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"o. bem-�pstar social significa progre.sso para o municipio e ness.e sen-
tido nada se consegue sem amparar com'medidas justas e recursos apro

�priados, a sande d.r população, a começar pela criancinha. "d�r·��T=·&�� c��.'��:��: ;:f�:;,
I '.. '.' . ," '

I. "Os candidatos perrepisias, absorvidos pela legenda do PSD, que garallliu desse modo a eleiç�o II . de, vereaôoras seus, não podem deixar de acompliciar-se
.

nos interesses daqueles que são anti·h'uma·
.

i

I
o80.e.o.se.,

.. S.'. p.
0

...•
r

·.que nes.tes. 15 ano.s no governo de todo absoluto deram-nos a vida que tivemos e fize-

IIram administrôtivamente ludo isso que aí não éxlsle e que nus faz muita falta!
--------------------------------------------------------------

_e li�aç�o eimporlanles ma o ras militares
no Ie do I ta j a i I a "'.

-

,
emE'ri��s;;:t::ez�;�;r6(lV�� .. ��e I��t: seo���i�ldge:í�D;����'!;·.����as���g:lJ���rSm:S���.8e�F._

P li I a Y I t o r,' a de
..

8 I um e nau. \ltzem: no Vale do Ilajd Im seus allueutes, tendo por prin- tio removidas e tudo judie'! Iclnlles Balsuu
portantes exerclelos mtlrtares, f'ipal. escopo estudar opera- que em dezembro assistire- E' um erro de .ob.serva.ção quando se julga, �nl função de
com fi ·partícipRçãO de nume- çõea militares em terreno ca- mos I} raro acontecimento, def�sa _da UPN. � lOClde!1Cl� dos nossos comentarl�s no PRP. os
rOS8a

.

unidades perteueeute s ruterfatico como o desta re- que provavelmente contarà quars nao subsistiriam caso. tivesse esse partido apOla?O a VON .

.

ü õ.a Região Militar e sedia- gtão, cujos aetdentes são pou- com 8 presença de altas au- ,Os ql:e H.OS conhecem bem de per�o, sahem perfeitamente. que
"'(f,'lS DOS Estados do Paraná co vulgares.

. . toridades.militares, inclusive '30 nos .sentirnos � �onlad� �m tunçno de de�e.�a d� Btumenau:
e Santà Catâlíoa.· Naturalmente, o deslocs- o sr. Ministro da Guerra, e que nos!!� apoio a UDN e uma. cO�lseqUf>nc.la dessa fu�ção.

.... . .....
.

. . .. mentude grandes elNlvos mi- Convem notsr q ue, em se
. ,!odav.!a. �ara, argumentar, que tosse aS�lm com? dissemos

i. No
.. tiCi.ll cólhlda {>I� fonte, Htares, necesse rloa á mano- realizando essas manobras. ce iníclo: SI detXanu�lOs de .ex:�ecnar os re�'lstros feitos caso a

r� merecedora • e todo credlre l bras riessanatureza, determt- Blumeuau, como ceutro da -:onvenção do PRP tivesse apalado a UDN,
�.. - adlanta q

..

ue e.B8a.s m. aD.obr�sl n.3.. V.UHos.
as despesus e outras .

pe.
ra

..

ções simuladas, assistj Mas então, a consequencia desta nova situação encontraria
do exercito abr8Dgerno Btu- dificuldades que poderiam ím- ra, por tlm, desfile das rr lois éCQS incontestaveis: I -- os maiorais do PRP teriam ido de
menaú, GásJ)'\'r. Ilhota. Rio. do pedir sua !'e!lllzação� Tudavla, pa8 participantes. (J-

encontro aos desejos de. absoluta maioria do seu elitorado que não acha
,,_

. .

•

!Seito de abafar na conciencia viclasitudes e perseguições,
D IAR '0 I'\ATUTINO cuja responsabllidade recai sobre os maioraia'do P3D catcrinense ;
__�__� •• 2 - os vícios da Convenção (caso tivessem surgido, pois. 56 apa.

recerarn para vencer oposição de coragem inesperada) deixariam
le subsistir como suspeição, tendo-se em conta o prin..cipio de que
G erro não aproveita a quem lhe deli �ausa, ou beneflcio,

.

Contudo para deixarmos de todo esclarecido n;)sso. pensa
menta á respeito é preciso dizermos 'maie aqui (e disso antes d:\
reunião ficou ciente o sr. Federico Carlos Allen le) que o nosso

principal interesse, e ISSO em função de defesa de Blumennu/
- era de que o PRP se apresentasse sozinho corno participanfe
-Io proximo pleito municipal, pois, só assim, acreditamos, have-
riam condições para estabelecer-se eu: Blumenau um góverno (je-

.

mocrático, contando com mais elementos para uma prática defí
nitiva e completa das vantagens de regime constitucional esta-

.

belecido pára fi república. Sim, porque•. nestas últimas .eleições
os vereadores por ventura eleltos pela UDN teriam nos seus co.

legas perrepistas o principal elemento para à participação cons
trutiva nas responsabilidades do Governo blumenauense - a

cmíiança: enquanto que aSSim, como se dispuzerarn os candida
tos. perrepístaa, absorvidos pelo l?SD, que garantiu desse modo
.t eleição de vereadores seus, não podem deixar de 'acumpliciar
se nos Interesses daqueles que são auti-blumenauenses porque
nestes 15 anos no governlJ de todo absoluto deram-nos a vida
que tivem.,s e fizeram administrativamente tudo isso que a1 não
existe e nos faz muita falta! •

No Bra'sil não ha lagar para o comunismo

AVir"ude a a
fealda.de S� f!e�Àt"am
si o crime e a traição I

são pr-emicdos Z
=------=--�--.:.�=_._.�_

..

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

[)"A.S ASPIRAÇÕE.S DO VALE DO tTAJAi
i9lji' • IJr. Àl;bUl6íl Balshll Di.-etor �eBponaavel • A.!IIJ XXIV Nr. 25

tA· fi,t I o· e x a me. úa pr n pDS t a o rç a m eH tar i a
I , u�- O.. N .. sugere medidas praticas para cobrir ii "deiicU"

·

i Aprovada em lese as conclusões do sr. lliomar Baleeiro
•

.Ó Ri�� CB-As banc�das da' j participava �o mesmo ponto
União Democratica N ',cipnal, de vista, enteo(jeu de COIlVQ
no ,Senado �. ilii Ci.iIDflFa reu- I car li bl1nC1id;� a Jim de aTe·
n i" f. �. m - s e na I rir o peo8limButo getal dos
81:da do lider UH. maioria, nó deputados e 8elladore� ude-
Palacto l'iradentlS, Sf:D 3 pi'e8i� Dlfltas para que o assunto pll
dencia do BT. Prado K�lly A dêsse encsrado 'e:D conjunto
,agenda dos trnbalh'}s diVide- tanto pela UD!'i c 'mo pelo

" III 0 •• • ...-o-tr-r X __a III • .'. III III :. l1li ....
-

"se em duas p!Jrte8: 8. primei- PSD.
.

.

r i
ra estudo::1a pruposta· orça' PaSi"lhda a pal6vfa ao sr; • a UOI-a-o Uem'Dera'tl·C� ·Macl·ooal •

mento para 1948; li. BE'gu iHlii, Aliomar Baleeiro, n sr. Prado l
.

.

.

.

. ii
.

I
assuntPs diversos. A reunião, KelJy disse que esse deputa- t i
porem, demorou ffiBÍ9 do que do. como membro da Comls· fi lndíea ao altivo e valoroso eleitorado blume- •

sff:e·.spe·rav8�. Ini5�i6ddo··se 8� ,são .d.e. ·FinstJQtls. Iria faZer I· - J
� 10 horas, proIoogo&·se atê ás uma expúsiçã,j sobre o assuu t nauense SeUS caudidatos às ptoximas eleições mn·

.113' horas.
.'.

.' 10. • nicipais de 23 de Novembro, eerta de que, mais
O debate sobre o problema 1 UIDél" V8Z um,sos eleítores .:dirmarllo nas urnas seus t

or(':hmertarlo tomou todo. o Começou o sr. Aliómaf Ba� I anceioB por um Bll1ffionau democrático, uno (} forte I
tewpO da reul1!ão, que termi ... leeiro dIzendo que .do deficit • -I --- S"i-_I__!!I!'I
-lflb sem que f08�e discutido l1e um bilhãi) e seÍsCl"ntoB f' L •
'qtfalquMoutl"!} assunto, como trjntamllhÕfS

.

de' cTuzair08, r Para Prefeito Municipal: I E S f. R I T Ó R I O DE
'{IS ordem polltiú8, Abrindo os oit(icenlos mllhões it'to é. t .. • ADVOCACIA.Ú:abalhos, o sr. Prauo Ke.II)' metade, resuHav� da iOEirice"

"f.....
Frederico Guilherme Busch Jor. .,

déclar,>u que o deficit fOfa ridade orçamentariA, cabendü

l9sti!Iuido em um hilhfi.o e l!eisa 110 Congresso' r spouabilida"
cento� 6tfpínfa miblb?e1.s· ..

Õ'
de dada p.ela outra metada. qUf' � Para Vereadores:

.

cruzéIros, tira cn r1- Çl'. u�s' decorrIa de dttaçües destina·
BoiuçÕ s haviam sido apre, das 5 obras de Interesse do Dr. Gerbard C. F. �enfert • Engen. Quh:.LÍco

it
sentadasl o aumento dos 1m· pais, tais como' rodovias, fer- H(�itor Ferraz - BancRI io -,
PQSIO& de reodaou o8ume�-' .rn"ias, açudtlgens ele,' Siegfried l:ioeltgp.báum - comercialÍo !Ofto d.;' 40 por.cetliro das tau- .

.. .

.. José Moritz - Operário
(t fBs;1.id�anelr8s, 'A seguir o deputado b.9is.M Max Jacobsen . Fannaeelltico ii

.. ' apolüou os meios pelos quais WaldaUlár Selke - CouLel'ciario iÀ··.{j:JDN.:'_ .prossegue "0 li- se pod8:-ia cobrIr ésse. de!icit. rdarIa maipria -lvgQ·se.lua· COIlI l) aumento do

ImpostOj.
Emilio ,} urk • Funcionario PubUco

iDHe tou CHofra a segu:ndil de relida, diA.se FI governo te. 1 Carwelindo Boga • Lav rador .

hip tese, tendo em vista, qUi:' ria 8 fiai$ um bilbão de cru- T Anti,uio Oaudido de Figueiredo - Comerciante
ela importaria em ma.iot.e� �eir(l8; mais cem miJhões po-' ti Oltó Henr.i�lgs • llldustriq] Tsao ificios. para fi .econoiDjá deria f'erob idos com o aumen-' I
pu ulaf. Ora,ó executivonãü to a8s t8,l'Uas pr'st81steJegra- T Dl�.· affoDao Ba13ini - Médico

'rtíIJ
.

" pela suá atui·.çilo, um fiCIlS, e outl'O@ croqu2ota
.

mi- .. Hel'Cilio Deeke • Banqueiro
.

'1f,� :go credito .ria :opifillio pu� Ihõt>s s'�l'!am' õrrecadados I Dt', Herbert Georg - Advogado
· ; d capllz pa.r�t sem .

majo� com as :.C3ontribuiçõOs de me� iconsequenciais. agravar Ibnria.> O:s ·.restantes '.
150 mi- .. A's urnas,. CidadãOS, (\ara a VitÓria de Blumenau!custo da víde,·O mesmo 8- IbõQS o��ess8rlos 8 .eobertu. J.. 1:'

nteeis com' {} u'gislativo; ra do ·�d8nclfl,>lrj�. Ô g(}verno Tn'trando em entendimentos ':bte-lo$>por meio ,do Jp:iposto :fi. ..' .....
..

lideI' <la lijaiQr!a.. qur: q,e d(}l� por: efwto .' sóQre a tl!!O'!'lI-.....�.;..........�.:t-�........-.. � ,....::...�:t;..".,)!.;.;.;.§��.......i��_.,.

tranalerencla ele fundos para
ti exíerÍor.
A UON aprovou em tesp

'tS conclu ões d.1 sr' Aliomar
Ba eeiro, seodo que o 8SSUO

to voltará '1'1 ser dlsculldo.

Declarações do Ministro. d.
guerra �

.

RIO, 17 (AN) - Despachos
le Helen; informam que o Mi
listro da Guerra, General Cao
'oberto Pereira da COBta, falan.
lo a imprensa daqu(::la Capital,
ledarou que no Br..sil não ha.
Ilg;ir para o comuúismo.

DR.
MAX TAVARES D'AM.ARA.L

DR.' ARTHUR BALSINI

Edificio Mútua Catarinense

SAL.
AS "

..
1

.. 3." i.4
e

1.5. -.1,
a

..ntlar.·...1
F O.N E S . 1150 - 1375

HGRARUr - 9 iÍs 12 -·15 ás 11
.

BLUMENAU - S I. Catarina

Homenagem a
Pauster

LOUiS

RIO, (AN) - Reahzov"Sé no
:e WJ Míntsterio da EdUc�ção,
pelo Instituto Brasileiro de Hís
tarja e de Medicina, expressiva.
solenidade emhomenag�m àd
enda francesa, cultuan:3o à me
moria de Lois Pauater Presia
diu a cerimonia' o ProL' Azeve�
do Atnara) Freire, reitor da U�
rlivet�ij;de do 1jt':I,I:i\L

.

.

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



LABORATORIO DE ANALIS'ES
_":"___;___ '_-

-, -_:._:'_:__c___;_�,;... ......--",,:__��__·

• __ �_. ._'_'
"

__.� •• _

.... ,&biG' .",... i:UZ AiIiNJíif& lIIIIiiIilf
ELLI f\JGER s elA.

**

B iliMQ·UE. 00:$ _<ãr!ilh1res de_ b�mecas =, B�las de �ot-
�� • ...., '-""=�,."....,

.racha - Ec feites para a:\ore de Natal

�'A ME-LHOR FONTE PARA REVENDEDORES

.***

ICORDEOHS II jUlHOS - "Stradella", '·Set. Soprani"
bem c-erno "Tpeschiui", de

8 .3. 1:20 baixos.

TOCA' � DIS,COS li VITROLAS SUíÇAS,-

E:�iPREOAúAS- PARA'sAo PAULO

Procura-se dU'flS müçllB, de origem alemã, que queir9ID
traOalhar I:'ID São Ptlulo, eO!] ú copeira IHfuIDudelra & pagem
(lu.cozinhar, em caan.r{e. pPQuena ftllJ1iHl:L Escrever indican
do idade, pretepções, e elldLl'f'çO parli a reSpOB(/i.

. R. BELINKY, (Jiha p(lsta! 10: I. - São P.duo.
-

Ioformação nel'ti; ftlduÇftO
����- ----------�--------

í�d.icad�
-- �;.�

Dr. Affonso: Balsini
M�(li:co 'f:speciaJi$t4.em
doenç-às de Crianças

e da J?éle
COI':l8uH')Cl{) c"7. �Travessa 4

de feverelro EdU. Peitar

Mayerle
Medi�o flfoislslentp do

HOSPlTAL B Ao N rA IZABEL
CHnica Medica e das crean

ças, ptlrtos e operações -

RadlOdiagnostlcoB
-0"- BLUMfNAU -0-

_______� -.-4 ..._.__._ -

Dr.. Angeio De f:aetano .

_'-------------

Médico Dr. Alfredo liô!i§
:medico

de H()�pital Sta. Izabel

Opel'o.çã�s
CLLEilCA ,,",J:;RAL

Doenças de· Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das '8 as II .3°
-

e das 14: as. IJ

15 de novembro juto
ao' H.ater Elite

Dr, RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações.

CLINICA EM GERA

(Vari�es - Ondas curta,,)
Fanei 1226 • 1433

Operaçõl"s nos Hospitais
BLUMENAU

Residencia
Rua Parailla-Nci 8
Telefone 1288,

M,' bum

Or0, Ârão Réb�no
AdvogaeiO

1\1; .

;'.Dr :Pape
.

ADVOGADO:
CHnic� gerát Especialista Dr .. Ayres Gonçalves
em molestlua da garganta Rua. 15 l.e Novembro, 415
narí:ti. cuvldos e olhos,

.

_.I' andar-Sala I

CODsl.dtu:� 10.- 2 ba, e 15 -17 Ita. (A ltos d'A CAPITAL)
.' :BLUMENAU ·-1\:UA PIA,1l1.·2 111l-----------�ml

I Z· 'iíaballiao .NOBREGA
edifica0 da PrefeituraUH lCHlllES SIRI

ADVOGADO Escr[-ptu1'r:I!i'. contrac!ofl_ "'roeu

rac;õeu.. pioteatoB··.;1$ let-:-a8

Coanpfa B veodade t.m.m()vel$,
<;�;u;�lteõ.. slti. d!vl�. .-te;.

Rua Para0 ....
3.�A ..TeI.143ó

BUJM�AU

Rua MarilLLao
N' 27

,!\ trat,ó_ com

A. lubo_

frigOf é Sabor
Das Manteigas a Fina flôr

r ..... *tt ... ;0......... . .....

t���

"CIDADE DE BlUMENAU
O Arauto das aspirações do Vai

do najai
- FUNDADO EM 192ft -

DiTetor_ResponsaVBl:
Dr. Ac:hlUes Balsi

\
Diretür-Proprietario:

Dr. Afonso Bolsi
Redação e Admistração

UU.14 DE FEVERErRO 17

1111

EXPEDIENTE
Direção, T"I. 1436, lU�n _ \lereüC

109�J ASt:linaturas, H
Publicidade, 10\)11.

Venda avulsa - Dias uteis, C
0.50 - A!razados, Cr$ ,1,00
Assinaturas; - An " Cr. $ óO.

Semestre; ---, Ct � :-:0,00

.Atenção: - A direção não
responsabiliza POi opiniões em

tidas em ar ligas assinados. mr
mo que sejam úom iniciaís, A

verte, lambem, que origlnais r

bidos
-

e não aproveitatJos i1

serão devolvidos. OU1rosim
serviço lelegl afico nada tem

hav�r com a orientação do jo
naI e somente é reproduzido
titulo informativo para ilQ�S

ei�ofes

Resolução n ... 2.179
(Continuação do numero anterior)

I

ca

ta

p
ç

lo
P

c

II

EI
("

II

(

i

!J

"

8

nl

ni

I
jo<
1911

r$

00

se

i-
s

d·
.a� ,

âo
o .

a

r�

a

os

Rua 15 êta Novemb. 588 Fone. 1201 .. Biurneriou
E.XAMES DE URINA; EjimF'l€1? 'flssuear e albumina) de sedimento, (j.",Utativo completo com dosagen. Art. 18 A nomeação dos se

eloretos. insillto", aCI(Ío. urico, uréa etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquíza de amebas, í1àgelad6 ererarios será comunicada, p-Io
9VOs de :>rerroos {Metodo9 de enriquecimento) dígtlBtão: carne, vegetais; pesquizaa de puz, sangue oculto etc- presidente da mesa, irnediaramen-
EXAME DE SANGUE: MALARIA-�P"squiza de Heroatozoario de Laveran, ror-mas agudas e croni te, por telegrama ou carta ex

caso LHES (sil'ilis1: renção de Kahn•. Kiine. Meineck6 etc. TIFO: reaçâo de Vidal, DOBagem. De: ,glicose, acido m-i pressa, aos nomeados e ao juiz
C" heIlli,globina. Contagem de gloLulos vermelhos e brancos. Formula Leu(·vcitaria. Hemograma de Shiling. 'I'em eleitoral, e publicada pelá ímpr enpd ciG �(!àgula\'ãO e UÓ saug2-ia, Curvagbcemica, EXAME DE SECREÇAo: Peequíza de gel'lneui' i GO;1O.) ea ou por adiU.} á frente do e-
esparmatozoides, etc.,tridJOlllonae vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza, de ba�_ilo de Koch dificto onde Iuncionar a mesa.
;)UtFos germens, pneumococos ate. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame cltol.ae- Paragrafo unico. O secretario
.erioBCof'icR, reaç.ão de Kahn, Pandy, Nonue Appelt, ete. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza (ia b"ci, designado nãu puderá eximir-se
108 Illcopl e addo ft"sistanl(>B (Hansen} etc. . EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos:lgem do serviço, salvo motivo [ustrli
de aciciú.latico, acide!!; livre e comHna1la em HCI-Pesqu!zf1S de sangue ocuito, piocitos, hemáceae. EXA !YIE C'ldO, nos termos ao paragl'afO

D.E. U
... LC.ERA.:. r.lt1.ami.crOS�.'�)P.�!L

em campo escuro: peaquiza de espirochetas Trepouema Palida (sitíhs).
, I

unico do artigo 17.
O Laboratorio ....(1 acha instoiatio paro tozer cultura de qualquer aermen e auto vacum

Apedido dos srs. Médicos fazemos colhera, de mattlial á domicilio CAPITULO V
lt'o.rnecemos laminas e recipientes aratuiametue

/.
D

.

t

..
, I

. -

o ma ena para as e erçoes

,.

'_-" -' Art. 19 05 Tribunais Rrgio-
C

.

d'- Dais providenciarão. com a ne-

_�ran f! emarcô"'.ao em Todas cessaria, para que o marer ial jn-
,.;_. ""'"-

"ii
as I . dispens avet á realizaçâo das

j
eleições esteja pronto, nas res-

mercadorias na I pecavas circunscrições. afim de

CAsA .WILLY 7'S IEVERT i se�a�:���fom:�t�o�tS��bj:l���S e

I leltorars. em relação as suas 20-
Tecidos em ge('li; caserniras; sêdas; cortinados; cerr nhos para, nas, procederão da mesma for
crianças; louças e ahrminics, li preços baratíssimos! .. I ma, requisitando dos Tribunais

t.. 1
. i:
"d·

.' respectivos o que for necessarro.
Iquidaç'ão de

-.

um grane e lo�e de se as, mc�dos. camisas
Art. 20 Os juizes eleitorais

.

" e outaas mercadorias, a preços abaixo do custo
enviarão ao presidente de cada

liBJ;'iiiz la -_
mesa receptora, pelo menos 4g

I I
���::ia�as eleições. o seguinte

. G8iX�O funDura I
J) lista dos eleitores da secção;

.

2} relação dos p . rtidos e can-
�&_-- did-ctns registrados ;

"i b._< viço cleprimeirí\ �) f lhas de vidamente rubri-
OI clero das e em duplicata para a vo-

ção dos eíeitures da St ção e

ara os eleitores de oú tras sec
ões (modelos os. I e 2);
4) uma urna vazia, vedada pe
juiz eleitoral. por liras de pa- f

el ou pano fortt:
5) sobre carta de papel opa

o, Impressas, conforme mod!,I.)
provado pelo Tribunal Sup:» ior
EitordJ (modelo 3)_ parti a co

cação d"s cédulas;
fi (sobreI. artas- maiores para os

oios impugnados ou duvidoso
modelo n. 4);

7) sobrecaitas I spe -iais mo

delã 5) pala a Junta Elettoral,
dos documentos relativos a elei
ção e duplicatas das fclhas de
lIU tação ao T -ibunal RfgioHal;
8) uma fOI mula da ata de a

bertura e outra da de enserra

manto, assim como ingresso pa
ra a acta de instalação (modelo
fi. 6);

9 senhas p ora Serem distribuí
das aos eleitores (rm.d- lo n. 7);

lO} tinia, caneta, lapis, e pa
pei necessario aos trabalhos;

11) tinia, caneta, lápis e papel
nepugnação dos fiscais dos par
tidos (modelo n. 8);

12) tiras de papel ou pano
Iorte:

13) outro qualquer material
que o Tribunal Rt:�ional julgu�
necessano ao regular funciona'
mente da mesa;

(Continua)

Socfedade Beneficiadora de
�iadeiras LtC��

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
FO?'1'O Poulis'la, Encanloneiras de Qualque1' Especie

Alinhamento, etc, etc.

Especiali Jade: SOllho Marca Sthib

-f,_=:t-b-r-ic-�-'M-d-e-T--j-;---la-§iZ�----I
BlumendU L�da ...

Tintas e Vernizes· Material para
Pinturas em Geral

Tintas em bisnagas para artista
BLt:ME1\AU - SlA, CATARINA

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



eute, o e I dio ti lanleda
'o lor elo ini lo do ea peo

f te DI lia l�rzew;nr

rocur

Onde roncertn fi seu
RADiO?l?

Naturalmente só na oficina

fUNKE
.fl,.m instalada com instru- Com urgencia, de uma ernpre- ------ ----------,-----------

,��,�f!tos de mediçãc gada domestica.
c:n;demissimog, Tratar na Casa Real - Rua J 5

Rua ÍI ,.J;'� �;etembro n 13 de Novembro, ao lado do Hotel
� ___! São José.

-�-�

I
i

Consumidor
"Demonios do Circulo Vermeihdoa :�a- ·Ex'·J'.!1 'y4�ntel'n�' fRIPDaA serie que empotga aos aspectadores, independente xu g mau}tg OU

de de cada um,

E' ri !'d"cl f'Platea 3.00e 2,00 - Balcão 2,00 e 1,50. lista 'tua i �e
n
que ór IDomIngo as. 4,30 e a horas Fotr-Rn;Alan Ladd - Geraldine Firzgerrld e Patric x-.wles em �'3S Riu é n uulI \

hSob O r\ilanto Tenebroso" i� I(o. S. s.) .....--�------

A.'.•.
·

ma i.s (�m. p01gs. r.J.te aventu.a do id.OIO.dO. publico.
.

.. 1 M ; I h 0- � SArrebat,.dor e emocíon�mte super dra'ua da Pararnount. 3 ...,

Q. S. S... signífic:l. amor, ação, misterio. aventura, drama.
Nunca, AlIa0 Laád lutou tão desesperadamente! Nunca aml:'U l

tão perigo�amentt! ...
Acomp. CompL ·Ua.t:. -.Metro Jornal ellhort americano!
Pateia 4,00 e 3,00 - .Balcão 3,00 e 2,00

T�atro Carlos 'Games - Dia 20 035 8/30 hs. Estreia de
Me5qumnha e .sua Companhia

Qtima companhia de comedias! l::Idaried:.tde e bom gosta, aliada
á arte, luxo .e.perfejção: Assinatutas á venda no Ciue Busch até
$EtbaXl0 aO meio dia.

. '.. I
Entradas avulsas, ,apanir de sábado ao mejo dia. I

". IGremio,

o anltncio é a alma do negocio
ALUGA-SE

l'
VENDE-SE

D.ois QUARTOS rncbitiados Vende 'e.
_

c ver
1

'

f .. e- " el1 .-� UU1U Clt ,a
para casa, .ln crmações na. O!lCI" '. ..

'

"

na RadioBlohm, 8 tratar com o Sr. Bruno
Alameda Rio Branco Budack na rua Jararaca.

PRECISA .. SE
AlOÇ<\. de bôa família e de boas noções para a secção de fa

zendas.

i AUXILIAR com

(jjv1tJ!hados.
boa pratica P 'ra 2i secção de Secos e

Casa Willy Siever t

�-

- Terrenos e Chãos de Casas -

VENbE�SE terrenos e thãos com ou sem casa na Rua
Amazonas, situados em diversos pmtos, entre a Tecelagem União
Ltda. eo 32 B. C - Tratar com (1 Sr. Oríatían« Theis.

Telefone. n66.

�� SabarJo ás tI horas
('

'_

Spenger Tracy - Katharine Hepbum "amaram-se".,.

'tS e m A m o r"
Eles se casaram com d conliçao de não haver um beijo se.

quer. .

Mas depois . Voreis bem nàu?"
Alta comedia de dasse ria Metro. filme fino P. encantador

que todos os pubticas verão encantados]
Acomp. Compl, Nacional - Fox Jornal e short

F'latl<a 400 e 3.°0 - B •• leão 3,00 e z.oo

Domingo ás 2 horas
Donald Stew rt e Mary Clari> em

"Bonita ·E Teimosa"
Uma deliciosa e ultra hilar-iante comedia, repleta de beleza,

temosia místerio,
Acomp, Comp1. Nacisnal - shurt e a continuação da Serie

Conselho Deliberativo do
..Esportivo Olímpico

São CO,nvidados todo� os. membros do C-;:ll1selho DeJ.iberativo
',.

do Gremio. Esportivo Olímpiéo,. pará a reunião ordinária a sel

.............sr.eal.:sa.r. n.Q ..•d.ia....20.
à
..
e .0.. ; u.t.li

..

bro e

...
o

.....

!T

..

e

.... n.·..
t

...

e

...

' a

.. '.s .2.0 horas. i1.a Sé.Je so.li�cí,-,I e na qual <se deverá proceder á
.

�'1 .

Ele��,;:, :�a�:���!��o eSr.dÁ";�.�:e�":m�:lt�';�::i"D 1Ant? a irnPortancia do assunto a ser
. trat!\do; espera-se o'

compiuel'mlento de todos os membros do Conselho.
j ° Secretàri.o
\
I

\

PONTIAC 41
SEDAN 4 PORTAS

VENDO por preço Razoavel

Pintura origu.al, Nunca teve g'a
zogenio, Eatofamento de Couro

pneus t..' Camaras novas

FREDERICO FRIDLUND
Cortume Brusqueuse

Brusque,

ALUGA-SE QUARTO
Quartc sicuado I;:'t ponta Af'u-

da�em casa de farnilia.
'

Iuforrnaçães com. o sr, Udo
no Banco Inca.
----------_��e,::

V E N D ( .. S E
Um Caminhão Girrolt Gigan

te tipo 1946. em perfeito estado

Preço Cr$ 35.000.00
Informações com o Sr. Ewa1-

do Bfiickeimer o oficina Baimes
Rua J. ão Pessoa n. 164.

PRECIZA.-SE

Dr, Artkcf Balsini
ADVOGADO

Escrilo.rio: .Ediií.CiO
Mutua

.:
Catad-

,naase. Sala 15 - fone. 1150

Resideücia: Alameda Rio Bran-
.

co. 31 - Fana. l315

De pel!lsoas têm usado cnm

bom resultado o po pular
depurativo

Elixir 914
li sfills ataca iodo o

organismo
o �'lg!id{), o Baçu, o Cortl.çAo
o EBlôm�go, Oi:! Pulmões. -e "

Pele Produz )Jô'I-\S nos Ossoe,
Reumt.tismo, Cegueira, Que
dI!. ue Cabelo Anemia, II Abor·

tao. Consulte {) médico e tome
o p (l p U I li r depurativo

f: I i X i r 914
lnof€llSlvo 6.0 organ.lsmo A

grudavel como um licôr. Apto
vlldo como auxiliar 1i0 tra-
tH.llléuto da Sifilia e Reuma
matismo dr mesma origem.
pelo D.· N. S. r" sob o nr. :W,
de lHltl.

Frente ii irente os poderoso; esqaadrões do PaI,

melcils e úJõrillni, locais, Tupi, de Gllspas e

Pãlsandu de BmsQue
Promete ser das mais sensa- que delf' particpa-ão. ludo in

cionais a tarde esportiva de do- dicando que grande mas sa po
ming,) no estádio (b Atarneda pular aflui á ao campo do G E.
Rio Branco, com a res lzaçã.. rio Olímpico para presru-iar L<S em

Torneio Inicio do campeonato hales que ali se írsvar ão e con

de fut.b} da LHD hecer o no.íer io d 'S Cül1jU01{'S
O mundo pebolistico local que disputar âo o campeonato

monstra-se verdadeiramente en- do ano em curso Palmei as e

tusiasmado com e' se rertune; OU:Han1. df'sta eirl"àt'. Tupi. de
di: do o valor Jos cc njuntos ! !.Jaspar e Paiaandú. de B. usque-

�:I';�._---= ---------��----

Exportadora de
Sfock permsnente
I\l'adeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. IVlolduras, etc.

T�ieione 1337

B L U �1 E NAU - Santa Catarina

foto AmADOR (G.Sc.holzJ

Pecas Torpedo Suissos

F. DOMNING • Timbõ - Caixa posi:ai. 10

SEU RADIO PAROU?

A IMPORTADORA MERCANTIL LTDJ\.,-romuniclt
8{JfJ seus óistjniu.,; Iregueses, que e stá p:'j fdl'iwenlP
apsr e lhnda para qualquer eOHCeltll de B.ADli iS,
sub tt dlreeão de competei.te técnico viud« úirblll
mente do Rio de Janeiro.

ServIço Rapido e de Absoluta C(:mfifmç�
flir1g1l"-!H" á IMPOR.TA nORA MERCA \1'íL LTDA.

Rua 15 de N(lvembro, 1454 - '<\;0(', 1054 - BltlIllt.'!'1:IU

A

�
li

"'._.� -�7"'�1���\' T'_,'\',; -·t(·
( " l��fJ ll-M �a.� � �;r.;��,
r.au,!l'.C<:l• .m� e f�o, ii)l(l'��-';l tlm
e!'.!S !'fu� e;ntram l1Qb;l".iL",r::�\'" �..:á.;
t-üID;l V!SI'IIi�tn d.<1 ã\6dio. Lif?iti.:l'Jri> Gll...
â�(í.f�(tos. ��p;>i.tu'!, 00% �e ,p�1.;1, ·�itc"
tJ'.1 éu;ão prCl11Uo � uI�Ii'; i't/;i?:i .��S!'.!l_) a.;:s
f'n::JUezll «" �"u.ra;.�,�. VffU!,l,'uiiul i
.I.nd1caclo p� horr.eus. w11lhuo?l>. f.'.:rt.tilq
Ç'.l..'J!I, !l.endo S:Uf; iór:mutê ftonhecid", Delos
grandes mé41C'1.1PJ 0 $lU ,�c.lado �
Sa� Fi:lblica. \

�,�i.§j·;�f��}4jJ���;;::;,�: .;,_� '>" '�""."" ....
"-
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DtU EN.DUENSE! Volar em Frederico G. Buschlor II e demais candidatos da UOM ao

luiurugoverno municipal, é Implantar o tlimade·ordem e paz, e quelodos po�saiii
viver e prosperar dignamente, trabalhando para maior grandes" deste rincão

I

os s ti d O r e s da olitica
falsa a noticia de que o candidato trabalhista da UDN estaria

para ingressar nas hostes do PIO

o motorista salvou-se ii custo dos bandoleiros
Ferido se� ajudante

I I
CONVITE

A Diretoria do G. E. OLIMPICO, tem a subida honra de

convidar seus associados e Exmas famílias, bem como os SOCIOS

da S. D M. Carlos Gomes para o "BAILE DE RLEIÇÃO DA
RAINH A DE r 948". a se realisar no proxrmo dia J 8 nos salões

do Teatro Carlos Gomes.
Avisa :-lutrosim a Diretoria, que os votos ja à venda, tendo

a segunda apuração realisada nos Estudios da P.R.C. - 4, ou

dia 12, apresentado o seguinte resultado:
1 ) - lris Colin 640 votos

2"} - Renate Bonnernasou 500 votos

3) - Beate Hass J 40 votos

4·} - Carla Rieschbieter 20 votos

5') - Isolde KieJwagem 5 'votos

A apuração final dar-se-s no decorrer do baile podendo os

interessados depositarem seus V(>t05 na urna que já se encontra
em p oder do zelador do tea troo

As mesas estão á ven.Is, a partir do dia 13. podendo ser

adquiridas Com o Zelador do Teatro.

Preftram a f'armí1ti f'aone:ada
pelo f,,'§lUUHO JOINVnLE

Aviso aOI5 interessados espe
cialmente ao (omerdo e

a Industria

,

;)

CauSou estranheza nós maios O candidato operaria nos re- Os senhores estão autorizados a

políticos locais () boato difundi cebeu com toda a hurbanídade desmentir essa noticia, quê não

i"do por interessados sob r eo e convidcu-nos a entrar. Já no passa de mais uma intriga eu- , AUfOIDobilistas "" Atenção
candidato operário da União De. interior de sua vivenda, .rOdea-j

tre as muitas que já temos as- ,a ê!2El1R!r"-lIiI_.Wil!lB!l •
..."ffiIiÕl'__5iillm=cniBiilll... IiiiI.""iEI....i2I""'.,"i1l1"iiiI+�''''*lIiJ!Fm<ilil-__

mocrática Nacional, Si. .joeéMó- da de esposa e filhos, o sr, José sistido." �

ritz, que o <lava como prestes a Moritz ouviu, com um sorriso Esboroa-se, assim, mais uma ri Já se acha á sua disposição a OFICINA \VIEDER�

se af�star das hOs::sy•Budenistas ?e .intensa .,jesa1Provaçãos• ua rheis- dPearfUidDe'Nm�sohra t: a1.dzvaedrsarios I)::EHR para prestar-lhe os melhores serviços em motores, I
para mgressar no l:'. torra que errou ava a e a-r c: ... eus ea lares e i
A 06s, pelo menos, surpreen- peito. executores, a estas horas, de- � radiadores, latarias etc. - bem como sr.ldagens de qualquer 1\1

deu muitlssimamente a noticia,
.

"Jam�ii5 faria um papel destes vem estar com as orelhas qu en-

iapregoada com visus de verdade, disse-nos, afinal, acrescentando: tes ante as declarações do ve- * espécie.

pOIS, conhecendo be-:-- as incli- Refleti bastante antes ingressar lho e digno candidato operaria, .11 S
la!nações -do sr, José Moritz, seu na UDN e aceitar o posto do ean- que lhes pos a calva á mostta. � erviços prestados por Têcnlcos

espirít o simples. honesto e altivo, didato a vereador. E, se assim o Que o exemplo sirva de Iiçãô, -

desnido demercenarismo e avesso fiz, fui ·por estar plenamente con- são nossos votes, pois, ao con-
RUA SAO PAULO - TELEFONE, I2i 2 1

á a�comodações suspeitas, sem- vencido de que a UDN mais do tarjo, aqui nos encontramos, fir- .-iti-.-.-.-.-�-li[J-.-4i X$-�-.-.-.-�-lE-§--$-.·

pre (, julgá\'amos incapaz dere- que qualquer outro partido, es· mes na estacada, para por 80-

soluções de última nora e que tá ern condições de melhor ser- bre brazas os costurnazes fOI ja

sempre têm o sabor da traição. vir os interesses de Blumenav. dores de intrigas.
Por iSSG, intimamente, não de- _

------�-

:��l1���:di��Pi;a����!� que se Assalto . á mao ermade Jornalista Mauricio Xavier 1'. e 2". Coletorias Federais
Entretanto, depois dos últimos

·e constristadores .

acoutecirr:en.
tos de que fornos' testemunhas
resolvemos, em matéria de polí

.'

tica, ser como São Tomé: ver

para crer, .'.

Esteve nesta redação o motorista Valter Santos, casado, re-

A' assim, demandamos para a sidente em Florianólís, que nos relatou a seguinte aventura da

Rua da Gloria DOS confms do qual fora protagonista: - Em viagem de São Paulo para F!o

. -;
.

'd" G'
. '! d' id rianópolis, .conduzindo UIT. caminhão "De Soto ", que transportava

bairro
.

o arcJa, OD· c resl e o

sr, José Morítz- Enccntramo-Io alfafa, na Serra da Ribeira, naquele Estado, tora assaltado por
.

. bandoleíros armados de revólveres, qne o intimaram a parar.
justamente no momento em que

regreseava ao. lar, depois �e �m
Como desobedecesse a ordem, tentaram alvejarem-no com diver

dia de labor intenso na fábrica sosidisparos, um dos quais atingiu seu ajudante, de no-ne Joãn
e Galdino Souza: O carninhão, todavia, passou sem mais novidades

onde, ha tanto tempo; exerc ,

. pelo grupo ·.qu.e viu, assim, f r u s t a dos e u s sinistros in-
suasatividades, .'

.

. _._.-.-.-.
___..,...----- tentos. Oajndante de motorista João Galdiuo foi recolhido a um

.' ..' .... . _
.

Hospltalde Curitiba. onde se acha eal tratamer:to.

Eleva(ão des eXpolt�çoes . .' ...
'

.' .

.. de (afé do Ir\Ii�U Programa da semana da Asa de 1947
.

OUTUBRO
New Orleans - Está sendo 18 -- SABADO

aq�i considerada uma propos�a
de aumento das exportações oe

cat� dú Brasil para os '. Estad�s
Unidos. O aumento.se elevar a

a cercá de 2 ,milhões de sacas

'p6r'ana.· ....
.

...

O Sr. Antonio Stokler de

" Queiroz, presidente do I?ep�r
tamento Nacional do Cafe. '00

:Brasil, deu inicio as eo!!vers�
çôes c()m ímportado:es de cate

torfailores e distrIbUldores, pr�
cnra.ndo' saber qual. a sua ?Pl
nHió sobre ()aumento :Je em-

barqu(3s,,:
'

.'
.

.

.

Dlsse 'ele que o BrasIl expo�·
ta atualmente cetca de � 2 na

lhões de ,,;icas para os Estados

Unidos, .

. .

Oueiroz e i\_zurérn Costa, que

ViilTà como S�U secretario,' estã_o
realivahdo um3 ·viagenl,de

•

dOlS

rL\eses nos Estád,bS Umdos.

Os Coletores Federais de Blu
rnenau avisam aos interessados
que. de acordo com a Circular
n' 31. de 30 de JUlho do COr

rente -an», do sr Dt>legado Fi s
cal do Tesouro Nacional, neste
P:slado, o funcionamento das I'.
e 2'. Coletorias Federasis desta
cidade, a (1 r:ir da proxirna se

gunda-feira. 20 de Outubro cor

rente, será das ás 17 horas Com

exceção dos sábados. cujo ex

pediente será das 9 ás 12 horas.
(a) Artur 8",,:1. Coletor da 2'.

GtdeU). ia federal
(a) Helio Teíve. Respondendo

pela la. CclEtoria fetlÍ=ral.
14 horas Vôos pró Campanha cos!:uçãÓ do Hangar

. TrSDECI)frf" Df! dfltll de hn-

19 _ DOMINGO
je, o Dstulicio do Bur. Mauri-

cio XEl\'ler. da direçlio Oe re·

8 horas Prova de pouso de preciSão - homenagem ao dação de8tp âiBi'io e comptl·

8xmo. Saro Prefeito Municipal - Taça Amedco Stamm [jbeiro de grande couflar.ç'{
pel as SUflS v i rtuue13 de pi'O-

14 horas Voos pró construção do hangar. fissional de imprensH semprt

6
'. , ,. . .."

I dir!a\da. p!r urna critiea euer·

I hora� B�D�O �� aleo nos :lltll�oS �olas Lan�am;;nlo gíc: ffiHS CíloRtrutiv8, em de.
da Bola que inICiara o Caml!leonc.to Oe Futebol de 1·)47 da tesa dos injustiçados e des-
LHO, por uma das aeronaves do Aereo Clube de Blumenau' protegidos.

25 - QUINTA· FEIRA Temos e!'c ,olrado foro M!Hl-
;jclo X'ívier o eoll gll id!:'8!

7 Missa ·em memoria dos Pilotos brasileiros tombados no pelll) sua rapida comprên8fiu
cum[:'rimento do dever. Local' Igreja Matriz. da misfSã0 deste juroul e de-

S horas Solenidade e depósito de Uma Coroa no túmulo vemüs·lbe. por isso, bua par

de Dauto üaoéqaro ex-Instrutor do Aeleo Clube de Rlum nau. te oos louvores que conqnis

20 horas Jantar de oon!rat,rnisação dos Pilotos no Teatro ����: :r���r?o��!��':,"�ra��::'� r.�<,.·I.�.··íI.··.jn.:-.·••
·

.•·ii.·�.;-.'D��it·�c�·.·:-I;'a�I:·.:""".·.�.·Carlos Gomes.
.

lbe 08 nossos p!J.fbb ns. jl1n- t "�UR L �U 1<
25 - SABADO iamosu ele esle l"t'_sif'tro que �-,..__., :.� :-:...:.,•• ::;

nonra O mérito do prezado
eompaDheiro de lutas e dt:.

I!ooegado de6pr�ndimento P€-
1" melhor sorte dflB popula'
ções a que servimG8,

14 horas Pro9a Circuito Aereo Santa Catarina - homena

ao EXmo. Sr. Cmle. do 320. BatalhãO oe Caçadores .• Taça
Aereo $. Catarina, oferecida pelO sr. Bruno Hildebrandt

.Adiado o· . 4� congresso
. .de .veterinária ....

. 8 hufas Pro�a LançamEnto de Mens8gem • Itomeoag"m
RIO: I] (AN) T Infurma � ao

..
Exmo ..SI: Jnstrut.or Tupy, Ta�a José "Valdemar Mendes Fer-

M·I·O'lSt·..�'rio.· da Agri�ultrlra. o a.dl· J'... _.
- d 4 reira "Tupy", oferecido pelo sr. Carlos lemique Meddros.

r1rnento da in�l��raçao .

o .'

t:oilgressD Bras�relro. �e ".
�eten- t 4 horas Prova de C aça aos Balonetes � homena�em á Di-

naria pd.ra o me!!! de }anell:o <d� retoria do Aereo Clube de Blumenau, Taça Bernado Sauet.

róx.imo ano, em data que s�ra ... _ .

. .

p. f; ·+·v�"'lente. marcada
a p o S I As lnscnçoes para as "rovas est:nã,o �abl:rta!i até i hOf!l

ce ,nh,l .

,._,.. .

� l' .'

d
�u1tal:l 9-ue se estão reahzauqo•. antes o lOleio as mesmas,
',.a ":"_,

.

26 DOMINGO

Aniversariam-se hl)je:
A srta. Maria Azevedo, filha

do sr. Vital Azevedo .

- A sra. d. EHzabeth Strnve,
pspo�a 00 sr. Frederico Struve'

I dentista em Indaial. " t�
VI�NA - O chancple� FiI!S I A sra. Ida SChipmann, es ns�'

:mun�lOu dU�iir.te a reumao m:- do sr. Jens SC,hipmil!:n.
p a.;',sf

mstenal realJzads, gue as poteno - O sr. Jase Marquês V'
.

.

l' d 'h
. .. d

.
lelra

CIl.!S a 1& as . aViam autonza o sacIO da firma Viei"" & B ....
'

.
. .'� runs

I) reat�meuto das re!açÕe}3 UI- A srta. Gertrudes Mau!"
,

IPlol�atH;as entre a .,A.ustrli-l e a O sr. Alípio Fernandes.
ta ta. A srta. Ana DilI Ri.

":"!'

Em Estocolmo o "jlmi
rante Sa!(anhalJ

Rio, (ANI-O nHvin {"seda
'Almirante Sa!danha", que se
encontra atutllmente efehHHi
do cruz,)iro da iniStfução por
dÍV81'SOS pi�ít4eg da t.urOj) R,
eh�gou li, j� iiO porto de Es
(oc'jlmo, (Jnde se encontra.
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