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�"tlãO queremos oligarq. . ..
s de lals8s lideres.., Não queremos ditaduras, por

.r,.r que'lemos uma cuosfllulçãó que assegura as garantias indivldua,;s" s.,

�..
..

.. ... declara .. Presidente Gaspar Dulra . C�-_·==-=.
S O li d a r i o o p o v o com o ro pimento �e relações
ala, 25 (AH) � Interpre- presidente da Republíea, a- navtos eram torpedeados. a·

tado seu proprio seutimen- companhado de todos os mi- quí e aqui e aeresentou viu'

to e. de todoo Brasil, o po- uistroa de Estados e outras gamos ultraje 'a nossa ban

vo caríocá,preatouontemao autoridades civis e milita- deira. ali e aqui Iutamos p6'
Chefe', do Govern'o' seu tes .. ree, asooít u te as manifes- Is libertação dos povos oprí
temunho de simpatia e en- tações para agradecer a de- mídos • Em seguida o che-

Jusia�tico apoio pela rutura monstraçãode solidariedade: te do governo fe z d,.UIÕCS as

da relações díplomaticas eu- O chefe' do governo disse injurias do govern.. sovietl

tre e Brasil o RussÍa. Gran- que amassa poputar alí pre� .o dir ig ida á sua pessoB
de massa popular desfilou sente' estava imbuída do e forças ar-nades, 'Mais adi

desde aaprlm.eiras horas a tê
I me�.�mo 8spí.rjto que Rf'S"ltOU anta disse o gal. Dul ra.

o Palacio ':io Cate te, onde o nosso povo quando n0t380s "Neste nosso país, onde se

DIAR.O t\ATUTINO

. Avirtude: e a.

lea.lda.de se retiram
si o crime e. a traição (

são pr-emiedo.s ,"

DO VALE DO iTAJAi_

cultiva a tolerancta e a bon- são e pela. garra de um

dade; onde uão ha fuzila- íntemactoltsmo a08 lutares.
meutos nem cadafalsos nas "as totais de uma potencía
ruas; nem campos de con-: estrangeira. Não queremos
c ntração nem lugares para. \ íolencía c' mo regra de con

degredo; onde nã I existe duta. Os que traem a nOB�

trabalho escravo, o que Dão sa patriil e 08 que abusam

queremos é uma ohgarquia de 6UI1S hosn taltuadee de
de falsos líderes educados vem volta.r para as terras
e disciplinados no estran- onde nasceram ou qu � ada.

geil'o, ::tue se reaervaru a fa taram no fundo doa eeus co.

culadaue de dicídír pelo po- rações envenenados. AqUi
vo os destinos do povo, Não não couta-ão com nossa

queremos ditadura porque cumpllcidads de povo lívre
temos uma consttt ulção que nem com cumplicidade dos

assegura as garantias índio representantes e governan
viduals e pe mite defesa oOU' t68 eleítos O Brasil não po
trn a pregação e ação anti- de condescender c im 08 que
democrátíeas que objetiva o que-em DC)!, dividir itreme'
domínjo ilimitado do um dlavelrneute. AquI ElÓ ha

partido unteo, seja ele o qual uma patrla, onde cabem to·

for. Nã'1 queremos concíen- dos os brasileiras, UUIl e ln:
cias dissolVidas pela submis- divlzlvel como nosso solo",
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Nos bastidores da polít� Pela v i.t o r i a �e Blumenaufl
linda o caso da doação a L.B. .1 Si bem que e'tej,!��I!�,�!:�S�ft!e; voto dado pelo nosso

,•
. eleitorado nas últimas duas eleições corresponde ao conhecimento

'a"
.

o·
.

'S' S''1-nd"I-c'a'lo's Reli- "elaç0-es conciente e imediato do melhor partido a cscclher frente a uma
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situação nov� mas por muitos anos constante, r�iniciada pelos
povos do uruverso, não pode.n os uossos leitores acertar, nem

por aproximação, a intensidade da uossa preocupação pelo re-

A pressa, como sempre, é má; penas gostaríamos de saber o Não estamos enganados. Ha- sultado que será dado pelas urnas de :q de novembro próximo.

conselheira, e no caso dos vinte motivo que levou a Legião a ja vista para a dádiva de 20 Um passo em falso, ou um pequeno descuido uma auzeu

mil cruzeiros doados pela Legião suspender aqui em Santa Cat�riD mil cruzeiros feita a pedido do =. de rápida co.mpreensii:o dos interesses em jogo' ou da neces

Brasileira de Assísrencia aos sino na [Ou seria .

em todo o Brasil?> sr, Governador, q:le assim "se sana concurrencia ao voto, podem pôr a perder anos e anos de

dícatos blumeuauenses; somos o· os beneficios que' lhe competia enfeitou com penas de pavão" um trabalho fecundo e honesto de conquista de mêlhores dias

, brigados a retornar ao assunto prestar, com o dinheiro da LBA,
.

justa- para todos nós,

âjustando melhor os comenta rios Não obtivemos resposta, Sou- mente num momento em que seu E' 'tão simples acertar nesta questão política que vamos en

que tecemos, afim de que não bemos, apenas por longe, que a proclamado espírito democratico frentar que o t�osso grande receio é que o eleitor a complique
sofra solução de ."continuidade diretoria local de LBA havia re- deveria mostrar-se. em toda sua sem querer, deixando se envolver por uma turma de interessadce

nossa constante preocupação de nunciado. Nada mais. . . plenitude, por meio de atitudes em "que a U.D.N. sofra a sua primeira e principal derrota. em

informar os leitores o fiais cor- Naturalmente, este silencio dos comedidas e de um alheiamenta Blumenau,

retamente possiveI. interessados em torno de um ca- completo da luta partidatia.
. ::,Í fosse pC's.sivel a todos colocarem se <iqui ao nOSSJ lado,

Confôrme. tivemos oportunida. 80 que se nos afigurâva basta0. O fato é que, .. pedido de S, sentlflam, então, toda a evidencia da nossa andehde. oriunda de

,<de de frlzai' em mais de uma o. te grave, mais acentuou a des- Excel�ncia, a Legião trallgreuiu' uma. obst':rvação, conticua em 17 anos, das mais profundas desi

çasião, a LBA, no inicio de suas confiança inicial de manobras seus regulamentos, fazendo uma lusões, dos mais sentidos sofrimentos mOl'ai.e; de um medo que

atividades, prestava variailos be- politicas com dínheiro da Legião doação que não poderia ter fei- arrazou espírit�s julgados indomaveis; de injustiças sem conta

neficios, cumprindo, assim, um Tanto é assim que alertamos nos· to, dep'Jis. d� ter surpreendido & serem reparadas; de golpes e contra-golpes sujos de pessoas

programa de alt& benemerencia, sos leitorces sobre a prob:llidade seus contrlbmnt;;b com a suspen.. que parecem aDjo� de candura em DOSO meio. Enfim, U·.11 cabedal

Nais tarde, por forçá de.uma lei, de dOã.çôes .
aparatosas com di- são dos beneficIOS que Ih: C��l- imenso de sentimentos, cuja sat:sfação depende, apenas, .de 11m

s

..
u.a.s ..

' B.lria..
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a
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de

..

s
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fO.ram r.eaju.s.ta.. 'l.n...h.

e

..

ira da

l.�.BA. p.o.r.
elementos

1
am prest

a. r.,
Qualquer raClOClUlO vot.o dado .e:n concieocia á U;DN, de Blumem.:u, no pr6x.imo

êas, ficando a Legião com o en- interessados na atual campanha em torno �o assunto, uev.e ser �lelto mUniCipal, de vez que e este partido o único que prefe-

éirgo de prestar .auxilios apenas partidaria. . (ContlOua na 4u. pagma) r!u fIcar com Blumenau centra quem quer que lhe_, quizesse

á maternidade e á infancia. Mais
amarr"r as bra.:;os para o futuro incerto e melinclroso.

recentbmente, h?uve otdem de

CO
Mas: visto que não é piossivel trocarmos to�os de posIção

supressão de todo e qual<{uer '.
.

. .'.
. para aval!anr.os toda a grandeza e miséria dos sentimóntos em

beneficio sem que se soubesse
. .' .

conflito, nem dispomos de maquina pari exibir publicamente e

. éxatamente si esta ordem era
com fidelidade a s:oceridade com que estamos empenhados nesta

de·..•·.·.f§rn·...

·

.. ·b.I·to nac,:olJa .. ou apena0 A'd
. ...

I'
J 1 t campanln pelítica, atenda o eleitOTr.do de Bluml'-uall assim mesmo

... "
. to os que aSSIstIram o es· mais a guus e emen os e, conse

. êsta4ual... Essa medidz, tomada pet�cUlo. de .d':!spedida. dOl. Cia. quenteru.'ente mais alguns vott-
o anci�so 'de1oub�Ihe fazemos: vote na chapa de prefeito e

assim. as portas das eleições, de Comedias do consagrado Ml.'s- n os para a. «chapa».
verea 07 a " f! nós lutaremos sem descanço pela con-

êra de, molde a causar profunda luitinha __". «O Marido da De- Agora tambem o tal partido quista de melhores dia.'; para Blum.enlJu!

;'estranheza e desconfiança, dando putada» _ foi dado o ensejo de diz ter conseguido uma verba (Reproduzido por ter Baido com incorre,'õ 's,)

clrigeni a sede de comentarios vêr em maravilhosa sátira tea- especial para o Hospital Muni
sue publicamOs a resp-eito. traI, as manobras. chicanas e cipal e um parco ãonativo da Quer

.

abandonar .=as hos'tes ftes".edl·star
.

Em sã concíencia,não pode- cambalachos, em campanhas po LBA as familias dos trabalha· U.., \j �

riamos ficar iudiferéntes a um liticas. dóres de Blumenau.
,

Rio, 2"t (AN) Estev�. no Pa.lá- i zada, correnilo� noticia de que S .

.

::;aso que tinba todo o sabor de Peça oportunissima e que re- S'.:ío verdadeiros acintes á eou· CiO 00 Catete 9ude fOI recebIdo Excia, teria manifestado a in-

manobra politica, ainda .mais sa· velou os expedientes usados pe- sciencia livre e dero ocrática dos pelo ar, !'n:sidente .ia �epúbll- tf'nção de abandonar seu posto
bendo que a medida vida pri· los candidatos e a versátil Ílldi- Biúmenauenses. vís recursos pa- ca. o eX-lOterveotor paulista, SI". na Comissão Executiv::. do pSD
.var gestantes pauperimaa do vidua1idade dos pr6ceres e ca- ra conseguir iludir a boa fé � José Carlos de Macedo Soares. desgostosó com o rumo que'

•

ampartí oecas;!arÍo e crianças eô- bos eleitorais. confiança deste povo que foi es- Foi 10ng3. a conferência reali t",va tomando a politica paulis�:-
termas "ou necessitadas dos re- n:zemos. oportuna a represen- quecido durante mais de treis, em face da candidatura do viçe�

"
: Pledios ou alimentos que preci- hção em teatro, porque na. vi� lustros e confirlUa sujeito ao es tifã" do automovel p.ara g01.ernador do Estado.
;:J!am. da real já estamos acostumados quecimento por nao querer se

:', Sabe-se, agora, que muitas de8� com as manobras de certos ele- dob:-ar á vontade dos senhores 2.9 do co frente I MORÇjãO,024 d(AeN)sOUdoas,!e.dpar'�Sei_' :ta:! desditosas crianças estão d.e- mentos que, de tanto \:.sá.las, se do momento. • .. ""_
.

.(il1hando pela falta dos aJiment9s habituaram e as consideram nor� Mas em tudo isso 8) vemos d d
.'. eiiped�ís reclamados por seusde- mais e lealíssimas.

.

'1 um motivo._ I
ent7 a repUblica rec�beu o

b<.>:ís i}rgánis�os1 ,alimentos e.tes As reabertura$ de sociedades I A Cia. do Mesqu'tinh:;l pode- E.m virtuclé de não terem sido seguinte te egrama do deputado

qu... e...
·

.•
c

..

·.o.·.·stumavaro.· cec.eber poriu- de atiradores no lot.ener têmj-ria. melhorar muito a comedia colocados 30 talões dos 50 da !luhreac�)mTeNn�tagadlhães: -d "Tive co·

, .
.

" . J. 'E d .,

' . o
.

o ato o goveruo
terl11ediq da Legião e

.

que lhes sido motivo de explora.ção torpe�, aqui apresentada, acrescentau.do rI a � meu carroJ tranfer! lfie t rasileiro rompendo relações com
foram·cortados em consequencia com 'fito exclusivo e unico de I mais umas passageos e f .tO&, 10- preteuvalmente o florteio do a. Russia Soviética, Apresso-me
da dellU1nana medida. conquistar eleitores.

.

troduzindo .0 c�leb[e sis.ema en·
mesmo pára 26'-11- 41. em transmitir ao eminE'nte che-

.. Todavia, não qu�remos 1105 O .nugnar para retorno, em. sado por um destacado prócer BI f ·d
.

r umenau1 27 de outubro �. � nação ,minh,a irrestrita so-

alongar muitona recordação des- praça publica do busto do san· daqui; .' II
d d d 1

�a.s. mia.. e.'rias.; O. fató �. 'q't:e,' CO�, dos.o Viro.r Ko.nder, escoo ride .no· cOar cintas em virtude das de 1947, .l.arle a. e. a.
a

Iwe.z
com que

..

� J f?l defendido o cOlv.:eitq qO Bra�
mô g trl;?;\\mo� �\lltijl v�.zes, ª-. klltim9, c)o,llli�ft"ir ª �imeAtií\ (te {.carti);$1í ql.\e teAl çm mMlu'

. oifJ Porto �t! perant,e Q nll;l�ç19�
.
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CIDADE DE BLUMÊNA:cr:""

,',;:;"','.Terren��:'e.':.cnão�.",,.d'e"GaSf)S -'-,
,"" �;�d� ���1;rid(]S,D��� �/��' Cr�

," ",., VENDE-SE,te'freqóf.; e>SllàóS 'cOm 'Ou sem casa� na Rua. Assinaturas; - An '. Cr. $ 60,00ArrtazonâS; :si�t1ados Jiil.·divet�ps F)nt()�.� ent�e� Tecel3�em Uniã'J I Semestre: - Cr$ ;';0,00
1.td'Et; e ,o 3-i B. C � Tr<:lt'lr.. ,com o 51'. Crtstlano lhel13.; I --.---

Telefone. 116!Y;
"

.Atenção: ___: A ,direção não Sf-
'

responsabiliza por opiniões emi�
fidáS em ar ligos assinado:;, mes
mo que sejam eom iniciais. Ad'
�erteJ tambem; que originais re-
bidos e não aproveitaoos não' 'O A 'h B 3

serão devQlvidos. OWroEim O 1". ri Cf Bbini
serviço telegrafico; uada tem a ADVOGADO,haver com a e)l !eritaçãô do jOT", 2 ,RipR Zi 'ô�. de b1'!,. fllmjl�fi I' Escritório: Edifició IVIutua Catari'"nal e someute e reprodu�ido a para, spreOQlz de ['firmaOl!} I

nellse, Saia 15'" fODB; H5il.titulo in�ormativo para QOSSOs Deve, saber:�u](Jnr dI" hi clcl6tH l BralJ-eHortls. ".""

Fa,rW6Clli ELLINOER I.
__""""'_-,_........_�-._,J

LABORA.TORIO DE, ANALISES
-' ..-,---, --._--, ...... ,

.. '--,----"-,,'�_,. ' _ .. _'---,_ __;___'-,_: _...;-
���:e.n't<.��.\:.'���m'���EfaaR' .

-=�uo 15,d� Novehlb .. 588
ELLlr'JGER &

BlumenouFone. 1201...
..

liXAMES DE URINA: eimpj�e, (1\9!i\lcar e albumina) de sedimento, qualitativo completo com ã?sagowe Ioretos , iosüttot>, idõei mÍloo, ilr{:.n etc.) EXAMES DE FEZES: 'completo, pesquiza ele amebas, tlagela<le
ovos 'de vllrm'Ós (Mefç,ll,ç;s .de euriglmcimer\to) digo;:tã6: carne, vegétais; pesquisas da. pnz, sangue oculto ete-

,ExAME DE SANGUE: MALARIA-SPesquiza de "fleniatoioado de Laveran, torllla3 agudas e crODl
eas. L'PES (::iifi1is):_ rt'�,çiio de l(dm; KJiD�. MeilieckE" etc; 'T�FO: reação de.VidaI;' Dosagem De:. glicose, .acido uri
"". hemogtobina, Contagem de 'glpLulos vermelhos é . brancos,' Formula' Leuç.uc.itaria, Be�nGf-\'rama de Shi ling, 'I'em
po ds �03guJa.':i'io e.ne sangria. Cmvag\JCeIi1ica. EXAME Dr:: SECREÇAO:. pellquH'.a de gerrnen!: (GODO.:
esparmatozoí dés, f,te., tric.homonas "I"'-ginais. etc. EXAi'v1E DE ESCARRO: PesquizlI. de ba('.ilo de l(och'
�u;"oS=gErrmel1i;, pneumococos stc. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:�ESPINHAL: Exame cltobae
.erloscopÍco}:reaçil..o deKahn, Pana)'. NonueAppelt, otc.- EXAME DO MUCO NASAL: pesquisa de bací
los ale�d e a�:i,,;'J resistal1trF [Hanson] etc. EXAME DR"SUCO GASTRICO: Exame ctimpleto, dos:jgeni.'ia' âcí'�0 latir,á, aeidezJjvJ'o e c{);;l[,iuada em IIUI-'Pt'sqllÍzas de sangue oculto, piocitos, hemáceas, EXAyIEDE 'Ur.;CE·RA: lJltlllmierol'cOIÚ' em campo escurü; pesqniza de espiroehetus 'I'reponema Palida (sífilIs).
O Laõoratorio sir! ac! a 'instalado 'para tazer cultura de qualquer çermen e aula uucino...

jl,r,edirlo dos srs, Médicos fazemos colhera, de rnattlial á domicilior ..
.

.

}lorneeemOH laminas e recipientes aratuiamente

o an uneio é a a lma do negocio

e fi'� . fi·lea'ar
1 Automovel,Limousine' OPEL
SUFER - SlX" ern otimo est sdo
de conservação. Pneus novos.

preço de ocasião.
Reinoldo Oste
Alameda' Rio Branco 51n.

VENDE-SE

E I i te

VENDE-SE
LOTES DE TERRA, situa

dos 110 melhor ponto da rua Joãe
Pes:;oa.
lnformaçõesçom o sr. Orlando

Soare's - Casa Alfredrinho.

VENDE-SE, urna C'isa 60-
brado de materllll com terr?-.
on, medindo 20 de f·rente con:f
300 metros de fundo !;Ha d
Rua João

.

PeB&Oa (Veíha)
ponto fioal do ooibu". lufar
maçõe� no Sallto DUgg'l!D,
CIJUl o pfoprietario.

fRACOS.
.ÀN�MICOS

TOMEM

utl)1 tre'SBlifl
"tILVElRAf'
-

Gi't_ Ta"l..

Ollde concp.rtll o seu IRADIO?i?
Na!uralmente �Ó na (lficina

I,".fUNKE
•

Bem instalada com instru
m�n�os de mediçãc

'. � ')jerüissimos.
Rua'lo"gi! �etembro' n' 13

7i,:ifôrnecedorê1j
.

Forro .P�'itli8ta·{Enc([ntonfJÍras (te Qualqner E8pecie, '"
.

Aünlw1ti'e'nto; e{.r;. etc.

;�Sn�lh{),' Marcá Strob
,

_.
.� .:;' ,-

BlUMUlAU"
o Araulo das aspirações do Vala

do ltajaí
.

- FUNDADO EM lS2lf -

Direioor';ResponsaveJ: .

Diro.AchUles Balsini
Diretor·Proprietal'iot '

Dr. Afonso Balsíni
Redação e Aditlistmç.ão
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EXPEDIENTE
Direção; T.,l. 14i!6, lOtl'J _ lJerenci.

109H - ASBiuatul'us) lU9�
Publicidade. 10Hi}. '

lndustria e Comercio (;ol11panhia
Paul em liquidação

Edital de Ctuu!t!nência para VSilda u� fhms
NIi qualidade de Llquldane da lncú"trla e Comércio

Companhia Paul em LrqullJaçáp. sediada nesta cidude de 8:u
mensu. a Rua sao _r-aulo, S/N, e de acordo com 'J que foi
resnlvtdo em assembléia gerili extrt1(,i'(Hüadn dos :-:eÍonls-:
tas destas compunhia, realiza,ii! U':!8 quntr» � ..t) d!�Hl dÓ! mos
te agosto último. pelas nove (9) horfi!i', fHÇÜ saber a todos
quantos o presente 6inÍl! virem ou dI.' ('" nutícla tiverem que
às {l1) horas do dia oito iS) do mes de Dl'z,�mhrn do ano
em curso. recebere! proposta para fi compra dos s{'guintes
bens. 08 quais, em virtude da iiq\lidHç.ÉÍO !iii Cornpanhta, se
rão venuíuos a quem pelos IDf'8mOS oferecer, eng!l'bíiàa ou

separadamente, "ti melh.ir pre(;� :

l·.)-Um terreno sito nestn mdn is de Bluurenau. h, zeudo
Irenre a RiM São Paul». (podo f1.. dlreita n Rua B ;Ít! e
a esquerda fi Rua Arce, (' limitnnt!c-;.;e IlOS fundos com
terras de prllprie:!sdü da Companhra Br�l!';ileira de Fu
mo em Füiuf!. e fili8S de KlpÍne. e'mforme traucrl
ção (I 5.431 Ieita fi 1'18, 282 ri\! Livro B - I no compe
tente 'cartor'io /1fl<ill: Cotus rcn. O n ferido h'l'l eDO tem
uma aro a de 5.657 msz (cinco run seü-;efDfo"� e cluquen.
ta e sete metros qua o ru dos). !ÍU3 quais ,1.847,8;) msz,
(um mil oitocentos e quarenta e sete virgl.!ll� oitenta e
tres metros quadrados) estãn eonatruldos com ossegutntes
edil'icio!.: 8) urna casa d� !1nil'l e meios pavlruentos,
destinada parte. fi fS!Hbdec!mentn cnlil>:'fi!ia! e parte
fi moradls- b) uma case de moradia com dois pavimen
to!"; c} uni' armazem de liois e meio pnvirnentos: d)'um
armazem com um pavimento e melü: e} cinco atma
zens àeum paVimeOF); 1') UIl1!1 grlrflgil. Todü� as conEl

ttuções referidas t-õn dI:' ,üvenaria. fh !linda no terre
no supra-mencionado um IHillBZ( rn fie madeira, de um
unip.o pavimento.

2'.)-0 lote de terras n. 1 (l1m) àa linha Ribeirão OUBtavo.
distrito de :\Í;las�a!'andnha, conten,10 li area de 260.000
ms2. (duzentos e cinquenta mil !llp,{r(}§ quudrddoF) re

gistrado sob n. 5434, (l [Is. 282 d'. Livro li. 3 -1 no com

petente cartorio.
3'.-0 jote de terras G8Bigl1fidn §üo n, 12 ((joZE'l, da· !inh'l

Rio de Trás diatrit l de P"nso Rt:idof!d;l. Iv1unicipio de
Rio do Sul, e·;{lt�Hld:) B área de dllzentoE: e noventa e
um mil (291. 00) metrOí3 qUtl!lraéiL's; mp,is os lotes de
terras dsigIllJdns sob H'.B. dí'Z,�novB. vinte, vlotl3 e um
e vinte G ln':;;, A (l9. 20,21 n 23) A da liuh:i Rio PI;I.
leU}, contendo r(,8pN�.livümeDte IiS árt�tH:l dI," duz-.>nt{)s e
trinta e trf'is mi! duzi:'.!Jtos e cinqtHH1tl} \233 2GO) m�tr(}s
quadradoli'; duzerllo8 e nikotd e cinco m:i oitOC0illOg e

cmqutlo[1} (28S.85U) melroS qUiH.1radl'l'; duzentoFl e CÍil
qU5uta e tre8 mil. se!ecent�ls e cinqu8!It!i (25', 750) rne-

. lus qURdrfir10s e ceato e eiuqup!:!tn e cinc;) mil 1111Z81l
tos e cinquents (155250) me!.j"us qUfHlradu'; maIs li á
rea de ter,rf,s ó,ll,ig,IIHllj sub ietf!i F, cilm um milhão
trezént ·8 sesseut!l 'mil s8teeeut •.llS e ilbventi! (1.46J 790j
melrus quadrados. 8ítU1ldf� nos flHI(lOS :ia linha RIO Pá
lela, CctlfrooÍlmdo ao N(!l'U', com terras de 010 Reif;
80 Sul com ditp.11 de O,!t:ieo neif; ao Lesttl com OH

l"tPS 0'.8 28':10.:32 f.' 42 dR linha Rio Paleln e au Oe6le,
com tl-'rrflS devolutas. imoveÍs este& H'g!iltra.do8 sr,b (L
1.108 f'.S fls. 130 do Livro 3 no Cartório de Registro d�
ImóvE'ls de fUo fi;) Sul.

4'.- ljma CP.e\ti íl88obrmla, ctlns!! uilh d", alvenaria, silo no Mn ...

úiüipio de Crescjum I. nunleo Hereili\i Lnz, Hlw João
Ztintt!ll. entre terrlls da Igrt·ja ClitoliCH e ditas. deJoil,)
!)oming '8 Sim '10. r!'glstra�1a as fls. 88v. e 89 do Livro
3 - C SI'}) 11 2,632, Ou cnupelt'ole (';1li't ri .. em U�USSI:lIl
glt. 80S iI de Fevereiro de 19:34 e as H,;. 180 e 187 do lL.eSe
mo livro sch 0 •. 332t aos 20 de NOVfHlJhrn de 1035.

As proposbs devf::crá" s,�r dirigi HlS "lU envelope fe
chado pi\ftl. o sflguio!e eudereço: PROPOSTA.. Liquidan·
te tla Ináuioltria e CnIl'eíCio Compllú!J.hi PIiUI. Coixa

Pü8tF�1-c 1L Timbó e Sf'rãü llbqrta".! no supra·referido dia
8 rio mes de DezemDn as 1 t h�)fBS ua !O'é te ""80"':01,
sendfl o rel'lulttl.do da concurréllcia dM�O ii conh2cer no
dia iupdiJ1UI.
Maiores psclúec1mentos poderão eer Gb;idos pelo

tf>!e(ooe n. L022 Mstli cjd�Fie. tU na rntuha resideucitL
em Timbó a RUa Nereu Rl:!.illl)S, telefone o. 6.

J:Humerwu, em 15 de Outubro de 1947.

Richard Ptiul ,Jurdol

�lrefíram a t'3n!1i!1a r-aom:ada
peio rJimMI"IO mm�nu:.---,-._�--

ZINCO USADO
COM pr�i\-SE ,FOLHAS
DlRICilR SE: .. FONF j·"99

cum: PH ILlPPS

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



Exportadora de, Madeiras S. A.
�Stock permanente de:
Madeiras de construção em geral,
'Forros,

.

Soalhos. Molduras; etc.
l.-'�lefone 1337

Bt U M E NAU Santa Catarina

I o.
�

EDOS

GRANDE QUEI A

Iscas S PE
de Tecidos!

estãu TORRANDO todo o seu colossal estoque de FAZE�DAS a preços incríveis!
'Examinem as nesses ofertas:

.

Morins a começar de Cr$
Xadrezes a começar de �

Brins-artigo »x tra a começar �

Riscedos fl2 ra colchão des.Ie �

Voj les • coisa bôa a COIl1YÇ·,f »

Cobertc.res - art g@ r a. desde»

4 Si) o rut

5.(l0 � :#

7 51) » "

.5 3') , »

o.jO l> »

19,00 » »

Zefires a começar de Cr$ 3,.')0 o mt

Chitas a começar de » 3 50 )7 �

Levantines Oi começar de » ., "'0 » »" J

Cretones [Chitões) :# 680 � ,.

Lincns a começar de » 4 80 » »

Foulards a começar de :. 58J » »

Liquidação total de vestidoa: - Ve:stido,s feitos de Cr$ 35.00' 4°,00 - .)0,00 - 1'.;:0,00 • 7el,OO até l1U,OO·

A casa que possue o mais Iindo sortimento

brinquedos nacionais e (�8hangeiro9 na praça,
Lindas bonecas, Bolas de bor-racha. Novidades em

enjeites para arvore de Natal; Trens e autos com corda; etc

Os tecidos das CASAS PERNAMBUCANAS duram ale scab rr. . mas não se acabam sem durar,
�. FREÇOS E';;PECIAIS PARA REVENDEDORES."

em Aprovaiternos novos preços das
'

C.._L\_�AS PERN jilV1BUCANAS

A Melhor Fonte para Revendedor es

I nZfNDIlS E IRMfiRIHHns: Completo sorb monto apre-

r·· .

9.( 1.8.•.....
1

.. 8.
J
t.l
..

Z

..

sidos !

CH.A.p.ÊOS:
o

maiO.
r

depÓ!!ito.
nesta

i1i praça, por preços som concorreneia.

I TO CA- D i S C OS· Suiços de. Luxo e d� superior
r . qualidade. bem como conjuntos C O m pi e los a

iii (Jl$ A50,OO.

AcORnEOMS· Italianos e 'I'odeachiní - VJlROUS,· no

vos IUSGO

CASA' VILlY �,IEVERT

fabrica de Tinias I
BJumeoilu L'da.

,..lntas e Vernizes - Material para
PInturas em Geral

Tintas em bisnagas para artista
BLUMENAU - SlA. CATARINA

mm

or I
Dr, Paulu Mayerle

M·eI1f�o assistente do
HOSPITAL SANl'A IZABEL
Clintes Medt()1:l e das ereaD

çaB, pjl.ft08 e opei'uções -

RadlOdiagnoBth�08
-0- BLUMfNt'\U -0-

Medico EspedaH.st::a em
doenças de Crianças

e da PéJe
Consult0rio - Traveasa 4
de fevereiro Elm. peiier

1).Dr...';210 De (aet�no
.

,Médico Dr.Alfredo liõss
. Doenças de Senhoras -- Cirurgia

Partos
;Consulta9 das S aS! 11.30

é das 14 as 17
R u a 15 de novembro' juta

ao Hotel Elite

tnedico
do HORpital Sta, Izabel

OperQ�ti"!lS
Cl.tNICA 1deRA1

'�(Jf'f'elefone pr�viso�ioê',.'\ Reí:lldenCla

Rua Paraíba No 8
.

Telefone 1288

1063 .

Dr; RENATO (ÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras . e Operações,

CLINICA EM GERAL

(Varizes • Ondas curtas)
fone, 1226· 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

,..

Dr. Arão RebeIJo
Advogado
ERc' t .,to

Alamé(�a Rio

CUnicageral. Especialista
em molsstias da i2'arganta
fif.lriú..; cuvid(JS f' olhos.

ConauUas,': lO.; ,;t 118. fi 15 -1'7 IIs,
BU)l}H�N.-\U·. fruA PIAI.!I, 2

Iii; 1111
ADVOGADO:
Dr. Ayres Oon'çalves
Rua. J 5 Lê Novemhro, 415

.l' anda.r-Sala 1

(Altos d'A CAPITAL) _.;.

�-"---,-....,...._...;.�U11

I a' j/abnllian NOElR.E:GA
. �dificlO da PrefiUlura

,

EsCriI)1urafl�.· contM.tcto8... �tocu
raçõos. prot�8tofl dEI 19t�a8

aompra�é. "'�nda4•.... tiiw:toveÜl
<:;�õ.. ela ,,"'fiel,,,,, ilí!l,;.

. ACHILLES BAtSINI
ADVOGADO

ri..•.......u..
3 paUlO

..···.
31

..
A

·

�TEl.1436

\ BLVAifNAU
. .

Filial de Plumenan Rua 15 de Novemhro, 563
�----------�---------------------------------=-=---------------�--------

Red,tenfes e de fino oeabd
menta,. Modelos poro to

dos Oi to.uonhos de pastas
e fid,os II> Governs que cor

rern suoveniente ao leve to

que d o s mãos" Os orqui
"'C'i .'ia! servem bem tôdo
urno a",jsténdo.

rAilfllCAMOSI

co "'JUNTOS "arG E�CRITORiOS

COfRES. MESAS. fiCHÁRIOS

UT'ANtES • 6MCÔlS DIVISÓRIOS

MÓV��S ílE AÇO
FIEL 5. A •

Ruu MudD t.Agrcollno, 54'

,u;.'o.; Q,�'j44 - 9-5545 - São Paule

Distl'ibuidO' as para
os Estados do Paraná 9

S. Catarina

Pro!: !Intimo & Cia. lida.
Blumenun • Rua 15 de N!lV

W ln
t 'M""'I'f!

Ct;X:O funaure
;:,,,,. viço de primeira

ordem

Ru!:!. MaraLllão
N' 2'7

.

!\ traI,... cow

Resolução o. 2.179
(Continuação do numero antertor)

Fstados em que se verificar a! formuladas pelos mernbros da
necessidade de preenchimento tuesa. Itsc lidS ou dei! g�d(J1S
de vagas. de ar tidos
Art· 16 E' veda.lo oterecer (A Do Iuloto da votação

ao eleitor cedulas de wrl agio Art. 39' A's oito horas, su-

no lot al onde funcionar a mesa prluas as dniciê IC:88, e vert
e nas suas imediações. dentro flOH.do pelo pr ...stdente da me

de um raio de cem melros,

J
qc e tudo se acha em ordem

. Paragrafo unieo. O,; presiden- (tirá o mesmo em voz !ilt�
tes das mesas receptoras íai ão que fIcam. iniCiadOS. ns truha
colocar nos gabinetes indevas- 11108 e mvuderá Iav rur 11 r e s

saveis, antes e no correr da voo pectlva acta de to bertura, (1\\0'
tacao as cejula!> que. pala esse delo o 6).
Um. lhes foram entregues pelos Parágrafo Úl'CO. A e cta,
Itscats ou delegados de ps r ti- Que devera sef asslnli:h por
dos, vertrtcanoo pr év iatueute, lodos os membros dl:1 mesa
se as mesmas cédulas satlale- li pelos fiscais ou deif'gado6
Z·111 os f0QUÍI'lito8 lagllis, eg- de partíucs presentes, que v

rando em condições de ser u· quizerem. ml:'llciüo·,rij.
ttlizadas. 8) os m emb IS da mes que
Art. 37 Quando B mesa uã compurecer em;

se tiver Instalado, os"', eleito b) 'iS substuutçãn e nomea
res podarã» votar na outra ções que se ttzeram filé es�e

secção do distrito. OIJ na mais mom enu ;
próxtma se o distrito tiver só c) o estudo ';08 selos da
mente U lla, tomando-se-' heI- venda da uma;
aS votos em riH�p>lr .. drl (1.H't. 44 d) o r-orne do fiscal ou de-

§ 1. N IS elelçõi,�S para 01' legado de cada plHtic'O pre
cargos .ilstrltats, os elet.lIT es sentes ao acto:
«mente poderão votar ns sec- e) li causa, E6 houver, do
Cão do dlahitn em que est] rererüamento para o começo
verem tnso-ttcs. da VOISÇ!Íf"

•

§ 2 Nos muntclplos .10 IDflifo Art. 40 Inutüíz.andr., li 'se-
113 urna zona elvttnrul, o [ulz gUlf, o P 'eBÍllenw U se lo dli
,'Ieitoral e seus auxiliares em (Oontinua)
iefviQo no din dd eleiçiin,. iJ{'
t,efl!o votar em qU'1lqlier dl\!
eccões da.'mesma zona e, s··

lO8CritOS em Zvn8 dlvet@8, to
nando-Flf'-lhes {lS VJtos corro

.l}sAfVâ'lcla do cít'idll arUgd 44
l1..rt. 38 Nu recinto db elei

.

ç1io, só se I1dmiUrã'J irnpug
..luções que se rt--ferirem á
IdentiriRde do p}pltor. QU'tnr1·

UMA MARAVILHA O
Modêlo RCA VICTOR

�t+DAS LONGAS e CURTAS

@J@ ,

!Bta GrlMBo da ROA Vllltor é uma verdadeira' sansé.çaç I
(!ndu curlu a lOllps. ClnIlO vAlVUlaIi. RCã,· Reo&pÇll.o

� etltt.vel. I1mp1dll, agradAvel. Ampla eapaeldade de mio
ala das estações mais. dIstantes, funcionando I.Ím COIT�'
&e alternada ii eontlnua.. Examine-o hoje mearilô I "'"'

.A ViIIUI'", NO al\{iNC_fÇ9R IIKA \ll�tQa �i;
Distribuidores no Vale do Itajaí

Casa do Amerlcarlo �./J�,.
Mercado de automoveis

John L .. Freshel - Fundad;J�·
Rua 15 de Novembro N. '1J::i(

BLGMENAU
NOSSA DIVISA EJ SERVIR

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



Volar nos cdndidatos da D, O .. N. ê contribuir para .. retorno de Blumenau ass velhos
hOA estidade adsllhlistrativa e severidade· de costumes, é contribuir para o bem estar da nossa

e Garantir um periodp de ordem, paz
..

e trabalho produtivo para o municipio!
-------------------=--,---------------=-------

did��::c::::O�t��::i�:��O:e�:���I.:!1i�1e��::�E� "pfi'I II II��::::���
���:I�;��;���:�:�if��::� ��:��;���;;�o�;uA::�; � i H

I
!!"�..,_"",.

I:::R�CC��ltl:: I' !

com t:\ue o mrcramos. Na primeiro perlodo, onde
b�"��",",-!J�

li' que, na nota que

pUblica-1
se 113 "Focal zamos fi clrcuns

mos sábado, dia 35. sobre o r tancia surpreendente da Le
mesmo assunto, aludimos ao fato giãO ter surpendtdo, em oca

de que si ?� vinte mil cruzeirc\ sião tão i.mproprht, beneticíos
fossem. díV�(11d,os ,entre todos CGH que desvirtuaudo prodlgellza
operarros sindicalizados, não to va 8 nobre tarets para que
cariam sete cruzeiros para cada i nsti:ulda,' deve-se Ier: Foca,
um deles; E evternamos nossas lieamos a eircunstancia : sur

duvidas de Cjue o sr, Governa- preenâenie da Legião ter sus

dor 'pud=sse conquis.ar coneien- pendido, em ocasião tão im
cias com. tão pouco. E' que a pJ trpria, beneficios que proâi
propag,mda feita sobre a doação çaüzaua, desvirtuando a no

falava sobre beneficio ás farni- ore tarefa par« que foi insu
Iias dos trabulh a Iores e daí iul- tuida.
garmos que a referida impor- Na Sétimo perlodo, ende se

rancia ia ECf dividida entre lê "Na polítíca, sr. Governa
tantos, dor! E' querer eornprar con-

Não obstante, circula na cida- cíeuetas com muito pouco!",
de qGe aque l a quantia. servirá leia-SI": Má, política, sr. Go

a�;nas. p��: pagamento de .aue uernodorlÉ �uerer conqu�s.
XlltOS rneoicos e farmaceuticos tar concieneuu con muito
ás famílias dos trabalhadores pouco! .

�illàicalizados Si houve Erro de No ultime perto do, q ue di Z

Il1terpret<lção de noss1. .parte, JUStHlc8-S8, assim, o temos,
queremos nos penitenciar dele leia-se: Justifica-se assim, o

agora. que temos,
Uma pergunta, todavia, nosl

fic� bailando no cérebro em
-�--=���----

consequencia dessa explicação.
Aí vai v6i ela:

.

'0 I
.

d- As contribuicõ=s me!Jsais.·· rataSSa O
dos trabalhadores 'síndioalizados

.

n�o bastariam para as despesas A treis postos eoncorrj

cItadas., .

Com animo sempre igual
Pesstve lmente vnltsremos Nenhum deles consegui

ao assunto ÍOCfl! Z· ndo este no·
. Não s'e�pantfm que é normal

vo a�peeto (la questt u;

.�-��-if"-�_"� X ft·-.......iIii-.�-IIIt=�!lf1liISII�

; I União DemocráticaNacional t
, Indica ao altivo e valoroso eleitorado blume- 1
+ nauense SeuS candidatos às próximas eleições mu- �

t nicipais de 23 de Novembro, certa de que, mais �II,
.,
uma vez 001:>808 eleitores afirmarão DaS urnas seus

.....

! anceios por um Blumonau democrático, uno e forte �

I Para Prefeito Municipal: f
Conferencia ..

�

,do (omér� L
do e prodUCàO I

Rio. 23 (AN) - Ao �ncerr3r- l Para Vereauores:
88 hvje no Hotel QuHaodi- I

t C f'
i ,Tosé Moritz - Oper[ 1"0

nyi a on �rencla da Cüm!silt

'IIsan E.xecullva do Conselhô' 'II
IvIax Jaeobsfu - FannanenticlJ

Americano lio Comércio e 'vVal(l-n.iHu· SelkH - Con.erciario
Produção o sr. Afonso IbllDes,·j Emiliü .J urk - Funcionaria Puh�lco
representante do Chile, pro-�' C r I L 1
pus e foi aprovado por acll" i

armE: UH o Bogo -
. avrâc 01'

i"'.mação de varias nações aí- "I'
rlnt, Dio Candiclu de Figueiredo - Comerciante

congl'atalaçõe se.p-gradecimen-
r

Otto HeoLings - hH.llH,triql

tos não só o preeldente Du- Dr. t>.. tfODSO Habmi - Médico

�:·.rr=g1il��bee�o:�s ��ni�t�� ! �BreHflio bDete]�
-

BanQAudeiro 1 tcotaboraram para o êx'to da
r. er er' xeorg - vogal O

.

Conferencia. O sr. Ibi:luês SIl-
Dr, Gerbard C. F, Nenfert - Engan. Quiwico

lieníou a colaboração da

im-I!
Hf:'it'H' Ferraz � Bancario

prensa, destacando a &tuaç�o
"

S eg fried li eltgt,bHlill .. comercial io

tda Agencia Nacional na tare� 1IIlL··O heroi d.3 história, o lal Ia de infurmar devida e ho- :,'
Não confundam com terceims,ut:lstameote ao publico o de-

' A',o; urnas, eidadã08, para a Vitória, de Biumenau

quero. ser franco, I�al IsenrOlBr dcs trabalhos ali • �
E asSll1o. . , . l efetuados.· .

�-"""'_\\},'_f>:-�-fi-�-�-�-@ ........�-���f!j-lIIi-&-:a

Deputado Federal
ç; =T ""_--.�� Eu ambicionava ser

'!Iii • - .J '. �f'
. Mas o apoio do pessoal

id10(�açaO uOS: gíU !COS-, Quall Impossível obter!
Helllizou·se na mao,hã deis d f d I

fi.nt�-on�eH'. I'cllílHio doa pro". ,��a 0\ :, er� .

tIS.
alO

...
118

..

18 gt'áHc" S. de. ".
ta

C.
í" .1'. '_ PG.SLO

"

..

r::.bl�I?nado
dade, paTa n. fundação·' da

Ma" a_ tfPul"ja m.egral
Assoc!tl ção de elas e e e8{U-.

Jogou me logo de lado-

d? da organização .do Sin- Depurado Esladual
dJ catos,

. .
.

. I Por ultimo deSejei
A ,pr...(lp�filtO: �€c:\?cr.mús IH Mas como mau general

.8egmrll8 (,om·umeaçao.

I
MaS' uma vez fraC�S5e'·

"Blumenau,27 de outubro !947
I

A�mfn!strAçlio do Jornai. Vereador Municipal
A Odade de BlumenlHl ne8tli, Oh, como eu quizera ser!

.... Pr.€zHlvs Senhores Mas a coisa Vai bem mal
Pelo ... prêseul8 venho co- Eu não sei SI'! vou vencer�

muoicar á VV. SB, qu.e em
'

reunião de 2610.47. com !l COtrO atraz de fudd a esmo,

:presença de 42 pessoas, PéS" Mas o "cunlra" é gera)
80B8; gl'aHcQs de8tll. cidadf>, Não me querem ver nem mesmo

m ganióamoi:l fi A830c!i!Cão doi'l Varredor Municipal
PrOfissiO!HlÍs e t.mpregi7.'lns
das Industrias Gudicag de

Blu.meusu, sendo em ,seguida
." procedida ao eleição. da

.

'DI
retoria da Düvei súciedade,
Como l'esu!riido da eleiçfin

a Diteh.rIa ficou:, compoatt; .

.

... '.,.

dos seguintes merÍtoros. .

.--.•.-�-�:-��,-.--.-.-��.x f>�-.-"�-!l_'§l..,...-�_�

Presf(jentes -- GUN Bauerl �..

A &. J,.,."I'"
-

. III

8e.S
... ec.'T....

e

..•�.t8.a.o..ru.I�·....eit.:;....�.'.d.tl!.�.a.a· t\.P..;.�..
� t��ul Isjas ,. !!tençao ij'eIre - r FHwaJ - F ranclsco I

Hartmanu<-,- 2' fiscal _ Age'" Já se acha à sua disposição a OFICINA WIEDER-

lHil' H. dos $JlDtOS - 3, fifi- ! PErl 'i'c�l : JR�o SêhUI5\�l'i.--,' L' Suo r
.1>. ••

� R para prestar·lhe os melhores serviços em motores,

pje�{e_,
- GJl.Viii �,' dOs.Siotas � radiadores. latarias etc. - bem como soldagens de qualquer

-- ",' ti1IPIB.•.n.te -\;ren e.8.!O..
Pe I , . �;• u S ' "

.

I'" � ·espec!e.
I'flra, - <) . tlp,ente ••_JC!Dl·J l
Pereu·a. .

.

t· Serviços prestados por Técni",.... l
Sendo o qU,e SE' oferece no ........ 1

m,ome�w, 8m)SCreV�.-ille pel!:\ i RUA sAo PAULO _ TELEFONE .,'.f
lf

DlretofuL iii
' 1_,,, t

O Secretf!.ril) R"ílnlfo. f(rflUse. .._-...��....�-'4i-lI!lI-�--lI>� ...-Ç) x ..-�-•._.-êf-!t:-�-.:-�-:.

500 Sacerdotes asff
�a5sinados

trab:dhar ás praças do· Interior com artigos. de

durante o ano inteiro, ser solteiro, quites com °

PR.OCU1�.O

I
,

nlê1 graude clipacidac10 paTa
mínha. CanlisaríR,

Deve vÜ1jm' eri,l Rut, ,111(.;"..1

BervÍço ll'ilitar.

padrôes de
coletividade

?
..I, O tue .t

o "Diário da Tarde", de Flo
rianopolia, sob o titulo acima
publicou a seguinte nota:
"Pessoa de inteira confiança,

recentemente chegada de Blume
nau. trouxe-nos uma informação
que. não tosse a mesma pessoa
de inteira confiança e rr-speito
teriamos colocado dúvida sobre
a veracidade da mesma, "
Contou' nos o referido cava

lheiro que o Sr. Leoberto Leal
Secretário da Agriculta-a, Viação
e Obras Públicas, f(li ha dias
atraz. a Blumenau, pe correndo
varias localidades do mesmo

Municipio. afim de encontrar
uma. SOlução para o problema
do leite de Florianópolis.

.

Chegado a Rio do Testo. bu
sinou a sua limousine frente a

casa do sr. Vitor Wet ge, rnan

dando. depois. pelo seu ehauíer,
chamar o dono da casa afim de
tratar do assunto que ali o leva
va.

Respondeu pessoa da cas a

que o sr, '\:Veege estava almo
çandc.
Tanto bastou para que a pa

pad? d.o Gf,_Leoberto �e 3_R
..

üa-se llllssômb; ° ao mais caímo dos
de indignação, como SI n<1O los- cidadãos.
se �icit� a qualquer cidadão, no I Então o Sr, Secretario da Via
me.1O dia, almc(;a.r. em compa- � ção acha que qu tquer cidadão
nhia de sua Iamilia e fosse obri- é obrigada a recebe-lo em sua

gado a atender aeoreta-ios de casa a horas que ele bem en
estado bem nutridos e mal hu- -teude '?

mnr�d(Js. deixando 11 cernida 11 Pensará que ainda estamos no
.

esf�ldr. .

Estado Novo, que aqui alnna
Mandou (' chauffeur tocar p i- manda o sr Nereu Ramos?

f; . a,.oelegacia d� Policia e de Certamente Pois �í não pen
la m"':_lar o sr. Weege a campa- sasse assim, não agiria como
recer a mesma, por desacato agiu.

.

( ! ! ! ) á sua vistosa pessoa, IA Evidentemente. estã gente
noticia como foi narrada deixa ainda não desencuo1t)u..

"

pasmo a qualquer um, causa

Terminou ii

Panameri<ana Frederico Guilherme Busch .ror&

TE

Clube Naulico 8merica
Da simp3tica e tradicjonal so

ciedade acima re;::ebemos e agra- .

decemos iJ. t:otnlmÍcação a :seguir: Rw (AN} -� Cheg·)u, pi'OCe

Blumen:w 1.1 de out'lbro �1'C 471 de�t6 ua Europa, o �aDtai'e,!
limo. sr. Dlret0r da �Cldade í LOlde CI.HH mnltos passagel

de Bhlm'ôwlu" I
:rOí'! e I ,H) imigrantes italianos

Nesta Entre os P,jI,i;!igeiros óesem

Levo ao cnlhecimento de V. IHrC�d()s uqui ngura o P!idi"

S: que, e� s��sundo sessão de I Di�r�\â?, �üÜlr, da ínglnlBvl,
Assembleia beral, realillada hon./ O.ase e!ô qua {l!:;sde ú adV811

tem, foi eleita a nova Diret')ria} �" do g )'ITerllO títere de 1'itd
dest- Clube, para o exerclcio de' LI JO 8,ueerdotes c,ltüHúos (c

19'" '194 S a qual ftCOI! assim I ru)'ll moI' tos, CDlHli1U3ndo prt

co��titUld�: so o arc�bi.spo de Z'!grel
Presidente, Victfltino Brêlg'3. (re- K_odin veiu 8.0 Brasil a ÚQl

eleito; Vice- Presidente, "Valter vlte do iHrClêal D. J aim

Bemer; I, Secretario, Edgar Camara.

Schoaider: 2 Secretario Alfre 10 I
1I'-•._'_�-i1i-:.-

..��.;;_.Rodrignes; I. Tesourei�oi Amol-, VENDE-SE
do Puetter' 2, T6oureiro Alcices I :ve:lde-se um torno r.1arca «It,JiV
pera; Orai�r, dr, Arno o'jebrecht lllfo�_ma�ões CD TI a ofici�'iI-"l{
Diretor de Regatas, \Valdemar I ca &: Llppel - Itoupava-Se!Ca.
Anuseckj Diretor de Galpão, Fe, fIt�:IlI!-$l-4��:tli-.-.

lix lIiendlmayel; Conselho fis- ra, em nome da Diretc,ría, ap
';al: Manoel Pereira jr.; .Hentl· S'lntar-VOã os mC;lS protestos.
que Cabral; ,Artur Ruediger. alta estima e consideração, .. "'i
S:rvo-mé Clii> oportlJoiClade pa- \Ed�ar Sebn lider) " 1· Se�fROP01..PHO KA.NDER Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




