
Ir olis

Afastados do .rviço, o
"São Paulo" e o "Rio

<irande do Sul"

or

'j "."
,

Rio,' - o ministro da Mari- ,.
;,

nha mandou dar baixa do ser- �.

VlÇO da Armada o encouraçado
«São Paulo» e o cruzador «Rio
Grande do Sub. Cousideradas
imprestaveis, essas duas �lona-
veis participaram de duas C(m-

1 Ilagrações mundiais, ,com rele
I vantes serviços ao país: Agora

IseêãO
elas desmontadas, aprovei

tando a Marinha apenas seu
armamento. .

a
QUãndo houvermos compreendido isto. e ,este é o sentido

espiritual e politico da luta da UDN, teremos dado um grande
passo á frente em direção á democracia E' preciso derru bar a

velha crendice de oue €o·overno f. Cfoverno>.'.

,

Vencida esta �t�pa� o povo �e�á mais liberdade para esco

lher, córiforme a sua preferencía, o «seu partido», sem temer

desvantagens pessoais ou qualquer coerção direta ou indireta do
governo. Teremos ent.ão, quando chegarmos a essa alta com

preensão da politica e dos deveres cívicos, do respeito á opinião
;ndividu .. J, á vontade do povo, alcançando a verdadeira demo
[ racia.

Apresentou denuncia con ..

tra 75 contrabandistas
de pneus

o P. S. D. (Partido Social Democrático, apesar de seu no

me edemocrático», parece viver ainda cem seus pensamentos nos

dias da ditadura, da qual, aliás, pediu emprestado a maioria dos

seus Iideres no âmbito nacional - senão, os SeUS chefes locais,
não poderiam continuar afirmando que Blumenau deve votar no

«partido do govêruo», sob, pena de n�o cocsegnir n.a?a, dos Ia
veres com os quais o Estado pode aquinhoar os m.umclplOs ."

Naqueles' tristes tempos do poder absoluto, Sim, o prcsiuen
te e os interventores podiam díspôr a seu bel prazer dos recur

sos da ecelula mater» da nação, que é o, município,
Hoje a situação, felizment�. é bem diferente po�q.u� a nova

Constituição garante a autonomia dos Estados e mUl11ClplOS e �os E' cl"r<J que 112() d:cgaremos a este «desideratum» de uma
ires poderes que r�gem a Federaçã?" o EXecUtlyO, a Legislativo "Ó VEZ. de GOl só golpe, O caminho é árduo e longo. Teremos
e o Judiciaria, está assegurada a 1.udei?el1d(Sncla na sua esfera que vencer ainda muitas Etapas até alcançarmos a meta final.
de ação, embora harmomcos entre SI. Mesmo, pcr êrn, P::;';C', aqueles céticos que não guarem crêr.

As reudas -municipais irão crescer bastante em relação às numa regene açlf'J .Ie.u Ll'ltica pela atuação de uma oposição
do Estado Em outras palavras: existírá interdependencía entre construt iv.: , nã o deve ter passado despercebido que a concur

municipio e Estano,· mas não haverá lr.ais � dependencia abso- rencia n a tur al dos d,,:::; maiores partidos politicos brasileiros,
luta daquele a este, tomo aconteceu nos ultimes 9 anos (m que provoco u o esc olha dt· rlo is candidatos ao cargo de Prefeito rnu-

a ditadura desgovernou o Brasil.
., . nicípa i que se :Jt·h,HlI ;í altura, Dor todas as suas qualidades, do

Nos tempos que correm, diante das ?l�p.oslções �0i:5tltU- alto postn qL;C i;rj'l ,'l'�l'''' fatalmente será chamado a exercer.
cionaía que gar?ntem a autonoml� dos mumcrpu-s e proíbem a Isto PO!" si SO, vale per uma vitoria moral da oposição!
intervenção do Estado nos negoCl.os da comu�la, como re?ra ge· -_.=�=,__ �__-

__ . .. ----
_

ral, parece-nos, muito ao coritrarro, que mais depr ndc ra o Es-

rado do município do que este daquele,
. ..

Não- precisamos, pois, ter receios para. o .OOSSG mum C'p!O
.

A vitoria�da UDN em muitos dos mais importantes muni

ópios e isto é certo que se verifique, só ccntribuirá par i o for
taleci�ento da democracia, pois, o Estado, não pod-Endo deixar

de dar-lhe amparo ás pretensoes, sob pena �e ferir profunda
mente apropria econorn ia estadual, ccncorrer a, fat.almente, par.a
a cooperação em bases :verdadeira�ente . democratIcas. dos dois

\
Com a nova orlentação dada á Secção Catarinsn-

partidos, em tudo que disser fe�pfito ao interesse C(J1etl�O. (orrv�W!Jd§o da UDH em SD da União Dernocratica Nacionul, de molde, a queNas verdadeiras democracias, cada um dos partidosque, I
'.

t
.

d t
.

h
.. .

d
se 'cotltrapõe,' trabalha de mãos dadas em tudo aquilo qu: di.z I Jo�(ab� ,a contíança possa a�. er ressurgt o� e en aro 81. l'l tam-

" ,-
� bem, em um entendimento leal, tranco e desinterraa-respeito ao interesse comum, da Naçã�, do Esta�� ou do. ��Ul11-. l

cípío. Administrativamente, são um so tod? PolIticamente e q�t [oaçaha :CB) -:- RealiZüu-se 1\ .sado, aplaudimos as arestas que motivat·am o' meu a.

estão separadós. Este é o exemplo magnlf�co de .comp':!=eemao Conveução da União Oêmocra- f'astameuto no ultimo pleito eleitoral embora como
democratica que nos dá a -grande democracia "mencana do 110r- tica .�\Taci(n,:! par� � escolh:l dos fleou dito esse afastaruent0 não imp�rl;as�e n� aba _

E d U ",1 d America do Norte o Presidente Tru- canoidatos a Dí.erC!to e verea-' I..
d UI 'N dI' .

n
te, Nos sta 08 muos a

.'
. '. " d0res pela UDN, wb intenso dono da" fllmras a u. a qua fUI dos prImeirosao é do partido' democratlco, enquanto que a maiorIa aos De-

I d h Im

tàdos dos Senadóres e dos Go"ernadores de Estado, pertel1f:e entusiasmo da populaç:ão, Foi "oidados a ista 0F, ven o cone am�r os 'meus amigos�� partido republicano. A vida di> m;�ào, Dão é, no entanto escolhido c snr. JÚ8é Va!d-=miro para a campanha municipal que se avizinha.�
. 'afetada por isso. '

, �il�a, A ses&ão �olene foi pie- Não poderia, no momento em que meus correU-
-_:_._.�---"._...--A�_1il\:�1::.�_��;J�S;iÃP[[;

•.
'

Sldlda pelp sr. ItlllBU Bor.::hau- -gionarios reclamam a minha preseuça na Unha de�

�.,
sen e contou t:pm a presençé" 1 N - -

DE.' -·C·/-

OS, U O li
;� de 60 uel'2gados. frente da uta e que a. açao se apresta para

-

defen..

MAQUINaS· _.

-

-_-

.

�
-

n g .� -��====�=� �::: �er:���:e:e�O!�:�;l�Ope��r�a��n�:ve:�:aQ:D�Otri:u_e:rM,� íi\- ,"'.

('. l!JIi$trib�id�s entre 0:5@H@<paraacon8olida<;ãodademo,enteiarenascente.
-- •

--

.. PA-RA--PRONTA ENTREGA - ;�, Dentro deste ponto de VIsta, venho púdir aos meus" dos as beion,�ves nlpôD v-

Ver s enk b�r d coestaduanos, que sempre _

me honraram com a sua

U �I(�s coofiallÇlRJ ql1e en videm,_ com patliotismo e t\I'd()f par-R II fi d S (ti iff It Japão _. OI? u1timos nav-iof' tidario que sempre �!' d!st;n�uiram. o .maximo esforQ?
_ LEVES - RESISTENTES

Il
de gUBIrU. que rel3tavam ao no plelto de lioveworO proxlmo, ·em favor dos camlI ...

i !bpãtl f,'ram distri�!lid::� ��- datúr! que a UDN apresentar pelos S6U8 legitimos or-

delos � ,re a China, & Ora Bretan!H,. ''"\osmo �) Estados Unidos e UníàQ So� �(-L 14-8 -47
A S l� . vié:icii, mediante G(;fwio prf- ages) .

E T
.

r. ��ld�r��lr. ���t::,t,l:;;�"g!: �tlr�dita no 0Xl1tn J� COllforonClaG do RI'o11 f{;H;úS Ilil_V·�is uorte •.alTIm'Íotl: fr�l;� ÔUD U u UJ UU � • u u g
r,j !lIUJ fi') Ex,rerl:O cmC&t'3. fi I

I;; elida uma das naçô98 .ac!ros;

I
Wllshingt;)!) - O preside.rIt€' I rês .ess8 �eclar8ção DO aero

�.� serâ/l entl'egues um destroier TrumUO d�ecI!:!r0.u acredIta.f P?l',O naClOD:!I, 80 se de8pe�
Mara.oLa-ft Rl4 �; de 8.500 toneladas da clf},BS13 que a ComerenO!.il Pal1ame�l- !iH de Marshal e dos delt:ga-II u, � I I do «Orsu» e Eote llwioB me cima que se l'cR.lJZa no RIO dos que o acompanharam,

I!!!;!I"&�· nrJl'eS. será bem sucedIda. Trulllin

«Finalmente ._ 'escreve o jor
nal «Voz da Serra», de Ere
chim - estourou o escandalo
dos contrabandos de pneus. O
fato alcançou sensacional reper
cussão e só agora vem á luz
dos pretóríos em toda a sua es

petacular crimiualidads.s
E continua; - «O promotor

publico desta comarca foi de
signado para proceder o inque
rito e oferecer denuncia.» Con
cluso o mqueríto, aquela autori
dade apresentou ao sr, Juiz de
Direito denuncia contra 72 pes
soas envolvidas 11;) contrabando.

rislia O amos
o t ri se !

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



A (>xP(lí3i6ã� 'de' PiütUl'R,fl'j' ,Vi' f..r�i::;tl.l'; urus luz -bsrmo
instaladas nu seguã(' do L}I;g· otose de acorde com a i!:!'1n-
8() lehtro, e.preseare-nos a opor ia da linda gfl,rNfl. que pgr
tunidnde de apeecler ?'IS buíss \380 pnr e co estur no atnblen
obras fio pintor Curt Bolger. te certo, Que sdnçiln feliz
que é merecedor dOR mllíorpf' ecnseguíu 1) artlsta lin guri
enecmlos, como aliás já 08 tem do N 20, qUl" rquiiibr;o de �----,.-
recebido pela imprensa de cores no menino louro com! I w, GROPP E N\.VEGAÇÃO
Curitiba, Porto Alegre e cu-r ss sombras B 118 fOnp'H, uzues. i ITll..L'tÍ LIMITADA
iras cUarles, nas quais o lu- O N, 19, (u) tal da l'lll}", Ii,j \
sigDe arHsta realizou exposi- pintado no ar llvi'e. isto é, \ÇÕ'�8 de s"us qUidrns. nn amble;:iÍ€I em q"E' 'I.·ive, ri -' I l'

,"

N
-

... lJomerclO - fi( ustr�a. avegaçao
As (ibr8.� que Bt,íger no í- tanto que é\ ex:p'._'''''fJ.,) da li I

1prfSeIltB são de míliivos lã, ,,!noOWi8 expí'ime f]l.hl é hB- \
variadthl. mas lam\:i"ill ,tã\qH,I' bítlJu(i'\ r ..'!'!pic:.:- l�v!'nmt'nte, I
teitl!§ lW txeeuçã", que tÍ(

-,
E lipp' h� , N, 17. 11m veiho 1

m�){!strl·.m "eH duvid,l flNI!íU· GDdl'-'e:'!·) í'Or�8';. qllt�'" pin-I
'i1l1 a c(lm;Jf�mnclfi. hflbi!i;J.a;1�, 1(j!" TI'" pI � l1Grl l!j,'e;!I'OU pOf i'
e técoief1. Ih nflist8. CI,ill O� qU;l!rO eiliwçHl."', pinHlii'dl odo II c' ,

,
.

, .
.

.

- ! R .",el\1!CO eficlt'nte e entregaqUHI", c'lnSí.'gllf', pelo ,1OmllH( ffiP.fHHO n}i;1t'I(�. quP aqui §!'r', �

., rápida;ia nHHel'ía, pôr, eXpflDtl:H1<'':!- V:U !1G n'l!'§H B H;".� P;;l'fi �8'

mente I) seu 8!:'otimenlo no!' te «L·,b I d<, M ..,r}l, !fru!1 inter
il'ttbalhiJS que execute', Lnter prft"ç[i,-j p;rfei,a eh' qll:�' UGB

:Hc'�!H1�O, tjl3sj,� (!� I:!iversof. quer dízE'r com ��Sie qULídro.,!ndlvc�� t:' �(;(H,:gU!ndo sl?m· E, T!'ir'hmh!lD. I

fl re fi Ide a 118:, ç ti v á () que vlU -_-:::-:_-::--:::-:::::.-:::.=-=:::::::::::::=:-=:=====
e tH:OUU,

Vemos n'i18 paisf:lgens dI:'
Boig:>r a côr rfgiuoal, a'é ri

bOf:l d:o dja ele con"egUI'
pôr nas puuoramal!!; sentilllflf

.Ab'Qna a's seguintes' taxas .de juros com QUO d lic11ôi'z" tratou di'

A'; dlsp,osiç,ão sem !Hníte
.

.3' por Cf�[ltü 1}t[i!Ot�iéra e di'! luz e cr,Ul(

•
''> ,�T'dl�p, cUbla Et'pf'citl.l, com dépliSHo ele pinta b .. 'ffi. observando ri-I Sã'; cOl.1vídedus os ê1'S. li'oh\nistI16 para uma ass"mbleill

';',';ÍniçiaLde Cr,$ lOÚ000,00' 6 pGf �eot[, g'nraanmN1.te as leis íla (Hi"8� i gTerHt ii reuLZ1il.r-S0 na lSéde da @ocíedade. I> rua São Paulo

)'�:, ' ,À' dt'�p. C{'nhi Ei:'pecial, com u€'posito tJ8CtíV!!. flnfa mf'neionar umíl. !Y 300 desta cid{irie de BJumenau, à;; u('ve (9} 11O"as do dja

',"lblclaLde Ci�$, 50.00000 5 VJflr CB!!to por uma das (tIas que eh J dtc S2r,'mbl'o rlo corrente iilW, flfim de delibera 'eill sobre
, .;, ,.' " ".'

(li'ell1:lidl:lB :Ü"mHn�i� s� m pH'vio marlim a flossa Ii.eol;ã,), de- f:l. seguínte o"dem (;0 dii.l:

8 jQo alé 01".$ 20, 00,000) villmus ir muito 8lem do es- 1} -_ ApresE'n�l1ção e nprnvsção do reia1ólÍo, dr> b8-

f)�pÓS)to� COM "AVISO PrtbVJO p- ç', db:pnnivel, mas Hão pO_IJR.nçq encen'lJc!o em 30-G-�7. 'lO p�>::ecer do Conselho Fiscal
PiH!li�:::reíirada olária até Cr,$ 1.000iOO 4 r r cput{, dem�s df�iXtli' de [lHtlr e!Jtrf> I e pre';tsçãi.) de COn�l:iíil,

Para :leUra1àS cuÍn avis{} previo di;', J muit'H'l outrlls gS dlls numenlt� I 2) - AEHHWtH8 gprais do intere�se da �wciedade,

30 tUaS
-'

5 OI' cente

17
e 13, qUH sã:1 � _,is contras" li BII:I:n��fln, I� r!e .A�(lst(} de J9�7

,': .... '!8gs0'�;jd�f.jI'�!. ;�:�,:...... 6 \ j� l)>> : ���1I����� em mou Vt'S CUrto no
__ �_J�: u.:da�.�:��,�IHi�� P�,�I}_u_��or

# .. '"
7 " � . Muitnf'l são se Pflizilgens qUf' li,lIDEp.OSI'rOS A 'Pfl,AZO FlXO nos eOlUsial'lffi:Jram. mas os llJ

J?or';J$�f8) fi meses." fi 112 ::I> » retretos começ:irn li desper·
P'(jt;(i:i�i:t;F,l 1.2 meses

.

7 » » tar 11 m int-uess8' cada v{ z

'�vísitnde cum, dois' meses p'tra: lev3.útamento cid. coei8 maior do epreciudol', N lta
';". Dépualtns � plJlat�'8 . I UHJS ali como tratüu inr:Iívl,. Syrcn Barr - 053 :\h,Sff1 • Dan DüugLls e Rich ard Lee em
"1' Limll,A 'de Cr;$ lOODO,nO, .(��pó;;jto �niclal de Cr $. '. I dlHdmente 08 modelos. Oãúl'

'

ROtiâ de Toq'uio.2000,' t;'; r��irl;ldas tHUDBJWlr' 8,e Cr�$ 1,000.00 5.112 por Ceílti'll perdfmdf', f>lltrelautcl, fi Íildi.. T ' ' , •

!. 'Umll?deCr $.'50.000?OO (dev�)o8Ho in,i- vidnlJliídtide t'.r1islicd PHIP,iH,i �m., ftl:llC cO,mplf.t�:;l,'n�e �dlf.eren.t: de, t�d� qlHm�o a�e hOJe o
.

çjal 'de Ct;$1O.00D�OQ reuraáat( Seml1l1�lS que se manifeFLt em t,'d:'!S(JB�L;tlTa,� ap,.�:;n!�)�l,S:lbJc!onai� avjenUl"s, MIsl81lOS,do im�

'até' CrJ 5:000,1)0 ;.... c, n

6 » )} I qlhi(ÍruS p,l{'a !bzer uma ppJ�_oetr:v:-} ,( "
knt� , Ii.çao .a rom" 1Ci. «fiosa de ToqUlCl> um

..
' DE�PSlTOS .LH�YrADO� ',. '" queDa crmpJfsção' em ró., ",f�l�d,- ft;�" ',,' ,_ _

.

, ,,'.

Liw,ite; üe CL'$ ;óe;(}oo�OO. depo$lIo !�jCla! �l'l1te qnatro quadro51, para' �C[�'?P. 'Jomp,l, 1,LC:í0�,: ,�_sh�d e JJ;I1;1 amt.rlcal,O

de Cr.$,,2.0,OOO.üo,.,cool.;reUrad8.s SemfH1fHS eH/H alguo,), tOlllflID08 os nu,
i: la.ea 4,o� e 3,0,) :, L>a;��.l 'J:�O e '-',00

"

�
_

tltê Cr.$j,.OOOOü .< "�". ...• fi 1[2 » }) merns 3D, 20, 18 e 17, O in,;, A!em ?:J hlme "Rn"." @,- foqUl,.p,. a cont1nua.çaJ da SUp:ef mJ�
,

OEPOSrrOs ESPECIAIS
.

delo do N. 36. urna pda mo-
vlmemada sei'ie:

'" ..... limite de 'Cr.$ 100.000;00 �depllBHo ini· ç� mOt8D", foi pintada eom
;� '�:;cilll'dei;Gr;$ 50.000,00. com retIrades se� uma suavidade e perrsiçãt)
,'·m.eHlafs alá Gr.$ 5,000,00

�.���__

dentro rio at�Hel

. 'rQ,UQ, 15 di;!. NG.ve-·nb� 588 '" Fone. 1901 4> Biumenau
"'�> Ei:'.A:MES DE �lUN'�: Bi�!)lF (,RSSUear e II.Ibumin� de H1dimento, �ilalitati\'Ú, completo com dosagom

. ,;, e-lnfeÚla. jl)�ilJto", aCIdo urlco, UI ra etc.' EX�MES Dl:!. FEZES: comp!t'to, pelOqUlza de ameba,s, flagf<lat!':

.'>::'Óv98�·de'vt)l'rnos (Metodos de enriql1edm�nt�.> chgpstã0: �arne. vf'gétui6; pe5qnízas de puz. �(lngue oculto etc,
;'

. '.EX;WME DE SANGVE:' MALA.RIA---:-llPf'FklUI7.�l de l:iNuato;:ollrio dE' LllVe1'llll; fOI'mas"l'I,gudas e erGui
, .•... e:ui:,tUES (sífilis): re!lção d(l .Kahn, Khne

•.Ji��pH:cke etc. "l'IFO: l'ellç�{1 dr. VidaI. DnBltgem De: gHc�se. acido Ui'
.• co. heui<iglpbi.l1tt. Contagem. de g�O�l1l;OS v�l;:etl�E':: bnH:_cos, Fo�nmJa Lf'u(:ycital'ia, lle;uogmma de SLiling. Tein
po de c09.gUI�çao tl ue sallgr:a.Ü1.UV,lg:1,í:�nlH:"•. ,

.í:!.XAME DE SECRE:ÇAO: P<>';'1Ul7.a de gerrneuE' (GC>!lo.;
eép!l.rm\lto2.(;�Ües. etc., trichomonae v���milB�,etc. EXAME _DE ESCARRO: Pesquiza de ba�iJo de Kocn f'

,outroS' germe�St. pnfJUlllOCOCOS stc, E.KAME DO LIQUI1!O CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citobac,
,.eril)àc(Ípi�Q�'�a<:Eó de)iáhIl. Pandy, NOUlle -I'i.pre1t, etc,

.. '

EXAME DO MUCO NASAL: pesquizn de La(
los alcool�e iicÍtl;:{resiatauteE (Han�on},etc•. EXAM� DE SUCO GASTRICO: E:l::5'-me c\"mpleto, ilos"gún;
'de aciau la.ti�9, àcide:t ljV're c. eoml)madaem HCI-Pt's9,í.Hzas de sangue ocuito, piocitos, l:emáce.:u;····.· EX

, PE ULCERA: U1rarnicl?Sc.(lp�a emçp,pljlO escuro; pcsrpiiza elo osph'úchetas Tl'eponerna Palia� 't_5iribs).
,

O Laborâtorio
.

se.,fC'l'awst(Jla�o,;pl_1-m fazer cultu:ra dequaq'l-!-er germen e auto 'vacinÍJi
, ,

, '.'
.

,', ,Apetho'o .... dO!! SlS ..•.Medlct:ls, .

faz�mos <;ol.heta, de.mattlial á domicilio
..

l!aTfJcqema$ lammas �. reC�'Pumte$gra t uiamentl!

e a
A manatra pelá qual o PSD VDltOU .fi eolccer a .\questão de. cp.ssaçãn dos mandatos C()�uU:Yi8t!\S é tão

íuepta 'quanto a peliçib que RUfl coml!:lHão de sd)i[1s ,I

dirigiu ao Tribunal Supertor Eleit"r�lj s br� o mesmo
assunto. ,Peto projeto, já. pUbI!C{t(h. fi iniciar-se no

\
" Sena.do., todas

C
88 nípoteass enumeradaa já@8&cb!lm

prevlsttlS na on'Mituiçlio, mvnos p-recÍlHHl)e!lh'! fi fifi que
,98 d-eputados. eleitos pela lf'g�nd.� d�� 'p1.r-t1rlo.�, '!um re

gi!ItrO posteríormente csesane, terão seus maudatos ex
untos.

.'

J.......
.: Df'Sle modo. df<s('j;! O .: PRD" íntrQduzir na Constí

turçãe, po melo de lei nrdínart». um 0881> de perda de
mandato, que lá não se. t'UCOOll','!. E' pur&. e stmptes-

1
mente fi reforma dEI: COH,"Wuiç o por meio di:, lei or-

"y dh'I&l'ia... A ineI)UBtitucionaUd�;ái do projeto pesseulsta
é' agressiva. '.

Ora, ,aotes de tamentar-se li extinção' dos manda
tcs-eomuctstse, é- de S8 lamentar n gn!pe brutal ríesle

- rIdo contr6's,Cúnstítniçâu, S� o PSD entende que é
rnqt1vo 'de salvação pubh ca o\:Unguirem,sp' os mandu

'; tos cOmlJui'l5ts8. sigw, então, o cduinhn certo, ü c}Hufúl1fl
decente •. o caannhategal: a rd<ü;mn",fl� Üj!isÚtuicào.

Refb'rmtH� I} oOllsütuiçàt.• dpreSC!H8: 8f.m du"\'idn,
8tQ .mníto importante, .M.t!õ,' S{l o PSD está couveneíuo
(f�'_u�'$}esaidàde ul:{}j(J,HiÍ de expulsar os cnmunistas
d:�:� a�aerobleitlS J)-;;IHicas, a reforma eeustltuctonul é o

. 9ue' ele ��V�f tentar; E' muito pior rEHgdf a Cunstttul
ÇHp' qn� 'reforma-Ia," Que sadismo antl c' -natltucíoual es

:t� l,le�sagulndo o PSD para preferir a violação á re
f�rru6' qo' estatuto supremo do país?

<, "

.

'Pi\.rece que' para o nueleo dlrlgente do PSD a
(loisa' menos importante existente neste país é <1, C(lrH��

,

,'" -

ec:omprard o melhor!

Esta' é d marca que

�dica o· maIs �dta

,4ualidade em

• ·'VÁlVUlA�'

ELLI f\J

•

24.:8·1947'

tltUiç�.lE••e nu!e"�I,!n� !aj�ql� 1�lcabt;�, Br��:cos
el� composto de homens que viveram P. apoiaram a di- "f"'2.)\ 'jtadura 'l"stadonovlst8, ti dela lêm saudades. São o� nos- /,_j \:iJ�tY7\(talglco& .do arbltrto politico, da írresponsabüldude , do (J�..J

'. .If/;J�rverho lema - o Estado sou eu. r--� I /7
Não é das menores deflgrFlças contemnoranees do

Brasil que o partido majortterío 8�'ja, neste momento,
um organismo polHieo tão Ul'EPfO'lli!lO. na. m!liol."b dos
sem: dídg�'n(eg, do 13;;'01:;0 di! lega!íl1ade democratíca,
do respetto fWlli Constltuleão, (!Ü espirlto que as l!)sti�
tu ções do governo oenstltucic-ral exigem para sua pra
tica honesta e dscente:

O PSD está sempre disposto ii vlolnr a Constitui
ção, Ht;tverií cidsa m-ís triste que consta tsr esse fato?,)
«,Di:Hio de .t'iOtiCÍE1S» Rio.}

Sina» de velhice

--_.�------�---- -----

A Locao Brilhante, faz voltar
a cor natural prirniti ....a (castanha)
loura, doirada ou negra) em

pOl::'CO tempo. Nilo" é tinturraNão
mancaa e. não suja O seu uso

é limpe, facil. e agradave1.
A Loção Bnlhaute e:ldng-ue as

caspas, o putrido, a seborrhéa e
todas as afecções parasitarios do
câbelo, assim camo combase a

calvice, revita1izand.o as railees

capiteres. Foi aprovada pelo De
partamento Nacional de Saúde

Pública,
Exposição dO pintor Cml

U�JAVITA"

ForneCedores de madeiras de
construçã�J em geral, forros,

"oall.lOs. molduras, etc.

BLUM ENA.U
Rua :Minas .Gerais

�. hu!�s�r!a Companhia
em Imqu�dação

Paui,

Assembléia g (I' r a 1

HOJE - ás 2 HORAS

ER

fl C .'

Pt. . averra
Men ces e Militares Cr$ 2,00

HOJE - ás ·1,30 e 8 horas

eLA,& Barbara Slanwick - GC'lrg; Bf2nt • I,ucllle Watson em
rVHnha Reputacão, ,

Vencendo a calunia ela manlí!ve sua fUpUiôção, reconquistando
a fdicidade e o amor. , .

.

.

Super m:;xin12 produção da \'V�rner Bros. - A ela. n, 1
-'\comp, Comp;. Nacional � >ih!)r! e jiJrnal american(ls'
Pia éa 4,00 e 2,00 ,- B"lcãu 3,00 é 2.00
A' N"j, e Pia éa num2/' "da Cf S 5,00

raio

.i: ...

C®r111�Ileaelli1cia Profissional
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AS SOCIEDADES:
.

Club DiaOlàíictl MusicaR C�rifJS Gor es
Preventõrbl Sania Catarina
Haspital MUflicipal d� alumenau
prornoverão em eoujunto, uma festa para a�gaiíl;l.rwados pai'd. as ,suas lH.lb!·""=,, f,!lI$Hd�::!{}"l. ,.

'

"

?'Br'a 'os feátejud iorern escolhidos os dias 13 e 14de setembro.
PROGRAMA:

Dia 13, sábado. com inicio ás 20 horus, jauLi.l' americano
aos salõl:Jf� do Te8.H'ij' ClH'jn,s Gomes, st'g!Jido de sotr ée; 6\01'rerá um« totnbo!a e haverá pieiçâo dn Rei, Rainha e Prín
cega dest» g:-ande f{>sm. - Dia 14. dcmlng i, gnwde fésta
p"pnllH n.:s pátins du ,'J.\::litn' Car.os Gomes, com tnícío ás
9 horas da mau hã.

.

Hnver á

8.S S: gulntes :l!r.':�Õl'S :
Carrousel, 'I'abta oo d� d!.wç"!p, Bsr (I.{'.él de Café e DocesBarraca do 8eL.hZa8, Rifas e Leí.ão Americtmo'

Pcii'a. (' aitkiQo S':i!'/i serv ído; �, _';""'__';"_"""";"_''';''';''''_'.......�_.....,;�;;:;...,.,;.......��F, ij;)edu ecmpleta ,CalJj f. it� Galmha, §aleíchas com xucfllto':1 In.

ANOTA.ÇOES 1,:A venda de mesas sera prevtamenre comuntcada. IA tombola ser
á

v8ndhltl com IHJh'cf'de,i)ciu, ! ----.........._�-_......._--_.--_"'!'........�-:.,;;Correrão o comé. cio o írdustria e casas �a!Hcujares CD, Imissões de senhores, para angai iar preudas.A comtssâo pede a cooperação de t.rdes os Bíumeneuenses.

;

EQUIPAKDO O SEU· CARRO COM OS

famosos pneus e Caftll�ra�

---==1-.

para p r o n t a entrega
DIS T,R I BUI D o R E S �M SANTA 'CATARn�A

�lMERICANO S/A.CA'SA' DO
.

- Mer«(!do de Auto�'ftóveis-
FRESHEL - Fundador Rua 15 de Novembro, 487

"NO'�SA DI VISA li' SER VIR�
BLUMENAU\

.�. -'

..

, 2- 'taballiao
Ed&fitio da Prefeitur;)

Escrit)turQl.'. eontrcetca ...-rocu-"
raçÓ0s. protestos de letl"aa

,

Complta e' venda de tmmove\s.
confissóes de diviaa. �tc.

So�feda'de Beo€Jiciadol"a de
iadei�as LIda.

NOZES

i

Doenças de Senhoras -- CirurgIa
Partos i

Consultas das 8 as. 1;1,3°
.
e das 14 as 17 r

IS de novembro
ao Hotel Elite.

Telefone p avisaria 1063
Residencía

Rua Paraíba No 8
Telef-one 1288 .

..�.-�-.��'-.-.�.-5-.
01\ Arão RebeUo
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': Rio. _._ reunião realizada pela. Corni s-ão de! =-- -="'=-----....;..,..;....-,_,;..;._-"--__,,;,_............... --.._....;.....t- -2._-"---'-��

",,, Finanças e Orçamen tos, foi }O:1W';mente', debatida

a, I' Qi!e mandem m o E I
," .. ,

.'

..

'" :.<reorganÍzac,ão da '{.':'ú::ta<:loria Get'a} da Rf'p,.nbíw3..
'

I. • U.li POU!· i;, nV� n�I"�!i' "ft r'. Foi, tambei», considorado o projeto referente a para (á... ,··'I".II,,,ttI pU g II '; 'V�
,

,

reforma do imr,osto sobre a rcnda.. O' sr. Horacio La- !

'for d�·í"ndel1 a extinção da tl'ibu,thÇ,ão incidente sobre Rio (Ag Nacional) -' Em: De fabricação paulista .. Estão sendo' dbtribuidas
lucros extl'aordiuario8,. sugerida pelo Cov.erno. ,virtu?e da b;,.n.ha estar send.o \ -.

'

.
. vendida nas fei-as a 28 cruzei-]: p�lo Ministerio da Agricultura

--....._.--�-.:...,..---�.."...-;.-....,...-,;-"--'--'-_.__-------�---�
ro� o quilo e de a.á qualidade, i : .

,," ,

o prefeito do Distrito Fedo tiLII Rio - O Ministsrio rla Agri- � semelhantes ás in�Ie;3as P;;ra os

d�c�diu 'a'J[!�3r providencias per- cultura já distribuiu €0) varies Estados do sul �s rerr:essmii fo.
mitindo .' a importação de nada 'I Estados, cerea de So mil enxa- rarn feitas, em caminhões � evi
menos de JS milhões' de quilos das, especialmente fabricadas tando-se as demoras do tiafego

\ de banha norte americana. que em S. Paulo, com carateristico ferroviário. No corrente mez,
-

o

uma firma dos Estados Unidos S suprimento de enxadas deverá
,se propoz a colocar em OOSI'O atingir () numero de 100 mil
mercado a um preço entre r o unidades.

N. 179' e 15 cruzeÍrcs o quilo .

..��--------�------------�------------------�------� '��----

Rio. - O pr;psidente da Re
publica assinou; decreto conee

riendo exoneração ao sr. Valde
mar da Sílveini,', do cargo de
diretor ger.?J da Agfll..:ia Nacio ..

nal, e nomeando para, snbsti
tui-lo o snr, Antonio Vieifa. de
Melo. '.,<'

Impressionante desfecho de
.. ,

rixa entre famílias
adIas' de Ideal até ttlUl·barem
id6� :. Em Barracão a Iragedia I

o duelo de marte que Essa testurnunha incontinern.i I

,e tra vára pouco aut es entre 'os deu o alarme e �flgO as vitirnás
.cirrados adversarias, aprnxi� furam socorridas. O sr joão

. nau se do ST
.

Liborio Reis Es-', Silva, que apresentava' fundo
te ainda falava, embora com gl..Ipe nas costas fol transuor
-nuita dif culdade , em virtude de I tado para esta cidade, segl.md�
uma Facada que recebera na i nosso informante, e interuxdo ]
boca e que IhB perfurara a gar-; num dos hospitais Iocr is.
S':ll1ta, Entre golfadas de sangue 1 O scctarrenario Libório P. es
o infeliz ar.c.ão 'tclia et:,n:i!,ic :3't-fqi ::ppdvzldo para Brusque em
�ssa testemunha qu�. ha P()uc!)sie.st'![r�'gr.avjssimO-é ·sarighil1o -

fi ementes, escutanrto brados de I abundantemente Foi entregue
socorro do filho que se encon la�� cu}:lados r-

do s,r,. dri A ntor.io

trava na roça entregue ao la- J(110 Scheefe ,.ql,� o submr;:teu
bor cotidiano, para aí se dirigi.

a uma t raqueojomia, ou SeJ� a

ra, indo encontra-Ie em lute> fe- uma a bertura na garganta, �(jm
roz com seu inimigo Jcão Silva.) de que pudesse r�s�irar m�di.
Fora ff'rído quando interviera na I ante um tubo a.1I ll1trOdIJZId_�
uta em auxilio do filho. Ao que estamos informados, UI-

• ..

fícelmente conseguirá ela sobre-
vir ao paigoso ferimento. '

Nio conseguimos informações
sôbre o es t,,�o de seu filh'J, que
tem b:3rn Íoi encootr ..do b;J.stan te
ferido.

A ocorrelFia Írnl}riêssÍonou vÍ

I v=n:ent� os m�rad�JrCs de r�a�r�.
,Ç;tD.l cn .e o \ e ho sr. LlborlO

.1 Rei's e ,sua fam lia são gera!
mentE. estlm'id'Js. .

Belo Horízcmfp. - O prf" pc;l!: preLHo Edson Lago Cr$
«

fdto Carlos lJid z Pinto, r 0- 2415,00' .

m,.aüo há pcuco p'lra Dib' Cenvocadcf pe111 il1ipreDSa
rnR.r.tina pelo g(iV8f1laebl' do !licul. por nãll,hwver relação
estado, ínlnrmoa a lf�8t8Cad8S dos rreemns:oa .P1'efe�lur8f a

pafsonalídú,res {]ien'umtiael1- pre-semlifIÚJ'';;se >credo/r€'El na

SB8 desta Capital ter &H eu· i imP?f!a ncia dé Cr$.(j4,8.875,ÜO.
00nlra.-l0 a Pr(;'f��Hura na ma-I B;H�e.�',B C(I� ,estes' dado�.
101' des:miern, Está apUfSí:HíD ia àlv,d<t flmul-Illte âa1, Prf'I816
deVtlgaf os abus·,s dú& prl·-I tu ,'f1 a;canç�!}rá po 'i: do (if

feitos do teinpo do riltRado! Ç3ffiP,Oto nurma}. que' revE;!,.
valadorista em Minas, já ge'l-l n. estado deplo'rav�:1 'de SUtiS

do conhaciàos os regtlintes: I fUUlnÇoiS, tal Cdmo fOl'/lm dei
Ordenad<'s dos rU!.l�íor�'hs xidu& pelaaduiiajstr�çãa pes

,:L� Prdeituf's, alraz'1 ws dss- 8fdislfi dos emisf:'árÍOs do sr.

de IfMó, Cr$ 108547,80 Juscelino KubitiBchef.<�
OrdewHJns das' prdes:sOrfH; iDl! <:Gtlzerltil> de DUM Fiuo,

rurai;;J, atraz'ldüs desde '1945 278 1947). .. ..• . ..•
Cr$ 92770 ao, '

.' 1.....
-..........----1

.

Uma chave de our� para ser ; '.'.
'.'

h· :_. ',f O Sentregue 80 g verm:cor tlene- a·", ti 'V
! fWO VBllldaref! peio flx-pre- Oi

feito Luiz Kubitf:ich(:k, . Cr$ De psssoae têm ��tido cl')m

I' 15.000,00-
' bom ".esultado .0, popular

---:---- deJi.'UratiVj'o
'

Despesas eom {1}mu;o l� , ; ,;.

j8 p,tu l:t!S a E><leitoI'el1, têitas

r Oj�e concerta o seu
, RADlO?!?

Naturalmente só na nficit
f IlN K E

��m instaladá com instr
� 1-'n�os de mediçãc

;:�:j ,::.dernissitriDS.
.

setembro n'

Como erem g a s t I) s� "'�
dillheiros publiços ! '

Exportadora de Madeiras S. A.
Stock permanenie de:

'.' Tt!lefone 1337

�1 E NAU ..

' ,Santa Catarina

legou nms bens ii sra.

Roosevelt'·

Elixir' '1914
.,
.,

.
:;

A sfllls atacá í:odo Q

orgal'li$mo
O Fígado, o·.Baçd>� COf11çilo
o Hslômago, OS.' Pulmões. � fi

Pele PrólÜIZ 1)(})'('$ :nos OS80s,
Renmà.tismo,

.

Oêg;úüra, Que •

dll do Cab(�ld Anemia, Ij Abor·
1s0. Com::uJW o<Jil.êdico e tome
o p o 'p !J r a ( depurativo

E fi x·i/r 914

r:::���:�,_IP:==,��"";"��..-.,!!"'l_���,
, P R I S f� O '/�}) E '\1 E N rI' � E' ,2I, 1:�S·tQ�1J\G0 FltGI�D.O :'--_ r1\7'i'í:·,s'T·�;�,�I'"'�� .

g it � I! a �
-

il 01 .

n' Jf'/;

Â 8' R
'" "O··'

1

:._.
.. ,I, ';..J i).

,,'"fi f.B r i �J�" � �' � �'"
o, �

fi i� §"i (i! � .

'.
GreenviHe. - o agricultor e� ii �". �••�.' ii:. 'Io'.j '"�

!,!i
Il U

.•
,. f� ·fi.'. '. ,r ��] h.., �

....�,
.

I
'<I ti e.a. t-P .to ln t,í '.>119 U � � n !l,.>Ji "g � ,i� � reverendo A. B. Starue;l ddYQU

,

....

,
.

'.

,�.,..'
.

•

·ljm testamento pelo qlJd lega
• ". '.' , 11.9€,,, <:'úf\?�':6t'l(:.·r.H r.cb,:;J 'J cp.

'

.. "'�'. toda sua. fortuna, avaliada em

. � 25 mil dolates, com a imlusão

... ,,� ., 'Rie:1 50 ã1àesSde tef!'E!tJO: ál sra," '

.
Doseve r.

"

tarues, estlr'li a no
", �, ••

, tf}�tameflto' que Õ sra. R;osevelt
� , deve erigir sobre sua tumba um

,g t'nónumento 110 valor não, iufe·
dor, a 200 dólares e cuidM do
mesmo enquanto for viva:, , Os
'visÍnhoB de Stnrnes qüalificam
.110" como um solteirão' e.xcentrí:-

, '

...
" ",.

!n�f611st'fO a� ;'{lrf;aniSlm� A

grndavel' comó'.tún Uoõr. A}Iro
vado como tiUxilinr llO tr...··
taEl ..nto da SHV.is, e Reumcr
Inatismo d\' 'lI.esma Qriget'U,
peru D. N. 8. iP;; stib o [1f.'.26,
de 1910. I'

.'

..... "'.'
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i r - 4 aCOl:"d80nS e baixo de cordas, número a cargo do .Prof:
�==�����=�-,,= =� I Baumgarten e seus alunos.�-.

I 2 - Solarnente urna vez bolero mexicano por Azteca Pancho
----------- I 3 Solo de piano a 4 mãos, executado pelas, (Iollin .Ststers

I 4 Levantamento de halteres, oelo giganta do Mar Vermelho
e Popeys.

5 Canção a cargo de Ema Sck-mir.m.
.ti> - Orquestra juvenil, Ia elementos, conduzidos pelo prçf

Baumgarrsn,
7 - Prestidigitação, Prof, de Sciencias Ocultas Prinoípe RhasCombate a tosse. a, bron-

Tubi,
.

quite e os 1 e; �!'i ad os. O
8 _ Solo de Gaíta, pelo famoso virtuose Salgadinôo,

.Xarope 8ão João é eficaz
9 _ Sketeh huru or istico a cargo dos amadores da SocIedade:no trata ti: ento das afeçõss Personagens. Isa da Ponte, Barão von Espeulaub e - Henri

gripais e das via8_, re8pit�a-
la _ ��f6atde acordeon, executado pelo Mr. Superavit.terias. O Xarope _::.iáo Joao
I I _ Canto pela ultima descoberta artistica de Blumenau, Bim-solta o catarro e faz expec- bo Bona-Míní.a orar Iacilmen te.

I 12 Caipíradá s, pelo casal Moto-Loco.
.,

-�--�=� A publici-lade ê a arn:3. �ü I3 - Número da equilibrismo, pelo artista Fedor Fedorovich,i negócio e dC" d2�envf)lvl�iirnW leI - Número a cargo de Naudidho e seu RegiouaíJ com o

lde ..t.'d.cfC:. DiVUI.ª",ue�,-. DU'?i\!:�L��'l1.� «crconer, Mac SilverVENDE-SE
e MJUl1Clem n:" revista .,.-.[..<111

IS _ Piadas c. cargo de Osias do Vale.2 SECADORES
:ião Eccnomica" cuio redaror e

16 _ Non Ti Scordar di Me, pelo grande tenor Eurico Deá IH' quente - cada um cflm. I orcauissdor, Prof. Jo,;JS de
Stefani'28 canos d.e 8 em de ferro

I M TA ;

I A;�j;"Abreu, S� acha néstB
17 _ Fax rítmico ao pinho pelo grande maesire PLANOFSKYguza - ótimo para secagem

- -

I cidade. _ lVIUSIKOFF.de arroz e:n����R
.

_----_- �_�.�.= ����'''�,...... IS _ Canto folclórico, a oargs de Robert6 Henriqueá gasolina e gBZ 1ge aio mar' UMA 1ft lã�Avn li A O·· � ATENÇAO : _ Tratando-se de uma festa dedicada exclu-ca Otto Deuz, 8 HP. l�iH.n o

- giblnlA ..

Ilsivameute aos associados da Soco Dramático Musical «CarlosInformações : Kalvelage &- '�II 11 I) . Gomes», solicitamos o comparecimento de V. Excia, e Exma.Clà.Ltde., Itaj!li. kilometro 12. Modêlo RCA VICTOR Vtõ7.iU I Família, pelo que pedimos reservarem suas mesas com antece-ou L. Khlvelage, Houpava·

I dencia, rom o Zelador da Sociedade.Seca. @NDAS LONGA5 E CURTAS
A'- pessoas estranhas à Sociedade sômonte )erá permitida

f a entrada, se vierem acompanhadas de sacias.

I Ingressos na portaria do Teatro.

I VENDE-SE

I

•.... '.

PROPRIEDADE
Vende-se uma, constante de

casá de madeira, nova, e terre

no, medindo 36x30o, com horta,'
ranchos e agua de r.a, Boa ins

talação de luz eletrrca. Tratar
com G proprietario, sr. Gústavo
r lcsenbrock, rua doi Gloria, Gar
da.

PROCURA-SE
I Cordoeiro-Oficial

(Leíler)
Intormoções L: K81velsg9
Itoupava Seca Rua Acre

VENDE-SE
Uma camínhonete F(i)r�, 29,

com rodas «balão» e freios
hldrauliC06.
'Tratar, cem 5iegfr.4.ed Fro

fli;;éhlin na Oficina Internaclo
.1. á Roo 25 de Novembro,

ÁLUGA-SE
Um quarto grande, se m mo

bilia, para 2 moços, ou 2 n�o
'aS situado á Rua IS de No
':e�bro, nc centro da cidade.
Informações nesta redação.

Resish:ntes e de fino ocebe
mente (I Modeias poro Io

dos os tO;f)Ql1hos de pas tas
e Ceh:15 9 GC'leta:. que cor

rem suavemente ao leve to

que dos mãos ID Os orqui.
VOi Fiel servem bem tôdo

-

uma existência.

fABRICAMOS,

CONJUNTOS paro ESCRHOR!OS

COFRES. MES.L\S. fiCHÁRIOS

.;;H\N-rES. BAlCÕES i)i'liSÓRIOS

"i\ÓV��S DE AÇO
r- fi E à. S. A.

;.�-r- Ruo) MarIa 1,lor<:oUI1o, 8.5
J. "-'-�/""'lto O-S544 • Q-SS"45 - São PaulI!

\f,,�:T�"- --

;A
, Distribuidores í)ir8.
08 Estados do Paraná 6
.• . S. Catarina

,.'é Prosdocimo " &ia•. lida.
!ttln�Ull�pau- . _Rua 1� de NOVj

é a alma do negocio

VFNDElVI-SE

Esta criação da }leA Viciar é uma 1"erüadcil'i': "e!,lB,�çã():
Ondas curtas e lOIl!!as. Cinco válvulas nUA. nec�pÇao
est{L\'I31, Ijmpída, agú"J(tvel. Ampla ca�mchln4c d� sinto
nia !las'estações mais distantes, funcionando .!'l!1 COI'I'E'n
te alternada e contínua. Examine-o hoje mesmo I ,"-

Ia VENDA NO REVENDEDOR R(A. VI(;TQR

"Lílli M· arler�a. LO�'• g � �" e muitos outros

OJ5rO� 5Ujr05�=�= ,"==='

';''1:

I

I

Itlua 15 de Novembro, lõ2G

Ià O Ó R D E O N S - i()de$(tJi� I, Tijpr e '1IIíll�i}ll$l
dI!!! (8 ahé 120 baixos)

1Toca'" .. ISCOS, ]i] vrcI'aOLAS SíJICAS"
Na mesma c a IS a' � L�auid�c O I

de um grande estóque d; S E.D A @
.

E FA·ZENDAS I·
IGrandes, novas remessas de CH&PE'OB, para o I

......... Varejo e At�e�do == IlIIi:i...g....2§II!IIP_ml'li'M__

-;":·���.i7'"'w;o";;,""""nlf="::";;':� 1
f·aLr· l'hífi � Hil� ir.-.1 '8��

..
�.�. ,� §\i. oU

.

'iU� �� 11oM�\1hO �
f.Ji

Djmlilm·���wYí'.L:rillni IL�p�;;:, MD u ",_,��U d\,UJ.fu"c> �,

Tintils e Veil'lfflii%es � ��a�f1f�@� ��ra �J
PhdaªF'�§ em G6�'�ª �

ITintas em bisnagas !lara artistas i '.L., BL:�=�:�__J

-----acaba de tec�ber a

ta

"Noitada de
Pró-orgão ";'.

Venha assrstír, no próximo dia jO de. ,:Ag'Clsto, no sa�ão �efestos da Soe. Musical .Caelos Gomes, o maior
. SHOW ]a1l_lalsopresentado em nossa cidade (!) Artistas locais e estraogClr�:sde fama mundial, desfilaego perante o público apreseatando nu-

meros de grande atração.
I Canto, humorismo. malabarismo, declamações,
cão, caipiradas, saias de galta e piano. acordeons,
intervalo de cada número haverá dansas, ao som
znosas orquestras nacionais e arnerícadas'

'p""s 21 horas em ponto.

PROMRAMA;

preà tidigita-_
etc. etc. No

dss mais fa.

Uma casa de moradia situada na Rua Vital Ramos
Um Martelo Automático
" " lVü'cunic o
Um Torno de Madeira
Urna Prensa.
Uma San-a Circular
Algumas Bigornas
e muitas outras Perramentaa e Material.

Tratar com o snr. Walter PuU � Itoupava Sêcca
.

Carreira
para

de Fuluro

m OS
biciosos

Se des('ja salarío maxímo, pago de acordo com ser- .

viço produtivo prestado, pelo sistema de pontos; ,

Se e lmeja otímas condições de trabalho no �im8. �a.;.
luiar dos Municípios de Rio do Sul; Bom Retiro e Ibi
rmna. isentos de fe!:re;
Se !!üsta de um ambiente: sgradavel de franca. cama�radi�gem. e de respeito mutuo; garantíndG uID:

..

trifta
mente absolutamente justo;
Se deseja moradia. livre, de propriejade da Cômpa
nhiB. e perto do lugar de trabalho;
Se prEtere liberdade de ação dentro da 'sua função e
oportunidade de Progresso até os mais íUtos cargos<da Diretoria; .....

f.ntão éscl.'eva para RIO DO SUL pedindo detalhes SOe
bre as vagas exiatentes no corpo dos nossos funcio
nários e as í3uas cúlJdiçõ<'Js. - Procuramos:

1-"--�r;;CUr8d(;r de

..L.újll
-

IUS.pe.t.·.or...•
·

de L.ojas -.
van

... -Idedores de Balcao - Caixa - Armazenista - Ra-
ptizes p. !ServiçQs de entl'estl - Propagandista,�_ ..;._�-_...........,..-�-------_-.:

��MP�Nlt�DP lJL DE
.. LOUIS

�liO�i1ERCUU. .

..
4

-. ... ..... •...•. ..
-

'VaREJISTASt'lf?iS.·!5jL;t�):iimh·*AAA- ,ilt?í ,1WttitJ#'!! Mil seM t .......

Rio do Sul - Lontras. Aurora - T"já':' Pouso Redondo ..

-Rib.· Grande. - Pr�sidente Getulio,:" Canéo�a,' José BoiteuK

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. A brUhantes festividades de amanhã no 32· B. (. I
.;

Kecebemos atencioso convite vo á' criarão do Departamento I
para

.

assistirmos as comemora- de Desportes �o Exército coris- !
ções do. <Dia do Soldado»: em iando das seguintes provas- r
que se presta horm nagern a me- 100 metros rasos. I
môria de Caxias. o grande vulto 200.metros raso s. ida historia niilítar bresíleira, a corrida di" 1.000 m-tros, ,

se realizarerern no 32' Batalhão revesarnento de4 x too mctros.]
. de Caçadores, amanhã d�a. 25: corrida de e.s taíetas 'IO programa das tesfividatíes salto em altu-a
acha-se assim organizado: arremesso de pesos.
A'a 3.00 Ihoras - Formatura

geral do E.C. e haetearnento do
Pavilhão Nacional; .

. A's 3,30 horas - Confirma
ção do

.

Compromisso á ban
de!ra; Leitura do Boletim alnslvo
ã daia;
Das g,15 horas
ás (2,00 hOT as - Competi

ção atlética desportiva precedi
da de leitura do Boletim aíust-

., .....•'- �.. ��. --""'\;1

C[�Srit.�
'JOS C�·;

��

I

r--;:';���:--1 tHi\;ldillo Iif"íé!i(o
"O II A voz dO Colono 1� r- 'ih ey,J:;i �fJfj I"!!i,�iljt}i!,(;, \üiPliilWri I$.e��i;;� � S(,h I} ii ulo "PcwlCü '-"lli!l '

.. mundo dcs Iílatelístus». o tm .i '<: 11 j. "';)

1
� 1 d ,� l'flE etlj;;i} «Dirett íz es» uub.I- �1f;a�;.e.l'\\;1ryti21dfl

1'.'." �
-Ó,
'-; r;._��."!�{�de 2;�<·.(Ji"l� ·�.ltlleIl�r,.O A "j, t t!"',,"''>J'� .. ht. IJ

�.' �,"" -"- 'L� "'., _, � . _ v ce. uma r eport-gem em t,;friO
.

M.'.a.... ,t:'.�"' f!'da revista err.issão do selo m ",;;H.�,jl

I,��,f-. !. P ·std CI}fJlem.ürdiva da ':'isHa SL,b o titulo «Ioformaeão-
'.' �] do Pi'e,shleQí:e Vid elu ao Bni- .

C ' -

i
_1

I'�
e f1EWBl'-lda por oiono ao lb

�� s:i.
L; Baú, !'ecébernriB urr-a !}(�til

Diz aquele jorna' Que (1 escrlta a ISDie, que ev}di'
. ..' ,

, '... 1"" -

•

1 h
'.

Vl1SI�;qn'�, r�.'· :rx':�p'-�.tO·- ?JI�r;�� na I'
refaUo selo é obj,:,ío de ela o desespe-o do _3. orr.

�um u U' .' l) 1U.U li
.

g;'oesa mÜ;Hnl:)'.,. I"rormt�, fHm- tn:b!dh'ldf}y dI'!. lavoura. e

�, b:'lli, díi €migBil'l (is dulhi- [l.ce da má conse,rvilção .

d.,

I
� Oh1:l.8 claudestlnas» que está I PBtrad.�g. que enuia qunsi tt

� �
.

�r . levando o pâuieo entre os d.,. seu P8r,�r,ç,. pf('du:!vÜ �MiamI. - Um prejulz« cal- ��� e � .[ colecíunadores. deixa em pessrma SIIUp.ç,.(colado em mats de um roí-
'. �� AfllHl este aspecto oí't�rt3cil�(

- lhão de dolazes tot oeasto- em 5 salas, .ti rua 15 de Novembro, 1226
- � I. Altas p0rsnrw.iidi�de8 �8t�o pela nota ern eprcçn, resaltaDado quando uma mlsterír-s-. (ao íado da C.'\SA RA,DIO PILOI) ,;! Ilfltere�H:id .:' rlll';'dW ;;1 ?te,:' G. se a .�,pjnião q?ê fi .rma .explosã') irrompeu DO hangsr ]

_ '!ljque lia lHe I:W Pi"t-.detite r,'@pe!1O do partido sítuacio
n, H do

aereoportOiDternaCW-j
�*��J\j,��TIi:rm:����'�lli Dutra. p oís &.. «[IJcf:mL·;" pa- ntsra, com suas promessanal de Miami, destrutndo 2 re ce ter i.jHgHl" n.', Hepal'í1 pr á-eleitnrals qUB nunca CUn1,

D. C., tres avíües Jllellul'�� (. w -,�,

<>" ,_,
.

'} c' ..... � l\' � <\>,..11 ç.<).o Centrnt (Í;;S Cor !'eios e lHe ql1� irritHm aqueles qUi125 mot'Jrer. U'"vos d" "VI ,- Cijr.�l,L.·5''ir.!!l,,�1l'� s' r€drarn a 1 ::inlli�a 'OÍll'l ... n{;a�la
T I c

L1, "a �\LI.&..-_.)1l!J:=�"
ne!o �'.m�HHO Mm�W(lU

1.". t>graiGl'. j:í foram ludibr:ado�.
ç&o.

�__._Y�T��,!_ __ , ��·::_��'::_ .______________ ... _ __ Vt'jamos (} que diz o hon
rado iavríldoI' em BlIa noto
reproduzindo fi tal qual no
veio ter ás mãl�'s�
Ei·iB.
«O 11evo do Alto R(iU sr-aifl

l't"clama para pesima estrlld,
que tem por gi'IHlde descuid'
pO€! íi5cais do Mtmicipio di
O'i6p'li' e Ilaj j Jlbota O� fi r;
c3is IHldg 80 pelo sitio Q11'fl\1
do e (}. tfmpn da Eleiçõe'i; 1':
z�ndo propagando e se �fi
quece (h obrig:!l Ao que lel]
fi cDmqrir com os lavfadore
se HVt:'i'Jse llla.s cuidado ng

P-Blnlda ii' mandas o meDO!
rosar fi beira de f'st['dlía qUI
"ie fi U!Il.bi ver g01Jha Dem I

fiscal que Deus uFHHla. !H)!]

pode omrar jJ8.rti enxugar (

iel10 se IiV8f!SC rnnis euidad
!lã!) p �eCil?f;V8 fBzer tfmt
propagimài.! e egCúlher 00 meio
do» traz l�lro caliHcancl,
f}li\'Ü P/Ui! para prOxims. eh.

çãü e vai CidJtHfldo iadaçl!
j)úVL que vai m"lhoral" o povo
j � e(.it:-l. c1escilnliado com eíSi

'.

pr. met3Ll do PSD que cHll! dil} e�1a pelofaudo as condi

1 Ç!'H3 dos Município do colnn�ç

I Empi�$timO· amei�(anO a

1 BraiU

(om es pro
do PSD

. Explosão no aereoporto

de Miami

".!:

Com quasi 50 anos de experiências e pesquisas
'\10 preparo de produtos químicos para imper
j{neabilização, a Sika Ltd3. pode oferecer aos

Srs. Engenheiros e Construtores a mais com

pleta linha de produtos e tintas impermeabili
zantes - famosos eni todo o mundo. Seu uso

impõe-se em tôdas as construções onde a água e a

umidade possam constituir um ameaça à sua soli

dtz. Peça-nos informações sôbre nossos produtos.� ",
I " "

II
" .' ,
'. , I
\ .'

'�I
. "1

.

;s

Impermeabilizante de pega
normal.

Impermeabilizante de
ultra-rápida.

pega

Acelerador de pega para
concreto.

Impermeabilizante de pega
rápida, especiaL para tanques
de óleos, gasolina, etc:.

IlTIPETlneabiliz3nte de pega
rárlida. espé!cialiTien1;e i!1di.�a
do contra a ação de 8gUUS
agressivas.

Para melhorar as divers3s
características do CQ;'lCrero.

Ri,). - O miuistro d;i
zendn dccl!H'ou aos jHuslil
tap- que é nremflturo falar II

�f;niJci!Hl0
4

emprestimo Bm-!
i'ÍCililo 1:>0 BN!J,::il urna VfZ qu
nadn ele püt"itlvo fxi,ste wbr
o meEmo, Ap"Hi&S se {"":lia d
um Pl','j"to de estudos. ir
s'wdo que de.conhecia mel
mo a ri\ot8 de iHl rwticia.

Tintas betuminosas, protéto ..

l'as para concreto, ferro, ma
deira, etc.

l\�assa elástica Daj_�a ir.t.1per ..
meabilização e êalai�:iagenl. �

Tintas imperrne2_v2is, espe
ciais para l'achadas, paredés
intern<ls, telhas, piscinas e

telhados. Em côres di Vê rsas.

Para fixação de m:.ulejos.

PU R SGO Aumenta a resistência ao des

gaste das superfícies.

IGARA Tinta de super�proteçiío, r��
sistente ao;; áCidos e Ci)rrOS1-

vos. Substitue os 8Zl11ejos.
Nüticiús do Pará inLrmC\!

que o engc n he:ro Oe�io Otton
que dirigE; naquele Estado 2

pesquisas do Conselho Nadon:
de Fetn,lco.· falando à imprens
ilediirou existír petroieo na fI

gião �el.tral da Ilha do l\12-::-i
ou spp n03 munic:rjr)S de:'lj'lr,
\;es, (�nrra1inho, AraríLlna.�;�Ch:VfS. I\lauá e Aoójás, 2SSi n C(

mo na fóz dos rios' Xir glÍ
Ta�);;j<')3, Acresc�mta que ate
Q'(1ra foram disoedidos seis m

ihoes e 5QO m ii cruz·::Í<ros I,�

pesqo.lizas, que continu:uão 'Di

lerriaIs reg'iÕç$ amamnicas.'H'

I

!

L
REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL

Venda dos produtos Sika em B1U!ll0ual!:

VICTOR PROBST &
Rua 15 de Novembro, 579 - Caixa Postal l::G

B L U 1\11 E.N A U

, .'.: ..

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


