
Rio. - Com a presença de

represectantes dos mais diver
sos partidos, realizou-se no Pa

�_?ace Hotel, o almoço em horne
�i,.�"",;lge1l+ ao senador Artur San

'7-f68, da UDN, eleito pelo Para',

\� ná. Na mesa principal sentaram ----'------,-�-'---�

se ao lado do homenageado os

srs, senador Nereu Ramos, vice- ,

I,JreSide�te
da �e,PUbliC�; sena'ldor Jose Amenco, presidente da

DDM; senador Ivo .10 Aquino,
líder da maioria 00 Senado; se-I'nadar Ferreira de Souza, líder

I
da minoria no Seoado ; deputa
dos prado Kelly, Gabriel Pas- -g-�-�--�

,508, Biaa Fortes, Lauro Lopes
e muitos outros. Foi orador o

deputado Eurico de Souza Leão,
discarsando por fim, o senador ,...;___--- -.......,w=--� --:-__�::__.:_��-�..._-------"....------

;. Artur Santos. ]LUMBN1Uí Terç'<l" feirá 19 de Agos�o de, Ul47 - Dr.' Achii1!9S Baimni Diretor
,------------------------

III enagem ao senador
Artur Santo$:

-

Terminou fi gl éve geral à,e
onze dias. que �laraIlilou o co

mércio e industrl)j. de Costa
Rica. ordenada pelo chefe da

opostção, sr. Ot: üo 'Vlate. (ji

Costa Rlcu' e -candldato f:;,
sucessão presí deueíal.
Isto

era. do atual: presidente ter,
"Unal, prometido eleições pre
sídenclaís livres em fevereiro
proxímo, esntor.ne lhe era

Ocorreu em ccnsequen- }:xiglrio,

'�'

�d Ad', tj :rtud€. e a.
1€":11 a. e S2 raeti�am
sij o crime e c. tro.i�ão t
sã.Q premiados.l

Ilem de todas expectativas o êxito da Convenção da U O ti, dõmingo último

Ines,erado e< sensacional discürso de um ex-combatente tWa fEl
_

-- Relação
________________________�------�----_c�----�--------�------___

Além do êxito alcançado, que supe

rou todas as expectativas, a Couvenção da

União D omocrútica Nacional para a escolha

dOEI nomes que irão concorrer às eleições do

prefeito e vereadores, doniíngo, realizada no "

Teatro Carlos Gomea, encerra urna profunda
),
l-rir

lição de lealdade ar" principios democráticos

ínstituidos no pais,
Não poderia ser lll'\ll.'l liberal, mais

democrático, o modo pelo qual foram escolhi ...

dos os candidatos udenistas ao faturo go
verno munícipal. Pvocedeu-se a escolta por
meio de represeutsntes das secções eleitorais
do município! em numero de 73. 'Prevale

ceu, portanto, a vontade soberana do povo,

,Inicio da Convenção
A reunião teve lnício às lO

, horas da n"Bnhã. no satâo !SU-

perlor do Teatro Cartos Go
mes, com a p'l:e�l;lllça dos

eonveneié:msl" préviamentp
'convocados e de vúlt;,so nú
mero' de C'Jrreiígionários.
Abrindo 8 sessão, o sr. pre

sídeute da; U0N locaf: depu
tado Msx Tavares d 'Amarai,

'

convidou o sr. dr. xcuntes
Balsini para secretariar 08

trabalhos e eKpl!cou os obje
tivos da reunião, e o mo.ío

pelo qUlil se procederia f\ e·

leiçlío' dos cnurlidRtos a pra
leito e vereadores.

'. "

.... �..,,_.�"'!'"ÁQ1"'......�"'�l',;�J'���iIL.."l'!:·���r"'.

seu, brilhantíssímo gest» e pelo

FREDERléjO G-'u lLHffiliMffi BU80H JUNiOR

cuias palavras de IJrdam nram lealdade á, eeu ,a esposalÍâ e respeito aos adversárhs --,

A seguir, o sr. dr. M .x

T&V&-I Jurk e 0armelír:.do Boga ,,[sr.
Frederico BU,SCh, Jor., Q.uer.�s u'Amaral convidou o ean 0" nomes acima - comporão �gradeceu, emoCIo.nado, 11 con

didato esc ilhldo li tomur lu.
�

,

_, ". f!!lnça nele depOSItada pelos
gar á mesa que presidia.

- I a c?apa de vf:re�d(H�S ela i ennvenetouals e conclamou
, I União, Democcatíea a pro- seus partidarlus a lutar com

A Ih d \1 xíma eleição niuutcipal. lealdade pela vitoria, �entro
vs esco a os ve- 'de um critério de respettn pe-

A' hora em que redigfa- los adversa�i08 ..

mos esta, nota, já se está CAUSOU a melhor' das, Im-

P d
-

.. I f d' '"pressões Q sensacil),nal ímpro-
roce eu-se, em pnmerro Procedeu-sA" a seguir. a azen o sentir, nos comen· '

lugar, a e�colh;:i do .c�ndidOa� escolha dos 13 candidatos tarios do povo, o acer.to viso do operaria Mil!9D Fon�

to a pretetto muntclpal. '"

d da escoll d couvencto- seca, que se seüsva
, p��s'Cn·

convencionais represeutantes a � ('refi Ol'SS pelo voto pro-
' a. esco na os. te á Convenção e que· mes-

das "dlv\ersas se,cçMs eleito- poreional e secreto, Feita a I nais da UDN. !1e:radamente. solicitou lleen-

raia �e. BlUl?8D:l1U, q.ue. p.c�n. apuração, foram

proclama-I
ç!:1 para falar. Depois de, dia-

r6rm� Já v Indicamos. _f.lIm ldos mi seg:1intes nomes: O. to o' correr sobreoa "processos"
em numero de 73, depostta- Clll't Herin Anto í O •

neursos nnsis usados pelos adverssríos nas

ram na urná seus votos o.r r. ' -,-,.f?' u.o an campanhas 8ntel'iores. situan ..

feita 8 apUf'tlQãfl'. V6f1tícllu-se dld@ de .E Igueredo, Otto Conhecidos (IR resultados do-os muito bem, alertou sens

'qu� o sr. ,Fl'tH1�ric() OU,i!her-) f-:le.nnings, .�r; �Ll_ffonJo Bal- acima, que foram �aGdados �orre1iiionarios sobre a pos'

, me BU8en JI'; fora sufragado sIm. Hermho Deeke dr com prolongadaa salvas de

por unanimi:1atte ,dos 'votan- Het'b6rt"'G�Org, Gerh�rfl C: valmas. falou o 8r, Pre8�ent_e
tes F N f t H' F 'da Mesa, coográtulando-se
Á leitura d� resultado fiA -: . ;n:;, er � t'ltt r errHZ� com seUs corl"eligionarios ps:

recebIda com., estrondosa f Jose ,iYIontz, ",Max .Ja�obSOll! lo êxito ,da re'qQHi,o..

pr(}iQD�lidti salva- de p�lil..as. Vlahemar belke, IHmiliq,

Eleito por unanimidade' reederes

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Faço saber que pretendem �.1-
. � fabrica de Tintas

sar.se Alwin Mautau e

Irmga;d'l t..·.I·�...Grosch. Ele, natural deste Es- 11' RiU·meneu L4d�tado, nascido 110 .jia i
ó r.e a- � U.I;·rua I ·Ü ..

g-osto d� 19:q solteiro, corrier- � Tintüs e VerniZES ".Material para
ciario, domiciliado e residente no T! Pinturas em Geral
lagar Velha, neste distrito. filho � T' bi

.

legitimo de iPaulo Mantau f! de � intas em iisnsgas oara artistas
sua mulh-r Bel te, Mantau, Ela,
:atural d.ste Estado, nascidano BLUMENAU - SlA. CA TARINA

�!fra: \3�ep:�f�s�t�0 ��r:;s3t��?, ���� �13!I_!:01IIiil!"'�!ilIi·oz..__itiii!O �_='m,lm_·_,_•._n'i!I"","9";;;Ij�_� Fiorianopolis - Curitiba'" Sao Páulo. -
.

Rio de Jan�it�
rniciliada e residente ·'.0 lORar Banco Popular e Agr!cola do Vale de Ua,iai
Velha, neste distrito, f.lh" l�gí- i

tima de Hermann Grosih e de
ssa mulher Clara Grosch:

Apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 180 do Co�

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si aIguem tiver conhectmcnto de
existir algum impedimento legal
acuse-o para os fins de direito
'E, -

para constar e c.1mgar ao co

nhecírnento de todos, íavro . o

presente para ser afixado no lu
gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blumenau, I4 de 8 de 1947,

Vitorino Brag-a
OficIal do Registro Civil.

30 jias
60 dias
gO dias
'80 dia!;

DEPOSITüS A PRAZO FIXO
Por (seis) 6 meses

..

6 112 ) »

Por (doze) 12 meses
.

7 » ;t;

Editai I
Avisando com dois meses para levantamento da conta.

t

Faço saber que orctendern ca- D.ep,osHos rnplllares
I '

aar-se ;Leonardo Otte e Érica Llmlt�. de Cr.$ 1000� 00. \?epolJlto lnlclal de Cr $
Adam. Ele, natural deste Esta- 20,00. � :61Irüdas sernvnars ate o.s 1.000.00 5 li2 por cento,
do, nascido no aia 17 de feve-

. ltm2te de Cr $ SQ.OOO?OO (deposito in,i-
reiro de 1920, solteiro, lavrador, ctal di:' Cr.i)" 10.000,00 retíranus aernaners

domiciliado, e residente no lagar até Cr.$ 5 (:00,00 ,...

�toupa,,:a. Alto. neste il�striti), fi- D.E�OS�TOS.. UMll'ADO,::, .. r ,

lho legítimo de Leonardo Ottc Limite ne C •..$ 50.000:°°, depósito l�IClal
e de sua mulher Hilda "Otto d!1 Cr.$ 20.008.00. com retiradas semanars

Ela, natural deste Estado. �asci- até C!,,� 3.000.00. 6 112 li

da no dia 1.0 de novembro de DE,POSITOS ESPECIAIS

1929, solteira. de profissão' doo,., Límíte d,? Cr.$ '00.000,00 (depusíto lnl

mestica, domiciliada e residente cia l de Cr,$ :lO.OOO,OO, com retlrades se-

em Itoupava. Alto, neste distri- meuats até Cr.$ 5·000,00

to, filha jpgitima de Alwin Adam ':"""-=--""-'_�"''''----__IIIIIIIÍ _

e de sua mulher Fríeda Adam A D V O' G A O O S:
Apn:sentaram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo Civil, sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tive.r conhecimento de Escritório: F. ua Bom Rttiro nr. 2, l' a.ndar. sala 15,
existir algum impedim{;nto legal, ,

Fones: [I50-1!(1 I
acuse-o para os fins de dir.eito.

.."'..._......._................_E""D_IF""I_C_I...0....o.iMo.iiU...TÍl:i:U...A,;;"....C;;,;:A;;.T;;.;A_S;;.:IN:,;:;E=N�S�E�......_""""__,..;
E, para constar e chegar ao co�

nhccímento de todos, lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume· e publicado pe
la imprensa.

Blumeliiu 16 - 3 - I 9�;

L : Vk..i«\\rlllfl Btagt!
ll: i. OficiAl d� Rel;lbtt'O Clvil.

,.-

Faço saber que Iprelenc1l1m .ca·

Sá.r-se Jcisé M;:;,)()ei VdrlE'ra e

Maria Schatl, Ele, natural deste'
• Estadc, nascido no dia 30 d",

maio de 1925, solteiro. pedreiro,
domicliiacio t!. residente' nesta ci

dade, á rua da Gloria, filho de
Manoel Cons·'tw i'l. Venera e rie' ......_......_""""',.".........__......_-...:

sua mulher J:vJaria Margarida da
..

Conceição Venera, Ela, oatura'
deste Estado, nascida nn dia 16
de se lembro de 1924. solteir".
de prc.Íissào domE'stica.· r1omic'
liad:- e residente nesta cidade, á
rua Gloria, [,Ih:! legitima de Os
waldo Sch::tz : � de sua mu'her
Herlwíg- Sela z l

I mU?!iI!mríííL"f!!iria

Apresentaram os documentos r
exigidos pelo artigo 180 do Co-

I
digo Cívil, sob o nO 1, 2' e 4. :

Si <lIguem tiver conhecimento de
I

existir algum impedimento legal,
acuse�ó para os fins de direito.

E, "':Ira c,:mswr e ch0Jar ao co- i

nhecimento de todos, lavro c í

pr�sente para ser afixado no lll� I RU3 MaraLLão

ga.r, do costume. e publicado PC-III N' 27
la Imprensa.

_ � r IBlumenau, 16 de 8 de 19-�7

'j_1
,;\ trf! tt;' CGm

Vitrorino Braga

ii lOfiei;).! do Re
..g.istro CiviL

.

I
�. ubo�

.

6
=_ I I

Olide CO!1certn n s�u II.

R A t'H O?�? •

A � l' .... ;.l' •
I J

.

pUd ICl"av� e a arma do INaturalmente "Ó 1i;1 oiicina i •.

IC �'1 J!t...\ Ii' lC

11
n('goC'lO

...
e de> de-

envOIVirnfn.to ..!L ll1.. J."':j Sill L
,
de tudo. DiVUlguem. publiqllem

B�m in stalada com instru' ! e anunciem na revista "ExDan-
m':I�()S de mediçãe 'iãO �C0!10m:cau cujo redator e

'�1'jemi5simos. f
aq:;-,'J'!lsadof. ,Prof. Jnna.s de

Rua 'i di;; setembro fi 13 MauJ) Abreu,. se acha néstE 1

• -------.......-.;.: cidade. I

?�..�.,'...�...;.�����,it�"'. <"";3"-.:-- ���-�:;
... �--._,..':

\

Edital

ti 5&4 OlhE H ri

Abona as seguintes taxas de
A' disposição sem ümíte
A' disp, conta Especlal, com dep.islto

i'1íchl de Cr $ 100000.00
A' dispo couta Especial, com depoaítn

inicial de Cr.$ 50.00,000
(Rertrartas semanats sem prevío

fi. Isn até Cr.$ 20.1 00.0001
Df'j)ósHf1§ COM .a. VISO PREVIO

.

Parn r�lirad1i diária até Cr.s 1.000,00
Para zetlra-ías com aviso prevío de

juros
3 por cento

6 por cento

5 Dor cento

4 r"r cent.

5 Dr cento
ô

Ó i jl
7

»

6 »

Dr Max Tavares d'ãmaral
Dr. Arthur Balsiní

NERVOSIDADE
�

F.RAQUEZ
�.

(irati ficacão
�

FRACOS.
.ANÊMICOS

Perdeu.s� no trajeto Teatro
Co.rlos Ç.iomes.- Travessa 4 dt'

.

Fevereiro, uma pubeira de ou

ro. Por tratar-se de uma joia de
estímaçãa, pade�se a quem '<ln

cGntrar. entrega-Ia IV!. Travessa
4 de Ft"vereiro n. 9, que serà
bem &,ratificado..

TOMEM

Olil Cf!BSolitl
"SILVEJ.R,A"
_.

Gr'!lcl!' T6n{co
"

Dr. Câmara
De",�volta de v'jagem, re

"abriu seu consnltorio. o')

h<:rário de cv5tume.

W. GROPP E NWEGAÇÃO
•

" ITAJAÍ LIl\iITADA

uNAVITA"
Comércio - Indústria- Navi'&.�ão

entrega

Rua; Minas Gerais

aM - Fornecedores de madeiras Jé
construçã�) e'TI geral, forros,

soalhas. m91duras, etc�

Serviço efIcIente e

rápida.�\..:. viço deprímei.rí\
ordem

BLUM ENAU

E'AL
IRINSP"lRlfS

. -_"_ -,

II'. t II E.' O' S
Segunmça _. Luxo>·..:.. G09forta - Ihipldez,

HORA,RIOS

Segundas ---: Quarta." - Sexlas-Ielras/
Partidas ás 7.30 horas ..

florianópo!ie.c....: Porto Alegre
Segundas - Quartas -' Sextas feiras

Partidas ás J 1,'30 horas '

Aviões "Douglas DC-3"; Para 2'.l pássageirosve
..

'Bristol" Wayfarer pa-a 36 passageiros -:-- O maior avião:
Iinha cornercial no Brasil'

.

Um novo padrão. oe conforto e spgurança

TARiFAS DE PASSAGENS
. Ide.
8õ8,40
563,70
281.50
370,30
330,00

em

Rio. de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Eorto Alegre
Curitiba .._C.. Londrina

Volta.
7oá.90,
4õ5.00
228,00
390;00
266,00

Condução para o Aeroporto por conta da "REAL"
Voe pela 'REAL", perfeição sem igual

.

Agentef: 01111 E I lU! & ellt.. l
Telefone - 1.358 _; Endereço Telegráfico "VfIAREAL'

Rua João Pinto, 18 - FLORIANOPOl..IS

N O TA: Aceitamos Reservas peJo Jelefone.
-----.'---

foto

Compelenda Profissional

Rua ,15 de Novembro;.5�6
�-----._..;.-

P{';;r�1.:;;pt:;n:.::s t;:fv� ir.:·l�resQ
!>Qcl.�$ q�ge_ i�...

1��U3:;.;!r!'?����C'$
,;.:, �(".iS:<'it:t __�-n:·�\.:"G 5::;'�ÇaO ci�
R g; 'j ;'<'1 o t) i4 ,,o P;; R A o

-
�

-i t�IEUiOii

t;,(?:;2�"Z�I;é,r{�f>5 K;§�'0;!f{$\ !}t#\DiQS
l:' 4.\ �.. ;. FI � l\ ,':: r�, f\ ;3..

ffii· Im. ,"\ E'� � ,� 9>
- ,;r_ ." �"SJ �,.nr !}- .... f1...) � .��'l. tf�' ú·�- [i� li·-;'l p.;:�'n v �

C@�-:i.'-;i �::ii:"ün'i'��l d3 'd��pc�h� h;t��",fii!�'Ó4
.

r-e:i:.J:!J;::·.. h:�r:�r�s"jr.t-: ;·-:.:e f�Ji�(!-;-o's'
�,lj"·:;:;'·d.. :;�lÇ&.:iS �C(J;i1

AZEITE })BERTOLLI"
NOZES. MOSCADA

F. DOMNING Timbó

1111
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i9-8-1947 Cidade de

LAII()RATORIO- .ôE';i&\NAL1SfS -ELL1·�,"M"&{" ri 4! Vo/.trI!r*I!Ii1:lBIIII' �"-��,�.__
elA. I�

........�'����·�..-���....._.",....,,-..-..,-...,,.
.. .. lo•• .0<:1....... • 1- Il10 11 " ��-

-

••• _ "' "."lI!"""'$ ." t> •••••••
JI

I Gàsa de Móveis Russmark Ltda. II
, a
{� Dormitórios ;}
=. �
il Solas de Jantar ;�

H fV óvels Esta'fades �1
� Ser bem l>erfdto e hem acabado �
a 6r õe estaque õe Tapetes �
H Du fe i\lnadeu Luz tt �j{: ,. :
I: ;
:'::':A.!t.��::;'�����'.�!!� �·"c���.c:,;·�u,::,,:; ',:':;:' -' �

"BitJmenauForte. 1901
.
EXAMES DE URH.:rÂ,: �íiripi8i

.

(fts�ncar e allmmiila) de ��4imeÍ1to, qualitativo completo com doslLgen:,
.-

e Ioret os , íQE;íato";.Hcído Ur�C{l� �réa etc," EXAMES DE FEZES: cOltlplElto, peaquiza de amebas, flagelado
OVOs ::de vermos (MetodoR d� em'Íqúecimento) di,g-ESLilü: enrne, vi;gétnis; pes'�uiZ[,5 de pm:. sangue oculto etc-

EXAME DE SANGUE: MA_I_.AR:lA-.:...;;;Pes'!uizl1 do HeIittltüzoario de Luwl'au, formas agudaH e eroni ,

eas. LUES (sifilis): r02çUo <iil;.Kahu� Kline, I\'feillH:ke ,'ic. 'J'1F{): reação {Ít' Vi,lal. Dosagem Dl'; gllcose, acido mi

co, hemoglobina. Côutagolll_de glo'buIG(;l ','�l'Ulelh0" H ['mnc.08, r,,-,mula LtU!.:_f.cital'ia, EeÍn0gmma do Shilíug. Tem
po de coagulaçã.o tl M sangi1Jl.� Çll�-va!):lll�8mlCl\, EXAME DE SECREÇAO: pei'i'lUDm de gern1Pll!i lGano.;
eaparmatozoídes, eté.� trichomonae vn.�:lllaí_s, etc. E�Ar.:.iE DE Ji�SCi\RRO: Pesquiza de blt:)ilo de Koch P

outros germens,pnenrrio90coS sté. EXA1VIE: 1)0 LIQUIDO CEfU:l!.P.O:-'-ESPI.NHAL: Exame cltohae

-erloseopico; rOa_Gão de ��;jJD� Pandy;. Nonne Appeolt, e te, EXA ;:,,1E l)(I Mueo NASA L: res'Iuiza ,te baci

los alcdol e acido fBsiste:ntllê (Hansen} et�,
.

EXAME DE SUCO GASTRICO: E:xarn�� complct.o, dos'igelll
de acido laÚeo, acidElz liyre e combinada em HCI-P","qtliz"" d8 Sangue ocu it o, pioeitos, lwm(l(;CllA. EX

DE. ULCERA: Tllranricroscopiu em C.ltlllpO escuro: pesquiza d", eHpirochel'ls 'I'roponema Pálida ("ifillfi).
.

O :Laboratorio· se achainstalado 'pat'(1 lazer cultura de quoquer çermen e qulo »acin»
.

Apedido- dos szs. Médicos bzemos colhera, de mi:',ttlial á. domicilio
rornecemos laminas e reclnienlesf/f,;t uiamente

'. PR.OPRIEDADE ..... i
Vende-se ".ma" constaúte de I

't I R. Ocasa-de madeira, nova, e tarre, 1�'1. N.· ."G' 1�4'; R l\�/W l'l
DO. medindo Jóx300, com horta, ",:1 _u l..:..l ss.s

ranchos. e aguad�. Ui. Boa ins-
_

•... ,',

ralação de luz elétrrca. tratar Preelsa-se de um m.lÍermo?lro Pªf8 H. Case de S:r.ude
com o pl'oprietario,- sr. Gústavo I São Frsfiêisco em Curi:lba:
�csenbrock, ru'a da G19ria, Gar� 1. Prefere-se p essea �nm c(}n,b(>cj�cni� do idioma 81€'
ela.

. ..•..... '> ..... .• I mão. Ca!'ta com ptelell[;ioeS, rerereucla, Idade e uma Ioto
grafia recente' p sra o mesmo estebetectmento. rua São
Ffb,DCisco.147.

AS SOCIEDADES:

Club Dramàiico Musical Carios Cor es
. PreveRtõrio Santa Catarha3
Hsspiial Municipal II� 81umenau

.

promoverão em conjunto, uma festa paraengertar
fundes para as suas nobres fj naltdades.

Para os festejos !Oram escolhidos os dias 13 e 14
de setembro.

.

PROGRAMA:
Dili 13, sabado. com inicio ás 20 horas, jantar americano
nos salões do Teatro Carlos Gomes, seguido de soírée; cor
rerá uma tombcla e haverá t>leíção do Rei, Rainha e Prin
cesa desta graurre Iesra. - Dia 14, comíng», grande tésta·
popular avs pátios do Teatro CfU'iOS Gomes, com íntoto ás
9 horas da manhã.

HI.i verá as seguintes atrações :
Carrousel, Tablado de danças, Bar-aca de Café e Doces.
Barraca do Bebidas, RHas e Lel.ão Ameríeauo:

1
. Para u almoço $(:)16. servído:

F ,jjoada completa.Canja de Oaltnh8, Salsichas com Xueruíe-
.

ANOTAÇOES
A venda de mesas sera previamente comunicada.

.

i\ tombola será vendida com autecedencia.
Correrão o comércio e industria e casas particulares co

missões de senhoras. para angariar prendas.
A comilHão pede a cooperação de todos os Blumenauenses�

PROCURA�SE
1 Cordo.eiro-Oflcini

(Leíler) '.

,Infol'IDoções L: Klil'ileiBge
Itoupava Seca Rua ACi{�

w&S!S

està f'alhando ?seu

Leve�o lirnedia,buD.ente na

oficina Radio ... Blohm

As interessaàas qUtir�in se dirigfr á

.,RUA PAULO ZIMi',1IER:V1ANN, 6

Ma' rl'ene," e liuitGS ou�ro@.

Ol5ro� SUlrOS-". -:-'=--_-_'
.,

---acaba de receber a

Medico Espedalist:a egn

doencas de Cda.ncas
ê da Pé!e

P iU, 10Jl� 'v- e':'.·rl·!f:&"'B .

.

�.w

H.lla 15 de Novembro, 15t6

AnÓRDEONS. Todeschini, Iupy e It-alianos
(8 até 120 balx(8) ,

E VICrROLAS SUlCAS
Resisfimtes e de fino aeàl56.
mento ". Modelos para to

dos ,os tamanhos de pastas
e fichas. Gavetas que cor
rem suavemente 00 leve to

-que. dcíf h1ãos. Os ar.qui.
'.

vos Fief.diervem 'bem têda
uma existênCia.

Toca- discos,
Na mesma c a s a' II .... � e

d! LiqUl ação
de um grande 9stóque d j S E D A 8 E FAZENDAS

novas remessas dé CHA.PE'O:'::'.Grandes, para o

Varejo e Atacado

fornecedores de .Madeiras em Geral

Só[:fedade Benffjc�ad(Ll�Sa
Madeiras 14ída.

Telefone 1248 - Ç{ua" de SetembroH]tlC';, 'I lo

Alaruoca 'RiD 15 '1DüC

,,�. :;._'''''=,,}--4�---�-�-.��-w--'!''

I Forro Paulista, Encantoneiras de Qualque1' E8pêcie
;;

Alinhamento, de. etc. J
, Esoecialidade: SOiJIM Marca Slrcbd �

.'t....

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



Curl··
.

- -,,_,

enca eea a cltapa de vereadores da U ..

italiano
o soro Cuh,

,
,-,
."._----------------�-....------,.---------------'--

que lhe foi b novo Exercito
R,Jma - o Miniéterifl de

D ...fesa anunclnu que o Exer
cito n al.zar á, pela primeira
Vt Z, exercicíos de campo,
tesde ti trru ou gut!rr/:i: Es
.as m nobres Sd proL'ngarf!o
Dor um lltês 8 HJCiUiril') ll't 1-
ilhffie!.t l'l c' m as brmH� P l·

iadElB pnWi\i(1':if1 pd,) Armts
!ici:o. O uov . ex-rcit» j'uli \-
10 tP!1l um cnntiugente de
l40.000 h mf>iJS�

Os C O n vencio ..

nais · ..denistas
conferida na t�onvenção de do

mingo, queremos. tarnbem, con
gratularmo-nos com a UDN local,
pela feliz e acertada escolha.

Conclusão da 1 a. P glua

Vem obtendo a' mais franca f Cum pdtnentan do
e simpatiq\, acolhida Dl? seio da I Hering pela honra

populaçãolocal, a escolha do.
sr; Curt Hering con:o . .:c.tld�datú I ,i.
a vereador pela UniãO'

Demo-l �(.
cr

.. a.tic.�..
N"'

..ci.o.n.,.....,.l .: á.s...eleiç.
ões mu-

, ....

n}ClpalS que se aVll>tnhan.
.

'

"

Curt Bering;' elcfQ(;uto de des- !
tacada projeção nos meios

in-I'duót.riai.s .d... ,.e .s... á'.,'tlta Catarina, se

impôs á coósidá:jção e estima
d05 blumenauenses pela soma I

•. de beneficios prest?do.e á ter.! � I
que. teve por berço, que 'rnuito

lhe deve da situação previlegia
da que cpje ocupa e, ainda, pe
las qualidades que lhe orcam G

,

carater bondoso e leal.

.
Quanjú prefeito de Blurncnau,

o operoso industrial deixou rra

�9s impereciveís de sua capaci
dade .. como administrador em

.

obras de comprovada utilidade
publica que asainalarn sua ges
!lão .:::bmo>umá tias maisvbené.
ficas para nosso município,

,
': \Tarsovia-PAP:...... A agrernía- em prol dos patriotas hespanhois

.

çãe dos "Dab:i'0wszczakow", ex-! e .contra a ditadura que se apoia
voluntários do exército repub1i� nas baionetas marroquinas e na

, :eano hespanhol, diiigiu uma car i ajuda dOI rsmanesceutes do fas
,

tá aberta ao primeiro rrinistro cismo universal.
da Inglaterra. sr' Atleç, lembrau �

dovlhe que e-n 1937 condencu

publlcamenta a politica de não
, ntervenção do governo amcrí

cano]
. Os autores da mencionada

carta solicitam do "premier"
Atlee .umu atitude firme e ativa'

VFNDEM-SE

Dr. Arthur, Balsini '

Por motivo de vLigem. um
. ADVOGADO j(igO de móàeis. de vime.

BscritótiEJ: Edifício Mutua Catari- I para sala, um rãdío "Phílco
nesse, Sala 15 � fone, US8" , Braz", uma aranha e uma ge-

Residancia: Alameda Bio BUili- Iladeira p ra deposito.
co, 31 - Fone. 1375 l'Jata,' nesta re(Jacão.

�.-

..,-�-...-

�

Nenhu blu
.

enauense se Deve furtar
dever de'··,ao

,

serVIr a 110ssa COlnuna·
._-.,.::

o sr_. (urt ; Hering esdarece
levaram a 'aceitar a

.. Texto da ...

Cart;._ dirigida á
UDN localpeJo sor. Curt. He

, riog:
,.

IlImos_' Srs...
,

Presidente'e demais Mehlbro5
.. do Díretorio da Un'ão Demo
..•

·cratica Nacional, nesta...

Embora afàEtado, propriamen
.

J;e. da politka, houve' por- bem
a delegácão do eleítoniqo udeM

nista do Muoicipio de Blun:;;enau,
.,

,

·:reunida na data de hoje; e<:iCO
lher o 'meu nome, denlre outros

nomes de. relevo, para figurar
'tia chapa da. União Democratica

Nacional. para vere;,dor.
.

Não sendo politico, no sentidO

que vulgarmente se dá á expres-
são mas interes$! .•n(!o·[[; e pela

, :ilOJt.e do nossO' f31umenau. pel?
.. solução de seus problemas, 50

'a. esse fatq atribúo a escolha de

meu .Dome para vereador..

i !\-s lutas politi�as cab_em me.

hol' aos moços, a geraça�) nova

�. por. isso tería vista com satis·

"'ação em meu log'i.i' ou�ro. com
mais vigor; pois que mll1has e'

nergias, já meio cmühahdas, não
me pennitem mais, talvez. exer
cer o cargo para q ..e fui i;ndi
,-cada se eléitÔ, cOn;ro C cl!;:'...'ê,ra.

Mas,' . depois de·, tnadus.a1.11ente
pel.laar. cheguei á copclüSão de

em cafta dirigida á UDN os motivos que o

indicação de seu nome para vereador

Blumenatlensell antes de tudo •

quero dêixar aqui bem u:laro

que. sendo eleito, um só pensa
mento me aLiimará - o de ser

vir ao bem do DOSSO Município
e de fazer tudo que estt'ja ao

alcacce para evitar que se trans

forme a. Camara M,uníClpi.tl, num
tablado de esteriI luta politico·
partidária.

que nenhum Elurr,ellJ.uense se

deve furtar ao deve.' de servir
á nossa COUlUua, se a isso to,
,chamado, ainda que os anos já
lhe hajam qucbradc a vontade E'

a energia,
Espirito pacificador por hu;1p

le, teria visto com bons olhos
uma soluçã " sem luta partidaria
do problema politicc de Blume
nau. Mas contrariando varias

opiniDes d� politicos. interessa

(los, lião posso atribuir ° fracas·
::lO do pacif,ci'!ção d.� faroilia blu

mfnauense, à UDN. No meu
modo de ver, a conciliação das

farps politicas em jogo não fa

poss.lvel por duas razões: a pri�
meira d�corrente

'

da precipita
ção;

.

um tanto forçada, da re

Ol:gaobaçilo do Diretorio do P.
S. D. em Blumenall, visando
ül.lvez, colocar a União Demo
cratica Na:::io'lal deante de um

fd.to consumado; e a <iegunàa.
inegavelmente, atribuivel á ati
tude do 1'. S. D. �ela propagi.n
da pouco cavalheresca, que co·

meçou jego a fazer contra a

U. D. N. .

Uma vez que a luta poIítiCit
é inevitavel. bem cDntra minh"
ventade, espero, que era se Cco

dUZi! t;otn elevado espirita, de
ambll!l os lados, como o exigem
os f(;l"'Jl:l de civil zação 0 cultura
da n�s�a. COOHUla.

For cutro lado, est.ou oonven

cido, porque cocheço de perto
c)s dois candidat:ls para o cétrgo
de Prefeito que se defront�l'n

que .-1e sua parte ha esse n,es

mo desejo de fazer um bom Go

vemo Municipal.
Inscrevamos, pois, como nosso

lema err: todos os corações e

e err:. todas áS cor;clênas:
"Politica mu

nicipal construtiva»'

(ass) Curt Heril'lg

Companheiro do Sr. Curt He

ring em velhas jornadas, t�ndo,
não só a mesma idade, mas

tambem a mesma identidade de

pensamento e à mes:na dis�osi.
ção de espírito, aaSOClO·me lOte-

gralmente ás palavs;as aqui ee

çriias.

(ass,) Olto Henuings.

s_ F.
A última remessa foi embarca{b. em 30 de Julho fiodo.
Pora a nova remessa .serão ae1"03 pacotes desde lt) de

Agosto até z de- .Setembro, DO

Teatro Carlos Gomes,
/os 3as. e 535. feiras, das 14 ás '7 heras.

Formulár ios especiais para caria pacote e instruções só no

HO fEL E L I T E - das Q ás 12 horas, dia, iamente

Um a c o n t e c i me n to
SINGULA.R

, ,

Sonhou com o' lugar exato onde se encontrava
o cadaver do pai des.,pareddo

Noticias de FlorÍ'lnóon!is sonho, Q",ntll f,-II 20
'

rtacho
Informam qne foi encontrado denomluad» Chico Burcetos,
o cadever

,
do pescador An- onde, dentro do mangue en

IOHio eúelh(', residente [10 coptrou uma ossade, acom
Saco dns Limões, ha tempos I panhando UE apetrechos com

d�S8pa.recido_ Tod as as bus- J que Aqtóllfo Coelho deíxáre
C"l3 haviam síd.o iIlfrutífl'raslO lar, antes de desapar ecer.
p'HR o encontro do v-Iho Foi assim o eadaver Identí-
pescadcr, quando seu f,lho, o I liss'do.

.,

sr. Gentil Coelho, sonhuu que -------------

o pai lhe apareeta paru in-! ,..... ......"

dlcer II local exato onde se

encontrava seu clid·l,VRI'. I Consumidol
Baseado nHS índíc- çõ "S do r
------------ � Exija Manteiea fRIGOR;

(ho(l:IJr�m.re d'
.• Exista Qualidade que fôr

Q G.J OIS navlos:·M �'fOIGO"oas nao e.· H
R08ario - �o rio Par-aná, '-._--'- ,

á altura do quilometro 424· o
.",...._ ..............,.._.......� �'v� ........... ....,

navio motur brBsilelfp, que ,l'
•• - •••••••••�.,., ,.;

••••

Q:;.:'
r� boc!. va uma rbata com àes· \ ;1 CID E Soc.al ��
liDO fi Corumbá 8b�lroou: I :{
com o navio arge'ntino «AS-·tc:..:.:;.:.·

�'le t,!.�!,��

tr� II . Ambas tos. emb, roce. AniversCti"io5

çoes sofreram serIas aVan8S.

Nã!l 8� reglstnrúill l;l.c.den F .. zem anos hoje:
te& peSSOliÍ8. A sra. D. Rosa Dal[dvo, es�

posa do sr. J eronimo Dalfovo.
comerciante em Subida.

Estrada de Feno D. Te- - A sra. d. Malvinila ... de

(
•

t"
'SOUSB, fpslrlente em Jolovile.

reza riS ma -- o jovem Zilmor Ro�a.!i-
. ..' lho do sr. Iso ino Rosa .

RI? - O.presldente da Re - A prendada srta. Carne-
publica aSblDOU de�relo DO I li i I!ü� Santos. gentil rilha OI)
meando o eng(>'flh.PI_ro Aueslsr" A!llonif':: JiCilltO. e Alice
OU.11berto pli�.1 eXEHcPf. o dOI:! S�ntos, (la sociedade g'iS-
cargo ew comissão, de (II ff'- par6I1t1e.

.

tor' da Estrada de ferro ,<'D. ...___ , " J

Tefez"! Cris:ina. 'GENTIL TELES'
',I, JI

, Acaba de ' sofrer de lcada

lint.,rvenção cll'úrgiC'l, na Ca
pital Federal, oodo se encon

tra, o eS1Ul1unfe Gentil Te<

! ies, tUho do n0880 prezado

IcampauneifO
de tr'lbalhe, sr.

P.ocôpio F\..'reil'8 Teles.
AO benquist) estu4an1e os

nossos votos de prontu tea
r [11 bel�cimellto..

2- ItabelliãO NOBREGA
�difido da Prefeitura

Eserioturoft. contractos "roeu

roçõ",a. pioles.oa de let�o6

Compra e vendada [mmove{s
<:onnssõe" da divida. elc.

falso mendigo tirava 300 a 400
cruzeiros pItr dia am

. IraiS. bujo Estall0 visitava sem:'
Rio. - F.UI pr�w por r.s sa

I pre.mNlLhCflUcl." J0[':e MeIu Viana J .,sé Melo Viana vai s�r
vulgo _«Penqultob que esmo- prr'cess8,!o convenientemeOle
lav�J dIB t: nolle oos, puntos I pob. atem duque!o crime.
maiS IDovlmeoiüJoB dii clda-' cun!íj Ci)ffi mais de 30 entra.
<iy. tirando uma fPoria que va,- dUB Da policia.
rlli va entre SOu e 4-00 cruze!.- -----'-.--------

ros diarioB. Advocacia
o advogado Mão. Rebélo l·�comunica que reinioiou SUas ,

atividades profiSsjunai� es- ,;
t8odo á àl8poslção de' sua
cHen!élv. diá, iumenta em ISE,.i
escrHól'ia. á rua Dr.' Bnnná�
cio! Cunhu. oéala Cid�de.

.()�. aut0rijtldNl apur8."8.m
que "Periquíto». alem de um

lepoflito de 25 mil oruzeiros
na Oalxa Ecooomic8. possuI
varlos 1ero(11:1 de f, upa· de
caSemil'8 �lJgiesa, comas qUlli€l
de llpresentava em Minas Ge-
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