
o resi�ente utra ro
.

pe co o
;,Condenaqo pelo Chefe da Na

-

o o acordo daquele partido COllL
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Rio (CB) - Os j!:)l'Dais publicam o seguinte .telegratna do Gal. Outra

anlSll
-

*=�===--==-.---=o=����msr, Lacerda Vergueiro, Presidente da Comlssâo Executiva. do ):>�D sm São l'a1110: Pi' � �
&

n 1'[;,'\j � , I
.

«A{'U80 telegrama em qne V. Excia, ao asaumir nreeídeneia temperaria dessa e f a... y i � n r I Ij nq '�� u r.i' � fi � iiti. I t � . � U �l(", ',Li! 'iI � �sj U y «:I lU .f<Jilustre Comissão Executiva, manifesta Bolídaneda.d3 ao meu g' vemo, na prt>seo.tecampanha eleitoral que di .. ide etn Sã,(J Paulo o PSD, As palavras de de V, EXCla, '!,_.------�-
ftcbmes B�����G

.,.���_o= -"�

e:xprimem alta consrderação que élgradeço. doploraudo entretanto que na .arual ,

campanha estej-m se veritic:<nl!o jnjllstvs ataques ao Governo Geral, que se co-
i

Os pessedistas JOC"id estão €!!p11h"ndo boletins de eX:llt:::çã,)locou f'quídtstante· entre as ajas em que se cindiu a srcção estadual dessa (\1'. �n pSD pelo amor anti-comunista que estaria revelando. [":;ii,)....

d' C' desci b l' sabemos porque, de urna vez por todas, não p3g,1T1l a [,ena dfIllillÍ •."'-.·.h(ªQ: pattí .aria.
..

} C.JlH:l €
...sejo, porem, lamentar com', r8�i,eiro, e :).iw en- d' i

�, 1 r- .

lzer uma ven";I.. ( e "quanto o PSD, no plano federal, tem uma atrtude de dpfe3é:l d I p'gimen. plei-. - POlque não dizem os pe ssedisras blunlE'il1uemws que (JSteando e ):\.plaudindá e fechamento dt; Partido Comuuista e firmerueu te, no Se-! interesses pnlitico.a do sr, Nerêu Ré'lTIOS estão ligado,> aOS 51'S,nado, apoiando 3 cassação dos mandatos, &0 mesmo tempo est,('j'), no ambito e8- \ Luiz Carlos Pre�tes e Gptulio Vargas centra o e�, p.�::;idellte da
inclual. EF6 associando OH mesma cam panl;a com elementos cuja orientação e cuja I Repúblicpa, galo G�sP�l.rf Dutr., ?

l' , ,
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' ',' .' .

, "o

'

••. d > i
- orque nao rn orrnarn ao eleitorado que o [v\lmst,o daIdeo!o[!:la não

..
se. Cf .mpa.dece,. D€nJ .CI111 o plO.gl ama do mesmo paI tt 0, .16m com i

I justiça ipuerer"ista \' ccrnoanheiro do sr N"� n

) f' _

.

'-'
,

, '

_ r' l� ... -

'p. ,Uu . ,r e,ell 1:...am03 ()l eso·as SU9.8 !'t��teradaFl. e pàtr iottcas dernonstraçõee. lenhamos contu lo certeza de i nerado a bem da tranquilidada nacional? "

que G nobre povo pau'Ista, preservado de alheias infhu:ncias!l6 manifeatará. nas

I
'

,
=: p{)rqt�e não

_

informam ao .��ejtora'!o que o candidato áproxím.
as etol." çõe�, ten. d.o ur.icamê�te atenção a

...
os su perrores Interesses do gran- Vlce-pr�.�ldeLlC!a. de Sa:). Paulo,. sr: Cm!,: J L\d!Torr�� �mp()�to I-",Ia, a�ade E.,tado bandeirante e do Bl'aBl1 seu progresso ü g['andl'lz'�, Agradeco e re- pessed_lsla quetetno lP1?UlFnsta do sr. Ne .• r, R<lll1o"" SI nau

.

'. V E' , .

.

d
.

l' d
b

( ,)0' GI'�fj"l1AL bu l'RA ; for eleito deixará este último n o mato sern c,l,::hlrro", Sem pres-tríbuo a ,.
1 xcia. protestos. 'e e ova a apreço, ,ass"

.

�.I' J lo'
. .'.:1,: 1\ tigio 11? Governo Nacional para intervir num simples ccntrároPres.dente da Republica » para pintura de ponte ..

:-__� """' � a_';'_ ""___"",,, ,
•

- Porque não informam ao eleitorad0 que receberão de
mãos beijadas um simpte« terceiro fuga}' nas eleiçü=s de Hlu
ruen:iU, ELES que estão ficando na rabada dos partidos pPiiti.COEi nacionais?

- l�oíque I1�O informam ao eleitorado a re.,posta que oPresidente Dutra enviou aos prote;,tos de solidarieclade política�o. sr. �e3ar Vergueiro (noITo gauletier do sr, .Nerêu na [-'D!!tlCil pauhsta) e que em rezumo dispensava. a soljr1ttr'ierJa..áe)e um pa?,tido qu.e nas camm'(1S c:Jmbatia OH mandatascomunistas ,� em São Pa'u,lo aliava-.�e ao.<l mesmos comu,nistas?
Nas ultimas eleiçõ::-s a UD:'-J sofreu do PSD local explora

(Conclui [H! 4g, pagine)
IILUMRMAt Sexta·feira 7· de Novembro de lS';;-:Õ;. Ar.bm!!��ê-;í;;rlliH't('r

Q

��:;�ll!!.."�l • ADO urv Nr. 41" �;fj----cJ""��� X �-fij"""'__i&)-m-�'lt-.="
l' �

i a União Democrática "acionai f
I iI Indica ao altivo e vaiproso eleitorado blume- ...,

...
.

nauense Beus candidatos às proximas eleições mu- k
� nicipais de 2B de Novetnbro, certa de que, mais �IIfi
uma vez. nofSSOS eleitores afirmarão nas urna8 SflUS ..auceios por um Blufienau democrático, uno (' fort0 i'

T
d b

..... I •

t
·

'"
'" ç Para PrefoÍto Municipal: ..O premiO e uma a m I ç a o p o I i I (a sem unltes 1 l.

o sr. Nereu R:1mos, com todo I Ktes acontecimentos reagirão
.

E para a UDN, estes aconte. r ]:t-'redcrico Guilhenne Bn5ch .Tora •[) !leu apregoada «tino politicc:». I
a_Z"T:t C:F'Il tod1", a certeza ".obre I (b:lmento� reT·preaentám O'lro 80 r iba de dar na politica r.aclO-,
as j'I'''X!OBS e elções catann,;n-! re azu. ãc apregoadamente ti'

'!_
aca

. , , " •

h
. " '

b f' Inal a maior "cabeçada» q�e ]a !WS J' a" !�os ven a mais mo- \ comuOlsta. na oca dos. anseu:;; ... Para Vereadores:

�.'f' se,vada a um ca.tan.nen.st'lgLf' 'J n,. b.lta de outros arg'u-Ido pessedlsmo e em São Paulo I �
O! re

....

N" l' ..

.

O 1 1 L tilustre, Unindo o
.

seu .\d�estmo\ rnell-dL'.S1, VestIr o S:�d L ereu oe I Cd' _ii esta contra a i;!!J�nça pesse - Jarme.inGo gQg'n· ,avr3(.í)i'
.Ipolitico aosfS. Getulio 'argas «ma a ena arl'epen]1 a» .. , lsta -1uererno-comu�lsta,.Assim �L .Ant"l1io Candido de Figueiredo'" Comerciante ,e Id'1:IdiZ carbl.o�oPrpeos:���:uaCL1�:e��! E' pr�ci"Q G exemplo do que ';s�a�:�o!\l��i��' a���;c��:'o �� OtW Henr.bgs . [ndustrhl

i.me 1 a anl Iça .' '-:..' �..,_
. "

" �.,
"

.

U uv

I Dr. l>",tfofieü Bzhmi _ .Mêdicoom estes o premio que a CjJ'-' pregou Nosso Senhor Jesus

I
Parblha, aSlilm como no Ceará,�lãO pübl.ica. n.acionaI

lhe::: rese.· Cristo, »Dar a C esar o que é atin;1 'l':m todos os Estados de; Hêrcflio DE'Fko . Banqueiro
VO(;, Depois do telegrama do de Cesar e a Deus o que l de Ul1lan 1

,. Dr, Herbert Georg • Advng3rlogal. Dutra an sr. Cesa� Vergueí- Deus»,
., , , I r Dr, Gerbard C. F, Xcnfert

-

- EDgeD. Qllir�.1co1'0 amigo e compallhelro de

par:1
SI ln c"se SIdo PO,!lslvel ao sr. 1 T Heitor Fen az _ Bn ncatio

-

tido da al.a nereUzlsta do PSD, Em nosso Estado, o dr, Ader- Neren R ',mos prolblr aos cata-.

b l d'd .

I'

f
Slegfried hoeltirp.baum - comerciadod.eP.

ois dq

.c.om. i.C... iO.
de

... a.�t.e-ontem. �,c.o
mo

'0.,
s can [atos

�.esse ..
nuelHCS

que. Ig.:use:l1 !l.uas an." .

,�

em São paulo, onde umram pa- distas, como os. seu" aliados ten-.s para os comlCIOS pessedis- José Morítz - Oper;5i'.olàvras e votos de vitoria o 5.5, com,o os «tr�balhf:ltas da dema� ta-quereono-eoll unista de São J}félX Jacobscu • Farma(;euticn

G.e.t....
U

.... l.iO. V.arg. a.s., '.
L

...

U

..

i

•...

Z

..c.�rlOSI.' gog.
ia, GetU.ho.�

...
to.d�S

perten-

pa.u)o, certamel1�e que ,0 tE:'I

..

á

.'
Wald�Làflr Selke _ Con.ereiario IPrestes e pessedlstas pauh�tas cen; a mesma mal'mlta, .. Bas· f�!to, Que lh� lmportar!a esta T Emilio .J urk - }i'uncioí1ario PllO:\CO tda" ala do sr. Ncreu. não adlan· tar� saber que. l1enhu� dples v!Olen�la a mal� na sua baga- 4\tará'mais a' este, para ,apagar: a .'tera c�rage::n., ai{',r�, oe cort:.\r gem s! eonsl"gUlsse l'f'gurar 05 I,'m ri>�"ão de alarme'?dmxada o I;:J umb;go da mfecçao

CO�l'l1!S-1 cordõ�5 de sua mascan.da co- � A1s 111'088, C dadli013, para :3 Vitória de }3lnmenau I�et�.rda.�ào tel
..

egrama de solida- t. ta, :en�g;\ndo o vent! e d3. ma- lDunista até .�epoi5 de 23 de no· ! 181riedal'le que euvio� ao sr,
,
Gal.{ternld;iOe .11aldlta, vembro pro::omo! ..-.'!i'-lIji""""--�--�-�-\$-\J-<'!i X "'''''''41-�-<1il''_'_<li-.!ió-''--®- __ ",Dutra e que acredItamos �o não 1 ._-- -�-

�.?u.ásn.t�.J.:.. I.J.v.....g.:..·�.s;ii�::.t.i.o:�.e:.�.�;u�: O. 'C�;i�' ofe· ·d· .. Cu·vo·.rno aC8'llIta O· '�es' 8f,(80 d''e'�'\l S?� r.·�·U�·lj�; "'I" ;.�importanClà. no cenana n ...Clonal.. '. O '
. � !� � "";" � I 0lMas deat� '�puio de' onça" àe� .

....
.

,II .. U II Iviam estaI" CH!utes os companhe .
.

.

irQa que deixou na elltra,rla con

denada da aliança Getui:o-Pres
tes da qllal era peregrh:o,

....

A ambiçãu politica cega ge
ralmente e o ooaso ilustre eo·es·

tadulloc:t'fereu ,ac.aba de ca�r
vitima de sua propria ousadlil
neste terreno. +'lós. que 010 lhe,
regitearuf)si)U:0t'es qt_laodo; de I
sua ele:Ç- -� vlé��presldencla d.a I

�::J)�re!�J�:u f���b��������::'1gol.pista ou liouoàem.ócr.atlco. queçle levaria ás garras
.

a nau

PQtí�ica elll que embarcallse.
_

;":..,_---_.._--"""" ,,..,......-""""'__._.......;...

'�=;;;;-sigO
ilssumirá a chefia piBlilica desprezando a opinião de NereuRaanos

I

[.liAR;O I�\ATUTU'�O
1IIWç'_'� ._

/::�:'\ virlude .�. o
lecJda.de se retiram
SI o c�"im� e a rr'a.ição .

são pretniados!�-=--------------=---------�---------=�. ��-=--�----==��--�--------�---

ARAUTO· DAS ASPIRAÇÕES DO VALE DO tTAJAi

;;;..N.:..;:o;_s_.b_··a.....s�t_id_o_·r_e_s_··_d_a_'-:,p_o_l_itica

A'·c beç
Pr{e�id�nte

II

le

lic
o sr�

epu

Rio, - O «Dia rio da Noi-
te" escreve que o pLUlO sub
vers' vo engendrado pela a

liança qll.�remo - comt.nista
pessetlista está desf"zendo-
se em face da ação energica
do Presidente Dutra, que a·

ceitou o desafio dOll seus t
maloteS inimigos e det.�to- I

rf'S, e ;osstlmíu a chefia po·
litica, sf'parando O joio do
trigo. O rlJesmo jorn:.J con
tinua àii.i'ndo queedesta vez,
desprez.lndQ a opinião de

Nereu R.amos, que dUü9 ve

zes terpedeou r.s entendi.
mentl)5 com a UDN iGicia.

�e···.

.'

.�
,

dos pelo proprío Presidente
da Repul,lici>, o General
Dutra condu!. pessfJalmente
os (ulemarch"s'i! no sentido
de realiZi!.f um governo de

tração, os grupos partida
rioti. Na palestra mantida
peh> snr, Juraci Magalhães
com o Presidente º_,J%'i:a,.,.,foi
l:'d'lOlvidiI._ .. -a-· 'l'êêSú \:tura�\\o

'-:P6fitic;-jo Governo c()� \
a

cOI.)peraçào da UDN, do.P
SD, do PRP eda Aja Du-
trista do PSD.

.

con��raç.Hnento politieo, do

qual participem, com reSg

ponsabi!idades na ..dminis'
AP #»cp,

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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ELLII'JGER elA.
Fone. 1201

hXAMES DE URINA: 5iinIjl�f.
.; (flBflllCllr €i albumins] de eedimento, C!'(J.alibtl�o completo com dosagell'

l!10teto!!. tosfll-toc, acido urlco, 'ri"r,fií' etc.) EXAMES DE FEZES: completo, pesquiza Je amebas, flagelall6
o"bsde vermos (Metodos dE. eI\.iiqtiecilrlsnto) digestão: carne, vt;gétais; peequizas de }Jl1Z, sangue oculto etc.
EXAME DE SANGUE: MALARIA-�P€lsqUlza de Heruütozonr!o de Laverau, torrnas agudas n <'.1'01li

eas. >LUES (sifilis}: .:rNlSiio de Kahn. Kline, I\1€ineeke etc, TIFO: reação de Vida!. DOBagem De: glkos", ac.jijo u r

co, hemoglobiIia. CQntag�m. de glohulos v�rroelhoB e brancos, FOl'mula Leu\:,,,citaria. He�llogl"llma de Sl!ilillg. rl\�m
}J() di: eoagu lação e 0" sangrrs, Curvn g,heenll'�,l; EXAME DE SECREÇAO: PesqUIrla de genUEm� !UnHo.)
eepermatozotdes, etc_. tzichomonas vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: pesquÍza de bat'ilo de }{rwh
;)utroi;g61'me�s, pneull10eOC08 s te

•. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL; Exaro" citnhao·
-erineeopleo; reliçuode Kahn, Pundy; Nonne Appelt, otc. EXAME DO MUCO NASAL: pesquiae de bacio
Ios álcool e acido resil'ltentss [Haneen] etc, EXAME DE SUCO GASTRICO: Exume completo, dus:igem
de acido Iatíco, acidez livre e co:ubinada em HOI-Pesquizas dei sangue OCllÍtO, piociros, heruáceas. EXAME
DE ULCEi(A: Ultitiluicr()se(Jp�a em calDpo escufo: pesquiza de espircehetas 'I'reponema Palida (6ifih�),
a Laboratorio se ocsa instotaao paraToeer cultura de qualquer germen e auto vacin

Apedido dos srs, Médicos fazemos colheta, de rnattUal á domicilio
Fornecemos tamioas e recipterues arotuiamente

Biumenau

arque Tealro E I i t e
VENDE-SE

Vende-se um torno marca «Irnor s
informações com a oficina Ró
ca & Lippel - Itoupava-Seca,

'.

Armado na Alameda Rio Branco Procura
MOç.o de I -: anos procura co

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

VENDE SE: uma casa com
sobraríc , de material com
terreno medindo 2') metros
de fr'ente e 300 dA Iunrtos á
rue. lqão Pessoa {Velha} por
motivo dé illU'ÍàOCil urgente;
lr..Iormações no serão Uuggau
ponto Iíuul do oníbus da
Velha.

PROCURA-SE uRGENTE

De uma empregada para ser

viçco dornesticos, e uma mo

cinha de 14 a 15 anos para
loja,
Infcrrnuções na "Casa Real'

'.lO ladv do Hotel São J.} sé.

E TODAS AS NOITES
rir con" BIDUCA a seus

comediantes
Haverá onibus todas as noites para
Itoupava-Seca, 'depois da estreia

HOJ:E
Rir mias F'RECISA SE de U.TI oficial

de alblí;\te na.

Alfaiteria Kelerma
Rua IS de novembro

Edital
Faço 8nber que prelendem

03sBrrse. Davip ,.e Oijveira e

Mafalda De Marchi, Ele. natural
déste Estad", nascido no dia
28 de janeiro de 1»25, :solleíro,
tecelão. domiciliado e resijente
ã. Sua da Gloria. nésla cidade,.
filho legilimo de Froucisco Be
nigno de Oliveira e de sua mu

lher Maria d· Oliveira. Eia na

tur�l deste Er,lado naslida no

dia 17 de setembrO de 19�o
solteira, se profissão dvnlestica.
donlidliada e residente á Rua
da Olaria. nesta cidade, filha le
gitima

.

de Ouilnerme De Marci
e de sua mulher Maria De
l\tlarchi.

A.presentaram os documentos
l?xigidos pelo artigo 180 do Co�
dlgo OiJiJ, sob. o no 1, 2 I: 4.
Sí alguem tiver conhecimento de
\:xistir algum impedimento legal,
tlcusc-O para os fins de: dirt:ito.
E, para constar e chegar ao co

nhecilllento de todos, lavro o

presente para ser afixado' no Ill�
gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blum em·u, 4 de Jt de 1947

Vitorinc B 'aga
Oficial do Re�istro Ci vil

IJDENISTÃslAOS
A dirf'ção udenista del!te municipio, recomenda aos

seus ccrreligionários que atendam na propô! gan,:la as se

guintes recomend:t'côes:'

1 - Não pichar mUf0S e as Paredes das casas para
<111 suas legendas partidárias
Não confiar a propaganda a individuos serr:

idoneidade moral e infeletuõ.1.

Não assaltar a honra de seus adversàrios porque
campanha politica não .� arame público onde se

estende a r,mpa suja dOs competidores.
4

. '. 'Apresentar aos eleitores as qualidades pos:tivas
'. do seu candidato, sem vascl!lhar a vida do ad
',,\lérsãeia para dlnegri Ja,perante a opinião pública.

S - N�d fiit=ntir ai) eldtor, .apresentando-lhe sempre
C prpgtt,mil do seu partido, que é o uoico com

promlsi:io assumido.

3

que queira vender o

-

Anunciem nesta folha

Terrenos ,e Chàos·'de Casas -
VENDE-SE t"r'cn0s e chãos com oü s!:,!m casa m Rua

Amazonas, situados em diversos [ootos, e!1!rl"q(I'ecel�gem Un:ã'J
J.tda. e. o 32 B. C - Trat�r com o Sr,. Cristiano Theis,

Telefone. ú65,

Bepreeentente .. Vendedor
0tganisação de vendas de produtos americanos e iogiezes

proc ... ra pessoa habilitada. para ocupar o lugar de representante
veudendor em sua Filial de Porto Alegre-,

.

sendo necessar!o que
conheça os ramos de acessorios e peças ': para antemoveis, Lbiei
ctet.. s e acessor ios, e si possivel, tambem de utensílios e mate
rial eletrico.

Extsre-ee conhecimento do idioma ioglez, boa educação, a

presentação e responsabilídade cornpravada, pois trata-se de cargo
de confiança. para o qual devem candidatar-se somente pessoas
idoneaa e que preencham as qualidades sulicitadas

Cartas para ..PORTO-ALEGRE» oeste :jorn"l, dando reie
rencias, pretensões e informações pesscais.

�--------" -- --- ----------

Edital Edital
Faço S iber que pretende-u

casar-se Hartwig Liodner e Ger
trudes Stoever, Ele, natural des
te Est do, nascido no dia 2,:.
de janeiro de 1920 solteiro. me
canico, domiciliado residente
nesta cidade, á Rua São Paulo.
filho legitimo de Wilbelm Li".
doer e sua mulher Otilia Lin
dner, Ela. Ela, natural deste
Estado. nascido no dia 16 de
seerrbro de 192C, solteira, de

profiss ão domestica, domiciliada
e residente nesta cidade, á Ala
meda Rio Branco, filha de An
tonio Stoever e de �'[agãal�na
Hoffmann.

Apresentaram os documento=
exigidos pelo artigo 180 do Co
digo Civil, sob o nO I, 2 � -�.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum Impedimento legal.
aCUSQ-O para os fins de direito.
E, para constar e chegar ao co

nhecimento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lü�
gar do costume e publicado pe
la imprensa.

Blumenal.., 1 de I I 1947
Vitorino Braga

Oficialdo Reg-istro Civil

Faca saber que pretendem
ca ..ar-se: Alba Schulz e Alvina
Viana, Ele, natural deste Estado
nascido DO dia 30 de junho de

1925, solteiro, rneca nico, dorni
ciliado e residente à. Rua João
Pessoa, ne..ta cidade, filho legi
timo de Augusto Schulz e de
sua mulher Lydia Schulz, Ela,
natural deste Estado, nascida no

tia 2 de noverbro de 1931,
solteira, de profissão domestica,
domiciliada e residente á Rua
Pessoa. nesta cidade, filha de

Julia Viana.

Apre.sentaram os documentos
exigidos pelo artigo 180 do Co
digo Ovi!, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir aigllm impedimento legal,
acuse-o para os fins 'de direito.
E; para constar e chegar ao co

nhecímento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe-
la imprense.

.

Blumenau, 4 de I I de 1947-
Vitorino Braga

flcialdo Registro Cívil

'IlRQUIVOS fiEL \

DA HICJÉNerA

SE]_;'}> q\�a1 fói" o sistema de arquiva.
�

f!lt:utC ot"Cês-!lo:àrlo tm st:1J escritório..

ltndwe-se de 4ue cXlfjle um arqwvo.
F}t:1 ):.'OJa SUT;rir efidentemente essa

necc:.sid8de. ,lI.füce1os para to-�os os for-

.' f]H1....r? t:}

Q rj

DISTRIBUIDORES

para os Estados do :Paraná e Santa Gatarina

Prosdocimo & Cia Ltda.
John,Ue - CurUiba - BllImlDau
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Úl'tadora de adeiras K A.
r

I
ck permônenfe de:
iras ele construção em geral,

ros, Soalhos. íVsolduras. etc.
T�lefone 13:Yl

M E NAU ,. Santa Catarina I

Onde concerta n seu "1·1·ll'1lA D 6 O?!?
Naruralmente só na oficina

fllNKE
Bem in stalada com instruo

mentes de medição
rnodernisslmos.

Rua'] do ;:>etembro n 13
I

-------- ---=-��

mais lindo sortimento em

dos nacionais e eRtrangeiros na pl'aça.
das bonecas, BBIH8 de borracha; Novidades ell.

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

elhor Fonte para Revendedor es

NDAS E aRMaRINHOS: Completo sort monto apre·
reduzidos! CHAPÉOS: O maior depó nto Del:<ta

a, por preços sem concorrencia.

C A - O I S COS· Sulços de Luxo e de superior
conjuntos C O m p i e t I) S a

Tudesehini - vnrmus . 00-

's::rfWif MM

fabrica de Tintas
BlumenilU tida ...

Tíntas e Vernize5 .. Material para
'

Pinturas em Gera�

�nta�L��tj��sna�'l�s t���i��tistéJ

Affonso Balsin!
Ico Especialísta en�

enças de Crianças
e da Pêle

.sultorío - Trave8sa 4

fevereiro EdU. Peitar

� alo De caetano
Médico

r: Senhoras
-." CirurgiaPartos ,

msultas das 8 as 11.30
\" das 14 as 17

15 de novembro juto
ao Hotel Elite

Iefone provísorlo 1063
Residencia

Rua Paraíba No 8
Telefone i 288

'. Arão Rebello
Advogado
Esc'· J...''; ll10

,roada RiOF j5. �nco

!
_

Med. 111 �ape
nica geral. Especialista
molestias da garganta
uiz. cuvido9. e olhos.
lias: 10- 2 na. & 15"17bs.
�tEN3.U • HHA_PIAlll. 2

I. ·ICHllLES BIlSIHI
ADVOGADO

Or .. Paulo fv1ayerle
Me(Jj�o !H,gjp,leDle do

HOSPITAL f:; :H� 1'/\ lZABEL
Clíntea Merjil�'i f' d;;s crean

cas, partos i' npt'i·t!.çdes -

Radltil1 ilj ��n osticos
-0- BUJrti.EN:�l} -0-

Dr. Alh."edo t!õ�§

medico
di' Hospital Sta, Izabel

Opei't:l:çti:'lli:S
CL lN!CA �ffiji..L

Dr. RENATO CÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações,

CLINICA EM GERAL

(Varizes - Ondas curtas)
Fone, 1226 . 1433

-

Operações 'nos Hospitais
,

BLUMENAU

II!;
ADVOGADO:
Dr e Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

. .!" anuar-·Sala·1
- (Altos d'A CAPITAL) -

IIlI 1111

\2' rrabellian NOBREGArldifldo da Prefeitura

Escr1ntural!, contractos "'i'OICU'

rações. pmtectolll de let'!'a&

C'll:npf�fe v(;;Dda�e bmnOV'f)m
�º�$Õh d� dJvidQ, et",

Serviço deprimeira
ordem

Rua Marar.hão
N' 27

A trtlh. com

�. lª,jjbo�

Nos h"bj'\tO€1 c"mprf'iD IidOF
entre a 'I'rav essu 4 rt� fpve
"pj f,) e Rua lf> de !-.J "v am h ro,
'é a C,'S" cA CtljJital». ou

10 onbus d·í b ,in·o da Ve.
hs. uma t-rnp» de csueta rin
eíru, cura ane I diJUfiicJO. Tra-
te nto-se de oh] .to de v s lnr

-sümanvo, grlttfic3-se fi quem
':lfitn'g'l lu nesta redsç ão.

�·qUMnUU:H�l' IJUlDE
o Aralllt das il';illrad.icls do Vala

do Haja!
- FU ,ml',DO EM 1921,! -

lJil'eü.,·_Re spousuvr-I;
Dr; ·Achm.,.s �(,l!lsini

l)iretllr·Pl f,prietMÍO:
DI!? Af�lIfllSO B�asit,.i

;'�,e.laçá() e Admistnu::lo
lW.1 4 UE FE\ LHElHO 17

EXPEDiENTE
Dire',ào, TI,l. 1.4,�G, ]()Wl - \]erenci'

109:1 As"iuatUl'aK, W9!1
Publieidad«, tOm.!.

venda avulsa - Dias uteis, Cr$
;,50 - Atrazados, Cr$ ,1,00
Assinaturas: " Ano. Cr. $ 60.00

Semestre: - C i :iO,OO

,\t<:nl,ão: - A díreção não se

.esponsabiliza por opiniões erni
'idas em artigos assinados, mes

Híi! mo que sejam com iniciais. Ad
er te, tombem, que originais re

bidos e não aproveitaoos não
serão devolvidos. Outrosim o

serviço telegr ailco nada tem a

haver �'lOm a orientação do jor
nal e (,i\cmente é rtploduzido a

titulo �nfor mativo para [lOSSOS

leitofF�S

.1

�o�o�::!����ort�:çãO�e���a�:�a S&�: d� ���-�..
.

pcmhtu com a nssístencíc do Fiscal Federal. na "ll'ü'
,

asuça de portadores d.. titulos e do publico, foraLll as
s<,gumles

Combinoções Soteadas:
P L A N O nA)'

SBT OQR RRE YVR

SGCj IQN VQLj KtTlj
D L A N O ((B))

Do 1.0 CD 6.0 Do 1.0 ao 12.0
............,

ZP12 PRI8 YYG VP35 DZ35 AK33

HV22 ZK5 YV2B AA8 XY3 E113ã
Escritório em Blumenau: Rua 15 de Novembro, 99 t

�
,;

i.".··••.
>

,
R eproduzido por ter saido com incorreção

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

Soefedade Beneãcteaora de
ftiadeiras Lf�liâ�

Tetefone 1248 - Rua 1 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
Forro Pou.lúita, Encantoneiras de Qualquer Espede

Alinhamento, etc. etc.

EspechHHade: Soalho Marca SIr\ib

CRU.lEIRu Prefiram a t"aruUta f'aancld
pelo faDINHO ADI.fIUE

foto AmADOR (G.SLhotz)
Competenda Profissional

Roa 15 de Novembro. 59b

CASA EM CAMBORIU
VEnDE·SE uma easa na praia dtl Ca ruborjú
de prr.prieuade do Sr. Dr. Friedrich Kroener

In fo maçõ ss: .lYhrcos Ganal - I 8 I R I M &I

com

Dd;c�o�{)"", suco de S vt'�::t.1i$,
nUlna fe iz conlb!;}J.ç3.o �.;}e
C�'A1J.dJ� Cockt.lll V�B ç,orn

plei:;i e enri..]uecC" � D'Jn_-i,;'âu de

pqu�I1()S e g�·andcs, Fui, é dt
n!..�o teor enl l1i!;.).er:.:âi e 't1jts. ..

ll1inas. Sirv:l-�) gebdu uU qH�IHc:�
� ComQ wp�,

*: TE>matef
* C&!i\OUt'c:;s
'* Espll'!lIlfr$
* t;ifC2�e
* Salsa •

.
* Aipo
* BefeYla�>:I
'* AgrifloPrudu.e d .. ;1"",iCl,d il,aocl. d ll,;:dl, Inc.

l(ic da Jwneiro

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



Faliam apenas 11 dla� sara 9 CrUo da Indep�ndenciã Municipal de Blumenau da tutéla 2.11€:1
li 23 de Nllnlt:mDuQ] de 1941 c�m a União Dennu:ratica NachuJal !

�.",,_.._-_._._'_.-

!\ � .t
'. i'_� 'lird.H)3l ;l .:l

le CLkta.dc se :'etírcrn
si o {.�,�ime � Q truição

._. _. _.

s
é

c rflt:=fnia.�os.

.f
�,. :'.�_�_':'

-

� ....._ ..�-...c���_�.-r-e--�_... _

ARAtí;'(Q ,!DAS AS�H�AC.Ôi::S 00 \;Ip,LE ÓO n'AlAi
......_ • .;'.,p#"......."$����__ L.-..._,._.

-":-":'
'-'-�""'.'-"

Com homens de experiencla
como.Otto .. Hennings, Antonio Care ..

dido Figueiredo, ·/Honso Balsini
e HerciHó Deeke,. e auxiHado pelo
ardorosQ espírito empreededor
dos demats companheh os de cha"
pa '�. gente rnoça, honesta e de
bôa vorrlade ... es;tou convicto da
vitória, tanto nas Uinas como na

gra'nde tarefa admini�itrativa que
nos propomos real ar.

Não COOhi Ç'í} {! P(),PULIST A
que re(}Ígiu i} tH ligo 4.Ao�
Udenil'ltaí:l", publteado em �A
\11,;;'[\1 >" de quarta-Iolra nl
lIZJ:lIl.
rvll'�mo assím, n. q\hllidadE

de corrcl!giot1ár:o e em Hd·

ngt1l!r·hi do presrí {in e eüll

certo que desrruts nO�EW Par
lido, VOI.! pedir-lhe um grfHHlf'
favor: nunca mais escreva

para jornal. Fruu esmento co

mo sinto as orethas arder
sempre que me Iembro dI!
racr.vel interpretnção que V.
deu á;; palavras do candidato
da. UD:-l' 80 cargo de pre íeíto
de Bluruenau,
Por Iav 'r! se não podes

coloc&.f um freio ás elocu
orações, literárias que te 88-

sober bsm, ao menos assine
PS arugos que escreve, alírn
de que os cernais eompanhei
ros Hqnen livres da íusupor
tavet suspeíta 1e serem eu

tores de Hi'tig-os tão carrega
dos de estulnces,

�N"5??�aW4-.q1S�g
r:J Rntão. um homem que ex-!l

presse seu desejo de 'gover- Após longo pericdc de inatividade, em face das constantr

fiar com tOd09 os cidadãos chuvas qu� caíram sobre a nossa cidade. o Olímpico reinic
suas atividades "atlétícas".

�

s honestr-s e de hô a vc.ot3de, _,.

cerno o fez I) ar, Frederico" ,O "encarregado da Secção, senhor .Wern.er Garni, pede a

BU8Ch. é totalltário e eomu- f f'atletas em geral, tanto m:Jças COr:10 JuvenIs,. pertencentes .i
ulste ! ! ! Oud= foi que V. a- Clube, bem com os que quelrd.m. se ius. rever pe.lo Olímpico, cor
" d 'U 1'''80') V J'a' se d li parecerem e frequentarem (I tremas pr eparator-os que serão ,rePl'vO \. '" .. e

I'
-

d' h b
.

f' d;,0 trábalno de analisar coo.
lsauos nos la�,.e • .?ra � ,3P{r):, 2 1m e se prepararem _par�

cientemente ou consultar pes- grande CO:;petlçao .lt1te. clube em ul)mclagp.m aos "plOnem
" ." � J." • do esporte , desta CIdade.
,�O,'8 �ena <'iOu te li enürml- E·t "t ,. - ! 1 . d f '. ..

dade da estupidez que 3ubs.
_5 a com!.e s:ao :s.era eV::t . .1. a e CIto no 013 25 de Nov�t:

') bro vIn douro, n) EstadlO do 3.2 RC,Cl'eveu,
A 1 - f' 'j l' 1M'IS, talvez, V. \Ião seja D'�s vençbel�(�res sherao .0 edf!'::lías. mcas e ri.r.as medalhaa,

ião ignDra8te como deixou
"mos a :lIXO O oraflO' o" tremos e se re:lhsarem em nos:

"

TI' , praça de esportes:tl'h:l�p<ll'(·cel'. ú vez In.eres- .' '
. ,

..

uh' It "o t 1 h
'

i
As Q'lar,c3s fc.ra as 16 h')ra8 :,os DomlI1rfo as 9 horas .

� tSes iS 'tI. ernos e' 8ill e- UT • .,','"
� V AO "

"oro • 'r o "l'!ez' de Preparador vverner Garnl -- aos Sabado as f 5 horils - Fral
� l1c!- lã .. , tht: LI • "I E I \\T ld

'

G'
.

� iOrcer 6, verdade para atia- tlr;!e se' a�_em_J_lr_O__T_ül_Z_Z_Ol_1_1.
_

I
gir um cidadão digno de to·

�dQ o fi�spei(O e illlbuido 1131 I!i,�
.
(DBS ueclaracõ�8 d?, Rf, lfredel'íeo (lu;HwHn8 I melhor bôa vontad':l, que ehe.1 �,BU8Ch .Tor. a e!',ta JOInal) lIga. au p1nto dt: recomendul �

M EI"i"'?"���_����-�!Ili'�� I' I Sabado ás 4 horas
. _.'"--- rfl:iiiioE'soêiãrl\ I

Ul.ima e cteR�i;� CD6� R:i�er t1roclllção

Pela vitóriJ:) de Blumenau I 1 �,::;;���� "'.�� �I A obra prima de Ceci! B. De Mille!
20.000 figurantes! - O maior filme sacro de todos os tempo

(Conclu5ão da Ia pagiu?.) AII1IhlIlH'SOf'ios Acomp. C lmpl' Naciollal e short aDericano
Platéa .). 00 e 3 00 - Balcão 3,00 e 2,00

'HB Sl'lltl ; m;goB (1 rt'i-p,�\tnlf. !'ifgui�: !'lp di'VIR api ia,
ppltHl f'IiV��r!':lfi�>!:L rit Cl·:11I do Ujri-lor!o p ,t 11,

i\'1esmi! Hsdrn, (lpvo ti z e-Io, \ que&Ulo de Mí,lidatlBdarle p.
f('st�� de uma ínfel!t:ld;;;(1e UrJ.i" \ IIdllri"., OU.,t',2,

devia IJq{�il
CtI. San, uando UlJL'l IBtt"rp'e!tl- eum:!:ÍJO dHIi,jo �",r uno

<;'io �rro[)ee. cl dW\íiiÜlmCLlH', con('it:�irci{i. As dúvidlH� tt(

pu<>rH [;s afirmaç(j,"."l fio sr.. barum-se !'g'Gr{l. PaSSO-I
Bu".ch de qU<-ft'r g.;v{'rnül'j coro umas e b�gBgel}§ pa
ec m o povo, V. apEna re ve- a lli8f'liàencif! fi rreptsta q
iDU o Imtarne propósito de

I
Hi}o!n (le ���ndw:lt()� da Uni.

querer (;laca-h ti qualquer I Dernocr áttcu ;"\í:WHHHlI. E
preço e, o que _é ill;;iA uue- i f;?U (leio hfl mais sluoertdao
ressante, q�ê nao encoDtrl:\n.'j O� p.:ei rarnbern .,ão mi:
do DüEe para o ataque pre- pun.s, ..
tendido serviu se da p�Hfídia I
para attngtr esse rbjeUvo.!
Pode ficar certo que é multo Irh�nrlJsn para o sr, Busch i

I' r.�Rsumido(0&0 poder ser atacado por I >.lU.... ,

!

oug:p��':��). �ncordo me; qui. Ii Exija Mant�íga fRISOW
r.h ..", (Faço míuhas as palfi- \

I r' fi f'd !

f
A

Vt!1� do sr, Plinto D��i!g1:ldo) I (" X!st� ilHal! a,n6
A
Que Di

realizado entre o, í\P e j,
" �� �,

"�I�nnPSD.' �evu. decl arar que f�-I� rfâ�S naD e f H uun
qUf'1 tndeclso 8nb.{'6 (I rumo �===========

Outro Popt.llsta

Volta O Olímpico as Atividades Atléticas

___�:-�_,<$'_"'_ .-.{.�_.<&""",,,,,-�._-� X t>-ií!>'-�--�-iI""".Il';!""��.....JII
IIr

�., ÁU'OifãlfJbilistas "" A�en.cã.o �.
$tririWlf:!FC'Mfl1fjwjfit"§3f':;;�$��f1���;;t$.;m;4-?:�, �

! Já se a�h.:ô: à sua diqlo�Jiçã'.J a OFICINA 'vVIEDER.. .!

1 KEHR para :p���t"r.]he os rúelho,e" serviç')s em m0torcs, �
lllI radiadores, litti�i�'é,�tc. - hem como �"ldageJ)8 de qualqGeT �

� �spécie. 1
t Se,vicos p,�$Iíi<tos pc, T;;mico. 1
.1 TI TI \ ...� \ (J" P ;\U·LO,·· �'" TE'T E CO"J1.'O _ �J

!li

J'_ L'- 1: ._,.f� A'1. ..
,

_.L. _j.' r 1:'_, r�; ",
. �

�:-��;!l��'''''�-'í!!!--�-ii'L--.t:--4 X 'Õ'- -�-.'-��A-�-g_-,t;-,�-�

Fazem anos hoje ;
- O menino l':1sé Augusto,

filho do sr. José Nobrega.
- O snr. Jeter Remert dos

Santos, dedicado auxiliar da A

gencia Munir.ipal de Est�Lstica.
- O sr. Arno G�"'.cher.
-- A meuinc Delcy, fllhl do

sr. IIh,rlo Razzioi.
- O sr, Artur Reckelberg

Si amanhã o sr, Nerêu Ramos cheg;;r a Blumenau de bra.
ços eom o Si. Luiz C�rlos Preste,,_ comemonrndo a vitoria do
azar no prelio paulista, pua os pcssedístas de S<,nta Catarina
bastará uni boletim que apresente o sr. Prestes como novo cris
tão, Bastará isso tambem para que os «Cassios;, comprometam
maIs uma ve7 o sr. PliLio Salgado e todos os �')mpanheiros
degtes permaneçam indecisos aqui. Tudo é passiveI onde existem
homens que por nalla de'lte mundo qllcrem sair da e"cllridão
para a Uemocr,acia 1 Viva {) sr Prestes! - Gritalá o s.... Nnêu.
___ Viva! Respondendó seus acolHas catarilJenSeS I

Enlace IIertw;g-Braga
Realzou, se ante-ontem o en·

lace matrimonial rla �istinta se�

nhorj[a Ciirmcll Olga von Bert

Wlg. dileta filha do casal AI
fredo-Treska von Hertwig, com

o jovem Getulio Vieira tsraga
fdho. do sr. VItorino Braga e ue

d, Emma Braga, da 6oci.ed ..de
l;1ca l.
Paraninfararr: o ato, 110 civil

e religIOSO, os püs dos noivos,
:;rs. Vitorino Braga e Alfredo v.

lIertwig.
Ao jovem e oestíntlJ par, que

"eguiu p;)ra '* Capital Fedanll
em Lua de Mel, "'presentamos
:)5 nOllsos parabeos, com votos

�en;f.e!;l feliCidades.

Sabado ás 8 heras
1\nn Sheridan - RonaI Reagan - Rich rd \Vhorf em

Pés Inquietos (Da W'arnn)
Conhp.ce-Ia era f..ciL. Mas com'] e,a d�f,cil esqGece-Ia f.}scinal
te! Imagem apa;xonada de mulher íd"õal com q'le todo !:ome
l:onln , . adordvel qUélodo ama c perig':J;;:i c1uando odeia! U
belíssimo romance (�e êlmor!

A.comp. Compl; Naciol111 - Foy ].:mnl e short americano
Pla!éa 4 co e .) 00 - Balcão 3.00 e 2,UO.,

.

Domingo ás 2 hOras

Roy Rgger:; - O «r"(,wb"y» eleg�tüp .. : e Mil1jllie Rrynol,
no empolgante e sené��cl!:nal «.f:�r-WeS!>'
Robin Hood Do Oeste

Vibrante pel1cnla de av,�n!üras com ern"cionantes lula, 1
-\comp. Compl. N Idonal .- short americano � a ContinuaçãJ

SERrE: Os Demonios Do Circulo Vermelho
Pla!e;! �.oo e 2. fi - 8'11cão 2,QO e 1,50

Domingo as - 4,30 e 8 horas
Um p'",ema sobre a mocidaàe apai){onad�!

Anos De Ternura
com Charles Coburn Tom Drake - Revêrly Tyler . Híme eram
Uma {,bra pd['lél. baseada no im"r!8! rCIT'ãílCe de A,]. Croni;
ANO:; DE Tf<�R;:URA ê um fílme maravilhoso! Um j:'OEma ql
jamais esq\le�erf'15 !

_ .

A pelicula f !.'lta cnm n cOfc:çau parn o vosso coração!
Acomp. Compl. Nac;ond -_ Metro Jmna! e sgort americiltlO
Pialéa 4.00 e 3,00 - Balcão 3;00 e 2;')0

.

A' noite: � Platéél, numerada Cr$ 50,00

ção mentírosa e indecente de ligaçãD comunista. Agora, os fa
tos conéfPt'JS e indisfarçaveis na politica na cional apontam os

responsa;veis 'pela ousadia comunista. A Esgua é um coostante

chicote',:MaiSl dia, menos dias a,.verdade aparece
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