa oonsequncia, 03 comunistas, dum projeto de cassação dos "Os tempos mudaram", I'OB tempos eão outros - são
cabala por correspondencia e fi- como se houvessem obtido um mandatos dos -parlamentares co- exclamações que se avolumam fi todo instante e para tü
zeram apelos pessoais diretos a' hhabeas-corpus", fazem comidos rnunistas e o mesmo PSD, por da ctrcuuataacía que parece menos democrática ou ímpo-
amigos e conhecidos. O mesmo cabalam e afinal disputaram votos seus diretórios em vários pular.
ocorre nó Interior, e forçarão a entrada na Cârna- municípios fi u m i n e n ses', Em verdade é isso mesmo e só nos arreceemoe é que
A nota lnedira desta Iase pre- ra de Vereadores de Niteról e fraqueia suas fileiras aos rnes- quando tivermos que passar à ação deixemos esta aos DOS"

�...•..:.paratóriaé en.tretant.o. \:.'om.o aliás de 0I1t
...r.05 mun.ic.ipios fluminen- mos comunistas e por elas lhes BuS vlslnhos.•.

_)t��i má se'devu:g\)u. i.l .iuvasã.r dos ses, sob a legenda do P. Lo em- tacilitam escaladas ás Carnaras De tempos em tempos, que o pcvo vem tendo suas

comunistas nos liutrt"S .partidos bora Isto confrade 09 verdadei- Municipais. oportunidades para tomar 6 si a ortentação soberana dos

j3 que não P:Jssutin legendas ros libertadores chefiados .por Em Nova Iguaçu-Apoiam (1 negocíos públicos. Sempre acontece isto quando,' depoía

ÍÍI." propt;as� o_ PatUdo LibBrt�dor,. mm) Pila (Oonlui. Da qa, pagina) de ver severamente eapeslnhada sua dlguídade por tiranos

r ou grupo de lndívlduos, llberta-se pela união dos sulrlmen-

D �An FO Ai' I..'T·UTn,iO tos comuns. Ml:!S, desapareclda 8 constancís do mal, todos
1 tU _"":�!' U"il.- voltam 8 cuídar unlcemeute de si, esquecidos de que" o

A preço da liberdade é ti eterna vlgila nela '.

vírtudi2. a Q Jà é tempo, ago-a, com as prtmelras franquezas de

fea.lda.de se file tiram algumas sentinelas, de revigorarmos esta ecatlaua vigllan·
s

..
i O cr-irr• ..; e � I-M""'.: r:o·O!

ela dos acontecimento públicos fmra que "08 tempos que
.'" ..... II ..... ,.. mudaram'? não voltem jamais com SUBS tristes consequanota.

sã.o praer'rí'iados.l Só pode haver perigo para o bem comum quando ve-

.-.A-·-.•.-R�:-A-··-U-·-T��-•••
-

.• -t-D-·-A-·-S-··.-A-.·.-·�-.�P�'I-R-.-A-.-Ç-.-O�-�E-S--D-O-·-.-�-�-l-E-·-D-O--iT-A-J-A-,-'-'- ����:B��:��J����e�:=sg�t:
����������������������������--_._-----��--=�.�.�._---- aent�m fi c8vaJ�ro de qualquer intervenção Da critica

____�__� ��--__--.----------�-------------------------------.---- geral.
BLUMBIlAti Domingo 28. 1e 'Setembro de 19U • Dr. Aa::hlHs8 fia!sini Diretor !lesponsEJ.vel - AgO XXIV tiro 7 Assume O povo invariavelmente fi defeaa de suas li-
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• herdades em sucessivos "contras" e de l11tO os terão mu-
-,
,.'

'

.

dado, porque mudou, sobretudo, sua disposição em a.tuação �

1,.·····.S,,·,•..
·

.•. ··.'·p.···.·.··.· •.refeíturas.. ,
c. a.t a r 1,.' n e n s e s esta .. ��:t�o:b:es��m1�::�n:�:e!ieft�:��r:� q;:ral\��f': pn3��e�on�
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seata-tos com maiores euldados.

t:,.·.·.I'
..
',.·a·'..1.·.1.1.·.····.···f·.··'0'.·······m··...ten.4-.J...n. d·.·0· O' "C a m b '1- ·0" fi I> g r o" CaB n?el��;e::.to rS!:,c�:�o���u��f: ;ois�e ���n���:��_g:��:�
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\,;. sarnos também, de tndepeuãencía de atitudes eleltorats,

�;i .•.
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J' Grandes eleítorsdos unidos são o espantalho de atos in co0-
.' ,.... .... .

. .' ..... . �_ ',fHB88veis dos que dispõem temporariamente da 8utoriâsde
.. -. ".' .'

d publica. Vigiemos os bons paro que estes não se tornem

ReCOmendada ii retenção, dos suioo$ e corte para majorar o p r o d li t o m8lJS e vigiemos OB maus que até estes tornar-sEI-Ao bons.,
Os l�mpos sotão outros, sim. para os que se mUdtU'fiw

da epoca do ·'belj'l.·i1lão" ! ..•

I Pela v i tO r i a �e Dlumenau fi
Ichilles 8alsini

_'n

===:t

lI·defesa do canal
Rio (Agencia Nacional)

Os meios industriaís ligados a

suinocultura, mostram se inquie
tos em virtude de deliberação
da secretaria da Agricultura de
S' Catarina qlie por intermedio
das prefeituras municipais re

comendoll ao' colonos, a reten

ção dos animais de corte, ten

do em vista a. possibIlidade de

alcançarem maiores 'preços llJS

mercados dos Estados visinhos.

A medida. ê tida como preju
dicial, porque poderá estimular
a saida dos animais pelas fron,
teil as do Estado, con: a procu-Ira dos produtos pelo.s merc�dos, I Dr. Arthur Baisini
q�:s.oferecerem maIOreS vanta- ADVOGADO
g

N.l.da R, _ O telegrama I' ESCritó.riO: Edifício Mutua Catad-
o

f· bI' d'
'.

I nense, Sala 15 - fone. 1150
aCIma 01 pu lca o no JOTna •

.

.' Voz da Sf'rra" de Erecll1·n Residenctli: Alameda filO BranQ
._ -, .

. 31 Fone 1375
Riu Grande do Sul do dia 19

co.''
, ,

do clilrente.

f
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"

Pt;"1 Dia luluoso

Fornação de especialistas
técnicos

.

L

.Panamà

Panawá-O presidente JI
menez, do Panamá, contestou
88 propostas dns Estados Ual·

t� dos $obre 6 questão do C8D81,
tendou nota locál, sido eu·

tregue ,ao embaixador tUnes.
Contem o documento firmano
pelo presidente Jimenez os

princlpIos baslco que podem
orientar qtlslquer acordo en�
tre os dois países. para a de-
tesa çonjunta do caual. . Va- Sossobrou O re.bocad.or UBento (ionc,alvesu, "ítimando 16 Ressoa'ss MI-náS!r'" do Br!l\i:.>ilrUica,i-S8 que o. espirito ,tun- l' t"

II U Bd o..,. Da
,�,daméntal da nota é res�alvàr ' mcluslve O deputado Osvaldo Bastos f#:llfnpa�t��r:o:::l��:rP;:::�dm�: c��: Porto Alegre {C. P.} _ Em cbo comemorava 8 epopéia' com vida. U:n deles

segL'-1
"_

1,;" u.. ".

, nosprezo da parle dos Esta. meio fiS galas do dia 20 de; farroupilha. um fato dolorosís- taudo-se 80 cbFlminé da em- V�r�ovl ...-O pnme!rD mnmtro

doS Unidos.
.

setembro, e� que o povo gano' slmo trouxe fi maior conster. b'if(HIÇão, que ficâra fOfa dá- braSIleiro para a .Polma de��e a

:... ". D"'ne .. o quantos ..lei 'l·V U'" '" o o·.tr() por conse- guerra, sr. Trapno Medelros
• ''I' n.!l!!M!!!M_�"""�LW_'t r�· u.".«IV ": <A t ti e. eram 8,5' <4 ""I LI,

h d B r
·

'.

..... . ....
'

. j conheCImento, . guir chegar fi costa. a nado. c egou e er Im.

MAQ IIIS DE COSTURI Ile:;"id1��/��r:�··e'��.r�� aDI-les"'la da U O ti.'. .... .... . .

'.
.

I,. :�:d::�eue�� �i����b��ul� ��� I
.
II.' • II e

SUECAS -SUISSA's - ITALIANAS búcadou Bento Gonçalves, do Belo Horizonte .- Vlsando ar nosso partido e terá éapit:ll im�

PÀRA 'PRÇ>NTA ENTREGA . governo do Estado. que con- regimenta,ção eleltoral
.. pa:-a a� oortancia na estabilidade gover-

.. . dl1zia varias pessoas fi um próximas eleições mun:clpals, fOI nativa de Minas e consequente-
Ver 's enkbar comicio politico da U. O. N, lançado um longo mamfesto pe�a mente do Brasil. PJ U D. N.
II U 1'1 d $ Ch ift li ser realizado em Maquinê. secção mineira da U. D N DJz prestigia sem r('strições seu Bmi=

No Dauf:'8�io, perderam .se 16 a mensagem, após rememorar o úente correlig-:onàrio Milton Cam
vidas, figurando entre os mor- êxito das ultimas. camp�nhas po- pos, O mecanismo partidário só
tiJS O deputado. estadual Os- líticas: '<-A conqUista .h.vr� e ie- tem, entretantD, eficiencia real

valdo Ba .. toB. o mais votado gal de situaçõ�s rr:un�clpals an!. no apoio quando propõe de pos

na Chapa udenistBs e o BOl', pliarà e consolidara allOd�. maIS tos elptivos lisamente conguis .

eaodido O�orlo da Rosa. ·cafi- a. base popular e pohtlca de tauos. Por consequenc�a, para
didato a prefe't·" d OaOlI'C\ li.. apoiar eficazmente o governa,

jpela ,u. D. N..�." e v Instituição de, medama dor d-:e Minas, pártido de Uf'ssa ...

l O rebocador naufragou 8 R10 - O presidente da Re fileiras, Q para colaborar, através
I
cerca de uma milbtl da cOFta. publica enviou mensagem ao desse apoio ua, obra geral de

.... .... . depois de adeJ,"narem cODl�e-1 Congresso insliluindO na Força reconstrução na::innal. é irr:reç
.: .'

,," M h- 1 q.l1.e.. uc ia d

..

e

.. v. iO.le. n.·.t.a
1'8

ia.da [.Aerea. BfIlSl.'.f.'i.r
a. a m�dalha "de riopo que a U. D. N. saia, nas

MIl /KONRIlOI, :.

ua· '. ara0 a8�> 2 de v€nt:); Apenas dois p88fn- "Campanha do AU�nhc? Sul. e próxirn;_,s eleíçües, corno o mais

•••_••_....IJIIIl-.,....-Íl.--.�.....1I geiros eo,tUJcguiram efiCaplU dan\lQ outras l?rQVlqenCli�s. forte p,artido de Mina$ G�rªit>"f

Belgrado (Tanjug), �o plano
Quinquenal fOÍ pr�vista a fOfQ'
maçllo de 1200 especiallsia
técnicos com ClJr('U médIo, só
'18 Republica Popular da Ser
via. Até agera foram abertas
HQ novas esoolas medias técni
C11fJ; E:-nql;anto nH ser'l:ia de
ante da guerra havia fipt'nás
() destas escolas.

ineira

RESISTENTES

Ultimo.s lDodelos
:) e 5

.

G A. V. li: TAS
..

'

.

ri9�luram Piml ii frinte 6 para lra:[:... Bordam !I�,m. álUlÍelt(O
,

.

.

de'chiUla - Usam Agulhas, BObina$"é Lilncitieira.s
.'

,
" COmUDS (Pfaff, Singer. etc,)

/"

���;t�ir�i}
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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alimentidos de 1a. qualidade

For�E 1018

MARAVILHA O
I'

Modêlo RCk�\{ICTOR
SND'A5 LONGAS E CURTAS

Dr .. Affom�o Ba�§�ni Dr .. Paulo iV\ayerle
Medico Espedaiislbl. em Medi�o asslstente do

doenças de Criançàs HOSPITAL SANrA IZABEL

e da Pêle.
' I Clínica Medica e das crean-

Commltorio - TN1.VeSS3 4,' ças, partos e operações -

de fevereiro E<Ht Peitar Ràdiodlagnostíéos
- 0- BLUPAENAU' -0-

Df",Angalo DeCaela�ol��--'---�
�fédi(to L� (' ... f�J.Iredo liÕ�§

.: edico
�i� Si'. tal Sta. tzabel
�;,rp,�1!" e.1lç51!r:s
CUNICA GERAL

-------" "���'._,-

ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA EM GERA

(Varices - Ondas curtas)
fone, 1226 • 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENA,U

CHnica germ; Ef'ív;'e�aHst8
em molústia.8 UH k arganta
.'

nari-{�� tt;vi;dOE! � t)liín�s�

�ii;
,

'ADVOGADO:
Dr .. Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

2' andar-Sala 1

•
- (Altos d'A CAPITAL) -
� 111�-= i�

12' (rghGlliãO NOBREGA
�difido da Prefeilf1.Jra

E.,,c?l.phHaf1, contractos, "'roeu
rcrçôce, protestoo da let'l'Cla

, Compl:'o a vendacl® lmmovew.
cCã'fi!>!õõ{�e d ... cllrida. etc_

Fzç'o saber que pretendem ca
S'W 6;,': Alex [V1uUer e Edelh'3ud
êv'laass. Ele. natural deste Estado,:f'
nascido no dia W de junhode'>
de 1920, solteira. lavrador domí
ciliado e residente em S�rto .do

I t':crte, ne"t::- Ois trilo. filho legi
I ,imo de OUo :\ftj(:iler. 'e sua rr;�-

Ill:er Derta iH li,eHer, Ela, natu-
',"1 0-""·" Estado ...nsci 1 di

J ',C� •

� ';C lJ:"', "',';-" "'�;=' _,2 ,�10 _

ra

! LJ oe J3n"'H.' U0 dJ2t, Spll,€!fa,

I ci,� profi::,!,ãil d'jm -stica, d6riii m·

I
�'[!a e residente em Salto dG Nor
te. neste �r)is�dt'-'tl filha fpgHirna

I d" Frerier iro j\I sass f' de "'U"
l

� �, - - ._h;;J........ � {:<;

I mulher ��\ lida rvtr:'��f'.
Apresentaram os documentos

:xíUidos pelo artiqü 180 do Co
cifrO Civil, sob ns, 1, 2, 3 e 4.
Si niguell1 tiver conhecimento de
existir ülgnm impedimento kgnl,
acuse-o para os fins de: direito .

E, para constar e d1cgar ao co-

D' ibui
, nhccírnento de todos, lavro o

ístn uicores no Vale do Itaíaí
.".I r.'i, ,

"J presente para ser afixado' no' lu-
uO AmaliÇ>I!i,C�in@ S/�" gür do costume e publicadó pc-

Mercado de Autorr.oveis la imprensa.
'

J h L
I Blurr.enau, 26 de setembro de QV'

O n
'

"', Fres:tfte� 0!1 Fundad®f j'
Vitarinc Brarra '

� I

,.. .

Rua '5 �er.i'j�����Ü N .'7 �i"l���C�il ��

$iL'4A2.lf!&1J.lti'1!it!!��l!�;'������7�.:n}l-���"T"·ZiJS5:r:.j-"k�n
(amUá �r;temê1dó�a! de

§@),
, EswdlrIaçllo da RCA Victor é uma verdadeira: sénllBç!,!o I
,.ondas Cl;,tas e longas, Cinco válvu!llil RCA, Recepção
;}lstável, límplda, agradávGl, Ampla eapaeídads de stnto
lma das estações mais distantes, funetoúaudo 11m eerreu
",te 'alternada e continua. Examine-o hoje 'mesmo I

.A VIi��!t�RG�&NDIi�9.R �ç.A VlC'[Q1a

Combato a tos::;';, ,8., brun-Iquite e 08 ]"u,n'lad,_i�: O
�T. .-� � _

-í -.. r ."
g

L�ar()pe <::),,),0 ,j (·au O «neaz

Ino, t�ab:lmei'!t(i ,da" ;-.l'C\'P':'E
gn P'US é das vias '.(.�,,)' ''''_

tori;g, O Xa.;'o;;�·S<:�(: "·S�:�:) i'solta li catarro e faz ex pee·

tôrar_�aeil[nente. , I
I��<!2.L�-""'_-"'�-:·l'!:;-le'

� �
AN

íCMEM
r.!!'!tl� fil'��>�f��nVUhj!j tl(:fl�h��.â?J�
!'SILYEIRA"
-

Grl$ll'!�0 T�ft!{lo

f �: �
t1lIiii!;iW L 1fj

aus Deut�chiand kosten Cr$ 17.000,00 ernschliessUch des Be(;;{H"."

gerAs iaerntHcher ,Genehrnigungenf Visen, Durchreisevisen una des
�� ....... rcr _ .......

EXITPER�,.4iTS .. tn.J5 allen Zone,n.
In eh1igen FaeHen kann Erledigung in 3'Wochen zug�:sichert �verdenll

"Vende0 Sid sich ao 'dia Organis'ação HEficienciaHa Rio de:',-Janeiro
lJiv. Francklin. Roosevelt 115 (sala ;'704) das 14 ás fIa horas.,

ReS�Srei'\te3 e de f;tto e:é!tj�a�
.

mento g ,'V\odebs poro te

dos as tamanhos de pcisfC!âc
e fichas t} Govetos que ç;or... ·

rem sucveme nte co leve tele

que dos rr,tlos !3 Os orqv_!o
VOS fiel servem bem tôde
umo exls.tência.

-r��'<;;:;!:.���� .

i !'ABR1CA!IHJS,

�I'
eDnm�HOS 1""''' E5CIlliORiOS

COFfêES e MESAS", i"ICHÃRlO5

E5TAI\(,fS o iJAtCÕil50lViSÓm05

\.

u

f./áe���/f�q� ��f)i i��rf'A
",�;J.�:.-lf!1 Li::U� �:;;Yl.� QMl",�

Fa�L §� AD

I Rua 1-l1Clr!c r/lorcoBno,' 54\)
··::·\....)..,JV0.: 9-5'544 - 9-55�5 - Séo Poub).

I
��=="""'''''''.�'�,--::t:m

!l.t,&rai .;�

Ditltdbu!do:,eB 0affl.

.

,,*.�l
I 08 Estad0S do Pa�'a�{; 6 T
I '

S. Catarhui
I" ���@s����mo li, (Ua� URl3tlI,BIumetHHl � Ru� 15 d� N �v� ':,"

\,
\
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0" ,·'··C
. I "7'i"'r. ..�t .. Jn1'!lfiNua i d� Nov�mo.. '8 rone. 21 í bd,lfTH2;nC;U

I. lUHJ1'u(HllJrdE.XAMES DE URINA: si!nríl(':� insSUCt.l' e a lbunrina] de sedimento, .!\ualitatiyo completo cem u02"g"r;; I- 2,
.!: Iorecos., iosfat 0". acido u rjco, 111"<"" etc,-I EXA�vlES DE :FEZES: completo, pesq uizn de ume!me, nC<b"dac1c '" �'i� �p-" â��T
OVOS. llé:vermo:s (Metodos.90 ��lri'l�leC�mento) âigf!stãü: Cilf'-l!l,. Yi'getais; pe�qltiza" (l,j puz, 5:'.ugue "culto' ('LI",. v!i{iJlxv�
EXAME DE SANbU1:'.: y.,lALARIA-.::iPl'qllIZll de !lIlJllutoZOaI'1O dt. Laveran, turmaS l.lg-Ud;\il ,. CL01H I

ma. LUES (!,imí��: l'tWçilc de Kahn, .KJiue. Meínecke etc. TIFO:_ 1'1'<\';3.0 de Vi<l�l. çJm.!'g"'1ll D,�: gliCOSfl; :lÜlL('-"nUl; I·co hemoalohina, Contagem de globuies vcn..nelhos o bl'��llt!(:::;, 1- ormura LBlltleCltni·l2.,r Hemogrnmu de SnIlluç;.'..1.fliU 1}lo' de co;guluç:í0 tl 'Itl sangria. Curva gllcemica. liXAM li DE SECREÇAO: Pe�quü"a de g":'lIlen" (Gü;'.w,i !.€'Blli.H'matozüiJes. etc .• trichom onas vneinais, etc. EXAIViE DE ESCAP-..RO: Pesquiz. ,lo h,,�·,ilo de IÜ'ch

j'cH;tros gormells, pneumccocos stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINH1\L: Exame ....

.reielon.e'i::i:sl�:���c:, a:��l�e��g�:��� �;;:�:�J�O;:� AP��!L���;E J6���t�g�Á1��ic��i:��:�� e:;�:'������ 1��i:'J:'��;\�;; -

\ B l U ív' E NAUele aeido latieu, acidez livre e combinada em IICI-P{�Stll1iza.s· de sangue ocn ito, piocitos, he111ÚiJ.8D.S� E.2{'� �.,.i.E �
��---' _

]1E ULCERA: Ult.i amicroscopln em campo eecuro; pesquiza de espirocheuas 'l'rnpQp.elüu Palida. (,Jifi.:\�l).
O Loboratorio se acha instalado pan, tazer cuuura ele (J1.WlqUf'T permen 'P auto H1ChH!

Apedido dos sra, Médicos fazemos colhera, de mattlial ii domicilio
.

Porneoernos Laminas e recimentes firo 1/;.'[ (1j'71P'Nl B

LABORATORIO DE ANALISES

TORRAf)( R DE CAFÉ
sts ema «BoIs»

Vende-se um, usado
Rua São r auto, 196. Blumemn

PERDEU-SE

I �ff�;- m,�11"� e!3��
""H itl..r.lQli;ii'�" �w''; � IJ�·'�

Um eixo Ca(!a):' dum autorno- 1 Camiuhão fi ele o crú. marca
vel efJtre o trecho ce Testo Sal-I "HENi3��HEl�"

,

,n á Blumenau. Pede se a pes- C;;,mlnhão a gazoHul}, marca
Sal que o achou de p.ntrel{�r ou I "CHltVROLEr".

.

com :nicar a. esta redação ou a <-:"mpauhla hi.briÇB de Pa. pi: 11O ecma Artic Ltlla. IIAJAI .

faia

(;OIlDpeie�Q3�&
H�a 15 deI

Arrnado em

lteupave Sêca

HOJE e em todas

as noites,
com Bfd'uc a í'e

comedian-

RIR

seus

tas

�Af.f'l� ,::Qa� !':lJ> �,,�n R��� �i:; i'i#"«� .�'\ ,d�"\ rio�""_'Ul.i!.$kitJ�li!� '1:tJ!l. ':L-> .1:L;;; �v íâlí\ 'Jlj ,i� '-<lJ '" tUliU '.\]p l Iilili

lf i fJ1 �) . '"IJg����:
Telefone 1248 - Ruà7 de Setembro"
f'ornecedores de 1\tladehas em Geral'
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o Governo não fará e mi·ssões e não criará novos ln i n I s I e r i o s
São Paulo -,... Chegou aqui,

com destino á sua fazenda em

Havré, .

o ministro Correia e

Castro.-
O titular da Fazenda, a pro"

poslto da noti?ia de q:xe ser.á
feita nova emissão de cinco mi-

lhões,· declarou:
_ Essa noticia é falsa. O go. Ha dias, lendo uma das re-

vemo não vai emitir coisa al- vistas da capital da República,
o-uma pois não pretende alterar deparamos com oousulta de um
"" • ..

··d lo roresid t brasileiro, descrente dos partidosõ plano traça �. pe o presi e-: e
· Dutra no sentido da deflação, políticos, se deveria se conser-

Desmentiu, �ambem •. que o sr, var neutro,

· ·Souza Ccsta. .tenha missão em A resposta foi incisiva, con

em contrario ao emprestimo de tundente : «A deamoralisação
dois milhões de dolares nos Es- dos partidos é � efeito e não a

d U
.

Idos ou outra qualquer causa do abandono do povo.

��Ô':�i';stro Cor!"eia e Castro' ra:OCS�l �e(S�s�u���oi d��:� f���� ��;-�'� '�Ãj�"�;�;�*.> fpA R A r"E'R I DAS I

.

'

.. d que p,etendesse'frenta o perigo». Portanto filie-
negou, arn a� .. J tid d ti .

dei
.. : t da Fazend»

. di.�·. se
a um. par 1 O ernocra ICO,

eixar a pas a , ,.

d I t
.

.d
.

ssumiria após ao, partlçlpe e suas utas, coo n-
zen o que reas

"b ., deci
1.· .cui gozo entrou !li . na para o. seu engran ecimeu-
iceuça .ero CUJO ..

�.

t Ih d
'i

�A proposíto da criação dos o, mergu e e. cc:r- : � � I�' " "i!:f.

novo�-O·�inistérios da:oclaCrooguj':ta 'no ��ise �m�ar��ar��:o, P������l:; ,kr(\L:;\ !}.;���._ l "��'p;. ,)1 F R I E I R A S I

� governo n
.'. �

.

1 d Ih' N-·'�·\ll.il�"'�'iilr-.�.. ":�§E� <, :::-1 ·;L�·; ! I''';'''! �-"": 1 ,Oi';;.:-;-·�§::i�1;: 1 E S r i N !...l A 5 E Te
n:oI?�nto. d� cria�;�açd:o ta;in���

. ���t�eJ�a�s �o�r�uequ:sc� ��u�· . � k'�.��_�_�:N!' ( �_ ':._�:_�:_!:'i_�r \:::::_:::'';::-.{:=:.
i

-:-d._, .�
l1l�tenos, ��.s a S

ermite
. tralidade. � s� mergulharmos

-�-------

celra,do"p ..ais não p
110 estudo historico, veremos que Carreira· dedespesas, os sábios da Grecia antiga, no I
tempo em quea civilização em-

polgava o mundo, promulgaram Pariíl
ama lei que condenava á prisão

INDÚSTRIA & COMÉCIO perpetua, na ilha de Rhodes, to-
do cidadão que se conservasse

d
neutro em face ás lutas poJiti

, e cas..

o que acima transcrevemos é

[oportuno à todos que, dentro
deste Blumenau laborioso, fe-I. RIO, {C. P.) .��.. Com, �s pro- cundo e hospitaleiro, querem,

V'idenci�s �stas em
r' pr�tlca pe- por comodismo nu falta de co

los Mimstenos da} raçao e da
ragem cívica; se alheiar do com

'Fazenda, o c�n�estlonan:ento dos bate democratico e empolgante
portos do RIO ,?� Janelfo e �e das eleições municipais.

_ Santos vem n:Je ..horando sens�-) Conservar-se nentro nesta ho

...
velmente, t�ndendo mesmoa si- ra em que d vemos nos ar regi

· tuação a ficar' eompletam,ente m.entar para a tuta que coloca
"normalizada-dentro de pouco ..em� rá a frente dos destinos da co

· po. ,< '. mun�. homens de fibra, cheios
Aterid�i1do ·a esse fato a"Bra- de entusiasmo e fé, capázes de,

siz Uniteç States Canahá Fright pelo seu tino administrativo, pc·
Conferen.cé" determinou ;;i. suspen- Ia SUl capacidade dE' trabalho E:'

são, a partir d� 1.,00 corrente do amor a gleba, dar rumo certo e
· adiCional às 250/0 sobre. os fre-

seguro aos ncgci.;ios do Munici
te\:S cl.l1;e vinham ,sendo cobrados pio, é fugir a um dever ale:::en

emçoliSeqpencia do� congestio- tar de dar um pouco, do muito
.naiilenta daqueles portos.. .' que já recebemos de Blumenau.

_ Como se..vê, a r..oticia é'alta, Dizer-se neutro ou apC'litico, é
men.te áuspiC:'osa. trabalhar para o cáeis, dando o-

portunidade para elementos des
j providos de lealdade iludir sua

O :P.S.D. franqueou boa fé.
.

Já ouvimos alhures. que o�

que querem ficar neutros. são
os verdadeiros culpados das ti

ranias, dos des:.alc.bros, da anar·

quia e dos desmandos, pratica
dos por politillueiros profissio
nais.
Dura verdaôe. QUé:.edo nos a

fastamos das lutas politicas, de u-I de muita valia. E' preciso ter

lmargem
da luta. Venham á are>

tro de partidos verdadeiramente I convicções, desapaixonadas e sa- na, defender ós direitos do cí
democráticos, estamos ensejando I

clial:l. Tomar parte ·,de corpo e dadão, os direitos de sua Terra.
para os aproveitad. res so'apar alma na luta partidaeia », pois só
os interesses. da coletividade. aSSIfI! Estaremos em eterna vi- Deixai o comodismo e a neu-

Com um dar de ombros os ne�'1 gilancia. tralidade, inscrewmdO-s.e .nas.
a-

tros dizem: «Nada se pode fa- leiras da UDN, batalhando pelo
zero E' assim mesmo.» Lançamos um veemente apelo bem de Blumenau e de todos
Não! Podemos f.zer algo e

I
a [cdos. Não se conservem á que aqui vivem.

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

DescolIgestionamento
Portos

(Conclusão da. la. pagina)
candidatO a prefeito registrado
pelo PSD•. contando. com seis

lugá'res: na d;>:ó\pa de. veread<;>res
daquele p�:dido. Monty-ap�Iam
o candidato do PSDa prefeIto e

catitam- c�m sElislugares na cha·

pa de Vere adoresAo. mesmo P":'
tido� Nilopoly-:/(pOlam o candl-

dato a.prefeito registado 50.:' a E pão para os famintos 1
legenda do. PSD e tem seIs lu'

. ,_

gares ria c?apa d� verea�':res. � LI�;SOA •.
- Num aVlão. da

desse partIdo. C;;pnas -3p�lam o � Panalr segu.lram para. u.m Nlght
catidiJato a ptefeiW

reg:stradO\CIUb
do Ro de Janeiro duas

por uma coligação (je partidos, ca.ixas de caviar, no valor de 3

entre 9S quais PSD -pLB, PL e m11 escudos.
. . .

.ocup
am seís

..
l

.. ug.a i.:•.e.s pac.�l?pa,de .

Essa ie�es�a consuuc � U:l-

vereadoras do· PSD; �li1age- ClO de dlVE!'"OS embarqr..e::. de

apQiam o candidato a. preteit.o I prc�uto� raras muíto ap�eciadl's
registrado pelo PIB ..

tendo seIs· no Brasll, entre. os quaIS can

oa. chapa de de vereadores d0 'tam.se di ve�sas f�utas de países
mesmo partido. ..

enropcos, lUclUSlve Pmtugal.
&eM

pE ALfRED. OOSSWEI LER
novidades em MOVEIS ·de:

·IMBUIA- CANELA - OLEO - JACARANDA
-- VIME E. CORDEL.

AVULSOS, - Passadeiras de fibra�' côco

---'- TA P E TE S -

1\-10D1C05, - Tambem vende-se a prestação.

VISITEM a exposição á

ma 15' de. Novembro, 1226

(ã� lado d�:-CASA RADiO PILaI)

,futuro

H

BUleI< SUPER 1939 - Vende",se um em magnifico

I estado .(.le.e.on.�.erv.aço
·ão. Um()sine, duoas portas, com

radio e capas, côr preta. Preço Cr$ 35,000,00. . .

;;;; �/ '.r
.=...11..•..!!.!:Il••!III11I2!1.lc!l!lI�._iilil!l.•U&ill.11·.i!iJii•.ili••.·I1JL_••

·

�r:'!JlfIJl':;'I!I;•• �_�IiI�_•.I... 'relefanei 1405!
>:é,�.

-'>":'o=.{:_,_"_,

o
Se deseja salaríu maxlmo, pago de acordo com o ser

viço produtlvo prestado, pelo sistema de pontos;
.

Se almeja otimas condteaes de trabalho no clima sa

lutar dos Muníctplos de Rio do Sul, Bom Retiro e Ibí
fama, Isentos de tebre;
Se gústa de um ambiente Bgradavél de franca cama

radagem e de respeito mutuo; gafantindn um trL:lt8�
mento absolutamente justo;
Se deseja moradia Hvr�, de }.ll'Dprieiade da. Compa
nhia. e perto do lugar d� trabalhfl;
Se prefere liberdade de tição dentro da sun funçãO e

oportunidade de Progresso até os ruBis altos {.�tlrgos
da Diretoria;

f.ntão escreva para RIO DO SUL pedindo detflllwB so

bre as vagas existentes no corpo des nossos flwcio
nál'Íos e a� !'iUfla condiçõ,'\s. - Procurfimos:

w :::-�� _�= �

I
Procurador de Loja - Iüspetor de Lojas - Ven-

Idedores de Balcão - Caixl:l. .� Armazenista· na
pllZeiEI p. servlç(,s de entil'8g-tl u F topegllndista,

.

l1f �(UIS
VIREJlSnlS

Rio do Sul - lontras - Aurora - Taió - Pous", r;edondo -

Rib. Grande - Presidente Getulio - Canéla • José Boiteux

Domingo as 2 horas
Rosemary Lane - Hal Mcintyre - Slim Sumrr,erville e Noah
Berry na estupenl!la e movimentada pelicub

Aconteceu no Texas
Err'PQlgante e di\ertido filme de ação e gargalhadas!
Um estupendo ",far-west» repleto de eml'ções!
Acomp. Comp1. Nacional - Short e desenho animado.

Platéa 3,00 e 2,00 Balcão 2,00 e [,50

Domingo as 4,30 e 8 horas

Mais uma granrUosa produção da Cia. N' I - \Varner Bros

Entre Dois Corações
com

Ann Sherldam - Dennis Morgan - AJexis Smith e Jark Carson
Um espetacdo pleno (�e alegria, romance, amor e enr.aotc !
Luxo deslumbrante! Musica encantadflTa! Cenas t'xitantes !
Ji.'udo existe neste filn-e iu"lvidavel que caiará fundo em seu

coração.
Acomp. Comp. Nac. - short e Met.w jornal
Platé:l 400 e 3,00 - Balcão 3.00 e 2,00
A' nojt� Platéa numerada Cr$ 5.00

V f N D E.. -S f

Aniversários
Fazem anos hoje:
O sr, Osmar Petermaan, CON

letor de Gaspar.
- O sr, Artur Reínert, C0�

mercíante nesta praça, genitol:'
da srta, AYIUd Reinert, dedica
da auxiliar de gerenciá desta
folha.
Aniversariam-se amanhã .

O sr. Miguel Azeredo.
- O SI. Eduardo Schartz:
- A sra. Ema G_ Krieger,

esposa do sr. Carlos Krieger,
da socie'lade brusquense.

- A sra. d, Elsa Hennings,
uigna esposa do sr. João Hen
ning"f.

- O sr. Evaldo Fischer, de
dicada funcionaria da firma Vi�
tor Prob'lL &: Cia. .J
({Cidade de BJumenau» cum

primenta todos os amversarian
tes, almejando· lhes pe"renes teli
cidades.

Enlace ZAPEUNI - FERo
NANDESí

I Realizou-se ôntem, o enlace
I matrim':luial da distinta srta.
Olga Z1pelir.i, dileta filha do sr,

Qu:otilho Zapelilú e de d. Laura
ZapellllÍ, com o jovem Al'pio
Fernandes, filho do casál Eugen
nio - Izabel Fernandes.
Te5temunh:.ram o ato, por

parte da noiva, o sr. José
Sch1Jeri e Senhora e. do noivo
c sr, Juvelino Santiago e Se
!'hora.
Ao novo e venturoso Páf. os

nossos parabeu3, com votos de
perenes felicidades.

o preceito do dia .

,

�
Um dos defeitos comuns da

visão é a miúpi?-. O indivíduo
micpe só consegue ler o jornal,
por exemplo, a menos de "0

centímetros dos olhos, E' sid'al
de que a vista não está boa e
insistir em tal leitura sem core

rig-ir O defeito, é :lrriscar-se él

piorar. A correção há de fazer�
se por meio de óculos apro
priados por especialistas.

Se desconfiar que sua vis
ta não està boa. procure

&em tarder O médico oculiata. �
SNES.

Perdeu-se t�

ontem, no trajeto
.

do j:��i�yda Prefeitura até a balsa um
..

1
" ,

re OglO marca .-:Eatudio». Qcem
f) achou, pede-se o favor de efl"
trega-lo nesta redação que $fil"
c? 'bem. gra.tifiç�dQ. C",
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