
confiullará os seus esforços p a' r a
De�nocracia
origens e

II n i r
brasileiris de todas
Iodas as c I) ir e s !

�",L �

t
'='-��,=�.

t Iíl11litl� nr O
:

..

eonsequP:íJc:a do acordo entre destacado os 81'S. BElnedit,o �'Jfita Netto, Mi� llex;gidO "la definição em face daqueles acon-I
P.8..D. paulista fJ Pmtido CUU111nista nistro da, .Tust.iça, Agarnenou N< agalhãcs é

I
tecimentos. Contudo, agora, o sr. Costa Netolproclamáção do SI:. Getulio Vm'gas a rel"pei-

to. :). 81'. Pn'sid:.:ntt.�. <1,í\ :1E't1ubhea,. conforme [Il�t�'08, inclusive o sr, Nereu Ra�osl qll� os t� PoxN]erou-se de. "". hlnç�õe8. sendo El�bs-
noticiamos, ter+a ('x1g1fw a Tf'AllUlelf> dos f'(Jilf' I dirige. Em telf'grama da AgencIa Nacional, i tituids f,eln sr. Adroaldo Mesquita. cot:tnde-Iauxi.lrares de tendéncia "qum;emista", (Bin Ique publicamos, o sr. Coste Netto desmentiH!ra.so e�te fato como um golp0 de mr.rte na

.

Fie encontram em h,,:.htnk I ifJe o �1'. Presidente da Republica tivesse politica cornuno - queremista • pessed ísta.

os
de

\V'lshington - o sub-secrE'- 10s.oficiilis, elltrementes, afir�
tario de �stado, �r. Rfjb�rt

. L_o-l mar.am que (1 gnverno pretenue
vett, deClarou qce a comlssao, declli;r o seg'Ultlte /�
especial <10 governo dos Esta-j ��-�---=-"'7'c...- =
dos Unidos citá ex. ..minando a. Os interesses do (ioverno
inclusão dos paises btino-ame- .�", D'.
ricanos no Plano Man:h 111. Fa· 50Vh.1.I(0 DO DfãSU
lando aos jornalistas, o sr. Lo· Rio (U.8.) - O Itamarati
vett revelou que a cemlssao, infor.• l1Ou q'le até agora o go
composta �o� r�p�esentantes do

I
verno l'"U�Sç nào lnvia ?csígnado

gJ.binete, J<l r1CCldlU .s?bre_ a

ne-I,.quem c�)de d� seus l?�t'"!eSS�$
';C8sidade de partlclpaçao da 110 Brasll. A§slm) o Nl!!I1sterlO
AnJcrica L�tinl no Plano I\lar. du EKte,ior achlva-::e mesmo

sh:lll, Os paises do Heomisferio em dificuldade a respeito, não

serão so_iicitados pelos Estados sendo, portanto, passível de con

Unidos 'a co'operarem com a firmação a nütír:ia de uma ag?n
entregJ. de materias primas qut' c:ia e"trangdr,{, seg�lndo a qual
"ào podem ser fornecidas peliJs a legação iugoeslava nesta ca�

Est ..dos Unicles ou existem pitai passaria a �ratar dos in..

com escassez r>e�te _pais. Circ;u.1 te;esses <lo gQveruc sovieti,... ·,�
=��=I_�_ÍIIIiI

. ;.' vírr,l'udc a o.

ffZo,tdcJ;(.1.e S@ p'erh'-ül11
si o cr-ime e Q. h"'aição t

são pr-emicd.os l

AR-A4T�:?::�i3§��I���?�r'=�i]=9�n��)Ai
,

.��"'llelI"��="l-M'!=-_==z:r���t1IIid�.!)'�= :r::".."".�.�

IU,UM�H!HJ OuhÜ4'delrm; (3, de l�(\Vi:m.lbro de Hi..1 - Üli. t:v;t.;,lif� Gt;o!glni DiretDJ ��€qnmB!�vf11. A!"IIJ XlIV tk 40
....;;...� �__� ..._��=:"�IT'" eS""'=wSV'sanr-D""i"'"

Nos bastidores da politica
�����=-u===_��

ro es a em
.. Libelo constrange�OI

Um. governo, para se impor á
.

Blumenau não roga á regra I tínge o perímetro urbano da cio

consideração e estima do povo
•
Qvalquel.". motorista, mesmo je dade pela trepidação p soIavan

"e se fazer rnerwcedor de sua olhos Vt' ii dados, S8 be quando <:1,-! (Continua na 4,1. pagina)
confíança. dece , antes de tudo,

� [l �

,rroc.urar
desempenha r. .

satis-

��{a 1?i!1t (.��.ii. �.�:";! iti';'s, �f1i� �.'i!..
,

fatoriamente suas funç;,;es,.� �\i tG fJ�� �r lf � �i�
estudando com boa vr utauc � 1

�..,,"" �� �);jl!li> Ell __

carinho os problemas ateres a

Isua administração, res-ilvendc ('5

que estiverem em SPU alcance

resolver, distribuindo j !.lrli-l
ciosa e equita t.vament e os (�i-I
nheiros. pu hlicos, enfim, i"TIprí
ruindo um caratcr de sinceridn
de e .rle interesse á tarda que
lhe compete realizar . i
Todo o gm'ê.rno que proceder!

.dessa forma se fará alvo da ad

mi.aç�o. e respeito do povo.x.om
quem 'poderá contar ern (plal.
quer drClln�tanCla. Porem, outro
tanto não sucede com � Govenl'}

'1Ue l1ãO leva. a sério as respon
sabilidade:::. do seu enr.argo, dan
do-lh!;'l um cunho puramente (k-

.

corativo; que vive polit:caml0 i
.

que desde que aSEum e o podf"r .

deixa de lado os seus a Lzerf'" I

e sc dedic::\ exclusivamente a I,,'

II lor.

a:;.#MtíW

Com hornsns -,de expariencia
cornoOUo ''''iennings, AntonioCan ..

elido Figueiredo, Afonso 8alsini
e Herciilo Deeke, e auxiliado pelo
ardoroso espírito 'empreededor
dos demaf�ornpanheir os de cha·
�� m

.. gent� rnoça, honesta e de
ooa \fCHltZ:lde .... estou convicto da
vitóda, tant� nas urnas corno ná
grand{� tarefa administrativa que
nos propornos "eaHzarQ

(Dp.s deelar<lçõ8$ do Ar Fr:.;deríco Gl1:lhOlBJB
Busdl J'ir. a e't�1 j011131)

•

I Pela
o dr. Aderbal joga contra a UDN CO'TI dois partidos, isso

é: com dois candidatos a prefeito e 26 vereadores.
A cartada desenvolve se mais ou menos assim:
O pSI) cir?diu-se localmente em três correntes

Ia. - Corrente Nóbrega - Vitor Hering;
.

za, - corrente dissidente do Diretório e

33.- - Corrente Germano Beduschi.
Esta última corrente - Beduschi - existiu desde o injciu]

t de 11· 2, dissidente da n' I, formou-se pela obstiuação do sr,

Nóbrega em irnpôr. o sr. Vitor Bering ('0:110 candidato único,
não escutando os conselhos dos companheiros de Diretório -- ate

morizados com a resistencia qre encontraram no eleitorado. E a

�egunda corrente deve sua existencia ás razões consequentes.
Ter ficado como sobra, haver importantes interesses prfcuiares
igados a ela e representar uma cunha «neurezista s em nosso

-leitorado de origem.
A segunda�corrente. incornpatibilizada com aqueles interes

ses particulares e os pendores "do alemão» (corno eles chamam'
resolveu apoiar o sr.Borba, companheiro de corrente n'3S quê
foi buscar nó PTB condições para opor-se ao sr, Vitor H -r.ng.
conseguindo o satisfatoriamente. pois de fato, estava como está
incompatibilizado com o sr. Nóbrega apezar dos protestos de
rmizade partidos unicamente deste. A corrente Bedust:ht é ql!e,
Ias três, ficou na berlinda, havendo quem julg'uG. qu e de uma S�

mana para cá {depois que esteve e.TI Florianópolis} passou a aju
lar devagarzinho ao sr, Borba; outros que contrar i rm cote Ff.J
oósito, afirmando-o, ainda, de camarote. "

O resultado, entretanto, de toda esta confusão junto ao

PSD é que estas três correntes trabalh am o eleitorado para cm

quietarem cada uma para si mesmo prestg :o, afim de dep-sira
(Conclue na ultima pagina)

neus irelli
28 xl, 75 para a ,. o traIão

Preço para o (O n s u m i d o r Cr$ 60,00
(SU'lsonta CrUZDIrOE<)

Importadora Mercantil
B LU l'v1 EN A U - Rna lõ de Nô\'embio, 1464

..

erlca
a cooperar
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Na q,ci_te de g d () corrente mês. realizar-se-á m séde do
Clube NaD'm:o Americ:a, gentilmente cedida p 1r SU I digna Dirt:
toda, o tndicional BA ILE 003 CASAOOS. O inicio serà ás
2 t I';oras C ln uma bem nrientada Polonaise.

, Será <: pi eSf nt,lIjo um bem organizado "SHOW",sob o ari
enlrção de Pereira Jcr. e Nicácio �dl'laeffer. havendo ainda va�

·I--....,..-�-.;.._-----...;..--
,rias <:Urprez'ls para os pre!';entes,

: I 1)fr'. Artht:r Bajsini NOTA: � Mesas, com 4 cade!rat' Cí $> 40,00. a serem re

AD O servadas com n Zelélàcr di) CI!.lb?,
,� V GADO A comissão organizadora avisa 305 Srs, Sócios dos Clubes.

'I
�Sciitório: Edifício Mutua Catad- :Carlos Gomes" e "Naulico Amei ic'i", que ainda uá J tentJRmj neJlse. Sala 15 - fone. j ISO recebido OS respectivos convilas deverão prOCurar Q Sm' Arnol�.

.
llcia: Alameda Rio Bran- do PueUer.Resldeco 31. Fone. 1375 A. COMISSÃO

ELlJI\JGER & elA.
BlumenauFone. 1201

':'.cc,mcul' (J "n>l'Hl1infl) d(; �(;dimento, l1ualitativo completo com dosagon
�kn.t()R, j(,,,f;;t, '" ""ido mJ<.�o, \'i',"" de;1 EXl;'.MES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, flagclatl"

,�j"t(>'!"K' i "�'l;ljt�n"c{)) digpstrro: C:tlT,(-:I� vf'getais; pesqu izaa de PUZ9 sangue. Oculto etc-
1..;""'i.;: A'I\j� o;;. � '''''�'l't;'fGl} 7:7'· .\ I 1\ H.: r'rí. _.�Pe8qt:iza tlB Heruat.ozoar!o de IJflvel"au, tormas agudas e cron.I..:.r..:;:.. .1.;J..!. ...... "''''' . ........ L ••• _ ... .1.- • � r. .... 1-

1
ens, LTIES ,( fi.!'i'ü",: J'ê;i'"i,: ':;" i\;i]m. ]{lllw, 1i!"jll('ekP, ptr,. TIFO: reação de Vldul, Dosagem De: glicose, acido ur

C'J). h8!U�tg[(.hi�·.!�� COE:.fl;=-;' �!� (;(.� t; h-;!'n l�>s 't.;VUÜ{_·]}lÜ:: �' hnllJec)s. Formula Lfu,:ücitaria .. Hemograma de Shi liug, Teul
1'0 de ;:,."lguh,'i',o é ne saJJi-':-"-' C""n, ;:c:Hy:nica. E)::':'l\_]\IE DE SECREÇAO: Pesquiza de germens iGOllO.;
espe:rmato;;:i)il1es, e�,:., túC]J(l]'iüWl.l', '�'I)n"is. ('je. EJ�Al\JE DE ESCARRO: Pesquiza de bar.ilo de Koch
;;un-úi" genLeuB, l'lI'-'mFW"eo;; "te. E:;:-;;:P1JviE DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame Cltoloac·
.l'rjo;;c01'1co. re'tç:f;,' Ih; E:tÍm, Pandy. N':;lll'P Appelt., o te. EXAfi,1E T)O lYI'OCO NASAL: pesquiza de baci

EX!'IlI:1E DE SUCO GASTRICO; Exame cempleto, dos'ig�1lJ
de n,f:Í.:;(j lad�'.". Bci,]"" ;�:-;'o (, co:n'bül:.,i,t rrn nDI":"PtBqu!Z"S de f'allgue ocn ito, piocitos, hemácans, E:;'{AME
DE UI,CEPA: r;It;:Wic:';:,r-'''Hp:n 0l1C2,mpO escuro: !WSfiuiza 11., cspiroehetas 'I'repum-mn Palida (slfihs},

.

() Luoorctorio H' ecua ifh:luiruj(l jJ(l'P{J. taeer cultura de quulque» germen e aula uacin
bp óirl0 ,'i'.1E' srs, Médico::; fazemos colhera, de ii1attÍlal á domicilio

l'tr,'rJ!c(;nnos tumiaas f reciinentes arutuiamente

cura-

E i i te
Branco

VENDE-SE
Vende-se um torno marca «Irnors
informações com a oficina Ro
ca & Lippel - Itoupava-Seca.

Procura
MOçO de I:' anos procura co

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

VENDE SE: urna casa cem

s(Jbr�r1(. de material cum

terreno medindo 2) metros
de fr-ente e 300 de Iundos á
ma lr!ii" Pessoa (Velha) por
motivo de- fit:'.l!:lnÇlIl ur geure ;
iclü!'uHH;ões DO salão uugguu
nonto Iíual do ouíous da
Vplha.

PROCURA-SE LJRGE.'HE

De uma empregada para
viçcc domésticos, e uma

dnha de 14 a 15 anos

loja.
Informações lia "Casa Real'

ao lado do Hotel São J .ísé.

ser

mo

para

r�OITES
e seus

\ Ol1de concerta n seu

I
RADIO?il?

Naturalmente só na (lficina

fUNliE

ImUGicipio, recoITlc'nda aos

z:.teú"Jarn na prop2ganLia as se-

Bem in s!a!ada com instru
mentüs de mediçãc
müdernissimos.

Rua 7 de �eiembro n' 13

Rupresentante "'I Vendedor
()rganisaçào de 1. eudas de produt s americanos e inglezes

procura pessoa habilitada para ocupar o lugar de representante
vendendor em sua Filiai de Porto Alegn\ sendo ne cessatio que
conheça os ramos de aCE-SH rios e peças para autoruoveis, &bici.
eletas e acessorios, e si possive l, tambetn de utensilios e mate
rial elétrico.

Ex isre-se ccnhecimeutu do idioma inglez, boa e.íucação, a

presentação e responsabilidade com pravada, pois trata-se de cargo
de confiança, para o qU.:II devem candidatar-se, somente pessoas
idoneas e qne preencham as qualidades solicitadas

Cartas para 'i,POliTO-ALEGRE" neste �jormd. dando refe
rencias, pretr'n;ões e inforrrações pesscars.

-------._

FRACOS 4t

ANÊMICOS
TOMEM

Vúibl efelsetl••
,rSILVEllUu
-

Gr.tlKle T&RI••

Terrenos e Chãos de Casas -
VENDE-SE terrenos e chãos com 0\1 sem casa, na Rua

i\rn<izGnas, situados em diversos r(lllto�, entre a Tecelagem União
Ltda. f' o 32 B. C - Tratar com o Sr. Cristiano Theis,

Telefone, 1 165,

(.; L '-. (;., , Icr o ".,::,1'';: rr.a :1:- :..rqu: '.'8-
•

�
. '·.::"t.-:.·�:.l"J t,:;: :,';'", '.'':I�t'';'ÜI

rI'} ... ,. ·;'.,[Jll)' c rt. .c'ntemvnt e (�.:�

r.c. :._�� .c-. �!.:' f_:li.,�:d�.:: �;�,.: t'...-<\;.i:;; O� f .... r .

TJ:"�":" .,..:,... ;' 1;;'::) ,-,LI 1,1��1,!"" t.s �_I·• .,._,·,,'3

(v!I'I�1 J,' •.mcru c ,
í�.:;;-..:.�l�.:.r q:.L:d"jO rn

tC1�';:It.·I,!� l�_A�::(L:c1�; CG:J·;' f..liaJ�h.� efi

(l"ô,tt.:' e di': ,pl:r.:�(;co;o (.':0 ... qu.vce, F-id

'Zl.�:.: �,r_ r·o 1,-_ f_"';:;' c.r ucrr, dos docun.c n

tü� c r�i·!.:·- do :'�\.t ��CIlt::"nu.

DiSTRIBUiDORES
para os Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocinl0 & Cia Ltda.
loiniiie - CmiUba - Rhmami1u

Bane dos casados

"-'.

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



.

A casa q ri e pOf'5Ue n

orinquedos naeioua'is n estranRPÍroA na praça,
Lindas boneca!', Bolas de borracha; Novidades eLn

�nle\tes para-arvore de Natal; TI PI1H e autoscom cordn; etc

A, tv'lelhor Fonte. para

I nlENDIS E fUtMniu�anl�: Completo sort Hlf'nto apre·
çr.s rectuzidf',<j! CHAPÉOS: O maior depósito ne-ta

il! praçfl, por prcçíiR sem concorrenoía.

� T O C A - DI S C OS· Sn:ç,08 do Luxo e de f'uperior

'1 qnalidür!o, bt ln C(llrlO cnnjuntns e o m l� ; e tos fi,

Cr$ 450,00.
ACJ1Ri1nUiS .. ItaliànoH e - Tode:.l'hini

4jP" DISCO

(A�St\ \j·1'·L'i )i7.!l' L�

D�I '111�'1l1 ('fi'M.. ,;",\\ Tf�14��U�-t�:ii?�- iU!V.ê�
T�nta$ e Vtlf��lizes � �,;�a��rª�� �ar�

Pinrh!ras eRft� Geral

'fi.' Tintas ern .bisnagas nara artista
'

ti;
!!!i?1P!i"

" B�l'MEi\iAU�� 5]1\. �ATARINA í.&� _�__�u�����=����
�.,_ -

-

ln
--

....
-

_--J
Dr. Affonso RaÊ§ini
Medico EspeciaHst� Z:;ffi

doenças de Crianças
e da Péle

CODsl11t.Jrio - Tr3'17€BSa 4 ças, ,p;.r;"c' p opei<lç'õea -

.
de fevereiro EIIH, Pl'iíer HHd�· <ÍiHf!.nn(.1tií�U8

'�'�'"D__� �_m- ��
,�:-

Df� Angelo De (aetalno ..-----;--�._----

Médico Dr. Alfredo iiô�§
fvoenças de Senhoras -- Cirurgi:l . medi co

Partos
Consultas, d�s 8 as I! ,30

,
e das 14 as I 7

Rua IS ele lj(,vel11bro juta
ao, Hotel Elite

Medi:�" ;u,RÍsÍpnie do
HOS�T�L S\NfAIZABEL

'-0-:- -0-

de Hnf'lpital St�. Izabel
Ope!\"Cleti1!s
ClolfHCA ':;'r:..t:tA.L

Telefone próvisorio
Dr. REHÂT�) (ÂMARA

ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA ElVl GERAL

(Varizes � Ondas curtas)
Fone, 1226 � 1433

Operações nos Hospitais
BLUMENAU

;li; lIIi
ADVOGADO:
Dr. Ayres Oonçalves
Rua 15 t..e Novembro, 415

.

J' andar-Sala J

(A !tos d'A CAPlTAL) -
...:.......-�-'-------,_.IHI

Clinica.geral.
'

Especialista
em

.

molestias da �' argent&
fiHri:t.,0 cuvid()s e OUlOS.

2' 'Úlbellião NOBREGA
��ifi(io da Pf�feihJH'a

•

Eecrlnturcil'.', contractos ....roeu·

raçÔl!;Jl1. p:mt�8tOS de lei"as

CQmpl!'ofe VEt!:1I1Cl da bnroovljIls
<:ol\fÜi�oGQ dG <livid.a. !!l!'"

Edital

S<"'Ã viço deprimeirli
Oldem

Ru'!> ),Viauu."!fão
N' 2'7

p
Nos trhj,·tns c;,mpreeotlidoB

e [lI re fi Tr;l VPf"t-nt 4, Ih- feve
,'pir,) e Hll'l lf) de �',vambro.
;;é a CI;,<i-l «A CNpitai», (,U

iW oniolj:,; d I lHirro da Ve
'h I, Ul1ltl hmp!:l de Clloetfi tin
'eiro, com fine! {10m Hdo. erra,
t'lOt(;·S<" dt' libj ,to fie val01
efo.timaijv,·, grd,fícli-88 í1 quem
�tltrf'gii I" Gesta red;jçi1o.

BlUMíNAU"
o Arautt das ilstlÍraçóids da Vale

"ão Hajai
- FU ,mADO EL'/1 1921g -

\Diret";'-Re ti��t:fi:;�mes Ba2sini
Diret.uI'·Ploprielario:

Dr. Af@ra!..ll Bolsini rRetlaçiío ? Adlt!istraçíi.o
IlWJ 4 DE FEVEREIRO 17

EXPEDIENTE
Dire<;ão, T",I. i436, lUH'� - Gerenci'

109H - Astliu<tturas. 109(1
Puhlicitladfl, lW�iI,

'

Venó avu!<:a - Dias uteis, Cr$
,50 - A trazados, C.l $ ,1,00
Assinaturas; _ Aro, Cr. $ 60.00

Semestre: - C $ :�O,OU

iH�nt,ão: - A direção não se

responsabiliza por opiniões emi
tidas em aItigos assinados, mes

mo que sf'jam com iniciais. Ad
"erte, tambem, que originais !"a'

bidos e não
.

aproveUallos não
serão devolvidos. Otltfo�im o

serviQI1'l tdegrafico uada tem !l

haver ('!)m a OI ientação do jor
nal e !!tomente é reproduzido a

jitu!u informativo para nossos.

leitores

lr.".tm � 1 ::d f
Lt�lO ';"",f�� I ,. ,

F : ÇO EH b nr Q !I!' pi' etl� n ti, llU L :s,',r':�< "'�:��;'�,jf2';�y J' e;,"n��,��:
casar-se: Iosé [JÍJh.-!iro (� S;J- f !"�:!Ci�,n2f' l"l::\ n."?,!u��.ii 0f��t-:� 1?;:5-
v ina Rqga :�êHtn� F:['�t rp'�,n� I :L:�\�ir:r�, n o fi:(i 3 t de jil
r a l l:lel·te Estfit1n, Oi' H�H(I ):1;" .ho dr,; ! ':':C5. ""It, .rr», f.'frei!',;
12 ctt! março d,' lqf 1. \'["';""_ ,';CH1'!f'ih",ó" f', HO> iriente PD1 1;,-

��;;I,t'�":�i�'h�:,;'�::,�
I ��'�' ,;; '�?!;':�:::',' I,)�;;!,;�' i;�:,! :�1 :::,,';�::,:

Paachos O"Y'i Pinh"iri\. Et.. ,;,1 11\".",1(' f"ti> [1:"r:ilia 11(" dia
uatural (Í4?ste E8b,jn. nnscid. 23 ele juho C] é' lé,l,:,�), solteira,
!lOS 8 de abril ;:11" j\liJ7, li" de prLÍ s ;}., dorn-s t ca. dcmici.

mesnen. iH!t\fijra. d{dTd!�iHHd h�1\1:·! f: C'":;,ideitte i.·�!H l'nupa\':l
e re:;.;tdentH {-""H O .rci»: �iih �.�enir;,_l n���_t�� r)��-;r�ib1. r:ih:-t le-.
de [uvern.I Antoni-: !3i.'nln :-;itim:· d,: l'e'1:: un K:d,'5tnn.· e

de D R �"H TJbuH (}npç �f?:\;:. le clt:·-. 1i"u�hf;:- i\nC2 ((.'1Pstner_

l\prcscntmam os documcnt:i j-\presci1tar�mj t'S ducumerrtos

exigidos pela artigo 180 di) Co- e::ígidns pelo :li'jiDu um do Co

rugo Civil, sob o nO 1, 2 {õ .:, digo Civil, ',OD ns. 1, �, ::; e 4.
Si aíqucm tiver conhccuncnto de Si nlggen1 tiver (t'iIitlccil11cnío (1.2
existir alqum impcdirncuto lefla1 existir rdfluiTi Impcdirucuto ieQ::1ll'
acuse-o para os fins de direiru, aCUSê-C' par!! os nus de dirc:iLl.

E, para. constar e rhe';jnr th) co- E� para constar (? {:lF'J;.lr ao Cu'"

nnecimento de ICJ!lOS, lav ro {llnlledmc111D de torlor lavro o

presente para ser alixado no lu- prc:;nlic para :;CI' aiixrIch.. 110 lu

gar do costume e publicado pc- ÇjiH do costume e publicado pe�
lu imprensa. la imprensa.

Blun!(,Ué!.l1, 4 de i 1 1917 f31umenau, 4 ilf> 11 de 19-i7
Vitorino Br3g-a Vitor ino I)r�lga

Oficialdo Reg;stro Civil Ofió;",l do Rq.s:n; CiviL

Faço sabp.l' que qr(>(pl', 'lt>!Tl ":'_
�er-se: Mnritz MeU!" c· I i' t:t \ !'t� IThnrnsen. Ele. natLli:ll ;l",te E!'
tarJa. nascidll n' did 6 de al["�'( !
d� Iq:::':; carpintpi.o. srJJte'ro
:iomi:.iliado e re3 dente em S��jtn
:lo Norti". neste distr;t,). filho hj
git;mo de Rndolfn;:� ette { de,
5tHt mulhe, Els,'l M�ue. hia n j- ,
tllral deste Esta 'h,. n �('ida r c I
dia (1 ,'e se!ernbm de dI)';. g' 1 I
te:r.'. de pF,fisói1n cj'.ln'!e. t;Cil. f]n-I
mi'r:i!iada e resdrpni:e ern II:(,:u
Dava Nocte neste Distriw, filh,
k.�itima ôe Oto Tho!1lsea " rie
sua mulh, r Hden:, Thori'!Ren.

F.prescntaral!l os i:bc!itl1cntos
exigidos pelo eJ:'1irW 180 do Co
digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tivcr conhecimento de
existir algum impedimento leoal
acuse-o para os fins de direito: � �

E, para constar c chegai DO C(J- ,,/s;�a �O
presente para �e� nfixmin ilO I!I
ga]' do costume e pUbUCildo (112-
la imprensa.

.

Blumenall, 4 íÍe I [ :ie hll7.
Vitorino BraRà

fjcialdo Registro Civii

PI

F: \:0 s ber que perante o Sr
Oficial rio Registro Ci vil di)
Córnorca de Indaial, hahilitam

,
se J,Hr3 casar: God" Krieck e

I �nka Ernil. _Ele, natural deste

I
Estado, nascido aos 9 de no-

! v�inbro d� �9;?4. ,pedr�iro. sol
tetro, dom icil iarín e residente em

Warnow; filho de Gustavo Kri
erk e de O, Ida Kriel:k. RIa,

l natural deste Estado, nascida
aos t S de janeiro de 1928/ do
mestica. solteira, domiciliada e

residente em Testo Salto. filha
de Mltias Emil e de D, Matilde
Emir.

l\presentaraw os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

di!:!" Civil sob ns. 1, 2 3 e I
Em Si alqucin tiver conhecimento de

existir alqum impedimento legal
aCll�,e .. o

.

para os fins de direito
E, 'para constar e che'gar ao co

nhecímcnto de todos, lavro o

Revendedor es presente para ser afixado no lu
gar do costume e publicado pe-
1<1 imprensa,
Blumenau, 3' de I I ele t(j47

Vitorino Braga
Oficial do Regis'i:ro Civil.

MO[P�1.0

RCA VICTOR
Q�34

Um r"""pfe. <]" Ilo!ável",
""",cl,,,!.tI�a. I

ii VENDA NO -,

IEVENOEDO;'l RCA VICTOR

Dish'ibuidores no V",ie de
It�:j ,j_

I

I RUi:; 15 de Ni',VHnnF'o N'
, BLUl\lEN1\U

I

f ..li •

1'f1� � o � 11orneceuores ,..I e .naneH as �m ilieruj
FOr1'O Po -ulista, En('(Jnl.oru:;ifa.s de Qualquer ]1J.')peci0

Alinhampnlo, etr:. ele.

EsoeclmiJade: SOàHn MarCa SU � b

f'(fZrirafir1 a i:"'!31.f'B�1��a traO'rR�;ád
pe�o r�E��r��'�6 E��t�W2lRjE

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



faUam apenas 11 dias. Dafa o Grilo da Indep8udenciá Municipal de BhjillelUiu
Todos ás u�nas á - 23 de Novembro ·de .1941 com a União

...
Democratica Nacional!

Pela vitoria de Blumenau I
(Conclusão da I a pagins.)

.�-�-----

"'Ii .....�� X�"""'_"_III--""""Jl. II

·la União DemocráiicaNaciooal
I
,
'
•.1.'., Pam Prefeito Municipal:
..
iôJl

t
� Para Vereadores: õ

r

EmiHo .Iurk - Funcionaria Publico

• Càrmelindc Bogo - Lavrador ,
I á.nt{;nioQandido de Figueiredo - Comerciante T.1 Otto Henníngs .. Iudustrial �

, Dr. kffonso Bal:;;ini � Médico

I.�,I..:.
Rereilio Deeke . Banqlleiro .

Dr. Herbert Gforg - Advogndo
Dr. Gt:thard C. F: }�ellfert - }1�ngen. Quil:iÍco I

I
Heitor Fen �z -' Banól'lr1o

•••·1.
Siegfried" hoóitgnbanm -' comerciado
José Moritz � Operário
Max ;JaCÜbf'1ell • 'Farmaeeutico
Waldelllar Selke - Con...erciario �

T
{S!
II
w -

1It--§�f1__��Il'I-�--V-'''-�· x ",._._.-� ;s,....._.._.._.

rem-no, afinal, aos pés do dr. Aderbal=-- «a figura democrática'
que encobre O.f hefe da Oligarquia Ramos - o sr. Nerêu Ramos.!Efinahnente COil1ÇOSCO, com Blumenau, trabalhando. para.

prestigio deste e unicamente de suas classes sociais permanece
impàsshrel a .UDN Enquanto o sr, Nóbrega trabalha os indus
triais e ccmercla ntese. o sr, Borba procura izolar 08 operarias e

lavradores, a UDN luta ingentemente para manter unidas e har.
moníesae todas as nossas classes sociais para que juntas todas
suas forças possamos enfrentar. o futuro incerto e perigoso, com Falecimentos

Ipossibilidades de melhoria' A UDN quer a harmonia social,
.

sub-
metendo o interesse de todas as clas=es ao supremo interesse de CARLOS l-IILDEBRAND
todos..O PSD e PTg tentama desunião da harmonia social, 10- Teve sentida repercussão no

(Continaação de numero anterior)
gando {JS interesses de uma. classe Contra QS da outra --- afinal seio da sociedade local a notí- {,re fi identidade ue uualquer maior que a entregará 80
picando 1 e n h a p a r a a fog ...eira dos demagogos e co- da do falecimento, na rnadru- eteítor. o presldente c!t' IDeS!! reitor (modelo mmHH'O 4) o
munístas! gada de ontem, do sr. Carlos poderá i nterroga-lo _ sr.br e 08 segutnte:

A VDN de Blumenau continuar? em seus esforços para Hildebrand, antigo e concei- dados constantes do urulo e «Impugnad« por F» .. :
unir sob o imenso tecto amigo da Democracia os brasileiros ue. tuado representante comercial e pedir exiba carteira ou outro b) Iar a tornar, fi seguír, emtodas as origens e de todas as tôres I

. figura bastante relacionada nes- documento de identidade. fllha !l propr+eua. a asslnutu-

til te meio. � 1. Se a duvida não ob s- ra do e
í elto r, e li do ímpug

.. O extinto, Que contava 78 tante persístír, o prest-íente nnnte, n.brtcando », depois
I anos de idade, deixa numero- provtdencíará como tie de te r- ,de ennstgnar o numero do

T sos filhos. inclusive o sr. Bruno mina o paragrafo l'H

gUiUle,,'
titulo de eleitor:

4) Hild.ebrandi Prefeito Municipal meuclonauo 8. ücon�ueir. na c) r·pterá () findo encart-e

I de Blumenau. Seu corpo foi coluna de úbserveçoes das gando-o tun.bern na sobrecar-

1 ontem mesmo translsdado par� folhas de :o{a?�o.., .

I ��. m;li:r�. de que trata ti letra
!t Serra Alta para ser sepultado -ali. § 2' Se a Identtdade c e eltH-1 t). gumrc:
I Associando·nos as maniíes- tor for contestada por qual. Ii u) 60 voltar o eleitor do

T tações de pezar que estão sen- quer fiscal ou delrg'Jdo dE' gabinete, com li cédula já
.. do dirigidas á familia Hildebrand partido, c.presirleute de mesa j e�C{'rrIHla n� 8obrecl.lrta flrl�
� pela perda irreparavel. deixamo- tomará as seguintes pruví- cHil o pr.,,§!denle colc cs rá

f Jheconsignada aqui nosso pro- dêucías. €êhl, sem. den;:flt Da subre-
� fundo sentimento. 6) escreverá em sclnecart. curta n aro r, juntamente com i�

l
t

!J tttuto e a Iothn mencionada c,
'. .-."-�-:§-J!-�-"".-"-� X .-__.-�-.-1iS�!J:�*-�"....,"

ns letra anterü.r,

J' Au'omobilistas
- AJe,nção 1 br:�;"r������1 ���elei�:�h� S0�
�� I' introduza na urna.

1 n anotará, ;�lr"-fim. 11 im
Já se 'acha ii sua disposição a OFICINA \VIEDER- � pugnação na coluna de cbser-

KEHR para prestar-lhe os melhores serviços em motores, J vações da folhas de votação.
i � 3' Prrrceder-se·à da mes

radiadores, latarias etc.• bem como soldagens de qualql!er i mil torma, se () nome (lo eleí-

J t�lrr tive!' BidãO omitiria ou. t:I g .. SI' erra .menre na 1113 B.

� § 4' 'li assinatura de eleitor,
� I

pJsto que impugnada a su\}.

A SÃO PAUL O TE! EFO"TE 1 I . identidude, deVetd sempre SdfRU ... .ti �

.

- .' H', 12';:; t
à f II,e � tonw fi nas {I u'lS de votaçÊio,

i'-"-'§'-?i-.-II-Jl[-�-�-. x "-"�Jl-�-Sl-�-"""'''·--��'. e gel'!!o o caso do D. Ó do
Ilrt 4r:, a nenhum eleitor.

!
8ir,da que duvidoso poderá

r
ser

re.cuSarlíi o direito

... d.e vo
ter que será tomr,do em sem

Quinta - feira ás 8 horas ! paratia, COffiQ neste arlig'l· se

Joan _rawford, Jack Carson e Z,wharz SCDtt na re-I dHermma.
.

pdse que o publico exigiu...
I ArL 45 O eleitor cego sBrã

Alula em stJ.plicio
admition li VOlar. àeSde que

. pesBo!llmente (\' desaeorupa�
(�rnpr 'prio afé !8 81JüB)

I Ilhado, possa, dentro do U<a-
A sentida historin de amor 8em limites de lJ.ma dêS' bineie inàeVllfll?;1ve]. COhl;'!i'

velada mãe! Um lilr e que vai direito &0 cOfllção Glifl mu- WR ct"dula de fmfragio na
hHOS! "Almd em SUjll.C1a" a peHcula qlJe (1(18 lEva ao IH brecaria, e assinar as f\i�
,'iDge d!t emoção! lUas de vntacãu em letras
ficump. Compl. Nacional e americ'luo - Paraillouat Jürna I comUDS. O pre�idenle dil, me
Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00 !la deverá preBttir-ibe fmxHio

n�cessIHio, sem quebra, pu-Sabado ás 4 horas f ém, da sigilo do vote.
UL:ima e definitiva exhibição ih súper J?rodução

Reis Dos Reis

fPÃRAFER I DAS:' a

IECZEMAS,
,
IN FLAM.AC.Õ E5

..

,

1.·.·..
·

....•
'·

I
.

�

iCOCEIRAS,···
, .

IfOIE"RÔS 1)•.

II"
1 .. 1\ t�<

Lt�l-,�,"����J

Resolncão"
2 1170,.i s »

Indica ao altivo e 'Valoroso eleitorado blume
nauense

..

seus candidatos às próximas eleições mu

riicípais de 23 de Novembro, .certa de que, mais
urna vez nObí:10S eleitores afirrnaÚí.b DaS urnas seus
aneeios por um Blumenau democrático, uno o .forte

Frederico Guilherme Busch Jore

espécie.

,Serviços prestados por Técnico�.

A's uJ'nas, cidadãOs, pura a Vitória. de Blumenau

Nos bastidores da politica

(Cc,ntinúa)

(CÓncmsã0. da I.a pagina)' .1 governo não pnde
.

terminar as

cos 9'Ge � huraqueira das estrã. obras de um Hospitàl Munici
das lmpnme ao ve lCÜ10_

.'
pa\ encalhadas ha ,tanto tempo

A prefeitura, ao que se sabe, e que só são. lembradas nos

propunha·se tapar esses buracGs períodos eleitorais, e cuja con
neste periodo pre-eleitoral com secuçãlJ. acabará dependendo da
o aparato costum�írq e como caridade publica, é 10gico, dizia
sempre acontece nessas ocasiões. a�os. ql!e não podendo esse

Entretanto,. não sabemos si por Governo apresentar realizações
.cas· ío-c, São Pedro resolveu, des. em vez de prome$sas, \Talha-se
t? v;'z, atrapalhar lhe os planos da intimiddção eor:lO recurso

f?ozeado chovercontinuadamente.. suprenJo ante o risco da conde-
Todavia, agora que ha pre- nação publica,

l1uncÍos de bom tempo, por certo Infelírmente pafa ele, ,mesmo
haveremos de ver os eamÍl�hões que a oposição vença, jamais
da prefeitura e do D.E R. numa} podera cumprir a' ameaça, Os
lufa-lufa febril, tapando buracos, tl1Unicipios. agora f:ão�utonomos
aolainando desniveis na ancia de indepem1entes.

'

r�cuperar o pq�êíoso tempo per- :Vias, vamos supor '.]ue a opo-
dido " sição vença na· maioria óos
Mas o governo sabe que essa municípios catarinenses, como

�m:�?ação; por si só, . nada re-
.

já aconteCtU no Estado do Rio
,solve•. >Sahe qüe o povo começa' e Paraiba, O sr. Governador
a se:.iJllpac,ientar com ess� regi" leria coragem de "ficar de mal"
me de ,.tueu-.bura:os, de panos com eles? !
quentes' !lu7i aliviam os males Não o acreditamos, pois seria
nlas não cura!il:, sua ruína poIitica e administrativa,
Então ju�tã à� �!Jg{)do outros A ameaça não. passa, pois,

processos.l_ncluSl�� y da
.

ínti- de puro estratngema de quem
midação. SIm, aqui. E;;�. Santa na ':la tendo de boa; a apres�n
Latarina, em yléll9. t��!�?.1e, de· tar ao eleitorado, procura au'

rnccraÜto e hberaJ, eSl?-'To,{)i: as- geita -Ia pela intimidação.
sistindo O t;SPCl:lCU:I() Í'1lX',,! � Vejamos como o povo �ata
vergonl1oBo do partido g-Q'\.';ef�i rÍnense, çuj.l altivez e

.

in::lepeu
namental, naturalmente CaIU o t:l.tncia l?empre se manifestaram
beneplácito do governador. qtjC na� ocasiões propicia.s, respon
elegeu, ilmçdront�ndo p.ubhca e der4 a esse desafiO que apenas
cinicamente o eleItorado �om õI 'e lan�� aos fracos, aos poltrões.

amear.a de f'.llta de apolO
.

do '�uns Indignos.

GU.llte.,. ;�o
..c.as.

()

..

veuç.a
0 .' p3r

..t. idr
.

..l. I." E a.�
..

e esp

..

-

•.

e

r.
õt

..
r. que..

·

..•. re sp.on
.•.

da à
PpOslCto�lsta.. ,]tura da afíOllta de que está

�r.a, e lógiCO que 21 este sendo vitima, .

....
.

A obra prima de Cecil B. De MílJe.!
t'.�.. ll1p�;; II ===.'.'====��=��10.000 fíguf'antes ! - O maior filme sacro de todos os . _u_.

A'co'�p 'CJmp'l' Nacl'oo'-'1 e short a�erl'c"110 m5'''�'''''''''''I<'i'''''' I�AS"''''' f",n<1lt<>'

..
"', .. � ... . . '" ....

I�
f.',{.;".�,m·.. iii: M �� ]. •.. ".' �'>-�,.' 'm.��!�Platéa <I- 00 e 300 - Balcão 3,00 e 2,00

.

"" "",_H." � uI I",," L�I ���le.I
Sabndo ás 8 horas --,....,..."._-=��--�=,_

Ann Sheridan - RonaJ Reagan - Rich rel ,Vhmf em
,;,I

.

" .. �

Pés Inquietos (Da \Vanm) C�m�rCi@j �iderun� O�
Conhece-la era fdCiL •. Mas como era dificil eSq'1ec['rla fiilcinan, � lElrasU
te! Imagem apa;xonada de �ulher

.

i�eal com que, todo .1:nm�rn�1 nIO --J)c acordo com os da
�onha .. adoravel quando ama e perigosa (lUi!I}ilO' odeIa! U m�; dos liivulg'dos pelo Serviçu de
belíssimo romance 0e ê.mor! \� Est:üiElica Eccnomica e F nan-

Acomp, Gompl; Nacional - Foy J8nnl e short americano l ceira do :"linisterio da Fazenda,
Platé3 400 e J 00 � Balcão 3.00 e 2,00 t: de j:1l1eii'ü a junho deste ar]]; o

Doming� ás 2 horas � Brasil e.>:.portoll, 1.629739 tone-

Roy Roggers -. O ItCow·boy» elegante.,. e ,1\1a'j ,rie RI yrwlJs � l�,dils de m�rca!lonas dlvenns no

n()�empoJgantpe sensacinnal â:H·west·)

1'.':Jlor
de el$ !oI2gl-ko."oo.oe';

Rob. in Ho.od NO Oeste 1
nc,s meS·'S

. c,rresponde?tes de
. . IQ·lô os emlnrqnes haVIam to-

Vibrante pelicnla de aventuras com em!iCICll,mles :ilta,� 1 tallzada 1.('33 P r toneladas no

Acomp. Compl. Nacional - short americano p a eontimuçãJ da. vdor de c;:j; U 108.100'000(00 As
SERIE: OS Demonios Do (irudo Vermelho i importações SGlr,aram 3 6'S [056

tonelad"s 11') valor oe Cr$ . .Platea �,oo e e 2.(10 - Balcão 2,00 e 1.5:)

Domingo as - 4/30 e 8 horas 11575·300.000.0c,C:::ntra2,25°·3S2
toneladas e cr$ .'5 6.j.') 6 )o.oou,ou,Um poema sobre a mocidade apaixonada! em ideotico periodo de "jtô. Ve�

Anos De Ternura níita-se assim que cn{iH.:ra aI"
com Charles Coburn Tom Drake - Revedy Tyler . !·lime Cronyn cllpndo maior v,dor em c!'l!Zl:i·

Uma obra prima, baseada no !mortal n'l1'flUCc: fie A. J. Crcnin '!! rG� asexportaçfJes brasileiras !lO

ANOS DE TERNURA é um fílme maravilhoso! Um (:oema que f pnnH"ro sem.eslre deEte ano, fu·

jamais esqne'cereis!
_ lr�m �uantat1V".mentC' inferIOres

A pelicula feita com o cDração para o vosso nraçao ! ia:, de 19ual. perlod'J de 1946. en-
Âcomp. Compl. Nac;onal -'-- Metro Jornal e sgort amerkano I quanto as lmp?rtaçôez tiveram
Piatéa 4.00 e 3.00 -- Balcão 3;00 e 2;30 ..

o volume senSivelmente aumen·

AI noH�:- Platéa numcrade Cr$ 50,00 \ I tado,Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




