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mou qu� espera, n�n:r(� .�e s:!z
meses. cout!eg'ulf a sobd:ncaçaü
da gasolina, num bloco não in

flarnave l, o que facihtirá o selo

transporte.
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I - 4 acordeons e baixo de cordas, número a cargo do Prot

Baumgarten e seus alunos.
2 - Solamento uma vez, bolero mexicano por Azteca Pancho
3 -- Solo de piano a 4 mãos, executado pelas ColHn Sisters

'1- _. Levantamento de halteres, pelo gigante da Mar Vermelho
e Popeye,

5 - Canção a cargo de Ema Sck-mirim.
6 - Orquestra juvenil, 10 elementos, conduzidos pelo prçf

Baumgarren.
7 - P restidig ita ção, Prof. de Scieneias Ocultas Príncipe Rhs

Tubi.
S - Solo de Gaita, pelo fornoso virtuose Salgadinho
9 - Sketee humoristico a cargo dos amadores da' Sociedade

Personagens. Isa da Ponte, Barão von Espeulaub e Henr
Sapat

10 - Solo de acordeon, executado pelo Mr. Superavit.
I I - Canto pela ultima descoberta urtiatica de Blumenau Bim-'

bo BGtIa-Mini.
12 --'- Caipíradas, pelo casal Moto, Loco,

Fuço sabor que pretendem N
r

casar-se Bertdao Pif'óke e Ao- 13 - úmero do equilibrismo. pelo artista Fedor Fedorovicbs
."

E" • 'l 14 - Numera a cargo de Nandldho e seu Regi(;n�ll, com o

nHa SClmffill.nn. < la, natUfa
�

<crooner» Mac SilveI.'
deste Estado, nascido no dia

15 _ Piadas a cargo de Osias do Vale,
4: de junho de 1926, solteiro, N T' S

.

..

l' d
16 -

.

on 1 cardar di Me. pelo grande tenor Eurico De
ecmercteute. domicl la o e re- Stefani'
sídente no Iog:U' Velha. neste F"
Cístrltn, filho legitimo de Paulo 17 - ox ntmíco ao pinho pelo grande maesire PLANOFSKY

Píske. Ela. nann ai deste Es- MUSIKOFF.

tõdo. "nascida no :diB 15 :de
18 - Cauto folclórico, a cargo de Rcber to Henrique

1926, solteIra, de profissâo ATENÇÃO: - Tratando-se de uma festa dedicada exclu

domestica, domIciliada resí- sivamente aos associadas da Soco Dramatico Musical «Carlos

-iente no legar Velha, neste Gomes», solicitamos o comparecimento de V. Excis. e Exrna,
DiMtrHo, fiiha legitima üe Her- Família, pelo que pedimos reservarem suas rnesas com antece-

mann Schumann.8 de SUB dencia, com o Zelador da Sociedade. Levan I)S 60 conheotmeuto

mulher E!:H' Schumann. A' pessoas estranhas à Sociedade sómente será permitida dos nossos prezados leitores I
A.presentarat/l os ·documentos a entrada, se vierem acompanhadas de sccios. que, a partir de h,j.O!, um DOS·

exigidos pelo artigo 180 do Co- Ingressos na portaria do Teatro. tiO entregador, ficará nesta

digo Civil, sob o nO 1,·2 e. 4. adm lnístração, das 10 horas

Si alguem tiver conhecimento de em Iíante, para atender even-

existir algum impedimento legal, AS SOCIEDADES:
tUIH reetame ções, fazendo

acuse-o para os fins de direito. entrega imediata dn jornal

E, para constar e; chegar ao co- fillluL D#�.m�.I;SiA Ill1lu�ii6'l�1 Caill'lIns GiI'II',� tfi<tIi.'"
não recebido pelo asstnaute

nhedmellto de todos, lavro o I1.phlíl� lU uh... llfhuutlnu 1'11'41' UII. 'li" até a quelu ho ea, com excep-

presente para se! alixadono lu- frevenlório Santa Catarina ção das ruas São Paulo e

gar do costume e publicado pe- Jogo Pessoa,

la imprensa.' Haspilal Municipal de Blumenau Os asslnantcs residentes em .

Blurnenau, w<de>9 de 1947. Itoupava Seca, os ponte do _Permanecera aberta á Exposi-

Vitorino Bn ga
..' t" "I'bo,'rõo do TIgre ·"te' o fl'r'a' çao c venda dos ,aprirr.orados a-

.�. _ 1,'_
.

ii prO.HlOVeracJ em conJun 0, uma testa para aDgsIisr. .1 C� q 1 1

Oficial do Registr<:. Civi� �
!undos paV"d 8S suas nobres finalidades. dll linha de Ooibus, pf'dimÜe!par�lhos de novamvenção «�or-

.

Para os festejos lOram escolhidos os dias 13 e 14 o ObSfquilJ de proeufllrer.n
<lasoa. para bordar sem bastldo ....

Edit�l de setembro. seus jornais na Agencia do e sem aprend,�r. Cr$ 25.°0.

Faço 5G.bel' que prctendem PROGRAMA: Correio dbquele lugar, eté Na Casa Burguer Ltd::l, Rua

caBar-se: CUl:'t Kl.lWmerli1eve melhor deliberação. 15 d� Novembro n. 5°5,

6 A!win& /Vhuia AugIJ8ca Svd, Ola 13, sábsdo, com inicio ás 20 horas, jantar amerIcano Blumenau. 9-9-!94L' Ate II do corrente mê�.

nert. Eh', ndul'!il (l<t Aieme.- nos salões do Teatrf) Carlos Gomes, seguido de soirée; COi'- TElLES, <---

nha, naBcido DO db 2.5 de d€- rerá uma tombola e haverá (lieição do Rei, Rllinha e Prin- Eucllrrpglldo, fRACOS e

zêmbro de 1907. Foll'.�irc" ín- Ce8fl. desta g:anàe festa, - Dia 14, domlng!, grande fésta

1---------- ÂNÊM.�COS
ôUsÍriario, dúmiciliHdlJ e J't � pnpnlar .nos. pátio_E! do Teatrlt Oulos Gomes, com início ás PROCURA-SE TOMEM

4'lií.:ibnte nesta cidade, á lUti 9,borús da ma�ha. Um ajudante pratico, ou íabri. RI»h P I li
São PIln!0, !ilho IfgiHmü de Haverá aa s(lguintes atri1ções :

!cante
para fabrica de balas, \l1I1l1 ..!tose id

(justav KU111ílH:rlM1Wt\ e de 8Uh Carrousel, Tablado de danças, Bar 8ca de Café e Doces Garcia - Rua da Gloria l'iILVEIRA'�

mulher Ad�Hi Kummcr!üewe. Barracs dó BeLidas, Ritas e Leilão Americano' Informaçõi.!S com o Snr, Anto- Gf011;� T�nh�o
E!El, ml1urai deste Estado, naE- Para. o almoco s.�ra servIdo; nio Kutney. I

cida no.difuO !ie feVereiro de Fdjoada completa.C8Dja de Galinha., Salsichas com Xuc!ule.���.��.�.
:

...�.
:�:w.

1924, 8ülíelra, tiB prdissãü !lu' I I"
'W:!íT.� i

n.le§;�iCf1. °t_OUJICH!,t.d;j. e r��Í- A venda de mesas ser!Np?�t�.��e eomunlcada. C C R T' 1�' ....fà.,..�:..'��•.• 1IIlII r::
..... ,,'

I.·.·flon.e itef<l fi C!iwae, fi. rua ..,ue .�

P
• r)' h 1

" A H A. tomhola será vendida com antFcedencia,
BUlD, lil fi l:'g-I.Hrua ue 81"

Correrar. o comércio e in�u8trla n. C"""'''' ' .... r.·l'CllJ·.·,r".B co· i'..···
maiJU Sr8H)l:'rt e oe sua mu-

U '" "'"".. '" ("''''. ,. &\41 a'! � !!II! II U li\) fi' d E C I i C
lhe? Bp,'i� S!f:inert mlBsões de senhOl'U8. para angariar prendos.

aVI! .... � v • i'\'J �.,]i!" escrever - afeu ar - osturar -

I

Ilpreseutar81i1 {lS docl1mentos iA enmissão pede a cooperação de todos os B!umenauenses Begistradora!i - Mimiogrôfos - Numerôdorast etc. �

exigidos pelo artigo 180 dI) Co� A TR '\1l::" � 'C" L l!liiligo Civil, sob o nO 1; 2 e 4,
• � ,l....z l'i.!.J '

Si <lIguem tiver conhecimento de A O V O fi A DOS: I Rua 15 No, 377 - _Flme, 1477 - B L UM E NAU
'

exístir algum impedimento legal, -

acuse-o para os fins de direito. Dr Max Tavares d'Amaral ��mll''''ffl·m·''''l!''rf!ji;;r,w-��

E, para constar e chegar ao co� Dr. Arthur Balsini
nlJedmento de todos, lavro o

presente para ser afixado no \l.i.�
gril' do costume e publkado pc;'
la imprensa.
Blurnenau, !O do sete"Ilbro 1947

Vitorino Braga
Ofid:ll do Regh1trb. Civil

��"""",_,.......-..-.e..�"""''''',.i'':;''''�

"Noitada de .Alegria"
Pró-orgão

I) AraútG dfiS i1sr.ÍIi'a"ões do Vale
d3 Hajll.i

.

- FUNDADO EI'/K 192� -

fiireior_RêspollS:WI'l:. Venha assistir. nó próximo dia 20 do corrente no salão de
.. . Dfj"� A�tom�s Blt'!15iE'!l� festas da Soe, Musical Carlos Gomes o maior SHOV:l jamais
l)lretúr,:,Prop],l{'�bi_i'10: >: • •

_ __.

- '. -

, • &

C-

D7-. ,f"ft;mso Sc.l!sini'" a presentado em nossa cidade (!) Artistas locais e estrangeiros
RedaÇão e Ali!"JSt1'3IilO

.

de fama mundial, desfilarão perante o público apresentando alt·
RU.\.4 n� I;'E'VEREIlW 17 meros de grande atração.

.....=� Canto, humorismo. malabarismo, declamações, prestidigita-
E X P E O 1 EN T E ção, caípíradas, solos de gaita e piano, acordeons, etc. etc. No

Direção, Tel, H;JG, lOWl _ GGrenci< intervalo de cada número haverá dansas ao som' dss mais fa

IOGn - Assinaturas, lU!)!! moaaa orquestras nacionais e americanas'
PuLliciÜlulf\, 1í.)\J9. A's 21 horas em ponto.

PRO MRAM A;
Venda avulsa -- Dias uteís, Cr$
1',50 - A trazadus, Cd!: ,1.()O
Assinaturas; - Ao " Cr. $ 60.00

Semestre: - Cl � :-:0,0(1

Atenção: - Pt.. direção não se

Tt:soonsabiliztl por opiniões erni
tidás em mtigQg a�:sípados,' IDes>
mo

..
que sejameom iniciais. Ad

eerte, tarnbern, que originais W·

bidos e não �iproveHa(jos não

serão devolvidos, O\.!írosim c

serviço teleg!:3fico nada Iern a

haver com a O! Íí:nt:H)io rio jor
nal e. somen te é reproduzido a

mula informativo para nossos

citores,

,Escritóric� Rua Bom Retiro 01'. 2, I" andar,
Fones: 115°-1101

EntFicIO MUTUA CATASlNENSE
=- �wm.· ���=m__������� �_I

sala [5.

Posto de inscrição eleitoral
Qtiem, sendo ali�tavel. não se fizer eJ;,jto", estará

fultando gravemente) mais do que possa I:mpor, ao de ..

T,ll';\f ('0\11 a Pátria.
I�equeira, . portanto,' 8en títnlo; por infermedio do

posto eleitoral que se acha. f(iUcfonaDdo em sa.la an�xa

� es�a r6daçã,o.

car
de P. EiLERS

Queijo verde "S!!' Cu"

Arenques h!.dandez2s

Azeites, Amendoim, Oliva, Algodão
Bcbidns Nacionais e extrangelrus

Sortimento em conservas

Cah" moido na nora

Frios, . Chocetetes

FO N E 1018
Rua Amadeu da luz, 34

-------------------..-

AZEITE })BERTOLLI"
NOZES MOSCADA

F. DOMNING - Timbó - Caixa postal; 10

foto
Competend6 PlofissioiUli

RiU! �5 de. Novembmj 5gb

e de Bfumemm""(Ida

Exportadora da adeiras
.

Stock permanente de:
SI A,

·":=������ss�����;t���ou��,g:I��
T�lefone 1337

.

\

B L U M E NAU .. Santa Catarina

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



, Venha deiró sensatÕQ
o MODÊLO" '

"R_cA�VICTOR
Q-36

UM RECEPTOR IJURA-M0Dl!RNO I

Onda. long"...
e:

,� '.�:� ',', Clurltas. 11 vãlvuEa;ii
RCA e 2 allol·al".I....

'�, A VENDA NO
UVENDEDOR atA VICTOI

Di§h'ilmidores no ViJle do
It1,jaí

AineW5�anO SjA.
Mercado à� autornoveís

John L. freshel, Fundador

?�"'j �;

� 1.;� .i�'!

�
�

ui,'- çj,�, ,,�:;,;;o, i'r'.1;JCi'-";''''.);'' ;;�',j. �.;:.;)�C::! ��:r �1. fr.'\,";�:!:·:n:. c� d ,�,' 2-�:f�ú. 9
�

e "SFT'1'I;-MO
Ila!.at,út>, de 80
xos. 8 n-egisLrü&,
(novidade)

SOPRANI
e 120 ba-
1 surdíns

"TO t)ESCH1�I" e TUi!Y de
8, 12,24. 48,80 e i?U OtiiX0S

pelos

d.e

Telefone. '�248 - Ruo 7 de Setembro

em Geralfornecedores de
Potro PQé-disla, ENGmdon·?i?'as de Qualquer Especie

A linhamento, etc. etc.

lV1arca Strub

JUSTIÇi�� DO TRAB/lLHO
Pelo pre,..�ntP. tica rwtH:cildo Et l ch Loth. residente e

dm:n:-ciliH(ÍO no l(lg'�l' Ij(mpavn-Nnrle, deste distrito. para
eemne re eer p erante Ú .Iutzo J,� D:reito desta Comarca, co
mo Orgs.o Iltj ju.dí(?, de 'I'no';H'li, à 1 catorze (14} horas do
di,} viute e cinco (25) do corronte mês de �3t:'tembrG. a. Eludi
,,;.leia f'd�Hvi, à i'Pchmaç-ão &pleg�n;lada flor Retnord [enseh
Sor,. cujo Inteiro tlÔi.' consta do processo exlstentc neste
cartõrto. O Nilo coIIlPartocíin •.3ntll á reíBrlda audtencla ím
portará no juígamenio ;)11 qu: st!1.o á. sua revelia e na apít ..
cação ria pena de cnnfiEsfiol, quanto a mater!a de rato.

Blumenau, �"ru 9 !ie Seteruhro de 1947.
João Gomes da Nóbrr ga

Escr.

:...:.{:�"!.:�J� :\·�:��:.!;t;:�j:td;�A�.:::�!��:::::ill�tE!j"���.,a����
,

�.

�,,?,-�� E��� �'� l��:�:,��,
pal;;��::::!";l; n�}1:fi�'l�.:t e til.oif.(Ii� :;::f:�N�t;:·.1 :trr..)
�\.�D �»1�('1t<:�:� (/,\lb-illt.. (h.·i�-.!���\i":;;ç1�t 1I..,;..J.j

��:���,-�;�����7:;;�i.�;�1;�;��� �;'���i:;, ��:
�:f:; d_<;iú prunta � e.i1ca� �� ��St�l·f ,'16
:'!.t�;'��U�;i:3 1; �f-:1.rr;_::.:,.. �0L.':·.:.5':;l. \rítn�'�iliú'::: ,;
.:ndh:���:o- �s_t':; !\t";t�-er�.:;) d.:)ll1.:1<:;�I.t11J, �'�..1.!1 ..�

'f.,.'.:J., ���.nfJ[,.t Ktk:t tÓI':i.: !1l.3 t.!0:L�(�cida D",�los
g;:'�;�::ltt��Z rnc;Ql":"'05 Gf �t.� t!L::�!ll;;.iad!.i �lJl
Sa�).1:;# Públic�

.. ";'..;,'

i:"�ii��nram a t'annTilia f"aDm;âdBl
pelo �m�'mo UmnitLLf

�lt=��1.1. iA
"����=,�.,�...,...".__�=z_=���=��__

Or.. Paulo A\ayerle
f�iedico Especialtste �m M€di�o asslstente do

doenças de Criança§ fIOSPl'I'AL RANfA IZABEL
e da Pêle Clinica Medica e das crean-

COiHilU!t')rio - TraV!f:P811;1 çae, partos' e operações -
de feve.í'<t:Íw Edi]. Peitar ftaàlodi8gnosticoB

_�__�. __ =="'�
- 0- BLmVlENAU -0-

Dr. Ai'1\�2m@ De (aet��@1- ,

'-

t'4édi�o L:;:'� '�l!i.l.fredo lióss
O

•

S j ,..... I
d·oenças ne ennoras » '..Jlfurgla lilí. e ICO

Partos
Consultas das 8 as i! .30

e das 14 as 17
Rua 15 de nr ven.bro juta Iao Hotel Elite --------_�_.._ .... 'c:.___

�" Sr) lal Sta, Izabe&
�-b'i{.!peraçõ�s
,C.l..1NICA GERAI.

•

I Dr. REtlATO CÂMARA
I ESPECIALISTA em Doenças
I de Senhoras e Operações,

�=-��,,=O?.-<....... CLINICA EM GERADr. Arác RebeUo
(Varicea - Ondas curtas)

Fone, 1226 � 1433
"

Operações nos Hospitais
.

BLUMENAU

Telefone pt ovisorlo 1063
Residencia

Rua Paraíba No 8
Telefone [288

Alame�a Rio t:k·H1CO

IIU

12' ljab�lliãn NOBREGA
mdãfici@ da Pl'eiGídtura

'tr
EscEioturo;�. contfac:tOB ""X'oeu.
�at;:oes. p.totes10B de let",08

aua Paraná. �H·A-Te�, 1436"
,8LUNmNAU

Andreza Campos da Luz
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tara nos centros produtores que
eO jO!'"ll<!J,." do Rio d,·; l"ll<"iro, cooferê3cia de portei Nnião.

em �na edição. de ;)! �!e' .cgO!;to I [Honny aoit f ui mal'y pense.i.]
publica a seguinte noticia, pro- [Consta que a Comissão Esta
.vavetmente de origem oficiaL" I dual de Preço vai aurcrizar C,'"MANTEIGA A Cr$ 25,60''7 aumento do preço do produto
O S,APS está ven;1eI;do: �Ol:! I cap.:ne�se. que jà estava CU�
seus, Postos de Subsistência, iu- tando aentro do Estado, mais

dependente de racionamento, caro do que no Rio de Janeiro
manteiga a vinte e cinco CiU· Será possivel P Pois não faz
zeiros e sesserrta centa 'l06 a lata dez dias que o Presidente da
de um quilo. 1\2 ín:.oCfiçÜêS riOS) República declarou que não
.diversos postos, estão abertas i1.C ; admitiria nenhuma e ievação de

púolíco», I preços, para não agravar as con-

Rt�parem bem os Iertores: isso. dicões do Povo 1 Será que Santa
00 .Ríc de janeiro, on]e SI.:· niz i Catarina não é Brasi! ? ..

que t"dJ e�til custando ?,S �Ih�s I Como depressa foi eS9ueci.da a

,

da �a:ra, ,No entanto, J. roriano I sonoroso fras�: \zTlraru de
pofís, capital de. um estado pro-] quem tem muito para dar a

dutor de lacticínios, está sem! que:n tem POCO») ! " «Do "Diario
. manteiga. desde CI, fal'nigerada I da Tarde".

(Conclusão da I li, pagina)

�lf.jiçõe,:, na Prefeitur». fal=m. s como o fez Raoul de
La. Grasseríe, Cm 18�17, já quo enfrentou a maneia de

olig'\rqulc.l idênti3ft. a que n08 ainda enfrentamos:
JÍtro todos 05 sistemes de descentralização que vêm à

luz - dizia ele - 'ncluslve 0'1 mais largoQ I parta-se da idéia de
que a tmidüdte norma! li o E.fdo, o Depcirtamc:nto ou Pro
vineia, os arredondumentoe, os cantões, 38 comunas

constituem 08 submu ltiplos. Invertem a pirâmide, co·
louando",a sobre () apice. A verdadeira unidade o· ig i
nal e prjmár ia é a c lT1LH13. Foi dali que se par: iu

sempre na, hitóría di) todatl 1'-8 llbertações ti ela. ficarà
HendG a Laso de um gO'l7fôr DO livre. O Departamento
(uu pro-dnciu), E"tado, são cs seus múitiplos".

,

Até parece que isto (na COL08CO, pois não?

os candidatos da U. DA N.

Chegaram novidades em MOVEIS de:

Il\1BUIA - CANELA -- OLEO - JACARANDA
- VIME E CORDEL.

MOVEIS AVULSOS - Pas:5adeiras de fibra do cô�o

-TAPETES -

PREÇOS MODICaS, - Tambem vende·se a prestação,

ViSITEI",I! a exposição á

ii wa 15· de Novembros 1226

(ao lado da CASA RADiO PILOT)·;
t��ft:$����';";;·:;§l��mFM_aB'f.l

P A B T I C� P A C Ã O
".

. ,

ta r;ara pronla entrega
].Íiirc.í.i GJvlC - I�lCidclu Ef 352 - Cabine amarkana. l':!obre o motor

(buldug) - 133 polco gadas en'.re tóiX0S. Capacidade 4.800 quilos
Carrl!lsaeria 4 metros

,
"

'

PF... EÇO DE TABELA.

Maiores det;;!hes se;ãc fú.neddcspelo fone toÓ[, ou no escritório
da Casa RQyal S. A. Iurl, e Com,. á rua 15 de Novembro, 40J •

Caixa postal t8z ,_ BLUMENAU

Instruções para as
Rio. - O Trtbunal Supe- Ar!. 2 - O. registr? dCR! centoras (la, nomes dps can-

rlor Eleitora! aprovou a rê- candídxrus sera requerido de- didatos registrados, h:lz(mdo
dação Iínal das Iaatruções pa- ifgtido do j.H.Ul.ilj(J Ilevidnillf'fi- ii H! .... PUbUCHÇão pelo orgão
re as eleições uiuntelpals, te autorlz ado pelo Dií'et{J[Io lo cuu.bído ca eívulgueao de
que ficaram assim coucebl Estadual medlante previa in- stos oficiais nu alíxs ção da
das: dicução uo orgão eumpetar.le ed:tais DOS lugares onde não

cO Tribunal Superior Elei- na forma dos respectivas el3' houver Imprensa,
totul por uso das atribulçõe s tatutos. até 20 düw antes das Art. 4 - Sómente poderão
que 8 lei lhe confere, resul- eleições. deve!:r:!o constar, H- votsr os eleltores Irrscrttos
V6 aprovar ss seguintes OeXl! [Hi ftquüi'Íí]leffto, o fli;i', aré 40 dias antes rias elelçõcs

Instruções §ent!�ent? upr:&&í?, 00_:n '1':1"1 e,' (ju,e h�j;;rn, re evbtdo f,�m$
(Eleí',lô�s �rnnic!pafs) ma re couhecíde ncs r.-gis- tttntos � te pelo menc s lO dias

Capitulo I trados, i:l.!J�es uo pteío.
Dlsposíçõ es Pre tmínares P�r8gr. 1 - O registro 8S ! .------.

Art. 1 - Nus diiH. designa- rá feito perante {l juiz elei-
dos pelas OW'·tiluiçÕ8S dos toral, entendido que será o da Adiada a (O�lferenda tiie
ESU.lllOS. por E u f

fi,
Q'IO 1ireto

I Zlifl,
a d" llli,!Iiei'Uçao menor,L' n;'!I(.�jI,:::.

e Uh diante VOlt> s-ereto , se- no muulclplo em que hunve r t"fUlIIL��
r ão ['('11Hz ldlí8 el!, ç

õ

es p'H8 mais de umu zona. Berlim Anunciou-se que a

R eilrg;iI (IH" rne:iHHi,B iudl-] Paragr. 2 - D," de elsão rrunião das três potencias. mar
cados I:l que pückrfi\l C IH que conceder ou negar o re- cada para ter inicio em Berlim,
[JI'N'D\h r: gilStro caberá semprE" recu!- a fim de discutir as rei!l'rindica-
I � Nos. mUflieipl 6: �o interposto por ,qnalquer I çõe§ frances�s p(�r mais car ....ão

B) Pref, Ito !1artido, dentro óe 4S horus !:II do Ruhr, fO! aJJada em uma

Oj Více-prffeie} contar da publicação pela 1 semana, a f!rn de dar aos perio
c) Vf;l'eudüfel'l Imprensa. ou oIHle nâo hou' tos �conQlmcos da França, 1n-

II - N S di:<.tríln:;:: vor por edital afixado na glaterra e Estados Un'ldos mais

!l.} Juiz'�s de Puz nu Di&:ri porta d' edlficio, em que se tempo a fim de preparar as ne-

tais; resliz'H PiB liél audiellcihs. gociaçàes.
(Conclusão da la. paginfl) b) Suplentes d s m:8mos Par5C· 3 - O recurso se-

__=

feàdür. Dúgendente de familif! das mais an!igas do [lOSSO JuIzes, rá reS01 ido dentro de oito �..,.=:;::_.• -.-�-�-�._,s,i

Mmlícipio. que [iI.Eica se albé'ieram ás CaUGiUi de interesse Parsgr. I - O nuwero <1€ dias.

público e que sempri} f'mpi"astIHllill sua melhor colab{)ra� candidatol3 ti eleger será (I .iH!. i.'. - Os j'Jiz"s El�H(!, T�6eSlfam�S ret2do$
ção á.s ações em beüf,ctwlo da coletividade, não po�eria. eu estl.1be!ec·dú na legIslação vi- raia comflnic:uib, pelo meio

ne�te mOlnent() em que () mU:11cipitJ ingreSE'i na sua vida gênt�· mais repido uté 10 di eM IHI' Brgrf't< - Couft'ções - Friedfi

O;:Jn,s!H.Ilcionat Heg:lf Ü Il.H:l1 [,poin e H. mí1!ha coltlboração P8fBgr. 2 - Nas respecti· tes dai'! ele;çôes, fi o Tribu.' ::-IOVH.68 G"les ' Oleg'!rio Mul

ao. p,1rtíc!n 1.1 q:.;,e me miei, na execução de seu programa vas zonas eleitorais os parti nal Rf'gional e a08 presiden-I ler P�dl'O Werner - Sub, Tle,
.je todminidr'H;ãü Uln�dcjp;tl. St, dGÍíú 'r,!. 8�r-me â uma d:Js devem fegi8trar lliaÍS dois (t�E ,) mestlfins das mesas re- Augustú - Sigrio Adin

honra", j)razu lWíWS{} de, CdU! li :mr. Ffl�do:ico Busch á candidatos pií.ra. os lugares de
A:E':RO

�,---._--,,,._ '--'--_._�----'--

,'h�Eta da P.reÍ:'2jf::l'tl e ti', bdo de hOillelJi.'\ ilustres e de m(>· Juizes de P6Z ÚU Juizes Dís· "- CLUBE DE B LU fVI Et"J A U
'rito iíleg'l?d como Cmt H@ring,alioHenniugs,AntoniOC,(fitals,atimdepermltlrí5I.l:ri\lt A, Ldtl figueredo. Dr, /.fO[L8U Bálr.üni e fie todos os demais com· cO"l<:titulçao das liatas de su· I: t1.I II

püu;eúlés {b t.!:Hlpa da. VDN, contribuir Cf)ffi todos 08 meus pX'ult·s.
ef..IprçOS para UID'l a.dmiaü,trBção fecunda e digna pnI'a o Par8{fr. 3 - Consitierar-lSij-á

engr!wdecimFn1o d8 !:-nSSil terrli. E' () flU;/lO de�H'j,} e firme ··lei·to Juiz o mais votado E

prúpo8ih. rECi.HHluz;[' Blumenu.J IW fpgar que lhe cabe co- primeIro e segundo Sup16oteE.
mo maio," centro de riquez't {]q nosso Estado, fomentando peia ordem de votação.
'seu prcgreEsfl e d:..senvolvinwnto f>m tOÚl)S 06 setores. de Paragr. 4 - N? CIi�O d,e em·
acordo com um pi"Ograma prÉ'-elubüi lida e que venha ateu- pate. prevulecera fi ldutlte e,

der aOE> nll6e!v8 Ú11 bboriOiiH cpulaç.'lO deste rico rincao uo CRS.O �e ser � mesmll IH:'

da nossa queriLh P,ail.',ili.» ..
,

",_, ,," \�tlaera
o 8.�€�"'=��W"""��� ,

... ,----

", '�

lar
-

Elelcões
• Municipais

Inscrição para o Curso a Piloto Civil
À Dir��!orb fi!} Aero elnne üe BiUillt'i.Hí.U faz público

que se acha aberta a insc ição para o curso de PButllO'em
ivil. dev(mdn os ctE.ldidaLs apresimtal' os s€guintNI

'"

de-
t·umeui('i.":

8) Cel'ti'Jão de idade oU documentn que 9upl'a
b) Prtlvú de qUt\f:'t;:ão l:om o BHViço mHitar

"

e) AU!orhHlÇãí..l pli1erntl ou de quem exercer () pátrico
pi,der se ii eH ndldtlto fói de IDel:Wf idade (! 7 a 21
IHHW)

d) Atestad ..} de bua C0Dduta, pessaco pNa autoridade
policial.

t') Carteira de id��nOrla,lé.'
i') 12 I'ltngrll.fia.fl 3..::4, de fr\.ole, CBO"I;P descoberta.
Os Ctil.ltidIHi.iíf deVerão ter e. i!1I1d!' m!ninw de 17 1H10f1

e pagai' lW fito da iOEcriçáo f� luxa d� mutriCU!8 iÍH CJ$ 100,00
As deml1is informações serão' rrrSh;.t1BEi na séde do

Ael'o Cíub!õ (Pff'dirJ do rreatro Caí l's OtHneEl). caj'l 8t,'Cfe
tuia se 8cha aberta diariamentE>: ctü!; 9 118 tU h<1\"ftR.

Americo Stamm - Pregidente

5A BADO ás 8 horas e DOMINGO ãB 2 hrras
O filme mais famoso da mais famosa «dupla» comíca do cinema ...

Stan Laurel e Oliver Hardy em

Fra Oiavolo
com Dennis King e Th':ol-;'13 Todd.,
Dois homens "super impag:3 veIS» c um grande hat'itono oara di.
yertimellto em grande escalo. do publico blumen:..uense
«Fra Diavo!c:·) a famosa ClJcra comíca de Auber a'um" aprc:,en
wção alucim.n te ]

Acómp. Comp!. Nacionai - Fpx Jornal e short "mericano
fl,,!éa 4,00 e 3;(0 - Balcão 3.00 G Z,OO
Na Matinee Menores e miiitares 2.00

Note: - Estudiintes não munidos de identiJal'le 11a-o ã1:;(.\Z<1I. o
desconto.

DOMINGO às 4 3f e 8 horéi,s
Artuí."O de Cordava -. Dorothy Lamour e J. Cal."wl Naish no

envolvente e enc"ntador drama I/.:;mantico que empelg" e entu
siasma o publioo .. ,

A Morte De Uma Ilusão
Uma tocante mC'Jsaóem 0l'e amor e ternura, endereçada Espect- 3�
almente ao seu c gação "

'

Produção excepeLÍ.">m!! Pelicula inesquecivel! Grande Ftlm!
Acomp. Compl. Nacional - Metro Jornal e !.lhort americaua
Platéd 4.00 t: ;) 00 -, - Balçõa 3,0 j e ;: ,00

'

A� nQtt�; � Platéa numerada Cr'$ �.OQ

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


