
Os EEI UU. são inoitadoras ue gusrra·s, expressou o delegado russo na �

A. - SSI rio reocomo seuprtmctr
tmenlo dasr suas r

• A RUllla esti "usando de tormula

I J;êvoluci�Daria�.i-DaAmericar Latina,
JI dis52 o�: presidente Videla

Talka, 25 (UP) - Em dis- eliminar ou subjugar';.
curso c;u,e a,quÍ pronunciou Essa formula, disse Videh, e

ao inaugurar a feira de Tal com o "exercito invisivel "
Europa poude observar no �ur'.)'�eia, manifestcu que de k... •.

c-'

a, o presidente Videla teve que os partidos corrrunisfas
mesmo redutos 'r�conhecida-

-

nom-eados partidos do cen -

(J'
._

d di R
.

...

_.
•
casrao e tzer' que a \.us·11hes proDQ!:'zionam em cada

rrrerrtc comrmiatae' em que �ro L.;taO polansando o ope- .

t' dA' -

SIa es a usan o na merrce;

·1 pz.is,
li. Russia não precisa

pi-edomma a vOnh:de do po- rar iado européu em geral,

I
Latina "uma formula revo- do controle do ro'lr ou do ar,

vo italiano sobre·.: ..... reghne detri d
.

l' )'
.

.

.
. . .

v
. em. etrIme!lto lOS l;l"<;ll:i.. l.S ucionaria ", com a qual .nern necesaita de exér-citos

vermelho. Adiantoú que sua tas, e cO'-l"..lulstalÓ, Os quais co procurz, ""destruir ou enfra- motor isados nem de bombas
impressão em iace da napida ··d I.. meçam a per Cr 'terrenO. .

quecer <l:'!' nações que deseja atoID_icas".
reconstr:t:::;ão dá ItaHa, havia

Rio, 25 (Merid.) Proce-

rdente de Renova, desembar--

I cou no Rio á bordo do navio
[talianCf "San Giorgio", fJ'

O delegado russo condena os rdis(ur ..
.:

�:;:e�:o��()p�'!;:ro�::::'vi-
.

.... l11tOU 9 VatIcano, tratando I

SOS ·dos. re··pre·s'ontal1les dos �� .. UUII da� interessant:s missues sa

.... ..•. l(; • leOlanas no Amazonas. e Ma- I ultrap�;sado 'a espectativa..
.

os· stad·os Unidos são favora- to GrOsso a cuja diocese per Longe de abúte'r�ile com. as
Lalt,e: Succ;es�� .25 (UP) �

tence. Fálan�o·_,á reportagem! N'···h
..

O delegadO russo Vishinsky, vf:fs Hinaitadorer, de gueH
d'

;.
t d

dificuld.;idcs reinantes, o po
-

..•e-n-
-

. ·u·=_m ·g·O_v·A�_-nA d'·OmlênAd.. o
�

'pon �.-om_ 'lII,"_,",. ..

�a·s". A .ce'·�a alturá.Q sr.
lsse que -em sIta Cs a a na Vo e.mprcga-se cOm afinco... - .� ...

-

y _ � _
.

J1. � . �
falando .ontem mais uma vez.· - -

Ina co�i.ssãr> .];ioliti,ca da. a:o I
Vishinsky disse que noS Es- .,

pP:':�u;a�odeorgr�ii�.�en:�.�:('a' p.tiit ·n··.. .fS.-·t-a·s t-e-·r·-a' r-6pr!E!àeentm {"@QAto no h
__ ·l�l·esemblela, 'dÃ ONU; refermdo tidos Unidos Piarecia sobrar

--- ---.-------.-->--.
,:"

..... -,,, ..
... ..... . .!I. '"'

.

�� \oA.�
.

se aos. atàqu�.dos delegados I (" prussianism:_e ;� ,�itl�ri�-lESTE E' O SEU JORNAL..
lia, assim cOmo Q (!Q"ºcéito .

o stcin disse que' o g�>vern�

Â?:cl:��7:t:Q;���rrri�ltes\ 1110; acrescenta�do ,�u� O,. d13I �.
. ;::;�!�\�r:�st���: :;zt:�!·�;,!�t.l�P!u�-�c:�: =�:;.d�: !�:d:'Ud:'�u:��! _�e !�.:a ;:;:::':�ot�t:l;:,:

diss.e qu.e o discurso ontem cursu d.c,. Aus.tln ,fOI pIor CONT.INU·AM·· EM MO·SCOU· .

.

. _J. I "A <> t Cl'
I

. f Ia-o, Napole·s e G"'no'va .......�••

1'5',
farlo u..::t$ reh1ções exM:!'Íores �Om .... partido comunista do coU crescen ou que o H�

]lronu:rlda40 jpelo prime�ro gue neg 19cncla" OI umape. r-' nu. v

I," OS REPRESENTAN de·vastad.·as· pe·.los,·,. bombar- do gove.�rno Videla. ao fala\" Chile" e não· de.seJ·a te·r rcprp le reco>:hece que nem todos
deles, tornou bem claro que o a guerra.

.. IP
•

. - •... .

-

TES BRASILEIROS deios estão. sendo restj:t.bele '.lntem á noite á United PreEs (IS membros daquele governo
. . . .. "'"

d U 'tidas ,cOm l.i:na rapidez ad- I
s"h:o-e ia dificuldade de pre- :>entantcl'> de nenhum gOver- :;ão comunistas e que ha opo-

p. CASSAÇÃO. DOS MAN
. Prlsao e com . Moscou, 25 (UP) - Os .

t b I
. .3 •

-0(: OS PARLA I ml'r�vel a�r';;.scentando·. "tl've Yer-s.� o rp-s a e eClmento

I
nO º:ommado 'por comu;nis- sição na pr�pri.a Tsrheco51ü

'T�.. Ai�TAfE� COMUNlS D�"'�I�:t:=�':�"> I'\bl"'lã_' 1 brarileir,os informaram á noi ainda a �;ortunidad� de a-1 da& !."ela<.:3es diplomatiéas en tas em qualquer pais do mun v«q'.Ía, .:n:as a maioria doI'>
.

� G1:II :;wV....

....1
te passada que Se enc()n-

I v;star-me com. o Papa Pio tre o C!.ile e a Tchecoslova- �(). Prossc.!l'u;ndo o sr. Bern miYlÍslrú.,.; é comunista".
tram sob a ','proteção" do ..

RI'() 25 (Merx·d.·)" - PI'OS . . -'

t·' XII- Durante a prOlongada
. governo SOVle;:'.co, a e que ,

seguirá no senado na 2a. fei Siantiago, 25 (UP) - O

Ilhes sejam COncedidos 05 ,I conferencia (,,-:le mantive
.

d f' d"
.. com ele, ma�ifestou especIal

ra, a votaQão o prOcesso •.p'f'e CIto Ingente comUnIsta vistns. Por ouf.ro l�dl(), Os
.

do PSD ,sobre a cassação dos I José Barrera e tambem o li- I brasileiros foram ainda ins _
interesse pelo Brasil e pelos

mandato:; dos parlamenta ! der Linn Barr,era éstão deli- fruídos no sentido de não ii
,nossos probler.;:as, tanto nO

re.:; comunJsías. Estão inseri· I_dOS. Acham-se tambem pre� bandonatem o Hotel Nado- setor social c(,mo no er.ono

tos para falar na 2a. feira ::os 130 dest",::;ados etemen- nal, Gnde residem e onde se mico. O Santo P.aJre, além
os senadores Ivo de Aquino, tos comunistas, que serãó encontrava a embaixada. To- de rderir-se elogiosamente
V�,torino -Freire•. Artur Ber- r

cOncentrados em Huara, On- davia, () pessoal da embaixa aOs cardeais bra�ileÍl:'os, bem
nardes Filho, Waldemar po de ficarão sob vigilancia da brasileira tem acesso aO sa como nosl\a� aut<:"ridades,
drosa e Salgado Filho Os das forças armadas. Entre. Ião, á barbearia e a todos os enviou ainda 1,:,"'Oa 'mensagem
quais deverã?_ proferir. seus I os detid,os "ncontram-s,e qua I outrOs recursos. de que ne I .ao povo brasileiro., Aborda
votos na OcaSlao. .

l tro mulneres. ! cessit.em. do sobre a sii"'llac;.ão politica
Y:;.!!>ê

m
Móscou, 2S ( l,'P) O . da" disse que a medida foi

"Pravda" licclara que o .rorn- tomada "dIante <\e uma di. 1pimento das relações com a reta c servil exectrçâo da ar'

União Sovietica, assentado ao.. dem pelos se�hores im�peria-I
tecipadamente pelo Chile e listas do Brasil e}o Chtl.e� A· .

Brasil,. países que cumpriram crescentou que
..

Os politicos

conjuntamente.· as. or-dene
dos

1 fascist�s _

chilenOs e brasilei-.
�. patrões" extrangeiros, 'são ros, .ag indo de aco:do _lantecl
"reacionarios extremados do pado nas mesmas dlreçoes ex·

imperialismo americano". I teriores, estão apressando-se
No primeiro comentario da [e� g�nhar o ?reT?io do� pa
imprensa sovietica sobre orom troes . O artIgo mdentIfl�ou
pimento diplolllatico, o "Prav 05 "patrões" como "reacIO-

vocaçãb", o primeiro passo
na execução de sua

U louca a

tividade agressiva contr-a as

forças democre.tieaa da U.R.
5.5. ". Acrescentouq1ie a "U-

nião Soviética não precisa de I
relações diplomaticas com t

!-,ais .gover-nos, que conduzem
se de maneira fascista e que
são incapazes de conduzír as

nàrios extremados do imper-ia
lismo americano".
Disse 4::1C' a ruptura das re

Iações fói exigidá pelos reaci
onarios como uma

H
nova pro

-----.--------- - Alt-•• m_ i_.U 111
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O Monsenhor Pedro assa voltou be
pressionadO da Italia

I
° "Concordia", novo ipo de aviao de··transporte

britjanico, para 10 passageir s, O "Concord.ia" é um.a-_
vião inteiramente metalico .

om uma velocidade máxima

de cruzeiro de 212 milhas' po hora e um raio de' ação de

1200 milhas. Pode ser facilm nte adaptado em avião de
.,

carga..- (B. N. S,)
,

I

�...

--:----T�·�_._..--- _

o sll
relações norrnars com 0$ pai- cas ", O artigo realmente de
ses democraticos". Entr'ernen- via ter o titulo" ele foi con

leso L. Slavin, cujo artigo em decorado POr Hitler e por
a'''Gazeta Literaria", atacan Trum·an". A revista publica
do O Presidente Dutra ha tres também uma "charge" mos

semanas, r,lrecipitou o rompi- trando as sombras das fi-
mento das relações entre o guras das cruzes de ferro
Brasil e a Russia, voltou au dansand.o diante d� um gran
assunto. Sla+in deu nu artigo de saco de dclares-A legenda,
anterior o titulo: "ele foi identificando"bravos Fida}-
condeeorad., por Hitler (! gOs da Argentina, do Brasil e
por Truman ", Depois de pas do Chile", diz: "sua Duloi
sar em revista a tempestade· I neia," e X P I i c a: "o
causada pelo. artigo, ao relem delegado argentino á assem

hrar o titulo o mesmo SIavin bleia geral Ja Ar-ce, declarou

cscr�veu: '���xei escapar u-I "o sangUe espanhol que corre
ma rmpressao, Como sabe-se, .nas nossas veias " estamos
neste outOnO, Outra foi con- cheios do alto espirita de
decorado por -t;���� .com u., Dom Quixote l' preferimos
ma ordem americana, por desembainhar nossas espa
"fumentar -ideias democr-e.ti- I das em d.efesa de Dulcineia"

HA NAÇÃO"

.. ,� ... --. --�--==

PREVE-SE UM ACORDO

ENTRE A VON E O

PSD NO AMAZONAS
-x-

Belém, 24 (l\ilerid.) Se-
guiram para_ Man,áus Os se· !
nadores Alvaro Maia e Se
Feriano' Nun�s. Anuncia-I'>e !de grande importancia a via
ge.m, pois os dois senadores
vão reestruturar a politica
de seus partidos ás proximas
eleições munieit>aip, preven
do se um acordo entre a U.
O.N., e o PSD.

�-------�-�------------- _--- ---_- -_,_.
. -�-- .. ---'_ - __

o":

teriame Baeta Neves conferenciado
o sr. Getulio Vargas cOnfor
mar-se-ia Coúl a ideia .<Íe fi-

\cal' em segundo planO, o que
ocorreria cOm o acordo.

o

sigo para Um acordo cOm os'

"queremistas", uma parte
realmente cOnsiderav.el do
PSD; segunda,· dificilmenteRio, 25 (M�rid.) � A prO

posito do apoio do PTB á
candidatura

.

eh-ilo Junior á
vice-guvernança paulista.

vez, presidente do PTB e Ne
reu Ramos, presidente do P.
S,D. Este ultimo seria a fi
gura !'-entraI do quadro, que IT "Ia �
resu:"<aria na aproximação e v

dos "quer;emistas" e o PSD. "dA-pezar dessas infOrmações, parti o
O\ltros observadOres que a

..:.ompanham com atendio' o Rio, 25 (Merid.) - A, 1'e- 1
dl?senv,olv'mep'o ,los· fatos, ! por�agem de· um m�tut1no. I
não acredit�m na cosÍstcncia OUVIU ont�m na camara nu-

,

do acareIo, 'por duas razões ma converSa de._ elementos l
principais: primeira, O) sr. da comí$são executiva do P!

Ney·eu Ramos ,não estaria em 5D, que o Presidente Outra l
condições de a.rr:astar com- Iamen�ou )f.erem elementos

Ide seu- partido "aliado-se
i

--- Cln São Paulo a seus inimi-

gCi1 ma.isl r)"l.ncorosos.", is�o IO DIA DO SERVIDOR PU- é, OS cómUnI"!"-S' Daquela. en-
trevist�, segundo noticia'se,
maia g'-llves ainda· teriam sai

presidente Dutra lamentado que elementos'deseu
tivessem se aliado (om

'

ôs ':: comunistas �paulista$

,.

It.,;,
t,.!

.

_.

do màis prOfundos os desen- I () general Eurico Gaspar
tendimentos entre o PSD e . Outra.

._.

nuco
--�,�._.-=- ,..

1 R! 25' (Mcdd.). - O Pre"Í. Ná,in menos de 190.000
t

c,�'�.() P.t.!:ra� dC�lgn(!U O IH'. I Ç�iHlª.8 de s.uperfide
terrestre

��;:;n.,l:lr:':/Hb I:hde tI; !!e� r51�ão liondQ fo,toB'{':afadasi do
. J.! fi. -.1' tI, ,"111':>, rcpl�e!! ·n', lhu-upJe c:;te n�lO, pela

t-1"I_Q na" '�?:,>n.!d1l\d:r:.5 .
con.HHTIO l'oi:i1panhia de Levantamento

'-'.ln'''IS I't.. Dal, dn SCr"'.'ldol" :''''cr; da Grii Bretanha Es·
Publico", que· reC;li�ar-:se-ão t PS

-

�igarísmo: represent�m
fon'j:e bem. ino:l'únauª a(,}l'e

em S. Paulo no dla.28 do cor cOJltratO$ já firmados no Ca-

,gura que 05 '<,mtendimcntos a
rente. nadá, Venezu!ela, Colombia,

respeit.o não :H!} limitam á. Arabia, Persiat Africa do Súl,
,:,.-ez,€nt"" llün dníH!ele POli!:!},

\
,--�---- ...�---�---- Àustl'alia Nova ,Zqlandia e ,.

!�a.;; t)l-'�Ct!1'am te;' l'€P�!"CUá-
d

muito!> outro;;; paia�. A foto-

são Yl� or'bih! federal. O âJ;Oi'

I'
A fi A � Ã O ltn"aHa ao lado mostr.a uma

do teria' sido consertado 111) O jornal de maior' Circulação Idas fa�es do serviço de lev'an

Rio enh'e 03 'B·5. Ba�!a �e- no Yale do haJa!
.

te!!��do aereao .. (B�S)_

r'
- .

i 1��Uma carta que suscita
Amigo D,vmingü;J.

Li o comentário publÍcado pela "Cid.ade"; cm. sea

num TO de 17 do corrente', sob Oi, titulo iClcima.
Tanto quanto, eu, espero tenha você percebido que a

intençã'O de,!; udenÍstas outra nã" é se não a de jOgar
nos um cOntra outro, enrfolvendo no "bafafa" P.S.D. e

p.r.s
Os udenistas querem mais alguma coisa. Qtzer,,�m,

não há dúvida. Andam aFlitos para, conh ecer Os termo;;

da carta que, !Jor meu inf ermédio, você dirigiu, em 17
d'{} �o�rente, aO$ srs. membros do diretório municipal áv
p, S, D.

Pretend:.m eles a publicação do documento para

depLis explorar, a seu modo., o assunto que nele s�

contém.
As ct·íticas e invencionices da HCidadii!" não

?"'m ;rnl1ressÍonar nem a mim p nem tã"J pouc" a você.
P"�r;mt·nam-me oOr hap;>r mestrado a carta. Mas, Do
minp'n"'. a· carta você u·dirit!Íu aOS membros do diret6rio
,J" psn compo.�fr, aliás, de vintq e '.lm honrados dda�
,,- ;::r"i. F0("'<;; conviveu nesse diretório· e sab, que alí exi...
tem coesão e harmonia de vistas e que, assuntos da im
rortancÍa rlr, !rC'fru{D em sua mlssloa. não siio ,esolviclos
\"'1"( cOnsultq vl·év;'"! a seus cOmpOnent s. Na :�lissí<Ja UO·

,:,:;, O>Iu.. :e providencias que escapam ó ação isolada do pre·
."idCí'de .00" isto que interessam o diretório cn' s u: Cvn

junto.
LOf?o, impos.'<lv'el Dara mim, me;er nf} cofre a Tele

rida cn.'ta_. :;eT71 dar da mesma (':Onhecim' rato aO!; cOm·,

pa"!heiros. tant·o mais que a mesma é dirigida aos mem"

[,,.08 do diretório.
,1csleal para cOm H meu partido t' para çor.; tlQcri

r",t."rio, feriá sido eu, se egoisticam nte, tivc$$c !!1.iar
dado unicamente para mim tilp importante (lssunf{).

A U,)), N " você bem sahe, está inlere55adiss;n!g
t-nl ç(lll(:;nucr a camoanha de descrédito de tndo,., '1�l(11,
fn" niio Ih .

5('R'�1em. p., fl�dn faz"'" elf1<::: r,..�(exí") (1f1yrt

dcsorru&(Ja'-/Os
-

comcn.láricN' c crit;ca� Q('{'rbas_
En�l�fJr{r> nu ... :IC II carta (Q/uu; rmb!iççufl'1. f"ri .('(}

"70 Q<:àiu _, VDN, tcriU1H 11:; nfl ...Sfls c0mun<; adt,p',·�.;,.i,l)"
qrm� f}rec:�_"n nara {.'ross t:núr na cal"-van.ba 'IHP é moí!':
r�n�r;' n PTlJ Ar. (]{'C rrnr"intn<"ofc ç<JrJ(rn (/ p<lt'r,J", �'r'�

r-'r��", ..) !r:!';-Ç��il'<!nf� (r�!' Rr:t"_ú,J!;(��� r: t:! (;occ!·n�r�'t:.'�,· �r..-!,

r�"'·r'o.r'n ."
;n, pi·rã,,"j�·-'?!!r:tuc?:-;. {:.:?r�� �; � ":,-' r,-! rtr�;':i ,!.(J_ç

1,,-ópr1f!". (d;6.�) do!' mu- <!,lit,jI" l"{,ry!j úl-I"':··{(r��, 1)'1.".'0

{ff!l"'}<·

Sei =1,.r:e vt;cé e �e,.f,'!l cGmpanlJ,f;irQ,�, to:nío q"�nt(} "'8

pessediblas, não S� deixarão envolver pela manobra ffdi'
nÍsta de intrigar-l!'os uns cOm ouÍ'r08.

E lleJ!to: e:�;pectal!tJat mmulo-l/!e ca!'d!a!t; "M:uula�6eg

24.X.4'1
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o SANTO DE URUCANI A == PROCUREM CONHE
crn o MAIS IMPRESSIONANTI:: RELATO DE SuAS
CURAS MILAGROSAS! LIVRO COM INUME{�AS fOTO
GRAFIAS E QE'iiCRIÇÃO COMPLETA DE fvHLAGRES
INCRIVEIS! PREÇO DO LIVRO. CR$ 15,00, ACOM?A
NHADO DE UMA MEDALlj ,A 'o) N. S. DAS GRAÇAS E
U:\IA ORAÇÃO. TOpOS OS PEDIDOS DEVEM VIR A� ,

COMPANHADOS DA IMPORTANCIA, EM CHEQUE, VA
LE POSTAL OU CARTA COM VALOR DECLARADO,
PARA CrlRVASIO DIAS, CAIXA POSTAL, 2717 - :Rio

w [
r
,! PARQUE

Pm is (SFI) - Afbent Mou-

: T 'e a t r o f I i t e set acaba de publicar recen

'T'
..... di .

.. temente uma "I :::istoria de Es

I oual as oOltes '-":1ha". A critica acolheu IBiduca com seus ,ar:" muito favoravelmente esse ii-,

I �j t' a t d vro. o aufor não é um novato 1,II. S éll e o c n OI' e
nos problemas hispanicos e c' I ,

músiCas argentinas nhece bem a Espjanba e sua ININO, RJUS I cultura. Mousset Pichon
I

NA ALAMEDA RIO BRAN soube ri 'velar-nos a alma do
CO povo espanhol. Heroismo,

ceticiemo, orgulho, enpir ito
_'.__�_�_=_==_......_

de justiça, cave.lher ismo, ras

[':05 diversos q..c se misturam
r-rn dose variável, for-marmo
r- t"lnp'"l"Rmento nacional".

Q p E' isto e o temperamento es -

U U ranhol, o "todo e o nada",
.

iio magnificamente expres -

U • t 1'" H <) pelo maior escritor caatc-
m In,} or a gaza ma , J •

II J d ("
P v,

-

t t
.

JoLn"' nano, San uan 2 La ':'ruz,
• \:I" e ra ar com· !! �

�
•

C· J td
.

nue consht'J,Em um dos toni -

la. ...� 1.1.
•

d h dJ dTraveasa Iguasau, �L N°, ol!
co s: a umamm 1 e.

pelo telefone 134'1,
__ ._�_, , _

de Jan,eÍrO J

o POVO DO TODO
NADA

E DO

: Mantem Tornos Mecanico,:; :s lt:faquina:s em Depósito para
PRONTA ENTREGA

DUAS JANELAS POR MI·
NUTO

o Vitalba(�Qr Eletrico �Varm-", re:tfmrraruIo a ener

gia elétrica humana, pac todos 08 org'los em pedeito fun
donanumto. � Encom, rw Rio : -,� INSTITUTO VITA,LlSA=
DOR WORMS �= 17, Rua Ale indo Guan'2bam - Sala G06
Em São Paulo: Demonstrações a domicilio.

Londr'ea (BNS) r. O:; recen
es dados de prc'duçào de u

�a ;;onhecid<l: l'mp�csa de No!:
mgnarn que fabrllCél. esqua -

h-ilha.s de aluminie par'a ja
selas conatituem mn bOnl e �,

ernp lo da energia e do afin
('f_' cem tjtAe fx",haHm a

_

in -

'ulltY[a !lo após'[:'Ul'rnl. A rê

I ferida €'!np!'%�' pn;thn; U!!!il

\ sttmuhbha PiU;;'l cim:ü ja!}.e�
faln'l..;adaa de aimninÍo em 30
a;s ,d{'s�in'ndas! áfi (:a;�a vré=

, scgundQs., Por' semana
.

sua

.rodução serve para atendet'
,�, necessidades de 500 'casas,

f \Iérn disso todas as semanaS
! Fão produzidas 5;000 jog�s
de acessorios para janelas, as

5.000 janelas do-tipo padro
nlsado_ sãu feitas de alumi -

nio e se destinam a 'outros fa
'ricantes para permitir aos

nesmos_ manter a medià de
produção em face da escas �

sez (:e aço.

::7D-:t,:_.1-'W{J t,fl,1� (:altU/;_(���
J/Zr.iJ.-;.e4 t-'[l�e, �7'ubl1hiaê
;j�Ú!iV7.e.J �}l0.1>1Aji_'1w-J�·

g�"1{{v.5 ".çr. iai.-t-l,{\! F"A. ;z1�f-I��t�i�çã� d �1I R�i;s X \
Para radiografias denUáia:g e diagnosc$', á disposi'liio dOIJ

1\,- 51'S. Médic"JS e_ Dehlis€'as -
Blumenau Rua 15 de Novembro 595

\
\

--,_,,------�--

f

I
}

I
.i

Este é o seu JORNAL

MAX KONRAOT

F
Rua 15 � Novembro 1035 -c- Telefone: 1029

UMA FARMACIA PROFISSK ONAL A'·SUA DISPOSICA.O '

- í
I
!

HIGH::NE �C" ESívlEHO FROBIDADE
Ldw!'alcido de Anali3e", Au�xo

Pesquizas físico � (nIÍmico _", b,íológica5 para eluci
dação de dbgnóstÍco.

- SORO - REAÇAO DE \VASSERMANN
= Pesqu!za nJ.lnudósa - cl"" hematozoartos (mala

ria) cmn do�u!!'lenhv:ão m!c!'ofoto1!!"aHca
� Todos 05 exame;; de 'lahorahir'101 q-,mHtativol\: e

qlH!ntir.nÍl;ro§&
.

.... Rei'lpcm,mivel téctl!co; Co H. M",ddroG -� f,nmtlceu!:!ctt
l �

�-
....=��--�_._---�

� tudo é

s C

j' •

;1i;i.:fJ .

t1h,�I� mQnt�nha� e e e

d
e .

distô
.

I-

omu�a IstanclOS.

:;.�rlln \·j�3[:"-t:Bl J!�� djp:�;úu d�: uni {.:;2P�tf;O;�U {'-onI mostrarIhc ;1

n ,iul' :"ifT'Iiri"'l ('(luft'rl'.> ,li- verdade, Ei� aqui II!!! caí!' .. q:l'
(,f"p'!,,, iuteira s"gurlmça CHI €1!J dqu .. r estrada". um carru

r:[':1 ([to mnuobrar. gu:,lu�u dI' ;·'lia".
;-:,ell "d1:l,;:;i,," 1'�;lYbilizad(1 nos tbi" svul idos desliza Iir

uu-rnen 1 c mrsmu uas CUrYC\'. :-)U�l; uuvus mulas mu' l í

-f.�lIh�1::�. ('��tIa-;1 acir�B, suuvi zrun u:.; di.:'lt�lllcia::;. Assentos
COllfo"lún'j,; (' nuat ô.uico . proiorciouaru-lhc li uiúxiuio l\,'

l'l'rou:;o. ]'�Slia�'() tJ vont ad» ... e mais o 1)US"I3t.lr• illotltI'

'V' :!, :>!J t<i 1;{1'. ri'�aci{J c s:li.'neio:�o, que nivela montanhas

c diJ;�J' ll:t (�;" L\!Icí�IS. D irija-o f; SI' cou \'('Ilc','r�'l de qu�

o ÚNICO f!Jft1, MOTOR v�� D'i rOQ
II. P, EM S"I\ CU\5,H DE PRE(:'J i

:.o·Q7":nt? FcrJ ()f=tec� 1QJ cC"l'Ja'�';
C.(� fórç':], .. o SL'"]V8 rle59InD?nll') 0'3
o ito cnjn 1rC:: .. e a f"]l"'1')sa c:Jn:;tru-
c ro cm oi - o tif':'O
c.:r�,� out crnóvais.

R O c O(I/\OTO IV\ y

'----_.- -----

--� -- _.,-_.�------

ASSOCiação Profissional dos Emt!
pregadus noComercío deBlumeazu

DR.

Ayres Gonçalves
��on

Pela pres;=nte, ficam convocados (JS associadQ'::> des,.

1 {. entidade de classe, para a Assembléia Geral Ordir.ál'ia B.

realiza. -."� ás 20 ,horas do dia 29 do cOrrente, nO Club Nau$
ticoAlnt'�i<;a em primeira convocação.

Caso não haja numt:ro legal, m,eia huri1 após reali-

7.a,·'se':l. com. qualqut'l- numero,
Com a seguinte ORDEM DO DIA:
Eleição da Direturia {' Conselho Fiscal
1947,1949.

.

l,o�-: _

ADVO(;AI\O ,CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLE'IA GERAL

2° andar � ;:--;nln I

para (J bienio

Blumenau, 20 de outubro dt' 1947.

Varizes (veias ..l..ilatadas) L' úlceras das pernas, sua
cura sem operação e sem dôr.

raR

Médko R Especialista

I
I
I

00 er.ça s anO;re!aís {fístulas ., fissuras· retiles � rnnído� _ nlleda
do relo,o ele.; noen�as dl eslarnlgo (g)slrile • dispepsia - úlcera
do estnnag1 e dUM.er:ll). intestinos (CJlites crnnicas

ul&erosa pmau de nnlre . amebiana, ele,]
Comçõo, pulmões, rins, fígAdQ, bexi sa; o','2sidaue, emagrecimento,
opiloçoo (mal dG term)._ {,flsipe!�, e[Z�mtJ, gO!1OrtÉ!J, sífili5, :llt.

Cliniea �JJJédica de Senhoras, Henncns e Críancau,
. Diatermia � ();uwtermiu c EledNJ��uw?alm;iio

>

Itoupava BLUIViENAU
Padrõe.'"

tipic::!.tJleJ'lt!? ÉffCé nl_1.�

Linda e ao SEU tálhr perfEiro) fizo,tJ!I de lJ"cê
- o pionEiro f' hd!'J' dúJ 7:núrlr>J {á!oJ

DOMINGO il15 2 hnr'<l;:; Tyrone POwBr
neI no fihuç; maÃ�;;-no de: ªycn l..war;

UA. MARCA DO ZORRO>?
Um fihlle que e�1elrr!a·.·e

emociDna, �;O'H àçãQ inite:nl.1 pta r' romance inesquedvcl!
Acom(p. CompL Nadonal - dcsenho, 50rt e a Conto da

- 1sede:

"OS DEMONIOS DO CIRCULO VERMELHO" i
Platéa 4,00 e 2,CO - B<l.lcào 3,00 e 2,00.

.' 'IDomingo ás 4,30 e 8 horas --";�I�I
Charles Boyer - Jenifer Jones - Dois j;!'randes artistas I

feitos por Deus e. '. juntado � por' Lubitsch em:
!

"O PECADO DE CLUNY BROWN"
Apaixonados. .. Irrequieto _.' enfeitiçantes". eles

vão seduzir o' mundo com o sortilegio de seu amor:!.. .

Ela não sabia reprimir seus impulsos _ '. E não era ele
quem lhe iria ensinar. .

. I

A mais sensaciOnal combinação artística do ano n'um I
filme delicÍos'amenlt' l."ornantico!
AcOmp. CompI. Nacional - l'"Ieh-o Jornal e short ame·.

t"Icano.

Platéa 4,00 e, 3,00 -- Balcão 3,00 e 2,00
A' noit", Pbtéa nUnl?rada ü,S; [i,ao

� "REi nos REIS" r "05
DO PADRE "j}�NTON!OH

À venda na··I
I
I

MILAGRES i
I

CASA IRENE

h I l' J. l' d'"-UJll- fJY!J.O .t[ tO uU g!{;_1rL a-rol'pa �!:!S jO:7..:eJJ5

Dk:f'(I'Srfl/!> A' VISTA !re!i,ud(J� Ii<red
DEPO'SITOS POPULARES (Litr'i,<tde (;,5 11) !t{l[;,(i�i
DEPO'SITOS L!MITADOS (limite ó U; :;O.O[J(J,Olli 4% 1L{1.

3% a,U

2Yó a.�.

DEPO'SITOS lIMITAD03

OEPO'SITO SEM LlMriE

DH'O'SITOS A PRA7-0 í'IXO

(limite de Cr$ .1(j�\,{)()(),f)(j)

Por 6 mêses '1;:']li1, .,_..' :

Por 12 mêses rYi1 �J-". j JDErO'SITO DE AVISO "RE'VIO :�.
Retirados mediante pr:ívjo 'wiso:,: i�"i: -� "

De 30 dias

De 60 dia!
De 90 dias

5% o.u.

':l 1/2% a, a.

4% 0,0,

_. 1/2% a. a.

..------,._.--,-�------

B�:: PEITER
,I

I.
� .,,-_1-0"

".J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1&

RODOLfO ·KINDER
,E3LUMENAU Caixa postal, 14

J:

A l\lAIOR OllGA..�IZAÇÃO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

AMAIS PERFEITA CONFECÇÃO NO RAMO

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S.A.
UNlOO ItJSTtU5UlIlOR NES'H: iSTAW �n.fI(IIito)

Atenção ·Snrs.
Viajantes:

o novo proprietario do
H o T E L C E N TR A L

.
em JARAGUA' DO SUL,
eatá sempre as vossas, dis-
posição. oferecendo-lhes
grande me.ihorarnento.
Rua Emílio Jo..dan, 116
AMARO MARTINS VOS

SAf>ITOS

Veod·elDfI'se

e

J

nação
,Na Sociedade

LUCRO!)

INSTALAÇÃO ,DE AGUA SANITARIA.

Fundos da Ofi cina da S.A. "A Nação"
Itoupa 'la - Seca

Os C3111�eães do Ar ...

Casa do Imericano S. A.
Rua 15 �. 481 BLUMENAU

pr�nt8
.entrega

Fita de aço
.âmericana, esmaltada preta

Eur;;:apados de <1:0 á. 50 quilos
Bitolas d� 3·Sn 1>: 2,20 m:rm;.

1-2" xO,20 mms.

5-8" e 0,30 mm1>.

.,
��'

t1' f�
,-

lo- :l Ji,�tiii.

Selos
Pal'\1. a fita supra, nas hitolas" de:
3-d" _.- 1/2" - 5/8 e 3-4"

Maquinas .,ara arqueat'
Para fita de aço de 3/8" _'_ 1-2 e SiB

3-4" x 0,30 mm3'

de �ço cobreado

1!V!PORTAÇ>.OOFERECEMOS GRANDES LOTES DE
A: PREÇOS ESPECIAiS

CONSU LTEM",NOS
COMPANHIA. 'IMPORTADORA. "JOBRASIL"

:1 Atâcadistas Impô:-!aclores
Caixa Postal; 208 - Teleg-r. "JOBRASIL"

Fmw? C·l0 - RUál\kL Sl:hl"'i"�ll, 132

----- - -----....;__ "

o CAMPO E' TODO
Norte do Paraná

cün��pt'!�de!�1 d€it€te:;. S6 pt.:lo· trt!hn�ho r€�Se'fE!-:!!!!;:": e hEm !Jde!�t::!ih: é tn:� i.� tl,:!S�
si'!�f acmnldm' tdgunla toisa e o; €mptEEndim€t!to; dE E:'tdfo 5��!!�1) ;€f!Jr-H� c'��n�- I(�

��l,"!Hi1 6'J pf..i-tn.. n p!'uu o nu�it?] d� l�'::I.i!tn p1Jro. dmlJ, do !.:ottlef;t.1 f_lr..1ltt !) {j.;·L No 1-1.",- �
k d!l }'!!t!Hl!Í sflh!'t!1lI meios !I(lftl �()r Stl!;%�() em S!1llS (J!iYid(Hl��, n!lll��b 'l<!wm:' : d;Ji'c.;,;�(;

.

I -,

18gHío ti" ntl,�(l P6tria, CI terra Jlr'Jdmr do hum (w lÍllmo: C!l!é, MU,_,úli(l, CI"c�h, >�ÓC:;.
l cgwnn,:;, fn:t<1:!, HortaHço�. Uva�, e)t. I

As c:olheilas gTOl1din::as cioq!!ela, ""xcell'!!tt; f"orhlt;Õe5 p,d��,idr" !l6;t'l e

Ad'luir'l t";'I"�t11, com facilidade de pagomr!!ltrl, ÇUIl glcl,'(l flgrk·A!!, da

Acl';llirir ,,!la gleba agriw!r;. com facilidade de !I(lgament(), do
fi maior cmprcza COIOllizoOCfO dfl' Ám<Írka .j'J :,ul

CiA. DE TERRAS NORTE DO PAR/,NÃ
'

QUT RESi>Ot4DERÁ EM QUALQUER ÉPOCA PELA EVICÇAO
Para mais illform�ções dirijam-se: -

I.géncia Princip''ll e Centro ele AdministrQ�ãG
LONDRINA, R. V. P. S. C. - IARAN!,

ou Sécle:

SÃO PAULO, RUA S. BENTO, 329 - 80. AN)AR
! �

I
I

MARINGÁ

... mas hoje à noite a criança nâo ficará exposta àos insetos outra vez!

Afaste de s�u lar os insetos nocivos, com lima aplicação de DETEFON
'--- o mais eficiente de todos- os inset icidns I Pcrnilr.nr-os nl0SC<'� pulgas

•

" •• • '''_''::::''_''_, • .-1. .... , o _'1,

DETEFON uma

Nüo pulverjz c p"ra o ar! Apli
t:ue DETEFOi� c.u;·etc:l:lcnfe
nos podas e ion"lo" 50:'

lhos e pored c s e th·iC�:0

para sempre dos in�,do:.!

vez ..•

���
• ", r ,,<.�"'-t

ha
UI:, liwll!Jia da fi]�TU=QüiFJICt1 S. It

Rua João Pinto, 11

A
--.r-l. Ni'lÇÃ.O NOS -

FAZENDAS E ARMARINHOS POR ATACADO
FABRICA DE IC&.MISA

De grande capacidade pa
r-a. trabalhar ás praças do Irr
tei-ior- cum art.igos de minha
Camisaria.

Deve viajar em automovel
d:��ante'� .:::no Ínteiro, ser sul
te ir.. ,julte com o serviço mi
litar.

RODOLPHO KANDER
BLUMENAU

Caixa POstal, 14

1 aparelho de solda,
1 martelo mecanico,

II,I prensa,
1 casa de moradia,
1 terreno com edificações,

•

I1 chão de C;;UH!. em Itoupava Bi1!a!iiG�!i!!!!1J!'i!\il!!lll!a!!li!!!.�••"1!4H;�-••!!!!IlRg!llii!�.g••!!IlIII•••I'Sêca, L��d;

Tratar com o sr, Walter
PuH. " �

I ANIVERSARIOS a. ,pa'-" ..agem t!n anlvti'gár!o na
i ,t'l.Hdo do 31'. Arno Bauer, tIi-
I ..�� Trunscorre hoje a claú!

'

l't'\;or prC!5:idcnle dª, E,N.
mitaHda do :ir, 'Valter Orl:h, Bauer :;iA .• (Õ!!! I!.� iai,

-� pIntOr prefissíonal residente I
. <

UMA GRANDE FONTE DE n�iJta cidade- �- Faz mma hoj€ o <!r, Julio
I J'H.:.ob"en. t-ea!thmh" ern Tim-

I = Anh,er.,�!a-,Ge hoje a b6.
�H'(l,. Da. Petronila Dalfovo,

E' o titulo do inkl'e$l>anl<� esposa do, se, Aliandro Dal-I - Transcorro amanhã
folheto que se envia gra tiri- I fovo, comerciante nesta pra- t-'ata aniversaria do menino
tamente .ás . pessôas do intc- ça; �larcy Azevedo, aplicado .e.-Iu
rior e dos Estados que dese-, ro da Escola Agricola e fi-
jam ganhar mais dinheiro· � Faz anos hoje o menino I ho da sra, 19nésia Azevedo,
seffi_ prejuiza de outras ocu- De.r:io .Mira�,li.a,fí:\;to do sr. !competente funcionaria desta
pacoes,

._

Jose Eirrar-di., I folha.
.

, •

IEscrever pari>. Rc;X STU- I VIAJANTES
DIO - Caixa Postal, 1616 S8.o I ,- Deflue hoje a data nata - Enccntra-se há rtias nes '

Paulo. Iicia. do ar, Arlindo Campos. tn cidade. o sr; Erico Couto, I
_,---.------"-�,

,------...-

ex-br-igada do 32". B.C. : alto funéinnario do Ministe- I
ESTE E' o SEU JORNAL - A data de hoje registra! rio da AgricuEltura, .servindo

II'Ina CaptaI c:l.o stado:,
.'

Oficina 1. P,' iIIerding 1-

U1mer l�r;;;;t -li
A_

Especialista) CORIi'ETOl 111 .

Rua MMllllliôo n. Z JEAN D'ARC NA TELA ..

EM CQNCERTOS D:sFOGõES ECONOMICOS --------.__"'--_...._:, I
I Paris (SFI) . Um grande IIPARIS E PROVINCIA fj'n;p sôbre a vida da sant a

Paris (SFI) Por ocasião de riaciona] da França está seu- ISUa recente viagem á Inglatt'i" do atualmente rodado t'm Ho- I

I·�, ,aIg:,cm ,m� pergunt�u a ldwood, O Pudre r"all.l Don I
,1' ran�ols .Maul"Iac ''}ue dlferen

I Coeur, da Companhia de' J('� I
i�'1 exrste entre P"'-.·lS e a Pro- aus, o conhecido a'U'o� de HL3.'

-

I·
.

.

"

,

1

IvmCla
: Chauveé de .Jearme d'Are" ú I

._

- Em P.:éu-is - respondeu o
I

d,� uutras rrurner-usas obras so ,��
11.lustre escrrtor - ocultam-se br-e a FOlceHe, a<C;>.bti C::e par - ,�,'"",
lin:elhor c;:; vicios ; na 'Provin-, ,tir para' a Amérü:a, para su-' ��
>;':'.'"1. moetr-am-se rnelhpr as perintender no cont.-ró1o das

I'"rtud�vende�;� i;;.:�no;�r�d;M_.-I
de 'Dlaterjal

Vende-se uma CASA DE MATERIAL, com tenenn de
1.500 m� quadrados, na Rua Benjamin Constant, lugar
proprio para um negocio.

'

Informações com, OUo Wil lê, � Telefone c 1092.

I

f1(n{rn; JH'QÇq'j. .._� cDnfttiluem umo _oorontiQ de �sm estnr � {1hr.r�tu'���! dti; ngrir;n,!t�J- r-�L It '.=--''''= A_'1 '#!1.J�'� b.f;ri!l�fO}�HJf�dtH!!_�clo af)d �ÚC!D::'!1 !!!:l

!'!;S NflrtE- rr_�nJRnen5e:í. A 50Iuuricl'Jde da clima, o ptH'C!'"!':l {Jn (lD!W� (1-;' ·_Oqf}:i u5tftJ-
'

..,

t;;�df :'.fJ1r t,l, �'H�· a,Hi'U�U:J�} iJü� ]�.:,.. l\n �!àrr;;� �A drvt·.l_"àn �Cr re·
da; de radogem, o c!lIl!!uno de feno 1011:., sõo outros t(mtos fulow; wodjuVQ!lte5 ,d,} ,

.;;�nJ<�dn:j cml1 iHü':cedenci� j 1;1i" tê{_) zeladOr.

Pelo presenl:e, ficam convidados "s Senhores Ado:
nÍstas c!"esta Sociedade a rl'U nin'm-se Em assembléia g\"
l'al t'xtraol'"dinária. a realiza ,'-,w 110 dia 5 de uove�br()

!(is inioesrG!ks em COmpF'l de bATAS e CHACARAS ncs'o çióarJ" fund�da ""<l'-""'nl;>, ás CIHnZe (! 5 htl �'a:;, na séd.,· social, afim de
no coração da vast:l árc':l de prop!:�dadi! da Companhia, entre -sitios e: i,i=cllôos Ç>1' ddih:::rUl"l'iTI s',hre a seguin! e_

plena progrésso, deverâo c.:.mporecer na Seção de Vllndos do Companhia �.llT' MA - I�
lONGA, UNICO lOCAL DESSAS TRANSAÇÕES. .

'I' Titulo� ,rcyistw:os sob No. 12 de acôrdo com o decréto No, 3.019 dI! 15 J�

S·�:t{"h-II;f() ,h� 1935. t
NOTÁ! �..o;...,- UenhUl'ií �g§ •• tf.: rl� \!�n:k: e::;tá nHiij.r�zuciá (1 :;_�[;b2r "Ll�h:;-�rti e";t }

i

Uva Ipiranga
ITOUPAyA SECA

26 de Outubro HOJE'

Cortume Afonso Sauder S. A.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDiNARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ORDEM DO DiA:

1". - Eleição do Dire {(li" Gt'rente;
2�. � OutrDs assuntO.,

BhnriF!KI.U, 24 t}L· ou
Afonso Sanuel"-�,_' Di\"

.:h interêSSI' social.
t;jb!',> d� 1941.
dOl-

' Presidtnte

iPiRANGA, AMERICA E Rl..

ACHUELO COMPETI.-

RÃO HOJE NA SENSA-

'::;ONAL REGATA PRO
MOVIDA PELO IPI·
RANGA

Uma ccpvtat iva sem igual,
'al�ada a um indomit., entu
s iasmo, cerca a grandiosa
cornpcfiçãn remistica anuncia
(Ia para hoje á tarde, na raia
do rio Itajai Assu, na Itou
pava Seca. Cinco atraentes

pa.reos serão disputados en

tre as valorosas agremiações
do Ip ira.nga, Amer ica e do
Riachuelo, de Florianopolis.
Tudo faz crer que assistire
mQ;'; lógo mais, fi partir da5 14
hm.-;:l�, empolg.1\ntes pareD� a

P!n;-o de, cxcd,cntes guarn!,.
�Jj<,,,, l:or!H�ndº-lle dificil '!Ta!:!:"
dE;:�nn9;s qm!lquer pl'ogno<;ti�
.-0, O!!!!HHUente pl'ep2.l'aclo,g,
-':')� �,:::Dn(:urf'e!!tez;. ezpera!'!! se

€:t!lPregar a hn!do �!n bueca.
rir: -mil n::-��]t:i).tlo hO!"!!"OllO pa
p! n<l pnvilhõe", (lUe defem
flnn, Ao vem:.edm' da rega.ta,
':;1 }H:r.;\ uma. riquíssima tnç.ª.
nff'dQ gr'util da diretoria da
3.RE_ Jpinmga, além de me'

ddhas D.:> gllar�içõe5 vencedo
i';,L,� d(' carla prova. Te're'mos
lambem a feliz opürhmidade
dr presenciarmos um inedito
):JG'X('t) de "out-rigger" a 4
refiOS. com pat.rão, entre 1),$
<> !'."rnniações acima menciona
das. Fazendo ,parte da pro

g-ramação do Ipiranga, cOnll

ta um'l. suculenta churr�sc,a.
rIa i' dansa ao ar livre, ia.
lém de rifas, tombolas etc.

Atençao
POI:" fi1otivo de mudança

"",,,({t'-se ül'ha ('àSâ 'd(> mate�

rial, com. sobrado, situada na

!"l.!a Juão Pesso,1\ (Ponto ter'
minai do onjhi.s) medindO' o
tél-r'''''" 20 metrOs de frenV'
í.)";� �\Ü{j di' füüdG?;.,: :

InÍnr·itliiÇr.e& ü>t.J' Iddãti
DUggêI1 (Velha). /tl�;

- -� • -$.........._ i
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vida de Vitor Hering
um livro aberto, a ser,

é exemplo magnifico, de trabalho,
lido pel,"ls que desejem fortalecer'

..--�--��--==�--�------���=---��.������������--�.����"�-�-�..�,������-�-�������

,":omo sempre, os populis
tas, que fizeram do, uMani
{esto Je, Outubrb" a sua

dOIU;trin::.\ pollrica, desejam
o 18em d,) Brasj] , Blumenau
taTIJ.bem faz parte do Bra
.sll, Trabalhemos, pois, pe-

lJ. .. �

lo nosso n:.rll�llClpl0 para ve-

:0 grande em sua força mo

ral, prospero em sua Indus
.r ir:3., seu comér-ci l> .

e sua la-

Ir 'Vour,"\, para a g.'andeza e

pr-ospcr-idada de. Brasil.
----------------------------------------��----- C. M.

os
Muita gente ha, por ente

Brasil' afóra que ps-etendc
imitar aquele, arrarqeiiata,

qUe -:.hegando a determi
nado pa.iz , I[)go ',30 saltar
do n;-vio que o trouxera,
pergvntou 8-.0 primeiro com

qu'2m falou: "Ha governo
nesta terra?" E tendo re

cebido resposta afirmativa
rctr'ucuu e "Pois »ou con

tra" 1.

Blumrrvau não escapa á
n�gra gcra.I. Sí aIguns dão
como pretest'{) a politica
"duirisb.", outros alet<am
a favu-:- de sua opinião o

"n"""'1'7;"'''11(l'', Colocam, <!'.:s'

tim, se,'" rl'sscntfmeIl'�t'ns,
�eU5 d -:"Spl.\;L")S, sUa pt'!:'ven
cã o , "('-l I)dio aos homens,
aciwn dos interesses do rnu

nicip:o, lin Estado e d.= sua

Pntr;�. Afina' de contas, os

hOmeT;'l p.asaarn, desapar-e-
L�l.f ua '.r()r'1gl'm do tempo,
(. o th",",i1 con timra, Para
hav�l- ;,;rogresso e felicid".
df', a ou i, Co Estado e no

P'arz , é necessar-ia uma ';orr;

precnsãt' mais profunda

mais irrti-

....

açao

popuiista
prefeito a ser. ,eleito em 23
ido p!"oxin • .) mês, seja ele
'':Im DOmÍlngos, um Busch ou
lÍ:rn 'iitor, não contar com

'-tl1'la colaboração decidida,
'harmoniosa e J"!al dos rnern

bri:>s da' camara
.

municipal
;' ,,;10 povo de Blu:menau, não
pucll'�·ão realisal" oS gràn'des
me1horaroento'i, e; que nece?_]sital.llos. Muito menos pode
rão fazt:r si nã:;) lhes for
pcsaivel' obter uma assisten�
-cia de, govern:) do Estado,
que �stá disposto: a tudo
-po" Bhimcnau. Que os

Hdo
<::ontra"� os homens que re

:-<"-tn pela cÇ.l"tilha da ..
OpO

�lção ,,;stirematica"', nãc quei-
,·rr:M cr!.ar ernbar-acos" ao

,.

pr,ngresso: dê Blume�auo

VICTOR HERIII:G vems
ma com os poderes consti
tuídos. Assim pensando, e

t€na� por alvo, neste mo'

_ nento a grandeza, O progres
So e a paz de Blumenau,

��

Ios populistas resolveram a-

poia r (I candidato a prefei·

tI.., aprv.serrtado pelo P.S.D.
Um> aliança honesta e leal, I

que não visa >O be:aeficío -

I:partic-qlr r de quem .quer
(J'- � se ja, mas Gim e Un!�;3..

�

"-'l'nte () do nosso municipívo
Muito embora .-:-erta imprcn
ra to algumas pessOas pre
tpndam f�zer inainuações,
que rcoel imos com toda di-
�,..,;dade, ,. --- � �

-

- -,- - "

f·;-,-m, os homena de bem
-��,,'h�ce""'" QU'" nosso ideal
é muito elevado para s�r

atingido por aqueles que
proresaarn a reJ1gião do des
neitc, e da cc.Iurria. G Par
tido de P..cpresf":1taç':;'o Popu
lar e seu ,aliado, o Pantido
Social f>temocraiico desejam

... bem de Blumenau, � para
isso estão c':'ngregando em

suas fHeiraF -:>;/ €!lementos
QUe, desiníerer)·ad�ment'e

'�v"te..1d('l;:'1 trabalh-ar por'
Bfumenau par-a ve-L, em

c-:-,nstante j;rogresso. Si o

No interesse do
���!a o bem. do

povo

Artur Rabe
Cassic Med-eiro3
Ericli Haertei
Erwill ZastrfJU)
Eruiin Manzke
Jnã_c, Duroal Mueller
Lcopolda Colin
J eopcldo Ferrari
Oscar Ruediger Filho
RicC"1 ·lo Witte
T�I"(i'" B. Zadrvsnv
P.· .. D(,pkc
1if_J'il"""71 de Freitas M�lro

(}_.; mandates outorga -los aos candidatos acima
indicp;'"s s-::rão exvr-c ido s fielmente nu interesse do
POY(' e para () bem do PUYo.
-------- ...__ ....__ ._� .._-

----------IIBIB----------

recebendaEstamos
qu�nt!dade

f

regular
\

de peça. 900GB.

Sociedade �Anônima - Comercial
M ·0 � L L M A N N

liJJ
<;Qrôo 0$ aspirações do consfrvtor

"rigoroso e satisfaz todas 0$ necessidadoif � ,

d: d'.�,. ':"0""''''0.'1
-\i'"', -','

ADUllci�m neste 1
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