
� I atitnda· doslral ,fI da intolorancia da bancada"Pf8s�di��ti��d�--;tr'aba"lho -d� deputado
-fi Bnlc,ãn Vian�a B rejeitando

..

a qnasf total,idade, d�8 e�endas �pr88ent�dag, levou a Uniã� Domo
.. cratma Namonal a decI?,ar no pIonarlO da hIstorIes SBssao do dia 17, da hsemblm3, pela

palavra do seu lider, quo a bancada!
u d. 8 n i s �t a não assinaria, como

[(Irh'
protesto n A c t o das D i 8 P o·

! s i ç Õ 8 8 Gonstituuionais Transitorias

•

I •
Sob o titulo «Licença pua um

aparte», o 4:Uiário da Tarde» de

Florianópolis, publicou o seguin
te artigo assinado por Primo
B ...silio:
- "Os pátlUrrgiúos elementos

do PSD não aprenderam ainda

CICAD
DE·. EJLUMENAU.

-
-

-

.

DIARbO /"\ATU1'INO

que numa democracia cada Partido, obrigando-os a um si
uni tem o direito e sobre ele iêncio discreto e comede:
o dever de opinar' e defender A União Democrática é um

as suas ideias. Partido erninen- partido nacional que mostrou o

temente democrático, a UDN seu vig'Jr em prélios memorá
não pode fugir a esse irnperati- veis, contra a máquina goven;.éh
voo Nela ningnern é obrigado a mental, montada e em perfeito
peusar pela cabe�a alheia. De- funcionamento, vencendo em
fende o seu principio, a sua muitos Estados e. em outros,
ideia o seu ideal: e o Partido eleg-endo representações que são
acolhe todas as opiniões, esta- as dores de cabeça do siruacio
belece a discussão e orevalece nismo(como aqui, por exemplo)"
o ponto vitorioso pela

.

maiorrr..
, Quer:em 08. leitores ver o qu�

Prevalece como orientação par-
e � PSD, cU_Ja Convenção ,'fal

tidáría. Mas não estabelece o adiada, depois de es�ar marcad_lJ.
«credo, quia absurdu.ni», que é para o rnes de Junho? POl�
a rezra única que impera no leiam:

PSD, onde ,,0 crê ou morre» é ed\.. Convenção visa precípua-
.

imposto pelos maiorais sobre os mente a reconstrução do Parti

elementos mais destacados do do e consequente reforma dos
seus Estatutos».
«o PSD esteve séríamente

ameaçado na sua unidade e atra

vessava uma. crise de graves
proporções».

�SeíIl duvida o partido atra

vessa ainda as suas dificuldades
e é, iuevitavel que istn' aconteça
como uma eonseqaencía mesma

de .sua extensão pelo Brasil in
r.ações jà [pitas poder-se-ia trans- teíro, Depois, a politica entre

formar Blumenau em um paraizc nós. teve sempre. carater -regio- .

para os menos afortunados? nal e preciso SEIrão muitos a_nos
Que foi feito de todo esse di-

··1
de esforçcs e de trabalhos para

nh;iro ? Sljam�s menos exigeh-. tOl:!�eguirmos �bter' um senudo
tes: em que sao empregadososl naclon.al.».. \,..... ..

7 mil cruzeiros que a Legi.ão «O snr, ))lereu Rames, entre

nos concede como esmola, em tanto, bataJl1ac .sem ):;1ilSSár peja
retribuição ás vultosas quantias unidade dopartid;G. unidade; essa.
que aqui arrecada? . que ó uma questão-de vida: ou
Voce sabe, leitcr P Voe.: já de morte para o PSD. Se os

(Conclue na ultill1_a pagina) ..• ((Conclue na ultima. pagina)

Avirtude e a

feÇtldade se retiro.m
si o crime e a. h"akão ,

sdo premiados?
ARAUTO' ·DAS ASPIRAÇÕE:S DO VAl� DO IT�#-'\í
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Gllega de calDo U II a g e RI, e ulo i ade
e pellUDlbra em lorno da Legi

-

o r sileira
A Legião 8raSileira. de Assis- .·d.··e I 5 5 1-· 5 I e n c III atencía foi criade em nosso país

para- subsidiar inBtrtuiçÕea de.ca
ridade e pnstar.auxilies diretq.
á infinidade ·ge .. nec,e.lJsitadoll que

com o, chapeu alheio. Isto é, que outras círcunetancías que preci-
íb

.

Ih d d emprestaesem ªs doações um sam ficar esclarecidas,ex!
..
em ·ao. ô 0'.0 mun o,

•.. ti cunbc pessoal, qüando eram fei- Falando ape�as. do Estado e,maia i!tlúi' pobrezá. Não houve
quem.. em sã caasciencia� dei- tas com o dinbeiro . do povo, especialmente, de Blumenau, uma
xasae' -de· aplaudir iniciativa de tambem não se pode condenar. vez que pouco se babe do que

proposlto tão :nobre e benerne- já que de um modo ou de ou- vai por aí afora, poderemos no

rito', 'I'ratava-se de suavizar a
tro a caridade estava sendo fei- mear ou fazer perguntas sobre

exlsteneíá .Ilas
.

nossas legiõ�s de ta e isto, era o que interessava. uma. porção de cousas que estão

infelizes. De cobrir com a man- Mas, que a generosidade se a exigir esclarecimentos.

to alvo da caridade oficialiB.da; manifestasse justamente às ves- Inicialmente, ha que se mea-

ri. chaga". aberta. pela mísena peras de eleições.�q�is a partícu- clonar a injustiça que 'a LBA

I
'�'..

no corpo do gigante brasileiro Iarídade intoléravel e que estava pratica contra a nossa comuna. li
. V.'".,·'.u-d.·e·

.

·e·.. >a·'·· tealdado
,.

Naturalmente, para a execu- desvirtuando' as nobres finalida- Arrecadando, cerca de r oo.ooo li IlllIÍUI

ção de tão elevado programa,
des da instituição. cruzeiros mensais manda devolta .....

temoa-ee necesaaría a exi8tencia AtinaI, a Legião. conforme in- apenÔ.a '] mil cruzeiros para as ..................__................- IchUlés DalsiRi
de uma caixa da fundol inexau�. iica seu nome. foi instituida pa- obras de assistencia. Que foi fei- Mais CEl\l VOTOS. dado.à 80S. candidaios 8 deputadosrive!. U�a especie; de bólJa en- ra prestar assistencia e não para to de todo o dinheiro arrecada-

d d d' h
'

.

I"'''er pO··l1·tl·ca
.

do até agora ).. Na-o e' verdade da UDN em· Blumenau e este partido teria eleito ainda paracanta ai pn e () lU eIro l!ie re- l� .

•

que com o. produto das arreca'
a ARtsern.. blé8é.. ESottlrd_.URõl ° 8tutdor. dIS8tuS linbas e o sr. Walter

novasse· constantemente, na me- Ademais, ocorrem com ela
,Hau e. 1680 • D S �pu 8 OS.dída em .que fOlse gasto.

B I
..

t
III Ao COD\TtJÜiJ <leste pequeno esforço a mais do nosso

E o povo paslou a ser essa umenau ICOU CO I'
...

.ri ·t li
.

D Esbolsa: miraculosa. Dos vencimen- ..
.

. .

,. ..

.e eltofBdo e que teria· Blcanç6uo llPIa SI use; o mnca o -

.

.

.

.

ta.do. para o nosso muniG1pio (do!s<deputadoB por um par-tos dé cada cidõ.dão,
.
passQu a

b ··t d· f. h t tido ou tres.' deput,atios por dois partidos), o que ncou de
ser descontada" mensalmente, er a .e g.a an o OS roonstre.�o uas ultimas elefç�es '!ia l- 'de janeiro foi. umacerta q�a.tia. que se c<t:lalisava . .

. 9bstençao (ias maIores que ]\l·tlvemoB em qualquer época,
para OI cofres da LBA. man-

Os bfl!lirros maios at·'"n·gi.dos.. A. dl're�ão tnm2d� isso é, de 37 '[., ou seju, deixaralIl de voto� cerca de 4�600
tcm1a-os .sempre bem nntridoJ.

.
UI U I \oi' ti U eleitores!

Até �í., �ád" de mais, pois a pela "nuvem" . fBtl3 insucesso situado nesta ordem de considerações
LI.\,A., 'como toda vassoura nova 'pode ser lealmente esc lirecido . tão somente para que a

�

que varre . bem. começ<.lU atta Milhões e ·milhões de gata-I Soiitario... - e parte do bairro levianuade não laça dele alarme para exploraça.o da boa
Dobilitante tarefa, auxiliando.as nhatos sóbrevoaram na tarde de de Garcia, foram 'as zonas mais fé publica. .

.

.

,.', .

.

fami�ias do! pracinha.s que ver-, !irgunda feira esta cidade. �1m- atingida�s pelos vorazes saltões.. AliàB, pouco 116 R escIarrcer a1em do que por si e8cla�
tiam �atlgue nos campos de. ba-Ibora O espetáculo raro e im- Nesses lugares o ceu e!:.cureceu

I
rece 8 situação acima exposta,' rIa mostra f!ntes de tudo o

talha e prestando tantos bene- pressionantea8sistido por nassa erquallto dU,rou a «visita:.. Os te- mais qU8 4:600 eleitores bJurnellliuenses não tor.am ás ornas,
ficios qUélpt:fj podla. população. a visita não consti- Ihados das casas, o solo, as ar· acontecimento eBte inesperado e que ainda não tpl plen!S�
Logo, P9rem. inexpUcavehncn- tuiu .surpreza para muitos, vis- vores, tudo' ficou cOberto de mente ·juetiHcado pelas muitas razÕes que tem sido ventila-

te ,houve restrição nus beoefi. to quel na tarde de domingo. gafanhotos. das. Não houvesse, pois, bt.vido eSBa aostenção de eleitorel!!
cios, [l0r (!lIa prestados. PaslIou alguns milhares de indesejaveis às urnas e na pior das soluções ,dois deputa�os dl1. UDN
a auxiliar, apenas, a. maternida- insetos voaram sobreBlutnenau Contudo. a "praga vermelha" teriam I?ido eleitos em Blumeuau. E3ta é a primêil'li e prin-
de e infancili.

.

talvez em missão de reconheci- não se demorou muito em Blu- cipaLresposfa 11 questão. porque tudo o mats que 'se disser
Foi nela Íllse de au� existen- mento. menau.: Talvez achasse pouco o selá, pura desculpa ou fúga da m'aior responsabilidade do.

da q.ue
.

ô povo aSlistiu, palJIlO e Assim, moitos tinham como que comer.. .
. insucesso, si é que realmente houve Insucesso em Dã�. d€(s

boquia�rto. um espetáculo de- certa a chegada do grosso dos Logo a nuvem de acr1dlos, tacar para Flürianopolis dois elementos nossos de pnmeu-u,
veras inter.es�nti.ssimo. O das gafanhotos. Cam deito, pelas 13 qúe cobria uns quatro quilo- linhlt de resistencia para btUar em urna Assemblea domina
«primeiras' . dama.�. presidentes horas fie . segunda. feira a nu· metros quadrados de terreno. da pela tal maioria que manda e tlão pede. cujas artes te":
da. LBA. diatl'ibuindo generolJá� vem de acrídias abateu sobre a decidiu ir· embora, tomando o mos dado conhf'cimento aoa nossos leitores...
mente o dinheiro dainstituiçào, nossa cidarle. vinda da 'direção rumo, d� Indaial.. onde, não rb,,-' Quanto ao mais ha sindB. li esclarecer. que si tivessem
auxiliando a con�trução de mar de Luiz Alves. Ponta Aguda, á fanfe. ainda não havia' Chegado os duis candidatos udeoistBs (lbHdo mais os vótosc para S8-

ternidade,; hospitais, asilos, etc. margem esquerda. do tio. o até amanhã de ontem. rem eleitos, nem por isso fi. VON no Estado teria mais dots
Nada haveria de condenatorio Morro do Aipim -. pobre do Qu� maus ventos os levem... . (Conclue na ultima pagina)

neua- a.titude si não fO$lIft a. es-
pede de propaganda que,se fá-

·L.··,.·.I-.b.e····P..·g··'.d··a- g'.zía �m torno dessas doações. Da
jornai� . da épaca. viviam· ch�iod·
desBa,:publicidade. PríncipaImen;i
te aI)tês lias eleições,,;

. .....

>.
.

Podemol informar' com toda segurança que foi extinta a

I cha. artigos cujos preços, todavia, ficarão sob o controle das
QUê:rs prea�dentas e presiden, Ç�,missã.o de Co�trole dos Acordoa de \Vas�ingtQn.ficando, porn comissõ€.s,municinai? de preços. A Iibe�ação vem de acabar com

te� da' LBA flzeJlIJem· cortezii:l tanto, hberadaa as yendas de pneus e demaIS artefato3 de borra- cert�s dlflculdades lmp,?stas ao comorclO de�'jes produtos,.

.

n

I
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juros'
3 por cento fT6 por cento, R,___�=__=���__=-=-=-��__--"

I) por cento. Dr. Affonso Balslnt Dr .. Paulo Mayerle
(R'01ir6d�B. semanais sem prevío Medtoo assistente do

.

',' avlso até Cr.$ 20.(00.000) Medico Espedalistél em HOSPITAL SANTA IZABEL
. , DepÓS,;itós,SOM AVISO . .PREVIO I doenças de Crianças Clinicá Medica e das crean-\P.à.rll retirada .dlérta até Cr.$ 1,000.00 4 por cento I e da Pêle ças, partos e operações -

'pâi!'a retiradas com aviso prevto de
. .

I ConSlUlt',nio - Travessa 4 RadlodlegnoetloesJO. dlEfs
.'. ,

'� po})r. ce:to�.,· de fevereiro Edil. Peiter - 0- BLUMENhU. -0-.,60 dis8 u �
90 diria fi '12 »» . .'

Dr .. Fausto B,t'Bsil
J_BO,di::POSITOS' A PR�ZÓ Fixo

7- " :. Dr .. Angal� �e (�e:��fiJo! Medico.,-
_

Por- (seis) 6 meses' () 112 >, - » Me(h�c '

-

Por (doze) 12 meses 7 » »

Avisando com dois meses para levantamento da conta.

Deposttos Popú[ares
.

.

,

<. LimitA de Cr.t IO.OOO,OO; (depósito inicial de Cr,$
-2000 e retiradas semanais até Cr.$ 1.000,00 5 112 por cento

. f 'Liinite de cd� 50.0000,00 (deposito íní
etal d.e Cr.$; 10.000,00 .: retiradas semanais
'âté

-

Cr,$ 5.000,00 _

'.

.

DEPOSITOS UMITADOS
Limite de Cl,$ 50.000.00, depósito iolclaJ

.. de Cr.t 20.008,00, com retiradas semanais
até Cr,$ 3:000,00 ó Il2 � »

..

.

OEPOSITOS ESPECIAIS,

/Umite dê CI'.$ 100.000,00 (depusito fui-
c.ial de €1'.$ 50.000,00. com retiradas se
manais'· até Or.$ 5.000,00

.'

.,�

.'--.-, ';,

23:7-1941
',', .':' -,

._ ',{ o., ·�_.L�<' :'�>;;r:;;: ,,>'\-,-�
',', >-:-/ :; .t '_,

; .�.

'l.·
.. '.'

r"':�/···· la.il!
'

..•....
'.=;. -

o anunéto...���_.
P·.R.EC.·.I.S.A..

-.

S.E..•... de um pade
..

iro fe de um ajudante tratar '.

com .A�0.ll�n Lang. I�dídal

P:re(is��se '.

profISSionais
A. iebáriade caiçádos Ar

noldo�!·fiBcher; ..... a rua João
pe8so8� precisa, sapateiros,
éhtnelélros e tamauquetros-
Paga se bomo: ordenado.

ALUGA-SE
Bspaeoso p'pfão - 11. mtrs.]

por 4 1/2 mtrs. Esquina Í'&8
15 e Praça Carlos GQmes.
Otímo ponto para gsra-

peíre, oficina ou depósito.
.

Informações '-C a s a W i 11 y
Btewert., . .'.

'

rocura-
....

a alma do negocio

'Vende-se
DUma terreno situado ,na

vjla -

de Tímbó, contendo .8
'ares de duzentos mil mes.z
junto 'a uma Ionte de agua
mineral. -. -

.

Intornnições com o proprle
tarío

'. Henrique WachUeben,
RIo dO,Sul ou. Herman Wa
chttébenr Bíumenau

D. 1ST R I B U I D O R E_S
paralos�E:stados do Paraná e Santa Catarina

Prosdocimo & Cia Ltda.
.. -

p tnde I·· o.s .800,00.
Curto_: 13�r�rdt,; ·'perdeu·.·.· dá

Casa Hoep(lke{-.-,atà/:, ,a '"Cns:a, : .

Peíter, 8: im.p,tJrlf.Hte:tà:':{l,e' ol t{l- ;

centos çruzeirQs, ,;Pede. OnC_8;--,
-

recídamente ·8, pe�s1ta", que.
_ªcbou•..�ntr8-g�(-lle�:�:fÍ,Reda.... Ção queià,erá· beIli:gr�tifico.dú.
UE!; nO)8s:sªO: uma' ;'de .506,
uma. ; dê 200- .. -e duas de. 50
eruzei�s.

.

.

loinviie Curitiba - Bhunenau

.·foto AmA[)_OR (G�SGhOlz)
tompetencia Profissional

,

Ruo 15 de Novembro; 59fJ
-. ",.-.-

'Ball(oiPO�Lllâi e Agricolado Vale do Itajai
. .: <--_',,:<;,,_"; -";" r'"- '.' '-. .

_ .�,'·:'Átona as seguintes taxas de

z· {fabBlliãu
EdlficlO 'da Prefeitura.: -: '-.- : .'":",,/j ':_.

Elicrlt;llUt'ql.l/(;(n:l1ractP�0. hl;Oêu- .

l'ét'Ç9�'il,â� -., protéstoe.·� lêftoC;Xs:'
.: �-- �

__

-:�1_:,-., -::'-" -_:,_.':�."" '.':
_.....

_:._, .'.',
-

ComprG:é
. ,v.E!ndqde ::ln7uno!eié,

. ,ecnfi�õe.s de dívida, e.fC.

6

-

Dr. .. Hafher
·Xllscnte., a�:�.':·Gns

.

- de ',;:júlhó.
':-:,'

. " A D V O fi A f) -O S:
Dr Max ·Tavarés d'Amaral
Di. Arthur Balsini

1 »

Escritório: Rua Bom Retiro nf. 2, I'. andar, sala !5 .

.I·_,:'-'c"'..n-...-1'"",.-�-1I-�-::;;.;·•.
I_F....IC_Io_F,..;;O;me;.,;�:;;snT;.;It...�;;,;;;OÃ��_I;,_�;,;:;,;;IN_E_N;.;;;S;.;;;E....

'C

....

••

_--""""""'"

fi'L'&lLafiV Prefiram a. f'armna t"aoficáda
peno MOINHO IOINIVUE

Ausente até fim
.

d�', Julho.

.:� _.

I
I

L$';'f!
-

,

- SIA
AÉREOS

Segiir3�t:� - L�xo .- GOEêforto - Rapidez
- g--IORAR�OS ,

Florianopoiis "" Cmitiba - São Paulo .... Rio de Janeiro

I Segundas -. Quartas . ....;.:,

.sexta.e-feirasPartidas ás 7.30 horas
Florianópolia -'- Porto Alegre

Segundas --:- Quarías - Sextas feitas
Partidas ás 1 ).30 horas"

.

A. viões "Douglas De-:;", Para 22 pàssagelros e
"Bristcl'' Wayfai"er para 36 passageiros - O maior avião em

Imha comercial no Brasil
Um novo padrão de conforto e segurança

TARíFAS DE PASSAGENS
.

Ida Volta
868,40 703,90
563.70 465.00
28I�O 22�OO
370,30

.'
-

300,00
330,00 266,00

Condução para o. Aeroporto por conta da "REAL"
Vce pela "REAL", perfeição sem igual

Agentes: (J li V E ! R lê . & CID.
Telefone - 1358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL'

Rua João Pinto, 18 �- FLORIANOPOLIS
N O TA: Aceitamos Re!;ervas pelo Telefone.

Rio de janeiro
São Paula
Curitiba
Berto Alegre
Curitiba - Londrina

ea
Semeintes de hflrialiças e flores fl

Irtigos e semel!tes para passaras
H: STAr'\'G - Blurnenau - Rna 15 dç Novembro, ..,1326,

Ex-Diretor do Hcspital' Evan
gelico de Hansa.Humboldt.
Ex-Pediatra do Hospital 5t<1,

Teresinha de Erechim
(R. fi do Sul)

. Erceciatísta em Doenças deRua 15 de novembro juto
� Ciancas

ao Hoteí Elite C
.

C'I bnic Geral l!!'urgia
Telefone p ovisol."Ío I 063 Consultas dás 8 ás 12 e das

Residencia 14 ás 17 horas
Consultório e residenciaRua Paraíba t-.�o 8J Rua 15 de Novembro, I130 (de�,TeI6fone 1280, fronte a entrilda do Teatro Carlos

...""".-:t!� ..-�-.."",}'",�--.-.�4' ! Gomes) ,

I '--��--.---------.-----
Dr. Arão RebeUo I t) ��. i"'l!.ll.fredo IIõss

·1 .1�edico

Doenças de Senhoras -- Cirurgia
Partos

Consultas das 8 as 11,30
e das L; as 17

.

»

IDeC1'� ,; )V
. 1:.\ !Hl_r;e(ra Ri0 ::>t"'H:WO

"...
�
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"noE:a��6!�t���Vvoe���+;'tJ�fc:g�.·.·:mep!����ede«7:n(�yu��',
nau» de 3 dtl Julho de ',t947, .esta. assoctaeão em Reunião
Espeelalde 8 de Julho.de ,194'l, tendo revisado os sérios Forro Paulista, Encantoneiras de Qualquer Espécie

,problemas. que estll questão apresenta, deu-a
.. por solueío-

Al'h'
•

nadai dando abaIxo, como-segue, os endereços dos diversos
..

ln amento, etc. etc.
motoristas pl'oflssioQsiê. que em SUBS próprias resldencíaa, ,�'

atenderão 80S chamados noturnos classificados de natureza Especialid.ade.'
'

Soalho
.\

M.arca Stfobel 1\1.

necessária.
.

'Victor G13Hél't,_. AI. R. Branco I?
. Wigand,Wamsel __ Rua -. Amazonas, Beco Araranguá,

irêdiaQões de HospItal Bte, Catarina
'L

. Max PlUrel' e-r- Rua Amazonas, Beco Araranguj,;
João Ferreira � Rua·Amazonas, Beco Imaruí, Imedia

ções do HospitaiSta. Catarina
Angelino Esteviio - Rua Amazonas, Beco Engenhelru

OdebrechHmediaçõ�B da, Confeitaria Tlefensel
Rodolfo Déhgenhnrdt - Rua A'll8Z0naS1 Beco EDgo

Odebrecht . "

, Artur Oormel' -- Rua Am8Z01'8S, Beco Eng. Odebrecht Madeiras de construção em geral,Rodolfo Kraemel' � Rua Amazonas, imediações do
F.úrros, Soalhos. M'olduras.-. .QtC.HOsP. Sta. Ca.tarlna

..

'

.

.

I �
, ....

, Oswaldo ShaeUer � Rua Amazonas. Imediações dJ
Telefone 133732' B.c.. ".

.

.nh��Ggouo R. Gonçalves (Dudú). AJ. R. Branco. Rua Ma- B. tUM E NAU ": Santa Oatarina
�.. .Antenío Domingos - Rua M. Gerais, Beco Chapeoó .....-.-�-.-'-lit-:-..---;j;--:a-_.... t).-�-:..-�-·.ft-II-'!l""""��-'

.

Rodolfo MeUe - Rua 8. Paulo 145
Nicolau LeHIll ._ AI. Rio Branco

�. . Aehllles Haas "- Rua. J. Pessoa, Rua, M. Deodoro (Rua
� R. J8r61'11(6) '"

•
.

Gnstavõ Maes. - RuaIS de Novembro 595
Ricardo Réckelbetg � Rua M· Oe1'8ie. Beco S. Bento
Erwino Reckelberg - Rua M. Géraís, Beco S. Bento
Victor Reckelh�rg -,Rua Píauí

, Paulo rarnowtil�y --- AJ. R-.Branco, Rua. Lauro Muller

,I", joão N; pessoa· .
Rua João Pessoa, imediações Salão

Duggen
Guilherme Bachmenn - Rua J. Pessoa, imediações

Yelha-Central. . ....
.

.' .' ..

.

Arlur l{ânt8u.,- lNa João Pessoa, Beco Tijucàs
WiUbert Beheítímsntel --- Rua. 5. Paulo 258

(i

I
;:"
i

�:

'-o{

( "

Autom.ovel· Clube de Blümen.au
lImo. S.111.

.
'.

.

.

Dr. Aeh.iÍles Balc;ini .

,. Ó: ,

M. D" Dlretor -de il:Cidade de" HIumenau»
Nesta' ,

Rodolfo Kraemer - presídeete

N. B. -::- As 'referidas restdencías carecem de apa
relhos telefonlcQ8 pela falta reinantes dos mesmos.

,

SEM'EN'TES de AVEIA

��CARBURADORES para FORD ..A
.

F,. DOMNING, • Timbó � .:Caixa postal/'10

Tecelagem Kuehnrich' S. A.
Tornamos. público que os portanores das debentures

referentes ao primeiro semestre 4;le 1947, poderão receber
ou mandar receber. OS juros. apreseurande o Coupen o. 22.

Ao mesmo temp« eomuntcamos que em junho de 1946
foram sortesdas 8S seguintes debenturss :

ii· i 25. 31.44,,67,101, 108, 125. 154, :::04, 230, 319, 379, 428,'
"lI60. 4{j2, 487, 539, 576, 619. 625. �633, 711, 724, 736. 809, 844.
85'3. 8M. 883; 932, 963. 979, 992. �1000,

As meemas serão resgatadas em nosso' escrítorto.;

Aviso .... aos ACionistas

Wer a�o:o���a��:8a�� �lü:� :��:�St�Sd��ea��:le��d�:�rit�
entrega dos títulos antíges,

,

'

B!umenau, ao de ..junho de 1947..

A Dlreteríe,

l-y--.---------------------
Q seu ,RADIO ..està falhando?

L�ve"o imediata:mente na

oficina Radio-Blohm
e será prontamente atendido

fquip8mento moderno de alta preclsso, téenea
, formsdo e. dIplomado em São Paulo

t_� ._Â_I_a_lD�e.-d-a-.·-R-i-O-B-r-a-n-c-o-,-10------
1- Fabriêa<de Tinias

.... Blumenau
\

Lida.
Tintas. e Vernizes � Material'para

o

'; .-;.Pinturas' . �trt Geral
Tintas' .Hm.·.·.·. bisnagas<oápaarfistas

.

BLUMENAO - SlA. CATl\R.INA

Sociedade Beneficiadora de
l'fadeiras Ltda. 11 "��!�J •.!�.�!�!.it.u.::do I1ajaf

- FUNDADO EM,19U
airetor-Responaaveh

IDI". Aehmes Balslnl
Diretcr-Proprietarioj .

bll". Àfonso BailJlnI
RedaCão e Admistração

RU..i 4 DE FEVEREIRO 17

Telefone11248 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeir as em Geral

E X P EO'IEN TE
Direção, Tel. 14M, 1099 _ Gerenci-

1099 - ASBÍnatu.:ras, 1099
Publicidade, 1099,

Venda avulsa - Dias u(eis, CrS
0,50 - Atraaados, Cr$ ,1",00
Assinaturas; - Anil. Cr. Si 60.00

Semestre: - Cf $ 30,06Exportadora do Al�adeira8 S. 1.
Stock permenente de:

Atenção: - A direção ,não se

responsabiliza P9f opiniões emí
tidas em aI tígos assinados. mes
mo que sejam com iniciais, Ad·
�ertf', lambem, que originais ra..

bidos e não aproveitados não
serão devolvidos. Outrosim o

serviço telegráfico nada tem a

haver com a orientação do •. jOf"
nal e somente é reproduzido .�.
litulo informativo para nossos
eitores.

Consumidor
Exija Manteiga fRISaR
Exista OualidHB. que fir
Mas não é fBIGOR

- " ,

TRAVE.SSA 4 DE FEVEREIRO
Defronte ao Hotel Vitória - Centro -da Cidade

E S P E C I A L I_D A D E S

Chocolates e Ca'ramelos, finos Onde concerta o seu
RADa O?!?

Naturalmente só na oficina

eu NK.E
Bem instalada com Instru

m:;ntos de mediçãc .

.

RI xiernissimos.
Rua � dê setembro n: 13

das melhores marcas

CONSER V AS em

-. ,.
, '-}

Ingredientes
100°/0 quimic�mente puros

Por isso SKRIP é de uma fluidez extraordi
nária, s';ca ràpídamente e não deixa o mais
leve sedimento, SKRIP resiste à acção do tempo
e da água, Acondícionamento especial, em cuba
tinteiro - criação patenteada da SHEAFFER
- que permite o uso da tinta até o :fim.

A jóia que escreve •

Â VENDA NAS BOAS CASAS DO RAM4
�•• !!1Il

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



.S;;i.ttetaê�'ràti(O todos· os negocios
.

publicos necessitãm dá mais ampla publidda.de e

·

••·ustificatiVa
, '. ..

. t-_c
·

__�' -=-._-=-__. .:..--;___,,__:__...-'-......

1\ t:Vi·rtu:de e: a Lealdade ..•

viu em algum lugar o balancete
da agencia" locai da LBA, dan
do conta das suas atividades?

Mais, ainda: onde foram pa
rar os 300 mil cruzeiros [que se

propalou terem sido doados ao

Hospital Municipal 'de Blumo
nau. pela então presidente da
UfA. d. Darcy Vargas?
Sobre €SB3 doação foi publi-

cada uma manchete neste jor- A serviço da conceituada rê:
nal que não foi contestada, Mas vista "Expansão Economiaa
o dinheiro não apareceu .. , E o que se edita em Curitiba. encon"
Hospital, até agora, não fOI con- tra-se nesta praça nosso preza
eluido e por certo não o será, do colega, jornalista Jonas de
si depender de auxilio da rnes- Araujo Abreu, a quem apresen
ma Legião, uma vez que, - tamos bôas vindas com votos

pasmem leitores - fssa insti- de feliz e proveitosa estada en

tuição, segundo informação me- ire DOS;

_ puríssimo suco de S vegetais!

Produto da Standard Brands of Brlnil, Inç,
Rio de Janeiro

.

Conclusão da r.a pagina
deputados. Não; apenas seriam alijados de seus lugares dois
dos ,depu.tados de outros munícípíos que se encontram elei
tos e IllDQionsndo na Assemblée. Isso quer dizer que os
votos dàdos aos' candidatos da UDN em Blumenau sI nãe
aproveitaram a eles pessoalmente; aproveitaram ao partido,
porque, a soma dos votos apurados aqui na legenda con
qularou pratícamente um quociente eleitoral, ou seja uma

cadeira Da. Assembléa Legislativa Estadual. Assim, de fato,
nós elegemos um Deputado, estando este lugar ocupado
por outro cempanheíro de parttdo.

, Bste é 8 realidade que desafia eontestação de quem
entenda do assunte t

pruRia entrega
Grande ,Sortimento de]
MOVEIS�� "

.. ,

.
-

�-:.:�

. �-);::'
: �JA�C

'

.:
t .

·'ti ..'t,_:

J��::i��·'
;I-"r.�i·

b } í1t;.

Alberto Molina r (beg� de camouflaae...Procedente de Monlevideo"
� <J

encontra-se nesta cidade. de pas- (Conclusão da primeira pagina)
sogem para a Capital Federal.
o jovem. cantor cantor patrício
Alberto.Molina. que atuou com

sucesso em casinos das capitais
sulramerieanas. O conhecido
"chansscniee" se fará ouvir nes
ta "cidade. cantando, por estes
dias. na PRO-4. Rãdío Cultura
de Blumenau, melodias da bela
música portenha-

visitem e'exposiçãO da
Case Movelar

t;lrI 5. _Sl�,�$1 � rua 15 de Novembro, 1226

(ao lado da CASA RADIO PILOT)

Deverá; �xtrear sabade, nesta cldade, o grande Circo Pen
sadq Irmãos, uma das maiores companhias do genero que já ex

cursiona'ram por nosso Estado. En�ré os numeras de grande a

tração do referido centro de diversões, ineluem-se o Globo dá
Morte, acrobacias, malabarismo, .alto ciclismo, numeras executa

dos por artistas de varies países do mundo. Possue, ainda, for
midavel 'coleção de feras e animais amestradoa.

O Grande Circo pensado Irmãos.. qi.e ,2rQçede de Montevi
déo, dará únicamente4 fhnções em Blumenai4·as quais, por cer

to. térão, grándécoacorrencía. se considerarmos o cartaz de que
a companhia venl precedida;

FRACOS e

AN'ÊMICOS
TOMEM

OiuM fr@BsDta�o
I'SILVEIRA"

Grende Tônico

Cine···Busch A publicidade é a arma do
negôeio e do des envolvimento
de tudo. Divulguem, publiquem
e anunciem na revista "Expan
são Eeonornica'' cujo redator e

organisador, Prof. Jonas de
Araujo Abreu, se acha nésta
cidade.

. ,

Hoje ás a b,oras
Van Hemo i,Sani i..ov.�ne/· Yirglnla Orey em

. ... .0. 'T.��râ';âo Diabo
Um pOilidal-ql.lê desaflaf.:I(·&�rucla dos mais espertos «sher-
lQcks> ! . ". .

'

Aventuf.as e miBtari()s em ".quantidade.! emõçõea «Suspensa» !
Acomp. c�mpl.. NacJonal,:-.short e Uníversal Jornal
Pletéa 3,00 8.2,oO--·Btdcrt0!2itlp.e· 1,50
Qututa-fefra '.á!l 8 horas:

'

,

Dennís Morg:iln,. nane:;(9liil%;;�Raymond Massey e Alan (Conclusãe da primeira pagina)
Haia em

PA R A, f E R I DAS, <t

?,.-,. s-: �-.'�.-
� �

ECZEMA'S
�

-

_�" .; .. J..;;�
I

(N f L AMA c ()·E 5,
C O �C E ( R A 5,

_:
T

•

'!
I

F R '11.E: IRA S,
:;.,,,. --'!��-I -�,/;:. '

ESPINHAS/ETC:

recedora de credito, suspendeu
a partir deste mês, todo e qual
quer auxilio lll
Sim, a LBA, agora, não sa

bemos si apenas no Estado ou

em todo o país, não prestarâ
mais assistencía a cousa alguma.
Porque?
Que irà fazer com iO dinheiro

que contínua arrecadando?
S ..gura-ló agora, para depois

o soltar, ás portas das eleicões
municipais, com toda a apara
tosa magnanimidade já verificada,
acompanhado de manobras e

discursos politicos? Será que
iremos assistir uma reprise da
excursão do snr, Ilmar Correia
pelo Estado, fazendo 'campanha
partidaria ?
Chega de camouflagem, nebu

losidade e penumbra em torno
dos negocias da Legião. Quere
mos ser doa primeiros a bradar
os rumos que está tomando sua

cri entaçüo e, principalmente,
contra a suspeusão dos benefi
cios sem razões claras e preci
sas que justifiquem a medida.
Já é tempo de esclarecer o

povo sobre o deetfu.'"'''J dado ao

seu dinheiro, íste r- rque, no re

gime demscratiee zodos os ne

gocias publico necessitam da
mais publicidade e justificativa.

Aralljo AbreuJonas de

com

e complete sua nutrição

Rico em Vitaminas

Eis O PSD (c T
pessediatas conservam a coesão,
vencerão as eleições futuras,
como venceram a de 19 de ja
neiro e a de 2 de dezembro. No
caso contrario, ele terá assinado
a sua própria condenação,»
Eis aí o PSD. Retrato apenas

a meio corpo, porque cá fora
não reflete aquilo que se passa
nos bastidores para manter de

pé uma organização que não tem

vida propria senão amparada aos

cofres da nação e sustentada pe
lo caciquismo. Sã o Sacro Co-

... • 111. legío dos· Cardeais, Agamenons,
. DI5NATADEIRAS �:�e��o:g�lh�t:��� ��: �o��D

«·SUECASlJ
se N:�''" pensem, entretanto, os

45' '5'0" 65 75 IrOtros leitores que essas frases acima
.

'. - '. - ..

foram copiadas de algum jornal
ou retiradas de alguma publi.::a
ção udenista. Não, senhore�, Fo
ram copiadas do orgão oficioso
do pessedismo local «A Gazeta»
que as puhlieou em sua primei
ra pagina, a 2 I de junho,sob o

titulo cQ momento politico na

cional»;
II essa gente a querer que os

udenistas pensem que eles são
uma estrutura de pedra e cal
um partido nacionall,..

I

A Mão Que Nos Guia
.

(Deus é meu co ,piloto)
Mas nuvens, o encontro com a morte.. ' e na alma, sua fé
em Deae..; .'

Um drama. doa ares que repercute na terra. deixando o

é30 de sua proftm.da lfagedia era todos 08 corações! so
. berba pl'oduQfío, dtl W�rner

.

'

'

Acomp,.;Oompl. Naoional -'- short e paramouni Jornal
Plstes 3,00 'Q.. t,oo�- .Btilcão 2,00 e lt50 .

<'- -

I.'�

,- -

i�_'-l
AOOAROEMr -- Um Sonho' em' Hollywood c Rouxinol

MentIr.oBo
.

.

Delicioso suco de S vegetais,
numa feliz combinação sele
cionada, Cochai! V-8 com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelads ou quente,

iS: como SOpJ.

Peça .

COCKTAIL V-8

* Tomates
'* Cenouras
* Espinafre

. * Alface
"* Salsa @
* Aipo
* Beterraba
'* J\9rltio

Para t (dos os serviços domésticos necessitamos dê

Oí'ertas com refêrencias e pretenções dirigir á M.ater
nidade Evangélica Timbó - Santa Catarina.

c O n V O C a ç ã o
Convoco !!S SUl. acionistas desta sociedade fi compSr

recerem á assembléia. geral ordioaria a realizar-se no dIa
29 de agosto a.c. ás 15 noras no escritorlCl nesla Compa
nhia em Testo Salto, para deíiberarem' sobre 6 seguinte:

Ordem do dia
l' - Apresentação, discussllo e aproVl'iÇao do baJallQo

e demais contas relativas ao exercido findo em 30 de Ju'
oho de 1941 e do Parac;;r .10 Conselho iíecal.

2' - EJeioão da Diretoria psra o trienfo 1947150
3' - Eleição do Conselho fiscai para o exerclclQ,

1947[48 i"
4' - Ontros assuntos da interesse social.

..

,

Blumelwu, em 21 de Julho de 1947,
João Kars'en Diretor-presidente

senhora independente

COMERCIO,E INDUSTRIA

GERMANO STEIN S.A.
RUA 15 DE ROVENtBRO, 41

de meia Idade•

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


