
agora os alOla
por experiencia
co o qulzer!'
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o Diretoria Municipal do Par
tido de Representação popular
está convocando seus membros
e simpatizantes para uma reu
nião em que ficârà decidida. a

posição a ser tomada com relação
ao pleito municipal de novembro.
Em

.

palestra com destacado
mentor populista, nossa repor
tagem soube que ao PRP exís-

tem dois caminhos a seguir:
aceitar o acordo proposto pelo
PSD, de, inclusão em sua chapa
de vereadores de um candidato
populista, ou COllCOrrer com cha-

pol pl"Opria, 3.:3 eleições paãa ve

readores, deixando ao seu elei
torado inteira liberdade de es

colher entre os candidatos a pre
feito lançados pelos demais par
tidos, aqueles que merecerem sua

preferencia,
Esta última fórmula, segundo

nosso entrevistado, evidentemen
te tem sido acolhida com/maior
simpatia nos arraiais do

PRP'I�
-

cuja maioria do eleitorado in- Dr. Arthur Baisini
cliua-se mais para a UDN do I ADVOGADO
que par� o PSD, dificulta?do ESC1'Uórlo: Edifício Mutua Catarl-um ac.urdo C;Jm este

partl�o'll nessa, Sala 15 - roae, USO
Adernais, concorrendo ao pleito I De""�" ',.. AI'" .I O' 'D

"

1 .

d I
i� "lu ..neia: amalia n!íl urcUi�

mun.cipa com Cll3IX,S e ve- co, 31 - Pene. 1315
readores propría, haveria pOs8i-I-=-=-------""""'�.......;;

bilidade de ser eleito mais que
um candidato e esta pcssibiêi
dade não pode nem d-eve ser

desprezada.
Enfim, a decisão por certo ha

de surgir no decorre. da reu
nião de domingo, Vamos aguar.
dar Oi') acontecimentos.

O
..

Partido ·de Representação Popular t r ii � a r á,
li'
o rumo á ser seguido em relação ao pleito de

dcuningo,
novembro

IP�a y i t � iI a de
=-=���.=='�-�

��hme! Balslni

Blumenaufl
�I

Falamos muito na conquista da felicidade p3.t'a o

,
'_"�P'>_ povo. A DON, por seu 1(1(lD, vem se empenhando-se GSS'

4 '. de Outubro de 19U· Dr. Acbillee Balsil1i DIreto] !:{e8�:::el ;.!!:illl= XXI'U tir.I; to dilema com duas campanhas jà encerradas e ao ter-
t coira em especta tiva. Combatendo este partido, os ado

P U·1II!l.�I;s' I� Iv.ersa.ríOfl, a falta de recursce honestos, aprego�m en

. I '. faticamente que Orientamos o povo para a ínfelicldade
porque nos opomos ft oligarquia a que obedecem cega
mente. Rüconhecem, mesmo, ésta subserviencia dsprt-

Candidatura de guerra a
mente e antidemocratica, mas, fazendo-se de Ingenuos
desculpam-se com vantagens que se podem auferir do
lado deles, não reconhecendo, mesmo, que tudo qne.
ÓÍ está de aproveitav a! foi devido á nesse íntransigeute
mdependfucia eleitoral e representa OS mimos oferta
dos por conquistador a cata desta .índependeuoia ..•

Em vista, pois, da falsa interpretação que se dá.
ao conceito do felicidade do povo que é objetivo priuisso mesmo bastante significati. cioal de t0'los reg'imes sociais honestos, vamos reduzi-va, Devemos lembrar que os r

seus diretores e principais reda- la a aeus termos exatos pal'a que n08SO leitor íut elí-
tores são pessoas de confiança gentOl:nente faça o roeto de acordo com as circunstan-
direta do governo federal. elas.

A felicidade para O povo é antes de tudo uma eon

dição mental resultante da concieucía dele ter ao al
cance 013 ; ecursos COHl os quais poderá defender-se sa

t,l::,fatorlarI1Cnte centra as tnflueacias deprimentes a

desastrosas,
Rio O pri'jeUo An- Contribuir para a felicidade do povo, portanto, Q

gelo Mendi;l.f:l fie Mcrsts em dar-lhe ,oncHção para Iivrar-se eficazmente d!:U! forças
seu uH1�o desp8c�o com (1 que procuram reduztr seus direitos e sua dignidade,
secretl1:f',if). da 1\.gr!Cul�I.U8, sr, ,.Nrw é aas 111 só a fome que reduz o homem a farReitor f!nHo; determwou-Ihe .

.

. . '., '.

que tOD'138S6 as provídenctas hapo SOCIal, UJaS; também, o medo � a Incapacidade
neceBsarius para ti üis:alacão de culto, de palavra, do pensamento livres,
ImedlaEa de uma padarta-mo- _

. . .'
dela. A produçao do estabo- �lilem vrveu estes aDOS em Blumeuau, pode pratí-

Cause, a preeipitação da agua contida' naO n.uven� mediante

le. c�.men.
to

OfiC.
ial

s. el'Ú,..
�[Jd. 8'.',1 �am.en.to r�con.:.h

..
GeEl.�

a

g. t'a.nde cünqUis.,ta que

..
a

U.DN.

lntereuante processo eIIlPl'ega.ds. no aoaswmrnenro fez neste H1i.portanw sector do nossa VIda SOCIaL Ago:de hO§P1f�19 e
. es�o!as. da ra Fl se póde viver aqui com relatíV'a dignidade I

J' RIO,' _;. Não � :6 em Mmas le técnico subiu até as nuvens munÍclplillflad� �ervifá amdn I � . •

que os fenoue.tno dos milagres levando súbstancias preparadas tA Pt?Piu'Ííl·moúelo ,COfiO ex- () que é ae'1'lpl'e do estranhar é que ha'ja neces8i�
está empolg'liPdo o povo. Agora, pelo professor Frederico Marco, peH�oci8 e paradIgma para 1. fI d' a

... ·iit
'1 ' l._� 11 't··" .

A
'

I b ü.S aOIDaI·'" ""'''''''bel'e''.','ffi'·\L,HO''- (u. O (:ol branX'Ie can_p.,lDtlcJ, t:: eI oral pal cl. mostrar, ao
da cidalle paulista de

. raraqua- seu co a orador, em um avião v'" '" """u v _ ". e

. ra-" -Í101} noticiae de que o téc- pilot ..do por Edmundo Lupa. do. genel'o que venham ti gei' povo SOllH algozell de ontem, pois não ha péle de ove.

u
.....
leop(.)l!,!o Graziato manda Uma vez nos ares, provocou, com fUMados, lha ('apa� de encobrir sua ref-lponsabdidade naqueles

�1iover quando'· quer. .. 'J
o testemunho de várias peseoas, _ ,��.__�.�

acontecfmentos, E' pri:CiEW não nos preocuparmos ps-
Sua mais re;ente .�xperiencia a precipitaçi'í.,? fluvia� ... Os pass",. lo qu'� dizem ou fa:z.em agora para o eleitorado, que

realizouze dommgo ultlmo. Aque- gerras do aVIão venflcaram que R.ep�e5$�O ao (omtmISIf�c os conhoce de !Sobra e por experienciapropria. E quem.

\

.

imediatamente após o ataque á •

.

. nuvem', esta ce tran"formou ·em. A p
se junta -8 131132 é um delea, desculpe-se como quizer l,.. '" ncara, 22 -

. roceàente jc
-==-........====

.

.."..,,_.�,
.

chnva formando em redor do a- Roma chegou hoje a esta capi�p,arelho um perfeito círculo corr tal ii comissão padament<lt d"
a,13 cores do arco íris. Carriara dos Representantes dos

Estados Uninos em viagem de

observação pela Europa. Segun
qo declarou o sr. John Taber.
um c}OIii membros da comisfã:.:J,
a viagem se relaciona com 13< po
litica norte-americana de deter a.

expanção docomuniamo no muno
do.

�

�, ILUMBliAti Sahado

e

Rio. - Parece fora de duvl- S. D. paulista em torno da vice"
da. a t;iotervençâo do Palácio do governança; Os 'partidarios da
Catete' no caso da více-gover- candidatura Círíllo estão dispos
Dança d� S. Paulo. As simpatias tos a ir até o fim - conforme
do presidente da RepubHca não declarou ainda outro dia numa

se dirigem positivamente ao li· roda de deputados na. Camara
der d;l maíoria. «A Noite», que Federal o snr, César Costa -

faz parte qas <empresas incor- queira ou nao queira o sr. pre-

.

'

oradas.·.a...0•.• ,.....• p.atri.rn..
·

..

o

..

nio. nacionala sidente da Republica. O nome

ubllca-uma nota declaradarneu- dnsr. Novelli [unior, entretanto
te hostil ao líder da maioria, cu-. continua sendo a ponte de sal

jo nome está indicado pela Co- vação do sr, A. de Barros pára
missão Executiva do psn para 'i conquista das boas graças do
candidato do partido nas proxi- general Eurico Gaspar Dutra,
mas eleições "em S. Paulo. Por que mais de uma vez o tem des
outro lado, a nota do jornal afio prestigiado e até humilhado.
doso procura colocar bem o sr· Mas o governador paulista tem

Noveli Junior. . estomago de avestruz, D:gere
Confirma-se assim o rumor de tudo. E como ainda não se cu

.

uma luta intestina dentro 'do .P. rou de (complexo de interven-

top. não sabe agir senão sob
as inspirações e ordens do Ca
tete". Quando estas lhe faltam,
falta.lhe «his rnaster voice:•.
A nota de <.A Noite» é por

------------��------..,,�����----------�----------

Gomentarlos. de um Jornal oficioso do Catete
.

....

do 'lider 'da maioria

InstahJtl;ão ile pad3!flam
modelo

�,yerdadeírc manda-chuva...
i

.----------�--------------------------,
•

6'i

Importação de
Indiana

RIO, - Conforme informamos
li1izou-se no Catete,

. COlJl pte�
:seuça 'do presidente da:,��publi.
r.:a, mipistro do Trabalhu e da

Agrlcultu:a e d.iverao;l. tecnicois,
Ull'i;;& reuOIãq.pal."<t resolver o pro... Ri(j �O.Jtatr.arati deverá· fe
blema de importação de juta meter dentro .de poucos rlias u·

indiana peN a industria de auia ma tr.eüsagem ao c( ng:esso pe

gero. Afin;u0tt�5e que a inexÍs diodo ho\Up!ogação 110 Trata,io
t _r;da de juta pOderia até de" do Rio deJaLJeiro elabora1,lope.
t'-' ioar a paralisação da iudus_ la Loderenc;a··. inter-arneric4na
tr:a �IDe sacaria, agra vando·s.e i para mariut�rJçâ() da paz e se,

caos quentemcnte,'o problema do
.

gur:l1içá dp .ContinlCnte.
l;ran, porte de cerl;�is. f'oi reso�� O embaixadór Hiidebranjo
vldo que se exanJln .. ra a POS3I- Adelo, secretario g;õraLdó Mi

bilidaôe de operaNté a permuta !listro d�s reI àçõelcl Exteriores.
do arfOZ do Rio Gr:'nde' do Sul, ja está reunindo os documentos

e�·. s�� parte di�poniv��, ror j\.l" neceí$s.o,tio á apr�ciíl.ção do Coo-

�� lucUi4. gf�Ii§O,·.

o.. tratado do

Janelró

os preços das ulilidades
Dllluric81as

Ckll Dasp
radio
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LABÔRATORIO DE ANALISES
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ELLI
Ruo 15 c�;;; Novembll 588

GER &
Fone. 1201

I!.XAMES DE URINA: simpies iRBSllCllr e albumina} do sedtmento, (jnalitatlvo· completo com dosagem
e J01'8t08. iffd&t(l�. acido urico. UJ'f:& �tc.) EXAMES DE FEZES: completo. pesquíza de amebas, flagehulE'
ovoa de vermos (Matodos

_

de ern-iquecimentn] digestão: c.arue, vegétais; pe�quizas de puz, sangue oculto et�". _.

EXAME DE SANGUE: MALARIA-liPesqUlza de Hematoaoarío de Laveran, formas agudas p, '-'IODI

ena. LUES (sililiB): re�çíIo de Kahn, Kline. Meinecke etc. TIFO: reação de Vida). Dosagem De: glicose, acid« uri
co

s . hemoglobina. Contagem. de globulos v�rlUelhos e brancos, Fornll�a Le:!;lç,ocital'ia. Hemograma de Shilin�� 'rem!
po de' coagulação � <1e sangrra. Curva ghoemíoa. EXAME DE SECREt"AO: Pesquisa de germens ! (,'lTIO,; I
esparmatozoidee, ete., triohomanae va.gin_ais. etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba,�.iJtl de

.

Koch
ioutros germens, pneumococos sto, EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exaro!' chouac-

. T��ef.one
-eríoseopico, reaçal'l de .Kalm, Pandy, Nonne APpelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquíza dA baci- I ií""i

l U I!I�� fi' ,,� •

U'IL.II 1\ ��\jD
'los alccoi e acido resilltente>:. (Hansen} etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: EXame ccrnplejo, dús'igem D IJ- â.. Ri .

".

da acíêo latico, ncldoz livre e combinada tllh HCI-Pt'lsqa:izas de sangue ocu ito, piocitos, hernáceaa, . liXA.ME _

DE :ULCERA: UltHUlllcroscop-;a em campo e1Mlllllro: pesqulza de eB11ÍroC'hetils 'I'reponema Palida (,,){ihs),
.0" 'Laboratorio se aouo: instalado para tazer cultura de qualquer çermen e auto oacino

.

Apedido dos srs, Médicos fazemos colhe ta, de mattlial á domicilio
Fornecemos lamina.'; e rec'Íl)ientes fira tuiamente

-----_._._--

Biumenau s A9
de:·

. �liadei'ras
Forros;;

de ccnstrução em geral,
Soalhos" rVio�durasi ete,

1337

Santa CataJina

rt
o asiwncio é a alma do negocio

VEND�·SETORRADOR DE CAFÉ
Sistema «Bola»

Ven·de-se um. usado
Rua Sllq Paulo, 196. Blumenau

um terreno com 116 m de fren
te, IOO'm de fundos, com um

lado 116 m e do outro com 56
m, com uma casa de material.
agua' sncenada e um oprimo
rancho,
Informações com Bernardino

Mosec, rua Desembargador Pe
dro Silva, 25,

e··lealro le
Armado em

Itoupava Sêca

t10JE e em todas

as noites, R I R

com B id uc a Fe

comedlan

.tes

>, Dr Max Tavares dãrnaral
Dt. Ârthur Balsini

Escritório: P.ua Bom Retiro nr, 2, I' andar, sala IS.
Fones: 115°-137.5

ED[FfCIO MUTUA CATARINENSE

VENDEOiI!SE
I caminhão "Chevrolet Tigre"
1942 - Cr$ 35,000,00.
1 caminhão oleo crú "Henschel'
[938 - CeS 30.000,00.

Pagamento a vista

Companhts Fabrtça de Papel IITAjAI
--

'. VENI3k_;y..-_mor--1
um fogão econo.nico a carvão c

um aparelho para esquentar café.
Informações nu Bar Gruta do

Leão, Itoupavá-Seca.

VENDE-SE
UM TERNO de Linho branco

novo, por Cr$ 350,00, Ver no

Café Expresso. Sem cornoromísso

I I h õ e 8-1,De veSSOCl'9 têm uaado com
bom resu1tfi:do o popular

depurertivo ,

Elixir
A sfll is ataca iodo o

organismo

O I'"lg_udo, (I Baço, o CorfL�!1o
o Estômago. os Pulmões, e 8
Pele Produz lrõrcs nus Ossos,
Beumatlsmo, Cegueira. Que.
dI!. do Cauelo Anemia, e ÁlJor.
tso. Consulte I) médico e toÜU}
o p Q P U I li r depurativo

E I i X i r 914
inofensivo ao organismo A.q
gradsve! como um lícôr. Apto
vado como auxi!iIl.J: no trll-
tamento da SiWis e Reuma
mo\.ism.o d'i' mesma origem,
pelo D. N. S. P.• sob o or. 26,
de 1916.

Telefone 1248 - Rua'1 de SeteiJ1Dro
I Foruecedorr s de Niadehas 6!ãn Geral
F01TO PouliSia, Encantanesra» de Qualq1t81' Eepêcie

Alinlunnento, etc. etc,

Soalho Marca Strob

OFERECE SE emprerr,0? rerit(l-cont�d0r que tenha coa

cimento rb �;5tern3. Ru ou Rernigton Preterencia Cilsado.
rá casa de moradia. com luz eletrir:a. LOCAL distante 13 c

lomezroc fie RIO DO SUL. Escrever, do proprio punho a:

EMPREGO - Caixa Fostal 20 • RIO DO SUL.

A IMPORTADORA MERCANTIL LIDA'v-comunica
a(}f seus r!isfinl:ii@ fregueses, que übtá I.h\lrt�ilflflHH\tG
a1J:,rellwch. para qUHlqlWf concerto do RADIOS,
sob a dirp()üo (1,; curnpetünt" técnico vlndo direta

mente do Rio rte juueíro,

ServiH� Rapido e de Absoluta Confiança
Dirigrr-se fi rMFORTAOORA MERGAi'4TII.J LTDiÜ.:

Itua J5 de Nuvembro, i4G-1 . Fone, ló54.� ml!me�iJli

SIEVE�
Tecidos em g-eral; casem-cas; sêdas; cortinados; carrinhos
crianças: louçaS.,e alnminics, ii preços b:u'atíssimos!
I ;�u�.a!l1Bâo de, um grande io.te de sêdas. rit;.cados. cai

�.�_� _.��;_�_!;_...:. e outaas mercadorul;s* a preç.os 'abaixo do {
�._ .•.•_

_.-.- ...�."�-:.--
•... �<_.- •.

---

,
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Ltda.

fabrica; "(I:e" Tinias
BJomeo'üu Ltda,

Tintas e Vernizes - Material para
Pi'Íl'tu'ras em Geral

Tintas em bisnagas .nara ar�tas
.

BLUMEN"AU :._'_, SlA. CATARINA
... ti

:.
,I

&W1i_edar @

Mayerle
Medi�o usslstente do

HOSBITAL SANTA IZÁBEL
Clinlca M�dlc8 e das erean

. Q88, partos é operações :_

': .' Rediortíagnostlacs
BLUMENAU

�:'ediccj:
'i< SIl tal' Sta. h:abeJ
, ,A�J>>9 raiç6�s
CLiNICA GERAl. .

'. 'Dt RENATO CÂMÃRA,
ESPECIALIStA·' ém é Doenças
•de.Senhoras ? cOperaçaes,

,CLINICA EM GERA'
,

(Varices - OndaS <curtas).

fanei 1226 • 1433' ,

, !,' .oper:açõ�s. nOB, �o�p�tais
BLUME;NAU

.

4-:-:10:- '9
'�--�--�'----====-----'----'-=�----�--�=-�����--

Faço saber que pretendem ca

sar-so: Genesio Adriano e Pauli
� na 11 asso Ele, natt.l.t�al., deste Es�

Fnço saber que pretendem
casar-se: Luiz Kractzer e t\n!J;'; tado, nascido no dia 5 de maio

v, E'
. T" , de 1925. solteiro, Iavrador, dorni-

OIg�t. ��ie1 natura; LJestel:!.Stanc
_

, , r ("I" '''1''',1.1,', I)ro
ciliado e re.,side,.nte em> Gár'cia,

naSCLlO no a:a Z:i .
� -

-

D
de I

-

co solteiro ''''V7 zdor d"-'
neste istntÓ. filho de Hercilio

9 ,N', .,

I
,Co .. , ., ,,'

""n�"n:oi-'d';' d Mari P
rniciliado e residente em Passo- <'. ,-,;;,

_'" nano e e r�aI:ld e-

M 'Úl"'O r ps' n Distrito filho iecri
reira, bLa, natural deste Estado,

"

.,
, '-:. 'v:"

- ,

'''�
.... t» nascida no d'

.

1:" :.,''-:_. d
runo de l' nnCiSCO J:",',3dzer e

�",

.

la 4 (e. fiam, e

-de SlD mulher Leize Kraetzer, 1920;, solteira, de prolissã,ú ,'de
"la naturai -l"'�-� Estado n: '0_ rnesuca, domicil�ada e' reáidente
�_..- i

....... _ .,.J:.,. i_t..;jt. ..... .t...:.. !5i.n 1
."._

G.
I

cid 1 110 ';1' � - ele � ••osto de I qf"-:
ern -f3)."CW, n,=,ste Distrito, filha

... I... 'J � i....... I j;". r
._.... .... ..., 11._

1
.. '.....

.

::s[)!�,�ira, de profissão

dCU1('�tica'l
eg-Itlma de: liqstav Hass e. de

e rcsmente

_

em Passo-Manso
sua rnu lher .A nn a I-Las. .

f� neste Distrito. Uh'l l.,g;tima de ,ApreS€llíaram, os dO�ill!le�tos
.. [.f Caclos \/f)gt e de ma mulher e�lgldos pelo fifÍlgO 180 do Co-

;'.:i,1 .- uiza -\lo; I�t dIgo Civil. sob ns. I, 2:' 3 e 4.
ii!' D� , , , •

' ., '.
""

Ji
.

t �,�,;" " l\.13resentmam os documento s Si., a I.Que,!TI ',,íive.r r011I1,e.·cimenw.• doe
,... l.ra b� ,�G il'1 c

- t 1
, !II t-.'.,

..

�f I exigid.o0 pelo artigo 180 do Co� e�us. Ir fi gum l�p�dmlento· Je�aJJ
J �. w..!f..\lttlfi�iil<� ,

�� I �I,go Civil, sob o nO �, 2 e 4. acus:�� �ar� Os fins de direito.

� �: SI a!('HCIT! tiver conhecimento de Er para constar e ch�ar aor.co-

�'f*'":i)i\��;tl":iciT;_:;:Z"Ji;;��"t, exjsti� úlnulTi impedimento legal, nhecírncnto de todos,' lavrÇ!, o

acuse-c pura os fins da direito. presente para ser afixll�o no, lu

C. pura constar li dw-gar ao co- !:!m: do costume e pubttqado'-: pe
nnecímento de todos, lavro o Ia lmprensa. '.

-,",
, /> .

'

_.

presente pura ser afixado no la- Blumedau, 2 de 10 dê 1947

gGi' do costume e. publicado pe- '.,

Vl!;Q,�!l{J Btn.
.

;::,�
la imprensa.' O�[cliid (ÍfJ ReQ,t1l1t� cava. 1 . .:.

U1Llmenau,2 de lO 19'f7
.

Vuoerno Braga �. �"'3 '!!l
"_�ii��

Ofidaldol Regi.mõ Civil .
@;:,,� t".íHh!.a2. ,:\

l<'aço saber que pretende� ta

sarse, lVLH10t�1 de Senna e :,ber
crudes Teixeira. Ele, naturat+es
te Estado, nascido no riia ;:"$ de

F;�ço saber Q11C,' perante o sr, novembro de Içp9, solteirci Oa

I g�\�;:�\'iE��: .s.B�e[:li;;.,�,'r�oti;;�ii:.l! �'��' perario, domicilíado e resid�nte
- 'G,irçia, licste Distrito, filh,,&i de
biht'·lm .. :.se lY.tra t::Li�a.l�� G h�do:�Ljü � ...

..

.

. !:' fil.l1cisco Joào· de Sena éf' de
Lino de A�nOliril e·· Irene dcs mmla HGstin· Ela, natural tif'Et�
Sal�t'._l5. Ele, natural deste E�- Estado, nascida no 21 de sefem.
todo com 2" ano;:; de idi'.de, \ dI' d

.'.'
f'v 'lro e lfJ 2 7., 50 telra, ' ...�c pro is-

oDêrar"ü"ií) 'dOfl1iciEai1ü <> resi- -,. .

i
.

.

. ;;;"0 fJOme,;tlca. r]'HIllCi iada e re.

I
d�nte nest'a cidade, fIlho legiti- sider:1te em Garcia; neste Histri-

. mo de José Fern�;n ks do. Arrw
w, fílhá l'f�itímá,· de V�Iehtin

r. im e de sua m,ulher 1(Ji$ina ,-l{7 T"
"

�,
"

11:. '.:":/1.J CIX'-'l.a e Ce sua mu u'e:,,�...'_nn.:l.

Brito Amorim, BL". natural des' cI'el'xeira. .

Distribuidores no Vjle de 'd '

te Estac!o. de 1 S, anca de : ....0('. fi.pl'csentararn os âOé(ui'�kntos
HG,j.-jÍ "

.

de ptofi"sã'J dC!TIéSi lca, f,.OUlIC1, ?xigidos pelo artigo ).80 dt)', Co�

(asa do Americano SIAJ li.idcl e residel; te errill rCé1naS\iL'l�i- dj'go Ciyll, sob 115, 1, 2, :3' e 4.

,

"

. 'I r::iS, filha de i\na .lúarta m· sr aIgnem ,tiver conhecimento de
Mercado de aUíOUlO'lel'il 1nr.,8. 2xistir algum impedimento. legal,

John ...L. freshel, f .......d.::;ri"". T1,l'Jl·"·,,�0.<i-lf,';ai,·:ml ""r: documentas· f' d d'"I .,,,, �-"'" n "- ,"- , � � acuse,.o ,para os ms·" ec, . ,�reito.
exigidos pCl,] üri:go 180 do Co� E, para constar e ch�ar •. aQ CO�

digo Civil. sob !JS, 1, 2, 3 e 4. nlJ,edmento de todos, lavro o

Si lilguem tiver c')l1hecimenlo de presente para ser afixar.io. 110 iu
existir ülgillil impedimento legal, gar do costurne {';, pübllcadô pe-
aCl1se�o para os fins de direito. i

. '"""
'. , ," ,,',

a 1I1lpr ,,-..sa.. ,e.
"

E, para constar '" c.'1egar ao co- Bbrr,eniu, '.2 de Iode 1947
'

nhecimento de todo� lavro O' ·,vitorinc . Braga" .

presruJe para ser afixado no lu- OfiGial 'do Registro Civil
gar do costume e publicado pc,,:
ia. imprensa.
Blumenau, 3 o de 9 de t SJ;}í,

, . y�torino !3raga ....
()f<'-'i;"t q� R.0.���tr�. C!'!lH

t)-i.:�'viço deprímeira
ordem

N' 27

Verdadeira sensaçiip
.

o MonÊlO

RcA1VICTOR

Q-36

...�
t'

Ondas lon!!"." ,

Il:urltls. 11 y<i!vulaO
liCIX'e l!' tlltór:aJanlri'.

i'} A VENDA NO

IEVEHDEDOR aéA VICTOit

Rua. 15 dH Nnv;'mbro N'
BLUMENi'1.U

Nossa. d�vi3a é ,.elvir �

A publicidad� e a arma do

negóCio e dO' de� envolviment0
'de tuâo. Divulguem, pllbliq!lem

I r)',J�1��:������ c1i�}����':,��; t<�!rj:;� (:H;:�t��;0e:z· .'r�a?<�]
!

_
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"8 P•. s. O., como partida não existe, não passa de uma liccão,�'· disse" o
sor." Barbosa Lima Sobrinho, d e p u t a d ii II e s s e d i s I a e- e bro da
'CIDlissãodeFinançasda Camara'

Hoje ál! B horas
,

., Juoe Lockhart •..Doa, porter • Sara Haden no mais
, mÍAterio da ScotJand Yard.·, ... ,,' ..

A' F'éra De Londres
Qll'àse' ocultá pela nebl�na;::. ela atacava suas vitimas.

, 114ulher (i)U féra? Vitima ou monstro?
AcQmp.Compl. Nacional., Fox Jornal e short americano

., Platéa 4.00 e 3.00,� Balcão 3,00 e 2,00
Dômingo ,11$ 2 horas

,

.Monthy Wooléy .. Gracié FIelds e Roddy :v.1cDowall em
� ... Cornediantes De Alcova
Deliciosa co::nedil, vivida pelos .

"comediantes'- da er;cantadora ..,

cidade de Alcova! CeDas queridas que jamais .serão esquecidas! -----------
�co�p. Compl. Nacional e ahorts americanos,
Platéà 3,00 e 2,OO.;.._ Balcão 2,00 e 1,50

',' P�llIirigo as 4,30 e 8 ,hOia!!

Easchuvas não para
As ,.estradas se encontram quasl int�ansltaveis na

. reg1ão serrana -. Receia·se nova enchente
Noticia de bôa fon te, diz

qt:el
aquela cidade serrana. sendo

cótittn.c.<
..

a a c�oy�r abu::;�ante- que a furia dos el�meo�o� de
,m.e,nte DO murucipio do RIO do sencandeados causara serias a-

. ' Sul, e regiões vlsinhaa. Ante- preensões,
6ntem à tarde, a exemplo do A lavoura do referido muni
que'se verificou em Blnme nau, cipío, como é de ver' sofre da
.aa madt'ugada de quarta-feira. nos aprecíaveis, sendo de notar
d�iab:ou forte temporal sôbre que não ha indicias de uma

melhora do tempo. As estradas
qqe nunca foram bôas, estão

. .. em situação de verdadeira las-
INDÚSTRIA & COMÉRCIO tirna el coroando tudo isto, há

possibilidade de que 08 rios. já
R.V. bastabntedvolumos�s, vendham a

trans or ar, ocasionan o ena

chentes,

.

Milão - O jornal comunista
'.Unitá" advertiu que es apara
rias da indústria textil se apo
derarão à forca das fabricas se

os . proprletarios decidirem fe
cha-Ias em consequencia dalgre
ve de técnicos, ontem iniciada.

Lo<omotivas para a

P.S.C.
Rio -r-r Bonterme informa o

. MtnlsterlO da VIação, numa
,

rOS88 foram 8S locomotivas
dfatrlbuids8 ás diversas ferro

"

.

vias· .do' país. por intermédio
do Deparrameute NllcloDal. de
Estradas de ferro.

'

:. Por esta informaçl1o sabe
se 'fJtle a ,Rede Vitiçl1o'Pa�anà

, Sant� Catartua recebeu 13
"

. 'f(}COmoUV8S•. sendo' sete de. ftl�
,

»d�8Qâº Malet"e seis, Nor
,tlulfll'

.

Ipoderarar·se·ão das fá·
'bricas

.Case
. I

Movelar
DE ALFRED OOSSWEILER

.�OFERECE:

CAMAS PATENTES· COLCHOES

CAMAS rARACRIANÇAS
CARRINHOS PARA CRIANÇAS

(Oi 'novos modêló� -da .efamada marca "ARMA"

rua 15 de Novembro, 1226

(ao lado da CASA·· RADiO PllOT)

se
bmebroso

. ..

G�égory perrk •. A sensação. de rnormntc 1 Com Thnrnás Mit.
cheÜ Vlncellt f'rice .. Roddy Mcdnwall Pegg� Ann G;,rner em

,As Chaves do Refino
Um romance de ineguaia::ve1 g.nndez<I', glorificando os sonhot
dum homem e as saudades duma rnulher!

Mageatoso e vibrante como um hi:lO d: coragem! ...
"Ali. Cha'1es do Reino".. ' a super n aXIIT.a pl'odução da Fax

que ilesvendará o {.::creto santuari<? 00 roraçào de um. homem;:
: Acamp. Comql. Nacicnal - M€tro Jornal e �hort amerIcano.
, platéa 4,00 f' 3,00 - Balcão 3 00 e 2,00

.. A: Qoi�e: - a1<ité ... pumerj,l,]a Gr;$ 5,°0

COURA C�SfA;
GUmA nos tA·

Tciíiiôf1iciiil1
• • ... • • ·-u ._.... • • --- • :

�=� a==

',I
I União Democráticallacional iIndica ao altivo e valorosoeleitorado blume- 'l

Aniversariam-se h@je.:Tnauenseseuscandida.tosàspróximaseleições mu-

f�8 nicípais de 23 de Novembro, certa. de que, mais
-1\ Srta. El'onidee limills de

li uma vez nossos eleitores afirmarão nas urnas seus
"

So�zsnra. Irene Deggam:Buda, aneeios por um Blumenau democrático, uno e forte.

t:.esposa do em, C!}rlos Bnde. f
-o Bar. Raul Chatagnier COD- ! Para Prefeito Municipal:
tsdor do Banco Inco, ....

-O Snr, Antonto Correa, re- .. Frederico Guilherme Busch JOf..

I
sido em Salto Welasb3ch I

�-o Snr. Edgar Prelgang E

li:,�:.·riir�:��::.� d:e ho.:

�I:
Páraá:::::O�::d\dO de Figueiredo _ Comerciante i

Fcdecimenios ... Otto Hennings . Iudustrtal T.
;OJ Dr. Affonso Balaini . Médico I!

�, fiercmo Deeke . Bancário f
TI.

Dr. Herbert Georg • Advogado íél
Dr. Gerhard C. F. Neufert - Engan. QuímiCO

" Heitor Ferraz· Bancaria
� José Moritz . Operário

Max Jacobsen - Farrnaeeutico
Waldsmar Selke • Con.ereiarto
Emílio Jurk . Funcionaria Publico
Carmellado Bago. Lavrador

'

Siefried rioelckebaun

Realizou-se na tarde de ante
<1ntem, com grandeacompan
hameuta, o sepultamento, no
cemttérío protestante. da ara.

vve, Mina franolsca Lueders.
vtuva do saudoso ctdadao
Hermano Lueders,

A veneravel anelã, talecêra
na tarde quarta-feira e por
tão

consternadora. ooor1'eOCl81apresentamos sentidoe pêesa-
mes á sua Incosclavel famWa

OTTO BARTSCK

Em sua restdenota, síts á Rua
Bom Retiro, Ualeceu quinta
feira, dia 2. com 66 anos de 1
Idade, o estimado eldadão '€"""".-...!III<-!f�._"x... ....'.. .. III II IP_,
OUo Ba!'tscll,' antigo fuçclana.
rio da Indústria 'I'extíl Com
panhla Horing.
O sepultamento do prante- Branco como ti neve ..

ado extinto. que deíxs vluva forre como um turco ....
e cinco filhos, realizou- se ItR ríco como Crêsus , ... I Sã I "

Washington - A .proposíre da
manhã de ôntem, no cemitério 8S688 umas comparações que mter�e[}ção �o delegado da Co
protestante, com grande acom- BOe usar-se todos os dias pe-

lambia na ;Asscmb.éia Gerai Ida
panhamento, que bem dlsso do 108 novos e pelos velhos, por ONU, pedindo a extenção do
apreço e estima em que era pessoas de todas as catsge-

cPlanc Marshall:/> á America La�
tido no selo de nossa soeie-] rias. O que seria 8 llngua te- tina, o sr, RC'bert Lovétt sub
dada. lada sem as comparações? secretario de Estado dos' Esta-
Á Iamllla enlutade expres- Como poderíamos DÓS Iormu- dos U�idosldecIarou ofleialmena,

aamos nosscs sentimentos. lar as nossas ideias se o ad- o seguinte-
,

verblo «comu» não existisse? liA questão do auxilio econo�
mie? norte�americano á AmericaQuando queremos descrever Latma somente será consideradabeleza ou lealdade de uma depois de efetuada a, execuçãoconsa qualquer, entremeamos do "�lano Marshall" para o ca

D nosso discurso, com compa· ergmmento da Europa. O planoFator de Propaganda da Gripe rbções e 11 palavra «corno» de auxilio a países Iatina-ame�volta á teia 8 cada momento. ricano8 será conaiàel'adona Con�Sir Henry Oidney tambem ferenda Pan-Americana de 80-
a ela recorreu, isto é a uma gatá, a reunir-Be em janei ..o d@comparaçâo quando quiz Ia- 1948'".
zel' compreender aos Beus O ar. Lovett a rer;centou queouvintes a gravidade do fIa- o goverao dos Estados Unidosgelo que o paludismo consU-

esp� que toJos 08 paísee latl�

tu��e todos os cadáveres das nO-ámerieanoscoutribuam por SUil.

vlcUmss feltas pelO paludismo
vez. dentro de Suas possibilida-
des, para à efetiveção do . Plaoo

na Iudia inglezl! fossem colo" Marshall" na Europ·a.
"

eados uns ao pé dos oulroQ•
cobrirlraID eles uma distancia
que ir{Ê\ do norte 80 sul da veotlvo e curativo d9 pahls
Iodia." dlsIDO.
É essa uma comparação A Comissão que foi insUtulc

arr!pianle, mas é e-xacta. 50 da pela Sociedads;das N�ções
bre 300 milhões de habitantes, para o estudo do, 8BBI.udolCólera no delta do Nilo morrem cada ano 2 milhões referentes ao palUdismo ched
de paludismo, sendo 90 mi- gou b conclusão que baeiam
:hõ'!l (Í,:lps 8oomeU(!os. EflSf 400 milfgrsmas de quinina por
llU[Ilt fo não dá Cl)!lIU 10 senA lIn. JOllJlldU8 tlUUUHtl todu a
uma. Ideia jnsurlciente do fln- ,épOca 111.8 f.ebres, para. se f1�
;.4€IG que apresenta o p�!udif�: <lar. g�mllltil.Ío contra ti doeu"
mo plrs.o mundo lntelro E Ç6. QU,10tO 60 tratamento do
um flagelo que faz muls vlc pallltlit!IDO, aquela mesma Co�
tímas 1:0 qvc as gueu8s m·'1I� mlssã aCol1Belh!l. ti dóse dtá�
r.rueolas e 8S epidemias aJais ria de 1 gr. Ii 1 gr, ii de q ul�

O minif':.tr'o de snú,ie Públlcll 8aDgrentas" QUlmdo se s,lIh nina dUftl.ote 5 a 7 dIaB. Nilo
�r. NlIgib hkandat P/ifo;lHI. a. igSO,· compreende se tambelll é neceS8l1r(o fazt3r-se !rata�
ílur.cioll ainda que cem CfllWf'I a importaDüia que represaDo mentu extra; em CaBu de leia
jà tinham sidu oficialmente ln pua u hlHnflnidad� fi des , deficItt, prÜcede"S6 da illeima
'H,UclrQIJª,

.

�Dl:)!:lflq Q6 "m fl;tmédw pre� fOrmA. '

A's Ur.Q.élS"cidadã08, para a Vitória de Blumenau!� : .•...,( .,'.. ' _. .... , i
-

I

:�

o auxilio economfeo dos
EE. UU. á Americ(I Latine

(ompara.,es

�-**
.

O, p�e(eito do dia

Os casos leves de gripe,
porque escapam 8. �vigllâacI6
do médIco, sEio exatamente 08

mais lavora.veis ti difusEio da
doença. Êles concorrem para
que a infecc!lo se propague
fácilmente nas cidades e ao,
longo das vise'de comllnlção,

1
,,·T

Tenha com as pessoss
que apenRs parecem res

friadas as (precauções e

cuidados indicados para
os casos sabidamente de
gripe. - SNES,

Rk,- Do Cairo chegam or.

UcLls de uffiFl. i"p dt'mia l'e co
lera invadiu o DeHô do Nilü
lando o ministerJo de snú te
l'úblh:a llnucÍuuda � morte dt'
trilHa e duns pessoas até a

gora.
f

,
\
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