
era IOllnOlal
"._.' Buenos. Ai.:rES•.-'. ' .0..... gene- \

idda '._.'.c.. ,.e. um

...
terceiro b.ln�O ta dos Unido!), nem á Russi.i.

róI Peron pronunciou Impor- mun :Ial de raçõe s, que nao fizeram se gr&nd€'ll prcp,:-
tante discurso, expondo a desejem aliar-se nem aos Es- rativos para esse discurso,
------------------------------��-------------------------

dando-se ao m<.:s'11O maior

I
por Peron. A ideia exposta

irnportancia d» que a q ual- pdo presidente argentino, se-
qUfC' outra declaração f('�ta rá chamada de «terceira posição.

�

'_;v
,

Ou' as palavras do dr. Aderar Ramos ftiram insinceras, ou a (amJ))�rBha
� ,

,'.'
- ._--,-

o P.S.D. e, principalmente, a

idir1ato
da UDN, o govên:o es-I Argumentandn, pois, os portz,-! mente. - Tambcm a memória! d emocrát icc s, aos quais aderi

sua filial

lo.c.al; faz.el.n.·d g.r.".nde..

·. taao.:iI
.

fe.chará. a torneira e fi-II vozes dá P(1!. iti.ca
oficial Ioral i. dos cidadãos, que sabem

discer-I'
mos, não por conveniências ou

,:larde do seu espis ito democrá-Lcaremos "em seco". - Bela de- como realmente estão an.:-u:!!',:n-I n ir as co isa s, não é tão curta, segund2:s intenções, mas por
tíco através dos seus jornais, _. rnccracia l - Só esta insinuação tando, derronstr-am que da f,<,-I como algum; cavalhe.ros, tz.lvez,. ccn v lção firme e sincera,
O que interessa, porêrn, não. são em si, além de demonstrar o I mocracia só usam o rótulo, dis-! pOSSd!11 SUL Ô" I Sabemos, sobejamente, pelos
bonita!'! fràses retóricas, mas fá- baixo nível de senso dernccràti-] farçendo com o mesmo, pessi- i

-

Tcdos \1':'5 ainda nos Iernbra-] exemplos positivos e negativos
tos. "Res non verba". dcs di VErsos p'lises que resisti-

ci���:�=,�:�� - -�-'�= -= ���--�= =11 ::X���:=���:m�
��esiste á prova dos fâtcs reais' I I � '" .1....

·

�� �, �.' I t;;litàtrhs (ou da direita, ou da

�t; Pela trombeta oficiosa local.
.

!li I II

I
esquerda) que a essência, a pc·

��â�. alí;��q�ea �:t��nt�rr.de�:�: e·mO c. f' 8,...". C"I� �n U�\${'.:.·.-.·..

JJ ��....�:,,�;:.,'i!ii�.m�.'..:.·,'.�:;,;, i !I�' J,'.
�{: �::���t�r �'�e cCaa::Cid��:O�!;

reunir em uma. vóz as harrno-
.. _..!!l? i.·' partidos politicos, de colabora-

nias diferentes da UDN (na po- '- rern juntos na admiuisrração para
Iitíca federal) e do P.S.D. (na I lotem comum, sem, por isso,
politica estadual e municipal], =��� =�-:::,.,..;..::.:::::.:,"�:=�:=::��=":_:=:_:=.:.::�o J resig'Jarem aos seus ideais que
ouvimos ultimamente, CO':!l mais os disting-uem entre si. - Caia
constâncía do que convição, a co .Iaqueles que propalam, basta-l111amente-,

o velho "sI, 'g" 11" qUf I mos '<as nalavras do a tual Gc-! partido d�\je. pois, couserv.â: a.

velha chapa: ..

Oe:remos
.

dar o rá para que a gente que pensa tanto tem infelicitado c ]lOSB! vernador, nas quais Ele. DElis
I
sua linha de conduta roht.lC�.

nosso voto

..
ao partIdo, ?.overna

.. se decida pelo lado oposto, pois I País,
isto é, de que ',GovernD (� senl:O!.· dos seus deveres .demo-ln.àtJ tanto par egoi�mo. partidá

mental, pOIS, do contrário, Blu prova, á saciedade, o espírito Governo". crancos do que (,S s ous luo ares- no, mas muito mais ainda por

..

menau sentirá as iras do go faeioso do g-rupo pessedista 10- Desgraçadarns nte pera eles. tenentes daqui, nos àisse,.
-

c._bral um dever civico' assumido pee

�:rnQ €stadoaJ". - Com outras cal, - Então, não temos uma e fe lizrne nte para nós. 08 tiOD:- e insofisru avelrncn ie, que- não rante a Naçãn. - Larnent avel

",i�:lavras: Se Blum�n_au, co��er- constituição que distr hui direi- pos mudaram entretanto. _- .A faria diferença, na sll.a. �drninjs-I mellt�, aind,3 esta�os, no. nosso
vaudo, a sua tradição politica tos e deveres entre Estado e Conciênciu do eleitor livre ps,l, tração, entre os municipros em proprro pais, muito distante

sufragar. p3.ra prefeito um can- Municípios? despertando, lenta, mas segura- que de venceu e em que ele deste íéea l; mas nunca é tarde

fi
---.-------- -- I toi voucido. � Como não que- d e m a i s, P a r a começar-

I i n" b\ ,�ro E�/'o. l\"W'ílll'W'il�9f'h !ri'm(,s duvidar da sinceridade mos urna política mais elev,:dá.ikJ � .�� �i� • §' '§\ 1'\\11 IM; li 11 M� \0 . t' " • •

�=��--==,.=�
rie td18 p::i3.vras. 50 !E'S f,sra. '.pesar cu. reslStencla. paSSIva

A pois. u'ma conc!usiló: Os ultimas, dos cínicos e dos comodistas
, � i ,'rtígos de prOpaiIé.nda pes�edi5-1 Esquecem' po. rêm, ..estes COOd

lr fi.J .,.'. I. vut'!U(:.1Z).,:,.,.�..
a..- f'"

, ã
B m'. r'I .... :- ?

ta nã,o �'r:Hr; In:"plraGos !lO ri<) formistas que a reSlgnaç ° POg
!2.a (...a,�".� se ��", �íl1'il seja sinsero de SPiiv!r á nnssa litica é o [lrinteiro passo á re�

51 O ci"im� C a trai;;::é,: 0\ Vl'- c;gnaca-r' d"'. pro'prt'a' personali�
_ . I ,"

comllna. mas, tão somente. ,. >
J LO

Sa.O pll·�e t1"Hf.tC"OS . 92Vér:1, f as pa,tid�rio!l, E peol dade. Isto se vê claramente nos

-'""""-"'=""'--�--�--�,'-"'" ainda. ('.)ffi tudo :S'iO os "gfJver- \ sistemas comunistas e ÍdsGÍstas •

.....

A........�R_._A_.""U"",'_T_."O......""""'_D....A...·.""""'S_...A_·=S����Y.I��ÇOE:S DO \�.lE DO

.

ri ft

.. ,,J. lnlstil�'.'
e�.td8 desac,editand". cSI-.E o nosso sis.terna de '.'go-=-==. -� intuiül,s, clara i1Hente ex Frt:ssos verno é governo", o do caci�

_� � �__- __�__....,._,�__=����=_��=,�, do H. Gcve;oadc.r. qc.ismo e das oligarqui�s, pre-
ilLllNiiílUI,lJ Sabado 12 'le; JuUtO deI !lU . [Ir. llcidlls,;; B&!sl11i Dim 0T 'l 88DonsB.V eJ • =\ElG x�m ·Nr. 15S 1 Das flua." uma.' - r.ou as para o terreno para � ditadu�,:.

--- -��.��'"�. nalGuns do dr. Aderbul Eta P.:lis, si a nossa convlção poht1·
" ;/105 da Silva no 'Term o '.Car-tz1

m
los Gomes" fú rara 'insincems

O sr. Altamirando Requião ca.r,oc3., S.
leu da tribuna da Camara dos se fLlurem a outras orgamsa· eXiJo proros um vote) d,-- cnflgTrt· A UDN [Lê sua vez, r:�o teu-

I'" �::!;��:Al�td�'��rr;rs� �:������:��:�1����;�O�,�:t���'E,f::i':';'��"��.�:a�I" . �;;:�::·:;:::=���;!;;�:;:�::;�;�1,i f���J: jtdS;�:.::Ieta .daI Democratico, desligando-se tado ,se tranSform._a, .nao.. apc_na;> I
f3!bhoteca .Jl11!;Lr, ��uda ...

la p::lo Ganama � d�s re;opiJnS1iO!'ltl�(�esl'
. ,

.

"

.'.do partido 5 comunicando a sua em sImples delegado do partIdo, atual prê510ente da R,'pnbhca que nos lmr;oem os pnnClplOS i��! "2&
adesão ao Partido Social Traba� mas num a.utentico mandatario aI) tempo em que exercia as

lhiata. Já. era conhecida a atitu- ãa vontade popular, porque, de � funções de mlnistm da OUd[. Ide do representante baiano, mas, fato, foi o seu nome sufragado t do ex·ditaébr.. Sempre vigila.nte,
dentro da agremiação majorita- nas urnas por eleitores que ucm 0 fnr. Café Filho levantr u uma I!ia. hcuve quem julgasse dever semp�e. são �ecessaria��nte E,CUS que�:tào de ordem no ser:tído de
s. exa. renunciar concomit"nte- correhglOnarlOS ou frItados ao a mesa não tomar conho>clm( ntr:
mente ao carg'J de segundo vi- seu partido. da prop0>,ição. O Regimento ni\G

ce-pr�ident� dJ. Camara, a que Nesse terreno não ha tt.'rgi- pc,mite manifestações desse ge. lablliado O p!eço da ba�ha - Hão serã permitido
foi conduzido por indicação do versação passiveI. Do contrario, nero, o que resulta, ia em vul- n d'PSD. O argumento, e.n verdade, o regime dernocratir:o seria gol- g�lt'izar os votos do Parlei" Lc- ú?Hl1j4'Ha;�O no wsto do leite -_ -!..loiras eClsies
não procede. O sr, Aítamirando peado no seu proprio coração. I g;slattvo. O genF-ral Dutra ioi

.

Requião foi eleito com os vo- E dcixaria de existír o tão de- minisír) da guerra durante mui- G;JiIi as relwiô!38 _dOS. pre."'1 tic�oios 6 denvad.o.s
e produtos

tos de deputados dos mais va- cantado governo dú povo, pelo tos anos. Inaug.u!oU muitos d.e'l �.Lj�iltes das COlfilS8oes e�tli. sumof;
_

.

�riados matizes políticos com re- povo e para o povo. partametltos mIlitares, quartels, O!J.1118 dE' preços, na Cupltai 4. � Telegrafar ao presl
presentação no Parlamento. Não Outra nota interessante da \ I fer;erijl, ,otlel.'vou-ge

.

tempo-' d�n�e d.R CMP d_e Gaspar pe�

tem, pois, que renunciar coisa, sessão deu-a o deputado Jona� Conclue na ultima pagina I ríuia Pfi'rdí�SC.�[1 _li.OS '<ra�I:' dlnüo wlorma?oes sobre (}

alguma. i lhod [ÍgS Cnlmswes Munld· preço do açuca.r em sua lón-

O incidente vem mostrar a po- e I que Íica,tllli na expeta, te de produçãu
sicii.o de intransigencia do Par II \lU,. .,q�U:H·,í1HldO,. como en ufim .?? proCeder o tr.b�la-
tido SociaLDemocratico cm face II ,,',LH81, li I'eSUlté.!lli\ fios en- mento JUt;to deste produto,
dos mandatos populares. A dou- f iFiJdlIDbntü§ qlhl Pt' pr!!Ci38�il- 5. -- M ,rOEH' nova. reunião

iI1 trina anti-democratica. firmada f fH!! e que pod.erihm alteral com os açougueiros afim de

..1"\'� no famo�o parecer da «Comis- "
.. ;

..

g

...ài,e!. ['.iZi,�8 até ag.MB segui P.Of em execução o plano de

são dos Cinco}) já não se fimitô ,"'� p'li' aqlJêlG (;í'gcio COll- tranSpúl't6 do ga�o por e8t1'8'"

aos mandatos dos comunistas e I" roiiHiur. da de ferro, feumão que de-

ganha foros Ue dogma, esten- 1'erminad5.s as ,'deTidas verá se .reaJiz'il' em 16 dQ
dendo se aos po.stcs que os

de-jC h «L. .. b I'f' �� u � I (;CJDV"Hi&ÇÔt§, Bt. cnmiSfões correDh�.

puti;ldOS. oe.upam �a
..•

me.sa do l,stran . O aparent
..

O 50.ti-.. revcou OS tst UIUO}('U$! m. U DI_C i

...

P. �. �.s .

d e P!��
CcngrefSSo por eleIção não ape- .

ong el'i8o rt:;n�CI3nt!ú 88 nU-

na� d.os "l!e�Sedist.as.»
..

m�.s dai NdV
.. "'." Io.rqu.e

--

I.d .rm!.ções(ta!v.e.z, l�lJtr.o.. S ih rnCB.-rna Ic'.'.�- ;;idH�es .in;trr,úm,:.idi�@, !uclu- Abortado um movimento
malOrla d�g representante"" do dI) eS!bdo de Mnt:l.':l.na l:eVf'- pecle, vFlh.1m sendo loceh- "ive .} de !..!l.H.:lê[, ·"U, qu'::. Si:'

povo,
1
EVidentemente, � desen- iam que li tripu!' ção de um sad.oB h'j diaS em difer�ntet3 reunlu '(Fi tarde da !<n!c-ôD- grevista i�a (apitai federal

iOlar Cl.�. s,emelh'l?te discussão 1!víãü d€íotrl.liu 11lll «\1il.'.CO VGa-1 poutu� do ptHS,
tem, iií';;i\hH!do lh; diversos 8S· . -

cOndUZll"l>l.t'os partld?s a um cho- dCH' ,que !F',S ulliuF'B lHas I I "untos \�e i�lh)l'e!.l@: gerai. deu- Rio, - A ooHci� fez abõ!o

que tremeu.do, cnando s'! ('>,,0 vi !J.h 'I fi('b.�l'V';i1nj\) os Esta-! '--��-�.
���"��

..

-�"=�

11"'€1
C@ qUH.E' dem:HC2�uC,S Of tal' cairo movimento greviBta

mesmo tempo uma situação in· dos Ui' 'Q • que segu"m: do pessoal das empresas de
sustentavel para. o debate po-' .

llh •

'. Combate iJl tubefCluose no�, 1. -. [)pcLllu ü,belar pro· uDibos. Segundo Informam 61:>1

litico. v'l tnpuhniel'i co I�VlÍ:1D 8- I Io1t ii< I 'liEOriam'':;[lte. 8 banhi em Cr,$ c\utori!jt1Jes policlai6., a greVI1
.

Não são poucos o� dp.pcltados firm',m que ";f' tni!,! de um �nStli �I!.O$

I i5.n:)
o qU\!1J' !3erÜ! urna I't'sposta dos mo.;

qu� têm deiyado as fileiras do mi8t�rlOt�G nvl[J.o. pnretll, em 2. - Impedir qUR'qlJer ms- lorh,(M e trüc�dores de oni-

sua éxdtll\�ã,.) l:sqllecer!!lnde .
Riv (eB) -- O preE\idf'fite

,.
jOf'!lÇ'ãty DO pl'fÇO l;O leite, bus á recente decisãO do Trii

--

Iot(1.,grafii-�o. A,;resc.,e.ot!'raro.1da.....
i... epl1bHn.a, em mafGsgel:n fl.K.'i."meed!indD

bO§ c(H])J.umi-1 bUfl.l:d Superior du Trf.ioalh'.
Dr. Arthu� Balsini qua o «diSCO voador) e um·, encam�nhou ao Congresso um ,j;'�P"g que 13:3 op ,dum ast qUf', embora dando ganho d,"

ADVOGADO avião de forma redonda, oe I Pf(ijeto de lei, eetabelec6n(Í(., fi'OÜ,tiV'iS de IlHíi [1(.\ custo) causa flqueles profissionsiEl.
oor cinzenta perola, medinlÍo I entre 08 Institutos ds Apo- i 0('1:;;13 pJodnto;

f
ião ·I.uia atendido, pleoomen·

ES'ii!�I�?:s�:i��i� �:��� !��wri- IH.Úi 4 metros de dísffietw e 1 sen!adorias e pefllsões,

servi-I'
3. -;- Estudar () mei�) de !;� ás suas I'€jl)vindicaçõe�.

cerca de' "um metro de eSPEs-,;.Gr:.1B m.ed:C.'.ISilbr.ig!1tUrí0§ pij.,rB
':::üntrol.,,,, Pflr...'1.

..

ú e.Sl<H.'Jeh�Ci- Tim bem. foi evitada u:na grl �

Residencia: Alameda Rio Bnn- h .

t ,! ti � df
co. 31 • Fone, 1375

sura. á :con�ll(',�e a. lhle�cu,t)s� � U:{'- me,8tu d'J f'.::gw1.e �e !IC;�:';Çi1
_

ve (lO o_8ssoai. do _

traff'go .\

_-....,;;......__..;:;;:__......_�-�,l,.,. O asi ,!1l1hO !lp5relhn, ou lestH:',i.:) 00CiVelb a co1enVld,!(1(. ;Hev,la nu eXp0ftiiÇi!O ti. la, U.>npn!rlll:w Rl!lh'f8tl

\
\

/'

Conclue na 3". pagina
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AmADOR (G.Scholz)
�u",..,=,,==:

r .

d
. ,I g J

(t-J:\ qual Iór o sr-terna � arqu.ve- I #.
'-' ,;Cd,'" "�ct'·.,úr'o err. .':·U escritório, j !!�'�,.�!:;k:�:�-iT ... -�.,_; G·� que �:iis::..(;: um crqu.vo -' I

....... �.v---

Fj··� ;.:,;;"! suprir t:!ld.:!:tt".:ufI,te essa J -=-r' I
_�I·u�:�;df,:k. J'v1odeJ,-�s i-'ar� tOt;C� OS íor- ----- f
r.ictoc de f'(.l�t2-S cu fichas. As gavetas
LU';- ,'i. .liv ,( n ente. r.lt srno nunnco m

t. .. .!��':t 1 J ...das. C\ !TiO guardas efi

t:!< n�t::> � d)'i -iplinadcs (- 1 =!u�" os Eiel

'CJ ,alll--==-;:jili- [;J i:i �,

tomp�2encia Profissional

Rna 15 de Novembro; 596

IF� II C Ir.

I
Por SU� Secção de Representações, oferece as i15eguintes
oportunidadés : MOT?RES Diesel, SemiDiesel e a gaze

. lina, para todos os fins lestacionaríos, maritimos e para
caminhões) das afamadas marcas:

.�
.

WUte, Hercldes,
fairbal�is Morse':" lanson

arlogs & Sirai!on e \VlscoDsin-
Conjuntos:geradores de força e luz para todas as capacldadess
Ba!anças para tOà03 ,!S fins - Bom bas em geral - Ma
qnlnas de todcs os tIpOS para Agrrcultura e Industria -

.

Chapas de ferro e aço - Folhas de Flandres - Zinco

-IAlumínio - Arames - Pregos - Parafusos .- Ferragens
e Ferramentas em geral

f;o�·:������;���!�r�n��;��g��"s ,

DISTRIBUIDOR!E�;
para os; Estados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo 8K Cia Ltda,

SEMENTES' de AVEIA

CARBURADORES para FORD.,A
f. ÓOMNING � Timbó - Caixa postall 10

;r�iefone 1248 -. Ruo 7 de Setembro'
: fornecedores de Madeiras em Geral �j

;
!

I
! ""'" "'9 lP"o. 'P'" [)

� F'" �!I """"

Ei 1':':. A t- t:" fh � !t:, e� n _

I Direc;;í.o, Tel, 1436, l()lH - Gerencia
1 1099 - Assmaturas, WfJH

I publíciaade, 1Otlll.

I 'J{:i1d� avulsa -=-�� uteis, Cr$
i ,50· Atrazadcs, CI $; ,1,00
1,\ssinatm1!s; - Ano, Cr. $ 60.00
i Sei'1"ieshe: -_ Cr * 00,00

II At=nção:�o não se

responsabiliza por opiniões erni
I idas em artigos assinados. mes

'm.o. que sejam com iniciais .. Ad

,"t:�iti.:, também, que orrgmais re

I bidos e não aproveitauos não
I serão devolvidos. Ouírosirn o

I serviço telegralico nada tem a

'nJ'J2f com a ori-ntação do im-

I'
>liill e sornen te é reproduzido ai

,

I i�u!v_ �

inca: rnatívo para nossos

eitores.

I
.__

,----- �___.--"1.,
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�. ��BORATORIO DE ANALI,�� ELLr�GER & CLl\c J Ed�ta!
IH"

R·.··
.

. Faço saber que perante o
. uo 15 ê� N(...ve>-nb� 588 ... Fone. 1901 Bíumerrou Sr. Oficial do Registro cr-u

EXA.MES DE URINA: símpies {Msucar e albumina) de gedimentq) (Im�HtaHvo completo com dosagew da Séde. da Comarca dê Brus
loretos. to'!fa.t1,. aflid, ur]�), \Ir.í1. ,�, �,' EXAMES DE FEZES: completo, pesquisa de 'amebas, fl<tgelli\k� q ue, ll" bilitam-se p8 r� casar:
OVOs de vermoe (Metodos de e:z:riquec,Ímentc) digestão: carne, vegetais; pesquisae de puz. sangue oculto e"�.

-

Onílde t1B SHva E; B'::nta fia
-, ;. EXAME DE SANGUE: MALARIA-2E'esquiza de Hematozoario de Laveran, furmas agudas o croni- Silva. tle, brasileiro, solteiro,

-, l.:1�..cas. LUES (;:;irilis): reação. de Kahn, KIiIl.tl.l'r'I.einecke etc. TIFO; rea�'ãQ deVidal. Dosagem De: glicose, acido mi opersrto, de !.g anos d�' ida-
y co, hsmoglobina. Contagem, de globulo9 'v8;melho;;' e bl-ancos, Formula Lem>;9c!taria. Hemogramn de Shiliug. 'Tem de. doraíctltado e resídente

. }lo de c�agu�açao to) (1.3 s�Dgna.Gur,!ag�H!e,m1Ca. .c.,XAME DE SECREÇAO: Pe9'lU�za de gt',l'llleus !Cono.) nésta cidade, filho de Perrlel
.

eeparmatosoídes, etc., tríchomonae vagmals, etc. EXAME DE ESCARRO:
.

Pesqulza de. bacilo de Koch e dri' Silva e de D MFda da
uutros germens, pneumococos etc

.. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:---'ESPINHAL' Exame citobae-

,.
sir "EI� b' '1"

�.

i' !;
tal" '. - d TT b P d N A 't t

.

EXA'''E DO ""U
�

- .

-. ", .. '[a, a, rasuelra, 80 lei_ao
. v lOsCOplCO, reaçao ..

e

.

.u..a n,' .an y, .onue ppen, e C,.. L"A
. .LH.· CO NAS.AL: pesquiza de baci ',,' �, i

.

fi 'd
los alcool s.acid

.. ó. rss.i!!tent(.í.f! .<Hansen) etc. EXAME. DE. SUCO GAS1'RICO' Exame completo aos,og'�m �p.Br,�.rlél,. c"l',mel fi anos .Cd' l tU-, .
_

'. .•
.

. ," "

�

'.
. .. 'V"". v I' Üe,i ulmlCIIB a e ré8t eu e

de acido lat.lc.o, acIdez. livre e. combinada em HCI-Peeqmzas d.e. sangue oculto píocítos hemácens
.

E'�
.

.

B. " .. , A Th� .

."
T" '.,'} c> • J-Ü. em i'UI.WU9, !HIlS ue om8Z

DE ULCE�A.: Ulrarrucros�oplaemcampo escuro: pesqnlza de esplrochetas Treponema Palirla (sifibs).. .
Lourenço da Silva 0 de D,

O Laoomtorio
.

se. achmnstala.do 'p,!,ra fazer cultura de quaquer germen e auto vovwo'<; Juslna de Far!a.
Apechdo dos srs. Medlcos, fazemos �ol.heta. de mat:lial á domicilio llpresentarfu'1! os documentos

Fornecemos lmnznas e rec�1Jlef/tesgr(} t womente exiqidos pejo artigo 180 do Co
dígo Cívíl, sob ns. 1, 2, 3 c 4.

,_..=um _.

*���ww=m;:��r ;�is�;;L1��u��efm�������il���nt�g�?
acuse-o para os fins de direito.

E, para constar e rheqar ao co

nhecimento d2 todos, lavro o

tIt5 .. + MiM! presente pura ser afixado no lu-

� - Q anwncio é a alma do negocio
..

I gm: do costume e publicado pe-
.

bc.....,;;� la, Imprensa.

;.
.

Iluga ..se Vende-se T ,.

jJ ,Blumen�u>�-7-47'
�;ij.,,,

_

� �"�'ji,, ornelfO
..

Vitorino �raga ..

f&1Wj!l·'!'..,p· 1i!t fi-� •..o""'�' Prúcu"am) , . d t,,- Of1clal do Reglstro CIvIl
1 quarto grande para casal,

\
Um lelreno situado no BaÍiro b ih'

. -:1
.cs um que pa e.,,· .e....IX"� """" ffl

t' !lem f lhos e 1 pequeno para do Garcia entre o Quartel e a
a ar l!1uepp.ndente, .casa,__terr3 ���ht�Ml�

.

I'
.

d' 5 C' de planta e OólStO a d'Sp�""l'��O F
� F b ...·r� n..lem .....

'" so tetro, SItua os a rua 1 de r,mprtza.

I r.
. � • "�u� 'To. •

açt:r saoer que preiendem aço sa &lI' que!", "" \.l. • "''''"

�ovembro, no centro da cidad.;- Informações com o sr. Henri- T'", ;:-rR:rMM b&ddA: 1
ca.sar se: l:iicardú JUilg c RU.'h Bar-se: Pedro VoUoline. 6

I f-R -' .

F -
I_F_, - rom u o C.entra. 'I €', le<nn Ko"b"'ch E'e nU'!1 "no'" Teubner Ele natura'

n ormaçoes nesta edaçao. que Schrelber - enelro.
�

v R' d S .

,�atid. No.... tU <lA • :. u� - no U· • .... I

tt...........•.......
·

.. 1 '.' '.

.il.un. 10 o uI
I'a

..

t

.•,.'
destEI Estado, IlB.§cüio

an.s
t1este Estado. nasctdo no dIa

.

�
.' 2�jd� Janeh:o de 192.0,. �"omer- 29 de junho' de 1919, solteIro,

. I"
9 PRECISA-SE Cl�ri.O, !w!tafO, d�HmCllladJ e comerciante, domwHiado e

,

'...
.n 'I. Empreg;sda para serviç�w .i"e�id('lllte nés\A. cidade. tUho residente em OarcIa, filho

..

' i
A

domestico;? de RiclV'do Jung e de D. Er- de Emílio VoltoUnl e de D.
--'-

'.

lnIIWUUl-(õle na Casa R.eal. fi m':8lina ,1unh. Ela, nature.! �h:l',- Car.olina Voltolini. Ela, na�

Or .. Paulo Mayede Rua 15 ele .Novembro 80 Í<:HÍ( te :E!'tado. nascida !.1ns Ô de tUfaI da Alemanha, nascida
Dr. Affonso BaJsini' do .HoLel São José. iJüvembro de 1927, dOID€8t!Ca no dia 21 de sembro de 1919,
Medico Es.peciaHsbl �m Medi�o aElsistente do BolteÍIa, donlÍeHiadB e resl- ilolteil'&, de profissão domes-

. .
. . HOSPITAL SANfA IZABEL � .� dente úéJta cidade, filha de tica. domiciliada e residenlê

doençás de Crianças .Clinicn Medica e das erel.W' I �l

-

'c,

-

f j'f!sé K'arbach e de D. Marta em Oarcla, filha de Ludwig
e da Péle

..

. ças, partos e opeTuçõea _ i �nnsmmum I Karbacb. Tenbner e de D. Anna 'IeHbner.
Consultoria -

. Travessa 4 Radiodiagnosticos I r" �� .

í'''' I A.presentaram os documento.> A.presentarmn os docum.eatos
de fevereÍio EcHf. :Peiter "'-0- BLUi'ViENAU _Q_ I fJlj3 �w�antBlg2 r� I exigidos pelo artigo 180 do Co,. �xigidos pelo artigo 180 do LO"

---- ----- i digo Civil, sob m. 1, 2. 3 e 4.. digo Civil, sob flS. I, 2. e 4.

Dr� Fausto Bt'3SU
! hist� O�alid�dB 6�e ��� i Si alGuem tiver conhecimento dei Si aIguem tiver conhecimento de

Df.. Angelo De. (aet�i'u) • Medico sI'
�.

F-R. XiTh'�h,�.,
f ,t

I existi; algum impedimento legal, I existir algum imp�dimento ,IeQa1,
Ua.

�

.....11;",_ ��fi� r.',$l.�! � i' �Il!íB'.: I acuse-o para. os fins de' direito. 'I
acLise�o p.ara os flUS.,

de direito ...lT.I'l.",""W.___. ����:;} ,,,,,i!.!: ,i � �.ii�� '. ehEx-Diretor do Hcspital Evan- i'r ,. .do E, para constar e chegar ao co,.. E, p:rra constar e egar aa co ...
Doençasde Senhoras _ Cirurgia gelico de Hansa-Humboldt. ,nhecimento de t.odos, lavro o i nheClmento de todos, lavro o

Partos Ex-Pediatra do Hospital Std., presente par'a ser afixado no lu- presente para ser afixa�o no lu-

,
Consultas das 8as. 11,30

Teresinha de Erechim qar do costume e publicado pe- gar do costume e publicado pe...

�:;;' e das 14 às 17 . (R. G do Sul) Ia impren.sa. la imprensa'I 7 g"
i jJ .

'.

Rua 15 de l1ovembro juto E�''Oe(jialista. em Doenças de l3iume'1au 9 - 7 - 1947 B umenau! 8, �l '1:7·

ao Hotel Elite i OaGças Vict�rtntÍ' Br!"..g� Vl�rinl!J B�. .' ."J

Clinic Geral Cirurgia Oad,;:;l d� R'=ff�t!·� Civil. Glrdal do ReJiilstnt CIvIl. 1�
Consultas das: .8 ás I 2 e das

14 fig 17 horas
Consultório e iesidencia
Rua 15 de Novembro, 1J30(de

fronte a entpda do Teatro Carlos
.í;t-�-��-�-._,�-.-�_.. Gomes) 2' 'tabellião NORREG/\
Dr. Arão Rebef!o" �:-;.' � ��Lfredo lIôs§ I 't

! r.s,vi!'ii'»;<l"�!f'" ....,� A:;;o.a!!:@·rhB"'''''
�.edi'co

"'_."l;/",�."" 1\JiI •.." P" ...... � ..g •• ll>'it!!!� ifj;

d� �\)S�· 81 Sta. Izabe' I EsCriotU!'ilEl. contrados �'l:OC'l'\'
......i)�� Ir açõ:?/s WÇÕOB, p.!'Ote.i;to:;; do l$t�Q.g
C!..!NICA GE..'L-'U.

\lii._�-�-<I;-+:-�-�-� .......�-� *"",,,�-�:;e;-�-iii-.I'YI.--"'�f Compre! e v®ndacl<t bl!lUlOVOUl,

DR. ACHllHS BAlSINI
conii88õ�m d@ di�ida, a.c.

ADVOGADO

Edit ,G I

rta

Faço saber que pretendem
casar-se: José Chuerí e Harta
Grshl. Ele, natural do EElt8�
do ue São Paulo, nascídu ao

dia 23 de fevereiro de i�n2,
eomerclarto, solteiro, üomíet
ltado e resldeute nesta cidade.
Itlho de Salim Chuert e. de
D. MIJrm! Chuerl. Ela, natural
deste ESlad0, nascida. no dia,
5 de setembro de 1908; do
m estica, solteíra, domlc�HBu
da resitiente nêsta cidade,
filha d& Oswaldo Oraol e de
D. Maria GrahL

l\presentaram os decumenícs
?xígidos pelo artigo 180 do Co ..

digo Civil, sob o nO I, 2 e 4.
Si alguem tiver conhe.cimento de

zxístír algum impedimento legal,
acuse-o para os fins de direito,

E, para constar e c.hegar ao co�
nheomento de todos, lavro (}

presente. para SQf afixado! no lu�

gar do costume e publicado pe..

la iraprensa. _.0 i ;li.
"tilnmenau. 7�7-47 .

Vitorino Braga
Oficial do Registro Civil.

�.if.i\.•..•..VF·'

í*5 I

Edital

:: Telefone ptovisorio
Residencia

e "de Dcracia":.••..-á·:

;: Rua Paraíba No 8�
tTelefone 1288�

CHnica gerai. EspecIalista
em molestias da garganta
muh, ouvidos e olhos. ,

tnnsu\ti\s: 10 M 12 bs. 9 \5. \7 ns. Rua Parana. 3j-A�T€1. (436
BLUMENAO • ROA PIAUl, 2 ,.: SUJA\ENAU

lF'!r' 'i'"� . I�

I�··
p

I ADVOGADO:
' _.

Dr. Ayre§ (jonçalves
Rua 15 (..e Novembro, 4]512' andar-Sala I

- (Altos d'A CAFlTAL) -!

\COnclUSãü
da primeiro pagina

'o Estaremos, pois. em boa.,comM

panhia. F. ninguem, em S;! c.QG
ca é tãq fr:1ca, de modo a per- sciencia, póde afirmar que: oe.:
mitit'" q�e sempre adiram03 ao Estados, em que o "partido: do'.

I partido vitorioso, tambem não governol> não elegeu o. gover-
teremos a força meral p�ra ce- nador, tenha.m sido diminuidol,
sistir aos golpes direitisi:as ou poriilso. fia sua situação. Ant8i!1

esqumdistas. 'ao contrario; ganharam Gom e�.�!!.
isto não exclue a colaboração atitude de independer.eta, poht�:

con,:;iente de dois ou mais par- cO�lT.orat mais simpatias na op'
tidos p::lrâ o bem comum, mas nião publica e têm, .talvez, mail
esta colaboração deve-se pro· voz ativa, do que teriam, si t��
cessar em bases que não -fira vessem seguido cégamente a h�
a personaliclade de um dos nha do partido majoritario.
fnrticlc5. O mesmo terá de acontecer
-

Como o município é reccnhe- forcosamede no nosso Eatado,
cidamente a celuh-mater pülit�ca se �s municipios. onde a UDN

da Nação, a r::;gencração dos tem as maiores probabilidades
nossos costumes politicas deve de exito - OS do Vd!e do Ita

------� partir daqu.i. Não se díg'a que jaÍ, do Norte e doOeste do, E�..

"os Ot1trQS� devem tomar a ini- tado, para só falar das pnnc!
dativa. A democracia deve co- pais zonas - seguirão 'UCla po

meçar em casa 1 E, fi).l�Qdo sem litica independente no. ca!'llpo

qualquer bairrismo, podemos a- partidario, mas de criteriosa. co

firmar qu,� o nosso :nunicipio, laboração com o. governo; esta-
at3 se .

como pôucos outros, apresenta dual no campo administrativo.
.

os /nsE'c- ":''''n �.;,_ J
todos -os eJcme;1tos par,>, uma - Só assiq1 construiremos uma.

.. f.' ::...r .o""",,:;:,,,::til.'lí. .' , - �. .' DEMr'"\CR' '''c A.'.

i&�.. f,i;'ft&ú./C'fud.5 '>o .� ,polltlca sa, JusL,m,entc por,S50 verdadeira v· n I -

r

.

�- '.

�rep\1diamQs, porêm. a subjuga- -

1lI'lE,"",�. " .....s .., ""'''''''"''''�= ção incondicional a' um partido
'i) IH.. que �qui nunca teve real resso-

IS) r�#. !i,'''' fU"O,!Jn"r'í/':" !ii nanCld, - Colaboremos, no eu-
, �

_ �:��. ftl !!!:? il1 "

%t'I �.: IJ �;<i[�{;� . {$U � I': 'té(l1to, honestamente, e em. bases

.,.,"! ���
I � de igUáldademoral, com um go-

"1' I � I' CrlW que saiba respeítar o.S

� t:)crvíço deprímeira II m-tnc.ípiês democtaticos, dentro.

. �I ordem I'� (�aa no,rr:as ãelineada."l ultima-

�I � mente peio atual Governador. Cl&...""IÇ"l"""i§ii64

Ru? Marat.-hão l'f{'�SãO estes, aliáril, oS mesmos prin. D H f11 :N' 27 tl}';ioios seguidos pelo Pre'.lidente
.

li" II a ner

'I' Ilro, �lD�tl'a. �;'i relação aos Estadc s,�
� r§'·ghj. �rm'

I
.

r 1 r
. " ..

.,; nos qu�H'l os" gove _n�c ar e:s .10-

;I..�•... I·
í:_;L;r I f}; rarH el�1tos peta oPQ�uçao, - en·

,. � tre e., te;; jústarnente os treis I
'��;;m;;�;;;;;;;;;;;m mii

rj ,: -��. Min" - S Pa ,_ [ e B-' I'
��.",a:;.:;a4§.%!ii "iMi��:iilTJ..:·.. la!';.·i.l. r .......... -::-J � • _ ..... 1. O - �la.�lIl!tjIll!JRIII_!Il!!.. ,_-"!1!!,gl',�!!IIiii!'t@l!J.I!!l'!.iI!lII!!l.. ?t

Elsc� l )1 lO

A !ameô a Rio t}� '"\DCO

i®
!t1"GP"'i"it'��"'�1-��

" 1 A D V· O (i A. D �iS:
.

.1)

'I
- �r:��t�J:�:f�n�Amaral

"

". E.s.c.n.tor.l..
o: pua

...

BO

..
m Reuro

....n.r.. 2.'.,
l'

.andar,
sala IS.

Fones: I r50�I rol
. . EDiFICIO li M(lTUCATASINEN5E
��, � Ee"!�mr !f +_��"".

__....._........�__""""_mti!ll<f_

ti 5MFiffl&

TRAVE..SSA. 4 DE FEVEREIRO
Defrunte ao Hotel Vitória - Centr() da Cj·ladf.'

li S P E elA L I DL">. D li S

Chocolales e Ca'rarnelos
das melhores marca.s a

Ausc:.mte: até fim
de Julho�

m

Ausente �té fins
de Julho&

.••
<-•..•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Washio�tljn. - o mhjGY Her- LrizadoB, (JS quais bzem no
mesdà FOlJSêlca. do Exe:,cHn taro porem, que o contrato de
IH'a�HeirQ. dechüoÍi que (I cumpra ainda não foi· assma
Brasil adqui.riu cem -avíõcs do. Os aviões adquítfdos pe
de hombàrdeio nos' Estarj"i; ! lo i3rat':H gão do tipo MitcheF
Uni(ii.Js;

.

18-25
e serão ccnduzidos pa-

A
....l.l0�.icia.· fOI'.' confil'mrsd,; ra o Brasil por pllntcs ora-

pelos eíreutes bl'tl.siIeirml all- slletros: .

---......- _,__--. __�------""'------=-=-:....ecar . ':.��_-- _

Conclusão da La pagina'

bibliotecas. hospi tais, refeltoríos,
capelas, etc. Se DO er.sejo do
dec,f'[jío de cada urna dessas ini
ciati "as a CamaTa se manifestas

se, "eri;;t- um nunca acabar, .Não
se f�ll'ia mais narla senão vetar

I mOçÜi!� de aplausos e de. a!Jreç;o
�, ! JO nresidcnte r1:1 República Veio
"ç:,-: I dai a inteligencia do regimênto,

I qu<, Obrigd a assinatura de pelo
rI' I menos cinco presidentes de Co
ti; 11

I
missões Permanentes nos reque-

.. __ .__�_._,._<_�, �i!m;n�.GS,,�e congrat�laç��s que
Recebemos a carta a. seguir ;�.' _ �,_......._"...._�.-.......�_,,,,,_�.I"� L�,,_�r<.:. ser apre:e�t�:os em

reproduzido: i

·:·�-�·I··D····��'��:":�:':'�·'··i:···· ,..;:
.....

':. ':'",['0", oe interesse nacional.
,

'�! c� "��If.�t�� �iíiiHi�fi�l!fj i: O snr. Samuel Duarte, <ltel�". Encontra ..se nesta cidade o sr. Jorg'� Fatuch So-
_ "Ilmo- Sr. Dr. Achilles l f: .,.!l'Il", L''''����!'�" *.t.';��§�Hliiffi:, dendo á questão de orde� SUSCl-

brinhc, inspetor-seeotonal dr Sul Ameríca Capf talização Bnlsini l��;:';"� :,�:,.':� �;��.L::':' v:;..:� tada pelo deputado norte-riogran-
S. A, que veio Efetua,' U pngamento de tres eomhi- NESTA. I 1i'.t1ilve��!:Jlwiio5 de-ise. n�g;:JU deferimento ao r;e-

•

I' dido do sr. Jonas Correia. E onações sorteadas IJor aquela importante organização, '1 f. "I 'd"A's vésperas de novas 'lei. FAZEi\' l'I..1\O::; -IOJE deputado pesse rsta carioca per-em 30 de junho ultimo.
'ões.

t. .

I . \ deu mais um" boa oportunidadeOs premío», no valor de 45 mil cruzeiros, coube- ç
. i TréHH:lCOíl'IC hoje a ;i,:!a ne Ade ficar calado, no seu malo-

raro aos seguintes possuidores de t ltulos da Sul Ame· ELEITORADO DE BLVME-I taltctn do sr. O'dbo C"ólf" grado desejo de agrad�r a qual-
rica Capítalização : - Sr. Car loa Kanzler, funcíouarío NAU! ! NezilVIf'M'Jo que. ,Pl�eço ad� sr. pre�dendte du,a_:j. C K W . HepUt) ica, lZ o {!_sta o eua asa andor, com 01',$ 25.000,00; Sr. Walter ad- I .

l'I 'h . Em breve aesumíremes §e-! Com a ge!'JW u'tf;: G'f�gi S'10 Pau ()�.
k_

Ie ·,· .. funeíon ::Irio da Casa Hoepcl;e, com 10.000,00', . . IC"ID"rn da ç:'I�p {IA ;0,.,'''.,,,. ! .

no comprctmsso, deposltaado

I
,.. Ç> � ;'. �

..
I:.', .e •.

' b

"'"'0.'''.'.:'''' j "l'l'",,1'i.1 _. ",,,,�;;:;'m !'J'""lI>;d_SSta" Hl'ldeg""d B·l·... lk qtJ'" tinha pago ar-enas dez ....e 1110' ["\""'P";I'""''' t''',-dh'',,,, lii," .. !li€@I,0i.Uillll_i!� [!) .... ioaU_:.
,

.

!. ",. L el ,
.

_Q " l" novamente nas I1nwl'l 8 quele U U !L. '-"-
_

,', '''', ':' ",.U!.i'�" LJuI"""" ,=: .. "
'. .4..

'l'a d C 4' G 000 O " . easamento ti 8;- Ce lío í\l"u"-' blt-ia. ..J11om,-,H�fikz. Elly Adam,mensa 1 a es, com r.� .!. . U. slngelo pedaclnho de papel A;';' ',; ..

'-... '--" i H"'''l!'''qu''' CiHFtHlo ÍV(' LuIz
, Para.h.ens .ROS felizes I)OssllÍdores de titulaI:' agora (cedl1la}. porem. de um signi- i zes u .::.\!.l,�tl.. ; "�'�'

t .

.- �. .� "t J"
.

�

fi" I '�O" "'''''1'''1,''\ ,..,,-.. {Tt'''' nu,.· I Clill., Jel:l,illrnO CO",8. (,(,;e.

t' d ' Q I .\ ("O' l'
-

.
.

t J.wado lmenso no qual 1:!6 3b! fi '" U'C.' ",--- ,,".w, .•.• -1 'I ,. ...,. C',amor lza �}S é a :.JU .b.meriea \.Alplta lzaçao, CUJO agen e
h
.'

. _ d S9.!) ÍU!lcionarloR da Trw Tr-! Gi.êton, Lmànor e !:j1:lUfo 0 ..
-

nesta eida.de e o. sr.• Edwin Keller, i Caixa, pC5tal. 202. C 3ill Impresso. �s DOill6& ',0.8 :, C n T cc· .'! ,� ..,,,,_ rlelro.homens escolhlaos para dm- x�" ?mr�,jj_ í�.'�:,D. �"m,_« I . _

girem {lfil át'stinos do Q(;l'JS(l t"'tl, O� [HL,�b!> pü_üb ,!liS.

granrJe mun�cjpio. Meditel!l0s I __��� �__'.' ;'='.�
f' spelemos a nossa CODêClen-

eia, sufragando pelo voto Isecreto {) nome do nosso cano

didato. Leinbrpmc-llos dos
eminentes cidadãos Eduardo
Gome8. Irirleu Bornhausen
e ilultos outros e esqueçamo
nos dos manequins que sedu·
z,ram B tentalao novamente

1 seduzir o povo eDm suaa in
tolerantes p·üm'-:-\SSB8.
Qre mRis urna vez, Deus

nos ajude!

r
lIil

l e I r
Lembr-emo
'Edu rdo
11

lrln u B
r

A· Sul AmericiJ Capitalização paga.

di·versos premios em Blumenau

entrega
Sortimento de

I

SIA
IÉREOS

'Segúranca-. ltnm ...... Gonforlo - Rapidez
.

HORARJOS
florianopolis oe Curitiba'" São Paulo" Rio de Janeiro

Segundas - Quartas ,- Sextas-feiras
Partidas ás 7.30 horas

Florianópolis - Porto Alegre
Segundas -. Quartas - Sextas feiras

.
Partidas ás 11,30 horas

Aviões "Douglas DC-3", Para 2'2 passageiros e
'IBristoi',' Wayrarer para 36 passageiros - O maior avião em

llllha comercia! nó Brasil
Um ilOVQ '. padrão de canfmto e segurança

TARIFAS DE PASSAGENS
Ida

868,40
563,70
281.50
370,30
330,00

Volta
703,90
465,00
228,00
300.00
266,00

Condução para o A.eroporto por Cni.1t3 da "REAL"
Voe. pela "REAL", perfeição sem igual

Agente�: OLIVEIRi & cafi.

A.eM.S."
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,Jean SnIHvl'W - Philip l)nrH - Heim·nE Drmtine - Alan
Irene lVhuming na f:iE'\'( lHta,:nn. prfii!ução WB.

Areias Escaldantes
De um lado, bomeüs q'1edesitfiHr:l fi8 I<>Í§ do üÁi} e da
.�rra ! .. , de outl.'O, hnmeTI@ que lazem cumprir essas leis!
Um Choque empolgante €Gi.l'é' o odió, vingança e o amor 1
- Ll.HiS t;"msiJdas!
Acamp. Comp!. Xle:GIHd, fvlet;"o �f<lroaj 9 €ihnrt americano

Pidtea 4,00 e 3.00 - Balcão 3.r.o e 2,00
D0IDípgú ás 2 tv.,ras

Jae E. Bro'1l1'o, .J «Inca larga», e ju;jy CaGava na SU
pel'.goz'idhsima cornf'cHa

O Charlatão

..�

A pelie!]l ( que arrebata pela. SlHi j[leguo.laveI comiei
dade! Duas deliciosas l:H;faS de garg8Ih�ti!ls sem fim.

Acomp. CümpL blJ.cIni.iéd, s!lort aruericano, e
Inicie, da serie:

O CAV�DRA
A serie de ltJta@ e en.re.d.o·gen[:H�e!t_ini!i8!

(Cen9[.Rra 11 vY'e)
PPliéa 3,00 & 2.00 � B::!cão 2,00 e 1,50
Demiugn à:i 4.30 (3 8 horas

Barbara S�iH!vIjYck - Denni� lHorgail - Syd G.reecstreet em

�ndiscrição
Não eN!. eaSLlr:a ... não �l[lha H!h.Js... Dão I?i.'& rÍca .. ; porem,to.-fos acrelHtav,'im jUl;tamenJe () cúutrBdo !

I Uma eatupend::!. e ue)Íc!oéla c )m,yHiJ pmdnzida pela Waru€l'
. Bros.

.

Acomp. Compro Nado'1al. Short e F'ox Jornal
Platéa 4,00 e 3,00 __o Balcão 3,00 e 2,00

: ...�.L,;)§J.'iC�"P.E,>itq'��;I;_�ffi±���Gazowna
Querezene
OSSO ,Diesel
Lubrif!cantes.
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