
,,-,e foi dJ!lntensa admiração e camaradagem o contato do
nO$sê �xercito com a pOPulação Civil blumenauense
"tasnifica a

.' .....-.-------------------

impressão deixeda pelo desfile das nossas forças' armadas'· Mostra-se muito" bem im·.

pressfónado o exmo.. snr. General Comandante da Região
Com brilhante desfile das For-I do em formar sua impressão de

caa doa Exércitos que pati"eram 'finítiva sobre as forças em apre
em operação no Vale do Itajaí, sentaçãoyE quem balancia o fa
encerraram-se. ante ontem, os to destas' forças encontrarem-se
cbjet.vos praticos das manobras. em estafantes manobras, ha um
realizadas. '. .

mês, rna's ou menos. em que
<:A- cidade amanhE:c:u emban- foi cob'!tt� um. trajeto de perto

I
O desfile teve inicio ás [("4'deirada e, a rua Qumze era um 1 de 250 quilometros, pode ava- horas da manhã havendo pro-elongo cordão de povo, interessa- liar perfeitamente a apresenta- dldo uma tevi�ta do sr, Cn.t.

da Região que estava acomps.
nhado do' ar. Governador d{

OIARIO I"'\AiUTINO; Estado.

A
. Áquela hora, portanto, come

le a.lda.d.",.,i;lur�rir�� çaram a desfilar gal bosameate
si o crime Il a traiçã.o I pela Rua 15 Ui trepas no nosso
sã.o premia.dos' ..' Exercito, recebendo aclamações

_" ,"-�-··-R�'�-U-·.-'T-O-O-A-S�A-S-P-JR-A�Ç-O""-E.-··�S-.-D-O�\l�t;í:\-L-E-D-O-,-rA-J-A�i e palmas da população civil,
.

Haviam dois palanques de as

sistir a revista: um dos correli-
Dr. Ar.hUlaa Bli}tlId D retor �hjErponaavel gionarios do P.S D., atendead

BJ,.ÜMBNAU· DOMINGO 1� Dezembro i90 - A!:o XXlV - Nr. 9 ao convite que, de acordo COU'

1 mentalidade local desse parti
+o ki feita pela imprensa, outro
palanque das autoridades do
Exercito, para o qual o Prefeito
Busch foi C0n zidado especial
mente pelo ar. Cmte, da Reg'ão ..

biente de intensa ccnfrateruiza
ção dos presente e que eram
em numero elevado,

çãc feita, pela magnifica di ..po
sição em que a mesma se en

contrava.

Ouhas nolas

o 'rnquetêf do Imerica
As 20 hora!', realizou-se, com

forme ha via sido previsto, um

conserto sinfonico, oferecido a

Á� 17 30 horas, realizou-se Oficialidade do Exercito, que
um coquetél no Clube Nautico aqui se encontra, pela Socieda
Arnerlca, oferecido pelo EXl11f'. de Dramático Musical Carlo.$
Sr G"l Crnte d a sa Região: Gomes: Esta exibição artistíca
Mil ítar, ao sr, Governador.' ás decorreu com o brilhantisrno de
sutcridades locais e convidados. 5empr�, sendo tambem bastante
Neste .. to tivemos oportuni aplaudida uma apreseotàçãl) do .

dade de ouvir o sr; Cmte. da Coro de elementos do IlOSSO
Regão Gal, Cordeiro de Farias: 32' BC' e a parte de declama-
"Estou muito satisfeito com ção da poesia • Despertar da

tudo e com todos, disse-nos S. Pátria" pela Serta, Branca Flor
Ex.cia. � A nossa oficialidade de Mela.
obteve os melhores conheeírnen .. I.Si:'glliu.se ao conserto, uma
tos tecnicos. O Vale do Itaj .. í 1

soirée uansante, c. ferecida, nQS
é maravilhoso e durante os rno- salões da mesma Sociedade e

vimentos das manobras, sua pc - que obteve amplo suceaso, ani
pujação colonial não se mostrou I m.mdo a té as primeiras horas
deniodo algum retrairia, interes- de ontem as h llTlenagens prell·
sande-se mesmo por elas e no tadas por motivos do encerra-

3u",ilio que pude�sem prestar." rnento das manobras militares
O coquetél decorreu em am re ,liz idas no Vale do Iraj rí.

íGI.DADE
DE�ElLUMENAU

A
. cassação dos mail;

datos c o m 11 n i s tas
Ver.ficada a votação depois

de falar dez minutos o relator
Hermes Lima. foi eeta aprovada
por cento e vinte votos contra
trinta e seis.

muníamo é ii QmiTla Inter
aaelonal Oomuutsrs. Declare u

que é le g T t1 cassação dlls
mendaros dos er muntstas f'
é também constitucional, (>
que dentro da pnptla !ngIC!i

Ri", J2 (AN) - O prasl- comunistas é legal 8 Ct1S�6'
iente do Oomíté Jurídico lo ção �do seus' represeutene
teramerícano Br. Fesactsco no Braall. Acreaeentou, ajudu,
Campos, que tambem é De- que 80 UIDa pH1Hica 'lO ideu
lflgado dO Brasil neste Comi· lal firme e audhclosa apoí8-
tê, em entre-vtst8.8 concedida I da por uoia longa vaciencia,
hontem 8 um vespertIn') dU-1 sará ca.paz de 8Ilular a cous
ta capHitaJ. l.Jeciarúu que:. " plraçã·) e expan{�jo(jiBmo

.
d ,

Bureau de Belgrado do Co Russla. .

8IT'1'nrr"FWrC1''Wmmrmm Roubo' de quatro bls
ESCRITOR�O DE neladas de dinamite

ADVOCACIA
DR,

.MAX TAVARES D'AMARAL
DR. AR1HOR' BAL<::INI

Edifício Mútua Catarinense
.SALAS - 13. 14 e 15 . andar

FC I\E lHO - !3�5

HORARIO - 9ás 12 -1l5ás 11

BLUMENAU Sta. Catarina

Rio (eH) _. Em S, P.ml0 de
"apareceram no dia 12 de 11(,

vernbro ultimo, da fabrica da
firma R. Cuey e Cia. Lvda. na

astrada da Cotia na localidade
denominada Vargen Grande,
quatro toneladas de diamante,
A delegacia dt Ordem Pali

e S.'cial e a Deleg.wia de ROl!
bos estão traballundo a fml de
esclarecer o egtranho desapare
dmelito qJe comporta Cem cai·
xas daque!e explosivo;
Até o momento nao foi loca

lisado �equ�r caminhão que car

regava o dira nite com deiitiao
a Curitiba. 0s prcju:zos são de
180 mil cruz�iros. mas o priuc:i.
inü iiltere5se; em desvendar o

miste�io se liga a motivos de
·)rdem politica, visto como aque
I'! material poderá ser emprega-
10 em ato.'3 de sz.tb }tageill. Ha
n :lidos de quo dois j.ipU!!€5e:S
�BtPjlm envolvidos no roub.'J,
r:aa até o momento n.!d.l foi·
tpurado.

Rio. 12 (1.N) - Em discussão
noturna 11i Camara foi anulado
�o requerimento urgente para dis

C:l,1I.�ão e votação do projeto que
dis'põe aobre a Cassação dos
Maüdatos dos parlamentares co

munistas. O deputado Maringue
la apresentou um requerimento
pedindo que fos'le fe,ta a vota

ção nominal.,

Romoc:lelação dos serviços
postais '�"8 telegrafi(OS Assaltada uma senhora,

no bonde'

.� ..

Rio{CB) - o ministro Cio
vi. Pestana vai enviar uma meu

�g�m á C�mara d()s Deput:idts
eí1carninh�nuo o projeto de Pl'i

nejatÍlento' cdos' serviços postais
e telegrafico8 para cuj:1 ezecu

ção já estão. previstos' os ne(e3-
sarios recurs(ls.
.'.

Esse" planejament? elabora,lo
por urna COJllÍssã') orienhda pe.
lo ptoprio diretor gerai dos

Correios e Telegrafus, melhl1rará
não SoO a 'situaç'io do penoat de
toétá3 as categorias, como apa,
re! I;!rá o ÍIlJPoftante rlepartamet'
com' a aquisição de morlerno

;níàtéiiaLpara execução :1e seus

ierviços,

o casameQlo da. princ8za Tere
sa de Orleao! e Bragança

y;

Ril) - Q Itl!ldn 88 vl8tSS
de tudo muutlo estavam vol�
tadas pllra o casamento. ren
Izado nb cilpUal iogli3s8. dt1
Princesa !'!1l2mbelb cnm· (

tenede Philipp Mltun:b,aten
n lieíns ti lt'gráflcl18 deU pro
ced�ute8 informam de' :cm
prox'mo e novo cflsamênt(l
real, o do Rei Miguel. da
Rum8nlfi. com fi. Princesa
Teresa do OIleaos e BragaD-

Rio. - U rn audadioso ladrã'
saltou ao estribo de um bondf'

e violentamente tirou. a b ... lsa d"
rrdio de u-na passage:ra de nom�

(,lll irmll mais IDf>Q8 do her- Maria da Conceição, que viaji''-"
deiro da C(lrOa do Br 1811. na ponta. do l:nnco, �vadin?o St-

A fim de 'coutirmar a nOll· em segu�da, Com a Vlolencla dI
ela sobre o 8Dunelado Doi vn, puxão d1tdo na bolsa pelo ref�do da princesa brasileira b rido ladrão a pobre senh')ra cal'

r(>port»gem de fi mlinhã pro· violentamente ao sf)lo contun·
Cl.fOU ouvir uma re isoa da dindo-se b3.stante.
laroilia Imperial, tendo mano Mais tarde um individuo de
tido ligeira palestra ("000 (> 'or preta deixou n'1 porta d.
Prindpe D. Pedro de Orleao8 casa da vitima a sua bols1 com

e Bragança, atulmente·:em doc9mento8 de ideptidade e,Ou
Petl'opoHs. . troa papeis sem importancia, ;me·Disse 8. A. que lerA lam� nos o dinheiro que l:Ie redUZia a

bem. 88 núticI88 teleg,d 08 quantia de Cr. 45°,00. Por tão WB.shii gton -- O Deparho:1� Londres e que e88t1S eram pouca caiu aqueh se lhora po- mento da Agricultura 8nuc�
as un!ctls informaçõd8 qu� !.leria ter perdido a vid... rolan- olou que pOfdução IDuodi ..rt
poSSUIS �kllre o assuo do como roloU do bonde ao as de IlCucor na s!lfm de BH?
to, encoQtrl n lo

se. 'ã.O 8ur-1 falto. 48 sera 5'[ maior qtlS a HI.·
preso q'16oto nos á rellpeUo frd antlri{)r. Atnbui-es o 6U'
{ia p·úpallldll notlcLt_ ---�-�---------

mento, no incremento da prv·
Nao.. ts!n. portanto, pel,� F'"ls(al'"Z4ca"O permanente duç9.a nos E�túdos Uvidü8,

manos ate o presente mo-. RUBsia e Filipinas, A. ptedt;�
íllf\nto. nenhum fundamento çlIo (ks dds II1l1mo8 países
aquelas Informações. no comercio de (al�ados c\Jmpl usará, segundo se cal-

culEI, ao dt'cllnlo da produQão
Rio � A Comiss!l,) r,eotrltl de Cuba e da EU!'epa Úcl�

de . Prt ç IS reuolrsf·ã hl.j., detltal.
de·vendo nessa oportuoi hld€, ---....."--------
debater 8 reforma da porta
rili que dispõe sebre o' tabe
lamento de C'llçJ.dos. Tum
b"m foi noticiado que Dá
haverá aumento de preços,
e o coronel Mario G ImCfl, Roml. - O.i ex·milJi.�tros flH
para manter' um controle �h;í:á8 Giuseppe Botai, Edmundo
permanente e urna Ilseaj.i����" Rossoni'e Luigi Feder:wni, coa
ção erjci�nte em todos '$e- denados à prisã) perpetuoi, in tetA
lOres da IOdustrla e do

.. co- puzt'cam,recurso.!: á Corte de Cas
mereio de c.IlÇ'ltt08, criRrá s:.ç ,o 4ue 'anulou a eellt.}09� dá
um serviço espacial dentro Aita Cort� de J u5tiça, auistiau
de C/�,P, a ex 'rupia do qu do os sob a alegação de que os

exl8t� ptlrll os prudutve lar, deH,os de que eram aClIS..tdQ2
w�CtytiQQ" e3Ü.o_ �úje:tos b. "Qiltti�. "

A Pto�ução Mundial de
�açu(ar

.

Gr'8nde Exposição de I

:Brinquedos I
Bonecasl Trens Eletricos, Autosl Caminhões,

� J()gol Infantis, Espingarda! de ar comprimido1
Bolas de Borrachar Aviões, Cavalinhos e uma

. infinidade da b r i n que do! de proctedencia
nacional e e5trangeirà

Roma .. '� Rei.loiu·se nesta ca-

"':'a,lllquedos para. (,lanças de todaS· as Idades ���\'8te�ci�.r·:�oa :�:!!::����:.�

'. �',

I doa antig."Is (.h�tes da resistencia"tânetas desde. Cr$ 39,90 '. Livros' nfanti� italiana e de varias" deJegaçõeB,
'

" ii' .

.

. estraDgeiras. .

l4.�tiS()S' J),ara P�e.lent�s ..
'

livraria e Papelaria o orad(.r rep�esentante da Iu-

CÁSl ..4l' _

..W. Siewert �:�::�i:V�;;e;:iE�tetl�
R�, :15 de"II��tfubr�t5'33' (ao lado da Ca$a Peiter) ; :o���oti:�li::�;::dÓ�e�����;

.Ú. _...._�_.......�IMI-��..........I.I!II!i!I_".�+�a�,.III.. ,P.I,....21li!11�" �.. motlvq o J�çinto.
", :/" '�;--��''"Y��; --<.-:"_' '�:��:�_�;.,,;- --

-

Congresso. Nadonal
reslstenda

da

Ex-minlsterio racistas
anbtládos

Andreza Campos da Luz
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'B'af Rest�urant9"
I L r � '. B II. B' a; .

Hou�avil Sec] ..

'

. predio AlieI>. Her;iig'
.
Almr ço '-:- Pratos sortidos

�cbid;:"l! nacionais e !.'sti";wgeirú
1\LxÍmo ·;,.ss":o ._

. prouf'dão
..

pfl'prietarifl '_Etlg-t>q,in Jilhn

b"':•.... i(:cr"d'êprimoír»
',. ..oldem

--;-" �"} '�- �:,>�)
," �. r-

8ri nquedos
� '. ."

. .. .: .

-

:. ,\"

'L. ."

,Artigos nacionais e esfrangeiros .i

.serri concoréencia, im hã .

Ver
.�. '

.��;O�,��:;��EAFFER
�1fJ ,ma&1" ct?f4eayu;ctf��/

-::- '.

,.

'" ... t SHEAFF""P, . todas' ",s comparaeões 'que de.sejar,
l'<xªttllne "up1El ca..e a . .l!:.... ...

, '. , ,�.' •. r •
_ ;

Escreva com o m od e 1 o
.

C R E S T com outr.çs .canetas .e, a pós com

"Triumph" Deluxe e verif;q\(e,como parar -:"'- detalhe 'pOl" <i€t�lhe -r-: ad:-,

se,aoapta à sua mão, comoo seu.'
quira Uma�SHEAF_FER!,'\ SlU posse

equílíbrío é perfeito, como 'suave,
o -encherá de .órgulho, A .Iapíseiva.

-rá....._.id-à ,e sil�.r:ciosament�. ela de3li.z;a _ ,

'" 'F\neLne";: de"ponts.,':de manga; que
pelo p5p�1. ',' reduz as qUfbràs da; gr,,::M.:.-s>é .ven
Observe" sua beleza de jóia., a par

_

d�>{�mã "vi';:erosa cqnS,1,rw:;{.íD. .faça ;,
d�da ti'i!Y!Jdé!�' isóiJ&in'lt�nte.

um

..

Novos Discos Slrjcos:. :D�;
ri tas,;c,muska in 3der111, . e.tc� ,

Kreu "er, Hans lYI.-st'r,
l\Lric:ne»;' trech IS ):le: ope

0_. -a r
"

:,,;-

.�(ordeons ú0tr;;,if'1l'i)J, (,S�tt:I1íir:. S' pnn:. e

de 8 dá ln baixos,

A prcç s novamen

te re�J�z;q'1',.ri

f d�p('�;to idf'st::;. p!'3)'a; pelos prtç�s;
r::ni.\l baratos.

Varejo e atacado

.

,-. .'
,,-:- '::>.•.. t

,

_�,-XARDPE
Sü JOÃO

fJISFNIA'ro II ....NAOA"fO,
'FQS1"OíRO; :' CA,t;;çrO,f;TC.

r(;r.úco" D,O cÊ�,�aáo
ró�ü(;Ó O�5 f;'iUSCl!L�S

<>" f".ál ii1l'Js. o&P3ú(iõrá�(js; ,EligO.
:

� :. ';. .' ,'. �.

� ··<t�' '��"b
__

- .. .. s: ·;_:�{rg���-·h.O�i'{,-i(!���, f��il,:;�;:��ua:4fl&!n
:���hl/a!é ;�t) ;t;jl���;r\'a§.losiJi'''l} I

c ;:,b�f(l�,!fj;i:,.ii;;,,,,� ,ia'44iii;;a$ re-

. XHf{;pe Sã!! J (lã, é �,fi 'H�

t
,'!:bsrii;:, ii t;.:;r.ltic,;,:E;" &';1,,,1 ui)

nn. t�at(lojento da.'" hfeçõ"'i! 'cr�;'i'ismí.i.nHiõ ú

gnpalfl, e 1lag via:; respira
''lri;H; .. O X� ropn .Sáo JOft'J
olt.a O catarro e íaz 9X peü- .

t,irar fac.ilmoiite.
.

�����"����������.m�..�

I:" _

-fabrica dt�

I. BiumelJiaU Lida. - "
,

Tlinta! e V. rnizês' � Msr'rUil.1 p4�"t:
Paduras em:: Gerat ; ,

-[I
.'

Jinta�lL[��J�sna�h E,Nfate:fístí3
mI ,
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CibAD_Eo: nlt, BttlMENAU
. _.",

.. _'. �'.' :"-;� _ ..
��." .

..·suissas
pHrR Séflh rese Senhoras

(ímpo:h:çã;1, direta)

:�. Tlmbó

';procura para fntrada im�diata

Iômoca s

ma,iof ou menor idade
"

.. ..j.. ,'� .'
, .. r :

'::.11:),00. \.

'bão pa\.ki

'" ,

:ftlameda Itia Branco
.�----

us h

&_,
�.

...... ... l i.. ;(1,;r '1" ,"'1 .

, ,;;��> /f/�: / : ,i;,:;"
. 'Sinal- de velhice,' '\A I_cí�ão 'pri:n::n�: faz: vo\üv. '

li cor nEitural prrmuwa (castanh'!1 .

lauta doirada. .ou nrgra), em !.
,por;.c� :t�mpp. _N�o. é(t1�ur,t.:rNã{" I,

ii1aneha. 8 n�-o ,sup .

O seu yso
.

b limpo. fadl e agraqav.eL: ".
A L9çào,Snnlante.e:i(:ng�e" ��

caspaS';
..

'o' putrido,-a, s:b.:)��lleat:,
todas �ª afe'.:çôes para�lt;.jnos· do
câtielÓ, assim carn'o combate' a

'. ca.l:Vice, revitalizatldo as,>:. raizes

papiterea. Foi �p�pva>ta pe:�: De.,
PactamentO NacIOnal de Saud,

.' .. pú'b1�f�·,
. '

., ,."
.

...:;

'. ----�M__---__:..-�--.-------.

Domingo ês 2 horas
Ruhurü All�n .u. bert U1f'ngsli-n - Jifl� f'l;'z�r

.

'.
e O oq!ít O by «m

II
A Branda. bonança"

filme de lÍvt'lI!Uru�. � lJl I çAú
.

que emvcloca
{' IPtn'illCl" Que Foedu:t !

CI,r11pi. N ('f;'!1!i1 - (i'. x] rua: �h'íft arnértc ano
J)nwit;g : H;i,l!< fj C \11i!,uti('á' ia Serre

Rainha D s Selvas
... 'Plt\:é', 4 00 e il DO - B!H�tífl 3,uO " 200

Don i g: l\I�nofes e (Lima -es 7,0)

Domingo as - 4,30 Z 8 horas
.

;flgd'i U!'rgifl'i;) - Urpi! ry p'eck na super m .x'ma prj.du
çA", Ílllliscutivdm"dcl o m-Ior p'i!-Ima ue Km,·!',

:" é ho]: le � "tio á t 'a..
,

, "üuendo fa,lero (ora<áo"
Esirs!.ih, ! M!Jli!l {'i<tnwhn este mor irrt's�stlvel que .

'....

fH'ft>viz 'u durs
. R!mlis Iruwnd!lvei!ol

O�vl,Ç_Il!Lf?,'m !imites Amllr eh .. (itb Tl:'sp .. H't bírf�!r68 no

.eu t;,lã ,;e drfL'uJer o el:tt" umsd Uuia n-ulher li:llpar Ie-
.:

"

'. vaudo no NH'c;Ç1l.0 uni e nn.r irrel'is iv. I
Sem fl;1v.,Jr algum. {halHjü tlilti o r or e ça«, é um dos

,

matores fjlmes de todos O@ tt'mp sl
Ac,'mp C ,rnpl. NRC, M'e!rn

.

J mal. e sb"rt aWrrtC!iDO
PI !éa 4 oo e 3 "o - Balcão 300 e 2,00

A' íl0iÚ': Pia é

, numerada Cr. 5.00

'." " .-....

e:for1e 1248,7" Rua 7 de Setembro

fotuecedorcS :de A1adeh as em Geral
Forro PO'í.tlüla. IEn.canto?l';i! as de Qualqu.er Especi«

. . .

.;4 linhamtm,la. �/r:. etx. Competencla PfofissioDâl

'Múca I

R 'S,i' No ombro 59b
______...,.-. \

.

.1 ua l ue I v ... il 1
_

roto AmADOR (G.Sc.holz)
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.v. P o I i t i c a4 das forças armadas não é politi
Ias" c ões, mas a p o I i t i c a da a ç

-

Palavr�s de Ruy, repetidas e dirigidas, ante-ontem. ao Exercito oelo Presidente Gal. Dutr,
/:; - .

.

tMt lei"EU"�""aR"""mB""�.a....�.."��"

Home OS

A Casa Peiter
oferece-lhe um amplo sortimento em

Pyfamas, G�avatas, Meias! LençoS, Chapéos, Perfumarias,
lim;los EStojOs de Cintos e Carteiras 'e todos

os artigos Finos para CavalheirOS

Rua 15 de Novembro, 553

.������B�l�UBilM_IF���;_, 1
PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
C o C E �,I R A 5 I

\>

F R I E I't R A 5 I
�

ÉSPINHAS, ETC.

Juizo E:eitpr;l da 3a Zona Eleitoral

Edital ·de Convucação de Vereadores
o Doutor Oscar Leitão, Tuiz Eleitoral da 3'1.. Zum Eleitoral

.
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina na fórrna da

�. lei, etc;"
..

.

FAÇO SAB�R que tendo. sido desigr.ado por e te juiz», o

dia 20 de. Dezembro corrente, pelas 14 horas, para ter logar, na

forma do' art •. .6' ..
do Ato d i$ Dipposições Corrstrtnoionais Transi

tórias, do F:stâdó, a instalação da
.
Camara Municipal de Gaspar,

convoco todos os 'Vereadores eleitos diplomados, para se reuni
rem no referido dia e hora, na sala das secções da Carsara Mu

nicipal, no :Edifício da Prefeitura Municipal de Gaspar, afim de
serem empoàsados .nos seús. c:lrg!s e procederem á eleição da

respectiva mesa. 'E. para qne chegue ar) conhecimento de todos.
fuandei expedir o presente e.Iital: que serà .afix ado e publicado na

!órma da lei. 'Dado· e passado né. ta cidade de Blurnenau, aos oito
de Dezernb-o de mil novecentos e quarenta e sete' Eu, A�s.
Luiz Schrarnrn escrivão o escrevi. \Ass.) Oscar Leitrlo, Jt.iz Elei
toral da 3;3, Zona,

. . .

'C erlos .em radios
R e I o r o a r i à (ã t a r i 11 e n s e S.A.

.

�Represêntanles dOB Radios SIMEKS
---�

..
.

Ji.,izo Eleitoral da 3'1, Zora Eleitoral

Edi.tal de (onvocacáo de Vereadores
.-_

- .

Odontor Oscar Leitão' Jui_z Eleitoral da 33.. Zona Eleitoral,
Comarca de Blurnenau, Estado ce Santa Catarina, na forma da
lei, etc ; ...••

, .

F}I CO' SA 8ER que tendo sido designado por este Juizo, o
dia I,') de Dezembro corrente, p.el?s ! 4 horas,

.

para ter lugar, na
forma do a.r.t. 6' do Ato das Dispcsições Constlrucíonaía Transi
tóriáS do e�ti!dO.lf iàstalação da Camara Municipal de B!ume�
nau,

..convqcQ��tQdq5 os
..Vefeadores Eleitos diplomados,. pua se

letll1Urem !;lO r�ferdo dIa � hora, na sala das sessões da Camara
M1fncipaI,' no çdlfjcio: da PrefeituIá Muoir:ipal de Blumenau
a�flmC!e serem irnpQssados nos seus cargos e procederem a élei:
ção da respedwa Mesa. E para que chegue ao conhedrr.ento de
t�J(,s,m�ndei expedir opresente edital, que !erá afjX9,do e publ16ado ,na/arma da lei. Dado e passado nesta cidade. de Blume
nau, ao.� Oito d�. Dezembro de mil nuvecentos e quarenta e setf
Eu, LuIZ' Schramni escrivão o escrevi.

Blulnenau,8 ,de De7embro de 1947.
.

Q�Ear Eeitão JuizEleítoral da 3'1. Zona

D�. Arthl!f Balsitd
ADVOGADO

�1lCi'Uõrio: Edifício Mutua Catara
nense. Sala 15 • fone. 1150

.

Residencia: Alameda Rio Branco
31, Fone. 1375

�����=====��---==
v

AVO! MÃEl FiLHA!

A MULHER !JlTARA DORES

HiVl� AS CÚUGAS UTERltiAS
crnoraga-s9 com vantagem pêra
combatar a s irregularidades das
(u nçô e s perIódicas das senhoras

É _Cslrn;'H"i�3 a n;g�ladcr dessas
.

iunçceil

pala sua ccmprovada eficácia €i
rauuo recettada. Ds'lo ser usada

com c o nflanca

_EiITCONT!!A-SE JlÍii TOlH. PARTE

Ignacio Busnardo
aar Uniá1) Bhunenau

Defronte o monumento de \ i
tal' Konder. Ponto de almoço
�ratos sorti lOS e churrasco.
.

Bebidas nacionais e estran

geira,

JUentão SenhDres
Oaosarinos ! ! !

A Rádio Cultura de Blume
n3.U, P,R.C.4 a maior emissor!"

tlarriga verde,· leva ao seu re

:ep,tor todos os sábados ás 20
h,ras, o proQrama «R A D I O
a AI L E», U.n pr<'grama dE'
,nuita musica, muito ritmo e

nuita alegri'} .

"

...

PRISAO DE VENTRE
ESTOMAGO FICADO __ . INTESTINOS

PllUlAS DO ABBAOE -IOSS
A 92 �n direciaUlênt2 s:ob.2' o QP�

po r c lho digestivo. evitondo Q pr l

são de ventre. Proporcionam hem

estar geral. lacllitam o digestão

descongestionam o FIGADO. re

gularizam as íunccões digesuvoll,
e lazl'ôm desapparecei as enler

ro,idades do :E STOM A CO.

flGADO e INTESTINOS.,
,
..

D. alta elas,. li
MoolLO

RCA VICTOR
� Q-34 r

Será triUH ferido o Emg

I baixador Ciro frelta.s
,

Rio, J 2 (AN) - O mini.t�do Exterior confirmr u a noti6a
. de que o embaixador do Br;:'sil
!
em Buenos Aires, snr, Ciro. de
Freitas vai ser trmsferido
para Waahing'ton. .

Quanto ao nevo I epresedan,t)j
do Brasil na Argentina no Ita
rnarati nada se informou, porem
deixou-se transparecer, que po
derá ser o proprioIf'ereira de
SOUZ:i, atualmente em Washing
'too.

1.1.......eplor de not6Yel.
.... ' ..ckrl.tlc".e

CIIdo lulal c ClIrtoS. II ,,6!YIIIClJ II!(A

Sr. Edgar Sdmelder
Encóntra ,se acamado no Boe

I pita1 3t�. IZir- el, n()$SC cornpa

illheiro e correliglouacio sr. Ed

gar S, hneider que ha dias fo�
;aco01etído repentnarncnte em'
Sua saude. O sr. Schneider, já
se encontra passando bem,
aJmitiGda-f0 que f que logo
r es tabelecido,

@@
À VENDA NO

fiVENOEDOf! llCA. VICTOR

Dlstríbuldores no Vale de
It�j í

Casa do Americano SjA
Mercado de automoveís

John L. freshet Fundador
Rua 15 de Novembro N' 4gL

BLUMENAU

QUARTO M:)BILADO
Procurado por pessoas de ida ..

de, que a maior parte está au

sente.
Of-rtas sob A,C.W. njredaçãoNossa devísa é sefvir!

A "(asa Radio PUot e Movelar"
a mais antiga casa especialista de radias no Estado,

- com oficina proprra -

• oferece-lhes a mais ampla garantia de um serviço competente,
-

RADrOS, de todos tipos e para todas as correntes,
RADIO - ELETROLAS, simples e automáticas

marca 'PILO T". o ';ladrão de excelencia,
REFRIGERADORES. BALCõES FRIGORIFICOS

GELADEIBAS para Açougue e todos 08 fins cornerciaes,
SORVETEIHAS. de to Ios os tamanhos, COMPRESSORES

para gclat'e:ra.
Railios e Refri;;:pradrres - GARAGTIA I ano

Adaptação a voltagem os-nlan tea

Dianamos, Motor-Dinarnos a gasolina e a vento,

Fick Ups, Alto Falantes, Valvulas e todos artigos congeneres �.

CHUVEiROS Eleiricos cREh - Garantidos por lO anos.

Asistencia técnica em todos os problemas do ramo

Venha me consultar, á: RUA IS de NOVEMBRO N. !226

ALFREDO GOSSWEILER
Facilita-se o pagamento. - Tá!Tlbem vende-se a prestação
PROCURA·SE revendedores e agentes compoetentes em

gumas Z,··l1lS.

., E' indicado nos casos de fraqueza,
palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram suhstãilcias tais
como Vanadato de sódio, LicHina, 0-1i"
cerofosfatos, pepsina, lf02: de cola, eie.,
de ação pronta" e eficaz nos C{iSQS de
fraquezâ e neurastenias. V8nadiol 'é
indicado· para homens, mulheres, crian�
ças, sendo ..SUa fórmula conhecida pelo:
grandes mêrlicos e .está licenciado pelá
Saude- Pública. .,i-�A::'...

.. .
.

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


