
"a recuperação da confiança do povo na adlninislração publicâ, considero CH
dição essencial para um,�1I0VernfJ eficiente de no!so municipio. Frederico G.
Buse hJr. conseguiu reuD'ir em turno de si ulna pleiado de cidadãos que erecem
o apoio dos blumenauenses. Por isso lenho cOilliança no fuluro de Blameaao."

o I;�;�r:::;Td��;:�
He

'pe�11�eo '; i ·tCl�.:e iesBldm�oü'i Um en a ufJ
, Avi r- rud� (Z Q
fealda..de se retiram

OE LUM' EN si o crime e a traição I
, são pr-emicd.os ."
�-----.�---------------=----------------------=-�--------�----------�-------
ARAUTO {' D.AS ASPIRAÇÕE.S
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DO VALE: ITAJAi

Ichilles Dalslal
i

o que magoa o espírito democrático que todos 041' parti4Pi
politicas nacionais tiveram que inscrever obrigatoriamente em

seus estatutos, comprometendo-se a pratica-lo com .u.IiLpal'ticipa.
cão rio governo da república, é a coucurrencia desleal que Ilôlfrl:t
o partido cumpridor dos compromíssos assuaiidoe, pelo outro q�.
só os assumiu para inglês ver.'.,

DO

--�------------=-----------=��.
.. .

Domingo 19 - de Outubro de lBl'ti - Dr. AcbW88 Ballllul Diretor �8BponBavel - Anil XXIV Nr, 26Bt.UMBNA[l

M a i s c i v i s m o e consi�eração!
E' o mesmo mal exístente na sociedade, onde quem quer

ser honesto chama sobre si rodas as desgraças porque a 'felicida4e
está destinada para aqueles que puzerarn de lado todos ali QCI1Í
pulos morais, ..

Estamos entrando na fasE'

l-lld8tc,s
registados pelos tres

mars culmtuante da campa- iartldos. assumirá proporções
nha partldarte pela posse do dada não alcançlldas em nos

governo de Blumenau. Con- ;1) meio, pela profusão de bo

correm 80 pleito com caudí- letlus, cartazes e outros meios
dates propríca finda menos de publtcldade. Os prltneíros
de tres partidos, o que em- folhetos já ccmeçarum fi sur

presta caráter altamente de- �ir e, fi estes. serão [untados
mocratíco és eleições, per- uma Infinidade d e outros no

mttludo ao eleítarado maíor perpassar dos dias e logo li

numero de cidadãos para uma cidade oferecerá aspecto dos
escolha CeoDciente.e sobre, mats tnteressanrea e pttores
tudo tavoravel 80S íuteresses COA.

gerats. Todavia, e é com pezar que
Naturalmente, a prnpag eu- fazemos este reglsto, logo de

da do elevado numero de cs n- Início, notamos que tndívtríuos
destituídos de escrupulos p,

cujo fanatismo parudurto toca
as 1'a16S do exagero, estilo se

entregando á tarefa sordlda

RIo, 17 (AN) _: O sr. Rlv a- e «o urruproducente de Inutí
davíe Correia Meyer, presi rlzarem boletins e cartazes

��. dente da Coofede.f6çlío BTa- dus C6Ddldl:ltos que não f"ãn

sllelra dp. Desportos, telegra- de suas simpatias,
fou da Enropa, onde se 80, Ora, como ações dessa Da·

contra em vltigem de tUftismo, tUreza geftl.m represálias, se

A diretoria da C!3D, que Reei· ti cousa continnar neste pé.
tAra prop'Jstl1 da FIE"A para em brev.e lHlsistIremos aqUI
que o chmpeoDaio mundial verdadeIra campanha de ln

<le futebol fosse traosferld,0\
utilizaç.!!o de propagl1Dda, Ci)m

do sno de 1949 para o 8no prejuízo dos ,lntereseados e

O PSD t· s d'de 1950. Comi) 136 fE':cordB, dos fOfOS de enuCh�'o e ci con Inuou sua ma "cara a
:��:�::;:�I: :"r� ::-�::o���::.:[:���::r: politica com a escolha de seus
I União DemocráticaNacional f candidatos a vereadores

!
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,. Apelo aos orlentadcres da propaganda eleitoral
Abuso que não deve ser repetido

Só em 1950

Indica ao altivo e valoroso eleitorado blume
naU8nse geUR candidatos [ts pr()XimaR o!eições mu

, nicipais de 23 de Novembro, certa de que, mais
uma. vez nOf>SOB eleitores l;\firillar�o nàs urnas seus

aneeio8 por um Blumonau democrático, uno o forte

Para Prefõito Municipal:

F rederico Guilherme Busch Jar.

Para Vereadores:

Dr. Gerbard C. F. Neüfort e Engan. QuiwíCO
Reitor Ferraz - BancaI io

Siegfried l.J.oeltgHbaum ft comerciaria
..Tosé Moritz - Operário
Max Jacobsen • Farmaeeutico

�I WaldelDar Selke - Con.erciario
Emílio Jurk - FLlncionario PubUco

f• Carmelindo Bago - Lavrador
.á.ntonio Candido de Figueiredo - Comerciante

� Otto Hendngs - Indust.ri'il
ÍI Dr. b.ffoDSO Ba131ni • Médico
ii Hercilio Deeke . Banqueiro

� T Dr. Herbert Georg - Advogado

1 A', U'fi.S, Cidadãos, par. a Vitória de rl���[en.u!
:�Ii-:-'j"���:§.����g 't-�__�íf-�-��-*_"'"

(

Afinal, todo este aparato eleitoral criado para o govera o
da república, tem um objetivo certo e determinado: dar ao povo

Seutlndo 8 necesslderte de aos humildes valores deste povo, a oportunidade de participarem
se cortar o mal pela raiz, for- do governo. para que sob esta reaponsabílidade desloquem em

mulam oa, daqui, veemente 8,-
seu beneficio o que se tomar possivel; conheçam destes elJcatg9a

pelo aos lideres das agremla- para ORO inveja-los de fora ou neg'ar-lhea lã cooperação neçqu.ria;
çõ es partldarlas que concor- enfim, popularizar-se " função de governo ou autoridade a qual
rem ê8 eleições. no sentído todos pajem ter acesso, pois, não é previlegio d. ningueaa.
de recomendarem 80S corre- B " ,

llgtonartos o maximo respet-}. ,astando para t�.,.do ISSO que �aJa ,lOte�eue do, povo, -em
to peta puhllclotdade de seus gera�, e como quem diz que se preciza IUc_t:.tlr a maiO,'" confiança
ad versartos coo eraudo des- p,;;sslvel, ao mesmo. povo, par� que aquele tuterease .ela.'�tli!taDt.
te modo, p�ra o

p
maior �xlto le pro�nda at� ao Ideal almejado po: todos �u. do ml.illonaqOi<

h ')'" li d h
de merhorea dias para a nossa querida Pàtnae ufl uao srno li campar, a

.

em des.envolvimento. podemos afirmar sem ceceio de qualquer arrependimento fl.\.
Dese jamos, aluda, neste co- turo que lã U D N conduz em Blumenau sua rratiea dem.

menta rIO, out�o aspecto db cr ática, err.peuhando-ae profunda e sinceramente para levar Q c�.
questão. por Julga-lo merece- porisab ilidade do proximo governo blumenauense ii efetiva íccer
dor de ampíu atenção por I ferencia do tino esclarecido de seu povo. Este empenho de acer
parte dos orientadores da pro- t�[, SGrge. a li az, de eeu procedimento carreto iOiuspeito. tIl.a.D

paga0_da, elell.Ofe.I. Truta-se tido todas as vezes que tem de buscar as luze. dOi rnil
'

oahOi rio
dos dlsttcos plotado", em mu. povo para sua orientação parttdaela, que adquire, aasim, carater
roa e paredes de casas pa rtt- esclarecido, intranaígente e soberano,
cu lares, algumas vezes c cm

tintas índeleveís. eule iaudo
Il cidade e suscitando jtlstif!
canos protestoa, Evtdenremem
te. tal prat Ica constítue ver

dadeiro 8[mso a exigir re·

pressão.
Dai estendermos o apelo 8-

(Continua nrl 4;'1. pagina)

Aí ef>tá porque reclamamos a atenção do eleitorado 'qlio
precisa distinguir este interesse udenista em bem se,rvi lo, reve
laudo virtudes dernocraticas que o. outros partido. �l mucaram
porque lhes falta sinceridade oa jornada democratica que o Brui!
reiniciou. Tão certo como ex.i,te Deus, o eleitorado- árce'pw�r
se-á amarg::.mente IIi orlo julgar com maior zelo eat� -pr�dim*D
to dos parridos politicos antell de depollitar ãeu voto naa urllU
de 23 de novembro proximol

bastidores da politica,Nos

Para que sua prática demo
crática, na escolha dos candida
tos a vereildores, não sofresse o

Impasse cc: seu colega e aliado.
o ex-PRP local - que dizem
ainda estaria até hoje em sessão

permanente no "Carlos Gomes"
caso não tivesse havido desem�
pate na 3a, votação a favor do
PSD, cem o con vencimento fa
dI do representante de Rio do
Testo ás insinuações da M�sa
- o PSD na sua. Convenção
Mt:niripal de ante-ontem, que
afio,d não passou de uma re\:

níão normal dó seu Dltetorio

local, foi armado para esta reu

nião de uma lista de candidatos

pre"iamente escolhibos compro
metilL)s e assinados e que

havi6 sido impressa em uma ti·
pografia local antes da pseudo
Convenção. Assim, não houve
"dificuldades democralicas" .

como jul"am oS mentores do
PSD, e os protestos que levan
tau na reunião o sr· Carlos
LauX. para incluir-se na chapa
(J sr, Alberto Stein, seu com

panheiro e amigo, foram facil
mente abafados pelo proprio
sr. Alberto Slein qut'>, ali'lz.
sabia de antemão Que não so

freria qualquer modificação a

'chapa da tipogr�fia", mandada

impdmir exclusivamente para
19 eI.eitores., E \) remltado foi:
17 votos da "chapa da tipo'
grafia" contra dois em branco.
É só ante um resultado destes
que o veto secreto atrapalha:
quando o publi€o deveria con
hecer os autores destes doi!>
votos para fazer lhes uma exal
tação publica LOmo premio as
suas atitudes!
No ma.is, a mascarada de

mocrallca do PSD não deixou
de al!oh lr-se ao conceito já
espedido aqui com referencia
ao assunto de que é f8cll
completar uma ch'lpa ele1l0-
ral pela escolhil, a dedo e a·

bsoluttsfa dos candidatos, Mas,
o mal é que esta escolha,
ff'tult6nle de condições o 6S
mais prearl88 para 8 C08-

tltuiç8.O DO 1)818 do regime de-.
mocratico popular, Xbm sem

pre eivada de vielos, nem' re
presentando o pe8amento da
malorii pa:-Udaria".
A final. o ele:torado blurnenau

ense teIJ'. aí mais um elemento
relevante para fortalecer seu vo

to conciente nas urna!! de' no
vembro proximo Certos como

estamos de que somente na ver

dadeira democracia o povo eu

contrará a nlaiQI.' média (J0ilsivel

para lati.fação dOI iotereuu .0·
dais, éternamrnte prejudicad08
pela preterição dei.. ao. dae oli

garquias ou "panelas politicu"
na expressão vulgar. devem o.

ele1tore, fazer de leu vot_ um

justo premio aqueles que o con

sideram. em candiçõea ce pode
rem interferir com eua pt.atíGa
experimentada na .aoluÇâo dos
problemas de Rovemo, socorreu
do-se de sua experiencia e ou

vindo-o como orgão .oberaDo do
Partido. Assim, tez a U O N ..

iSBO, e"peramo., o', eleitorado
b!umena�.dmse não deixará. de r.. -

conhecer na. urn'aa de' novembro
para constituição de' ae,u gov.r
no municipal..

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Da '

MAX TAVARESD'AMARAL
DR� ARTHUR BALStNl

Edifido Mútua C at...inenM
SALAS· 13. 14 i IS • I. ular
r D H E S - 1150 - li75

DOBARIa • 9 ii 12 - 15.. li
BLUMENAU - S:a, u..tar!D a
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�31/ I,
SJo QSS 11r cs p 'nas Sr: ·,:Jff;Z.... In

teÍi';1if!entf: dt:' (.\.tl'�) de 14 qHi:'J.tQs)
(I qU! Ih �S . ti o 'L:�L r de lUna I:crda-

iIa ma Jt.J ranhl!T�L, o que facilita o

f '�LrC) c1:_t ttnt.._1, ('a'li.:lo à escrita a

E,!lQ�'ijade de llina cu ricia .. , Po ta de

ir id io \) c,.ue ]Jer/Hd;'! c;)cr2v�r tl: .. ois

TH dos lL_fer2ntc�;;;, COHL II lev;?za de tcrn

túqU,2 \ e ]JI1nn:2 .. ES':'uiha .:�;aru' o seu

l'-�() U 2. caH2.a SlJEAF'FEi? e p0jerá
(S�Tell:o:r du, 71�c.n ' ra que rocê gosta,
durante toda ci sua vida.

.
,

... " � Assim é a tinta S;=I::IP da SHEAFF:CP.. 100%'

quin1ic8.rnf>ú'le' p:Jra, n;:o dei:;{�i t:.�:.?dtn1:::nt�s,
seca ràpidêuner:te \:: ni:ió ataca o deliC-::h..1o rnêca

'nisl11o das c;,netas.·1intéiro. rtesist-= à éil ,::lo do [(·m

pp e d� água� A!,:ondicldn ;iTlento (-ln L uba-tljlL:_-i

,1'0 especial - ('riaçã�1 pai J:!c �d8. '_Ie SHE:J\_FFER
_ que faculta o �prD','eiL=íÍrit:::nlO d� tintét ate o Iirn.

,
.

Pepr�sentCjr.l es e .. clusivos

}:-Cir] o HrQs;U:

M. IWüSHm & elA. ímn.
F.lial d; P':_Jrt'J Alegre e

Po 10 de C.::nserto:;

Rua dos Andrad s, 89 t

Porta Alegre

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

�··n··· 'c'h�.•. ,:

Domi:);;:4s� �� hó�as .

D!)pa�':\>St',\y .. rt: I? Mary,Cbre em

",:.�.' - "[Bonita E Teimosa" \.> tiln·i:·Çl�itci(ls� e u{u'a hi1ari.Hlte comedia, repleta de l;eleza,
t"mo:(la, .tnlsterlo. I

A"c!Jm·p. CompL N3C'isn:.J - sh',rt e a continuação d3 Serie I

UDt monios d.o .. Circulo Verme!ho"
"A; .s.er:e que empolga aos aSpedYlores, independente dd ida

de de 'el!da 1m'.

Phtea 3.00 e 2,"0 - Balcão 2,(;0 e l.fio.
Domingo as 4,30 e 8 horas

A-l<,n L"dd , Gerahline FitzgE:rrld e Patr;c Kncw'es em

::'
- o,,, '''Sot], Ó'· Manto Tenebroso"

!.
_.

·'"

..f (0, S. s.).
.

í·
. A:. 'í:1ai's empolg3ute aventura do idolo do puhlico.

�.'.; AtT!":tJaLd{Jr �e enwcioh"llll.e super dra;-tla da ParatnQunt.

� O. ·S. S.' ':, ' sigoific"'. amor, (l·ção. misterjo LWf'ntura, drama,
" Nun�a,' .l\.11úl Laríd lutou .ão d�$esperadameniet Nunca am:.'u

$0 peJ;:igo::oament<.t , , .

I (�omhate a tosse, a brl1n
�comp, .CO\l�'l)l l'hc, - r-,Ietro Joma.! ,.e &hort americano!

l'
4' l" (1- (Ilute O os rflE'lrlaflü" ,

J'Iteiii 4,r)[) .e 3,'10. - Bal 30 .),o,i c 2.00 f
t'2atro' (mlos Games - Dia 20 ás 8,30 hs. Estreia de Xarope São.Joito é e lcaz

( h no tratament'1 daH H i"oç.(í"Íj
!:

-,.: Mesquitinha e s�a " ompan ia
arirais fJ das vias re8pira.

tt"\t'l'ma c'córn{'xilIhoa de c�Hlwdiasl l-I.LH ie·bde t bem oo,to.. .,.· ....d b
,. r J à.. '" 'ri:.ls, O Xarope ,:::.ão , o. o

� arte," luxo c·'Ferféiçi.io: AssillJturas á venda DO C,ue B .:fi.' ;;;(-

�9').PO ao rolHU d�a .... .

.

.

I.) ta ü catarro e faz ex pec,
A I "t de" b' do -

o """e10 dia �,,!'a_ r t·.,oil"'e"'t,..,.•
.tIlntt<ll�as avu s�s, li pa, Ir �a c. d "', .v" .... � ....... ... ...

o (ln '.indo é a alma do negocio

'i" ..... R R E C I S A S E
l:·MO�'·f'·de 'bôj'hmília e úe boas ncçõts.para a secç.ão de fJ"
zen das.' .:

I AUXtL:bt\R, com bra praticJ p 'Ia

Nf:·.lh�à(is·. Casa WlIíy Sievert
------ _. -�� ._-_._------�-'---- -_----

ALUGA SE QUARTO

a st'cçãJ de Sec,)s

. Quart'C' sicu;-!io Di< PDlita Agu
e;:! em c�s:\ de bmJía.

Infc,rmaçi'ies com ° sr. Udo
no Banc() lnco.

e

'RtCOS.ÂNItMICO$
TOMEM

VlUI trusaa,.
f48ILVElRA"
-

G,.flcIe T6nlco

PONTIAC 41
SEDAN :( PORTAS

VEi\DO por pr!'ço Razo:tve1
Pintura orig-ir:ôI. Nunca teve 10(3·
zogf'nio, Egtofó.mento de Co�rr

preus t.' Camaras !l')Vas

FREDERICO FRIDLUZ\'D
Cortume Brusquense

Brusque,
--------------------------.

e Comercio Compunhia
em liquidação

Gancunê!1cia para 'lenda !H� Beoo

Indústria
Paul

Edital de

Na 'lUfl!idtlrJe de LíqfílrjlHl'e da íllf!ústrh (1 CGméreio
Cornp anhf a PdU! em Lvqu rua c âo, 13ejiadli U8Stl1 eirlúd,... 12e 8;u�
m eu e u. li Rua ::3110 P"ulo, S/N .• f' de s co rd o C'IH: 'j que foi
r e so l vi rio em ass emb léÍ'l ge rl:ll ex trtill rrí i a IHl ii dos :, (} i o nl a
las destas co rnsauhle , realizada ti. IS QU1tro �11 d is s .il) m es

,te ug.)sto último, p ,!>ts nove (91 h')rlil!. l"I:lÇ) f'3'1tnr!lo todus

quanros O presente e.j!til ví r em ou iÍ·d'" noticia tiverem que
Ai (11) hura s do liit� oito (81 elo m es dê Dez embr o du ano

em curso, receheret propo sra para a eompr a d S Bt· g nlute s

bens, 08 qusts, em virtude lia liqúidHçã.) 11" C"iUP'lDhi8, S8-
r áo venutdos a qu=m pelos m e sm o s uflwet�er, eog!{'[)'llÍa ou

svparudumenre. I) m eth-.r pteç ;

l'.)-Urn terreno sito n�RtH cidade de Blumenau. tszendo
Ir e ure a Rllti S!1f) Puulo, t e n rí o li {lir,..fiti ii flua B il1 e

ti e s q uer ns fi Rua Ar c», e liniÍtundr --e nos Iuu do s com

lFfl'tíJ'l 11" rrop�It',1cjJje da CIIIllP ·.Hlhlti Br:isitelra o e Fu
m o em F IlIa e dilBR de K B\11E:l. ut)f1f'í!'me tr s nc rt

çíw n. SAn. f,>ltli li rIs, 282 liu Lt v r » i3 - I no comp e
leute c"ri(;do dl"stli COillrlfCH. O rl:"ll:'r1r!o terrE'!IO km
urna ar .... a de :).657 msz (om co mil sej8CelJ'o� e eluquen
tu e sete rn etro s Q'li1i\n!(jos), r10B quais 1.,�:47.Sii IDs2.
u.m mi! üi(oeentfJB e qua+entu t� Eie.e viré';bl1 IJlt!'Ot!1 ti

tr e s metros qIII"jrado�) '"btíiOCOD21tfilidos com nsspguint,"iJ
edificlo,,: H) uru a c asa de rloitol G rue ius pllvi[iJ"'[lt(\�,
nestin!HiH. /JI-I.rte fi t'KlUbelt'cirn8oto (','we)'eud e parte
li IHor/jui!l; ti) uma e,:iEifi de moradio co ru do 8 pavun en
t08; c) um ,HU!l1zem de do!s d meio pI)ViflJtHHO�; d)'uw
er ruez ern com urn pavirueuro e me í«: f') olnc« arma

Ze!H! d e um p a viuiemo: f) uma gilrllg'>, Tut!l:ls IiS eUll�-

tr u çõ e s refêlridas 8ÕO d e aíve n a r ra. Ih ilíDda no ter re-
110 supra-rueuctonado um nrruaz i.rn Qe madeira, de um

uuíco pavimento.
2'.)-0 lote de te r ras D, 1 (um) da linha Ribetr ão Gu=ta VO.

dlstrrt« de :\1daS!!a:-auàutH, conreu.ío d areu de 2f,OO(!O
lDs2. (duzentos e cruqu enta rnu metns quudraIos) re

gW!fl:H10 800 D. 5434, a [111. 282 d o Livro u. 3 '-1 no co iu

pereute ca rtorro.
3'.-0 lote d e te r ras desigo'ido 80b n. 12 (doze), da l.ub n

Rio de Tr ás distr ít j lle (').IUIN Redondo, N\uniclpio de
hio do Sul, CI)O!;jIHt;) I.i área lh� dUZI�fjtOB e !)()Ve2(U e

um mil (2\11. 00) metro" qU!1lir!ld,'''; wais os loles de
terras àsiglti:1du8 twh rt",§ dezenove, vinle, v\nt':1 e um

e vlLle e trecl, A (19 20, 21 (� ?3) .-\ tLi liütUI Hil) P/:i
Idl1, curltt'lJ·jo rel'Uectivi' mente 11.8 úrl",g <_li:' dnz,:,rdDf'i e

trio[lj tl treis mi� tiu�e l(Ot; e ciOQ1l0!l1tl \23é) 2;1(1) rr:Hr\)s
qUtidrIiGo.,; duzeulus e oireuid 'l eíilCO mil oit'l(.'.e:l"li< e

('.,aqllenta (28) 8)(1) mdro" q\.lt.ld'ii(jr,�; ctuzpntll>l e c1.]

q'1611[U e (r, el a.lil, 8etecpo!uS p eioqu8!i(a (25 \ 7:10) nle
lv8 qUIl1rar1ur; e Ct-_':l!O {" Ci!dj!ll'Jrltl1 t' e!oeu 1']11 dU2.�n-
tos e CiClQUt'D[3 (j;J5 250) metI' B qll8llnlflo1-': fli1iil'l ,,, á
Tetl de t<>,rrhÍ'l de "lg:lf!i.l'l �ol} lelrtl F, e"rJ..\ Ui!} milhã',
tít'Z�litn", 8elSIH'ota mil S8leGentllR n ÜlJV",ntH (lo4I3),II){))
melf"ô quaàr!:ldos, 8illl"d� fl(lS h,nrl(l§ :jl> iloi::lIt H\i.) }',,
le!H. l'l'[JlrUf][H[lI!O fiO Norte, eom terras ih- 01:; Heif;
! o Sul com dlta8 oe O·d ieb nl>if; ai) L 8 e ('.()rn 0:-;

f.,1t'S U·.8 2g:5tJ,J2 <:.' 42 drl linha Rio Paietn e fi;} OeHe,
com tt'rr8;l devi!jutag, j[!"]!Jve s e;.:t,'N ft'giflrtid '8 Si b o'.
LI O:.; us IIs. 130 do) Livru J no Car 0,io ele f':l"gibtro dd
Imó�'t'iH dt' Hio Clll Sul.

4',-Dmli eti88 tlssobrEhld. c.,,1l8lru'd'l d' alvenll:ifl, Bltll no 1\1u
lllclplo de Cresci um l, rllwl"" fI, rd!I:) Lu'!:, KIH J "fio
Z ...udta. entre terrhEl dn g' jli CI1{olic,tl e lil(ti,.; di" J,,,;o
jJO[[llog 'H Sim iII, reg:slra ,,, as fls. 88\', e c,:) do L'vro
3· C s, b fi 2.0::i2, Do eOi'p,.,Ii-';)f· ChI' 'i'\ {'II! UrUIHHQ1-
g'l 60� ii GP Fe\8reiro de 1º:�4 e a.., fl, lsG P li',i do Ihl'(;

mo livro Beb n, 332t f\P-S 2u de Nuv[órlíb,o Ü,' J9:35 .

AI'! prnp0l:!{:'" l!t-V, rá, SPI' duigt,lH1'l t'1lI ei.v,·!i>pe f'
chado para o snguinie eudereçu: PHür'ü:-;TA Liquidfill<
le dtl illúu,triti e Coa l"relO C()W�lél(l�iili Ptil.!, C1oÍXH.
P'ISlHf i t Tlalb,'l t! serãll "bA t;!o:I [lo su�)r[!·referido i1Ht

8 t10 illes de OéZ,][J)Dr·, fiEl 11 h'HIlS tIa sé Je il',C· gl.
MdHjll (J rel"U t Id" dd cO;1curré 'cu d,i(lo a canil 'cef [lO

dlll irn di, ((l.
Maiure!J (,"!1ül<1ree'ill(lQfOS po ierão For (ll idos pelo

t, !"f 'rlP f!. 1.1122 ,'é-Ih cidtl,ie, ou DIi mtnh 'I r\'J:jilipfW! ti
(fi Timbó fi Ru 1 Nt'reu Rhm<lf, i.,,)elo.:e n. b.

B I u m B [l li li, (' ill I 5 J e Ou t lJ b r, LÍ e HI'17 r,.-Web',rd Paul ,Juüiot

Conselho Deliberativo do Oremio
Esportivo Olirnpico

Sã,) CI1T1vir1.,d,,!oj trl! o� os n.prnllrCJs du CrlIlS(·lho P";ilIE'f:'ltivo
do Grel11i" E;'�J(,rtivo ulímpiCtl, para il reull,i"lo) ord 1I:1ri" é< �e

real's:..r [1') <113. �() de Outubro corrente. ás 20 boras, 1M :,éje So

eLil e n:l qllal "e deverá proceder á

Eleiçüo do PI e8lfÜ:lde e (lo Canse/lw nelibet'otivD
vago pela renÚn.:ia do Sr, Antrillin (;f)n,(�5 Cue:h.,

A nte a importaJl':la do assunto a SEr trdt"ldo. e::lpera-se o

compal e 'imellto de todos os m<-rnbros do Con,elho .

Ü 8ecrel�lrio

Adornos para Natal (Christbaumschmuck)
Bonecas! diversosl typos a Castiça<!'s para arvore natal

Aces'orias 1'7 Bicicleta •• Tmpedos (omp1et",

,(pecas Torpedo SUiS50S
í

F.. D�MNING Q Tímbó - Cai�a posta;. 10
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ljzo d�,nirBitl}daComarGa de Blumenau1

•

c9-'-/tj�.J,J<?d:;:�ll{t}tt1_/(f--� •

Io D,1Útor O&ci,r Leiiãil •. JuIz ge Dtr elto desta Coma r- O' NO
I' . .

� -� -_ �4
de Bll.lill.e. o.au; EaHI,do de. Suuta.··, Carar íuu, na torra a.da.'

"'""" '''1l � r' t.' ••.•• i ��# �.·"fIIJ"'·-"..f!. t\,•."•.<..,PIOM
"

.

� 1 .

-' 'i .

�� F' � � fit:

�.'.'.,:.�.. -�"i1�-':.����. ;k.? d -,\�fj'� 1�� t;;; � .....�.•..:;.."'.< ,..

i. e��;çQe8:bel'HOS qU6 () presente' edital virem ou df'le
. FmM�SJ\:Jj��J � ...... =-

'-"4 -

� .,

}llilflCímeDfo tiverem que por parte da EMPREZÃ AUTO
IAÇÃQ CATARINENSE S. A., «um sé J8 nesta el hade, roi
írigíd" a esté .Julzos petit;ão que antante a-gue transcrt-

.'

,; - pet.eão: - "Exmo Sr; Dr Ju.z dá Direito <
lIa' Comarca

e Blumena.Ú. Diz. à socie<1l:1lle ti!lontma brasileira
Empreze AutO-Vtação Catartnense S. A_. cow sede nesta

lrlade, Dor s&uadV{\f!'H10 sbulx» 8ssinal10. que rec-be quais,
uer ioUmtiçÕ8t'l e nOlll'lc�çÕ'8 «m seu ss.critorip,ã rua 15 i1t" -....-::�-

lovembro ).1. 415,'nestil cid,IÓf>, que fi presente é paru expô!
requerer a V. ExciÉl. o Bl>guiQ[f< Em vírturíe de resolução
a Assembteta Gernl Extraofóinal'la. cuja ata Iul publíenda
(I f)iariu Ohuie l do Estado, sr.b 01'- 1 745, ia IS da abril
e 1940, li Sociedade, ora Su pllcsuté; emírlu um empreatl
i o ern. IIbrlgiÇÕ�S li) p>rtador, na tmpor
auc!e de cr'$ 50000000, ao rernpo qutuheutos eontós de reis,
lvídido em tÍLulús 00 v810r df' cr$ LooO.OO, cada um. nume-

8d'J8 de um f:l qv.inber!lI'R. e 8uhordinh,<lliS .bfi srguíures con

iiçõps: 1'. Q prLz,; do empre snruo era de dez 8r..OS. come

.audo C! f,efig,úúe dlBs ob;'ignções €'01,. 1946, em parcelus de

'f$ 50 00',,00. por 80n, por DJf.:'1o de sorteio. 2. - A Soe. reserva

f,)y) dírettu ue entecí.iar o resgate rnedtante sorteios, :r. A8

lt.rigjiçÕ�8 do emprflé!irno vendam juros de oito por o euto

.o auo, fag'av'eis semestr8.1m�níP nos dias 15 de junho e li}

ie dezembro de c:.,d':I e no. 4: .. Tinha o emprestime. como

�nmtiB, todo o attvo t� bens !:IOCiIÜ�, Iazeudo-se suá inseri

(fio espeoiai a JO de junho de 1.:}40, no Rpgistro de Imovels
,

festa Oomarca, Livro especial, nr. 5 fi Ils. 5 sr.b DT. lO, Acon
.

ece, agnra, qua ti Sociedade resolveu, COIDL de Iato o fez,
-esgstar o empresttmo enteclpndemente no correnie

'

ano,

�HlDO prova com a totalidade tiOs títulos Pro seu poder, E,
lor isto, quer -cancelar; . essím a inscrição especial atrás
neuelouane, pela que pede a V, Excla. se digne determí

rar li atix';ção de editl:ll na I'édn deste Juizo. hem como fi

Jublieução, por umave z 00 Org!1o Ofích,I do Estado e por
1uliS vezés em Jornal dflsta cià�lle, com prs z» entre 20 e

)0 dias. que entender marcar, pelos quais SEjam citados quaisquer
nteressadcs é n pubiico ". em geral para dentro do prazo de 10

l(d'�. a contar do decurso .. do prazo do edital, o qual, por sua vez,

será contado da publiCação ú'J Orgão Oficial, virem':3e d:reito

lhes. assiste, otei eCflT sua contetação. ao acima alegado e se pro·
ceder, depois; pelas normas do proce..so ordinario. cum a comi�

nação de ·se lnver' a sentença que fãI' proferi,la como

titulo de quit',çào.· devendo
afinal, ser juigl:lda perfl;:ito e I.lc"b�do f' rf'f:gate do empfPs-
timo, incluSive piig.-iménlo dás jUf()S e'RtlpuladoB. pnTa l...

jo,� os efeiins it'gtiis. Pi:'deot!�, ainda, qUf'. di:'cl.rrldo li

�o dC? recu.so quecduoer PIHa superior iostnncia. quel
"ti. V. Excil$. ÍRz.e.r com_ que se espPQ'i maodadr. ao sr. OH
cial do R!:'gl[iJt!"t; de Imoveia desfa Comarc>!, paTa ql:e pro
ced�, ao chccp!aHH'Iltu da dita in15érição. l{f:'quer, f Ilslrnente'
fi i5uplit'!lnte ti V EXclU., c. mo mediori prf'Jimlnaf. marcar

dia e h ra p1-lTU eXlhlçãu E.'m cl1rlurio do� tltulos em apre

çq, 8�im de 'iH.} pr ceder 8. cimtH�em e veriftcl1ção da exa

tidão do a;i"gfif];" O pre8tmte pdililJo se bRseia por aDologili
nos art\gos �: 4 li 318 do Codigo tie P fllcesso Ci v ii, por fnl
hl de dllSpC's!çáu h-'g.1 I xpress6 ti' rel:1pt-'ito da m�(éri!:l t'

de acordo com.o eURfoarnt·r.to da Lafvulho de Mendonç 1.

qÜI) vemno ui. IV. pHg. 171, de um trata(]O de Dirtlto t;(,.

ffii:Hcial Br8sih iro e qt.;8 recomendti fi aplictlçãq, tiO C8S0.•

das normas do deposl!o em lJligumento, eSlatuià!iB no Rrgula

Wnto 737. d� 25 ct0 N,,·Vtornbr) de 1800, elltil{}
'.
em vigor.

r'�rfl os efeitos flscuis. da Se li ?stu I) vtdor da Cr$ 3.000,00.
Nestes term:ts, K�p.!ra deferimento, B!umeDkU 3 dt1 Setem·

bro de 1947. )<I.!J.}: p,p, Ayres Gonç .lves. (s' bl'e urna t'stãm
�"""'"'"'----"--.... < --- '�-.""",r�""h",,,,""''''',,,...w,,,,,,,,........,,,,,,,,__..Q'IIi!·!I!IIm....

ollha e�tddufil DO V�lor U� Cr$ 200 e m�s a t.xa de s�a- ��������������������������������

[te) Procedífia li vistoria f'f'quel'H1ti c·,m,t. h'u-s em poder I

de requereüte. todilS 08 titulus 8vS qu&is r zmeução o pe
iltótio< E. pOiS, Itxpeàido o presenltl edita!, c llU o prl:1z I dt

vinte (2 ) (ljaS. para ciellcifl de lodo 08 que ferem (iU deli

c'loheCimento liverem I:,rim de que p·!S8t1ID, DO prbZo lf'gal,
lpresentarem a couteslaçào que tiverem. Dado �e- paSilha!
l8stll cidade d,.1 Bluffi8u8u llub qu '.ltro dias do UH!!! de Ou

luoJl de InH. oq't'ceoto e i{u31'eIHI:I. e sete. En. Pi:lulu Kli'pfel,
Escrevente 'Juritmeotido Cnflório (jl) nivil, IIZ d8tilvgrtlfar
li presente éditl11 e o f,ub.crevo !.lO lmp,'dimeulo ()CtJ�l{lnlil "VÓ! MÃE! fILHA 'lO
io escf.Ívão, Hlumenl-lu. �m <\ de Outub:'o d� 19±7. (..,8): Os

�f1r LeÜíliJ, JUIZ de Dlf'f'it'l. SPlndos com OBuS esttlrnp!ibas
Clstaduais BO valor de C$ 2.00 e mais ti trlxa dE:" Saú 1e.

Confere com o original afixado no lug::or du cUbtume,

BlurnenHu, em 4 de Outubro ,de !9-l7.
O E:icri"vã!:!. Jur: (as.): Ftmlo Klo{.ofel.

.....-�-.-'����.x
T ÓARVÃO COKE�'
�

.

.

� :A,SFALTJ NEGROLIN

, P�..)';. pronto Emba1'que

N17'
r

+
�

(�-::�

PIXE
•

I

f
..

8 h.JfllS Prova LançaffiPnto de Men�agJ"m hl'rnenagem
ao Exm'" 1>1. Instrutor Tupy. Taça ,Josê "Valdemar MendliSFel-
feira "Tupy', derecido pelo sr. Cad'Js Henrique Med iroso

.

14 horas Pfí'va de (' aça aos Balonetes - homenagem á I)i�

.i reloria do Aereo Clube de Blumenau, Taça Bernado Sauer .

.�-�.-.��:.rt.��� X.t'_'.�.�-...";�l.--'" :_���r:H�,S«�)�!/ODA':�:;':z� lac�e �Jsi���;r��se��;;;as:S p-rvaS esbrão ab�rl�s até. i horti

fitos &Pinheirol tda ..Cxa, Postal, 366
'SÃO PAUlO.· ..

"

.'.,

lViAIO!t SE'; ii H . ..\]"iÇJl
Porque as 2 ta xas t-':1:tra

.
r.o de

senno Sajti-:;r. p; lj]",)P }_·l.'i·�Jl;';Ti
cerca ÓE: 60�1l n.aís ângt!Ío,; &nil.'7
derrapantes neste [.m.:::ltnl�üc5.

".-...� trove F'r ""'''''' D"" �LÜ''''''' (".u '."!I'.'"10'"'f ft

\ :
. ......, I _. i ",_._�."" .u ...:�.u. _ n!-,jo;_v�r_ :"'f, com Ai

',_J L�x � éi m,j.,; DU é'r,ti-derrapant(', é o resultado d�
ir. �!"iS'; '. p' s <;a SeS àe iub Dtório para lhe pl'oporcionar
nl��cr ':;�"'';;tü�':-d:U;:i e 1...1 T", prJ.Z2T novo a.o dirIgir seU. auto
lIJO ..: L ?... -3 f �iXdS. rni'm anti-derrclpônt2 m:::is_ largo e

,-.';'1' "C'h2t , d, D lb2 p.:'. .Jt ç3.o ex"a e maior 'côpa.idade
d�..:' t ;��. J .:.'-\ r-=si�:!.en.· e b ri ach� 1:"i�â(nica... €xclusiv� da
F l'., t l'l , f."l UO DE LUX ,: CHAIVPION um pneu de

p'.�r!,�" dúra:h 6.<1", ,I) proc'.-sp Safti-'ock pr.:.tege-o
pn�us F l',"stone DE LUXE

I<lbrii.·"dos no Brasil e

co t;·S, t'�t(l·�P):5. O::

C �1 J';� 1\:L P I (j�..[ � ã o

INDÚSTRIA

---..:. ...._----�-

26 DOMINGO

Programa da semana da Asa
aUTuaRO

DOMINGO

de 1947Dr. Artht:f Balsini, I

ADVOGADO I
Escritório: Edificiu Mutua Calar!- I

j n84se, Sala 15 - Hlne, 1158

II ResidenCia:. Ala.med.·a.. Rio Bun-
.

, co. 31 - Fone, �3.75 .

19

8 horas Prr.va de pouso de precisão hom:::nagem ao
E:xmú. Sn r. i>reHlo Municipal - Taça Americ ,j Stamm

! 4 horas V;J('s p Ó construção do hangar.
16 horas B lnho de óleo nos últimus "Solos" Lanc,mPOfo

d'l Bola que inl�iará o" Campeon&to de Futebol de 1i:J-l7" da
LaO, por uma das aerOnaves do AereQ Clube de Blümenau'

T90AS DEVEM USAR
25 - QUlNTA f °lR \

7 Mi,sa em memoria dos Pilotos br síl :l"GS tcmbad s no

cumt:'lÍmento du dever. Local 19ft:j� Maujz,fL�XO ..SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)
A MULHER EVlIARÁ DORES

ALIVIA AS COUGAS UTERINAS

8 hnras Snlenidade e depósito de uma Coroa no túmulo'
�je Dduto Uamqaro ex�Inslrutor do Aeleo Clube de Rlum nau.

20 horas Jantar de COnfL'3ternisaçib dos Pilotos'uo Teatro
Cai 10s G mes,

25 SAIH[ o.Em�rElga�se cóm van1�gern para
combatár as irrsgularidades dás
funções parlõtlicas das senhoras

É Calmante. e .regulador dessas
funções

14 horas Prova Circuito A'!reo Rmta Catarina. bomEna�
g�m �u Exnío- 51'< �ml:. do 320., BatalhãO ne Caçadnrf'S.. Taça
Cu culto Aereo S. Calanna, oferecIda pelo sr, Bnmo HHdt:b,al1dt

pela: su a comprovada eficácia 6
muito receitada. Deva Uf Usada

ctlm confiíança

FLUXO-SEUATINA

�:.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Podámos �firmafJ Sill receio de qualquer arrependimento luturo que a 00_, em

�fl<:prolulid!l e sl�ceramente. na tareIa de levar á responsabilidade do futuro governo
IlterferencliI do tleo esc.larecldo.· do seu povo.

Blumenau19 empenha
municipal, a efetiva

Vôo de experiencia
da Citai

--'�'

Ch/:'gou·ontem. poutualmeu
te. ás 15 horas no aerorortc
desta cldade, o primeiro avião
da CitaI, pilotado pelo íunda
.:tal' daquela Ciso Majnl' avla
dor Asteroide Arantes que
Hllha como co-pí OlO o sr

, Helio MOUlra e como passageí
I
1'08 ti srtH. Amaneia Eror
.Rhode, aluna do areo-elub di
Fíortanopcüs e sr. SidOf'y No
ceut, gerente COUlt reia! dt
CilüI. Aguardavem no Aéreo·
porta desta .idade a che gad
do avião as fll-{uras mais re

presentlvas do nosso metr
social. comercial, industrial I

sUas autvrídades.
O avião CUID que fi CitaI

Iniciará suas atividade é um

do II$)o Stínson Voyager. de
duplo comando. raio ue açãc
de 4 horas. e veloctdade de
150 klro. de cruzeiro, com lu
gas para tres passageiros r

bagagem. Tem todo u Bt>8.rB
Ih emento necasáelc a08 aviões
c omerctaís. inclusivo estação
{"adIo reoepetora e transmis
sora e in.atalação para vôos

Jnoturnos
. Felecltamos fi diretoria e

gerencta da Citai por mals
esta passo que deram para o

progresso da terra catartnen
se e formulamos votos para
que a Citai se Imponha á con

fiança publica por BUa. segu
rança e pontualidade.
�-..-.-.-.-.-.---�-.

civismo eMais .. !II III

Conclusão da 1.8 pagina
�ima fi este setor da publíeí
la te eielturAI, eonclan ando
os partidos políticos e res
.ieetlvos candidatos a não se

servlrem das paredes e mu

'os paruculeres para fi IDa
Jricilo, a tinta, de Ierretrcs e

tívtsas, pnupundo-se sborre
cimentos e raalquerençaa.

PROTEJA O VALOR DO SEU fORO
.

.

trazendo-o periôdicamente à nossa oficina!
Cabelos Brancos,

peclalízados, usamos peças Ford
legítimas, adotamos métodos

aprovados pela Ford e utilizamos
ferramentas especiais para Ford.
Para melhor rendimento emaior

duração, traga-nos o seu Ford

para uma inspeção periódica.

Ford representa um

patrimônio que merece os rnelho
.

rescuídados na.sua conservação.
E nós-o conhecemos melhor do

); �.que· ninguém. Temos a prática,
,

·8 eXflétiência e o equipamento
;
de que êle riêCessíta.

.

'I'raga-noso 'seu carro ou ca
ml�ã() Ford para uma inspeção
períódiea, Aqui, êle se sentirá

"em casa"?.. ·e o senhor também.

Dispomos demecânicos Ford es-

Sinal de velbice
� A Loção Brilhante faz voltar
a cor natural primitiva (castanha)
loura. doirada ou negra) em

pouco tempo. Não é tinturraNão
mancha e não suja. O seu uso

é limpo, facíl, e agradavel.
A Loção Bnlhante exingue as

caspas, o pútrido, a seborrhéa e
todas as afecções parasitarias do

cabelo, assim cama combate a

calvice, revitalizando as
.

raizes

capiteres. Foi aprovada pelo De

partamento Nacional de Saúde
Pública,

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS rean,
ÀS 21,30 IHIRAS

AS s.as "'EIRAS: Rádio NacloÍlal, em
ondas longas (980 kcs) e ondas curtas

(3V.B6 m - n.72J kcs).

.;"s s.as FEIRAS: Rádio Tupi, em on

das longas (l.04õkcs) e Rádio Difusora
S. paulo, em ondas longes

(9.�60k.CS)

.

e curtas (49.22 m .. 6.095 kcs e 25.50m
- 11.765 kcs). .

,

"'"
.

�Ií
Será aumentado o poten
cial da Usina ParanaguáNÕS .CONHECEtAOS MELHOR o SEU FORD I
RIO. IS (ANl - O sr. Pre

sidente da República assinou de
creto auterisando ao Govemo do
Paraná a substituir um dos gru
pos diesel eletric:Js na Usina E
létrica de Paranaguá por outro

de maior potencia.

,
.

. Revend.:,dores nesta cidade:

C�§� d@ Affr'iH;t'h:ano S;e A"
'!Yfereapo de au'tom oveis

John L. Freshel - Fundador
Rua '1.5 de Novembro N. 487

BLUMENAU
NOSSA DiVISA E' SERVIR �4'

.
.

P,A R A f E R I DAS, �

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C.O C E I R A S,
f R J E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

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

ii

i
r radiadores, latarias ele. - bem como soldagens de qualquer

JAN fiUENOL t
espécie

Serviço. prestados por Técnico. : :
I RUA SÃO PAULO - TELEFONE, 1272 l
. ..

.._�_.•_.-.-.-.-�-.-. X .-'I'-'.-.-.-!i'-"-.-.-.
erro LlfMEfrrpS rÔt,IICOS:

Au'omobilistas - Atenção
Aunn.ciem nesta folha II

Já se acha à sua disposição a OFICINA \VIEDER- i

KEBR para prestar-lhe os melhores serviços em motores, H

II ft1 C VEl
Estacionario

CONTE:M
'

Yende ..se lno,·egegado da Inglaterra (Mo·
Iriz); VeltiCal. FIe 89 BHP, sem caldeira, 525
BPM e�1D 1Stl libras de pressão. Hecemstrui
tio na Inylaterra. ro certificado.' de inspe�ão
do VnlcaR IIGUer IllSUlub5

Transmares �mpottadora limitada
End: Ttleg:. "TRANSPORTE."

Caix» Postal, 5504
SÃO��AULO

N, B.• Temo.1:; em estoque. .aranae e 'variado sor- .
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