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esclarece em 10m enérgico ao governa pernambu
o levaram a destacar Iroptis federais para garantir
a ordem no municipio de Goiania

I
Outra
que

Frederico u5ch Jor.
Rio, 28 (AN) - Foi o se- tro industrial, e pão ignora (1 rarn nem desatenderam requisi

guinte o telegrama enviado pelo ambiente de apreensões e intrau- ções de tropas para 3Esegurar
sr. Presidente Dutra ao Presiden- quilidades existeutns em alguns execução de material eleitoral.
te da Assembléia Legislativa em pontos do teeritorio nacional, nos Exerceram a faculdade legai de
exercício do Governo de Pernam- quais foi mandado permanecer .rolocar reduzida tropa num uni
buco, - "Ao Presidente da As. t�op�s fpderais em �isSãi) comi 1<'.0 município peruambuca.co res
sernbléia Legislativa em exerci- titucional de garannr a lei e a l.'uardandu interessee nacionais
cio do Governo de Pernambuco ordem sem que de qualquer es-] �'meilçados pela ação de elernen
- F ecife. Acuso o recebimento tado tenha �'.lrgirlo reclamação I tos que se aproveram da tele
do telegrama de S_ Excia. sobre contra essa benéfica ação pre- raqcia das autoridades públicas
a ordem púb ica no Estado de ventiva das Forças A.. rrnadas para solapar o regime. Estranho
Pernambuco 00 qual é estranha- Nacionais, Não indicou V' EXCla, isso que encare V, Excia. como
da a presença na cidade de quais foram os :jrguidos atenta- ocupação duma cidade brasileira
Gciania de força do Exército. do� .contra as liberdades demo- a presença ali do força destinada
S. Excia. nada articula contra cratícas e contra a autonomia do a prevenir f em se imiscuir em
;l pequena guarnição que esta- estado de Pernambuco. As au- assuntos el eitorais. (As.} Eurico
dona presentemente naquele cen-. toridades militares não atende- Gaspar Dutra."
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Os EE.UU. almej. m ii paz
antes de tudo

Washingtrn - «Não pedimos,
jamais, sem territórios nem re

parações» - declarou o presi
dente Trúm ..o. afirmando que
·05 Estados Unidos foram força
çados a participar da guerra
mundial contrariamente a08 seus

desejos e combateram uuicarnen
te pelos prieciplos de liberdade
e justiça, O presidente Truman.
fez e�sas declarações a uma de

legaÇão pastoral da Igreja Uni
taria ''oe salientou na ocásião, que
os EStados Unidos desejam, an

tes de tudo, a paz e a volta á

prosperidade dos territorics de
vastados pela Guerra_

�,A Nação s , ainda de domingo, traz. em sua eColuna Fis
cal» uma grande contribuição para o devido julg'amer. to da men

tal idade do governo que temos, com a decisão referente a incí
dencia do imposto de consumo sobre a fabr-icação. de tijolos em

que apenas a força muscular animal foÍ substituída pela força
motriz. Enfim. em síntese, condena-se ali o progreRso. Manda
que todos voltem aos processos de fabricação rudirne.rtar, si não
quizerem pagar impostos..

Parece mentira, mas esta mentalidade· ein Ia oficia no país,
e, existem _eleitores que vendo tamanho harbarisrno politico-social,
ainda precisam ser convencidos para notai contra!

O sr. Presidente da Republica assume aspectos de heroi
nacional na campanha de multiplicação e barateamento da ha
bitação, fer inlo o próprio direito de propriedade a favor das
classes menos favorecidas e ali no Rio, scb seus o.hos, uma
junta Consultiva do Lnpostc do Consumo, aplica lhe um «rabo

d� papel» ás costas e seus componentes não� são segr=gadoa ime
diatame nte como do dos varridos, de mentâli.lade perigosa ao

desenvolvimento do progresso nacloual !
li' por estas e outras, pela impunidade de que gozam ele

mentos do Governo em tais casos que 110 Brasil tudo cresce
como .scola de cavalo» e anda corno carangueijo ...

Agora, os proprietarros de olarias, em Blumenau, que têm
a pouca sorte de serem progressistas, pois substituíram por I1!O

tores de explosão os bois, cavalos ou burros que rodavam as

-narombas com barro para a fabricação de tijolos e telhas, pa
guem mais imposto por que progrejso é luxo no Brasil, apezar
de ostenta-lo como galardão o dístico de nossa querida Baníei
ra Nacional!

Ha r7 anos que se colocou um muro em torno de Blurne •

(Concluí na ultima pagina)

Pe I a v i t o r i a � e B I u m e ia ufi
IchUies Balshd�

o. Can-Itda to do Povo de BlulllenaJl na
ooncedida a este jornal:

Não tem importancia que a

futura Câmara Municipal com

porte apenas ·13 vereadores. Os
meus vereadores serão todos os

cidadãos honestos e de bôa von ..

tade desta terra.

A

bastidores da politica--------------�------------��----------

I rea erlura das Sociedade e
Alira sres- em Itoupava o olpe

n
...

o deu certo....
A falta. de prestígio e temor a façanha, agora. em desespero Aí o carro tranCCtl.,· Log(!

..
: ' :

.....•...11
á.
..
d

e.rrot.3 na.
S

.. f.le. iÇ.Õ.es m

..

unici- de causa, ensaiam uma tenta- surgiram protestos, A maioria

�I, p�is está rondo s(lbr�. brazas li tíva para apagar os ressenti- dos presentes rnanifesfou Iran-

>iú' direção do PSS. Ela la compre- mentes oriundos da medida e camen f seu desagrado pela im-

enãeu que Dão bastam a má- autorizaram a reabertura das so- pOsição e quiz deixar o recinto.

quina e,!eitoral. as promessas ciedades,afim de que a medida Nesta allUla inter viu o sr. Emi

mkHicas e irreaiizaveis, as ame fosse explorada Pf'IHicamente lio Jurk e, num gesto bastante

aças. jntrigas e outros

Pfoces-, pelo
PSD. louvavel prccurou harmc'nizar a

sos carcomidos. para acorreu- Mas, ap!lrentemente, o golpe situação, propondo que se deci
tar ti eleitorado, E' pt'ECÍSO não está suttinJo o sfeito dese- disse pelo voto a condição im

penHenciar�se de perseguições. jado. O povo tem bÔl memo� posta.
repárar injustiças, aesculpar ar- ria .•. Sinão vejamos. Não conseguiu seu infenlo- O

bitrariedades, enfim. aj, elhar.se Ha pouco tempO, o sr. Erwlno pessoal queria mf"'mo era eleger
aOS pés das vhimas e suplic!!r Manzke reuniu na sede {lo diso' livremente a diretoria da Socie-

i. remissão. Nã.o imporia que .3 trito de Iwupava os antigos me� dade e. diant· dessa COfc+JSa
f: atitude seja. vexáloria e humi-! mbros da Sociedade para o ato manifestação de ahivez e inde-

lhante; O· Que § necessario é de reabertu·a. E começou djzen� pendencia dos aiiradores de Itou

cOIlsegulr votos que lhes ar.se- do que "eles" haviam decidido pava_ o sr. MaDzke fui õbrigad.
gÍlre os postos ocupados. .

.

beneficiar o povo local pelmi� a desistir não sendo formada a

Um J:spelho fiel dessa síua� lindo a reabertura da sociedade. diretoria pretendida. Bem feito ..

ção temos no caso de reaber- qíle "eles" etc. • . . Eis porque dis�emos, no in;

tUfi! das Sociedades de Atira· N�sta altura, um dos .presen, cio deste comentaria, que o P

....•..•.
dores em. nossO munkipio. Du- les ach'iU por nem Indagar quem 5D necessita fazer muito para

�f, nnte o regime. �itatorial, era.m os 'eles" e.o sr. Manzkt salvar-se de uma derrota frago-

ff' quando o gnyerno oao dava teve d� t!sdarfLer que se trata- rOsa. tamanha é !l tarefa que

�;.� satisfações ao povo, ou melnor, vam do dr. Aderbal e dirigentes tem pela frenle. que ele
.

jamai<
,i' quando nã.o haviam eleições, as pe-ssedistas. E acresentou que oons; guíra tevar aodesejdo iflmo

.

teferidas sQciedades foram fe.- a Sociedade seria .. reabeltà. com Eslão, pois. gastando energia
·cnadas. Mas, cerno o mundo, a condtc;:ã,o de que �ua ditetoria inutilmente_ A Vitória da DUN
dá mesmo 'muitas Vf Has, aque- I fosse formada por eJementos do em Blumenall é çerta e inevita-

1,$ que muito contribuíram para·PSD... (Co;gtinua na 4a. pagina)

A direção udenista deste munic!pio, recomenda aos

seus correligionários que atendam na propagan.ia as se-

guintes recomend;;:cões: /'

Não pithar rnurfls e 3!< Paredes das .:asas para
ali '�1� legenda::; parti lárias

2 - Não confiar a propaganda a individuas gerr.

idollêidade moral e infeletual.

3 - Não assaltar a h"nra de seus advefs2,rius porque
campanha politica não é arame público Ol1'1e se

estende a r..:mpa suja dos com petidores.

4 - Apresentar aos eleitores as qualidades positivas
do seu candidato, sem vallcrdh.'if a vida do ad
ver5áeia para dt.negri la pef"ute a opinião pública.

5 - Não mentir ao eleitor, apresentando-lhe sempre
c programa do seu partido, que é o unico :::om

promisso assumido .

I
6 - Repelir todo Individuo qUê queira vender o

seu voto,

&kiíRSHrweW $5 ftt -5· • tffl.iefPíree ar f-fn_� """';ifiiRãFfS!'lP'iJ1@i!Wj IRa Mi
.

"Ç., _%)i;iii!P i2&4iWDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



SQ de la de i r

ELLI i\J:GER & elA. Juizo
. ..... . ..

kXAMES ,DE URINA:, BimpJ�p. (asinié&r e albumina) de n,dimento;' (pHüitottivo completo com àosagow
,eloretos, íosfatc-, acido uríco, hréa etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquíza de amebas, ílagdail�

�,' óvos de vermos {Matados de ellI:iqllBcimento) dig"fltITO: carne, vegetai!); pesqnizus de paz. r sngue oculto .esc- i

"

..' -EXAME DE SANGUE: l'.!�ALARIA-t'Pt'squíza <le Bmuatozoario de. Lllverall, íormas agudllB e crr.n

caso LUES (SUilisi; l'c:<ç-ão de K\lhn, Klino, lII{·iIleekt' etc, TIFO: reação de Vidal, DÜ91lgf'm De: glicose, �ftcido uri

Cf). hemoglobina. Contagem
_

de glr.hnlo» vr.rrnelhos " bmll_:' ()I:!. Y01:mula LelJl::.0eital·ja, Ho:nograma de SlllIlllg. Tem
po ds ;"lQagnlação " ne sangrra, Curva gIU!(lUnca. EXA Nr fi� DE SECREÇAO: pi"nqUlzlt de gBl'mene. I (lemo,;

'espermatoz,)ides. etc., trtchomonaa 'Vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesqu.iza de ba"ilo de Koch

",
éutl'oS germeaa, pnenmococcs stc, EXAME DO LJQUIOO CEREBRO:-ESPlNHAL: EXilme citonac

'.erioscopico, reação de Kahn, Pandy, NOlll1B Ap,pelt, etc, EXAME DO MTJCO NASAL: pes'luiza d� baci-
,

-los alcool e acido rw;jslentea (Hal'�"nj etc.' ,EXAME DE' SUCO GASTRICO; Exame completo, dos-rgem
"; 'àe acido latico', adàez liV1'B e co::nhlnad:l ('TI> HCI-PesquizaB de suup;ue oculto, piocitos, hemáceas, EXA ME
DE ULCER:A: Ultlallljcr�scop�a fm campo escuro: peequíaa de espiroeh et.as 'I'reponema Pnlida í"ifihs).
O Laboratorio se aci a innoloüo para toeer cultura de qualquer germen e aula uaciou

Apedido nos srs. Médicos fazemos colhera, de rnatziial á domicilio
Forneeemos lamioo« e recinientes aratuiamente

[Conclusão da 4a. pagina)
Presidenre: Rali Ouwe t: Mesario, Waldernar MenJea Ferreira 2'

l.I,Iesarin, Afvir, Volz.

33:1. Secção - Hotel 'Edmundo }enõen � Itoupava Centre1
Presidente' Gustavo Stamrn, l' 1\Ies3rio, Fernando Carlos janda
2' l\i\esarÍc; Bruno Starke Subrinho

34a. Secção Salão Ricardo Muller - Itr.upava Central
Presidente; Ra if Otte I' l\Iesatio; Henrique KC'PHwski 2' Me
sario, Martin J =nsen.

,'39::1, Secção -- SaJ;lo Karsten - Testo Salto
Presidente; "Valter .Karsien I' �'Íesafio; Curt Karsteu 2' Mesario
Afonso Frahrn.

"

{la. Secção ---, Salão dos Atiradores - Distrito de Itou-»

pava - Vila. '
,

Presidente; Francisco dos Anjos I' Mesado Paulo Sdllegd 2 Me-'
sario; Amo Kardauke

'

4:?a. Sf'cçilO ;_,." Antigíl In(C'l1ôenci:< - Distrito de Itoupava
� Presidentf'; Nicohu Passold I' Mas"rio Harry Manke; 2' l\Iegario

�I' Carlos Scbneider:

l:� 1O<l Secçüo -- Salãb Roberto Dcnarh - Massaranduba
Co1tral. Distrito Iioupava-
Presiriente, Amaro JOiiffJim de Quadras r Mesaric-; J' ns Metzger
1. l\Ic;sari(,; Antonio Fausto.

43,1. Secção ,-- Salão Gustavo J�IlS[!l � j\\assaranàuba -

fiai" a - Distrito Itouna va:
Pre s i 'entE; JoJo 6rilm�rski I' Mes:uip; Ricardo Kupas 2. Mesa
rio: Carlos Mr,nr.

,

4,lã Secção � SaEio Cia, Jensen - Ribeirão Gustavo Distr.
Itoup Presidente: Adolfo Rosa. 1. Mes;,.rio; Hercilio Xavier, 2.

,.\1e93ric; Carlos Nar lar.h.
t 37<1 �'('cção - i"a1ào Z;fh;zd"rff - Campinll3 Central Distr.
f ltoupava I'rcsidente; Celeste Maiochi. 1. MeSdrio JI 3.0 Hrast, 2.

!\lesaria.: En\-Ín Zie'zdorff

q5� Secção -- S31;10 \Vulf Irmãos Guarani Açú Distr. Itou
pava pres�rlente: Carles Bubli�z, L l'.-Iesario; José Gesser, 2. Me

sarje,; TOfLO \'ieirâ.
,;"i3 Secç[lu '� salão Zir,rbrs - Itüup3va Regl - Distr:to

.-1e Itcupava PH:sidpllte; Arno Zimdars, t. Me:sario; Ricardo Ram

th"m, 2. Mesl:rio; Estevão OI zetkowsld.
sr',,, Sf'cção _. S;!)ào Herrnann Koch - Testo Central pre

siÇler;t�: Haul Lpal_ 1. Mesado; Alfredo Hoge 2. MeSât:Ía; Gui.
lherrr.f: Sdureder.

'----�_._- ..--�,-� .. -

S I:t Secção - �aHlo l-Ier.mélnn Knch -- resto Central Pre ..

VENDE-SE, uma c.asa so- sjdent'�; Cnrt' Artur \-Veege. L Mesario; Luiz I(arsten. 2.' Mesarío;
b�lldO d� mat�f'llil com ierre· Rudolfo behl'< e:1er,

�". medlodo .!o
�

de frel!t�� com 4Ra Serç;1O _ Salão L�llro Guenlher - Pt,merode Presiàeu.
i)�O mA!�Os {h� HHlào f'�ta d

.te; Guilhenlle Srhwanke, L Mesarjo; Edlllnndo \Veeg<.·, 2. Mesario
'fWli J;:ElO FeSE'iO,3 ("

e!ha)'1
Oscar Bludeld.

pont? úmd do: ODlbu". Iofor-
'9a Serç?io _ InhnrlencÍJ, Distrital - Rio do Testo Vila

maçoe� no,' salfiy Duggs!'J, presi<kpt<';,Her,r.aml f.,:d,\Ya,'I,�e, " mesario; Dalcio' de Jesus Fer-
Cf,m (.\ pn1pne!arw. reira. 2. mesario: Arno \Vef'ge ,

'

47" �e(r,ão - Grllpo Escolar Joté Bonifac:n - Rio 00 Tes.
te Vila l'rfsid,ntF; OS\\'alrlo Luiz Fiedler, I, mesaric; Max Mai
ntke. 2, mel:;:1.ric'; Jr::ão GiroL,

17:t SC( ç5n -- Salào HenríqllP Buerg-er -- Testo Pega. pre
�idente; Victc,r Haut, 1, mesarlü; Erich Guenther, 2, mesario; Fe
tix H. AndeIS

';23 ::;e' ção - Escola Mixta Estadual - Testo Rf'ga, Pre·

si<,jpl1t�; Curt Brandes, L mesarir; Hugo Harn1cw, 2. mesada; Hen
rique RaduelJz

6y{ Secção - S Ião (jarlos I3elz

f'rpsideatt'; Rudolfo Hornburg, L mesaci{';
mesaric· Carlos Belz.

511'). S"'-cç1io - EdHicio da Prdeitufa 'Muojcipl'll
G'lp,pur. Pref'ident!; :'vllgupj da Silva. l' Mel.'arifJ; Afonso
Schmidt 2' Mesarlo, t\ "lJoldo Vi!nzuit8. ",

02a. Secção - Edifício fltl Prefeilnra Mllnidpnl
Q88pnl'. Pre3id!-\otf'; O walQo Llldwg; 1. Me,>nrio Silvio Jdlo

'

ZimmermHnf; 2' I'\1esari,; Arlur Dl'gg8tl. '

,

Õ5'1. 5' tçno .,-- Ediflcio Cine Uolãll - Gaspar. Prí'sÍ
IÍfltltf' A1b'1BiJ Pf'reim; da. Ccstn fifbo L lH!:'I:!.'Hir; Octavio
U� z �;chmitt, 2' MI!SIHÍ, ; Paulo ZimmflrmbfllJ.

"

54:1, Secção - Grup', Ei'c',!/Ir P!'"f. Hunnrill Miranda.
- Pf�:>;i.1"IJff-� Ids F:1(.!?I; 1. Mes'ir!o Martinho H�;s/j; 23· Mf-
sario Vfg mdo S(�bmidt.

,

,

55a. S7lcçi'b � GiUp(l Rt c,)lar Pl'(lf. HilDorlo MlranÓfl
_ Presidente Pet;-Hill!><. Schmill; 1. Me6ario Afonso SchmHl;
Z. Mpsl1fi" Ego{1 L�dmaf n.

583. S"cçào - Esúd'l ESiRrlunl de G-íSpfH Grande -- n....
"

Gaspar - Pre,,;ij'>lllij Silvio Schm _ttj 1. Mesltrio Pf'dro Se- �,1i"
nigo;; d{)� i)ontot'; 2. _!Y1RS1H!O, tg.ldW R,'IDoaldo du. Silva. i

59 L Si-'Cçi10 - �BClla MUOICipll1 !jp GHspafwho (OU
pela) e;'ClP[).r -'- Pr�sid,:nIP J\.,(�nso Sehwar1z; 1. Mei!ar!o

Juiio i), g !!lU; 2. Ml'B"fW ArHn(itu Bi,hn,

57, .. ,<., cçá,' --" El'cJ)ili Muaicipal lie Arraial -- Oqgpwr
� Ptt'éid, _;;t .., Rgo\l Ollllget; L Mesario Orlaodo da Silvi ;
2. M. "fifi') AÍf'f'á(' LI'!!\'w g.

6J', i-;·c CÇ!l11 -:- E e .I" E!'t ,�ua1 de Barracão � Presi
dente :\cOí! ACflSsi') Pereira Pires; 1. 1\1eõ!irio DUma Kurtz;
2. MesBd" Luiz Merlo.;;

16". Seeção - S/dão KrF.u-s - HdchiLf BaIxo -, Gag-

par - PresÍ lente caru!!o, Anes!; 1. Mt'stnio Mario Vtil:lzui;, t
18' 2 M 'Sbriü Albert" B iWwhn.

,

'6[.1. S2CÇn.O - !:.6cola g"taduHl de Belchior Alt I �

Oasp r - Pre�ldpnt.e Osni Gony.ólvNI dH �or.O[lhii; �. Me
"ario B:'8Ulio Vt}l,7.UltA, 2, Me/nulO Iv/) QUlntmo R,'ringues.

Os senhqres cheres de repartições publicHs e proprie-
•

larh')B, �rre{ld ntarictS (;U llomiUlBtraf1l1res ,dss I1fOprier!adea

parHmrl ue", respecliv'is, flC im. c0!ll a publ �açi'ío deste,
cientiflc'ldos (h efCi.1!h'1 dOR refdfldos edlflclOS p,afli nos ,

lllPSlÚO, iunCÍ;'-llur\jffi 88 mesas receptof68 dos votOR, no dia. ,\�
ô nura. Üt:tiíg::wd(/s

'

, ,1\
,.,' Daliu t: jAHiSadõ flf'F[il dda_dp. (:h� BI,uuenl'l",u, ara vfn!bt'

A qtH:trü dilH1 do mê: dt. dezembro de 1041. Eu, LUI:1{
, Scluamm. ",,,crivá.!) escrev!". '

,

1 (m;s.) Ut;Cd!' LeilllQ. JUiZ EleH1;lral da 3.a Zona�

.... Fone. 1201 Bíurnericiu

rt p
tá a alma do neçocio

E TODAS 'AS NOITES
rirCOiT1 SIOUCA e seus

"

',,' comediantes
Haverá onibus todas as noites pa�a
Itoupava-Seca, depois da estt_éia'

mias

"

-

.:••
:.. •

•

•

': :.....
<

'

•• '.

:Socf�dade Beneficiadora
',' '�.A'�,:�i�a�' ��"� ,

.. uU 'fó.J<.líiLlâ"_� its-I \,_,;.._�a;

TelefOne 124Ei � Rua 7 de Setembro

de

ffiadei; as ,em' Geral

StruD ,.

I
I:

Casas _'
,

" v1tN])E�SÉ terrenlJS'e chãos. �om ÓU 5em Cusa, na ]!tua
Amazonas, s;ituados em diversos fontos, enlre a Tecelr'gem Uniãn
J .tda. e o 32 B. C - Tr(l�ar com o $1"; Cristiano Thüs.

.
'

Telefone. llÓ5. -

.

-.._----

.
VENDE·SE

I AÍltomO\',�l-Lim()tlsifle'OPEL
SUfER - SlX" em otsrno e-irado
de cotlserv3çã(:<. Pneus novos

Preço de ocasião
Reinoldo Oste'
Alameda. Rio Branco 5]11.

VENDE ..SE
LOTES ÚE TERRA. sitila

dos 110 melhor ponto àa, rUa Juãe
Pes,;oa.

'

Informações çom o r;r. Orlando
Soares - C'H1a Alfredrinho.

FRACOS e

ANIMICOS
TOMEM

OIah. frElsotatl
"SIL""ElRA'�
-

(J'o1tnJ. T6nlc.

VENDE-SE
Vende-se um torno Qarca, «rOlar»
informações com a oficioa Ro
ca & Lippel - Itoupava:�Seca.

PROCURA SE

2 Rqpr Z"A de bG!l famiôia
Gara aprrn 'tz de Farml'lóia
Deve sfib<�r !.Iurh!' ii ... hiciclda

F8rrngcis ELLINOEH.
'

Procura
MOçO ôe 17 anos procura co

locação no comércio local, quite
com o serviço militar
Oferta: caixa postal, 296.

AVI S O

Eleitoral da 3a .. zona de Blumenau
EDITAL

Alio Rio do Testo
Franz Harnburg. <?
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��ladeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos; �J)(ilduras, etc.

"'.�- �t_-Q. 7a�O .

Santa Catarina

'I'�..
'

'''�
A casa. que pOBSl:!O o mais lindo sortiuieutc em

blinql1ody8 nacionais. e (l8traDge�I'OS na pl'tlça.
'.

Lrndas bonecas. Bolns de borracha; Novidades em
enjeites pal'aai:'i)'L,re ;jo Natal; Trens e autos com corda; etc

A Meíhor Fonte pci- o Reverrdedor es
I n

.. lUO�S .E.' iHlManm;!ºs:yo�))pJ('t? aort w;,nto a pre
I Çl;'C; reduzidos t CH/\��EOJ: O maior dcpó-rto nesta

"'�
..

' '·I""n.".··
... t.
)!)'; lll":;"""

..

<:;"'1'''1' co l]-""·I'f.O[)C'l',(l.
i"'" 1:'

"yo. 1' .. •
r ,,'0""" '-'" L," _., '.. •

,,!., TOCA-DiSCOS· SU:Ç',08 de Luxo e de superior
, qUH!idad.e, I,H:B1 corno conjuutns e {1 m ii a te t n s a

f o.s 450,00.
riC rmu,!mUl � Italianos fi Tt;deFt'hini -- lfHROUS . DO,

Vai' mSiJ;O

!,IEVERT

TiJllôs
llda�R� l'jj� R�.".'j tj;j,�.� f,i'lll

1ft» � �. t,ii.tJ( � '4../ J,lik,� \Ui

I:,'
,1'hr�!a� e �.gdf!mi:l1�� - Ma�(rhl�i p!;ifa

,.

Ph!lb�r�§) 61i� Ge:ral

'_' Tintas mn bisnagas oara artista
Ij BLUMENAU -- Sll\. CATARINA :
�l\�:"""""��;"'""'�..Jl::f.wL_"'W'__.m�'1. ..
-

,.'

�"7�""""":�'-'�-:=;;"'.::><$��.:;'�=.=�-'--'=QIO"'�-=-�==-."'���
·lni ·r I'.�::.:'.::.. �"":<'.��"''''''''-'''''''''':...���..a.:<.",��-=::",."__""".-_"",-,,,.�."''CI�

'n'·-' .

__
.

JlI:�/�. -

.

"::"'i; � G '11:1
ur; 1·Il.Hom';o t!,iHSlHU

- M.etrico E:3pe:rLE1f�g�;� e1r&l

dOenças di! Cdanças
e da Pé�e

0[" P::�do' Mayerle
"" "1;'0 fi8sistente do

H(\ i I; i,L SANl'A lZABEL
C;",l 'H ;.:d,í.iea e dai.'! cresn,

COl:HmH0rio - TraV8Rsa tJ ç:;,.; i"'r« 14 t, operações""_ ;

d� Fevert'ÍfU Elllf. P"üer f;,:,;; ,;íiHgnústiüos I'.' ",
.

-,�'.�_�=-,,�===� __ u- BLiJNí.EN.\tI -0-

Df:"AnSj�!? �e t.:ae�a1!j@! -�---
.

.

.' .....
fr1\�Q�(O : 1..". Alfredo llô§§

Doe�çasGe Ser:horas�· Cirur;,,:-:" I medico
Partos

;'Consultas das 8 as iI ,30
f' das 14 as I 7

Rua 15 de D(;Vfmbro juta
ao Hotel Elite

Telefone provlsorio I063

de Hm!pital Sta. Iz:;bel

O�eif'�çã�$
CL :�.ICA I.àERAL

Dr. RE.IAIO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças

. de Senhora.s e Operações,

" Residencia

Rua Paraíba No 8
l"'e_léfone j 288

������Z��::�'Ia;sg:
Ôr� Pqrâo R�9beno

��\>'��a�o
,

R}l'lC' l ,} W

Alame(1a, Rio t�I.:;HlCO'·

CLINICA EM GERAL

{Varizes • Ondas curtas}
FOrie, 1226 •. 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

.

iii;
ADVOGADO:

Clinicá gel'8l' f]8peciHHgta Or. Ayres Gonçalves
em PloitlsHa3 da J:erganta. Rua '5' t.e Novembro, 415·lHrti:.. c!1vidos €c 01b(l8; ..r andar-Sala t .•

C6�5UUa!&: ;D- ;: hs. !I t5�R1hs. (Altos d'A CAPITAL)-lit;,O&H�N.c\U - :r�l1A PLUIl, 2 'lfim
.

Ui
.

'12' 'labe1Iiáfl NOBREGAl'idUid@ ��a P,�feih!rs

lIJi
Venrh avuh;a - Dias uieis, Cr�
i,50 - Atrazados, CI$ .1.00
Assinaturas; - Ao '. Cr. $ 60,00

Sern€stre: - Cr' ?O,OU

Dr

Escrlntara",. contractos '"'roeu"
raçõe&. protestos de let'l'aB

C:ompl'ol{> .V4uldade tn:u;Rov�f$
<;;Qt"..f�l'ia" dlil divicl,Cl_ .$t�

ReS\Hent",,, de fino ocabG
mento " M(,de!os poro to

dos 05 ta.l'onhos de pos tus

e fiei"" e (:,c\'C"tas que cor

re-m suovo:.:n1ent'e 00 Is\'e to ..

qlle dos rr.õo s .. Os orqui
.,,0, '::iel se rven bem fôda
UOIO e",i�lência.

'P,SRICANlOS,

CONJHNT()� ,,,,r<' f"CRl1Ó�IOS

COfRES. M�SAS. fiCHÁRIOS

F:>lAWíES. BAlCÔfS DlVlSÓIHOS

MÓVé�S íi)E AÇO
�:n:t S. A.

........ic�e: <...' - 5 5·.4 . Y � � -4!i - Só;:. Paute
..--=��

.

.".",--_..�..�="�...���

DiatI'ibuido�eg para
06 Estados do Paraná 9

S. Catarina

frosducimo 8. Cl3. lida.
UlumeollU - RUI. 15 ri!? N')V

iiBfH;;;WW .'&ew'PTE FR'I"íPPF

__I8Ii_R5;trl!lli _

:::;�,. viço deprimeira
ordem

RU3 Maral..I1ão
N' 2'7

"CIDADt DE BLUMEHAU"·
o AraUlt lias aspiradies do Vale

do Itajaí
- FU ,oiDADO EM 19Z� -

Dire;'o2.l{e 3jJOnsliVI"J:
OI .... Achliles Balslnl

Diretor·PJ opri etaúo;
Dr. Afonso Ba!sini

fledllçáo e Admistração
H.U..) 4 DE FEV�rnEIHO 17

EXPEDIENTE
Diril';.!io, Td, 1436, lO!n _;. Gereuci'

lOS\) - Ássiuaturas, lU9�)
Publiciuade, 1099.

A.len�ão: - A direção não Sf

responsabiliza por opiniões emi
lidas em altigus assinados. mf'S

mo que sejam com iniciais. Ad
?ertl', tambem, qéie originais re

bidos e não aproveitauos não
,erão dellolvidos. Oulrosim o

jeiViÇfl telegrafico. nada tem a

haver .:!:".{Im a orientação do jor
nal e !:I.omerlte é reproduzido a

litulo informativo para nOS$O�

leitore�
.

roto AmADO" (G.Scholz)

--_._----

)'iTinisterío (1:< F:izi'!lJa

Serviço do Prtitrimonio da thü�o
Delerracia €'111 S;;nta' Catariu.,

:ii D I T A L 11' 26
De ordem do Seahur Ch e le I Ires UP fren!!'" tendo as' seC!

do Rerviç,) do Patr+monio da guiutos c(IIJf"(lnt[iç�Õef4 : frei)! (,
UnH'ío, ueste Esta do. A di? pM!i c Rio IIr. jiii.fu;ú, !undn ..

coufOl'micade c.im o � unico cem te rras u!pdi<!ig dI) r e
do Ilrtigo 104 <la D(lc·r('t(I·ld. qiH.'reme, f'xtftnIfH�rin pplo
o. 976Lt, de 5 - 9-46. fGI;O pu-lindo liireilo com S.A. Moin·
hllcn, para conh,·cimernn dUi; \' t.t.i.il' 1.Ufíz.ran.ut'flfH'ti e fl.eloc"nfinanle8 e do quem 8e k(io efquI't[jo com D(:icio
possa iuterPElI\,ar jll'lo terren� I ,,;dl ag"i�. Fmo rdi. A.quelefl.)1) marinha, sítundo fi rua I;) I que 1'<(' Julg-ili'('l!} !JJ"\-Judica
de No vembro D. ! ;>93, UH d-I t10R e. III Ü HfnfaDwnt j pre
<itlde de Blumennu, nuste EH-! teodh1u, podni'p dí!'igjr sIna
t!ido, que o terrvno de que Il'('('!HHl CÕ;'1' ao Senhor Chefe
trata o presente edf!d! foi re- 110Slf1. ih'iq! i01a, neutro da
querido em l>.fofBmerün pe\n �;nzn fh' qurnz:.. t 15, dia"" a

I !Sr'. Geurg Greuel, cunrorme eontar ,h Gê;ta Os publicl1ção
proc�L,8� protoco:fl[jO,., r.esta (�fl P(·f'Sf'�h'. edillil.. - l!oZL,.Ddf gncia sob n. (j:1ó-41, Ore· 11IHI H ZZit'rl, escn(url:lrlu cl'.
ferido terreno melle 13,00 me- (E".
�------- .. ----,-_._._---

Minis' erio (1;1 Fa7cnda

Serviço do patrimonio da União
Delegacia em Santa Catarin ..

E D I T A L n: 25
De ordem do Senhor Chefe I tendo as !wg'uintes' c•-nfronta

do Serviço do Patrimônio da, Ç.OCS: - freni'e pane oHio !t:,.
Uulàa, deste Estado. e de corí-li>í,A(;n, [I?ndcs com terras alo
f(jrmidade com o � úniuJ do ar-l di;;is do requerente, extremando
tigo 104, do Decreto-lei n' 760, de "um lado com terrliS ocúpa
de 5-9-46 faça público, para co- das pelo Serv;ço ('I'Agua e pelo
necimento dos confíll antes e de outro com terr;;!il dil E!Hrada de
quem se possa interessar pelo Ferro 'S,mta CatarÍ\:::..". Aquê
tetreno de marinho" sitliado nn les que se julg",rem prejudlC't.
Illgaf "Morro da Farroupilha", dos com o aforamento pretendi
municipio .de Blumen:lU. ne!'t<:: do, poderão di.igir sua� nodo
Estado, que o terreno de que maçõe� ao Sr, í.. hefe desta De
trata o rreEente edital foi re- legacia, dentro do nrazo de
querido em afüramE'llto pelo Sr quinze (15) dias, a ceutar da da
Roberto Baier, conforme prnces ta da publicaçilo do Fresent�
50 protocolado nesta Delegacia edital, Dozolin'l. Rizzíen\ escri
sob n' 63547. O referido terreno turária cl, 'E".
mede 19z,oO metl"os de frenteI

AnunCIEm nesta foiha

o

Compre RCA··VICTO,R
Esta é Cl marca qll�

"cliCO a mais alm
�uallcklda em

e comprará o melhor 1

�
RÁDIOS o DISCOS • VALVlH.A�

Distribuidores no V"le de, It<ljú
. do Ame,rican@Casa IA.::Yíerr',ado de autonW\'(=>l::l

John L .. Freshel - Fundado'r"
Rua 15 de Novf'll1bro 1'./. 481

BLt.: MFJN A U
NOSSA DiVISA Et

.. SERVIR
---_.;._

Quinta Feita ás 8 horas
Charles Collins - Frank e Stéf Duna em

O Pirata Dansadno
{Em cíneco!orj

Delicioso fIlme. rer·leta de aventuras lnillH'lQS e romam" 1
A pro'iução que <'Ig-raria, diverte, enleva e emociona"

,l?,

,
Acorr.p. Compl. Nacicnal - Paramr.'lil1t Jornal e �ho,'t a,neri.Platea 3.?O e 3.0Q - Balcão 200 to I,SO

AGUARDEM:- Os milagrt!g no P"dre Antonio
I'Rei dos Reis" e "Vence a Cora-gem'·.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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e larantlr um periodo de ordem,. paz e trabalho produaivo para o rtUU1��::iJ�iü!

Juizo Elaitoral da 3a. Zuna daBlufionau ',;,.�El_1 rEstado de Santa Catarina W

EDITAL
Loealísação e constituição das Mesas Receptoras de Votos

_

O Doutor Oscar Leitão, Juiz Eleitoral da 3a- Zona d, Co'
marea de B:umenau. no uso das atribuições que lhe são cOflferj�
das pela-Lei Eleitoral e pelas instruções para as eleições de 23 Martinho Cardoso rIa Vt/f�a. I' M,:,sl1ri;'; Atb erto R b�k 2

[F?l
.' ..

'"

de Novembeo de 1947, divide a zona. sob sua jurisdição, em 6J- �Ies!!rl(l; Eugenio BnFk�l�imOr, ���;�Ut1
1"

' " 24 a if Pd';-' d r. 1 '"' II'
,

8;\1!Mi '<bv •., .. "I?,
secções e eitorais e, nomeia para constituírem as mesas receptoras, a. ,;)ecçaO - - i�, .1I!CJO ':Í uscore r-li iuca Duque nr

correspondente a cada uma delas e que funcionarão 110S lugares Caxías - Velh '. Presidente: Antonio J\LHcelo Berwli � -

I? lO

e edíflcios abaixo designados, (8 cidadãos adiante mencionados, os Mesario; Araní Gulmarães 2' Mps'i�'i',; Amquri (h Otivoi r». �� hll!l �����S
.quais ficam, desde já, convo ados para comparecerem nos locais 18a. Secção -·Ed,fíl!io Schurna. h r - Ve'ha - BlnDH.'noll.-·tj''.J � ���IiU'l��� .1I1li1l)

referidos, as 7 horas do dia 23 de Novembro vindouro, Presidente; Franolaco dcs Anjos. I' Mesário; Bruno Ge-mer, 2

,

r a. Secção _ Grupo Escolar Luiz DclfillG<. Cidade Secção Mesário; Emílio Grful Escren· o «Correio da Ma-

Masculina. Presidente; Norival Pazzini, I. Mesario: José Fiuza 38a, Secção - �aHio Drlgg-en - Velha - Ivlumenau. nhã », do Rio:

Lima 2. Mesario: Antonio Afonso Alves;
,

Presidente: josé Pfeiffer. r
' Mesárin; Af .uso [la i .has. 2' Mesário: ej\ frente fio partido gover'

za Secção - Grupo Escolar Luiz Delfino, Cidade Secção Luiz Lenzi, n.rnental está um político que

Ferneaina Presidente; Waldemar Devitz I. Mesario; Decio Saltes 12<1, Secção -- Salão Kirstm - ItOl1!1Zl\':l Seca - Plumen.u. ln ciLiS, p:J ra entrar em local

2. Mesado; Estanislau Rodacki. Presidente; JOâé Manoel Mafra, I' Mesário: Carh;3 Maria Flerh proibido ,'o homem da rua, ale-

3a• Secção - Teatro Carlos Gomes - andar terreo, sala 2' Mesário; Peter Federsen, �'ava, segundo notlciario Doa

aJta�iec, Fernenina Presidente; Carl Wahle, I. .sario' Zuleíca ,

14a, Secção - Salão Harry Zuge - Fidelis - Blurnenau jornais, a cada um dos sucesai- ....

Mansl?ni 2. Mesário; Lucia Lucchesi dos Santos.'" Presidente: Rolf Gutz, !. Me!'!ario; Armin Liller, 2- I\:íe'Drio Faus vos porteiros, a sua posição de ("'"�

4a, Secção »t--: Teatro Carlos Gomes andar térreo sala baixa tino Souza. . vice-presidente da Republica. E'

Sec, Masc Presidente; dr. Osias de Oliva Gomes] Gimarães. 1 Isa. Secção - Salão Mogk - Itoupava Norte - Blurr-enau pe-ca é grande pena, que o sr, .�
Mesário; Ivone Scharan, 2. Mesarlo; alivia SLhneider,'

I

Presidente: Adolfo \;VEllstein I' Mesario; G�l'tH Guin i.mi 2' .\�F- Nereu Ramos só se lemr re de

sa. Secção _ Grupo Escolar Pedro I I Cidade Sec, Masc, sario, Harry Passold. que é vice-presidente da Repu-
presidente; Gercinn de Souza Siqueira 1. Mesário Adolfo Max t 23:i1_ Secção - Escola Publica de Itoupava Norte -- Itcu- hlica para que os porteiros não

Hoeohl.s Mesada; Arno, Buesger, .

psva Norte, r a Presidente: \Valter Strauch s MesnÍo; Paulo lhe barrem a passagem, Pois,
ô

a, SecçãO � Grupo Escolar Pedro I I -:- Serç:lo Ferneni- de Tarso Ramos 2' Me"ari '; João Geraldo Schucke, quanto ao resto, a eua orienta-

· na Presidente, Henrique Stefano I. Mesarlo; Krisafina Athanasio 40a. Secção - Escola Pu-blica Ribeirã") � Ribeirão Br:WCf) ç?i.o e a sua conduta SdO as de

2 Mesario Edeltrudes vVahle. Presidente; Otto Spr"ngel Junior r' \tle'lario; Et:�ert l-linsdl 7,
um (hefde politico ret:u-datar:o,

.

6a. Secção ,-' Qolegio Sa.nto Anton1o _ Cidade _ Sala Mesario; Pedro KHl.emE'r_
0_'

um triste sCiba municipal, inca-

Direita _ Homens. :...:_ Presidente João Mosimanl1; I. Mesario, 32a. Secção - Salão Glatz _ Itoupav:l Central. paz de uma visà,; mais ampla e

'

..

'

Germano Ferigotti; ,(o Mesario, Gilherto Leal Meiíeles. g-enerosã do elever publico, de-

.

8a. Secção ...:.:..çolegio Santo Antonio _ Sala Esqueda.- (Co[wlui na 2a, pngin&) bru:;-a.dc1 sohre a' L.tuidade de

Mulheres, __ Pre&identtf Fiei Antonio Carlos Horta de Nov.ai� ;
uma politiquice enervante e ab-

I; Mesano Adernar .�I.'!,ves Bleyer 2 Mesario José H. Behririg.
. 1f�''''·OO;!''-''''D�.............-t!:o-f X �;\iI�--IiI!l--...",--.,��-<-5!!:_"�' so ..venre, O vice-presidente

. ga. Secção. EdlflclO do Centro de S.1ude _ Cidade Blu'Uenau _ f � da_ H.epublica. que as vezes fo<:-

H�me<;'8 :-. presidente 0"i1Aurelio Roçhádel; I Mesario Nauro

II Ulll-a- Deu _

'" "� �jJl.'l',Ó ';ff��l" fi
! Ct'p. por rompe. com a SUét tra-

·

�UIZ.Kr.el.blch; .2. MesarlO �l
...

f

.... t.ed.o. 13.en.th.ien. o
BI O II 10CrailMCa l'iítnC����a6 i ' diçêio de meàioçridade, debate se

13a. Secção _ Coleglo Sagrada Família _ Cidade _ Sec-
. � I nu:na _

trama. de interesses �es-

ç�<: Feminina _ PresidenteO.daudo Ferreira de Melo' 1. Me- , !
I
(�ulnh _8, Pede-se mesmo dizer

sano Henrique R. Miehe;: 2. Mesario Arno Krause.' j Indica ao altivo e valoroso eleitorado blnme-
I. Cl.ne tl.ar._..

) go\.'ema, faz crochê.

276_ Secção _::: Clube NauHco América _ Cidade _ Se- f nallense seua candidatos à,,; pf{)}!imaH eleições rnu· , Ie-:e, ponto por pOtlU-', casaqui

cçâo Masculina, Presidente - Luiz de Mattos Guimarães I' r nicipais de 23 d\.3 Novembro, cflrta de que, mais �.'. nhos de lã para o sr, Agamem

MesB..ri.o,'. R.·.o.do.Uo. Ho.lzw.a..

rth
..
,·2' l\.i.f\. "árl'(,.·_ HS'rry Wei"'e,

' I )11011 Magai1ües, :i1ap3tinho!l azuis
lU_" "UUla vez n08808 ele'>Ítores afirmarão [JaE! urnas tiü1tS I

CYéC!�ap(}���?ã�e���rl{�iO �:r;;b(�lr�e����BJ:r��idM!:arl�. iri anc:eioB por um BlUilll<nan demücrático. uno (' tilrto 11 ��:�roe:t�ar�D�C�,�,t"��r:m a���ei ,�

Wi1Iy Weger. I i JV�as de g�vernar , ?ropriamel1t�
;

..

30a� Secção, Ediflcio do Ho!el Wurgps; Itoupava Seca, , Para Pref",ilo Municipal: t i nao �e CUida, pOiS governar e

Presldentt'; Rsu) Laux, 1. MeaarlO; JoãO Alfredo Rebelo. .� l prever e prover e faltam ao go-

2' MS8srio; Bruno Luax,'
.

..... !
vern') a caoacidide de prever e

256, Secção - Grupo Esoolar Macbado de 'Assis' Hou' i Frederico Guílbenne Bnsch .Jo,'s

f'
a possibílidad� de prover,»

·pa,va Seca. ,Presidente;. Eutracllnlo A, dos Santos, 1· 'M "fifi- I. c'.'rio; logo KIU8n, 2' .MessriG; Alcides Oal'ozzi.
. '" ��'��'\..,.�'-��-�-iI

298, Secqão - Grupo Escolar Machado de Assis, Hou- i Para Vereadores:

p�V8 seca, Presidente; JulIo ade�reeht, l' Mesario; 'Arga- t.
J

mira Lopel de Cal'vt11ho,.2. Mesarw; Haunes Wie.lIerdlng,
Max JacolWlen - Fi:lrma(�enticf) i p

318 Secção S lã d Cl b N Wald8l1.1ftl' Se1ke _ Con:ercial'Ío !'I
(-de se a quem adlOu, no tre-

.•

'.
'

...

'.

� ti· O ou· e BUtiCO ·Ipiranga - 'í ch(,. da rua 15 compreendi 10
Itoupava Se,08 ... ,pres,fdeote; Bruuo .B.ufir, J' Mesnrit-,' Ar i Emílio .Jurk - Funcionario Pnb:;co :l

1
f X P 11 2M'

i1t.' ! entre () -e ,tro Carlos Gomes e

gem �o9 aS.VIer", 100 �d' :j.L iesari,'; GuHherme. 'Puw:owskt Jr, f Carmelindo Bago· Lal:'rador ,t_ I a Coufeitària ToenJ'es ...1m pente
..

'

.... l 6•. eCQaO - Cf Ide o da Fabrica Artex - Garciu
"

IPreslden�('; Alcid,es Garcia l' MesBrir; RoovUo GoeooaUD f Ântr'nio Candidl) de Fígueircllo - Comerciante
".i

p:lra s€:nh�ra, de oum � cravej.a-
2. Messrl0 _ ,WIlson Peauo.

I Ouo Hem-ings _ Iudllstrhi \ do de bflltlan�es e rubIS a fine-
..

35" "ec<>ã"
.

'E''dl"'" d 'F b
.' ti,' DI'. _'--t'f'OflaO- Do,13\nl- _ �.··le·,:ll·CO jf Z'l de entrt'gá-lo ao Dr', paulo

.'

.

' ......' '. 'ti O - dOlO' a ti "Ies Arft'x Prs9identp' .::::..., Dr>' 1l' _I 'I 1
·

L' P'd AI M t'
,

f
� !b,.\3_ta Ferraz res:dente a rua 15

.......
UIZ

..

·

..

8 ro···
. v.as .attnsSou

..

to. l' Mesark,' H.um.bert'o Ma-' Hercilio D.,;·eke - Bállqlleíro "'Id Nr l'
1 M Ui M

.� e ovem JW n. 1393 apt, I Co-
.. r 8

.. Il;ZOS
2'

.. esnio; J.Alfredo Iten
.

.

tlt
Dr. Herbert Georg - A d vogado T ,1:',0 se trata de objeto de grande

..... 3 a. ecção__ Eqificio de Tiro de Querra "'� Oarcia D G b' d C F "T t' t L' n
,...

:30 valor estimativo, quem o devol-
Presidéntf'; 08w�ldo Bufzke l' Mesarlo; José de Lima BO

r, H' ar. • -. c, eu er . - bngBlJ, -q:,l.ln:.dGü. " ,

brlnho,2' MessarH,; Paulo NâBcirrento.' Heitor Ferraz - BancRl io
-

� \/:�s:�rá jus a generosa recom.

O 20ai S�cÇã7·�·tEdmci.od8 Empresll Iadustrlal Garcia 1 8te-gfried hoeltgebaum - COmel'ClallO �
.

� are 8•. l'6oS deo f'; Erich Gaertner. l' Mesllrlo; Kurl I José Morit� - OpertT I) j
.Sieg.frld Büehm, 2' Msssrlo; Jurtlndir Oulmltrães. �

,Y

...•. '. ,21a: Secçã? .-:-. :Edifício da Empresa Industrial Garcia I 1
� GarCIIl. PreSidente; Vlmer L!:Ifront I' Mesarh,; Fredericl i A'I'! Urnas1 c:dadãOIil, para a vitória ele I)[nn:;euau i

.. f'l'.llozel 2, Messri{l; Fred(lHooSchwabe. ..

...

'.'

'

...

28a. SecçElo:.. Grl?PO ERcolar "Santos Dumont". Garcia .--'tt-ijf-�-4i-§:-.-!l,$-fi-"" ir ........�-....--.-·�""">8i·--iià--�·_·,

.Presldentf; !V1ax PagaI I' .Ma-sari,; Alvin Krestner 2' Me
-sarlo; Waldl1 Luz '.

'

..

'.
26!l .• Seeç&�.--,-Edir!clodo ClubeTiro e C"ÇIl AmadeL

Luz - Bom Retiro. P�esldente; Jogo \V\J!fgellg Hering 1
Mesado; Roland QUe. 2' Messrio; Frederico Rosemann.

2'26. Secção - Rlcardo.Buerger - Velha. Presidente,

lalnbem,

QUEM ICHOU?

.....

'.,'
AUfomobilis'as FI AJenção

�

é>
já ,e acha à ,,,. d'.['o,'oOo a OFICINA WIRDER- i

KEHR 'Para prestar-lhe .os melhores serviços em mc)tores, �

Pela vitória de
(Cenclusão da Ia p'lgin;'.)

r,a4, cortlindo-lhe todas as iniciativas progrHsístas, Dia 23 ire

mos votar contra os responsaveis pela dt'8h!lman::t �edu:,ào Sl"

frid .. , Si houver um eleitor que ainda nà;) i�OS élcolTipadle, 11,.1

·UDN, para furar esta muralh" de dependencia 1m rniH.1'inte, el1·

'ão mude de mlllnicípio, por favor l
Peli'did�i5 nas Selvas PfÕ'"

xim<t1l� �o Amazonas

Nos bastidores Lima, - O ch,'fe da Missão
\Llitar Aerea dos Estados Uui

lhes fica b m em vi,ta da po- ,\ '5 no Pern, coronel J R, Saw

sição social qUe ccilpam, t kins, qu;,(iro mernbros dessa migo
,,;ia e n sub-diretor oe Saude da ,�

=---=-=�=--"'''=��--- Aercl1:1ut:ca d\l Peru, C? !liandan-
...

1
.....

�-"�;"
te Jmm BenadlvLs Donçh, estão�
perdidos desde a ultima sexta"

I

feira em selvas prciximas au A�
,1li!ZOmlS, A viiJes de vaI ias ba-
,ces r.: orte-a n�ericanas estão a pro-@"cura dOI! desapnreciqql1l,

(Conclusão da EH 1)'�glnBJ

veJ. � só quem não encherga
:iois palmos diante do' na' iz
poderá duvidar dela, A S5 .m, uS

maiorais pEsse-dlstas
.

bem Que
poderiam evitar caneeira ê, nota
damente, esse ridículo pap'fI)l
je -'madalenas arrepoodidas"
de erros cometidos, que nãoDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




