
(' Rolavel a falta e c do da a
a, o a ras que cusl r

i isfra

bras confiadas á sua guarda. r IJnde de SB reconstruir a Dor •
..

A ferrugem està tomando conta da ponte! Assím. em vi.!.z de
.

evotuir I te towuda pela ff'!'rtlgem� A
..

" m.os, estamos, ala 8. dia, retro- \ eh\) ser que fie trat- h gn de

Quem avista a ponte metã- de utilidade como aquela, que BO ."le é '[mgn, f' muito hem, r
cedendo Da seild� ao rrogr�'íi I' E'ilU, c.únc,er.vnçãOt raepaudo-a

Boa da Estrada de Ferro S. custaram tanto dinheiro do segundo nos parece.

I
SUo Note-se a SltUílCilc.: Sj fi e plníaudo-a convenlentemen

Catarina;' ao longe, não pode povo. Mua retornando à ponte en- construção do trecho oa eS-I, te. Mile piDt�ndn-� Com oe

deixar de senttr-se encantado
..

Note-se que nao dlssomos fe.TJ·Ujadll, devemos ncrescen-
trada d;: fNr{� B!urnenau·GHs

I cenei:' ? crtterfo, pois, as cc

com suaimponencia, com sua dinheiro do governo. Esta ex- tar que ela, afinal, r ão pRS�6 par sofrer m�ls uma das !Hlfi.!'l ma�a!" oe tmtas Que tem le

estrutura. magnifIca. O gl. plicação é necesearts pois, de �m si_:nbolo da nossa t�iB- c�8tu�eiras mr e r r.u p ç o e �� I Vli?? filé i �_OEI>, ?�,io§ traços
gante de <aço, estendido sô- linda na moda, agora, empres- te sttue ção. A h rrugem nn- q�_anú(, fmalmente. Iicar pr?� I d��X8on�, .e!it?o lUl1gf\ de me

bre o Itajaí-Açú, enche a vis- ter-se cunho muito pessoal às peru por todos os cau«-s. Não
ti" por Cf'fto hH'I."erlÍ nece5sl-1 fe( er C !t:Cfl fav!)l'&v �1.

ta do observador eom SU!l be- fsUUZaçÕtl8 da adn.íuístração só Das (.bras de utilidade pú-
.Ieze, deixando o fascinado. pública.. Ao pouco que os oUca.· A julgar pelas aparen- r

t'
I • 7�l � =�·IÍ',f&B 89-- de longe!- atuais administradores reall elaa poderá ser encüntratln Ps I a v I o r i a f� I'l j � tJ

Aquele que' se aproximar zam, conforme estamos verl- D88 vistas, nos mtotos e nas
.

- �H! �m � n mg' � H�� � n ,
.l 1"" b

... .

r" "" o d" I ri" ',1 dã 1
. � QJ1 l!itiI tl � li�'.1� � � I!ll '"

"

•

116<. Vil 1�B8 o re, para examI-I •. lC8DU.0, s.uas trom etas ão junraa nOS ot uft
.

OS .a tanto li 'G' • -- li!1ii ""

. nar com maior aíenção SUIl o sabor �9 esmola, de Iaver tempo ootocados em postos I
.estrururs, notará' pezarnso, 8.' à coletividade, quando o di- ce arímínístre çâo dos bens da ücMUes BalsilBi

=.._�

fer-rlJg.�m.sutil e destruidora, nheíro DÉ>O sai de seus bolsos ccletívídade, impedindo-os de \ D q n J, [.
. .

i' � ã
08 ue nasceram D('Sl,l ooa terra blumenauenso

corrl)end.o as vigas de ferro. mas, 8 m, dos do proprlo povo, ver a aesegregaçt o progres-I .
.

t ' .�; ,

.

._.. L'.;
�

,

atac8tld:p 8S. oonjuções, ame- Decididamente é preciso a- alva de tuno que ainda nos I mnguem eXIB e CO�, regddls. que tc'<.kg nao pOf.'H:.anl.
açamío;-.enlim; todo ,0 eolosae.l cabal com esta hisloria. O resta, de pensar em formas I Nascemos aqui new(jel'atlcarncntp, 61T! berço ele li.

.
.

Governo quando emprpga di- práticas e �alva�orB8 queme herdade. e com origem comum na forja de trabalho
Curo efeito, choca. ao extre- nhelro nesta ou uaquers rea- lhorem a eítuação, de se m�- progresiera de r.OSB0S pais e avó-.

mo, révoltameSnlil, couststae ltzação não está fazendo
.•
fa- vlmeutsr co.m a pI'e8t�za eXI- Assim sendo, devemos F;Pt11 i r em comum e oba-

8.. falta dá atenção e cuidados ver algum e, sim, cumprlndo gtda pelas clrcunstauctas.Nern a' t· i:l •. _ _ .�r

. �DU 0., �

em que,vivem obrs.s de gra.u· com sua obrigaçã,o. Para Üh slquer sabem conservar 8& 0-
reDiJeS penas . .w voto lia. malOlla (,e nOfisa gente.
Procederam deste Dl .. do D:.iA80S pais ":l avc)} e asdm

DIAR'O AATUTINO telemos 9uo. fazer f�óS so quizermotl manter i.tncgnd,
�o�8a e Vltorwsa a orça do. esp.'C'ssão SOCIal de que

18 �!uto todoprogtE'S80 coletl\0 que- nos cerca e aVélU

têlJ8 para o futuro.

Sempr.e ,U�ido8! -: t1is a nossa c 'DsUtuiçã;).
Ora, 81 e esta l:l orientação QUO DOe C'brJ' . .,-<> "'�"l'�)oi.

"-" 6 i;: ...1' �...._� t\ ..

mente, cuja obediencia faz de nó" bons ou maus �id��.
dãü8; si todo aquele que 138 dlvorcÍa desta orientaçào
.:!omum quebra um élü da nossa. unidado, não e inste,.
ne� �e deve.admitir que o man filho aproveite e:n br

�i?UUj Terça-feiraIS de ·Setembro de Uj�1 - Dr. AchUlils Balslni Diretor RespoU5avel • "'!lll XXIlI rir. 199 nehclO proprlO a deserção do dever comum. E"te não
nasceu com regalias p-.ra po�er jr'g-l.l' lrupu:1emcnte
com «ps,u de doiS bicos), ou seja, para serV11' a do!!)
donos, Ja que todos nós p81'viwos Bnenas a um que é

o. chão em que nascemos: s)umena'u 1 éXpre<i.9ão de u
nidade de nossa Patría : o Brasil!

Não ha n�da neete mundo que -·nos possa cünven.e cel' 'lue a polt.tlCa que eervt'} àO 8f, �erüu Rt'\!l1oS possa
ser nosga. amIga porque a. não ser as palavras ocas,
s.'m conVICção nem slllcendaúe, repetldas peld. canUl
nlha do colaboraClonisIli'Õ bl,umenaueose,. tudo que 003
toca de perto repele esta afinidade. Amizade nunca se
construiu com vwlenüias. mas i?Wl Cdill paciente COill�
pref'DSão de interesses comuns.

Si somus livres, pois, de t'etar em homens de 1101'
sa melhor confiança i si a maioria dos voto..'! blurne
nuuenses, em a?os repetidos, rep,'lill GoncienternHote
qualquer aproxlm3ç,ão CO'1l ü:'! que violentamente se ..i�

seglU'aram de nr:8sas posições 'le aut'Jilomia municipal'
8� tudo i.:;so acont�ceu e é verdade Ü'1'2fn tavei, desa.:
hando contestação publica, temos o direito ÜQU81Stío.
navel COlllO o tem todos 08 demais que cumprem ri�
I?oro�amente o dever de solidariedade �ucial, de chamar
a f.flentação geral aqueles que dela El"l divorciam por
covardIa moral ou qua.'equof estimu!o8 particulares!

Somos uma sociedade organizad>1 e 08 altos inter
eSB�s desta 80Cied&de não podem estar tlujettos li pn.ld
car1edade da ,6ferta e pl:'GCUI'a dos bakões de negoeio !

..

E para f�nalIzar U:.lja advertencia a mais: não nos

dIrIgimos aqUI_80S COncidadãos que não têm origem bb.
rner;auense. �ao pretendemoi'l, nel.n nos cabe tal dúeito,
visto que multos agradecimentos dtlver.:los áqUGleS qu:}
r!OB tonram e confortam com S!�l1 c310ro.:10 apulo !

r'"'-
�:1
·iil

,
.

Avirrude e O
lectlda.de se ..etiram
si o crime e a tra.ição I
sdo premiados l I

cadi> vez se compreende compareceu o P.S D. PrOVB

men.os; jiz fi «Estad(} de São velmente lião comparecerá

�6UIO)),
6 alHúde. do P. S. D Continua ele, portanto, a nu·

.

OHUÓOB ti
..

ê büR vontade
.•. e.s- .trir

a 1déia dó que poderá
.ão prowovendo reUniões eo· el�ger sozinho o vice 'gover-

-

.

1tre todos 'cs -partidos para nador. A derrota p'8!iBada não
. i:lsc'olhll de um canclldatollni- lhe m!nistrnu f>.Dsinamento sl- Bastava isso para que se

iMoao J�ga,r de· vJ.oe:$.overns- gum nem lhe é; bste n n orgulho negasse 8 eSS8 pR rtido o di

itioI, A ebBIlS reunlOes, em .. Não lhe hbriu os olhos. Nilo reHo de governar S. Paulo. O

Lbara
-

conv:i.dllªo. ainda Dão o fez tocar a realidade, Dei- povo pautista DaO e mais (�

. , submlsfO rehanho eleHOi"al de)
;.�"_'....... X •.......,.. .-__..-.__• fiotIgamente de que o partido

�
,

'.

.

.

. • g,JVern1sta fazia o que lhe

fI I União·DemocrálicaNacional f �:�:;.:::. ���:�:�d?d:I�!O����
�l _. ., ". ..'

.

I que praticou com 8 eleição
1 .' ..... '.'

• do governador, quer um vi·

� T ..... ;'I�diea ao alti�o e v,al?toso eleitora�o_ blume- � ee-goverIlSdc.f que não sejii
't" '. '

..

'

.... na.ueI)S.�..•..,.
sens calldl.d

..

ato8 as prox I.
ill

.. a.
s elelçoes m�- I oem a expressA0 mais vu'gaf

ti; nicipais de 16 de Novembro, certa de que, maH� T da <1e-magogia IDa!s reles nem

I )1ma.vez, nOl:fso8Be1leitores adfiI'lllar�Ot' na.s urnaBc setus ítt -�:X::::��dO�eD��eraar��ar!r
�.,i.;.. I; a.peelOs por um umonal1

..
emoora ICO, uno e lor e;

_ ce-governador sens!1to, res.

r '�.: T l. peilavel em todos os sentido@,

! Para Pr�fdito Municipal: .

:' e que possa reprtlsentar com

""'
ii dignidade, se chamado 60

. 'I governo, o Estado de 5

T Paulo.

1 Com a obstinação em re·
,

t serva:!' OS seus vd ,8 para um

.Cllrt BerIpg·. Industrial . .

....
. candidato de colorido forte-

:.,àpt;onio C�hdido de Figueiredo - Comerciante i mente partidario que nada

�Otto:- Henhiitgs • Illdllstri<ll
'.'

f-
fale 80 sentimento e ao e�-

Dr; ..AffoDSO fla131ni _ Médico pirito publico. o p, S. D. per-

..•• Reremo Dee;ke; - Ban�ário íO ��e�t�/�anéj �a��goU\f�:�Vi��
Di. HeriJert Geoi<g.,. Advogado.: .. de concorrer para ti arrpgi-
Dr, G t'1ia._r�r O� F. i)J'éufert - Engen. Qllimico roentsQáq dEiS forçds polHicas
Heitor Ferraz - 13ancario Que colocam aclma cios inte�

.. José
._

l\t1oriti.': OP�t�ri(). �rib�T�o�ae r���&�e��;��,reg��
Max JacObSé'll � FarlIlaeeutlco todas as maneiras, resíauf8r

" Waldoma.r Selke .. COllierciarío o
.

prestigio do Estado perBD-
?EmHio .Jurk - Funciôna.rio Publico te Jl Federação, As dissen

'-.lJannelindo Boga .i liavrado.r
�;..; .

,

- ,": .

.\ <;:.i'

xou o como estava. ifito é,
com ci'1quenta anos de atra
SG mentsl e com o acervo

de il.ltolerancia r!gorosa.mente
intacto'

vice - governador paulista
------��------czmrvm----�----------

tl, P�'Sà D. ainda continua (om 50 anos de atrazo mental
. �(om o 'acervo de intoleranda rigorosamente intacto

sões parUdar1fH; contitiuarâu
a ser· a infelicidade de S.
ptlulo e fi. fomentar 8 flora

ção dos extremismos perigo.
80S e' das mais nocivas de.·
mai°t;Ii8.s.

Indeferido
Rio (AN) - o Tribunal Supe

rior Eleitoral indE:'feriu o pedido
de registo do novo Partíd'J Tra�
balhísta Nacional, dir:gido pelo
sr. Hugo Borgui.

Guilherme Busch JOI'•.

Bomba '�!J�dora laneada
de iJ;orti:H3viões

·

Nova York - Seg'undc "
. .....�e

noticia, ea1ariam se re:!.lizJ.ndo
experíeuci�" á bordo do porta�
aVl�es "1\11. dLlnj', de onde será
�roJetada, pels primeira vez
uma Bomba VZ'

•

Para

. ;.".

o crédito britanico nos
Estados Unidos Mais d�z deput�do� pala

\Vash,ingtun - o Departa. P@mamÓHO
m",nto oe Te souro revelou a reb Rio ("v P.) . O 'r .:b i t:'>

. _

� - •• una :"'U�tu'ada pela Gra�Bretanha de 1::;0 perior Eleitoral res' d d
�

milhõ.es de
..
dolares de e.mpr�5-·la.�m lJ'e.4;Ao ,"'� nl�tP[.o, en'o a

•

"
_ •

L .u." U� '" enal para a

tiro.
o que caD trazu nos Estados

I
eleIção df� rw'is _ de'" d

U
.

� d ;
-

d'
.

.

_" "fleputa os
Ol�OS. e.xa.o o. aS�Hm. um esta0,ua:s em Pernambuco, escla.saldo de 500 mtlhões de dolares, receu que não (, l' _., t' "A'
.. .

I'
.... nCvDS .ItUdr> •

prO'�lsor=am(?nte I) oqueado üe luI o aumento daqueles le isl-�_
coujormldade com o acordo cuu- dores lJU-P ... "'.. d�

g. -�
.

'
.

• _"'. .. competencH.ctuldo reCêtltemel1te entre os go da Asseulblé:a o a . t
b'

. .

. ume<l o Ol�
vemos ntaclcos e norte·?m.en· redução do numero d ""

Ca.uo.
e ���.�

. corol?r.mente�·

Andreza Campos da Luz
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I!.:XAMES DE.URINA; süulw:, ((\SSlleru' e a!bmnina) clt' r:dimeuto, f!ualítativo completo com dosagem
e loretos, ífihú1tü", acido urico, ur(", Ht'.', EXAMES DE FEZES: completo, pesquíza de amebas, flagelada
'jVOS de V-C'-l'n�9S (�...�ê;�bdoR -�1(l. pnl'fquf:eiln01;�O) djg.�8i-ão: c;'"�rrl�, ,�pg'etaiF;: pesquizas de puz sangue oculto' etc.

. EXAME DE SANGUE: lHJ\LA!�UA-:iÍP"sqnjz;. fi!' H�,rnalOZOaf'io de Laveran; formas agudas e croni
Cago LUES (!Sifiiisl: r:�çuo d; KHlm, Kline, l\r,·iJ,e[�h «te, 'l'IFO: reação de Vldal. Dosagem. De: gljeoae, acido rui
co. helll(.tg�otn�:'i.. Cnn lai"!;f::r_u .

(l B��lí,htJ{ui VBl'E1eJhoti c' b�'aíH�oR:t FOYGHÜa LOUf�oeita ria. Hemograma de Shiling. Teuipo de c()agu�uyao '" Ud 8�Jlg!"la. CUl"_;n glwuruic,t. EXAI\iE DE SECREÇAO: Pesqüiza -de gerIDens IGollO.'
espemiatozoides, etc, tm:]lfll:lOlJa;,; v<!!;inais, ctt" EXA.I'V1E DE EScA.RRO: Pesquiza de baoílo de Koch
outros germens, pUf\um:Jeoeos stc, EXAME DO LIOUIDO CEREBRO;-,-ESPINHAL: Exame citcbue
.tlrioElcopico, re,ti;iio de Kalm, Pandy, NOll1l6 Appelt, etc.

-

EXAiVIE DO MUCO NASAL: pesquíza de baci
los alcool ti acido resletante;, (Il:U1>'éllJ etc.. EXAME D�SUCO GASTRICO: Exame completo, dos"gem.

de ·aeido Iatico, adIlez IiVr:l (� CO\nhi!11:üa em HGr-Pe>1qHjz,,� de ;;:mgue oculto, piocitos, heruáceas, EXAME
DE ULCERA: Ult1amiCl'(lBCOp�a em carupc escuro- Pb3:1 uiza Je eepirochet.as 'I'reponema Falida (sífilIs).

'

O Laboratorio se
..a_[;ha instatad» para �OZqT culturu de qualquer çermen e auto oacin«

,

AFe(Wlü dos SIS. Médicos fazemos colhera, de mattlíal á domicilio
}toTru:(;,rrnos laminas i' recipientes gratufamente

Por isso, SS:PTP é de uma fluidez extraardi.
L::".', ".,:; _, :'i:�,:éi .:-:1c:nte e nàõ deixa o mais
h-�vc· :-;:'.l:}l��·';·d.í.'. s.r�n.lp r(�s;st.;:� �l acção do telnpo
t: ,_1::, :_l�Lt�i� ./�(;'\..l<-·_düjulléi!n ...;ntu e�pt!cial� enl cuba
U:·{,�'r·" -_ "!" "''''C rJ2,pnte1.lCla d:. SHEAFFER
- que petmite o t'50 da tinta até o :fim.

A jóia que escreve •

Ã VENDA N/\S BOAS CASAS DO RAMa.

�...e;)re-sen t�:ntfs
.

RIO - Av.

CM_.S14

p:, tao Brasll Iv1. I'.GOSTINI & CrA, (.TD A.
PresidcDte Vanras, 502 - 11.0 and1.f - Caixa Postal 843
�-�"'��"""fi"""'�"'ÍÍÍ-'� X�$�i:i-.-*,_�.• _.

ACORDEONS
"Stradella"

e "SETTIMIO
II ll! a'H�R, de 80
X\lS. 8 n'gístro8,
(novidade)

pelos

Sieverl
Ruiços.

de um grande lote d" f,êdtis,

"AERO CLUBE DE B LU M ENAU
EDITAL

Inscrição psre o Curso a Piloto CiVil
A Diretoria do Aero c Iune dê Blumsns n ÍBZ público

que se acha aberta fi inSC'içãn pars o CUft'Ú de Pllotagem
tvíl, devendo os eandídstos apresentar os seguíutes dt:�

eumeutos:
ti) Certidão de idade OU documento que supra
b) Prova de quliação curn o serviço militar
c) AutOJ'isBÇãO peerua ou de quem exercer o pátrieo

poder se o csndídato rOi" de menor idade (17 ti 21
anos)

d] Atestado de boa euuduts, passaôo pt'ia autoridade
policlal.

(1) CHr(eira de identidade,
f) 12 f,J(i grufitis 3!C4, de fr\.'l!le. cabeçs descoberta,
Os canttdatoa deverão ter fi idade mtníma de J 7 �HWR

e pagar uo ato da tnsoriçüo � tCXIi de matrteula de Cr$ íOO,OO
As demais irüurmnções serão r rests dus na séde do

Aero Clube (Predlo do Teatro Curlos Gume,,), cuja secce-,
tUÍa se acha aberta dlaríamente das 9 as lO horas,

Amerlco Stamm - Presídeate

ATENCÃO Snrs .. CAIADORES
�

.-_

·'FARELU �nL" (;'ara tr .ro de cri.1I;i'io = in 5"r<,1)
A Ol\·fPA,!,-:HI \ IENSEN - AQ'riCt,!tIJCã 1· dúm;a e Comércio,
de Itc upava t\:mtr�t atende pelo 'telefone ·ü t

, para as encomen
das de ·'FARELOMIL". produto concentrado e de alto valor
nutritivo, conten.lo tô +as a s sub" tâ nciaa o; g'"n;c;:s e integrais do
farelo pe arroz e do milho, - Artigo sempre fresco, por ser 1';.1.
brieado só mente por ocasião de ped do. Tem long't conservação-

..-.,-<I!'-·....-llfó-�-;'-1j-;Q;_� X <lF-�-��""il\f 4fIi' ""-�--';'f

fábrica de Cadarços li! BtJrd�H.6S Haco S/I.
I Demonstração de "Lucre 5 e Perdas" referente ao exercido
encerrado em 3 [ de deze.nbro de 19'1-7.

RECEITA
Mercadorias
JOfOS sobre valores de' renda

Despesas diversas
Fundo c:, Depreciações

! Fundo d.' Reserva Legal
l Divídem.os a Pagar
1======

!
I

Blumenau, 3 r de dezembro de 1946

., C. H. C..onrad Inezia Veig-a ,

: \
. Diretor Contador erg. 60,720 '�
Demonstração do "Ativo e Passivo" refo::rente ao exe!:,clO encer
rado em 31 de dezembro de ! 94-6,

DESPESA
1,301-440.50
4063t.oo
25.00000

; NAo EXIGIVEL'

I Cap,tal
SOPRANII F.undo de Depredações
e 120 ba-I FUDC:ü de Reserva Legal
1 surdIDa !::undo 'de DGveào�t's Du�i�ll'SOS

1
l' undo de 5'...e�er il3 EspecJ;u

.EXIGIVEL:
'TOdESCHINI" e 'lupy de

j Bancos
�, 12, 24, 48 80 e l'}.O baÍxo6 i Cootae Correntes

i Credoícs Especiais
I DiVidendos a Pagar

_

CONTAS DE COMPEN3AÇAO:
Caução da Diretoria

A T I V O
IMOBIUZADO:

Imoveis e benfeitorias

E�ificios e Dependencir.s
Construções
Maquinas
Moveis e Utt'1Hilios
Semoventes
Veiculas

!
, DISPONIVEL:

Caixa
REALIZAVEL'

Devedores p�,r hipotécas
Contas Corrente:;
Mercadorias
Obrigações de Guerra
Participacõcs
Instalação El�trica

CONTAS DE COivíPENSAÇÃO:
A(;ões em Cauçã.o

68.63 I,:::O
144.6c'5.8Q
IH 58490
420.0°7.70
[9466,20
4.000,00

2.r).6.} I ,80

20,OOCJ.PO

952,148,30
1.545.025,20

7 466,"(0
73.500,00
1.24°,00

PASSIVO

goo.ooo,OO
135.431,go
14-5,971,90
3027520

�1::'.7 ,698_.�
345236,5°
47-+o47í•20

1.543,2794°
135.:2.,°0,00

Blumenau, 31 de dezemhro de 194ó

i

I
.I
I
\

Co H, Conrad
Diretor

lnrzh Veiga
reg. 60720

Andreza Campos da Luz
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Méd§(@IIL ;:'. ,'�li.fi1"edo iiô§§

Doenças de Senhoras» Cirurgia .
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Partos I .' ..
_ "l- .�.,." '" 'I Sta '-g<> 11..",1

Consultas das 8 as I qo I
._
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... J
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Rua 15 de nc.vembro juto ]
ao Hotel Elite I --_._--

n-. AHouso 8ah,ünª
Medico Especialieta 'i',:[n

doenças de Crianças
e da I.)éie
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i Exista Qualidade
�
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I f1�n_.!a�D_8_f_RI_Gr�JH_---=1 Compli�a _ se a�a �d�e '-'Mi�as I

r:--tmn (3l i

�����.�/ R.o. - Acentuou·sl:< aqui no I nião F6 f[nnluL,. 5chtetw!o 0(' I
{ ..ç'i'r � T. ,_ »a

.:7� Rio a convicção de que o sr. fato de já 50 ter- emp "tlE1adr I\. I! ,úljlle'hlv Benedito Valadares aer
á for- o Si'. Ribeiro Pena, que rorn-

� f'! _ v'..
'

-

" ç -:do ii renunetar IW cargo pera provu c:mentc, o 8PU

)' ����::��trtf) de presldent« do PSD de Mi- compri-mi{";>;ü lf\f<;fitíO peh,
fias G;:.rais em virtude dá cri- vice-presidente dI! Re puhllcu,

_ / Bolos iíi:.I se prov;;c8,jn no partl do pe-
V -' l . '-- U I 1 s p\)�se <10 sr, Htbeito Pena
fila is crescidos I no C3l'i',") de vlce-governador

ih, EaL_tdo_ A Cdlllf'68.n Exe-

CUUV.R., segundo informam, iH'

reunn a P/HI' Ifjzer ver ao BF.

Vul&d:1res a o ..et,f,fidnde de
renunciar 8 !:lem da nreser
vs ção do que resta da uni
dade perdida. As ultln.us 110-

tretas retcrcnres á c,be não
são tranquüizudor cs pL�rtl os

«pease Jlstas», prevendo-se a

pusstbttidade de o hln. Luís
Martins S01:lrt S 1:"1 muis um

grupo de . epurados estadue ís
virem 8 fi.Szer parte da VON
O proprlo sr. Nereu liames

que vinha f9vÜrec"mrio:tl per-

'I
_.} tuanencla 10 snr. Valadar-es

. (ólTl.:r I
DB díre ção do PSD mtnetro,

que neceesitlHia inmramentt:·
. G-�2\.��;"';_"'--

terta agora schado que é che-
de ,,'TI hornern de sua CM,

I • -;/-

I
glldt) o momento de flua re-

fian"a_ coo» substituto h'ga!

:.:1 ·)ííll!ê-i'ltfY tirada do eenarlo. Esta opí- \10 ;r. NHlwn Campus de seu

'"Y'n'"
--- afnstiimento temnorarto para

, (; �./ - --,
"

;T ! Ed'"L = 6 j; -
.

IldUh c()nc�)r.rel.' ",8 e',elçOi-'S ,preSI'
1SnCI&I8. O v!ce-presLdeo(e

t
Rafo C' .:)

j-
J'1 Republica se disporia as-

_ -L.I'�) Faço s'lber ql1e pretendem ca-., 'V;C"f ' "no l'''ll')
r

-

1-
_.

-

S SIm!! Fi:<Cfit. ,. .) <cu • ü" '--

� fJl!Ji_5j"ÔjOS sar-�e:, i.e:-clllO do� antes e
dH�) Valadares (; a unidHdv

./ Mana Silveira co.rre1• Ele, na-
do P. S, D. nineirn ás SUdB as

����-�?'�->d\f!!i�!i;-'l7�''l;Jj�f.!�\mj21�iipi\lm4'1i'H#ftl����� ��ra�ed�:�:l;�;�d�� ��slc���n;t��' pirações pessoois. t
'_l rista, solteiro, do-:-kihado e re- , - -���=� I

sidente nésta cida'1e, filll'l de

José Maneel dos Santno e de D. "tião m!J!is v��ão a fIo·
Albertina F.varisto i orrêa. Ela,
t1a�ural deste Estado, nasciàa
aos 10 de novembro de J929·
domestica, solteira, domiciliada e O «Diário da Tarde,>, da Cô

residente nesta cidade, filha de pita} dI) Estado, pu',Ecou ex

D- Maria Delfizia Ramos. manchete, sob o título acima, a

Apresentaram os documenlos seguíntz nota:

exigidas pelD artigo 180 do Cü� _, Tendo um jo.nal da Capi-
� d�go Civil, �ab ns. 1, ,2, 3 e 4.' t:l noticiada q\l.e uma nuvem

, 51 alguem tiver conhecImento de'ae gafanh'Jtos, \oav� nU;1Q ê

I
existir algum impedimento legal, I Florianópolis, cOI1'lta, no entan·

I acusQ�O p(ll'a os fins de direito, to. que esses acridius de1!lsti

E, parn constar e chegar ao co .. ram da �ma vinda, em viELa di.'

nhecimento de todo:: Javro o terefr. sido inforn a�os de que

p1'esrule para ser afixado no lu� não ha ma;s na:ia aquí para co- Faço saber que pretendem ca�

I gar do costume e publicado pe� !ller. mas que, se por ,cá (!(·se· "ar-se: Leopoldo Zabel e Alber�

,
la imprensa. lassem passa!". de none, trono tina Pinto. Eie, natural deste

Blumenall, 12 de 8 de I947, xessem consigo uma �U\Tem ,-m- Es:!ado, nascido aos I r ele abril
Vitorino Br2ga xília�' de vagalml'cs. porque éll

de 19°7. cpcrario, solt"iro do-

Oficial do R egistro Civil. treva é de arder.. :'. míciliado e residente nésta' Ci4
dade, filho de :'vIarb. Zahel. J�la,

liA p.
B I �. d u n-,tural deste Estado, nascida

atrlf-nOnmal Lt aa 30S :c de jan<úo de IgiO, do-

,. dOI" 2' 1 s- - P I

I
"�est!ca, soh(h-a, domíciliada e

Rua Ferlpe e Ivelrar I - ao êiUtO. i." -;;id'211:e nésta cidade, fIlha de

,A Mais P�rfdia Org�I�iza�ão de Sorjfio c_Ooluntz:-:çã,: _

G,briel Pinto e de D. VergíDia
SorteIOs mensais - Bomfrcaçao - COnS!!UçOl'S - Reembo!:'c Car.}lilEI P nt '.

(Aut':lrizada_ e fiscalizada pell! O�VeiI10 f�d::ral_l __ I .�presen1aram 0S documentos
Carla Paiente N_ i51 - Decreto N. 124/5 dê' 23 oe maIO dn 1Qll eXIgIdos pelo artigo 180 do COd

Result'3do do Sorteio ReaJiz3doe:m 27 de Asostó de 1947 dig!l Civil, sr:1) I1S. I, 2, 3 e 4.
l' Premio 29641 no valJr C, $ 5? DOU.OO l Si. 5!iJ1!Cm tlve! con�ecim('lltfJ de
2' » 4964t » ) �.OOO.OO eX1s111' algum llnped!mento legal,
3' }) õ964i l} »200(1.00 I

Bcuse�o para os fins de:

dir(Óit�
•..

4' »
. 3Hó41 � »2.0(10.00 E, para comti1r e cl10gaf ao CO�

5' ) 09641 � »2. OOO,OU ,nhecimento de todos, lavro

Milhar %41 - Centena 641 _ D:,zenas 41 -

I
presente para ser afixado no lu '

I (um) có1mipÍl[[c «opel-Biitz» cI cabine e carrosserie, pneus 23X6, Todos os titulas que con.liverem a milh.ar 9S41. tem Cr$, l.OOO.�O garo, do_ costume oe publicado pe�

em bom t.statlo de funClanamento. Todos os títulos que eO!1ilverem a !!entena (;H tem Cr$200,t.-U Ia llIlplensa.

Todos os títulos que ccntiveram a dezenas 41 tem uma, men?a:idadt sI' BIUrnei;1<i::. ' 12 de aet. dP.._ f.947.'..ligt., Adquitam sem perca de tempo, uma apolice de UA Patrlmomal Ltda.-
.

o �U@CI:'Il!(lí I8ma�� --,�f�
.
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A��mte :m Blumemm: a l..EDRA i Wí(lt�! �� a��(itt:iI CW� 1.J_,�""t/�

Rl0, {C v, - o T)1'8Sidentel."1
_ -� • � - <-

(1[; h.sPUOUCg ssueroucu a re-]
�:oloçã(_l do Poder Lpg!glaHvü
que di<rpõe sobre li chbmuça
!tI) Cür1'"eü!e exereícto, do im
posto atli(�im:w! sabre a ren
da �íucros extr.eoruíuarrosj.

Rio (Agencio Nacional) -_ O
Embaixado� \Vi1iiHtl pawley de
clarou aos Jornalist,,;s: "Em dois
;-;1 êses que estou ao Brasil cer

tifique i-rne de que 05 bril::deir�s
são os rr.elhores amií-:os dos
Est::>LÍos U;,ijOS e dos norte.
americanos".

----_._�_. �_. "_._----_ ..�--._:._-

_Verdadeira seíisa�ip
o MODÊl.O

{{CA�VJCTOR

Q-36
UM RECEPTOR ULTP.A-MODERNO I

r:':
Onda, longa. e '-,

c"'tar. 11 yólvulCllil
Reli. " 2 allof-a!anld.

:'ft Â VENl>A NO
IEVENDEDOR liCito VIC'i'OI'Z

Dístnbutdercs no Vale
Hljj<J1

(a�a do Americano
Meicauo de- automoveís

John L. freshei, fundador
Rua 15 de Novembro N' 487

BLUMENAU I
Nossa de'llisa é servir!

de

sto

!
v' Bolos

1 � mais macios

DE ALFRED GOSSWEILER
noviJades em .MOVEIS de:

IMBUIA - CANELA ---'-- OLEO - JACAKANDA
- VIME E CORDEL.

MOVEfS 1'>.VULSOSi � Passadeiras de fibra do côço

-TAPETES -

PREÇOS 'MODICaS, - Tambem vende-se a rr,�stação.

VISITEM a exposição á

á rua 15 de Novembroi 1226
lado da CASA RADIO PILOT)

DE,fVl-SE

I

z (doIs) c"minhães «Intowational» tipo KDi, qmotoi"t's «Buda"
de 6 cyL a óleo Dic:sel, para 5 100 ql1ilos de carga, f'quipados
c/carroseríe e cabine e pneu:! 36x8 e 8,25x20; perfeito est-3do de
Cú!lset i!ação,

I (u�) camin?�o «_rnternat\<:'031 � tipo K7. c{motor a gasolina,
para 5 I c,o qudos de carg'l, cabme e

.

carrosseríe' pneus 36x8 e

8,25X20. O'tímo esta lO de conservação.

I (um) caminhão chassis cor:·ercial,· marca lIl-hnRa Lloyd»,
qearrosserie FmgcIl p/loGO quilos. em perfeito c3tadQ.

I (ura) caminhã.Cl «M.lgiru;',-Dêlltz�) (óleo Diesel), clcabine e cai

rosS2r;e e pneus 36y8 e g,25K20, bom estado de funciol1amet::to,

VER E TRATAR, NA COMPANHIA IENSEN
e Comérdo. em Itoupava Ceotn,l - telefOlle O! •

ir

Parjs, --- Un-;a personalidade
oficial do Departamento oficíal
do Depart arnento tl1. Ag��"f('ultu ...

ra do Governo de Washingt.ou
I (1' e clarou Ile··-"'·. canital que. os,t.: tA._ 1. -Q .....�\. -'-"- 1:- _;,,{;. J�.,

I Estados Unidos não se- encon

J t:av�n! 3t�Jahl1ente_ em s itunção

I
ue foze,' Jrn.porti}çúe� l:F pl emen
tc:'es nevrco espocialm nte a

nlá rclheita do triga _
Todavia,

I' o Departamento da Agricultura
está disposto a acelerar a remes
sa das exportações norrnais'para

f ajudar 0>1 paise deficitários. A=
creQita-se� portanto, nos meios
competentes franceses que a

Fr"cç't receberá dor. Estados
'Jn:L1o;;; suplementos de cereais.

::_1

l'1SsiST':: nres c de fin.o c.el.'Jh!:õ
rn-'z:ni-o e t,,'\od'Sdo-s poro ii")...
dos os tOrlQnnos de pastas
e. fichas Q Gavetas que cor
rc rn suavemente 00 leve te",

que dos mõos tl! Os arquL.
vos fiel servem bem fôde
u:r,Ci existência ..

[jirftribnido:;'es r,:1.rft
05 EStf.H1üS do P'R-I-JrJfi e

S. Cnlar!;w
rrc� úi�ç;i��g2 �� t���(;�e
Blumeuau - RiJa. 15 fIe p,! -'V'
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