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[111 Igreiª;QOn�8na os partiôos que se aliaram aos co unistas!
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:.• ;1··� !\io (cE) - A imprc�.� local publica um telegrama de Belo
�( Horizonte informando quP Dom Gonçalves Amaral, Bispo de Ube-

fh.ha, em recente eonfareneta ali prenunciada, salientou ::lua o

Partido que firmar qualquer comprom iaao Com 08 remaIi8Scen
,

I tes do extinto partido Comunista, não pode receber li apoio
I

�
ARAUTO

·--.,............".' .. tl5i

Nos bastidores da politica
;,_._ m-�

ele�tora[ catolico.· E.,ta, noticia, corno . é
percussão por coincidir com 08 acordos

dI? ver, teve grande 1'8-

realizados entre o PSDt
er. Oirilo Junlor, desta-P'I'B e peR para garantir a eleição do

cacto procer do PSD á vice ..presideucla do Estado de São Paulo.

Ainda 8. conciliação ir a c a s s a � a

,

. i:\virrud� G a
reaido.d� se f�eth'{Hn
si o crime e a traição 1
são premiados.l

,2��.:SP!��:\Ç.,Õ�S DO V/�'=-��"i��w

sd cl racões do anr- C
""

lln
o sr. Leopoldo .

CoHo, em

J Suhre a oposição slstemá. que espe ele de op ostção ta

sua entrevista publicada Da tíca ao governo, «tlt!vez por ['a (I sr, Oollu ...

Seção do Partido Soei'!l De interesses pessoais", qne o Ftnatnrente, quererros Ia

mocrauco de. noS S li candidato pessedlsta atribue mentar que S. S .• com o ge

cr.lega "A Nf:I�ão". como HHi� à UD.'i. gosflllbrnGs de per- uío slíeneteso que sempre tem

t08 outros já, fês questão fie guntar-Ih« si de sua parte manltestaoo, em suas primai.
frizar que llunc� foi pnliH.c:, [J.ão ha o menor intereS?8 par- ras deelaraçõ es venha logo
como SI o latO ue ser pohu� tlculsr em estar couiouamen- dizP.f tUDWI'!•• tantas... Incne

co pudesse envergnnhar a).- te 80 lado do governo. ,

. Pots renclas, bem como lembrar

guem. E' verdade que t:xis �!lo é certo que, fi o�osiç�o lhe que o sr. Udo Deeke fo!

tem pemit:'os senvergonhee, e uma necessidade? pOIS substítuido nu chepp. de ve

como existem salafrartoe em si com ela () governo nada readores do PSD� não ha��n
qualquer outro -eampo de ati- fEZ que apareça. o que faria do, portanto, motlv,OS para m

vída-re, Mas iSIO é outro eutso si não exisUélse essa c!uHo no psnagenco que. te·
easc., op.oeie. tiO.... CO. n. tudo, .. GepniS1

ceu 80S seus c(}llip�nh.3lfos
Entretall�O, mesmo DãO sen- das eleiçõps f>. por certo, da de ch'ip� bem no fUHh das

do pollttcn. e!��() afirma o vitnrin '.ta UDN. vamos ,er declsraçoes ...
sr, Leopoldo Cülin em suas

d�cl!lraçõeB, uão deixou de

politicar, já se vê, a. f�vor
de seu. partido, arrtbuinde
aos dirigentes opostclonístas,
em tom de censura. o fracas-
so da. c'):!Jcilla�ão pretendida
entre os parüoo8 locais.

E' com. iH; palavras do sr.

Curt HerÍng. o grande blu
menaueose afastado das li
des Plirti1181'ias d0Vido pres
são nrterial e oulras pressões.
que vamos .leavivar na illP

moria do ar. Colin fi quen,
cana a resp()[J!ll:lbi!idllde d"

fracasso da concilia ção tão Iardentemente desf'jada pelo6
Que temem a derrutl'l.
.

vejamos o que disse o sr.

Curt Beriug li respeito:
- "N') meu modo de ver,

8. coneHiação das forças po
HtÍcas em j gD não foi pus
aiveipor <lua .. I6ZÕe: : a pri
meira. <leCOlfBnte ela precípi
laçâo um mnto r· :rça�H, da.

reorglmização do Dlretorio
do PSD em BlumeoBu, ViSBD
do i111ves

.

colocar a UDN di·
ante de um lato cOD6Umad(;
e a segunda, Iu€gavelmentt'
atl'nmlv�l à 8tiluJI:;l dO PSD
peia propaganda pouca cava
lheiresca que II go começou
afazer contra a UDN".
Quanto a aflI'illlição do Br.

CoUu de Q.06 existbw em {(I
dos o� PÚUd::H!! polWcos ele
llH3utQS honestos e capacHr;
dos, mereJedúrer,; de serem

votados para a forw&çãO dI:'
uma Câmara �lllnjcip6} á ai-'
tUfa àüdestaque que Blame
na!.! oCUpli.oo Estado, «dire
moS' qmf si' hUUV8i380 saído IJ

acordo, existiriam L:penas J3
Domes e, sem o acordo, te
mos 39,

.

(lU sejfl; um campo
mais vasto para que o elet
tor possa hzer uma. escolha

��ltl acenada e ,prudente,

De.�de agosto, que vimos des
fiando para nosses leitores a

meada dos acollLecimentos ,-!ue
culminaram agcf;i na politica
nacional. Não se trata, pois,
ele noticiaria encomendado pa
ra as proximalj eleiçôes. Sim
ples previsão dos acontecimer.

tos, mais nada !
Mas, si estavam os na pers
pectiva desses acontecimentos

podemos afiançar hoje que a

DDN nfw concorreu para eles
sinão com a sua vigilancia cos

tumeira afim de não se com

prometer neles a novd demo
êrc'.cia b, asil-il"a. E defenden·
do a democracia, ueftmdeu,
tambert:', a DDN, o governo
constituido, as instituições na

cionais e todo o país de uma

c.rise sem lirrites definidos.
A' guisa de: advertencia, te
rr.os de dízer isto. púra que
se nlo julgue corrco explora
ção politica a veemencia dos
nossos comentarias.
Não! Esti1mo�. como está to

do o pi:tíl, alarIL ..dos com a

ousadia, a falta de vergonha
publica, enfIm, auseocia de tu
do que se!I;pre tõi virtude na

politlca naciorÁal, apresentados
em S.o paulo por Luiz Car-

. los Prestes - o comunista,
Getulio \[argas - o dema-

gago, e Cirilo Tuni�r _;_ o

queremista, companheIro do

sor, Nereu Ramos nesta "1.1a

do P3D.
Estarr,os alarmados, não por

que não espera:;se�o8 esses

acontecimentos, pOIS que ce

previmos com bastdn�e ante

cedeu :;a de"de ha vanos me

ses. Mas. estamos alarm_tdos
é com a facilidade COrl que
se pode c.omprometer a situa·

ção nacional pelo acesso ra

pido de pessoas que rr_erecem

nota zero no amblto da con

fiança pu bUca.
O país paga ago:ra. O pec�
do de uão ::;e ter eleito o Bri

gadeiro á custa das adesões

querernistas que deram a v�
to ria ao General Dutra. O cn-

me, Beja: O aspecto que tome

Dl. ordem da::! causas, nàü traz

felicidade pa)"a ninguem. Pa

gam pecadores e justos que
oredsam envolver·se para que
b mal não venha ii ser maJOr.

Livre, agora, dos "eus m",!
. quistus ....migas, tem o Gene-
••• 1 Dutra ii 'SGa primeira e

grande o{Jortunidaêe para cum

adr com otimismo sua deli

�ada missão pre�idencial. Pra·
za àOS ceus que assim seja.,
para o bem d.:! DOSSa atribu

jada Patria!

I Pela y i t o. �.,i, 8 Dd.� .Blu�n�_�1
RCIII IS uéhSUU

-

A oportuu'dade que têm tido certas pessoas de falar em

público. quer pela imprensa, quer pela tribuna, nos comícios, es.
�á vulgarizando um cou-eito que muitos repetem e que vem a

ser o não sou. potittco, mas, ..
Já está em t=rnpo de perguntar-se a esses cidadãos o que

entendem eles, afinal. por «ser pottticos»: Si é o fato de nã o

compreenderem de «poliüca» (que. é a ciencia do desempenho
acertado dos mandatos e representações da soberania do povo
como autoridade pública) mas, reaclveram ser potit'cos para ta
tearem nesse difícil mistér, para se deixarem levar amanhã como

crianças inexperientes pelos viciados e sabidões da polítir a, então
esta confissão de não ser política não recomenda nada, pois, quem
não entende do oficio, não se deve meter a axeree-Io ., Seria o

mesmo que se ocupasse um marcineiro em consertos de mecanico
ou outra íuvorsão qualquer de capacidade especializada.

Mas si o que querem dizer com aquele »nâo ser poliUcop
é que não são sujna como certos políticos, então é necessário
que esses cir'a iãos que se arharn falaudo do lado de lá • no:PSO
e PTR - ponham mãos á obra, praticando o que pensam, dei
xau Io de defe rder o sr, «NIHêu Ramos &: Potiuea», que estão
dando um exemplo de política, nas condições em que se mos

trarn tão temerosos dela; deixando, ainda, e principalrnen te, de
fazerem-se poiüico« para a conquista facil de benefios mal eon .

ta dos, sob a capa do "interesse» de Blumenau que afinaIs'}
tem a perder com a auzencía de civismo em certos filhos seus.

Dobrar-se ii. ccnveniencia do poder, be.jar as mãos de al

gozes de ôntern da nossa população; ter de desculpar-se conti
nuadamente junto aos amigos e cou terraneos pela a incoerenci �

das atitudes assumidas; [ustifrcar esta atitude malsã com a promessa
ou troei ele benef ci lS atravez do'afilhadisma' politico, isso sim, éque
é "fazer pa/ític lo" pela pior maneira ror que esta pode ser feita.

O mal da política e tere-n acesso a ela elementos que ape
nas enxergam o reluzido círculo de ir.teresses que os podem
beneficiar. Faltam missiouarios na politica social. Faltam herois
na defesa dos interesses do povo. E o que nos sobra, são pessoas
como essas que dizem não "serem politicas" e acabam sacrifi
cando os interesses gerais do povo por não terem capacidade

(Conclue na ultima pi\gina)
---------------------
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i I União DemocráticaNacional t� Indica ao altivo e valoroso eleitorado blume· •.
, �k nauense seus candidatos à!3 próximas eleições ll1U�

I
� nicipais de 23 de Novembro, certa de que, mais ,uma vez nolSSOS eleitores afirmarã,o Das urnaB seus «
f anceios por um Bluownau democrático, uno (I fortt} I
� T

I
J'

� Paq'a Pref<3ito Municipal:

t
i
t Para Vereadores:

!
1
I
«

1.

Fred8rico Guilherme B 118Cb JorR

Carrnelinda Bogo - Lavrador
..dotr'nia Caodido de Figueiredo � Comerciante
Otto Heor,ings • Industri'll
Dr. 1iffonso Babini • Médico
Hercílio Deekà - Banqueiro
Dr. Herbert Georg � Advogado
Dr. Gerhard C. F. Neufert = Engen, Quir...dco
Reitor Ferraz - Bancario
SIegfried .tioeltgebauru • comerciar io
,José Moritz . Operjr:o
Max ,Iacobs€'ll - Farma(�eutico
vVa!dama.r Selke - Con..erciario
Emilio .Jurk • FllllCional'io pubaco
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Na qualii$f�dl:! de Liquidf.\n'A (j,'j ·nr.ú�tdtl e ComércIo
Companhia R'à\!l em LíqUIIIBCilo. lo'i:'àiHoa lWi;ta cidud� fie B:u
menau; a· Rua 8:1u f'flulo, S;N" f' de BCGl'do com '9. que tO!
resülvi,io.am .3sg':m�léia g':'l'ul t·xtr/i(,n1jnariH. dos :,clorlÍs
las.destas cnm,.Ji!1!ll1i", lealiza a lL'S qustc« \4/ <fI1i8 dI,; m es

.de ag-osLo ú!hmo, p '11i8 üóve (91 hnr!i�. [açu saber fi tudus
qUtlilÍ'Oft' o 'pl'eSefl�fJ et1i'I>::.1 virem o u dE'tf' [lt)ticia tiverem (]I!lf'
às (t 11 horas fI,) dia !lHo (81 do mes de Dêzembro do an«

em; curso, .eceherei fH",QP�!!';�a !)iHH. B cOlilpra dos spgnintef
beru�. o� quj!i<. em V!r,IÚÜ, d!i liqutds çâo Óa Cump anhla, se'
rão venuíuos li quem P01ot'! Ultl.'5l1WS oferecer, englobada ou

separadamente, II IDt'il'ÚiJ' preÇlt ;
l'.)-Um terreno alto !J ...�;t'i cldad.e de Blumen» a. h zendo

,fr.ente a Ruu Sã.') P,;u!), tendo li difi'lHú li RtHl B .Ia e

H e8qtH'J'ib a Rua Ai!W. e limitam!. �;;e [l08 n.n 'OH com

tereas {j,- pi"Jpríe,iade di'. Companlua Brasllei •. 1 de Fo
mo em F,.;ll!a t3 rlitas 'de Kteme. contorme trencrí
çi'!.o (1.5.431, feita ri fia 2.8;! do Llvrn 3 - I no cornpe-
lente cartcr«. (;Pl'lTIt Cf.llL,rCl!. O rfferi'�ÍI' terreno l<:[ll
uma arca Ôi:' '1,ü57 IIll'2 (r:ll!co unt setscentos e oinqucn
ta e sele metros qUddrarlo§). dos quais 1.847,SH m .. ;?
(um mil c-ítocentos e qua-entr.. e sele virg'i.i!a (lÍ{('ílt'l (>

ires metros q;_r ,'.(lndns) estão construldcs com os Sl)g ui !lt�F,

edWciofi: li) urna C:.:isa lff' !bii<! El metes p,'wlnH'nL\i',
uestlnade pIAl'l":' a t'sltlÍ.H'lecimentn comerciai e Wirtt
fi mOl"tuil"; b) uma casa fJn 111OMoia com dois pavuneu
tos; c) um iH'HlIiZeITJ fh� dois e meio povlmeutos: d] um
armazem com um pavimento e melo: e) cinco BrIDa

zens neum pavímeuto: f) !HUi! gt1rljgi�. To ías as cone

truções rderí.das �õQ de atvenarta. Ha stnda no terre
no supre-mencíouado um atrnuzr-tn de madeira, de um

uníco o",vimtcn:';l,

2'.)-0 lote iie terras n. 1 (um) da !iLha Ribeirão Gustavo.
distrito (j<.l �1/l,His"a!'lHl(íllb;l, conteudn B litea dl� 2f)Q;üOO
IDti2. (duzentos ;:, cinquenta mil metros qusdrados) i'e

gié1trfi1jo sub n: 5434, li [IH. 282 (h Livro n, 3 - I no com

peteüte cartorto.
3',-0 lote de tereas dpf\\gilLdn fH,h n. 12 (:ípz,,). da línha

Rio í1e Trás (i!stnb de. P.)IBO Redondo, N\unicipiü de
Rro do Sul, c"llÍ<:ndo I:! área .je duze utos e noventa t'

um íi}il (2Ç)1. DO) metros qU!:lIü'ldos; mais 08 lotes dt'
terras .àEigH'!d'jg SGb H'.S dl,:zP[lOVe, vinte, vinÍ,'::l e urn
e vinte e tres, A (19,20, 21 e 23) A [ia liahli Rio Pa
lata, cuntendo respe cuvamente as áreas de duzentos �

trinta (I tr'pÍs mi! duzentos e cir!q!lent'l \233 2fJO) n::.et.ro8
quud, ado;:;; duzentos e oHentd n cinco mil oitocentos e

cinquenta (285,850) metros qUiHÍraQM'; duzentrJR e ci;J-
. quanta e trc8 mi!. setecenllls e cinquenta (25'{ 750) me-
1,)8 quadrurtos e CEl:llo e cÍfJqneniB e ci;,cn mil duzeo
tos e cinquBl1t3. (l65.25ü) ffiBtros qU3drado�; mBis li á
rea de tcrriis debignscta sob l""tnl. F. c'lm um mHhã"
trezeutJs sessenta mil sBtecentOl'l e iL,venta (1..160 7(}Oi
metrGS quadrados. situada nos fUU(IOS dEi linrpl Rio p,,
Jste, cOllfronhwdo 80 Nü:rte, com tenl:i>s de 0,0 Reíi;
,80 Sul com dite" de Ont!íeb Reif; ao Les,e com o!'

Jules Ü·.S 28,30.32 e 42 da linha Ri:} Paleta e ao Oeste,
com t�'!'ra8 devolutas, imoveis eíltes {,Pgit:t!'sdos EH'b i\

,

1.103, as fls. 130 do Uvro 3 no Cartório de Regi&tro d
.

Imóv'�ls de Rio do Sul.
4'.-DiD8 caBa I.HJSOon>e!a. cúlJsh-uida de alvenaria, sito [lO Mu·

nic2pio áe Cresciuma, Duela0 Rereili" Lu:.!:, Rua J<�á,
Landta, entre terras da IgrEja Catolicu e ditas de Juá
lJoming,)s SiUHO. registra'.h! as fls. 88v, e 89 do Livro
3· C 8lib o' 2,632, DO eonp;:,tf'nte eH!'1 ih em l];'USShn
ga,8013 iI ce Fevereiro de 19M e as fI:i, 186 e 187 do ILes

lllO livro B(;D D, 332t 30S 20 de Nov; mbro de 1935.
As proposts§ deverfb Sêr dirigi 'flS em envelflpe fe

chalÍo pófl! () sí'guintB endereço: PROPOSTA. Liquidan·
te da Jnduflíria e Ccrr creio Compl:HJ!1ia Paul. Caixa
PostHI 11 Tlmbó cl será, aberta§ no supra'referido dia I8 do me,� dt� DezemDf,1 IlS I i horas na sé la 81t>'_sl,
sendl} (/ re8u:tudo da concurrência dad.o a eonh,caf DO

dia imedil:i.to,
Maiorés €SCl81'pélmentns poderã.ú �er {;bHdos pelo

t€í€fOIJf\ 0.1.022 <léBia, clá!l.df>, (iU na minha residench)
em Timhó a RUa Nereu RtlIDO;, telefone D, 6.

BlumenHU, em 15 de Outubro' de 1947
_.. Richard Paul Junior

Domingo ás 2 horas
Roy ,Reggers - O .:Cow·bop elegante ... e Mal j jrie

•
<

no empoígante e sensacional «f'!r-west))

Robin tiood Do Oeste
da

com Charles Cobum Tom Ds.ake .: R,_verly Tyíer ' Mime Cronyn
uma ubra pdm;;. b;j�:ea,1� nO"im'�ttal rC!T'"nCt de A, r C'omn!
ANOS OE TERNURA 6 Um filme' maravilhoso! Um r.'oema que
jamaIs esqwceft'i;; ! -

.

A pelicu13 felia com Ó c1ração 'para o \0150 comção!
A("On1p Compl NadJ[l 1- Iüet'o 10'" a: e sgQrt "mericano
.Platéia 4.00 e 3,00 - Balcão 3;,10 e 2po .

. �
A noitlt Platéia numerada Cr$ 50.00

Js.io ror ;ue: Sf:DiP é cornpo sta ,�e

inZl"·�C1i,:-'_l)'"''::: l{}j:'�J q',l}r��L_'c>:rn -r.t . pu

ros: é extr.d):·d�(}dl"i:;n1:':_'flE- f uida, Tl.}O
deixa s _'d�n.Y�nto e seca C0111 rapidez.
Não ataca o aço das penas comuns

nem o delicado mecanismo de ne

nnum tipo de caneta-t nteiro.

B€·p-'t.'ser..tantes '2x-:·!.l_l.�ivúS
p�!'â. o B_.:l.::'Jl:

r1�. �Go:rrn rU
& C�A� l.'1iD.A.
Füial de Porto Alegre e

Posto de Consertos

Rna dos Andrada" 8@4

(f�!l'�1il'" Ill.. tJ1"tPfâ

"-"""'\:1 '-1 � �� r r t
a jóia que escreve

FfI?fl==r=r

[HTUSIASM�nas ns 1

�ijYmlHJ�3E$ M�3Ef18 COM
OS NOVfjS HI�HIClilfiS

=e==na_' I
Os inSEUddas lÚO são mais

jcullside.::aC\c<:i Si�!11..:1e�nlente u:'::l1.!
11llCiu de evitar os Íl.:.COrl\t'll �ll
Ite:.: e Ü1c.üniL dos call�;:'�C�us tJt_:lus
lin.setGs. t:)Ü0, a;ci'a, c\...... ]l...::i��era-

:��'\}�<����� ��;�lri��(;le'�,,:�,:��.:�:��
leia na p�·e·:en.:�o tias rnJlésti. s.
iOS i1!'::2Z,i�Üi.:lS n:L:���ernos d2S- •

Itl'021!1 G.S l!l;)�CaS, 1!!.:.J ",q�ji./JS, p�o
ilhe:s e CUL_'r�,�; il':S2;.CfS Ll'�'-.'::l�l�LS

ISU!'C S d2: l� lL,�t�,:_;LL.,t� t- :...::i;; S")_�3.

ifI�,'J:,i��;�I:�LE; i�i�::�j��i't�l�l�.���
rDL,r 1.: (;0:·.l.l1_PE' .. J,l�1�i!.te dif�·r�;.:.�c
id{)� oU';.l·cs jll.:.:1:Ll�'_.':3. U!:J.D tiQ-

i�H::1í�r�r,:t�!t��í;t':�t;1��
.

I,;I?!>\:���tE�i!l�;;��;::�
_:\_D IS,�:eLI n:- s :_:

lATA
AZUl

:y!�� ���;. .. :�l,-.::-v·w;_c· j\� !..:l::t.!..;:�.t:'.

itr2';r\�:-�����:':� i;�1��!0};�,'�' �,':' �[�:�:
de.: L t;':'� <,.1"2. �\.:�f�cil::;_ntc lS l�� {'I" ;

!�:"��l�;�::�: �:-'�" :i,����;�';�����;�:::�i�(::��: �:I' �'
Jptt!.veri.:;-; !_ Ô��3 de p:rl:t��(} d>.: :-. ;1-\
;teS d::t. gut'l':'-;:!.. l:..L' �Cl enl aU.r't�.)·!

i���,�!.f��,;i:���_�;�:�i��,!lt:�;�Ol�l��_�Ji��=.'l;)lnellL-e. C·_i·�HÂ ,,-.d o.!.Jo e n�!"".d�·:.!.l

l�ln ��t:g:�� j"l : .�'.���-n��_t·'}�U\:.��;1 !Í"Z..:;_\:�Oj,01' VJ1C"o Ih,,- L,. ,. :,1""" " .••0.'

IClTI pOl.'!.CO ter::..!..�::;i:. dG todas OS'

iinr;etos nQ�ivo.s. �_} � e,p 1 (1 J!l . ...,J 0-:
!gi:::t:lS recamend�m o uso de mna'

!pulverização de pir2L.r::�, de aç5,o;
[fulminante, e U111:1 plllverizac:ãoi
ide 5 'lo de DDT, com seu poder:
mortífero de longa duração,!
.pLlra livrar o lar, inteiramente'lidos inset.os perigosos.

,,-

Pulveri.!odo "0$ pe.:redes, rotes etc., deixa
I.uue (tHilC3da tuorHh:;;ra pt:fO (;$ in�e�-o.�.

P.. l\lerj�Qd!) no cmbí;mlc.
Iflo.{O insta;';��hG(,jfll��fite,
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BIum.'�aau. 31 de a�osto de 1917
. Martmho de Souza Contador lJarte:r<l C.R C. n- I25Herbert W 1Ilerk<> Eduh Wi!lel keDiretor Preaidenta Diret.:..r Vice-PresidentePedro de Alcantara Pereira Pedro de Alcantara Perdra FilhJDiretor Superintende.Jte Diretor Gerente

Parecer do Conselho Fiscal .

, .. �,Consel�� Fiscal d� 'Olsa Royal S[A - Indu9tria e Co
me�clO , c�m se �e nes:8 cIdade de HIumenau, por seus membro;
abalx� lissmado�,. reuDldos espeeia'mente para tomar conheci
menta (lo Relatona da Diretoria. D�monstraçào de Lucro� e Perdas e Balanço, referentes "-o exerc1dÍo encerrado em � I de aer IS
to p. passa.do. depois de exa-nioar detiáamente os I�ferldos1::>

do
LOJA, NO CENTRO CIDAuE cumentos, resolv�1 por unanimidade aprova-los e recümendá-Ios

Ha1ferá onibus todas fg'S noites P.ara vel,de·stl pOf fiOU'tlO de mu� aprov�1ãuOm�na prol{ldma Assembléia Geral Ordinária.
.

. ..

.' . dIiDQIl. Informações llest4 re�' u,.. "au. 5 e setembro oe 1747
.'Itoupaya-Sec'f;h: depois da e,stréia clBQá9.

. Walter Stfi.I.l,1çb Arno Za dJõozoy Antonio �1. C. dá Veiz�

",

i

Ij

'W'.

e Admire as linhas elegantes do Ford... entre
num dêies e veja que confôrto, que beleza in.
teríor. Tome, depois, a direção... o seu possante
motor responderá ao 'menor apêlo do seu co

mando, com presteza e suavidade. E o senhor
concor�ará que Ford continua na vanguarda.

Revendedores nesía cidade:. .�.

•

==-.zrM!U&

VENDEM�SE Et,,' CAMRORIUJ PPOCORA·SE t.,:RGE�TE � VENDE-SE
terrem s com i'rente para

iii
De �1f!1;" :'mprq�ada para Sfr-j Ve.ide-se um torno marca «Irnor s

praia, pÜr �r(>(J()s de o castão: v}çf'C !'J' n, �Iicos. �é uma mo-] informa�;õf'g com a oficina Ro-
.Info..�.mfiço-escímONr.Ame-lclr:h:1

Gt:' !4 a Iv anos +r &: L�ppel - Itoupava-Seca, -

rico Fuchl', em s"nn do Nor- loja
.

. ..

P
.

'I l' - . 'r E"
.tE', ou C(lffi o. �r.

_
recepto (>- d;m ', (:;:5 na �:Jasa -;.ea I Pro ""ur <:li<Ies, nesta re deção. ao 1.0 ".1 d.'.lttl São José. I

II!...... L&

,
MOçO de 1 -; anos procura co

----.,.------.....

,. locação no con.ércio loca'. quite
(I? I� � ;;;; � com o serviço militar.

«,it." ,.;c.�,.....�i It
. jr:'3 � m ·.�3 ,Oferta: caDB postal. 2.96��I;r t I í I��.' ';J ,- VENDE �E: uma casa com

I sebl',;u1(. de merertal com
iterreno m edludu 2) metro
! de r:'8ule e Juo de Iuuuas á
I rua J !já'l Pessoa (Vetba) por
m 'iiivo dr' Ull'1.lHlÇ'1 urgente;
u.íor tu .çõ 'S no sarão Uuggau
P;)oto fioul d" ontous da
VdhtL

Armado na

PRECISA SE de U,TI oficial
.te aiL.ll",te na.

Alfaiteria Kelerma

Pertences de SERRARIA
.

TISSOT
VeU'ie-Sf\ umn leu! gero

complettl, cc,m rlj"pE\�tivo", g j�

tos para um carro Tlssot, f�r·

fHgeB8 ntiVl!8. Os intererilfHios
qudraID dirigir�se á Oaixa
postal 97, Blumen8u.

\Jy, HOJE .;;

Rir mais

TODAS
.

·j!<lJ,.S· ftJOITES

B"r"';��-AhJUl,.I''''t

c.o rn_ediantes
e seus

;'. <

.
-

...,........... + w.-Ut tr· f

(asa Royal S!A ... Indústria e Comércio
Rc:latório da Diretc ria

Séob Ires Acíomste«
A Duetor!a desta Sociedade, de eunlorrntdede c .m os

estatutos Boúiliis e prescrtções Ieg s ís, submete j Vossa tj_
preclaçã l, o R;'a�o�l\l; Bd .uc.i � dtma\s dueumentos re
f.:.rentes so 6x�rCIClo CHlc�fre.á} em 31 d..: I' gosto de 1947_

Pelos (ÍOCU�18ll[Uél �clm!l r�fefldtlEj, qu ..
, com el:ittl I)Uhll camos, poderao enalízar a �!lU' çao 11u Suctede de.

Este, senhvres ftciouif't89 o relatorltl que juigo;mos.de
onsfôlO dever sunmeter liU jt,lg'1mento (la pr-x.m» Assem
bleia Geral Ordlul!rin, a r eahz ar-se no aia 8 <te dezembro
;jo corrente ao I;

".

Blumeuau.f de B 'lembro (� ... HH7 .
.

Herbert Wllleck', Diretor Prt'f;Ut'nt�
Edith \VlÍlpcin�. DirNilf VH�e-Pfi"f-idente

Pedro de Alcautara Per ei ra, Diretnr-SuPfrinteodente
Pótlro ue Alceutera Pereira filhu lJlreluf Gerente

Demonstração do «Ativo e Passive'» e-n 31 de agosto de 194",ATIVO J

Imobilizsdo.
Obras e Me horarn-entos
Instalações
Estável:
Móveis e Utensilios
Máquinas e Acessórios
Ferramentas
Veículos

23.498,4°
I� 628.7°

116.3475°
21 �.927 ,io
15.501.5°

162.,\80,00
vrmm

Disponível:
Caixa
Bancos

3f1 8ó7,OO
I S. 116,81)

ReaI1zavel:
Mercadorias
Almoxarifado
Devedores em Conta Corrente
Titules a Recehsr
Titulas em Cobrança
Capitalização
l�
Compensação:
Títulos Endossados
Ações em Caução

I'ic..j..126,60
57 242,3°

3.11 . .')53,00
114·51í,oO
145.685.30
4800.00 1777·9:q,80

ti 'ftiM

27.318,5°
8,' ,Ol'.OO ..!:2_318,�

2,tj.89J 10,40
.--PASSIVO

Nao "Exigível:
Capital
Fundo de Reserva Legul
fundo de Reserva Especial
Fundo Je Depreciações
Fundo para Devedores Duvidosos
Fundo para Obras e Melhoramentos

I 2_0,000,00
14.9.'18,10
q.958,10
67'5936.)
Ól.l7S.óo
4�99 7,?,

Exigivel;
Titutos a Pazar
Bancos Creàores
Arrecadação por conta de Terreiros
Credores em Conta Corrente
Gratificações e Fe.cer,tagens a pag IrDividendo a pagar

741.6,1.50
29.31°5°
3.677,5°

IIOÓ3o.60
63-i78.7u
72.000,00

Compensação:
Endossos para Descontos
Caução do. Diretoria 27.318,5'0

::lo.aoo,oo
'1 .-

S07.318.50
'"'_..... . ..

.
"Blumenau, 3 I de agosto

Herbert \Villecke
Diretor Presideurs

Pedro de, Alcantara Pereira
Diretor Superintendente

Martinho da Veiga

=

de 1.947
Ed:th \Villecke

Diretor Vice-Presidente
Pedro de ,'\lcantara Pereira Filho

Diretor Gerente
Contador Carteira eRC. n 125

Demonstração de «Lucros e Perdas» e.TI .)' I de az iste d
�

e 19+7
Crédito
Mercadorias
Rendas Diversas 698·978.Go

470156.3()
"

.......
I.Ió9.r3520
v,,"", .",. ! ...

Debito
Desposas Diversas
Fundo de Reserva Lpgll
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações
Fundo para Devedores Duvidosos
Gratificações e Percentegen� a PagarFundo para Obras e Mclharamf'l1tos
Dividendos a pagar

86q'97140
14'958,10
14958,10
Ó7593,60
61.175,60
63 77't:i:,70
4699.7°

72•000,00 299,r6j,8n
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Ao sr, Oscar Leitão, Juiz Eleí gastcs, pois trabalho com difi-

�f
) haí1�pOl'te ser-lhe·á gra-

toral, foi dirigida a _seguinte culdade para (l,meu sustento, �11,!). POI'_ylliWh\ O p.(��:!' pu-
t' -

ESD.era flue V. S. comureederá (d�o esta em CI},h!IÇ n!;1S depe rçao: �, !"Gaspar 4 de Nov. de 19+7 as minhas dificuldades,
_ ,eulear UH !!h:;FP::r,:.s;�limo, Sr, Dr, Oscar Leitão. Certo ce vossa atenção etc. Gomu,,�ca-be

Acabo de ler o jorr.a! «A Na- Ass, Afonso Schwarz, Bl fH 1-47
ÇdO«, dessa cidade, do dia I do Despacho dado pete rde- As'!. O!1Cf.tr Ldlí%.:J
corrente. na '-lual verifiquei que !'ida autortdere ao reqlE'- J. Eldt'I;�Ü
fui convocado para funcionar eímento: ._,_� ..""""""","".�....-, .. """""_.."..,..,,,,-��=.-J;;'>

como presidente da 59 Secção. -'jndefiro O pedido do reque- -_.�.--�,.=-".�""'""�,_.=="��

ii�:n��nv���to�t�: ��e��e s:e ��I�:���S l;::;f�J�'l�ntJ��l 9 =r . �l r i!:' i\l �l� 11•
guintes .notivos; I - não pos ..o I Quanto 8.0 primei r ,) m·,Hv0: \.. '

\:] i� � W . i '�U' �Jdeixar de assistir a Santa Missal 1. ilã·'. ü.QI1SiÓ:['f; pet'1!lt--i" .� ·t# ..,ii", ',-

aos

l)OmillgOS!.2'
não posso pa.s-lraHar li misua, dia 23 di' Nov,

S3T fome; 3' não estou em con-j ue vez que Q f'í:'quertm!e,
,iições financeiras para gastar prestdeure de uma Ilh·Z'i el<,í· ;.::i_: LLn,�éÍ\\ll.1S T[mH�C!S:
em transporte e muitos outros turu l, tf>ill que eum prtr um

dever Imposto por lei; gdt'
,---__,._._--------. muís outras mi!'l1ftl'l, em horas

abtertcres, seeão re z ll!!�S D�1.

qup,le dia.
Quanto tIO '8fgl!'i·jo moiívo..
O j-jum é II e1rmendadn Ipela Igr;�jF!. Se o supucante !

� t'" ri 'I'" r�"_'" oouvenctde (·'1"(1 t-:;-:, :�.Hrd ..)�. O�fL1U�tJfadllt;. E.;!.�tf":,t; a u�. e
•.
ue! .,�",.�", �.u, .

1.i <

Ittlltar á ll]!ssa e pecan;J,_ o.evp, t:-�d!)S, �nê)iHC('I�:�, f;;i.f:..'.JS QtHicriàHl
enrão, j -juar no dia. 23, re'l I

míndo, "I-l:iim, 11 Ialtu coruetlda ! r;i�lg:,(,S. Criança;; faQLlitíCll� rOl·

Quando eH! tercetro: -I <:,"b�ràO a tonificaç'.50 gorai da
- -, .._._-_.,�,._._--_.-�-.. ,- � I
MOVEIS - VENDE SE I

. , J!.j'('If'J,IHr;�l'f"�,tUlii,_
- ��r �(;tl�� de, mlJJ,:��;lça, S�-3. �""\ �(;1. r'{it'. � 'l � �� �%;, I �,16 J?ot<1f, t:�<;:tr-, G-"r:mlLu.rlO, co- � "ij �"'''l l·� � 11

iil.J L I � fi ti.1 '

zinha etc '-1 •."," B" !J! - j

Com homens de expsrlencia Icomo Otto Hennlngs, Antonio Can ..

.dido Figueiredo, Afonso Balsini ..

e lierqiHo Deeke, e auxiliado pelo'
ardcroso • esplrito.,.empreededor
dos demais companheiros de cha-

. pa.. gente moça, honesta e de
bôa vontade - estou convicto da
vitéria, tanto nas urnas como na

grande tarefa admil'liE;trativa que
nos propomos reat'zar.

.. (Da s declarações do sr, lfrederíco Gu.lhetme
Busch Joro a �ate jornal).

Radio Pilol e Movelar"

Adaptação a voltagem oscilantes

Dianamos, Motor-Dinamos a gasolin:! e a vento,

.

Fick Ups, Alto Falantes, Valvul�s e· todos artigos
eHUVEIROS Eleiricos cREh - Garantidos por

congeneres
10 anos ..

Asiste'lcia técnica em todos os prob1emas do ramo

Venha me consultar, á: RUA I5 de NOVEl\IBRO N.
ALFREDO GOSSWEILER

1226

�á6mta-se o pagamento, Tãmbemvende.se a prestação
':-:'3?-,ROCURA·SE revendedores e agentes competen,tes em

algumas- zenas;

•.•.•
"'''J'

iiIIIIi

r

I

' . .1 Bojos
! "" .

L:j?7aí� {nQC!OS

Cabelos Brancos

!
I

I
I

1 � ::� � �.� ,1�t��.7 () � � �; ::��:D:T�:i
(.,0 � i' c,;, l� u� �;t,\ !!....v! o, G. Til,., ..

R. Paraná, 71.

!i)e�� l,ea;',r?L� p�\.� �H��i!ll��ii1�11 i
� �.� f ��Igi� �\IJj \l:!v tJ:;:·b�fi.t.nS\""�b_\1.j.

iCcnc!us[tO da Ia págini'.)\
.,. I",1efenl".seu)' p ''\'''P�:ç'_ "m palrno ,.;em dos propnos mt·:oresses.-

\\ 'yl n:r��i�i'c: '�"'m;;�m ';��I�he,,-; os pés pe!�s [1'5.03.
.

.

.
,

v', I T'te')í,is " POVO cl'Je se,; lixe p:li"que l!r.pDrtc,u mUlto maIs que

Ir" I
-'-"-l-"_' -

�

. 14l�
),/'j7./ f 1 o .Ç�""'f" '·"e' ·i·f)'lrf,"r" apez."r (.113 "('(/0 -"er· po � 1CO mas

f -t---:. (, u an .,-,,,,,� l,· v' �.,
,

I
-

.. t'l�'l- nertns j"te'"e,ses a ue Ih:! deram ate coragem para
,.

I porque
,,1 J. 'c ... _.., •

. 7"'" b .

Sinal de velbice ser "po{ tic:)", Assim, eh:;; podem '-ser po.mcos tam em, ou

- 'Q '!h f lt os sujos como prett ndem mterpret.u'...A Laça.0 Dtl ante az vo ar
I �__

_

•

a' cor natural primitiva (castanha) Luiz ,1e Mntl.üs Gnim'Hãt's, pr(,f:hh'nte .dfl Môí'18 Re_
loura, doirada

_ ou,' ?egra) e;n ce tora iH Vig�tlimt! Se.ti�:u S';c�ã_'; d·-l. Ti·.�cr�H<lZ!J�!l E�:.�_
POc.co tempo. Nao e tmturraNao t\)r�l USHnrto (1tlS 8.tl'jlJu�çoe5 que me c' nfere a íel ejel.�,
;:nancha e não suja O seu uso faJ el 88 bstruções p;:;['tJ;. aS i.'I;}i\,Õl�S a· 23 de ,Dovemb'2"'-'j'
élimpo faeil. e agradavel.- dl IjOrrW'l" uno. lpme!11 C'Jmi, 1.0 e 2.<1 secretari's 1'8.-

.. ,.. Organil3�ç�;;:'�:�."endas de produtos americanos e ioglezes A L�çàO Bn!hante eXingll� a!! 1 P�CtiVH�!'!j.,�te (Jg §enlH�e3 Aldo Benj imí;u
> .de.�M>!;celi;), i:?�Oç4ra pessoa ha�llitada para ocupar o lugar de representante- caspas, o putndo, a seborrheae'\Verner i.':t),�rhtH'àt, CCHlVl:IHJdo·ü@ a eumpart(C.8Ioill.80 L;Lf('udendor em sua'FiilI,�� de porto Alegrf', �endo necessario que todas as afecções parasitarios do

IICio do Cíub N ,u!ic') Amedca �§ 7 nl1_!'aS do n\ÍN'ldo dia\.ouheça OS,ram.os �e a,e.ee�orioB e peças para autQmoveis, bici· câbelo, a9si� ?amo combat� a Blumeí.itiu, 5 de Novemb,fo de.1941.
� _

..:,.. 'Bf, fetas e acessonos, e .Jli -PQ$sivel, tarnbem de utensílios e máte· calvice revltahzando as raizes' LUlZ Ommluãf:'>!i. Prf'R�dt'!He.i<aI eletr�co. .... •. "C' ..
.. capjter�s. Foi aprovaila pelo De�

EXI:;e.se conheclm�r:to·dúJdioma ioglez, boa educação, a- partamenl;o Nacional de SaudíJ
:.,?�sentaçd.o e responsabilidade comIlrlil.vada, }-lois trata-se de

cargOl
Pública,

\ �Lconf!ança. para o qual devem, ��lldidatar-se somente pessoílS _

.

; ioneas e que preencham as _qualIdades; .soIiCitadas. A1 G"1,>. (�:/. ,,_
.

Cartas para

...
e

...
p.0

.. _RTO.�ALEG
..

RE» .nEla.te jOl'b�l, dando refe-
.

. -:t.J�.��,K';it+�;�.;?�i nmas; pretensões ,e lOfotmat,'õell_ pesSoiU$. �..... '. ..
.

.,

� �.AiI1;ô"m" .. r .

.

,

..

..

, ,,;_.
'. _.

---

'-� �.

_}C,::_; 'TrG�::_:
·;u(�;;6a::. pE;r&�U!��S das ssnhoras

� CaIiTi�;,\�S ::1 f.t;[{,!J!acior (JG>ssas
fUfiÇ6-z:S

;':JL::t E t! � co:�úpn�,:,'l;:'C2; e·f!c·�c.i0. vá
·:l!...t:�C �-:';Gt?!t,�da. [�Q'f6; ser'{lS$.c{a

(;')J-;'; confi3.Hça

���R;f�;ª9i�t®;:9t
[l�hmc��l� grihH'2

-,�
�� J�i�;{\'�� ���g�Ít'r.;]

I Combate a tosse, fJ> bron'--'€
C') i''.

A O" ret>Íriad OS .qUHE} "J '"

Xarope 8ào .João é eficaz

no t�'atnmeDto das �feçõP8
gri pals e das vias respira
':lri:\3. O Xarope SãO Joã')
oIta ü eatarro e faz expec·
�orar faei!mer.te.

..�;: .... --r:·-?' � e=---f;;<,�-;.����--����-4Z�·_--e

�W}n[rC�;�il"'11õí;��J AnuRciem na folha
l ..........-_�_·_�(,f'f�,�&;-.�í'ii:...:.:.-��:�I!"""!IJ_ .
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