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. �tsta intenc�o inieial de oãé e,olili� quaisquer aSibeetlsparNculares a que chegasse " pelos QU3IS; pelo cooheclIJlento que In,�mos deles orlem, lerlamos, mesmo ,multo
a cfJntrayostl, d,f} envulver pessoas da alia administração do Estado·e outras de reftJo social bIumon8u ..

ease,
.

freamos, aaeaas; aguardando .. pronunciamento. das Delegacias Regional lie Policia e Ministerão do
�.�:;TraÍJaIItD•. (fisl!.ansaç__o IDeal)! 3S qU8�S, para seu proprio be�jõ não devem prolongar a agonia do sentenciaIS.
q pela leglslaçao penal e social ell 'lgOf, comprovando .. perigo a que estamos expostos com sua permalUen,(ia em liberdade e (om acesso livre e irresponsavel iS um orgão' de ínforma�ão pu bUcõ. O retalhamento do imbecil, oriundo
de nossa, corajosa manifestação de profilaxia sedal, terà certamente mais um novo epilogo legal. Esperamos que ninguem
contrib\l.i 'para anularem-se nossas esper�n�as e (onfiança Da Justi�á Publica.

f Rio - Regutu para Parta
por via aérea, o sr, Silvio
Torres, diretor do Iusntuto de
Pesquisas Vetertnartes da Se�
cretsrta de AgricuHura, do
Rio Grtmde do Sul, que vai
participar de uma euuleren
CiH sobre a atrssa, li reall
z sr-se em Berua,
Aquele teC!JÍCo i/à eeppls li

!ohleterJ'8. para visitar li es
taeão experimental de Pír
brlgtt, importante centro de
pepquísas sobre fi ff'br� pftnfla.

DIA��O fJ\ATUTJNO

. ,

-Ao Eleitorado de Blumen
Rió - o discurso prorull.' -------......--------

elado na Camara Federal pelo É sabido de todos, não sô no município de lhe um emissário ás vesperas da Convenção ude"
sr. Getulio Moura, servindo Blumencu, senão em todo o Estado de .santa nista, para dissuadi-lo .do seu propósito.
para demonstrar a desorten- Catarina, pela alta repercussão que teve, que a Vejam os ·blumenauenses a sinceridade do
teçãO 6 88 dtvergeneías sur- União Democrática Nacional em sua memora partido que tanto apregõa bater-se pelos inte
gtuas DO Partido Social. De- vel Couvenção Municipal realisada 110 Teatro resses da terra blumenauenses r Envida todos
mocratteo, testemunha 8 CO- Carlos Gomes em 24 de agosto do corrente ano. os esforços para evitar que um grande filho da
ntveueía da dlreçao naclonal havia escolhido para integrar a sua chapa de ve- terra, possa prestar-lhe os seus inestimáveis
dessa agremiaçãO cem todas readores, entre outros grandes nomes blurnenau- serviços.
as manobras eleitorais que enses, lambem o do Sr. Curr Heridg. Falhadas as, primeiras tentativas, não es-

'vêm sendo feitas peíos seus O motivo que levou a D. D. N. a assim mereceu o P.S. D. DO seu irnpat-ióti, li> propô-
cn etortcs mHll�cipaiB,'mesmo proceder, era aimples • a preocupação de servir sito e, aproveitando-se do precário estado de
com esse namor o d!)s «caça- a nossa terra. eaude do Sr. Hering, recolhido a um hospital
dON8>demanállt.� c lmcLrreH- . Partido que, nascído do povo para o povo desta cidade para uma sangria afim de evitar

.. gtonarli)tl do senaôer Prestes, vive: que ausculta a opinião pública' para, pela um derrame cerebral irninnete, conseguiu leva-lo
sua vontade se .nortear; e que vela com especial na confusão de sua mente, a dirigir uma pro,
carinho e deeassombro pelo bem de Blurnenau, posta de acordo, em seu nome individual, con
não podia deixai:' de pleitear em sua chapa, a tra a expressa decisão do nosso' partido. Da
inclusão de um nome como o do sr. Cmt Herjog, aceitação dessa proposta por parte da U.D.N,
cuja longa folha de serviços ao rnunicipio, sua fez o Sr. Curt; Hering depender a sua pe rmaq
graaêe experiencia administrativa, SDa conhecida nencia na chapa udernsta, Esta só razão expli-]
honestidade e probidade no trato da causa públio ca suficientemente o tumultuoso e confuso .es·1ca, sedam li. garantia segura de trabalho eficaz tado de espírito em que se achava,
e eficiente em pról da gleba Q).umenauense E' doloroso constatar que homens que se,

Assim, e berh, compreendeu a atitude do jizetp honestos, timham lançado mão de um
nosso partido, o próprio Sr. Curt Hering quando gol� politico tão deselegante, palra não dizer
na carta que dirigiu ao Diretoria da U. D. N .• baixo. supondo com esse ato' assegurar-se ii

carta' essa já amplamente divulgada, dizia: vitória,
"Nao sendo politico, no sentido que vulgar- Esse d lcumento, arranc'ldD a um homem

mente se dá à expressão, .mas interessando-me doente, pela coação mataI da int:midação, !les
pela sorte do Dessa Btumenau. pela sclução dos hoora-�obre modo, não apenas' os cheflit3 do
seus próblemas, só a esse fato atribúo a escolha P.S.D que o extorquiram, mas o prop'fio parti
de meu nome para Vereador."

ldO que, já está sE'ntindo, aliás. a rep�rcussão
Dava a Uniã.o Democrática Nacional em resfavoravel que no eleitorado causou o "g,l le",

assim agindo, um grande exemplo de digmdade . Esqu.eceu-se o P.S.o. que no Sr. Gurt He
politica assentandO a razão para a escolha dos rillg um gesto dessa natureza, só p6de ser fruto
nomes que íria submeter a apreciação do ele i- de um desiquilíbrio orglOico. E isto o sabe. e Itorado, não estreito principio politicn.partíd'uio. sente o povo que o conhece. Dai a sua revolta

I

ma� no largo e salutar critério do interesse ge- contra a indignidade pratic.ida,
1'a1 do cO.nuna.

O próprio canditato a Pr�feito. d<3 Partido
. Se? \.5.n" no entanto, pemlOU ter arrar:-

Sodal De::nocrático a quem por motivos de ami- cada a vltona .da U.O.N. com o a[astamentq do

zade e família. déra ciencia o nosso presidente, Sf· Curte Hermg, tambem se engana.
Dr. ,\{ax Tavares d'Amara), da intenção da U. A t'volução política da 110sea gente, talvez
D. N., de incluir em sua chapa ° nome do Sr. ainda não sentida p"llo P:S.D. porque divot:::ia
Curt Hering, lhe aplaudira calorosamente o gesto. do povo, já vai abandonando os velhos moldes

Os chefes do P.S.D., porém,' ..ssim não politicos. Hoje, muito mais orientam a simpatia
pensaram, dos eleitores a favor deste ou daquele par�ido.

I
Os partidàri09 do Sr. Neren Ramos que, a sua Uoh'l de conduta, a SUü atitude e digni-

1'1:08 1'28.Ud
...OSO.

S t.�mp08" do tlbsolutism.o governa- dade partidàl'ia e politica, do que os nomes que
ment?l jamais ergueram a sua voz em defesa da apresenta ao sufrétgio
opressão que se impunha ao UOO80 povo, tão Lamentamos, inegavelmente, e muito, o

dmamente tratado naqueles tempos de desgra- Afastament.o desse nosso eminente companheiro
ça, e ,ue hoje compareçe à hça transformado que se refra á vida privada, encerrando de
em defensor dos interesses desse mesmo povo, maneira dolorosa para tr,dos que o conhecem e
vira Da indicação do 'nome do Sr. Curt Rering e&timam, a sua vida pública. No entanto é prC).
apenas um favor seguro de vItória da V.D.N. ciso que se dig<t' que não pTaticou a indignida
no seu efItender o como tal er3 preciso esque· de de entrar p:ll"a o. P;S.D. como o apregoaram,
cel' 08 "interesses" de Blumenõ+u. para ver· os para confundir'a 'nosaa gente, 08 arautos da
interesses partidários. 'vitoria" do Sr, João Nabrega.

Encarado por esse prisma estreito, desde De pezamos, pore'll, está Blumenau que
logo tudo tento� o P.S.D. para dernov.er o Sr. per,le aaaim a col ..boraç<lo do seu mais experimell
Curt Hering da �lUa decisão ge aceitar -a indiCação tado homem publ'co. :'-las estamos certos tambem
do seu nom� pa;:a' vereaàor da V.D.N. O Sr. que a gente' desta terra, saberá demonstrai' oas

Govern.adel'·.ao Estado·.qu�·"�tanto tem prometLdo urnas a Bua repulsli á atitude anti-blun;;enau�
uq'tnteréSse,de Blumenaü� chE'gou até a enviar- �nse do' PIS.D.

• ..... .. Sfumenau, 6 de, outtibro de 1947 .

....... (Assiaatl\!í:) -. Máx Tavares d'Amaral; Walter flaufe; Aquilles Balsini; Antonio Candi-
do,. Figueredo; OUoHennings; Herc.ilio D,=ecke; dr. Affonso Bals n; dr. Herbert Georg; dr.Ger
hí:l�d C, F. Neufert; Heitor. Ferraz; Siegfri@d Hoeltgebllum; José Moritzj Max Jacobsen; Walde
rn�,� S_elk'ei EmiUo Jurkj CaJmeliQdo JlogQ.
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o P .S.D. e suas manobras

Venda de ma.da exce-

lf··
dente norle-àmericano

. Rio - Rrgres80u domingo
.a08 Estados Unidos por via

8eres, () comandante Peter
A nthony CúBlns' o qual. ns

qualídaue de comtsserlo de

Iiquídeção 1. ü materíaíà no

exterior, fspresentou o go
verno norte-americano na

venda de todos· os exceden
tes ao Brasil.'Esses materiais
acumuládo8 e trózido durtSn�

• te ',a gUerl'a, :egundo Eset' 'd(}i.Vil gs. elistaraO nos
.

I! a 08
·

UnidOS 31 e meio milhões dê

dolares. e foram vendlàüs por
J2,]. mIlbões de dolarss, Gran
de'partB foi adquirida peI
�ovemo brs6Hebo e ores
laote compra,do pela UNRRA.

· agentes governamentais nor

te-marinanos existentes no

pS·iEi.6 por particula?8s Se

.:I..#;. gUIldo 08 termos ,da contra>1i
:l';�; de compra, as SÓbroRS corres
..

pondentes serãf1 aplie8da8 no

Brasil.

..

.

'. IQue. surpresa. R.

Noticia a imprensa que ti; po.
licia de Salvador, informada que
na cidade dê Serrinha, no iate-

.'.
L
rlOr baiano, havi� abundante di-

ti 'nheil'o h.hlo em circulação, de-

elgnOU um agente _
para averi

guar 1') casa; Ç-hega.ndo aquela
·

locàlidade, ° llwestlgador des
. cobriU. que os fabricant,es. .Je
dinheiro falso eram os propnos
mantenedoce� da ordem locais.
chefia:4os peio sargento Sah ia

�"'.. 6alvãci comandante do desta·'.
cament'u policial. }\oi pedida a

�." prisão preventiva contra �s PC"

l' hciais criminosos, sendo que o

!a'o, como é àe VtH', teve larga
�epercU3,aq

.

.

u
•

.

Consulta aos pelses latino�
americanos

Wash'nhgton .-'- O presidente
Trurnann exprimiu a esperança
de que os países da Ameriéa
L ttina viria-n em ajuda dos ESG
tados Unidos, na medida do
possível, para fazer face ás ne

cessidades da Europa, Acres
centou que estariam sendo fei
tas consultas a este respeito.
entre o g-overno norte-arneri 'ano
e nos países da America Lacina.

'.

Desconslderacão
Rio. (AN)

.

- O S�ntlào tem.
concediuo votos de. congra
tIll8ÇÕ"8 8 todos os paizes 8"

mígos do Brasil, pOI' o eastãe
�a. passagem das respeuuvaa
tlàtas naeíouate. Uíumsmemé
trsnseorreu nosso 7 de se
.embro e nenhum dos palzes
contemplados com nOflSBS ho"
menageus retrtbuíu n08S0e
votos de congratulações.
Por esse motí vo o lideI' da

UDN no Senado decl trou que
votará de agora. por diante,
peremptoriamente c o n t r a'

quaisquar soHcitBçÕei", mesmo
por que no seu entender o

Senado não é oellhum ·lnsti�
lQlo bistorico.

..

.

Dr. Arthur Balsini
ADVOGADO

Escritório: Edifício Mutua Cata ri
nOaS8. Sala 15 - fone, 11 SO

Hesidencla: Alameda. Rio Bran
co, 31 - Fone.' 1375

A Renunda. da (omlslio
Municipal de Preços

Conforme DilHcÍamlHl ô,ntBID,
rennuciou. cdetivBIIlente, a

ComÍssl'üfMunicipai de Preç-I)s
8 qual endereç lU ao sr. Leu··
barto Leal. PreSidente da CEP
estadual. o seguinte {e�egrama

c Blumeuau, 6 de Outubra
de 19-17.

.

Dr. L�obefto Leal, Presl,
dente da ComlsB8.o Estadual
de Preços.

fLO VAlOPOLIS. .

Componeiit� (]{jnli�sâ/} Mu
nicipal de Preços este muuj·
cipiu renunciam. jrrev(lgíjVel�
mente C8!'goS lhes foralli coo
!iados Vosseocia.

AtencIosas saudAções
Achiles BálEi!ni � Presldentem
federicp Carlos Alende - Co�
marcia
Arnaldo Xiivier � Consumlrl
d9r�l(I;44 _, - ...... "'.'f...!-...qq""":"",,,_,,.........-_ +::,,""'"4'''"' .... ..,.,07 . t __wc

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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L.B()RA'(.9Rlo Df ANALIS� ELLJNGER s elA. J"'.A D V o fi AD OS:"
�üo<l5 CQ Novemb. 588' ... Fone. 1201, ... Blumerrcu

Dr Max Tavares d'Amaral

lCXA.MES DE UIÚNA: simpree, Ü\SBllcar e albumina) de sedimento; (\uulitativo completo coro dosagem 1
Dr. Arthur Balsini

elóret()s�JoS1ato". acido urico, u]"�a etc.) •.
'

EXAMES DE FEZES: completo, -pesquiza de amebas, flag&laic, Escritório: P. ua �Bom Retiro nr, 2, l' andar. sali 15.
ovos 'de verInOS (Metodos de emiqueoín.ento]. digestão: carue, vegétais; pesquisas de puz,

.

sangue oculto N�.

I'
'. 1· on es: r 15°-13;- ,::;

EXAME DE SANGUE: .MALA.RIA-l:IPssquiza de Hematozoarlo de Laveran, termas agudas e Cl'0nÍ � E:DIFICiO J:iWTU.i\ CATARINENSF.

llM."LUES (!>Uilist: reação de Kahn, Kline, Meinécke etc, TIFO: reaçâo de Vid�l. posagem De: glicoset:�cjdü I]rÍ
,...,
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e
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o
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..

h

....emv.g.. 10blD.�, COD.tagem . d.,e. glObUlO.
S

v�rmelho8.
e brancos,. FOl'ID.ula Leuc.:.OCI.t!ll'la.,He�no.

grama de

S.hlJmg',. T.em '

':

'._-..
-
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-'
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n

... ·.n {(f\k.C;:;�'.�.íl\.,i�.·.'.' A�
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po de coagulaçao d fl.rl sangrra, Cúrva gboeruíca. EXAME DE SECREÇAO' Pesquiza de germens iGono) ! �'rf !f"�i!'i�� 'itf:� �;i'],�" �.:' , .

.

esparmatozoídes, atc., tríchoménas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO� P�Bquiza de bar-ilo de
• �Coeh' ,/0��\� Bh,:t5�:�_<'}.'l:�,':�;;'�" � }� f�f1 � ".. t"" s s l'l! i:lo.U:r.OBge...rmenB,�neumo.cocO..

a stc, EX

...A.
ME DOLIQUIDO

e,CEREBRO:�.ESPINHAL: Ex�memto.ba:- (�.tl•..
!{

..�.J]\*\i�).l t VArdLtS.:� i;;� UCi!:D Unr;.nre
..enoseepíco, reaçao de Kabn,' Pandy, Nonne Appelt, etc. EXAME DO MUCO NASAL: peaqurza de baei- liiid.JJr:1"'b:W��l;;:flú.Jl � ,

__ '.

los alcool e acido resistentee (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame complet.o, aUB<lgem 1:%", '.� í\ f'. " t� ��!l[_� �

de acido latioo, acidez livr� e com�inada em RCI-Pesqnizas. de Bangu,e ocuuo, piocitoa, hemá��a5. ,_

nx» �1E li! '

I t� .rgil�l n",a�./� f�t; �s1 �� Y'-� viço deprimeira

DE.·ULCERA: TIltlsmlo.r.oSc?p:aemcampo eooq:o: pesqurza de espiroehetas Treponema. Pálida (sifilis]. 1:11':', 1��Cn�w� ��� hil(,;l �.� mdem
0- Laõoratorio

.

se ,acha instalado ,p.ara fazer cultura de qualquer ger11J�� e a uto uaeinn .:IIlt "::/ I í
Apedido dos ars. Médicos fazemos colhera, de mattãal a domicilio ;'" _. .� RU3 Marat.hão

Fornecemos laminas e recipientes aratuiamente '� N' 27
,�
.��
�

f�
(j.i
'.;â
;\l

��I'�;;��!J�F'��D VISO
Departamento de Saúde Pública do Estado

Centro de Saúde de Blumenau

A $ S U n t o:.. café torrado e moido

dé protesto
• .

,Ottó Abry. '1. Tabeliã!) de NÓtaa. da 'Oomarca de Btu

meuflu. Estado de ssnfa Catadoa, mi fõrma da le1 etc.
c' F8z.�8ber que se.sebil em Se�Cll;f!prio, para ser pro

telH8da por falt8: d� pagamento; oma TI' i r:licli ta no valor de
..

' Cr$'2.697,20 (Daie ,mU éIscen_tas. e noveD�8 e sete cruzeiros

'� y.fote cefJtavos). emitido pela fIrma Cnstli' & eis, estabe

lecI�o eJO Est�et8, Estado do Rio Orand� do Sul. contra

Ftancisc6" MarUn8 Bennig, (iesta prB9f. Como nãl) tenha

i}idO ,ene�ntrftdo o cfavedIJ.r•. o intimo por este edital para

p'ag�r.o rnenchmado. titulo • .ou d�r as razõds po rque não o

Jaz dentro do, prazo legal.
.

v

'

Bl.uÓlenau; 8 d'e Outubro de t9i7.
, ....

O Tahelião: OUo Ab' Y

Emlireza .Forca'E' Luz Santa Cetarina S. A.
....

"�Venda 'dê Acões: Ordinárias
Para os fina' ·.previstos�no .' paragrafo (§) 3' 3,rt. $)

.EstatutQs 'desta ,�ocjedade.,leva:Re ao conhecimento

.dos interessaij:ós,:que estllo a :venda 4 (quatro) ações

:ordfnári�s.•nomimítjv:as, pertenG�nte8 a diversos, ao pre

,90 �e Cr$,14()Q,OO,(l?m,mil e quatrocentos G.ruzeiroB)
:c.ada. urnã, 'fíCiuidO fixado .prfr,2jo .le 15 (quinze) dias a.

fim de que:()s atuai8,�cioni8ta possrtm obter pela sua

,aquisição.
'

.

'
.

. Findo e�af3',prazo ficarão as a11.1didsliI ações lihera-
das' pará. a.lienaçª,o a··}:i€sFôas.· e�ranbas á Sociedade.

.

8luincnau, 4 de Outubro de 1947

,t:>tRErq�Jfo- da «FORCALUZ))

i:fab:rica\de. nolas
..... ,

" BlomenilU L'da.
,:jlnt&s':ê Vernizes - M�terial para
,. ..

, 'Pi ...turas· em Geral

Ttntâ.:.-eIJ1. ;::bisnagas para artistas
.

BLUMENAU -"S'lA, CATARINA
,-_-- -.

-

.

......
r-cto AmADOR Ja.SLhnlz)

Competencla ProfissloDal
,

'
.

. �

RDR ..(5 de .Novllbro, 596

I Adornos para Natal (Christbaumschmuck)
Bonecas! diversos typos • Castiç3es parêli arvore natal

Acessarias para Bicicletas � 8 orpedos Completos
Pecas Terpedo Suissos

f. DOMNING - Tlmoô - Caixa postal, 10

�.

A publicidarí= c a arma do
negócio e dr> de' envolvimento
-I,..' I rv-
_;.. iur 0: IJlvulguem, publiquem
e _anu�clem na revista "Expan
,>ao hconom:ca" cujo redator e

orga�isador, Prof. Jonas de
Araujo Abreu, se acha nêsta
cidade .

nCORDEDNS li llUINOS - "Stradel1a", "Set. SOpr:l n i"
bem como "Tp('fichíni", de

S a 120 baixos.

TOCA - DISCOS E VITROLAS SUlÇAS.-

Dr. Affonso 8alsh1i
Medico Especialista em

doenças de Crianças
e da Péle

CODsultorio - Travessa 4

de fevereiro Edif. Peiter

Dr .. Ang�lc De Caetano
Médico

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as 11.30
e das 14 as 17

Rua 15 de novf'mbro juta
ao Hotel Elite

Telefoue p,.ovisorio 1063
Residencia

Rua Paraíba No 8
Telefone i 288

Or .. Paulo Mayede
Merti�o fl8Sil'ltemo do

HOSPITAL SANTA IZABEL
CHnica Medica e das �rean
ças, partos. e Opei'iiçÓeS _

Radwdíagnústicos
- 0- BLUII\ENAU -0-

De 'acQl:'do com o decreto federal 23.938 e outros. nele cita- Gr,an I Remárcacão em TQda�
dos é expressamente proibida a venda de café com rníst..ra. Os

�.",.....

_,.
»8

. 1l'11:'8. 'ptopríeta tíOs de torrefações -e moagens estão intimados por,

.este aviso a fornecer seus produtos em estado de absoluta pureza. mercadorias na
"""""-=-_=

..

·.E.·ale 'C.edtro.. de Saude fará apreensões de amostras de café CA A' WI LLV � IEV
TT [i' l\TDE C.'E

S'
.

.

'. '-t·RT
1 v CJ ... '1 -0.'· u:n.a. ofi.einavéndido rio comércio e. as enviará ao Departamento de Sande em i

'.'

Florianop()lÍ&� à:ftm de Serem analizadas,
.

.

I .... U com motor de duna .P. S.

Qs contravent<;>res serão :n?ltad?s de ac�rdo co?I a lei (Cr$ T�cidos em geral; caseI?i_ras; sêdas; cortinados. carrinhos para
8 torno serra fítrl e :fena-

.
z.ooo,uo - <;r$ 5.000,00) e sUjeitos as demalS penahdades nelas cmmças; louças e alnmmlCs, a preços baratíssimos! menta.

�"previstas;
l31umenau, I de outubro de 1947 ,1iqUidapào de um grande lote de sêdas, rilicados camisas C

In formações .rulo Peitl?'l'.

===="== e outaas mercadorias, a preços ab3íxo �io custol areia, HUêL Am8zonaF.

'-::tDt'. AFQ:NSO RASE. Chefe do 3. D. Sanitária \1
--

----

"·1 ***
l

..

EMPREOADA?PARA SÃO PAULO B R I NQUE O OS", Mi_l1nres oe b?necas -, Bolas de bor.-
',®rga"HlM!na

..' .....
'

,.... .....•
..'

_"O racha - Edeltes para arvore de Natal [lleix��rnl! ?prHar!
•

.

'. Proc.ura-.se duas mo�aB, daOl'lgem",alemã. qüe quelrsm
� RLH. .

, r i
�. � ��: b

·
trabàlhBf em .SãoPIiUloj CQfiO copeira arrumadeira e pagem

AMOR FONTE PARA REVENDEDORES

ou cozInhar, em .C8S6 4ê pequena f6�'Ilma. Escrever indic8D- -*** C, i "oi

· do Idade, preteoçõ'es, e endbnço para a respOSl6.
R. BELINK:Y, Cai'lfiPostal 1011. - São Paluo.

7;, InforíDação .ne8t� ·red!iQão
:' .�_. _. _"._,' '.-

- ,- .

-

-

,-

.

-

-

.

I
Dr. Arão RebeIJo

Advogado
ffiSCT 'I.. li io

'

A lameda Rio Oi:>lOCO

L'��. 4"'il..Àtredo IfõSHi
"".. ed.ico

eh", '-t, Stl
. al §ta Izabel

�. il>"', 11" trnCÕ'?lS
CL.tNICA GERAl

CÂMARA

I Dr M�o. .[1t Püpe
CHofea geral. Especialista
em mOlestiaa da f2 arganta
nariz. ouvidos e olhos.

Commllas; �o - '0: bs. G 15·17 bs.
BLUMEN.-1U • tilJA PIAlIJ., 2

RENATO
RSPEClt\.USTA em DOenç3:l
de Senhoras e Operações,

CLI;�ICA EM GERA.

(Varices - üOílóls cuitas)
Fonef 1226 • 1433

Operaçues nos Hospitais
BLUMENAU

[;1,',' �"
II �!I
ADVOGADO:
Dr. Ayres Gonçalves
Rua 15 ce Novem11fo, 415

..r andar-Sala I

(Altos d'A CAPlTAL) -

!!!---.�-.:.___. ----mI

.
, -

Esc.rioturaEl. çontracto!J. "'l'Ocu'

raçõCl8•. protestos de leh'uli'

Compra 9 vendade b:nmoV�\B,
ç(;ofi"soea elQ c.uv:àq...te.>'

DR. ACHILLES BAlSINI
ADVOGADO

!R..
ua Para0 .,31.A-.Tett4l6I BLOMENAU'

...

>.,:

,

XAROPE
S� JOÃO

Comhat.e a tosse, a bron

quile e os rcsfriados O

X.arope São Joi:iü , eficaz

no tratamento daI'! I1feçõps

gripais e das vias respira.
torias. O Xarope São .João

solta o catarro e faz expec
�.orar facihnoct.e.

I Consumidor

'I Exija M�nteí�a fRISOR
"Exista Qualidade 'que fôr
j Mas não ê fRIGOn

M I I h Õ e s
De pe:'JBocrs 113m Ilsado com

bom resultado o 1'0 pular
de!;'W'ativo

Elixir
.n smls ata.ca '(odo o

orgs!",ismo

o fígado, o BnçfJ, o Coração
o ESlÕwago, os Pulmões. e ii

Pele l'roüllz llÕ! "'8 nos Ossos,
ReumaLÍsmo, Cegueira, Que ..

dI< tio Cabulo AoemíH, e Abor,
tao. Consulte o médico e tome
o p o P li I 8 r depurativo

IEI i X fi r 914
iIl0f.eusivo!i!} organlsn)o A
grudavel como uni Ikõr. ADro
vado como lwxiliar' li') tra- .
tamc:'nto .d/i !:1iliJis e Reuma.
ma*lsmo dr mel:i!llll origem,
pelo D. N. S. P., sob o nr.26,
de 191€1.

"

,.1

(�

)f1,
.•.
'

............•..'S
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OFERECESE. emprego a perito-contador que tenha conhe

time.n-,t.o.
d

...

O.•
··

•..Sis.tem.a.R.U 0.
U Remigton

..
Prelerencia casado. Te Irá casa de moradia, com luz eletrica. LOCAL distante 13 qui

, :.?�etro2 de RIO.D
..•.

0

.. S.UL." E.screver,
do proprio punho a:

[Pape} ,hMPREGO
• Caixa Fostal 20 - RIO DO SUL

Edital
.

Edi_al' I jFaço saber que pret=ndem ca. Faço saber que preteidem cs-
"

sar-se. Nat..l Santos e L'n3. Tar- J A R I
. .;

saree: oão rdlgo e ita dos, mais _Jey'\:! ,.c.:: 1ter Ele, nàtural dest � Estado. Santos, Ele, natur 1 deste Es � \ I dos, 1:".5ec-f�.�!;;:�'tJ"nascido aOj 25 de dezembro de do nascido !lOS .,., de maio de ' .'''JijW?''-''';:::;''c.--,;:!_;CIC'dj ,dt:-;,: -w::-.::;·�
1912, .tecelãoviuvo, domiciliado 16�7, sQlteir�, d;�jciliado e re-\ 1

iil:I\.)'����"",.,{". '",....

e residenteem Itoupava Norte. sidente em Gvrcia, deste Distrito, ,I

flho de Antonio JOflé dos San- filho oe Carlos Ardigo e de D
tos e de D. Maria Soares dos Anmha da Silva EICl, natural \Santos. Ela, natural deste ltsta- deste Estado, nascida aos 24 de
1<.', nascida aos 2 I de novembro maio de J 923. dcrnestica, 501-
pe 1921, domestica, solteir

.. <1, do- tei d
.

ili d id Ieira, O!11ICl la. a e rest ente em
mlciliada e .�psidente em Itoupa- Garcia, f .h r ce ju ti la F an- \
va Norte, fIlha de Pedro Tarter c-soo dos Santos e de D. Mar-]
e de D, Augusta 'Parter, colina G"Julart. I,}\pr�sentaram .

os doCumen!os Apresentaram os documentos' l,
exíqldos pelo artigo 180 do Co- exigidos pelo artigo 180 do Co�: I
di C 'I b I·
.go IVI ,50 ns. 1',2. 4 e.5 digo Civil, sob o nO 1, 2 e 4. I

\ Forro Poulista, EncG. 11.
toneiras de Q.ualquer EspécieSI aIguem tiver conhecimento de Si alquem tiver conhecimento de . -

existir algum impedimento legal, existir algum impedimento legal \ '

Atinhamento, ele. etc.
acuse-o para os fins de direito. acuse-o para os Uns de direito J EsneciaH Jade,' Soalh;;) Marca StrobE, p�ra constar e chegar ao co� E, para constar e c.llegar ao co- 1

.....""....._�..........."""'........._""..... ...__ nheeímento de todos, lavro o nhecímento de todos. lavro o
'

presente pará ser afixado no lu- presente para ser afix�do· no lu�

gato do costume e publicado pe- gar do costume e publicado pe-
la Imprensa. IR imprensa.

Bl.1Ii.e..da.u, 3de Ia de. 1947 Blumenau. 6 de Iode 1947
.

..' VUedno ar. Vitorino Braga '

Of!m_1 d-c Res;!..t,_.. CIvil. OficIal do Registro Civil.

VENDE-SE
I caminhão "Chevrolet Tigre"
1942 - Gr$ 35;000;00.

I caminhão olee crú "Henschel"

1938 :c,_ Cr$ 39.000,00.
.

Pagamento a vista

Cornpanhla Fsbrlee de

ITAJAÍ

é a alma do negocio

Oferece...;se .... emprego

Faço saber que prete"dem ca

sar-:�e: Antooio Lubaski.Filho e

E"neda A nilauf. Ele. natnraldest�
Estado, nascido a,-,s 10 de ja

E X P.E O lE N T E neíro de ··1922, marcineíro, sol

Dirêção, 'Te(; H36, tor�9 _ \}erenci; teiro, domiciiiado e residente em

.

.

109B .• ;.� Assinaturas, lO9H Salto do Norte, filho d;; Anto-
Publicidade, 10H3. nio Luba ..ki e dE:: O, V.leria So

vinski. Ela, natural deste Estado.
nascida a0S 3 de julho de 1931,
Jomestka" soltf'ira, domiciliada
e residente em Salto do Norte
filha doo! Emilio Anlauf e de D.
Alw.na Anla:lf .

Faço f"aber que rretrnde"1 01,

sar·se: David Quin�ino Regis e

Regina .Sih'a. Eie ' natural deste

Estado, nascido aos 25 de julh.
de 1925 Dp�rario. solteiro, dom;·
ciliado e residente nésta cidade,
f lho de Anton:n Ollinti!1n Re
gls e de O, Regia; Anciní Ela
natural :deste Estado, n:lscid�
aos 13 de março de 1927. do

mestica. snlteira domiciliada e

res,dente nésra (i lade, fjlbe:t de

Jo�é H'·berto· da. Silva e de D.
Leonid3. FeliCidace da Silva,

Apresentaram os documentos ,�prese.ntara[{l. os documentos

exigidos pel{j artigo 180 do Co� e�lgldo� pelo artIgo 180 do Co�

At�nção: - A direção não digj) Civil, sob ns, 1, 2, ::3. e 4. d:go CIVIl. �ob ns, hl•.2, 3 e .d4.ret,;ptl.risabiliza por opiniões eml;' Si alguem tiver conlle�ilnento de SI. a�guem tive! con. eClmento c

tid�s<;emartigüs.assinado::i, mes· existir algum impedimento legal, eXJstlr algum Imp�.dunento .le�al,
mo qlle �ejam com iniciais; Ad aclise�o para os fins de:. direito. acuse-:-o para os fms de dlrelto.

t'erte.·.•. tambem, que.:!·ginais re- E. p.ara constar e dIegar ao co� E, p�ra constar e chagar ao co�. O J E e em t.oda·s "3>e l)"Q.A;tc.lt�. R· ·I.Rb'd
-

ve aoos Ilão n·.ll··'iirH.·m.e·nto de ·tod·o·....
·

I"vr·o o oh
...

eC
.. I.me.ll.to de t.o.do.. s.> ..

Iavro o H
.

.

Ui;;jI BI� • ..., .....I os e nao apro
.

.

. ... .

...
"-"-I - U

serão devolvidos. Ouiros;m o prgS.P:nle para ser ..afixado.nolu� presente para ser ahxa�ono !u.;., com B iduca e seus co.mediante; J jJ...serviço Jelégrafico nada tem- a gar do costume e publicado pe... ga� do costume e publIcado pe.,. I

11 'li

hav�r com aOlientação do.<jor- la imprensa. .
.

Ia Impre.nsa.. .

. H.·.averà onibus antes e depois P'
na! e somente é I'eproduzidp a

.

131umenau, 6 de 9 de 1947. illumena?, � de lO:1e 1947·

tituio infoi1mativo para nossos ; Vitorino Braga .. , ... Vltor.no.Brag�. . d a f u n ç ã o
eitor�s QflçiM qo �e4istf� Civil. : ficl.ald Q Re�lstro Cml

TOR�.ADOR DE CAFÉ
. .

siStema eBola"
Vende-se "um. USAdo

RUiSãoJ;laulo, 196. Blumenatí

ALUGA-SE
OUARTOS no centro da cida
de " e VEND!:',SE uma rnàqui

,
. na 'de costurar com motor.

ttp Informação nesta Redação
.s

CONPRA-SE - PIANO
Compra-SE .urn cartas com o

fertas para ,CAIXA Postal, ,102,
em ITAJAI mencionando preço,
marca e condições que se encon

tra o mesmo,

t4E
..

·

..

R
..• '\f.;'0.. S!DADE""-·ji;:RAQUE

,

O,1déconcerfan seu
R-Á D lO?!?

Naturalmente só na oficina
FIJNKE

Bem in stalada com instruo
��'!l�OS de medição

..

.

...

m:adernissimos.
Rua t'. 01[; ':{etembro n' 13

"CIDADE. DE BLUMEHAU"
o Arauto das aspirações tlv Vale

do najaÍ .

- FUNDAPO EM 192q -

Direwr_Respon;iav[41:
D ... AehiUes BalsinJ

Diretnl'"Proprietnrio: .
.

.1.�
. ..... Dro. Afonso Balslni

,y�, Redação .e Admis�ção .....
�

to,
...

RU.\. 4 DEFEVEREIRO 11

Vend::t avulsa - DiAS uteis, Cr$
. 0,50 - Atrazados, C, $ ,1,00
c

Assinaturas; .7 An', (�r .. $ 60.00
Semestre: � Cr$ ::lO,OO

)ii.

ér

Editai Edital
Faço saber que pretendem ea- Faço saber que pretendem ca. \

'lar-se: Henrique Scheneider e' sar-se: Rauliuo Martins e Naite.
L Huldina GoH, Ele, natural deste Ele, natural do Estado do Espi
Estado, nascido aos 16 de no- rito Santo, nascido 808 5 de
vembro de f92I, ferr"o, 1301- fevereiro de 1895. maritimo, viu
teiro. domiciliado e residente em VOa domiciliado e residente á
Garcia Alto, filho de Bruno Av, Rodrigtles Alves, Rio de
Schreiber e de D. HaJwig Schreí- Janeiro, filho de Manoel da su.
ber, Ela, natural deste Estado, va Mãrtino «I de D, Fortunata
nascida aos Iode agosto de de OlivL-ira, Ela, natural deste

1928 domestica, solteira, dvmi'- Entadú, n1scida aos 14 ce julho
ciliada e residente e-n Garcia de '92 I, domestica, soltdra, do-

Alto, filha de Helmuth Gol!. ê' míciada e residente em P. nt3
de D, Anna Goll. Aguda, neste D:strito, f Ih'! de

Apresentaram os documentos Jesé Antunes Leite e de D.
?xigidos pelo artigo 180 dê Co� I Luiza de Oliveira Leite

d�go Civil, :ob ruo, 1, .2, 3 e· 4'j e�gido� pelo artigo 180 dI) Co�
.

SI alguem tIver conheCimento de digo (lvl1, sob o nO 1, 2 � -t :

�xistir alguI1I impedimento legal,l Si alguem tiver conhecimento de
.

I:lCU5e':'o para os fins de direito� I existir algum impedimento legal,
E, para constar e che.gar ao CO� I acuse�o para. os fins de direito.
nhecimento de todos, lavro o: E, para constar e dJegar ao co�

presente para ser 'afixado' no Iu�

I
nhecimel1to de todos, lavro o

gàr do costume e publicado pe:' presente para ser afixado no h,"
Ia impre115a, _

.

gar .
do costume e publicado pe-

.

BlUffienau, 4 de 10 de 1947 ia imprensa.
Vitorinc Braga Blurnenau, G de la 1947

Oficial doRegistro Civil Vitorino Braga
Of.chIdo Reg:stro Civil

Edifal Edital

8 de io de 1947

_������,���eyjrt>;��(,,;f;�lCii�"1'J;��

SEU RADIO PAROU? IA IMPORTADORA MERCANTil LTDi\.,comulllra l,�

aoa seus nisnutos fn't�UN;P8. que está P�l feilP.n�eDI� \,
8J)nrelbflda para qualquer concedo fie RA[)[()S,

I'sr.b a direção ne cou'peleLÍ-3 iécutco vindo utreta-

..•.
mente do Rio de Janeiro. .

Seiviço .pido e de Absoluta Connatl§\.�
.

1

R:,l�rif�rd�p �,,!�:��til�;���"'��;���� TffBI�;�,�::� II ,�",,,,,.,�,#,,",,--_J

SOi!Eedade Bel1!eficii dora
Mô«leiras Lt'8�

de

Teiefone 1248 - Rua 7 de Se1émb1:J

fornecedores de M(\deh'as em Geral

------�_.�-

�. Exportadora de
! Sjock permenente

adBiras

Madeiras de construção em geral,
Forros, ,Soalhos, Molduras� etc.

Telefon.e 1337
,

B L U �1 E NAU - Santa Ilataiina

Te Iro EIU (

Armado em Itoupava Sêca

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



ita�ur8 são
o P.S.D., alarmado com a Comissão de inquérito, prooura criar-lhe dificuldades
Rio - o Partido Social De- com a presença dos srs. general

mocraricc está alarmado com a Euclides de Figueiredo, da U. D.
Comissão de Inqverito sobre os N,. Raul Pila, do Partido Liber
Atos Delituosos da Ditadura. Os tador; Carlos Valdemar, do P
fatos até agora apurados são de R.; José Maria Crispirn, do P

estarecer, e a figura de sr, Fi- C, li; e Rui de Almeida do P
iliutlo Mulle.. senador por Mate T, B. Com a aprovação do no

Grosso, aparece como princlpail vo regimento da Camara dos De,

respansaveis da rn- st.uosidades da putados foram aumentados os

Policia ostanovista, que se riva- membros da referida Comissão.
,lizam em crueldade com as que Pois bem. O sr. Pliuio Barreto i

foram praticadas pela "Gestapo" já levou á mesa as Indicações
.

Ora, o ao�go chefe de policia dos novos membros, já reclamou,
.
ila ditadura é figura de proa do e até agora o presidente da Co.

O "ltU"O do.
1i1 te • Prlll • .. II li ,. --fá X .-� ai II II �jI"""_lI

P. S. D" a cuja. ccmissão nado- míssao não designou os respec� li I "paraqUe-«. �

nal pertence. Daí o movimento tivos representantes. d" t I
a u

" I

:�:!:�r����o���d�a;:��a��:n� IJ� d d b
Nova YOlk.IS_a�B saltos de 1f lião Delloçralicalaciolal Ti·to a constitucionalidade da Co- .

na ga O e 50 rã em· paraquectsras s- rao uma coí-
.

missão para por se uma pedra em Mato Grosso sa do passado, já nas prúX!f- T lnt\ca ao altivo e valoroso eleitorado blume- )
cIma de tantos escandaloso mas guerras. E' o que

atir-I didatoa ã I itl

De uns tempos para cá o par- Noticiam os jornais de São mou o general Jacob Devera, u�uan�e dseus can N1 atos�!'I próximas e eições mu. I
tido màjorkario entendeu de abrir Paulo que informações trasidas comandante das fOrç'iB ter- nicipais e 23 de � ovem ro, certa de que, mais ,
o jogo contra acomissão, negan- pelo Presidente Dutra, sobre a restres do exercito nona-ame-

T
uma vez nesses eleitores afirmarão nas urnas seus �

do sístémattcamente numero pa- existencia de fartura de gado rlcano. Diz Devera-que no lu-
.."

aneeios por um Blumenau democrático, uno o forte ri.
la as votações. '., Os representan- em Mato Grosso. tiveram ampla. turo, em vez dos paraqué- "" ii
tes "·pessedistas" passaram a não repercussão nesta' Capital.� Poe distas saltarem um por um. ! Para Prefeito Muni.l: !ii
mais COIDJ)Qrecer ás reuniões, com outro lado; o deputado Dr, de será JS[liQadO �o 18ViãO hum I ,L
exceção apenas do sr, Heitor .Andrade informou qqe existem compar! mente ínte 1'0, C eh

�._.eo!Iet. que entendeu não cumpri; no Esta·io de Mato Grosso e' de homens bem equipados, T Frederico Guilherme BU8CÍl JorB .

as cteterminsçjes que recebeu Goial aproximadamente oito mi.. 'sustentedos mediante
.

enor

,el
;,

nesse sentido. As reuníóesda Co- Ihões de cabeças da gado á es- mas .paraqueil8s. E maIS tar-

missão presididas pêlo sr, Plínio pera de serem enviadas para São de. � prevuvel que o avtao Para Vereadoras:
Barreto te_moge realizado, assim, Paulo. inteiro desça com o auxilio !ti O H' r d t' 1 Ide peraquedas. I tio eumngs > u us nlt

!II

$,0(1,'edade D. 'Blumenauense ; �=;c��o�::k:a�3�n�n�u�;�iCO t
. Enérgico protesto da ln, I Dr. Herbert Georg - Advogado r

BAILE'OO OLfr\llPICO 18 glaterra contra a exe- I Dr. Gerhal'd C. F. Neufert - Engan. Químico �
.. Heitor Ferraz - Bancado ·-1A Diretoria -do G. E. OLIMPICO. tem a súbida honra de cução de Petcov � Siegfried hoeltgebaum - comerciaria

convidar seus associados e Exmas famílias, bem como os_ SOClOS Lon dres 20 - A

Inglaterrajl,
José Moríre - Operário

da S. D, M. Carlos (James para o "BA1LE DE ELEIÇAO DA [ãlrígnt energlea nota ao go-
Cf

Max .Jacobsen . Farmaeeutico
RAINHA DE 1948", a se realisar no proximo dia 18 nos salões verna bulgaro,: ptotestande
do Teatro Carlos Gomes. . contra 8. execução do Hdet Waldamar Selke - Con.erciarfo

A Diretoria do Olímpico, avisa, que 05 vetos para a eleição oposicionista Nicolas Petoov. Emílio .Iurk - Funcionaria Publico
da Rainha da Spaiedade, já se encontraram a venda, tendo a pri- "O governo búlgaro está Oarmelíndo Bago - Lavrador
meira apuração sido feita nos Estudios da P. R. C. 4 no dia 5 decidido a apsgar 08 ultlmos An« nío Candído de Figueiredo = Comerciante

. corri o seguinte resultado: I. lagar srta, P enate Bonnemaseou e vestigios da liberdade na Bul
em 2. lo�nl.r a srta Cada Rieschbieter, A segunda apuração. dar- garis - diz a nota brítaníca,
SQ-á no próximo Domingo dia I z ainda nos Estudics da P R C 4 que qualiítca o julgamento
as Ia horas da manbã e ultima apuração no dia 18, no baile de Pereov de "parodia de
acima anunciado, Os intereesados poderão entregar 08 votes pa- justiça" e "Iníquo",
ra a segú"nda apuração até à hora marcada para a mesma no dia. Acentuando as falsidades ct-4i &I •__....._.__.• ]C JI....-G.1I-1iI�(III..""""......._....-III.,_...._

12. ou entrega-los ao baile na última apuração que elegerá a Ra- do prt cesso que culminou
iidia 'do Clube para o ano de 1948, '"com a couuenação de Pe tcov Edital de protesto Conselho do PadreAntonio

.

, , 1:8 nota brttaulea oonttuua. RIO (A.
.

N' I) O_: ks mes�.s para o referido baile poderão ser adqUJfl�a2 ;1'As provas obtidas não �o
.. gencla aClona -

.

CGm Õ zelador do TEATRO, a partir do dia 13; segunda feIra. suficientes para 8uforl'zar" QLto Ãhry, TtlbelU'io do l'
Padre Antonio. interpelado pela

d
. ..

O� j d N" d C reportagem do "Diano da Noite"
vig oura. c condena�.qo; três J'u1zes e dois "ic o t> o.as a omarC8

U
'

...
de Blumenau. Estado de S80-

e"Il rucanjaó sobre como deve-
dos promotores que fUDeio- rão proceder os fiéis que não po-.

r; ta Oatarina, na fótwa da lef,naram no processo SaO co- dem ir a U rucani",. disse:- "Em
munistas; três advugados €os' etc.

J'ejnm. lendo novena e rezana J

11 id d f d P Faz saber 8 quem interes- J

co 1 ce para e ao er e trêsAve Marias intercalad:ls com
t • i di ear possa, que existe em seucúv 101am me atamente J'aculatoria e um oe dois goles• 4 cartório, afim de ser prote6ta-presos; ss mlHS Importantes de agua benta. molhando nestit
t t h d d t f da, por laltil de pBg>lmentoas emun as a e asa oram, J. imagem de Nossa Sen'bora das
i di" d d uma Duplicata, cuj.) saldo é.,

mpe uas e epol_ Graçi>s, a qual deve. ser trazida
A

.

.1 de Cr$ 4.500,50 (quatro mil
SSlm, o processo CODl r- sempre ao pescoço",

mau a sinistra Impressão de qulnbento -e seis cruzeires e

que o governo bulgaFo
.

está çtncóenta centavos); sem ju
decidido a apBglil' os ultimos ros, escada pela tI"ma B leU

vesligios da liberdade, do kopt Irmãos; ds&ta praça, côn
mesmo modo que a execução tr8 a Empreza Transporte Ge-

1'81. Como nllo tenhli sido en
representa novo exemplo do

cOntradu B devedora. -intimo.emprf'go do 8ssasinio legal
pala tlHminsr pessoas que
discordem de sua orintação. C I u b e Nau II'" C o·· I m e 'r I" c aE isto. é um ato locompa-
tivel com a democracia",

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS, ..

E C Z E M A S,
INFLAMAÇÓES,
C O C E I R A S,
FRIEiR�)\S,
ESPINHAS, ETC�

A'I:! urnas, c.dadãos, para a Vitória de Blumenau!

I

por este ejital P!i1'8 pag1r o

mencionado mulo, úU aa!' 8S
t'8zões purque não o faz den
tro do prl:lzo legal.
Blumenan 9 de Outub.:o de 194: ,,1;......O Tabelião: QUo Abry

.

'fT

DE A.LFRBD GOSSWEI LER·

OFE1\ECE:

CAMAS .PATRN1,ES - COLCHÕES
CAMAS PARA �RIANÇAS

CARRINHOS PARA CRIANÇAS

Do ordem do ds Diretoria. convoco os srs. Sacios des.
te Clube para fi' Assembleia Geral Ol'dinaria li rS3Uzarase
no dia 8 do corrente mez, ás vinte horaa, na fj�e I:wclal,
com fi seguinte ordem do :1i8;

Relainda da Diretoria
Eleição da nova Diretoria .

AS8untolil de interesse social.
Blumenau, 6 de outubro de 1947.

Amo Odebrecht
i o. Secretorlu'

,.

rua 15 .de Novembro, 1226

fio lado da CASA RADIO PILOi)

;'� "'_I!!iliiII��Illi1III!_'IIl��d� "Este não é o sr. ChUfChill
da .,guerra"

Leicester. ':'_ o sr. Clemant
AtUes acusou ChurchHl de
«exrlorar todas as dUiculda
.::i8S em que se encontra o

governo». Disse o prImeiro
ministro que «esse Churchill
é muito Olferante do Chur
chUI da guerra que entao e

Falecida dia 4 do :::orreute mês, ainda sob o pi'SO de tão X lrtou o. povo a lutar brava
h'ldel golpe, vêm. Imr e5t� m<:}ío exte.nar seus agra�ecimentos, ao m, nte contra o inimigo. enur
sr, dr .Renato Camara, dr. ALnso Rabe e Irmas do Hosp!tal chlH conhece perfeitamente
Sant,l"Izabel peles desvelos e cuidados prestados á extinta dur:m- a IJrlgem das nOS8as dmcul�
te sua enfermidade. bem assim como a todos aqueles que 05 Cfm- dadas de após-guerra e sabe
fmtoraQl do doloroso trflnse, apresenta'ndo senli�entos, envian-io que a solução ;jos nvssos pro
corôas e flores e acompanhando o fére�ro lJ:té o CampJ Santo, blemss não dependê exclus!-

Blumenau 7 de novembro de I<J41. . vamente do g:ove,fQO tru·ba-
Juv�1lal Salgado e famm�

.
Ud�ta��?

Juvenal Salgado e familia de
LUIZA SALGADO

CLUBE NAOTICO AMfRl'CA
A DiretorIa do Clube N,mÍico tem 8 búnra de convi.

dar 08 8r8. Socio� e Evmüs, fomiHa para o baHe( liHH�lall 1;\
realizu*se na noite de 11 d1) corrente mez.

Biumenaf, 6 de outubro> de 1947.
A DiretorIa.

Ol>s, Pede-se fi apresentação da carteira de 80e10
Traje de passeio

.

!4elis com o ��!�4.0! � raaia fle cr$ 25.00
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