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ltOIHeardes cotp, li adeulaeão da' UIlN de defender a novel planta demaeralica, replantada ell terras

IJrasileirasi\ não
.

p8�emDs fiear indlfreentes ii decepção. que se desenhou com clres intensas na face dos
petrepistâs� ,que de uma hora lIara outra se viram na dura .caDlingencia de apoiar no PSD antigoS e
ferrenhos algozes de', sua propria pessoa."

Rio (CB) - o Departamento
Feminino do Instituto La-Faye.
tte, foi teatro de um episodio
que emocionou profundamente
professores e alunos.
As aulas estavam em pleno

funcionamento quando uma das
alunas, conteoplando uma cole-

ga, teve es.a exclamação �ntre

lagrimal!:
- "Tulia. voce esta boa!"
E ante a estüpefação de toda

a sala:
- "Os seus olhos estão na

pCtsição' norm;1I1"
Professtres e alunos cercaram

imediatamente a jovem Julia. O,
fato se esclareceu então; J ulia
Maria Soares, residente na Ilha
do Governador, implorara de
Nossa Senhora das Graçaa, sob
a inspkação do padre An�onio,
que corrigisse 08 seus olhos do Manaus, J 7 {/iN) - Violen
estrabismo acentuadiasimo que lIselmo incendlo

.

ocoreu na
neles ellistia. De repente, em fabrica de beneficiamento de -=plena aula, opemu-se o milagre: borracha de propriedade da
desapare'cera ú estrabismo! flrma Jaco'b & Cla. Os pra-
O contentamento foi tão gran- juizos são calCUlados em oito

de e tão viva a emoção no
.

co· milbões de 'cruzeiros, baveo-
Iegia que todos choraram, do varios ferido 8.

Pela v i t o ( i a �e Blumeoau! Iaclimes Balshli

'""".'"_J!I!IJi-/
� '.

DJAQ'O AATUTINQ"
. Avirtude e Q
fea.lda.de se retiram
si o crime e.o tra.ição!
sdo premiados! __

E' mesmo de estranhar o desplante com que alguns procu
ram inverter os sentimentos que nos guiaram em nOboaOB comen
tários referentes ás condições com que os meotoras do

. PRP
conseguiram, mal grado, eliminar o partido da proxima competi-ção eleitoral do município de Blurnenau,

'

Concor Jes com a orientação da UDN de defender a todo (j
custo a novel planta democrática. replantada em terras brasíleí
ras, não pudemos tícar indiferentes a decepção que se desenhou
com cores, intensas na face dos ?orreliginarios perrepistas e ele
mentos .afms �oC? �stes, que haviam pertencido á extinta AçãoIntegralisra Brasileira, que de uma hora para outra se viram na
dura cootingencia de apoiar no PSD antigos e ferrenhos algozeade sua propria pessoa' .

Si b�m que não houvesaemcs r-ecebido procuração para ex
ternar aqui o desconsolo destes elementos muitos' deles eu

.

centram-se ligados a nós pOE' uma am!zad� feitu sob os n:esmolll
sobresaltos, contra 08 mesmos reaponsaveís de perseguiçôeef en
fim. por anos e anos de causa comum em que fomos aasOiad':>:l
pelo mesrnc adversário ferr:�ho. ferroz e vingativo que precisa
ser afastado do Ir.undo politico de Santa Catarina si queremos
começar a viver em tranquilidade,

Mas a este objetivo somente chegaremos um dia, si firmai ..
(Continua na 4a. pagina)
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AR AUTO···.··· DAS .ASPI.RAÇÕE.S DO' VALE' DO ITA)Ai
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bastidores da politica
-

Uma carta que suscita duvidas '. Os operarias
conservem olhos abertos

"A razão do crescente fortale-
.

meio, sugestões das mais interes- co que eles entendem. Trata-se
cimento. da UDN, tanto nas es- santes sobre as vantagens de uma como se vê. de uma questão de

,feras municipal e estadual; como campanha partidária conduzida defesa muito natural. Que nossos

na federal; reside. inicialmente. com elevação e decoro, sem ata- adversários deixem de trxrnargol
tui'honestidade' de seus desiguios ques pessoais, setn insidias, em pes visando ludibriar o povo, de

coqÍ()'partido politico e, secun- que candidatos e orgãos de pu- intrigar e cometer indignidades,
ãaríaplente, nas atitudes puras, blicidade adversaríos se confún- que por nossa vez deixaremos de
cristalinas e despreendídas de díssem num ambiente de sereni- fazer alarido. Sem motivos, não
seas �irigentt:8•.sempre a coloca- dade e respeito mutuo Lembra:" poderemos gritar, enquanto que
rem os interesses da p"itria ací- mo-nos, no momento, que outro ao percebermos manobras contra

ma-dos' interesses pessoais. Eleí- não é o desejo tanto da U D N o povo, entraremos na arena pa
tor algum, arrependeu-se, até a- como daqueles que trabalham ra detende-lo.

g9Í'a.' por ter contribuído. com nesta casa e dlsso fizemos eien- Agora mesmo estamos acorn

.s�u véto para. eleger um candi- tes nossos amaveis aconselhado- panhando com a máxima aten

dato udenísta, No governo dos res, pois notamos ligeira censura ção um caso surgido .entre o sr,

E'âtados nas camaras estaduais ao rigor com que tratamos adver- João Nobrega, presidente do Di
etfeder�ÍJI. '�nde quer que se en- sários p-elas colunas deste coti- retorio do PSI? loc,,:l e o ex

COCUfÚn:' representantes da Uui- díano vez por outra. merr bro desse diretorío e atual
ão 'DemocraticaNadqnal, vemo-r Ac�ntece. todavia, que apezar candidato a prefeito pelo Parti
los traB'àlhando com pertinácia, de toda a nossa boa vontade, não. do Trabalhista, sr, Domingos
denodo ehoa vontade na SOIll- podemos ficar indiferentes as al- .Manuel de Borba, caso est,e
ção dos problemas que mais a- dravíces e deslealdades tramadas comentado por traz dos basti

fHgem a população brasileira. São contra o povo por certos meda- dores e que
.

está despertando
sinceros e não usam de expedi lbões e, pois, denunciamo� 3,S Q�� justi,fic:",dos receios. nas �ostes
entes' mesquióhos para iludir a .nobras em tom energlco, unt- (CotlOua na terceIra pagl::a)
boa fé -GOs e,leitores incantos; não
tramát;n golpes rasteirospara.pre- 'M' '1-'1 a g r e" o.'o' los' li"''u1'0' lafay'olejqdical'adversários, cão espalharr .... .

.

.

.

. ,tiboatos' iendendosos; .
não. intr!

.: gam; não andam cochichando ao

ouvido do povo mentiras desla
vad",s; .não r�alizam conchavos
acórdos' oufusões em favor de

pou.cos e prejuizo dê muitos; en�
fim; ,procutam, sempre, atingir

I

seui, propositos sem .se desviar
um milímetro que seja da e�tra�
da. da decencia e da verdade..
Há Bancos dias. ouvimos de

duas pesaoas de realçado desta
ql}e politico e social em nosso

Pelról�o na baixada Fluminense!
Esxiste em abundanda sua exploraçio

dependeria apellS de boa vontade
Rlo (CB) - Eatrevistado sua linguagem pitOl'fA8M.811r.; ,

pelu tnprensa sobre fi p&BB1� massa que 8 terra estava asbüídade de exlstenela de p-- 8oblaud(.l.. Lembro-me 'quetroleo na baixada fluminense. um dos tecuíeos, de DNDe
o sr. dr. Domtogos Abbêe, da Relstou,.declarou, em' patesSecretaria da Agricultura fio Ira comigo, ser li baixada IluRio, disse que DO Estado dó mlnensa um gigant-esco leo-'mo ha petroleo e em abun- çol pretrolUel'o. Não set pordancíu. Relembra o entrevís- que foi abandonado o trsbalado 8S ü,formações do Ilus- lho de. pesquisa nessa regtaotre engenheiro e geologo da Bala da Guanabara. O queA berto Lamego Filho, que devemos fazer, entretanto éno seu livro "0 Homem e o colocar em circuJ�ção UMBrejo", declara haver nas enorme rlqueza do SOb�801oplanícles de Boa VIsta gran- flumln-eos8. O Estado do Riodes leucnts petrottteroe. pode, perfeitamente, matai aNessa fPglflo - informou- sede de petl'oleo da CapUa1já foram fettas vartas sooda da Republica. O que é pregeDs, com ..perfurações que Oi80 é trabalhar.
alcBflçaram uma profundidade
de care'l de 200 metros, O
uenito obtido veio de mistu
ra com oleo. Um dos poços
axpeUa gttses, o que fez com

que um dos trabalhadores, Dil

Professores e colegas rodearam a restabe
lenda (horando de emoção

em Manaus

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Da. .

MAX TAVARES D'AMARAL
DR • .ARTHUR BALSINI

Edificio Mútua' Catarinense<
SALAS - 13, 14 e 15 - 1. andll'

FOR RS - USO - 1315
1I0BARIO � 9 as 12 - 15 ás 11
BLUMENAU - Sta.-Catarina

............... x ..

1,;,niãO DemocráticaNacional I. , ,.

itlu'dica ao altivo e valoroso eleitorado blume· I
:nanaDae seus candidatos às próximas eleições ruu· .,

nicipa.is de' 23 da Novembro, carta de que, mais T.unia' vez nossos eleitores afirmarão Das urDas seus ..

�"eeio. por 11m BluIDQnau dowQcrático, uno tl fOrte

fI Pará Prer.ito Municipal:
@I J

Frederico Guilherme BUBCh JOf. 'f

I
I

i
*

•
.
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Violento incendio

Pela Monda

Vereadol'es: .

NOVA YORK - Faleceu na
Carolina do Norte, aos 7 ( a�olil
o ár; Shepard, um dos mais no:

.. taveis cie&tistas negros dos Es-Per ula de pro lo do'Brasil eliDI :��:�t;��Otn?v::af���eer��:::
os de outros paises amer.í--caaos ,I.

dual de Dorbam.

.

.

".

.
" MeXlCO -- O Mexico eitáRio; (CB) - A falta de di- p:lses no seu comerclO e md?s, na iminencia de exaurir as auuvisas de exportaçâC,l, que se faz t�la. representados ._ po� varias fontes de petroleo dentro de 2sentir inclusive· Ila lnglatt'rra flr�a8, segundo corna. na Praç�,: a 5 anos. li, em vista disso p�_tem pr!'j!.ldiéado muitos palses terIam elaborado um entendI"; derá !ler forçado a impQt'ta-t" essedesta. parte do continente, agra- met1�o n.a bas.e de trocas. emj' prod�to que, por muito. tempo,vando o iITlpasse do comercio mer.I,;��ona8 t;_v.,tando, asslm, a constItuiu uma db luas maioreainteric;>t, já que .todos restringem aqUISição de dlV.sa�. .

fontes de r:queza.
.'

suaf! importaçóes e pretendem,
mesmo tempo, .

incentivar as ex.

exportações.

. Heitor Ferraz
. Banca.rio

'Siegfried J:ioeltgêbaüm • comerciario
J?8é Moritz '- Qperário
Max' Jacobsen . ·Farmaeeutico
Waldemar Selke - .con..ereiario

'. Emílio .Turk - Funcjonario PubIico
.

Carmelindo Bogo ., Lavrador
'.

.' áutonío Ca�dido •.. de Figueiredo .. Comerciante
'.

Ouo Hennings - lodusirid
.

pr. affonso Bal-3iní -,' Médica
··

..·.··.··;:aercílio .D�eke··· Banqúeiro
. ··Dr. Herbert (Jeor.g .;. 4dvogado

'.

:Di. Geth�rd O.cF; N'eufert .. -Engan, QUÍlliíco
3

.

Vitória da Blumenaú!.

Entre nós a Iniciativa le de.
ve 8obre�udo ,aos i,oteressaJos Il:a BERLIM....._ O governo fier.ellportaçao �e teCIdos os quaIS te-americano decidiu autor' .

Nesse sentido; eão bem conhe· s�gun�o SE' lIlforma � e com a ini�io\ de um intercambio ���:u�CUO� 08 rumos, nao só do Ch:Ie s:mpatla do govt;rno - pasl!la· ral e 'I educativo entre a zoar..
.

cerno do Brasil e AI:gentina. a rIam a. exportar'daquele produto norte,ramericana da Alemanhil e'-:.lue agora se junta, ..ambem a em �alor quant! ade para a �!'- os países filiados á União Poa:Bolivia�
.

gentlUa e o Chlle, bem aSSim tal Internacional c'o·m..... ,,'
r. n r

.

b'
.

.• t:...ceç"up!lra a
.

o lVia, fece eodo em do Ja{?ão e da Esp'anhl. Nã.P".ocu.h.tldo con.to.r.·nar essadi- troca trIgo e f··..ta ... d P t•
•

"

d (,..h"'"
'" o ra a e serãoipermit:dàS as remessas ln,fiol.lldade da falta.' de divisas IDdleralS Q Ile. t�rnacíon.ail! ,de fotografiu. fi!pari\ O comercio exterlm:-. elil;1'i'1j .

{}
l {

m..
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ELLJNG�ER
... Fone. 1201

& elA.
Ruo 15 ci,Q Novemb .. 588 Blurneriou

�Iini§terio da Fazenda

Serviço do Pratrimonlo da União.
Deleg-acia em Santa Catarina

E DI T A L O' 26
De ordem da Senhor Chefe I tros de frente, tendo as S5

do Serviço do Patrlmoulo da I gulntes confrontações: frente
Uni ão, ueste Estado, e de para (J Rio Itajai.Açú. fundos
conformícade com o § unieo Com terras alodiais do re
do artigo 104 do Decreto-lei querente, extremando pelo
n.9.760, de 5 -9-46. Iaço pu- lado direito com S.A. Moin
bllco, para conhecimento dos bos Hiograndenses e pejo
cunfinantes e de quem se lado esquerdo 'com Décio
possa interessar pelo terreno Miragaia Fioardi. Aqueles
de marinha, situado á rua 15 que se julgarem prejudica
de Novembro n. 1.393, da cí- dos com o atorumento pre
dade de Blumenau, neste Es-j tenríido, poderão dirigir SUBa.
tado, que o terreno de que reclame oões tiO Senhor Chefe'
trata o presente edital foi re- desta Delegacia, dentro do
querido em aforamento pelo prazo de quinze (15; dlas, 8

Sr. Georg Greuel, conforme contar da data da publicação
orocesso protocolado nesta ao presente edita]. - Dozo
Delegncta sob n.636-47. Ore· li na HizzÍê'" escrituraria cl.
ferido terreno mede 13,00 me- (;E».

-
.'

1!..iAI\4ES DE URINA: E!impl�E', (f\ssucar e albumina) de sedímento, qualitativo. completo com d?sl!.glln:�
e lofet.os. fosfato.. , licidourico;uréa.etc.l. EXAMES DE FEZES; completo, pesqurza de amebas, flage1aG8
9VOl1l de' vermos (Metodos de enriquecimento) dig<stão: �arne, vegetaie; pesqnizas de pnz. sangue oCll�to etc-

EXAME DE SANGUE: MALARIA---:-�PesqUlza de Hematosoarlo de Laveran, tormas agunas e eroni
eas, LUES (sífilis): reação de Kahn, Klínc, l'iIeinecke etc. TIFO� reação de Vid�1. posagem De: glicose, .a.cido uri

<in, hemoglobina. Contagem de. globulos vermelhos e brancos, formula LeU<.:,0Cltarla. Re�ograma de Shiliug, Tem
pe ds <loagulação tl Otl aangria .. Curvaghcemícn, EXAME DE SECREÇAO: Pesquiza de germens (Gono,)
eaparmatoaoides, etc.,trichomonas vr.gínais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesqniza de ba�ilo de Koch

oiltro;gármeri,s,.pneulTIococOS stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame eitobae

.erioscopilJo. reaÇão de Rqbn, Pandy, Norma Appelt,otc. EXAME DO MUCO NASAL: ptc<squíza de baci

los a1.)(>01e acídõ resistenh·j' [Hansen} etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exume completo, dOB'igem
de ac�tiv)atiw. !i,cidez livro. e .c(J�ubinarla em H8I-PeRqr1Ízas de sangue oculto, piocitos, hemácaas, EXA�lE
DE ULCERA, Ultramicroscop;a em campo escuro: pesquisa de espíroehetus 'I'reponema Palida (sífilis).
O L.aboralOrio se afim instalado para tozer cultura de qualquer çermen e auto oacinu

Apedido ÔOS srs, Médicos fazemos colheta, de. mattlial á domicilio
.

Fornecemos laminas e recipientes orcudamente

SEU RADIO PAROU·?

A IMPORTADORA MERCANTIL lTDA.,-comunica
�08 aeu� di.stilltos fregueses, que está perfeltamente
apareJ,n1l4a P.�J"� .quslquer.. concerto de RAOlOS,
sob 8 dlrE'cão de competente técnico vindo direta
mente do Rio de Janeiro.

Servi�o Rapi�o <� de "Absoluta Confiança
.

.

nirigiN�e' á IMPORTADORA. M"ERCA�TIL LTDA.
.Rua 15'de Novembro; 14S4·-.}i'u'fle. 1054 • Blumenau

;.�

competenCla' Pton�§ional
..

·Rrib····i�'de'/'N��embro 59b
.... ''>

.• ; ! \ c: ..., � . ..' ..
---��_

"
..,rOr. Affonso Balsin]
:Medic()

.

EspedaHsth. em
<·.(foenças de Crfanças

,

e, da. Péle
.,
Consultorio, - Travessa

';' dld f(rversiro EdU�···Peiter
•

�0� �.� ��__�___

Dr .. Paulo Mayerle
Medi<!o assistente do

BOSmTAL8ANTAIZABEL
Clinlea MedIca e das crean

ças, partos e operações ,...,..

RadíodiagnoBticos
BLUA\ENAU -'0-

pr._ A.,SEdo..De Ca�taflo
.
---o
--------

i{ .... Médico . Dr. Alfredo liôss
:L)oénças de Senhoras -� 'Cirurgià
i Partos

···· ..···.ÇO.ll'il:lltas. d"s 8·2$ ·.·.ll.3d
� das 14 aS.17

Rua' rs .... dE? .110Yembro juto
ao'·Hotel Elite

tne4ico
da Hospital Sta,

.

IzabeI

Operaçâdts
CLú'lICA GERAL

'. -.

Telêfone.·p avisodo 1063
Residencia ..

, •

�
0'-

�.,

Rua' Paraíba No 8
Telefone Í.288

(ÂMARA
eql Doenças

de Senhoras e. Operações,
btI�ICA EMGERA
(Varices· .

.: Ondas curtas)
fbne, ·1226 • 1433

Operações nos Hqspitais
BE.UMENAU

. CHuicá ger&l_ Especialista
em IDolestias da' garganta

nari:t....Guvidol'l e olhos,
C41lBnltaS} UI � :2 ns. ti i5 � 11 lis.
,}3LUMBNAU • ttUAPIAUl,2

Iii: lIIi
'ADVOGADO:
Dr .. Ayres Gonçalves
Rua 15 Le Novembro; 41.5

.l' .. andar-Sala I
.

(Altos d'A'CAPITAL) -

_____..__iJIII

12' 'ilabsllião NOBREGA.. �dific:jO.da. ,Prefeitura,

1···.... Esc�iptu.ra(l. contractos "'l'OçJl�

I.�:::::.'.�.
pr

'Il'e.O::8.�;e. d.I�..
EI

...�.:t���
.

�aõ_ de c,U"rid.u.

"�'-_O'

DR.··· ACHltLES ·BAls!NJ
ADV.oGADÔ

.
-

-

.

-
- .

Rua PanU1: 31�.�;ref�f4l6
. c. ., .'81. flD.nJl.TAJ1'.

_

.' ,
. k\J�Ua:.U",y

'.

Tecidos em ger'l,I; easem;ral!; sêdas; cortinado!!; czrrinhos ..�
1!!!IlM ee iilillJ!LiJLUli_ crianças; !(lliÇ3S e alnmínios, a preços baratíssimos!

I Automovel..Limousine' OPEL
SUFER - SIX" em otimo estado
de conservação, Pneus novos,

Preço de ocasião.
Reinoldo Oste
Alameda Rio Branco sqo,

'S;

Dr.: Arthur Balsini
ADVOGADO

Escritório: Edifício Mu1ua Catad
nesse, Sala 15 - tone. liSO

Residencia: Alameda Rio Bran
co. 31 - Fene, 1375

-

GêiX�O funeurB
bt.. viço deprimeira

ordem

Rua Mal"ar.hão
N' 27

1\ tral'l. com

A. lubow

iiinis!e',io da Fazenda

Serviço do patrimonlo da Ui1lãO
Delegacia em Santa Catarina

E D I T l\ L n':::5
De ordem do Senhor Chefe

II
tendo as seguintes confronta.

do Serviço do Patrimônio da coes: - frente para o Rio Ita
União, deste Estado, e de con- j-I.Açu, fundos com terras alo-

1 fcrmidade com o § único do ar- diais do requerente, extremando
tigo 104. do Decreto-lei n- 760. de um lado com terras ocupa
de 5-9-46. faça público, para co- das pelo Serviço d'Agua h pelo
necirnento dos confinantes e de outro com terras da Estrada de
quem se possa interessar pelo Ferro "Santa Catarim", Aquê
terreno de rnarjnhr., situado no les que se julg;,.rem prejudica
lugar "Morro da Farroupilha". dos com o aforamento pretendi
município de Blurnenau, neste do, poderão dirigir sua! recla
Estado, que o terreno de que mações ao Sr. Chefe desta De
trata o presente edital foi re- legacia, dentro do prazo de

querido em afcrarncnto pelo Sr quinze (15) dias, a contar da da-
.

Roberto Baier, conforme preces- ta da publicação do presente
:

80 protocolado nesta Delegacia edital. Dozolina Rizzíere, escri
sob n' 63547. O referido terreno turária cl, 'E",
mede 192,00 metros de ,frente,

I
�-----------

Sociedade Beneüctedere de
Madeiras LjC:�@

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
FOT1'O Poulista, Encanioneiras de Qualquer Espécie

Alinhamento. etc. etc.

EspeciaiUade: Soalho Marca Strub

Terrenos e Chãos de Casas
VENDE-SE terrenos e ·chãos com ou sem casa, na Rua

A.mazonas, situados em diversos pontos, entre a Tecelagem União
l.tda, e o 32 B. C - Tratar CO"Il o Sr. Cristiano Theia.

Te�efone. 1165.

Grande Remarcação em Todas'
...:.. -'--__""-. as

mercadorias !la

CAsA WILLY SIEVERT

I· t f Ih Uquidapào de um grande bte de sêdas. ri�cados. camisas
AnUnCiem nes a OI a '

.

\' e outaas mercadorias, a preços abaixo do custe

***

l\'lILHÕES
OE PESSOAS TÊM tlS/HlO COM
BOM �U�SUlTAD� O POPULAR.

DEPURATIV@

EllXI 914
A SífiliS ATACA. rODO I) OR6ANlSMO
o F!gAdo. I) Baço. o Coração, o

ElBtomago, os Pulmõu. ii Pele
Produz Dor,. nos Oasos, fhiluma.

..

titU'Ilo. Ce,ulIlra, Queda d@ Caoe·
.

:'0 Anem!a 'e' Abort�
Consulte o mé61CW

stQme () popular ôepuratHro

El.#IXIR 914-
Inuf&nsi� ao orgânlr;ml'.'. Agl'�éa.
V!!li come: um lÍeõr. Aprovado cu

mo auxiliar no ti'liItanumto da SI ...

. Fh..lS I.d�EUMATlSMO da I'n<lJS'

ti Q U. E DOS II
Milhues de b?necas �. Bolas de bor
racha - Er:feltes para arvore d'! Natal

- A ME.LHOR FONTE PARA REVENDEDORES � ..

***

aCORDEONS IIdlUUIOS - "Stradella", .:'Stt. . ?�p'rani"
___� ... _...' o�, . �<O

••

bem c·omo TpeschlOl, de
-

"

8' a 120 baixos.

TOCA - DISCOS E VITROLAS SUIÇAS,g

Industria e Comércio de Madeiras SR A ..

AVISO
Pelo presente, e na forma determinada 110 art. 99,do dpcre

tO-lei n. 262": I
de 26 dê setembro de 19+0, comunicarrlos que lie

ahílm a disposição dos senh')res acionist::,sj no escritorio· desta S(l�
cieda'ie, diariamente, entre 14 e ! 8 hnras:

..

ar o relatorio da diretória sobre ('s negodos sociais, no exer=

ClCto 1946 - 19,:f]; .. .'
,

.QI cÓ[Jia do balanço e da oenta de lucros e perda$ no mei�
.'cL............•..

o.

.�:;;;"
rr.o exercick;

c) parecer do CCl1selho Fiscal;.
Rio do Sul. ! 8 .de Outubro de i94i .

Indurtria ê Çpmercio de M deira S. 1\.
Leopold��i�liog ;-:- Diret9rDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



(C01�cILlSão ca' 111'
• pagina)trabalhistas pelo cheiro de cam

balacho de que vem Pttsauido�
Como eleitores

.

devêm lem
brar-se. louvamos .a atitude do)Partido Trabalhista ante Sua de.cisão de ir ás urnas com cauji-.
'latos propríos. Ndturalman!:e OS
louvores foram feitos sob reser
va

.. tendo em conta que o pra
fOI buscar seu candidato no aeío
do PSD, Essa des:::oofiancia au
mentou com a ida, logo depoisdo sr, Domíngos Borba. ii Flo..

rianópolís entrevistar-se com o
sr, Aderbal Ramos. Depois disao
ficamos receiando uma traiç:1o ao
operariado e isto nos levou a en
trevista. o candidato petebist a. li
suas. declarações, publicadas nes
te i,0mal, deixavam trasparecer
a melhor das Íntímções, fazendo
com que o ambiênte serenasse

1 Porem, agora, o sr, João· Nó.
brega anda. subrepticiamente'

rnonst.rando trecho de uma carta
,-------- ------'----------- que o sr, Domingos Borba lhe

escreve� e cujos dizeres põem
em ou vida J. stnLeridade politicado candidato petebísta, Nease tre..
cho de carta, o sr, Domingo.Borba pede ao chefe pessediató\
que o ajude a encontrar uma sai
da honrosa para a situação cm.
baraçosa em que se achu .

E o �r. João �óbrega eomple
ta a leitura com íuformaçâo sua,
de que ii" entrevista que publí
cornos do sr, DJmingolil Borba
, foi extorquida, como ii possiveífosse extorquir uma entrevlsti
de alguem.
Embora sr, Domingos Borba

te-uha revelado profunda indg.
nação pela conduta "desleal" de
se� ;x-companheiro de p:ittido,
eXlbmdo trecho de um � carra
cujo significado total é muito
difirente daquele que lhe quete;n
atríbuir, como diz. nerri um nem

outro, até o momento, torr:ou a

inciativa de uma pub�It;'ldade
ampl,: do conteudo int.grcll df's"
sa ept8tola, que viria clareai' (.)
nevoeiro da, confusilo e�isteute.
Talvez tenham lá suas raZÕt!a
para isso.
Contudo, enquanto o nevoei

ro permanecer, aconBellL.mo� o
eleitorado trabalhlst... a cOl:laer
var oaolhos be n abutos; Con
vem não esquecer An�tide i.."r�
gura.

/-
'1.;-.. !?;;

48 peT_turbaç6es ('artltacflS cém, na ';�e1;dade�
;permitld.u -[1 7j1.uitas pessoa, viver Longa e

-

prOdutivamente,

't,1'"ida lO'Hga - ou rnorre '_1Jt·enVl.turu por molés
tia do cu,ação?· voeé pode esco:her., ,

,. d /lSr:.If. S'
.

;:;; um gran e. .. L. - im, seu me-

díco pode protegê-lo se você o con

sultar quando. apareceremos primei-
ros síntomas.Miutas perturbacôes Pi)
dern afiÍgiI: o seu coração, mas ne

nhuma .delas precisa ameaçar a sua

vida si o diagnóstico éjeito precoce-
· mente, ·seguindo-se o tratamento ade
;quado,
1l:stes são os maiores inimigos de seu

coracão : pressão sanguínea alta, en-
durecimento das artértas, moléstles
infecciosas, amígdalas ou ;d�ntes in
feccionados. A maneira mais comum

(inteirinnéntê des,!eces's�r;a) de forçar
a coração: excesso de pêso ou prá
tica de esforços exageradas -'- espe
cíalmente depois dos 40.

Como conservar o coração fode e

soudõve]. Em primeiro lugar, decore
OS sintomas já citados. QUi.ilquer dêles
deve levá-lo a procurar seu médico ime

diatamente. A demora pode Sé!' Iata l l
E proteja o seu coracão (em particular
se passou dos 40 anos) seguindo êstes

preceitos:

1, Msnte'nha o pESO adequado, Sej::. mo
derado no córner.

2. Faça exercícíos moderados, mas re ..

gulerrnente.
S. Prnoure descan.s3f e dormir couve-

ntenternente.

1..:. ·S� usa fum,) e esthnuh.nte-sfnüo abuse
..... dêles.

.

5 FeJ?;::> ao seu m?djco que O examine
uma LU duas vêzes por {lUD. Siga-suas
mstruções.

Novos medicamentos e novas téc
nicos oferecem novas esperanças.
O diagnóstico hoje é mais preciso
graças ao raio-X, à radioscopia, ao
clectrocardtograrna. As infecções, que
fatigam ° coração, podem agora ser

abreviadas com o uso de muitas dro
gas novas.,. E uma cirurgia mi
raculosa e bem sucedida pode agora
corrigir muitos malesdo coração an

tes sem cura;

E lembre-se disto: o mêdo pode cau

sar [nntos males quanto as próprias
pertl.li-baçõe, Teais do corução. Os sin
tomas que observa podem ter uma

causa bem menos séria. Em vez de
se assustar - procure o seu médíccl

• '\Tpcê :verã·'o nome SQUIBB nas prateleiras de sua !ttrrrlãcia. Nas
receitas de seu-médtco tamhóm. Porque SC:UIBB e um dos 01<1fo ..

_. res 'fabríciintes -'dn mundo de penicilina, estreptomtclna, vítamtr.us,
anestésicos, hormônios e

-

outros rnedteamentos _- receitados pelo
seu médlcu �pW."i.l restabelecer ou assegurar sua saúde, Def;de 1853

OS Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm descober-to, aperfei
çoado e produztdo medicamentos para melborar o padrão de saúde _

e aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

QUIBB

I5xpnrtadora da Madeiras S. A.
..

Stock permane.nfe de:
Madeiras de construção em geral"
Forros, Soalhos� Molduras, etc.

.

T�lefone 1337 I'L U M E NAU - Santa Catarina
������------���------�----I
Adornos para Natal (Christbaumschmuck)

Bonecâs, diversos typos .. Castiçaes para arvore nata!

na
EFICiÊNCIA

(;-.EJ r- qual ft..r o sistema de f�rrJui�a.
....J

rr.e n-o 'i!t-L·t:-3s�,no ern seu escritóno,

Icrul. I;' se __ de que t:.'.bt-e um arQtl.JVO

Fit'l ,>�t a suprir i:ficientemtnte tSsa

��i:t-:,sid;'di;:. _ r..Icirlelos. para toojos os for·

m,sto':. de -Vastas oU tichas. As eevetas

c0trCp.' li\'�ilnentc::, mesmo qu.ando _.10_
•

ttiremenlC lotadas. Como guardas efi·

t!: rmCl

...t'Ht.t'S.- -_f' __�.'.S..C...jj.)H..
n

..•. ad.DS'
05

arq.',;iVOS Fie� �
zt"l13rão peta-' boa ordem dos documen

to� e papeis do�.seu__ escritório. ��"
,� L.�'�3i�;â

Acessarias pê!ra Bicicletas - Torpedos Completos
Pecas Torpedo Suisso$

F. DOMNtNG

<Fabrica de Tinias.'.- -:'-.' -'
- -

-' -' �
- • ,- ,o, •

-

_. "

" __ • •

. Blumeudu Lida.
,.....1&$ e Vernizes· Material para

Pinturas e,m Geral
.

Tintas ',em bisnagas p�ca artista.

.

�'citiM�NAU - �nA, CATARINA

o-tSTRIBUIDORES
para ps �stados do Paraná e' Santa Catarina

#"\:a Ltda.
t'fefirám a f'annna

..

t'aon�ada
pelo- ..OlIHO JOIN�fU.E

....,

"CIDADE Df BLUMEIAU"
O Arauto dai I'lI1PÍI."at;:oos do Vali

do I1ajili
. :- FUNDADO EM 192� -

Dlre"or.Re§ponsH.vel:
_.

Dr. AchUles Ba�JnJDIretõ!"·Proprietario:
. .. Dr.. Ju:OI'l$O Bcd.in.Retla�ão e Aárnistl'ilção
RlLt 4 DE }1'EVERErRO li

EXPEDIENTE
Direção, r.. l, 14rl6, li)99 _ \lel'encir

!O99 - AssinattU'as 1099
Puhlicidade, 10S8.

' .

Venda avulsa - Dias uteís, Cr$},50 - Atrazados, Cr$ ,1,00
l\ssinaturas; • At1.Jt Cr. $ 60.00

Semestre: - Cr'$ 30,00

,�h�nção: - A direção não se
responsabiliza por opiniões eit1i
lidas em artigos assinados. mes
mo que sejam som ínlcíals. Ad�
-erte, lambem, que originais re
oidos e não aproveitaoos não
serão devolvidos. Ü'..tlrosir,n o
servíço teleg:afico nada tem 2
haver Com a OI lentação do [or
�al e �omente é reproduzido II
Ululo Informativo para IlOSS,Oi$
eitores

Nos bastidores da
politiccl

I·

.._{

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



Votar nos c""didatos da UOM. é contribuir para o rélorns de' alumanau aGi velhos pI driéS de hOU8S4
tidâde' aiiministraUvá e serveridade tle costumes; é contribuir para o bem estar da nossa cllellvidade e

garantir um perisdo"'de ordem, paz e trabalho produtivo para 8 municipio!
����B'erlrtç'rt-"·_- FPiilíjã:<m-swe'

..

.ü ;i
'

-

.

" 'r.;.-'-- .-

�A�� �E�I�A::
"

Estão ro pidas s re-
r�L���;�E;: I ções entre o rasil
F R I E I R A 5.1

R" S
III!III

,-
.

NUNCR EXISTiU IGURL ESPINHAS, ETC. e a
.

U sua oVle leas

......

Qu.. lo exagero, San t o e·
.

U" s.. I
Os estudantes, no Rio, tentaram depredar o predlo

_

..
da embaixada russa

Um Jornal de São P�ulo deu Blumenao (omo praticamente arrazada em
. . .

(onsequenda de um tufão
.-.:' ..

O"Jornal eÂ.Uóra», que se Incalculavels. Dezenas dê al- veres e remedioa tem segui
edita .emS. Paulo, em SUB e- queíres de .plaatação foram do continuamente para sque
diç�(( d� 14 do enfrente, pu- arrazados pelo granizo B pela "lo Iocal. Todo o Estado de
oncou a seguínte barbarlda- faria dos ventos. Santa Catarina tem 81188 vis
de' SOÓf,ê .8 bufT6Sca que des- O comercio üeou completa- tas voltadas para aquela et
abQuiéé'Émtemeuté", sobre 8. mente parallzado, em virtude dada, na esperança de ouvir
nossa cidade:

.

.

do desabamento de suas vi- noticias mais tranquilizadoras.
F!o�ian·opoli.s; i4 (Do corres- trtnes, fachadas e estoques Pessuas que tem Iamílla na

pondente) �.�VJojenta tampes- completamente submergtdos cidade stntstrada, para lá se

'tadEf tle$:sbou ontêm sebre a l nas agues, dirigem. em caravana, a fim
cidad:é.,de BlumalHlU. neste

.

A calmaria que se sucedeu de saber noticias dos entes
Esta-�o":-A tragf3dia teve ee- apsvorcsa cetsatrote, mos- queridos.
na8·dant�sG�&.i�rli[ita a ho- tro u cenas desoladoras, E' lndlscrltivel 8 anstedade
ta e "meia qué' "'dúrou s bC'r� . Praticamente Inutíl.aade 68- do povo desta Capital, que se

�1i&CIJ�: cênteU8.s. de. arvores tá fi cidade de Blumensu. voltam para o governo na es

fora:m. -�rrancadas pelo tre- 1 Muitos meses serão neeessa- perança de que tome provi
mando .. vendável:.... '. '.

rios para ti reconstrução da denotas rapídas a fim de 80·

Um::llumero incalçJlJaveJãe .bela cidade. c ... rrer a poputação.
CIl'EüúV'foi'dest'elhada, ;jeix�D- Todos ns esforços tem sido Até apora, entretanto, não
do ao>re!e:nto centenas dera- envidados pelas eídades V.- se tem noticias de Que tenha
mUilts:: f�Í'íêff"rtii ..da8 dé ven- slnhas e

� pela. Capíta], para havtdo mortos em consequen
to e-;giaPl�o �.�.�mpaJlharam a minorar os sctrlmentos de sua ela do tufão que desabou so

chuvarada: �.(J�Jlumerlj_de Je� pJJPulaça.o. Caminhões de vi- bre Blumenau.
ridi;>�' �lê o',presente ..

momen

to: é' desd'ÔnhecHlo. Adtsnta
se; lGdtlvin, qiíe 08 hOlSpitals,
estãO' -ábârrotadoB de vltímas ..

da-trifgediá: Os jardins pll, .'
bllcos

.
e

.

IÚifliéU!llles. t0I108"; .

ram;S-ê':veidsdeiros. desertos .i -. '. . _ .

tal 'é"o'aspecto de desolIlQãi)" ata confiança do povo na 0r.lentaçao dos partidos, os quais,
e niiserla que (ltereceDl �98 para podez:em �apta� esta confiança devem eleger, . desde logo.
hábitart€ls 'da eídade,':' QUIlJ'- como adn;lr�ve. ,tabu, qua19uer ato que venha. redundar �m de-

telrões' lritei r(Js foram arraza- cepção pu�hca ou descredito
.

dos proce�sos eleitcrals deatinados

dos. não :Í'e8tA:n(do,_pJ.'Eltfcâmep� ao fOfe·taledclm,endto da .democracla no BraStlL. b "dte, ne"Qflulna cssa.' que sir'v� � .... ':
00 l,lZlU O, pOls� os nossos com�o a:lOs soo a. pressao es

de moradia. A qu.eo8.
o

de
.

er- �T� senttmentos que ,aflUa.l representam inteíra s ..lidariedade ?ossa.
vor-e�f é'doâ nos de eletriQi� �clma dos p�rttdo8. e muito natural a estranheza com que. J�lga
dfldê deixartm'Blmnenaue ,m- mo� a copacldade .de percep�ão dos q�e uos procuram mtngar'

. lét-alrlê'nté ás escuras, o. que Relldo tudo que dlss.emas ate agora, 50 nos
.

resta ?edir a estas

�llméntou' de um lTlodJ indls- pe��oa� que �e matriculem no CUCSD de alfabetIzação para adultos

crítivér º pavor que dtlmillfi p_O_ls_,....a_l-od-a.....-.n_,li__o_s_a__b_e.m......,._le_T_'__....... __

seus hatlit!.; ofeB. As casas que
nãO: 'tbtáW déstelhadas e der-

�. lUQadaer furám, quasÍ tOd8É.
inundadas pelotr.eIJlendo ligtl6'

'. céiro que ubàtéu"<sobre ti cj� .
Marca "ADS O R". refinada. branca, bolas ou -p6. Sacos

d!:Íd1e,' :' ., ;'
. , bto. 51 K. Entrega no Rio em [5 a 30 dias, Millimo Soo K.

A'lav.oUrR 8"(>fl'�p prejuizos RIO, Caixa Postal, 1450•

Pela vitória de Blumenau I
(Conclusão da la pagina.)

N'A F T A L I N A

u c
Hof�\3s';�a .hc)rôs .'

.

':
.

.

.

J;<()1J�t� J:.(}w�ry� _:._, Barbara Erjt�on e Lola L.ana em

Algema Do Destino
, Esta� �elli1ô ele procurado, vivo ou morto, para pagar por um

cÍ"in:)E:l que não cometêfll! ;ExcelElnte drama de amor e aven·

tural!� r
"

."
-

"

: )

A601Íjp; ,CompL Nadou!!!'� Universal jornal e shoert am�ri.?�no
.•..•.

: 'Platea�4.ôo e·,3.oo--: BálCçãp 4,CO e s,oo
' .....

Quirtta feirà ás 8 hora$
.

" .;."' ",'
-

- .

Tiibh�:Fowel1._:_·. Linda DarueU" nó fik)e que todos esperavam
.......

�

',';\;':'
··

•.A Marca'Do Zorra'
o m�Új�': filme de aventuras de tojos os tempos! Romance iues-

quecivell �,s:ãO ir:ce�sante ·e· irnpotga�te j
.

" •

.'. Acamp. GOIllP1. NaclOval - Par,amoun.t Jornel e short amerlcano.

Platée 4,6ó '.E;; Soo " ....,:-;, Balçãs 3.ob e 2.ao

••.. .•
'

.. Já· se acha á gUadiSpo�içao a O�ICINA \lVIEDEk
..

'

'. KElni. para preatar.-Ibe os melh,ores serviços em motores, i
t radiadores, latarias etc, • bem como soldageua de qualquer

\
espécie. .

.
--

_-,'"
'

..

-

_ Serviços: pfesta�os po� Técnkos
-'-·�:"",,,,ti.u.tt si).o I'AULÓ - TELEF�r:íE,<2�f-

�_..........tL."'._II-;-Jf��� x�--.-,.......,,-�-�.�......

��-�,_ � t >��'
� ."f

O.:tde concerta o . seu
RA DI 01'1?

Naturalmente só' na oficina

fUNKE
Bem in sfalada com instruD

mgu"\os de mediçãc
mooernissimos.

Rua V de. setembro n' 13

Rio, 21 (C8) - Noticia a imprensa matutina, com
grande destaque, ° rompimento das relações diploma
ticas entre o Brasil e a União Sovietica, em oonse

quenci a dos insultos ilírigidoB ao Brasil e ao seu Pre
sidente da Republiea e cujos protestos foram rejeitados
pelo governo soviotieo. Logo depois do ser dado ao co

nhecimento publico a ruptura das relações entre 08

dois países, estudantes cariocas te�taram depredar o �
prédio da embaixada russa na Capital Federal. no qtie '

foram impedidoB pela policia.
----

0Ym �.

· �ílJzell1ô�
9lfed!?;;m
Bolos �

mais crescidos

Bolos
-.1 mai$ macios

GTil

Bolos �

1 maistojos

Eduardo Gomes E1eito Para
ninfo dos Bacharelandos

Cariocas ,�,
Rio (CS) - Os acade�icQi)!

de Direito da lmiver!:> idade do
Brasll. com sede nesta capital.
deliberaram, na sessão ontem
realizada, convidar o brigadei
ro Eduardo Gomes para para
ninfar a turma de bacharelan
dos de 1941.

�rande--ng-v-em--�de-----
gafanhotos

Porto União (CB) - Enorme e

densa nuvem de gafanhotos so

brevoou a cidade, poueando n"lf
ruas que ficaram "atapeta(las"
pelos vorazes acridios, São grau
des os prejuizoB que causaram
em toda a reg;ão.

,

Expurgos nos porões de
navios para proteger os
cereais e leguminosos

exportados
RIO, 18 (AN) - A Divisão

de:Defesa Sanitaría Vegetal do
Miuleterio da Agricultura deter
minou sejam expurgados GS ..,0-
rões dos navios afim de dar ma

ior garantia e proteção as parti
das de cereais e leguminosos en
viadas para o exterior. Esta me

dida sanitária encontrou geral
aprovação per parte dos expor.
tadores e dos recebedores.

-�

Teatro Carlos G-omes
(Empr. ll. G. Buscb Ir':)

HOJE, ;'l-a. feira - Dia 22 ás 8,30 (3a. de assíll')

uMESQUIIItUUl'" E SEUS IRTlSTlS lt-:
Apresentam a maior comedia de todos. os tempos

RODRIGUES (O extraordinario)
3 deliciosos atos de IVO PELAY trad: de Armando Louzada e
Daniel Rocha.

(Distribuição por ordem de entrada \
Efain Roque da Cunha
Antonina Maria Helena
Araujo Attila Iorio
B'mévides Rodrigues
Rodrigues MESQUITINHA
Chefe AugUfsto Aníbal
Luiz Paulo Rodrigues
Angela Alzira Rodriguea
Henriqueta Adelia Iodo
Visioho N. N .

Mary Isa Rodrigues
Corina Natafa Ney
Arquimedes Telmo Faria \;�

.

Secr.. tario Benito Rodrigues' ,. "
;:;.,:

Atualidade Rio. -:- l_)ireç�o ArÍstideíj 'd� lVlesquitinha ,'t.A melhor comedia JamaIs apresentada erff.�Teatro) ,

Notável resempenho de todo ri elenco 1
Uma noitada de arte que. jamais aerá aaQuecida!

Ingn�asos á venda no Çine Busch e. na portaria do t�.átÍ'o I.una
hora antes do inicio do espetaculo. >.�

li"l4téa llum,erada Cr.$. r5.00 ) .

• .

-

U��1!lq Cr,$ ;;(0) lropolitQ l:n,Ql���-

': "'"
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